
 

 

 

 
 

خي. لذا اهذه الوثيقة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المن

ة حيرجى من الوفود والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. وكل وثائق مؤتمر العمل الدولي متا

 .www.ilo.orgعلى االنترنت على العنوان: 

 

   

 مؤتمر العمـل الدولـي

6A 
 

 محضر األعمال المؤقت 
 8072 حزيران/ يونيه -، جنيف، أيار/ مايو 701الدورة 

 .C.D.R االجتماعي والهيكل الثالثيلجنة المناقشة المتكررة: الحوار 

  8072زيران/ يونيه ح 1الخميس،  التاريخ: 

 ال: ـدول األعمـن جـادس مـد السـالبن
 مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي 

 ي، ـل الثالثـي والهيكـوار االجتماعـأن الحـبش
 منظمة العمل الدولية بشأن  بموجب متابعة إعالن

 8002ة، ـة عادلـل عولمـمن أجاالجتماعية  العدالة

 تقارير لجنة المناقشة المتكررة: 
 رار ـقالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي: 

 ل أن يعتمدها المؤتمرـن أجـة مـمقدم اتـواستنتاج

 أنالمناقشة المتكررة بش لجنة قدمتها التي واالستنتاجات القرار نص هذا،محضر األعمال المؤقت  تضمني

 .المؤتمر يعتمدهاأن  االجتماعي والهيكل الثالثي، بغيةالحوار 

 ،6B رقم المؤقـت الاألعم رمحض في االنتـرنت ىعل رالمؤتم عموق على ةاللجن لأعما رتقري رنُش وقد

/ حزيران 51 حتى تقديمها اللجنة ألعضاء يمكن التي بالتصويبات رهنا   المؤتمر، يعتمده أن أجل من مقدم وهو

 .مساء   السادسة الساعة ،8152 يونيه
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  الثانية المتكررة المناقشة مقترح بشأن قرار
 الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي عن

 ،8152 عام في المائة بعد السابعة دورته جنيف في في المنعقد الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن  

 عملال منظمة إعالن مع تمشيا   ن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثيبشأ ثانية متكررة مناقشة أجرى وقد

 الطريقة في للنظر ،(االجتماعية العدالة إعالن) 8112 عادلة، عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية

خالل  من فيها، األعضاء الدول واحتياجات لواقع ، بفعالية أكبربموجبها تستجيب أن للمنظمة ينبغي التي

 االستخدام المنسق لكافة وسائل العمل،

ار بشأن تعزيز الهدف االستراتيجي المتمثل في الحو عمللل ا  إطار تتضمن التي التالية االستنتاجات يعتمد .5

 االجتماعي والهيكل الثالثي؛

 وإلى الواجب النحو على االستنتاجات في النظر إلى)المكتب(  الدولي العمل مكتب إدارة مجلس يدعو .8

 إنفاذها؛ في المكتب إرشاد

 :يلي بما يقوم أن العام المدير إلى يطلب .3

 إلنفاذ االستنتاجات، لينظر فيها مجلس اإلدارة؛ عمل خطة إعداد (أ)

عمل وإلى اللجنة العالمية بشأن مستقبل ال المعنية واإلقليمية العالمية المنظمات إلى االستنتاجات إبالغ (ب)

 اهتمامها؛ السترعاء

 خارج من الموارد وحشد المقبلة والميزانية البرنامج مقترحات إعداد عند االستنتاجات مراعاة (ج)

 الميزانية؛

 .االستنتاجات تنفيذ عملية على اطالع على اإلدارة مجلس إبقاء (د)

 الحوار االجتماعي عن الثانية المتكررة المناقشة بشأن االستنتاجات
 والهيكل الثالثي

 والسياق التوجيهية المبادئ

بالقرار بشأن المناقشة المتكررة األولى عن الحوار االجتماعي، الذي اعتمده مؤتمر  إذ يذك ر ،إن المؤتمر

الجدوى يؤكد من جديد على  ،8153العمل الدولي )يسمى الحقا  "المؤتمر"( في دورته الثانية بعد المائة في عام 

للمبادئ التوجيهية الواردة فيه. وللحوار االجتماعي، القائم على احترام الحرية النقابية واالعتراف الفعلي  التامة

النهوض بالعدالة االجتماعية. وهو وسيلة ب الكفيلةبحق المفاوضة الجماعية، دوٌر حاسم في وضع السياسات 

قتصادي. والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ضروريان إلحالل الديمقراطية لتحقيق التقدم االجتماعي واال

 واإلدارة السديدة.  

 باالقتران بثقة والتزام، وتمثيليةوجود منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال حرة ومستقلة وقوية إن 

ستقاللية الشركاء االجتماعيين ونتائج الحوار االجتماعي، إنما هي شروط أساسية إلرساء ال الحكومات واحترام

 حوار اجتماعي فعال. 
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أشكاال  متنوعة ومستويات مختلفة وفقا  للتقاليد والسياقات الوطنية، بما في ذلك  يتخذ الحوار االجتماعي إن

هج بالعولمة ويزداد تعقيدا . وال يوجد ن أكثر فأكثر معلى شكل حوار اجتماعي عابر للحدود في إطار اقتصاد يتس

ما كموحد لتنظيم الحوار االجتماعي وتعزيزه. غير أن  المفاوضة الجماعية تبقى في صميم الحوار االجتماعي. 

المشاورات وتبادل المعلومات وغير ذلك من أشكال الحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماعيين ومع أن 

 .هي األخرىالحكومات، تتسم باألهمية 

ويؤدي الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي دورا  مهما  في تحديد األجور وشروط العمل وتعزيز العمل 

ييز وتوفير الحماية االجتماعية والسالمة والصحة المهنيتين ودعم تنمية الالئق والمساواة بين الجنسين وعدم التم

المهارات والحد من أوجه انعدام المساواة واستباق التغيرات وإدارتها. ويمكن أن يكون الحوار االجتماعي 

ة الشاملين يقويا  للصمود االقتصادي واالجتماعي وللقدرة على المنافسة واالستقرار وتحقيق النمو والتنم محركا  

 والمستدامين. 

لتغيرات ا وعلى خلفية منوفي وقت باتت فيه منظمة العمل الدولية على قاب قوسين من االحتفال بمئويتها، 

طبيق مبادئ التزامها بتعزيز وتوتؤكد العميقة والسريعة التي تؤثر في عالم العمل، تجدد الهيئات المكونة الثالثية 

وتعيد التأكيد أيضا  على أن  التنفيذ العملي إلجراءات منظمة العمل الدولية  .ثالثيالحوار االجتماعي والهيكل ال

 نظمةمينبغي أن يسترشد بالوقائع واالحتياجات المتنوعة للهيئات المكونة الوطنية، كما هو مبين في إعالن 
 .8002 عادلة، عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل

االجتماعي على كافة المستويات وتعزيز أهميته وشموليته وفعاليته، بما في ذلك من  تكريس الحوارإن 

ما فيها ، بالمعنيةخالل البرامج القطرية للعمل الالئق، يتسم بأهمية خاصة من أجل التنفيذ الفعال للمبادرات 

ستدامة ذات الصلة، وفي ( وأهداف التنمية الم8131من أجل التنمية المستدامة )برنامج عام  8131برنامج عام 

 سياق اإلصالح الجاري لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

في االتجاهات الخاصة  ويراعيويؤدي الحوار االجتماعي دورا  مهما  في رسم معالم مستقبل العمل 

 لعولمة والتكنولوجيا والديمغرافيا وتغير المناخ.مجاالت ا

كاله أمرا  أساسيا  لرفاه الشركاء االجتماعيين والمجتمع. وعلى ويبقى الحوار االجتماعي المجدي بكافة أش

الرغم من التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال يزال هناك العديد من التحديات، بما في ذلك الفقر وتدني حصة 

 بينوالعمل والسمة غير المنظمة ومواطن العجز في العمل الالئق وانعدام المساواة االقتصادية واالجتماعية 

ة توفير حماية حق المفاوض وتعجز بلدان كثيرة عن. وضرورة مراعاة مصالح المجموعات المستضعفة الجنسين

الجماعية حماية كاملة، وتشير البيانات إلى أن  غالبية العمال منخرطون في العمالة غير المنظمة ويوجد قرابة 

ل التوريد واإلمداد العالمية محركا  للتنمية وفي حين يمكن أن تكون سالس 5مليون شخص في العمل الجبري. 81

 سالسل التوريد ضمنأوجه القصور  فإنالفرص أمام الرجال والنساء لالنتقال إلى السمة المنظمة، من وتزيد 

مواطن العجز في العمل الالئق. ومن شأن التغيرات السريعة، بما فيها التقدم  وجود فيساهمت واإلمداد العالمية 

التكنولوجي واالقتصاد األخضر، أن تستحدث فرصا  جديدة، غير أنها يمكن أن تؤدي أيضا  إلى حاالت من 

 . والحوار االجتماعي ال غنى عنه لمواجهة هذه التحديات.التعط ل ونقل الوظائف

 إطار العمل

يحدد األهداف بالنسبة إلى منظمة العمل  8153بأن  إطار العمل الذي اعتمده في عام  تمر، إذ يذك رإن المؤ .1

 . عاال  فيدعو المكتب والهيئات المكونة إلى ضمان تنفيذ تلك األهداف تنفيذا   هالدولية وهيئاتها المكونة، فإن  

 ن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، التي جرتوإطار العمل المقترح المنبثق عن المناقشة المتكررة الثانية بشأ .2

خالل الدورة السابعة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، يطلب من الدول األعضاء ومنظمة العمل الدولية على 

 إنفاذ االستنتاجات المعتمدة والواردة في هذه الوثيقة.ب الكفيلةجراءات اإلحد سواء اتخاذ 

 

 انظر:    5
Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage; Geneva, ILO, 2017. 
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 االجتماعي والهيكل الثالثيالحوار من أجل تعزيز تدابير 

 ينبغي للدول األعضاء، بدعٍم من المنظمة، أن تقوم بما يلي: .3

أو يحافظا على  يحصالضمان أن يُمنح الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي الموارد المناسبة وأن  )أ(

مكانة مهمة عند وضع السياسات، وذلك في عالم عمل ما فتئ يتطور وفي سياق تنفيذ أهداف 

 المستدامة؛ تنميةال

ل الحقوق األساسية ألصحاب العم بشأن المبادئ قيوتحق زيوتعزاالضطالع بمسؤولياتها في احترام  )ب(

 لجماعية،ا المفاوضة في بالحق الفعلي واالعتراف النقابية الحريةوللعمال ومنظماتهم فيما يتعلق ب

ثي. لحوار االجتماعي والهيكل الثالاالمتمثل في بوصفها ظروفا  مؤاتية لتحقيق الهدف االستراتيجي 

 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية ويدعو المؤتمر إلى التصديق العالمي على

وتنفيذهما  (42 رقم) 5494 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حقواتفاقية  (28 رقم)5492

 فعاال ؛ تنفيذا  

 للنهوض بحوار اجتماعي فعال؛ تعزيز بيئة قانونية ومؤسسية مؤاتية )ج(

تقوية آليات ومؤسسات الحوار االجتماعي بشأن السياسات ذات الصلة بعالم العمل المتغير، بما في  )د(

 ذلك التغير التكنولوجي واالقتصاد األخضر والتحوالت الديمغرافية والعولمة؛

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

، من أجل المساعدة على حصول الجميع على المعنيةعلى حد سواء، وفقا  للقوانين والممارسات 

 المتساوية القيمة ذي العمل عن األجر في والمساواةقسط عادل من ثمار التقدم وظروف عمل الئقة 
 والمساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى تنمية المهارات وتعزيز استدامة المنشآت؛

تشجيع التعاون الفعال في مكان العمل باعتباره أداة تسمح بضمان أماكن عمل آمنة ومنتجة، بحيث  )و(

 يحترم المفاوضة الجماعية ونتائجها وال يقوض دور النقابات؛

 ؛ومستوياته ف أشكال الحوار االجتماعيتعزيز الرابط الفعال بين مختل )ز(

توفير الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة وتعزيز فعالية ونجاعة النُظم الوطنية  )ح(

 العمل؛ إلدارة

نتائج الحوار  هم، حسب مقتضى الحال،وتنفيذن احترام الحكومات والشركاء االجتماعييضمان  )ط(

 االجتماعي المتفق عليها؛

يرها وتطو ،آليات فعالة وشفافة وسهلة المنال لمنع وتسوية النزاعات إرساء، حسب مقتضى الحال، )ي(

 مع الشركاء االجتماعيين؛ 

 عليالف واالعترافوضع نُهج ابتكارية، بما فيها مبادرات لضمان أن تكون ممارسة الحرية النقابية  )ك(

مشمولين ومحترمين في عالقات االستخدام التي لم تكن موجودة فيها  الجماعية، المفاوضة بحق

ماية بالح قادرين على التمتع العمال يكونحتى اآلن، وفي أشكال االستخدام الجديدة والناشئة، وأن 

 والظروف الوطنية؛ السارية الممنوحة لهم بموجب االتفاقات الجماعية المطبقة، عمال  بالقوانين

اتية ألصحاب العمل وللعمال لممارسة حقهم في التنظيم والمفاوضة جماعيا  والمشاركة خلق بيئة مؤ )ل(

في الحوار االجتماعي عند االنتقال إلى االقتصاد المنظم. وينبغي للدول األعضاء، عند تصميم هذه 

 البيئة، أن تتشاور مع أكثر المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال وأن تشجع المشاركة النشطة

ات المنظم ممثلين عن لهذه المنظمات التي ينبغي أن تدرج في صفوفها، وفقا  للممارسة الوطنية،

 م؛المنظ غير االقتصاد في االقتصادية والوحدات للعمال والممثلةالقائمة على العضوية 

توسيع نطاق التعاون من أجل تبادل الخبرات والممارسات االبتكارية بشأن الحوار االجتماعي  )م(

 والهيكل الثالثي؛
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من أهداف التنمية المستدامة في  2-2دعم وتمويل خطة عمل منظمة العمل الدولية حول المقصد  )ن(

 برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية والتمويل من خارج الميزانية؛تمويل سياق 

ل، من أجل توفير بيئة مؤاتية للحوار االجتماعي العابر للحدود، وتعزيزه حسب مقتضى الحا )س(

النهوض بالعمل الالئق، بما في ذلك لصالح المجموعات المستضعفة من العمال في سالسل التوريد 

 واإلمداد العالمية؛

 مضلوعهو والشباب وتشجيع تقوية وزيادة مشاركة المرأة وعدم التمييز تعزيز المساواة بين الجنسين )ع(

 في الحوار االجتماعي؛ 

حال، الحوار االجتماعي الثالثي بشأن المسائل ذات الصلة بهجرة اليد تشجيع، حيثما يقتضي ال )ف(

 العاملة مع السلطات المعنية.

  الدولية العمل منظمة عمل وسائل حشد
 الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي بشأن

اذ هذا إنفيُطلب من المنظمة  بمئويتها، االحتفال من قوسين قاب على الدولية العمل منظمة فيه باتت وقت في .4

القرار إنفاذا  كامال  ومساعدة الدول األعضاء على تعزيز الحوار االجتماعي بجميع أشكاله وعلى كافة 

 المستويات، تمشيا  مع معايير منظمة العمل الدولية. وينبغي القيام بذلك باستخدام وسائل العمل التالية:

 بناء القدرات وتعزيز التعاون اإلنمائي

الدولي )المكتب(، بدعٍم من الهيئات المكونة وكجزء من البرنامج األوسع للتعاون اإلنمائي،  ينبغي لمكتب العمل .5

بما في ذلك من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق والتعاون المعزز مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة 

ونة نيين، أن يعزز قدرة الهيئات المكالعمل الدولية في تورينو )مركز تورينو(، وبالتعاون مع سائر الشركاء المع

 ومؤسسات الحوار االجتماعي للقيام بما يلي:

ارسة ، وفقا  للممعلى أن تدرج في صفوفها وللعمال العمل ألصحاب تمثيال   األكثر المنظماتتعزيز قدرة  )أ(

صاد االقتصادية من االقتالوحدات الوطنية، ممثلين عن المنظمات التمثيلية القائمة على العضوية للعمال و

غير المنظم لتمكينهم من المشاركة بفعالية في الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي والتفاوض وتنفيذ 

اد االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتص ةتمشيا  مع توصي االتفاقات والتأثير على السياسات العامة

 ؛(819)رقم  8151المنظم، 

 المنخرطينوالعمال  إدماجا  العمال المنخرطين في عالقات استخدام لطالما كانوا فيها أقل تشجيع إدماج  )ب(

 في أشكال استخدام جديدة وناشئة، في الحوار االجتماعي واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛

دم التمييز المشاركة في مفاوضة جماعية تسهم في أسواق العمل الشاملة والمساواة بين الجنسين وع )ج(

وتوزيع األجور المنصفة وظروف العمل الالئقة وتعزيز اإلنتاجية، مع مراعاة تنوع النُظم 

 الوطنية؛ والظروف

تعزيز فعالية وشمولية آليات ومؤسسات الحوار االجتماعي الوطني الثالثي بين الحكومات والشركاء  )د(

 مستقبل العمل وأهداف التنمية المستدامة؛االجتماعيين، السيما فيما يتعلق بالمجاالت التي ترتبط ب

تعزيز الحوار االجتماعي ودور الشركاء االجتماعيين على كافة المستويات في تصميم وتنفيذ السياسات  (ه)

 نميةتدعم العمال والمنشآت على التكيف مع بيئة عمل سريعة التغير، بما في ذلك من خالل  الرامية إلى

 المهارات والتعلم المتواصل؛

 الموالس واالنتعاش الوقاية ألغراضاستخدام الحوار االجتماعي بوصفه أداة تولد العمالة والعمل الالئق  )و(

 ةتوصي، تمشيا  مع والكوارث النزاعات عن الناجمة األزمات بأوضاع يتعلق فيما الصمود، على والقدرة

 ؛(811 رقم) 8158 الصمود، على والقدرة السالم أجل من الالئق والعمل العمالة
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 لبشكتشجيع التعاون الفعال في مكان العمل بوصفه أداة تساعد على ضمان أماكن عمل آمنة ومنتجة،  )ز(

 النقابات؛ دور يقوض وال ونتائجها الجماعية المفاوضة يحترم

في سياق دولي، السيما من خالل الحوار االجتماعي العابر للحدود والقائم على  أقوىاالضطالع بدور  )ح(

 معارف والبحوث التي توفرها منظمة العمل الدولية؛ال

تشجيع مشاركة النساء والمجموعات األخرى الممثلة تمثيال  ناقصا  في منظمات الشركاء االجتماعيين  )ط(

والسعي إلى تحقيق تمثيل متساٍو بين النساء والرجال في مؤسسات الحوار االجتماعي على المستويين 

 الوطني والدولي؛

 الثقة؛ تعزيز نُظم لمنع وتسوية النزاعات على مختلف المستويات، تعزز الحوار االجتماعي الفعال وترسي )ي(

 .بشأن سياسات سوق العمل وتنفيذها إجراء البحوث والضلوع في حوار اجتماعي )ك(

ار ولهدف االستراتيجي المتمثل في الحل دعما  استراتيجية نشطة لحشد الموارد  ينبغي أن يتبع المكتب

 .االجتماعي والهيكل الثالثي، مع مراعاة احتياجات الهيئات المكونة

 تعزيز البحوث والتدريب

ينبغي للمكتب أن يضطلع ببرنامج البحوث الخاص به، تمشيا  مع االستراتيجية البحثية للمنظمة من أجل القيام  .6

 بما يلي:

يقا  لحوار االجتماعي والهيكل الثالثي. وتحقفي ا المتمثلبشأن الهدف االستراتيجي  ا  إعداد تقرير رائد سنوي )أ(

ور د لهذا الغرض، ينبغي للمكتب أن يطور المعارف وأن يجري بحوثا  دقيقة وتقوم على البينات بشأن

 :وتأثير

المفاوضة الجماعية على أوجه انعدام المساواة واألجور وظروف العمل، وهو موضوع ينبغي أن  "5"

 تظم؛يشمله التقرير على نحو من

الحوار االجتماعي في ترجمة التنمية االقتصادية إلى تقدم اجتماعي والتقدم االجتماعي إلى تنمية  "8"

 ؛فضال  عن دوره وتأثيره على األداء االقتصادي والقدرة التنافسية للمنشآت اقتصادية

حوالت لوجيا والتالتصدي للتغيرات التي تقودها العولمة والتكنو الحوار االجتماعي كوسيلة من أجل "3"

الديمغرافية وتغير المناخ والمخاطر البيئية، إلى جانب تسهيل إعادة الهيكلة والقدرة على الصمود 

 في وجه األزمات االقتصادية؛

 مختلف أشكال التعاون في مكان العمل من أجل تعزيز أماكن عمل آمنة ومنتجة؛ "9"

العالقات الصناعية ومساعدة الدول األعضاء على معلومات وإحصاءات وتحليالت مقارنة بشأن  إصدار )ب(

نة في هذا المجال؛  جمع معلومات محس 

د احتياجات الهيئات المكونة وتسل ط الضوء  )ج( إعداد أدوات تدريبية بشأن كافة أشكال الحوار االجتماعي، تجس 

 على الممارسات االبتكارية لعالم العمل المتغير؛

لممارسات االبتكارية في مجال الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية، توسيع قاعدة المعارف بشأن ا )د(

بما في ذلك في مجاالت من قبيل توسيع نطاق تغطية المفاوضة الجماعية لتشمل فئات العاملين لحسابهم 

الخاص وتعزيز السمة المنظمة وتحسين المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتنظيم فئات الوحدات 

الستخدام ومد نطاق الحماية ل والقابليةوالعمال الذين يصعب تنظيمهم وتطوير المهارات االقتصادية 

 االجتماعية وتعزيز تبادل الخبرات فيما بين الدول األعضاء؛
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العاملين في المنصات الرقمية وفي اقتصاد األعمال  بسبل تمتعمواصلة إجراء البحوث فيما يتعلق  (ه)

الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وعلى هذا األساس وباالستناد إلى الصغيرة ب

مجلس اإلدارة في دورته في نتائج مناقشات مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المائة، اتخاذ 

 ؛ثالثي ما إذا كان من المناسب أو ال عقد اجتماعبشأن  قرارا   8154تشرين الثاني/ نوفمبر 

السعي إلى توسيع نطاق الوصول إلى التدريب في كافة أقاليم منظمة العمل الدولية، من أجل المساعدة  )و(

على تحقيق أقصى حد من التوعية بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي وبناء القدرات في األقاليم 

 دمها مركز تورينو.ذات الموارد المحدودة، للمشاركة في األنشطة التدريبية التي يق

 األنشطة المتصلة بالمعايير

 تمدهاع الذي المبادئ والحقوق األساسية في العمل، عن الثانية المتكررة المناقشة بشأن القرار مراعاة من باب .7

 التعاون خالل من اإلجراءات فزوالذي دعا إلى ح ،8158بعد المائة،  السادسة دورته في الدولي العمل مؤتمر

 لثماني،ا األساسية االتفاقيات على العالمي التصديق إلى ترمي حمالت إلطالق الوسائل من ذلك وغير اإلنمائي

 ينبغي للمكتب أن يقوم بما يلي:

 42ورقم  28التصديق على االتفاقيتين رقم  الماثلة أمام تحدياتال تذليلمساعدة الدول األعضاء على  –

 وتنفيذهما تنفيذا  فعاال ؛ ،رية للعمل الالئقلمنظمة العمل الدولية في كافة البرامج القط

واتفاقية المشاورات الثالثية  42رقم و 28 رقم االتفاقيتين على التصديق لتشجيعتكثيف الجهود  –

 فعاال  وتعزيز تنفيذ صكوك أخرى ذات صلة؛ تنفيذا   اوتنفيذه( 599)رقم  5487العمل الدولية(،  )معايير

لمكونة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات اتنظيم حدث رفيع المستوى بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  –

خالل مئوية منظمة العمل الدولية بمشاركة نشطة من ممثلين عن لجنة الحرية النقابية ولجنة الخبراء 

 يير.تطبيق المعال الثالثية ةلجنالالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات و

 تعزيز اتساق السياسات

، أن تقوم 8131ينبغي لمنظمة العمل الدولية، تمشيا  مع إعالن العدالة االجتماعية وفيما يتعلق ببرنامج عام  .8

 يلي: بما

ضمان أن يتمتع المكتب بنهج متسق وواضح للنظر في الحوار االجتماعي وتعزيزه في كافة إداراته  )أ(

إلى احتياجات وظروف الهيئات المكونة ومع مراعاة تأثير أنشطته على وأنشطته ومبادراته، باالستناد 

 أرض الواقع؛

إدماج الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في جميع النتائج السياسية وفي البرامج القطرية للعمل الالئق  )ب(

 وفي برامج وأنشطة التعاون اإلنمائي؛

بلدان رائدة بإشراك الهيئات المكونة الثالثية وجميع وضع مبادرات جديدة بشأن اتساق السياسات في  )ج(

 السلطات المعنية والمنظمات اإلقليمية والدولية، باالستناد إلى الخبرات السابقة؛

توسيع نطاق الشراكات والتعاون مع منظومة األمم المتحدة والمؤسسات الدولية واإلقليمية األخرى  )د(

ية الفرعية، بغية إدماج الحوار االجتماعي وتحقيق المقاصد والمجتمعات المحلية والمنظمات اإلقليم

 المحددة في إطار أهداف التنمية المستدامة؛

تعزيز الهيكل الثالثي وإشراك الشركاء االجتماعيين في استراتيجيات وطنية ترمي إلى تنفيذ برنامج  (ه)

 ؛ن العمل الالئق والنمو االقتصاديبشأ 2، السيما الهدف 8131 عام

االستناد بشكل نشط إلى برنامج منظمة العمل الدولية وطبيعتها الثالثية الفريدة وخبرتها في مجال الحوار  )و(

قدرتها على جمع الشمل، لتكون شريكا  أساسيا  في الجهود الرامية إلى تحقيق إصالح مثمر و االجتماعي

 لمنظومة األمم المتحدة، دعما  لوالية منظمة العمل الدولية وهيكلها؛

بغية ضمان إدماج  الهجرة أجل من العالمي الميثاقفي  ، مع مراعاة آراء الهيئات المكونة لها،المشاركة )ز(

 إعداد الميثاق وتنفيذه. في عمليةالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي والعمل الالئق 
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