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(، إرشادات بشأن إطار من أجل المناقشات 2102)تشرين الثاني/ نوفمبر  823قدم مجلس اإلدارة في دورته  .1

من منقحاً وطلب من المكتب أن يعد في ضوء المناقشة إطاراً  0المتكررة على أساس اقتراح أولي أعده المكتب.

( والبدء بالتحضير للمناقشة 2102)تشرين الثاني/ نوفمبر  880رته أجل التداول بشأنه واعتماده في دو

لمؤتمر العمل الدولي  012المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، المختارة من أجل الدورة 

 ( في ضوء اإلطار.2103)

ول إطار من شأنه (، كان هناك توافق واسع ح2102)تشرين الثاني/ نوفمبر  823وخالل دورة مجلس اإلدارة  .2

لغرض المقصود منها بموجب إعالن منظمة على المناقشات المتكررة أن تعود بالفائدة على نحو أفضل ل يتيحأن 

عولمة عادلة )إعالن العدالة االجتماعية( بوصفها في آن معاً  من أجلالعمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية 

لتمييز بينها وبين المناقشات العامة. وقد أعرب  الدول األعضاء كذلك وا ،وأداةً لإلدارة السديدة للمعارفأداةً 

عن دعمها للعناصر الرئيسية األربعة المقترحة لإلطار، وهي تشمل: إعداد تقرير من أجل المناقشات المتكررة؛ 

ة العامة يالمناقشات المتكررة ومتابعتها؛ الصالت بين الدراسات االستقصائ حصيلةتنظيم المناقشات المتكررة؛ 

 والمناقشات المتكررة.

وتقدم هذه الوثيقة اإلطار المنقح في ضوء المناقشة واإلرشاد المنبثق عنها. وقد أجري  مشاورات عريضة  .3

المناقشة  مناإلطار المنقح التجربة المكتسبة  ىكما راع ،ضمن المكتب ومع الهيئات المكونة على حد سواء

(. ويقترح إجراء 2102للمؤتمر ) 012اسية في العمل في الدورة المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األس

بشأن الصالت بين الدراسات االستقصائية العامة والمناقشات المتكررة، باالستناد إلى  القسمتحسينات في هذا 

ويرد  وقد أدرج  المرونة كذلك في اإلطار المنقح. 2النتائج والتقدم المحرز بموجب مبادرة المعايير، ورهناً بها.

 استخدامه.اإلطار في الملحق بوصفه وثيقة مستقلة لتسهيل الرجوع إليه ولضمان سهولة 

 مشروع قرار

 إن مجلس اإلدارة: .4

 ؛GB.331/INS/3يعتمد اإلطار من أجل المناقشات المتكررة، الوارد في ملحق الوثيقة  )أ(

المناقشات المتكررة في المستقبل اعتبارًا يطلب من المدير العام أن يطبق اإلطار من أجل إعداد وتنظيم  )ب(
 ، مع مراعاة اإلرشادات الصادرة عن مجلس اإلدارة.2112من عام 

 

 .80-20، الفقرات GB.328/INS/5/2الوثيقة    0

 .GB.331/INS/5الوثيقة    2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.pdf




GB.331/INS/3 

 

3 GB331-INS_3_[DDGMR-170918-1]-Ar.docx  

 الملحق

 إطار من أجل المناقشات المتكررة

 غرض المناقشات المتكررة وأهدافها

االجتماعية. إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي مخططاً للمناقشات المتكررة إنما هو تجديد أساسي إلعالن العدالة  .0

 للمعارف واإلدارة السديدة، أما غرضه المنشود فهو التالي: ةأساسي وهو أداة

 فهم أفضل لتنوع واقع واحتياجات الدول األعضاء فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية؛ )أ(

 االستجابة لها بفعالية أكبر بكافة وسائل العمل المتاحة للمنظمة؛ )ب(

 ات وبرامج عمل المنظمة وفقاً لذلك؛تكييف أولوي )ج(

تقييم نتائج أنشطة منظمة العمل الدولية كي تستنير بها القرارات المتعلقة بالبرنامج والميزانية وغير ذلك  )د(

 0.السديدة من قرارات اإلدارة

ت من خمس سنوا جديدة، دورةً 2(2102)تشرين الثاني/ نوفمبر  823وقد قرر مجلس اإلدارة في دورته  .2

 .2128إلى عام  2103وتسلسالً للمناقشات المتكررة للفترة الممتدة من عام 

( لمؤتمر 2102) 011أما القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، المعتمد في الدورة  .8

ة بغية التوصل إلى فهم ز على "أنه ال بد من إدخال التحسينات على المناقشات المتكرريرك  فالعمل الدولي، 

أفضل لتنوع واقع واحتياجات الدول األعضاء وإدراك أهميتها كأداة ترمي إلى تقييم تنفيذ إعالن العدالة 

ويدعو القرار كذلك إلى اعتماد طرائق مناسبة لتحسين تركيز  8االجتماعية وإرشاد اإلجراءات المستقبلية".

لوقائع والتحديات القائمة بحيث تحقق كلياً الغرض المحدد في إعالن المناقشات المتكررة وضمان أنها تستند إلى ا

 العدالة االجتماعية.

وقد وضع هذا اإلطار من باب االستجابة لتلك الدعوات وباالستناد إلى التقدم المحرز في تحسين سير عمل  .4

إرشادات لتحسين المناقشات المؤتمر والتجربة المستمدة من الدورة األولى من المناقشات المتكررة. وهو يقدم 

" إعداد التقرير من أجل المناقشات المتكررة؛ 0المتكررة في المستقبل في أربعة مجاالت رئيسية هي: "

" الصالت بين الدراسات االستقصائية 4" الوثيقة الختامية ومتابعتها؛ "8تنظيم المناقشات المتكررة؛ "  "2"

 العامة والمناقشات المتكررة.

 ير من أجل المناقشات المتكررةإعداد التقر

ب بالنسبة إلى المكتيتسم باألهمية  أجل المناقشة المتكررة، هو مسعى إن إعداد التقرير المقدم إلى المؤتمر من .1

عاوناً على نطاق المكتب بين مختلف الحافظات واإلدارات في جنيف وبين المقر والميدان. برمته. وهو يقتضي ت

اإلدارات و الحافظاتمل صغير يتألف من موظفين من امتكررة، ينبغي إنشاء فريق ع وفيما يتعلق بكل مناقشة

والمكاتب المعنية بهدف صياغة التقرير المزمع تقديمه إلى المؤتمر. وينبغي تشكيل فرقة عمل يرأسها نائب من 

بهدف تقديم اإلرشاد والنصح إلى الفريق  ،وتضم ممثلين عن المقر والميدان على حد سواءنواب المدير العام 

 العامل.

  

 

 مرفق، الجزء ثانياً )باء(. ،إعالن العدالة االجتماعية   0

؛ العمالة 2121؛ الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في عام 2103الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في عام    2

 .2128؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام 2122لحماية االجتماعية )حماية العمل( في عام ؛ ا2120في عام 

 .القرارمن  3انظر الفقرة    8

http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_182776/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_182776/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
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 لمناقشاتاوينبغي وضع هيكلية مشتركة ومرنة في آٍن معاً للتقرير بهدف تحسين جودته وتعزيز اتساقه في جميع  .2

مختلفة  ي إلى أساليبتع بخصوصياته الذاتية التي قد تفضالمتكررة. وبالرغم من أن كل هدف استراتيجي يتم

، ينبغي أن يكون هناك بعض أوجه التشابه فيما بين جميع التقارير 4هيكلية التقرير المعني أو صياغتهفي تنظيم 

 ألنها تخدم غرضاً مشتركاً. ويمكن أن تشمل هيكلية التقرير ما يلي:

ت االحتياجات المتنوعة للهيئاالتجاهات والتحديات العالمية وويتناوالن ااستعراض وتحليل يتسمان بالتركيز  )أ(

 المكونة فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي المعني؛

تقييم لإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء حتى اليوم بهدف تحديد الممارسات الجيدة والثغرات واالحتياجات  )ب(

 بما في ذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بتصديق معايير منظمة العمل الدولية وتنفيذها؛

 يهافبما  –التي اتخذتها المنظمة من حيث اإلدارة السديدة ومعايير العمل الدولية وأطر البرمجة  تقييم اإلجراءات )ج(

تلك المتصلة بأهداف التنمية المستدامة والبرامج القطرية للعمل الالئق والبحوث وتنمية المعارف وبناء القدرات 

خطط والصدد، ينبغي أن تقوم االستنتاجات  المؤسسية والتعاون اإلنمائي واتساق السياسات والشراكات. وفي هذا

 العمل المنبثقة عن المناقشة المتكررة السابقة، مقام خط األساس؛

النظر في العالقات المتبادلة بين اإلجراءات التي اتخذتها أو عززتها منظمة العمل الدولية وتلك التي اتخذتها أو  )د(

تقييم أوجه التداؤب والتقليل إلى أقصى حد من أي تناقض أو  عززتها المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى بهدف

 ازدواجية؛ 

ي بين الهدف االستراتيج بالتركيز على أوجه التداؤب ،تحليل قائم على البراهين للنهج المتكامل للعمل الالئق (ه)

موضوع البحث واألهداف الثالثة األخرى. وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى الحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق 

 األساسية في العمل واالستدامة البيئية فضالً عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز كذلك بوصفها قضايا مشتركة؛

أنشطة وضع المعايير وبناء القدرات وخدمات في واألنشطة في المستقبل، بما في ذلك  مقترحات من أجل األولويات )و(

 التعاون اإلنمائي.و والبحوثالمشورة التقنية المقدمة للهيئات المكونة 

وينبغي أن يكون التقرير موجزاً ومستنداً إلى البراهين ويتضمن تركيزاً على آخر ما استجد من المعارف  .2

اإلجراءات المتخذة منذ المناقشة المتكررة السابقة بشأن الهدف االستراتيجي ذاته. وينبغي أن الموجودة وعلى 

يتجنب تكرار المعلومات الواردة في التقارير السابقة ويركز بدالً من ذلك على آخر التطورات ويحدد المواضيع 

 –الستناد إلى طائفة واسعة من المصادر هج االبتكارية والقابلة لالستنساخ باذات األهمية الناشئة فضالً عن الن  

الهيئات المكونة ونتائج االجتماعات القطاعية أو غيرها من اجتماعات الخبراء والبحوث والتعاون اإلنمائي 

واإلجراءات المتعلقة بالمعايير والمنشورات الصادرة عن سائر المنظمات متعددة األطراف والمعلومات المستقاة 

ية العامة المتعلقة بالموضوع. وينبغي لمكتب التقييم أن يتيح في الوق  المناسب تقريراً من الدراسة االستقصائ

عمليات تدخل منظمة العمل الدولية بشأن الهدف من الستعراض وتحليل الدروس المستخلصة  توليفياً 

 االستراتيجي المعني، وينبغي أن تستنير به عملية إعداد تقرير المناقشة المتكررة.

ي البدء في مرحلة مبكرة بعملية موسعة ومكثفة من المشاورات مع الهيئات المكونة بشأن هيكلية ومواضيع وينبغ .3

تقرير المكتب، لضمان أن يكون التقرير مجدياً وأن تتجلى فيه آراء وتوقعات الهيئات المكونة الثالثية. وتسهيالً 

قديم اإلرشاد فيما يتعلق بنطاق المناقشة المتكررة ، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر تالمسبقةلمثل هذه المشاورات 

 لتقرير المكتب في شكل تبادل لآلراء. والمخطط المشروح المقترح

بين  التجربة أن المشاورات غير الرسمية مع الهيئات المكونة الثالثية بعد وضع الصيغة  ،باإلضافة إلى ذلك .9

وقبل بدء المؤتمر، أمر مفيد للغاية. ومن شأن مواصلة المشاورات النهائية للتقرير )عادة في كانون الثاني/ يناير( 

غير الرسمية حول النقاط المحددة والدقيقة المقترحة للمناقشة وأساليب عمل اللجنة )من قبيل المبادالت رفيعة 

امية تالمستوى والدورات غير الرسمية لتقاسم المعارف( والعناصر الرئيسية أو الركائن األساسية للوثيقة الخ

إجراء مناقشات أكثر فعالية وكفاءة في  تتيح للجنة)حيثما يقتضي الحال وعلى أساس كل حالة بحالة(، أن 

 المؤتمر.

  

 

قراراً بشأن متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في ، اعتمد المؤتمر 2101في عام    4

تتناول التقرير الذي يتعين تقديمه من أجل مناقشة متكررة بشأن الهدف على تفاصيل منه ، ينص في الجزء ثالثاً العمل

 االستراتيجي المعني بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_143189.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_143189.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_143189.pdf
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 البناءة وتكون موجهة نحو السياسات وينبغي أن تصاغ النقاط المقترحة للمناقشة بحيث تحفز النقاشات .01

ضافياً المكتب تقريراً إ اً. وعند الضرورة، يمكن أن يعد  واإلجراءات وينصب التركيز فيها على سبيل المضي قدم

وجيزاً يتاح للهيئات المكونة في وق  ال يتجاوز أوائل أيار/ مايو يوجز فيه أهم القضايا والفرص التي يمكن أن 

أن يساعد المندوبين إلى  ومن شأن مثل هذا التقرير اإلضافيتكون قد انبثق  عن المشاورات غير الرسمية. 

ؤتمر على تحسين تهيئة أنفسهم للمشاركة في اللجنة وأن يساعد على تركيز المناقشات على القضايا الجوهرية. الم

 وينبغي أال يستبق بأي حال من األحوال مداوالت الهيئات المكونة في المؤتمر.

 تنظيم المناقشات المتكررة

يب عمل المناقشات غير المتصلة بوضع ليس هناك أحكام واضحة في النظام األساسي للمؤتمر تنظم أسال .00

زاء ق يشمل أربعة أجللجان المناقشات المتكررة إلى نس العمل المقترحة لمعايير. وفي الممارسة، تستند خططا

هي: المناقشة العامة ومجموعة الصياغة وتقديم التعديالت ومناقشات التعديالت. وقد أعرب  الدول األعضاء 

قشات المتكررة مناقشات تفاعلية ودينامية بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين عن دعمها ألن تدرج في المنا

 باإلضافة إلى الهيئات المكونة الثالثية.

مع وت رفيعة المستوى مع ممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية في هذا الصدد، من الممكن للمبادالو .02

ومع الخبراء الخارجيين اآلخرين، أن تصبح ممارسة معتادة  ممثلي الشركاء االجتماعيين والكيانات الحكومية

في المناقشات المتكررة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم مبادالت ثالثية رفيعة المستوى بشأن الممارسات على 

 المستوى القطري باالستناد إلى دراسات سياسية قطرية معمقة
حسب مقتضى الحال. ويمكن تنظيم هذه  ،1

الموضوع المعني. ويكون بمساهماتها  ارتباطالمبادالت رفيعة المستوى على أساس كل حالة بحالة مع مراعاة 

المزيد من المدخالت والمعلومات ومساعدتهم على تحديد أفضل  بتوفير المندوبين تهيئةغرضها تحسين 

ة. وفي هذا الصدد، ينبغي برمجة هذه المبادالت رفيعة المستوى قبل قيام هج االبتكارية الناجحالممارسات والن  

 بحيث تستنير بها مداوالت أعضاء اللجنة. المطروحة للمناقشة نقاط المعنيةالاللجنة بمناقشة 

وحسب مقتضى الحال، يمكن تنظيم دورات إعالمية لتقاسم الخبرات وحسن الممارسات الوطنية لصالح سائر  .08

 للجنة عندما يكون فريق الصياغة منكباً على صياغة الوثيقة الختامية.أعضاء ا

 الوثيقة الختامية ومتابعتها

ينبغي في الوثيقة الختامية أن تكون موجزة ومركزة وموجهة نحو السياسات واإلجراءات ومستندة إلى مداوالت  .04

يتعلق بالهدف االستراتيجي قيد اللجنة. وبعد جزء وجيز يتناول االتجاهات والدروس المستخلصة فيما 

االستعراض، ينبغي للوثيقة الختامية أن تحدد مجاالت األولوية لنشاط المنظمة وأعضائها )الحكومات ومنظمات 

العمال ومنظمات أصحاب العمل( والمكتب. وينبغي أن تشمل جميع وسائل عمل المنظمة، بما فيها اإلجراء 

مؤسسية والتعاون اإلنمائي والخدمات التقنية واالستشارية والقدرة البحثية المتعلق بالمعايير وتنمية القدرات ال

كما ينبغي أن تقدم إرشادات محددة بشأن األولويات من أجل  للمكتب فضالً عن الشراكات واتساق السياسات.

ي هم فإجراء المتابعة من حيث البرمجة وتوزيع الموارد وحشدها. وينبغي كذلك في الوثيقة الختامية أن تس

 جدول أعمال المؤتمر من أجل بنود وضع المعايير والمناقشة العامة.لالمقترحات المقدمة 

وينبغي إيالء االعتبار إلى االنعكاسات الملموسة بالنسبة للبرنامج والميزانية في عملية صياغة الوثيقة الختامية.  .01

ويات الميزانية وأن تستنير بها عملية وضع األولوينبغي لنتائج المناقشة المتكررة أن تنصب في دورة البرنامج و

ي فوحشد الموارد وتوزيعها عند صياغة وتنفيذ البرنامج ثنائي السنوات. ويشمل ذلك النظر على نحو متأٍن 

 الطريقة التي يمكن بها إدراج إجراء المتابعة في البرامج القطرية للعمل الالئق.

د آليات المتابعة من أجل تنفيذها. وينبغي للمناقشة في دورة مجلس اإلدارة كذلك، ينبغي للوثيقة الختامية أن تحد .02

ن الطريقة التي ستدرج بها األولويات التي حددها المؤتمر في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد دورة المؤتمر، أن تبي  

غ ستعراض/ التبليإدراجاً منتظماً في البرامج والميزانيات القائمة والمستقبلية وطريقة رصدها من خالل اال

 2النتائج السياسية في البرنامج والميزانية ضمن إطار األهداف االستراتيجية األربعة. بشأنالمتكامل 
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 الصالت بين الدراسات االستقصائية العامة والمناقشات المتكررة

تماد ة العمل الدولية "اعبموجب القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، ينبغي لمنظم .02

قشات المتصلة بها في اللجنة المعنية بتطبيق طرائق لضمان أن تؤدي الدراسات االستقصائية العامة والمنا

وسوف تستفيد هذه الطرائق على أفضل  2المعايير، إلى االسهام في المناقشات المتكررة حسب مقتضى الحال".

 وجه من تنفيذ مبادرة المعايير.

ناد إلى النتائج والتقدم المحرز في إطار مبادرة المعايير ورهناً بها وبغية أن تستنير المناقشات المتكررة باالست .03

على أفضل وجه بالدراسات االستقصائية العامة بما يتمشى مع الجزء أوالً ألف من متابعة إعالن العدالة 

 االجتماعية، ينبغي بذل الجهود من أجل: 

تعزيز تماشي مواضيع الدراسات االستقصائية العامة مع مواضيع المناقشات المتكررة والحفاظ على التزامن مع  )أ(

 اللجنة المعنية بتطبيق المعايير قبل سنة من المناقشة المتكررة المقابلة؛ فياستعراض الدراسة االستقصائية العامة 

قديم ال سيما عند ت ،المتكررة المقابلة لها في أقرب مرحلة ممكنةتنسيق الدراسة االستقصائية العامة مع المناقشة  )ب(

تعين المقابلة التي يما يتعلق بموضوع الدراسات االستقصائية العامة، والصكوك فيالمقترحات إلى مجلس اإلدارة 

 ق االستبيان؛اختيارها ونس

هداف يستند إلى مبادئ وأحكام المعايير وضع استبيان الدراسة االستقصائية العامة باتباع نهج موضوعي محدد األ )ج(

في المناقشة المتكررة المقابلة لها، وفي الوق  ذاته السعي إلى  معالجتهاالمعنية وفي ضوء القضايا التي يتعين 

 09تيسير التزامات التبليغ على الدول األعضاء. وعند الضرورة، يمكن أن يضاف إلى االستبيان بموجب المادة 

ددة بما في ذلك عن مسائل السياسة العامة والمرتبطة بإنجاز الهدف االستراتيجي األوسع نطاقاً، أسئلة إضافية مح

معلومات من الدول األعضاء ال تكون متاحة خالف ذلك للمكتب ولكنها مهمة لتنوير عملية إعداد تقرير  الستقاء

 المناقشة المتكررة؛

نات الدراسات االستقصائية وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء تقوية التعاون داخل المكتب في مجال وضع استبيا )د(

بد  استخدامها في إعداد الدراسات االستقصائية العامة، من خالل ترتيبات محددة ال المزمعتسهيل تقديم التقارير ل

 من أن يضعها المكتب؛

ة الدراسات االستقصائية العامتعزيز النسق الذي يتعين استخدامه من أجل تحليل وتقديم المعلومات في تقرير  (ه)

 بحيث تفهم على نحو أفضل الوقائع واالحتياجات والثغرات ،وطرائق مناقشتها في اللجنة المعنية بتطبيق المعايير

 لدول األعضاء ومن ثم تنير المناقشة المتكررة المعنية.افي 
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