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 مجلس اإلدارة
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LILS لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية
من أجل اتخاذ قرار 

 

 األعمال جدول من األول البند

  التدابير المتصلة بتمثيل أصحاب العمل والعمال 
  التصدي لالختالل : لعمل الدوليفي مؤتمر ا

 الثالثي ضمن الوفود

 لمحـة عامـة

  القضايا المشمولة
تتابع هذه الوثيقة مناقشة البند األول على جدول أعمال لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في آخر اجتماع 

أعقاب طلب من لجنة أوراق االعتماد وآان هذا البند قد أدرج على جدول األعمال في ). ٢٠١٠مارس / آذار(لها 
فهم أفضل للمسألة  تكوينوتتناول الوثيقة التدابير الممكنة الهادفة إلى ). ٢٠٠٩( في الدورة الثامنة والتسعين للمؤتمر

  .المؤتمر، والهادفة في نهاية المطاف إلى تحسين الوضع في هذا الصدد إلى الوفودالمتصلة باالختالل الثالثي في 

  ات السياسيةاالنعكاس
 .ضرورة إبقاء المسألة قيد االستعراض

  االنعكاسات المالية
 .ال شيء محدد

  القرار المطلوب
 .٩الفقرة 

  اإلحاالت إلى سائر وثائق مجلس اإلدارة وصكوك منظمة العمل الدولية
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  معلومات أساسية
 ،)٢٠٠٩يونيه / حزيران(وراق االعتماد في الدورة الثامنة والتسعين للمؤتمر بناًء على طلب لجنة أ .١

مسألة االختالل الثالثي فيما  ٢٠١٠مارس / استعرضت لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في آذار
 يتصل بالمستشارين الذين يرافقون آل وفد من الوفود الثالثية إلى مؤتمر العمل الدولي

رت في ونظ. ١
المعلومات الوقائعية والقانونية التي قدمها المكتب وفي التدابير التالية التي اقترحت آوسائل ممكنة لتحسين 

 :الوضع

يمكن للجنة أوراق االعتماد أن تنشر في تقاريرها المقدمة إلى المؤتمر أرقامًا تبين عدد الدول األعضاء   )أ(
ن اختالل آبير، وتبلغ عن أي تفسيرات تقدمها الحكومات ها إلى المؤتمر تعاني موفودالتي تعتبر أن 

المعنية تلقائيًا، أو يمكنها أن تنظر في الكشف عن عدد محدود من حاالت االختالل الثالثي األشد 
  جسامة بغية دعوة الحكومات المعنية فرديًا إلى أن تذآر أسباب مثل هذا االختالل في وفدها؛

موجهة إلى  على سبيل المثال عن طريق استفسارات(أن يبحث  يمكن الطلب من المدير العام  )ب(
الدول األعضاء بالتزاماتها بإرسال وفود ثالثية متوازنة على نحو  إلى أي مدى لم تِف) الحكومات

  وأن يقدم هذه المعلومات إلى مجلس اإلدارة؛ ،معقول إلى المؤتمر وأسباب ذلك

ت على النظام األساسي للمؤتمر لمنح لجنة أوراق االعتماد تعديالإدخال يمكن أن يقترح مجلس اإلدارة   )ج(
  .بدعوى وجود اختالل ثالثي جسيم في وفد من الوفودمقدمة تبحث بالغات محددة  آيوالية إضافية 

وفي حين اختلفت اآلراء حول خيارات اإلجراءات التي يتعين اتخاذها، أقر المتحدثون عمومًا أن وجود  .٢
بيد أن معظمهم اعتبر أيضًا أن المزيد من . لوفود يتعارض مع مبادئ الهيكل الثالثياختالل ثالثي جسيم في ا

آما . ذا صلة وألسباب حدوث هذا االختاللالمعلومات والبيانات مطلوب لتكوين فهم أفضل لما يشكل اختالًال 
والممارسات آان هناك دعوات إلى اتخاذ تدابير الستثارة الوعي وتحسين تقديم المعلومات عن القواعد 

 .السارية

، بحثت لجنة أوراق االعتماد التدابير المحتملة )٢٠١٠يونيه / حزيران(وفي الدورة التاسعة والتسعين للمؤتمر  .٣
 :٢وذآرت ما يلي. موجب أحكام النظام األساسي للمؤتمر السارية في الوقت الراهنبالتي يمكن اتخاذها 

قوائم الوفود والمستشارين المسجلين والمعتمدين، المرفقة في  في هذا الصدد، أعادت اللجنة تنظيم تقديم... 
وبحثت آذلك تطبيق معيار عام لقياس االختالالت وال سيما . تقاريرها بغية تسهيل تحديد أيسر لحاالت االختالل

ووجدت أن تطبيقها غير مرٍض نظرًا إلى عدم قدرتها على أن تأخذ في الحسبان  ،عن طريق صيغ رقمية
وبناًء على ذلك، تالحظ اللجنة أن التصدي لحاالت االختالل  [...]. لخاصة بكل حالة من الحاالتالظروف ا

، مما يتيح تحديد الحاالت الثالثي يمكن أن يتحقق على أفضل وجه من خالل النظر في اإلدعاءات المحددة
ح للجنة أن تتصدى آليًا بيد أن أحكام النظام األساسي السارية ال تسم. الجسيمة واستعراض ظروفها الخاصة

وترغب اللجنة بالتالي في أن تطلب إلى . ألوضاع االختالل خالف تلك التي تتعلق بتسديد نفقات المستشارين
مجلس اإلدارة، عن طريق المؤتمر، أن يواصل نظره في هذه المسألة، بما في ذلك إمكانية توسيع نطاق والية 

  .بدعوى وجود اختالل ثالثي في وفد من الوفود ةالمقدم اللجنة لتنظر في البالغات المحددة

  المقترحات
بالنظر إلى اآلراء التي أعرب عنها في االجتماع األخير للجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية وما تبع  .٤

في الوقت الحاضر  هناك ذلك من مشاورات ثالثية غير رسمية أجراها المكتب، يبدو من جهة أنه لن يكون
هناك اهتمام بمتابعة بحث مسألة االختالل  ،ومن جهة أخرى. ق في اآلراء يؤيد تعديل النظام األساسيتواف

الثالثي في الوفود إلى المؤتمر على أساس تعزيز تقديم المعلومات فضًال عن طلب لجنة أوراق االعتماد في 
 .هذا الصدد

 

  .١٢-٢، الفقرات GB.307/10/1(Rev.)الوثيقة و GB.307/LILS/1الوثيقة انظر    ١

  .١٤٦، الفقرة )يمج(٥ محضر األعمال المؤقت، )٢٠١٠( ٩٩مؤتمر العمل الدولي، الدورة    ٢



GB.309/LILS/1

 

GB309-LILS_1_[2010-10-260]-Ar.doc  2 

وبالنظر إلى أن جميع المعلومات المتاحة للمكتب حتى تاريخه قد قدمت أصًال إلى لجنة المسائل القانونية  .٥
ويمكن لهذا النهج أن يتيح . ومعايير العمل الدولية، يقترح مواصلة رصد الوضع في الدورات القادمة للمؤتمر

ًا عند تقديم اعتماد وفودها الشتراط أن ال سيما إذا آانت الحكومات مدرآة تمام ،تكوين فهم أفضل للمشكلة
 ٦الفقرة انظر (تكون وفودها متوازنة فيما يتعلق بعدد المستشارين المرافقين لكل وفد من الوفود الثالثية 

وإذا عالجت لجنة أوراق االعتماد حاالت االختالل الثالثي الجسيم المحتمل بقدر ما تسمح به واليتها  ،)أدناه
 ).أدناه ٧رة انظر الفق(الحالية 

أن مجلس  ومن األرجح أن يكون وعي بعض الحكومات بمسألة االختالل الثالثي قد ازداد أصًال بالنظر إلى .٦
. باإلضافة إلى ذلك، يقترح المكتب تحسين المعلومات المقدمة مع رسالة الدعوة. اإلدارة قد ناقشها ورصدها

ازن في رسالة الدعوة ذاتها ويمكن إيراد فقرة ويمكن إدراج عبارة صريحة عن االلتزام باعتماد وفد متو
المعلومات التي سبق أن أدرجت في طبعات  نشر، الذي يجمع ويليل المؤتمردمستقلة عن هذا الموضوع في 

تقديم أوراق االعتماد إلى باإلضافة إلى ذلك، يمكن تنقيح المذآرة التوضيحية بعنوان . خيرةللسنوات األ ليلالد
تفسر على نحو أفضل  ، بحيثوفود، التي ترافق النموذج الموصى به ألوراق اعتماد المؤتمر العمل الدولي

وعلى سبيل المثال، آما اقترح ذلك أحد األعضاء . وظيفة مختلف فئات المشارآين وال سيما المستشارون منهم
أن يذآر أنه ينبغي ، يمكن ٣ الحكوميين في االجتماع األخير للجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية

األخير سبوع األخالل  مؤتمر إّالللحكومات أن تعتبر المسؤولين المعتمدين الذين لن يحضروا إلى ال
أو ( أشخاص يرافقون الوزير"والذين لن يحتاجوا إلى حق مخاطبة المؤتمر، على أنهم " وزاريال/ سياسيال"

، دون أن تعتبرهم مستشارين بغية تجنب ظهور ، آما قد تكون عليه الحال"مشارآون آخرون"أو " )الوزراء
 .الوفد بمظهر وفد يعاني من االختالل

وفيما يتعلق بإمكانية أن تبحث لجنة أوراق االعتماد حاالت االختالل الثالثي الجسيم المحتمل، ذآرت اللجنة  .٧
الختالل لمتعلقة باأنها ال تملك في الوقت الحاضر والية محددة لبحث اإلدعاءات ا) ٣انظر أعاله، الفقرة (

جات بشأنها، باستثناء حاالت الشكاوى بدعوى عدم دفع نفقات السفر استنتالثالثي في الوفود والتوصل إلى ا
بيد أنها قدمت تقارير في السابق عن بالغات تلقتها بشأن ادعاءات بوجود . واإلقامة للمستشارين المعتمدين

مة المعنية قدمتها أو أي معلومات أخرى ذات صلة، بما في اختالل ثالثي إلى جانب تعليقات قد تكون الحكو
 اللجنة وفي انتظار توسيع محتمل لنطاق والية لجنة أوراق االعتماد، قد ترغب. ذلك عن المبادئ السارية

 .بالتالي في متابعة وزيادة تطوير هذه الممارسة لو تلقت مثل هذه البالغات في دورات المؤتمر المقبلة

، بما في ذلك أي مالحظات قد تصدر عن لجنة أوراق للمؤتمر رات في الدورات المقبلةورهنًا بالتطو .٨
الدولية بهدف السماح للجنة ببحث االعتماد، سيقدم المكتب تقريرًا إلى لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل 

 . التدابير اإلضافية، بما في ذلك التعديالت الممكنة على النظام األساسي للمؤتمر

 : قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة أن يطلب إلى المكتب القيام بما يلي .٩

إلى المؤتمر فيما يتصل بمسألة  لوفوداستعراض، وعند االقتضاء، تنقيح المعلومات المتعلقة بتشكيل ا  )أ(
  ، الواردة في رسالة الدعوة إلى المؤتمر؛لوفوداالختالل الثالثي في ا

االعتماد التابعة للمؤتمر على مضمون النقاش بشأن هذه المسألة في مجلس  إطالع لجنة أوراق  )ب(
  اإلدارة؛

إبقاء مسألة االختالل الثالثي في الوفود إلى المؤتمر قيد االستعراض وتقديم تقرير عن التطورات   )ج(
  .لس اإلدارةوالنتائج ذات الصلة إلى لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في دورة مقبلة لمج
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