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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  الدورة 346، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022تشرين األول/ أكتوبر   17 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  السابع عشر  من  جدول  األعمال 

 المدير العام تقرير 

 التقرير التكميلي األول: التحالف العالمي من أجل العدالة االجتماعية 

 

ومنظمات    تعزيزاً القتراح المدير العام بتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة االجتماعية، يجمع الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية 
ائقه.  تحالف ومجاالت تركيزه الرئيسية وطرهذا البنطاق    المتعلقة النظام متعدد األطراف وسائر أصحاب المصلحة، تقّدم هذه الوثيقة العناصر  

  347واستناداً إلى المناقشات واإلرشادات األولية من مجلس اإلدارة، سيوضع المزيد من المقترحات لينظر فيها مجلس اإلدارة في دورته  
 (.   29( )انظر مشروع القرار في الفقرة 2023)آذار/ مارس 

 . األهداف االستراتيجية جميعها : الهدف االستراتيجي المعني

جميع النتائج السياسية والنتيجة التمكينية ألف: معارف موثوقة وشراكات بالغة التأثير من أجل النهوض بالعمل    الرئيسية المعنية:النتيجة  
 الالئق. 

 نعم.  : االنعكاسات السياسية

 ال توجد.  االنعكاسات القانونية:

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 نعم.  إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة التعاون متعدد األطراف.  الوحدة مصدر الوثيقة:

الصلة:  ذات  الوثيقة  GB.346/PFA/1الوثيقة    الوثائق  الوثيقة  GB.346/INS/5؛  الوثيقة  GB.344/INS/7؛  ؛  GB.344/PV؛ 

 .   GB.341/INS/8الوثيقة

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857967.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839532.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_852601.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774047.pdf
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  مقدمة 

خمسة مكونات رئيسية،    يتمحور حولبرنامجاً عالمياً للعدالة االجتماعية    ، اقترح المدير العام في بيان الرؤية الذي قّدمه .1
تحالف عالمي من أجل العدالة االجتماعية، يضم الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية ومنظمات    من بينها إقامة

 النظام متعدد األطراف وسائر أصحاب المصلحة.    
والمستدامة  .2 القوية  التنمية  بتعزيز  مشترك  يحدوها طموح  التي  المعنية  الفاعلة  الجهات  سيجمع  التحالف  هذا  أّن  وبما 

أمام بروز عقد  والشامل السبيل  فإنه سيمّهد  المتضافر،  السياسي والعمل  العالمي واالتساق  التضامن  تقوية  ة من خالل 
 اجتماعي عالمي جديد.  

هذه المبادرة خالل الحملة االنتخابية والمناقشات عن اهتمام كبير إزاء  الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية    أعربتوقد   .3
 المدير العام بعد انتخابه.  أجرتها معاألخرى التي 

أولية بشأن   .4 إلى تمكين مجلس اإلدارة من إجراء مناقشة  الوثيقة  بغية توفير اإلرشادات  المقترح  تحالف  الوتهدف هذه 
اإلرشادات المتلقاة خالل المناقشة،  وانطالقاً من هذه  ئقه.  األولية بشأن نطاقه المحتمل ومجاالت تركيزه الرئيسية وطرا

 (.  2023)آذار/ مارس  347سيوضع المزيد من المقترحات لينظر فيها مجلس اإلدارة في دورته 

للفترة   .5 المقترح  العمل  برنامج  مع  باالقتران  الوثيقة  هذه  في  النظر  الشاملة    2025-2024وينبغي  االستراتيجية  ومع 
نظمة العمل الدولية من أجل الحد من أوجه انعدام المساواة في عالم العمل ومنعها، وكالهما مقّدم إلى الدورة  والمتكاملة لم

 1نفسها. 

  السياق 

األزمات االقتصادية ما فتئت  العالم. و  أنحاء كثيرة منيتزايد الفقر وتتسع أوجه انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها في   .6
السنوات األخيرة  تتفاقم  واالجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد  في  التبعات  الناشئة عن    19-بفعل  الطبيعية  والكوارث 

تسارع تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة. وإلى جانب المآسي اإلنسانية التي رافقت هذه األزمات  
  أوجه الترابط والتداخل القائمة الضوء على  هذه األزمات أن سلّطت    شأنكان من  واألثر الذي تركته على عالم العمل،  

على   لها  للتصدي  الجهود  تضافر  إلى  الماسة  الحاجة  وأظهرت  العالم  أنحاء  جميع  في  والمجتمعات  االقتصادات  بين 
 المستوى العالمي واإلقليمي والوطني.

األحداث .7 هذه  تن  ووقعت  جملتها  من  كان  هامة  تغيرات  خلفية  بالعولمة  على  المرتبطة  االقتصادية  االختالالت  امي 
أوضاع الهشاشة. ولم يَسلم عالم العمل استمرار  والتكنولوجيا والتحوالت الديمغرافية الملحوظة وارتفاع تدفقات الهجرة و

ت غير اعتُبر  يوفي العديد من البلدان، أدت االستجابات لهذه التحديات والتغيرات المتعددة التات.  من هذه االضطراب
 إلى تنامي مشاعر االستياء وانعدام الثقة في المؤسسات القائمة والجهات الفاعلة في الحياة العامة.   ،مرضية

وإزاء هذا الوضع المعقد، كابد النظام متعدد األطراف هو اآلخر ليتكيف مع البيئة المتغيرة ويوفر استجابات ملموسة  .8
إلحاحاً التي يواجهها العالم. وما كان من الفجوة المتنامية بين االلتزامات    األكثرالتحديات    عدد كبير من  لمواجهةومنسقة  

أذكى االنتقاد واالنكفاء.   مماالدولية واإلنجازات الملموسة إال أن أضعفت العمل متعدد األطراف وقوضت مصداقيته،  
إيجاد الحلول لمشاكل الناس اليومية على  واليوم أكثر من أي وقت مضى، من الملح أن يساهم النظام متعدد األطراف في  

 نحو أكثر نجاعة واتساقاً.

  2خطتنا المشتركة هذه الحاجة الملحة، ومن بينهم األمين العام لألمم المتحدة الذي حذر في تقريره بعنوان    ويتقاسم الكثيرون .9
الشرخ في   تنامي  وترابطاً    العالم من  أكثر شموالً  إلى تعددية أطراف  داعياً  العالمي  اليوم،  التضامن  إلى  العودة  وإلى 

ومن هذا  وتجديد العقد االجتماعي بين الحكومات وشعوبها وضمن المجتمعات، مع األخذ بنهج شامل لحقوق اإلنسان.  
 ، وضع األمين العام القيم األساسية لمنظمة العمل الدولية في صميم النقاش متعدد األطراف.المنظار

 
 .  GB.346/INS/5والوثيقة  GB.346/PFA/1الوثيقة   1
 .  2021، تقرير األمين العام، خطتنا المشتركةاألمم المتحدة،   2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857967.pdf
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
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(  1998واإلعالن بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، )  لمنظمة العمل الدولية  ةالدستوري  الواليةاستناداً إلى  و .10
وإعالن المئوية من أجل مستقبل   واإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  2022بصيغته المعدلة عام  

أال تحيد عن  ينبغي لها  حول اإلنسان،    العمل والنداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات سعياً إلى تحقيق انتعاش متمحور
 بالعدالة االجتماعية كشرط أساسي مسبق إلحالل السالم الشامل والدائم.   أال وهو النهوض طموحها الثابت 

االجتماعية  وتسهم   .11 تحسينالعدالة  وتخفف   في  المساواة  انعدام  وأوجه  الفقر  من  وتحّد  واالقتصادات  المجتمعات  أداء 
كما تضطلع بدور هام في رسم مسارات أكثر شموالً واستدامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية   .ةاالجتماعي  اتالتوتر

(، ال سيما  2030)برنامج عام    2030وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في برنامج التنمية المستدامة لعام  
 في وقت ال يزال فيه تحقيق هذه األهداف بعيد المنال.

مكان اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحد النظام متعدد األطراف حول مجموعة من القيم واألهداف ومن األهمية ب .12
من ركائز   ركيزةالمشتركة ويحدد سبل االستجابة لتطلعات الناس واحتياجاتهم. لذلك، يجب أن تصبح العدالة االجتماعية  

وأداة جوهرية   جامعاً  المطلوبة وهدفاً  المتجددة  بما تعددية األطراف  أكثر نجاعة،  لبناء نظام متعدد لألطراف  آن  في 
 يضمن االتساق بين السياسات المشار إليها أعاله. ومنظمة العمل الدولية في وضع جيد يتيح لها المساهمة في هذه العملية. 

  الغرض والنطاق 

منعها وضمان إيالء األولوية  يتمثل الغرض اإلجمالي للتحالف المقترح في المساهمة في الحد من أوجه انعدام المساواة و .13
  إطار لعدالة االجتماعية عند وضع السياسات وتنفيذ األنشطة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك في  ل

تنفيذ برنامج عام   التحالف  المالية والتجارية واالستثمارية. كما سيدعم  اإلنمائي واالتفاقات  من خالل    2030التعاون 
لمشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يواجهها العالم ومن خالل  في وجه ا تكون متسقة ومتعددة األطراف    ضمان استجابة

منها. وعليه، يجب أن يُنظر إلى    8تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف    فيزيادة التمويل لسد الثغرات  
 التحالف على أنه وسيلة لتسريع العمل أو زيادة أثره إلى أقصى حد من خالل نُهج أكثر تنسيقاً واتساقاً بين أعضائه. 

العدالة االجتماعية. فثمة جوانب متعددة    وعالم العمل هو عنصر رئيسي لكنه ليس الوحيد بطبيعة الحال من أجل تحقيق .14
تطبيق  والمياه والصرف الصحي، وهو ما يستوجب  لسكن  أخرى، منها الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وا

من المجاالت. وعلى الرغم من أّن السياسات المالية واالقتصادية والتجارية واالجتماعية   طائفةسياسات قوية ومتسقة في  
 تعزيز رفاه المواطنين.   أال وهود أهدافاً محددة، إال أنها ينبغي أن تكون موجهة جميعها نحو الهدف اإلجمالي تعتم

حكراً على منظمة العمل الدولية وحدها، بل يتطلب إشراك النظام متعدد األطراف  ليس  والسعي إلى العدالة االجتماعية   .15
ية، بحكم واليتها المعيارية وهيئاتها المكونة الثالثية ووسائل عملها، برمته. ومن الجدير بالذكر أّن منظمة العمل الدول

األخرى لترّص الصفوف  الفاعلة  في موقع فريد يخولها النهوض على نحو مشروع بالعدالة االجتماعية وحّث الجهات  
ً معها. ويجب أن يصبح الهدف المتمثل في العدالة االجتماعية عنصراً رئيسياً   لنقاشات واالستراتيجيات  افي جميع    ومنهجيا

 واألنشطة اإلنمائية متعددة األطراف على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، فضالً عن المنظمات المعنية في النظام متعدد أن يضّم  التحالف    ومن شأن .16
ً توالتحالف األثر الم  بغية أن يحققلكن،  واألطراف.   ، عليه أن يتعاون تعاوناً نشطاً مع سائر الجهات الفاعلة،  خى حقا
ويفترض تحقيق هذا الهدف.  يكون لها تأثير كبير على  بالنهوض بالعدالة االجتماعية أو التي س  التي تشارك حالياً سواء تلك  

ً تعبئة والتزام  ذلك ي والمؤسسات الخاصة  ن من مجموعة عريضة من أصحاب المصلحة، من قبيل المجتمع المدنيواسع  ا
 واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والشركاء اإلنمائيين.    

تعزيز االتساق السياسي وزيادة االستثمارات من أجل النهوض بالعدالة    إطاراً من أجللذلك، ينبغي أن يوفر التحالف   .17
عزيز التعاون بين منظمة العمل الدولية  االجتماعية والعمل الالئق على المستويين العالمي والقطري، ال سيما من خالل ت

وهيئاتها المكونة الثالثية من جهة ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية األوسع نطاقاً والمؤسسات المالية الدولية ومصارف  
  وسيمثل التحالف مساهمة أساسية لمنظمة العمل الدولية في التنمية اإلقليمية ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.  

"خطتنا المشتركة"، مما سيمّهد الطريق أمام   إليه تقرير  دعويالعقد االجتماعي الجديد وتجديد تعددية األطراف كما    تحديد
  . في مجال التنميةللنظام متعدد األطراف المستقبلية ستراتيجية االبلورة 

المكتب. وسيشكل ضمن  ة االجتماعية  العدالترويج  أيضاً في ضمان االتساق السياسي من أجل    يسهمومن شأن التحالف أن   .18
بشأن "االستجابات السياسية   7، ال سيما النتيجة  2025-2024جزءاً ال يتجزأ من تنفيذ برنامج العمل المقترح للفترة  

 العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق".  النهوض بوالمؤسسية المتكاملة من أجل 
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وتحقيق اتساق سياسي أكبر يتطلب إجراءات متعاضدة على المستويين الوطني والدولي بغية معالجة االختالل القائم حالياً  .19
العمل   بين األهداف االجتماعية والسياسات االقتصادية والمالية والتجارية. وبفضل الخبرة التي تتمتع بها مكاتب منظمة

العدالة االجتماعية والعمل   لصالحاالتساق السياسي  أن يعزز  التحالف    من شأنالدولية في الميدان وبمساعدة نشطة منها،  
الوطنية   التدابير  دعم  خالل  من  القطري  المستوى  على  الشركاء مشاركة  ب  ،المجاالت  مختلففي  المتخذة  الالئق 

وثيق مع الوزارات األخرى، ال سيما تلك المسؤولة عن السياسات   تعاونمشاركة كاملة وبالعمل    اتاالجتماعيين ووزار
 االقتصادية والمالية والتجارية والبيئية. 

   المبادئ التوجيهية ومجاالت التركيز الرئيسية 

 من شأن التحالف أن:   .20

االجتماعي   • والحوار  الثالثي  الهيكلي  ومبادئ  قيم  في  متجذراً  باإل ليكون  الدولية،  العمل  واليتها  منظمة  إلى  ضافة 
 المعيارية؛

 يعزز االتساق السياسي من أجل العدالة االجتماعية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني؛ •

تحقيق   • إلى  األرض    ةوقابل  ة ملموس  نتائجيسعى  على  بدللقياس  قوي  ويضطلع  في    لترويجور  االجتماعية  العدالة 
 النقاشات متعددة األطراف؛ 

لمحددة بوضوح ويضع أهدافاً وغايات واقعية وقابلة للتحقيق تترافق مع آليات للرصد والتقييم، يركز على األولويات ا •
 سهلة الفهم؛مباشرة وتكون مرنة و

 .  همع عدد محدود من الشركاء الذين يُعتبرون أساسيين لتحقيق أهداف يتعاون •

وفي ضوء المخاطر متعددة األبعاد الناشئة عن استمرار االتجاهات الحالية المفضية إلى مزيد من التفاوت في توزيع  .21
والفرص هدفاً رئيسياً للتحالف.    المداخيلفي    ألوجه التفاوتداخل البلدان وفيما بينها، سيكون التصدي    اتوالثرو  المداخيل

لذلك، سيرتبط التنفيذ ارتباطاً وثيقاً باالستراتيجية الشاملة والمتكاملة لمنظمة العمل الدولية من أجل الحد من أوجه انعدام  
  3المساواة في عالم العمل ومنعها. 

جل انتقال عادل، الذي أطلقه األمين  وسيرتكز التحالف على المسّرع العالمي بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أ .22
العام لألمم المتحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بصفتها الوكالة الرائدة بهدف تعزيز التنسيق متعدد األطراف وزيادة  

 استحداث وظائف الرامية إلى  الدعم المقّدم إلى الدول األعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات واالستراتيجيات المتكاملة  
 الئقة وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وتسهيل عمليات االنتقال العادل.

وسيكون التحالف في صميم استراتيجية الشراكة لمنظمة العمل الدولية. وفي ضوء السياق الحالي وبالتناغم الكامل مع  .23
ل المقترح  العمل  الواردة في برنامج  األولوية  ذات  الخمسة  المجاالت  المحددة في  من   4، 2025-2024لفترة  األنشطة 

المقترح أن يقوم التحالف مقام صلة الوصل لمباشرة اإلجراءات أو تسريعها في مجاالت التركيز التي اعتبر المدير العام  
 في بيان الرؤية الخاص به أنها تستوجب العمل العاجل والمنسق، كما يلي: 

المالية   • والمؤسسات  الدولية  العمل  بين منظمة  التعاون  أجل  تعزيز  األطراف من  متعددة  التنمية  الدولية ومصارف 
 إرساء إطار مستدام اجتماعياً لمواجهة األزمات؛

تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة من خالل إرساء نُظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية،  •
أدنى من مستوى المعيشة للجميع  مع إيالء اهتمام خاص للرعاية الصحية الشاملة وإمكانية توفي ر أجر يضمن حداً 

 ويكون قائماً على البيّنات؛ 
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التالية: المساواة بين الجنسين؛ عدم التمييز واإلدماج؛ االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم؛  المجاالت الخمسة ذات األولوية هي     4
 زمات. عمليات االنتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً؛ العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد؛ العمل الالئق لمواجهة األ
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إطالق مبادرة لتسخير الفرص والتصدي للتحديات التي تواجهها المنشآت والعمال في االنتقال نحو االقتصاد األخضر   •
النتقال األخضر ا  تسهيل  من أجلوالرقمي، إلى جانب التعاون مع الشركاء المعنيين، مثل الصندوق األخضر للمناخ،  

 تمويل العمل المناخي؛  حصولها على لمنشآت المتوسطة والصغيرة و ل

ً من أجل  إطالق مبادرة   • الدولية المعنية، ال سيما منظمة التجارة   يةمنظمات التجارالبالتشاور مع    ،تجارة عادلة اجتماعيا
إطار اجتماعية في    آلياتتتفاوض على إدراج    العالمية، ووضع برنامج تدعم فيه منظمة العمل الدولية الدول التي

 االتفاقات التجارية واالستثمارية.

،  2025-2024وعلى الرغم من أّن مجاالت التركيز هذه تتعلق بنتائج محددة متضمنة في برنامج العمل المقترح للفترة   .24
نُهجاً وإجراءات مختلفة، باإلضافة  في بعض هذه المجاالت، مما يتطلب    اإالّ أّن بعض هذه األنشطة أكثر تطوراً من غيره

 إلى إشراك مجموعات متنوعة من الجهات الفاعلة.  

ويمكن النظر في مبادرات جديدة رئيسية أخرى تشارك فيها طائفة عريضة من المنظمات الدولية والشركاء اإلنمائيين  .25
ملة. وعند تحديد مجاالت األنشطة وسائر أصحاب المصلحة، وتُلتمس آراء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باألولويات المحت 

القائمة  يجب  المحتملة،   المصلحة  أصحاب  متعددة  للمبادرات  الواجب  االعتبار  الدولية  وإيالء  العمل  بمنظمة  الخاصة 
ل إليها المنتدى العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن انتعاش متمحور حول اإلنسان في ضوء اإلرشادات  والنتائج التي توصّ 

اإلدارة في دورته  التي   األمم   5(،2022)آذار/ مارس    344قّدمها مجلس  التي تبذلها منظومة  الجهود  إلى  باإلضافة 
المتحدة لتعزيز التعاون متعدد األطراف بغية تحقيق أقصى حد من القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية وتغطية المجاالت  

 غير المشمولة في ميادين أخرى. 

صدر الهدُف المتمثل في العدالة االجتماعية النقاَش اإلنمائي متعدد األطراف، قد تنظر منظمة العمل  وحرصاً على أن يت .26
ومن شأن هذا التقرير الذي قد يُنشر على فترات منتظمة    6الدولية في إعداد تقرير عن وضع العدالة االجتماعية في العالم. 

جتماعية، األمر الذي سيسمح للبلدان بأن تستفيد من المروحة العريضة  أن يقّدم لمحة عامة عن األبعاد الرئيسية للعدالة اال
 من المعلومات المقّدمة وتحدد في ضوئها المجاالت التي ستنصب عليها جهودها.  

   الطرائق واألطر الزمنية المحتملة 

عو المكتب الهيئات المكونة ستتطلب المبادرة، بالنظر إلى أهميتها وطبيعتها، درجة كبيرة من التفكير والتشاور. لذلك، يد .27
الدولية   العمل  لمنظمة  جهداً الثالثية  تألَو  في  في    أال  بنشاط  العدالة    بشأنالتفكير  المشاركة  أجل  من  العالمي  التحالف 

النظام   المحتملة ضمن  الشريكة  المنظمات  االقتضاء، مع مجموعة من  أولية، حسب  االجتماعية وسيُجري مشاورات 
 سائر أصحاب المصلحة المحتملين.   متعدد األطراف كما مع 

 وفيما يلي اإلطار الزمني المقترح:  .28

من مجلس اإلدارة. واستناداً إلى اآلراء المعرب عنها   ةأولي  ات: مناقشة أولى وإرشاد 2022تشرين الثاني/ نوفمبر   •
 (؛  2023رس لمجلس اإلدارة )آذار/ ما 347واإلرشادات المتلقاة، سيعد المكتب وثيقة أكثر تفصيالً للدورة 

 لمجلس اإلدارة؛    347في الدورة  التي ستجرى  : مشاورات ثالثية غير رسمية تحضيراً للمناقشة  2023شباط/ فبراير   •

 من مجلس اإلدارة؛  ةإضافي اتمناقشة وإرشاداستكمال ال:  2023آذار/ مارس   •

، التي ستناقش مبدئياً لمؤتمر العمل الدولي  111تقرير المدير العام في الدورة    النظر في:  2023حزيران/ يونيه    •
 هذه المسألة. 

  

 
 . 282-247 الفقرات ، GB.344/PVالوثيقة و GB.344/INS/7الوثيقة   5
 . 18، الفقرة GB.346/INS/5الوثيقة   6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839532.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_852601.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857745.pdf
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  مشروع القرار 

 إّن مجلس اإلدارة:  .29

في   (أ) والمتضمنة  االجتماعية  العدالة  أجل  من  العالمي  بالتحالف  المتعلقة  بالعناصر  علماً  أحاط 
أن يواصل جهوده ومشاوراته، مع مراعاة اإلرشادات    GB.346/INS/17/1الوثيقة العام  المدير  وطلب من 

 المقدمة أثناء المناقشة؛  
(، يتناول المسائل المثارة  2023)آذار/ مارس    347طلب من المدير العام أن يقدم تقريراً محدثاً إلى دورته   ( ب)

 م معلومات إضافية؛ خالل المناقشة ويقدّ 
لمجلس   347الدورة  انعقاد  ات غير رسمية بشأن المسائل المذكورة أعاله قبل  م مشاور طلب من المكتب أن ينظّ  (ج)

 .اإلدارة


