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ًلثا ًثا

ًقرارًبشأنًالمناقشةًالمتكررةًالثانيةً

ًعنًالحوارًاالجتماعيًوالهيكلًالثالثي
1ًً

ّفيّئةالماّبعدّالسابعةّدورتهّفيّجنيفّفيّالمنعقدّالدولية،ّالعملّلمنظمةّالعامّالمؤتمرّإنّ 

ّ،8102ّعام

ّعالنإّمعّتمشيا ّّنّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيبشأّثانيةّمتكررةّمناقشةّأجرىّوقد

ّالعدالةّإعالن)8112ّّعادلة،ّعولمةّأجلّمنّاالجتماعيةّالعدالةّبشأنّالدوليةّالعملّمنظمة

ّأكبرّأنّللمنظمةّينبغيّالتيّالطريقةّفيّللنظرّ،(االجتماعية ّبفعالية ّواقعلّتستجيبّبموجبها،

ّفيها،ّمنّخاللّاالستخدامّالمنسقّلكافةّوسائلّالعمل،ّاألعضاءّالدولّواحتياجات

يجيّبشأنّتعزيزّالهدفّاالستراتّللعملّإطارا ّّتتضمنّالتيّالتاليةّاالستنتاجاتّيعتمد .0

ّالمتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي؛

ّلنحواّعلىّاالستنتاجاتّفيّظرالنّ)المكتب(ّإلىّالدوليّالعملّمكتبّإدارةّمجلسّيدعو .8

ّإنفاذها؛ّفيّالمكتبّإرشادّوإلىّالواجب

ّ:يليّبماّيقومّأنّالعامّالمديرّإلىّيطلب .3

ّإلنفاذّاالستنتاجات،ّلينظرّفيهاّمجلسّاإلدارة؛ّعملّخطةّإعداد (أ)

ستقبلّوإلىّاللجنةّالعالميةّبشأنّمّالمعنيةّواإلقليميةّالعالميةّالمنظماتّإلىّاالستنتاجاتّإبالغ (ب)

ّاهتمامها؛ّالسترعاءالعملّ

ّارجخّمنّالمواردّوحشدّالمقبلةّوالميزانيةّالبرنامجّمقترحاتّإعدادّعندّاالستنتاجاتّمراعاة (ج)

ّالميزانية؛

ّ.االستنتاجاتّتنفيذّعمليةّعلىّاطالعّعلىّاإلدارةّمجلسّإبقاء (د)

ًًالثانيةًالمتكررةًالمناقشةًبشأنًاالستنتاجات

ًالحوارًاالجتماعيًوالهيكلًالثالثيًعن

ّوالسياقّالتوجيهيةّالمبادئ

إنّالمؤتمر،ّإذّيذك رّبالقرارّبشأنّالمناقشةّالمتكررةّاألولىّعنّالحوارّاالجتماعي،ّالذيّ

"المؤتمر"(ّفيّدورتهّالثانيةّبعدّالمائةّفيّعامّ ،8103ّاعتمدهّمؤتمرّالعملّالدوليّ)يسمىّالحقاّ 

يؤكدّمنّجديدّعلىّالجدوىّالتامةّللمبادئّالتوجيهيةّالواردةّفيه.ّوللحوارّاالجتماعي،ّالقائمّعلىّ

احترامّالحريةّالنقابيةّواالعترافّالفعليّبحقّالمفاوضةّالجماعية،ّدوٌرّحاسمّفيّوضعّالسياساتّ

.ّوالحوارّالقتصاديالكفيلةّبالنهوضّبالعدالةّاالجتماعية.ّوهوّوسيلةّلتحقيقّالتقدمّاالجتماعيّوا

ّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّضروريانّإلحاللّالديمقراطيةّواإلدارةّالسديدة.ّّ

إنّوجودّمنظماتّأصحابّعملّومنظماتّعمالّحرةّومستقلةّوقويةّوتمثيلية،ّباالقترانّ

ّابثقةّوالتزامّواحترامّالحكوماتّالستقالليةّالشركاءّاالجتماعيينّونتائجّالحوارّاالجتماعي،ّإنم

ّهيّشروطّأساسيةّإلرساءّحوارّاجتماعيّفعال.

للتقاليدّوالسياقاتّالوطنية،ّ متنوعةّومستوياتّمختلفةّوفقاّ  إنّالحوارّاالجتماعيّيتخذّأشكاالّ 

بماّفيّذلكّعلىّشكلّحوارّاجتماعيّعابرّللحدودّفيّإطارّاقتصادّيتسمّأكثرّفأكثرّبالعولمةّ

والّيوجدّنهجّموحدّلتنظي ّالمفاوضةّالجماعيةّويزدادّتعقيدا ّ. غيرّأن  مّالحوارّاالجتماعيّوتعزيزهّ.

تبقىّفيّصميمّالحوارّاالجتماعي.ّكماّأنّالمشاوراتّوتبادلّالمعلوماتّوغيرّذلكّمنّأشكالّ

ّالحوارّاالجتماعيّبينّالشركاءّاالجتماعيينّومعّالحكومات،ّتتسمّباألهميةّهيّاألخرى.

————— 
ّ.8102حزيران/ يونيه  7اعُتمد في 0ّّّ
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ّالثالثيّوالثنائي ّاالجتماعي ّالعملّّويؤديّالحوار ّوشروط ّاألجور ّفيّتحديد ّمهما  دورا 

وتعزيزّالعملّالالئقّوالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّالتمييزّوتوفيرّالحمايةّاالجتماعيةّوالسالمةّ

ّالتغيراتّ ّواستباق ّالمساواة ّانعدام ّأوجه ّمن ّوالحد ّالمهارات ّتنمية ّودعم ّالمهنيتين والصحة

للصمودّاالقتصاديّواالجتماعيّوللقدرةّوإدارتها.ّويمكنّأنّيكونّالحوارّاالجتماعيّ قوياّ  محركاّ 

ّعلىّالمنافسةّواالستقرارّوتحقيقّالنموّوالتنميةّالشاملينّوالمستدامين.ّ

وفيّوقتّباتتّفيهّمنظمةّالعملّالدوليةّعلىّقابّقوسينّمنّاالحتفالّبمئويتها،ّوعلىّخلفيةّ

ّالعمل،ّ ّالهيئاتّالمكونةّالثالثيةّوتؤكمنّالتغيراتّالعميقةّوالسريعةّالتيّتؤثرّفيّعالم دّتجدد

ّ ّبتعزيزّوتطبيقّمبادئّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي.ّوتعيدّالتأكيدّأيضا ّعلىّأن  التزامها

التنفيذّالعمليّإلجراءاتّمنظمةّالعملّالدوليةّينبغيّأنّيسترشدّبالوقائعّواالحتياجاتّالمتنوعةّ

ّمنّةاالجتماعيّالعدالةّبشأنّالدوليةّالعملّإعالنّمنظمةّللهيئاتّالمكونةّالوطنية،ّكماّهوّمبينّفي

ّ.8112ّعادلة،ّعولمةّأجل

إنّتكريسّالحوارّاالجتماعيّعلىّكافةّالمستوياتّوتعزيزّأهميتهّوشموليتهّوفعاليته،ّبماّ

ّالفعالّ ّالتنفيذ ّأجل ّمن ّخاصة ّبأهمية ّيتسم ّالالئق، ّللعمل ّالقطرية ّالبرامج ّخالل ّمن ّذلك في

(8131ّمنّأجلّالتنميةّالمستدامةّ)برنامجّعام8131ّّعنية،ّبماّفيهاّبرنامجّعامّللمبادراتّالم

ّالمتحدةّ ّاألمم ّلمنظومة ّالجاري ّاإلصالح ّسياق ّوفي ّالصلة، ّذات ّالمستدامة ّالتنمية وأهداف

ّاإلنمائية.

ّاالتجاهاتّ ّويراعي ّالعمل ّمستقبل ّمعالم ّفيّرسم ّمهما  ّدورا  ّاالجتماعي ّالحوار ويؤدي

ّمجاالتّالعولمةّوالتكنولوجياّوالديمغرافياّوتغيرّالمناخ.الخاصةّفيّ

ّاالجتماعيينّ ّالشركاء ّلرفاه ّأساسيا  ّأمرا  ّأشكاله ّبكافة ّالمجدي ّاالجتماعي ّالحوار ويبقى

والمجتمع.ّوعلىّالرغمّمنّالتنميةّاالقتصاديةّواالجتماعية،ّالّيزالّهناكّالعديدّمنّالتحديات،ّبماّ

عملّوالسمةّغيرّالمنظمةّومواطنّالعجزّفيّالعملّالالئقّوانعدامّفيّذلكّالفقرّوتدنيّحصةّال

ّالمجموعاتّ ّمصالح ّمراعاة ّوضرورة ّالجنسين ّوبين ّواالجتماعية ّاالقتصادية المساواة

المستضعفة.ّوتعجزّبلدانّكثيرةّعنّتوفيرّحمايةّحقّالمفاوضةّالجماعيةّحمايةّكاملة،ّوتشيرّ

ّغالبيةّالعمالّمنخرطو مليونّشخص82ّّنّفيّالعمالةّغيرّالمنظمةّويوجدّقرابةّالبياناتّإلىّأن 

ّفيّالعملّالجبري.
للتنميةّوتزيدّّتكونوفيّحينّيمكنّأن8ّّ سالسلّالتوريدّواإلمدادّالعالميةّمحركاّ 

منّالفرصّأمامّالرجالّوالنساءّلالنتقالّإلىّالسمةّالمنظمة،ّفإنّأوجهّالقصورّضمنّسالسلّ

تّفيّوجودّمواطنّالعجزّفيّالعملّالالئق.ّومنّشأنّالتغيراتّالتوريدّواإلمدادّالعالميةّساهم

جديدة،ّغيرّأنهاّيمكنّ التقدمّالتكنولوجيّواالقتصادّاألخضر،ّأنّتستحدثّفرصاّ  فيهّا السريعة،ّبمّا

أنّتؤديّأيضا ّإلىّحاالتّمنّالتعط لّونقلّالوظائف.ّوالحوارّاالجتماعيّالّغنىّعنهّلمواجهةّ

ّهذهّالتحديات.

ّلـمالعّارـإط

ّإطارّالعملّالذيّاعتمدهّفيّعامّ .0 يحددّاألهدافّبالنسبة8103ّّإنّالمؤتمر،ّإذّيذك رّبأن 

إلىّمنظمةّالعملّالدوليةّوهيئاتهاّالمكونة،ّفإن هّيدعوّالمكتبّوالهيئاتّالمكونةّإلىّضمانّتنفيذّ

فعاال .ّ  تلكّاألهدافّتنفيذاّ 

تكررةّالثانيةّبشأنّالحوارّاالجتماعيّوإطارّالعملّالمقترحّالمنبثقّعنّالمناقشةّالم .8

والهيكلّالثالثي،ّالتيّجرتّخاللّالدورةّالسابعةّبعدّالمائةّلمؤتمرّالعملّالدولي،ّيطلبّمنّالدولّ

األعضاءّومنظمةّالعملّالدوليةّعلىّحدّسواءّاتخاذّاإلجراءاتّالكفيلةّبإنفاذّاالستنتاجاتّالمعتمدةّ

 والواردةّفيّهذهّالوثيقة.

————— 
ّانظر:8ّّّ

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage; Geneva, ILO, 

2017. 
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ّالثالثيّوالهيكلّاالجتماعيّالحوارّتعزيزّأجلّمنّتدابير

 ينبغيّللدولّاألعضاء،ّبدعٍمّمنّالمنظمة،ّأنّتقومّبماّيلي: .3

ضمانّأنّيُمنحّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّالمواردّالمناسبةّوأنّيحصالّأوّيحافظاّّ)أ(

يذّسياقّتنفّعلىّمكانةّمهمةّعندّوضعّالسياسات،ّوذلكّفيّعالمّعملّماّفتئّيتطورّوفي

 المستدامة؛ّأهدافّالتنمية

فيّاحترامّّ)ب( حابّالحقوقّاألساسيةّألصّبشأنّالمبادئّقيوتحقّزيوتعزاالضطالعّبمسؤولياتهّا

ّالمفاوضةّيفّبالحقّالفعليّواالعترافّالنقابيةّالحريةالعملّوللعمالّومنظماتهمّفيماّيتعلقّب

مؤاتيةّالجماعية، لتحقيقّالهدفّاالستراتيجيّالمتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّّبوصفهاّظروفاّ 

ّوحمايةّةالنقابيّالحريةّاتفاقيةّوالهيكلّالثالثي.ّويدعوّالمؤتمرّإلىّالتصديقّالعالميّعلى

ّ(42ّرقم)0494ّّالجماعية،ّوالمفاوضةّالتنظيمّحقواتفاقيةّّ(28ّرقم)0492ّالتنظيم،ّحق

 فعاال ؛ّوتنفيذهماّتنفيذا ّ

ّيئةّقانونيةّومؤسسيةّمؤاتيةّللنهوضّبحوارّاجتماعيّفعال؛تعزيزّبّ)ج(

تقويةّآلياتّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّبشأنّالسياساتّذاتّالصلةّبعالمّالعملّالمتغير،ّّ)د(

ّبماّفيّذلكّالتغيرّالتكنولوجيّواالقتصادّاألخضرّوالتحوالتّالديمغرافيةّوالعولمة؛

ّالعامّّ(ه) ّالقطاعين ّفي ّالمناسبة، ّالمستويات ّكافة ّعلى ّالطوعية ّالجماعية ّالمفاوضة تعزيز

للقوانينّوالممارساتّالمعنية،ّمنّأجلّالمساعدةّعلىّحصولّ والخاصّعلىّحدّسواء،ّوفقاّ 

ّالعملّعنّاألجرّفيّوالمساواةالجميعّعلىّقسطّعادلّمنّثمارّالتقدمّوظروفّعملّالئقةّ

ةّوالمساواةّبينّالجنسين،ّباإلضافةّإلىّتنميةّالمهاراتّوتعزيزّاستدامةّالمتساويّالقيمةّذي

ّالمنشآت؛

تشجيعّالتعاونّالفعالّفيّمكانّالعملّباعتبارهّأداةّتسمحّبضمانّأماكنّعملّآمنةّومنتجة،ّّ)و(

ّبحيثّيحترمّالمفاوضةّالجماعيةّونتائجهاّوالّيقوضّدورّالنقابات؛

ّومستوياته؛ّلفّأشكالّالحوارّاالجتماعيتعزيزّالرابطّالفعالّبينّمختّ)ز(

توفيرّالمواردّالماليةّوالتكنولوجيةّوالبشريةّالالزمةّوتعزيزّفعاليةّونجاعةّالنُظمّالوطنيةّّ)ح(

ّالعمل؛ّإلدارة

ّنتائجّّ)ط( ّالحال، ّمقتضى ّحسب ّوتنفيذهم، ّاالجتماعيين ّوالشركاء ّالحكومات ّاحترام ضمان

ّالحوارّاالجتماعيّالمتفقّعليها؛

ّحسبّمقتضىّالحال،ّ)ي( ّالنزاعات،ّّإرساء، ّالمنالّلمنعّوتسوية ّوسهلة ّوشفافة آلياتّفعالة

ّوتطويرهاّمعّالشركاءّاالجتماعيين؛ّ

ّرافواالعتوضعّنُهجّابتكارية،ّبماّفيهاّمبادراتّلضمانّأنّتكونّممارسةّالحريةّالنقابيةّّ)ك(

مشمولينّومحترمينّفيّعالقاتّاالستخدامّالتيّلمّتكنّّالجماعية،ّالمفاوضةّبحقّالفعلي

موجودةّفيهاّحتىّاآلن،ّوفيّأشكالّاالستخدامّالجديدةّوالناشئة،ّوأنّيكونّالعمالّقادرينّ

ّبالقوانينّ ّعمال  ّالمطبقة، ّالجماعية ّاالتفاقات ّبموجب ّلهم ّالممنوحة ّبالحماية ّالتمتع على

ّالساريةّوالظروفّالوطنية؛

ّمؤّ)ل( ّجماعياّ خلقّبيئة ّوالمفاوضة ّفيّالتنظيم ّحقهم اتيةّألصحابّالعملّوللعمالّلممارسة

وينبغيّللدولّاألعضاء،ّ والمشاركةّفيّالحوارّاالجتماعيّعندّاالنتقالّإلىّاالقتصادّالمنظمّ.

عندّتصميمّهذهّالبيئة،ّأنّتتشاورّمعّأكثرّالمنظماتّتمثيال ّألصحابّالعملّوللعمالّوأنّ

ّللممارسةّّتشجعّالمشاركةّالنشطة ّالمنظماتّالتيّينبغيّأنّتدرجّفيّصفوفها،ّوفقا  لهذه

ّاديةاالقتصّوالوحداتّللعمالّوالممثلةالوطنية،ّممثلينّعنّالمنظماتّالقائمةّعلىّالعضويةّ

ّم؛المنظّغيرّاالقتصادّفي

بشأنّالحوارّاالجتماعيّّ)م( توسيعّنطاقّالتعاونّمنّأجلّتبادلّالخبراتّوالممارساتّاالبتكاريّة

ّوالهيكلّالثالثي؛

منّأهدافّالتنميةّالمستدامة2ّّ-2دعمّوتمويلّخطةّعملّمنظمةّالعملّالدوليةّحولّالمقصدّّ)ن(

ّفيّسياقّتمويلّبرنامجّوميزانيةّمنظمةّالعملّالدوليةّوالتمويلّمنّخارجّالميزانية؛
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،ّمنّأجلّلتوفيرّبيئةّمؤاتيةّللحوارّاالجتماعيّالعابرّللحدود،ّوتعزيزهّحسبّمقتضىّالحاّ)س(

النهوضّبالعملّالالئق،ّبماّفيّذلكّلصالحّالمجموعاتّالمستضعفةّمنّالعمالّفيّسالسلّ

ّالتوريدّواإلمدادّالعالمية؛

تعزيزّالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّالتمييزّوتشجيعّتقويةّوزيادةّمشاركةّالمرأةّوالشبابّّ)ع(

ّوضلوعهمّفيّالحوارّاالجتماعي؛ّ

حال،ّالحوارّاالجتماعيّالثالثيّبشأنّالمسائلّذاتّالصلةّبهجرةّتشجيع،ّحيثماّيقتضيّالّ)ف(

ّاليدّالعاملةّمعّالسلطاتّالمعنية.

ّّةـالدوليّلـالعمّةـمنظمّعملّوسائلّدـحش
ّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّبشأن

طلبّيُّّبمئويتها،ّاالحتفالّمنّقوسينّقابّعلىّالدوليةّالعملّمنظمةّفيهّباتتّوقتّفي .9

المنظمةّإنفاذّهذاّالقرارّإنفاذا ّكامال ّومساعدةّالدولّاألعضاءّعلىّتعزيزّالحوارّاالجتماعيّمنّ

بجميعّأشكالهّوعلىّكافةّالمستويات،ّتمشيا ّمعّمعاييرّمنظمةّالعملّالدولية.ّوينبغيّالقيامّبذلكّ

 باستخدامّوسائلّالعملّالتالية:

ًبناءًالقدراتًوتعزيزًالتعاونًاإلنمائي

لمكتبّالعملّالدوليّ)المكتب(،ّبدعٍمّمنّالهيئاتّالمكونةّوكجزءّمنّالبرنامجّينبغيّ .2

األوسعّللتعاونّاإلنمائي،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّالبرامجّالقطريةّللعملّالالئقّوالتعاونّالمعززّمعّ

مركزّالتدريبّالدوليّالتابعّلمنظمةّالعملّالدوليةّفيّتورينوّ)مركزّتورينو(،ّوبالتعاونّمعّسائرّ

 لشركاءّالمعنيين،ّأنّيعززّقدرةّالهيئاتّالمكونةّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّللقيامّبماّيلي:ا

علىّأنّتدرجّفيّصفوفها،ّّوللعمالّالعملّألصحابّتمثيال ّّاألكثرّالمنظماتتعزيزّقدرةّّ)أ(

ّللعمالّ ّالعضوية ّعلى ّالقائمة ّالتمثيلية ّالمنظمات ّعن ّممثلين ّالوطنية، ّللممارسة وفقا 

اتّاالقتصاديةّمنّاالقتصادّغيرّالمنظمّلتمكينهمّمنّالمشاركةّبفعاليةّفيّالحوارّوالوحد
االجتماعيّالثالثيّوالثنائيّوالتفاوضّوتنفيذّاالتفاقاتّوالتأثيرّعلىّالسياساتّالعامةّتمشياّ 

 (؛819)رقم8102ّّمعّتوصيةّاالنتقالّمنّاالقتصادّغيرّالمنظمّإلىّاالقتصادّالمنظم،ّ

اجّالعمالّالمنخرطينّفيّعالقاتّاستخدامّلطالماّكانواّفيهاّأقلّإدماجا ّوالعمالّتشجيعّإدمّ)ب(

المنخرطينّفيّأشكالّاستخدامّجديدةّوناشئة،ّفيّالحوارّاالجتماعيّواالعترافّالفعليّبحقّ

 المفاوضةّالجماعية؛

عدمّوّالمشاركةّفيّمفاوضةّجماعيةّتسهمّفيّأسواقّالعملّالشاملةّوالمساواةّبينّالجنسينّ)ج(

التمييزّوتوزيعّاألجورّالمنصفةّوظروفّالعملّالالئقةّوتعزيزّاإلنتاجية،ّمعّمراعاةّتنوعّ

ّالوطنية؛ّالنُظمّوالظروف

تعزيزّفعاليةّوشموليةّآلياتّومؤسساتّالحوارّاالجتماعيّالوطنيّالثالثيّبينّالحكوماتّّ)د(

ّيتعلقّبالمجاالتّالتيّترتب ّفيما أهدافّطّبمستقبلّالعملّووالشركاءّاالجتماعيين،ّالسيما

ّالتنميةّالمستدامة؛

تعزيزّالحوارّاالجتماعيّودورّالشركاءّاالجتماعيينّعلىّكافةّالمستوياتّفيّتصميمّوتنفيذّّ(ه)

السياساتّالراميةّإلىّدعمّالعمالّوالمنشآتّعلىّالتكيفّمعّبيئةّعملّسريعةّالتغير،ّبماّفيّ

ّل؛ذلكّمنّخاللّتنميةّالمهاراتّوالتعلمّالمتواص

ّّ)و( ّالالئق ّوالعمل ّالعمالة ّتولد ّأداة ّبوصفه ّاالجتماعي ّالحوار ّالوقايةّألغراضاستخدام

ّزاعاتالنّعنّالناجمةّاألزماتّبأوضاعّيتعلقّفيماّالصمود،ّعلىّوالقدرةّوالسالمّواالنتعاش

ّالصمود،ّعلىّوالقدرةّالسالمّأجلّمنّالالئقّوالعملّالعمالةّتوصية،ّتمشيا ّمعّوالكوارث

ّ؛(812ّرقم)8108ّ

ّآمنةّّ)ز( ّأماكنّعمل ّعلىّضمان ّتساعد ّأداة ّبوصفه ّالعمل ّفيّمكان ّالفعال ّالتعاون تشجيع

ّالنقابات؛ّدورّيقوضّوالّونتائجهاّالجماعيةّالمفاوضةّيحترمّبشكلومنتجة،ّ
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االضطالعّبدورّأقوىّفيّسياقّدولي،ّالسيماّمنّخاللّالحوارّاالجتماعيّالعابرّللحدودّّ)ح(

ّعلىّالمعارفّوالبحوثّالتيّتوفرهاّمنظمةّالعملّالدولية؛ّوالقائم

ّفيّمنظماتّالشركاءّّ)ط( ّناقصا  ّتمثيال  ّوالمجموعاتّاألخرىّالممثلة ّالنساء ّمشاركة تشجيع

ّمؤسساتّالحوارّ ّفي ّوالرجال ّالنساء ّبين ّمتساٍو ّتمثيل ّتحقيق ّإلى ّوالسعي االجتماعيين

ّاالجتماعيّعلىّالمستويينّالوطنيّوالدولي؛

تعزيزّنُظمّلمنعّوتسويةّالنزاعاتّعلىّمختلفّالمستويات،ّتعززّالحوارّاالجتماعيّالفعالّّي()

ّالثقة؛ّوترسي

ّ.إجراءّالبحوثّوالضلوعّفيّحوارّاجتماعيّبشأنّسياساتّسوقّالعملّوتنفيذهاّ)ك(

للهدفّاالستراتيجيّالمتمثلّفيّ لحوارّاينبغيّأنّيتبعّالمكتبّاستراتيجيةّنشطةّلحشدّالمواردّدعماّ 

ّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثي،ّمعّمراعاةّاحتياجاتّالهيئاتّالمكونة.

ًتعزيزًالبحوثًوالتدريب

ينبغيّللمكتبّأنّيضطلعّببرنامجّالبحوثّالخاصّبه،ّتمشيا ّمعّاالستراتيجيةّالبحثيةّ .6

 للمنظمةّمنّأجلّالقيامّبماّيلي:

لمتمثلّفيّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّإعدادّتقريرّرائدّسنويا ّبشأنّالهدفّاالستراتيجيّاّ)أ(

ّدقيقةّ ّينبغيّللمكتبّأنّيطورّالمعارفّوأنّيجريّبحوثا  ّالغرض، ّلهذا ّوتحقيقا  الثالثي.

 دورّوتأثير:ّوتقومّعلىّالبيناتّبشأن

وهوّموضوعّّ"0" واألجورّوظروفّالعملّ، المساواّة انعداّم علىّأوجّه الجماعيّة المفاوضّة

ّنحوّمنتظم؛ينبغيّأنّيشملهّالتقريرّعلىّ

الحوارّاالجتماعيّفيّترجمةّالتنميةّاالقتصاديةّإلىّتقدمّاجتماعيّوالتقدمّاالجتماعيّّ"8"

إلىّتنميةّاقتصاديةّفضال ّعنّدورهّوتأثيرهّعلىّاألداءّاالقتصاديّوالقدرةّالتنافسيةّ

ّللمنشآت؛

العولمّةّ"3" منّأجلّالتصديّللتغيراتّالتيّتقودهّا نولوجياّوالتكالحوارّاالجتماعيّكوسيلّة

والتحوالتّالديمغرافيةّوتغيرّالمناخّوالمخاطرّالبيئية،ّإلىّجانبّتسهيلّإعادةّالهيكلةّ

 والقدرةّعلىّالصمودّفيّوجهّاألزماتّاالقتصادية؛

ّمختلفّأشكالّالتعاونّفيّمكانّالعملّمنّأجلّتعزيزّأماكنّعملّآمنةّومنتجة؛ّ"9"

ّالدولّإصدارّمعلوماتّوإحصاءاتّوتحليالتّمقارنّ)ب( ةّبشأنّالعالقاتّالصناعيةّومساعدة

نةّفيّهذاّالمجال؛  األعضاءّعلىّجمعّمعلوماتّمحس 

دّاحتياجاتّالهيئاتّالمكونةّّ)ج( إعدادّأدواتّتدريبيةّبشأنّكافةّأشكالّالحوارّاالجتماعي،ّتجس 

ّوتسل طّالضوءّعلىّالممارساتّاالبتكاريةّلعالمّالعملّالمتغير؛

بشأنّالممارساتّاالبتكاريةّفيّمجالّالحوارّاالجتماعيّوالعالقاتّّتوسيعّقاعدةّالمعارفّ)د(

الصناعية،ّبماّفيّذلكّفيّمجاالتّمنّقبيلّتوسيعّنطاقّتغطيةّالمفاوضةّالجماعيةّلتشملّ

فئاتّالعاملينّلحسابهمّالخاصّوتعزيزّالسمةّالمنظمةّوتحسينّالمساواةّبينّالجنسينّوعدمّ

تصاديةّوالعمالّالذينّيصعبّتنظيمهمّوتطويرّالمهاراتّالتمييزّوتنظيمّفئاتّالوحداتّاالق

ّبينّالدولّ ّاالجتماعيةّوتعزيزّتبادلّالخبراتّفيما ّنطاقّالحماية والقابليةّلالستخدامّومد

ّاألعضاء؛

ّيتعلقّبسبلّتمتعّالعاملينّفيّالمنصاتّالرقميةّوفيّاقتصادّّ(ه) مواصلةّإجراءّالبحوثّفيما

بيةّواالعترافّالفعليّبحقّالمفاوضةّالجماعية،ّوعلىّهذاّاألعمالّالصغيرةّبالحريةّالنقا

األساسّوباالستنادّإلىّنتائجّمناقشاتّمؤتمرّالعملّالدوليّفيّدورتهّالثامنةّبعدّالمائة،ّاتخاذّ

نوفمبرّ فيّتشرينّالثانيّ/ فيّدورتّه كانّمنّالمناسب8104ّّمجلسّاإلدارّة إذّا بشأنّمّا قراراّ 

ّأوّالّعقدّاجتماعّثالثي؛

السعيّإلىّتوسيعّنطاقّالوصولّإلىّالتدريبّفيّكافةّأقاليمّمنظمةّالعملّالدولية،ّمنّأجلّّ)و(

المساعدةّعلىّتحقيقّأقصىّحدّمنّالتوعيةّبشأنّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّوبناءّ
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مركزّ التدريبيةّالتيّيقدمهّا فيّاألنشطّة للمشاركّة القدراتّفيّاألقاليمّذاتّالمواردّالمحدودةّ،

ّرينو.تو

ًاألنشطةًالمتصلةًبالمعايير

المبادئّوالحقوقّاألساسيةّّعنّالثانيةّالمتكررةّالمناقشةّبشأنّالقرارّمراعاةّمنّباب .8

والذيّدعاّإلىّّ،8108بعدّالمائة،ّّالسادسةّدورتهّفيّالدوليّالعملّمؤتمرّاعتمدهّالذيّفيّالعمل،

ّإلىّترميّحمالتّإلطالقّالوسائلّمنّذلكّوغيرّاإلنمائيّالتعاونّخاللّمنّاإلجراءاتّفزح

 ينبغيّللمكتبّأنّيقومّبماّيلي:ّالثماني،ّاألساسيةّاالتفاقياتّعلىّالعالميّالتصديق

28ّمساعدةّالدولّاألعضاءّعلىّتذليلّالتحدياتّالماثلةّأمامّالتصديقّعلىّاالتفاقيتينّرقمّّ–

فعاال ّّالبرامجلمنظمةّالعملّالدوليةّفيّكافة42ّّورقمّ تنفيذاّ  وتنفيذهمّا  ؛القطريةّللعملّالالئقّ،

ّالتصديقّ– ّلتشجيع ّّعلىّتكثيفّالجهود 28ّّّرقماالتفاقيتين ّالمشاورات42ّّورقم واتفاقية

)معايير وتنفيذه099)رقّم0486ّالعملّالدولية(ّ،ّالثالثيّة صكوكّتنفيذا ّّاّ( وتعزيزّتنفيّذ ّفعاالّ 

 أخرىّذاتّصلة؛

قّمعّالجماعيةّبالتعاونّالوثيّوالمفاوضةىّبشأنّالحريةّالنقابيةّتنظيمّحدثّرفيعّالمستوّ–

ّمنّممثلينّعنّلجنةّ ّنشطة ّبمشاركة ّالعملّالدولية ّمنظمة ّخاللّمئوية الهيئاتّالمكونة،

الحريةّالنقابيةّولجنةّالخبراءّالمعنيةّبتطبيقّاالتفاقياتّوالتوصياتّواللجنةّالثالثيةّلتطبيقّ

 المعايير.

ًاساتتعزيزًاتساقًالسي

ينبغيّلمنظمةّالعملّالدولية،ّتمشيا ّمعّإعالنّالعدالةّاالجتماعيةّوفيماّيتعلقّببرنامجّ .2

 يلي:ّ،ّأنّتقومّبما8131عامّ

ضمانّأنّيتمتعّالمكتبّبنهجّمتسقّوواضحّللنظرّفيّالحوارّاالجتماعيّوتعزيزهّفيّكافةّّ)أ(

الهيئاتّالمكونةّومعّمراعاةّّإداراتهّوأنشطتهّومبادراته،ّباالستنادّإلىّاحتياجاتّوظروف

 تأثيرّأنشطتهّعلىّأرضّالواقع؛

إدماجّالحوارّاالجتماعيّوالهيكلّالثالثيّفيّجميعّالنتائجّالسياسيةّوفيّالبرامجّالقطريةّّ)ب(

 للعملّالالئقّوفيّبرامجّوأنشطةّالتعاونّاإلنمائي؛

الثيةّالهيئاتّالمكونةّالثّوضعّمبادراتّجديدةّبشأنّاتساقّالسياساتّفيّبلدانّرائدةّبإشراكّ)ج(

ّوجميعّالسلطاتّالمعنيةّوالمنظماتّاإلقليميةّوالدولية،ّباالستنادّإلىّالخبراتّالسابقة؛

توسيعّنطاقّالشراكاتّوالتعاونّمعّمنظومةّاألممّالمتحدةّوالمؤسساتّالدوليةّواإلقليميةّّ)د(

دماجّالحوارّاالجتماعيّاألخرىّوالمجتمعاتّالمحليةّوالمنظماتّاإلقليميةّالفرعية،ّبغيةّإ

ّوتحقيقّالمقاصدّالمحددةّفيّإطارّأهدافّالتنميةّالمستدامة؛

تعزيزّالهيكلّالثالثيّوإشراكّالشركاءّاالجتماعيينّفيّاستراتيجياتّوطنيةّترميّإلىّتنفيذّّ(ه)

ّبشأنّالعملّالالئقّوالنموّاالقتصادي؛2ّسيماّالهدفّّ،ّال8131ّبرنامجّعام

إلىّبرنامجّمنظمةّالعملّالدوليةّوطبيعتهاّالثالثيةّالفريدةّوخبرتهاّفيّّاالستنادّبشكلّنشطّ)و(

فيّالجهودّالراميةّ أساسياّ  مجالّالحوارّاالجتماعيّوقدرتهاّعلىّجمعّالشمل،ّلتكونّشريكاّ 

لواليةّمنظمةّالعملّالدوليةّوهيكلها؛ ّإلىّتحقيقّإصالحّمثمرّلمنظومةّاألممّالمتحدة،ّدعماّ 

بغيةّّالهجرةّأجلّمنّالعالميّالميثاقمراعاةّآراءّالهيئاتّالمكونةّلها،ّفيّالمشاركة،ّمعّّ)ز(

ّالميثاقّ ّإعداد ّالالئقّفيّعملية ّالثالثيّوالعمل ّاالجتماعيّوالهيكل ّإدماجّالحوار ضمان

ّوتنفيذه.
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