
 7102مكتـــب العمـــل الدولـــي   جنيــف   

ًلثا ًثا

ًقرارًبشأنًالمناقشةًالمتكررةًالثانيةًعنًالمبادئً

1ًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعمل

ّ،7102ّعامّفيّالمائةّبعدّالسادسةّدورتهّفيّالمنعقدّالدولية،ّالعملّلمنظمةّالعامّالمؤتمرّإنّ 

متابعةّّمعّتمشيا ّّبشأنّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّثانيةّمتكررةّمناقشةّأجرىّوقد

ّالعملّبشأنّالدوليةّالعملّمنظمةّإعالن ّفي ّاألساسية ّوالحقوق )إعالن0991ّّّ،المبادئ

7111ّ(ّوإعالنّمنظمةّالعملّالدوليةّبشأنّالعدالةّاالجتماعيةّمنّأجلّعولمةّعادلة،0991ّّعام

هاّلواقعّنّخالل)إعالنّالعدالةّاالجتماعية(،ّللنظرّفيّالطريقةّالتيّينبغيّللمنظمةّأنّتستجيبّم

ّواحتياجاتّالدولّاألعضاءّفيها،

ّالفعالّوالشاملّّّ.0 ّالتيّتتضمنّإطارّعملّمنّأجلّاالحترام ّاالستنتاجاتّالتالية يعتمد

 للمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّوتعزيزهاّوتحقيقها؛

ّالواجبّالنحوّعلىّاالستنتاجاتّفيّالنظرّإلىّالدوليّالعملّمكتبّإدارةّمجلسّيدعوّّ.7

 إنفاذها؛ّفيّمكتبالّإرشادّوإلى

 يطلبّإلىّالمديرّالعامّأنّيقومّبماّيلي:ّّ.3

ّيفّاإلدارةّمجلسّفيهاّلينظرّالعمل،ّإطارّفيّالواردةّاألولوياتّفيهاّتدرجّعملّخطةّإعدادّ)أ(

 ؛7102ّأكتوبر،/ّاألولّتشرينّفي330ّّدورته

 ؛اهتمامهاإلىّالمنظماتّالدوليةّواإلقليميةّذاتّالصلةّالسترعاءّّاالستنتاجاتإبالغّّ)ب(

ّّ)ج( ّمنّّاالستنتاجاتمراعاة ّاألنشطة ّوحشد ّالمقبلة ّمقترحاتّالبرنامجّوالميزانية ّإعداد عند

ّخارجّالميزانية؛

ّاطالعّعلىّعمليةّتنفيذّاالستنتاجات.ّعلىإبقاءّمجلسّاإلدارةّّ)د(

ًالثانيةًًالمتكررةًالمناقشةًبشأنًاالستنتاجات

ًالعملًفيًاألساسيةًوالحقوقًالمبادئًعن

ّوالسياقّالتوجيهيةّالمبادئ

ّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّهيّمنّحقوقّاإلنسانّالعالميةّوهيّثابتةّبطبيعتها.ّ إن 

بشأنّالمبادئّوالحقوقّاألساسية0991ّّوهيّمتالزمةّومترابطةّومتكافلة.ّولقدّحشدّإعالنّعامّ

العملّجهاتّفاعلةّوطنيةّودوليةّمنّأجلّتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّوأُحرزّّفي

تقدمّيعتدّبهّفيّهذاّالصدد.ّغيرّأنهّتوجدّثغراتّكبيرةّفيّالتطبيق.ّوفيّوقتّباتتّفيهّالمنظمةّ

ّناحعلىّقابّقوسينّمنّاالحتفالّبمئويتها،ّوعلىّخلفيةّحدوثّتغيراتّمهمةّفيّعالمّالعمل،ّ

ّفيّألساسيةاّوالحقوقّالمبادئّمجالّفيّعلىّالصعيدّالعالميّالتقدمّلتجديدّااللتزامّبتحقيقّالوقت

.ّوتتطلبّمواجهةّالتحدياتّالمستجدةّوتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّإرادةّالعمل

عمّالدوليةّأنّتدّسياسيةّوإدارةّفعالةّلسوقّالعملّوحوارا ّاجتماعيا ّشامال .ّوينبغيّلمنظمةّالعمل

الهيئاتّالمكونة،ّباالستنادّإلىّاالحتياجاتّالتيّحددتهاّوأعربتّعنها،ّبماّفيّذلكّتلكّالمعربّ

عنهاّخاللّهذهّالمناقشةّالمتكررة،ّللوفاءّبالتزاماتهاّفيّاحترامّوتعزيزّوتحقيقّالمبادئّوالحقوقّ

ّاألساسيةّفيّالعمل.

————— 
ّ.7102حزيران/ّيونيه01ّّاعتمدّفي0ّّّّ
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ّّللمبادئّوالشاملّالفعالّاالحترامّأجلّمنّعملّإطار

ّّوتحقيقها،ّوتعزيزهاّالعملّفيّاألساسيةّوالحقوق

7102-7173ّ

ّقوقوالحّالمبادئّالثانيةّبشأنّالمتكررةّالمناقشةّعنّالمنبثقّهذا،ّالعملّإطارّيستندّّ.0

ّالمائةّلمؤتمرّالعملّالدوليّفيّعامّّفيّاألساسية ّالسادسةّبعد ّالتيّجرتّخاللّالدورة العمل،

ّفيّةاألساسيّوالحقوقّالمبادئّوتحقيقّوتعزيزّباحترامّاألعضاءّالدولّجميعّالتزامّإلىّ،7102

ويطلبّاإلطارّمنّمنظمةّالعملّالدوليةّأنّتراعيّالواقعّ.0991ّّعامّإعالنّمعّيتماشىّبماّالعمل

 المتنوعّوالمتغيرّللدولّاألعضاءّفيهاّمنّأجلّدعمهاّعلىّنحوّفعالّفيّالوفاءّبهذاّااللتزام.

ّّالعملّفيّاألساسيةّوالحقوقّالمبادئّتحقيقّ-أوال ّ

ّالوطنيّالمستوىّعلى

ّبفضلّ،العملّفيّاألساسيةّوالحقوقّللمبادئّالكاملّالتحقيقّفيّقدما ّّالمضيّيمكنّسوفّّ.7

عّ.ّوينبغيّللحكومات،ّبالتشاورّمالديمقراطيةّوالحرياتّاإلنسانّحقوقّجميعّاحترامّيسودهاّبيئة

ألصحابّالعملّوللعمال،ّأنّتنظرّحسبّمقتضىّالحالّفيّماّيلي:  المنظماتّاألكثرّتمثيالّ 

إرساءّأطرّسياسيةّوقانونيةّومؤسسيةّمنّأجلّإنفاذّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّّ)أ(

كامال ؛  إنفاذاّ 

وتحقيقّالعمالةّالكاملةّاعتمادّسياساتّترميّإلىّتعزيزّنموّاقتصادّ)ب( وشاملّومستداّم يّمطرّد

والمنتجةّوالعملّالالئقّللجميع،ّواستحداثّبيئةّمؤاتيةّللمنشآتّالمستدامة؛ّمعّاإلشارةّإلىّ

ّنشاطّدوائرّاألعمال ّالنمووّلإلنتاجيةّرئيسيةّمحركاتتشكلّّواالبتكاراتّواالستثماراتّأن 

 ؛العملّفرصاستحداثّوّالشامل

خطوات،ّبماّفيّذلكّإجراءّمشاوراتّفعالةّبينّالوزاراتّالمختصةّومعّالشركاءّاتخاذّّ)ج(

ّعلىّالمستوىّالوطنيّواإلقليميّوالدولي،ّ ّمنّأجلّتعزيزّاتساقّسياساتها االجتماعيين،

ّ؛العملّفيّاألساسيةّوالحقوقّالمبادئّوتحقيقّاحترامبهدفّتعزيزّو

لّمنّأجلّتعزيزّقدراتّإدارةّالعملّتخصيصّالمواردّوضمانّاستخدامهاّعلىّنحوّفعاّ)د(

وغيرهاّمنّالمؤسساتّالتيّتهتمّبرصدّوإنفاذّالقوانينّوالسياساتّالوطنيةّبشأنّالمبادئّ

ّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛

يتصلّبالمبادئّّ(ه) واالمتثالّفيمّا تعزيزّالحوارّالثالثيّالوطنيّمنّأجلّالتصديّلتحدياتّاإلنفاّذ

ّوتشجيعّتقاسمّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعم ّيتعلقّبتفتيشّالعملّالفعال، ّفيّذلكّما ّبما ل،

ّالمعلوماتّفيماّبينّالدولّاألعضاءّبشأنّالممارساتّالجيدة.ّ

اإلبالغّعنّاحتياجاتهاّوتنوعّواقعهاّبغيةّتحسينّتنويرّالمنظمةّبشأنّالطريقةّالتيّيمكنهاّّ)و(

لىّأرضّالواقع،ّبماّفيّذلكّمنّبهاّأنّتدعمّتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّع

ّخاللّالبرامجّالقطريةّللعملّالالئق.

ّّيتعلقّفيماّالدوليةّالعملّمنظمةّعملّوسائلّحشدّ-ثانيا ّ

ّالعملّفيّاألساسيةّوالحقوقّبالمبادئ

ّكامال ،ّإنفاذا ّّالعدالةّاالجتماعيةّوإعالن0991ّّعامّإعالنّبإنفاذّتقومّإذّ،المنظمةّنّ إّّ.3

ّوفقاّ ّأجلّمنّلهاّالمتاحةّالعملّوسائلّكافةّوتنس قّتحشدّأنّلهاّينبغي ّالهيئاتّالمكونة، دعم

ّالحقوقوّالمبادئوتحقيقّّتعزيزللظروفّالخاصةّبكلّمنها،ّفيّالوفاءّبالتزاماتهاّفيّاحترامّو

معّاستراتيجيتهاّالمتكاملةّالعملّفيّاألساسية .ّوينبغيّأنّيكونّعملّمنظمةّالعملّالدوليةّمتماشياّ 

ّالعملّ ّاألخرىّلمنظمة ّالثالثة ّباألهدافّاالستراتيجية ّالمرتبطة ّفيّاألنشطة ّمدمجا  ّيكون وأن

 الدولية.
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ّوبالذكرىّّّ.4 ّبمئويتها ّاالحتفال ّمن ّقابّقوسين ّعلى ّالدولية ّالعمل ّمنظمة ّكانت ولما

 ،ّفإنهّينبغيّلهاّمنّبابّاإللحاحّأنّتنشطّفيّالمجاالتّالتالية:0991العشرينّإلعالنّعامّ

حفزّاإلجراءاتّمنّخاللّالتعاونّاإلنمائيّوغيرّذلكّمنّالوسائلّإلطالقّحمالتّترميّّ)أ(

،ّمع7109ّإلىّالتصديقّالعالميّعلىّاالتفاقياتّاألساسيةّالثمانيّبحلولّمئويتهاّفيّعامّ

،ّوالسعيّإلىّتحقيق91ّورقم12ّّمراعاةّمعدالتّالتصديقّالمنخفضةّعلىّاالتفاقيتينّرقمّ

علىّبروتوكولّعام11ّّدّوالمتمثلّفيّالحصولّعلىّالهدفّالمنشو التفاقية7104ّّتصديقاّ 

ّ؛7101ّبحلولّعام0931ّالعملّالجبري،ّ

ّالثالثيةّّ)ب( ّالقدرات ّوتعزيز ّوالتنفيذ، ّالتصديق ّتحديات ّتذليل ّبغية ّاألعضاء ّالدول مساعدة

ّ؛ةّفيّالعملوترويجّالحوارّاالجتماعيّمنّأجلّالتحقيقّالكاملّللمبادئّوالحقوقّاألساسي

التركيزّعلىّتحسينّفهمّتنوعّواقعّواحتياجاتّالدولّاألعضاءّبغيةّضمانّتحقيقّالمبادئّّ)ج(

 والحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛

،ّفيماّيتعلقّباالتفاقياتّاألساسيةّغيرّالمصدق0991ّتعزيزّالمتابعةّالسنويةّإلعالنّعامّّ)د(

ّعليها،ّكأداةّترويجيةّبهدفّالقيامّبماّيلي:

ّاالتفاقياتّّ"0" ّعلىّجميع ّبعد ّتصدق ّلم ّالتي ّاألعضاء ّالدول ّتبذلها ّالتي ّالجهود تقييم

ّأكثر0931ّالتفاقيةّالعملّالجبري،7104ّّاألساسيةّوعلىّبروتوكولّعامّ ،ّتقييما 

،ّمماّيسمحّبتحديدّالمجاالتّالتيّيمكنّأنّتكون0991ّشموال ّتمشيا ّمعّإعالنّعامّ

ّلعملّالدوليةّمجديةّبالنسبةّلهذهّالدول؛فيهاّالمساعدةّالتقنيةّلمنظمةّا

ّتسهيلّتبادلّالخبراتّوالدروسّالمستخلصة؛ّ"7"

وأسهلّمناال .ّّ"3" ّجعلّالمتابعةّالسنويةّأكثرّوضوحاّ 

ّالتخطيطّوتخصيصّالمواردّعلىّنحوّفعال

 ينبغيّلمنظمةّالعملّالدوليةّأنّتقومّبماّيلي:ّّ.1

المتكاملةّبشأنّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّمواصلةّتطويرّوتطبيقّاالستراتيجيةّّ)أ(

ّللهيئاتّالمكونةّبشأنّالمبادئّاألربعةّجميعهاّومستجيبةّبشكلّ موفرةّبذلكّدعما ّمتوازنا 

 مالئمّالحتياجاتها،ّمعّإيالءّاألولويةّإلىّالتصديّللثغراتّفيّالتنفيذ؛

ينّدئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّوبضمانّاالتساقّبينّاالستراتيجيةّالمتكاملةّبشأنّالمباّ)ب(

والحوارّاالجتماعيّ فيّالعمالّة المتمثلّة العملّالدوليةّ، األخرىّلمنظمّة األهدافّاالستراتيجيّة

 والحمايةّاالجتماعية؛

إدراجّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّضمنّاألنشطةّالتيّتضطلعّبهاّالمنظمة،ّبماّّ)ج(

ّالعمل ّمستقبل ّمجاالت ّفي ّذلك ّتجهيزّّفي ّومناطق ّالعالمية ّواإلمداد ّالتوريد وسالسل

الصادراتّوأشكالّاالستخدامّغيرّالمعتادةّوالعمالّالمهاجرينّوالعمالّالريفيينّوالعاملينّ

ّفيّاالقتصادّغيرّالمنظمّوالتوظيفّالعادل؛

ّالمبادئّّ)د( ّبشأن ّالمتكاملة ّلالستراتيجية ّدعما  ّالطوعية ّالمساهمات ّحجم ّزيادة ّإلى السعي

الحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّبالتركيزّعلىّالشراكاتّمتعددةّالسنواتّمعّشركاءّالتنميةّو

وفيّالوقتّ والقطاعّالخاصّ، إشراكّشركاءّجدّد الرئيسيينّوعلىّتنويعّمصادرّالتمويلّبغيّة

ذاتهّضمانّعدمّوجودّتضاربّفيّالمصالحّبينّالمساهمينّالطوعيينّوالواليةّاألساسيةّ

ّية؛لمنظمةّالعملّالدول

البحثّعنّمصادرّتمويلّمنّخارجّالميزانيةّباإلضافةّإلىّاشتراكاتّالدولّاألعضاء،ّوفيّّ(ه)

الوقتّنفسهّاستكشافّطرائقّجديدةّوأكثرّنجاعةّلتوفيرّالمساعدةّالتقنية،ّمعّمراعاةّتنوعّ

ّالظروفّالتيّتواجههاّفرادىّالدولّاألعضاء؛

ريّواإلقليميّومنّخاللّآلياتّتمويلّاألممّالسعيّإلىّحشدّالمواردّعلىّالمستويينّالقطّ)و(

ّالمتحدة،ّبتعاونّوثيقّمعّالمنسقينّالمقيمينّالتابعينّلألممّالمتحدة؛

ّالمبادئّّ)ز( ّالنتهاكات ّعرضة ّاألكثر ّالقطاعات ّإزاء ّوقطرية ّشاملة ّنُهج ّإرساء مواصلة

ّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛
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ّمنظّ)ح( ّموارد ّجدوىّاستخدام ّوتقييم ّرصد ّالمبادئّمتابعة ّألغراضّتنفيذ ّالدولية ّالعمل مة

ّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل.

ّبناءّالقدراتّوتعزيزّالتعاونّاإلنمائيّ

لمنظمةّالعملّالدولية،ّفيّإطارّالجهودّاألعمّالمبذولةّلتعزيزّالعملّالالئق،ّأنّّينبغيّّ.6

ّتقومّبماّيلي:

يّالكاملّللمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفّتوفيرّاإلرشاداتّلمكاتبهاّالقطريةّبشأنّدعمّالتحقيقّ)أ(

العمل،ّوالقيامّعندّالضرورةّبتعزيزّتصديقّاالتفاقياتّاألساسيةّوتحسينّتطبيقهاّمنّخاللّ

 ضمانّمراعاتهاّبشكلّمنتظمّفيّمرحلةّتصميمّالبرامجّالقطريةّللعملّالالئق؛

ّّ)ب( ّقوائم ّوضع ّبشأن ّالممارسات ّأفضل ّوتقاسم ّاإلرشادات ّمن ّالمزيد ّبأنواعتوفير ّتتعلق

أشكالّعملّاألطفالّ، أسوّأ معّاتفاقيّة تمشياّ  علىّاألطفالّ، المحظورّة 0999ّاألعمالّالخطرّة

 (؛017)رقمّ

القيامّبأنشطةّبناءّقدراتّمحددةّاألهدافّلصالحّمنظماتّالعمالّومنظماتّأصحابّالعملّّ)ج(

ّيتعلقّبجميعّالمبادئّوالحقوقّاألربعةّاألساسيةّفيّالعمل،ّمعّ مثيلّالتركيزّعلىّالتفيما

 الجماعيّوالمفاوضةّالجماعية؛

ّاألهدافّلصالحّالحكوماتّومؤسساتّعامةّأخرىّفيماّّ)د( القيامّبأنشطةّبناءّقدراتّمحددة

كامال ّّلمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمليتعلقّبطريقةّتحقيقّجميعّا  ؛تحقيقاّ 

ّيتعلقّبنشرّ(ه) ّفيما ّأمكن، ّوزيادتهّحيثما ّالوعيّبشأنّّمواصلةّعملها، المعلوماتّواستثارة

منّأهدافّالتنميةّالمستدامة،2ّّ-1قضاياّالعملّالجبريّوعملّاألطفالّكماّيتجلىّفيّالغايةّ

وفيّهذاّالسياقّمواصلةّدعمّالدولّاألعضاءّفيّجهودهاّالراميةّإلىّاستثارةّالوعيّعلىّ

ّالمستويينّالوطنيّوالمحلي؛ّ

ّاّ)و( ّواستثارة ّالمعلومات ّنشر ّاالستخدامّتعزيز ّفي ّالتمييز ّعلى ّالقضاء ّمسألة ّحول لوعي

 والمهنة؛

توفيرّأنشطةّبناءّقدراتّوتدريبّمتكاملةّوقائمةّعلىّالبيناتّلفائدةّالهيئاتّالمكونةّبالتعاونّّ)ز(

يتعلقّبالمبادئّوالحقوقّ فيمّا ثغراتّالتنفيّذ معّمركزّالتدريبّالدوليّفيّتورينوّبشأنّمعالجّة

 األساسيةّفيّالعمل.

ّعزيزّالقدراتّالبحثيةت

معّاستراتيجيةّالمعارفّالخاصةّبالمنظمة،ّأنّتقومّّّ.2 ينبغيّلمنظمةّالعملّالدولية،ّتمشياّ 

ّبماّيلي:

إجراءّبحوثّموضوعيةّودقيقةّعلميا ّوتخضعّالستعراضّاألقرانّبشأنّاألثرّاالقتصاديّّ)أ(

عدمّمجالّالتصديّللفقرّوّواالجتماعيّللمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّبماّفيّذلكّفي

 المساواة؛ّ

 بالتعاونّمعّالدولّاألعضاء؛ّمواصلةّوضعّتقديراتّبشأنّعملّاألطفالّوالعملّالجبري،ّ)ب(

إعدادّتقديراتّعالميةّبشأنّالتمييزّفيّاالستخدامّوالمهنة،ّمعّالتركيزّعلىّأسبابّالتمييزّّ)ج(

ّوالمهنة(، ّ)فيّاالستخدام ّالتمييز ّاتفاقية ّفي 0911ّّّالواردة ّوأسبابّالتمييز000ّ)رقم )

 الناشئة؛

إجراءّبحوثّبشأنّالسياسياتّالراميةّإلىّمعالجةّالتمييزّعلىّأساسّالجنسّوالمساواةّبينّّ)د(

 الجنسين،ّبماّفيّذلكّبشأنّالمساواةّفيّاألجرّعنّالعملّذيّالقيمةّالمتساوية؛

ّتّ(ه) ّبالفعلّلتحسينّالبياناتّوإعداد ّبشأنّالحريتوسيعّنطاقّبحوثّجارية ةّقديراتّعالمية

معّتعريفّمنظمةّالعملّالدولية؛ّ  النقابيةّوالمفاوضةّالجماعية،ّتمشياّ 

بحثّقضاياّتتعلقّبالحوارّاالجتماعيّعبرّالوطني،ّتمشيا ّمعّبرنامجّعملّمنظمةّالعملّّ)و(

 الدوليةّبشأنّالعملّالالئقّفيّسالسلّالتوريدّواإلمدادّالعالمية؛
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نّتأثيرّأشكالّاالستخدامّغيرّالمعتادةّعلىّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّإجراءّبحوثّبشأّ)ز(

العمل،ّبماّيشملّاألشكالّالجديدةّمنّاالستخدامّمثلّ"اقتصادّاألعمالّالصغيرة"ّواالقتصادّ

 "عندّالطلب"؛

رصدّوتقييمّتأثيرّأنشطةّمنظمةّالعملّالدوليةّعلىّتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّّ)ح(

 بهدفّتقاسمّالممارساتّالجيدةّوإدماجّالدروسّالمستخلصةّفيّاألنشطةّالمستقبلية؛ّالعمل

إجراءّبحوثّبشأنّتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّفيّاالنتقالّصوبّاقتصادّّ)ط(

 مستدامّبيئيا ؛

يةّرمواصلةّإجراءّبحوثّوتحليالتّومناقشاتّبشأنّمساهمةّأحكامّالعملّفيّاالتفاقاتّالتجاّ)ي(

 فيّتحقيقّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛

فةّفيّإعالنّعامّّ)ك( استكشافّالعالقةّبينّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّكماّهيّمعر 

 وظروفّالعملّالمأمونةّوالصحية.0991ّ

ّالنشاطّالفعالّالمتصلّبالمعايير

ّينبغيّلمنظمةّالعملّالدوليةّأنّتقومّبماّيلي:ّّ.1

تصديقّوتطبيقّصكوكّمنظمةّالعملّالدوليةّذاتّالصلة،ّبهدفّالمساهمةّفيّالتنفيذّّتعزيزّ)أ(

 الكاملّللمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛

والعملّالذيّتضطلعّبهّهيئات0991ّّمواصلةّتطبيقّأوجهّالتآزرّبينّمتابعةّإعالنّعامّّ)ب(

 التعاونّاإلنمائي؛اإلشرافّفيّمنظمةّالعملّالدوليةّبشأنّاالتفاقياتّاألساسيةّو

إجراءّتحليلّمفصلّيتعلقّبالثغراتّفيّمعاييرّمنظمةّالعملّالدوليةّالقائمةّبشأنّالتمييزّفيّّ)ج(

 االستخدامّوالمهنة.

ّّالمبادئّتعزيزّأجلّمنّأخرىّمبادراتّمراعاةّ-ثالثا ّ

ّالعملّفيّاألساسيةّوالحقوق

(ّإطارا ّإضافيا ّلتوجيه7131ّ)برنامجّعام7131ّّبرنامجّالتنميةّالمستدامةّلعامّّيوفرّّ.9
اإلجراءاتّالمستقبليةّبشأنّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل.ّويعكسّالبرنامجّويؤكدّالتزاماّ 

لتنميةّشاملةّومستدامةّعلىّالمستوياتّالو أساسياّ  بشأنّالعملّالالئقّباعتبارهّمحركاّ  نيةّطعالمياّ 

ّواإلقليميةّوالعالمية.

منّّّ.01 طّجديدة،ّمزيداّ  عنّذلك،ّيتيحّاعتمادّالمؤسساتّالماليةّالدوليةّسياساتّتحو  فضالّ 

فرصّالتعاونّبهدفّمعالجةّالثغراتّفيّالتحقيقّالكاملّللمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّ

ّلية.اساتّوبينّمعاييرّالعملّالدوودعمّتنفيذّهذهّالسياساتّالجديدة،ّتعزيزّاالتساقّبينّهذهّالسي

ّ،ّأنّتقومّبماّيلي:7131ينبغيّلمنظمةّالعملّالدوليةّفيماّيتعلقّببرنامجّعامّّّ.00

ّالدوليةّّ)أ( ّالمالية ّوالمؤسسات ّالمتحدة ّاألمم ّمنظومة ّمع ّوالتعاون ّالشراكات ّنطاق توسيع

يقّقليميةّبغيةّتحقوالمؤسساتّاإلقليميةّومصارفّالتنميةّوالجماعاتّاالقتصاديةّدونّاإل

 ؛7131أهدافّالعملّالالئقّوغاياتّبرنامجّعامّ

الةّلجميعّالدولّاألعضاءّوالشركاءّاالجتماعيينّفيّشراكاتّّ)ب( مواصلةّتشجيعّالمشاركةّالفع 

-1متعددةّأصحابّالمصلحةّبشأنّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّبماّيشملّالتحالفّ

ارّبالبشرّوالرقّالمعاصرّوعملّاألطفال،ّواالئتالفّلوضعّحدّللعملّالجبريّواالتج2ّ

العالميّللمساواةّفيّاألجور،ّلتحقيقّالمساواةّفيّاألجرّعنّالعملّذيّالقيمةّالمتساويةّبينّ

 المرأةّوالرجل؛

وضعّخطةّعملّمحددةّجديدةّالجتذابّمواردّمنّخارجّالميزانيةّمنّأجلّدعمّالمشاريعّّ)ج(

نّأهدافّالتنميةّالمستدامةّلحمايةّحقوقّالعمال،ّمعّالتركيزّم1ّ-1الميدانيةّبشأنّالغايةّ

 علىّالحريةّالنقابيةّواالعترافّالفعليّبحقّالمفاوضةّالجماعية؛
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ّبينّّ)د( ّالعملّالدوليةّفيّمجالّمعاييرّالعملّمعّالتركيزّعلىّالمساواة ّمنظمة تعزيزّريادة

جّعامّشاملةّكإسهامّفيّتنفيذّبرنامالجنسينّوعدمّالتمييزّفيّعالمّالعملّوفيّمجالّالتنميةّال

إلىّمبادرةّالمرأةّفيّالعمل.7131  ،ّوباالستنادّأيضاّ 

يتعلقّبضمانّاتساقّالسياساتّعلىّالمستوىّالدولي،ّّّ.07 فيمّا العملّالدوليّة وينبغيّلمنظمّة

ّأنّتقومّبماّيلي:

عددّاألطرافّمنّ،ّالمزيدّمنّاالتساقّضمنّالنظامّمت7131تعزز،ّفيماّيتعلقّببرنامجّعامّّ)أ(

ّوزيادةّ ّالسديدة ّاإلدارة ّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّوتقوية خاللّضمانّاحترام

 مشاركةّمنظماتّالعمالّومنظماتّأصحابّالعملّفيّالمبادراتّالمشتركةّبينّالوكاالت؛

المتواصلّمعّمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان،ّتّ)ب( قيقّحتشجع،ّفيّإطارّتعاونهّا

جميعّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّكماّيردّفيّالمبادئّالتوجيهيةّلألممّالمتحدةّبشأنّ

 األعمالّالتجاريةّوحقوقّاإلنسان،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّاألحداثّواألنشطة؛

تواصلّتقويةّالتعاونّمعّمؤسساتّالتكاملّاإلقليمي،ّبغيةّتعزيزّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّّ)ج(

 لّعلىّنحوّأفضلّوتوسيعّمشاركتهاّفيّعملياتّالتكاملّاإلقليمي؛فيّالعم

ّالتعاونّوالتنميةّفيّالميدانّّ)د( ّاألخرىّومنظمة ّالمتحدة تعزيزّالشراكاتّمعّوكاالتّاألمم

ّاتساقّ ّتعزيز ّبهدف ّاألخرى ّالدولية ّوالمنظمات ّالعالمية ّالتجارة ّومنظمة االقتصادي

 لكاملّللمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل؛السياساتّوحشدّالدعمّمنّأجلّالتحقيقّا

ّبترويجّّ(ه) ّيتعلق ّالمنظماتّفيما ّمن ّوغيرها ّالمعنية ّالمنظماتّالدولية ّشراكاتّمع إرساء

ّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل،ّفيّسياقّالتجارةّواالستثمار؛

ّوالدّ)و( ّاإلقليمية ّالمنظمات ّمع ّالمعلومات ّوتقاسم ّللتعاون ّاستراتيجية ّوعندّوضع ولية،

ّبالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّكلماّ ّالمتعلقة ّالواقعية ّبالقضايا ّتوعيتها الضرورة،

ّ.معالجتهابرزت،ّبهدفّ


