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 األعمال جدول من الرابع البند

 التحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال

 
 غرض الوثيقة 

من أهداف  7-8بصفته نقطة تحول في تحقيق الغاية  2021تسلط هذه الوثيقة الضوء على أهمية عام 
والعمل الجبري. وتقدم معلومات عن التطورات التي طرأت على التنمية المستدامة بشأن عمل األطفال 

الذي اعتمدته  73/327، بما في ذلك القرار رابعالقضاء المطرد على عمل األطفال منذ المؤتمر العالمي ال
للقضاء على عمل األطفال.  ةالدولي السنة ابوصفه 2021 سنةالجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخراً، معلناً 

ز هذه الوثيقة أهمية تنظيم المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري في كما تبر
مجلس ووتقدم معلومات عن حالة التحضيرات، بما في ذلك ما يتعلق بحشد الموارد الالزمة. ، 2021عام 

مدعو إلى أن يطلب . كما أنه 2021عام  حتىالعمل المقترح سير اإلدارة مدعو إلى تقديم اإلرشاد بشأن 
 -)تشرين األول/ أكتوبر  340مجلس اإلدارة في دورته  المذكور واطالعالعمل  سيرمن المكتب متابعة 

 (.21التقدم المحرز )انظر مشروع القرار في الفقرة على ( 2020تشرين الثاني/ نوفمبر 

 

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل. :الهدف االستراتيجي المعني

 حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل.: 7النتيجة  :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

 من أهداف التنمية المستدامة. 7-8والغاية  73/327اتساق تام مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  االنعكاسات السياسية:

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 العمل المقترح. سير عاتباخارج الميزانية من أجل من ستكون هناك حاجة إلى حشد موارد إضافية  االنعكاسات المالية:

 انظر مشروع القرار. إجراء المتابعة المطلوب:

 .)اإلدارة السديدة( قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.332/POL/3الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
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 مقدمـة

القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري هو حصيلة عالمية للبرنامج والميزانية المؤتمر العالمي الخامس بشأن  .1

ً لدورة األربع سنوات الحالية من المؤتمرات العالمية بشأن هذا 1-7)النتيجة  2021-2020للفترة  (. ووفقا

الذي  2025. وبهذا تفصلنا أربع سنوات عن الموعد النهائي عام 2021الموضوع، ينبغي أن يعقد في عام 

 1من أهداف التنمية المستدامة من أجل إنهاء عمل األطفال في كافة أشكاله. 7-8حددته الغاية 

 رابعة المؤتمر العالمي الحصيلسياق و

، استضافت حكومة األرجنتين المؤتمر العالمي الرابع بشأن القضاء المطرد 2017في تشرين الثاني/ نوفمبر  .2

ع سياق المؤتمر وبات يضم العمل الجبري، تمشياً مع يتوسجرى  اإلدارة،على عمل األطفال. وبموافقة مجلس 

بلداً، بما في  138في سن العمل القانوني. وكان هناك مشاركون من ، والعمل الالئق لصالح الشباب 7-8الغاية 

 المنشآتعمل وحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب الالذلك من عدد كبير من أقل البلدان نمواً، يمثلون 

 والمجتمع المدني ومنظمات الشباب ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.

وقبل المؤتمر العالمي الرابع، أصدرت منظمة العمل الدولية تقديرات عالمية جديدة بشأن عمل األطفال والعمل  .3

عاماً )منهم  17و 5تتراوح أعمارهم بين مليون طفل  152كان  2016الجبري. ووفقاً لهذه التقديرات، في عام 

ضحايا عمل األطفال، وكان ما ال يقل عن  من ( ما يزالونالفتيانفي المائة من  58في المائة من الفتيات و 42

التقرير ذلك االتجار بالبشر. ودعا لعمل الجبري، بما في ا واقعين في براثنمليون امرأة ورجل وطفل  25

إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل ، 2016-2012، هاتاتجاتقديرات عالمية بشأن عمل األطفال: نتائج والمعنون 

سيكون هناك  التقرير، المحرز أثناء الفترة التي تناولها باالستناد إلى وتيرة االنخفاض تسريع سير العمل، إذ

 .  2025من ضحايا عمل األطفال في عام ما يزالون مليون طفل  121

بتجديد االلتزام من جانب المجتمع الدولي بتنفيذ سياسات وبرامج متكاملة  أعماله واختتم المؤتمر العالمي الرابع .4

إعالن بوينس آيرس بشأن عمل األطفال ، المعنونة الختاميةالوثيقة من أجل القضاء على عمل األطفال. وتوفر 
ً بشأن طريقة وضع ذاك النهج المتكامل.والعمل الجبري وعمالة الشباب وتشير تحديداً إلى  ، إرشاداً قيما

. وتؤكد واإلمداد وسالسل التوريد األزمات والنزاعات المسلحة أوضاعاالقتصادات الريفية وغير المنظمة و

بشأن التنمية المستدامة يمثل فرصة فريدة من نوعها من أجل تسريع وتيرة القضاء  2030عام  برنامجعلى أن 

. ويلزم اإلعالن جميع أصحاب المصلحة بنهج قائم 7-8حالف على انعدام المساواة والفقر، وترحب بإنشاء الت

 في الجوانب اتخاذ اإلجراءات الالزمةعلى الحقوق وبخدمة مصالح األطفال الفضلى ويحث المجتمع الدولي على 

( الشراكات واالبتكار. كما 3( المعارف والبيانات والرصد؛ )2( السياسة واإلدارة السديدة؛ )1الثالثة التالية: )

ؤكد على أهمية الشراكات العالمية وأشكال التعاون الجديدة والمبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية في تكوين ي

 سياسات وابتكارات متضافرة.

الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية وأصحاب  ،ظمة للمؤتمر العالمي الرابعودعت اللجنة المن   .5

من أجل تسريع الخطى باتجاه القضاء على عمل ملموسة إجراءات  بتنفيذت إلى تقديم تعهدا اآلخرين المصلحة

 ،المسجلة أثناء المؤتمر العالمي الرابعواألطفال والعمل الجبري. وبلغ إجمالي التعهدات الموجهة نحو العمل 

ى تعهداً. وقدمت الحكومات والجماعات اإلقليمية أكثر من نصف التعهدات. وأشارت هذه التعهدات إل 96

اإلجراءات السياسية وتعزيز الشراكات وعمل التوعية والتصديق على الصكوك الدولية واإلجراءات التشريعية 

بالقضاء  واضحة أشير صراحة إلى العمل الجبري وقدمت التزاماتعلى المستوى الدولي. وللمرة األولى، 

 

بالبشر وضمان  االتجارتدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق المعاصر واتخاذ " :هي 7-8الغاية   1

إنهاء  2025حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تعبئتهم واستخدامهم كجنود أطفال، وبحلول عام 

 ."في كافة أشكاله عمل األطفال

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/meetingdocument/wcms_597667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/meetingdocument/wcms_597667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/meetingdocument/wcms_597667.pdf
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تعهدات من أجل ضمان اتساقها مع ال ،. واستعرضت لجنة ثالثية أنشئت أثناء المؤتمر العالمي الرابععليه

  2المعايير الدولية ومن ثم نشرها على المأل.

( إعالن بوينس آيرس وطلب من المكتب دعم تنفيذه 2018)آذار/ مارس  332 تهوأيد مجلس اإلدارة في دور .6

المناقشة المتعلقة ب االستنتاجاتبغية إنفاذ  2023-2017باالقتران مع خطة عمل منظمة العمل الدولية للفترة 

المتكررة الثانية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ 

. وجدد مجلس اإلدارة التأكيد على التزامه بالقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري وطلب من 2017يونيه 

يع د ذه األهداف. إضافة إلى ذلك، طلب من المكتب أن بغية تحقيق هنية تقالمكتب أن يواصل تقديم المساعدة ال

و/أو الموضوع؛ وطلب من  الفكرة الرئيسيةالتعهدات المقدمة في بوينس آيرس، مصنفة حسب  لمحة عامة عن

ً ، استعراض7-8قبل المؤتمر العالمي الخامس، بالتعاون مع التحالف  مالمكتب أن ينظ   المدة للتقدم في منتصف  ا

فيما يتعلق بهذه  7-8القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري وتحقيق هدف التنمية المستدامة  في المحرز

للقضاء  ةالدوليسنة ال 2021 سنةالمسائل. كما شجع مجلس اإلدارة الجمعية العامة لألمم المتحدة على إعالن 

 على عمل األطفال.

 التطورات منذ المؤتمر العالمي الرابع

ت الجهود الرامية إلى القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري وتسارعت مي الرابع، تنشط  منذ المؤتمر العال .7

، على هامش المنتدى السياسي رفيع 7-8التحالف  قدم، سي2020في العديد من البلدان. وفي تموز/ يوليه 

األطفال والعمل الجبري التقدم المحرز باتجاه القضاء على عمل  استعراضاً عن المستوى بشأن التنمية المستدامة،

تعهداً. وسبق  96التعهدات البالغ عددها استعراضاً مفصالً عن تنفيذ  قدم كذلك. وسيالرابعمنذ المؤتمر العالمي 

عمل وطنية  خططوالتشريع واعتماد  3أن أشار تقييم أولي إلى إحراز تقدم، وخصوصاً على صعيد التصديق

من البرنامج الرائد التابع للبرنامج  تقنيبلداً، بدعم  50ذ ما يربو على شاملة تمشياً مع إعالن بوينس آيرس. واتخ

إجراءات بشأن القضاء على عمل األطفال والعمل  (،+IPEC) الدولي للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري

ذلك في  رز. وقد بواإلمداد كما تسارع العمل على بعض األولويات المواضيعية، مثل سالسل التوريد 4.الجبري

بشأن إنهاء عمل األطفال في سالسل التوريد  2020اجتماع نظمته الحكومة الهولندية في كانون الثاني/ يناير 

  5.العالمية، مما سهل تقاسم الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في هذا الخصوصواإلمداد 

بغية  7-8د الطريق أمام ترسيخ التحالف واستنهض المؤتمر العالمي الرابع مزيداً من الشراكات الجديدة. وقد مه .8

تحسين عمل أصحاب المصلحة المتعددين بمشاركة الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية مشاركة كاملة 

دولة عضواً في منظمة العمل الدولية بلداناً رائدة  18، أصبحت 7-8وتحت قيادتها التامة. وفي إطار التحالف 

مستويات جميع ال األطفال والعمل الجبري، مشجعة بذلك استراتيجيات متكاملة علىفي القضاء على عمل 

 

المتعلقة بالمؤتمر  7-8بالتعهدات المقطوعة، بزيارة الصفحة االلكترونية للتحالف يمكن االطالع على قائمة رسمية   2

 العالمي على الرابط التالي:
https://www.alliance87.org/events/iv-global-conference-on-the-sustained-eradication-of-child-labour/. 

)سورينام(  2(: 138)رقم  1973منذ المؤتمر العالمي الرابع، سجلت التصديقات التالية: اتفاقية الحد األدنى للسن،   3

زر مارشال وباالو )جزر كوك وأريتريا وج 5(: 182)رقم  1999وفانواتو(؛ اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

)النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا  22: 1930التابع التفاقية العمل الجبري،  2014وتوفالو(؛ بروتوكول عام 

وكوت ديفوار وجيبوتي وألمانيا وإيرلندا وإسرائيل والتفيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي ومالطة وموزامبيق ونيوزيلندا 

 وسورينام وتايلند وأوزبكستان وزمبابوي(. واالتحاد الروسي وسري النكا 

 يمكن االطالع على قائمة مفصلة باإلجراءات في:   4
IPEC+ Global Flagship Programme Implementation: Towards a world free from child labour and 

forced labour,  
 . 17-14الصفحات 

 .https://takingnextsteps.nl/انظر الموقع االلكتروني:   5

https://www.alliance87.org/events/iv-global-conference-on-the-sustained-eradication-of-child-labour/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_633435.pdf
https://takingnextsteps.nl/
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على العمل المنسق في أرجاء  7-8كما يشجع التحالف  6.ة وبالتعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرينيالحكوم

لنزاعات والهجرة واواإلمداد األمم المتحدة بشأن مجاالت مواضيعية محددة، ال سيما سالسل التوريد  منظومة

واألوضاع اإلنسانية وسيادة القانون واإلدارة السديدة. وأحد األمثلة حديثة العهد هو التعاون بين منظمة العمل 

منظمة األمم المتحدة للطفولة والدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمنظمة الدولية للهجرة 

إنهاء عمل األطفال والعمل الجبري واالتجار بالبشر في سالسل التوريد بعنوان بشأن نشر وترويج تقرير عالمي 
في منتدى باريس  طلقوأ التابع لمجموعة العشرين ةعلى الفريق العامل المعني بالعمال ، عرضالعالميةواإلمداد 

 .2019للسالم في تشرين الثاني/ نوفمبر 

وكانت هناك إجراءات محسنة اتخذها الشركاء االجتماعيون على الصعيدين الوطني والعالمي. وتشارك  .9

وفي عملية البلد  7-8ألصحاب العمل مشاركة نشطة في التحالف المنظمات الممثلة المنظمات الممثلة للعمال و

المتعلقة بعمل األطفال والعمل  . وتدعو شبكات األعمال7-8جتماعات اإلقليمية المتعلقة بالغاية الرائد واال

 لى طولتمتد عاألعمال على مختلف أحجامها إلى أن تجد حلوالً  ، منشآتالتابعة لمنظمة العمل الدوليةالجبري و

 7.أن تدعم العمليات على المستوى الوطنياإلمداد وسالسل التوريد و

إلى تحسين جهود حشد الموارد على مختلف  ،د االلتزام والعمل المتجددان في أعقاب المؤتمر العالمي الرابعوقا .10

المستويات. وعلى سبيل المثال، حشدت موارد من ميزانيات وطنية عن طريق عملية البلد الرائد في التحالف 

للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري  . إضافة إلى ذلك، شهد البرنامج الرائد التابع للبرنامج الدولي8-7

(+IPEC) 8.زيادة المساهمات من خارج الميزانية من شركاء التنمية 

على الصعيدين العالمي واإلقليمي. وفي  تزام على مستوى عال  لتوعية واالالوحفز المؤتمر العالمي الرابع  .11

 ابصفته 2021 سنة ، الذي أعلن73/327القرار المتحدة ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 2019يوليه  تموز/

للقضاء على عمل األطفال. ودعا القرار، من جملة إجراءات، جميع الدول األعضاء ومنظمات  ةالدولي سنةال

حكومية المنظمات غير الي ذلك ، بما فالمدنياألمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى والمجتمع  منظومة

، حسب مقتضى الحال، عن طريق ةالدولي سنةفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، إلى االحتفاء بالاألو

. الصددأنشطة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القضاء على عمل األطفال، وتقاسم أفضل الممارسات في هذا 

، ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين السنة الدوليةى أن تسهل تحقيق كما دعا القرار منظمة العمل الدولية إل

 بتقديم مساهمات طوعية وغيرها من أشكال الدعم. السنة الدوليةإلى أن يدعموا 

، الذي مئوية منظمة العمل الدولية: مستقبل العمل في األمريكتين إعالن بنما من أجل ذكرى، فإن إضافة إلى ذلك .12

إعالن مئوية منظمة العمل و 2018العمل الدولية عام  لمنظمة التاسع عشراعتمده االجتماع اإلقليمي األمريكي 

قدماً  المضي -إعالن أبيدجان و 2019، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام الدولية من أجل مستقبل العمل

، الذي اعتمده االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيابالعدالة االجتماعية: 

أمام  رئيسيان، جميعها تصف عمل األطفال والعمل الجبري بأنهما عائقان 2019لمنظمة العمل الدولية عام 

، اعتمد االتحاد األفريقي خطة عمل مدتها عشر سنوات 2019 تحقيق العمل الالئق. وفي كانون األول/ ديسمبر

من أجل القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري واالتجار بالبشر والرق المعاصر. وتعهد الرئيس الجديد 

وما فتئت المبادرة اإلقليمية "جعل أمريكا  9.عمل األطفال ال تهاون فيها إزاءللمفوضية األوروبية باتباع سياسة 

. 7-8ية والكاريبي منطقة خالية من عمل األطفال" تواصل تعزيز العمل الوطني من أجل تحقيق الغاية الالتين

بالتعاون مع مبادرة جنوب آسيا من أجل إنهاء  7-8مه التحالف ، نظ  7-8ووفر مؤتمر إقليمي بشأن تحقيق الغاية 

 

للتحالف الموقع االلكتروني  ، علىبخصوص استراتيجية الريادة وااللتزاماتيمكن االطالع على المزيد من المعلومات   6

8-7. 

منصة عمل المواقع االلكترونية التالية:  ، علىالمزيد من المعلومات بخصوص شبكات األعماليمكن االطالع على   7

 .شبكة أعمال العمل الجبريو األطفال

 من المعلومات:  انظر الموقع االلكتروني التالي من أجل المزيد  8
IPEC+ Global Flagship Programme Implementation: Towards a world free from child labour and 

forced labour. 

 انظر:  9
Ursula von der Leyen’s Political guidelines for the next European Commission 2019–2024, p. 17. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/327
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646373.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646373.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646373.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646373.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731650.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731650.pdf
https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
http://childlabourplatform.org/
http://childlabourplatform.org/
http://childlabourplatform.org/
https://flbusiness.network/the-global-business-network-on-forced-labour-annual-forum/
https://flbusiness.network/the-global-business-network-on-forced-labour-annual-forum/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_633435.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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من أجل تقاسم الممارسات الجيدة  ، منصة2019في كاثماندو في تشرين الثاني/ نوفمبر  10العنف ضد األطفال

الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل الوطني من أجل إنهاء عمل األطفال والعمل الجبري في كافة أرجاء إقليم آسيا 

 . ئوالمحيط الهاد

ً و .13 في تسخير العمل على يشير موجز التطورات أعاله إلى أن المؤتمر العالمي الرابع قد أدى دوراً حاسما

وطنية واإلقليمية والعالمية. وكما ذكر آنفاً، إذا بقيت الدورة الحالية من المؤتمرات العالمية دون المستويات ال

للقضاء على عمل األطفال. وقد بدأت  السنة الدولية، أثناء 2021تغيير، فإن المؤتمر العالمي المقبل سيعقد عام 

 إصدار ونشر، من أجل 7-8رين في التحالف ، إلى جانب شركاء آخالتقنيمنظمة العمل الدولية بالفعل بالعمل 

بخصوص عمل األطفال والعمل الجبري. ومن المرجح أن تظهر  2021في عام تقديرات عالمية جديدة 

عمل األطفال. ويدل ذلك على أنه من الالزم تقديم المزيد  ضحيةما يزال التقديرات أن عدداً ضخماً من األطفال 

عمل األطفال في كافة أشكاله بحلول ل وضع حدمن االلتزام والعمل المتجددين على المستوى الدولي من أجل 

نقطة تحول رئيسية  ابصورة أكبر بصفته 2021 سنة، ومن أجل زيادة أهمية 7-8، حسب الغاية 2025عام 

ستراتيجي على المستوى الدولي في هذا الخصوص. كما أنه من الالزم بذل جهود واعتبارات من أجل العمل اال

 7-8تحقيق الغاية  إذا أُريدوالرق المعاصر واالتجار بالبشر  الجبري عملالاستراتيجية مشابهة فيما يتعلق ب

 . 2030بحلول عام 

  التحضيرات من أجل المؤتمر العالمي الخامس:
 العمل المقترح يروسيود الوضع الراهن والق

تنظيم المؤتمر  المهم، يرى المكتب أنه من اإلجراءات الدولية، ومن وجهة نظر السياسة و7-8ضمن إطار الغاية  .14

أن يؤدي دور  "1". ويمكن أن تكون أهداف المؤتمر العالمي الخامس كما يلي: 2021العالمي الخامس في عام 

أن يوفر فرصة  "2"ستوى العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي؛ العمل على الم اتساقالمحفز على تسريع و

أن يستعرض التقدم المحرز على صعيد  "3"والنُهج االبتكارية؛  من أجل مواصلة التعلم من الممارسات الجيدة

أن يحدد أو يحسن آليات التعاون بغية  "4"تعهدات جديدة، حسب مقتضى الحال؛  الموجودة وأن يضع التعهدات

طرائق تمويل ابتكارية. كما يمكن للمؤتمر العالمي  كشفستأن ي "5"ت جدواها؛ تثبقاء بالحلول التي االرت

فرصة  فرالخامس، باإلضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الشركاء االجتماعيون، أن يو

من أجل توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التزاماته، بالتشاور الوثيق مع الشركاء المعنيين اآلخرين. 

رية مدخالت من أجل قرار محتمل تتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة يالعملية التحض عن نتجيوختاماً، يمكن أن 

، يهدف إلى زيادة فرص 73/327فته متابعة للقرار بشأن القضاء الفعال على عمل األطفال والعمل الجبري، بص

 2030بالنسبة إلى عمل األطفال وعام  2025وهي عام ، 7-8المحددة من أجل تحقيق الغاية  بالمهلااللتزام 

 بالنسبة إلى العمل الجبري.

مر العالمي محتمل من أجل استضافة المؤتالقليم اإلتركيز على أفريقيا بصفتها بال 2017شاورات عام موبدأت ال .15

الخامس. وسبق أن أعلنت دولة عضو في منظمة العمل الدولية عن اهتمامها باستضافة المؤتمر لكنها لم تؤكد 

 على تخصيص الموارد الالزمة من الميزانية الوطنية في البلد المضيف.  ذلكطوي ينعرضها بعد. وس

 بالممارسة عمالً مضيف للمؤتمر العالمي الخامس، ية إلى البلد التقنسيكون في مقدرة المكتب أن يقدم المساعدة الو .16

. 2021وسينطوي ذلك على سبيل المثال، على نشر تقديرات عالمية جديدة وتقارير سياسية لعام السابقة. 

ً مدخالت 7-8وبالتنسيق مع البلد المضيف ومع الشركاء في التحالف  نية إلى تق، يمكن أن يقدم المكتب أيضا

 7-8ن الحدث الذي ينظمه التحالف مي للمؤتمر العالمي الخامس. كما أنه من المتوقع جدول األعمال المواضيع

على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية  2020في تموز/ يوليه جري والمخطط له أن ي

يدعم تحضيرات المؤتمر العالمي الخامس عن طريق استعراض التقدم المحرز وتحديد  أنالمستدامة، 

 ، دعماً مالياً وكلياً. 7-8بالفعل، بصفتها الرئيس الحالي للتحالف  ممارسات الجيدة. وقد قدمت فرنساال

وتمكن المكتب من إعادة توزيع األموال من أجل المؤتمر العالمي الخامس من ضمن مستوى الميزانية الكلية  .17

ي( بغية دعم مشاركة الوفود الثالثية من دوالر أمريك 450 000 الموافق عليها لفترة السنتين المعنية )ما يقارب

 2017-2016دوالر أمريكي في الفترة  600 000 أقل البلدان نمواً. باإلضافة إلى ذلك، ُحشد أيضاً مبلغ يقارب

 

 .ps://saievac.orghtt/انظر الموقع االلكتروني:   10
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من أجل دعم العملية التحضيرية، عن طريق عقد اجتماعات إقليمية متعددة والتفاوض على مشروع إعالن 

الجتماعات اإلقليمية إلى تحضير الهيئات المكونة الثالثية من أجل المؤتمر بوينس آيرس في جنيف. وهدفت ا

 ظل الوضع الراهن من القيود على. غير أنه في 7-8العالمي الخامس وإلى التشاور بشأن إنشاء التحالف 

و انخفض لن يكون في مقدرة المكتب مواصلة الدعم المالي بالمستوى نفسه إال إذا توقفت أعمال أخرى أ ،الموارد

 التركيز عليها. 

على الموارد، يقترح المكتب عدداً من التدابير. أوالً، يقترح االشتراك مع  القيودومن أجل التخفيف من هذه  .18

، بما في ذلك من خالل مجموعة التنسيق العالمية، بهدف 7-8شركاء التنمية والشركاء اآلخرين في التحالف 

الخصوص  ، وعلى وجهيعتد  بهاحشد الموارد من أجل تمكين الهيئات المكونة الثالثية من المشاركة مشاركةً 

من أقل البلدان نمواً. ثانياً، فيما يتعلق باالجتماعات التحضيرية، من الممكن توخي تدابير من أجل خفض التكلفة. 

عن  اإلجراءات المتخذةيرى المكتب أن االجتماعات اإلقليمية التحضيرية قد ال تكون ضرورية، في ضوء و

 مع ذلك مشاركةالمكتب  وسوف يضمنيات الوطنية. العمل التقدم الكبير الذي أحرزتهو 7-8طريق التحالف 

. وستكون تدابير خفض التكلفة ممكنة أيضاً عن طريق مشاركة كاملةمنظمات ومبادرات إقليمية ودون إقليمية 

 وثيقة ختامية قصيرة وموجزة، فينخفض بذلك عدد االجتماعات التحضيرية. وضع التوجه نحو

كشاف إمكانيات يات اإلصالح المستمرة في األمم المتحدة، يمكن استعمل روح إضافة إلى ما سبق وتمشياً مع .19

اتفاقات تعاون وتحسين الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وغيرها من المنظمات الشريكة في  وضع

، بهدف تقاسم المسؤوليات عن الجوانب أو األجزاء المواضيعية في المؤتمر العالمي الخامس. ولن 7-8التحالف 

 في المؤتمر العالمي الخامس.الكاملة شاركة الشركاء االجتماعيين م حول ذلك دوني

، 2020رغم بذل جميع الجهود، إيجاد بلد مضيف والموارد الالزمة بحلول حزيران/ يونيه بيد أنه إذا تعذر  .20

تقترح . وفي جميع األحوال، سوف 2023-2022سيتوجب تأجيل المؤتمر العالمي الخامس إلى فترة السنتين 

. ويمكن أن 73/327، أنشطة إضافية من أجل تنفيذ القرار 7-8شركائها في التحالف  مع منظمة العمل الدولية

 لمكافحةباالقتران مع اليوم العالمي  ( لمؤتمر العمل الدولي،2021) 110تتضمن حدثاً مميزاً على هامش الدورة 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. كما قد  76عمل األطفال، يتبعه حدث رفيع المستوى أثناء الدورة 

يكون من شأن هذه األحداث أن تمهد الطريق أمام صياغة واعتماد قرار محتمل يصدر عن األمم المتحدة بشأن 

 ، كما ذكر أعاله. 73/327بصفته متابعة للقرار  ،القضاء الفعال على عمل األطفال والعمل الجبري

 مشروع قرار

 يردارة من المكتب أن يتابع التحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال وسطلب مجلس اإل .21
 المعرب عنهااآلراء  مراعاة، مع GB.338/POL/4من الوثيقة  20-14العمل المقترح في الفقرات 

تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  340مجلس اإلدارة في الدورة  طلعمناقشة، وأن يالمقدم أثناء ال واإلرشاد
 التقدم المحرز.على ( 2020الثاني/ نوفمبر 
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