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 األعمال جدول من الثاني البند

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي

 ( للمؤتمر7062) 601تحليل سير أعمال الدورة 

يُعتبر نسق األسبوعين، المعتمد للسنة الثالثة على التوالي، عموماً تطوراً رئيسياً أدى إلى تعزيز مصداقية منظمة  .1

جدول األعمال قد بلغ مداه األقصى وأنه ينبغي التفكير  ضغطالعمل الدولية وكفاءتها. بيد أن الكثيرين يرون أن 

 هيئات المكونة واألمانة.في إدخال مزيد من التحسينات لتخفيف الضغط على ال

، تستعرض هذه الوثيقة بالتالي 333واستناداً إلى التعليقات واالنطباعات المتلقاة من مجلس اإلدارة في دورته  .2

الترتيبات المنفذة في الدورة السادسة بعد المائة للمؤتمر وتستكشف المجاالت األخرى التي يمكن النظر في 

تستعرض هذه الوثيقة أيضاً مجموعة  1(. وبناًء على طلب مجلس اإلدارة،إدخال تحسينات عليها )الجزء األول

التعديالت على النظام األساسي للمؤتمر، التي تم تطبيقها على سبيل التجربة في دورته السادسة بعد المائة 

يط المجاالت التي يمكن مواصلة تعديلها بغية تبس GB.331/WP/GBC/2/2)الجزء الثاني(. وترد في الوثيقة 

 النظام األساسي وتحديثه.

 تحسين الترتيبات الحالية -أوالً 

 األعمال التحضيرية والشؤون اللوجيستية للمؤتمر

 العمليات التحضيرية

أُعرب عن التقدير لعدد من التحسينات التي ُوضع  موضع التنفيذ لتسهيل العمليات التحضيرية للمؤتمر، من  .3

للبعثات التي توجد مقارها في جنيف، وعند الطلب، للمجموعات اإلقليمية؛ الجلسات اإلعالمية تنظيم  :قبيل

، ال سيما "المعلومات المسبقة" الصادرة في كانون الثاني/ يناير و"دليل المؤتمر"، النشر المبكر للمعلومات

ة في دعلى شبكة اإلنترن  على أساس الترتيبات التي وافق عليها مجلس اإلدارة في دورته المنعق المنشور

مارس. وفي هذا الصدد، أحاط المكتب علماً بطلب إعادة تنظيم صيغة "لمحة سريعة" عن خطة العمل  آذار/

 المؤقتة للمؤتمر.
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إلعداد المناقشات في اللجان التقنية، التي غالباً ما تبدأ قبل أكثر من سنة  عملية التشاورتم التسليم بأهمية  ذلك،ك .4

بها توقعات  تتجلىالبعض يرى أن هناك مجاالً لتحسين الطريقة التي  من موعد المناقشة. ومع ذلك، فإن

المجموعات الثالث في التقارير المقدمة إلى المؤتمر. ويمكن توضيح نسق تلك المشاورات التي تشمل في العادة 

ثناء ن أها، كما حدث مرتيلالفريق االستشاري الثالثي القائم في جنيف، عندما تبرز الحاجة إلى توسيع تشكي

العيوب  أما أحد. 5317وفي عام  5312بنود وضع المعايير، في عام ن األولى والثانية لمناقشتيالالفترة ما بين 

هو في الواقع الفترة الزمنية المحدودة للغاية المتاحة أثناء المؤتمر إلجراء ، فالرئيسية العتماد مدة مؤتمر أقصر

 مفاوضات غير رسمية. وأاتصاالت 

الجهود مع المنسقين اإلقليميين ومع أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال لضمان  وسيتواصل بذل .5

لكي يتسنى وضعها في شكلها النهائي أثناء الدورة الربيعية لمجلس اإلدارة.  التعيين المبكر لهيئات مكاتب اللجان

ة بالنسبة إلى األعمال ويكتسي التحديد المبكر لرؤساء لجان المؤتمر، على وجه الخصوص، أهمية حاسم

التحضيرية المضطلع بها في األشهر السابقة للمؤتمر. وينبغي أن تستند هذه التعيينات إلى فهم واضح للمواصفات 

 والمهارات المطلوبة.

 11صباحاً إلى  9، ُخصص  ساعتان من خدمات الترجمة الفورية )من اجتماعات المجموعات يخصوفيما  .6

الحكومية الرسمية كل يوم من أيام المؤتمر، باستثناء يوم  اإلقليمية مجموعاتصباحاً( لكل مجموعة من ال

االفتتاح. وكان القصد من ذلك أن يوفر هذا األمر للمجموعات اإلقليمية، حسب الطلب، تقاسم وق  خدمات 

ذه الترجمة الفورية مع المجموعات الفرعية التي تحتاج إلى هذا الدعم. وقد استخدم  بعض المجموعات ه

 التسهيالت على نطاق واسع.

 التكنولوجيات الجديدة

أسهم االستخدام المتزايد للتكنولوجيا في الحد من إصدار الوثائق وتيسير الوصول إلى المعلومات على نحو  .7

أسرع وأكثر دقة، ال سيما من خالل تطبيق المؤتمر أو مواقع اإلنترن  األكثر شمولية المخصصة لكل لجنة أو 

 احة في المناطق المشتركة في مباني المؤتمر.الشاشات المت

أن يسجل المندوبون أنفسهم بغية  ضرورة ،ومن بين السمات الجديدة التي اقترن  بوضع التطبيق هذا العام .8

قاً كل مندوب ووظيفته وف التي ينتمي إليها مجموعةالالسماح بإقامة صلة مع نظام إدارة المؤتمر الذي تسجل فيه 

ألوراق االعتماد المتلقاة. ويّسر هذا األمر استخدام التطبيق على نحو أكثر استهدافاً، بحسب اللغة أو المجموعة 

باألجهزة المحمولة، يمكن أن يحل التطبيق مزودين معظم المشاركين في المؤتمر  أن يكونأو اللجنة. وبمجرد 

 أثناء انعقاد الدورة.الصادرة وبعض وثائق المؤتمر األخرى  وميةللنشرة اليمحل التوزيع الورقي 

ويمكن توخي إدخال المزيد من التعزيزات والتحسينات من خالل أدوات تكنولوجيا المعلومات األخرى  .9

ة يالمستخدمة في المؤتمر: تقديم أوراق اعتماد الوفود إلكترونياً بالكامل؛ التسجيل في اللجان إلكترونياً بالكامل بغ

 13و 135و 97عامالً مقارنة مع  25صاحب عمل و 131و اتحكوم 132مواصلة تحسين التسجيل المبكر )

زم (؛ وضع نظام محتمل على اإلنترن  لتقديم التعديالت مع اإلبقاء على التفاعل الال5312على التوالي في عام 

 .مع أمانات اللجان قبل إدخال التعديالت

 األحداث الجانبية

 بالتوازي مع اجتماعات الجلسات العامة أو اللجان المعقودةياسة القاضية بتقييد عدد األحداث الجانبية ُروعي  الس .11

، إذ لم تتم 5317، رعاية صارمة في عام 5312أو المجموعات، المطبقة منذ اعتماد نسق األسبوعين في عام 

اء مؤتمر العالمي الرابع بشأن القضالموافقة سوى على حدثين جانبيين تمثال في تنظيم جلسة إعالمية حول ال

 15و 2اء في داحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال، خالل فترات الغ ، وفيالمطرد على عمل األطفال

 حزيران/ يونيه، على التوالي.

المنظمات الحكومية الدولية أو  يُنظم العديد من األحداث األخرى أثناء المؤتمر بدعوة منوفي الوق  ذاته،  .11

غير الحكومية أو مجموعات الدول األعضاء، وكذلك بطبيعة الحال الوفود الجتماعاتها الثنائية. وعلى المنظمات 

الرغم من أن هذه األحداث ليس  جزءاً من البرنامج الرسمي لعمل المؤتمر، فإن الكثير منها يُعلن عنه في 

قدر اإلمكان، المساعدة إلى المنظمين، ال سيما لتخصيص قاعات االجتماعات  ويقدم المكتب، النشرة اليومية

هة كان  الج ولئنوالمعدات التقنية )األجهزة السمعية والبصرية(، وخدمات الترجمة الفورية عند االقتضاء. 
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عمل الدولية، لالمنظمة هي التي تتحمل تكاليف بعض هذه الخدمات التي تستتبع نفقات إضافية بالنسبة إلى منظمة ا

طة قدرة المكتب على تلبية احتياجات األنشقد تقوض يقترب من نقطة  بات فإن الحجم المتزايد لطلبات المساعدة

 23على تنظيم زهاء  5317الرسمية للمؤتمر. وبغض النظر عن االجتماعات الثنائية، ساعد المكتب في عام 

الذي يضطلع به منتدى" التماعات جزءاً من "دور حدثاً من هذه األحداث. وفي حين تشكل جميع هذه االج

 كانمسألة ما إذا  ثار. وهكذا تالمؤتمر المؤتمر، فإنها يمكن أن تصرف اهتمام المندوبين عن مسؤولياتهم إزاء

بعض المعايير للحد من هذا النوع من االجتماعات الموازية، وفي تحديد المجال الذي وضع ينبغي النظر في 

 المكتب الدعم فيه وإلى أي مدى.يُفترض أن يقدم 

 حضور المؤتمر والطاقة االستيعابية للقاعات

أُثيرت شواغل بشأن الطاقة المحدودة لبعض قاعات االجتماعات على استيعاب عدد المشاركين المهتمين بأعمال  .12

نة من جلسات اللجوقاعة مجلس اإلدارة خالل العديد  فتتاحالمؤتمر، من قبيل قاعة الجمعية العامة أثناء حفل اال

المعنية بتطبيق المعايير وبعض جلسات اللجان التقنية األخرى. كما أُعرب عن شواغل فيما يتعلق بمدى مالءمة 

 XVIIإلجراء مناقشات ثالثية، ال سيما القاعة  "قصر األمم"التصميم الداخلي لبعض قاعات االجتماعات في 

، إذ إن المقاعد المركزية أصغر من أن تستوعب مجموعة الحكومات، وال يوجد أي تمييز أثاثها بعد تجديد

 مساحة المخصصة لكل مجموعة من المجموعات الثالث.في الواضح 

 ما تعزىوإنوال تُعزى الصعوبات المتعلقة بالطاقة االستيعابية للقاعات إلى االهتمام بأعمال المؤتمر فحسب،  .13

ي أشارت إليها لجنة أوراق االعتماد العام الماضي، عندما قدم  مالحظات بشأن عدد أيضاً إلى الظاهرة الت

المشاركون غير المندوبين  وهم -المشاركين في الوفود الوطنية، الذين ال يضطلعون بأي دور مؤسسي 

، الذين " من النظام األساسي1("3)5والمندوبين المناوبين والمستشارين واألشخاص المعينين بموجب المادة 

ترد أسماؤهم في قائمة الوفود بوصفهم "األشخاص اآلخرين الذين يشاركون في المؤتمر". وفي الواقع، هناك 

مشاركاً في عام  153اتجاه صعودي واضح في عدد هؤالء المشاركين الذين ليس لهم أي دور مؤسسي من 

 1523إلى  5337في عام ه الصفة بهذمشاركاً معتمداً  222)أو من  5317مشاركاً في عام  551إلى  5337

 (.5317في عام بهذه الصفة مشاركاً معتمداً 

باإلضافة إلى التدابير التي قد ينظر فيها مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة وولتحسين الوضع،  .14

عة اقسيواصل المكتب بث الجلسات التي تشهد إقباالً كبيراً في القاعات االحتياطية )مثل  5االعتماد، أوراق

قاعة مجلس  الجلسة في فيما يخص IIقاعة الجمعية العامة أو القاعة  عندما تكون الجلسة في Iكونكورديا 

 ،"قصر األمم"اإلدارة(. وسيحاول أيضاً حجز قاعات اجتماعات أكبر وأكثر مؤاتاة لالجتماعات الثالثية في 

ها المؤتمر بالتوازي مع مجلس حقوق اإلنسان، علماً أن هذا األمر قد ال يكون ممكناً خالل السنوات التي يجتمع في

 .5317كما كان  عليه الحال في عام 

، إذا لزم األمر، لتنفيذ نظام بطاقات التحقق من الهوية، اعتباراً من الدورة المقبلة للمؤتمر، أيضاً  المكتب مستعدو .15

ضيلية ون األولون إمكانيات تفللتمييز بين المشاركين ذوي المسؤوليات المؤسسية وغيرهم، بحيث يُمنح المشارك

 للدخول ويُدعى اآلخرون إلى متابعة المناقشات من القاعات االحتياطية، في حال توفرها.

 الشؤون اللوجستية

 كان  هناك إشادة عامة بإعادة اعتماد كوات البريد الصغيرة. .16

ا يتعلق بالمندوبين وسيتواصل بذل الجهود لمعالجة شواغل توريد األطعمة والنقل والسالمة واألمن فيم .17

 المشاركين في االجتماعات المسائية والليلية المتأخرة.

 

 انظر:   5

Second report of the Credentials Committee, para. 188; Provisional Record No.5C, ILC, 106th 

Session, 2017. 

 .GB.331/WP/GBC/2/2 الوثيقة انظر أيضاً 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558654.pdf
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 الجلسة العامة للمؤتمر

 يوم االفتتاح

صباحاً. وُعقدت  11نظراً إلى الزيارة المتوقعة ألحد رؤساء الدول، بدأ حفل افتتاح المؤتمر عند الساعة  .18

دقيقة للمجموعة  12صباحاً، وُعقد اجتماع من  13صباحاً إلى  9اجتماعات المجموعات اإلقليمية من الساعة 

. ورغم اإلقرار بأن زيارة شخصية بارزة صباحاً  13٫12 الساعة صباحاً إلى 13الحكومية الجامعة من الساعة 

صباح االفتتاح قد مثل  تحدياً من حيث إدارة الوق ، فإن تسلسل االفتتاح الرسمي متبوعاً بجلسة خاصة قد 

 بعد الظهر. 1٫53 الجلسة العامة من أن تنفض في الساعة جرى بسالسة، وتمكن 

 مناقشة تقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

متحدثاً( مشابهاً لعددهم في المؤتمرين السابقين من أسبوعين، إذ بلغ  592) 5317ظل عدد المتحدثين في عام  .19

، لم يلزم األمر سوى تسع جلسات في عام وبالمقابل .5312متحدثاً في عام  599و 5312متحدثاً في عام  591

أحداث  5317باإلضافة إلى ذلك، لم تتخلل أي كلمة في عام  .5312و 5312جلسة في  11مقارنة مع  5317

أو جلسات خاصة تتعلق بمؤتمر قمة عالم العمل. وقد تحقق هذا التراجع في عدد الجلسات بفضل تحسين إدارة 

جلسات والتقيد الصارم بالمهل الزمنية، إضافة إلى التمديد الطفيف لبعض الوق  فيما يتعلق بأوقات افتتاح ال

 دقيقة(. 33إلى  12الجلسات )من 

وع مما هو مطلوب في األسبأكبر وقد أبان  تجربة المؤتمَرين الماضيين عن وجود قدر من فترات التكلم المتاحة  .21

كلم المتعلقة بالجلسة العامة خالل األسبوع األول. وفي ضوء ما سبق، يمكن النظر في إمكانية ضغط فترات الت

األول في فترات زمنية أقصر. وتوزع حالياً هذه الفترات على مدى ثالثة أيام كاملة، ولم تثب  ضرورة عقد 

 يوم . ومن الممكن بدء المناقشة يوم الخميس، بدالً من5317وعام  5312جلستين منها بعد الظهر في عام 

ل، مما سيؤدي إلى عقد أربع جلسات خالل يومين كاملين، حيثما لزم األمر، خالل األربعاء من األسبوع األو

األسبوع األول، وس  جلسات خالل األسبوع الثاني. ومثلما حدث هذا العام، فإن من شأن باب مناقشة التقارير 

لتكلم عدد فترات اأن يغلق يوم األربعاء من األسبوع الثاني. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو سيسمح بإتاحة نفس 

 ويحقق بعض الوفورات في تكلفة استئجار قاعة الجمعية العامة.

 مؤتمر قمة عالم العمل

مثيرة للتفكير  حلقة نقاش ، اعترافاً بوصفهقمة عالم العمل بشأن توفير مستقبل أفضل للنساء في العمل لقي مؤتمر .21

ي ممثل حكومي بين أعضاء المحاورين. وجيدة اإلدارة وحسنة التوقي . ومع ذلك، فقد لوحظ عدم وجود أ

وأُعرب عن آراء تفيد بأن مؤتمر القمة يمكن أن يستفيد من المشاركة المبكرة واألفضل للهيئات المكونة الثالثية 

القادرين على تعزيز التفاعل وفي إعداده، فضالً عن التحديد المسبق للمحاورين ذوي المواصفات المناسبة 

 .قابلة للتطبيقالجديدة والتوصل إلى حلول ابتكارية و لهم وتبادل األفكارالمُ 

وفيما يتعلق بنسق مؤتمر قمة عالم العمل، أجمع الرأي العام على أنه ينبغي جدولة زيارات الشخصيات البارزة  .22

جميعها في ذلك اليوم. والق  الجلسة الخاصة التي ُعقدت بعد الظهر مع ثالث رئيسات دول ألقين كلمتهن خالل 

 العامة في الجلسة نفسها، الكثير من التقدير. الجلسة

 التصويت

لجأ المؤتمر مرة أخرى، في دورته األخيرة، إلى تنظيم عمليات التصوي  خارج الجلسة العامة كتدبير لتوفير  .23

الوق  بالنظر إلى مدة األسبوعين. ومن بين مجموعات القرارات األربع التي كان يتعين على المؤتمر اتخاذها 

، أجري التصوي  على ثالث منها خارج قاعة الجمعية العامة )متأخرات 5317األسماء في عام بنداء 

-5315قيرغيزستان وإلغاء أو سحب س  اتفاقيات عمل دولية والموافقة على البرنامج والميزانية للفترة 

وضع المعايير  (، وعلى مجموعة واحدة فقط اثناء الجلسة العامة التي نوقش واعتمد فيها تقرير لجنة5319

 .((532)رقم  5317)اعتماد توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 
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بلد للحزيران/ يونيه بغية السماح للوفد الثالثي  9وجرى التصوي  على متأخرات قيرغيزستان يوم الجمعة  .24

حزيران/ يونيه،  15رر إجراؤها يوم اإلثنين التي كان من المق ،بالمشاركة في انتخابات مجلس اإلدارةالمذكور 

وكذلك في جميع عمليات التصوي  الالحقة في المؤتمر. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، كان ال بد من 

كان  يث ح. ومما ال شك فيه أن إجراء عملية التصوي  في غياب لجنتين من اللجان التقنية )إجراء تصوي  ثان  

 تشكيل محدود لفريق الصياغة( أسهم فيين في تمجتمعامة والمناقشة المتكررة على السواء لجنتا المناقشة الع

 عدم اكتمال النصاب القانوني، إال أنه ليس العامل الوحيد.

، وأن ةالنشرة اليوميومن الجدير بالذكر أنه أُعلن عن التصوي  قبل فترة كافية في برنامج عمل المؤتمر وفي  .25

اء وحتى نهاية اليوم من أجل حشد المزيد من دالموعد األولي للتصوي  منذ فترة ما قبل الغ الجلسة العامة مددت

ن، والمجموعات والمنسقين اإلقليمييااللكتروني في اللجان، ومن خالل التطبيق  إعالناتالناخبين. وصدرت عدة 

 وأُتيح  أجهزة التصوي  في مواقع مختلفة لتسهيل العملية.

هناك فجوة واضحة بين العدد الكبير من المشاركين المسجلين والعدد الفعلي للمندوبين وفي الوق  ذاته،  .26

المشاركين في التصوي : في حين بلغ أقصى حد للقوة االنتخابية في المؤتمر خالل موعد التصوي  األول على 

المسجلين )جميع مندوبي الحكومات ومندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال  223متأخرات قيرغيزستان 

مندوباً. وفيما يتعلق بالتصوي  الثاني، فإن من  551ممن يحق لهم التصوي (، لم يشارك في التصوي  سوى 

مندوباً. وعلى غرار ذلك، فيما  311مندوب ممن يحق لهم التصوي ، لم يُشارك في العملية سوى  233أصل 

، لم 213من أصل قوة انتخابية قدرها  ، فإنه532يتعلق باعتماد البرنامج والميزانية أو باعتماد التوصية رقم 

مندوباً على التوالي. وينبغي التشديد في هذا الصدد على أن حضور المؤتمر يعني  391و 325سوى  يّصوت

 ال.بالنسبة إلى المندوبين ممن يحق لهم التصوي  أن من واجبهم ضمان ممارسة هذه الحقوق على نحو فعّ 

 سة العامةاعتماد تقارير اللجان في الجل

اضطرب تنظيم وتوقي  اعتماد تقارير اللجان في الجلسة العامة إلى حد ما في اليوم األخير للمؤتمر بفعل العدد  .27

غير المتوقع من التدخالت وطولها. وعلى الرغم من أن المؤتمر تمكن من االنتهاء من أعماله في الموعد المحدد 

سبب اء بداعتماد تقارير إحدى اللجان التقنية لتناول وجبة الغبعد ظهر يوم الجمعة، فقد كان ال بد من تعليق 

 التأخيرات المتعلقة بالوق  المحدد لمناقشة تقرير لجنة وضع المعايير واعتماده.

ومن الممكن معالجة هذه الحالة من خالل وضع إطار زمني تقدم ضمنه هيئة مكتب اللجنة تقرير اللجنة، فضالً  .28

الزمنية وفقاً لعدد المتحدثين في حالة  الحدودهذه  إرساءفردية أو الجماعية. ويمكن زمنية للتدخالت ال حدودعن 

 تحديد موعد نهائي لتسجيل المتحدثين لكل عملية من عمليات اعتماد تقرير اللجنة.

 محضر األعمال المؤقت

لَي بها أثناء التي تتضمن الخطابات التي أُد محاضر األعمال المؤقتة، استعيض عن 5311اعتباراً من عام  .29

 بتسجيالت صوتية باللغة األصلية للمناقشة، إضافة ،المناقشة العامة لتقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

إلى التسجيل الصوتي لترجمتها الشفوية إلى اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية؛ كما يُنشر ملف النص الحاسوبي 

مباشرة بعد تقديمه. ويقدم المكتب، عند الطلب،  PDFرن  بصيغة للخطاب األصلي، إن ُوجد، على شبكة اإلنت

 ترجمة ألي خطاب يُلقى في الجلسة العامة بأي لغة من لغات عمل المؤتمر.

لجميع الجلسات العامة األخرى )حفل االفتتاح، الجلسات الخاصة، مؤتمر  محاضر األعمال المؤقتةوال تزال  .31

ن، حفل االختتام( تُنشر بعد اختتام المؤتمر بلغاته الرسمية الثالث. وقد قمة عالم العمل، اعتماد تقارير اللجا

دوالر أمريكي لكل فترة سنتين وانخفاض  323 333 سمح  هذه التدابير بتحقيق وفورات كبيرة بلغ  حوالي

 الورق وبصمة الكربون في المؤتمر. استهالككبير في 

 ؤق ضر األعمال الممحالنصوص الحاسوبية منذ توقف وفي حين لم يُسجل أي طلب يذكر للحصول على ملفات  .31

للمناقشة العامة لتقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام، فإن مجلس اإلدارة لم يؤيد حتى اآلن رسمياً استمرار 

ضر محهذه الممارسة. وفي االجتماع األخير للفريق العامل، كان السبب الرئيسي الذي ُذكر لدعم اإلبقاء على 
 التسجيالت في عموميهو وجود صعوبة بالنسبة إلى التكنولوجيا الحالية في إجراء بحث  مال المؤق األع

الصوتية. وفي انتظار إحراز تقدم تكنولوجي بشأن محركات البحث الخاصة بالملفات الصوتية، يمكن معالجة 

زي تسجيل الصوتي اإلنكليفي الهذا الشاغل من خالل توفير نسخ محاضر معدلة بشكل طفيف وقابلة للبحث 
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والفرنسي واإلسباني لجميع الخطابات الملقاة أثناء الجلسة العامة، بتكلفة منخفضة للغاية مقارنة باإلصدار 

دوالر أمريكي  133 333 دوالر أمريكي لكل دورة مؤتمر أو 23 333 ، أيلمحضر األعمال المؤق النظامي 

دوالر أمريكي لكل فترة سنتين(. وبأخذ هذه اإلمكانية بعين  523 333 لكل فترة سنتين )أي بفارق يبلغ زهاء

االعتبار، فإن مجلس اإلدارة قد يرغب في تبيان ما إذا ينبغي للمكتب أن يكلف بتوفير نسخ ثالثية اللغات لخطابات 

 المؤتمرات األربعة الماضية.

ها، ينظر المكتب في نشر جميع وثائق المؤتمر والبحث في علىالطالع اباإلضافة إلى ذلك، ولزيادة تسهيل  .32

 المؤتمر في ملف واحد في شكل إلكتروني.من دورات المتعلقة بدورة  محاضر األعمال

 انتخابات مجلس اإلدارة

كان  االنطباعات بشأن تنظيم انتخابات مجلس اإلدارة إيجابية، حيث استلزم األمر ثالث ساعات تقريباً لعقد  .33

 وإدارة االقتراعات السرية المختلفة في كل منها. اجتماع الهيئات االنتخابية الثالث

وفيما يتعلق بالهيئة االنتخابية الحكومية، أُشير في الجلسات اإلعالمية للمجموعات اإلقليمية وفي دورة التصوي   .34

التوضيحية التي نُظم  ألعضاء الهيئة، إلى الحاجة إلى وضع قواعد أوضح. وتشمل المجاالت التي وردت 

 ا فيما يتعلق بإجراءات التنظيم المحتملة ما يلي:اإلشارة إليه

  زيادة الشفافية بشأن وجود ومضمون االتفاقات أو الترتيبات اإلقليمية أو دون اإلقليمية لتوزيع أو تناوب

 مقاعد األعضاء األصيلين واألعضاء المناوبين؛

 ؛مكتب للتحضير لعمليات االقتراعالمهل الزمنية واإلجراءات والقنوات الخاصة بتقديم الترشيحات إلى ال 

  إمكانية تقسيم الهيئة االنتخابية الحكومية إلى أربع هيئات انتخابية إقليمية مستقلة، على النحو المنصوص

 .1952عليه في صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 

 المختلفة. ويمكن للمكتب، إذا طلب مجلس اإلدارة ذلك، أن يعد مقترحات في هذه المجاالت .35

 لجان المؤتمر

 اللجنة التنظيمية

 تتضمن والية اللجنة التنظيمية ثالثة أنواع مختلفة من المسائل، هي: .36

  اإلجراءات الالزمة للدفع قُدماً بالمؤتمر، من قبيل تحديد الموعد النهائي لتسجيل المتحدثين في الجلسة

لجانه أو توجيه الدعوات إلى المنظمات غير العامة أو تقديم المقترحات لتيسير سير أعمال المؤتمر و

 الحكومية الدولية للمشاركة في اللجان؛

  الوظائف التوجيهية لتنظيم برنامج أعمال المؤتمر وتحديد مواعيد وجدول أعمال الجلسات العامة

 واجتماعات اللجان؛

  بند إلى القرارات غير المتعلقة بالنظر في أي مسألة قد ال تستدعي إنشاء لجنة مستقلة، بما في ذلك اإلحالة

النظر في المقترحات المتعلقة بإلغاء أو سحب معايير  ؛من بنود جدول األعمال منذ توقف لجنة القرارات

 قبول أعضاء جدد، وما إلى ذلك. ؛العمل الدولية

شابهة من كلها، متوفيما يتعلق بالوظيفة األولى للجنة التنظيمية، فإن معظم القرارات في هذا الصدد، إن لم يكن  .37

سنة إلى أخرى، استناداً إلى ممارسات طويلة العهد وغير مثيرة للجدل. وفي حالة ما إذا أُدرج  تلك القرارات 

في النظام األساسي للمؤتمر أو اتخذها المؤتمر نفسه في حفل افتتاحه، فلن يكون هناك حاجة ألن تجتمع اللجنة 

غرار ذلك، فإن معظم قرارات اللجنة التنظيمية التي تقع في إطار التنظيمية مباشرة بعد ذلك الحفل. وعلى 

وظيفتها التوجيهية ذات طابع شكلي صرف. وبعد االجتماع األول، الذي غالباً ما يكون الوحيد، للجنة التنظيمية، 

دو أنه من بالتي تمارسها عن طريق التشاور بواسطة البريد اإللكتروني. وي إلى هيئة مكتبهاتُسند هذه المسؤولية 
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غييرات بالت المعنيين األفضل وضع هذه المسؤولية على عاتق أعضاء هيئة مكتب المؤتمر، وهم في الواقع أكثر

. يئة مكتبهاهفي برنامج أعمال المؤتمر، ويجتمعون شخصياً بشكل أكثر انتظاماً بالمقارنة مع اللجنة التنظيمية أو 

 .المكتب ، من خالل ترتيب آخر يوضع تح  مسؤولية هيئةويمكن أن تُمارس هذه الوظائف، بدالً من ذلك

لتي ، فيما يتعلق بالنوع الثالث من المسائل اإن ومتى لزم األمربيد أنه سيكون للجنة التنظيمية دور تضطلع به،  .38

ويمكن للمكتب، إذا طلب مجلس قد يشير إليها المؤتمر. ولن تُدعى اللجنة إلى االجتماع إال في هذه الحاالت. 

 هذا الصدد. دارة ذلك، أن يعد مقترحات فياإل

 اللجنة المالية

، اتبع  اللجنة المالية للمرة األولى اإلجراء نفسه الذي اتبعته اللجان التقنية الثالث جميعها العتماد 5317في عام  .39

 انللجاتقريرها، بدون أي صعوبة تُذكر. وعليه، يُقترح تثبي  هذا المبدأ الذي يمكن بمقتضاه تقديم تقارير 

باشرة، مالمعنية )بخالف تقارير لجنة تطبيق المعايير ولجنة أوراق االعتماد(، بعد أن تقرها هيئة مكتب اللجنة 

إلى الجلسة العامة العتمادها، رهناً بأي تصويبات يدخلها عليها أعضاء اللجنة في غضون مهلة أقصاها أسبوع 

 واحد بعد اختتام المؤتمر.

 ،ر أعمال اللجنة المالية )ولسير أعمال اللجنة التنظيمية أيضاً( التي تستحق الدراسةومن الجوانب األخرى لسي .41

التوزيع المحدود لوثائق عملها، إذ يجري هذا التوزيع حتى اآلن عن طريق البريد اإللكتروني من خالل هناك 

. تماع وق  اجتماع اللجنةالمنسقين اإلقليميين وأمانات المجموعات، مع إتاحة عدد قليل من النسخ في قاعة االج

وتثير هذه العملية صعوبات أمام أعضاء هاتين اللجنتين، ذلك أنهم ال يطلعون على الوثائق التي يتعين عليهم 

اتخاذ قرارات بشأنها إال ساعات قليلة قبل اجتماع اللجنة، أو عند دخولهم قاعة اللجنة التي تتاح فيها هذه الوثائق. 

، فإنه ال يمكن الوصول إليها على شبكة اإلنترن ، حتى امةعن هذه الوثائق ال تُعتبر باإلضافة إلى ذلك، بما أ

وإن سبق للجان أن نظرت فيها واتخذت قرارات بشأنها. وما لم يكن هناك ما يبرر التوزيع المحدود لوثائق 

ق عمل أي لجنة أخرى. العمل هذه، فيمكن نشرها على موقع اللجنة اإللكتروني، كما هو الحال بالنسبة إلى وثائ

أساس رسمي في النظام األساسي، فمن الممكن تغييرها بسهولة اعتباراً وما دام  الممارسة الحالية تفتقر إلى 

 من الدورة المقبلة للمؤتمر إذا رأى مجلس اإلدارة ذلك مناسباً.

 تطبيق المعاييرلجنة 

ق للمشاورات الثالثية غير الرسمية بشأن أساليب عمل لجنة تطبياتفق  المجموعات الثالث على أن التنفيذ الفعال  .41

المعايير قد حقق  نتائج ممتازة، ال سيما فيما يتعلق بإدارة الوق  وتوحيد األدوات التي سبق اعتمادها: االستخدام 

ات ووضع شاألكثر دينامية لصفحة اللجنة على اإلنترن  واعتماد برنامج جديد يبيّن قائمة المتحدثين على الشا

اعتماد و الجلساتوالتقديمات اإللكترونية للتصويبات على محاضر  لمداخالتاالحدود الزمنية لمختلف فئات 

العمال وإعداد محاضر الجلسات عن أدوات كفيلة بتسهيل التواصل بين نائبي الرئيس عن أصحاب العمل و

االلتزام والمسؤولية الذي كان سائداً  سح. كما أُشير بوجه خاص إلى ثالثي اللغات "مرقط"والتقارير في نسق 

إعداد  عملية أثناء المناقشة التي أفض  إلى التوصل إلى اتفاق في الوق  المناسب على قائمة الحاالت وفي

 االستنتاجات.

 لجنة وضع المعايير

من استكمال فحص  في الوق  المحدد مناقشتها الثانية وتمكن  71عقدت اللجنة المعنية بمراجعة التوصية رقم  .42

جلسة موزعة  19. وعقدت اللجنة الجديدة بشأن العمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمودالتوصية 

ليلية. وقد يكتسي العديد من المالحظات أهمية  على تسعة أيام، منها خمسة أيام عقدت فيها جلسات مسائية/

 بالنسبة إلى العمليات المستقبلية المماثلة.

د الجلسات المسائية والليلية تأثيراً مباشراً على أعمال لجنة الصياغة ألنها تجتمع في األساس ليالً، أوالً، يؤثر عد .43

مباشرة بعد انتهاء أعمال اللجنة، مما يعني بالنسبة إلى أعضاء لجنة الصياغة العمل أليام طويلة للغاية وفي 

نتيجة لذلك، فإن المندوبين ذوي المهارات ظروف صعبة من حيث خدمات توفير الوجبات والنقل، وما إلى ذلك. و

عوبة خاصة ص بالتالي اللغوية المناسبة يترددون أكثر فأكثر في المشاركة في لجنة الصياغة، وقد واجه  األمانة

في حض المندوبين من المجموعات الثالث على الترشح وإنشاء لجنة الصياغة في الوق  المناسب. وفيما يتعلق 
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الصياغة، يُنظر عموماً إلى وجود المندوبين الناطقين باإلسبانية وأعضاء األمانة لمتابعة  بأساليب عمل لجنة

 استعراض النص في الصيغتين األصليتين على أنه ترتيب إيجابي ومفيد.

ثانياً، تبيّن أن اإلدارة الصارمة للوق  والرئاسة الماهرة أمران حاسمان لسير أعمال اللجنة بسالسة. وقد أبرزت  .44

 إعداد مناقشات المؤتمر. يفناقشات أيضاً أهمية المشاورات غير الرسمية الموسعة الم

 اعتماداً كلياً على نموذج إدارة التعديالت الفرعية بمرور السنين ثالثاً، أصبح  مناقشة التعديالت تعتمد .45

(SAMM). تحديات إلى إثارة الصعوبة هذا النموذج في التعامل مع أجزاء كبيرة من النصوص  ض فوقد أ

ى تأخير مناقشات اللجنة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى أن يتولى مشغلو النموذج ترجمة التعديالت وأدت إل

باً ما غالالفرعية فوراً إلى اللغات الرسمية الثالث يمثل أحياناً مجازفة بعض الشيء من حيث الجودة، كما أنه 

 يعقّد عمل لجنة الصياغة.

مر من مؤت ث المتعلقة بوضع المعايير التي أُجري  ضمن نسقوأخيراً، واستناداً إلى تجربة المناقشات الثال .46

أسبوعين، ينبغي النظر بجدية في أي تحسينات جوهرية إضافية في أساليب العمل بغية ضمان أن يكون في 

مستطاع لجنة وضع المعايير تناول بحث صكين على نحو فعال، أي مشروع اتفاقية واحد ومشروع توصية 

 تها.واحد، في الدورة ذا

 اللجان غير المعنية بوضع المعايير

غير أن البعض رأى أن  3.ةإجماعيكان  نتائج المناقشة المتكررة والمناقشة العامة على السواء موضع إشادة  .47

هناك مجاالً لتحسين أساليب عمل مجموعات الصياغة. ويمكن للمكتب أن يستكشف السبل الكفيلة بتيسير عمل 

من خالل توفير التدريب  الحيلولة دون عقد جلسات ليلية، إذا لزم األمرمجموعات الصياغة، وبالتالي أعضاء 

 نتائج مركزة وموجزة وموجهة نحو اإلجراءات. لتوصل إلىاالمناسب. كما أُعيد تأكيد طلب 

م. أمر حاس إنما هو ،وجرى التأكيد بأن إنفاذ االنضباط الصارم في إدارة الوق  في سياق مؤتمر من أسبوعين .48

اقشات المن يرس. كما ينبغي تحقيق انضباط أفضل في ستهالل األعمالابدقة بأوقات  ومن الضروري التقيّد

باينة زمنية مت دودحمن خالل اعتماد  العامة، ال سيما فيما يتعلق بالبيانات االفتتاحية، إذا دع  الحاجة إلى ذلك

 ير.لمختلف فئات المداخالت ومن خالل استخدام نوع األدوات المعتمدة في لجنة تطبيق المعاي

 لجنة أوراق االعتماد

سع  أمانة لجنة أوراق االعتماد، التي تشرف على اعتماد وتسجيل المشاركين في المؤتمر باإلضافة إلى تقديم  .49

الدعم ألعضاء لجنة أوراق االعتماد المكلفة ببحث حاالت الرصد واالعتراض والشكاوى، إلى تثبي  وتقوية 

، بلغ  5317خدمة في المؤتمر. وبالنسبة إلى مؤتمر حزيران/ يونيه التعزيزات والتحسينات التكنولوجية المست

في المائة بالنسبة إلى مؤتمر  55في المائة بالمقارنة مع  97نسبة التقديمات اإللكترونية ألوراق االعتماد 

في المائة في غضون فترة خمسة أعوام. وباقتران ذلك  73، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5313حزيران/ يونيه 

بالعدد المتزايد للحكومات التي تلتزم بمهلة األسابيع الثالثة المحددة إليداع أوراق االعتماد قبل افتتاح المؤتمر 

(، فإن االختناقات فيما يتعلق بمعالجة طلبات االعتماد من جانب المكتب 5317في المائة في عام  27)

. ويتبين من االنطباعات غير الرسمية من انخفض  انخفاضاً كبيراً  ، قدوالتأشيرات من جانب الدولة المضيفة

، أن سهولة استخدامه قد 5317الحكومات بشأن نظام االعتماد اإللكتروني، الذي جرى تحديثه لمؤتمر عام 

إجراءات االعتماد والتسجيل في الوق  الفعلي  تعززت وأن إمكانية االطالع على

(http://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx تحظى بتقدير كبير. ومن منظور الشركاء )

ديم يتعين تقكان االجتماعيين، فإن هذه المعلومات الحينية تعزز قدرتهم على النظر في وق  أبكر فيما إذا 

 . ويمكن إيالءادةعالمنشورة  لقوائم الثابتةااعتراض وفيما إذا كان هذا االعتراض يحقق تقدماً جوهرياً بشأن 

االعتبار إلى توسيع نطاق نظام االعتماد اإللكتروني ليشمل ممثلي األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي ُوجه  إليها الدعوة 

فية التي قام  اللجنة بتجريبها تقاسم ملفات الحاالت مع حسب األصول. وتشمل التطورات التكنولوجية اإلضا

 

 تقترح إطاراً منقحاً إلعداد وتنظيم المناقشات المتكررة.  GB. 331/INS/3 الوثيقة :انظر   3

http://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554374.pdf
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 ستهالكاأعضاء اللجنة واألمانة بطريقة إلكترونية، بحيث يسمح لهم ذلك بالعمل عن بعد ويحد بشكل كبير من 

 الورق.

وتواصل األمانة، إلى جانب اإلجراءات األخرى المتخذة، البحث عن سبل لتعزيز قدرة اللجنة على االستجابة  .51

حالة رصد واعتراض  53دد الكبير من المشاركين والحاالت المقدمة إليها كل عام )تتلقى في المتوسط للع

كذلك إذا عمل أعضاء اللجنة بأكثر من لغة  لظوشكوى في السنة(. ولئن كان هذا كافياً حتى اآلن، فإنه قد ال ي

(. وبما أن عدد 5317حالة في عام  13واحدة وهناك عدد آخر غير مسبوق من الحاالت المقدمة إلى اللجنة )

الحاالت المقدمة إلى اللجنة يكون غير معروف إلى أن ينتهي الموعد النهائي إليداعها )أي الساعة العاشرة من 

ساعة بعد افتتاح المؤتمر(، فإن على المكتب أن يظل قادراً على  15 /صباح يوم األربعاء األول للمؤتمر

. ويزداد هذا الوضع تعقيداً عندما يصل اعتراض لمتوفرةاذا فاق الطلب الموارد االستجابة بمرونة في حال ما إ

أو شكوى بلغة غير اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، وكذلك عندما يكون األشخاص الذين سيُعينون 

اصاً أثّر تأثيراً خ . والواقع أن هذا األمربمثابة أعضاء في اللجنة غير معروفين قبل انعقاد المؤتمر بوق  كاف  

ألنه لم يتم تعيين أحد األعضاء إال عشية انعقاد المؤتمر.  5317في لجنة أوراق االعتماد التابعة لمؤتمر عام 

من األمانة أو االضطالع باألعمال ممكن وقد أعاق ذلك قدرة أعضاء اللجنة على تلقي المعلومات بأسرع وق  

نة أوراق االعتماد قابلة لالستمرارية بعض الشيء ألن أن لج إلى أنه بالنظر إلىأضف اً. سبقمالتحضيرية 

ربما يمكن النظر في استبعادها من نظام التناوب السنوي لقراراتها تستند إلى أحكامها السابقة المستفيضة، ف

 المعمول به حالياً بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الحكوميين.

 استعراض التعديالت المجربة في الدورة  -ثانياً 
 بعد المائة للمؤتمر السادسة

(، تجربة التعديالت المقترحة على النظام األساسي 5317)آذار/ مارس  359في دورته  طلب مجلس اإلدارة .51

للمؤتمر، التي يجب إدخالها من أجل تطبيق نسق المؤتمر من أسبوعين، في الدورة السادسة بعد المائة للمؤتمر 

لة. ويمكن أن يُستنتج أن التجربة تكلل  بالنجاح ألن جميع من خالل تعليق أحكام النظام األساسي ذات الص

حاالت تعليق األحكام )وأحياناً استبدالها( استوف  غرضها من خالل السماح بإجراء تغييرات برهن  على 

 جدواها. وفيما يلي الجوانب التي تجدر اإلشارة إليها.

 المهل الزمنية إليداع االعتراضات لدى لجنة أوراق االعتماد

 ،ساعد تقديم المهلة الزمنية إليداع أوراق االعتماد لدى المكتب من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع قبل بدء المؤتمر .52

على تخفيف االختناقات في عملية معالجة أوراق االعتماد. وإلى جانب اشتراط أن تتولى الحكومات إرسال 

دراج المعلومات عن أوراق االعتماد في نظام أوراق االعتماد من خالل نظام االعتماد اإللكتروني، سمح ذلك بإ

إدارة المؤتمر في وق  مبكر، مما سهل بدوره معالجة طلبات التأشيرات من جانب الدولة المضيفة في الوق  

 المناسب والتأكيد المسبق للتسجيل في اللجان ولمواعيد إلقاء الكلمات في الجلسة العامة.

يم االعتراضات إلى لجنة أوراق االعتماد ال غنى عنه لكي تبدأ اللجنة وقد ثب  أن تقليص المهلة الزمنية لتقد .53

عملها في فترة مبكرة بما يكفي لتمكينها من استكمال فحص جميع االعتراضات في الوق  المحدد لنشر تقريرها، 

تقديم لهذه السنة. ويظل أثر تقليص المهلة الزمنية  معتادغير  الحاالت المرتفع على نحوعدد ال سيما بالنظر إلى 

ينتهي الموعد النهائي المقصر ضمن نسق المؤتمر  1،الشكاوى أقل وضوحاً. فمن جهة، وكما أُبرز في السابق

الحالي يوم السب  عندما يكون العديد من المكاتب الحكومية مغلقة، بحيث ال ترد ردود الحكومات بالضرورة 

هذه الحاالت ال يمكن أن يبدأ قبل يوم األربعاء عندما قبل يوم الثالثاء من األسبوع الثاني. وعليه، فإن النظر في 

من جهة أخرى، يبدو أن الشكاوى في معظم الحاالت قد قُدم  فعالً ويكون تقرير اللجنة قد أوشك على االنتهاء. 

 قبل الموعد النهائي المقصر بكثير بحيث يمكن إرسالها إلى الحكومات لتعلّق عليها قبل نهاية األسبوع.

 

 ثالثاً(. 52المادة  لىع)التعليق  31، الملحق، الصفحة GB.328/WP/GBC/1/2 الوثيقة انظر أيضاً    1

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533368.pdf
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 غة الوحيدةلجنة الصيا

في دورة المؤتمر هذه أنه باستطاعة لجنة صياغة وحيدة أن تفي وفاًء كامالً بالمسؤوليات التي  لتجربةاأكدت  .54

تتقاسمها لجنة صياغة تابعة للجنة ولجنة الصياغة التابعة للمؤتمر بموجب النظام األساسي الحالي. ولما لم تكن 

رات الثالث األخيرة للمؤتمر، فإن الجانب الوحيد لعمل لجنة جدول أعمال المؤتمر في الدو لىعثمة اتفاقية 

االضطالع به على سبيل التجربة هو إدراج األحكام الختامية النموذجية في نص  عذرتالصياغة الوحيدة، الذي 

تؤدي هذه  أن. بيد أنه استناداً إلى الخبرة السابقة للجنة الصياغة التابعة للمؤتمر، فإنه ال يُتوقع 2اتفاقية مقترحة

المهمة إلى إثارة أية صعوبة خاصة بالنسبة إلى لجنة صياغة وحيدة ألن األحكام الختامية تُدرج في صيغتها 

 الموحدة ما عدا في الحاالت النادرة جداً التي تعطي فيها اللجنة التقنية تعليمات مختلفة محددة.

لها بأسرع وق  ممكن حالما تعتمد اللجنة التقنية ونتيجة لخفض مدة المؤتمر، تبدأ لجنة الصياغة الوحيدة أعما .55

 مجموعة أولى من األحكام وتشرع في فحص النص بصيغته التي تعتمدها اللجنة.

وبالنظر إلى الممارسة األخيرة للجان التقنية المتمثلة في تفويض اعتماد تقاريرها، بما في ذلك أي مشروع صك،  .56

عمل لجنة الصياغة بشفافية وبالتنسيق، من خالل أعضائها، مع إلى أعضاء هيئة مكتبها، فمن الضروري أن ت

مجموعات اللجنة، لضمان أال يثير نص الصك اعتراضات غير متوقعة عند إرساله إلى الجلسة العامة العتماده. 

ولتيسير ذلك، يمكن التفكير في نشر أجزاء الصك التي سبق أن استعرضتها لجنة الصياغة بانتظام على صفحة 

 حرة في تعديل النص تظل لجنة الصياغة كون من الواضح مع ذلك أنّ يالتقنية على اإلنترن ، على أن  اللجنة

 الذي سبق أن استعرضته إذا بدا ذلك ضرورياً في مرحلة الحقة، ال سيما ألسباب االتساق العام للنص.

 اعتماد تقارير اللجان

، فوض  اللجان التقنية إلى أعضاء هيئة مكتبها سلطة الموافقة على تقاريرها لتجنب عقد جلسة 5311منذ عام  .57

إضافية للجنة العتماد تقاريرها قبل تقديمها إلى الجلسة العامة. وقد ظل هذا اإلجراء، الذي يقتضي في حال 

من النظام األساسي، أمراً  27بالمادة وقف العمل  ،تقارير لجان وضع المعايير التي تتضمن صكاً مقترحاً 

 ضرورياً لتنفيذ نسق المؤتمر من أسبوعين ألنه يُجنب الحاجة إلى عقد جلسة إضافية للجنة العتماد التقرير.

 إلغاء لجنة القرارات

 لم تكن مسألة إلغاء لجنة القرارات ذات صلة بدورة المؤتمر هذه ألن القرارات المتعلقة بالمسائل غير المدرجة .58

( من النظام األساسي للمؤتمر. غير أنه يجدر 1)17هذه الدورة وفقاً للمادة في في جدول األعمال لم تكن مقبولة 

التذكير بأن إلغاء لجنة القرارات تم  تجربته بنجاح بالفعل على مر السنوات العشر الماضية منذ أن توقف 

 .لذلك خصصةاء لجنة مأي قرار خالل تلك الفترة يبرر إنش مدّ العمل بها، حيث لم يُق

 تسهيل النقاشات التفاعلية ومناقشات الموائد المستديرة

من النظام األساسي تنظيم مؤتمر قمة عالم العمل على  12و 11و 15 لمواداأتاح وقف العمل بالعديد من أحكام  .59

 النحو المقرر.

 محاضر المؤتمر

مقاصده. وترد مناقشة المقترحات األخرى من النظام األساسي  53حقق وقف العمل بالعديد من أحكام المادة  .61

 (.35-59 تاللمؤتمر أعاله )الفقر بمحاضر األعمال المؤقتةالمتعلقة 

 

 .GB.286/LILS/1/2 الوثيقة لالطالع على تفاصيل حول األحكام الختامية النموذجية، انظر   2
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 مشروع قرار

(، 2117 في أعقاب المناقشة والدروس المستمدة من الدورة السادسة بعد المائة للمؤتمر )حزيران/ يونيه .61
مر العمل الدولي، أن يقوم مجلس اإلدارة بما يوصي الفريق العامل المعني بسير أعمال مجلس اإلدارة ومؤت

 يلي:

الواردة  ،التعديالت على النظام األساسي للمؤتمر مناإلحاطة علماً بالتجربة الناجحة للمجموعة األولى  )أ(
 ؛GB.329/INS/18في الملحق الثاني من الوثيقة 

 مل؛الفريق العا في مناقشةالمواصلة استكشاف المزيد من التحسينات مع مراعاة  )ب(

( خطة عمل 2118)آذار/ مارس  332في الدورة  لنظر مجلس اإلدارةالطلب من المدير العام أن يعد  )ج(
( باالستناد إلى نسق 2118حزيران/ يونيه  -مفصلة للدورة السابعة بعد المائة للمؤتمر )أيار/ مايو 

 األسبوعين.
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