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مجلس اإلدارة    ٢٠١٠مارس / آذارجنيف،  

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

للنقاش واالسترشاد

 

 األعمال جدول من الثالث البند

الجتماع ن اعمتابعة موجز الرئيس : المفاوضة الجماعية
  الثالثي رفيع المستوى بشأن المفاوضة الجماعية 

 )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠-١٩جنيف، (

 ١،"المفاوضة الجماعية وبرنامج العمل الالئق"، وعقب مناقشة اللجنة بشأن ٢٠٠٧نوفمبر / ن الثانيفي تشري .١
طلب مجلس اإلدارة إلى المكتب تنظيم اجتماع ثالثي رفيع المستوى بشأن المفاوضة الجماعية، مع اإلشارة 

ترّآز على  التيوالبحوث  المزيد من التحليالت ، سيكون من المطلوب إجراءعند إعداد االجتماع نه،إلى أ
 ٢.االتجاهات واالبتكارات األخيرة

ممثًال عن الحكومات  ١٢وحضره  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠و ١٩عقد االجتماع في جنيف يومي و .٢
آانوا  ،بلدًا ٤٩آما حضر االجتماع ممثلون عن . ممثًال عن العمال ١٢ممثًال عن أصحاب العمل و ١٢و

لمحة عامة عن  تي قدمالت بالمذآرة التمهيديةرحب المشارآون و. اإلدارةفي دورة مجلس  مشارآين
 االجتماع تخللو ٤.آما قدم عدد من وثائق العمل ٣.االتجاهات واالبتكارات في أرجاء مختلفة من العالم

، من بينهم أآاديميون وصانعو سياسات وأصحاب عمل وقادة األقاليممتحدثون من مختلف عروض قدمها 
 .نقابيون

وشدد المدير ). ٩٨رقم ( ١٩٤٩احتفل االجتماع بالذآرى الستين التفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و .٣
العام، في مالحظاته االفتتاحية، على الحاجة إلى تعزيز البيئة المؤسسية للمفاوضة الجماعية إذا ما أردنا 

من  هم إليه رئيس مجلس اإلدارة ونائباوانض. تحقيق هذا المبدأ والحق األساسي في العمل على نحو فعال
أدلى آل منهم بوجهة نظره بشأن دور المفاوضة الجماعية في السعي إلى العدالة وقد  ،أصحاب العمل والعمال

في هذا  الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التي تواجههاالتحديات بشأن االجتماعية و
توماس آوتشان من آلية العلوم اإلدارية في معهد ماساتشوستس وترأس االجتماع البروفسور . السياق

  .للتكنولوجيا
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http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/events/tripartitemeeting.htm. 



GB.307/ESP/3

 

GB307-ESP_3_[2010-02-136]-Ar.doc  2 

  مناقشات الفرق المواضيعية

تطرق الفريق األول إلى دور المفاوضة الجماعية في و. تمحور االجتماع حول مناقشات الفرق المواضيعية .٤
مارسات االبتكارية وناقش دراستي في حين شدد الفريق الثاني على الم. إدارة التغيير آمواجهة فعالة لألزمات

قدمت الدراسة األولى اتفاقًا جماعيًا في قطاع الرعاية الصحية في الواليات المتحدة، سعى إلى تحسين  :حالة
أما الدراسة الثانية فتعلقت بالدور الذي اضطلعت به المفاوضة . وظروف العمل الخدمةاإلنتاجية ونوعية 

بالرغم و. استقرار االستخدام بالنسبة إلى العمال غير النظاميين في الهندالجماعية في تحسين ظروف العمل و
، إال أنهما جسدا آيف يمكن شائعة أي ممارسات ،بأي حال من األحوال نيعكسا المن أّن هذين المثالين 

واستكشف الفريق الثالث . مواجهة التحديات من خالل المفاوضة الجماعية، على اختالف السياقات القطرية
 يتحقق حق المفاوضة الجماعية لجعلاستحداث بيئة مؤاتية  في السياسات والمؤسسات األساليب التي اعتمدتها

وفي نهاية االجتماع، قدم . وتسويتها على نحو فعال، من خالل القانون ومجالس المفاوضة وآلية منع النزاعات
 ).انظر الملحق(تقارب اليتضمن وجهات نظره ونقاط  موجزًاالرئيس 

  الخطوات التالية

حيث تتجلى المجاالت األربعة  ،٢٠١١- ٢٠١٠ستراعى حصيلة االجتماع عند تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة  .٥
االستمرار بشكل تتضمن هي و. ٢٠٠٧نوفمبر / المتابعة التي وافقت عليها اللجنة في تشرين الثاني إلجراءات

ة ذات الصلة بالحرية النقابية والحق في المفاوضة في تشجيع تصديق وتنفيذ معايير العمل الدولي فعال
آما ستحتل هذه الحصيلة مكانة بارزة في أنشطة . الجماعية وبناء القدرات والخدمات االستشارية التقنية

المكتب المتعلقة بتطوير المعارف ونشرها، مع التشديد بشكل خاص على الدور الذي تضطلع به المفاوضة 
 .مواجهة األزمة بشكل فعال في سياق تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل جابة فياالست الجماعية آجزء من

 
 

  .٢٠١٠فبراير / شباط ١٠جنيف، 
 

  .وثيقة مقدمة للنقاش واالسترشاد 
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  قـالملح

   :االجتماع الثالثي رفيع المستوى بشأن المفاوضة الجماعية
   التفاوض من أجل العدالة االجتماعية

  )٢٠٠٩نوفمبر / رين الثانيتش ٢٠-١٩جنيف، (

  موجز الرئيس

آان االجتماع الثالثي رفيع المستوى بشأن المفاوضة الجماعية فرصة لالحتفال بالذآرى الستين التفاقية   .١
وخالل الجلسة االفتتاحية، ). ٩٨رقم ( ١٩٤٩منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

ورئيس مجلس اإلدارة ونائبا الرئيس من أصحاب العمل والعمال على أّن االتفاقية آٌل من المدير العام  اتفق
يشكالن  ،بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ١٩٩٨وإعالن منظمة العمل الدولية لعام  ٩٨رقم 

 حقيقالسعي إلى ت قوم عليهيفهما يوفران األساس الذي . التي تأسست عليها منظمة العمل الدوليةالمبادئ 
االستمرار في التشديد عليهما، ونحن نحاول  ال بد منالعدالة االجتماعية والعمل الالئق واستدامة المنشآت، و
 .لذين نشهدهمالالخروج من براثن االنكماش الحاد والتراجع االقتصادي ا

 األساسيالرآن  هيالمفاوضة الجماعية مكانتها في القرن العشرين آمؤسسة  اآتسبت ومن وجهة نظري،  .٢
للديمقراطية، وآوسيلة لتعزيز نمو اقتصاداتنا وتحسين الوضع االقتصادي للعمال، وآأداة يلجأ إليها الشرآاء 

 في ردحآما أثبتت أنها ابتكارية . االجتماعيون لمواجهة األزمات في أماآن عملهم وعلى المستويات الوطنية
هذا التاريخ المؤسسي العظيم  االرتكاز علىمنا هو والتحدي المطروح أما. ال يستهان به من القرن العشرين

غير أّن المفاوضة الجماعية تواجه تحديات آثيرة، بما في ذلك . القرن الحادي والعشرين فيوالمضي به قدمًا 
وقد تراجع االنتساب إلى . التغير في القوى العاملة والطبيعة المتغيرة للعمل وعولمة النشاط االقتصادي

في غالبية االقتصادات الصناعية  يأساسة المفاوضة الجماعية أو بقيا على حالهما بوجه النقابات وتغطي
 ال بد منلذا، . المتقدمة، وهما ال يشمالن إال جزءًا صغيرًا جدًا من القوى العاملة في العديد من الدول النامية

باعتبارها أداة تعالج مصالح  ذات جدوىتطوير المفاوضة الجماعية وتكييفها إذا أريَد لها أن تبقى اليوم 
وعلينا أن نتكاتف لذلك إذا أردنا  جميعًا مواجهة هذه التحديات بتضافر جهودنا ال بد منو. األطراف وشواغلها

الحكومات وأصحاب العمل والعمال على فهم احتياجات  ولقد ساعدتنا البلدان المشارآة وممثل. أن نحقق تقدمًا
ويوفر هذا الموجز لمحة عامة عن المناقشات التي جرت في االجتماع . هذه التحدياتلمواجهة  آل منا

 .ومفهومي لنقاط التقارب

  إدارة التغيير

إّن األزمة التي بدأت في القطاع المالي سرعان ما استحوذت على االقتصاد الحقيقي وتحولت إلى أزمة عمالة   .٣
االجتماعيون في آافة أنحاء أوروبا الستخدام  إلى مسامعنا الجهود التي يبذلها الشرآاء تناهىلقد و. عالمية

المفاوضة الجماعية بغية الوصول إلى اتفاقات إلنقاذ الوظائف والحفاظ على الدخل ومحاولة ضمان بقاء 
قصير، في الوقت الذي يبحثون فيه عن ضمان قابلية لالستخدام واستدامة المنشآت ألجل على األمد الالمنشآت 

وآانت البلدان التي تتمتع بمؤسسات . دريب وإدخال تغييرات على تنظيم العملأطول، وذلك من خالل الت
أما في . لرسم استجابات فعالة لالنتعاش ًاجيد إعدادًاالمفاوضة الجماعية معدة  في مجالوممارسات متطورة 
كان دور فمؤسسات وتقاليد أقل تطورًا في مجال المفاوضة الجماعية، قد يكون لديها البلدان األخرى التي 

حاسمة في مسائل ة إلى المناقشات الثالثية بشأن آما شهدنا عود. الشرآاء االجتماعيين محدودًا بقدر أآبر
وهذا أمٌر مهم ليس فقط بالنسبة إلى توسيع مجموعة . السياسة االجتماعية على المستوى الوطنياالقتصاد و

 .يق آذلكاألدوات التي يمتلكها الشرآاء االجتماعيون بل لضمان التنس

لقد أظهر العرض الذي قدمه ممثلون من شرآة دايملر الدور المهم الذي لعبته المفاوضة الجماعية على و  .٤
المستوى القطاعي ومداوالت مجلس األشغال على مستوى المنشأة ومكان العمل في إنقاذ الوظائف وتسهيل 

وآانت بعض هذه المناقشات ممكنة . الشرآةالتكيف مع الوقائع االقتصادية المتغيرة التي يواجهها العمال و
. بفضل مجموعة أوسع من التدابير السياسية التي شملت الدعم للعمل والتدريب لفترة قصيرة من الوقت

بالطبع، تختلف نظم العالقات الصناعية باختالف البلدان، غير أنها تجّسد أهمية رؤية التمثيل والمفاوضة و
وأثيرت نقطة . بين مكان العمل والمنشأة والمستويين القطاعي والوطني الجماعية آعملية إدماجية ورابط
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مهمة بشأن المفاوضة في أوقات األزمات في حالة شرآة دايملر، أال وهي أّنه عندما تواجه األطراف أزمة ما 
كون وشفافة مع بعضها البعض حول طبيعة األزمة والتحديات التي تواجهها، فإّن النتيجة ال ت منفتحةوتكون 

وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة لبناء العالقات والثقة التي . حًال فحسب لألزمة اآلنية بل تعميقًا للثقة وللعالقات
 .هي جوهرية لمواجهة هذه القضايا بفعالية والتصدي لها على نحو مالئم

األطراف يمكنها أن  إّن تجربة شرآة دايملر وغيرها من الحاالت الشبيهة في مختلف أرجاء العالم تبّين أّن  .٥
إلجراء مفاوضات وتوسيع برامج األعمال وإبداء  نفتاحتتصدى لهذه األنماط من األزمات من خالل اال

 أثمراإلجراء الخالق الذي  إنه ذلك -  وتقاسم المعلومات ومراعاة أفكار جديدة لم تكن لتخطر في بالها الشفافية
لنا خير معين في السابق ويمكنها أن تستمر  تلجماعية التي آانالعديد من االبتكارات األساسية في المفاوضة ا

 .في خدمتنا لألجيال القادمة

  ممارسات ابتكارية

وقد . خدام واإلنتاجيةالستللقد توسع نطاق المسائل الخاضعة للمفاوضة الجماعية ليشمل التدريب والقابلية   .٦
الشراآة بين اليد العاملة واإلدارة في : ريتينعلى عروض بشأن حالتي دراسة ابتكا االطالعفرصة سنحت لنا 

والجهود  ؛التي تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات والفعالية وظروف العمل ،Kaiser Permanenteشرآة 
الواجب بذلها للتوصل إلى المفاوضة الجماعية لمعالجة وتحسين ظروف العمل وأمن االستخدام بالنسبة إلى 

لمسائل في التصدي ظري، تجّسد هاتان الحالتان إمكانية المفاوضة الجماعية وبن. العاملين بعقود في الهند
وال يمكننا بالطبع أن نرغم . قانونًا لها المفوضة غيرها من القضاياتتجاوز األجور وساعات العمل أو 

نقابات العمال على التطرق إلى آيفية تطبيق التكنولوجيا على نحو خالق بشكل يصون وأصحاب العمل 
تحسين قدرة منشآتنا  من حيثهذه التكنولوجيا ثمارها  تؤتى أن نفسهفي الوقت  ويضمن ح القوى العاملةمصال

في بعض يجري ولكنها أمثلة عن أنواع المسائل التي يمكن التصدي لها، و. واقتصاداتنا على المنافسة
 .الحاالت التصدي لها من جانب العمال واإلدارة في اتفاقاتهم الجماعية

حتى تبلغ قدرتها االبتكارية  ،لمفاوضة الجماعيةيتعين على االنقطة الرئيسية التي أشير إليها تكمن في أنه  إّن  .٧
نحن بحاجة إلى استجابة منسقة على آافة مستويات و. أن تتخطى المفاوضات التعاقدية الرسمية ،بشكل آامل

ألجور وساعات العمل وصوًال إلى مستوى نظام عالقات االستخدام لدينا، انطالقًا من تحديد ظروف العمل وا
القرارات األساسية بشأن تصميم المنتجات  تتخذصنع القرارات االستراتيجية في إطار منشآتنا حيث 

الحوار المستمر  بقدر الحاجة إلىحوار مستمر على ذلك المستوى، إلى  وهناك حاجة. الموقعوالتكنولوجيا و
ولكني أود أن أشدد، . ضة الجماعية إطارًا يسّهل هذا التنسيق والحواروفر المفاوتويمكن أن . في مكان العمل

على وجه الخصوص، على أنه يوجد مستوى آخر يمكن للمفاوضة الجماعية أن تلعب فيه دورًا ميسرًا، وقد 
على  الموجودينأّن الناس  أال وهو، Kaiser Permanenteجرى التشديد عليه بشكل خاص في حالة شرآة 

الخط األمامي والذين يدرآون آيفية تقديم الخدمات وآيفية تحسين اإلنتاجية وآيفية تحقيق تحسين مستمر، 
لقد أظهرت حالة و. هذه هي الحدود الجديدة للمفاوضة الجماعية. ينبغي تشجيعهم وإشراآهم في هذه العملية

ن يختارون توسيع هذه الحدود من أّن نقابات العمال وأصحاب العمل، الذي Kaiser Permanenteشرآة 
عقد اجتماعي جديد يمكنه مرة أخرى  تكوينخالل إنشاء شراآات بين اإلدارة واليد العاملة، يتمتعون بفرصة 

أن يرى تحسين األجور وظروف العمل بمحاذاة التحسينات التي تطرأ على اإلنتاجية ونوعية الخدمة وغير 
أن يتقاسموا  من ألصحاب العمل ال بدودعمًا لهذه الشراآات، . ةذلك من التدابير الحاسمة ألداء المنشأ

المعلومات األساسية حول قطاع األعمال وسوق العمل المتغيرة، وأن يوفروا التثقيف والتدريب اللذين يحتاج 
أن تستعد  من لنقابات العمال وال بد. إليهما العمال ونقابات العمال من أجل اإلسهام في التحسين المستمر

 .لمشارآة في المناقشات بشأن اإلنتاجية وتحسين عمليات العمل وظروف العملل

ويكمن حد آخر للمفاوضة الجماعية في التحديات المعقدة المصاحبة لتحسين ظروف عمل العمال غير   .٨
بسبب و. اق العملوغالبًا ما يكون هؤالء العمال األآثر استضعافًا في أسو. المهاجرين العمال أو/ النظاميين و

المتغيرة وصعوبة تحديد وجود عالقة استخدام في بعض البلدان، قد يجد هؤالء العمال أنفسهم  العمل طبيعة
 التنازعويشكل ذلك مجاًال في القانون والممارسة يتسم بالصعوبة و. خارج نطاق اتفاقات المفاوضة الجماعية

دم الشرآاء االجتماعيون المفاوضة الجماعية وقد أظهر عدد من األمثلة في الهند آيف يستخ. في بلدان آثيرة
األول، بين نقابة عمال ووآالة لالستخدام المؤقت : ويجري ذلك على مستويين. لتلبية احتياجات هؤالء العمال

من أجل تحسين ظروف عمل أولئك الذين تستخدمهم، والثاني بين نقابة عمال ومنشأة مستخِدمة لتنظيم عقود 
وتقوم نقابات العمال بتوسيع إجراءاتها التنظيمية  وعضويتها لتشمل العمال غير  .العمال غير النظاميين

وسيحتاج الشرآاء االجتماعيون إلى االستمرار في مناقشة واستكشاف طرائق جديدة لتلبية . نيالنظامي
ًا إلى المهاجرين، بما في ذلك من خالل المفاوضة الجماعية، نظرالعمال احتياجات العمال غير النظاميين و

 .غالبية القوى العاملة في العديد من البلدان النامية وجزءًا متناميًا من القوى العاملة في العالم أنهم يشكلون



GB.307/ESP/3 

 

5 GB307-ESP_3_[2010-02-136]-Ar.doc  

  خلق بيئة مؤاتية

أن تضطلع  من للحكومات ال بدلقد استمعنا إلى ثالثة أدوار محددة . أود أن أتطرق اآلن إلى دور الحكومات  .٩
والدور الثاني يكمن في . لحقوق األساسية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعيةالدور األول هو حماية ا: بها

أما الدور الثالث فهو تعزيز االبتكار وتحويل الحكومات إلى . النزاعات الفردية والجماعية لتسويةتوفير آليات 
. ة النقابيةمن الواضح أّن اتسام حكومة ما بالديمقراطية هو شرط مسبق للحريو. عنصر محفز لالبتكار

 تنال الحق الديمقراطي الذي يستحقه، ستواصل منظمات العمال االحتجاج إلى أن وجود يكون لهاال  ماوحيث
إّن الديمقراطية إذًا ضرورية للحرية النقابية وبالتالي، فإّن الحرية النقابية . لهم هجميع العمال وينبغي توفير

 .لديمقراطي واستدامتهوالمفاوضة الجماعية وسيلتان لتعزيز المجتمع ا

وقد تبرز الحاجة إلى تحديثه لمواجهة . الكثيرون ال ينبغي أن يكون قانون العمل ساآنًا عليه شددوعلى حد ما   .١٠
ال ينبغي لنا أن و. واقع أسواق العمل المتغيرة إذا أريَد له أن يكون أداة فعالة لإلدارة السديدة لسوق العمل

ففي حال قمنا بذلك، . أو المناقشات األيدويولوجية حول قانون العمل ل العقيمالجدفي فترات طويلة من  رقنغ
أن  من جهة أخرى ولكن ال ينبغي. سنجد أّن قوانيننا بالية وأّن الممارسة تبتعد شيئًا فشيئًا عن متطلبات القانون

نون العمل يكون في إننا بحاجة إلى نهج لقا. يكون قانون العمل عرضة ألهواء األنظمة السياسية المتغيرة
آاٍف لالبتكار من خالل المفاوضة  بحيزالوقت نفسه مستقرًا ومستجيبًا ويزود الشرآاء االجتماعيين 

إّن أفضل إصالحات قانون العمل هي تلك التي تنشأ عن عملية الحوار االجتماعي والتشاور مع . الجماعية
ومون بما يستطيعون لبناء االلتزام بتنفيذ الذين يتمتعون بحق إبداء الرأي ويق ،جميع أصحاب المصلحة

يتطلب  التنفيذ، بل ذاتي ليسقانون العمل ف. التغيرات في القانون حيثما أمكن ذلك، آجزء من عملية المداولة
اجتماعي واسع  يكون ثمرة توافق المزيد لضمان أن بذلنا التزامًا من الشرآاء االجتماعيين وبالتالي، آلما

 .ت قوة القانون لديناالنطاق، آلما ازداد

، بل عليه أن يمهد الطريق أمامنا الستكشاف الفرص التخاصميةيعزز النظم  أالينبغي لقانون العمل الحديث و  .١١
. بين اإلنصاف والفعالية يحقق ذلك التوازن المناسبوينبغي له أن . خالقة وابتكاريةمن أجل استحداث نهج 

سواء تعلق ذلك بالمفاوضة القائمة على المصالح  -  ر وبإيجاد نهج جديدةإنها الممارسة التي تسمح لنا باالبتكا
الشرآاء  بذلهايوحل المشاآل، أو المشارآة المباشرة للمستخدمين في مكان العمل في الجهود الميسرة التي 

بين  حالصحيوالمفاوضة الجماعية هي آلية يمكن أن تساعدنا على إيجاد التوازن  - اليد العاملة واإلدارة من
بيئة مؤاتية لالبتكارات  ترسيقانون العمل هو أداة سياسية يمكنها أن . اإلنصاف والمرونة والقدرة التنافسية

وهي وسيلة أساسية لرصد الحقوق في العمل والحماية االجتماعية حيث ال . من خالل المفاوضة الجماعية
 .تكون المفاوضة الجماعية قائمة بشكل جيد

ويوجد اليوم دور يتسم . تجاوز هذه االشتراطات األساسيةإلى  رأينا، تبرز الحاجة أيضًاولكن آما سبق و  .١٢
للنزاعات من خالل الوساطة والتيسير والوسائل الطوعية  تسويةبالقدر نفسه من األهمية ويكمن في توفير 

د خدمات ووآاالت دعم الحكومات في إعداإلى  وهناك حاجة. التي تحتاج إليها األطراف للتوصل إلى اتفاقات
وساطة، آما آان ذلك أساسيًا في مساعدة جنوب أفريقيا على االنتقال من الفصل العنصري إلى اقتصاد 

، من قبيل مجالس األجور في أوروغواي أو المنتديات التكميليةتؤدي الهياآل وو. ومجتمع ديمقراطيين
والقطاعي في منع النزاعات وتسويتها  دورًا على المستويين الوطني مجالس المفاوضة في جنوب أفريقيا،

لذا علينا أن نكون مبتكرين باستمرار في . ومساعدة األطراف على إيجاد حلول تتالءم مع وضعها الخاص
. وضع آليات تساعد على منع النزاعات وتسويتها وتسمح لعملية المفاوضة الجماعية أن تحقق آامل إمكانياتها

يًا، ينبغي لها أن تهدف دومًا إلى مساعدة الشرآاء االجتماعيين على تحقيق وباعتبار هذه اآلليات مبدأ إرشاد
 .بشأنها المتفاوضاالتفاقات 

وآما جرى التشديد عليه خالل االجتماع، . ولعل الدور الثالث للحكومات هو األقل تطورًا في الوقت الحاضر  .١٣
ويعني ذلك العمل مع األطراف على . لالبتكارمسؤولية أن تكون عنصرًا محفزًا اليوم الحكومة  ه يقع علىفإّن

بناء االلتزام بمبادئ المفاوضة الحديثة والمشارآة في مكان العمل الحديث والتشاور في مكان العمل وعلى 
ال يوجد عصا سحرية لدعم هذا النوع من و. التشاور على المستوى الوطنيب االلتزامو المستوى القطاعي
لحكومات أن تشارك بنشاط في توفير المعلومات ونشرها وترويج االبتكار ى اتعين علاالبتكار، غير أنه ي

 .إلى نهج جديدة لحل مشاآلها في سعيها إلى التوصلودعم األطراف 
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  دور منظمة العمل الدولية

، من قبيل هذا االجتماع المنتدياتآل ذلك على منظمة العمل الدولية؟ من الواضح أّن  يستتبعماذا وأخيرًا،   .١٤
وسوف نواصل تشجيع الحوار . الثالثي، هي أمثلة عن اإلمكانية االبتكارية على جمع األطراف فيما بينها

االجتماعي على هذا المستوى وغيره من المستويات، من خالل جمع الخبراء من مختلف البلدان والخبرات 
نظمة العمل الدولية أن وينبغي لم. لحوار االجتماعيمختلف عناصر ا فكار حول آيفية تعزيزاأل لتوفير

وبما . وتنفيذها على نحو فعال ١٥٤و ١٥١و ٩٨و ٨٧التصديق على االتفاقيات ذات األرقام  تشجيعتواصل 
أّن الحماية التي يوفرها القانون واالتفاقات الجماعية ترتبط بوجود عالقة استخدام واضحة، فإّن التوصية رقم 

أن  من منظمة العمل الدوليةال بد لو. جمة عن عالقة االستخدامتشكل صكًا رئيسيًا للتصدي للشواغل النا ٩٨
دورها في تطوير المعارف وجمع وتحديث المعلومات بشأن وضع المفاوضة الجماعية وتمثيل  تواصل تأدية

العمال، والمعلومات بشأن الممارسات االبتكارية التي تبّين آيف تستجيب المفاوضة الجماعية لألزمات 
ف آفاقًا جديدة على حد سواء، والمعلومات المتعلقة بمسائل أخرى ضرورية لفهم وضع المحددة وتستكش

منظمة العمل ل وال بد. المفاوضة الجماعية وآيف يمكنها أن تمضي قدمًا بالعدالة االجتماعية في مجتمعاتنا
لقد لعبت و. االستمرار في بناء قدرة نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل والحكومات آذلك منالدولية 

المنظمة دورًا تاريخيًا في توفير المساعدة التقنية لتطوير قوانين العمل وإلدارتها ولبناء القدرات في بلداننا 
وسيظل هذا . بدءًا من المجتمعات الصناعية المتقدمة وصوًال إلى االقتصادات النامية في آافة أرجاء العالم

مة العمل الدولية على دعم تطوير قدرات المساعدة التقنية، وسوف أستمر في حث منظ ،دورًا حاسمًا الدور
 .السيما في عالمنا النامي

لمنظمة  ال بد. ما شدد عليه المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة في الجلسة االفتتاحيةد دأروأود أخيرًا أن   .١٥
اوضة الجماعية في المف اتلتعزيز المبادئ وتوثيق إمكاني المدوي أن تكون الصوت من العمل الدولية

االختصاص المعتاد األخرى التي تجري خارج  المنتدياتاالقتصادية التي تنظم في العالم وفي  المنتديات
أّن منظمة العمل الدولية تمتعت بحضور  أن أسمع لشّد ما سّرنيوتحقيقًا لهذا الغرض، . العمل الدولية لمنظمة

وعة العشرين والتي نوقشت فيها خيارات مواجهة األزمة قوي في االجتماعات التي نظمها مؤخرًا قادة مجم
إلى الدور  يشير ،٢٠٠٩الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام  ،إّن الميثاق العالمي لفرص العمل. االقتصادية

فقدان الوظائف ومنع دوامات األجور  لحيلولة دوناالحاسم الذي يمكن أن تضطلع به المفاوضة الجماعية في 
وأشجع منظمة العمل الدولية على االستمرار في التشديد على أهمية . والحد من التوتر االجتماعي االنكماشية

االبتكارية التي  اتنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل بالنسبة إلى المجتمعات الديمقراطية، واإلمكاني
اتنا االقتصادية، سواء آانت خالل المناقشات مع قادة مؤسس الثالثيتتسم بها المفاوضة الجماعية والحوار 

مؤسسات شقيقة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مجموعة العشرين، أو غيرها من المنظمات 
 .المنتديات المماثلةو


