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 النصوص المعتمدة  

  2021، 109الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي 

قرار بشأن مبدأ المساواة بين الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 
 والتمثيل العادل لكافة األقاليم في اإلدارة السديدة الثالثية

 لمنظمة العمل الدولية

 (2021حزيران/ يونيه  18)

 ،2021 لعام 109، المنعقد في دورته إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

مقابل مؤيدا   ا  صوت 352مد بأغلبية اعت   1986صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام  أنّ إذ يذّكر ب
أكثر تمثيال   مجلس اإلدارة بهدف جعل تشكيل بشكل أساسي ، ولم يمتنع أحد عن التصويتمعارضا   ا  صوت 44

 الرئيسية؛ صناعيةالهمية ذات األعضاء لدول األة لخصصبما في ذلك عن طريق إلغاء المقاعد الم قدر المستطاع،

وال  1986عام لعلى صك التعديل الدستوري  دولة عضوا   116أنه حتى اآلن، صدقت  وإذ يشير إلى
 ذاتاألعضاء الدول من  على األقلتصديقات عة تصديقات إضافية، بما في ذلك ثالثة تسيزال من المطلوب 

 ؛حيّز النفاذالتعديل ليدخل األهمية الصناعية الرئيسية، 

يمكن لمساهمة ال  مستقبل العمل، من أجلوإذ يشير إلى أنه وفقا  إلعالن مئوية منظمة العمل الدولية 
 تكون مضمونةأن  العدالة االجتماعية ها إلى تحقيقفي سعيمساهمة كاملة ية هيئات المكونة لمنظمة العمل الدولال
 ؛اإلدارة السديدة الثالثية للمنظمةمشاركتها الكاملة والمتساوية والديمقراطية في  عن طريق إال

عملية  إنجازالذي يدعو إلى  مستقبل العمل،من أجل وإذ يشير أيضا  إلى قراره بشأن إعالن المئوية 
 بغية أن ت ستكمل فعليا  ، في أقرب فرصة 1986لعام صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية  علىق التصدي

 ؛منظمة العمل الدولية إدارةوتشكيل هيئات  سير أعمال ةديمقراطي
 صك" من 1( )ب( "3) 7 المادةأوروبا الشرقية في في اإلشارة إلى الدول "االشتراكية"  أنّ ب وإذ يدرك

 ،أمام التصديق ا  عائق باعتباره واحتّجت عليهبعض الدول األعضاء  قلقأثار  1986التعديل الدستوري لعام 
 تغيرا  جذريا ؛تغير الظروف الواقعية  بسبب

 ؛مبدأ المساواة بين الدول األعضاء اءرسوإ لكافة األقاليمضرورة التمثيل العادل وإذ يؤّكد على 

الكاملة والمتساوية المشاركة بالفريق العامل الثالثي المعني سير أعمال ل هعرب عن تقديريوإذ 
 ،الثالثية لمنظمة العمل الدوليةالسديدة الديمقراطية في اإلدارة و

 صك" من 1( )ب( "3) 7المادة  مفهوم الدول "االشتراكية" في أوروبا الشرقية المشار إليه في أنّ يعلن  .1
أنه أصبح وبالتالي يعتبر  ،مع الوضع الجيوسياسي الحالي عد يتفقلم ي 1986التعديل الدستوري لعام 

 ؛متقادما  

 التي لم تصدق بعد على صك يدعو الدول األعضاء، وال سيما الدول ذات األهمية الصناعية الرئيسية، .2
 ؛األولوية من بابالتصديق على الصك المذكور أن تنظر في  1986 التعديل الدستوري لعام
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 1986التعديل الدستوري لعام  صكالتصديق على  اإلدارة إلى تكثيف جهوده الستكمال عمليةيدعو مجلس  .3
هذا  بشأن ا  محدد ا  إلى المؤتمر قسمالمقدم السنوي  هرئيس مجلس اإلدارة أن يدرج في تقرير ويدعو كذلك
 ؛الموضوع

خالل التواصل مع جميع  الترويجية من تهمجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المدير العام تكثيف أنشط يدعو .4
 دورةكل  في اوتقديم ردوده 1986لعام  التعديل الدستوري على صكالدول األعضاء التي لم تصدق بعد 

  مجلس اإلدارة. دوراتمن 


