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بين القوى اإلنتاجّية وحواجز عاجًال أم آجًال الصدامات المتكّررة  نطلقت
  أعنف وأصعب."تلقائيًّا تصبح السوق، وبسبب تكرارها، 

  

  لكسمبورغروزا  -
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المنتسبة على النظر في تأمين هذا  األنظمة النقاباتِ  العامة رسالة دورّية في هذا الصدد كما تحّث لجنةُ 
  النوع من الرعاية. 

  
  على القراراتالتعديالت المقتَرَحة 

  
النظام عرض أمين سّر لجنة األنظمة، دانييل برتوسا، تعديالت النقابات المنتسبة المقَتَرَحة على مسوّدة 

األساسّي وبرنامج العمل اللَذْين رفعهما المجلس التنفيذّي، باإلضافة إلى توصيات األمانة العامة بحسب 
امت به األمانة العامة حّتى اليوم من أجل استشارة ما جاء في وثائق االجتماع. كما أوضح العمل الذي ق

النقابات المنتسبة وتوضيح العديد من التعديالت وتبسيطها حيثما يكون ذلك مالئًما، وٕاضافة بعض 
  المعلومات بعد توزيع الوثائق. 

  
مت رئيسة لجنة أّما التعديالت التي تطال النوع االجتماعّي، فقد ُأرِسَلت إلى لجنة المرأة للمشورة. وقد قدّ 

  المرأة المشورة إلى لجنة األنظمة.
  

مناقشة كّل تعديل اقترحته نقابة منتسبة الواحد تلو اآلخر واُتِخذ قرار بشأن احترام التعديل تّمت ثّم 
األنظمة، وموقف المجلس التنفيذّي منه (دعم أو اعتراض، أو ال موقف) وأّي توجيهات إضافّية لكيفّية 

  مة مع كّل تعديل. تعاطي األمانة العا
  

فّوضت لجنة األنظمة األمانة العامة متابعة العمل مع النقابات المنتسبة لتوضيح التعديالت وتبسيطها 
حيثما يكون ذلك مالئًما. وأّكدت لجنة األنظمة من جديد تفضيلها نّص القرار المّتفق عليه خالل العملّية 

والمجلس التنفيذّي في نيسان/ أبريل الفائت. ودعت لجنة  االستشارّية السابقة التي وافقت عليها األقاليم
النقابات المنتسبة التي تّم االعتراض على التعديالت التي اقترحتها، على أساس أّنها تغييرات ال األنظمة 

رات مفرطة أو ال تناسب سياق القرار األوسع، أن تسحب التعديالت التي يتمّس بالجوهر، أو أّنها تغي
وقد وافقت لجنة األنظمة على ضّم القرارات والتعديالت التي لم يتم االعتراض عليها لمناقشتها. اقترحتها. 

ورة متساوية صيد على التزامها بتأمين حق الرّد إلى مقترح التعديالت بدكما أّكدت لجنة األنظمة من ج
  على أن تندرج في القرار. 

  
  مسوّدة النظام األساسيّ 

أّما قرارات اعتُِبَر تعديال المجلس التنفيذّي على قرار النظام األساسّي نظاميَّْين وحظيا بدعم لجنة األنظمة. 
  لجنة األنظمة بشأن كّل تعديل فترد في الكتّيب الخاص بتعديل النظام األساسّي المقَتَرح.
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  لبرنامج العم
والمتعارضة في الغالب التي اقترحها على برنامج نظمة إلى حجم التغييرات التحريرّية أشارت لجنة األ

العمل عدد طفيف من النقابات المنتسبة وفي مراحل متأّخرة من العملّية، وقد تطّلبت العديد من التعديالت 
  ع إلى المؤتمر. أو الترجمّية ولم تشّكل تعديالت ُترفَ  التحريرّية

  
  ة في الكتيب الخاص بمسودة برنامج العمل.ترد قرارات لجنة األنظمة بشأن بالتعديالت المقَتَرح

  
  قرارات النقابات المنتسبة

  ترد قرارات لجنة األنظمة بشأن بالتعديالت المقَتَرحة في الكتيب الخاص بمسودة قرارات النقابات المنتسبة. 
  

األمين العام، روزا بافانيللي إلى الجهود التي بذلتها األمانة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذّي المرّكبة  أشار
يرد قرار لجنة األنظمة ذات الصلة في الملحق رقم و الخاصة بإسرائيل وفلسطين.  51، و50، و49رقم 

2 .  
  

  مسوّدة برنامج العمل
أشارت لجنة األنظمة إلى أّن برنامج العمل النهائّي يصدر عن المجلس التنفيذّي مباشرة قبيل انعقاد 

وتهدف إلى مساعدة النقابات المنتسبة  3المؤتمر العالمّي. ترد النسخة الثالثة عن البرنامج في الملحق 
  على التحضير للمؤتمر. 

  
نظًرا على نسبة ممكنة من مشاركة النقابات المنتسبة، أّكدت لجنة األنظمة على أّنها ترغب في تحقيق أ
إلى جمع القرارات والتعديالت (بما في ذلك أقسام  ىإلى القيود المفروضة. كما أّكدت على أّنها ستسع

بالتالي يلي النقاش برنامج العمل) عندما ال يبرز أّي اعتراض، كي يجري نقاش واحد وتصويت واحد. و 
  حسب ما يرد في مسوّدة البرنامج.جمع القرارات ب الموّحد

  
الدورات النقاشّية األربع العامة والدورات النقاشّية الخمس القطاعّية. وُتدعى النقابات لجنة األنظمة ذكرت 

المنتسبة إلى إلقاء مداخالت ما إن يتّم التأكيد على المتحّدثين الخارجيين. ويلي كّل مناقشة نقاش يطال 
  القسم ذات الصلة من برنامج العمل وقرارات النقابات المنتسبة ذات الصلة. 

  
استخدامها  ختصار الخصائص التفاعلّية المنويمرسيلو نيتو وكريس دنت من األمانة العامة با عرض

خالل المؤتمر. وُتدار الجلسات النقاشّية بطريقة تسمح التفاعل مع المشاركين في المؤتمر. كما يتّم إعداد 
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الجلسات النقاشّية منّصات للتواصل االجتماعّي من أجل تعزيز التفاعل اإللكترونّي المباشر خالل 
  والمناقشات. وأشارت لجنة األنظمة إلى البرنامج االجتماعّي والثقافّي المكّثف الذي أمّنه مرسيلو نيتو. 

  
  مسوّدة األنظمة

األخير على مسوّدة خالل اجتماعها لجنة األنظمة اقترحتها أشارت لجنة األنظمة إلى أّن التعديالت التي 
  رات إجرائّية إضافّية اقترحتها األمانة العامة.فقت على تغيّ اتّ ، كما األنظمة قد ُنفَِّذت

  
لة في مر تحديًدا أوضح لعبارة "الُمَمثَّ من أنظمة المؤت 3.3اّتفقت لجنة األنظمة أن ُتدرج في البند 

. 17.1المؤتمر"، بحسب ما جاء في بعض أقسام النظام األساسّي القائم، على غرار التغييرات في المادة 
د لجنة األنظمة "الُمَمّثلين في المؤتمر" فتعني المندوبين (أو من األفضل أن تحدِّ ولمزيد من التوضيح، 

  لجنة فحص أوراق االعتماد.  النقابات المنتسبة عند التصويت بحسب العضوّية) الذي اعتمدتهم
  

من أنظمة المؤتمر (تركيبة المؤتمر ومسوؤلّياته) وٕادراج فئة جديدة  1.1أوصت لجنة األنظمة تعديل البند 
  من "المشاركين في المؤتمر" تنّص على أسماء األشخاص الواردة في الفقرات السابقة ج) ح) خ).

  
صبح البرنامج نهائيًّا. ومن لمّدة القصوى لكّل مداخلة ما إن ييحّدد المجلس التنفيذّي قبيل المؤتمر مباشرة ا

أجل مساعدة النقابات المنتسبة على التحضير للمؤتمر، توصي لجنة األنظمة المجلس التنفيذي بتحديد 
  بحسب ما يلي:األولّية بصورة مّدة المداخالت 

  
 5  تقديم قسم من برنامج العمل؛ –دقائق 
 3  تعديل؛اقتراح قرار أو  –دقائق 
 3  رفع اقتراح إجرائّي أو الرّد عليه؛ –دقائق 
 3  الحّق في الرّد؛ –دقائق 
  المداخالت الباقية كّلها.  –دقيقتان 

  
أّما النقابات المنتسبة التي سحبت قرارات لصالح إدراجها في برنامج العمل أو دمجها مع قرارات أخرى، 

  دقائق.  3وقد حصلت على الحّق في إلقاء مداخلة لدعم التعديالت فتحصل على 
  

يحتفظ عادة الرئيس (أّي  توصي لجنة األنظمة بأّنه في حين يمكن تمديد الوقت المخّصص للمداخالت،
أّن المؤتمر إلى وتشير لجنة األنظمة رئيس المؤتمر) بالحّق في تمديد المهل المخّصصة للمداخالت. 
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يتمّتع بصالحية تقليص مّدة المداخالت وفق عدد من يرغب في الكالم في كّل جلسة. كما أّكدت أّنه يعود 
  كان. إلى رئيس المؤتمر أن يعّدل هذه القواعد المتعّلقة بالمداخالت في أّي وقت 

  
من أنظمة المؤتمر أّنه يجدر رفع طلب الكالم خطيًّا إلى الرئيس أو رئيس المؤتمر (أو  4.1يشير البند 

". ولمزيد من الوضوح، يرغب فيها الشخص في الكالم خالل الجلسة التي تسبق الجلسة التيأقّله بهم) "انوّ 
ي تسبق الجلسة التي يرغب فيها في لتأشارت لجنة األنظمة إلى أّن ذلك يعني "قبل اختتام الجلسة ا

توزَّع على كافة المندوبين في ملّف التسجيل استمارة لطلب الكالم لكالم." وقّررت لجنة األنظمة إعداد ا
  الذي يفّصل المعلومات المطلوبة. 

  
  الخاص بأنظمة المؤتمر.  4راجع الملحق 

  
  ترتيبات الجلوس في المؤتمر

انعقاد المؤتمر مكان تمر، وزارت كيفّية الجلوس في القاعة خالل المؤ على تفاصيل حصلت لجنة األنظمة 
. وشرحت 2016وأشارت إلى أّن أعضاء المجلس التنفيذّي زاروا المكان أيًضا في تشرين الثانّي/ نوفمبر 

لجنة األنظمة أّن عدد المشتركين المرتفع المتوّقع يتطّلب على األرجح من المشاركين في المؤتمر أن 
ا في الطابَقْين األّول والثانّي من القاعة. ودرست لجنة األنظمة انعكاسات ذلك وأعَطت توجيهاتها يجلسو 

  إلى األمانة العامة بشأن كيفّية تخصيص المقاعد. 
  

لفتت لجنة األنظمة إلى أّن ضمان مشاركة النقابات المنتسبة أساسّي وأّنه يجدر تخصيص المقاعد بطريقة 
ممكن من المندوبين والمراقبين في الطابق األّول  إلى أّنه يجدر إجالس أكبر عدد ارت. وأشعادلة وشّفافة

من القاعة على أن يتّم تخصيص المقاعد األمامّية من الطابق الثانّي إلى من تبّقى من المشاركين. وقد 
ض حيثما طلبت لجنة األنظمة أن يجلس المندوبون والمراقبون من كّل نقابة وبلد بالقرب من بعضهم البع

يكون ذلك ممكًنا، وأن يجلس المشاركون من األقاليم واألقاليم الفرعّية بالقرب من بعضهم البعض حيثما 
يكون ذلك ممكًنا. كما طلبت أن يتّم تأمين المقاعد والطاوالت إلى كّل المندوبين والمراقبين في حال كان 

  ذلك ممكًنا. 
  

األنظمة أن تدرس األمانة العامة إمكانية تبديل مقاعد المندوبين كي ال يجلس وفد/ منطقة ت لجنة واقترحَ 
واحد في المقاعد األمامّية مثًال خالل المؤتمر بأكمله. وقد دارت مناقشات حول أفضل طريقة لتحقيق 

يتم أخذ القضايا  على أنللمقاعد تبديل اليومّي الذلك، وأشارت لجنة األنظمة أّن أكثر طريقة إنصاًفا هي 
  اللوجستّية في عين االعتبار. 
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وميكروفونات ثابتة ومتجّولة. وأشاّرت إلى أّن الترتيبات تختلف تأمين طاوالت نظمة إلى ولفتت لجنة األ
بالترتيبات الالزمة بأفضل طريقة ممكنة لتيّسر بين الطابق األّول والطابق الثانّي وأّن األمانة العامة ستقوم 

أّن ذلك يتطّلب على األرجح استخدام طاولة بميكروفونات مدمجة في الطابق أيًضا مر. ولفتت سير المؤت
  الثانّي وميكروفونات ثابتة على قاعدة في الطابق األّول. 

  
لجنة األنظمة تأمين الترجمة الفورّية لكافة المشاركين وخالل كّل الجلسات وتيسير تنّقل كّل  طلبتو 

  المشاركين ذوي اإلعاقة. 
  

مخّطط توزيع المقاعد مع األخذ بعين االعتبار  دَّ عِ نظمة من األمانة العامة أن تُ طلبت لجنة األكما 
  الشؤون اللوجستّية، وأن تستشير رئيَسْي لجنة األنظمة عندما تدعو الحاجة. الخاصة بتوجيهاتها 

  
  أّي مسائل أخرى

طلبت لجنة األنظمة من األمانة العامة أن تستشير الهيئة المعنّية بإدارة مكان انعقاد المؤتمر، والنقابات 
ين عمع األخذ في اإلجراءات األمنّية المالئمة،  والسلطات المعنّية كي تضمن اعتمادالمنتسبة المحلّية 

  لّية. ضرورة سير المؤتمر بطريقة آمنة وبإجراءات لوجستّية عماالعتبار 
  

  االجتماعات التالية
تشرين األّول/ أكتوبر، قبيل انعقاد اجتماع المجلس  29في قّررت لجنة األنظمة أن تعقد اجتماعها 

  تشرين األّول/ أكتوبر، مساًء مباشرة بعد اختتام جلسات المؤتمر في حال دعت الحاجة.  30التنفيذّي في 
  

 نهاية محضر االجتماع
  

  الملحقات:
  الئحة المشاركين  :1رقم الملحق 
  بشأن إسرائيل وفلسطين 51و 50، و49قرار لجنة األنظمة الخاص بالقرارات رقم   :2رقم الملحق 
  المنعقد في جنيف 2017مسوّدة برنامج المؤتمر العالمّي للعام   :3رقم الملحق 
  فالمنعقد في جني 2017المسوّدة الثالثة ألنظمة المؤتمر العالمّي للعام   :4 رقم الملحق

  
  وثائق أخرى:

  ّالكتّيب الخاص بمسوّدة تعديالت النظام األساسي 
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 الكتّيب الخاص بمسوّدة برنامج العمل 
 الكتّيب الخاص بمسوّدة قرارات النقابات المنتسبة 
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  ) الئحة المشاركين 1 رقم الملحق
  في االجتماع الثالث للجنة األنظمة التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة 

  
  من مقّر منّظمة العمل الدولّية VI، في القاعة رقم 2017تموز/ يوليو  20و 19المنعقد بين 

  
النوع   االسم

  االجتماعي
  التمثيل  النقابة  البلد

  
  إفريقيا والبلدان العربّية

جمهورّية كونغو   أ مبايابو نيانغاماري 
  الديمقراطّية

Solidarité Syndicale Infirmiers 
du Congo  

ة والنقابات الناطق المنطقة
  باللغة الفرنسّية

 Non-Academic Staff Union of  نيجيريا  ذ  أدينيي بيترز أدييمي
Education and Associated 
Institutions 

ة المنطقة والنقابات الناطق
  باللغة اإلنكليزّية 

 Syndicat Autonome des  سنيغال  ذ  فاتو ضيوف
Travailleurs de la 
Sénégalaise des Eaux 

  العّمال الشباب

  
  أسيا والمحيط الهادئ

 ,Australian Municipal  استراليا  ذ  غريغ ماك لين
Administrative, Clerical and 
Services Union 

ة المنطقة والنقابات الناطق
(عبر  باللغة اإلنكليزّية

  سكايب)
 All Japan Prefectural and  اليابان  أ  ماريكو أوكي

Municipal Workers Union 
النقابات المنتسبة الناطقة 

  بالغة اليابانّية 
 All Japan Prefectural and  اليابان  أ  سيتسكو كوبوتا

Municipal Workers Union 
  مراقب

  
  أوروبا

المنطقة والنقابات الناطقة  Nordic Public Service Unions  النروج  ذ  كجارتن الند
  باللغة النروجّية

 Younion_Die  النمسا  ذ  توماس كاتنغ، رئيس
Daseinsgewerkschaft 

المنطقة والنقابات الناطقة 
  باللغة األلمانّية

 All-Russian Life-Support  االّتحاد الروسيّ   أ  أولغا كليموفا
Workers' Union 

النقابات الناطقة باللغة 
  األلمانّية 

  
  القارة األميركّية 



 )2017تّموز/ يوليو  20و 19محضر اجتماع لجنة األنظمة الثالث (المنعقد بين 
______________________________________________________________________ 

 

 27 من 11 صفحة 
 

 Federação dos Trabalhadores  البرازيل  أ  جونيا باتيستا، رئيسة
da Admin. e do Serviço Púb. 
Munic. do Estado de São 
Paulo 

  لجنة المرأة

 National Union of  ترينيداد وتوباغو  أ  جيليان جوي بارتليت
Government and Federated 
Workers 

ة المنطقة والنقابات الناطق
  باللغة اإلنكليزّية

  
  العامةاالّتحاد الدولّي للخدمات 

  بحكم المنصب االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  فرنسا  أ  روزا بافانيللي
  أمين سّر اللجنة  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  فرنسا  ذ  دانييل برتوسا

  
  اعتذر عن الحضور

 Federación de Funcionarios  األوروغواي  ذ  اسماعيل كورتوزا بريسك
de Obras Sanitarias del 
Estado  

المنطقة والنقابات الناطقة 
  باللغة اإلسبانّية
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  51و 50، 49) قرار لجنة األنظمة بشأن القرارات رقم 2الملحق رقم 
  

تحّيي لجنة األنظمة جهود األمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس التنفيذّي بشأن تيسير اعتماد قرار مرّكب بين 
من الواليات  AFT(من الواليات المتحدة)، والبلدان العربّية ونقابة  IBTونقابة  ّيةسرائيلاإلالنقابات 

). وتشيد لجنة 51و 50، 49سها (القرارات رقم فالمّتحدة) التي رفعت جميعها قرارات حول القضّية ن
  األنظمة بجهود األمانة العامة التي بذلتها في هذا الصدد. 

  
 كان المنوي عقدهتتمّكن من حضور االجتماع الذي  مللّية سرائيوتشير لجنة األنظمة إلى أّن النقابات اإل

ؤّمن شير إلى أّن النقابات اإلسرائيلّية لم تتّموز/ يوليو. كما ت 4ليجمع كافة األطراف في روما في 
المعلومات التي طلبتها األمانة العامة من أجل تيسير إعداد القرار المرّكب. وتشير أخيًرا إلى أّن النقابات 

  من عملّية السعي إلى إعداد قرار مرّكب.  تاإلسرائيلّية قد انسحب
  

كّل  تتأسف لجنة األنظمة لهذه التطّورات وتعتبر أّن العملّية التي صادق عليها المجلس التنفيذّي فقد
  في النجاح.  افرصة له

  
ْين اآلخَرْين لطرفَ ت سحب قرارها، شرط أن يسحب اذكرت لجنة األنظمة أّن النقابات اإلسرائيلّية اقترح

قرارهما، لصالح التزام المؤتمر إرسال بعثة إلى فلسطين وٕاسرائيل خالل السنة المقبلة تقّيم سياسة االّتحاد 
الدولّي للخدمات العامة (وهي سياسة ال تدعمها النقابات اإلسرائيلّية). وتشير لجنة األنظمة إلى أّن 

  النقابات األميركّية تدعم اقتراح إسرائيل. 
  

فقّررت لجنة األنظمة أن تدرس إمكانّية سحبها القرارات الثالثة في حال سحبت النقابات العربّية ونقابة 
AFT  وفي ظّل هذه الظروف، توصي لجنة األنظمة . قراَرْيها آب/ أغسطس 5األميركّية في مهلة أقصاها

س التنفيذّي بياًنا يوافق عليه المؤتمر اجتماع اللجنة التنفيذّية المنعقد مباشرة قبل المؤتمر أن يعتمد المجل
بشأن إرسال بعثة إلى فلسطين وٕاسرائيل خالل السنة األولى التي تلي انعقاد المؤتمر، وفق شروط يحّددها 

  المجلس التنفيذّي بما يتوافق والقرار المّتخذ. 
  

لسابق، تدرس لجنة األنظمة قرارها، بما يتوافق وقرار المجلس التنفيذّي افي حال لم تسحب البلدان العربّية 
القرارات الثالثة الواحد تلو اآلخر. وفي هذه الحالة، توصي لجنة األنظمة المجلس التنفيذّي أن يدعم القرار 

(البلدان العربّية).  50) ورقم IBT(إسرائيل و 49رقم من القراَرْين  ) وأّال يّتِخذ أّي موقفAFT( 51رقم 
غير متجانَسْين وبالتالّي تعتبر الواحد بديًال عن اآلخر. وفي  50و 49ْين وتعتبر لجنة األنظمة أّن القرارَ 
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 49(البلدان العربّية) هو القرار الموضوعي في حين أن القرار رقم  50هذه الحالة تعتبر أّن القرار رقم 
  ) هو القرار البديل. IBT(إسرائيل و

  
  نهايةال
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  المنعقد في جنيف 2017المؤتمر العالمّي للعام برنامج عمل الثالثة ل مسوّدة) ال3رقم الملحق 

 
  2017نسخة آب/ أغسطس 

 
  جلسة افتتاح المؤتمر –تشرين األّول/ أكتوبر مساًء  30االثنين   
  حفل االفتتاح  19.30 – 18.00  1

  Children’s Violin Ensembleفرقة  –ف كمان ز عالترفيه: 
  كلمات االفتتاح

  الدولّي للخدمات العامةدايفد برنتس، رئيس االّتحاد 
  المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  VPÖD/SSPممّثل النقابة السويسرّية 

  بورو، أمين عام االّتحاد الدولّي للنقابات العّمالّية شارن
  رئيس بلدّية جنيف

  اختتام الجلسة بالترفيه
  إجرائّية  قضايا  20.30 – 19.30  2

  والموافقة عليها  ئمةالدا تسمية لجنة األنظمة
 اعتماد األنظمة الخاصة بالمؤتمر 
 اعتماد التقرير الثالث للجنة األنظمة وبرنامج عمل المؤتمر المقترح 

  لمؤتمر والموافق عليهمارئيس تسمية نّواب 
  انتخاب لجنة فحص أوراق االعتماد

  انتخاب حاسبي األصوات والموافقة عليهم
  فحص أوراق االعتماداجتماع لجنة   21.30 – 20.00  -- 
      
  اليوم األول – 2017تشرين األّول/ أكتوبر  31الثالثاء   

  ؛ جلسة مغلقة)دعت الحاجةالقرارات الطارئة (في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و   9.00 – 8.00  -- 
  تقرير لجنة فحص أوراق االعتماد  9.20 – 9.00  3

  الرئيس، لجنة فحص أوراق االعتماد بعرض نّوا
 اعتماد التقرير 

  في القاعة خالل الجلسة لى رؤساء الوفودعتوّزع أوراق التصويت 
  احتفال تذكارّي للزمالء المغادرين  9.30 – 9.20  4
  تقرير األمين العام  10.10 – 9.30  5

  عرض أمين عام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة
  اإلقليمّية والقطاعّية والتقارير ، بما في ذلك التقارير 2016 – 2012تقرير األنشطة لفترة

 الخاصة بالمشاريع والحمالت
  2016 – 2012التقرير المالّي لفترة 
 تقرير مدّققي األعضاء  

  مناقشة تقرير األمين العام  10.10 – 9.30  6
  األفراد قبل األرباحاختيار  –أمام التقاطع أولى:  نقاشّيةجلسة   12.00 – 10.30  7
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   13.00 – 12.00  8
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  2(التعديل رقم  من برنامج العمل: المقّدمة 1القسم( 
o  :4القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 

  من برنامج العمل: تحصيل السلطة الالزمة لبناء العالم الذي نرغب فيه 2القسم 
 )4و 3(التعديالن رقم 

o  33(التعديل رقم  6الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة: القرارات ذات(  
  استراحة الغداء  14.30 – 13.00  
  قرارات النقابات)و  جلسة عامة (برنامج العمل  15.30 – 14.30  9

  من برنامج العمل: الهجرة والالجئين 3.4القسم 
o  :34(التعديالن رقم  10القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 

 )35و
  22و 21، 20، 19(التعديالت رقم  من برنامج العمل: التغّير المناخيّ  4.8القسم( 

  35القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة: 
  من برنامج العمل: دعم القطاعات، المقّدمة 7.1القسم 

o  :38(التعديل رقم  37القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة(  
   الخصخصة والحّق في الصّحة  –صّحتنا ليست للبيع  :ثانيةجلسة نقاشّية   16.30 – 15.30  10
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   18.00 – 16.30  11

  25(التعديالت رقم  من برنامج العمل: قطاع الخدمات الصحّية واالجتماعّية 7.2القسم ،
 )30و 27، 26

o  :41القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة  
  من برنامج العمل: مكافحة الخصخصة 6القسم  

  تقديم المرّشحين إلى منصَبي األمين العام/ الرئيس  18.30 – 18.00  12
  ؛ جلسة مغلقة)دعت الحاجةالقرارات الطارئة (في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و   19.30 – 18.30  -- 
  حفل استقبال يقيمه االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  بعد الجلسات  -- 
      
  اليوم الثانيّ  –تشرين الثانّي/ نوفمبر  1األربعاء   

  مستقبل العمل في الخدمات العامة –هي أكثر من وظيفة  –لثة جلسة نقاشّية ثا  9.30 – 8.30  13
  النقابات) قراراتو جلسة عامة (برنامج العمل   11.15 – 9.30  14

  24(التعديل رقم  من برنامج العمل: الحقوق النقابّية والعّمالّية 5القسم( 
o  36(التعديل رقم  13 ة:التي اقترحتها النقابات المنتسبالقرارات ذات الصلة( ،

16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29  
   التمّدن المستدام والخدمات العامة –رابعة جلسة نقاشّية   12.15 – 11.15  15
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   12.45 – 12.15  16

  من برنامج العمل: قطاع الحكومات المحلّية واإلقليمّية/ قطاع الحكومات  7.3القسم
 البلدّية

o  42 :التي اقترحتها النقابات المنتسبةالقرارات ذات الصلة  
  الغداءاستراحة   12.45  -- 
  الخدمات العامة في االقتصاد العالمّي العادل ة:خامس جلسة نقاشّية  15.15 – 14.15  17
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   16.30 – 15.15  18
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  التغّير المناخّي)4.8من برنامج العمل: اقتصاد عالمّي عادل (باستثناء القسم  4القسم : 
 )23و 18، 16، 15(التعديالت رقم 

o  :36، 33، 32، 31، 30القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة  
  صريح وشجاع أو قاتل مأجور؟ –العامة  ثالثة: اإلدارةجلسة نقاشّية   17.30 – 16.30  19
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   18.00  -  17.30  20

  37(التعديل رقم  من برنامج العمل: اإلدارة الوطنّية 7.5القسم(  
  ؛ جلسة مغلقة)دعت الحاجةالقرارات الطارئة (في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و   19.00 – 18.00  -- 
      
  اليوم الثالث –تشرين الثانّي/ نوفمبر  2الخميس     

النتخاب أمين عام/ رئيس في حال دعت الحاجة (ُتعَلن وضع صناديق االقتراع وفتح دورة التصويت   10.00 – 9.00  -- 
  )ق من النهارالح وقتفي  النتائج

  )نظام األساسيّ جلسة عامة (ال  10.30 – 900  21
  31و 31(التعديالن  2قرار المجلس التنفيذّي رقم(  

  54القرار ذات الصلة: 
  احتفال تذكارّي للسّيد هانز انغلبرتز  11.00 – 10.30  22
  البنى األساسّية في عهد التقّشف –السلطة بيد الشعب : سابعةجلسة نقاشّية   12.00 – 11.00  23
  قرارات النقابات) –جلسة عامة (برنامج العمل   12.30 – 11.45  24

  من برنامج العمل: المرافق العامة 7.4القسم 
o  :40(التعديل رقم  43القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة( ،

44  
  استراحة الغداء   14.00 – 12.30  

  جلسة نقاشّية عامة رابعة: تنّوعنا يوّحدنا  15.15 – 14.00  25
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   17.30 – 15.00  26

  الهجرة 3.4من برنامج العمل: االحترام والكرامة للجميع (باستثناء القسم  3القسم :
 )14و 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6(التعديالت رقم  والالجئين)

o  :11، 9القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة  
  ؛ جلسة مغلقة)دعت الحاجةالقرارات الطارئة (في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و   18.30 – 17.30  -- 
      
  للمؤتمر العالميّ اليوم األخير  –تشرين الثاني/ نوفمبر  3الجمعة     
توضع صناديق االقتراع في القاعة من جديد في حال عقد دورة ثانية النتخاب األمين العام/ الرئيس   10.00 – 8.30  

  )في وقت الحق من اليوم(ُتعلن النتائج 
  غذاء للقلب والجسد –خبز وورود : تاسعةجلسة نقاشّية   10.00 – 9.00  27
  قرارات النقابات)و جلسة عامة (برنامج العمل   10.30 – 10.00  28

  من برنامج العمل: التعليم والثقافة ووسائل اإلعالم 7.6القسم  
  م القضاء على العنف ضّد المرأةسَ قَ   11.00 – 10.30  29
  جلسة عامة (قرارات متفّرقة)  12.30 – 11.00  30

 القضايا الوطنّية واإلقليمّية 
o  50 ،48، 47، 46، 45اقترحتها النقابات المنتسبة: القرارات ذات الصلة التي 
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 )41(التعديل رقم  53، 52 )42(التعديل رقم 
 مسائل عالقة  

  استراحة الغداء  14.00 – 12.30  
  التعيينات واالنتخابات  15.00 – 14.00  31

  
  تقرير المسؤول عن االنتخابات

  سّماه المجلس التنفيذيّ موافقة المؤتمر على المرّشح لمنصب الوصّي الثالث الذي 
  ّانتخاب أعضاء المجلس التنفيذّي، وتسمية أعضاء لجنة المرأة والمجلس التنفيذّي اإلقليمي 
 انتخاب المدّققين 
 انتخاب ممّثلي/ ات الشباب اإلضافّيين 
  ّأّي إجراءات أخرى تفرضها الترتيبات االنتقالّية الخاصة بالنظام األساسي 

  
  2022 – 2018لفترة  رسوم االنتساب والميزانّية

  عرض األمين العام، مناقشة واعتماد الرسوم والميزانّية
o  :55القرار ذات الصلة  

  السنوات الخمس المقبلة  15.30 – 15.00  32
 النتائج 
 المالحظات الختامية  

  اختتام المؤتمر  16.00 – 15.30  33
  

  ترفيه
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  المنعقد  يّ بمؤتمر جنيف العالمألنظمة الخاصة لالثالثة المسوّدة ) 4لملحق رقم ا

  2017في العام 

  2017نسخة آب/ أغسطس 
  

 تركيبة المؤتمر ومسؤولّياته .1
 يتألف المؤتمر من: .1.1
المندوبين/ات الذين يتمّتعون بالحّق بالتصويت ويمّثلون أعضاء النقابات المنتسبة الُمسدََّدة   ) أ

من النظام األساسّي. ويتّم احتساب  6.6و 6.5بما يتوافق والمادَتْين  ،عنهم رسوم انتسابهم
عدد المندوبين/ات الذين يتمّتعون بالحقوق وقّوة التصويت على أساس عدد األعضاء 
الُمَسدَّدة عنهم رسوم انتسابهم منذ انعقاد المؤتمر العالمّي السابق أو منذ االنتساب إلى 

(بالنسبة إلى النقابات التي انتسبت بعد انعقاد المؤتمر العالمّي  االّتحاد الدوّل للخدمات العام
 األخير).

 رئيس االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واألمين العام.  ) ب
 تحت عنوان ،يّ لنظام األساسل 4 ملحقاللمنّظمات المنتسبة بما يتوافق و المراقبين من ا  ) ت

غير المنتسبة بدعوة من  (ب) و(ت)؛ ومن المنّظماتالفقرتان المشاركة في المؤتمر 
 المجلس التنفيذّي.

نائَبي رئيس االتحاد الدولّي للخدمات العامة في كلٍّ من منطقة إفريقيا والبلدان العربّية،   ) ث
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقارة األميركّية، ورئيس االّتحاد األوروبّي للنقابات العامة 

 وأمينه العام لمنطقة أوروّبا.
 اد التاليين أن يشاركوا في المؤتمر:يمكن األفر   ) أ

 ضيوف قد يتوّجهون إلى المؤتمر بدعوة من الرئيس.  ) أ
ر سير سّ يَ األمانة العامة للمؤتمر، بما في ذلك المترجمين الفورّيين وأّي موّظف آخر يُ   ) ب

 المؤتمر.
 أفراد مدعّوين للمشاركة في جلسات محّددة مدرجة على جدول أعمال المؤتمر.  ) ت

ّتحاد الدولّي للخدمات العامة المؤتمر ويسانده في مهامه نائب أو أكثر، ُينَتَخبون يترّأس رئيس اال 1.2
 ينوبون عن الرئيس حسب ما يراه مناسًبا وأثناء انتخاب الرئيس.و عند افتتاح المؤتمر، 



 )2017تّموز/ يوليو  20و 19محضر اجتماع لجنة األنظمة الثالث (المنعقد بين 
______________________________________________________________________ 

 

 27 من 19 صفحة 
 

قام أمين عام المؤتمر ويعّين أعضاء األمانة يقوم أمين عام االّتحاد الدولي للخدمات العامة مَ  1.3
 ّسرون سير المؤتمر. يَ غيرهم من األشخاص الذين يُ العامة و 

 جدول أعمال المؤتمر العالميّ  2
من يعّين المجلس التنفيذّي لجنة األنظمة التي تتأّلف من عضو واحد عن كّل مجموعة لغوّية  2.1

ومن عضو عن كّل منطقة من مناطق أوروّبا وآسيا والمحيط الهادئ، وٕافريقيا  ،اللغات الرسمّية
والبلدان العربّية وأميركا؛ ومن ممّثل عن لجنة المرأة وممّثل عن العّمال الشباب. ويعّين األمين 

 العام أمين سّر للجنة. وُيدعى المؤتمر إلى الموافقة على تركيبة اللجنة. 
ت وترفع التقارير إلى المؤتمر بشأن صّحتها وبشأن التعديالت التي تدرس اللجنة كافة القرارا

عّد قرارات مرّكبة أو قرارات مترابطة عندما ُيرَفع تقترحها المنّظمات المنتسبة والمجلس التنفيذّي. وتُ 
 أكثر من قرار حول الموضوع نفسه، وتحّدد سير المؤتمر والوقت الممنوح لكل مداخلة. 

ْين وسير المؤتمر خالل اعتماد تقرير لجنة األنظمة وجدول األعمال النهائيَّ ُيدعى المؤتمر إلى  2.2
جلسة العمل األولى. وال يمكن إضافة أي اقتراح، أو قرار أو أّي أعمال أخرى على جدول 
األعمال خالل المؤتمر، باستثناء القرارات الطارئة التي تقتصر على أوضاع طرأت بعد انقضاء 

 وعنوانها ح)(من النظام األساسّي، الفقرة  4الم القرارات، بما يتوافق والملحق المهلة المحّددة الست
 القرارات. وُتحال هذه القرارات الطارئة إلى لجنة األنظمة في مرحلة أولى. 

 
 خالل المؤتمر تالتصوي 3

يعّين المجلس التنفيذّي لجنة فحص أوراق االعتماد من بين المندوبين/ات إلى المؤتمر، على أن  3.1
للجنة. ُيدعى المؤتمر  العام أميَن سرٍّ  رئيس. ويعّين األمينُ من تتأّلف من عضو عن كّل منطقة و 
على أساس عدد  هاتدّقق بأوراق اعتماد كافة الوفود وقّوة تصويتو إلى الموافقة على تركيبة اللجنة. 

يخ انتسابهم (أو منذ تار ضمًنا  2017 – 2013لفترة األعضاء الُمّسدَّدة عنهم رسوم انتسابهم 
رفع التقارير انعقاد آخر مؤتمر عالمّي)، وتَ  ذإلى االّتحاد بالنسبة إلى النقابات التي انتسبت من

آب/ أغسطس  31بشأن ذلك إلى المؤتمر. مع اإلشارة إلى أّن آخر مهلة لتسديد الرسوم هي 
احتساب القانونّية عند ُتؤّخذ بعين االعتبار أّي دفعات ُسدَِّدت بعد انقضاء المهلة  لن، و2017

المعنَون لجنة فحص أوراق  4حقوق الوفود وقّوة التصويت، بحسب ما ينص عليه الملحق 
 (ت). الفقرة االعتماد 
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المنّظمات المنتسبة للتأكيد على عدد  /اتاألصوات من بين مراقبي ينتخب المؤتمر حاسبي 3.2
 األصوات، بحسب ما ينّص عليه النظام األساسّي. 

3.3  
غلبّية األويت عادة خالل المؤتمر برفع األيدي (أو أّي وسيلة إلكترونّية أخرى) بيجري التص  ) أ

)، 1(أّي نصف عدد األصوات زائد  الذين يحق لهم التصويت /اتصوات المندوبينالبسيطة أل
 الذين امتنعوا عن التصويت. /اتبغّض النظر عن عدد المندوبين

إدخال تعديالت على النظام األساسّي يتطّلب من النظام األساسي على أّن  17.1تنّص المادة   ) ب
فتشير  17.2أغلبّية ثلَثي األعضاء المسّدد عنهم رسوم انتسابهم والممثلين في المؤتمر. أّما المادة 

من التعديالت ويستطيع الرئيس أو رئيس موّحدة إلى أّن المجلس التنفيذّي يمكنه اقتراح مجموعة 
 الجلسة طرحها للتصويت برفع األيدي.

على أّي  1إذا دعت منّظمات منتسبة من أربعة بلدان مختلفة إلى تصويت النقابات األعضاء
تعديالت فردّية مقترحة، يحّول الرئيس أو رئيس الجلسة االقتراح بشأن تصويت النقابات األعضاء 

 إلى المؤتمر لُيصار إلى الفصل فيه عبر رفع األيدي. 
التصويت على التعديالت الفردّية المحّددة. ويؤخذ  وٕاذا حظي هذا االقتراح بالتأييد، يجري

بمجموعة التعديالت المتبقّية إذا أعلن الرئيس الموافقة عليها بأغلبّية ثلَثي أصوات النقابات 
  لة في المؤتمر.المنتسبة الممثَّ 

وفي حال اقترح أحد المندوبين، قبل إجراء التصويت (غير التصويت المنصوص عليه أعاله في   ) ت
تراح المجلس التنفيذّي تعديالت على النظام األساسّي)، إجراء اقتراع سري وَدَعَمُه في طلبه حال اق

مندوٌب آخر من بلد آخر، يضع الرئيس أو رئيس الجلسة اقتراح االقتراع السرّي أمام المؤتمر 
بصورة برفع األيدي. وفي حال قبول االقتراح، يجري التصويت  /اتليصّوت عليه المندوبون

 ة.سريّ 
إذا دعت منّظمات منتسبة من أربعة بلدان مختلفة إلى تصويت النقابات األعضاء، يحّول الرئيس   ) ث

أو رئيس الجلسة االقتراح بشأن تصويت النقابات األعضاء إلى المؤتمر لُيصار إلى الفصل فيه. 

                                                            
  ، التصويت (ب) على نظام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة األساسّي:4الملحق   1

، على أّي تعديالت فردّية مقترحة األعضاءالنقابات  1تصويت تمّثل أقاليم االّتحاد األربعة إلى من أربعة بلدان مختلفةمنّظمات منتسبة  دعتإذا 
 ،بالتأييد االقتراحصار إلى الفصل فيه عبر رفع األيدي. وإذا حظي ھذا المؤتمر ليُ  األعضاء إلىبشأن تصويت النقابات  االقتراحيحّول الرئيس 

  ويؤخذ بمجموعة التعديالت المتبقّية إذا أعلن الرئيس الموافقة عليھا بأغلبّية الثلثين.. التصويت على التعديالت الفردّية المحّددة يجري
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ضاء على د تصويت النقابات األعوٕاذا حظي هذا االقتراح بالتأييد، يجري التصويت مباشرة. وُيحدَّ 
 أساس عدد األعضاء المنتسبين المسّددة عنهم رسوم انتسابهم لكّل منّظمة.

من  10.1و 9.1، و6.9واد ينتخب المؤتمر الرئيس واألمين العام بحسب ما تنّص عليه الم  ) ج
 الدستور. ومن أجل تأمين األغلبّية البسيطة للمرّشح الناجح، يجدر احترام اإلجراءات التالية: 

i.  عن االنتخابات الترتيبات الالزمة، في حال تلّقي اسم أكثر من  /اتالمسؤولونيّتخذ
مرشح/ة، وُيصِدروا أوراق االقتراع على أن تتضمن أسماء المرشحين/ات كافة. 

كة وتوضع هذه األوراق في متناول رؤساء الوفود التي تمّثل النقابات المنتسبة المشارِ 
المعّين عن النقابة المنتسبة الغائبة، ليصار في المؤتمر، أو في متناول المفّوض/ة 

إلى جمع األصوات على أساس عدد األعضاء المسّددة عنهم رسوم االنتساب منذ 
  انعقاد آخر مؤتمر أو منذ االنتساب. 

ii.  تضع كّل نقابة منتسبة إشارةX  ،بشكل واضح قبالة اسم المرّشح/ة الذي تختاره
 نه حاسبو األصوات.وتضع ورقة االقتراع السري في صندوق يؤم

iii. عن االنتخابات بالنتيجة  /اتيعّد حاسبو األصوات أوراق االقتراع، ويبلغون المسؤولين
 ويقومون بالترتيبات الالزمة إلتالف األوراق في نهاية المؤتمر.

iv.  يعلن الرئيس/ة أو نائب الرئيس، خالل انتخاب الرئيس/ة، نتيجة التصويت. وٕان لم
ما ال يقل عن نصف عدد األصوات زائد صوت يحصل أحد المرشحين/ات على 

واحد، يجري اقتراع سّري آخر بين المرشََّحين/ات اللذين حصال على أعلى نسبة من 
 األصوات في االقتراع األول. 

v.  ُعلن عن انتخاب المرشح/ة الذي يحصل على ما ال يقل عن نصف األصوات زائد ي
  . االقتراع الثانيّ صوت واحد سواء أكان في االقتراع األّول أم في 

vi.  .تبقى تفاصيل تصويت النقابات المنتسبة سرّية وال تُنَشر  
vii.  ًإّال في حال استعمال األوراق الرسمّية  ال يحسب حاسبو األصواِت األصواَت صالحة

عن االنتخابات، وحملت إشارة واضحة أمام اسم  /اتالتي أصدرها المسؤولون
حاسبو األصوات عدد األصوات  الذي جرى لصالحه التصويت. ويعلن /ةالمرشح

 الملغاة. 
 

 التحّدث خالل المؤتمر 4
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 خالل الجلسة التي تسبق ُيرَفع طلب التحّدث خطيًّا إلى الرئيس أو رئيس الجلسة (أو مندوبهما) 4.1
(أّي قبيل اختتام الجلسة التي تسبق مباشرة الجلسة  الجلسة التي يرغب فيها المندوب الكالم أقّله

، مشيًرا إلى اسم المندوب والمنّظمة التي ينتمي إليها والبلد الذي ي الكالم)التي يرغب خاللها ف
 أو البند على جدول األعمال الذي يرغب في تناوله.  يمّثله والموضوع

 يتمّتع الرئيس واألمين العام بالحّق في الكالم في أّي وقت يريانه مناسًبا. 4.2
وُتعتَمد المهل التالية في حال غياب  الرئيس أو رئيس الجلسة المّدة القصوى للمداخالت. ديحدّ  4.3

 قرار يصدر عن رئيس المؤتمر ينفي ذلك: 
 5  تقديم قسم من برنامج العمل؛ –دقائق 
 3  اقتراح قرار أو تعديل؛ –دقائق 
 3  رفع اقتراح إجرائّي أو الرّد عليه؛ –دقائق 
 3  ؛الحّق في الردّ  –دقائق 
  المداخالت الباقية كّلها.  –دقيقتان 

أّما النقابات المنتسبة التي سحبت قرارات لصالح إدراجها في برنامج العمل أو دمجها مع قرارات   4.3.1
  دقائق.  3أخرى، وقد حصلت على الحّق في إلقاء مداخلة لدعم التعديالت فتحصل على 

للمداخالت، يحتفظ الرئيس (أي رئيس المؤتمر) بالحّق في حين يمكن تمديد الوقت المخّصص   4.3.2
  في تمديد المهل المخّصصة للمداخالت.

اللغات الرسمّي هي: العربّية، واإلنكليزّية، والفنلندّية، والفرنسّية، واأللمانّية، واليابانّية، والروسّية  4.4
الذين ال  /اتالمندوبون اإلسبانّية والسويدّية، وأّي لغة أخرى يختارها المجلس التنفيذّي. يمكنو 

ة هذه أن يتحّدثوا بلغتهم األم، شرط أن تتأمن الترجمة يمكنهم التحدث بإحدى اللغات الرسميّ 
 الفورّية إّما من قبل المتحّدث أم من قبل األمانة العامة. 

تأجيل الجلسة، أو تعليق  أن ينقل شفهيًّا قضايا من مثل تأجيل المناقشة، أو /ةيمكن المندوب 4.5
ظمة، أو طلب التصويت، أو الطعن أمام المؤتمر بقرار الرئيس أو رئيس الجلسة والطلبات األن

الخاصة باإلجراءات أو سير المؤتمر (غير تلك التي ينص عليها النظام األساسّي أو أنظمة 
(ب) أعاله)، على الفقرة  3.3التصويت، أو أنظمة المؤتمر  وانتحت عن 4في الملحق  المؤتمر:

أقّله يقفون من أماكنهم، فيحظى باألسبقّية على األعمال  /اتي طلبه أربعة مندوبينأن يدعمه ف
مندوب آخر بأن ول سمح له بأن يتوّجه إلى المؤتمريمكن الرئيس أو رئيس الجلسة أن يو األخرى. 

 يعترض على الطلب، ومن ثّم يطرح الطلب للتصويت.
 /اتالمتحّدثين، ُيعلم المؤتمر بأسماء المندوبينعندما ينوي الرئيس أو رئيس الجلسة إقفال الئحة  4.6

الذين ال يزالون على الالئحة. ويمكنه أن يضع حدًّا للمناقشة عندما يرى ذلك مناسًبا. وعند انتهاء 
القضّية موضوع النقاش أن يرّد على النقاش، إّال في حال لم  نقل النقاش، يحق لصاحب طلب

 ُيمَنح حّق الرّد. يكن هناك من مندوب يعارضه الرأي فال 
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من القرار. وفي الحاالت المماثلة، ُيعَتَبر جزء تُناقش التعديالت التي يقبل بها ناقل القرار كَ 
التعديل مدمًجا بالقرار وال يتّم التصويت عليه بصورة منفصلة إّال في حال اعترض أحدهم على 

 رة بعد طالب نقل القرار. ذلك. في هذه الحالة، يحّق لطالب نقل التعديل أن يدافع عنه مباش
نّص عليه النظام األساسّي وأنظمة ية سير المؤتمر بحسب ما يدير الرئيس أو رئيس الجلس 4.7

 ئنافها بأغلبّية ثلَثي األصوات.المؤتمر. وتكون قراراته نهائّية، إّال في حال استِ 
 

 قرارات المؤتمر 5
 تتّم معالجة القرارات الُمقَتَرحة وفق ما يلي:  5.1

قبل انعقاد المؤتمر، تنظر لجنة األنظمة في صّحة القرارات والتعديالت المقَترحة. وُترَسل إلى   ) أ
 النقابات المنتسبة قبل شهَرْين من انعقاد المؤتمر. 

تشرين األّول/  29ّد لجنة األنظمة خالل جلستها األخيرة المنعقدة قبل المؤتمر (وذلك في ُتعِ   ) ب
الت إلى المجلس التنفيذّي مع توصية تشير إلى كيفّية رّد المؤتمر القرارات والتعدي إحالة أكتوبر)

 إلى المجلس التنفيذّي المقبل للمناقشة".يحيل رفض" أو "ي"، "يقبلعبارة "بعادة يكون عليها، و 
تشرين  30يستلم المجلس التنفيذّي، خالل اجتماعه األخير المنعقد قبيل المؤتمر (وذلك في   ) ت

القرارات والتعديالت المقبول إدراجها على جدول أعمال المؤتمر مع األّول/ أكتوبر) الئحة ب
توصيات لجنة األنظمة ذات الصلة. ويوافق المجلس التنفيذّي على هذه التوصيات أو يعّدلها. 

بأّي تغيير مهّم طرأ على قرارات/ تعديالت محّددة عند التسجيل في  /اتويتّم إعالم المندوبين
 ند انطالق المؤتمر. حال كان ذلك ممكًنا أو ع

إّن كافة االقتراحات والقرارات والتعديالت التي اعتبرتها لجنة األنظمة أو المجلس التنفيذّي   ) ث
 نظامّية، ُتعَتَمد وال تتطّلب نقلها رسميًّا أو الموافقة عليها من قبل مندوب.

شرة بعد انتخاب لجنة ن رئيس لجنة األنظمة أمام المؤتمر في صباح اليوم األّول النعقاده، ومباعلِ يُ   ) ج
 ، مع تأمين الترجمة الفورّية.هاومكانزمانها د دِّ حَ األنظمة، أّن اللجنة تعقد جلسات استماع ويُ 

ت قراًرا أو تعديًال، وترغب في االعتراض على توصية عَ فَ يمكن رؤساء وفود أّي نقابة منتسبة رَ   ) ح
ه الجلسات، في حال حِظَيت المجلس التنفيذّي أن تعرض موقفها أمام لجنة األنظمة خالل هذ

 بدعم نقابة منتسبة أخرى واحدة أقّله. 
عرض لكّل قرار وتعديل عند انتهاء هذه الجلسات، َترفع لجنة األنظمة تقريرها إلى المؤتمر وت  ) خ

أن ُيفوِّض الرئيس يمكن ن كيفّية الرّد على طلب رؤساء الوفود. وخالل المؤتمر، أتوصيتها بش
 لجنة األنظمة الدعوة إلى جلسات إضافّية. 
من التوصيات ويمكن رئيس المؤتمر أن يطرحها على  يشّكل تقرير لجنة األنظمة مجموعةً 

التصويت برفع األيدي. إذا دعت منّظمات منتسبة من أربعة بلدان مختلفة إلى تصويت 
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يحّول الرئيس االقتراح  ،اقترحتها لجنة األنظمةالنقابات األعضاء على أّي تعديالت فردّية 
إلى المؤتمر لُيصار إلى الفصل فيه عبر رفع األيدي. وٕاذا حظي هذا االقتراح بالتأييد، 

ويؤخذ بمجموعة التعديالت المتبقّية إذا  ،يجري التصويت على التعديالت الفردّية المحّددة
  .صواتاألأعلن الرئيس الموافقة عليها بأغلبّية 

قل التعديل على القرار المقترح وناقل القرار المطروح للتعديل، على في حال اّتفق كلٌّ من نا
أّنه يجدر إدراج التعديل على القرار المقَتَرح، ترفع لجنة األنظمة توصيتها ضمن مجموعة 

  التوصيات الموّحدة األخرى. 
  
 القرارات المتناَزع عليها 6

ّدد اللجنة أّي قرار ُمقترح هو قرار األنظمة أّن قرارين أو أكثر يتعارضان، تح عندما تعتبر لجنة 6.1
"موضوعّي". وُتعَتَبر كّل القرارات األخرى المتعارضة مع القرار الموضوعّي "قرارات بديلة" وُتطّرح 

 للنقاش. 
ُيناَقش القرار الموضوعّي أّوًال. وما إن يؤَخذ بالقرار الموضوعي ُتلغى القرارات البديلة األخرى  6.2

 تلقائيًّا. 
القرار الموضوعّي، ُيناَقش القرار (القرارات) البديلة وفق ترتيب تحّدده لجنة في حال ُرِفض  6.3

 األنظمة. وما إن يؤَخذ بقرار بديل، تسقط القرارات البديلة المتبقّية تلقائيًّا.
إجراءات معالجة التعديالت المقَتَرحة المتناَزع عليها هي ذاتها المعَتَمدة لمعالجة القرارات إّن  6.4

 أعاله. 6.3و 6.2، 6.1عليها، والمنصوص عليها في الفقرات المتنازع 
يحّق لناقل أّي قرار بديل أو تعديل بديل أن يتوجه إلى المؤتمر بعد االنتهاء من مناقشة القرار/  6.5

التعديل الموضوعّي أو أّي قرار/ تعديل بديل قبل النظر في قرار هذا الناقل البديل أو التعديل 
لحق باإلضافة إلى الحقوق التي يمنحها نقاش القرار البديل أو التعديل البديل. ويتمّتع بهذا ا

 البديل. 
 

 تعليق أنظمة المؤتمر 7
األنظمة الدائمة، تنعقد حلقات عمل للمؤتمر العالمّي بشكل جلسة عامة كي يتمّكن عند تعليق  7.1

زيزه على المشاركون/ات من إجراء مناقشات غير رسمّية حول كيفّية تنفيذ برنامج العمل، وتع
 مستوى مناطق االّتحاد الدولّي للخدمات العامة كافة. 
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بطلب من لجنة األنظمة الدائمة أو رئيس الجلسة، يمكن المؤتمر أن يّتفق على إجراء حلقات  7.2
عمل تتناول قضايا أخرى غير برنامج العمل، بهدف تيسير التفاعل بين المندوبين/ات 

 والمشاركين/ات.
كافة المندوبين/ات والمراقبين/ات والضيوف وموّظفي/ات االّتحاد الدولّي  تُفَتح حلقات العمل على 7.3

للخدمات العامة. ويتمّتع كافة المشاركين/ ات بأصوات ومراتب متساوية خالل حلقات العمل؛ وما 
 من تراتبّية في المشاركة. 

هي تحترم ال ُتطبق األنظمة التي وضعتها لجنة األنظمة الدائمة على حلقات عمل المؤتمر. و  7.4
 مبدأ المساواة في المشاركة والتوّصل إلى إجماع.

ال يمكن حلقات العمل أن تّتخذ قرارات ُملزمة، أو تعّدل برنامج العمل ولكن يمكنها أن تقترح  7.5
 أولوّيات جديدة وأن توّجه تنفيذ برنامج العمل. 

تُنقل اقتراحات حلقات العمل بشأن تنفيذ برنامج العمل وأولوّياته إلى لجنة األنظمة التي تنقلها  7.6
 بدورها إلى المؤتمر أو إلى المجلس التنفيذّي المقبل للمناقشة واّتخاذ التدابير الالزمة. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العامة الحيوّية في مليون رجل وامرأة يؤّمنون الخدمات  20إّن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة هو اّتحاد نقابّي عالمّي يمّثل 

بلًدا. ويناصر االّتحاد الدولّي للخدمات العامة حقوق اإلنسان، ويدافع عن العدالة االجتماعّية ويرّوج لوصول الجميع  150
إلى الخدمات العامة العالية النوعّية. وهو يعمل مع منظومة األمم المّتحدة وبالشراكة مع منّظمات عّمالّية وأهلّية وغيرها من 

  ّظمات األخرى.المن
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