ثالثاً ً
قرارًبشأنًالمناقشةًالمتكررةًالثانيةً ً
عنًالحوارًاالجتماعيًوالهيكلًالثالثيًً ً1
إنّ ّالمؤتمر ّالعام ّلمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،المنعقد ّفيّجنيفّفي ّدورته ّالسابعة ّبعد ّالمائة ّفيّ
عامّّ ،8102
وقد ّأجرى ّمناقشة ّمتكررة ّثانية ّبشأنّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي ّتمشياّ ّمع ّإعالنّ
منظمة ّالعمل ّالدولية ّبشأن ّالعدالة ّاالجتماعية ّمن ّأجل ّعولمة ّعادلة(ّ 8112ّ ،إعالن ّالعدالةّ
االجتماعية)ّ ،للنظر ّفي ّالطريقة ّالتي ّينبغي ّللمنظمة ّأن ّتستجيب ّبموجبهاّ ،بفعالية ّأكبر ّلواقعّ
واحتياجاتّالدولّاألعضاءّفيهاّ،منّخاللّاالستخدامّالمنسقّلكافةّوسائلّالعملّ ،
 .0يعتمد ّاالستنتاجات ّالتالية ّالتي ّتتضمن ّإطاراّ ّللعمل ّبشأنّتعزيزّالهدفّاالستراتيجيّ
المتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي؛ ّ
 .8يدعوّمجلسّإدارةّمكتبّالعملّالدوليّ(المكتب)ّإلىّالنظرّفيّاالستنتاجاتّعلىّالنحوّ
الواجبّوإلىّإرشادّالمكتبّفيّإنفاذها؛ ّ
 .3يطلبّإلىّالمديرّالعامّأنّيقومّبماّيليّ :
(أ) إعدادّخطةّعملّإلنفاذّاالستنتاجاتّ،لينظرّفيهاّمجلسّاإلدارة؛ ّ
(ب) إبالغّاالستنتاجاتّإلىّالمنظماتّالعالميةّواإلقليميةّالمعنيةّوإلىّاللجنةّالعالميةّبشأنّمستقبلّ
العملّالسترعاءّاهتمامها؛ ّ
(ج) مراعاةّاالستنتاجاتّعندّإعدادّمقترحاتّالبرنامجّوالميزانيةّالمقبلةّوحشدّالمواردّمنّخارجّ
الميزانية؛ ّ
(د) إبقاءّمجلسّاإلدارةّعلىّاطالعّعلىّعمليةّتنفيذّاالستنتاجاتّ .

االستنتاجاتًبشأنًالمناقشةًالمتكررةًالثانيةً ً
عنًالحوارًاالجتماعيًوالهيكلًالثالثي ً
المبادئّالتوجيهيةّوالسياق ّ
إنّالمؤتمرّ،إذّيذكرّبالقرارّبشأنّالمناقشةّالمتكررةّاألولىّعنّالحوارّاالجتماعيّ،الذيّ
اعتمدهّمؤتمرّالعملّالدوليّ(يسمىّالحقاّ"المؤتمر")ّفيّدورتهّالثانيةّبعدّالمائةّفيّعامّّ،8103
يؤكدّمنّجديدّعلىّالجدوىّالتامةّللمبادئّالتوجيهيةّالواردةّفيهّ.وللحوارّاالجتماعيّ،القائمّعلىّ
احترامّالحريةّالنقابيةّواالعترافّالفعليّبحقّالمفاوضةّالجماعيةّ،دورٌّحاسمّفيّوضعّالسياساتّ
الكفيلةّبالنهوضّبالعدالةّاالجتماعيةّ.وهوّوسيلةّلتحقيقّالتقدمّاالجتماعيّواالقتصاديّ.والحوارّ
االجتماعيّوالهيكلّالثالثيّضروريانّإلحاللّالديمقراطيةّواإلدارةّالسديدةّ ّّ.
إنّوجودّمنظماتّأصحابّعملّومنظماتّعمالّحرةّومستقلةّوقويةّوتمثيليةّ،باالقترانّ
بثقةّوالتزامّواحترامّالحكوماتّالستقالليةّالشركاءّاالجتماعيينّونتائجّالحوارّاالجتماعيّ،إنماّ
هيّشروطّأساسيةّإلرساءّحوارّاجتماعيّفعالّ .
إنّالحوارّاالجتماعيّيتخذّأشكاالّمتنوعةّومستوياتّمختلفةّوفقاّللتقاليدّوالسياقاتّالوطنيةّ،
بماّفيّذلكّعلىّشكلّحوارّاجتماعيّعابرّللحدودّفيّإطارّاقتصادّيتسمّأكثرّفأكثرّبالعولمةّ
ويزدادّتعقيداّ.والّيوجدّنهجّموحدّلتنظيمّالحوارّاالجتماعيّوتعزيزهّ.غيرّأنّالمفاوضةّالجماعيةّ
تبقىّفيّصميمّالحوارّاالجتماعيّ.كماّأنّالمشاوراتّوتبادلّالمعلوماتّوغيرّذلكّمنّأشكالّ
الحوارّاالجتماعيّبينّالشركاءّاالجتماعيينّومعّالحكوماتّ،تتسمّباألهميةّهيّاألخرىّ .
—————
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ويؤدي ّالحوار ّاالجتماعي ّالثالثي ّوالثنائي ّدورا ّمهما ّفي ّتحديد ّاألجور ّوشروط ّالعملّ
وتعزيزّالعملّالالئقّوالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّالتمييزّوتوفيرّالحمايةّاالجتماعيةّوالسالمةّ
والصحة ّالمهنيتين ّودعم ّتنمية ّالمهارات ّوالحد ّمن ّأوجه ّانعدام ّالمساواة ّواستباق ّالتغيراتّ
وإدارتهاّ.ويمكنّأنّيكونّالحوارّاالجتماعيّمحركاّقوياّللصمودّاالقتصاديّواالجتماعيّوللقدرةّ
علىّالمنافسةّواالستقرارّوتحقيقّالنموّوالتنميةّالشاملينّوالمستدامينّ ّ.
وفيّوقتّباتتّفيهّمنظمةّالعملّالدوليةّعلىّقابّقوسينّمنّاالحتفالّبمئويتهاّ،وعلىّخلفيةّ
منّالتغيراتّالعميقةّوالسريعةّالتيّتؤثرّفيّعالمّالعملّ،تجددّالهيئاتّالمكونةّالثالثيةّوتؤكدّ
التزامهاّبتعزيزّوتطبيقّمبادئّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّ.وتعيدّالتأكيدّأيضا ّعلىّأنّ
التنفيذّالعمليّإلجراءاتّمنظمةّالعملّالدوليةّينبغيّأنّيسترشدّبالوقائعّواالحتياجاتّالمتنوعةّ
للهيئاتّالمكونةّالوطنيةّ،كماّهوّمبينّفيّإعالنّمنظمةّالعملّالدوليةّبشأنّالعدالةّاالجتماعيةّمنّ
أجلّعولمةّعادلةّ .8112ّ،
إنّتكريسّالحوارّاالجتماعيّعلىّكافةّالمستوياتّوتعزيزّأهميتهّوشموليتهّوفعاليتهّ،بماّ
في ّذلك ّمن ّخالل ّالبرامج ّالقطرية ّللعمل ّالالئقّ ،يتسم ّبأهمية ّخاصة ّمن ّأجل ّالتنفيذ ّالفعالّ
للمبادراتّالمعنيةّ،بماّفيهاّبرنامجّعامّّ 8131منّأجلّالتنميةّالمستدامةّ(برنامجّعامّّ)8131
وأهداف ّالتنمية ّالمستدامة ّذات ّالصلةّ ،وفي ّسياق ّاإلصالح ّالجاري ّلمنظومة ّاألمم ّالمتحدةّ
اإلنمائيةّ .
ويؤدي ّالحوار ّاالجتماعي ّدورا ّمهما ّفي ّرسم ّمعالم ّمستقبل ّالعمل ّويراعي ّاالتجاهاتّ
الخاصةّفيّمجاالتّالعولمةّوالتكنولوجياّوالديمغرافياّوتغيرّالمناخّ .
ويبقى ّالحوار ّاالجتماعي ّالمجدي ّبكافة ّأشكاله ّأمرا ّأساسيا ّلرفاه ّالشركاء ّاالجتماعيينّ
والمجتمعّ.وعلىّالرغمّمنّالتنميةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،الّيزالّهناكّالعديدّمنّالتحدياتّ،بماّ
فيّذلكّالفقرّوتدنيّحصةّالعملّوالسمةّغيرّالمنظمةّومواطنّالعجزّفيّالعملّالالئقّوانعدامّ
المساواة ّاالقتصادية ّواالجتماعية ّوبين ّالجنسين ّوضرورة ّمراعاة ّمصالح ّالمجموعاتّ
المستضعفةّ.وتعجزّبلدانّكثيرةّعنّتوفيرّحمايةّحقّالمفاوضةّالجماعيةّحمايةّكاملةّ،وتشيرّ
البياناتّإلىّأنّغالبيةّالعمالّمنخرطونّفيّالعمالةّغيرّالمنظمةّويوجدّقرابةّّ82مليونّشخصّ
فيّالعملّالجبريّ8ّ.وفيّحينّيمكنّأنّتكونّسالسلّالتوريدّواإلمدادّالعالميةّمحركاّللتنميةّوتزيدّ
منّالفرصّأمامّالرجالّوالنساءّلالنتقالّإلىّالسمةّالمنظمةّ،فإنّأوجهّالقصورّضمنّسالسلّ
التوريدّواإلمدادّالعالميةّساهمتّفيّوجودّمواطنّالعجزّفيّالعملّالالئقّ.ومنّشأنّالتغيراتّ
السريعةّ،بماّفيهاّالتقدمّالتكنولوجيّواالقتصادّاألخضرّ،أنّتستحدثّفرصاّجديدةّ،غيرّأنهاّيمكنّ
أنّتؤديّأيضا ّإلىّحاالتّمنّالتعطلّونقلّالوظائفّ.والحوارّاالجتماعيّالّغنىّعنهّلمواجهةّ
هذهّالتحدياتّ .

إطـارّالعمـل ّ
 .0إنّالمؤتمرّ،إذّيذكرّبأنّإطارّالعملّالذيّاعتمدهّفيّعامّّ8103يحددّاألهدافّبالنسبةّ
إلىّمنظمةّالعملّالدوليةّوهيئاتهاّالمكونةّ،فإنهّيدعوّالمكتبّوالهيئاتّالمكونةّإلىّضمانّتنفيذّ
تلكّاألهدافّتنفيذاّفعاالّ.
 .8وإطارّالعملّالمقترحّالمنبثقّعنّالمناقشةّالمتكررةّالثانيةّبشأنّالحوارّاالجتماعيّ
والهيكلّالثالثيّ،التيّجرتّخاللّالدورةّالسابعةّبعدّالمائةّلمؤتمرّالعملّالدوليّ،يطلبّمنّالدولّ
األعضاءّومنظمةّالعملّالدوليةّعلىّحدّسواءّاتخاذّاإلجراءاتّالكفيلةّبإنفاذّاالستنتاجاتّالمعتمدةّ
والواردةّفيّهذهّالوثيقة.

—————
ّّّ8انظرّ :
Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage; Geneva, ILO,
2017.
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تدابيرّمنّأجلّتعزيزّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي ّ
ينبغيّللدولّاألعضاءّ،بدعمّمنّالمنظمةّ،أنّتقومّبماّيلي:
.3
ٍ
(أ) ّضمانّأنّيُمنحّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّالمواردّالمناسبةّوأنّيحصالّأوّيحافظاّ
علىّمكانةّمهمةّعندّوضعّالسياساتّ،وذلكّفيّعالمّعملّماّفتئّيتطورّوفي ّسياقّتنفيذّ
أهدافّالتنميةّالمستدامة؛
(ب) ّاالضطالعّبمسؤولياتهاّفيّاحترامّوتعزيزّوتحقيقّالمبادئّبشأنّالحقوقّاألساسيةّألصحابّ
العملّوللعمالّومنظماتهمّفيماّيتعلقّبالحريةّالنقابيةّواالعترافّالفعليّبالحقّفيّالمفاوضةّ
الجماعيةّ،بوصفهاّظروفاّمؤاتيةّلتحقيقّالهدفّاالستراتيجيّالمتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّ
والهيكلّالثالثيّ.ويدعوّالمؤتمرّإلىّالتصديقّالعالميّعلى ّاتفاقية ّالحرية ّالنقابية ّوحمايةّ
حقّالتنظيم(0492ّ،رقمّّ)28واتفاقيةّحقّالتنظيمّوالمفاوضةّالجماعية(ّ0494ّ،رقمّّ)42
وتنفيذهماّتنفيذاّّفعاال؛
(ج) ّتعزيزّبيئةّقانونيةّومؤسسيةّمؤاتيةّللنهوضّبحوارّاجتماعيّفعال؛ ّ
(د) ّتقويةّآلياتّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّبشأنّالسياساتّذاتّالصلةّبعالمّالعملّالمتغيرّ،
بماّفيّذلكّالتغيرّالتكنولوجيّواالقتصادّاألخضرّوالتحوالتّالديمغرافيةّوالعولمة؛ ّ
(ه) ّتعزيز ّالمفاوضة ّالجماعية ّالطوعية ّعلى ّكافة ّالمستويات ّالمناسبةّ ،في ّالقطاعين ّالعامّ
والخاصّعلىّحدّسواءّ،وفقاّللقوانينّوالممارساتّالمعنيةّ،منّأجلّالمساعدةّعلىّحصولّ
الجميعّعلىّقسطّعادلّمنّثمارّالتقدمّوظروفّعملّالئقةّوالمساواةّفيّاألجرّعنّالعملّ
ذيّالقيمةّالمتساوي ةّوالمساواةّبينّالجنسينّ،باإلضافةّإلىّتنميةّالمهاراتّوتعزيزّاستدامةّ
المنشآت؛ ّ
(و) ّتشجيعّالتعاونّالفعالّفيّمكانّالعملّباعتبارهّأداةّتسمحّبضمانّأماكنّعملّآمنةّومنتجةّ،
بحيثّيحترمّالمفاوضةّالجماعيةّونتائجهاّوالّيقوضّدورّالنقابات؛ ّ
(ز) ّتعزيزّالرابطّالفعالّبينّمختلفّأشكالّالحوارّاالجتماعيّومستوياته؛ ّ
(ح) ّتوفيرّالمواردّالماليةّوالتكنولوجيةّوالبشريةّالالزمةّوتعزيزّفعاليةّونجاعةّالنُظمّالوطنيةّ
إلدارةّالعمل؛ ّ
(ط) ّضمان ّاحترام ّالحكومات ّوالشركاء ّاالجتماعيين ّوتنفيذهمّ ،حسب ّمقتضى ّالحالّ ،نتائجّ
الحوارّاالجتماعيّالمتفقّعليها؛ ّ
(ي) ّإرساءّ ،حسب ّمقتضى ّالحالّ ،آليات ّفعالة ّوشفافة ّوسهلة ّالمنال ّلمنع ّوتسوية ّالنزاعاتّ،
وتطويرهاّمعّالشركاءّاالجتماعيين؛ّ ّ
(ك) ّوضعّنُهجّابتكاريةّ،بماّفيهاّمبادراتّلضمانّأنّتكونّممارسةّالحريةّالنقابيةّواالعترافّ
الفعلي ّبحق ّالمفاوضة ّالجماعيةّ ،مشمولينّومحترمينّفيّعالقاتّاالستخدامّالتيّلمّتكنّ
موجودةّفيهاّحتىّاآلنّ،وفيّأشكالّاالستخدامّالجديدةّوالناشئةّ،وأنّيكونّالعمالّقادرينّ
على ّالتمتع ّبالحماية ّالممنوحة ّلهم ّبموجب ّاالتفاقات ّالجماعية ّالمطبقةّ ،عمال ّبالقوانينّ
الساريةّوالظروفّالوطنية؛ ّ
(ل) ّخلق ّبيئة ّمؤاتية ّألصحاب ّالعمل ّوللعمال ّلممارسة ّحقهم ّفي ّالتنظيم ّوالمفاوضة ّجماعياّ
والمشاركةّفيّالحوارّاالجتماعيّعندّاالنتقالّإلىّاالقتصادّالمنظمّ.وينبغيّللدولّاألعضاءّ،
عندّتصميمّهذهّالبيئةّ،أنّتتشاورّمعّأكثرّالمنظماتّتمثيال ّألصحابّالعملّوللعمالّوأنّ
تشجعّالمشاركةّالنشطة ّلهذهّالمنظماتّالتيّينبغيّأنّتدرجّفيّصفوفهاّ،وفقا ّللممارسةّ
الوطنيةّ،ممثلينّعنّالمنظماتّالقائمةّعلىّالعضويةّوالممثلةّللعمالّوالوحداتّاالقتصاديةّ
فيّاالقتصادّغيرّالمنظم؛ ّ
(م) ّتوسيعّنطاقّالتعاونّمنّأجلّتبادلّالخبراتّوالممارساتّاالبتكاريةّبشأنّالحوارّاالجتماعيّ
والهيكلّالثالثي؛ ّ
(ن) ّدعمّوتمويلّخطةّعملّمنظمةّالعملّالدوليةّحولّالمقصدّّ2-2منّأهدافّالتنميةّالمستدامةّ
فيّسياقّتمويلّبرنامجّوميزانيةّمنظمةّالعملّالدوليةّوالتمويلّمنّخارجّالميزانية؛ ّ
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(س) ّتوفيرّبيئةّمؤاتيةّللحوارّاالجتماعيّالعابرّللحدودّ،وتعزيزهّحسبّمقتضىّالحالّ،منّأجلّ
النهوضّبالعملّالالئقّ،بماّفيّذلكّلصالحّالمجموعاتّالمستضعفةّمنّالعمالّفيّسالسلّ
التوريدّواإلمدادّالعالمية؛ ّ
(ع) ّتعزيزّالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّالتمييزّوتشجيعّتقويةّوزيادةّمشاركةّالمرأةّوالشبابّ
وضلوعهمّفيّالحوارّاالجتماعي؛ّ ّ
(ف) ّتشجيعّ،حيثماّيقتضيّالحالّ،الحوارّاالجتماعيّالثالثيّبشأنّالمسائلّذاتّالصلةّبهجرةّ
اليدّالعاملةّمعّالسلطاتّالمعنيةّ .

حشـدّوسائلّعملّمنظمـةّالعمـلّالدوليـةّ ّ
بشأنّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي ّ
 .9فيّوقتّباتتّفيهّمنظمةّالعملّالدوليةّعلىّقابّقوسينّمنّاالحتفالّبمئويتهاّّ،يُطلبّ
منّالمنظمةّإنفاذّهذاّالقرارّإنفاذاّكامالّومساعدةّالدولّاألعضاءّعلىّتعزيزّالحوارّاالجتماعيّ
بجميعّأشكالهّوعلىّكافةّالمستوياتّ،تمشيا ّمعّمعاييرّمنظمةّالعملّالدوليةّ.وينبغيّالقيامّبذلكّ
باستخدامّوسائلّالعملّالتالية:

بناءًالقدراتًوتعزيزًالتعاونًاإلنمائي ً
لمكتبّالعملّالدوليّ(المكتب)ّ،بدعم ّمنّالهيئاتّالمكونةّوكجزءّمنّالبرنامجّ
 .2ينبغيّ
ٍ
األوسعّللتعاونّاإلنمائيّ،بماّفيّذلكّمنّخاللّالبرامجّالقطريةّللعملّالالئقّوالتعاونّالمعززّمعّ
مركزّالتدريبّالدوليّالتابعّلمنظمةّالعملّالدوليةّفيّتورينوّ(مركزّتورينو)ّ،وبالتعاونّمعّسائرّ
الشركاءّالمعنيينّ،أنّيعززّقدرةّالهيئاتّالمكونةّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّللقيامّبماّيلي:
(أ) ّتعزيزّقدرةّالمنظمات ّاألكثر ّتمثيالّ ّألصحاب ّالعمل ّوللعمال ّعلىّأنّتدرجّفيّصفوفهاّ،
وفقا ّللممارسة ّالوطنيةّ ،ممثلين ّعن ّالمنظمات ّالتمثيلية ّالقائمة ّعلى ّالعضوية ّللعمالّ
والوحد اتّاالقتصاديةّمنّاالقتصادّغيرّالمنظمّلتمكينهمّمنّالمشاركةّبفعاليةّفيّالحوارّ
االجتماعيّالثالثيّوالثنائيّوالتفاوضّوتنفيذّاالتفاقاتّوالتأثيرّعلىّالسياساتّالعامةّتمشياّ
معّتوصيةّاالنتقالّمنّاالقتصادّغيرّالمنظمّإلىّاالقتصادّالمنظم(ّ8102ّ،رقمّ)819؛
(ب) ّتشجيعّإدماجّالعمالّالمنخرطينّفيّعالقاتّاستخدامّلطالماّكانواّفيهاّأقلّإدماجا ّوالعمالّ
المنخرطينّفيّأشكالّاستخدامّجديدةّوناشئةّ،فيّالحوارّاالجتماعيّواالعترافّالفعليّبحقّ
المفاوضةّالجماعية؛
(ج) ّالمشاركةّفيّمفاوضةّجماعيةّتسهمّفيّأسواقّالعملّالشاملةّوالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّ
التمييزّوتوزيعّاألجورّالمنصفةّوظروفّالعملّالالئقةّوتعزيزّاإلنتاجيةّ،معّمراعاةّتنوعّ
النُظمّوالظروفّالوطنية؛ ّ
(د) ّتعزيزّفعاليةّوشموليةّآلياتّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّالوطنيّالثالثيّبينّالحكوماتّ
والشركاء ّاالجتماعيينّ،السيماّفيماّيتعلق ّبالمجاالتّالتيّترتبطّبمستقبلّالعملّوأهدافّ
التنميةّالمستدامة؛ ّ
(ه) ّتعزيزّالحوارّاالجتماعيّودورّالشركاءّاالجتماعيينّعلىّكافةّالمستوياتّفيّتصميمّوتنفيذّ
السياساتّالراميةّإلىّدعمّالعمالّوالمنشآتّعلىّالتكيفّمعّبيئةّعملّسريعةّالتغيرّ،بماّفيّ
ذلكّمنّخاللّتنميةّالمهاراتّوالتعلمّالمتواصل؛ ّ
(و) ّاستخدام ّالحوار ّاالجتماعي ّبوصفه ّأداة ّتولد ّالعمالة ّوالعمل ّالالئق ّألغراض ّالوقايةّ
واالنتعاشّوالسالمّوالقدرةّعلىّالصمودّ،فيماّيتعلقّبأوضاعّاألزماتّالناجمةّعنّالنزاعاتّ
والكوارثّ،تمشيا ّمعّتوصية ّالعمالة ّوالعمل ّالالئق ّمن ّأجل ّالسالم ّوالقدرة ّعلى ّالصمودّ،
(ّ8108رقمّ)812؛ ّ
(ز) ّتشجيع ّالتعاون ّالفعال ّفي ّمكان ّالعمل ّبوصفه ّأداة ّتساعد ّعلى ّضمان ّأماكن ّعمل ّآمنةّ
ومنتجةّ،بشكلّيحترمّالمفاوضةّالجماعيةّونتائجهاّوالّيقوضّدورّالنقابات؛ ّ
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(ح) ّاالضطالعّبدورّأقوىّفيّسياقّدوليّ،السيماّمنّخاللّالحوارّاالجتماعيّالعابرّللحدودّ
والقائمّعلىّالمعارفّوالبحوثّالتيّتوفرهاّمنظمةّالعملّالدولية؛ ّ
(ط) ّتشجيع ّمشاركة ّالنساء ّوالمجموعات ّاألخرى ّالممثلة ّتمثيال ّناقصا ّفي ّمنظمات ّالشركاءّ
االجتماعيين ّوالسعي ّإلى ّتحقيق ّتمثيل ّمتسا ٍو ّبين ّالنساء ّوالرجال ّفي ّمؤسسات ّالحوارّ
االجتماعيّعلىّالمستويينّالوطنيّوالدولي؛ ّ
(ي) ّتعزيزّنُظمّلمنعّوتسويةّالنزاعاتّعلىّمختلفّالمستوياتّ،تعززّالحوارّاالجتماعيّالفعالّ
وترسيّالثقة؛ ّ
(ك) ّإجراءّالبحوثّوالضلوعّفيّحوارّاجتماعيّبشأنّسياساتّسوقّالعملّوتنفيذهاّ .
ينبغيّأنّيتبعّالمكتبّاستراتيجيةّنشطةّلحشدّالمواردّدعماّللهدفّاالستراتيجيّالمتمثلّفيّالحوارّ
االجتماعيّوالهيكلّالثالثيّ،معّمراعاةّاحتياجاتّالهيئاتّالمكونةّ .

تعزيزًالبحوثًوالتدريب ً
 .6ينبغيّللمكتبّأنّيضطلعّببرنامجّالبحوثّالخاصّبهّ،تمشياّمعّاالستراتيجيةّالبحثيةّ
للمنظمةّمنّأجلّالقيامّبماّيلي:
(أ) ّإعدادّتقريرّرائدّسنويا ّبشأنّالهدفّاالستراتيجيّالمتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّ
الثالثيّ.وتحقيقا ّلهذاّالغرضّ،ينبغيّللمكتبّأنّيطورّالمعارف ّوأنّيجريّبحوثا ّدقيقةّ
وتقومّعلىّالبيناتّبشأنّدورّوتأثير:
"ّ "0المفاوضةّالجماعيةّعلىّأوجهّانعدامّالمساواةّواألجورّوظروفّالعملّ،وهوّموضوعّ
ينبغيّأنّيشملهّالتقريرّعلىّنحوّمنتظم؛ ّ
"ّ "8الحوارّاالجتماعيّفيّترجمةّالتنميةّاالقتصاديةّإلىّتقدمّاجتماعيّوالتقدمّاالجتماعيّ
إلىّتنميةّاقتصاديةّفضال ّعنّدورهّوتأثيرهّعلىّاألداءّاالقتصاديّوالقدرةّالتنافسيةّ
للمنشآت؛ ّ
"ّ "3الحوارّاالجتماعيّكوسيلةّمنّأجلّالتصديّللتغيراتّالتيّتقودهاّالعولمةّوالتكنولوجياّ
والتحوالتّالديمغرافيةّوتغيرّالمناخّوالمخاطرّالبيئيةّ،إلىّجانبّتسهيلّإعادةّالهيكلةّ
والقدرةّعلىّالصمودّفيّوجهّاألزماتّاالقتصادية؛
"ّ "9مختلفّأشكالّالتعاونّفيّمكانّالعملّمنّأجلّتعزيزّأماكنّعملّآمنةّومنتجة؛ ّ
(ب) ّإصدارّمعلوماتّوإحصاءاتّوتحليالتّمقارنةّبشأنّالعالقاتّالصناعيةّومساعدةّالدولّ
األعضاءّعلىّجمعّمعلوماتّمحسنةّفيّهذاّالمجال؛
(ج) ّإعدادّأدواتّتدريبيةّبشأنّكافةّأشكالّالحوارّاالجتماعيّ،تجسدّاحتياجاتّالهيئاتّالمكونةّ
وتسلطّالضوءّعلىّالممارساتّاالبتكاريةّلعالمّالعملّالمتغير؛ ّ
(د) ّتوسيعّقاعدةّالمعارف ّبشأنّالممارساتّاالبتكاريةّفيّمجالّالحوارّاالجتماعيّوالعالقاتّ
الصناعيةّ،بماّفيّذلكّفيّمجاالتّمنّقبيلّتوسيعّنطاقّتغطيةّالمفاوضةّالجماعيةّلتشملّ
فئاتّالعاملينّلحسابهمّالخاصّوتعزيزّالسمةّالمنظمةّوتحسينّالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّ
التمييزّوتنظيمّفئاتّالوحداتّاالقتصاديةّوالعمالّالذينّيصعبّتنظيمهمّوتطويرّالمهاراتّ
والقابليةّلالستخدامّومد ّنطاق ّالحماية ّاالجتماعيةّوتعزيز ّتبادلّالخبرات ّفيماّبين ّالدولّ
األعضاء؛ ّ
(ه) ّمواصلةّإجراءّالبحوثّفيماّيتعلقّبسبلّتمتعّالعاملينّفيّالمنصاتّالرقميةّوفيّاقتصادّ
األعمالّالصغيرةّبالحريةّالنقابيةّواالعترافّالفعليّبحقّالمفاوضةّالجماعيةّ،وعلىّهذاّ
األساسّوباالستنادّإلىّنتائجّمناقشاتّمؤتمرّالعملّالدوليّفيّدورتهّالثامنةّبعدّالمائةّ،اتخاذّ
مجلسّاإلدارةّفيّدورتهّفيّتشرينّالثانيّ/نوفمبرّّ8104قراراّبشأنّماّإذاّكانّمنّالمناسبّ
أوّالّعقدّاجتماعّثالثي؛ ّ
(و) ّالسعيّإلىّتوسيعّنطاقّالوصولّإلىّالتدريبّفيّكافةّأقاليمّمنظمةّالعملّالدوليةّ،منّأجلّ
المساعدةّعلىّتحقيقّأقصىّحدّمنّالتوعيةّبشأنّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّوبناءّ
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القدراتّفيّاألقاليمّذاتّالمواردّالمحدودةّ،للمشاركةّفيّاألنشطةّالتدريبيةّالتيّيقدمهاّمركزّ
تورينوّ .

األنشطةًالمتصلةًبالمعايير ً
 .8منّبابّمراعاةّالقرارّبشأنّالمناقشةّالمتكررةّالثانيةّعنّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّ
فيّالعملّ،الذيّاعتمدهّمؤتمرّالعملّالدوليّفيّدورتهّالسادسةّبعدّالمائةّ،8108ّ،والذيّدعاّإلىّ
حفز ّاإلجراءات ّمن ّخالل ّالتعاون ّاإلنمائي ّوغير ّذلك ّمن ّالوسائل ّإلطالق ّحمالت ّترمي ّإلىّ
التصديقّالعالميّعلىّاالتفاقياتّاألساسيةّالثمانيّ،ينبغيّللمكتبّأنّيقومّبماّيلي:
– ّمساعدةّالدولّاألعضاءّعلىّتذليلّالتحدياتّالماثلةّأمامّالتصديقّعلىّاالتفاقيتينّرقمّّ28
ورقمّّ42لمنظمةّالعملّالدوليةّفيّكافةّالبرامجّالقطريةّللعملّالالئقّ،وتنفيذهماّتنفيذاّفعاالّ؛
– ّتكثيف ّالجهود ّلتشجيع ّالتصديق ّعلى ّاالتفاقيتين ّرقم ّّ 28ورقم ّّ 42واتفاقية ّالمشاوراتّ
الثالثيةّ(معاييرّالعملّالدولية)(ّ0486ّ،رقمّّ)099وتنفيذهاّتنفيذاّّفعاالّوتعزيزّتنفيذّصكوكّ
أخرىّذاتّصلة؛
– ّتنظيمّحدثّرفيعّالمستوىّبشأنّالحريةّالنقابيةّوالمفاوضة ّالجماعيةّبالتعاونّالوثيقّمعّ
الهيئات ّالمكونةّ ،خالل ّمئوية ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّبمشاركة ّنشطة ّمن ّممثلين ّعن ّلجنةّ
الحريةّالنقابيةّولجنةّالخبراءّالمعنيةّبتطبيقّاالتفاقياتّوالتوصياتّواللجنةّالثالثيةّلتطبيقّ
المعايير.

تعزيزًاتساقًالسياسات ً
 .2ينبغيّلمنظمةّالعملّالدوليةّ،تمشيا ّمعّإعالنّالعدالةّاالجتماعيةّوفيماّيتعلقّببرنامجّ
عامّّ،8131أنّتقومّبماّيلي:
(أ) ّضمانّأنّيتمتعّالمكتبّبنهجّمتسقّوواضحّللنظرّفيّالحوارّاالجتماعيّوتعزيزهّفيّكافةّ
إداراتهّوأنشطتهّومبادراتهّ،باالستنادّإلىّاحتياجاتّوظروف ّالهيئاتّالمكونةّومعّمراعاةّ
تأثيرّأنشطتهّعلىّأرضّالواقع؛
(ب) ّ إدماجّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّفيّجميعّالنتائجّالسياسيةّوفيّالبرامجّالقطريةّ
للعملّالالئقّوفيّبرامجّوأنشطةّالتعاونّاإلنمائي؛
(ج) ّوضعّمبادراتّجديدةّبشأنّاتساقّالسياساتّفيّبلدانّرائدةّبإشراكّالهيئاتّالمكونةّالثالثيةّ
وجميعّالسلطاتّالمعنيةّوالمنظماتّاإلقليميةّوالدوليةّ،باالستنادّإلىّالخبراتّالسابقة؛ ّ
(د) ّتوسيعّنطاقّالشراكاتّوالتعاونّمعّمنظومةّاألممّالمتحدةّوالمؤسساتّالدوليةّواإلقليميةّ
األخرىّوالمجتمعاتّالمحليةّوالمنظماتّاإلقليميةّالفرعيةّ،بغيةّإدماجّالحوارّاالجتماعيّ
وتحقيقّالمقاصدّالمحددةّفيّإطارّأهدافّالتنميةّالمستدامة؛ ّ
(ه) ّتعزيزّالهيكلّالثالثيّوإشراكّالشركاءّاالجتماعيينّفيّاستراتيجياتّوطنيةّترميّإلىّتنفيذّ
برنامجّعامّّ،8131الّسيماّالهدفّّ2بشأنّالعملّالالئقّوالنموّاالقتصادي؛ ّ
(و) ّاالستنادّبشكلّنشط ّ إلىّبرنامجّمنظمةّالعملّالدوليةّوطبيعتهاّالثالثيةّالفريدةّوخبرتهاّفيّ
مجالّالحوارّاالجتماعيّوقدرتهاّعلىّجمعّالشملّ،لتكونّشريكاّأساسياّفيّالجهودّالراميةّ
إلىّتحقيقّإصالحّمثمرّلمنظومةّاألممّالمتحدةّ،دعماّلواليةّمنظمةّالعملّالدوليةّوهيكلها؛ ّ
(ز) ّالمشاركةّ،معّمراعاةّآراءّالهيئاتّالمكونةّلهاّ،فيّالميثاق ّالعالمي ّمن ّأجل ّالهجرة ّبغيةّ
ضمان ّإدماج ّالحوار ّاالجتماعي ّوالهيكل ّالثالثي ّوالعمل ّالالئق ّفي ّعملية ّإعداد ّالميثاقّ
وتنفيذهّ .
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