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 المقدمــة 

( مراجعة وضع 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  337واصل مجلس اإلدارة في الدورة  .1
(. وطلب مجلس اإلدارة 1986عام  )تعديل 1986العمل الدولية لعام  التصديق على صك تعديل دستور منظمة

والكتابة إلى الدول األعضاء التي  1986إلى المدير العام مواصلة الجهود الترويجية للتصديق على تعديل عام 
كما  لم تصدق عليه بعد وتقديم تقرير في دورات مجلس اإلدارة المستقبلية عن النتائج التي تم الحصول عليها.

ن بشأت وضع مقترحاار مرّكز وحون بمثابة منصة إلجراء "فريق عامل ثالثي يكوء نشادارة إإلامجلس ر قر
ن عالوح إفقاً لر، وليةولدالعمل المنظمة ية لثالثاإلدارة السديدة اطية في الديمقرواية ولمتساوالكاملة المشاركة ا

امل وواليته الواجب على المدير العام تقديمها، عقب المئوية" على أساس المقترحات المتعلقة بتشكيل الفريق الع
وبما أّن هذه الدورة لم تُعقد، أحيل هذا البند إلى الدورة  338.1المشاورات الثالثية، إلى مجلس اإلدارة في دورته 

الحالية لمجلس اإلدارة على أن تجرى المشاورات غير الرسمية في غضون ذلك بغية وضع الصيغة النهائية 
 2واالختصاصات. حات فيما يتعلق بالتشكيلللمقتر

، 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -ومنذ آخر مناقشة لمجلس اإلدارة حول هذه المسألة في تشرين األول/ أكتوبر  .2
 2019كانون األول/ ديسمبر  6إلى  3اعتمد االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر الذي ُعقد في الفترة من 

"اإلدارة السديدة في منظمة العمل الدولية ينبغي أن تتسم بالديمقراطية  ؤكد من جديد أنّ في أبيدجان إعالنًا ي
بوصف ذلك مسألة ذات أولوية، عن طريق ضمان تمثيل عادل لجميع األقاليم وإرساء مبدأ المساواة فيما بين 

 3الدول األعضاء".

وتعالج أيضاً تشكيل ووالية الفريق العامل  1986ام وتقدم هذه الوثيقة تحديثًا للجهود الترويجية لبدء نفاذ تعديل ع .3
 الثالثي.

 وضع التصديق والجهود الترويجية 

، بما في ذلك اثنان من 1986تصديقاً على تعديل عام  113، كان قد تم تسجيل 2020سبتمبر  أيلول/ 27في  .4
األخيرة في مجلس اإلدارة في  الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية )الهند وإيطاليا(. ومنذ المناقشة

يبوتي ج، تم تسجيل ثالثة تصديقات جديدة )من ألبانيا و2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -تشرين األول/ أكتوبر 
ً إضافياً، بما في ذلك من قبل ثالث دول على األقل من الدول األعضاء ذات  12والبرتغال(. ويلزم  تصديقا

ا البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا واليابان واالتحاد الروسي والمملكة األهمية الصناعية الرئيسية )من بينه
 1986المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية(، من أجل أن يدخل تعديل عام 

 حيز النفاذ.

رسالة أخرى إلى الدول  2020كانون الثاني/ يناير  14وبناًء على طلب مجلس اإلدارة، أرسل المدير العام في  .5
يدعوها إلى النظر في دعوة مؤتمر المئوية للتصديق على  1986األعضاء التي لم تصدق بعد على تعديل عام 

وتقديم تعليقات وتوضيحات حول األسباب التي حالت حتى اآلن دون التصديق أو تأخيره، ما  1986تعديل عام 
، تلقى المكتب أربعة ردود. وأبلغت ثالث حكومات )بيرو 2020ر أيلول/ سبتمب 27لم تكن قد فعلت ذلك. وفي 

وإسبانيا واليمن( أّن إجراءات التصديق الوطنية جارية، في حين اعتبرت حكومة واحدة )بلغاريا( أّن اإلشارة 
ً أمام  1986" من تعديل عام 1()ب("3)7إلى "الدول االشتراكية في أوروبا الشرقية" في المادة  يطرح عائقا

 تصديق.ال

، واصل 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -األخيرة في مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر المناقشة ومنذ  .6
. وعرض مواد ترويجية خالل االجتماع 1986المكتب أنشطته الترويجية من أجل التصديق على تعديل عام 

 

 ، بالصيغة التي عدلها مجلس اإلدارة.13، الفقرة .Rev.12/1INS//337GB)1(؛ الوثيقة 448، الفقرة .INS/PV/337GBالوثيقة   1

 .8، الفقرة .4PV(Rev./338GB(الوثيقة   2

، الذي اعتمده االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع المضـي قدماً بالعدالة االجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل فـي أفريقيا -إعالن أبيدجان   3

 ، في أبيدجان، كوت ديفوار.2019كانون األول/ ديسمبر  6عشر في 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731616.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723154.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_741371.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731650.pdf
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جاب المكتب أو 4منظمة العمل الدولية. اإلقليمي األفريقي الرابع عشر، وأبقى على الصفحة المخصصة على موقع
اتبه الستفسارات وقدم معلومات للحكومات المهتمة. باإلضافة إلى ذلك، طلب المكتب مرة أخرى من مكعلى ا

لتشجيع المزيد من التصديق. عالوة على ذلك، ناقش المدير العام ونواب  هاجهوداإلقليمية والقطرية تكثيف 
 المسؤولين هذه المسألة خالل بعثاتهم واجتماعاتهم مع الهيئات المكونة.المدير العام وغيرهم من كبار 

 تشكيل ووالية الفريق العامل الثالثي 

لمجلس اإلدارة في تشرين األول/  337في الدورة جرى االتفاق فيما يتعلق بتشكيل الفريق العامل الثالثي،  .7
ضاء من مجموعتي أصحاب العمل والعمال في ، على أن يتم تمثيل األع2019تشرين الثاني/ نوفمبر  - أكتوبر

الفريق العامل، من خالل أمانة كل من المجموعتين. أما بالنسبة للتمثيل الحكومي، فقد فضلت بعض الحكومات 
ً بسبب االهتمام الواسع بالموضوع. حتى يكون وفضلت حكومات أخرى تحديد عدد األعضاء  5تشكيالً مفتوحا

 6من كل إقليم. ةحكوم 14رحت بناًء على ذلك تشكيالً من واقت اً وفعاالً مرّكزالحوار 

، والتي أعربت فيها بعض 2020ونتيجة المشاورات التي عقدت في كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر  .8
ن يكون الفريق ألفضيلهم تالمجموعات عن تفضيلها لعضوية محددة للفريق العامل، في حين أعرب آخرون عن 

ية أمام كافة الدول األعضاء بغية السماح بتمثيل جغرافي واسع ومتوازن مع مراعاة الحاجة العامل مفتوح العضو
إلى حوار مركَّز وفعال، قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في تحديد التشكيل الرسمي لممثلي الحكومات في 

توحاً أمام جميع الحكومات من كل إقليم من األقاليم األربعة، مع ترك المجال مف عضواً  14بعدد الفريق العامل 
 لحضور المناقشات والمشاركة فيها. 

 -وفيما يتعلق بوالية الفريق العامل الثالثي، تجدر اإلشارة إلى أّن مجلس اإلدارة قرر في تشرين األول/ أكتوبر  .9
ً  2019تشرين الثاني/ نوفمبر  مل ديمقراطية سير ع ""في ضوء دعوة مؤتمر العمل الدولي أن "تُستكمل فعليا

وضع مرّكز و إلرساء حواروتشكيل هيئات إدارة منظمة العمل الدولية"، أن يكون الفريق العامل بمثابة "منصة 
مقترحات بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والديمقراطية في اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، 

 7تمشياً مع روح إعالن المئوية".

 :المصاحب لهوفيما يلي األحكام ذات الصلة من إعالن المئوية والقرار  .10

 :إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الديباجة 

على أن تكون اإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية ديمقراطية، عن طريق ضمان تمثيل  وإذ يحدوه الحرص
 لمساواة بين الدول األعضاء،مبدأ ا وإرساءعادل لجميع األقاليم 

 :إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الجزء األول، القسم هاء 

أّن نمو المنظمة على مر السنوات المائة الماضية في اتجاه تحقيق العضوية العالمية، إنما يعني أّن في   .هاء
عالم وأّن مساهمة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية اإلمكان تحقيق العدالة االجتماعية في جميع أقاليم ال

مساهمة كاملة في هذا المسعى ال يمكن أن تكون مضمونة إاّل عن طريق مشاركتها الكاملة والمتساوية 
 والديمقراطية في اإلدارة السديدة الثالثية للمنظمة.

 3، الفقرة قرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل: 

تنجز، في أقرب فرصة، عملية التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،  أنيدعو إلى   .3
 ، بغية أن تُستكمل فعلياً ديمقراطية سير عمل وتشكيل هيئات إدارة منظمة العمل الدولية.1986

ل على النحو المنصوص عليه في وخالل مناقشة مجلس اإلدارة، اقترح المكتب أن تكون والية الفريق العام .11
النصوص أعاله. وفي حين رأى عدٌد من أعضاء مجلس اإلدارة أّن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في 

والية الفريق العامل قد تم تحديدها بشكل كاٍف في القرار الخاص بإعالن  نّ هذه المسألة، وجد بعض األعضاء أ

 
 .ظمة العمل الدوليةبشأن تعديل دستور من 1986صك عام األسئلة والردود على   4

ً بالنيابة عن   5 ، .INS/PV/337GB مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي، الوثيقةالممثل الحكومي من أوروغواي متحدثا

 .431الفقرة 

 .435و 942، الفقرتان .INS/PV/337GBالممثل الحكومي من أثيوبيا متحدثاً بالنيابة عن المجموعة األفريقية، الوثيقة   6

 .448، الفقرة .INS/PV/337GBالوثيقة   7

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/WCMS_448693/lang--en/index.htm
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وأشار آخرون إلى أّن إضفاء الطابع  8ة إعالن المئوية لتجنب التعقيدات.المئوية وأنه ينبغي الحفاظ على صياغ
ً بين  9الديمقراطي على اإلدارة السديدة ال يقتصر على تشكيل مجلس اإلدارة وأّن الديمقراطية مطلوبة أيضا

 10المجموعات الثالث.

د يرغب مجلس اإلدارة في ، ق2020ونتيجة المشاورات التي عقدت في كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر  .12
تحديد والية الفريق العامل على النحو التالي: "تتمثل والية الفريق العامل في مناقشة ووضع وتقديم المقترحات 
إلى مجلس اإلدارة بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والديمقراطية للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في 

منظمة، عن طريق ضمان تمثيل عادل لجميع األقاليم وإرساء مبدأ المساواة بين الدول اإلدارة السديدة الثالثية لل
 األعضاء".

 الفريق العامل وأدائه وتمويله. والية عالوة على ذلك، خالل مناقشة مجلس اإلدارة، طرحت أسئلة بخصوص مدة .13

 2019قرر في تشرين الثاني/ نوفمبر  الفريق العامل، تجدر اإلشارة إلى أّن مجلس اإلدارة والية وفيما يتعلق بمدة .14
. 2020تشرين الثاني/ نوفمبر  -أن يقدم الفريق العامل تقريره األول إلى مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر 

 2021وبسبب الظروف الراهنة، يُقترح أن يقدم الفريق العامل تقريره األول إلى مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 
الفريق العامل في ضوء تقريره األول  واليةإلدارة آنذاك بتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد على أن يقوم مجلس ا

 والتقدم المحرز. 

ويُقترح كذلك ترشيح رئيس الفريق العامل الثالثي من بين أعضاء الحكومات في الفريق، وفي حال عدم االتفاق  .15
 اسة الفريق العامل. على رئيس واحد، يجري تعيين عضوين من الحكومات للتشارك في رئ

وسيحضر المدير العام أو ممثله وغيره من المسؤولين في منظمة العمل الدولية اجتماعات الفريق العامل لتقديم  .16
( لمجلس 2021)آذار/ مارس  341الدعم اإلداري والتقني. ومن شأن الفريق العامل أن يعقد جلستين قبل الدورة 

 اإلدارة.

طول وتواتر وتوقيت هذه االجتماعات وستتكون أساساً من تكاليف الترجمة الشفوية  وستتوقف التكلفة المالية على .17
والترجمة التحريرية والطباعة، ألّن أعضاء الفريق العامل سيتحملون تكاليف السفر واإلقامة الخاصة بهم. وينتج 

رسمية األخرى. وفيما عن المشاورات أنه ينبغي عدم تنظيم اجتماعات الفريق العامل على هامش االجتماعات ال
يتعلق بطول االجتماعات، يمكن للفريق العامل أن يجتمع لمدة يوم كامل في كل مرة، ما لم يقرر خالف ذلك. 

 ومن المتوقع أن يتم استيعاب تكاليف االجتماعات في مخصصات الميزانية الحالية.

ً فقوو .18  اجتماعه األول. خالل للممارسة المعتادة، سينظر الفريق العامل الثالثي في اختصاصاته وأساليب عمله ا
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 مشروع القرار 

 :ما يلي بالمراسلة قرر مجلس اإلدارة .19

ف الفريق العامل الثالثي بمناقشة ووضع وتقديم المقترحات إلى مجلس اإلدارة بشأن المشاركة أن يكل   (أ)
الديمقراطية للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في اإلدارة السديدة الثالثية الكاملة والمتساوية و

 للمنظمة، عن طريق ضمان تمثيل عادل لجميع األقاليم وإرساء مبدأ المساواة بين الدول األعضاء؛

جموعة من كل إقليم من األقاليم األربعة وأمانة م عضواً حكومياً  14أن يتألف الفريق العامل الثالثي من  (ب)
يجوز لجميع الحكومات المهتمة الحضور والمشاركة في وأصحاب العمل وأمانة مجموعة العمال، 

 المناقشات؛

وفي حال عدم  أن يعيّن األعضاء الحكوميون في الفريق العامل الثالثي أحدهم كرئيس للفريق العامل )ج(
 رئاسة الفريق؛ االتفاق على رئيس واحد، يجري تعيين عضوين من الحكومات للتشارك في

ويقدم لها تقريره  (2021)آذار/ مارس  341أن يعقد الفريق العامل الثالثي اجتماعين قبل الدورة  )د(
 األول.


