
 

 

   GB.344/INS/9  

 
 

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
  2022، جنيف، آذار/ مارس 344الدورة 

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022 فبراير  /شباط  18 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  التاسع من  جدول  األعمال

المشاركة الكاملة والمتساوية  فريق العامل الثالثي بشأن التقرير 
 والديمقراطية في اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة العمل الدولية 

 بالمشاركة  الرئيسين  تقرير 

 

 (  2021 مارس /آذار ) 341 دورته  في  اإلدارة  مجلس طلب   على بناءً  ،الفريق العامل الثالثي أعمال عن تقريراً  الوثيقة هذه تتضمن
 (. 15 الفقرة  في  القرار  مشروع  انظر )

 . جميعها االستراتيجية األهداف الهدف االستراتيجي المعني: 

 . للمنظمة  والناجعة   الفعالة اإلدارة: باء التمكينية النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 . توجد ال: االنعكاسات السياسية

 . توجد  ال  االنعكاسات القانونية:

 . توجد ال االنعكاسات المالية: 

 . يوجد  ال  المتابعة المطلوب:إجراء 

 . القانوني المستشار مكتب  الوحدة مصدر الوثيقة:

الصلة:  ذات   ؛GB.341/INS/9  الوثيقة  ؛GB.341/INS/PV  الوثيقة  ؛GB.343/INS/4  لوثيقةا  ؛GB.343/INS/PV  لوثيقةا  الوثائق 

 . GB.337/INS/12/1(Rev.1) الوثيقة ؛GB.337/PV الوثيقة ؛GB.340/INS/18/1 الوثيقة ؛GB.340/INS/PV الوثيقة

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831082.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831082.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831082.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_787245.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771060.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_764145.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758716.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760869.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723154.pdf


 GB.344/INS/9 3 
 

  اإلنشاء والوالية 

  بشأن   الفريق العامل الثالثي(  2019  نوفمبر  / الثاني  تشرين  -  أكتوبر  /األول  تشرين)  337  دورته   في   اإلدارة  مجلس  أنشأ .1
)فيما يلي "الفريق العامل   الدولية  العمل  لمنظمة  الثالثية  السديدة  اإلدارة  في  والديمقراطية  والمتساوية  الكاملة  المشاركة
  في   والديمقراطية  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  بشأن  المقترحات وإلعداد  المرّكز  للحوار  منصة  بمثابة  ليكون  ،الثالثي"(
ً  الدولية، العمل لمنظمة الثالثية السديدة اإلدارة  1.العمل مستقبل بشأن الدولية  العمل منظمة مئوية إعالن روح مع تمشيا

الفريق العامل   تكليف(  2020  نوفمبر  /الثاني  تشرين  -  أكتوبر  /األول  تشرين)  340  دورته   في  اإلدارة  مجلس  قررو .2
  للهيئات   والديمقراطية  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  بشأن  اإلدارة  مجلس  إلى  مقترحات  وتقديم  ووضع  بمناقشة  الثالثي
 وترسيخ   األقاليم   لكافة  العادل   التمثيل  ضمان   خالل   من  للمنظمة،  الثالثية  السديدة  اإلدارة  في   الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة
ً   وقرر .  األعضاء   الدول   بين  المساواة  مبدأ ً   الفريق العامل الثالثي  يكون  أن   أيضا ً   عضواً   14  من   مؤلفا   إقليم   كل  من  حكوميا
  الحضور   المهتمة  الحكومات  لجميع  ويمكن  العمال  ومجموعة  العمل  أصحاب  مجموعة  وأمانتي  األربعة  األقاليم  من

  2.المناقشات في والمشاركة
  اجتماعه   في  الُمحدثةو   األول  اجتماعه   في  المعتمدة  االختصاصات  أساس   على  وظائفهب  الفريق العامل الثالثي  واضطلع .3

  وجدد   بالمشاركة،  رئيسينك  سويسرا  ةحكوم  من  عضواً و   نيجيريا  ةحكوم  عضواً من  الفريق العامل الثالثي  نوعيّ .  الثالث
 3. الثالث اجتماعه في تعيينهما

ً   المشاركين  جميع   تلقى  ،الفريق العامل الثالثي  عمل  بداية  فيو .4   ونطاق  فهم  بشأن  إبداء وجهات نظرهم  إلى  هميدعو  استبيانا
 العمل   وخطة  األولويات  بشأن  ومقترحاتهم  الدولية  العمل  لمنظمة  السديدة  اإلدارة  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  فكرة

 الفريق العامل الثالثي  نّ أ  على  عام  اتفاق  هناك  كان  الواردة،  الردود  على  بناءً و.  الثالثي  العامل   فريقلل  المحتملة  المستقبلية
  العمل   منظمة  دستور  تعديل  بشأن   1986  عام   صك   نفاذ  وبدء  اإلدارة  مجلس  أعمال   سير  على  حواره  يركز  أن  ينبغي
 4. (1986  عام تعديل) الدولية

 االجتماعات   

  1و  يناير /الثاني كانون 21  في والثاني 2020ر ديسمب  /األول  كانون 11 في األول  اجتماعه الفريق العامل الثالثي عقد .5
  في   ،اإلدارة  مجلس  قررو(.  2021س  مار  /آذار )  341  دورته  في   اإلدارة   مجلس  إلى   تقريره  وقدم .  2021ر  فبراي  /شباط
 للنظر  نهائي  وتقرير  مرحلي  تقرير  تقديم  منه  وطلب،  شهراً   12  لمدة  الفريق العامل الثالثيوالية    فترة  تمديد  ،الدورة  تلك
  أحال كما  .  التوالي  على(  2022  مارس  /آذار)  344  والدورة(  2021  نوفمبر  /الثاني  تشرين)  343  الدورة  في  فيهما
  منظمة   في  األعضاء  الدول  بين  المساواة  مبدأ  بشأن  الفريق العامل الثالثيالمقترح من    القرارإلى المؤتمر،    اإلدارة  مجلس
  في  القرار المؤتمر اعتمدو. الدولية  العمل لمنظمة الثالثية السديدة  اإلدارة في  األقاليم لكافة العادل  والتمثيل الدولية العمل
 5(. 2021) 109 دورته

 2021سبتمبر  /أيلول  8  في  الرابعاجتماعه  و  2021  يونيه  /حزيران  28  في  الثالث  اجتماعه  الفريق العامل الثالثي  عقدو .6
ً   تقريراً   وقدم.  التوالي  على   مجلس   أحاطو(.  2021نوفمبر  /الثاني  تشرين)  343  دورته  في  اإلدارة  مجلس  إلى  مرحليا

ً   الدورة،  تلك  في  ،اإلدارة  بتعديل  يتعلق  فيما  الترويجية  األنشطة  يكثف  أن   العام  المدير  من  وطلب  المرحلي  بالتقرير  علما

 

  .GB.337/INS/12/1(Rev.1)؛ الوثيقة 449، الفقرة GB.337/PVالوثيقة   1

  .GB.340/INS/18/1؛ الوثيقة 342، الفقرة GB.340/INS/PVالوثيقة   2

  إلى   المقدمة   والتقارير  األعمال   محاضر  عن  وموجز  الفريق   عمل  وثائق   نشر  رى ج  ، الفريق العامل الثالثي   اختصاصات   من   15و  14  بالفقرتين  عمالً    3

   .لذلك مخصصة صفحة ويب  على اإلدارة مجلس

   .5، الفقرة GB.341/INS/9الوثيقة   4

 .282-266، الفقرات GB.341/INS/PV؛ الوثيقة GB.341/INS/9الوثيقة   5
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/governance-meetings/WCMS_767813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771060.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771060.pdf
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 لجميع   العادل  والتمثيل  الدولية  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  بين  المساواة  بمبدأ  المتعلق  بالقرار   عمالً   ،1986  عام
 6. الدولية العمل لمنظمة الثالثية اإلدارة في األقاليم

 قدما    والمضي المحرز التقدم  

 جتماعاتوعلى غرار اال  7.منقح  أعمال  جدول  أساس  على  2022  فبراير/    شباط  14و  3  يومي  الخامس  االجتماع  ُعقد .7
  أنّ   الفريق العامل الثالثي  والحظ.  وآفاقه  1986عام    تعديل  على   التصديق  حالة   الفريق العامل الثالثي  استعرض  السابقة،
  األعضاءوالدول    األوروبية  البلدان  مع  خاصة  ثنائية  مناقشات  إجراء  في   طلبه،  على  بناءً بالمشاركة استمرا،    نيالرئيس
 قبل  المناقشات  من  مزيد  إجراءبالمشاركة إلى    الرئيسينالفريق العامل الثالثي    ادعو.  الرئيسية  الصناعية  األهمية  ذات
  استُلمت  وقد  بعد،  تكتمل  لم  لها  المخطط  الثنائية  االجتماعات  جميع  ألنّ   نظراً (  2022  مارس  /آذار)  344  الدورةعقد  
 .المناقشات من  مزيد إلجراء الطلبات من العديد

  اً عضو  دولة   117  صدقت  ، 2021ر  سبتمب  / أيلول  17  في   تصديق لل  أيرلندا  إيداع  بعد  أنه   الفريق العامل الثالثي  الحظو .8
  تصديقات  ثالثة  منها  ،ثمانية   إلى  المطلوبة  اإلضافية  التصديقات  عدد  أيرلندا  تصديق  رفعو .  1986  عام  تعديلصك    على
نفاذ   ،الرئيسية  الصناعية   األهمية  ذات  األعضاء  الدول   من  األقل   على  لبدء  المطلوب  العدد   8. 1986  عام   تعديل  وهو 

العامل    وأحاط ب  الثالثيالفريق    الدول   منوالمقدمة    القادمة   التصديق  آفاق   بشأن  المكتب  تلقاها  التي  المعلوماتعلماً 
  ساوتومي و  وليبيريا  وغامبيا  فيردي  كابو  وهي   ،1986  عام   تعديل  على   بعد  تصدق   لم  التي  أفريقيا  إقليم  في   األربع  األعضاء
  اإلسالمية   إيران   وجمهورية  البرازيل  وهي  أخرى،   أقاليم  من  أعضاء   دول  أربع  من  معلوماتأيضاً    وردتو.  وبرنسيب
 ساوتوميو  وليبيريا  فيردي   كابو  مثل  البلدان   من   عدداً   أنّ   الخصوص،   وجه   على   ولوحظ،.  وتركمانستان  والفلبين
 . جداً  قريب  وقت في التصديق صكوك إيداع المتوقع  من وأنه البرلمانية الموافقة إجراءات أكمل قد ،وبرنسيب

  منذ  المكتسب  والزخم،  1986  عام  تعديل  على   بالتصديق  المتجدد  باالهتمام  الفريق العامل الثالثي  رحبوبشكل عام،   .9
الثالثي  وإنشاء  العمل  مستقبل  أجل  من  المئوية  إعالن  اعتماد العامل  ً   المحرز  التقدم  كانلئن  و.  الفريق   منف  ،مشجعا

. وتكثيفها  العام  المدير  بها  يقوم  التي  الترويجية  األنشطة  متابعة  وينبغي  الملموسة،  النتائج  من  المزيد  تحقيق  الضروري
 يظل  أن  وينبغي  كان  1986  عام  تعديل  نفاذ  بدء  أنّ   أخرى  مرة  الحكوميين  األعضاء  وغالبية  االجتماعيون  الشركاء  أكدو

  على   ،وتشكيلها  الدولية  العمل  منظمة  إدارة   هيئاتأعمال    سير  على  كاملة  ديمقراطية  إسباغ  يُستكمل  أن   بغية  األولوية
 .المئوية إعالن  بشأن القرار  في عليه  المنصوص النحو

الثالثي  ناقش   ذلك،  إلى  باإلضافة .10 العامل   مقترحات  أساس  على  بإسهاب  اإلدارة  مجلس  إلى المقدمة    توصياته  الفريق 
  وهي   ،إقليم آخر  من  إقليمية  ومجموعة  آسيا  إقليم  من  البلدان  من  وعدد  جهة،  من  بالمشاركة  الرئيسان  قدمها  منفصلة
   .الكاريبي بحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول ومجموعة تايلندو والفلبين وباكستان اإلسالمية إيران وجمهورية بنغالديش

الثالثي هامش   العامل  لفريق ل  كان  الكاريبي،  بحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  ومجموعة  اآسي  إقليم  بلدان  نظر  وجهة  منو .11
  منظمة  مستوى  على  الديمقراطية  تحقيقمن أجل    اإلدارة  مجلس  قرارالممنوحة له بموجب    الوالية  في إطار  للعمل  أكبر
باإلدارة   متعلقة  أخرى  ومسائل  جوانب  دراسة  ينبغي  ،1986  عام  تعديل  بدء نفاذ  انتظار  فيو  ، وعليه  .الدولية   العمل

هو   والفريق العامل الثالثي.  األقاليم  لجميع  العادل   والتمثيل  المساواة  تعزيز  زيادة  بهدف  الدولية  العمل  منظمةالسديدة ل
الفريق العامل   والية  كانتو.  واليته  تمديدإلى    السعي  الضروري  من  كان  وبالتالي،  المناقشات،  تلك  لمثل  األنسب  المنتدى
  يمكن   التيو  الدولية   العمل  منظمةالمتعلقة باإلدارة السديدة ل  اإلضافية   والمسائل  الجوانب  لتغطية  يكفي  بما  واسعة  الثالثي
 . الرئيسي الغرض ظل الذي   1986 عام تعديل نفاذ لبدء  الجارية الجهود عن المناقشات تلك تحيد ولن. مناقشتها

  ووضع   إضافية  مواضيع  مناقشة  بهدف  شهراً   12  لمدة  الفريق العامل الثالثي  والية  فترة  تمديد  اقتُرح  ملموس،  بشكلو .12
 : يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما مقترحات،
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  الدولتان  وهما  -  وإيطاليا   الهند   حكومتي  إلى   دعوة    الفريق العامل الثالثي قد وّجه بأنّ   المرحلي،   التقرير   في،  اإلدارة  مجلس   بالمشاركة  الرئيسان  أبلغ    7

  وأُبلغ .  الخامس  اجتماعه   في   خبراتهما  لتقاسم   -  1986  عام  تعديل   على  صدقتا   اللتان  الرئيسية،  الصناعية   األهمية   ذات  األعضاء  الدول  من  العضوان 
ً  أنّ ب في وقت الحق  الفريق العامل الثالثي  . الخامس اجتماعه  في الكلمة يأخذ لن الحكومتين من أيا

  ألبانيا،)  1986  عام  تعديل  على  جديدة   تصديقات  سبع  هناك  كانت  ، 2019  نوفمبر  /الثاني  تشرين  في  الفريق العامل الثالثي  إنشاء  منذ  الواقع،   في    8

 (. إسبانيا  الصومال،  مولدوفا، جمهورية البرتغال،  أيرلندا،  جيبوتي، 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831082.pdf
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 العمل  لمنظمة  الشاملة   اإلدارة  في  األقاليم  لجميع  المتوازنو  المنصفو  العادل  الجغرافي  التمثيل  تحقيق  ضمان (أ)
 الدولية؛ 

   ؛1986  عام  تعديلصك  على التصديق وتيرة  لتسريع العام المدير بها يقوم التي الترويجية األنشطة تعزيز ( ب)

 المتعلقة  المسائل  معالجة   خالل  من  ذلك   في  بما  األعضاء،  الدول  بين  المساواة  لمبدأ  الكامل  التنفيذ  إلى  السعي ( ج)
ل  دارةاإل  وعملياتهيكليات    في  األعضاء  للدول  المتساوي  بالتمثيل   ذلك   في  بما  الدولية،   العمل  منظمةالسديدة 
 أو  ةإقليمي  كجهات تنسيق  دورهاإطار    في  الحائزة على صفة مراقب  للحكومات  التحدث  وحقوق  الفحص  مجموعة
 .اإلدارة مجلس  مكتب هيئة في  هذه المجموعة رئيس وتمثيل الحكومات مجموعة رئاسة

 حيث  من  اتأييده  عن  العمل  أصحاب  مجموعة  أمانة  ةممثل  توأعرب.  المقترحات  مجموعتي  بشأن  مختلفة  آراء  وأُبديت .13
 تحفظات   العمال  مجموعة  أمانة   ةممثلأبدت    بينما  الحالي،  الزخم   على   الحفاظ   بهدف  الثالثي  المنتدىأعمال    لمواصلة   المبدأ
  والية  فترة  تمديد  ينبغي  أنه   األفريقية  المجموعة  ورأت.  الفريق العامل الثالثي  واليةمسألة تمديد فترة    استصواب  بشأن

الثالثي العامل  مجموعة.  أولويةً   1986  تعديلصك    على  للتصديق  الترويج  يظل  أنعلى    الفريق    البلدان   وأعربت 
  إقليم   بلدان  من  المقدم  المقترح  أنّ   إلى  ُمشيرةً   الرئيسين بالمشاركة  لمقترحات  دعمها  عن  السوقي  االقتصاد  ذات  الصناعية

 بأنه  بالمشاركة  الرئيسانوأّكد  .  ريرالتق  فييتجلى    أن  الكاريبي يمكن   بحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  ومجموعة  آسيا
  االجتماعات   أعمال  ولاجد  تحديد  سيستمر  ،الفريق العامل الثالثي  والية  فترة  تمديد  على  اإلدارة  مجلسحال وافق    في

 .الجماعية المشاركة خالل من المستقبلية
 لينظر   التالية  والتوصيات  االستنتاجات  بشأن   اآلراء  في  توافق  إلى  9مطولة،  مناقشات  بعد  الفريق العامل الثالثي،  وصلت  و .14

 :مجلس اإلدارة فيها
  الذي يدعو   العمل  مستقبل  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  مئوية  إعالن  بشأن  القرار  إلى  الفريق العامل الثالثي  أشار (أ)

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

ً أيض   الفريق العامل الثالثي  أشار ( ب)   الدولية   العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول   بين  المساواة  مبدأبشأن    القرار   إلى  ا
  يونيه  /حزيران  18  في  دمتُ اع  الذي  الدولية  لالعم  لمنظمة  الثالثية  السديدة  اإلدارة  في  األقاليم  لكافة  العادل  والتمثيل

  على بعد تصدق لم التي الرئيسية، الصناعية األهمية ذات الدول سيما وال األعضاء، الدول يناشد والذي ،2021
 األولوية؛ باب من الصك على  التصديق في تنظر أن 1986 لعام الدستور تعديل صك

 :يلي بما  اإلدارة مجلس فريقال ىأوص ( ج)
  إلى   بالمشاركة  الرئيسين  دعوة  السياق،  هذا   وفي   شهراً،  12  لمدة  الفريق العامل الثالثي  والية  فترة  تمديد "1"

 السديدة  اإلدارة  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  مسألة   بشأن  ،هاغير  أو  ثنائية  مشاورات  إجراء  مواصلة
 الدولية؛  العمل لمنظمة

 بالقرار   عمالً   1986  عام بصك تعديل    يتعلق  فيما  الترويجية  ألنشطةوتكثيف ا  متابعة  العام  المدير  الطلب من "2"
  اإلدارة في األقاليملكافة    العادل  والتمثيل الدولية  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  بين  المساواةبشأن مبدأ  
  109  الدورة  من  األول  الجزء  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمده  الذي  الدولية،  العمل  لمنظمة  الثالثيةالسديدة  

 .يونيه /حزيران في المنعقدة(  2021)

  

 
 . لذلك مخصصة  صفحة ويب  على الخامس االجتماع ألعمال الموجز المحضر يُنشر  9

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808645.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808645.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/governance-meetings/WCMS_767813/lang--en/index.htm
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 مشروع القرار 

 : ما يلي مجلس اإلدارة قرر .15
  السديدة   اإلدارة  في  والديمقراطية  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  بشأن  الفريق العامل الثالثي  بتقرير   علما    ةحاطاإل (أ)

 الدولية؛  العمل لمنظمة الثالثية
الثالثيالفريق    والية  فترة  تمديد ( ب)  إلى  بالمشاركة  الرئيسين  دعوة  السياق،  هذا  وفي  شهرا ،  12  لمدة  العامل 

  لمنظمة  السديدة  اإلدارة  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  مسألة  بشأن  هاغير  أو  ثنائية  مشاورات  إجراء  مواصلة
 الدولية؛ العمل

  عمال    1986  الدستوري لعام   بالتعديل  يتعلق  فيما  الترويجية  األنشطة  وتكثيف  متابعة  العام  المدير  من  طلبال (ج)
 في  األقاليملكافة    العادل  والتمثيل  الدولية  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  بين  المساواةبشأن مبدأ    بالقرار
  الدورة  من  األول  الجزء  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمده  الذي  الدولية،  العمل  لمنظمة  الثالثيةالسديدة    اإلدارة
 يونيه؛ /حزيران في المنعقدة( 2021) 109

 (. 2023 مارس /آذار) 347 دورته في فيه  لينظر نهائي تقرير تقديم الفريق العامل الثالثي من طلبال ( د)




