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( مقترحات المدير 8102تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  333دورته أيّد مجلس اإلدارة في  .1

عمل مؤتمر ال الينظر فيه اة التشاور من أجل وضعهوعملي االوثيقة الختامية ونسقهمسودة طبيعة العام بشأن 

 تالية:. وتضمن  عملية التشاور المقترحة النقاط المهمة ال8102الدولي في دورته الثامنة بعد المائة لعام 

 ؛8102غير الرسمية في شباط/ فبراير  مشاوراتلل وثيقة عملإعداد  )أ(

للوثيقة الختامية، ليناقشها مجلس اإلدارة ويقدم اإلرشادات بشأنها  يةاألساس الدعائمإعداد وثيقة ثانية توفر  )ب(

 ؛(8102 )آذار/ مارس 333في دورته 

مجلس التي يجريها مناقشة البعد ، 8102نيسان/ أبريل  إعداد وثيقة ثالثة للمشاورات غير الرسمية في )ج(

 ؛اإلدارة

 .اللجنة الجامعةكي تنظر فيه  8102إعداد مشروع نص مقترح للوثيقة الختامية في أوائل أيار/ مايو  )د(

 3الثالث خالل األسبوع الذي يبدأ في  المجموعاتمع  لةمشاورات مفصّ وجرى إعداد وثيقة عمل وُعقدت  .2

. ونُوقش  طائفة واسعة من القضايا خالل المشاورات، وتسعى هذه الورقة إلى تحديد 8102ر فبراي شباط/

 ويقدم اإلرشادات بشأنها. مجلس اإلدارةكي يناقشها  الختامية"الدعائم األساسية" للوثيقة 

اً بياناً طموحأن تكون  مفاده أنه ال بد للوثيقة الختامية منكان هناك تقارب جلي في اآلراء  المشاوراتوخالل  .3

والتركيز االستراتيجيين على المدى الطويل لمنظمة العمل الدولية. وكان هناك أيضاً  االتجاهمقتضب يحدد  وإنما

الوثيقة الختامية التأكيد على أهمية ديباجة دستور منظمة العمل الدولية وديباجة  لضرورة أن تعيد تأييد قوي

ن تكون ألكان هناك تأييد كبير  معهما في األهمية. وعلى ضوء ذلك،وتتساوى إعالن فيالدلفيا وتستند إليهما 

منظمة من  دعماً والتزاماً شاملين وثيقة الختاميةالتنفيذ النجاح في صيغة إعالن. وسيتطلب  فيالختامية  الوثيقة

 يريادلدور اال . وكان هناك دعوة واضحة إلى تقويةللعمل على تحقيق ذلكالعمل الدولية وجميع هيئاتها المكونة 

طاق نالمضي قدماً بالعدالة االجتماعية وتعزيز العمل الالئق، وال سيما بتوسيع  في العالمي لمنظمة العمل الدولية

أشكال عالقات العمل جميع يشمل والحوار االجتماعي على الصعيدين الوطني والعالمي ل الهيكل الثالثي

عمل الدولية قد تغيرت تغيراً كبيراً خالل المائة عام األولى . وأُشير أيضاً إلى أن عضوية منظمة الواالستخدام

 لمنظمة العمل الدولية. الهياكل اإلداريةوينبغي مراعاة ذلك في  من عمرها

ستقبل ة عن تقرير اللجنة العالمية بشأن مالمنبثقالتوصيات بأكبر  اهتمامعرب ممثلون عدة عن تفضيلهم إليالء أو .4

عالمية بغية تحديد الجهود بذل مزيد من الاإلنسان والحاجة إلى  المتمحور حولمل العمل، وال سيما نهجها الشا

بأن والية منظمة العمل الدولية تمتد إلى جميع  االعترافما يلزم من مهارات في المستقبل وإعدادها وضمان 

أشكال عالقات العمل واالستخدام. بيد أنه أُشير كذلك إلى أن التقرير ينبغي أاّل يكون هو االعتبار الوحيد عند 

التحضير للوثيقة الختامية. واعتُبر استحداث العمل الالئق والمستدام كأولوية من أجل تقديم المساعدة عن طريق 

أيضاً إلى أن تقوية معايير العمل الدولية  الكثيرونبيئة لنماذج األعمال المنتجة والمستدامة. وأشار  ضمان

مل منظمة العفي والتطبيق الفعال لنظام اإلشراف وتطبيقها الشامل والمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 الوثيقة الختامية. هستصبو إليمن أجل تحقيق مستوى الطموح الذي  ةأساسي ، إنما هيالدولية

 ذا أريدإ، يتضح أنه شكل هذه اآلليةبشأن وعن آراء كثيرة بشأن الحاجة إلى آلية تنفيذ ومتابعة  وفي حين أُُعرب .5

سيتعين على منظمة العمل الدولية تكريس جميع بلوغه، مستوى الطموح واألثر المراد  أن تحددوثيقة الختامية لل

لتعاون اإلنمائي. وإذا كان األمر كذلك، ينبغي لمنظمة ل هاتحقيقه، بما في ذلك برامج سعياً إلى مواردها وخبرتها

العمل الدولية أن تستعمل آليتها األساسية للبرمجة والميزنة تحقيقاً لهذه الغاية. وستكون أي آلية متابعة أخرى، 

يقترح د قوبالتالي،  العمل الدولية.منظمة ميزانية وبرنامج  ثانوية بالنسبة إلىبحكم طبيعتها، محدودة النطاق و

بار لضمان تنفيذ الوثيقة النهائية، مع األخذ بعين االعت في المستقبلالمدير العام أن يُصاغ البرنامج والميزانيات 

عالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة كذلك األهداف االستراتيجية المحددة في إ

 دصوسيلة فعالة من أجل الر بحيث يكونتصميم تقرير التنفيذ  يُعادلعدالة االجتماعية(، وأن )إعالن ا عادلة

هذا النهج من خالل قرار  رسم معالم. ويمكن لمؤتمر العمل الدولي االمنتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه

عن طريق إعادة توجيه برنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها  ويجري تسهيلهيصاحب الوثيقة الختامية، 
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على النحو الذي أشار إليه المدير العام في مقترحاته للبرنامج والميزانية الخدمات تقديم ونماذج  المكتب يةوهيكل

 0 .8180-8181للفترة 

، يُقترح 8102فبراير  /شباط ومشاورات 8102نوفمبر  في تشرين الثاني/ مناقشة مجلس اإلدارةونظراً إلى  .6

 :أنالوثيقة الختامية في 

تجاوز تأن  وإعالن فيالدلفيا واإلعالنات السابقة األخرى، ولكن دستور منظمة العمل الدوليةتستند إلى  )أ(

منظمة العمل الدولية وأهدافها لمجرد كونها إعادة تأكيد لهذه الصكوك. وستدعم المبادئ األساسية 

 بل؛المستقب ووثاقة عالقتهاوالحوار االجتماعي  قيمة الهيكل الثالثيو لمعياريودورها ااالستراتيجية 

 بالنسبة إلى جميع الدول األعضاء في جميع مراحل التنمية؛ مجديةتكون  )ب(

 تكون مقتضبة وموجهة نحو العمل، ولكن غير محددة زمنياً؛ )ج(

للجنة بعين االعتبار تقرير ا ةخذآتحّدد التحديات وتضع التوجه االستراتيجي للمنظمة على المدى الطويل،  )د(

 العالمية بشأن مستقبل العمل؛

ظمة وتقوي دور من العمل واالستخدام مرجعية في مسائلترّسخ منظمة العمل الدولية بصفتها هيئة عالمية  (ه)

 تعدد األطراف؛في النظام مالعمل الدولية ونفوذها 

 مستقبل العمل؛ رسم معالمتحفز دور منظمة العمل الدولية الريادي في  )و(

 شكل "إعالن المئوية".على تكون  )ز(

 :، على النحو التاليوفي ضوء االعتبارات المذكورة أعاله، يُقترح أن يشمل اإلعالن أقساماً أربعة .7

دستور دولية ومبادئها األساسية على النحو المحدد في التأكيد على والية منظمة العمل ال 0القسم  يعيد )أ(

وإعالن فيالدلفيا وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإعالن  المنظمة

 العدالة االجتماعية.

 العمل. مالتطورات والتحديات والفرص الرئيسية الحالية والمتوقعة في المستقبل في عال 8يعرض القسم  )ب(

 ىلإالمكونة إلى االلتزام بمعالجة األولويات المحددة سعياً  هامنظمة العمل الدولية وهيئات 3يدعو القسم  )ج(

 تحقيق والية المنظمة في السياقين الحالي والمستقبلي.

 وسائل العمل التي يتعين استعمالها. 3يعالج القسم  )د(

 مجلس اإلدارة يرغباآلن ومستوى التقارب في جوانب عديدة، قد  حتىالتي أُجري   المشاوراتونظراً إلى  .8

طلب من المكتب تحضير مشروع إعالن من أجل إتاحته إلى وي 0ع العملية المبيّنة في الفقرة أن يُسرّ  في

 .8102أبريل  المخطط لها في نيسان/ لمشاوراتا

 مشروع استنتاج

من أجل إعالن المئوية كما هو مبين في ملحق الوثيقة  قّدم مجلس اإلدارة اإلرشاد بشأن الدعائم األساسية .9
GB.335/INS/2/3. 

 

 

 .GB.335/PFA/1قة الوثي   0
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 الملحق

 الدعائم األساسية إلعالن المئوية

 )إعادة التأكيد على الوالية( 1القسم 

يرد في هذا القسم بيان بالمبادئ واألهداف، يعيد التأكيد على دستور منظمة العمل الدولية وإعالناتها، 

الشامل عن طريق العدالة االجتماعية السالم ويعترف بأنه ال يزال هناك حاجة إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق 

دولية وهيئاتها المكونة إلى اتخاذ إجراءات قوية منظمة العمل الالتي تدعو  ،والمتطلبات الجديدة للعالم المتغير

ر البيان التأكيد على األهمية  وتولي الريادة. مل والحوار االجتماعي ومعايير الع للهيكل الثالثي األساسيةويكرِّ

حقيق ت رغمالدولية والمبادئ والحقوق األساسية لجميع أشكال عالقات العمل واالستخدام. ويعترف كذلك بأنه 

 خالل األعوام المائة الماضية، ال يزال عالم العمل يواجه تحديات هائلة. عتد بهيتقدم 

 من فرص( يتيحه)تحديد تحديات مستقبل العمل وما  2 القسم

الذي يواجهه عالم العمل. ويتعلق ذلك  التغير التحويلييُحدد هذا القسم التحديات والفرص الناشئة عن 

 يلي: بما

 ا في ذلك هجرة وحراك اليد العاملة؛التغير الديمغرافي، بم )أ(

 الفجوة بين الجنسين؛استمرار المساواة و تزايد أوجه انعدام )ب(

 ؛انتقال عادل إلى االستدامة البيئيةالحاجة الملحة إلى  )ج(

 ؛المنصات وتكنولوجياواقتصاد النمو السريع للمجتمع الرقمي  )د(

 المهارات والتعلم المتواصل؛ تنميةتحديد متطلبات المهارات المستقبلية ومعالجتها، والحاجة إلى  (ه)

 وعالقات االستخدام في اقتصاد معولم أكثر فأكثر؛ لاعمونماذج األاألنماط المتغيرة لإلنتاج والعمل  )و(

ن الئق، بما في ذلك عالعمل الو تجةالمنكاملة والعمالة التهيئة الظروف للمنشآت المستدامة من أجل توليد  )ز(

 ؛منشآت غير منظمة إلى منشآت منظمةطريق التحول من 

 ذلك بالكامل في إدارة منظمة أن يتجلىلمنظمة العمل الدولية وضرورة  الهيئات المكونة المتنامية والشاملة )ح(

 العمل الدولية وبرامجها؛

ن، وال سيما كنتيجة االعمل الدولية وأهميتها المتزايدالتطورات في النظام متعدد األطراف ودور منظمة  )ط(

 اء علىالقضلتنمية المستدامة وا عنصر أساسي لتحقيقالعتراف النظام متعدد األطراف بأن العمل الالئق 

 وما يترتب على ذلك من حاجة إلى اتساق أكبر في النظام. ،الفقر

 )االلتزام بالعمل ( 3 القسم

يرد في هذا القسم التزام منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بالعمل من أجل وضع األشخاص والعمل 

اإلنسان والنمو الشامل، بما في  يتمحور حولالالئق في صميم التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل نهج 

 .إنعاش العقد االجتماعي الثالثي واحترامهذلك عن طريق 

 الستثمار في قدرات األشخاص عن طريق ما يلي:زيادة ا (0)

 توجيههالتعلم المتواصل الذي يمّكن األشخاص من اكتساب المهارات وإعادة حق الجميع في ا )أ(

 ؛اإلرتقاء بهاو

تحوالت التدعم األشخاص من خالل  ،والسياسات واالستراتيجيات ؤسساتفي الم اتاستثمار )ب(

 مستقبل العمل؛المرتبطة ب

 المساواة بين الجنسين؛تحقيق قابلة للقياس من أجل و خطة عمل تحويليةيذ تنف )ج(

 توفير الحماية االجتماعية الشاملة من الوالدة إلى الشيخوخة. )د(
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 زيادة االستثمار في مؤسسات العمل عن طريق ما يلي: (8)

اقات واالتف الستخداموعقود اتقوية وإعادة تنشيط مؤسسات العمل ومعايير العمل الدولية واللوائح  )أ(

فقر  الحد منوالمنظمة على العمل  السمةمن أجل تعزيز إضفاء  الجماعية ونُظم تفتيش العمل

 ؛العاملين وتأمين مستقبل العمل المصحوب بالكرامة واألمن االقتصادي وقدر أكبر من المساواة

م، أو وضع استخدامه التعاقدية همترتيباتعمل شاملة للسماح للعمال، بغض النظر عن  إرساء ضمانة )ب(

 نيتيالمهنالسالمة والصحة ، بما في ذلك عن طريق بالمبادئ والحقوق األساسية في العملبالتمتع 

 ؛بين الحياة العائلية والعملوالتوازن 

صحاب العمل عن طريق الحوار االجتماعي واالعتراف بأنه ألتقوية التمثيل الجماعي للعمال و )ج(

 يزه بفعالية من خالل السياسات العامة؛ مصلحة عامة وتعز

العمل الالئق، بما في ذلك التنظيم الفعال الستعمال البيانات  لصالحرتها اتسخير التكنولوجيا وإد )د(

 وخصوصيتها في عالم العمل.

 زيادة االستثمار في العمل الالئق والمستدام عن طريق ما يلي: (3)

 اقتصاد الرعايةفي المجاالت الرئيسية، بما في ذلك  اتماراتخاذ تدابير من أجل تعزيز االستث )أ(

ورفع اإلنتاجية في  االقتصاد األخضر، من أجل تحقيق تحول عادل إلى واالقتصاد االجتماعي

 تقديم فرص جديدة للعمل الالئق؛ بغيةالمنشآت المستدامة 

من أجل نُهج االستثمار طويل األمد وتهيئة بيئة لزيادة  األعمالتحفيز  رسم معالم هيكلياتإعادة  )ب(

 والعمل الالئق؛استحداث الوظائف 

 نمحروميعلى مدى التاريخ  ما فتئوامن أجل الذين  أنشطةزيادة ما تقوم به منظمة العمل الدولية من  )ج(

ير ات الريفية وغمن العدالة االجتماعية والعمل الالئق، وال سيما أولئك الذين يعملون في االقتصاد

 المنظمة.

 )وسائل العمل( 4 القسم

يتعين على منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة  ،عليه اإلعالن الذي نصتحقيق مستوى الطموح توخياً ل

 :من أجل، وال سيما تقوية قدراتها واستعمال كامل هذه القدرات

هذه  تنفيذدولية واضحة ومتينة ومحدثة، و عمل منظمة العمل الدولية مجموعة معايير امتالكضمان  )أ(

 ورصد االمتثال؛ ةالفعال ةالوطني اتالمعايير عن طريق التشريع

 ؛التمثيليةالحوار االجتماعي وتقوية قدرة المنظمات  عملسير توسيع نطاق  )ب(

عالقات عمل أكثر منهجية  إرساءتقوية العمل المشترك مع المؤسسات األخرى متعددة األطراف من خالل  )ج(

مع االعتراف بالروابط القوية والمعقدة والحاسمة بين السياسات التجارية والمالية بالترافق ، وموضوعية

 واالقتصادية واالجتماعية، وضمان تحقيق االتساق في مجاالت السياسة هذه؛

وفي جميع  الظروفجميع  تلبية احتياجات الدول األعضاء فيعلى تركيز أنشطة التعاون اإلنمائي  )د(

 مستويات التنمية؛

 في منظمة العمل الدولية. تقوية البحوث والمعارف والخبرة التقنية (ه)
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