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 مشروع نص ذي حجية لينظر فيه المؤتمر  -أوًال 

  الديباجة

    السابعة والتسعين، دورتهفي المنعقد في جنيف ،يإّن مؤتمر العمل الدول
م ات التقدمقتضي، لتلبية ١٩١٩ أّن منظمة العمل الدولية تطورت بشكل دينامي، منذ نشأتها عام إدراآًا منه

  : ما يلي ذلك تحديدًا فيتجلىوالعدالة االجتماعية في ظل مناخ يشهد تطورًا مستمرًا، آما ي
  المصاحب للدستور األصلي؛" ميثاق العمل الدولي " نطاق الذي وّسع وحدث،)١٩٤٤(إعالن فيالدلفيا   -

 الذي اعترفت ،)١٩٩٨(المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته منظمة العمل الدولية بشأن إعالن   -
 هذه الحقوق في االضطالع بوالية المنظمة،م بها سألهمية الخاصة التي تتالدول األعضاء من خالله با

 الذي يتطرق إلى ،)١٩٧٧( االجتماعية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسةإعالن المبادئ الثالثي   -
 ظمة؛ ناف المتحقيق أهدفي لجهات الفاعلة مثل هذه االدور المتنامي ل

  : أّنيضع في االعتباروإذ 
سيما نشر التكنولوجيات الجديدة وانتقال األفكار وتبادل السلع  السياق الحالي لالقتصاد العالمي، ال  -

سيما النساء والرجال العاملون، يقدم فرصًا ومنافع لم يسبق لها مثيل   األشخاص، التنقلوالخدمات و
  لتعزيز رفاه الناس؛

 والمنافع تبقى موزعة بشكل غير متساٍو داخل البلدان وفيما بينها، وال يزال السواد األعظم هذه الفرص  -
ن بأي شكل ون في االقتصاد غير المنظم، أو المستبعدومن الناس، وعلى وجه الخصوص أولئك العامل

 آخر، يعيشون في المشقة والحرمان؛
احيتين البشرية واالجتماعية في قطاعات االقتصاد من النجدًا التكييفات غالبًا ما تكون آلفتها عالية   -

 المعرضة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا والتجارة والتدفقات المالية،
عدالة الكل من  أمٌر ضروري لتلبية ما يتوق إليه في ظل هذه الظروف  للجميعة منصفحصيلةتحقيق   -

  ؛العالمي واالقتصاد اجتماعية ولضمان استدامة المجتمعات المفتوحة

 اعتراف المجتمع الدولي بالدور الحاسم الذي تؤديه منظمة العمل الدولية في مواجهة هذه وإذ يشجعه
  : ما يليسيما من خالل التحديات، ال

 ؛)١٩٩٥( في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في آوبنهاغن ما اعتمد من التزامات وبرنامج عمل  -

 أطلقه لمفهوم العمل الالئق الذي ،عنه تكرارًا على المستويين العالمي واإلقليمي أعربالدعم الكبير الذي   -
وقام مكتب العمل الدولي ) ١٩٩٩( لمؤتمر العمل الدولي ٨٧الدورة المقدم إلى تقرير المدير العام 

 ؛ الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وعمالة الشبابالستئصال واالعتراف بأهميته ،بتطويره الحقًا
 ؛)٢٠٠٤ (تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمةاالستنتاجات والتوصيات الواردة في   -
هداف العمالة الكاملة والمنتجة أللعولمة العادلة ولرؤساء الدول والحكومات من جانب التأييد العالمي   -

طنية والدولية ذات الصلة، في الوثيقة والعمل الالئق للجميع، باعتبارها هدفًا مرآزيًا لسياساتهم الو
 ؛٢٠٠٥الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 
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  : والتعقيدشهد تزايد الترابط بأنه في عالم يواقتناعًا منه

 القيم األساسية لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالحرية والكرامة اإلنسانية واألمن وعدم التمييز تتسم  -
   االقتصادية؛كفاءةلقدرات الفردية والجماعية والضرورية لتطوير ابأنها 

 ألولئك المعنيين شرعيين الحوار الحر والمستنير والتوفيق بين الممثلين الممارسة النظام الثالثي ويتسم  -
أهمية أآبر من أي وقت مضى من أجل التوصل إلى حلول من شأنها أن تبرهن ب ،داخل الحدود وخارجها

 حم اجتماعي وسيادة القانون، بما في ذلك من خالل معايير العمل الدولية؛بناء تالإلى استدامتها و
 عمل لديها من وسائل بأّن التحديات الراهنة تدعو المنظمة إلى تكثيف جهودها وحشد آل ما قّروإذ ي

ادة جعل هذه الجهود فعالة وتعزيز قدرة الدول األعضاء على االستفأنه توخيًا ل و،للنهوض بأهدافها الدستورية
  : من للمنظمةال بدبشكل آامل من الفرص التي تتيحها العولمة، 

أن تطور نهجًا عالميًا ومتكامًال يتمشى مع استراتيجية العمل الالئق، باالستناد إلى أوجه التآزر فيما بين   -
  هذه األهداف؛

 إلطارآليًا اأن تكّيف وتحدث ممارساتها المؤسسية وإدارتها في الوقت الذي تحترم فيه احترامًا   -
 واإلجراءات الدستورية القائمة؛

   .........................تعبيريشار إليه بقد الذي  النصهذا  ....من عام ألفين و...  في هذا اليوم يعتمد 

  نطاق والمبادئال  - أوًال
  : المؤتمر ويعلن أّنهقّري

والجهود الدول األعضاء ن يتمرآز التزام  أال بد من، متسارعاًًفي السياق الحالي الذي يشهد تغيرًا   - ألف
 الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية حول أربعة أهداف أساسية ذات أهمية استراتيجية نفيذالمبذولة لت

  :على الشكل التاليمعترف بها 
 وضع العمالة الكاملة والمنتجة في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية وخلق بيئة اقتصادية  "١"

  :آلية ومؤسسية مستدامة بحيث
ستخدمين على لألفراد أن يطوروا ويحدثوا القدرات الضرورية لكي يكونوا ميمكن فيها   -

  ؛عامالرفاه التوفير تحقيق ذاتهم ونحو منتج من أجل 
للمنشآت الخاصة والعامة على حد سواء أن تطور األنشطة والمبادرات التي تقدم يمكن فيها   -

  ستخدام وتوليد الدخل واإلمكانات للجميع؛  المزيد من فرص اال

للحماية االجتماعية وحماية العمال تكون مستدامة ومكّيفة مع اإلمكانات الوطنية، وضع تدابير   "٢"
  :بهدف

توسيع الضمان االجتماعي تدريجيًا ليشمل الجميع وتكييف نطاقه وتغطيته لتلبية االحتياجات   -
   توّلدها سرعة التغيرات التكنولوجية واالقتصادية؛الجديدة ومواجهة مواطن الشك التي

 األساسية االشتراطات والئقة، مع األخذ في االعتبار آمنةضمان ظروف عمل صحية و  -
التطلعات المشروعة لجميع ، إلى جانب ١٩١٩لعام " ميثاق العمل الدولي"الواردة في 

  ؛اوليده شارآوا في تتي الوةحصة منصفة من الثرالمعنيين للحصول على 

  :سب من أجلاألن الوسيلة  ذلكتعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي باعتبار  "٣"
  ؛هوإمكانياتآل بلد تكييف تنفيذ األهداف االستراتيجية مع احتياجات   -

 التنمية االقتصادية إلى تقدم اجتماعي والعكس بالعكس؛ترجمة   -
 ة والدولية ذات الصلة؛تسهيل بناء توافق اآلراء حول السياسات الوطني  -

ًا  تمكينيًا من حقوق اإلنسان وشرطًاضمان المبادئ والحقوق األساسية في العمل باعتبارها حق  "٤"
انتهاآه أو التمسك باألخرى تحقيقًا آامًال، وال يمكن من األهداف هدف أي يمكن من دونه تحقيق  ال

  . بشكل آخر آميزة نسبية قانونيةاستخدامه
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أي هدف من هذه والتقصير في النهوض ب. ومتكافلةمترابطة هي داف غير قابلة للتجزئة وهذه األه  - باء
أثرها، ينبغي حقيق الحد األمثل من وتوخيًا لت. األهداف سوف يعيق التقدم باتجاه تحقيق األهداف األخرى

ألنشطة ذات للجهود المبذولة لتعزيزها أن تكون جزءًا من سياسة عالمية ومتكاملة تغطي جميع مجاالت ا
  .الصلة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية العمل الالئق

لكل دولة من عود تحديده  أمٌر ي،المضمون المحدد واألهمية النسبية التي ينبغي إيالؤها لهذه األهداف  - جيم
  :إيالء االعتبار على النحو الواجب لما يليو الدولية القائمة اللتزاماتهاالدول األعضاء، وفقًا 

ظروف واإلمكانات الوطنية، واألولويات التي قد تعبر عنها الجهات المعنية من خالل منظماتها ال  "١"
  المختارة بحرية؛التمثيلية و

 المتأصلة في دستور منظمة العمل الدولية ، الترابط والتضامن فيما بين الدول األعضاءاشتراطات  "٢"
 القتصاد العالمي؛والتي ترتدي أهمية أآبر أآثر من أي وقت مضى في سياق ا

 .مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية  "٣"

  نفيذأسلوب الت  - ثانيًا
  : المؤتمر آذلك بأّنه، في اقتصاد يتسم بالعولمةقّري

على نحو فعال بتقديم اإلرشاد يتطّلب تطبيق القسم األول من هذا النص أن تقوم منظمة العمل الدولية   - ألف
وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي للمنظمة . الجهود التي تبذلهاإطار عضاء فيها في األوالتنسيق والمساعدة للدول 

أن تستعرض وتكّيف ممارساتها المؤسسية وإدارتها من أجل استخدام مواردها البشرية والمالية على 
  :هيكلها الثالثي ونظام المعايير الخاص بها، بهدفمتمثلة في أفضل وجه واستخدام الميزة الفريدة ال

النامية، فيما يتعلق حتياجات البلدان سيما ا ، والًامنتظمء فيها تقييمًا عضاالدول األتقييم احتياجات   "١"
، من بكل هدف من األهداف االستراتيجية وتقييم عمل المنظمة في السابق لتلبية هذه االحتياجات

   :بهدف خالل عملية استعراض عالمية منتظمة يضطلع بها مؤتمر العمل الدولي،

أآثر نجاعة هذه على نحو لمنظمة العمل الدولية أن تلبي بها يمكن الطريقة التي تحديد   -
  االحتياجات من خالل االستخدام المنسق لجميع وسائل عملها؛

 ؛ على هذا النحو جذب المزيد من الموارد الطوعية لتلبية االحتياجات التي يجري تحديدها  -
 مسؤوليات التي يضطلعان بها؛مجلس اإلدارة والمكتب في الإرشاد   -

  :حشد التعاون التقني ومشورة الخبراء لدعم ومساعدة  "٢"
في اتجاه جميع  األعضاء لتحقيق التقدم على أساس ثالثيالدول بذلها فرادى تالجهود التي   -

حسب مقتضى الحال، ، األهداف االستراتيجية من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق
   ؛األمم المتحدةوضمن إطار منظومة 

بناء القدرة المؤسسية للدول ولمنظمات أصحاب العمال ب، حيثما آان ذلك ضروريًا، قيامال  -
 منظمات العمال، آشرط أساسي لسياسة اجتماعية متسقة وذات معنى وتنمية مستدامة؛لو

حليل من خالل التاالستراتيجية تعزيز المعارف المتقاسمة وفهم أوجه التآزر بين األهداف   "٣"
لبلدان المعنية من االتعاون الطوعي ترافقًا ب الملموسة، متجاربالتجريبي والمناقشة الثالثية لل

 الدول األعضاء فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تطرحها فيوبهدف إعالم صانعي القرارات 
  العولمة؛

األهداف االستراتيجية تقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول األعضاء التي ترغب في تعزيز   "٤"
مع متمشية عمومًا كون ت الثنائية ومتعددة األطراف، على أن ترتيباتبشكل مشترك ضمن إطار ال

   منظمة العمل الدولية؛التزامات
، مع حسب مقتضى الحال بالتشاور، -  جديدة مع آيانات مهمة من غير الدولاستحداث شراآات  "٥"

 من أجل تعزيز فعالية البرامج واألنشطة - وللعمال عملالمنظمات الوطنية والدولية ألصحاب ال
أي طريقة مناسبة والنهوض باألهداف ب دعمها حشدالتي تقوم بها منظمة العمل الدولية والتشغيلية 

  االستراتيجية لمنظمة العمل بأي شكل آخر؛
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االستراتيجية بلتزامها  اإنفاذفي الوقت نفسه، تقع على عاتق الدول األعضاء المسؤولية الرئيسية في   - باء
ودعمها وجعلها جزءًا العالمية والمتكاملة للعمل الالئق المشار إليها في القسم األول من هذا النص 

ولالضطالع بهذه المسؤولية، قد تنظر الدول األعضاء في . يتجزأ من سياستها االجتماعية واالقتصادية ال
   :أمور منها

الالئق تستهدف مجموعة من األولويات سعيًا وراء األهداف اعتماد استراتيجية وطنية للعمل   "١"
االستراتيجية بشكل متكامل، مع إيالء االعتبار الواجب إلى اإلمكانيات واالحتياجات الوطنية 

 ؛ وللعمال ألصحاب العملممثلةالمحددة بالتشاور مع المنظمات ال

ة العمل الدولية، لرصد وتقييم وضع مؤشرات أو إحصاءات مناسبة، عند الضرورة بمساعدة منظم  "٢"
 التقدم المحرز؛

حد استعراض وضعها فيما يتعلق بتصديق صكوك منظمة العمل الدولية أو تنفيذها بهدف تحقيق   "٣"
تغطية لكل هدف من األهداف االستراتيجية، مع الترآيز بشكل خاص على الصكوك من الأدنى 

  ؛١يدة السدالتي ُتعتبر األآثر أهمية من ناحية اإلدارة
 المتخذة بالنيابة عن الدولة العضو واقفاتخاذ خطوات مناسبة لضمان التنسيق المالئم بين الم  "٤"

 النص؛هذا المعنية في المنتديات الدولية ذات الصلة، إلى جانب أي خطوات قد تتخذها بموجب 
دها المتاحة، توفير الدعم المناسب، على أساس ثنائي أو متعدد األطراف أو إقليمي، ضمن موار  "٥"

إلى الجهود التي تبذلها الدول األعضاء األخرى من أجل إنفاذ المبادئ واألهداف المشار إليها في 
  القسم األول من هذا النص؛

بشأن أي ألصحاب العمل وللعمال مثلة موسعيًا لتحقيق األهداف آنفة الذآر، التشاور مع المنظمات ال  
  .خطوات من الممكن اتخاذها

من تقدمه مهم  إسهام ،في ميادين وثيقة الصلةواليات المعهود إليها بمات الدولية واإلقليمية األخرى نظللم  - جيم
  . هذا النهج المتكاملنفيذأجل ت

  أحكام ختامية  - ثالثًا
مكتب العمل الدولي إرسال هذا النص إلى جميع الدول األعضاء ومن خاللها إلى لعام المدير اليضمن   - ألف

 ذات صلة في مجاالت االختصاص؛ والمنظمات الدولية ذات ألصحاب العمل وللعماللة مثمالمنظمات ال
وينبغي . غيرها من الكيانات التي قد يحددها مجلس اإلدارةإلى على المستويين الدولي واإلقليمي؛ و

النص، على المستوى الوطني، في جميع نشر ولمنظمات العمال منظمات أصحاب العمل لللحكومات و
توزيع النص بأي طريقة أخرى ، أو شارك فيها من يمثلهاأو يفيها تشارك التي قد ات ذات الصلة المنتدي
  .أية آيانات أخرى يمكن أن يعنيها األمرعلى 

المناسبة للتنفيذ طرائق مكتب العمل الدولي مسؤولية إعداد اللعام المدير التقع على عاتق مجلس اإلدارة و  - باء
  .قرفذا النص، مع األخذ في االعتبار المبادئ التوجيهية الواردة في المالسريع للقسم الثاني من ه

النص هذا  الموضوعة، يشكل أثر طرائقفي الوقت الذي يراه مجلس اإلدارة مناسبًا، وتماشيًا مع ال  - جيم
، موضوع استعراض من جانب مؤتمر العمل الدولي بهدف نفيذهسيما الخطوات المتخذة لتعزيز ت وال

  .متصلة بالمعاييرجراء المناسب الممكن اتخاذه والذي قد يكون ذا طبيعة تقييم اإل
  

                  
، اتفاقية تفتيش العمل )١٢٢رقم  (١٩٦٤لة، ، اتفاقية سياسة العما)٨١رقم  (١٩٤٧على سبيل المثال، اتفاقية تفتيش العمل،   1
، وتعتبر جميعها اتفاقيات ذات )١٤٤رقم  (١٩٧٦) معايير العمل الدولية(، اتفاقية المشاورات الثالثية )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(

  . أولوية
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   ممكنرفقم

  لنصامتابعة 

   اإلجمالي والنطاق غرضال  - أوًال
 وتنسيق ومساعدة الدول األعضاء إرشادتهدف هذه المتابعة إلى معالجة الوسائل التي ستقوم المنظمة من خاللها ب  .١

 األهداف األساسية األربعة ذات األهمية إلى تحقيق بالسعي ها أجل إنفاذ التزاممنفيما تبذله من جهود  فيها 
  .االستراتيجية لتنفيذ الوالية الدستورية للمنظمة

دستور المنظمة للوفاء نصوص عليها في تستخدم استخدامًا آامًال وسائل العمل المتسعى إلى أن إّن هذه المتابعة   .٢
 طرائق التكييف لإجراء شيء منجراءات الهادفة إلى مساعدة الدول األعضاء وقد تشمل بعض هذه اإل. بواليتها
 .من دستور منظمة العمل الدولية ١٩من المادة ) د(٦و) ه(٥ن ي في الفقرتالواردةالتطبيق 

  عمل المنظمة لمساعدة الدول األعضاء فيها  - ثانيًا

  اإلدارة والموارد والعالقات الخارجية
 الضرورية، بما في ذلك تقديم مقترحات إلى مجلس اإلدارة حسب مقتضى الحال، لخطواتام آافة ايتخذ المدير الع  - ألف

 وتنسيق ومساعدة الدول األعضاء في الجهود التي تبذلها إرشادبمن خاللها لضمان الوسائل التي ستقوم المنظمة 
  : تعزيز ما يليوينبغي لمثل هذه الخطوات أن تأخذ في االعتبار الحاجة إلى. بموجب هذا النص

  التماسك والتنسيق والتعاون ضمن مكتب العمل الدولي لسير عمله بشكل فعال؛  "١"

  المناسبة وهيكليات اإلدارة الفعالة؛وقاعدة المعارف  الكفاءات  "٢"

قوية ت التشغيلية ضمن منظومة األمم المتحدة ومع الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة من أجل تشراآاال  "٣"
 . بأي شكل آخرة العمل الدوليمنظمةتعزيز أهداف  وأ العمل الدولية، نظمةواألنشطة التشغيلية لمالبرامج 

  فهم واقع الدول األعضاء واحتياجاتها واالستجابة لها
   : وذلك من أجل تحقيق ما يلي،يضطلع بها مؤتمر العمل الدولية استعراض دورية  المنظمة خطعتمدت  - باء

تياجات الدول األعضاء فيها فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية واقع واحأفضل لفهم   "١"
 من التنمية أقل مر بمرحلةسيما بالنسبة إلى احتياجات الدول األعضاء التي ت ، ال بفعالية أآبرواالستجابة لها

تصل بالمعايير متقدمًا من الدول األخرى، بكافة وسائل العمل المتاحة لها، بما في ذلك من خالل النشاط ال
والتعاون التقني والقدرة التقنية والبحثية التي يتمتع بها المكتب، وتكييف أولوياتها وبرامج العمل الخاصة 

  بها وفقًا لذلك؛

  تقييم نتائج برامج عملها؛  "٢"

 . لألولويات االستراتيجيةًاحشد المزيد من الموارد الطوعية دعم  "٣"

  اريةالمساعدة التقنية والخدمات االستش
 ضمن قدرتها في دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء من الئمةتوفر المنظمة، عند الطلب، آل المساعدة الم  -  جيم

، عن طريق اتجاه األهداف االستراتيجية، وذلك من خالل استراتيجية وطنية متكاملة ومتسقةفي أجل تحقيق التقدم 
   :أمور من بينها

إطار منظومة واون التقني الخاصة بها ضمن إطار البرامج القطرية للعمل الالئق تعزيز وتبسيط أنشطة التع  "١"
  األمم المتحدة؛

 اعتماد استراتيجية وطنية لغرضتوفير الخبرة العامة والمساعدة اللتين قد تطلبهما أي دولة عضو   "٢"
  واستكشاف شراآات ابتكارية لتطبيقها؛

حرز بشكل فعال وتخمين األثر الذي يمكن أن تترآه العوامل تطوير أدوات مناسبة لتقييم التقدم الم  "٣"
 . والسياسات األخرى على الجهود التي تبذلها الدول األعضاء
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  البحوث وجمع المعلومات وتقاسمها
تنظر المنظمة في الخطوات المناسبة من أجل تعزيز المعارف التجريبية وفهم آيفية تفاعل األهداف االستراتيجية   - دال

 الفقر في االقتصاد استئصال، ومن أجل المساهمة في التقدم االجتماعي والتنمية المستدامة و تعزيزًا أنشطنها فيما بي
 والممارسات الجيدة على المستويين الدولي واإلقليمي تجاربلثالثي لوقد تشمل هذه الخطوات تقاسم . العالمي

  :ضمن إطار

مثلة ألصحاب معاون الطوعي للحكومات والمنظمات الالدراسات التي تجرى على أساس تخصيصي مع الت  "١"
  في البلدان المعنية،للعمال والعمل 

أن في لدول األعضاء المهتمة قد ترغب ا التي ،أي برامج مشترآة من قبيل عمليات استعراض األقران  "٢"
 .تجريها أو تنضم إليها

  تقييم يجريه المؤتمر  - ثالثًا
 الدول األعضاء، من خالل فيما بين في تعزيز أهداف المنظمة وغاياتها، ى إسهامهمدسيما  سيكون أثر النص، ال  - ألف

 تكراره بين الفينة واألخرى يمكن المؤتمر، ويجريهأهدافها االستراتيجية، موضوع تقييم تحقيق السعي المتكامل ل
  .ضمن إطار بند مدرج في جدول أعماله

  :يتضمن المعلومات التاليةو ،قييم أثر النصيعد المكتب تقريرًا يرفعه إلى المؤتمر لت  - باء

 ويمكن أن توفرها الهيئات المكونة الثالثية، من خالل ،لنصهذا ااإلجراءات أو الخطوات المتخذة آنتيجة ل  "١"
أي مصدر موثوق  يوفرها وأالخدمات التي تقدمها منظمة العمل الدولية، على وجه الخصوص في األقاليم، 

  آخر؛

 يتخذها مجلس اإلدارة والمكتب لمتابعة المسائل المتعلقة باإلدارة والقدرة والمسائل القائمة الخطوات التي  "٢"
  األهداف االستراتيجية؛إلى تحقيق على المعارف والمرتبطة بالسعي 

  .المنظمات الدولية المهتمة األخرىذي يحتمل أن يخلفه النص على األثر ال  "٣"

ويمكن للكيانات المهتمة . المهتمة فرصة المشارآة في تقييم األثر وفي المناقشةتعطى المنظمات الدولية العامة   -  جيم
  . بدعوة من مجلس اإلدارةهاوتشارك فيالمناقشة األخرى أن تحضر 

 إجراء المزيد من عمليات مدى استنسابعلى ضوء التقييم الذي يجريه، استنتاجات تتعلق بيستخلص المؤتمر   - دال
  .  تصلة بالمعايير ذات طبيعة مإجراءات بما فيها ،ي إجراءات عمل مناسبة أخرى الضلوع فبمدى مالءمةالتقييم أو 
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 غرض النقاش ومرماه: مقدمة  -ًا ثاني

يرد بند تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها في سياق العولمة للمرة الثانية  .١
. وتنوع الرؤى المطلوبة إليالئه حقهل انعكاس لسعة الموضوع  بطبيعة الحاذاوه. على جدول أعمال المؤتمر

ولكنه آذلك انعكاس إلحساس بأن هذا النقاش يتسم بأهمية تاريخية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ولمستقبلها وأنه 
 والحق أن هذا.  بمثل هذه األهمية التاريخيةطول أناة يكونان على مستوى يليقيقتضي أن يولى اهتمامًا و

 من الناحية الموضوعيةالشعور الذي آان مشترآًا وأعرب عنه على نطاق واسع خالل المناقشات قد يبدو مبررًا 
  . إذا أخذت العوامل الثالثة التالية في االعتبار

نها المرة األولى منذ إعالن فيالدلفيا، إأوًال، من وجهة نظر رسمية صرف وآما لوحظ السنة الماضية،  .٢
 في تفكير شامل حول الطريقة التي خلفت ١فرصة للضلوع على أساس عالميالالهيئات المكونة التي تغتنم فيها 
ساسية التي مست النظام الدولي إنعكاسات على تنفيذ والية منظمة العمل الدولية، وللقيام بذلك بها التغييرات األ

  . العمل الدولية آمنظمةن الهيئات المكونة من أن تعرب رسميًا عن آراء منظمة في إطار قانوني يمّك
، يمكن القول إنها المرة األولى منذ ثانيًا، من وجهة نظر موضوعية وآما لوحظ أيضًا السنة الماضية .٣

 أن تقوم المنظمة تمامًا بما - ومن الضروري -إنشاء منظمة العمل الدولية، التي يجعل فيها السياق من الممكن 
وقد أنشئت منظمة العمل الدولية في سياق . عمل الموضوعة في تصرفهاُأنشئت للقيام به وذلك بأساليب ووسائل ال

 للتوفيق بين الرخاء االقتصادي والتوسع الذي مكنت من تحقيقه التكنولوجيات ٢"عولمتنا األولى " بتعبيرما سمي
 لم يترتب الجديدة والتجارة المفتوحة مترافقة باشتراطات العدالة االجتماعية عن طريق استخدام أساليب ووسائل

من خالل منظمات تمثيلية ومختارة ومصلحتهم عليها التزامات مفروضة وإنما التوفيق طوعًا بين إرادة المعنيين 
الكساد االقتصادي والحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى آتلتين اقتصاديتين وسياسيتين آل من وأدى . بحرية

نية تنفيذ تلك الرؤية واختبار فعالية ذلك األسلوب إلى درجة أثارت  إلمكاجسيممغلقتين ومتنازعتين إلى تقويض 
 وتسببت في النظر إليه إما آاسلوب غير آفؤ أو وساطكوك حول ذلك األسلوب الطوعي في بعض األشمعها ال

عدة سنوات، يبدو واضحًا اآلن أن شدة تعقد االقتصاد الحالي ل تحليل استرجاعيوانطالقًا من . غير ضروري
ة التغيير يقتضيان درجة من االرتقاء والتكيف يتناقص تمشيها مع الحلول المفروضة من فوق ومن وسرع

  . الخارج ولكنها تقتضي تكيفًا مستمرًا من خالل الحوار االجتماعي
الثالثية ليست مدعوة فقط إلى إعادة المكونة ثالثًا، ترتدي هذه المناسبة أهمية تاريخية خاصة ألن الهيئات  .٤

 بل هي مدعوة إلى أن ،لتزامها وتوقعاتها، على غرار ما آانت عليه الحال إلى حد ما في إعالن فيالدلفياتأآيد ا
وسيكون عليها أن تبحث . من وجهة نظر الممارسات المؤسسيةتوقعات اللتزامات وهذه االتوضح انعكاسات 

يف مناسبة للممارسات المؤسسية  للغاية آيف يمكن الوفاء بهذه التوقعات من خالل عمليات تكيلموسبأسلوب م
  . للمنظمة ومن خالل تحقيق قدر أآبر من االتساق في الجهود التي تبذلها

ترآنا جانبًا هذا المنظور وهذه األهمية التاريخيين ونظرنا إلى المستقبل لبدا لنا واضحًا أن إمكانية  ولو .٥
الدولية مدعوة ضمنه إلى الوفاء بهذه الوالية اعتماد وثيقة ذات حجية يمكن أن تشكل إطارًا ستكون منظمة العمل 

  . تسم بأهمية مؤسسية أساسيةتوهي تقترب من القرن الثاني من وجودها، إنما 
لى غرار وع.  وحسًا آبيرًا بالمسؤولية وروح التسويةأناةومن المنظورين معًا، يقتضي هذا األمر طول  .٦

شارآة والتوافق من خالل الحوار االجتماعي بأنه أمر عمليات مشابهة في الماضي، يتسم توفر أوسع قدر من الم

                  
ه ف           1 ا آانت علي رة م رات ونصف الم ام     تبلغ عضوية منظمة العمل الدولية في الوقت الحاضر ثالث م دما آانت   ١٩٤٩ي ع  عن

  . دولة عضوًا٤٩المنظمة تضم 
  :     انظر2

S. Berger: Notre première mondialisation: leçons d’un échec oublié, Paris, La République des Idées/Le Seuil, 
Paris, 2003. 
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 أيضًا باستعراض ١٩٤٦ولئن اقتبسنا من اللجنة المعنية بالمسائل الدستورية، التي قامت في عام . جوهري
دستور منظمة العمل الدولية وبحثت قضية مشابهة في أوجه عديدة لقضية تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، 

 أحكامه حول عام اتفاقما من دستور يمكن أن يطبق بنجاح ما لم يكن هناك "ن بالنا أن فيجدر أال يغيب ع
وفي حين أنه من غير الوارد تعديل الدستور في الحالة الحاضرة، ال يزال هذا التحذير على ما يبدو . ٣"األساسية

منظمة العمل الدولية وتكييف  التأآيد مرة جديدة على علة وجود الرامية إلىمناسبًا تمامًا للعملية الحالية 
  . ممارساتها المؤسسية

ولهذا السبب تم االتفاق من البداية على أن يكون هدف التوصل إلى توافق في االراء هو الملهم في جميع  .٧
وقد أشارت الوثيقة المقدمة . مراحل العملية وأنه سيكون للمكتب دور هام يضطلع به في تحقيق هذا األمر فعليًا

، في الوقت ذاته إلى أن السعي إلى تحقيق توافق (GB.295/16/5) ٢٠٠٦مارس / دارة في آذارإلى مجلس اإل
بل يعني أنه ينبغي بذل قصارى الجهود . في اآلراء ليس رديفًا للتوصل إلى اتفاق حول أدنى قاسم مشترك

لية منقطعة النظير إن العم". لى األمر األآثر أهمية لكل طرف دون أن يكون مرفوضًا من اآلخرينإ"للتوصل 
 على أن اهد إنما هي ش،من المشاورات التي سبقت وأعقبت قرار مجلس اإلدارة بإدراج بند في جدول األعمال

  . ل الجدممأخوذ على محهذا الهدف 

                  
نة المؤتمر المعنية بالمسائل الدستورية ، مؤتمر العمل تقارير لج: ١، التقرير الثاني، الجزء مسائل دستورية:     مكتب العمل الدولي3

  . ١٥، صفحة ١٩٤٦، مونتريال، ٢٩الدولي، الدورة 
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  نظرة عامة على المناقشات السابقة  - لثًاثا

، في تقريرها، خطوة هامة ١)٢٠٠٤-٢٠٠٢(اتخذت اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة  .٨
نحو اعتناق فكرة أن العولمة ال يمكن أن تكون مستدامة ما لم يتعزز البعد االجتماعي فيها وأن منظمة العمل 
الدولية اضطلعت ويتوقع منها أن تستمر في االضطالع بدور رئيسي وفريد في اقتصاد سوقي عالمي ناشئ 

 . ٢قدرتها المؤسسية مع هذا التحديبيد أن هذا األمر أثار مسألة تكافؤ . بسرعة
، ٢٠٠٤وآان من شأن تقرير المدير العام إلى الدورة الثانية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في عام  .٩
المتعلق بمتابعة منظمة العمل الدولية لتقرير اللجنة، أن أدى تدريجيًا إلى نشوء فكرة منح الهيئات المكونة و

 أن تعبر ، بصفتها هذه،لمؤسسي بتعمق أآبر ضمن إطار قانوني يتيح للمنظمةالثالثية فرصة بحث هذا البعد ا
 مسألة المتابعة الواجب إيالؤها ٢٠٠٤نوفمبر  / مجلس اإلدارة في تشرين الثانيومن ثم قدمت إلى. عن رأيها

ي آراءه حول ودعي أوًال في سياق فريق العمل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة إلى أن يبد: لمناقشات المؤتمر
انعكاسات تقرير اللجنة بالنسبة ألنشطة منظمة العمل الدولية وبرامجها في المستقبل؛ وثانيًا، في سياق المناقشة 

 ما إذا آان يود تقديم مقترحات حول هذه المسألة من سئل، ٢٠٠٧التمهيدية بشأن جدول أعمال مؤتمر عام 
 . ٣أي انعكاسات مؤسسية محتملةوجهة نظر 

، أآد مجلس اإلدارة أنه يرغب، تطلعًا ٢٠٠٥فبراير  /اب مشاورات غير رسمية أجريت في شباطوفي أعق .١٠
وآان هذا موضوع وثيقة أعدت بعد مشاورات ثالثية . إلى مشاورات مستقبلية، في أن يقدم مقترحًا حول المسألة

اسع في اآلراء في  توصل مجلس اإلدارة من ثم على أساسها إلى توافق و٢٠٠٥أآتوبر  /في تشرين األول
 من أجل مناقشة عامة، بعنوان ٢٠٠٧ حول إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر عام ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني

فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها "
  . ٤"العولمة

                  
، تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة، مؤتمر العمل توفير الفرص للجميع:  عولمة عادلة:     مكتب العمل الدولي1

  . ٢٠٠٤، جنيف، ٩٢الدولي، الدورة 
ه          2 دولي برمت ى المجتمع ال دة عل أنه أن يعود بالفائ المي من ش د  .    تمثلت والية اللجنة في أن تقوم على نحو مستقل باستعراض ع وق

ران     . (تخطت هذه الوالية بأشواط الشواغل الخاصة لمنظمة العمل الدولية     دولي في حزي / عند تقديم تقرير اللجنة إلى مؤتمر العمل ال
ى أن  ، شددت الر  ٢٠٠٤يونيه   الون عل ر من النطاق             : "ئيسة ه دانًا أوسع بكثي شمل مي ة ت ة العالمي ر اللجن واردة في تقري التوصيات ال

دولي،    رد المدير العام على مناقشة تقريرهمكتب العمل الدولي، ". (المباشر لمنظمة العمل الدولية  ال   ، مؤتمر العمل ال محضر األعم
م     دورة    ٢٥المؤقت رق رة  ، الف٢٠٠٤، جنيف،  ٩٢، ال م بصورة خاصة            )). ٢ق ي ته رز عددًا من الجوانب الت ة أب ر اللجن د أن تقري بي

وهدف أحد المقترحات على سبيل المثال إلى تقوية . إجراءات منظمة العمل الدولية والفرصة المتاحة أمامها لتعزيز قدرتها المؤسسية
، تقرير توفير الفرص للجميع:  عولمة عادلة:  ب العمل الدوليمكت(قدرة منظمة العمل الدولية لتعزيز احترام معايير العمل األساسية  

؛ انظر أيضًا الفقرة )٤٢٦، الفقرة ٢٠٠٤، جنيف، ٩٢اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
ى االستفادة من دستورها الواسع النطاق            : "٥١٣ ة إل ة العمل الدولي ال        إننا ندعو منظم ا من منظمات العم ة له ات المكون ومن الهيئ

ومنظمات أصحاب العمل، عالوة على الحكومات، الستحداث أدوات وطرائق جديدة يمكن أن تعزز التماسك بين األهداف االقتصادية 
  ". واالجتماعية في االقتصاد العالمي

، مجلس اإلدارة، الفريق العامل المعني بالبعد  االجتماعي للعولمةمتابعة تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد   مكتب العمل الدولي،  3
  .GB.291/WP/SDG/1، الوثيقة ٢٠٠٤نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٩١االجتماعي للعولمة، الدورة 

، الوثيقة ٢٠٠٥نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٩٤، مجلس اإلدارة، الدورة ٢٩٤محاضر جلسات الدورة :     مكتب العمل الدولي  4
GB.294/PV ٤٣، الفقرة .  
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إلى ضرورة تحديد غرضها وحدودها بأوضح طريقة ممكنة، طلب مجلس ونظرًا إلى أهمية هذه القضية و .١١
لوف أولئن آان هذا اإلجراء غير م. ٢٠٠٦مارس  /اإلدارة من المكتب أن يقدم وثيقة أخرى إلى المجلس في آذار

بعرض من المسائل عن طريق القيام أساسًا فقد أثبت أنه مفيد ألنه مّكن المكتب من أن يستعرض عددًا معينًا 
 وتكوين فكرة أفضل عن الشواغل الرئيسية ٥لقضايا الرئيسية التي يزمع إدراجها في التقرير المقبلل أولي

 وهو أمر يتسم آما أشير إلى ذلك أعاله بأنه ،المحتملة للهيئات المكونة الثالثية في سعيها إلى توافق في اآلراء
  . ٦أساسي لمثل هذا النقاش

                  
ه من        :  التقرير التكميلي الخامس:     مكتب العمل الدولي   5 ا تبذل ا فيم دول األعضاء فيه تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة ال

ة    ياق العولم ي س دافها ف ق أه دورة  جهود لتحقي س اإلدارة، ال ام، مجل دير الع ر الم ارس / ، جنيف، آذار ٢٩٥، تقري ة ٢٠٠٦م ، الوثيق
GB.295/16/5.  

دولي6 ل ال ب العم دورة :     مكت سات ال ر جل دورة ٢٩٥محاض س اإلدارة، ال ف، آذار٢٩٥، مجل ارس / ، جني ة ٢٠٠٦م ، الوثيق
GB.295/PV ٢٧٢-٢٥١، الفقرات .  
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  ي تعزيز  ف٢٠٠٧نظر مؤتمر عام   - رابعًا
  قدرة منظمة العمل الدولية

 مساعدة الهيئات ٢٠٠٧يونيه  /آان غرض التقرير الخامس المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في حزيران .١٢
مساعدة الدول على قد تكون مفيدة لتعزيز آلية المنظمة وبالتالي قدرتها التي المكونة على التفكير في األساليب 

 إلى أن السياق الحالي جعل أهداف منظمة العمل الدولية أآثر مالءمة من أي وأشار التقرير. ١األعضاء فيها
 ألن تحقيقها وارد في مفهوم العمل الالئق الذي يلقى اعترافًا متزايدًا آشرط أساسي الستدامة أي ،وقت مضى

ا في الفترة وعلى الرغم من الشكوك التي أعرب عنه. اقتصاد مفتوح ومجتمع يواجه شعورًا متزايدًا باالستياء
 القائمة على - هاووسائل عملمنظمة العمل الدولية االنتقالية بين الحرب الباردة وسياق العولمة، تظل أساليب 

 السبيل األآثر -إجراءات طوعية تتخذها الدولة على أساس حوار ثالثي على المستويين الوطني والدولي 
  . اليوم شديد التعقيداستدامة لتحقيق أهداف منظمة العمل الدولية في عالم 

وإزاء هذه الخلفية، أفاد التقرير أن التحدي الحقيقي أمام منظمة العمل الدولية ليس في إعادة النظر في  .١٣
وأساليب عمل آفيلة بتحقيق " إدارة سديدة"قيمها أو أهدافها أو أساليب عملها، بل التحدي الحقيقي هو مسألة 

 فضًال عن ،جموعة األدوات المتوفرة لها من أجل النهوض بالعمل الالئقاستخدام أآثر انتظامًا وترشيدًا لكامل م
وقد أشار التقرير الخامس .  أي ترآيبها الثالثي والعالمي-االستفادة إلى اقصى حد من ميزتها النسبية االستثنائية 

والبعد " العمودي"عد الب: بالذات إلى تعزيز األبعاد الثالثية لإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية، أال وهي
  ". الخارجي"والبعد " األفقي"

إن إعادة تمحور األهداف الدستورية لمنظمة العمل الدولية حول : "العمودية"اإلدارة أوًال، فيما يخص  .١٤
ترشيد والية منظمة  خطوة يعتد بها في مثلت، "أهداف استراتيجية"الدعائم الرئيسية األربع الموصوفة على أنها 

ولكنها . على حد سواء  اإلدراك واإلطاللة إزاء الجمهور العامزاويةة بالنسبة للتطبيق الداخلي ومن العمل الدولي
في الوقت ذاته طرحت على نحو أآثر صراحة مسألة مدى آفاءة إجراءات المنظمة وممارستها المؤسسية 

على نحو فاء هذه االحتياجات ية للدول األعضاء فيها واستيحقيقالحالية في إجراء تقييم موضوعي لالحتياجات ال
  .  فيما يتعلق بكل هدف من هذه األهداففعال

 يقضي بإقامة صلة مؤسسية أآثر وضوحًا وفعالية بين بسيط إلى حد ما،وقد برز تدريجيًا حل ممكن و .١٥
 .راءاتاالحتياجات والوسائل وبين اإلجراءات الرامية إلى الوفاء بهذه االحتياجات وتقييم األثر الفعلي لهذه اإلج

وتناول إمكانية اعتماد دورة منتظمة إلجراء استعراضات لالتجاهات والسياسات المتصلة بأهداف منظمة العمل 
الدولية ذات األهمية االستراتيجية، مما سيحسن قدرة منظمة العمل الدولية على أن تكون على دراية أفضل 

واسعة من وسائل عمل منظمة العمل الدولية العة مجموالباالحتياجات الحقيقية للدول األعضاء فيها بغية حشد 
  . على نحو أآثر اتساقًا

 هو تدارك أي نواقص جسيمة في قدرة منظمة العمل "األفقية"اإلدارة ثانيًا، آان الهدف من تحسين  .١٦
ر به والواقع أن هذه األهداف متكاملة ومترابطة على حد ما يق: الدولية على أن تساعد فعليًا الدول األعضاء فيها

وهناك عدة . معزوًال" نهج خدمة ذاتية" في حين أن النهج التقليدي يعكس على ما يبدو ،مفهوم العمل الالئق
أساليب للتغلب على هذا االنعزال وتشجيع النهج المتكامل الذي تتضمنه استراتيجية العمل الالئق داخل المنظمة 

 من ،"نص ذي حجية"ثل أحد هذه األساليب في اعتماد يتم ، أدناهسنرىوآما . وفيما بين الهيئات المكونة لها
. شأنه ضمن جملة أمور، أن يشجع الدول األعضاء على أن تستخلص تبعات دعمها الستراتيجية العمل الالئق

ولكن حتى يكون هذا التشجيع فعاًال ال بد من أن يستلهم من األدلة المقارنة التجريبية أو من حوافز أو أمثلة 

                  
جهود لتحقيق أهدافها في سياق تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من :     مكتب العمل الدولي1

  . ٢٠٠٧يونيه / ، جنيف، حزيران٩٦، التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العولمة
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 إلقناعها بأنها ستستمد الفوائد من مثل هذا على أن تكون وجيهة بما يكفيعن أفضل الممارسات، متبادلة أخرى 
  .النهج المتكامل

 قدرة منظمة العمل الدولية على التأثير على هيئات فاعلة جديدة في "الخارجية"اإلدارة ثالثًا، تتناول  .١٧
ر التقرير إلى أن منظمة العمل الدولية أنشئت في وأشا. الجهود التي تبذلها لتحقيق أهداف منظمة العمل الدولية

 وآان فيه حفنة من المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل ،سياق لم يكن فيه هيئات فاعلة دولية غير الدول
ولقد تغير . وآان عملها مرآزًا على مساعدة وتنسيق إجراءات الدول سعيًا إلى تحقيق التقدم االجتماعي. الدولية

رًا جذريًا مع نشوء مجموعة من الهيئات الفاعلة الجديدة ذات النفوذ، في القطاعين العام والخاص على السياق تغي
أو إرادة الدول على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالتقدم االجتماعي  /قدرة وبوقد يكون نفوذها مضرًا . السواء
ويوضح التقرير أن المسألة في هذا الصدد لم . لتقدم قد تلعب في الوقت ذاته دورًا فعاًال في تشجيع هذا اهاولكن

  تقويض قدرة الدولة وإرادتها،مما يحتمل أن يزيد من ،تكن مسألة نقل المسؤوليات إلى الهيئات الفاعلة الجديدة
بطريقة بل آانت مسألة إيجاد أساليب محددة يمكن للهيئات الفاعلة الجديدة أن تقوم بموجبها بإسهامات أو أن تقدم 

وتناول التقرير بالبحث .  الدعم إلجراءات منظمة العمل الدولية للمساعدة على تقوية قدرة الدولة وإرادتهاأخرى
عدة خيارات، ومنها إمكانيات إشراك الهيئات الفاعلة المعنية، بأسلوب مناسب، في عملية تقييم أثر النص ذي 

  . الحجية
نطوي على تغيير في اإلطار يت التي جرى بحثها أعاله وأوضح التقرير أيضًا أنه ما من خيار من الخيارا .١٨

اإلدارة ممارسة عمليات ويمكن أن يعتمد مجلس . المؤسسي لمنظمة العمل الدولية أو في وسائل عملها
ولكن ستفتقد فرصة .  بمسؤولياته في وضع جدول أعمال المؤتمراضطالعهاالستعراض الدورية، آجزء من 
أسلوبها و  دورهامة منظمة العمل الدولية وإعادة التأآيد علىءساسية المتعلقة بمالالتعبير بوضوح عن الرسالة األ

ولهذا السبب بحث التقرير في . وأهدافها غير القابلة لالستبدال وتدعيم مفهوم العمل الالئق والنهج المتكامل
المؤسسي الضروري اعتماد صك ذي حجية من شأنه على السواء أن يحمل الرسالة ويعززها وأن يوفر اإلطار 

  . للعمل في المستقبل بما يشمل جميع األبعاد المذآورة أعاله

وفي حين طرح العديد من األسئلة وأثيرت بعض الشكوك خالل مناقشة نقاط محددة واردة في التقرير،  .١٩
وًال بصورة ، فإن تحديد التحديات الرئيسية واحتمال رسم معالم الحلول بدا مقب٢آما يتجلى في تقرير اللجنة نفسها
ساس لوضع قرار يحدد الوالية الممنوحة لمجلس األ وآانت هذه العناصر بمثابة. عامة آما يرد في االستنتاجات

 فضًال عن توفير تعليمات ،ذلك الغرضلاإلدارة وللمكتب لمتابعة المسألة وإدراج بند مناسب في جدول األعمال 
  . ٣محددة تتعلق باألسلوب والتوقيت

يتخذ قرارًا بشأن إدراج بند في جدول أعمال الدورة المقبلة )  ١: (ن مجلس اإلدارة أنوطلب القرار م .٢٠
يعتمد برنامج عمل )  ٢(؛ ٤ إمكانية النظر في وضع وثيقة ذات حجية ومتابعتهاشأنلمؤتمر العمل الدولي ب

وللوفاء بهذه . ٥لدوليةلمتابعة استنتاجات شتى جوانب اإلدارة السديدة لتقوية القدرة المؤسسية لمنظمة العمل ا
الوالية، شدد المؤتمر على إجراء أوسع مشاورات ممكنة بين الهيئات المكونة في الفترة الفاصلة بين الدورات 

 .  إلى التوافق الضروري في اآلراءيعود إليها أن تقود عملية السعيفيما بين الهيئات المكونة التي 

  

                  
ه من جهود لتحقيق             :    البند الخامس من جدول األعمال    2 ا تبذل ا فيم دول األعضاء فيه ة لمساعدة ال ة العمل الدولي تعزيز قدرة منظم

ة،   )اقشة عامةمن(أهدافها في سياق العولمة    م     ، تقرير لجنة تعزيز قدرة منظمة العمل الدولي ال المؤقت رق ، مؤتمر  ٢٣محضر األعم
  . ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦العمل الدولي، الدورة 

م      قرار واستنتاجات لجنة تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية،  3 دورة     ٢٣محضر األعمال المؤقت رق دولي، ال ، ٩٦، مؤتمر العمل ال
  . ١اردة في الملحق ، و٢٠٠٧جنيف، 

  ). أ(٢   المرجع نفسه، الفقرة 4
  ). ب(٢   المرجع نفسه، الفقرة 5
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  ها منح التي المتخذة لتنفيذ الوالية الخطوات  - خامسًا
   مؤتمر العمل الدولي

  أآتوبر واإلجراءات التي اتخذها  /مشاورات تشرين األول
  ٢٠٠٧نوفمبر  /مجلس اإلدارة في تشرين الثاني

 بغية ٢٠٠٧١أآتوبر  /وفقًا لحصيلة مناقشة المؤتمر، جرت جولة من المشاورات في تشرين األول .٢١
ة،  بما في ذلك جميع الحكومات المهتمة سواء داخل مجلس الحصول على مدخالت من الهيئات المكونة الثالثي

ولغرض المشاورات، . خارجه، بحيث تمكن المكتب من المضي قدمًا بالمناقشة بشأن شتى العناصر وأاإلدارة 
ها منح مذآرًا فيها بإطار الوالية التي ،سبتمبر /أعد المكتب وثيقة غير رسمية جرى تعميمها في أواسط أيلول

ما يمكن أن يكون عليه المضمون والشكل المحتمالن بشأن مل الدولي ومقدمًا بعض اآلراء المتعمقة مؤتمر الع
  .٢لوثيقة ذات حجية

في االعتبار هذه المشاورات ونتائجها التي آانت موضوع تقرير شفوي مجلس اإلدارة بعد أن أخذ و .٢٢
 رسميًا في إدراج بند في تمبر، تمثلنوف / في تشرين الثاني٣٠٠ في دورته ة حاسمخطوةباتخاذ قام مستقل، 

وال يتيح هذا األمر للمؤتمر هذه السنة ). ٢٠٠٨(جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي السابعة والتسعين 
 ربما في شكل إعالن أو أي صك مالئم ،وثيقة ذات حجية" فحسب بل يسمح له أيضًا بأن يعتمد ةمناقشالمواصلة 

باإلضافة إلى ذلك، أيد مجلس . ٣"بعة مالئمة والشكل الذي يمكن أن تتخذهآخر إلى جانب أي إجراءات متا
اإلدارة برنامج العمل آما جرى توضيحه في التقرير الشفوي، واتفق على مبدأ إنشاء مجموعة توجيهية تابعة 

راير فب /لمجلس اإلدارة يحدد عدد أعضائها بدقة خالل الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية في شباط
٢٠٠٨ .  

  مشروع عناصر صك محتمل ذي حجية
توخيًا للوفاء باشتراط تقديم تقرير تحت البند ذي الصلة واالستفادة من الوقت المتاح قبل المؤتمر، تم  .٢٣

، تكون من ثم موضوعًا ٢٠٠٧االتفاق على خطوة أولى في برنامج العمل، وهي صياغة عناصر نص قبل نهاية 
ديسمبر تعميم هذا المشروع  / آانون األول٢٠وجرى في . فبراير / بداية شباطلجولة أخرى من المشاورات في

). ، وارد في الملحق الثاني٢٠٠٧ديسمبر / ، آانون األول"مشروع عناصر نص محتمل ذي حجية("التمهيدي 
ن وتوخيًا لتسهيل بحث هذا النص، قدمه المكتب في شكل شمولي مشيرًا إلى مصادر العناصر في النص فضًال ع

  . التعليقات ذات الصلة المنبثقة من المشاورات السابقة، في األماآن المناسبة إلى هامش النص الرئيسي

ومن ثم جرى تنقيح هذا المشروع التمهيدي على ضوء التعليقات واالقتراحات التي قدمت أثناء  .٢٤
.  آأساس لمناقشة المؤتمر)الذي يمكن اإلطالع عليه في بداية هذا التقرير(المشاورات، وسيكون النص المنقح 

                  
ة   /  تشرين األول٣مرحلة أولى شملت المجموعة الحكومية في :    جرت هذه المشاورات على مرحلتين   1 ة ثاني أآتوبر، ومرحلة ثالثي

 تشرين ١٥كتب ومجموعة العمال ومجموعة أصحاب العمل في أآتوبر وسبقها اجتماع بين الم/  تشرين األول١٧ إلى ١٦امتدت من 
  . أآتوبر/ األول

  .    أتيح آذلك خالل المشاورات الثالثية رسم بياني يبين برنامج عمل ممكنًا2
ز  ت: "لمؤتمر العمل الدولي البند التالي) ٢٠٠٨(قرر أن يدرج في جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين )  أ: (   مجلس اإلدارة 3 عزي

شأن   : قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق العولمة    شة ب متابعة المناق
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية وإمكانية النظر في وضع وثيقة محتملة ذات حجية يمكن أن تتخذ شكل إعالن أو أي صك مالئم آخر، 

ه        )  ب(؛ "أي إجراءات متابعة مالئمة والشكل الذي يمكن أن تتخذه  إلى جانب    ى دورت رًا إل دم تقري ام أن يق دير الع  ٣٠١طلب من الم
 ).٨، الفقرة GB.300/2/1. (عن التطورات ذات الصلة من أجل اإلعداد لمناقشة المؤتمر) ٢٠٠٨مارس / آذار(
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ويقدم الجزء التالي نظرة عامة شاملة عن مضمون وهيكل المشروع التمهيدي فضًال عن تفسير للطريقة التي 
المطالب أو الشواغل المعروضة أثناء شتى مراحل النقاش، والمحافظة  وأاألفكار بين اعتمدت سعيًا إلى التوفيق 

وترد هذه النظرة العامة التي قدمت إلى الهيئات . تساق والتوازنفي الوقت ذاته على درجة مناسبة من اال
في هذا التقرير بوصفها جزءًا هامًا من ببعض التفصيل مرفقة ، ٢٠٠٨فبراير  /المكونة في مشاورات شباط

  .  وألنها في الوقت ذاته تظل مالئمة لبحث النص المنقحالملف

اإلضافة إلى ذلك على أن تجربة العولمة الحديثة قد وتذآر الديباجة بعض اإلشارات البديهية وترآز ب .٢٥
والعكس (قدمت المزيد من الشواهد على أن ترجمة الزيادة في الرخاء االقتصادي إلى تقدم اجتماعي فعلي 

جتمعات المفتوحة، ال تتم بصورة مالقتصادات والا الستقرار واستدامة  بالذات، وهو أمر ضروري)بالعكس
ويتطلب تحقيق هذا التقدم االجتماعي جهودًا مطردة من جانب .  آانت عليه في الماضيتلقائية اآلن أآثر مما

 الضروري يجعل من وهذا هو السبب الذي ،الدول األعضاء، تساعدها في ذلك منظمة عمل دولية تتسم بالكفاءة
 . تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية

مة ءهداف منظمة العمل الدولية من أهمية ومال المتعلق بالمبادئ إلى إبراز ما تتسم به أقسموهدف ال .٢٦
مواآبتين للعصر نظرًا إلى أن هذه األهداف تتمحور من جديد حول األهداف االستراتيجية األربعة ومفهوم العمل 

 يسعى المشروع إلى التوفيق بعناية بين شواغل ،وبهذا. الالئق من أجل تحقيق الكفاءة وقدر أآبر من اإلطاللة
 من أصحاب العمل وبعض الحكومات وشديدة الوضوح وال سيما الرسالة المتكررة ، األحيانمختلفة في بعض

ينبغي أال يكون من الوارد تعريف مفهوم العمل الالئق، وهو مسألة يتعين معالجتها حصرًا على ومفادها أنه 
الصك ذا الحجية المستوى الوطني، واآلراء التي أعرب عنها العمال وغيرهم ومفادها أنه بالنظر إلى أن 

يستهدف جمهورًا واسعًا خارج منظمة العمل الدولية فال يمكن أن يقتصر على تعداد بيروقراطي للمكونات 
وسعى المشروع األصلي إلى .  في البداية أساسًا ألغراض داخليةت ذآروالتياالستراتيجية للعمل الالئق، 

  . التوفيق بين هذين الموقفين على النحو التالي
متها وترابطها من وجهة نظر الشواغل ءعن طريق بلورة أهمية األهداف االستراتيجية ومالأوًال،  .٢٧

المعاصرة، مع مراعاة الحاجة من جهة إلى ترسيخ وصفها في النصوص الدستورية القائمة التي تحدد والية 
 ،"تمييع الوالية"من ولتجنب احتمال فقدان الجوهر والتخوف ) فيالدلفياإعالن بما فيها (منظمة العمل الدولية 

ومن جهة أخرى الحاجة إلى مراعاة أحدث الصيغ التي تتسم بأنها أآثر تعبيرًا عن التوقعات والهموم المعاصرة 
  . وإن لم تكن تتمتع بالوضع القانوني ذاته

ية العمل الالئق ال تتناول مضمونًا جديدًا بل تتناول أسلوبًا ثانيًا، عن طريق التوضيح أن استراتيج .٢٨
ر من الكفاءة واألثر على جهود الدول األعضاء الرامية إلى تعزيز أهداف واضحة بإلضفاء قدر أآ) تكامًالم(

وشدد المشروع التمهيدي على أن األهداف مترابطة ومتكافلة وعلى أنه يتعين مع ذلك تحديد . ومتفق عليها أصًال
عاة الخصوصيات الوطنية ورغبات المضمون واألهمية الخاصين بكل منها على المستوى الوطني مع مرا

  . منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل المعنية
 المبادئ  مفادها أنفكرة من القسم المتعلق بدور منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها انطلقو .٢٩

األعضاء لدول ل وهي صالحة بالقدر ذاته بالنسبة للمنظمة و- األول هي ذات تطبيق عام قسمالمعبر عنها في ال
من الدستور، ال يمكن أن ) ١(١ويجدر التذآير في هذا الصدد أن إنشاء المنظمة، آما يتجلى في المادة . فيها

وعليه، فإن جهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى تشجيع نهج متكامل . يكون بديًال من جهود الدول األعضاء
هذه االستنتاجات إلى  الخلوص فيلصريحة للدول األعضاء ا إذا لم تكن متجذرة في الرغبة تفقد آل أهمية عملية

 ترآيز العملية من تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية إلى مسألة مسؤوليات الدول تحويلوليس من الوارد . بأنفسها
  . األعضاء، بل إن النية هي في التصدي إلى وجهين لعملة واحدة

 يوضح المشروع التمهيدي أنه ليس من الوارد فرض أي وفيما يتعلق أآثر تحديدًا بدور الدول األعضاء، .٣٠
الدعم  مع من التصرف بما يتمشى جميع المعنيين فائدة التي يجنيهاتذآير بالالالتزام جديد عليها وإنما المقصود 

التي يمكن التفكير فيها لترجمة وآانت قائمة اإلجراءات المحتملة .  الستراتيجية العمل الالئقالذي عّبروا عنه
وقد تجلى فيها المبدأ المذآور آنفًا . إلى إجراءات على المستوى الوطني الئحة داللية بحت" النهج المتكامل"

والقاسم . ومفاده أن من غير الوارد أن تكون المنظمة بديًال عن السلطات المختصة على المستوى الوطني
. أسلوب يتكيف مع الممارسات الوطنيةالمشترك الوحيد هو ضرورة إشراك الشرآاء االجتماعيين في العملية ب
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وورد في القسم الفرعي المتعلق بالمنظمة المناقشة السابقة حول قائمة اإلجراءات المفصلة التي يمكن أن يتخذها 
  .٤ وهي أمور يعرفها الجميع،مجلس اإلدارة لتحسين اإلدارة العمودية واألفقية والخارجية

وفيما يتعلق . ين آان قد أعرب عنهما أثناء المناقشات السابقة األخير إلى االستجابة لشاغلقسموسعى ال .٣١
 الدول  عاتقلتقديم التقارير على) غير مقبول(عبء إضافي إلقاء بالشاغل األول ومفاده أن العملية قد تفضي إلى 

األعضاء، جرى التوضيح بأن تقييم أثر النص ذي الحجية برمته سيكون موضوعًا لتقرير مستقل يقدم على 
وفيما يتعلق بالشاغل الثاني . ٥التقارير من جانب الدول األعضاءتقديم يها مجلس اإلدارة وال تشمل ئات يرتفتر

 التي تمثل قضايا أساسية بالنسبة للعديد من الدول األعضاء، قد ترجح ،ومفاده أن قضايا اإلدارة السديدة والقدرة
  بأن األمرًا واضحًا المتعلق بالمتابعة ضمانقسمم الفي حد ذاته، قدعليها األولوية المعطاة للنص ذي الحجية 

 وباإلضافة إلى أن عمليات االستعراض الدورية ستوفر اإلطار الذي يمكن تقييم أداء المكتب .مستبعد تمامًا
ضمنه مباشرة، ستلزم هذه المتابعة المكتب ومجلس اإلدارة بتقديم تقرير للمؤتمر عن الخطوات المحددة التي 

  . عليه، سيكون النص ذو الحجية واعتماده من ثم أفضل ضمانة لعدم إغفال هذه القضاياو. اتخذاها

  

                  
ة المؤتمر     ٢٠٠٧   أنظر استنتاجات عام  4 صادرة عن لجن ة           ال ي منحت مجلس اإلدارة والي ة، الت ة العمل الدولي درة منظم ز ق لتعزي

سديدة           ة من اإلدارة ال ة والخارجي ة والعمودي صلة بالجوانب األفقي ات    : االستفاضة في استكشاف المقترحات المت اد عملي ة اعتم إمكاني
ة    )٨قرة الف(، تعزيز وتبسيط البرامج القطرية للعمل الالئق )٦-٥الفقرتان (استعراض دورية   ، إمكانية وضع إطار للدراسات القطري

م   (، )١٣الفقرة (، شراآات جديدة من أجل العمل الالئق   )٩الفقرة  (الطوعية   دولي،    ٢٣محضر األعمال المؤقت رق ، مؤتمر العمل ال
  ). ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦الدورة 

خطة :  في الوثيقة المعنونة١مستقلة ترد في المرفق    تناقش مسألة حجم التقارير المعنية في عمليات االستعراض الدورية في مذآرة 5
   .الضوابط ذات الصلة بطرائقها المحتملة: االستعراض الدورية
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  ٢٠٠٨فبراير  /تقرير عن مشاورات شباط  -سًا ساد

 بشأن ٢٠٠٧أآتوبر  /يجدر التذآير هنا بأن التقرير الشفوي حول المشاورات التي جرت في تشرين األول .٣٢
 بين أن المشاورات ،نوفمبر /دم إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثانيي قذ وال،تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية

واتفق آذلك على .  في جنيف٢٠٠٨فبراير  / شباط٦ إلى ٤الثالثية على  أساس المشروع التمهيدي ستجرى من 
 هذه المشاورات ميسر حكومي على دراية جيدة بعملية يترأسحرصًا على االستمرارية والفعالية ينبغي أن "أنه 

 ،من سويسراألميجر ن جاك ا وبعد مشاورات غير رسمية، دعي السفير ج.١"تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية
  .  إلى أن يقوم مقام الميسر،٢٠٠٧رئيس لجنة تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية خالل مؤتمر عام 

المكتب من أن وقبل المشاورات، عقدت عدة اجتماعات مستقلة مع المجموعات الحكومية بحيث تمكن  .٣٣
وعقدت اجتماعات مماثلة مع مجموعة أصحاب العمل . ٢يقدم مشروع النص وأن يجيب على أي تساؤالت مثارة

  .فبراير / شباط٤ومجموعة العمال يوم االثنين في 

 الثالثية التي جرت على يومين واتُفق على أن يجري بعد المناقشة العامة المشاوراتوترأس الميسر  .٣٤
 المتعلقة قسامأي الديباجة واأل( الرئيسية األربعة من النص قسامي تنظيم مشاورات حول األللمشروع التمهيد

  ).  والمتابعةالهيئاتبالمبادئ وأدوار آل 
 وهي عملية ، عدم الدخول في عملية تفاوض، آما اتفق على ذلك منذ البداية،وآان هدف المشاورات .٣٥

بل آان الهدف تبادل اآلراء حول أهم عناصر المشروع .  أو مناقشة مقترحات صياغة محددة،ترآت للمؤتمر
  . التمهيدي والقيام بذلك بدور هام في بناء توافق في اآلراء قبل المؤتمر

 ونتيجة للمناقشات بات من الواضح أن توافقًا عامًا في ،ولقد تحقق في الواقع تقدم يعتد به في هذا الصدد .٣٦
 المشروع التمهيدي؛ ولقد وردت مدخالت إضافية آثيرة من  حول جوانب عديدة فياالنبثاقاآلراء آخذ في 

 للمكتب في عملية إدخال التعديالت ًا قيمًاالحكومات ومن مجموعتي أصحاب العمل والعمال، وفرت إرشاد
يتسم " نص ثري" سعيًا إلى تكوين ما أشارت إليه إحدى المداخالت بالقول -الضرورية على المشروع التمهيدي 

  ".متأٍنبتوازن "آذلك 
 ، هذه المرحلةوأقر عدد من الهيئات المكونة بأن المشروع التمهيدي هو بحكم الضرورة وثيقة عمل في .٣٧

 /إلى نص نهائي لتحقيق توازن بين الجانب الطموح والجانب اإلداريوشددوا في الوقت ذاته على الحاجة 
 إمكانية أن يخاطب الصك ذو الحجية وتحقيق التوازن الصحيح بين هذين الجانبين أمر حاسم لضمان. التشغيلي

 خارج منظمة العمل الدولية عمًال بأهميتها التاريخية المعترف بها ًا واسعًامخاطبة واضحة وبليغة جمهور
  . واستيفاء في الوقت ذاته ألهدافها اإلدارية األساسية

وفي . ي وجه الزمنوتم التشديد آذلك في عدة مداخالت على أنه يتعين على الصك ذي الحجية أن يصمد ف .٣٨
ذلك بأسلوب ذي ب، وأن يقوم "حاالت إحباط قصيرة األمد"هذا الصدد، ينبغي أن يعالج قضايا أساسية وليس 
اب العمل أيضًا من عدم استخدام مفهوم العمل  أصحوحذّر. مغزى يتجاوز مجرد إعادة تأآيد النصوص السابقة

  . لعمل الدوليةالالئق في النص آبديل من جميع جوانب والية منظمة ا

                  
  . ٧   تقرير شفوي على أساس مشاورات تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، الفقرة 1
اد     2 شرقية ومجموعة       تجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه االجتماعات عقدت مع مجموعة آسيا والمحيط اله ا ال دول  ئ ومجموعة أوروب

  . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة بلدان االقتصاد السوقي الصناعية
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  مشروع عناصر صك محتمل ذي حجية

  الديباجة
فيما يتعلق بالديباجة، اقترح عدد من الهيئات المكونة أن يكون هدف عملية تعزيز قدرة منظمة العمل  .٣٩

.  تحديدًا صريحًا مما يفسر السبب المنطقي الكامن وراء وضع النص ذي الحجية والحاجة إليهًاالدولية محدد
 وبعض الحكومات عن رأي مفاده أنه ينبغي أن ترآز الديباجة ترآيزًا أوضح على الطبيعة وأعرب العمال

  . الثالثية لمنظمة العمل الدولية

وأثار عدد من الهيئات المكونة تساؤالت أو قدم اقتراحات بشأن قائمة النصوص المشار إليها في الجزء  .٤٠
إلى أنه ينبغي عدم مزج المراجع التي تختلف في وأشار أصحاب العمل وبعض الحكومات . األول من الديباجة
مقترحين ، ١٩١٩لعام وتساءل بعض المتحدثين عن جدوى اإلشارة إلى ميثاق العمل الدولي . طبيعتها وأهميتها

وتساءل بعض أصحاب العمل وبعض الحكومات عن الحاجة إلى اإلشارة إلى برنامج . إزالتها أو توضيحها
استيفاء االحتياجات "داف اإلنمائية لأللفية وأعربوا عن قلقهم من إيراد إشارة عامة إلى العمالة العالمي وإلى األه

إال أن العمال وبعض الحكومات أيدوا اإلشارة إلى برنامج العمالة العالمي وإلى األهداف اإلنمائية ". األساسية
وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي  من ٤٧لأللفية واقترحوا في هذا الصدد أن يشير الصك ذو الحجية إلى الفقرة 

باإلضافة إلى ذلك، اقترح العمال أن ترد إشارة أيضًا إلى اإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي . ٢٠٠٥٣لعام 
  . ٢٠٠٦٤لعام واالجتماعي 

 ودعت عدة مداخالت من صفوف العمال . مستفيضة حول مسألة العولمةةوجرت آذلك مناقش .٤١
 تعزيز اإلشارات إلى العولمة وال سيما اإلشارة إلى تقرير اللجنة العالمية المعنية والحكومات على حد سواء إلى

ورأى أصحاب العمل . بالبعد االجتماعي للعولمة باعتبار أنه الملهم لعملية تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية
 سيما في الفقرة الثالثة من  إلى العولمة أن تكون أآثر إيجابية والموجودةوبعض الحكومات أنه يمكن لإلشارات ال

 وشدد .، وأن هذا يشمل إشارة إلى الدور الهام للمنشآت وتعزيز القدرة التنافسية") ...واقتناعًا منه"(الديباجة 
وفي هذا . العمال على أهمية التفكير ليس فقط في الفرص الناشئة عن العولمة بل آذلك في التحديات التي تثيرها

يضًا أن ترد إشارة إلى إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  اقترح العمال أ،السياق
  ). ١٩٧٧(االجتماعية 

 على نحو أوضحلديباجة أن تتجلى في اباإلضافة إلى ذلك، رأى العمال وبعض الحكومات أنه ينبغي  .٤٢
حتياجات االقتصادات الريفية والقطاع  وشدد العمال آذلك على أهمية أن تتجلى فيها ا،احتياجات البلدان النامية

  . غير المنظم

   المبادئ  : األولالقسم
 األول من المشروع التمهيدي، جرت بعض المناقشات بشأن ترتيب الفقرات التي تعالج قسمفيما يتعلق بال .٤٣

 أهمية تبيان وشدد عدد من الهيئات المكونة على. األهداف االستراتيجية األربعة وبشأن اللغة التي عبر عنها فيها
 وشدد العمال بصورة خاصة على أهمية تجاوز الصيغ الداخلية العادية ،واضح للمقصود باألهداف االستراتيجية

إعادة "وفي الوقت ذاته، أعرب عن بعض الحذر فيما يتعلق بتجنب أي عملية . بغية مخاطبة جمهور أوسع نطاقًا
 . لهذه األهداف" تحديد
ة أن يحقق الصك ذو الحجية التوازن الصحيح بين الجانبين االقتصادي وشدد أصحاب العمل على أهمي .٤٤

ورأوا آذلك أن . المتعلق بالهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعيةالجانب واالجتماعي وال سيما 
دامة  الدور الهام الذي تقوم به المنشآت وال سيما أهمية است،يبرز الهدف االستراتيجي المتمثل في العمالة

 . القدرة التنافسية، وهو أمر يتوقف إلى حٍد ما على بيئة االقتصاد الكليب النهوضالمنشآت و

 في االعتبار عند تحديد المضمون تؤخذالتي " الظروف الوطنية"وجرت بعض المناقشات أيضًا بشأن  .٤٥
إضفاء هذا "عوره بأن وأعرب عدد من الهيئات المكونة عن ش. الخاص واألهمية النسبية لألهداف االستراتيجية

 الفرعي المتعلق باألهداف االستراتيجية وأنه ينبغي تجنب مثل هذه قسمأميل إلى أن يضعف ال" القدر من النسبية
                  

  ). ٢٠٠٥أآتوبر /  تشرين األول٢٤ (A/RES/60/1   وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 3
  ).٢٠٠٦يوليه /  تموز٥ ( E/2006/L.8   وثيقة األمم المتحدة4
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وأوضح المكتب أن ضرورة مراعاة الظروف والوقائع . اإلشارات؛ ورأى آخرون أنها مهمة ويجب أن تبقى
 أمر وارد في الدستور في حد ذاته؛ أما المهم فهو اإلقرار الوطنية عند وضع أطر صكوك منظمة العمل الدولية

  . بالترابط الموجود بين األهداف االستراتيجية على المستوى الوطني

وفيما يتعلق بالمجاالت المشار إليها في القسم الفرعي الثاني من المشروع التمهيدي، أفادت المداخالت أن  .٤٦
هيئات مكونة أخرى أنه  في حين ترى ، عامة للغايةاومصطلحاتهت بعض الهيئات المكونة ترى أن قائمة المجاال

وأفادت إحدى المداخالت في نهاية هذه المناقشة أن النقطة األساسية الواردة في هذه الفقرة . ينبغي استكمالها
ل والتي يمكن التعبير عنها بوضوح أآبر، هي أنه ال يمكن تحقيق نتائج العمل الالئق بموجب تنظيم سوق العم

وأعرب بعض الهيئات المكونة عن عدم ارتياحه لما .  العامةاسةيفقط وإنما ينبغي إدماج مختلف عناصر الس
تمييع "أي  وفي حين هناك توافق عام مفاده أنه يجب تجنب ؛"تمييع للوالية " من الفرعيسم القا هذيوحي به
فظ على وحدة الوالية المقررة آاملة وأنه ، جرى التشديد آذلك على أنه ينبغي للنص ذي الحجية أن يحا"للوالية
  .  يعاد اآلن فتح النقاش حول قضايا سبق التوافق حولها في اجتماعات أخرىالينبغي أ

  أدوار آل الهيئات  :القسم الثاني
فيما يتعلق بالقسم الثاني من المشروع التمهيدي، رأت بعض الهيئات المكونة أنه يبالغ في الترآيز على  .٤٧

 على دور المنظمة ينصب الترآيزواقترحت بعض الحكومات أن . عضاء مقارنة بدور المنظمةدور الدول األ
؛ واقترحت حكومات أخرى تحويل هذين القسمين الفرعيين إلى الدول األعضاءدور أآثر من الترآيز على 

كفيلة بضمان وأفاد بعض المشارآين أن قلب ترتيب األقسام الفرعية سيكون أحد األساليب ال. قسمين مستقلين
  . توازن أآثر في الصك ذي الحجية في هذا الصدد

وأعرب عن بعض القلق من احتمال أن يفضي النص ذو الحجية إلى نشوء التزامات قانونية جديدة على  .٤٨
وجرت طمأنة الدول األعضاء بالتوضيحات التي قدمها المكتب في هذا الصدد ومفادها أن . الدول األعضاء

الن أآثر مما يتسم بصفة معيارية وال يمكن بالتالي أن يفرض التزامات قانونية؛ وما اللغة النص يتسم بصفة اإلع
 أشار العمال ،وفي الوقت ذاته. في المشروع التمهيدي سوى انعكاس لهذا األمرالمستخدمة ) النموذجية(الخاصة 

الدول األعضاء ينبغي أال  الحجية لن يفرض التزامات قانونية على ا النص ذآونوعدد من الحكومات إلى أن 
  .  في الحقيقة جوهر العملية بالذاتوهذايعني أن النص لن يؤثر على اإلجراءات على المستوى الوطني، 

، طلبت بعض الحكومات تأآيدًا بأن هذا الحكم لن "سجل التصديقات"وفيما يتعلق بالقسم الفرعي بشأن  .٤٩
وفي السياق ذاته، أعرب عن . ظمة العمل الدوليةينطوي على أي التزامات إضافية للتصديق على صكوك من

إال أن العمال وبعض الحكومات شددوا في الوقت ذاته على ". ثغرات"بعض االعتراضات على استخدام تعبير 
وبوجه أخص رأى العمال أنه ينبغي . أنه يمكن الترآيز بقدر أآبر على الدور المعياري لمنظمة العمل الدولية

 من االتفاقيات ذات األولوية التي تتناول تفتيش العمل والعمالة والمشاورات الثالثية إيراد إشارة إلى عدد
  ). ١٤٤ و١٢٢ و١٢٩ و٨١االتفاقيات ذات األرقام (

وفيما يتعلق بالقسم الفرعي المتصل بدور المنظمة، تناول أحد االقتراحات التي قدمها عدد من الهيئات  .٥٠
وقد . متعلقة بتفاصيل التنفيذ إلى القسم المتعلق بالمتابعة أو إلى مرفق تقنيالمكونة المختلفة، نقل بعض الفقرات ال

 –يكون ذلك أيضًا سبيًال لتوفير توازن أفضل في المشروع التمهيدي بين الجانب الطموح والجانب التشغيلي 
اض منتظمة وفيما يتعلق بإمكانية إجراء عمليات استعر. وهي نقطة أثيرت أيضًا آما سبقت اإلشارة إلى ذلك

لالتجاهات المتصلة بكل هدف من األهداف االستراتيجية، شدد عدد من الهيئات المكونة على أهمية أال يقوض 
وأيد العمال وبعض الحكومات إيالء ترآيز أآبر على . النص ذو الحجية آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية

ر النص ذي الحجية وعملية االستعراض الدورية لن  وتمت اإلشارة إلى أن أث،مة نظام اإلشرافءأهمية ومال
  .  إلى تغيير نظام اإلشراف القائم بل إلى توفير استكمال قيم لهايهدف
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  المتابعة  :القسم الثالث
أثناء مناقشة القسم الثالث، أشار أصحاب العمل إلى أن هذا القسم يشكل الجزء التشغيلي من النص وأنه  .٥١

وبغية تقوية هذا القسم، شددت الهيئات المكونة على الحاجة إلى استخدام لغة . نليس قويًا بما يكفي إلى اآل
  . ةالواضحة وفع

 النص ذي الحجية، الحظ أصحاب تعميموفيما يتعلق بالقسم الفرعي الذي يصف مسؤولية المدير العام في  .٥٢
باإلضافة إلى . النهايةذآر في العمل أن هذا الحكم ليس العنصر األهم من عناصر المتابعة واقترحوا بالتالي أن ي

ذلك، رأى أحد المندوبين الحكوميين أن الحكم ينبغي أن يشمل االلتزام بتوزيع النص على المكاتب الوطنية 
  . واإلقليمية والميدانية للمنظمة

وفيما يتعلق بالقسم الفرعي التالي الذي يعالج الخطوات الضرورية التي يتعين أن يتخذها المدير العام  .٥٣
فاذ النص ذي الحجية، اتفقت المجموعات على أن المدير العام يتمتع بسلطة تقديرية واسعة آي يتخذ بعض إلن

وفي هذا السياق، اتفق أيضًا .  باإلضافة إلى تقديم مقترحات إلى مجلس اإلدارة،بمبادرته الخاصةاإلجراءات 
وارتئي باإلضافة إلى ذلك أنه قد يكون من . على أنه ينبغي النظر إلى قدرة الموظفين بوصفها أداة وليست قيدًا

تعزيز هذه القدرة عملية للتعبير عن فكرة مفادها أن " تنمية قدرة الموظفين"المفيد بقدر أآبر الحديث عن 
  . تواصلةم

باإلضافة إلى ذلك، آان هناك إحساس بالعناصر الواردة في النص ذي الحجية والمتصلة بالتنسيق داخل  .٥٤
وشدد . ت الفاعلة األخرى في األمم المتحدة، ذات طبيعة مختلفة وينبغي فصلها بناء على ذلكالمنظمة ومع الهيئا

وفيما . بعض الحكومات على أن االتساق والتنسيق والتعاون داخل المكتب ينبغي أن تبين بوضوح روح الكفاءة
ثل العمال على أن مثل هذا يتعلق بالتزام منظمة العمل الدولية مع المنظمات متعددة األطراف األخرى، شدد مم

التفاعل ينبغي أن يعزز الدراية بالوالية الثالثية الفريدة لمنظمة العمل الدولية واحترامها ال أن يضعفهما؛ وهذا 
األمر مهم بصورة خاصة لضمان أن تتجلى أولويات منظمة العمل الدولية وشواغلها الثالثية على نحو تام في 

  . مستوى الوطنيعلى ال" توحيد األداء"برامج 
.  ذآر تقرير للتقييم في القسم المتعلق بالمتابعةناولوأخيرًا، طلب بعض الممثلين الحكوميين توضيحات تت .٥٥

 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في ١٩٩٨وأوضح المكتب أن هذا الحكم، آما هي الحال في متابعة إعالن عام 
وأشار عدد قليل من الحكومات . م أثر النص ذي الحجية برمتهالعمل، حكم شائع من شأنه أن يتيح للمؤتمر أن يقي

 وينبغي أن يعنى ،إلى أنه ينبغي لمثل هذا التقييم أال يفرض عبئًا إضافيًا في تقديم التقارير على الدول األعضاء
  . في المقام األول بالخطوات التي يتخذها المكتب، بما في ذلك أنشطة التعاون التقني

  استنتاج
 المشاورات بشأن المشروع التمهيدي، سعى المكتب إلى أن يضع نصًا منقحًا يراعي المدخالت في أعقاب .٥٦

 عدد من التغييرات الهيكلية بما يضمن أن ترآز الديباجة ترآيزًا أآبر على هدف النص يجروقد ُأ. سابقة الذآر
وتوخيًا لتبسيط .  في المشاوراتوأن يتجلى في القسم الثاني على نحو أوثق التوازن بين اآلراء التي أعرب عنها

خارج منظمة العمل الدولية، نقل المكتب بعض التفاصيل أوسع على القراءة بالنسبة لجمهور سهًال النص وجعله 
. التشغيلية في القسم الثالث إلى مرفق بالنص، على حد ما اقترحه عدد من الهيئات المكونة أثناء المشاورات

 عددًا من االقتراحات الصياغية األآثر تحديدًا ما دامت لم تثر على ما يبدو أي باإلضافة إلى ذلك أدرج المكتب
بين النقاط التي أعربت  الحفاظ على توازن النص وإلى التوفيق بقدر اإلمكان إلىاعتراضات، وسعى أيضًا 

يه آي ينظر فيه  الذي تم التوصل إل،ويرد في بداية هذا التقرير مشروع النص ذي الحجية. بشأنها آراء متباينة
  . المؤتمر
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  الفريق التوجيهي التابع لمجلس اإلدارة
 إلى ترتيبات ٢٠٠٧فبراير  /بعد اختتام المناقشة بشأن المشروع التمهيدي، توصلت مشاورات شباط .٥٧

وعقد اجتماع تحضيري غير  ،مارس / آذار١٣لعقد اجتماع للفريق التوجيهي التابع لمجلس اإلدارة في إجرائية 
 ٢٠٠٧نوفمبر  / وعمًال بالتقرير الشفوي المقدم إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني.مارس/  آذار٧رسمي في 

 يكون اجتماعًا ال من ثمانية أعضاء ولكن أوصي بأًا، أشير إلى أن الفريق التوجيهي سيكون مؤلف)١١الفقرة (
  .  فيهأن تتمكن الدول األعضاء والهيئات المكونة األخرى من المشارآةبمقفًال و

  عمليات االستعراض الدورية
 وال سيما تلك المتصلة بعمليات االستعراض الدورية في والقدرة،سيعالج الفريق التوجيهي قضايا اإلدارة  .٥٨

فبراير / بيد أنه عمًال ببرنامج العمل، شمل الجزء األخير من مشاورات شباط. مارس /اجتماعات تعقد في آذار
وأشار المكتب إلى أن . ٥مليات االستعراض الدورية، التي قدمها المكتب لإلطالعبحثًا تمهيديًا للوثيقة بشأن ع

 يتناول العالقة الممكنة بين عمليات قسم نص مؤقت وسيستكملها من ضمن جملة أمور  سوىتالوثيقة ليس
نظمة  المستشارين الخبراء بشأن إعالن ممقدمة، نظرًا إال أن ١٩٩٨االستعراض الدورية ومتابعة إعالن عام 

  . ةت اآلن متاحت با، لمجلس اإلدارة٢٠٠٨مارس  /مجموعة التقارير السنوية لدورة آذارلالعمل الدولية 
: وتناولت التعليقات األولية التي قدمتها الهيئات المكونة حول وثيقة االستعراضات الدورية، النقاط التالية .٥٩

ة ينبغي أن يكون تحديد احتياجات الدول تم التشديد على أن الهدف الرئيسي لعمليات االستعراض الدوري
وأبدت بعض الحكومات قلقها إزاء . األعضاء وتقييم إجراءات منظمة العمل الدولية للوفاء بهذه االحتياجات

 بهذه الوثيقة، ومفادها أن أساس المعلومات الواردة ١عبء تقديم التقارير بالرغم من اإلشارة الواردة في المرفق 
كون الدراسات االستقصائية العامة التي تتسم بنطاق أوسع منبثق عن عدد ياض الدورية سفي عمليات االستعر

وحذر آخرون من أنه من المهم . ١٩االستبيانات المبسطة بموجب المادة دام أآبر من الصكوك ولكن مع استخ
عراض الدورية من عدم الترآيز على مشكلة عبء تقديم التقارير بل الترآيز على ما تنطوي عليه عمليات االست

إال أنه توخيًا إليالء االعتبار المناسب العتماد خطة االستعراض الدورية، اعتبر . إمكانيات على األمد البعيد
اإلدخارات الناشئة عن مثل  /العديد من الحكومات أن من المهم أن يتكون لدينا رؤية متعمقة أفضل بشأن التكاليف

  . عمليات االستعراض هذه
) ثالثواردة في الملحق ال(ا المطلب، استكمل المكتب من ثم وثيقة االستعراض الدورية وعلى ضوء هذ .٦٠

بمعلومات عن التكلفة المقدرة لخطة االستعراض الدورية عن طريق استخدام أرقام مستمدة من تقارير المؤتمر 
  . ١٩٩٨بمرفق عن الصالت مع متابعة إعالن عام الحالية، آذلك 

  
  

                  
  . )انظر الملحق الثالث(الضوابط ذات الصلة بطرائقها المحتملة : خطة االستعراض الدورية   5





 

23 ILC97-VI[2008-03-0039]-Ar.doc 

  حتمل للصك ذي الحجيةالشكل الم  -ًا بعسا

  الشكل المحتمل للنص
ار إلى شكل النص المحتمل ، أش٢٠٠٨عندما أدرج مجلس اإلدارة البند في جدول أعمال المؤتمر في عام  .٦١

متابعة المناقشة حول تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية وإمكانية النظر في وضع وثيقة "وآان الغرض : للدراسة
ن أو أي صك مالئم آخر، إلى جانب أي إجراءات متابعة مالئمة والشكل الذي ذات حجية، ربما في شكل إعال

وفي حين أن شكل النص سيتوقف في نهاية المطاف على الوظيفة التي يحددها المؤتمر . ١"يمكن أن تتخذه
، ٢٠٠٨من أجل مناقشة هذا البند في مؤتمر عام للنص، من المفيد التذآير بعدة جوانب ذات صلة من السياق 

  . ٢٠٠٧أآتوبر  /والتي سبق التصدي لها أثناء مشاورات تشرين األول

 استبعد إمكانية البحث في شكل معياري للوثيقة في ٢٠٠٨جدول األعمال لعام في إن إدراج هذه المناقشة  .٦٢
  ، من قبيل اتفاقية أو توصية أو بروتوآول تابع لالتفاقية٢هذا الوقت

وعلى الرغم من ذلك، وفي حين . ٣
طيع الوثيقة أن تطلب أو توصي رسميًا باتخاذ إجراءات بشكل اتفاقية أو توصية، ال يزال من الممكن تست ال

  . التأآيد رسميًا على االلتزامات من حيث المبدأ واستخالص بعض الحصائل العملية

  االستنتاجات والقرارات واإلعالنات 
 للتعبير عن حصيلة مناقشة غير معيارية تقر منظمة العمل الدولية في ممارستها بثالثة أساليب رئيسية .٦٣

ولعل من المفيد مقارنة هذه . استنتاجات أو قرار أو إعالن: على جدول أعمال المؤتمرلبند موضوع خصيصًا 
  . وآثارها العمليةاألشكال الثالثة وبصورة خاصة إجراءات اعتمادها وطبيعتها القانونية 

 في العادة لإلشارة إلى موجز بآراء واقتراحات للعمل "استنتاجات"المؤتمر يستخدم تعبير وفي سياق  .٦٤
وما أن يعتمد المؤتمر . مؤتمر العتمادهاالوثيقة إلى الأعرب عنها أثناء مناقشة بند في لجنة تقنية تقدم 

راء المنظمة المؤيدة بصورة  ممثلة آل االستنتاجاتحتى تصبحاالستنتاجات في إجراء يقتضي أغلبية بسيطة، 
هذه االستنتاجات عواقب تشغيلية بالنسبة للمنظمة أو للدول األعضاء فيها من يكون لفقرات خاصة وقد . جماعية

  . رهنًا بنطاقها وظروفهاتين معًا، أو بالنسبة للجه

بقرار يتطلب أغلبية بسيطة فتتبع إجراءات شتى وتختلف في نطاقها أما القرارات التي يعتمدها المؤتمر  .٦٥
وتنبثق بعض القرارات من مقترحات خاصة تقدم داخل . ونية والعملية على السواءوأثرها من الناحيتين القان

 في حين قد تقدم قرارات أخرى مباشرة إلى الجلسة العامة للمؤتمر أو من خالل إحدى اللجان ،اللجان التقنية
 ،جدول األعمالقرار من القرارات مسألة محددة، بما في ذلك مسألة تتصل ببند خاص في وقد يتناول . ٤الدائمة
بعض القرارات هو أن يبحثها مجلس اإلدارة وقد يكون هدف . عالج مسألة عامة ضمن اختصاص المنظمة يأو قد

وقد يكون لمثل هذه القرارات أثر . أو الحكومات أو أي هيئة أخرى دون أن ينشأ عنها أي التزام قانوني محدد
                  

ام  . ٨، الفقرة )٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني (GB.300/2/1   الوثيقة    1 د في      ٢٠٠٧ودعا مؤتمر ع درج البن ى أن ي  مجلس اإلدارة إل
، مؤتمر ٢٣محضر األعمال المؤقت رقم درة منظمة العمل الدولية، أنظر قرار بشأن تعزيز ق.  لهذا الغرض٢٠٠٨جدول أعمال عام 

  ). أ(٢، الفقرة ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦العمل الدولي، الدورة 
ا في ذلك      2 ت، بم    يقتضي إجراء النظر في مثل هذه الصكوك المعيارية استكمال المراحل التحضيرية التي تستغرق المزيد من الوق

أنظر الفرع هاء من النظام األساسي لمؤتمر العمل   (ارسات في مختلف البلدان عن طريق استبيان جمع المعلومات عن القانون والمم  
  ). الدولي

والبروتوآوالت هي، على غرار االتفاقيات، معاهدات دولية مرهونة .    اعتمدت منظمة العمل الدولية خمسة بروتوآوالت حتى اليوم3
ا   صديق عليه ث الممارسة، استخدمت    . بالت ذه       ومن حي ا ه رتبط به ة ت ديل أو استكمال اتفاقي والت لتع ة البروتوآ ة العمل الدولي منظم

  . البروتوآوالت دون أن تبطل االتفاقية المعنية أو تحل محلها
  .  من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي١٥ و٦٣   قارن على سبيل المثال المادتين 4
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وقد تتسم أهمية بعض . ع أو بتوافق واسع في اآلراءعزز بفعل اعتماد القرار باإلجماتاستشاري يمكن أن ي
من خالل المؤتمر؛ وبمرور الزمن، قد تكتسب هذه القرارات في أنها سوابق تعرب عن إرادة الدول األعضاء 
وقد يكون لقرارات أخرى تبعات قانونية محددة من . القرارات سمة ذات حجية من خالل قبولها أو تنفيذها عمومًا

  .  من الدستور١٣ التي تتناول االلتزامات المالية للدول األعضاء بموجب المادة قبيل القرارات
وتمشيًا مع الممارسة . وتبين ممارسة المؤتمر أن اعتماد شكل إعالن هو أمر استثنائي أآثر من غيره .٦٦

بت على أعلى العامة في األمم المتحدة وفي منظمة العمل الدولية، يعتبر اإلعالن تعبيرًا صريحًا عن التزام ثا
ها عن فيصك رسمي حسب األصول يالئم الحاالت النادرة التي يعلن "ولقد جرى تعريفه على أنه . مستوى

وآذلك في المناقشة األولى لهذا البند ، ١٩٩٨، على حد ما أشار إليه المؤتمر في عام ٥"مبادئ ذات أهمية دائمة
 السنة الماضية

 اإعالن فيالدلفي: يل من هذه اإلعالنات في تاريخ المنظمةوالواقع أنه لم يكن هناك سوى عدد قل. ٦
وإعالن تكافؤ الفرص بالنسبة للعامالت واإلعالن المتعلق بالفصل العنصري وإعالن المبادئ والحقوق األساسية 

 وضعًا خاصًا ألن المؤتمر اعتمده بعد اعتماده آإعالن بسنتين، وأصبح هذا اويمثل إعالن فيالدلفي. في العمل
  .١٩٤٦ التعديالت الدستورية المعتمدة في عام إطارنص مدرجًا في الدستور في ال

  أثر اإلعالن
يمكن بحث مسألة الطبيعة القانونية لإلعالن في المقام األول باإلشارة إلى المنظمة ذاتها وفي المقام الثاني  .٦٧

ًا صادرًا عن المؤتمر هو فعل يلزم وفيما يتعلق بالمنظمة، فإن إعالنًا رسمي. باإلشارة إلى الدول األعضاء فيها
مة متجددة على أهداف المنظمة ءومناقشة هذا البند في المؤتمر الحالي توفر فرصة إلسباغ مال. المنظمة برمتها

ومن شأن مثل هذه الوثيقة إذا اتخذت . وأغراضها، عن طريق التعبير عن أهمية واليتها برمتها في سياق العولمة
 المؤتمر ومجلس اإلدارة ومكتب العمل -رًا قانونية بالنسبة لجميع هيئات المنظمة شكل إعالن أن تخلف آثا

  .  تتساوى على األقل مع اآلثار التي يخلفها أي قرار يعتمد-الدولي 
وفيما يتعلق بالدول األعضاء، من شأن مثل هذا اإلعالن أن يخلف أثرًا إرشاديًا استشاريًا تستلهم منه  .٦٨

وفي حين يسعى اإلعالن إلى إبراز أهمية . وإجراءاتها، بما في ذلك من خالل المنظمةسياسات الدول األعضاء 
، التزامات جديدة ئالمبادئ المتجسدة في الدستور وفي إعالن فيالدلفيا، فإنه ال ينشئ، وليس قادرًا على أن ينش

النية في جوهرها، غير وهي طبيعة إع ،فهو بطبيعته بالذات. أو أآثر تفصيًال، سواء مباشرة أو غير مباشرة
 آما ال يستطيع أن ،بموجب الدستور أو االتفاقيات المصدق عليهاقادر على أن يفرض أو يعدل التزامات قانونية 

 يوفر تفسيرًا ذا حجية لاللتزامات الدستورية للدول األعضاء في المنظمة

٧.  
ء في إجراءاتها بما يتمشى مع به الدول األعضاشد رويمكن لإلعالن أن يكون بالتالي بمثابة دليل تست .٦٩

 ودليل للتعاون بين بعضها البعض وبواسطة المنظمة في سعيها إلى الوفاء ،االلتزامات التي سبق أن اتخذتها
  . باألهداف واألغراض الواردة في واليتها األصلية في السياق المعاصر

الذي اعتمد فيه وعلى أية أحكام وتتوقف اآلثار العملية الناشئة عن إعالن اعتمده المؤتمر على السياق  .٧٠
فاإلعالن الخاص بالفصل العنصري ينص مثًال على تقديم . تنص على آليات المتابعة الموضوعة في ذلك الوقت

ونتيجة لذلك، أمكن إرسال . المدير العام تقريرًا خاصًا لرصد الوضع من خالل بنٍد دائم في جدول أعمال المؤتمر
  . صصة توفر تبادًال مرآزًا ومتفاعًال، وليس للمناقشة في الجلسة العامة في حد ذاتهاالتقرير للمناقشة في لجنة مخ

، نص اإلعالن على آلية تنفيذه ١٩٩٨وعلى غرار ذلك، وفي حالة أحدث عهدًا هي حالة إعالن عام  .٧١
في المرفق وتنص المتابعة الواردة ). ٤الفقرة ، ١٩٩٨إعالن عام (بالذات وفقًا لتدابير محددة في المرفق به 

م ما إذا آانت قد استوفت الهدف على ضوء الخبرة المحصلة، لكي يقّي "ابدورها على استعراض سير أعماله
  ). ٢المرفق، الجزء رابعًا، الفقرة " (على نحو مالئم... العام 

                  
 . E/CN.4/L.610 (1962)تحدة،    مذآرة مكتب الشؤون القانونية في األمم الم5
سابع،   : ، في سياق مناقشة اإلعالن بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل  ١٩٩٨   6 ر اـل ة      التقرـي النظر في إعالن محتمل لمنظم

  . التقرير الخامس: د، في المناقشة األولى لهذا البن٢٠٠٧، الفصل الثالث؛ العمل الدولية بشأن الحقوق األساسية وآلية المتابعة المالئمة له
تور         7 ضاء بموـجب الدـس دول األـع ات اـل    ينص الدستور ذاته على أن محكمة العدل الدولية هي السلطة الوحيدة المخولة تفسير التزاـم
  ). ٣٧المادة (
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  شكل المتابعة المحتمل
ابعة في مرفق للنص ، وضعت تفاصيل آلية المت١٩٩٨على حد ما أشير إليه للتو، في حالة إعالن عام  .٧٢

وأقرت ممارسات . الرئيسي، وخضع تشغيل اآللية الواردة في المرفق إلى استعراض مستقل يقوم به المؤتمر
تجلى في شتى االتفاقيات والتوصيات، بفائدة المرفقات إليراد التفاصيل التقنية أو يمنظمة العمل الدولية، آما 

  . موضوع المعالج في الصكوك المعنيةباللتبيان اإلجراءات والممارسات ذات الصلة 
 من المرونة عن طريق التأآيد على الطبيعة األساسية والثابتة ئًاوبينت التجربة أن استخدام مرفق يوفر شي .٧٣

الوقت ذاته التفاصيل التي قد تكون ذات طبيعة انتقالية في في  ويفصل ، الذي ألحق المرفق بهرئيسيللنص ال
وقد جرى، حيثما اقتضى األمر . رفق لطريقة مستقلة في االستعراض والتعديلويمكن أن يخضع الم. تطبيقها

بيد أن من المتعارف عليه آقاعدة عامة في التفسير . ذلك، إدراج حكم خاص يتناول القوة القانونية للمرفق
 ما لم يكن ،هامن الصك المرفق به مما يعطيه الطبيعة القانونية ذات يتجزأ ال ًاالقانوني هو أن المرفق يشكل جزء

وضوح عن طريق ذآر الوحتى في هذه الحال، من المفيد ضمان .  ذلك صراحةفهناك أحكام تنص على خال
 الذي أشار صراحة إلى أن مرفقه هو جزء ال يتجزأ ،١٩٩٨النية المقصودة، على غرار ما جرى في إعالن عام 

  . من اإلعالن
 الرئيسي أو آانت واردة في مرفق به، فإن آثارها وسواء آانت آلية المتابعة مدرجة مباشرة في النص .٧٤

وآما أشير إلى ذلك في سياق النظر في إعالن . العملية ستنبثق أساسًا من القاعدة القانونية التي أرسي عليها
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، آان من الممكن إرساء السمات الرئيسية آللية المتابعة بموجب الصك 

  من دستور منظمة العمل الدولية١٩في حالة عدم وجود اإلعالن المذآور، على أساس المادة المذآور حتى 
٨ .  

استغالل الفرص التي توفرها المادة على  المقترحات المعروضة اآلن للدراسة نصوعلى غرار ذلك، ت .٧٥
. قيق أهدافها وأغراضها بشأن تقديم التقارير بغية تكييف األساليب التي تتخذ المنظمة بموجبها إجراءاتها لتح١٩

ويمكن السعي إلى تحقيق هذه األهداف واألغراض آذلك دون أن يتوقف األمر بالضرورة على اعتماد إعالن 
من ) د(٦و) و(٥وعلى سبيل المثال، يمكن لمجلس اإلدارة أن يستخدم السلطة التي تمنحه إليها الفقرتان . جديد

االستعراض بشأن الصكوك ذات الصلة بالهدف قيد ن عمليات ، ليجمع المعلومات لدورة منتظمة م١٩المادة 
وواقع توضيح هذه . ١٩٩٨البحث، آما جرى مع التعديل المقتضى حسب األحوال في إطار متابعة إعالن عام 

 من خالل آلية متابعة في إعالن محتمل، آما يجري بحثه في الوقت الحاضر، ال يغير نطاق التزامات اإلمكانية
  .   أي صك إضافي ذي أثر قانوني يتخطى األثر الموجود اآلنئء بموجب الدستور وال ينشالدول األعضا

  العنوان
 يتجلى فيه غرض فقدلئن آان عنوان صك من الصكوك ال يتسم بقيمة معيارية بموجب القانون الدولي،  .٧٦

جيهة لنص الوثيقة قيد  الخيارات الوبعضوفي هذا الصدد، قد تقدم ممارسة المنظمات الدولية . الوثيقة ونطاقها
  . البحث، وهو أمر سيبت فيه المؤتمر على أي حال على أساس أعمال اللجنة

في نصوص أساسية ذات طبيعة دستورية " ميثاق"وعلى المستوى الحكومي الدولي، استخدم عنوان  .٧٧
عبرت وطبق المصطلح على صكوك . اجتماعي أو سياسي" عقد"القصد منها أن تجسد العناصر األساسية في 

تتقاسمها الدول األعضاء أو الجهات الموقعة وتستخدم في حاالت معروفة إلرشاد وإلهام عن قيم ومبادئ أساسية 
  . ٩اإلجراءات المحددة التي تتخذها الهيئات والدول األعضاء

وجرت الممارسة في األمم المتحدة وفي منظمة العمل الدولية على السواء على أن يستخدم عنوان  .٧٨
 يتبعه الموضوع" إعالن عن"أو " إعالن بشأن": الترآيب التالي الصادرة عن المؤتمر في العادة اإلعالنات
وقد .  آما هي الحال بالنسبة إلعالن فيالدلفيا، ويشير في بعض الحاالت أيضًا إلى مكان اعتماد اإلعالنالمعالج،

إعالن " متعددة الجنسية عنوان بشأن المنشآتأعطى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وثيقته غير الملزمة 
  .١٠متبوعًا بالموضوع" المبادئ الثالثي بشأن

                  
المالئمة الخاصة بهذا  ةدراسة إعالن مبادئ محتمل لمنظمة العمل الدولية بشأن الحقوق األساسية وآلية المتابع:     مكتب العمل الدولي8

  .، الفصل الثالث١٩٩٨، جنيف، ٨٦، التقرير السابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة اإلعالن
) ٢٠٠٢(   اعتمدت إعالنات هيئات فاعلة من غير الدول بدورها هذا المصطلح، من قبيل ميثاق مبادئ المنتدى االجتماعي العالمي     9

  ). ١٩٩٠( أجل التنمية المستدامة وميثاق أعمال غرفة التجارة الدولية من
ه        10 ي دورـت دولي ـف    إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية، اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل اـل

 ٢٩٥ودورتــه ) ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني  (٢٧٩، بــصيغته المعدلــة فــي دورتــه   )١٩٧٧نــوفمبر / جنيــف، تــشرين الثــاني  (٢٠٤
  ).  ٢٠٠٦مارس  /آذار(
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  قضايا أخرى ومالحظات ختامية  -ًا ثامن

والية المؤتمر ووفقًا لبرنامج العمل المتفق عليه خالل مشاورات تشرين نظرًا للقيود الزمنية المنبثقة عن  .٧٩
.  مقترحات تتصل بمضمون النص ذي الحجية وشكله األولوية األولى إلى وضع مشروعمنحت، أآتوبر /األول

 بصورة -وآان من المفهوم بوضوح مع ذلك أنه ليس من الوارد أن تأتي هذه األولوية على حساب قضايا أخرى 
هي جزء من الوالية ويجب التصدي لها من أجل التوصل إلى توافق و -خاصة قضايا القدرة واإلدارة السديدة 

  . في اآلراء

عدم تجاهل هذه القضايا بأي لا أشير إليه أعاله، سيقدم النص ذو الحجية في ذاته أفضل ضمان وعلى حد م .٨٠
حال من األحوال، وسيضع إطارًا يخضع إلشراف المؤتمر بالذات ويتضمن تعليمات محددة إلى مجلس اإلدارة 

أثر النص ذي الحجية من والمكتب لمعالجة هذه القضايا وتقديم النتائج بشأنها؛ وسيدعى المكتب إلى استعراض 
  . وقت إلى آخر، بما في ذلك مدى إنفاذه داخل المنظمة

 عروضال/ وآما هو وارد في برنامج العمل التحضيري لمناقشة المؤتمر، ال بد من إعداد بعض الوثائق .٨١
 وقد قدم المكتب وثيقة مستقلة عن ؛المحددة آي ينظر فيها مجلس اإلدارة للتصدي لبعض الشواغل الخاصة

الضوابط : خطة االستعراض الدورية(فبراير / شتراطات تقديم التقارير ووضع طرائق محتملة لمشاورات شباطا
 مجلس اإلدارة إلىبيد أنه آما أشير إلى ذلك أيضًا في التقرير الشفوي المقدم ). ذات الصلة بطرائقها المحتملة
  تسجيلتواصليد الالحق لبرنامج العمل، سأآتوبر وجرى تأآيده من خالل االعتما /عن مشاورات تشرين األول

 فيما يتصل باجتماعات ،فبراير /التطورات المتصلة بقضايا اإلدارة السديدة والقدرة، إلى ما بعد مشاورات شباط
وهو تاريخ متأخر للغاية ( لمجلس اإلدارة ٢٠٠٨مارس  /الفريق التوجيهي التابع لمجلس اإلدارة خالل دورة آذار

وعليه، سيبلغ عن التطورات بشأن قضايا اإلدارة السديدة والقدرة في ). ذلك في هذا التقريرحتى يمكن إدراج 
  . تقرير إضافي يكون متوفرًا قبل بداية المؤتمر في شكل محضٍر مؤقت

أما فيما يتعلق بمشروع النص ذي الحجية فإن توزيعه وفقًا لهذا التقرير قبل المؤتمر بفترة طويلة يتسم  .٨٢
وسيكون . ة أمام الهيئات المكونة آي تقوم بتفكير متعمق وتتخذ االستعدادات المناسبةفية زمنية وا يترك فترهبأن

ومن شأن هذا األمر . المكتب على استعداد لتقديم المزيد من التوضيحات أو المشاورات التي قد تبدو ضرورية
هكذا و. ذي الحجيةحث مشروع النص  مقدمًا فيما قد تكون عليه أنجع الترتيبات لبللنظرأن يوفر أيضًا فرصة 

  .  المؤتمر أن يتحمل مسؤولياته على أساس أوسع إطالع ممكنيستطيع
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  الملحق األول

   تعزيز قدرة منظمة العمل الدوليةواستنتاجات لجنةقرار 
  )٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي (

  قرار بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية

  ،٢٠٠٧ الدولية، المنعقد في دورته السادسة والتسعين، إن المؤتمر العام لمنظمة العمل

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول وقد أجرى مناقشة عامة باالستناد إلى التقرير الخامس، وعنوانه 
  ،األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق العولمة

 يعتمد االستنتاجات التالية؛   .١

 : أن و مجلس اإلدارة، بعد أن يأخذ في االعتبار تقرير لجنة تعزيز قدرة المنظمة، إلىيدع  .٢

، بهدف متابعة مناقشته )٢٠٠٨(يتخذ قرارًا بشأن إدراج بند في جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر   )أ(
ة، ربما في شكل إعالن أو أي حول تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، وإمكانية النظر في وضع وثيقة ذات حجي

  صك مالئم آخر، إلى جانب أي إجراءات متابعة مالئمة والشكل الذي يمكن أن تتخذه؛  

يتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ برنامج عمل يتصدى لشواغل الهيئات المكونة، آما أعرب عنها في اللجنة، فيما يتعلق   )ب(
  الهيئات المكونة في سياق العولمة؛بتحسين قدرة المنظمة على استيفاء احتياجات 

 يتابع المسائل األخرى ذات الصلة آما هي واردة في االستنتاجات التالية؛  )ج(

 : يطلب من المدير العام أن  .٣

يتخذ الترتيبات الالزمة لتسهيل إجراء أوسع مشاورات فيما بين الهيئات المكونة، بما في ذلك مشاورات بين   )أ(
مجلس اإلدارة نتائجها عند تحديد البند ذي الصلة، بطريقة تتيح أفضل فرصة ممكنة الدورات، بحيث يراعي 

  للتوصل إلى توافق في اآلراء في المؤتمر؛ 

، تقريرًا تدرج فيه عناصر )٢٠٠٨(يعد، ويتيح قبل شهرين على األقل من افتتاح الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر   )ب(
ثها، ويولي االعتبار الواجب لآلراء المعرب عنها أثناء دورة المؤتمر مشروع نص وثيقة ذات حجية من أجل بح

 .  هذه وفي أي مشاورات الحقة
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 استنتاجات بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة أجرت اللجنة مناقشة عامة على أساس التقرير الخامس المعنون   .١
 . ا فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق العولمةالدول األعضاء فيه

وتوصلت اللجنة إلى االستنتاجات التالية، دون المساس باآلراء التي أعربت عنها آل دولة من الدول   .٢
 . األعضاء والتي تتجلى بالتفصيل في تقريرها

 اشتداد العولمة، على المالءمة المتجددة واتفقت اللجنة على أنه ينبغي اإلقرار والتأآيد مجددًا، في سياق من  .٣
 وآما هي مستكملة في إعالن المبادئ األهداف منظمة العمل الدولية آما هي مبينة في الدستور وفي إعالن فيالدلفي

واتفقت آذلك على أنه ينبغي التسليم، في . ، وآما تتجلى في برنامج العمل الالئق١٩٩٨والحقوق األساسية في العمل، 
 فتئ يتغير، بأن الحوار الثالثي فيما بين الحكومات والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، هو وسيلة سياق ما

 . أساسية لتحقيق األهداف االستراتيجية تحقيقًا فعاًال على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

نب البند الوارد في جدول وفي حين ال تشمل المقترحات الواردة في التقرير الخامس آليًا جميع جوا  .٤
األعمال، فقد أقرت اللجنة بأن التشديد على ثالثة جوانب رئيسية من اإلدارة السديدة أمر مجٍد لتحقيق الهدف المتمثل في 

ومن المعلوم أن االنعكاسات التنظيمية بالنسبة لمنظمة . تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على مساعدة الدول األعضاء فيها
ومن الواضح أيضًا أن . لدولية ولقدرة المكتب ال بد من أن تؤخذ في االعتبار، بما في ذلك من جانب مجلس اإلدارةالعمل ا

العمليات المتعلقة باإلدارة في المنظمة، من قبيل استعراض الهيكل الميداني واإلدارة القائمة على النتائج واستعراض دورة 
غي أال تؤدي اإلصالحات المقترحة بأي حال من األحوال إلى إضعاف وينب. البرمجة، هي مالئمة في هذا السياق

 . سيما تلك المتصلة بوضع المعايير وآليات اإلشراف اإلجراءات القائمة لمنظمة العمل الدولية، ال

أوًال، فيما يتعلق بإمكانية اعتماد عمليات استعراض دورية أو منتظمة أخرى، آان هناك تسليم عام بأن   .٥
الستعراض هذه يمكن أن تكون وسيلة لتزويد الهيئات المكونة والجمهور العام باستعراض محدث على نحو عمليات ا

وستكون هذه االستعراضات مفيدة آذلك لتقوية قاعدة . منتظم لالتجاهات والسياسات المتصلة باألهداف االستراتيجية
ن المناقشة الثالثية للمزيد من التقارير العملية من هذا واألهم من ذلك آله أن من شأ. المعارف والقدرة التحليلية للمكتب

النوع، على أساس سنوي في مؤتمر العمل الدولي، أن تساعد على إقامة صلة مباشرة بقدر أآبر بين احتياجات الهيئات 
ستعراض هذه ويمكن أن يتيح ا. المكونة وأن تسهل اختيار األولويات لإلجراءات في المستقبل، بما في ذلك وضع المعايير

التقارير تقييمًا منتظمًا لصالحية هذه األولويات وأثر الخطوات المتخذة لتنفيذها باالستناد إلى معلومات مستقاة من الهيئات 
 . المكونة

وينبغي أن تكون إمكانية وضع هذه التقارير وطرائق وضعها واستعراضها فضًال عن صلتها بالدراسات   .٦
 من الدستور، خاضعة لبحث أآثر تفصيًال في مجلس اإلدارة بغية ضمان أال يؤدي ١٩لمادة االستقصائية العامة بموجب ا

هذا اإلجراء، إن اعتمد، إلى استنفاد مفرط لقدرات المكتب أو إلى إضافة مسؤولية أخرى إلى مسؤوليات تقديم التقارير 
 آبير إلى تبسيط اختيار مجلس اإلدارة لبنود وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى حٍد. الواقعة على الدول األعضاء

 . جدول أعمال المؤتمر

ثانيًا، فيما يتعلق بمسألة تشجيع نهج أآثر تكامًال لمقاربة األهداف االستراتيجية ضمن المنظمة وفيما بين   .٧
النهج المتكامل إنما هو الهيئات المكونة لها وفي عمل المكتب، آان هناك تقارب عام في اآلراء مفاده أن اعتماد مثل هذا 

آما سيكون متمشيًا تمشيًا تامًا مع جوهر مفهوم العمل . ضرورة نظرًا لطبيعة الترابط والتكامل التي تتسم بها هذه األهداف
 . الالئق ومتسقًا مع الدعم واسع النطاق الذي لقيه برنامج العمل الالئق داخل المنظمة وخارجها

امل أن يضطلع أيضًا بدور رئيسي في تشجيع االتساق في صياغة البرامج ومن شأن مثل هذا النهج المتك  .٨
وقد يرغب مجلس اإلدارة . القطرية للعمل الالئق وتمشيها مع االحتياجات الخاصة للبلدان المعنية وسماتها الخصوصية

يق التوازن الصحيح بالتالي في أن يضع ترتيبات مؤسسية مالئمة الستعراض البرامج القطرية للعمل الالئق بغية تحق
وتحقيق قدر أآبر من االتساق بين هذه البرامج على المستوى الوطني لجعلها أآثر فعالية بحيث تكون أآثر ارتباطًا ببرامج 

ومن شأن الخبرة المكتسبة عن . سائر وآاالت األمم المتحدة والوآاالت متعددة األطراف ذات الصلة وأشد تأثيرًا فيها
 . ة للعمل الالئق أن تثري بدورها عمليات االستعراض الدورية أو المنتظمة األخرىطريق البرامج القطري

إن من شأن األمثلة الملموسة على الطريقة التي يمكن بها لنهج متكامل أن يعود بالفائدة من حيث التقدم   .٩
وقد . ء بمزايا مثل هذا النهجاالجتماعي والتنمية المستدامة واستئصال الفقر، أن تساعد على إقناع جميع الدول األعضا

يرغب مجلس اإلدارة بالتالي في أن يبحث آيف يمكن استخدام التجارب الماضية والحاضرة في مجال الدراسات القطرية 
لبناء إطار متماسك للدراسات القطرية الطوعية، يكون مصممًا بهدف تشجيع فهم العالقة المترابطة القائمة بين هذه 

ويمكن أن يبحث مجلس اإلدارة إمكانية وطرائق عمل نظام طوعي . رات وحسن الممارساتاألهداف وتالقح الخب
 . الستعراض األنداد والتقييم الذاتي، حسب مقتضى الحال
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وال بد لمنظمة العمل الدولية من أن تحسن معارفها وقاعدة مهاراتها وعمليات جمع البيانات وتجهيزها فضًال   .١٠
وينبغي أن تتسم عملية إجراء البحوث . ميع المجاالت، في المقر وفي األقاليم على حد سواءعن القدرات التحليلية في ج

ووضع السياسات في منظمة العمل الدولية بأرفع مستوى من الجودة وينبغي اختبارها قياسًا على األثر، تمشيًا مع أهدافها 
ل الدولية جهودها لتصبح مرآزًا لالمتياز على الصعيد وبفضل هذه السبل تعزز منظمة العم. وتنفيذًا لبرنامج العمل الالئق

إن الهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدولية يمنحها ميزة مقارنة فريدة ومصداقية وحيدة في استقاء الدورس من . العالمي
 .بحوثها ومن نتائج الدراسات القطرية

وينبغي لمنظمة العمل . العمل الدوليةإن وجود هيئات مكونة قوية إنما هو محور فعالية إجراءات منظمة   .١١
الدولية أن تزيد من دعمها في مجال بناء قدرات هيئاتها المكونة لضمان استمرار قدرة هذه الهيئات على االلتزام بأهداف 

 . ةمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل الالئق، ولتحقيق هذه الغايات في سياق العولمة واستيفاء احتياجات هيئاتها المكون

وأشير إلى أن اعتماد مجلس اإلدارة برنامج العمالة العالمي بدعم آامل يوفر إرشادًا هامًا للهيئات المكونة   .١٢
 . وللمكتب من أجل تنفيذ برنامج العمل الالئق

 من ٤ثالثًا، فيما يتعلق بالشراآات الجديدة من أجل العمل الالئق مع الهيئات الفاعلة التي تناولها الفصل   .١٣
التقرير الخامس، آان هناك اتفاق على أن أهداف وأساليب منظمة العمل الدولية أجدى من أي وقت مضى، ولكن يتعين مع 

وجرى . ذلك أن يراعى على السواء السياق الجديد للعولمة وبروز هيئات فاعلة جديدة تتمتع بنفوذ متزايد في هذا المجال
، اتفق على ٢٠٠٦يوليه  /ادي واالجتماعي لألمم المتحدة، الصادر في تموزالتذآير بأن اإلعالن الوزاري للمجلس االقتص

. أنه ينبغي أن يكون العمل الالئق هدفًا معممًا من أهداف منظومة األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة األطراف
آبر من الوعي والتفاهم وإلقامة واعتبر أن من األساسي استخدام الشرعية الثالثية لمنظمة العمل الدولية للنهوض بقدر أ

شراآات مناسبة مع هذه الهيئات الفاعلة دعمًا للجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لتعزيز القدرة المؤسسية للدول 
وينبغي أن يستفيض مجلس اإلدارة في استكشاف األساليب . األعضاء توخيًا لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للعمل الالئق

 .بزيادة تطوير مثل هذه الشراآات وجعلها أآثر فعاليةالكفيلة 

، آان هناك اتفاق على أنه ينبغي للدول األعضاء "توحيد األداء"وفي سياق عملية إصالح األمم المتحدة و  .١٤
ها ولمنظمة العمل الدولية أن تسعى إلى ضمان أن تؤدي عملية اإلصالح إلى تقوية منظمة العمل الدولية وهويتها وممارسات

الثالثية على جميع المستويات، وعلى أنه ينبغي لسمتها الثالثية أن تحدد اختيار عمليات وأنشطة منظمة العمل الدولية 
وينبغي أن يسري ذلك أيضًا على الشراآات داخل منظومة األمم المتحدة وفي إطار تشجيع نهج متكامل . وطريقة تنفيذها
  . لتنفيذ البرامج

يتجلى " وثيقة ذات حجية"دي لمعرفة ما إذا آان ينبغي للمنظمة أن تبحث في اعتماد وقد أجري بحث تمهي  .١٥
فيها االلتزام المتجدد من جانب الدول األعضاء بأهداف المنظمة وهيكلها الثالثي، مما يمكنه أن يشجعها على مواصلة 

 .ذي منحته دعمهاالسعي إلى تحقيق هذه األهداف بأسلوب متكامل يتمشى مع برنامج العمل الالئق ال

واتفق على أنه ينبغي لمجلس اإلدارة أن يبحث في إدراج بند في جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل   .١٦
يتيح مواصلة وانجاز المناقشات التي أجريت في دورة المؤتمر هذه، وإمكانية النظر في وضع وثيقة ذات ) ٢٠٠٨(الدولي 

 .  مالئم آخر، إلى جانب أي إجراءات متابعة أخرى، والشكل الذي يمكن أن تتخذهحجية، ربما في شكل إعالن أو أي صك

ولهذا الغرض، ينبغي أن يتخذ المكتب الترتيبات المناسبة في أقرب وقت، لتسهيل إجراء أوسع مشاورات   .١٧
س اإلدارة أن يحدد البند ذي وينبغي أن يتيح هذا األمر لمجل. فيما بين الهيئات المكونة، بما في ذلك مشاورات بين الدورات

 .الصلة، بطريقة تتيح أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأنه في المؤتمر
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  الديباجة 
 المنعقد في جنيف في ،الدوليإن مؤتمر العمل 

 دورته السابعة والتسعين، 

 

استنتاجات بشأن تعزيز قدرة منظمة 
مؤتمر العمل الدولي، (العمل الدولية 

  ٣، الفقرة )٢٠٠٧
 من الدستور األصلي ٤١المادة السابقة 

، )١٩١٩(لمنظمة العمل الدولية
البند المتعلق "المعروفة آذلك بتعبير 

 "بالعمال

  :ا يلي بمإذ يذآر

دستور منظمة العمل الدولية وبصورة خاصة   -
) ١٩١٩" (ميثاق العمل الدولي"ديباجة الدستور و
 وإعالن فيالدلفيا؛

 

  
استنتاجات بشأن تعزيز قدرة منظمة 

مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 
 ٣، الفقرة )٢٠٠٧

  
إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل   -

 ؛)١٩٩٨(

ل مناقشة مؤتمر دعم عام طوا
محضر األعمال (العمل الدولي 

مؤتمر العمل  (٢٣المؤقت رقم 
وعملية التشاور )) ٢٠٠٧الدولي 

أآتوبر  /المشاورات، تشرين األول(
٢٠٠٧( 

استنتاجات بشأن تعزيز قدرة منظمة 
مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 

 ١٢، الفقرة )٢٠٠٧

جلس إدارة برنامج العمالة العالمي الذي أيده م  -
 ؛)٢٠٠٣(مؤتمر العمل الدولي 

 

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي : ٦٠/١

  ٤٧، الفقرة ٢٠٠٥لعام 
مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 

 األول، مقدمة، النقطة رفقالم) ٢٠٠٧
 ثالثًا

أهمية اإلقرار داخل منظمة العمل الدولية وخارجها ب -
العمل الالئق من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية واستئصال الفقر واستيفاء االحتياجات 

 األساسية والنهوض بالمساواة بين الجنسين، 

شددت األرجنتين على العمل 
الالئق بوصفه أداة أساسية للحد من 

 /المشاورات، تشرين األول(الفقر 
 )٢٠٠٧أآتوبر 

ية المعنية بالبعد تقرير اللجنة العالم
  ٧٣الفقرة ) ٢٠٠٤(االجتماعي للعولمة 

، GB/ 295/16/5 (Rev.)الوثيقة 
  ١٧، الفقرة ٢٠٠٦مارس  /آذار

 ما يقدمه نشر التكنولوجيات الجديدة وإذ يدرك
وتداول األفكار والسلع والخدمات وحرآة تنقل 

 من فرص لم يسبق ،األشخاص في االقتصاد العالمي
 زيز رفاهة العمال والشعوب، لها مثيل من أجل تع

 

رسمية للمشاورات بشأن الوثيقة غير ال
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 

، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر  /تشرين األول(
٢ "١٥" 

 بأن جهود الدول األعضاء وإذ يعرب عن اقتناعه
لالستفادة من هذه الفرص لن تفلح في تحقيق أهدافها ما 

 :  معًااالعتبار في آنفي لم تأخذ 

 

  
  ) د(إعالن فيالدلفيا، الفرع ثالثًا 

تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد 
الفقرتان ) ٢٠٠٤(االجتماعي للعولمة 

٢٠٧- ٢٠٦ 

 الحدود داخلالتكاليف البشرية واالجتماعية الكبيرة   -
وفيما بينها، المرتبطة بسرعة التغيرات الناشئة عن 

  العولمة والتغير التكنولوجي؛
ورة تطوير القدرة الفردية والجماعية وتعزيز ضر  -

 االجتماعي واستقرار المؤسسات وسيادة اسكالتم
 القانون، لضمان استمرارية هذه الجهود وفعاليتها؛ 

 

ديباجة إعالن المبادئ والحقوق 
 )١٩٩٨(األساسية في العمل 

الطموح الدائم والشامل إلى العدالة االجتماعية في   -
 لمنافع المذآورة؛تقاسم التكاليف وا

تشديد االتحاد األوروبي على 
المشاورات،  (منصفةالعولمة ال
 )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول

  :أنبوإذ يعرب عن اقتناعه  

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
 ٣، الفقرة )٢٠٠٧

استيفاء االحتياجات والطموحات المذآورة آنفًا   -
ان وعدم التمييز والنهوض بقيم الحرية وآرامة اإلنس

والحوار والتضامن، وهي القيم التي تقوم عليها 
المنظمة، وتعزيز األهداف الخاصة الواردة في 
دستور منظمة العمل الدولية والمفصلة في الصكوك 

 ٢٣محضر األعمال المؤقت رقم 
، )٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي (

انظر بصورة خاصة على سبيل 
) نيجيريا (١٥٧المثال الفقرة 

ة والرغبة في توضيح رسالة منظم
  -العمل الدولية 
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ذات الصلة، إنما هي أهداف ضرورية أآثر من أي 
  وقت مضى؛

ينبغي مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز هذه   -
هداف بعزم متجدد وقدر أآبر من اإلطاللة القيم واأل

سياسة / ومزيد من الكفاءة باالستناد إلى استراتيجية
 متكاملة ومتسقة إزاء العمل الالئق،

دعم االتحاد األوروبي لوثيقة 
المشاورات (مرجعية مرئية وهامة 

 / تشرين األول١٧-١٦الثالثية 
 )٢٠٠٧أآتوبر 

  ...، الذي قد يشار إليه بتعبير يعتمد هذا النص 

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
ألف،  /  أوًال- ، المرفق األول )٢٠٠٧

 النقطة األولى
  المبادئ ذات الصلة بتدعيم تعزيز أهداف -أوًال 

منظمة العمل الدولية من خالل استراتيجية متكاملة 
 ومتسقة إزاء العمل الالئق

 

GB.295/16/5(Rev.)مارس  /، آذار
تقر الدول األعضاء في المنظمة بأنه في   - ألف  ١٢، الفقرة ٢٠٠٦

قتضي يالسياق الحالي من التغير المتسارع، 
بادئ واألهداف المبينة في دستور التزامها بالم

منظمة العمل الدولية مواصلة ترآيز الجهود 
على األهداف االستراتيجية األربعة أدناه والتي 
تم تحديدها بوصفها دعائم استراتيجية العمل 

 :الالئق

طلب العمال وضع أهداف 
إسهام (استراتيجية للجمهور العام 
نوفمبر  /العمال، تشرين الثاني

٢٠٠٧ (-   
مجلس اإلدارة، (سري النكا 
، البند ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني

٢( 

) ب(و) أ (-إعالن فيالدلفيا، الفرع ثالثًا 
  -) د(و) ج(و

 ،)٢٠٠٣(برنامج العمالة العالمي 
GB.286/ESP/1(Rev.) بصورة ،

  -٢٩خاصة الفقرة 
اإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي 

، ٢٠٠٦يوليه  / تموز٥واالجتماعي، 
  -.E/2006/L.8ثيقة الو
لمشاورات بشأن ل  غير الرسميةوثيقةال

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 
، )٢٠٠٧أآتوبر  /تشرين األول(

  ٧المالحظة 

وضع العمالة في صميم السياسات االقتصادية [ "١"
  :إيجاد بيئة] واالجتماعية و

يمكن فيها لألفراد أن يطورا قدراتهم   -
ن مستغلة على الضرورية ويحدثوها آي تكو

نحو منتج، وذلك لتحقيق رضاهم الشخصي 
  ورفاهتهم المشترآة،

تشجيع المنشآت على أن تنمي قدرًا أآبر من   -
 فرص االستخدام للجميع؛

إسهام أصحاب العمل، مشاورات 
 ٢٠٠٧أآتوبر  /تشرين األول

] والعمل[وضع تدابير للحماية االجتماعية  "٢"  
، حسب تكون مكيفة مع الظروف الوطنية

  :مقتضى الحال، بهدف

  

، الجزء الثالث )١٩١٩(معاهدة فرساي 
  -٤١عشر، المادة 

، )ز(، )و(، الجزء ثالثًا افيالدلفيإعالن 
  -)ي(، )ط(

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
، الحق ١٩والثقافية، التعليق العام رقم 

 ٢٣، )٩المادة (في الضمان االجتماعي 
  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

إعالن المبادئ والحقوق األساسية في 
 )١٩٩٨(العمل 

توسيع نطاق الضمان االجتماعي تدريجيًا   -
وتوفير األمن ] من المحتاجين[ليشمل الجميع 

نة أمط االحتياجات الجديدة والستيفاءالدينامي 
حاالت القلق الناشئة عن سرعة التغيرات 

  التكنولوجية واالقتصادية؛
نة والئقة ومراعاة ضمان ظروف عمل آم  -

ميثاق "االشتراطات األساسية الواردة في 
سابق الذآر والتوقعات " العمل الدولي

في الحصول المشروعة لألشخاص المعنيين 
 حصة عادلة من الثروات التي أسهموا على

 في تحقيقها؛

  
  

إسهام العمال بشأن تعزيز قدرة 
منظمة العمل الدولية، تشرين 

 ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
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تشجيع الحوار االجتماعي بوصفه الزمة  "٣" 
 المناسب ب واألسلو،ضرورية للهيكل الثالثي

 : من أجل

إسهام العمال بشأن تعزيز قدرة 
منظمة العمل الدولية، تشرين 

  ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

إسهام أصحاب العمل في 
أآتوبر  /مشاورات تشرين األول

٢٠٠٧ 

ر القرار بشأن الهيكل الثالثي والحوا
  -)٢٠٠٢(االجتماعي 

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
 ٣٩الفقرة ) ٢٠٠٧

تكييف تنفيذ األهداف االستراتيجية مع   -
  احتياجات وإمكانيات آل بلد، 

ترجمة التنمية االقتصادية إلى تقدم اجتماعي   -
والعكس بالعكس، في ضوء معايير العمل 

 الدولية ذات الصلة؛

 

ئ والحقوق ديباجة إعالن المباد
ضمان الحقوق األساسية في العمل بوصفها من  "٤" )١٩٩٨(األساسية في العمل 

حقوق اإلنسان األساسية وبوصفها الشرط 
المؤاتي الذي ال يمكن من دونه تحقيق األهداف 
االستراتيجية تحقيقًا مرضيًا والتي ال يمكن 
التمسك بانتهاآها آمصدر مشروع لميزة 

 . مقارنة

ثناء مناقشة الوثيقة نقطة أثيرت أ
GB.295/16 من جانب آندا ،

 )٢٠٠٦مارس / آذار(

  :تقر الدول األعضاء آذلك وتعلن أن  - باء 

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
 والمرفق ٧٥ و٧٤، الفقرتان )٢٠٠٧

  -"٢"باء، النقطة األولى  /األول، أوًال
الوثيقة غير الرسمية للمشاورات بشأن 

نظمة العمل الدولية تعزيز قدرة م
، الفقرة )٢٠٠٧وبر تأآ/ تشرين األول(

٢"١٥" 

 وهي ،األهداف آنفة الذآر غير قابلة لالنقسام "١"
ومن شأن التقصير في . مترابطة ومتكافلة

تعزيز أي منها أن يعيق التقدم في اتجاه 
وتوخيًا لتحقيق الحد األمثل . األهداف  األخرى

كون الجهود من النتائج، ينبغي بالتالي أن ت
 بما يتمشى مع ،الرامية إلى تشجيعها
 جزءًا من سياسة ،استراتيجية العمل الالئق

متسقة ومتكاملة تشمل أيضًا ميادين أخرى من 
قبيل الصناعة والزراعة والتعليم والخدمات 

 والصحة والتجارة وما شابه ذلك؛

تأييد أعرب عنه لضرورة مراعاة 
إسهام من : الترابط بين األهداف

لعمال بشأن تعزيز قدرة منظمة ا
/ العمل الدولية، تشرين الثاني

  - ٢٠٠٧نوفمبر 
إسهام أصحاب العمل في 

أآتوبر / مشاورات تشرين األول
٢٠٠٧ -  

تعليقات حكومة الواليات المتحدة 
 تعزيز قدرة منظمة العمل بشأن

/  تشرين الثاني٣٠(الدولية 
 )نوفمبر

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
باء، / ، المرفق األول، أوًال)٢٠٠٧

  -النقطة الثانية 
بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 
، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(

٣"١٥" 

دون المساس بااللتزامات الدولية القائمة في  "٢"
المسائل ذات الصلة، يعتبر المضمون المحدد 

بية التي يتوجب إعطاؤها واألهمية النس
لألهداف االستراتيجية مسألة يعود تحديدها 
 : بحرية إلى الدول األعضاء، مع مراعاة ما يلي

 

  
 - ديباجة دستور منظمة العمل الدولية

  -) ج(إعالن فيالدلفيا، الفرع أوًال 
بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 
، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / ولتشرين األ(

٣"١٥"-  
مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 

باء،  /، المرفق األول، أوًال)٢٠٠٧
  النقطة الثالثة

، GB.295/16/5(Rev.)الوثيقة 

الظروف واإلمكانيات واألولويات الوطنية   -
واألفضليات التي قد تعرب عنها الجهات 
المعنية بواسطة منظمات تمثيلية ومختارة 

  بحرية،

اشتراطات الترابط والمعاملة بالمثل والتضامن   -
سعيًا إلى تحقيق هذه األهداف فيما بين جميع 
الدول األعضاء، وهي مالزمة للعضوية في 

لعمل الدولية بموجب الدستور وتبدو منظمة ا

توضيحات يقصد بها طمأنة شتى 
الشواغل التي أعرب عنها أثناء 

مجلس (الصين : المشاورات
نوفمبر  /اإلدارة، تشرين الثاني

  -)٣، البند ٢٠٠٧
تعليقات حكومة الواليات المتحدة 

ظمة العمل  تعزيز قدرة منبشأن
  )نوفمبر / تشرين الثاني٣٠(الدولية 

  
  

: الترآيز على أهمية التضامن
إسهام العمال بشأن تعزيز قدرة 
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  -١٨الفقرة 
بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 
، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(

٣"١٥" 

مالئمة أآثر من أي وقت مضى في سياق 
 . اقتصاد عالمي

منظمة العمل الدولية، تشرين 
 ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

 الهيئات المكونة الثالثية /   أدوار آل من الدول األعضاء-ثانيًا 
 يجية متكاملةاسترات/ في تعزيز سياسة ومنظمة العمل الدولية

 ومتسقة إزاء العمل الالئق

بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 

، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(
٣"١٥" 

تقر الدول األعضاء بأنها تتحمل في المقام   - ألف
األول المسؤولية عن إنفاذ التزامها بالمبادئ 

 في الفرع أوًال أعاله، واالستراتيجية الواردة
ودعمها لهذه المبادئ واالستراتيجية، وهو ما 

 :يمكن أن تمارسه بأساليب شتى، منها

القصد من هذه الصيغة طمأنة 
بعض الشواغل بأنه ليس من 
/ الوارد إنشاء التزامات جديدة
: والتدخل في السياسة االجتماعية

مثل تعليقات حكومة الواليات 
درة منظمة  تعزيز قبشأنالمتحدة 

/  تشرين الثاني٣٠(العمل الدولية 
 )نوفمبر

بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 

، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(
٣"١٥"-  

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
باء، / ، المرفق األول، أوًال)٢٠٠٧

 النقطة الرابعة 

ستراتيجية المتكاملة والمتسقة في ترجمة اال "١"
خطة عمل تحدد أولويات السعي / شكل سياسة

تحقيق األهداف االستراتيجية إلى المتسق 
وتولي االعتبار الواجب للظروف الوطنية 
ولألفضليات ذات الصلة آما تتجلى من خالل 
المشاورات المناسبة مع المنظمات الممثلة 

 للعمال وألصحاب العمل؛

  ، ٢٣ل المؤقت رقم محضر األعما
الفقرة (انظر بصورة خاصة ناميبيا 

 )١٠٩الفقرة (ونيجيريا ) ٣٢

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
باء، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧

  - النقطة الثالثة
بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 
 الفقرة ،)٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(

١٧ 

بمساعدة منظمة العمل الدولية حسب مقتضى  "٢"
الحال، وضع مؤشرات أو إحصاءات مراعية 

لجنس بهدف القيام على نحو موضوعي نوع ال
 سياستها؛/ برصد وتقييم أثر جهودها

، ٢٣محضر األعمال المؤقت رقم 
انظر بصورة خاصة االتحاد 

، )١٠٠الفقرة (األوروبي 
، )١٠٨الفقرة (األرجنتين 

، سويسرا )١١٠الفقرة (الدانمرك 
 )١١٣الفقرة (

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
تنفيذها لصكوك / استعراض سجل تصديقاتها "٣" ٢٣، الفقرة )٢٠٠٧

] على أساس ثالثي[منظمة العمل الدولية 
قد تكون موجودة اختالل  أو اتلتدارك أي ثغر

 جية؛في التغطية المعيارية لألهداف االستراتي

المقصود من الصيغة طمأنة 
الشواغل بأنه ليس من الوارد إنشاء 

  : التزامات للتصديق
إسهام أصحاب العمل في 

أآتوبر / مشاورات تشرين األول
٢٠٠٧ 

بشأن لمشاورات لالوثيقة غير الرسمية 
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية 

، الفقرة )٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول(
٣"١٥"-  

مؤتمر العمل الدولي (مس التقرير الخا
ألف، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧

 النقطة الثالثة

خطة / ضمان أن يراعي ممثلوها السياسة "٤"
العمل مراعاة مالئمة في جميع المنتديات 

 ،المعنية، عند الضرورة/ الدولية ذات الصلة
آليات مناسبة لهذا / من خالل وضع إجراءات

 الغرض؛

 ،٢٣رقم محضر األعمال المؤقت 
انظر بصورة خاصة أصحاب 

) ١٢٣ و١٤الفقرتان (العمل 
) ١٢٧الفقرة (واالتحاد األوروبي 

 )١٣٨الفقرة (والبلدان النوردية 

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
باء، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧

 النقطة الثالثة
األعضاء األخرى، بقدر ما  تشجيع الدول "٥"

ها، في ما تبذله من جهود تسمح لها موارد
إلنفاذ المبادئ واالستراتيجية الواردة في الفرع 

 أعاله بجميع األساليب المناسبة وال سيما أوًال
عن طريق تمويل أنشطة وبرامج التعاون 

  التقني ذات الصلة، 
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وضع إجراءات بغرض استشارة المنظمات  "٦"
الممثلة للعمال وألصحاب العمل حول 

ة التي يمكن اتخاذها عمًال الخطوات المحتمل
  .أعاله" ٥"إلى " ١"بالفقرات من 

يمكن تمامًا التفكير في قلب : ملحوظة
) ألف/ (ترتيب األقسام الفرعية ثانيًا

 )باء(وثانيًا 

في الوقت ذاته، الدول األعضاء مقتنعة اقتناعًا   - باء
راسخًا بأنه توخيًا للقيام بالمسؤولية المذآورة 

عال، ال بد من وجود منظمة أعاله على نحو ف
قوية تتمتع بقدرة آافية وبموارد بشرية ومالية 
مرآزة آي تقدم لها على نحو فعال اإلرشاد 
. والتنسيق والمساعدة فيما تبذله من جهود

ولتحقيق هذا الغاية، ينبغي للمنظمة أن 
تها المؤسسية اتستعرض وتكيف ممارس

 :  السديدة بهدفاوإدارته

ا الالتينية مجموعة دول أمريك
مجلس (ومنطقة البحر الكاريبي 
نوفمبر / اإلدارة، تشرين الثاني

  -)٢، البند ٢٠٠٧
تعليقات حكومة الواليات المتحدة 
بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل 

/  تشرين الثاني٣٠(الدولية 
 )نوفمبر

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
ألف، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧
 األولىالنقطة 

تحسين قدرها من خالل دورة منتظمة   "١"
لعمليات استعراض يقوم بها مؤتمر العمل 
 :الدولي لكل هدف من األهداف االستراتيجية

 

  
  
  

استنتاجات بشأن تعزيز قدرة منظمة 
مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 

 ٥، الفقرة )٢٠٠٧

لفهم وقائع واحتياجات جميع الدول   )أ(
  األعضاء؛

االستجابة بفعالية وآفاءة الحتياجات الدول   )ب(
األعضاء وال سيما تلك التي تمر في 
  : مرحلة تنمية أقل تقدمًا، وذلك عن طريق

التعبئة بواسطة جميع وسائل العمل   -
 بما في ذلك من خالل ،المتوفرة لها

النشاط المعياري والتعاون التقني وقدرة 
  المكتب التقنية والبحثية، 

ياتها وبرامج عملها وفقًا تكييف أولو  -
  ذلك؛

إجراء تقييم موضوعي لنتائج برامج   )ج(
  عملها،

حشد الموارد اإلضافية دعمًا ألولويات   )د(
 . أفضل ترآيزًا

  
  
  

تأييد عام أعرب عنه أثناء مناقشة 
 ٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي 

) ٢٣محضر األعمال المؤقت رقم (
والمشاورات الالحقة في تشرين 

 ٢٠٠٧ر أآتوب/ األول

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
ألف، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧

 النقطة الثانية

دعم جهود الدول األعضاء فيها آي تسعى   "٢"
معًا إلى تحقيق األهداف االستراتيجية وفقًا 

 فرعللمبادئ واالستراتيجية المتجلية في ال
 : أوًال أعاله

 

منظمة استنتاجات بشأن تعزيز قدرة 
مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 

 ٨، الفقرة )٢٠٠٧

عن طريق تعزيز وتبسيط أنشطة التعاون   )أ(
التقني لديها ضمن إطار البرامج القطرية 

  للعمل الالئق؛
عن طريق تقديم الخبرات والمساعدة   )ب(

العامة التي قد تطلبها آل دولة عضو 
خطة عمل / لغرض تحديد سياسة

اآات االبتكارية من أجل واستكشاف الشر
  تنفيذها، 
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عن طريق استحداث األدوات المالئمة من   )ج(
أجل تقييم موضوعي ألثر جهودها وتقييم 
األثر الذي قد تخلفه العوامل والسياسات 

 .األخرى على هذه الجهود

تسهم في تحسين المعارف التجريبية حول   "٣" 
طريقة تفاعل األهداف االستراتيجية مع 

قامة رابط بالتنمية إالبعض وبعضها 
المستدامة فضًال عن تقاسم التجارب وحسن 
الممارسات على المستوى اإلقليمي والدولي 

 : في إطار ما يلي

 

 قدرة منظمة زاستنتاجات بشأن تعزي
مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 

 ٩، الفقرة )٢٠٠٧

إجراء دراسات إما على أساس تخصيصي   )أ(
 الحكومة والمنظمات بتعاون طوعي من

الممثلة للعمال وألصحاب العمل في البلدان 
  المعنية،

مشترآة من قبيل ] أو خطط[أي خطة   )ب(
استعراضات النظراء، قد توافق الدول 
األعضاء المهتمة على أن تقوم بها فيما 

 .بينها

 

، )٢٠٠٣(برنامج العمالة العالمي 
، GB.286/ESP/1(Rev.)الوثيقة 

  -٢٠قرة بصورة خاصة الف
مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 

لمرفق األول ، وا ،١٠٨، الفقرة )٢٠٠٧
  باء، النقطة الرابعة/ ثانيًا

تقديم أي مساعدة قد تكون مطلوبة ومناسبة   "٤"
إلى الدول األعضاء الراغبة في العمل معًا 
على تعزيز األهداف االستراتيجية ضمن 

طراف قد إطار اتفاقات ثنائية أو متعددة األ
تكون طرفًا فيها أو تصبح طرفًا فيها، على 
أن يكون من المعلوم أن لها ملء الحرية في 
أن تبرم هذه االتفاقات بمشارآة منظمة العمل 

زاماتها تالدولية أو دون مشارآتها ما دامت ال
وتعهداتها إزاء منظمة العمل الدولية غير 

 متأثرة بها على نحو ضار،

 ،٢٣ رقم محضر األعمال المؤقت
انظر بصورة خاصة أندونيسيا 

الفقرة (وآندا ) ١٢٦الفقرة (
١٣٦(-  

إسهام العمال بشأن تعزيز قدرة 
منظمة العمل الدولية، تشرين 

 ٤، صفحة ٢٠٠٧نوفمبر / الثاني

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
ألف، / ، المرفق األول، ثانيًا)٢٠٠٧

  -"٣"النقطة الثانية 
 تعزيز قدرة منظمة ناستنتاجات بشأ
مؤتمر العمل الدولي (العمل الدولية 

 ١٣، الفقرة )٢٠٠٧

استعراض إمكانيات تطوير شراآات جديدة   "٥"
مع سائر الهيئات الفاعلة ذات الصلة من غير 

 حسب مقتضى الحال من -الدول وفيما بينها
خالل المنظمات الوطنية والدولية للعمال 

 بالبرامج  لتعزيز الدراية-وألصحاب العمل 
واألنشطة التشغيلية لمنظمة العمل الدولية 
وتجنيد الدعم لها بأي أسلوب مناسب وتعزيز 
أهداف منظمة العمل الدولية بأي طريقة 

 . أخرى

تعليقات حكومة الواليات المتحدة 
 تعزيز قدرة منظمة العمل بشأن

/  تشرين الثاني٣٠(الدولية 
 )نوفمبر

   المتابعة  -ثالثًا  

يضمن المدير العام لمكتب العمل الدولي   - ألف 
 : على الجهات التاليةتوزيع هذا النص
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 التعليقات  المصادر

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
، المرفق األول، ثالثًا، النقطة )٢٠٠٧
 الثانية

جميع الدول األعضاء وبواسطتها على   "١"
المنظمات الممثلة للعمال وألصحاب العمل، 

أنه ينبغي بذل على أن يكون من المعلوم 
الجهود على أساس ثالثي لضمان توزيعها 
 على سائر الدوائر المهتمة والجمهور العام؛

 

المنظمات الحكومية الدولية المختصة في   "٢" 
الميادين ذات الصلة على المستوى الدولي 

 واإلقليمي،

 

 مجلس حددهاالكيانات األخرى التي قد ي  "٣" 
 .إدارة مكتب العمل الدولي

 

مؤتمر العمل الدولي (تقرير الخامس ال
، المرفق األول، ثالثًا، النقطة )٢٠٠٧
 الرابعة

يتخذ المدير العام جميع الخطوات الضرورية   - باء
آي يقدم إلى مجلس اإلدارة مقترحات بشأن 

باء أعاله، على أن يكون من / ًا ثانيفرعإنفاذ ال
المعلوم أنه ينبغي لهذه المقترحات أن تراعي 

 :ما يلي

 

قدرة الموظفين وقاعدة المعارف المتاحة   "١" 
 واالعتبارات المتعلقة باإلدارة السديدة؛

 

ضرورة تشجيع االتساق والتنسيق والتعاون   "٢" 
داخل مكتب العمل الدولي وإقامة شراآات 
فعالة مع منظومة األمم المتحدة ومع سائر 
الهيئات الفاعلة ذات الصلة لغرض تحقيق 

 .  على الصعيد الدولياتساق السياسات

شدد االتحاد األوروبي والمجموعة 
األفريقية ومجموعة دول أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
والعمال على تعزيز دور منظمة 
العمل الدولية في سياق أمم متحدة 

 واحدة

أثر هذا النص، أي مدى إسهامه في تعزيز   - جيم 
 أوًالفرع  الالمبادئ واالستراتيجية الواردة في

أعاله فيما بين الدول األعضاء، يجب أن 
يخضع لتقييم من جانب المؤتمر، وهو تقييم قد 
يتكرر من وقت إلى آخر ضمن إطار بند 

ويعد المكتب تقريرًا . مدرج في جدول أعماله
. على أساس المبادئ التوجيهية المرفقة

ويضمن المدير العام إمكانية إشراك المنظمات 
دولية المهتمة على وجه االحتمال الحكومية ال

 . في تقييم هذا األثر والمشارآة في المناقشة

شواغل أعرب عنها االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة 
وجهات أخرى بشأن عدم زيادة 

 التزامات تقديم التقارير

مؤتمر العمل الدولي (التقرير الخامس 
، المرفق األول، ثالثًا، النقطة )٢٠٠٧
 األولى

يضع المؤتمر على ضوء تقييم األثر هذا   - لدا
استنتاجات بشأن مدى استنساب إجراء عمليات 
تقييم جديدة أو مدى مالءمة الضلوع في أي 
أنشطة مناسبة أخرى، بما في ذلك أنشطة ذات 

 .طبيعة معيارية

 

  



 الثانيالملحق 

41 ILC97-VI[2008-03-0039]-Ar.doc 

 التعليقات  المصادر

 ًا ثالثفرعمبادئ توجيهية من أجل إعداد التقارير بموجب ال
 المكتب من أجل أن يعدهعين يتضمن التقرير الذي يت 

 ًا ثالثفرعتقييم أثر النص عمًال باألحكام الواردة في ال
 :منه، معلومات عما يلي

 

اإلجراءات أو الخطوات التي اتخذتها الدول   )١( 
التي قد تكون وهذا النص، ب عمًالاألعضاء 

مقدمة من جانب الهيئات المكونة الثالثية 
ولية ق خدمات منظمة العمل الدعن طري

/  سيما منها في األقاليم وأي هدف وال
 مصدر موثوق؛

 

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة   )٢( 
 ةوالمكتب لمتابعة القضايا ذات الصل

باإلدارة السديدة والقدرة وقاعدة المعارف 
 فيما يتصل بالهدف االستراتيجي المعني؛

القصد من الصيغة هو ضمان عدم 
اسي التغاضي عن الشاغل األس

لحكومة الواليات المتحدة وغيرها 
من الحكومات فيما يتعلق 
باالعتبارات الخاصة باإلدارة 

 السديدة

األثر المحتمل للنص على سائر المنظمات   )٣( 
الحكومية الدولية المهتمة، علمًا بأن هذه 
المنظمات ستدعى إلى المشارآة في مناقشة 

آما قد تكون آيانات مهتمة أخرى . التقرير
ضرة وتشارك في المناقشة بناًء على حا

 . مجلس اإلدارةمن دعوة 
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  الملحق الثالث

  : خطة االستعراض الدورية
  الضوابط ذات الصلة بطرائقها المحتملة

  مقدمة

الماضي على أساس تقرير شفوي، إلى أن نوفمبر / أشار برنامج العمل الذي أيده مجلس اإلدارة في تشرين الثاني .١
 . من المشاورات يمكن أن تستأنف النظر في طرائق عمليات االستعراض الدوريةالجولة المقبلة 

فبراير الضلوع في مناقشة متعمقة / ورغم أنه قد يكون من الصعب خالل الوقت القصير المتاح لمشاورات شباط .٢
 من ، اعتبر المكتب أنه قد يكون)النص(للموضوع باإلضافة إلى مناقشة مشروع عناصر نص محتمل ذي حجية 

وإذا سمح . لتقديم بعض العناصر اإلضافية الوجيزة من أجل التفكير فيهاالمفيد االستفادة من هذه المشاورات 
مكن بأي حال من األحوال أن تكون بمثابة أساس للمناقشات  ي ولكن،الوقت، يمكن أن تكون موضوع تبادل أولي

 . دارةمارس في إطار اللجنة التوجيهية التابعة لمجلس اإل/ في آذار

ية آما رسمت معالمها في مشروع روتتخذ هذه المذآرة آأساس لها سمات ووظائف عمليات االستعراض الدو .٣
 . ويبين الرسم البياني الوارد أدناه هذه السمات. عناصر نص محتمل ذي حجية

ها هنا هي على  أن هذا اإلطار سيلقى قبوًال واسع النطاق، فإن القضايا األساسية التي يتعين بحثضوعلى افترا .٤
 .النحو التالي

  التبعات بالنسبة للدول األعضاء من حيث   -ألف 
  عبء تقديم التقارير

 أن الهدف الرئيسي من الخطة هو تحسين استيفاء احتياجات الهيئات المكونة بادئ ذي بدءال بد من أن نتذآر  .٥
ول األعضاء إلى جانب التبسيط والترشيد  ومن المأمول أن يمثل ذلك آسبًا هامًا لجميع الد،لمنظمة العمل الدولية

 . اللذين يمثلهما بالنسبة لمنظمة العمل الدولية

وباإلضافة إلى . بيد أن الشاغل الذي أعرب عنه تكرارًا هو أن الخطة قد تنطوي على زيادة عبء تقديم التقارير .٦
 . سياق، هناك اعتباران إضافيان يجدر ذآرهما في هذا ال١التفسيرات التي سبق تقديمها

من النص والمبادئ التوجيهية المرفقة به، من غير ) يمج(أوًال، وعلى حد ما جرى توضيحه في القسم الثالث  .٧
وسيشمل التقييم الذي قد يدرج في .  أن يكون أثر النص ذي الحجية برمته موضوعًا لتقديم تقارير إضافيةزمعالم

 وفيما يتعلق باإلجراءات ،ذها مجلس اإلدارة والمكتبجدول أعمال المؤتمر من حين إلى آخر، الخطوات التي اتخ
فضًال عن المعلومات المستقاة (التي تتخذها الدول األعضاء سيستخدم المعلومات المتاحة من خالل الهيكل الميداني 

 . ٢)من عملية إعداد االستعراضات الدورية ذاتها
  

                  
ة   1 ل الدولي ة العم درة منظم ز ق شأن تعزي شاورات ب مية للم ر الرس ة غي شرين األول(   الوثيق وبر / ت ق )٢٠٠٧أآت رة ٢، المرف ، الفق

  . األخيرة
  . ، التي هي اآلن قيد البحث١٩٩٨   على غرار الممارسة المعتمدة في متابعة إعالن 2
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  ةــة االستعراض الدوريــخط

االستعراض  المتابعة  رير التق   

 

 

 

  : المدخالت
إحصاءات وبيانات  •

  أخرى ذات صلة
دراسة استقصائية عامة  •

عن مجموعة من 
 الصكوك ذات الصلة 

معلومات من المكاتب  •
الميدانية والبرامج 

 القطرية للعمل الالئق

 

  

ر ــالتقري
  الدوري

  

  : الهيكل

أهم التطورات  •
  الوقائعية 

تحليل اتجاهات وأثر  •
أنشطة منظمة العمل 

  الدولية 
 مشروع خطة العمل •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتماد خطة عمل 
مؤتمر العمل 
الدولي للدورة 

 المقبلة

 
  مناقشة عامة 

في مؤتمر العمل 
 الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة العمل 
التنفيذية لمجلس 

  اإلدارة

 

لجان مجلس اإلدارة 
مثل لجنة : المعنية

البرنامج والميزانية 
واإلدارة، لجنة التعاون 

لتقني، لجنة المسائل ا
القانونية ومعايير العمل 

الدولية، لجنة العمالة 
والسياسة االجتماعية، 
ومدخالت من الفريق 
العامل المعني بالبعد 
 االجتماعي للعولمة

  

 

+ 
الجلسة العامة لمجلس 
اإلدارة، وضع جدول 
أعمال مؤتمر العمل 

 الدولي
 

 

 من ١٩، قد تخلف عمليات االستعراض الدورية انعكاسات على عملية تقديم التقارير القائمة بموجب المادة ثانيًا .٨
أآتوبر، بدا من المناسب التصدي / ولهذا السبب على حد ما سبق التفكير فيه أثناء مشاورات تشرين األول. الدستور

وآما يوضحه هذا المرفق، قد يستدعي اعتماد . ١ لهذه االنعكاسات في مذآرة مستقلة مرفقة اآلن بوصفها المرفق
االستعراضات الدورية تزامنًا بين الدراسات االستقصائية العامة واالستعراضات الدورية فضًال عن توسيع نطاقها 

تأثير وتتوقف آيفية . لتشمل مجموعات الصكوك ذات الصلة بالفئة المعينة من الهدف االستراتيجي قيد االستعراض
 أن استخدام استبيان ١ويفيد المرفق . إلى حد آبير على نوع االستبيان المستخدمر على عبء تقديم التقارير هذا األم

/ مبسط قد يخفف إلى حد آبير في الواقع من عبء العمل الحالي، بل قد يخففه أآثر من ذلك نتيجة لتزايد مساعدة
 . مشارآة المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية

مسائل ملحة لجدول 
أعمال مؤتمر العمل 

 الدولي

/ تقييم المتابعة
األثر السابق 
 لخطة العمل

أنشطة : االحتياجات من أجل
منظمة العمل الدولية في 

اون البحث، التع/ المستقبل
التقني، المدخالت في البرامج 
القطرية للعمل الالئق، السياسة 
 المعيارية، البرنامج والميزانية
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  لمنظمةا ةقدر علىاالنعكاسات وبء العمل ع  -اء ب
يجدر التذآير أيضًا في المقام األول بأن الخطة تمثل تبسيطًا آبيرًا إلجراء تحديد بنود مؤتمر العمل الدولي وتحقيق  .٩

وهناك جانب هام يجدر التذآير .  وإن آان من الصعب قياس ذلك-توفير في العمل الصياغي وتكاليف االجتماعات 
تكاليف المؤتمر ألن االستعراض لن يكون موضوع بند إضافي بل  تأثيرًا محايدًا علىخطة الجديدة للبه وهو أن 
 .٣في العادة في جدول األعمال دالتي تربنود بند من السيحل محل 

 والشاغل الوحيد المتبقي يتناول تكلفة تقديم التقارير وإعدادها وبصورة أعم القدرة التحليلية للمكتب آي يكون على .١٠
نة هذا الشاغل ال بد من التصدي للتساؤالت أولطم. أهبة لمواجهة تحدي وضع تقرير دون استخدام موارد إضافية

 . األربعة التالية

 آما أشير إلى ذلك أعاله، أال تأثير محايدالستعراض لأنه إذا آان التساؤل األول الذي يبرز في هذا الصدد هو  .١١
؟ ما دام سيحل كلفة التقرير الذي سيكون بمثابة أساس لالستعراض المذآوريجدر أن يصح األمر ذاته بالنسبة إلى ت

 .محل بند آخر من أجل مناقشة عامة ويتعين في الحالتين معًا إعداد تقرير ليكون أساسًا للمناقشة

والرد الموضوعي هو أن االستعراض سيقتضي دون شك تقريرًا موضوعيًا بقدر أآبر بكثير مما يقتضيه تقرير  .١٢
وفي الوثيقة ) ٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي، (وعلى حد ما أشير إليه في التقرير الخامس .  مقدم لمناقشة عامةعادي

: أآتوبر، فإن القصد من التقرير الدوري أن يشمل ثالثة أبعاد رئيسية هي/ غير الرسمية لمشاورات تشرين األول
ُبعد تحليلي يبحث في الطريقة التي تتمشى فيها   )٢(ُبعد وقائعي يشمل االتجاهات اإلحصائية والتشريعية؛  ) ١(

هذه االتجاهات مع أهداف منظمة العمل الدولية وفي المدى الذي تؤثر فيه إجراءات منظمة العمل الدولية في هذه 
 .  ُبعد موجه نحو اإلجراءات، سيكون بمثابة أساس لخطة عمل لالستعراض الدوري المقبل )٣(االتجاهات؛ 

إلى أي مدى يقتضي التقرير الدوري عمًال إضافيًا أو يمكن أن يستخدم العمل ي هو من ثم معرفة والتساؤل الثان .١٣
للمكتب بموجب الموآلة ؟ يمثل جمع المعلومات ونشرها جزءًا من الوالية الخاصة القيام به) أو ينبغي (الذي سبق 

انوني البحت، يبدو أن من األساسي إلطاللة وإلى جانب هذا االعتبار الق.  من دستور منظمة العمل الدولية١٠المادة 
منظمة العمل الدولية ومصداقيتها أن تكون هذه المهمة مصدرًا لمعلومات محدثة وموثوقة تتصل باالتجاهات 

في العادة نتاجًا ألنشطة هذا األمر ومن وجهة نظر عملية، ينبغي أن يكون . المتعلقة باألهداف الرئيسية للمنظمة
وينبغي للمعلومات المتعلقة . لحضور منظمة العمل الدولية في الميدان من خالل مكاتبهاالمكتب القائمة و

باالتجاهات في التشريعات والممارسة الوطنية أن تكون على العموم نتيجة فرعية للتقارير المقدمة بموجب المادة 
 من أن هذه المنتجات ستكون وفي حين يبدو المديرون في منظمة العمل الدولية واثقين. ١، وهو هدف المرفق ١٩

موجودة في الواقع بصورة عامة، سيكون من باب التعجل بطبيعة الحال االستنتاج بأن جميع المعلومات الضرورية 
 . ستكون متاحة بسرعة

وتفيد تجربة التقارير المقدمة لغرض المناقشات المستندة إلى النهج المتكامل والتي يشبه نطاقها جدًا نطاق التقارير  .١٤
لدورية المقترحة، بأنه تعين بذل بعض الجهود اإلضافية وإنفاق بعض الموارد اإلضافية لوضع خطوط أساسية ا

 أيضًا إلى أن األمر سيقتضي توسيع نطاق الدراسات ١ويشير المرفق . موثوقة في شكل مواصفات بيانية قطرية
 .ي هذا األمر مع ذلك إلى التساؤل الثالثويفض. االستقصائية العامة لجعل اإلسهام في االستعراضات أآثر أهمية

؟ إذا آانت المعلومات الالزمة غير موجودة بعد "لمرة واحدة"إلى أي مدى يمثل األمر تكلفة متكررة أو استثمارًا  .١٥
وعمليات االستعراض (على حد ما أشير إليه أعاله، يبدو من الواضح بالقدر ذاته وعلى ضوء النهج المتكامل 

ساس، فإن الدورة األأنه حين يتم تنفيذ االستثمار األولي إلنشاء خط ) ١٩٩٨ابعة إعالن عام السنوية بموجب مت
 . التالية ستستند بصورة طبيعية إلى العمل المنفذ إلعداد التقرير األول

ينظر في معرفة إلى أي مدى يمكن تعويض التكلفة اإلضافية ويفضي هذا االستنتاج إلى التساؤل الرابع الذي  .١٦
سبق أن جرى تحديد . ارات في األنشطة أو المطبوعات التي تصبح فضلة نتيجة لالستعراضات الدورةباالدخ

 في شكلها الحالي ١٩٩٨إمكانيتين خالل المناقشات السابقة فيما يتصل بالتقارير العالمية بموجب متابعة إعالن عام 
 االتفاق عمومًا على أنه في السنة التي يصدر فيها وفيما يتعلق بهذه األخيرة، يبدو أنه تم. تقارير العمالة العالميةو

ومن شأن هذا األمر أن يمثل ادخارًا يعتد به . تقرير دوري على األقل سيجعل ذلك من التقرير اآلخر غير ضروري
 . ٤"العادي"يمكن أن يعوض إلى حد آبير ارتفاع تكلفة التقارير الدورية مقارنة بتقرير المناقشة العامة 

                  
ة      سبق أن ورد ذآر ذلك أيضًا ف   3 شرين األول (ي الوثيقة غير الرسمية للمشاورات بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولي وبر  / ت أآت

٢٠٠٧ .(  
انظر  (   تجدر المالحظة، على حد ما اقترحه بعض الدول األعضاء، أنه إذا أعقبت االستعراضات الدورية دورة من ثالث سنوات     4

ر من      في العالمتقريرًا واحدًا عن العمالة قد يعتبر أن    ) أدناه در أآب ة لتحقيق ق  في فترة السنوات الثالث سيكون آافيًا، مما يوفر إمكاني
  . االدخارات
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لن يمثل استعراض التقرير الدوري ) ١: (ا تقدم قد يبدو من األسلم الخلوص إلى االستنتاجات التاليةوعلى ضوء م .١٧
سيقتضي إعداد ) ٢(في حد ذاته تكلفة إضافية ألنه سيحل محل بند آخر في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي؛ 

كن االدخارات التي ستتحقق بموجب التقرير قدرًا من الموارد أآثر مما يقتضيه تقرير مناقشة عامة عادي، ول
 يتوقع أن ،تقارير مؤتمر العمل الدولي الحالية والمطبوعات التي يعدها المكتبمن حيث ترشيد النظام الجديد 

 لالطالع على االدخارات المحتملة الناشئة عن خطة االستعراض ٣انظر المرفق (تعوض إلى حد آبير هذه التكلفة 
  ). الدورية

  الطرائق  - جيم

  ؟ ما هي مدة الدورة
على أن تتبع االستعراضات ) ٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي، (تقوم الفكرة األساسية المقترحة في التقرير الخامس  .١٨

بيد أنه سرعان ما بدا من الواضح أن هذا .  سنوات تقابل آل هدف من األهداف االستراتيجيةأربعالدورية دورة من 
  . ء الشواغل الرئيسية الثالثة التي اثيرتالحل قد ال يكون حًال مثاليًا على ضو

يرتبط الشاغل األول بالهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعية والذي يضم طيفًا واسعًا من القضايا التي   )أ(
والحل الوسط الممكن المتمثل في تقسيم . ٥يتعذر على ما يبدو تغطيتها جميعًا من الناحية الواقعية في تقرير وحيد

لم يلق آامل ) ٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي، (الموضوع على دورات مختلفة آما يقترح ذلك التقرير الخامس 
الرضى من جانب بعض الدول األعضاء ألنه سيعني أن قضايا هامة تتصل بالضمان االجتماعي يمكن أن 

ستند إلى دورة من ثالث ومن شأن الصيغة النمساوية الثالثية التي ت.  سنة فقط١٢تستعرض مرة آل ثماني أو 
وإذا قسمت الحماية االجتماعية إلى الضمان . سنوات أن تساعد على نحو غير مباشر في تذليل هذه الصعوبة

  . ٦ مما يبدو فترة معقولة،ل فسيمكن ذلك من معالجة آل موضوع آل ست سنواتااالجتماعي وحماية العم

قيق توازن بين البعد العمودي والبعد األفقي، أي استعراض يتصل الشاغل الثاني المعرب عنه بالحاجة إلى تح  )ب(
وتجدر المالحظة أن آل . ٧متكامل لمقاربة األهداف االستراتيجية وأثرها/ الجهود الرامية إلى تشجيع نهج أفقي

استعراض لهدف استراتيجي سيكون استعراضًا للعمل الالئق المدروس، إن صح التعبير، من خالل عدسات آل 
ما أن تستكمل الدورة، لتقدير التقدم المحرز ) فائدةو (إمكانيةولكن سيظل هناك . اتيجي بدورههدف استر

 فضًال عن نتائج اإلجراءات التي ،واالحتياجات فيما بين الدول األعضاء فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية جميعها
برامج القطرية للعمل الالئق والدراسات اتخذها المكتب ومجلس اإلدارة لتشجيع اعتماد نهج متكامل من خالل ال

ويمكن أن يتخذ شكل تقرير صادر عن المدير . وتتجلى هذه اإلمكانية في اإلطار الوارد أدناه. القطرية وما إلى ذلك
العام يتعين مناقشته في جلسة عامة أو تقرير توليفي تتعين مناقشته في لجنة تقنية موازية للجنة التي تعالج 

  . ورياالستعراض الد

ويستند اإلطار المذآور في . يشمل الشاغل الثالث ضرورة جعل الدورة متسقة مع إطار السياسة االستراتيجي  )ج(
الوقت الحاضر إلى أربع سنوات ولكن النية هي في توسيعه ليمتد على ست سنوات والمشاورات جارية على قدم 

  . اق لهذا الغرضسو

لطريقة التي يمكن بها لشتى الدورات الممكنة بين ثالث وخمس سنوات أن ويرد في الجدول أدناه محاولة لتبيان ا .١٩
آل ة أخيرة، يجدر التذآير بأن وآمالحظ. الشواغل، ودرجة استيفائها ذلك/  الضوابط/ تستوفي هذه االشتراطات

بدو ي الدولي سبق ال يمس باإلمكانية المتاحة أمام مجلس اإلدارة بأن يدرج بنودًا في جدول أعمال مؤتمر العمل ما
 . له أنها تقتضي بحثًا ملحًا سواء في ضوء استعراض دوري محدد أو خالف ذلك

                  
  . ، وسيعني ذلك بحث جدولي المحتويات المؤقتين للضمان االجتماعي وحماية العمال معًا٢   انظر المرفق 5
ة         ؛٢   لالطالع على المزيد من التفاصيل حول هذا الخيار انظر المرفق    6 ة االجتماعي سيم الحماي ادة تق ة أخرى في زي ل إمكاني  وتتمث

  . الضمان االجتماعي، السالمة والصحة المهنيتان، ظروف العمل واالستخدام: بحيث يمكن أن تتناولها ثالثة تقارير
  .    في هذا السياق قدم اقتراح مفاده أن يعالج البعد األفقي في آل تقرير دوري، أي آل سنة7
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    االستعراضات الدورية-الدورات 

         .ملحوظة

         :األهداف االستراتيجية

          العمالة  -١

    الحماية االجتماعية  -٢
  )٢انظر المرفق (الضمان االجتماعي   )أ(٢
  )٢المرفق انظر (ل احماية العم  )ب(٢

    

      الحوار االجتماعي المعمم  )٣(   الحوار االجتماعي  -٣

المبادئ والحقوق األساسية في   -٤
          العمل

  العمل الالئق
          تقرير توليفي عن العمل الالئق

    

  صعوبات االستجابة للشاغلين    العمل الالئق–٤ –٣ –٢ –١  ١الخيار 
  جيم+ ألف 

   * العمل الالئق في السنة الخامسة +٤ –٣ – )ب(٢ – )أ(٢ –١  ٢الخيار 
+ يمكن االستجابة للشاغلين ألف 

  باء، 
  دون جيم

  

  

  ال يتصدى تمامًا للشاغلين    * العمل الالئق في السنة الرابعة+  ٤ –٣ –٢ –١  ١الخيار 
  جيم+ باء 

  باء+ يستجيب للشاغلين ألف   * العمل الالئق في السنة الرابعة ) +٣(٤ – )٣)(ب(٢ – )٣)(أ(٢ – )٣( -١  ٢الخيار 

  

  

  * تقرير العمل الالئق في السنة الثالثة ) +٣(٤ –) ٣)(أ(٢ –) ٣(١  
  *تقرير العمل الالئق في السنة الثالثة ) + ٣(٤ –) ٣)(ب(٢ –) ٣(١  :الدورة التالية

باء، بقدر ما يمكن  يستوفي الشاغل
معالجة قضايا الحماية االجتماعية في 

، والشاغل جيم ألن  سنوات٦فترة من 
إطار السياسة االستراتيجي يمكن أن 

  يشمل دورتين آاملتين

  .سواء في شكل تقرير للمدير العام أو في لجنة تقنية موازية*   

  اإلجراء والحصيلة
في " االستعراض"يبدو من المفيد، دون الدخول في التفاصيل، التذآير بالسمات اإلجرائية الرئيسية الثالث لعملية  .٢٠

 : تمر العمل الدولي للتقارير الدوريةمؤ

  ؛ الصفة ةاالستعراض الدوري هو بند متكرر في جدول أعمال المؤتمر وسيجري من ثم مناقشته في لجنة آامل  -

ستتخذ حصيلة االستعراض، بما في ذلك خطة العمل المقترحة، شكل استنتاجات تعتبر إزاء مجلس اإلدارة حجة   -
دون المساس ( يعتمدها مؤتمر العمل الدولي في إطار بند محدد من جدول األعمال على غرار االستنتاجات التي

بإمكانية قيام اللجنة ببحث واعتماد قرارات بشأن مسائل ذات اهتمام محدد أو بشأن حالة طارئة تتصل بالهدف 
  ؛ )االستراتيجي قيد البحث

  دورة 
  سنوات٤من 

  دورة  التعليقات
  سنوات٥من 

  دورة 
  سنوات٣من 
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  . ٨ر أآبر آما ورد في التقرير الخامسيمكن النظر في أدوات من شأنها أن تجعل المناقشة تفاعلية بقد  -

   ١٩٩٨الصلة المحتملة بمتابعة إعالن عام   -دال 

  ١٩٩٨السمات ذات الصلة لمتابعة إعالن عام 
، ١٩٩٨آنقطة انطالق لبحث الصلة الممكنة التي يمكن إقامتها بين خطة االستعراض الدورية ومتابعة إعالن عام  .٢١

 . للمتابعة المذآورةات الرئيسية من المهم أن نستحضر السم

أن تكون ) المبينة في المرفق(أوًال، في حين ينبغي عدم تغيير نص اإلعالن في حد ذاته، آان القصد من المتابعة  .٢٢
الستعراض من جانب مؤتمر العمل الدولي ) ٢بموجب المرفق، رابعًا، (صراحة  وأن تخضع طبيعة تجريبيةذات 

 .  في ضوء التجربة المحصلة

 والقصد منها تشجيع الدول األعضاء على تحقيق التقدم إزاء طابع ترويجيابعة هي بكل وضوح ذات ثانيًا، المت .٢٣
إن لم تكن قد صدقت على تلك و حتى ،تطبيق المبادئ التي تقوم عليها الحقوق التي تتناولها االتفاقيات المقابلة

 : وتتألف المتابعة من مكونين رئيسيين هما. االتفاقيات األساسية

 على أساس سنوي بشأن التقدم المحرز في اتجاه احترام رى وهي استعراضات تج،ستعراضات السنويةاال  -
هي الفكرة هذه  :تصدق بعد على االتفاقيات المعنيةالحقوق األساسية وتعزيزها وتحقيقها في الدول التي لم 

  األساسية وراء المتابعة؛  

مية على السواء في البلدان التي لم تصدق على االتفاقيات وفي التقارير العالمية التي تقدم صورة عالمية دينا  -
والفلسفة التي تنطلق منها هذه االستعراضات هي أن عدم تصديق بلد ما على . البلدان التي صدقت عليها

وفي المقابل فإن تصديق بلد على اتفاقية .  أو عدم قدرته على تطبيقهاااالتفاقية ليس سببًا لعدم تطبيقه إياه
 سببًا العتبار أنه يطبق بالضرورة المبادئ الواردة فيها أو أنه ال يستطيع إحراز المزيد من التقدم إزاء ليس

  . تحقيق هذه المبادئ

 : هي على النحو التاليطرائق االستعراض ثالثًا،  .٢٤

دمون تقريرًا  من الخبراء المستشارين الذين يقفريقيخضع التقدم المحرز في عمليات االستعراض السنوية لرصد   "١"
ولقد قدمت هذه االستعراضات على مدى السنوات العشر . مارس من آل سنة/ إلى مجلس اإلدارة في شهر آذار

آما أن العملية أسهمت . بلدان وأقاليم فرعيةالمتخذة من خالل التعاون التقني في عدة ءات االماضية اإلرشاد لإلجر
ىًً بيد أن التقدم اتبع على ما يبدو منحن.  يتعلق باالتفاقيات األساسيةإسهامًا يعتد به في تحسين سجالت التصديق فيما

مقاربًا فيما يتصل على حٍد سواء بالتصديقات وبالمعلومات المجموعة عن التقدم المحرز من خالل االستعراضات، 
الت المتبقية سوى ويبدو من الواضح أنه لن يتحقق في معظم الحا. ٩ الخبراء المستشارينفريقعلى حد ما أشار إليه 

  . تطورات محدودة ذات مغزى لإلبالغ عنها على أساس سنوي متواصل

آل فئة بدورها من فئات المبادئ والحقوق األساسية في التقارير العالمية هي تقارير دورية من حيث أنها تشمل   "٢"
ة بالحقوق األساسية وقد جرى التعارف عليها على أنها أداة رئيسية لإلطالع على تطورات المتصل. العمل

أن مناقشتها لم تحقق األثر المتوقع فيما يتعلق بحشد الموارد بولكن ال بد من اإلقرار في الوقت ذاته . ومتابعتها
آما لم يتحقق رضى آامل عن . للتعاون التقني الستيفاء االحتياجات المحددة ذات األولوية فيما بين الدول األعضاء

مر حول هذه التقارير العالمية إذ أن من النادر أن يكون في اإلمكان إجراء مناقشة النقاشات التي جرت في المؤت
  . تفاعلية عمليًا في الجلسة العامة

  أوجه التداؤب الممكنة بين خطة االستعراض الدورية 
  ١٩٩٨ومتابعة إعالن عام 

ل بالعالقات بين أي خطة يملك المؤتمر سلطة آاملة في أن يخلص إلى أي استنتاج قد يبدو مناسبًا فيما يتص .٢٥
محتمل لصك ذي حجية وعناصر وطرائق متابعة إعالن عام العتماد الباعمًال  ةأاستعراض دورية قد تكون منش

جميع التساؤالت ذات الصلة في هذه المرحلة، يبدو من لودون الدخول في تحليل متعمق . ، المذآورة أعاله١٩٩٨
جوانب واإلمكانيات التالية من أجل تكييف الخطتين بأسلوب يحقق القدر  الترآيز على ال،المفيد لغرض هذه المذآرة
 . األمثل من أوجه التداؤب

                  
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق التقرير الخامس، : لعمل الدولي   مكتب ا8

  . ٤٩-٤٧، الفقرات ٢، الفصل ٢٠٠٧يونيه / ، جنيف، حزيران٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة أهدافها في سياق العولمة
ارس  / جنيف، آذار (معني بإعالن منظمة العمل الدولية لمجموعة التقارير السنوية    مقدمة فريق الخبراء المستشارين ال    9 ، )٢٠٠٨م

  . ١٤،الفقرة GB.301/3الوثيقة 
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ويبدو مضمون التقارير الدورية آما . مقارنة بالتقارير العالمية القائمةنطاق التقارير الدورية تخص المسألة األولى  .٢٦
ولكن التقرير سيكون من حيث المبدأ . ر العالميةجرى تفصيله في هذه الوثيقة متمشيًا تمامًا مع مضمون التقاري

وسيتضمن مشروع . يشمل االتجاهات واالحتياجات في جميع الفئات األربع من الحقوق األساسية" موحدًا"تقريرًا 
 . خطة عمل مقابلة يتعين أن يناقشها المؤتمر ويعتمدها

رير واالستعراض اة تقديم شكل ما من أشكال التقويتناول التساؤل الثاني من ثم ما إذا آان يمكن في فترة انتقالي .٢٧
 . يتناول آل حق من الحقوق على حدة ضمن إطار مجلس اإلدارة

للدول التي لم تصدق على إمكانية تزامن االستعراضات السنوية العملي الرئيسي الثالث فيتناول أما التساؤل  .٢٨
آما سبقت اإلشارة إلى ذلك، يتمثل الدرس و. للحقوق األساسية" الموحد"االتفاقيات مع االستعراض الدوري 

األساسي المستمد من السنوات الماضية في أن االستعراضات السنوية فقدت قدرًا آبيرًا من علة وجودها نظرًا إلى 
التوصل اآلن إلى حٍد أقصى من التصديقات وإلى أنه من غير الواقعي بالتالي أن نتوقع تطورات على أساس 

األجدى إجراء استعراضات فردية على أساس ثالث سنوات أو أربع سنوات أو حتى خمس وعليه، لعل من . سنوي
 -ولعل من المجدي أيضًا من وجهة نظر موضوعية ). يتوقف ذلك على مدى تواتر االستعراضات الدورية(سنوات 

مكتب في سياق وال سيما عند تحديث الخطوط األساسية القطرية التي تنطوي على إمكانيات اإلسهام في معارف ال
وهناك مالحظة هامة أخيرة وهي أنه من شأن هذا التنسيق أن يتصدى بصورة خاصة . االستعراضات الدورية

ألحد الشواغل المتكررة المعرب عنها أثناء المشاورات بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، من حيث أنه سيحد 
 .من عبء تقديم التقارير على الدول األعضاء
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  ١فق المر

  مذآرة إرشادية بشأن الدراسات االستقصائية العامة 
  وأوجه التداؤب المحتملة بين الدراسات االستقصائية 

١٠العامة واالستعراضات الدورية
  

  مقدمة
، التي اعتمدها ١١ قدرة منظمة العمل الدوليةيقصد من االستعراضات الدورية الواردة في استنتاجات لجنة تعزيز   .١

، أن توفر للهيئات المكونة وللجمهور العام نظرة شاملة محدثة ٢٠٠٧يونيه / ولي في حزيرانمؤتمر العمل الد
ومنتظمة عن االتجاهات والسياسات المتصلة باألهداف االستراتيجية وأن تعزز في الوقت ذاته قاعدة المعارف 

والممارسات الوطنية في وما من شك في أن التطورات الطارئة على القوانين . والقدرة التحليلية في المكتب
ويثير هذا األمر تلقائيًا مسألة اإلسهام الذي يمكن أن تقدمه . المجاالت قيد النظر هي جزء هام من هذا الهدف

 من ٢٢ و١٩الدراسات االستقصائية في هذا الصدد باالستناد إلى التقارير التي تقدمها الحكومات بموجب المادتين 
:  التساؤل، تهدف هذه المذآرة إلى تقديم نظرة عامة وجيزة عن ثالثة جوانب، هيومن باب الرد على هذا. الدستور

 أوجه التداؤب ؛أساس الدراسات االستقصائية العامة وغرضها؛ نطاق هذه الدراسات االستقصائية وتطورها
  . المحتملة بين االستعراضات الدورية والدراسات االستقصائية العامة

  صائية العامة وغرضهاأساس الدراسات االستق  -ألف 
 عن ،من الدستور على أنه يحق لمنظمة العمل الدولية أن تبحث) ب(٧و) د(٦و) ه(٥، الفقرات ١٩تنص المادة   .٢

المدى الذي تم بلوغه أي  -  اتفاقيات العمل الدولية  أثر،ممارسات الوطنيةالطريق تقصي االتجاهات والقوانين في 
وفي عام . ١٢بلدان التي لم تصدق على هذه الصكوك، فضًال عن التوصياتفي ال - ها أو يعتزم بلوغه من إنفاذ

، ُدعيت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات للمرة األولى إلى أن تبحث تقارير مقدمة ١٩٥٠
ة وآانت االستبيانات بسيط. وشملت هذه التقارير ست اتفاقيات وست توصيات. ١٣ من الدستور١٩بموجب المادة 

وآان يجري استعراض آل صك في دراسة استقصائية مستقلة تستند إلى . ١٩للغاية وتتمحور حول أحكام المادة 
  . استبيان وافق عليه مجلس اإلدارة وأرسل إلى البلدان المعنية

 نظرة عامة أوضح عن وضع هذه الصكوك على حٍد سواء ينكوتوسرعان ما أصبح واضحًا أنه سيكون من المفيد   .٣
 وذلك عن طريق الجمع بين التقارير المقدمة بموجب المادتين ، البلدان التي صدقت عليها وفي البلدان األخرىفي
استندت على حٍد سواء إلى التقارير " عامة" أول دراسة استقصائية ١٩٥٦ أعدت في عام ،وهكذا. ٢٢ و١٩

تتخذ يمكن بالتالي أن "امة في لجنة المؤتمر وارتئي أن المناقشة الع. ٢٢ وبموجب المادة ١٩المقدمة بموجب المادة 
ون سمة استعراض  على مراحل لمدى إنفاذ جميع االتفاقيات والتوصيات الرئيسية، مما سيمكن المؤتمر من أن يّك

  . ١٤"صورة أشمل وأآثر إفادة عن أثر االتفاقيات والتوصيات مما آان متاحًا له في الماضي

  تصلة بنطاق الدراسات االتجاهات في الممارسات الم  )اءب(
  االستقصائية العامة واالستبيانات المتصلة بها

، آان عدد الصكوك التي تطلب ١٥ صكًا١٢، فيما يخص ١٩في أعقاب الطلب األساسي للتقارير بموجب المادة   .٤
 ١٧ملت وثمانية تقارير، باستثناء دراسة استقصائية عامة خاصة شواحد تقارير بشأنها آل سنة يتراوح بين تقرير 

/ الذي اعتمده مجلس اإلدارة في تشرين الثاني" النهج المتكامل" إلى جانب سابقة ،وهذه السابقة. اتفاقية أساسية
                  

    GB.300/LILS/6.:    انظر أيضًا الوثيقة10
  . ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٣محضر األعمال المؤقت رقم     11
ر    " على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة   "يع الدول األعضاء أن تقدم تقريرًا    تقتضي هذه األحكام من جم  12 ات غي عن االتفاقي

المصدق عليها والتوصيات؛ ويتعين أن تشمل هذه التقارير بصورة خاصة الموقف القانوني والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها 
ديل   . بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام الصكوكهذه الصكوك وينبغي أن تشير إلى المدى الذي تم    دة تع وآانت هذه األحكام ولي

  . ١٩٤٨ ودخل حيز النفاذ في عام ١٩٤٦على الدستور اعتِمد في عام 
ر  )  من الدستور٢٢ و١٩المادتان (   تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات     13 ات غي  وتقارير موجزة عن االتفاقي

  . ١٩٥٠، مكتب العمل الدولي، جنيف، ) من الدستور١٩المادة (المصدقة والتوصيات 
  . ، المرفق العاشر١٩٥٥يونيه /  حزيران٢٤مايو و/  أيار٢٨-٢٧ لمجلس اإلدارة، ١٢٩   محاضر جلسات الدورة 14
  . ١٩٥٠جنة الخبراء لعام  ألغراض تقرير ل١٩٤٩ في عام ةبعبارة أخرى، التقارير المطلوب:  أعاله٢   انظر الفقرة 15
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تستند التي الدراسات االستقصائية وآذلك ، تستحق أن تولى اهتمامًا خاصًا في سياق هذه المذآرة ٢٠٠٠١٦نوفمبر 
   .لمعايير وتشمل عددًا آبيرًا من ا١٩أساسًا إلى المادة 

   اتفاقية مختارة١٧دراسة استقصائية عن  :  عامًا٥٠احتماالت التصديق بعد   -
، قرر مجلس اإلدارة ١٩٦٩بالذآرى الخمسين لنشوء المنظمة في عام لالحتفال عداد إل، وفي إطار ا١٩٦٧في عام 

مكتب العمل الدولي من أن  لتمكين ،١٧ اتفاقية غير مصدقة١٧عن  من الدستور تقريرًا ١٩أن يطلب بموجب المادة 
ونظرًا . يستعرض االحتماالت والتحديات المتصلة بالتصديق على بعض الصكوك األساسية لمدونة العمل الدولية

إلى أن تشير بإيجاز بالنسبة لكل اتفاقية فقط إلى ارتفاع عدد الصكوك المعنية، دعيت الحكومات في نموذج التقرير 
أي صعوبات تعيق التصديق أو )  ب(السياق المقترح إلنفاذ أحكام الصك؛ )  أ(:  يليمن االتفاقيات المعنية، إلى ما

وحدد النموذج أيضًا أنه في حالة عدم وجود أي تطورات جديدة منذ عهد قريب فيما يتعلق باتفاقية معينة، . تؤخره
اسة االستقصائية في عام وأجريت الدر. ١٨ من الدستور١٩يمكن اإلشارة إلى معلومات سبق تقديمها بموجب المادة 

وبالنسبة لكل اتفاقية، لخصت الدراسة .  واقتصرت على تحليل التقارير المقدمة بموجب هذه المادة١٩٦٩
ونظرًا إلى أهمية . االستقصائية الصعوبات المواجهة والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها وإمكانيات التصديق

ا االستبيان أن يستخدم في االستعراض الدوري، فقد يكون من المفيد المعلومات عن الممارسة إذا أريد لمثل هذ
  . إدراج طلبات للحصول على معلومات أآثر تفصيًال في هذا الصدد

  أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في ميدان السالمة والصحة في العمل  -

أن ينفذ على أساس ) ٢٠٠٠نوفمبر / لثانيتشرين ا (٢٨٩يجدر التذآير بأن  مجلس اإلدارة قرر في دورته 
متها ءاختباري نهجًا متكامًال لمقاربة أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير بغية تحسين اتساقها ومال

 حول خطة عمل في مجال اآلراءإلى توافق في  هو التوصل ٢٠٠٠وآان غرض النهج المعتمد في عام . وأثرها
وفي هذا الصدد، يتالقى هذا الغرض مع غرض العملية . مة في مؤتمر العمل الدوليمحدد في سياق مناقشة عا

وأجريت دراسة . ١٩ وآانت أول مسألة اختارها مجلس اإلدارة هي مسألة السالمة والصحة المهنيتين. الحالية
:  حد ما يليوشمل االستبيان المو.  مدونة ممارسات فيما بين الدول األعضاء١٥ معيارًا و٤٠استقصائية شملت 

الحاجة إلى أنشطة ترويجية واستخدام المعايير آدليل أو نموذج )  ٢(، ٢٠) نقطة١٥(القوانين والممارسات )  ١(
للقوانين والممارسات الوطنية والمقاصد المتصلة بالتصديق والعقبات أمام التصديق ومدونات الممارسات والتعاون 

وحددت أحكام المعايير ومدونات . طة جديدة لوضع المعاييرالتقني والمعلومات والحاجة الممكنة إلى أنش
وأوجزت الردود في التقرير وعرضت في شكل . لمرفق باالستبياناالممارسات المقابلة لكل سؤال من األسئلة في 

  . رسوم بيانية وجداول

وبأي حال من . المكونةويبدو أن هذه المبادرات واالستبيانات المتصلة بها قد لقيت ترحيبًا من جانب الهيئات   .٥
. مع االحتياجاتاألحوال، تؤآد هذه األمثلة أن الدستور يتيح درجة آبيرة من المرونة من حيث تكييف الممارسات 

وما يتسم بصلة وثيقة بصورة خاصة بهذه المذآرة هو أن االستبيانات قد تكون بسيطة جدًا ألنها متصلة أصًال 
 وقد تقتصر عليها، بغية الحصول على معلومات أساسية من الدول ١٩ة بأحكام الماد)  أعاله٢انظر الفقرة (

وفي الممارسات المتصلة بالمواضيع التي تشملها الصكوك ) بالمعنى الواسع(األعضاء عن االتجاهات في القوانين 
 أآثر ًاأو ضمان تنفيذها تنفيذ/ قيد البحث وبأي تعديالت مرتقبة، بما في ذلك بهدف تسهيل تصديقها المحتمل و

  . فعالية

                  
دولي    GB.279/4   انظر الوثيقة 16 سالمة والصحة           :  ومكتب العمل ال ايير في مجال ال صلة بالمع ة المت ة العمل الدولي شطة منظم أن

   . ٢٠٠٣، مؤتمر العمل الدولي، التقرير السادسالمهنيتين، 
ة ١٠٠ و١١١ و١٠٥ و٢٩ و٩٨ و٨٧االتفاقيات ذات األرقام :    الحقوق األساسية 17 م   : ؛ السياسية االجتماعي ة رق ؛ إدارة ١١٧االتفاقي

؛ الضمان ٩٥ و٩٩ و٢٦االتفاقيات ذات األرقام : ؛ األجور١٢٢ ورقم ٨٨االتفاقيتان رقم : ؛ العمالة٨١االتفاقية رقم ): التفتيش(العمل 
  . ١٠٣االتفاقية رقم : اية األمومة؛ حم٥٩االتفاقية رقم : ؛ الحد األدنى للسن١١٨ ورقم ١٠٢االتفاقيتان رقم : االجتماعي

  . ، المرفق األولGB.170/S.C./D.1/4   انظر الوثيقة 18
سالمة     :    شمل التقرير المجاالت التالية 19 ة؛ ال ة العمل الدولي المعايير والصكوك األخرى؛ دور السالمة والصحة المهنيتين في منظم

ا؛ وضع القواعد         والصحة المهنيتان على المستويات العالمية والوطنية وعل    ساقها ومالءمته ايير وات ر المع ان العمل؛ أث ى مستوى مك
  . موضع التنفيذ من خالل الترويج والتعاون التقني والمعلومات

  .    طلبت األسئلة مجرد اإلجابة بنعم أو ال20
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  أوجه التداؤب المحتملة بين إعادة هيكلة الدراسات   -جيم 
  االستقصائية العامة واالستعراضات الدورية

  اإلسهام المحتمل للدراسات االستقصائية في االستعراضات الدورية  -

 لجمع معلومات موضوعية عن ثّمنتأوًال، الدراسات االستقصائية العامة هي أداة ال : يبرز مما تقدم أعاله ما يلي  .٦
. القوانين والممارسات الوطنية ولتقييم االتجاهات الناشئة والمتصلة بالحلول التي تدعو إليها الصكوك ذات الصلة

ومن الواضح أنه ينبغي أن تراعى معلومات من هذا القبيل عند إعداد نظرة عامة وموضوعية وشاملة عن 
باإلضافة إلى ذلك، يتيح الدستور قدرًا آبيرًا من . االستراتيجي المعنياالتجاهات والتطورات المتصلة بالهدف 

 .واالحتياجات) وال سيما زيادة عدد الصكوك والتصديقات(المرونة بحيث إن اإلجراءات تتكيف مع تغير الظروف 
آبة للمواضيع وعليه، يتمتع مجلس اإلدارة بملء الحرية في أن يجعل المواضيع التي تشملها التقارير الدورية موا

التي تشملها الدراسات االستقصائية العامة وفي أن يعيد رسم نطاق هذه الدراسات االستقصائية لضمان إسهامها 
  . على أفضل وجه ممكن في االستعراضات الدورية

وبناًء على ذلك، قد يفوق عدد المعايير التي يتعين بحثها آل سنة المتوسط العادي الذي تشمله الدراسات   .٧
وال يستبعد هذا األمر إمكانية أن ترآز الدراسة االستقصائية، في بعض المجاالت، على عدد . الستقصائية العامةا

وفي حالة عدد آبير نسبيًا من المعايير، ينبغي اتخاذ . صغير من المعايير الرئيسية المتصلة بالهدف قيد البحث
ئات المكونة، من قبيل تبسيط االستبيانات وضمان قيام بعض التدابير لتجنب فرض عبء عمٍل ثقيل للغاية على الهي

ويكون هدف الدراسة . الهياآل الميدانية للمكتب بتقديم قدر أآبر من الدعم إلى الدول األعضاء لتسهيل متابعة فعالة
ى االستقصائية توفير نظرة عامة عن القوانين والممارسات فيما يتعلق بالمسائل المعالجة، آما ينص الدستور عل

وسيجري تعويض فقدان التفاصيل في الدراسات االستقصائية من هذا . ذلك، وليس بالترآيز على أي حكم محدد
  . نتيجة لالستعراضات الدوريةالنوع عن طريق تعزيز األثر الذي يمكن أن تخلفه 

  إسهام االستعراضات الدورية في تعزيز أثر الدراسات االستقصائية العامة  -

 وللممارسة الجارية، تقدم الدراسات االستقصائية العامة إلى لجنة ٢١ألساسي لمؤتمر العمل الدوليوفقًا للنظام ا  .٨
ونظرًا إلى أن النقاش يرآز بصورة أساسية على القضايا القانونية وإلى ضيق . المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

 الدوام وضع استنتاجات محددة، حيثما الوقت المتاح لبحث الدراسات االستقصائية العامة، ليس من الممكن على
يقتضي الحال، سواء من حيث أنشطة وضع المعايير في المستقبل أو من حيث تحديد األنشطة التي يتعين 

وإقامة صلة تستخدم الطرائق التي ال يزال يتعين تحديدها، . ٢٢االضطالع بها في مجال الترويج والتعاون التقني
 من البحث في لجنة تقنية يتاح لها ًامة والتقارير الدورية، من شأنها أن تتيح مزيدبين الدراسات االستقصائية العا

الوقت والوالية للنظر على نحو أآثر تفصيًال فيما إذا آانت هذه الدراسات االستقصائية تقتضي إجراًء محددًا 
دمه المكتب إلى المؤتمر في التقرير الخامس الذي قوبناء على الخطوط العريضة الواردة في . وطريقة القيام بذلك

 من ًا، سيعود إلى اللجنة التقنية أن تقترح على أساس التقرير ومناقشته خطة تحدد عدد٢٠٠٧٢٣يونيه  /حزيران
األولويات لألنشطة التي يتعين إنجازها في المستقبل عن طريق حشد مختلف وسائل عمل المنظمة، بما في ذلك 

اقتضى الحال ذلك، في التقني ووضع المعايير، حسب مقتضى الحال ومتى األنشطة المتصلة بالترويج والتعاون 
من شأن هذا (حاالت تكشف فيها المناقشات عن وجود حاجة إلى تنقيح المعايير القائمة أو اعتماد معايير جديدة 

). المقبلةاألمر أن يساعد مجلس اإلدارة في مهمته القائمة على اختيار البنود في جداول أعمال دورات المؤتمر 
وسعيًا إلى تحسين التكامل على جميع المستويات، ينبغي زيادة التعاون بين إدارة معايير العمل الدولية، المسؤولة 

 التقنية ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب إلدارات، وا١٩عن تجهيز التقارير بموجب المادة 
  .  تورينو، توخيًا لتكوين التزام مشترك إزاء تعزيز أثر المعاييراألنشطة الخاصة بالعمال والمكاتب الميدانية ومرآز

                  
  ). ب(١، الفقرة ٧   المادة 21
ل    ٢٢ و١٩    تجدر المالحظة أنه على أساس التقارير المقدمة بموجب المادتين   22 ، يفترض أن تكون المنظمة قادرة في الوضع األمث

على أن تقدم نظرات عامة خاصة بكل بلد وأن تعطي صورة شاملة عن تطبيق االتفاقيات المصدق عليها وغير المصدق عليها على حٍد 
ذه ال   .  فضًال عن تطبيق التوصيات   - وعن العقبات المحتملة أمام التصديق  -سواء   تظم     ويمكن استخدام ه معلومات إلجراء رصد من

بفضل الطبيعة الدورية للدراسات االستقصائية، للتقدم الذي تحرزه الدول األعضاء في مجال القوانين والممارسات الوطنية وفي مجال 
ست     . تعزيز ترآيز المساعدة المطلوبة    ا، أن ت فيد من  ويمكن لجميع البلدان، سواء صدقت على االتفاقيات ذات الصلة أم لم تصدق عليه

  . مصدر البيانات هذا
تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق :    مكتب العمل الدولي23

   . ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، الدورة  مؤتمر العمل الدولي،، التقرير الخامسالعولمة
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  تعليقات ختامية

من المهم التشديد على أن الجوانب التي جرت مناقشتها أعاله ال تنطوي على أي تغييرات في اإلجراءات السارية   .٩
توصيات من حيث وضع في الوقت الحاضر وال سيما على دور لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات وال

ويمكن . الدراسات االستقصائية العامة وعلى لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير من حيث استعراضها
لالستعراضات الدورية أن تتضمن موجزًا للدراسات االستقصائية العامة أو أن تتضمن إشارة إليها وأن تخلص إلى 

وفيما يتعلق بتتابع المناقشات ضمن لجنة المؤتمر . للدورة المقبلةاستنتاجات حول األولويات التي تضعها المنظمة 
المعنية بتطبيق المعايير بشأن الدراسات االستقصائية العامة وفي حالة االستعراضات الدورية حول الموضوع ذاته 

ة المؤتمر يمكن مناقشة الدراسة االستقصائية العامة في لجن) أ:  (٢٤ضمن لجنة تقنية، هناك خياران متاحان هما
المعنية بتطبيق المعايير في السنة السابقة لمناقشة االستعراض الدوري حول الموضوع ذاته داخل لجنة تقنية؛ 
وتكون اللجنة التقنية المسؤولة عن النظر في التقرير الدوري قادرة بالتالي على أن تستخدم على نحو أفضل 

يمكن مناقشة )  ب( المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير؛ استنتاجات آل من الدراسة االستقصائية العامة ولجنة
الدراسة االستقصائية العامة والتقرير الدوري عن الموضوع ذاته في اللجنتين معًا في السنة ذاتها مما يعني أن 
 اللجنة التقنية ستستفيد من معلومات محدثة؛ وال بد بالتالي من أن ترفع االستنتاجات الصادرة عن لجنة المؤتمر

  . المعنية بتطبيق المعايير على نحو سريع إلى اللجنة التقنية في المؤتمر

وخالصة القول، من المثير لالهتمام أن نالحظ في هذا الصدد أن المكتب استغل الفرصة المتاحة في االجتماع   .١٠
 االستقصائية العامة األخير للجنة الخبراء لتنظيم دورة معلومات عن االنعكاسات المحتملة للمشروع على الدراسات

ن باسم مجموعتي أصحاب العمل والعمال في اناطقاللتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، وقد حضر هذه الجلسة 
وقد أثارت هذه االنعكاسات اهتمامًا آبيرًا وأفضت إلى نقاش ثري ساده مناخ . لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

  . إيجابي

  

  

                  
ارير            في الحالتين، ال بد من اتخاذ ترتي      24 ا التق ي ينبغي أن تطلب عنه ار المواضيع الت بات انتقالية ألنه سبق لمجلس اإلدارة أن اخت

شها المؤتمر في عامي            (٢٠٠٩ وعام  ٢٠٠٨ لعام   ١٩بموجب المادة    ي سيناق ة الت صائية العام ى أساس الدراسات االستق  ٢٠٠٩عل
  ).٢٠١٠و
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  ٢المرفق 

  دوري عن الحماية االجتماعيةالتقرير ال

  جدول محتويات مؤقت

   عن االتجاهات والسياسات وإجراءات ةنظرة عام
  منظمة العمل الدولية في مجال الضمان االجتماعي

نظرة عامة عن االتجاهات والسياسات وإجراءات منظمة العمل   
  لاالدولية في مجال حماية العم

ة وأولوياتها في مجال   والية منظمة العمل الدولي-الجزء األول
  الضمان االجتماعي

  والية منظمة العمل الدولية وأولوياتها بشأن حماية -الجزء األول   
  لاالعم

سيضع هذا الجزء المعالم األولى وسيكون هامًا بصورة خاصة 
  .بالنسبة للتقرير األول

سيضع هذا الجزء المعالم األولية وسيكون هامًا بصورة خاصة   
  .ير األولللتقربالنسبة 

 ، دعم الدخل في حالة الفقر-مختلف مجاالت الضمان االجتماعي 
 تعالج –وأمن الدخل ودورة الحياة والحصول على الرعاية الصحية 

  :تحت العناوين التالية
  .المنظور التاريخي  -١
  .معايير منظمة العمل الدولية والصكوك األخرى  -٢
ج العمل الالئق والبرامج اإلجراءات ذات األولوية في تنفيذ برنام  -٣

  . القطرية للعمل الالئق

ة  و الضمان االجتماعي –مختلف مجاالت الحماية االجتماعية       حماي
روط     (ل االعم  ل وش روف العم ين وظ صحة المهنيت سالمة وال آال

ة مجموعات خاصة        ) االستخدام ة لحماي ال  (والقضايا المعمم آالعم
ص المن    روس نق صابين بفي اس الم اجرين والن شريةالمه ة الب / اع

  :التالية  ستعالج تحت العناوين-) اإليدز
  .المنظور التاريخي  -١
  .معايير منظمة العمل الدولية والصكوك األخرى  -٢
اإلجراءات ذات األولوية في مجال تنفيذ برنامج العمل الالئق   -٣

  .والبرامج القطرية للعمل الالئق

   ١  االتجاهات الجارية-ني الجزء الثا      االتجاهات الجارية-الجزء الثاني 

سيقدم هذا الجزء معلومات عامة عن السياسات والممارسات وعن 
البيانات اإلحصائية األساسية بشأن مختلف مجاالت الضمان 

  .االجتماعي

سيقدم هذا الجزء معلومات عامة عن السياسات والممارسات وعن       
  . البيانات اإلحصائية األساسية بشأن مختلف المجاالت

 استعراض االتجاهات في مختلف –أمن الدخل ودورة الحياة   -١
أفريقيا والدول العربية وآسيا وأوروبا وبلدان منظمة : األقاليم

  . التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وأمريكا الالتينية
التوزيع اإلقليمي (توفير سبل الحصول على الخدمات الصحية   -٢

  ).ذاته
  ). التوزيع اإلقليمي ذاته (–والحد من الفقر الضمان االجتماعي   -٣
  

    أهم التحديات-الجزء الثالث 
 هذا الجزء أهم التحديات في مختلف مجاالت الضمان حللسي

وسينصب ترآيز خاص على دور الشرآاء االجتماعيين . االجتماعي
  . والحوار االجتماعي والتشريع وإدارات العمل

احتياجات : صادي والمجتمعيتغير السياق الديمغرافي واالقت  -١
  . جديدة من أجل الضمان االجتماعي في عالم يتسم بالعولمة

  .ةالعولمة والمسؤوليات العالمية وتغير دور الدولة األم  -٢
األدوار الجديدة للضمان االجتماعي في السياسات الوطنية   -٣

والدولية لتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية االجتماعية 
  . االقتصادية

    استجابات منظمة العمل الدولية وأنشطتها-الجزء الرابع 
  : استجابة منظمة العمل الدولية للتحديات الجديدة  -١

إسهام منظمة العمل الدولية في االستجابات السياسية   )أ(  
  .الجديدة

  .مدى التعاون التقني وفعاليته  )ب(  
  :توجهات األنشطة في المستقبل  -٢

  لاحماية العم  -١  
  : السالمة والصحة المهنيتان  ١-١

  .المستوى الوطني  )أ(  
  .المستوى اإلقليمي واإلقليمي الفرعي  )ب(  
  .السياق العالمي  )ج(  
  .مقارن وتحديد االتجاهاتتحليل   )د(  

  : ظروف العمل وشروط االستخدام  ٢-١
  ).أشكال االستخدام والترتيبات التعاقدية(أنماط االستخدام   )أ(  
  .لساعات العم  )ب(  
مع الترآيز على ثغرة األجور بين (األجور والدخل   )ج(  

  ).الجنسين
  . التوفيق بين العمل واألسرة  )د(  
الشباب والعمال المسنون (خطر العمال األآثر عرضة لل  )ه(  

  ). والعمال المهاجرون والنساء ذوات المهارات المتدنية

    أهم التحديات-الجزء الثالث 
. سيحلل هذا الجزء أهم التحديات في مختلف المجاالت

وسينصب ترآيز خاص على دور الشرآاء االجتماعيين والحوار 
  . االجتماعي والتشريع وإدارة العمل

سالمة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني تحديات ال  -١
  .واإلقليمي والعالمي

الثغرة بين القوانين : المرونة وظروف العمل وقانون العمل  -٢
  . والممارسات وتحدي االقتصاد غير المنظم

الحد : قضايا السياسات العامة من أجل تحسين ظروف العمل  -٣
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   عن االتجاهات والسياسات وإجراءات ةنظرة عام
  منظمة العمل الدولية في مجال الضمان االجتماعي

نظرة عامة عن االتجاهات والسياسات وإجراءات منظمة العمل   
  لاالدولية في مجال حماية العم

  .ص المعارفالبحوث في مجاالت نق  )أ(  
  .التوعية ووضع السياسات  )ب(  
  .النشاط المعياري  )ج(  
  . التعاون التقني وبناء القدرات على الصعيد الدولي  )د(  

ل وتحقيق األدنى لألجر والتفاوض في األجور وساعات العم
  . التوازن بين العمل واألسرة

هجرة األدمغة والتحويالت : هجرة اليد العاملة والتنمية  -٤
  . واالعتراف بالمهارات والهجرة العائدة

األثر االجتماعي واالقتصادي لوباء فيروس نقص المناعة   -٥
  . البشرية على مستوى االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي

  منظمة العمل الدولية وأنشطتها ستجاباتا  - رابعالجزء ال    
  : استجابة منظمة العمل الدولية للتحديات الجديدة  ١

إسهام منظمة العمل الدولية في االستجابات السياسية   )أ(  
  .الجديدة

  .مدى التعاون التقني وفعاليته  )ب(  
  :توجهات األنشطة في المستقبل  -٢

  .البحوث في مجاالت نقص المعارف  )أ(  
  .توعية ووضع السياساتال  )ب(  
  .النشاط المعياري  )ج(  
  .التعاون التقني وبناء القدرات على الصعيد الدولي  )د(  

  : إشارة خاصة إلى حماية مجموعات معينة/ سيجري بحث هذا الفرع مع إيالء عناية  ١
  :العمال المهاجرون  -١

  ).البعد المتعلق بالجنسين. االتجاهات اإلقليمية واألقاليميةالتدفقات واألرصدة و(االتجاهات العامة في هجرة اليد العاملة   )أ(  
  : استخدام العمال المهاجرين  )ب(  

  ؛)في بلدان المنشأ والمقصد(أثر هجرة اليد العاملة في أسواق العمل     
  الهيكل القطاعي لعمالة العمال المهاجرين؛    
  .شروط وظروف االستخدام    

  : اإليدز/ المناعة البشريةاألشخاص المصابون بفيروس نقص   -٢
  .تعريف ونطاق وباء فيروس نقص المناعة البشرية وأثره الفعلي والمحتمل على القوى العاملة وعرض اليد العاملة  )أ(  
  . مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية على اليد العاملة بصورة عامة وعلى مجموعات مهنية محددة  )ب(  
  . والفقربشرية فيما يتعلق بالسن والجنسمخاطر فيروس نقص المناعة ال  )ج(  
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  ٣المرفق 

  االدخارات الممكنة المنبثقة عن خطة 
  االستعراض الدورية

وال يتيح النظام المحاسبي بعد تقديرًا . يتولى المكتب مسؤولية إعداد عدد من التقارير لينظر فيها المؤتمر آل سنة  .١
وقت الموظفين المهنيين ودعم السكرتارية والتنقيح (ه التقارير دقيقًا لتكلفة جميع اإلسهامات المختلفة في هذ

  .  وتستوعب الوحدات المعنية جزءًا من هذه التكاليف،)والترجمة والطباعة والتوزيع

 للحصول على المزيد من المعلومات عن ٢٠٠٨فبراير / طلبات قدمت خالل مشاورات شباطوفي أعقاب   .٢
ة االستعراض الدورية، سعى المكتب إلى إجراء تقديرات تقريبية لتكلفة إعداد تخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ خط

وقد أتاح هذا األمر للمكتب أن يخلص ببعض الثقة إال أن التكلفة اإلضافية للتقارير الدورية . بعض التقارير الحديثة
  . طةيمكن أن تعوض، بل أآثر من ذلك، بفضل االدخارات في التكلفة الناشئة بموجب هذه الخ

ونقطة االنطالق بداهة هي أن التقرير الدوري سيحل محل تقرير مقدم بموجب بند لمناقشة عامة ولن يضيف بندًا   .٣
ووفقًا لما سبق للمكتب أن سلم به فإن من المتعارف عليه مع ذلك هو . إلى البنود الواردة في جدول أعمال المؤتمر

عمل وجمع المعلومات أآثر مما ينطوي عليه تقرير عادي مقدم أن التقرير الدوري لن ينطوي على المزيد من ال
 دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠ويبلغ متوسط تكلفة آتابة تقرير من أجل مناقشة عامة للمؤتمر حوالي . ٢٥لمناقشة عامة

ون أن يشمل ذلك تكاليف التنقيح والترجمة والطباعة والتوزيع، مما يجعل المجموع يقرب من مليون دوالر د(
، الذي يتطلب بدوره جمع ٢٦"النهج المتكامل"وإذا استندنا إلى تجربة التقارير القائمة على ما يسمى ). يأمريك

 دوالر أمريكي ٢٥٠ ٠٠٠معلومات إضافية، يفترض أن التكلفة اإلضافية إلعداد هذا التقرير ستتراوح بين 
جية وأن هذه التكلفة اإلضافية  يت دوالر أمريكي عن أول تقرير يتصل بكل هدف من األهداف االسترا٣٠٠ ٠٠٠و

  . ستنخفض عن التقارير التالية

ويمكن تعويض التكلفة اإلضافية أساسًا عن طريق التفكير في تزامن التقرير العالمي السنوي بموجب متابعة إعالن   .٤
 على افتراض أنه يمكن ادخار( دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ دوالر و٤٠٠ ٠٠٠، الذي تكلف آتابته ما بين ١٩٩٨عام 

  . ٢٧)حوالي نصف هذه التكلفة بالنظر إلى النصف اآلخر المطلوب لمناقشة سنوية محتملة في مجلس اإلدارة

وهناك على األقل ثالثة . ويمكن ألي ادخارات إضافية في التكلفة أن تمثل بالتالي ادخارًا صافيًا بالنسبة للمكتب  .٥
، الذي يمكن االستعاضة عنه بتقرير عمالة عمالة العالمي تقرير التكلفة ) ١: (جوانب محتملة لهذه  االدخارات وهي

) بما في ذلك تكاليف التنقيح وما إليها(، وهي تكلفة مساوية على األقل للتكلفة اإلجمالية ٢٨دوري في آل دورة
ة تكلفة مناقشة من يوم واحد للتقرير العالمي في الجلس) ٢( إليه أعاله؛ ، آما أشيرلتقرير مقدم للمناقشة العامة

االدخارات الواضحة وإنما صعبة القياس المرتبطة بالتخطيط المسبق الذي بات ممكنًا بفضل ) ٣(العامة للمؤتمر؛ 
  . قابلية جدول أعمال المؤتمر للتنبؤ

ولئن آان من الصعب تقديم أرقام دقيقة عن هذه االدخارات المقدرة، فإن تقديرًا متحفظًا جدًا لمجموع االدخارات   .٦
ويمكن بالتالي استخدام هذه االدخارات .  دوالر١ ٥٠٠ ٠٠٠ أربع سنوات قد يكون في مصاف عن دورة من

  . لتمويل أنشطة التعاون التقني في إطار خطة العمل المعتمدة عمًال بمناقشة االستعراض الدوري في المؤتمر

  

                  
  .  من هذه الوثيقة١٤   انظر الفقرة 25
  ). ٢٠٠٤مؤتمر العمل الدولي (والمهاجرون ) ٢٠٠٣مؤتمر العمل الدولي (حة المهنيتان    السالمة والص26
  .  من هذه الوثيقة٢٧   انظر الفقرة 27
المي    في الوقت الحاضر، يصدر        28 رة آل سنتين   تقرير العمالة الع ة أن يكون من         .  م ع في إطار خطة االستعراض الدوري ويتوق

وإذا افترضنا دورة من أربع .  واحد، على أن يحل محل اآلخر تقرير دوري عن العمالةالة عالميتقرير عمالمطلوب لكل دورة إصدار 
  .  وربما أآثر إذا اعتمدت دورة من ثالث سنوات– دوالر ٢٥٠ ٠٠٠سنوات فستبلغ االدخارات السنوية بالتالي مبلغ 


