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 C.E./A.1 مؤتمر العمل الدولي

 ٢٠١٠يونيه / حزيران والتسعون، جنيف، تاسعةالدورة ال

 عمالةاللمناقشة المتكررة عن الجنة
  
  

  نقاط مقترحة للمناقشة
تاريخيًا يرمي إعالنًا ) ٢٠٠٨(في دورته السابعة والتسعين  ")المؤتمر(" مؤتمر العمل الدولي اعتمد

استجابة فعالة أمام التحديات  تكوينتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض ببرنامج العمل الالئق وإلى 
  .المتنامية التي تطرحها العولمة

على أن ) إعالن العدالة االجتماعية(من أجل عولمة عادلة  ونصت متابعة إعالن العدالة االجتماعية
لتنوع واقع واحتياجات الدول " فهم أفضل"المنظمة برنامجًا للمناقشات المتكررة في المؤتمر، من أجل  تعتمد

األعضاء فيها فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية واالستجابة لها بفعالية أآبر بكافة وسائل العمل 
لمتاحة لها، بما في ذلك من خالل النشاط المتصل بالمعايير والتعاون التقني والقدرة التقنية والبحثية التي ا

  .يتمتع بها المكتب، وتكييف أولوياتها وبرامج العمل الخاصة بها وفقًا لذلك

البند  مناقشة تناولت، أن ٢٠٠٨نوفمبر / في تشرين الثاني المعقودة وقرر مجلس اإلدارة، في دورته
  .موضوع العمالة ٢٠١٠يونيه / لمؤتمر في حزيرانلالمتكرر األول في الدورة التاسعة والتسعين 

 :بعنوان ير السادسوتتضمن هذه الوثيقة النقاط المقترحة للمناقشة وينبغي أن تقرأ باالقتران مع التقر
الدراسة " :بعنوان) باء١( الث، والتقرير الث"سياسات العمالة من أجل العدالة االجتماعية وعولمة عادلة"

بشأن العدالة االجتماعية من أجل  ٢٠٠٨االستقصائية العامة بشأن صكوك العمالة على ضوء إعالن عام 
  .على االنترنت على موقع منظمة العمل الدولية يتاح التقريران ، وسوف"عولمة عادلة
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  الهدف االستراتيجي المتعلق بالعمالة

  نقاط مقترحة للمناقشة 

االتجاهات والتحديات التي تواجهها وستواجهها الدول  أهم ما هي  - ١
األعضاء والشرآاء االجتماعيون خالل العقد القادم فيما يتعلق بتعزيز 
  العمالة الكاملة والالئقة والمنتجة في سياق رسم معالم عولمة عادلة؟

  المنتجةعمالة الكاملة والالئقة وأطر سياسة االقتصاد الكلي لتعزيز ال  - ٢

تأثير  " ٢"النمو؛  في العمالة مضمون " ١: "قد تشمل المواضيع الواجب معالجتها في هذا المجال ما يلي
دور سياسة  " ٤"العالقات القائمة بين النمو والعمالة والدخل؛  " ٣"سياسة االقتصاد الكلي على العمالة؛ 

  .لمنشآت المستدامةلنمو ا االقتصاد الكلي لدعم بيئة تحفيزية

  :االستراتيجية إلعالن العدالة االجتماعية التوجهات لمناقشة أن ترآز علىينبغي ل

  ؟)الحالية والمرتقبة(ما هي تحديات السياسة العامة ذات األولوية ) ١( االتجاهات والتحديات

الموضوع؟ / إلى أي مدى تدرك المنظمة والمكتب احتياجات الدول األعضاء في هذا المجال) ٢( التشخيص
ما هي مواطن القوة والضعف في استجابة المنظمة والمكتب والدول ) ٣(؛ ")١" )ألف(اإلعالن ثانيًا (

  ")٢" )باء(إعالن العدالة االجتماعية، المرفق ثانيًا  ديباجة(المجال؟ / األعضاء في هذا الموضوع

عالية ونجاعة الحتياجات آيف يمكن للمنظمة وللمكتب أن يستجيبا بشكل أآثر ف) ٤( اإلرشاد من أجل المستقبل
والمرفق ثانيًا " ١") ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا  ديباجة(المجال؟ / الهيئات المكونة في هذا الموضوع

ما هي الخطوات اإلضافية التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء والشرآاء االجتماعيون ) ٥(؛ ")١" )باء(
  طراف والتعاون والنتائج والحوار بشأن هذا الموضوع؟والمكتب لتحسين الشراآات متعددة األ

  سياسات العمالة وسوق العمل لتعزيز العمالة الكاملة والالئقة والمنتجة  - ٣

وضع العمالة في صميم النمو الوطني  " ١: "قد تشمل المواضيع الواجب معالجتها في هذا المجال ما يلي
لة لخلق بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة لسياسة العمالة وتحسين السبل الفعا " ٢"واالستراتيجيات اإلنمائية؛ 

اآلليات  " ٣"اتساق السياسة العامة من خالل التنسيق بين مختلف الوزارات ومع الشرآاء االجتماعيين؛ 
دور إدارات  " ٥"؛ )النشطة والخامدة(سياسات سوق العمل   "٤"االلتزام السياسي واستدامته؛  لحفزالمطلوبة 

سوق سياسات ة ويالصناعالسياسات سياسات العمالة وء في استراتيجيات للوظائف الخضرا  "٦"ستخدام؛ اال
  .العمل

  :االستراتيجية إلعالن العدالة االجتماعية التوجهات لمناقشة أن ترآز علىينبغي ل

  ؟)الحالية والمرتقبة(ما هي تحديات السياسة العامة ذات األولوية ) ١( االتجاهات والتحديات

الموضوع؟ / إلى أي مدى تدرك المنظمة والمكتب احتياجات الدول األعضاء في هذا المجال) ٢( التشخيص
ما هي مواطن القوة والضعف في استجابة المنظمة والمكتب والدول ) ٣(؛ ")١") ألف(اإلعالن ثانيًا (

  ")٢") باء(ق ثانيًا إعالن العدالة االجتماعية، المرف ديباجة(المجال؟ / األعضاء في هذا الموضوع

آيف يمكن للمنظمة وللمكتب أن يستجيبا بشكل أآثر فعالية ونجاعة الحتياجات ) ٤( اإلرشاد من أجل المستقبل
والمرفق ثانيًا " ١") ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا  ديباجة(المجال؟ / الهيئات المكونة في هذا الموضوع

ما هي الخطوات اإلضافية التي ) ٦(ملية استعراض سياسة العمالة؟ آيف يمكن تقوية ع) ٥(؛ ")١" )باء(
يمكن أن تتخذها الدول األعضاء والشرآاء االجتماعيون والمكتب لتحسين الشراآات متعددة األطراف 

  والتعاون والنتائج والحوار بشأن هذا الموضوع؟
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  تحسين القابلية لالستخدام واإلنتاجية ومستويات المعيشة   - ٤
  دم االجتماعي والتق

الوسيلة التي يمكن من خاللها إدراج  " ١: "قد تشمل المواضيع الواجب معالجتها في هذا المجال ما يلي
جتماعي الستخدام واإلنتاجية في أطر سياسية أوسع نطاقًا من أجل تحسين التقدم االلالسياسات بشأن القابلية 

المناسبة المهارات  على تدريبالالتعليم الجيد وتوسيع فرص الحصول على سبل  " ٢"ومستويات المعيشة؛ 
دور المنشآت متعددة الجنسية  " ٣"والتعلم المتواصل، بما في ذلك للنساء والمجموعات المستضعفة؛ 

العمل غير  تزايدومعالجة  لالبرامج والسياسات الرامية إلى توسيع فرص العم " ٤"واالقتصاد االجتماعي؛ 
  .خدامهمية عالقة االستأالمحمي و

  :ت االستراتيجية إلعالن العدالة االجتماعيةلمناقشة أن ترآز على التوجهاينبغي ل

  ؟)الحالية والمرتقبة(ما هي تحديات السياسة العامة ذات األولوية ) ١( االتجاهات والتحديات

الموضوع؟ / إلى أي مدى تدرك المنظمة والمكتب احتياجات الدول األعضاء في هذا المجال) ٢( التشخيص
ما هي مواطن القوة والضعف في استجابة المنظمة ) ٣(؛ ")١") ألف(إعالن العدالة االجتماعية ثانيًا (

، المرفق ثانيًا إعالن العدالة االجتماعية ديباجة(المجال؟ / والمكتب والدول األعضاء في هذا الموضوع
  ")٢" )باء(

آيف يمكن للمنظمة وللمكتب أن يستجيبا بشكل أآثر فعالية ونجاعة الحتياجات ) ٤( اإلرشاد من أجل المستقبل
والمرفق ثانيًا " ١") ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا  ديباجة(المجال؟ / الهيئات المكونة في هذا الموضوع

طوات اإلضافية التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء والشرآاء االجتماعيون ما هي الخ) ٥(؛ ")١" )باء(
  والمكتب لتحسين الشراآات متعددة األطراف والتعاون والنتائج والحوار بشأن هذا الموضوع؟

  سياسات التجارة واالستثمار لتعزيز العمالة الكاملة والالئقة والمنتجة  - ٥

التفاعل بين سياسات التجارة واالستثمار  " ١: "في هذا المجال ما يليقد تشمل المواضيع الواجب معالجتها 
التنسيق بين مختلف الوزارات التي تضطلع بمسؤوليات في مسائل التجارة أو  " ٢"والعمالة وسوق العمل؛ 

ة المعون"دور مبادرة   "٤"والتجارة؛  لتسلسل سياسة العم " ٣"العمالة والتحاور مع الشرآاء االجتماعيين؛ 
دور تنوع الصادرات في خلق  " ٥"في إدماج شواغل العمل الالئق والمنتج إدماجًا أفضل؛ " من أجل التجارة

  .دور الحرية النقابية والحماية االجتماعية " ٦"العمالة وآيفية تعزيزه؛ 

  :االستراتيجية إلعالن العدالة االجتماعية التوجهاتلمناقشة أن ترآز على ينبغي ل

  ؟)الحالية والمرتقبة(ما هي تحديات السياسة العامة ذات األولوية ) ١( تحدياتاالتجاهات وال

الموضوع؟ / إلى أي مدى تدرك المنظمة والمكتب احتياجات الدول األعضاء في هذا المجال) ٢( التشخيص
ة ما هي مواطن القوة والضعف في استجابة المنظم) ٣(؛ ")١") ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا (

إعالن العدالة االجتماعية، المرفق ثانيًا  ديباجة(المجال؟ / والمكتب والدول األعضاء في هذا الموضوع
  ")٢" )باء(

آيف يمكن للمنظمة وللمكتب أن يستجيبا بشكل أآثر فعالية ونجاعة الحتياجات ) ٤( اإلرشاد من أجل المستقبل
والمرفق ثانيًا " ١") ألف(الن العدالة االجتماعية، ثانيًا إع ديباجة(المجال؟ / الهيئات المكونة في هذا الموضوع

ما هي الخطوات اإلضافية التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء والشرآاء االجتماعيون ) ٥(؛ ")١" )باء(
  والمكتب لتحسين الشراآات متعددة األطراف والتعاون والنتائج والحوار بشأن هذا الموضوع؟

  ١٩بموجب المادة  قصائية العامةتقرير الدراسة االست  - ٦

لجنة تطبيق المعايير بشأن الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة  توصلت إليهاإحاطة إعالمية عن النتائج التي 
  .بصكوك العمالة
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  بالمعايير حول الهدف  المتصلمناقشة بشأن النشاط   - ٧
 المتعلق بالعمالةاالستراتيجي 

ألهداف االستراتيجية األربعة وتأثيرها على العالقات المتبادلة بين ا  - ٨
  إعالن العدالة االجتماعية، (المتعلق بالعمالة الهدف االستراتيجي 

  ))باء(وثانيًا  )باء(أوًال 

ف يمكن للمكتب أن يدعم بشكل أفضل نهجًا متكامًال آي  "١" :قد تشمل المواضيع الواجب مناقشتها ما يلي
؟ )االضطالع بالعمل بطرق متكاملة ومتالزمة ومتكافلة( علق بالعمالةالمتلمعالجة الهدف االستراتيجي 

آيف يمكن للسياسات والبرامج في مجاالت الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي ومعايير العمل أن   "٢"
 آيف يجري التصدي للتحديات العملية والسياسية؟ " ٣" تساعد على تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة؟

  يف يمكن تحسين أوجه التآزر بين األهداف االستراتيجية األربعة؟آ  "٤"

 وثيقة االستنتاجاتعناصر أخرى بالنسبة إلى   - ٩

آيف يمكن للمنظمة وللمكتب أن يستجيبا بشكل أآثر فعالية ونجاعة الحتياجات الدول األعضاء فيما   .١
والمرفق ثانيًا " ١" )ألف(جتماعية، ثانيًا إعالن العدالة اال(؟ المتعلق بالعمالةبالهدف االستراتيجي  صليت
 ")١" )باء(

بالبرنامج والميزانية وغير ذلك من قرارات  التي تتخذها المنظمة فيما يتعلقآيف ينبغي للقرارات   .٢
 ")٢"و" ١" )باء(المرفق ثانيًا (اإلدارة أن تستنير بذلك؟ 

بالهدف االستراتيجي  صلرة الخبراء فيما يتلتعزيز التعاون التقني وتبسيط مشو المتاحةما هي الفرص   .٣
 ")٢" )ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا (؟ المتعلق بالعمالة

أمام المنظمة لتحسين تقاسم المعارف والتعاون وتحسين عمليات استعراض  المتاحةما هي الفرص   .٤
إعالن (ت استعراض األقران؟ سياسات العمالة، بما في ذلك من خالل البرامج المشترآة من قبيل عمليا

 ")٢" )دال(، المرفق ثانيًا "٣" )ألف(العدالة االجتماعية، ثانيًا 

أمام المنظمة لتحسين الشراآات مع آيانات من غير الدول والتعاون مع  تاحةما هي الفرص الم  .٥
  ))مجي(؛ ثانيًا "٥" )ألف(إعالن العدالة االجتماعية، ثانيًا (المنظمات الدولية األخرى؟ 

النشاط المتصل بالمعايير، التعاون التقني، القدرة (ينبغي إيالء االعتبار لكافة وسائل عمل المنظمة والمكتب 
 .الميثاق العالمي لفرص العمل بفضلباإلضافة إلى الخبرة المكتسبة ) التقنية والبحثية


