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 6052، 501مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

 التقرير السادس

 المضي قدماً بالعدالة االجتماعية

 استعراض أثر إعالن منظمة العمل الدولية 
 بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

 إضافة

 اميةلوثيقة ختتمهيدية أساسية  كائزرنقاط مقترحة للمناقشة و
 وترتيبات من أجل مناقشة المؤتمر

ًمقدمةً-أولاً

قيام مؤتمر (، ترتيبات مقترحة من أجل 2103)آذار/ مارس  623استعرض مجلس اإلدارة، في دورته  . 1

ي ف العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )اإلعالن( نر إعالن منظمة العمل الدولية بشأتقييم أثالعمل الدولي ب

. وبناًء على طلب مجلس اإلدارة، جرت مشاورات ثالثية 2103 دورته الخامسة بعد المائة في حزيران/ يونيه

عرضها على  لمزمعالوضع الصيغة النهائية للمقترحات المفصلة  2103نيسان/ أبريل  01غير رسمية في 

 0المؤتمر بشأن ترتيبات محددة للمناقشة، باإلضافة إلى النتائج المحتملة.

لوثيقة دية التمهياألساسية  لركائزاة المقترحة للمناقشة وفي وقد يرغب المؤتمر في النظر في النقاط التالي . 2

وجهات النظر المعرب عنها خالل المشاورات  ى فيهالتي تتجلاختامية وفي الترتيبات من أجل مناقشة المؤتمر، 

 الثالثية غير الرسمية.

ًنقاطًمقترحةًللمناقشةً-ثانيااً

من التقرير السادس.  5واردة في الفصل تستند النقاط األربع التالية المقترحة للمناقشة إلى مجاالت العمل ال . 3

والغرض منها هو تسهيل األعمال التحضيرية للمناقشة خالل المؤتمر. ويهدف التسلسل المقترح إلى تمكين المؤتمر 

من التركيز على كل مجموعة من مجموعات المسائل، وفي الوقت نفسه تعزيز الروابط بينها من أجل أن تصب 

 في نتيجة شاملة ومتسقة.

  

                                   

، INS/13.BG-dec/326القرار )أ( و01، الفقرة GB.326/INS/13والوثيقة  63-66، الفقرات GB.326/WP/GBC/1(Rev.)لوثيقة ا  0

 الفقرة )أ(.
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ًاستعراضًعامًألثرًاإلعالنًوتحديدً-لفأ
ًالمستقبليًلنشاطلالعتباراتًالشاملةً

  ما هي االستنتاجات التي يمكن استخالصها من استعراض أثر اإلعالن، بما في ذلك الخطوات المتخذة

 ألهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية؟ا لتحقيق لتنفيذه، مع إشارة خاصة إلى تعزيز السعي المتكامل

  عالمي عن السياق ال التي تنبثقوتنفيذ اإلعالن  واصلةمالتي تواجه ما هي التحديات والفرص الرئيسية

 المتغير؟

 أن يسترشد بها نشاط منظمة العمل الدولية في المستقبل من أجل  نبغييا هي االعتبارات األساسية التي م

 رة بصورة خاصة إلى ما يلي:تحقيق كامل إمكانيات اإلعالن من خالل نهج متكامل، مع اإلشا

التنفيذ العالمي للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما فيها التصديق العالمي على االتفاقيات  –

ن الجميع من الحصول على قسط عادل من األساسية واعتماد التدابير السياسية بهدف ضمان "تمك  

 ثمار التقدم"؛

 الثالثي؛الحوار االجتماعي والهيكل ب لنهوضا –

امج برن يذتعزيز تنفوتعزيز تنفيذ اإلعالن بفي آن معاً قيام منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها  –

 ؛2161التنمية المستدامة لعام 

مواصلة تقوية طرائق عمل منظمة العمل الدولية وإجراءاتها، مع إشارة خاصة إلى تصديق وتنفيذ  –

 ؟ةالمعايير والتعاون اإلنمائي بفعالي

ًمناقشاتًمتكررةً-باء

  الدول  حتياجاتالما هي االستنتاجات التي يمكن استخالصها بشأن أثر المناقشات المتكررة في فهم أفضل

 فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية؟وتلبيتها األعضاء 

  ف من أجل االستعراض المناقشات المتكررة كأداة معار تدعيملما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها

المحدث على نحو منتظم لالتجاهات والسياسات المتصلة باألهداف االستراتيجية، وكأداة لإلدارة السديدة 

 من أجل تسهيل اختيار األولويات لإلجراءات في المستقبل، مع إشارة خاصة إلى ما يلي:

 مضمون المناقشات المتكررة وتسلسلها وتواترها؛ –

المكتب وطرائق مناقشة المؤتمر، بما في ذلك اختصاصات لجنة المؤتمر وتعزيز إعداد تقرير  –

 في الدراسات االستقصائية العامة؛ ند نظرهاعلجنة تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر التنسيق مع 

التنفيذ المعزز واألكثر انتظاماً لنتائج المناقشات المتكررة، بما في ذلك إدماجها في أعمال مجلس  –

عمال المؤتمر وإصالح إلدارة والمكتب، والتنسيق مع البرنامج والميزانية ووضع جدول أا

 ؟اإلقليميةاالجتماعات 

ًوسائلًعملًمنظمةًالعملًالدوليةً-جيم

  دولية، لعمل الاإلعالن على تنسيق وسائل عمل منظمة ا أثر بشأن استخالصها يمكن التي االستنتاجاتما هي

 الثالثي ونظام المعايير لديها؟ها استناداً إلى هيكل

 :ما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد، مع إشارة خاصة إلى ما يلي 

دور المعايير كوسيلة لتحقيق كافة أهداف منظمة العمل الدولية، بما في ذلك من خالل تعزيز  قويةت –

المناقشات المتكررة وآلية  من الدستور من أجل تنوير إجراءات من قبيل 01استخدام المادة 

 استعراض المعايير؛

تحسين استخدام البرامج القطرية للعمل الالئق من أجل توحيد الجهود الرامية إلى السعي المتكامل  –

كافة األهداف االستراتيجية، مع مراعاة احتياجات التعاون اإلنمائي وتنفيذ االستراتيجيات لتحقيق 

واتفاق باريس بشأن  2161لتنمية المستدامة لعام برنامج افيما يتصل بالوطنية للتنمية المستدامة 

 تغير المناخ؛



  

3 ILC.105/VI-Addendum  

النهج المتكامل إزاء العمل الالئق،  شغيلتتعزيز البحوث والمعارف والقدرة التقنية من أجل مواصلة  –

ه في )باء( من اإلعالن، بما في ذلك من خالل فهم مستنير ومحدث لمساهمت مع مراعاة الجزء ثانياً 

 نهج استراتيجي إزاء بناء القدرات المؤسسية واستثارة الوعي؛اعتماد التنمية المستدامة و

 ؟2120-2101العمل الدولية للفترة  توفير اإلرشاد للخطة االستراتيجية لمنظمة –

ًاتتساقًالسياسالشراكاتًواً-دال

  من  تاتساق السياسيادة اوزما هي االستنتاجات التي يمكن استخالصها بشأن أثر اإلعالن على الشراكات

 أجل تحقيق األهداف االستراتيجية؟ 

 عم ،أهداف منظمة العمل الدولية لتعزيز أن تتخذها الدول األعضاء والمكتب ينبغي التي اإلجراءات هي ما 

 :يلي ما إلى خاصة إشارة

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء من أجل ترويج أهداف منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع  عمد –

الشركاء االجتماعيين، بما في ذلك في إطار عمليات التكامل على المستوى الثنائي واإلقليمي الفرعي 

 ؛اآلليات اإلقليمية وغير ذلك من آليات التعاونوواإلقليمي 

لدولية والمنظمات الدولية واإلقليمية والمنظمات المزيد من االتساق بين منظمة العمل ا شجيعت –

 األخرى وتقوية دور منظمة العمل الدولية في النظام متعدد األطراف؛

إرساء شراكات أقوى وأكثر استراتيجية مع كيانات غير حكومية وجهات فاعلة اقتصادية، مع مراعاة  –

 ؟نظمة العمل الدولية بشأن المنشآتمبادرة مئوية م

ًوثيقةًختاميةلًيديةهمكائزًأساسيةًترً-ثالثااً

إطاراً متسقاً لتحقيق كامل إمكانيات اإلعالن في عالم عمل سريع التغير.  وفرتمن شأن الوثيقة الختامية أن  . 4

ما هو متوقع من المؤتمر،  ساعد على تحديديومن شأن زيادة توضيح هدف الوثيقة الختامية بأسرع وقت ممكن أن 

 .لمؤتمرا وفرهايدارة والمكتب واإلرشادات التي وإجراء المتابعة المطلوب من مجلس اإل

 وضع وثيقة ختامية:ل يُنظر إلى ما يلي على أنه ركائز أساسية ممكنةقد و . 5

  يمكنها أن: تذك ر باختصار السمات األساسية لإلعالن، بما في ذلك تشمل نتائج التقييم و افتتاحيةفقرات

عملية التقييم التي تنص عليها؛ تقدم استنتاجات عامة بشأن التقييم، ناجمة عن المناقشة، بما في ذلك اعتبارات 

مليات إجراء المزيد من ع عضاء فيها؛ مدى استنسابألامنظمة ولا لنشاط المستقبلي الذي ستقوم بهلرئيسية 

 .التقييم

 تعزيز أثر بمنظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها  ي قيامف قسم يحدد مجاالت العمل ذات األولوية

المناقشات المتكررة وتنسيق وسائل عمل منظمة العمل الدولية والشراكات  خططماإلعالن، قد يشمل 

متمثلة في ال، ويتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق االستخدام األمثل من الميزة الفريدة اتسساق السيااتو

 .فيها المعايير ولنظام الدولية العمل لمنظمة الثالثي لهيكلا

 يتخذها مجلس اإلدارة والمدير العام من ، من شأنه أن يرسم معالم اإلجراءات التي سم يرّكز على المتابعةق

الروابط المؤسسية مع اآلليات القائمة واإلجراءات أو المناقشات  يحددوالوثيقة الختامية، أجل إنفاذ 

 الجارية.المعنية االستراتيجية 

 دانعقا بلقالتي ستكون موضوع مشاورات جديدة العناصر المشار إليها آنفاً ويتوقع من المكتب أن يصقل  . 6

 يقرر المؤتمر الشكل الذي ستتخذهالوثيقة الختامية. وقبل أن تتاح أمام اللجنة بهدف تسهيل صياغة والمؤتمر، 

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  لضرورية تجاهاضمان إطاللتها  ما يراعي الحاجة إلىبالوثيقة الختامية، 

 وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية. 
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ًمناقشةًالمؤتمرًنًأجلمترتيباتًمقترحةًً-رابعااً

 أثر تقييم لجنة جامعة أن تجريب المؤتمر يوصي، قرر مجلس اإلدارة أن 2105في تشرين الثاني/ نوفمبر  . 7

 .اإلعالن

أيار/ مايو على أن تنجز  61الرسمية األولى بعد ظهر يوم االثنين  لستهاجاللجنة الجامعة أن تعقد مكن يو . 8

 حزيران/ يونيه على أبعد تقدير. 1تها يوم األربعاء مناقش

ى بيانات استهاللية خالل الجلسة األول تقديملعلى المستوى الدولي  شهود بكفاءتهمامسوف يُدعى خبيران و . 9

االتجاهات والمحفزات التي  بشأنو، 2111للجنة بشأن كيفية تغير السياق االقتصادي االجتماعي العالمي منذ عام 

 ل مستقبل عالم العمل.ستحو  

 فيو األثر تقييم في المشاركة فرصة المهتمة األطراف متعددة ظماتالمن عطىوينص اإلعالن على أن "ت . 11

خالل المؤتمر. وفي هذا الصدد، سيدعى ممثلون رفيعو المستوى من منظمات دولية وإقليمية للتحدث  2"المناقشة

ل المعلومات الواردة في التقرير  في إطار جلسة تبادل تفاعلية. ومن شأن وجهات النظر التي سيعربون عنها أن تكم 

عمل لصالح ال اتتساق السياسا ي إطارفليمية المنظمات الدولية واإلق دمتهاقالسادس بشأن المساهمة المهمة التي 

 الالئق، من خالل السعي إلى تحقيق أهداف اإلعالن، بما فيها الدروس المستخلصة. 

نيسان/ أبريل،  01وفي ضوء وجهات النظر التي أعرب عنها خالل المشاورات الثالثية غير الرسمية في  . 11

 رئيسية، على النحو التالي: يُقترح بصورة مؤقتة تنظيم أعمال اللجنة في أربع مراحل

)انظر المقترحات الواردة في القسم ثانياً أعاله(: ابتداًء من بعد ظهر  النظر في النقاط المقترحة للمناقشة (0)

هيئة تجتمع حزيران/ يونيه. وفي نهاية كل يوم،  2أيار/ مايو ولغاية بعد ظهر يوم الخميس  61يوم االثنين 

يد العناصر الرئيسية التي يمكن إدراجها في مسودة الوثيقة الختامية لكي ينظر فيها فريق لتحدمكتب اللجنة 

 الصياغة الثالثي. 

: من المستحسن تعيين أعضاء ه اللجنةئية من جانب فريق صياغة ثالثي تنشإعداد مسودة وثيقة ختام (2)

حزيران/  6يومي الجمعة الصياغة فريق يجتمع وأيار/ مايو.  60فريق الصياغة في نهاية يوم الثالثاء 

حزيران/ يونيه. ويوصى أيضاً أن يبدأ أعضاء فريق الصياغة تبادالت غير رسمية قبل  1يونيه والسبت 

 وتُنشر المجموعات على الختامية الوثيقة مسودة تُوزعوحزيران/ يونيه.  6أن يستهلوا أعمالهم يوم الجمعة 

 حزيران/ يونيه. 5 ألحدا، يوم يبالو على اللجنة صفحة على

 حزيران/ يونيه، بعد الظهر. 3 األحديوم تقديم التعديالت:  (6)

حزيران/  3من نهار الثالثاء  قدمها أعضاء اللجنة واعتماد الوثيقة الختامية:يمناقشة التعديالت التي  (1)

 حزيران/ يونيه. 1يونيه إلى نهار األربعاء 

                                   

 )جيم(. الجزء ثالثاً  مرفق، ،اإلعالن   2


