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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
هي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإلدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات ف

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 مارس /آذار جنيف، ،341 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2021 مارس /آذار 18 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الثالث البند

 الدولي العمل مؤتمر أعمال جدول

  للمؤتمر المقبلة الدورات أعمال جدول

 

وما بعدها من دورات، بما في ذلك النهج االستراتيجي الواجب  2022استهالل النظر في مقترحات جدول أعمال دورة المؤتمر لعام 
 (.37اتباعه )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 ة األربعة جميعها.األهداف االستراتيجي :الهدف االستراتيجي المعني

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

 وما بعدها. 2022االنعكاسات على جدول أعمال دورة المؤتمر لعام : االنعكاسات السياسية

 ر والنظام الداخلي لمجلس اإلدارة.االنعكاسات الناجمة عن تطبيق النظام األساسي للمؤتم االنعكاسات القانونية:

  النعكاسات الناجمة عن إدراج البنود في جدول أعمال المؤتمر، وعن أية اجتماعات تحضيرية مقترحةا االنعكاسات المالية:
 يمكن أن يوافق عليها مجلس اإلدارة.

  343دارة لكي يبحثها في دورته م إلى مجلس اإلأية انعكاسات مرتبطة بالمتابعة سوف تقد   المطلوب: المتابعةإجراء 
 (.2021 تشرين الثاني/ نوفمبر)

 حافظة العمليات الميدانية والشراكات.في رات في حافظة السياسات العامة واإلدا الوحدة مصدر الوثيقة:

الوثيقة ؛ GB.335/INS/2/1الوثيقة  ؛GB.334/INS/PV؛ الوثيقة GB.334/INS/2/1 الوثيقة الوثائق ذات الصلة:
GB.335/INS/PV الوثيقة ؛GB.337/INS/2 الوثيقة ؛GB.337/INS/2(Add.1) الوثيقة ؛GB.337/INS/3/2 الوثيقة ؛
GB.337/INS/PV ؛ الوثيقةGB.340/INS/PV. 

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646613.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672820.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_695343.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723298.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724361.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723500.pdf
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_764145.pdf
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  لمحة عامة عن عملية وضع جدول أعمال المؤتمر -ألف 

والنظام األساسي لمؤتمر العمل  مؤتمر في دستور منظمة العمل الدوليةالرد القواعد السارية بشأن جدول أعمال ت .1
 .تقنيةويضم جدول أعمال المؤتمر بنوداً دائمة وبنوداً  1الداخلي لمجلس اإلدارة. الدولي والنظام

 :اإلدارة إدراج البنود الدائمة التالية في جدول أعمال المؤتمر كل عام مجلسويُطلب من  .2

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام؛ 

 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية؛ 

 لومات والتقارير عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات.المع 

ووفقاً للممارسة المتبعة، يضم جدول أعمال المؤتمر ثالثة بنود تقنية )يستلزم كل بند من هذه البنود لجنة تقنية  .3
وفي سياق المناقشات التي أجراها  في المؤتمر( بهدف وضع معيار أو إجراء مناقشة عامة أو مناقشة متكررة.

إدراج بند بشأن  بعض أعضاء مجلس اإلدارة إمكانيةالعامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، أثار  الفريق
، لفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييروضع معيار في جدول أعمال المؤتمر، مخصص لمتابعة ا

هناك بنود أخرى يمكن أن يدرجها و 2ؤتمر.إمكانية السماح بوضع بندين بشأن وضع معيار في دورة واحدة للمو
مجلس اإلدارة، وهي بنود يمكن أن تتناولها عموماً اللجنة التنظيمية في جلسة عامة أو لجان تقنية أخرى تعقد 

وبالنسبة إلى بنود وضع المعايير، من المتعارف عليه إجراء مناقشة مزدوجة، ولكن  3عدداً محدوداً من الجلسات.
ويجري النظر في المقترحات بشأن إدراج بند في جدول  4لس اإلدارة إجراء مناقشة مفردة.مج يمكن أن يقرر

أعمال المؤتمر في دورتين متعاقبتين لمجلس اإلدارة، ما لم تكن هناك موافقة باإلجماع على إدراج بند مقترح 
 5في جدول األعمال عند مناقشته في مجلس اإلدارة للمرة األولى.

( دورة من خمس 2016 تشرين الثاني/ نوفمبر - )تشرين األول/ أكتوبر 328ورته رة في دواعتمد مجلس اإلدا .4
سنوات للمناقشات المتكررة بشأن األهداف االستراتيجية األربعة، بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

لتالي: الحوار االجتماعي ، وفقاً للتسلسل ا)إعالن العدالة االجتماعية( عادلة العدالة االجتماعية من أجل عولمة
العمالة في سياسة ؛ 2020؛ الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في عام 2018والهيكل الثالثي في عام 

؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام 2022؛ الحماية االجتماعية )حماية العمال( في عام 2021عام 
ارة اإلرشاد بشأن إطار للمناقشات المتكررة لضمان أنها تحقق على . باإلضافة إلى ذلك، قدم مجلس اإلد2023

 6نحو تام غرضها المحدد بموجب إعالن العدالة االجتماعية.

لمؤتمر  109، تأجيل الدورة ن خالل التصويت عن طريق المراسلة، م338ي دورته فوقرر مجلس اإلدارة  .5
وأيد أعضاء مجلس اإلدارة بشكل عام  2021.7 هيونيحزيران/ إلى  2020 هيونيحزيران/ العمل الدولي من 

الحماية االجتماعية )الضمان المتكررة بشأن مناقشة ذلك ال ، بما فيفاظ على دورة المناقشات المتكررةالح
ينبغي  جلس اإلدارة في تأكيد ما إذا كانقد يرغب مو. 2021االجتماعي( على جدول أعمال المؤتمر في عام 

؛ الحماية االجتماعية )حماية العمل( والمبادئ والحقوق األساسية العمالة بشأنلمتكررة المناقشات ا كذلك تأجيل

 

النظام الداخلي من  2-6و 5 والقسمين لمؤتمرلساسي النظام األمن  12و 8مكرر و7و 7المواد و من الدستور (3)16( و1)14 المادتينانظر   1

 .لمجلس اإلدارة

 .19و 18، الفقرتان .LILS/PV/337GBالوثيقة   2

(. انظر الوثيقة 2030-2010انظر الملحق الثاني لالطالع على لمحة عامة عن البنود التقنية المختارة لجدول أعمال المؤتمر )  3

GB.328/PV مجموعة العمال(. 16، الفقرة( 

 العمل التفاقية التابع 2014 عام وبروتوكول( 202 رقم) 2012 االجتماعية، الحماية أرضيات توصية المؤتمر اعتمد األخيرة، اآلونة في  4

 مفردة. مناقشة سأسا على 1930 الجبري،

 اإلدارة. لمجلس الداخلي النظام من 1-1-5 الفقرة انظر  5

 .102، الفقرة .PV/328GBوالوثيقة  .5/2INS//328GBانظر الوثيقة   6

محضر أعمال اجتماعات مجموعة الفحص المعقودة تحضيرًا للقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة عن طريق المراسلة بين آذار/ مارس   7
 .101، الفقرة 2020بر وتشرين األول/ أكتو

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629340.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729466.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.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_741371.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_741371.pdf
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إكمال دورة المناقشات المتكررة التي حددها  ، بغيةعلى التوالي 2024و 2023و 2022 األعوام في العمل إلى
ً بشأن  2016قرار عام   8.العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئقب المضي قدما

 ج االستراتيجي والمتسقالنه

(، على مفهوم نهج 2014 تشرين الثاني/ نوفمبر - ن األول/ أكتوبر)تشري 322وافق مجلس اإلدارة في دورته  .6
( 2018( والدورة السابعة بعد المائة )2017استراتيجي ومتسق لوضع جدول أعمال الدورة السادسة بعد المائة )

مر. وكان الغرض من ذلك هو االستجابة لتعليقات الهيئات المكونة بشأن ( للمؤت2019والدورة الثامنة بعد المائة )
وضع جدول أعمال المؤتمر والدور الذي يضطلع به المؤتمر باعتباره الهيئة العليا لوضع السياسات في منظمة 

التركيز االستراتيجي في وضع جدول أعمال " 1هج على عنصرين أساسيين هما: "العمل الدولية. ويقوم الن
المؤتمر، باستخدام الزخم المنبثق عن االحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية من أجل التشديد على االتساق 

 9االلتزام الثالثي الكامل في عملية وضع جدول األعمال." 2المرونة على مستوى المؤسسة؛ "و

على أساس هذا  2020ام وع 2019وعام  2018وعام  2017واختار مجلس اإلدارة البنود التقنية لدورات عام  .7
النهج. وقد أبقى قيد االستعراض التنسيق بين نتائج المناقشات السابقة في المؤتمر والنظر في المقترحات للدورات 
القادمة. وأقام روابط بين وضع جدول أعمال المؤتمر والعمليات المؤسسية والمناقشات االستراتيجية األخرى، 

باإلضافة إلى ذلك، اتخذ مجلس  2021.10-2018مة العمل الدولية للفترة من قبيل الخطة االستراتيجية لمنظ
اإلدارة خطوات لضمان أن تتجلى في جدول أعمال المؤتمر إجراءات منظمة العمل الدولية لضمان تمتعها 
بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل الدولية تستجيب لألنماط المتغيرة في عالم العمل، وذلك 

حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة. وعليه، سبق واستنار جدول أعمال المؤتمر  لغرض
الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير لمجموعة معايير منظمة  العاملفريق الباالستعراض الذي اضطلع به 

لقة بإجراء إلغاء االتفاقيات البالية من الدستور، والمتع 19من المادة  9العمل الدولية، إلى جانب تطبيق الفقرة 
 سارية النفاذ.

التأكيد على أّن عملية وضع معايير العمل الدولية، باالقتران مع  ن المئوية من أجل مستقبل العملوأعاد إعال .8
ترويجها وتطبيقها والتصديق عليها، تتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى المنظمة، كما سلّط الضوء على العمل الذي 

 11الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في هذا الصدد. العاملفريق الضطلع به ي

وإرساء روابط مالئمة وفعالة بين المناقشات المتكررة ومواضيع الدراسات االستقصائية العامة التي تعدها لجنة  .9
من الدستور،  19لمادة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات على أساس التقارير المطلوبة بموجب ا

بشأن المضي قدماً بالعدالة  2016يقدم عنصراً إضافياً من النهج االستراتيجي والمتسق، كما ينص عليه قرار عام 
وتكمن الممارسة  2008.12، والذي عقب تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية، االجتماعية من خالل العمل الالئق

في الوقت المناسب لضمان مناقشة الدراسة االستقصائية بعينه موضوع ب قةالصكوك المتعل في اختيار الحالية
 337 الدورةفي و العامة في دورة المؤتمر التي تسبق الدورة التي يناقش فيها المؤتمر البند المتكرر المعني.

لتعزيز  تأييدهم، أعرب بعض أعضاء مجلس اإلدارة عن (2019 تشرين الثاني/ نوفمبر - أكتوبرتشرين األول/ )
 13.المعايير والمناقشات المتكررة استعراضالعامة وآلية  الدراسات االستقصائيةالروابط بين 

 
 .1-15، الفقرة بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق 2016قرار عام   8

. جرى التسليم بالنهج االستراتيجي والمتسق في سياق 19-11، الفقرات .2INS//322GBوالوثيقة  17، الفقرة .PV/322GBانظر الوثيقة   9

 .1-4، الفقرة GB.322/INS/12(Rev.)مؤتمر؛ انظر الوثيقة العمل الفريق العامل المعني بسير أعمال مجلس اإلدارة و

 ..1PFA//328GBانظر الوثيقة   10

 ، القسم رابعاً )ألف(.من أجل مستقبل العمل منظمة العمل الدولية إعالن مئوية  11

 .1-15بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، الفقرة  2016قرار عام   12

 .50و 47، الفقرتان .LS/PVLI/337GBالوثيقة   13

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341702.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_312511.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_319463.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533243.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
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وتم تزويد مجلس اإلدارة في كل دورة من دوراته بخارطة طريق إجرائية يحدثها المكتب بشكل منتظم، لتنفيذ  .10
وقد شدد  14العملية وشموليتها.والغرض من ذلك تحسين شفافية  2019النهج االستراتيجي والمتسق حتى عام 

 15إعالن المئوية على أهمية مثل هذه الشفافية.

 2019تشرين األول/ أكتوبر  بينقرارات اتخذها مجلس اإلدارة  - باء 
 2020 وتشرين األول/ أكتوبر

 (، ما يلي:2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر 337قرر مجلس اإلدارة في دورته  .11

( )مناقشة 2020للمؤتمر ) 109بشأن المهارات والتعلم المتواصل في جدول أعمال الدورة  إدراج بند (أ)
 عامة(؛

 110( في جدول أعمال الدورة 34)رقم  1933إدراج بند بشأن سحب اتفاقية مكاتب الموظفين بمقابل،  (ب)
 (؛2021للمؤتمر )

 338لق بما يلي إلى الدورة ( يتع2021للمؤتمر ) 110تأجيل قرار إدراج بند في جدول أعمال الدورة  (ج)
 ( لمجلس اإلدارة:2020)آذار/ مارس 

 العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني )مناقشة عامة(؛ "1"

انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع )مناقشة لوضع معيار أو  "2"
 ؛مناقشة عامة(

 ؛337لدورة أي بند آخر يستند إلى المناقشة في ا "3"

( بشأن إلغاء اتفاقية وكاالت خدمات التوظيف 2030للمؤتمر ) 119إدراج بند في جدول أعمال الدورة  (د)
 ؛(96)رقم  1949بأجر )مراجعة(، 

)آذار/ مارس  338الطلب من المكتب مراعاة المشورة المتوفرة عند إعداد الوثيقة المقدمة إلى الدورة  (ھ)

 16.( لمجلس اإلدارة2020

 طلب مجلس اإلدارة، تعقيباً على قراراته السابقة، أن يقوم المكتب بما يلي:فة إلى ذلك، باإلضا .12

يستهل إعداد مقترحات بشأن بنود محتملة لوضع معيار حول المواضيع المتعلقة بالمخاطر البيولوجية  )أ(

ها مجلس اإلدارة في واألرغونومية والمناولة اليدوية والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت، لينظر في

 ( بغية إدراجها في جداول أعمال مؤتمر العمل الدولي القادمة؛2020)آذار/ مارس  338دورته 

ج يسترشد بالتوصيات الصادرة عن الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، فيما يتعلق بنه )ب(

رحات وضع المعايير للنظر في إدراجها في أقرب التكامل المواضيعي وعملية وضع المعايير عند إعداد مقت

 17.ؤتمر، ومن باب األولوية المؤسسيةتاريخ ممكن في جدول أعمال الم

ر العمل الدولي لمؤتم 109، تأجيل الدورة ، من خالل التصويت بالمراسلة338قرر مجلس اإلدارة في دورته و .13
 2021.18 هإلى حزيران / يوني 2020 همن حزيران / يوني

 
والمتسق. كما ، لالطالع على المزيد من العناصر المفصلة بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي 15-7، الفقرات .3INS//328GBانظر الوثيقة   14

 .2022يرد في الملحق الثالث خارطة طريق محدثة حتى عام 

ً  القسم المئوية، إعالن  15  (.ألف) رابعا

 ..decision1(Add.2INS//337GB(الوثيقة   16

 .5، الفقرة .1LILS//337GBالوثيقة   17

 مارس /آذار بين المراسلة طريق عن اإلدارة مجلس اتخذها التي للقرارات تحضيراً  المعقودة الفحص مجموعة اجتماعات أعمال محضر  18
 .101 الفقرة ،2020 أكتوبر /األول شرينوت

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531640.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_726809/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725415.pdf
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شأن ب 2020نيسان/ أبريل  3قراره المؤرخ بذّكر مجلس اإلدارة ، إذ 2020تشرين األول/ أكتوبر  22في و .14
 :قام بما يلي، 2021مؤتمر العمل الدولي حتى عام ل 109إرجاء الدورة 

لمؤتمر العمل الدولي  109سلة الموافقة على التعديالت التالية على جدول أعمال الدورة قرر بالمرا )أ(
(2021:) 

في إطار البند األول )تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام(، سينظر المؤتمر في ما  "1"
لعام )المخصص وتقرير المدير ا 2019-2018يلي: تقرير المدير العام بشأن تنفيذ البرنامج للفترة 

وعام  2019( والتقرير عن وضع العمال في األراضي العربية المحتلة لعام 19-لتأثير أزمة كوفيد
 2020-2019وتقرير رؤساء مجلس اإلدارة، الذي يغطي مدتي التفويض  2020

 ؛2021 -2020و

ا يلي: مشروع في إطار البند الثاني )البرنامج والميزانية ومسائل أخرى(، سينظر المؤتمر في م "2"
وعام  2019والبيانات المالية المراجعة والموحدة لعام  2023-2022البرنامج والميزانية للفترة 

؛ والمسائل اإلدارية األخرى، بما في ذلك تشكيل المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 2020
 ولجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية؛

ند الثالث )المعلومات والتقارير عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات(، سينظر في التقارير في إطار الب "3"
 ؛2020حزيران/ يونيه  10قراره السابق المؤرخ على النحو المحدد في 

رابع )مناقشة عامة بشأن عدم المساواة وعالم العمل(، سيجري تحديث التقرير في إطار البند ال " 4"
الضمان  -الخامس )مناقشة متكررة بشأن الهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعية 

في إطار متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  -االجتماعي 
رير السادس )مناقشة عامة بشأن المهارات والتعلم المتواصل(، ليعكسا التطورات عادلة( والتق

 وتأثيرها على عالم العمل؛ 19-الناشئة عن أزمة كوفيد

( 34)رقم  1933في إطار البند السابع، سينظر المؤتمر في سحب اتفاقية وكاالت التوظيف بأجر،  "5"
توصية عمل  11وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و  باإلضافة إلى إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية

 دولية.

(، بما في 2021للمؤتمر )حزيران/ يونيه  109طلب من المكتب إعداد مقترحات بشأن الترتيبات للدورة  )ب(
 19(.2021)آذار/ مارس  341ذلك برنامج عمل الجلسة العامة واللجان، للنظر فيها في دورته 

 ، ما يلي:340العام في دورته وطلب مجلس اإلدارة من المدير  .15

، تكون مستدامة 19-من أجل استجابة عالمية محورها اإلنسان لالنتعاش من أزمة كوفيد ضع مقترحاتو )أ(

ومرنة، مع مراعاة اإلرشادات التي يقدمها مجلس اإلدارة ومن خالل التنفيذ السريع والمرّكز إلعالن 
 مئوية منظمة العمل الدولية؛

)حزيران/  109ت ثالثية لتحديد البدائل الممكنة لينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته إجراء مشاورا )ب(
( 2021)آذار/ مارس  341( وبهدف تقديم مقترحات مناسبة إلى مجلس اإلدارة في دورته 2021يونيه 

 20بشأن مضمون وشكل مثل هذه االستجابة، وكذلك بشأن عملية التوصل إلى اتفاق ثالثي. 

الذي يركز على 19-مقترحات المتعلقة بمضمون وشكل االستجابة العالمية لالنتعاش من أزمة كوفيدوترد ال .16
 21اإلنسان، في وثيقة منفصلة مقدمة إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها في دورته الحالية. 

 
 .(2021لمؤتمر العمل الدولي )حزيران/ يونيه  109قرار بشأن جدول أعمال الدورة ، .340GBانظر الوثيقة   19

 ..decision/2HL//340GBالوثيقة   20

 ..4INS//341GBالوثيقة   21

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_740907/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747663/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/ins/WCMS_758303/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/hl/WCMS_760854/lang--en/index.htm
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تمر العمل لمؤ 109وينظر مجلس اإلدارة أيضاً في دورته الحالية في مقترحات بشأن الترتيبات الخاصة بالدورة  .17
وتتضمن هذه المقترحات خيارات مختلفة لمعالجة أية بنود قد يقرر مجلس اإلدارة عدم إدراجها في  22الدولي.

. ورهناً بالقرارات التي سيتخذها مجلس اإلدارة بشأن جدول أعمال المؤتمر 2021جدول أعمال المؤتمر لعام 
)تشرين  343في دورته  2021مؤتمر بعد عام ، قد يحتاج إلى إعادة النظر في جدول أعمال ال2021لعام 

 (.2021الثاني/ نوفمبر 

 2021جدول أعمال المؤتمر لما بعد عام  - جيم 

 تعزيز نهج استراتيجي

 تشرين الثاني/ نوفمبر - أكتوبرتشرين األول/ مجلس اإلدارة في  لينظر فيهاوفقًا للعناصر األولية المبينة  .18
رب عن تأييدها للنهج المتسق واالستراتيجي فيما يتعلق بوضع جدول ما فتئت عدة هيئات مكونة تع 6201،23

وقد يرغب مجلس اإلدارة، عند مواصلة بحثه للنهج االستراتيجي  2019.24األعمال، ودعم استمراره بعد عام 
 ، في أن يأخذ في الحسبان االعتبارات التالية.2019لما بعد عام 

، 2016 أكتوبر /األولن العناصر األولية المحددة في تشرين عنصرين م واتخذ مجلس اإلدارة خطوات إلدماج .19
مل الثالثي افريق العال" متابعة التوصيات التي قدمها 1في عملية صنع قراراته بشأن جدول أعمال المؤتمر: "

الطرائق التي يمكن من خاللها لهيكلية " 2" 25ي وافق عليها مجلس اإلدارة؛المعني بآلية استعراض المعايير والت
اإلدارة السديدة في منظمة العمل الدولية أن تسهم في أنشطة المتابعة واالستعراض في المنتدى السياسي رفيع 

كما أضاف إعالن المئوية من  0203.26المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة في سياق برنامج عام 
دولية قدماً في القرن الثاني من عمرها، بعزم ال أجل مستقبل العمل إلى هذا النداء بأن "تمضي منظمة العمل ال

هوادة فيه في الوفاء بواليتها الدستورية سعياً إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق مواصلة تطوير نهجها 
واحتياجات جميع الناس وطموحاتهم  العمال المتمحور حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل، الذي يضع حقوق

 27صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية".وحقوقهم في 

  

 
 ..3/2INS//341GBالوثيقة   22

 .39و 38، الفقرتان .3INS//328GBانظر الوثيقة   23

والوثيقة  INS/PV/334.GB والوثيقة .PV/332GBوالوثيقة  .PV/331GBوالوثيقة  .PV/329GBوالوثيقة  .PV/328GBانظر الوثيقة   24

GB.335/INS/PV  والوثيقةGB.337/INS/PV. 

 اإلدارة مجلس جعل مما االتفاقيات، إلغاء بشأن المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق عن الصادرة التوصيات عن فضالً   25

ً  يعد أن المكتب من اإلدارة مجلس طلب األعمال، جدول في مقابالً  بنداً  يدرج  الصناعية، التلمذة حول معيار لوضع محتمل بند بشأن مقترحا
 مارس /آذار) 329 دورته في فيه لينظر المعايير، استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق حددها التي التنظيمية الثغرة أساس على

 النظر وعند(. كوريا جمهورية) 22 لفقرةوا( العمال مجموعة) 16 الفقرة ،GB.328/PV الوثيقة ؛(باء)1 القسم األول، الملحق انظر(. 2017
ً  اإلدارة مجلس الحظ المعايير، استعراض بآلية المعني الثالثي العامل للفريق الثاني االجتماع تقرير في  العامل الفريق اتخذه الذي القرار أيضا

 لها؛ تاريخ تحديد والواجب العمل، بوقت لمرتبطةا الصكوك حول الالحقة مناقشته في بالتناوب بالعمل المتعلقة التنظيمية الثغرة متابعة بشأن
 (.د)581 الفقرة ،GB.328/PV الوثيقة

ً  المضي بشأن 2016 عام قرار مع تمشياً   26  اتخذ ،"(7("ج)2-15 الفرعية الفقرة انظر) الالئق العمل خالل من االجتماعية بالعدالة قدما

 المختارة المستدامة التنمية وأهداف المواضيع مراعاة مع وتسلسلها المتكررة لمناقشاتل سنوات خمس من الدورة بشأن قراره اإلدارة مجلس
 الفقرات ،GB.328/INS/5/2 الوثيقة انظر .المستدامة بالتنمية المعني المتحدة لألمم المستوى رفيع السياسي المنتدى في استعراضها والواجب

ً  انظر ؛18و 10و 6  مجموعة) 91 والفقرة( العمال مجموعة) 86 والفقرة( العمل أصحاب مجموعة) 84 الفقرة ،GB.328/PV الوثيقة أيضا

 مارس /آذار دورات استخدام اإلدارة مجلس قرر كما(. السوقي االقتصاد ذات الصناعية البلدان مجموعة) 93 والفقرة( الهادئ والمحيط آسيا

 السياسي للمنتدى السنوي االستعراض في الدولية العمل منظمة إسهام بشأن ثيةثال مناقشة إجراء أجل من كمنصة 2019و 2018و 2017 في

 ((.أ)130 الفقرة) المستدامة بالتنمية المعني المتحدة لألمم المستوى رفيع

 (.دال) أوالً  القسم المئوية، إعالن  27

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632239.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_695343.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731616.pdf
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والعناصر العامة للنهج االستراتيجي والمتسق، من قبيل ضرورة ضمان االتساق المؤسسي وتوفير التوازن بين  .20
الوقت الالزم لإلعداد والمرونة المناسبة وااللتزام الثالثي الكامل، وهي عناصر تضمنها الشفافية والشمولية، 

ً مع إعالن العدالة االجتماعية ومع قرار عام  28ل سليمة.تزا ال ً بالعدالة  2016وتمشيا بشأن المضي قدما
المناقشات المتكررة محركاً رئيسياً لتبسيط جدول أعمال المؤتمر، على  تبقىاالجتماعية من خالل العمل الالئق، 

 .2024األقل لغاية عام 

خالل دورة مئوية المؤتمر يار بشأن العنف والتحرش في العمل، مناقشة وضع مع وفي أحدث مثال على ذلك، فإنّ  .21
بوضع المعايير في سياق  بنشاطه المتعلقيمكن من خاللها للمؤتمر االرتقاء إلى أقصى حد  قد توفر دروساً قيمة
 ومن شأن ذلك أن يتمشى مع الدعوة الواردة في إعالن المئوية ومفادها أّن وضع المعايير 29دورة من أسبوعين.

يرتدي أهمية أساسية وأّن "الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثالثي، يوفر أساساً 
في تقديم المزيد من باإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مجلس اإلدارة  30ضرورياً لكل أنشطة منظمة العمل الدولية".

مل الثالثي المعني بآلية استعراض افريق العال للتوصيات الصادرة عن الراهنحول األثر المباشر  اإلرشادات
المعايير، على جدول أعمال المؤتمر، ال سيما في ضوء نداء إعالن المئوية أنه "ال بد لمعايير العمل الدولية من 

المعني بآلية الثالثي مل افريق العاللسير أعمال  لتقييم الثانياو 31أن تتجاوب مع األنماط المتغيرة في عالم العمل"
 32، المزمع مناقشته في دورته الراهنة.استعراض المعايير

 مواضيع قيد االستعراض ممكن إدراجها
 في دورات قادمة

بند وضع معيار بشأن التلمذة والعمالة ( حالياً مناقشة متكررة بشأن 2022) 110يتضمن جدول أعمال الدورة  .22
شمل مناقشة تقد  110جدول أعمال الدورة . وال تزال هناك فجوة زمنية واحدة في الصناعية )مناقشة أولى(

تمر لعام قرر مجلس اإلدارة وضع بند معياري على جدول أعمال دورة المؤ وفي حال عامة بشأن بند تقني.
ً وفق 2023  33(.2021مارس آذار/ ) 341ينبغي اتخاذ هذا القرار في الدورة إلجراءات المناقشة المزدوجة،  ا

 34إلدراجها في جدول أعمال الدورات القادمة، اإلدارة في خمسة مواضيع ، نظر مجلس2019ومنذ آذار/ مارس  .23
إدراجه في جدول أعمال  بغية سبق وتم اختيار مناقشة عامة لبند يتعلق بالمهارات والتعلم المتواصلمن بينها 
 (.2021) لمؤتمرل 109الدورة 

(، بندين بغية النظر 2019ني/ نوفمبر تشرين الثا -)تشرين األول/ أكتوبر  337وحدد مجلس اإلدارة في دورته  .24
 :2021في إمكانية إدراجهما في جدول أعمال المؤتمر لعام 

 
 .21، الفقرة .2INS//329GBنظر الوثيقة ا  28

 لوضع بندين إدراج بإمكانية يتعلق فيما مختلفة نظر وجهات عن اإلعراب تم ،2016 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين في  29

 والفقرة( الهادئ والمحيط آسيا مجموعة) 18 والفقرة( العمال مجموعة) 16 الفقرة ،GB.328/PV الوثيقة) المؤتمر أعمال جدول في معيار
 .((البرازيل) 23 والفقرة( الهند) 21

ً  القسم المئوية، إعالن  30  (.باء) ثانيا

ً  القسم المئوية، إعالن  31  .(ألف) رابعا

 ..3LILS//338GBالوثيقة   32

ً  والمقدمة المقترحة البنود الختيار وقيتت أفضل بتحديد يتعلق فيما األول الملحق انظر  33  بند يدَرج أن المستحسن ومن. اإلدارة لمجلس حاليا

(. 2024 عام لدورة) 2022 مارس /آذار في أو( 2023 عام لدورة) 2021 مارس /آذار في اإلدارة مجلس دورة خالل معيار وضع بشأن
 2022 مارس /آذار في أو( 2022 عام لدورة) تقدير أبعد على 2021 مارس /آذار في عامة مناقشة إجراء بهدف البنود إدراج الممكن ومن
 المهل هذه أنّ  إلى اإلشارة تجدر ،2017 أكتوبر /األول تشرين في جرت التي المناقشة في المثارة األسئلة على ورداً (. 2023 عام لدورة)

 األعضاء الدول إلى يرسل أن للمكتب ينبغي معيار، وضع ببنود تعلقي فيما الدولي، العمل لمؤتمر األساسي النظام بموجب أنه، سببها الزمنية
 المؤتمر دورة إلى بالنسبة وبالتالي،. المؤتمر افتتاح موعد من األقل على شهراً  18 قبل يصلها بحيث واستبياناً، والممارسة القانون عن تقريراً 
 لذا ،(شهراً  18 قبل أي) أقصى كحد 2020 أكتوبر /األول تشرين يةنها في تقرير إرسال المبدأ حيث من ينبغي ،2022 يونيه /حزيران في

 هذه إلعداد الوقت من يكفي ما هناك يكون لكي) 2020 مارس /آذار الحالية في اإلدارة مجلس دورة خالل بذلك قرار اتخاذ إلى الحاجة تبرز
ً  اإلدارة مجلس يقر أن استثنائياً، يمكن، أنه غير(. الوثائق ً  برنامجا  المناقشات تخضع وال. مكتبه هيئة من اقتراح على بناءً  أقصر، فترات ذا زمنيا
 يرسل العامة، للمناقشة األعمال جدول في مسألة أدرجت إذا أنه على لمؤتمر العمل الدولي األساسي النظام ينص إذ - نفسها لالشتراطات العامة
 للوقت ونظراً  الصدد، هذا وفي. المؤتمر افتتاح قبل شهرين عن يقل ال موعد في يصلها بحيث الحكومات، إلى المسألة عن تقريراً  المكتب
 .تقدير أبعد على المنقضية السنة خالل مارس /آذار في قراراً  اإلدارة مجلس يتخذ أن للغاية المستصوب من التقرير، إلعداد المطلوب

 .27-23، الفقرات .2INS//329GBانظر الوثيقة   34

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545345.pdf
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 35 (انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع )وضع معيار أو مناقشة عامة - 
أو إجراء  ألعمال لوضع معيارلبند من جدول افي السنوات األخيرة، اقتُرح في مناسبات عديدة إدراج هذا ا

(، 2019 تشرين الثاني/ نوفمبر - )تشرين األول/ أكتوبر 337في دورته قرر مجلس اإلدارة، و مناقشة عامة.
عن طائفة واسعة من  هذا المقترحقد أسفر (. و2020)آذار/ مارس  338اإلبقاء عليه للنظر فيه في دورته 

إجراء مناقشة بهدف وضع معيار، في حين فضلت دول  وجهات النظر، فقد أيدت بعض الدول األعضاء
وبما أّن إعالن المئوية يدعو منظمة العمل الدولية أن "توجه جهودها  36أعضاء أخرى إجراء مناقشة عامة.

" ضمان انتقال منصف إلى مستقبل عمل يساهم في التنمية المستدامة في أبعادها االقتصادية 1نحو "
 واالجتماعية والبيئية"

وضع معيار أو مناقشة  د يرغب مجلس اإلدارة في النظر في احتمال إدراج بندق ،37
أن توفر الفرصة بأسرع  2023في جدول أعمال المؤتمر. وفي تلك الحالة، من شأن دورة المؤتمر لعام  عامة

أن ما لم يتخذ مجلس اإلدارة قراراً بشلوضع معيار وقت ممكن إلجراء أول مناقشة من المناقشة المزدوجة 
لعامي المؤتمر  في جدول أعمال دورتياعتماد فترات فاصلة أقصر. وفي المقابل، من الممكن إدراج هذا البند 

، تعهدت 2019 لعام قمة األمم المتحدة للعمل المناخي لمناقشة عامة. وخالل انعقاد مؤتمر 2023و 2022
يركز على اإلنسان  ذا البرنامج الذيتحويل هوبغية ئف في قلب العمل الطموح للمناخ. دولة بوضع الوظا 46

األمين  وطلبمن أجل الوظائف.  المناخي، أعلن األمين العام لألمم المتحدة مبادرة العمل إلى عمل ملموس
 38قيادة تنفيذ المبادرة.منظمة العمل الدولية من العام لألمم المتحدة 

 عن نداء إعالن المئوية من أجل ينبثق  االقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل مستقبل عمل محوره اإلنسان
من اإلرشاد الذي توفره مناقشة عامة  من شأنه أن يستفيدونهج محوره اإلنسان من أجل مستقبل العمل، 

توليد العمل الالئق على يمتلك االقتصاد االجتماعي والتضامني الذي يقوده القطاع الخاص، القدرة و .للمؤتمر
ومن شأن مناقشة  39ع، شريطة أن تدعمه بيئة مؤاتية.يات المعيشة للجميوالعمالة المنتجة وتحسين مستو

 المؤتمر أن تنير التدابير الواجب اتخاذها من أجل دعم المنشآت المستدامة في االقتصاد االجتماعي والتضامني.
ند ، حظي هذا الب( لمجلس اإلدارة2019 تشرين الثاني/ نوفمبر -أكتوبرتشرين األول/ ) 337 الدورةفي و

أعرب بعض أعضاء مجلس اإلدارة عن وجهة نظر مفادها وبتأييد واسع إلدراجه في دورة مقبلة للمؤتمر. 
المستدامة كمصدر رئيسي للعمالة  المنشآتأن تركيز المناقشة ينبغي أن يكون أوسع نطاقًا وأن يشمل دور 

 الكاملة والمنتجة.

و المناقشة في منتديات ثالثية أخرى قبل إمكانية اعتبار تتطلب المزيد من العمل و/أأخرى مواضيع  ثالثةوهناك  .25
من الملحق  3يرد في القسم وأنها يمكن أن تفضي إلى تقديم مقترحات كاملة إلدراجها في جدول أعمال المؤتمر. 

 40. والمواضيع الثالثة هي التالية:األول تحديث للمتابعة المضطلع بها فيما يتعلق بهذه المواضيع

  العمل الفردية؛تسوية نزاعات 

 العمل الالئق في عالم الرياضة؛ 

 )االستقاللية والحماية في الخدمة العامة )محاربة الفساد. 

 -)أيار/ مايو 107القرار واالستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في دورته موضوع جديد في ضوء وأضيف  .26
ونداء إعالن  2019في آذار/ مارس  الدعم الذي قدمه بعض أعضاء مجلس اإلدارةو 41 (2018حزيران/ يونيه 

المئوية حول ضرورة اعتماد "سياسات وتدابير تضمن الحماية المناسبة للخصوصية والبيانات الشخصية 
وتستجيب للتحديات والفرص المطروحة في عالم العمل وذات الصلة بالتحول الرقمي للعمل، بما في ذلك عمل 

 
 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين) 337 الدورة في عنها المعرب اآلراء بشأن ،11 الفقرة ،(باء)1 مالقس األول، الملحق انظر  35

 .اإلدارة لمجلس( 2019

 ..INS/PV/337GBوالوثيقة  .INS/PV/335GB والوثيقة .INS/PV/334GB الوثيقة انظر  36

ً  القسم المئوية، إعالن  37  (.ألف) ثانيا

 ..1POL//338GBانظر الوثيقة   38

ً  القسم المئوية، إعالن  39  ".9" (ألف) ثانيا

 ذات الصناعية البلدان مجموعة) 20 والفقرة( قيةاألفري المجموعة) 19 والفقرة( العمال مجموعة) 17 الفقرة ،.PV/328GB الوثيقة انظر  40

 (.السوقي االقتصاد

محضر تقارير لجنة المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، القرارات واالستنتاجات المقدمة ليعتمدها المؤتمر،   41
 )هـ( من االستنتاجات.6، الفقرة 2018حزيران/ يونيه  -، أيار/ مايو107، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 6Aاألعمال المؤقت رقم 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737012.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631635.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631635.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631635.pdf
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المناسب في ضوء  هاوقتر القادمة في في إحدى جلسات المؤتم هاإجراؤالمناقشة المقرر  وستأتي 42المنصات".
النمو تحقيق و الوظائفوالفرص ذات الصلة لخلق ات وقع في العمل في اقتصاد المنصالتوسع المستمر المت

أعرب العديد من أعضاء مجلس اإلدارة عن دعمهم وقد لتحديات التي تواجه العمل الالئق. التصدي لاالقتصادي و
الضوء على توقيت مثل  الجائحةسلط وت 43.المنصاتمستقبلية للمؤتمر حول العمل الالئق في اقتصاد  لمناقشة

دمات األساسية أثناء هذه المناقشة حيث كان عمال المنصة في كثير من األحيان في الخطوط األمامية لتقديم الخ
جتماعية والتدابير الحكومية التي تخفف ، ومع ذلك وجدوا أنفسهم مستبعدين من الحماية العمالية واالقيود التنقل
قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في مطالبة المكتب بعقد اجتماع ثالثي للخبراء حول هذه و .الجائحةمن تأثير 
إلى كافة المناقشات الثالثية  هذا االجتماعينبغي أن تستند نتائج و. 2021من عام  الثاني الفصلخالل  المسألة

الدورة المزمع إجراؤها خالل عالم العمل" م المساواة واعدان" بشأنالمناقشة العامة  كانية إدراجذات الصلة، مع إم
عقدها في  المزمعبشأن الحماية االجتماعية )حماية العمال(  ( وإبالغ مناقشة البند المتكرر2021للمؤتمر ) 109

حول هذا  معيارأو وضع اقشة عامة إلجراء من(. وسيبلغ الحقًا بنًدا محتمالً 2023للمؤتمر ) 111الدورة 
 (.2024للمؤتمر ) 112، إذا قرر مجلس اإلدارة وضع هذا البند في جدول أعمال الدورة الموضوع

مناقشة أولى  (2019 تشرين الثاني/ نوفمبر - أكتوبرتشرين األول/ ) 337 دورته وأجرى مجلس اإلدارة في .27
إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية  صحية فيالمنة واآلعمل الإدراج ظروف حول مقترحات 

قرر مجلس اإلدارة "الموافقة و .من أجل مستقبل العملمنظمة العمل الدولية مئوية في العمل كمتابعة لقرار إعالن 
 بناًء على التقدم المحرز،مجلس اإلدارة ويعدلها يمكن أن يستعرضها إلجرائية كأداة تخطيط على خارطة الطريق ا
المبادئ والحقوق  بشأنصحية في إطار منظمة العمل الدولية المنة واآلعمل الإدراج ظروف للنظر في مقترحات 

لتوجيهات ، مع مراعاة اGB.337/INS/3/2من الوثيقة  21في الفقرة  المنصوص عليه، في العملاألساسية 
حول العناصر  45 شة في دورته الحالية، سيعقد مجلس اإلدارة مناقفي هذا اإلطارو 44".المقدمة أثناء المناقشة

الركائز األساسية تحديد جوهرية ينتج عنها مسائل إلجرائية بما في ذلك "النظر في الطريق ا لخارطةالمختلفة 
عدد البنود  قد يكون هناك تأثير علىورهناً بما سينتج عن نظر مجلس اإلدارة في هذه المقترحات، ". الممكنة
 أعمال الدورات المقبلة للمؤتمر.  في جدولالمدرجة التقنية 

( لمجلس اإلدارة، دعت إحدى 2019 تشرين الثاني/ نوفمبر - أكتوبرتشرين األول/ ) 337وخالل الدورة  .28
المكونة المكتب إلى إعداد مقترحات بشأن إمكانية إدراج اقتصاد الرعاية كموضوع للمناقشة الهيئات مجموعات 

المواضيع التالية كمواضيع من الهيئات المكونة قترحت مجموعة أخرى او 46العامة في دورة مقبلة للمؤتمر.
التعليم والتدريب  تستجيب نُظم؛ ضمان أن التقدم التكنولوجي طاقاتمحتملة للدورات المستقبلية: تسخير أقصى 

ميع يارات وتحسين الفرص لج؛ توسيع الخ، مع التركيز على قابلية التوظيفوغداً الحتياجات سوق العمل اليوم 
ً  هاماً عمل  بوصفه صاحبدعم دور القطاع العام العمال؛  قد يرغب مجلس و 47.الجيدةللخدمات العامة  ومقدما

 لتقديم المقترحات. النداءاتبشأن هذه  توفير اإلرشاداتاإلدارة في 

المقبلة  لدوراتاآثار محتملة على بنود جدول أعمال أية بشأن  إرشاداتتقديم في  أيضاً مجلس اإلدارة  يرغبقد و .29
لمنتدى العالمي للحوار الذي ُعقد مؤخراً بشأن العمل الالئق في عالم الرياضة واالجتماع التقني بشأن للمؤتمر ل

 48سالسل التوريد واإلمداد العالمية.تحقيق العمل الالئق في 

 
ً  القسم المئوية، إعالن  42  ".5" (جيم) ثالثا
 .43و 42و 38و 31و 26و 17، الفقرات .INS/PV/337GBانظر الوثيقة   43

 ..decision3/2INS//337GBالوثيقة   44

 ..6INS//341GBالوثيقة   45

 .18، الفقرة .INS/PV/337GBالوثيقة   46

 .24 الفقرة ،.INS/PV/337GBالوثيقة   47

 إلى( 2020 شباط/ فبراير 28-25 جنيف،) واإلمداد العالمية التوريد سالسل في الالئق العمل تحقيق بشأن التقني االجتماع قريرت تقديم تم  48

آذار/ ) 341 الدورة إلى تقديمه وتم( GB.340/INS/18/2انظر الوثيقة ) فقط للعلم( 2020 تشرين الثاني/ نوفمبر)لمجلس اإلدارة  340 الدورة
 (.GB.341/INS/13/2)الوثيقة  للمناقشة( 2021 مارس

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_727089/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757120.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771865.pdf
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 المعني ابعة توصيات الفريق العامل الثالثيمت
 بآلية استعراض المعايير

أيلول/ سبتمبر في ه الخامس الذي ُعقد ثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، في اجتماعالفريق العامل ال ناقش .30
 2017، المتابعة الواجب إجراؤها لتوصياته السابقة بالصيغة التي وافق عليها مجلس اإلدارة في عامي 2019

لمناولة اليدوية رغونومية وال مواضيع المخاطر البيولوجية واألحو، والتي دعت إلى وضع معايير 2018و
الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض . وجاء في توصيات والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت

 49ما يلي: المعايير

بهدف إنفاذ قرارات مجلس اإلدارة المتخذة  50ناقش الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير وثيقتي عمل،

ل مواضيع والداعية إلى أن يعد المكتب مقترحات بشأن بنود محتملة تتعلق بوضع المعايير حو 2018و 2017في عامي 

ويوصي الفريق مجلس  51رغونومية والمناولة اليدوية والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت.المخاطر البيولوجية واأل

نظر فيها في الدورة محتملة تتعلق بوضع المعايير كي يُ اإلدارة بأن يطلب من المكتب البدء بإعداد المقترحات بشأن بنود 
( لمجلس اإلدارة بغية إدراجها في جداول أعمال مؤتمر العمل الدولي المستقبلية. ويوصي 2020)آذار/ مارس  338

لمعايير الفريق، مستنداً إلى مناقشاته، مجلس اإلدارة بأن يسترشد المكتب بالعناصر التالية أثناء إعداده مقترحات وضع ا
 المذكورة بغية إدراجها في جدول أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن واعتبارها أولوية مؤسسية:

. ويمكن النظر في الجمع بين عناصر ملزمة وغير ملزمة في الصك ذاته واستخدام نهج التكامل المواضيعي أن يتبع 9-1
تعلق بالبنود التقنية، حرصاً على استمرارية نُهج مناسبة، بحيث يصبح من السهل تحديث الصكوك وخاصة فيما ي

  .جدوى المعايير، مع مراعاة الظروف الوطنية

مرنة وتعالج المواضيع األربعة المحددة وتضمن االستخدام األمثل للوقت  عملية وضع المعاييرينبغي أن تكون  2-9
بند خاص بوضع المعايير في جدول والفعالية من حيث التكلفة والشمولية. وقد يتضمن ذلك اتخاذ قرار بإدراج 

أعمال المؤتمر، يكون مكرساً لمتابعة الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، وقد يتضمن أيضاً 
إمكانية إدراج بندين خاصين بوضع المعايير في مؤتمر بعينه، بغية المحافظة على مرونة االستجابة للتطورات 

درجة عالية من الخبرة  مجلس اإلدارة ذلك. وحيث أن السالمة والصحة المهنيتين تتطلبانفي عالم العمل، إذا قرر 
 ينبغي تكييف أنشطة تقنية تحضيرية شاملة من أجل دعم مناقشات ثالثية فعالة بشأن وضع المعايير.التقنية، 

 يلي: ، على هذه التوصية طالباً من المكتب أن يقوم بما 337ووافق مجلس اإلدارة في دورته  .31

البدء بإعداد المقترحات بشأن بنود محتملة تتعلق بوضع المعايير حول مواضيع المخاطر البيولوجية واألرغونومية  "1"
( 2020)آذار/ مارس  338والمناولة اليدوية والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت، كي يُنظر فيها في الدورة 

 ال مؤتمر العمل الدولي المستقبلية؛ لمجلس اإلدارة بغية إدراجها في جداول أعم

االسترشاد بالتوصيات الصادرة عن الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، فيما يتعلق بنهج  "2"
التكامل المواضيعي وعملية وضع المعايير عند إعداد مقترحات وضع المعايير للنظر في إدراجها في أقرب تاريخ 

 52ل المؤتمر، ومن باب األولوية المؤسسية.ممكن في جدول أعما

المخاطر البيولوجية واألرغونومية والمناولة  حول مواضيعلوضع المعايير  اً المكتب بنود أعدّ ، وبناًء على ذلك .32
من هذه الوثيقة  من الملحق األول 2القسم في األخيرة اليدوية والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت. وترد هذه 

بناًء على طلب مجلس وجدول أعمال الدورات المقبلة للمؤتمر.  تحديد في معرض مجلس اإلدارة،ها لينظر في
بشأن نهج  الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير مقترحات المكتب بتوصيات استرشدت، اإلدارة

 .التكامل المواضيعي

قشات وضع المعايير التي تنفذ توصيات الفريق العامل ينظر مجلس اإلدارة في الطرائق الخاصة بمناثانياً، س .33
يتناول أن و بالمرونة يتسم ذلكعلى أن  الفريق، مع مالحظة إجماع ي المعني بآلية استعراض المعاييرالثالث

عند النظر في مدى ووفعالية التكلفة والشمولية. األربعة المحددة ويضمن الكفاءة الزمنية القصوى  المواضيع
الفريق العامل الثالثي المعني ود بند لوضع المعايير على جدول أعمال المؤتمر مخصص لمتابعة استصواب وج

 
 .9المعايير(، الفقرة  استعراض بآلية المعني الثالثي العامل ، الملحق األول )توصيات الفريق.1LILS//337GBالوثيقة   49

 ./2working paper  and 1working paper , 2019SRM TWGانظر الوثيقة:   50

 ممكن تاريخ أقرب في إدراجها في للنظر مقترحات، ديع أن المكتب من اإلدارة مجلس طلب(: " و) 723 الفقرة ،.PV/331GB الوثيقة  51

 واألرغونومية البيولوجية المخاطر" 1: "يلي ما حول معيار لوضع محتمل بند بشأن الدولي، العمل لمؤتمر القادمة الدورات أعمال جداول في
 من بالوقاية المتعلقة الصكوك مراجعة" 3" يائية؛الكيم بالمخاطر المتعلقة الصكوك توحيد" 2" الصدد؛ هذا في التنظيمية بالثغرات واالعتراف
 ".الصدد هذا في تحديثها في االستمرار وطلب اآلالت،

 )أ(.5، الفقرة .1LILS//337GBلوثيقة ا  52

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715396.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715395.pdf


 GB.341/INS/3/1(Rev.2) 14 
 

الثالثة  التقنيةهي أن البنود  اً رة أن الممارسة المعمول بها مؤخرر مجلس اإلدا، يذكّ بآلية استعراض المعايير
 53مناقشة المتكررة.الوومناقشة عامة مناقشة لوضع معيار جدول أعمال المؤتمر تتضمن المدرجة في 

قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، بتوصيات  واسترشاداً  .34
لعدد  الفريق العامللمتابعة  اً مخصص ، يكونفي استصواب إدراج بند وضع المعايير على جدول أعمال المؤتمر

 أن يكونأي بند مخصص لوضع المعايير  ومن شأنعة لوضع المعايير. األرب الختتام البنودالسنوات الالزمة 
بنود  إدراجأو يمكن االتفاق على  ،البند الوحيد لوضع المعايير في جدول أعمال دورات المؤتمر ذات الصلة

وضع المعايير في ل مناقشتانلمؤتمر في اإضافية لوضع المعايير إلى جدول أعمال تلك الدورات، بحيث يكون 
يضاف للمناقشة العامة أو أن  التقنييمكن لمثل هذا البند اإلضافي لوضع المعايير أن يحل محل البند و. بعينها سنة
مناقشة  مناقشة فردية أوإجراء بشكل أفضل  اً بالنسبة لكل بند، سيقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان مناسبوإليه. 

 54أسبوعين. منفق عالمي في دورة المؤتمر مزدوجة، مع مراعاة تعقيد الموضوع وجدوى التوصل إلى توا

 اً وفق ،المؤتمر جانبمن  الباليةإلغاء أو سحب المعايير بشأن ، يقترح المكتب اإلبقاء على الجدول الزمني اً أخيرو .35
ً وتعديل ترقيم دورات المؤتمر وفق بآلية استعراض المعايير،المعني الثالثي مل افريق العاللتوصيات   ويردلذلك.  ا
  . الملحق الثانيفي  الزمني المعدلالجدول 

 خارطة الطريق اإلجرائية -ال د 

 :جرى تحديث خارطة الطريق اإلجرائية المقترحة على النحو التالي .36

  للمؤتمر  109أن ينقح جدول أعمال الدورة مجلس اإلدارة  من شأن (:2021)آذار/ مارس  341الدورة
 ( في ضوء ما يلي:2021)

 ؤتمر؛للم 109ترتيبات الدورة  (أ)

 إمكانية إدراج بند يتعلق باالستجابة العالمية ألثر الجائحة على عالم العمل. (ب)

( في ضوء إمكانية إدراج بند يتعلق بتوفير ظروف عمل 2022للمؤتمر ) 110نظر في جدول أعمال الدورة يسو
 المقترحاتبشأن  اً قرار ويتخذآمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

الثالثي  ملافريق العالإلى توصيات  تين، باالستنادير بشأن السالمة والصحة المهنيوضع المعايالمتعلقة ب األربعة
 اإلرشادأساليب إدراجها في جدول أعمال المؤتمر. وسيواصل تقديم ، بما في ذلك بآلية استعراض المعاييرالمعني 

 هج االستراتيجي.بشأن جدول أعمال المؤتمر ضمن الن

  مجلس اإلدارة في وضع البند المذكور أعاله المتعلق سينظر (: 2021نوفمبر تشرين الثاني/ ) 343الدورة
في  ،بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

ينتِه من ذلك ( إذا لم 2023للمؤتمر ) 111جدول أعمال الدورة ويستكمل ( 2022ر )للمؤتم 110الدورة 
ً خاص اً للمؤتمر إذا اختار بند 2024ورة جدول أعمال الدفي بند تقني إدراج في  وينظر 341الدورة  خالل  ا

بشأن جدول أعمال  اإلرشادجراء اعتماد المناقشة المزدوجة. وسيواصل تقديم إل يخضع ،وضع المعاييرل
 . المؤتمر ضمن النهج االستراتيجي

  لمؤتمر جدول أعمال دورة افي  تقنيبند سيقرر مجلس اإلدارة إدراج (: 2022مارس آذار/ ) 344الدورة
 يستكملوسوف  يخضع إلجراء اعتماد المناقشة المزدوجة. ،وضع المعاييرل اً خاص اً إذا اختار بند 2024لعام 

إذا لم يكن جدول  ،عامةقشة منابهدف إجراء بند تقني إدراج ( للمؤتمر ب2023) 111جدول أعمال الدورة 
للدورات الالحقة للمؤتمر.  اإلرشاد، وسيوفر لمجلس اإلدارةاألعمال قد اكتمل بعد في الدورات السابقة 

 بشأن جدول أعمال المؤتمر ضمن النهج االستراتيجي. اإلرشادوسيواصل تقديم 

 
 .3، الفقرة .2INS//337GBلوثيقة ا  53

 .3 الفقرة ،.2INS//337GB الوثيقة  54

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723298.pdf
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  قرارالمشروع 

 قرر مجلس اإلدارة ما يلي: .37

( بنداً يتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي 2022للمؤتمر ) 110 أن يدرج في جدول أعمال الدورة (أ)
 والتضامني )مناقشة عامة(؛

 أو

يتعلق باالنتقال العادل لعالم العمل نحو ( بنداً 2022للمؤتمر ) 110أن يدرج في جدول أعمال الدورة  (ب)
 اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع )مناقشة عامة(؛

( بنداً يتعلق بحماية السالمة والصحة المهنيتين 2023للمؤتمر ) 111ل أعمال الدورة أن يدرج في جدو (ج)
 من المخاطر البيولوجية )وضع معيار(؛

الصكوك المتعلقة بالمخاطر ( بنداً يتعلق بتوحيد 2025للمؤتمر ) 113أن يدرج في جدول أعمال الدورة  (د)
 )وضع معيار(؛ الكيميائية

( بنداً يتعلق بحماية السالمة والصحة المهنيتين 2027للمؤتمر ) 115لدورة أن يدرج في جدول أعمال ا )ه(
 في مجال العوامل البشرية/ األرغونومية والمناولة اليدوية )وضع معيار(؛

( بنداً يتعلق بمراجعة الصكوك المتعلقة بالوقاية 2029للمؤتمر ) 117أن يدرج في جدول أعمال الدورة  )و(
 من اآلالت )وضع معيار(؛

أن يطلب من المكتب أن يدعو إلى عقد اجتماع ثالثي للخبراء حول موضوع "العمل الالئق في اقتصاد  )ز(
 ؛2021المنصات" خالل الفصل الثاني من عام 

تشرين ) 343مراعاة المشورة المتوفرة عند إعداد الوثيقة المقدمة إلى الدورة أن يطلب من المكتب  )ح(
 ؛إلدارة( لمجلس ا2021 الثاني/ نوفمبر

لمؤتمر العمل الدولي وقراره بتأكيد إدراج المناقشة المتكررة بشأن  109في ضوء إرجاء الدورة  )ط(
إرجاء بالتالي و 2021الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في جدول أعمال المؤتمر في عام 

 :لتسلسل التاليوتأكيد ا 328التي اعتمدتها الدورة  ،دورة الخمس سنوات للمناقشات المتكررة

 ؛2022العمالة في عام  "1"

 ؛2023( في عام العمالالحماية االجتماعية )حماية  "2"

. 2024المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام  "3"
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 الملحق األول 

 القادمةالمؤتمر بنود لجدول أعمال دورات 

 لجدول أعمال دورات المؤتمر القادمة نمحتمالبندان  - 1

 قتصاد االجتماعي والتضامني من أجل مستقبل عمل اال -ألف 
 (محوره اإلنسان )مناقشة عامة

 وطبيعته وسياقه المقترحمصدر البند 

يسعى المقترح إلى توليد توجيهات لمنظمة العمل الدولية في أعقاب اعتماد إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من  .1
 2008دولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، وإعالن منظمة العمل ال 2019أجل مستقبل العمل، 

والتي تدعو إلى "اقتصاد اجتماعي نشط". ويشير إعالن المئوية على وجه الخصوص إلى الدور الداعم الذي 
يضطلع به االقتصاد االجتماعي والتضامني في توليد العمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة 

، كأشكال من التعاونياتها ، بما فيبمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني أكثر فأكثراالعتراف ويتم  للجميع.
في و .تحقيق أهداف التنمية المستدامة متزايد القيمة في وهي مولد مهم للوظائف وتؤدي دوراً المستدامة.  المنشآت
، وهو ما يمثل بأجر في االتحاد األوروبي وظيفة مليون 13.6، وفر االقتصاد االجتماعي أكثر من 2015عام 
مليون  279التعاونيات وحدها ما يقدر بنحو  توظفو 1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي. 8

شركة  300سجلت أكبر و 2في المائة من سكان العالم العاملين. 9.5ما يقرب من  - 2017شخص في عام 
 2017.3 تريليون دوالر أمريكي في عام 2.1مالي مبيعات بقيمة إج وجمعية تعاضديةتعاونية 

، ال تزال هناك أسئلة مهمة تتعلق األوسعاالقتصاد االجتماعي والتضامني لتعاونيات واأهمية  تزايدرغم على و .2
وحدة التعاونيات  وأنشئتوقياسه وحجمه وتأثيره وإمكاناته وحدوده.  االقتصاد االجتماعي والتضامنيبتعريف 

األوسع االقتصاد االجتماعي والتضامني األنشطة المتعلقة بالتعاونيات و ، المسؤولة عنمل الدوليةمنظمة الع يف
ً نطاق االقتصاد االجتماعي مناقشة حول التعاونيات وال تأتي، وإذ تحتفل هذه الوحدة بمئويتها .1920، في عام ا

ً األوسع نطاقوالتضامني   .هاوقتفي  ا

وفي داخل منظومة األمم المتحدة.  االقتصاد االجتماعي والتضامنيدولية رائدة في تعزيز كانت منظمة العمل الو .3
المشتركة بين الوكاالت األمم المتحدة عمل  مجموعةمنظمة العمل الدولية في تأسيس شاركت ، 2013عام 

االتحاد األوروبي وكالة من وكاالت األمم المتحدة و 19التي تضم ي، التضامناالجتماعي وقتصاد الوالمعنية با
مدني بصفة المجتمع من المنظمات ، إلى جانب عشر ة في الميدان االقتصادي كأعضاءومنظمة التعاون والتنمي

لحالي للجنة . كما أن منظمة العمل الدولية هي المؤسس المشارك والرئيس ا2014ترأسها منذ عام هي ، ومراقب
ومنظمة األغذية الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة الدولي التعاوني  الحلفي تشمل الت، النهوض بالتعاونيات

منظمة العمل العالقات الرسمية بين . وقد استمرت والمنظمة العالمية للمزارعينلألمم المتحدة )الفاو(  والزراعة
سيما ال، بمركز استشاري عاميتمتع الحلف ، حيث 1919دون انقطاع منذ عام التعاوني الدولي  والحلفالدولية 

 .2019 هيونيحزيران/ في مؤخراً توقيع مذكرة التفاهم  مع

 
 انظر:  1

European Economic and Social Committee, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, 

2017. 

 انظر:   2
CICOPA, Cooperatives and Employment: Second Global Report – 2017 – Contribution of cooperatives to 
decent work in the changing world of work. 

 Exploring the Cooperative Economy, ICA and Euricse ,2018.انظر:    3

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-625518825.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-625518825.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-1542524747.pdf
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 تياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضوء األهدافاح
 االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

كما ذكر أعاله، أعرب بعض أعضاء مجلس اإلدارة عن وجهة نظر مفادها أّن محور المناقشة ينبغي أن يكون  .4
ر المنشآت المستدامة، باعتبارها مصدراً رئيسياً للعمالة الكاملة والمنتجة. وفي حال أوسع نطاقاً وأن يشمل دو

 4اتخاذ قرار بشأن هذا الخيار، ينبغي تغيير عنوان البند وفقاً لذلك في مشروع القرار.

تصاد تتصاعد النداءات من أجل إرساء نماذج جديدة للتنمية. وتبرز التعاونيات ومنشآت ورابطات ومنظمات االقو .5
مع حلول مبتكرة لخلق الوظائف والحفاظ عليها.  -االجتماعي والتضامني، بوصفها مؤسسات مدفوعة بالقيمة 

إضفاء بأهداف التنمية المستدامة من  8وهي تتمتع بإمكانيات كبيرة في النهوض بالعمل الالئق وتحقيق الهدف 
وإعالن اب في العمل والقضاء على عمل األطفال. الطابع المنظم على االقتصاد غير المنظم وإدماج النساء والشب

أبيدجان الذي اعتمده االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية في كانون األول/ ديسمبر 
، اعتمد 2018. وفي تشرين األول/ أكتوبر ت واالقتصاد االجتماعي والتضامنيتعزيز التعاونيايدعو إلى  2019

وخالل العقدين . إحصاءات التعاونيات مبادئ توجيهية بشأن لي العشرون لخبراء إحصاءات العملالمؤتمر الدو
الماضيين، ما فتئ عدد متزايد من البلدان يضع أو يعتمد تدابير ترمي إلى تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

 وتشمل هذه التدابير ما يلي:

 في البرازيل وكندا )كيبك(  المعتمدةاد االجتماعي والتضامني األُطر القانونية أو السياسية بشأن االقتص
 أوروغواي؛اكوادور وفرنسا والمكسيك والفلبين والبرتغال وإسبانيا ووجيبوتي و

  .اعتُمدت مؤخراً سياسات تعاونية في سري النكا واألرض الفلسطينية المحتلة بدعٍم من منظمة العمل الدولية
مصر وجمهورية سات تعاونية جديدة بدعٍم من منظمة العمل الدولية ما يلي: ومن بين البلدان التي تضع سيا

 وغيانا؛وترينيداد وتوباغو واألردن تنزانيا المتحدة وغانا 

 تعمل وفي أوروغواي وجيبوتي في العام الماضي؛  االقتصاد االجتماعي والتضامنيسياسات  أُصدرت
 ؛من منظمة العمل الدولية الجتماعي بدعمٍ فريقيا وتونس على تطوير سياسات االقتصاد اأجنوب 

  ولكسمبرغ الوزارات أو اإلدارات التابعة لالقتصاد االجتماعي والتضامني، المنشأة في كولومبيا وفرنسا
 وجمهورية كوريا؛واألرض الفلسطينية المحتلة 

 لقت في كولومبيا البرامج الوطنية والمحلية التي تروج لمبادرة االقتصاد االجتماعي والتضامني التي أُط
 وجمهورية كوريا وإسبانيا وأوغندا؛ونيكاراغوا والهند 

 .البرامج القطاعية )مثل الصحة( التي تم تطويرها حول االقتصاد االجتماعي والتضامني في غرب أفريقيا 

تدريب ث والومبادرات البحية من مشاريع التعاون اإلنمائي لدى منظمة العمل الدولية حافظة ديناميكية ومتنامو .6
، نظمت منظمة العمل 2009منذ عام واألوسع نطاقًا. االقتصاد االجتماعي والتضامني في مجال التعاونيات و

في المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل  لالقتصاد االجتماعي والتضامنيأكاديمية  ةعشر إحدىالدولية 
الهيئات اسات والممارسين والخبراء والباحثين من من صانعي السي 1500بمشاركة أكثر من  ،الدولية في تورينو

 وحركات االقتصاد االجتماعي والتضامني األوسع نطاقاً.  منظمة العمل الدولية والحركات التعاونيةل المكونة

 تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة 
 يلبحث مؤتمر العمل الدول

ونيات ومؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، إلى جانب إعالن المئوية إّن االهتمام العالمي المتزايد بالتعا .7
يدعو إلى تهيئة بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة، بما في ذلك  2019 من أجل مستقبل العمل،

ثل توصية عكست معايير منظمة العمل الدولية حديثة العهد، م. والتعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني
العمالة والعمل الالئق من  وتوصية (204)رقم  2015االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

 .أهمية التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني (205)رقم  2017أجل السالم والقدرة على الصمود، 
ً من اال قتصاد االجتماعي والتضامني. وتوفر توصية تعزيز وتشكل التعاونيات الجزء األكبر واألكثر تنظيما

( الصادرة عن منظمة العمل الدولية، أساساً متيناً جداً للسياسات الوطنية المتعلقة 193)رقم  2002التعاونيات، 
بالتعاونيات. ومع ذلك، فإن النقاش الدائر حول االقتصاد االجتماعي والتضامني أوسع بكثير من التعاونيات، 

 
 قة.في هذه الوثي 24انظر الفقرة   4
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الوقت مناسباً لمناقشة قيمته المضافة والدور الذي يمكن أن يؤديه االقتصاد االجتماعي والتضامني في وسيكون 
 .الوفاء ببرنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية

 نتيجة المتوخاةال

 :نبشأ ليةولدا لعملا لمنظمة دشارإلا منالمزيد  توفير فبهد اً ارقرو تستنتاجاا المتوخاة لنتائجاتضم  .8

تقديم تعريف عالمي لمصطلح "االقتصاد االجتماعي والتضامني"، بما في ذلك المبادئ والقيم المرتبطة  )أ(
 ؛به

مساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني في إدارة وتعزيز الدعم الشامل للناس طوال التحوالت التي تقييم  )ب(
 سيواجهونها على مدار حياتهم المهنية؛

االجتماعي والتضامني  لالقتصادبيئة مؤاتية  إرساءهية للدول األعضاء التي ترغب في توفير مبادئ توجي )ج(
 الوطني؛

باإلرشادات حول كيفية المشاركة في تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى  تزويد المكتب )د(
 العالم، بما في ذلك من خالل التعاون اإلنمائي؛

وعة واسعة من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات والوكاالت التي تمثل إنشاء مجمى تشجيع المكتب عل (ه)
 االقتصاد االجتماعي والتضامني أو تشارك في النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني، واإلبقاء عليها.

 انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة  -باء 
 (عامةمناقشة  أو )وضع معيار للجميعبيئياً 

 5مصدر البند المقترح وطبيعته وسياقه

، اعتمدت الدورة الثانية بعد المائة للمؤتمر استنتاجات بشأن تحقيق العمل الالئق والوظائف 2013في عام  .9
الخضراء والتنمية المستدامة، بما في ذلك مقترح بعقد اجتماع للخبراء لتقديم المزيد من اإلرشادات المعيارية 

وكلّف مجلس اإلدارة  6تعلقة بتخضير االقتصادات والوظائف الخضراء واالنتقال العادل للجميع.بشأن القضايا الم
، باعتماد مسودة مبادئ توجيهية على 2014فريقاً من الخبراء، في دورتيه في آذار/ مارس وحزيران/ يونيه 

ادئ توجيهية لالنتقال مب، اعتمد اجتماع الخبراء باإلجماع 2015وجه الخصوص. وفي تشرين األول/ أكتوبر 
 325. وطلب مجلس اإلدارة من المدير العام في دورته العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع

 7( استخدام المبادئ التوجيهية كأساس لألنشطة والتوعية.2015تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر 

 -تشرين األول/ أكتوبرة وضع المعيار خالل االجتماع، داعية في وأعربت مجموعة العمال عن دعمها لعملي .10
إلى "وضع صك بشأن االنتقال العادل بهدف تحقيق تنمية مستدامة" واعتبرت  2015تشرين الثاني/ نوفمبر 

من شأن صك جديد لمنظمة العمل الدولية و"المبادئ التوجيهية بأنها خطوة أولى نحو وضع مثل هذا المعيار." 
ركة من خالل الحوار االجتماعي، منظمة العمل الدولية بشأن كيفية المشال الهيئات المكونةم إرشادات إلى أن يقد
ع. اقتصاد منخفض الكربون وتوفير وظائف الئقة للجمي الرامية إلىتصميم وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة في 

ينبغي . وار حول موضوع االنتقال العادلتحفظات بشأن إجراء مناقشة لوضع معيمجموعة أصحاب العمل  وأبدت
وسيؤيد إجراء مناقشة عامة حول  على المنشآتالضطراب الذي سيحدثه هذا التحول التقليل من شأن حجم اعدم 

الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية  المنشآت، ال سيما للمنشآتاآلثار االقتصادية المترتبة على االنتقال العادل 
ً مجموعة أصحاب العمل أيض رتوأشاوالناشئة.  ، من فحسب بل أيًضا مستداًماعادالً االنتقال  حتى ال يكونأنه  ا

تنفيذ عمليات اإلنتاج الفعالة من حيث الموارد من  المنشآتالضروري وضع استراتيجية اقتصادية عالمية لتمكين 
اإلنتاجية الخضراء واالبتكار ونقل  بما في ذلك سياسات لتعزيز، والتحّول تدريجياً إلى اقتصاد منخفض الكربون

ين مع مرور الوقت واقترحوا وتباين موقف األعضاء الحكوميونشر التكنولوجيا واالستثمار المستدام.  المعارف

 
؛ انظر 90-88، الفقرات .4INS//316GBبالنسبة إلى المناقشة السابقة في سياق جدول أعمال المؤتمر، يرجى االضطالع على الوثيقة   5

)المجموعة األفريقية(  23)مجموعة العمال( والفقرة  18)مجموعة أصحاب العمل( والفقرة  12، الفقرة GB.316/PV(&Corr.)قة أيضاً الوثي

؛ الوثيقة 9-6، الملحق الثامن، الفقرات GB.319/INS/2(؛ الوثيقة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حدة)المملكة المت 31والفقرة 
GB.319/PV الدانمرك بالنيابة عن هولندا وسويسرا وبلدان شمال أوروبا وآيسلندا وفنلندا والسويد  11)مجموعة العمال( والفقرة  7، الفقرة(

 .)البرازيل( 29ا( والفقرة )كند 19)الصين( والفقرة  18والدانمرك( والفقرة 

 .24)د( و19، الفقرتان االستنتاجات بشأن تحقيق العمل الالئق والوظائف الخضراء والتنمية المستدامةانظر   6

 .21، الفقرة .INS/PV/335GB)ب(. انظر أيضاً الوثيقة 494، الفقرة .PV/325GBر الوثيقة انظ  7

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_192448.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_204384.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_222544.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_233749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223785.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223785.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_695343.pdf
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ومع  8في أعقاب دورة المئوية.نتقال العادل ، إلعادة النظر في بند وضع معيار بشأن االدعماً من أفريقيا اً مؤخر
ووجدوا أن وا قيمة مضافة في وضع المعايير ، لم ير، بما في ذلك اليابانيينء الحكومعضااألفإن بعض  ،ذلك
. وأيدت مجموعة من الوقت للنظر في خيارات مختلفةاً ، مما سيتيح مزيد2021شة العامة أكثر مالءمة لعام المناق

لوضع معيار بشأن االنتقال البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي تأجيل قرار إجراء مناقشة عامة أو مناقشة 
 9.(2021لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس  341العادل، إلى الدورة 

بشأن االنتقال العادل إلى مستقبل عمل يسهم في أو إجراء مناقشة عامة وضع معيار لوتم تقديم المقترح الحالي  .11
في أعقاب اعتماد إعالن مئوية التنمية المستدامة. وهو يسعى إلى توليد إرشادات جديدة لمنظمة العمل الدولية 

يشير إعالن المئوية إلى أّن منظمة العمل الدولية تلوج و .2019، منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل
، بالتغير البيئي والمناخي، ويخلّف فيما يتميّزمئويتها الثانية في وقت يشهد تغييراً تحويلياً في عالم العمل يتميز، 

 طبيعة ومستقبل العمل.آثاراً عميقة على 

 حتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضـوءا
 األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

أوضحت البحوث األخيرة التي أجرتها منظمة العمل الدولية أّن أكثر من مليار وظيفة تعتمد على بيئة مستدامة  .12
 ً  بالعمل الالئق. والمجتمعات المحلية والمجموعات، ونُظم بيئية صحية، مما يجعل التدهور البيئي خطراً محدقا

بما فيها الشعوب األصلية والقبلية، المستضعفة أصالً من حيث التمييز والتهميش والقطاعات األشد تضرراً من 
تغير المناخ، مثل الزراعة والحراجة ومصائد األسماك، تستخدم ما يزيد بأشواط على مليار شخص. وتتأثر 

وفي غياب  10ة أكثر ما تتأثر في القطاعات التي تكون أساسية بالنسبة للنمو االقتصادي والعمالة.البلدان النامي
اإلرشاد المالئم لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت والعمال والمجتمعات المحلية ولالستجابة الحتياجات 

جه انعدام المساواة على نطاق واسع. عالم العمل، قد تكون العدالة االجتماعية معرضة للخطر مع خطر تزايد أو
وأطر مؤسسية وسياسات  من جهة أخرى، من شأن انتقال مدار على نحو جيد ويسترشد بمعايير عمل مناسبة

، بما في ذلك الحوار االجتماعي، تراعي بشكل كامل مستلزمات وممارسات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسقة
لوظائف الالئقة الجديدة ويحمي العمال والمنشآت في الوقت الذي يوفر فيه العمل الالئق، أن يستحدث الكثير من ا
 سبل االنتصاف للمتأثرين بالتغييرات.

 70أكثر من  تستحدث المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر أنّ  11 دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخراً  وتبيّن .13
المنشآت معظم  نّ إالبلدان النامية والناشئة، ، في ذلك أنحاء العالم. ومع كافةفي المائة من إجمالي العمالة في 

تواجه إنتاجية بطيئة وربحية منخفضة وتعمل في بعض  هشةهي وحدات اقتصادية الصغيرة وبالغة الصغر 
، من األساسي وضع استراتيجية اقتصادية عالمية لدعم مثل في هذا السياقو. المنظماألحيان في االقتصاد غير 

والتي  ،رأس المال من خالل زيادة األرباحن من تكوين زيادة اإلنتاجية تمكّ وتعزيز اإلنتاجية.  على المنشآتهذه 
قد يتم استثمارها بعد ذلك، على سبيل المثال، في التكنولوجيا النظيفة ونظم اإلنتاج المستدامة وتنمية مهارات 

 . ، مما قد يؤدي إلى اقتصاد منخفض الكربونالقوى العاملة

ون في االنتقال إلى اقتصاد خاٍل من الكرب آفاق بدء التعافي األخضر أنّ في  نظرتوجدت دراسة حديثة أخرى و .14
مليون وظيفة في كهرباء الوقود األحفوري واستخراج الوقود  7.5أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي سينهي 

هذه الوظائف المفقودة سيتم تعويضها أكثر من فرص أّن  غيراألحفوري واألغذية المعتمدة على الحيوانات. 
اج األغذية النباتية والكهرباء المتجددة والغابات مليون وظيفة في الزراعة وإنت 22.5العمل الجديدة: يتم توفير 

 12والبناء والتصنيع.

 
 .27 ة، الفقر.INS/PV/335GBانظر الوثيقة   8

 .)مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي( 36)اليابان( والفقرة  42 ةالفقر ،.INS/PV/337GB انظر الوثيقة  9

(: "أعاق تغير المناخ حراك 2016مجلس اإلدارة )آذار/ مارس ل 326دورة الومي من بنغالديش في انظر البيان الذي أدلى به الممثل الحك  10

 (.318، الفقرة GB.326/PV اليد العاملة والنفاذ إلى العمالة، وتستلزم مثل هذه التحديات عمليات تدخل محددة" )الوثيقة

 انظر:  11
ILO: Small matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises 
and SMEs, Geneva, 2019. 

 انظر:  12
Catherine Saget, Adrien Vogt-Schilb and Trang Luu (2020), Jobs in a Net-Zero Emissions Future in Latin 
America and the Caribbean. Inter-American Development Bank and International Labour Organization, 
Washington D.C. and Geneva. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_752069.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_752069.pdf
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تغير المناخ موضوع بشأن "دور منظمة العمل الدولية في معالجة  قراراً  340اعتمد مجلس اإلدارة في دورته و .15
مزيد من اإلرشادات المجلس اإلدارة  قرار ويقدم(. GB.340/POL/1الوثيقة تقال عادل للجميع" )انتحقيق و

المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل االنتقال العادل نحو لعمل المكتب، بما في ذلك تعزيز تطبيق 
 .للجميع اً اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئي

 ق والقيمة المضافة سمتتنفيذ النهج االستراتيجي وال
 دوليلمناقشة وضع معيار من جانب مؤتمر العمل ال

يلحظ إعالن مئوية منظمة العمل الدولية أّن عملية وضع معايير العمل الدولية تتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى  .16
وتوفر الحماية  منظمة العمل الدولية والبد لهذه المعايير من أن تتجاوب مع األنماط المتغيرة في عالم العمل

 منظمة العمل الدولية في اضطالعأنه مئوية اليالحظ إعالن للعمال وتراعي احتياجات المنشآت المستدامة. كما 
بواليتها الدستورية، يجب أن توجه جهودها لضمان انتقال عادل إلى مستقبل عمل يسهم في التنمية المستدامة 

يبدو أن الرؤية الواردة في إعالن المئوية يتردد صداها مع الدول و بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
قمة العمل المناخي األخيرة التي عقدها األمين العام لألمم المتحدة في  وخاللاألعضاء في منظمة العمل الدولية. 

الوظائف بصياغة خطط وطنية لالنتقال العادل لوضع  بلداً  47 ، التزمالمكتبمن دافع ، ب2019سبتمبر أيلول/ 
ستعمل معايير منظمة العمل الدولية الخاصة باالنتقال العادل على و 13وسبل العيش في قلب العمل المناخي.

 العالمي التصديفي التي تصب ؛ التأكد من أن المساهمات المحددة وطنياً ير القانون الدولي في هذا المجالتطو
وبالتالي تضع منظمة العمل الدولية في طليعة  14،قاالعتبار "ضرورة" إيجاد عمل الئلتغير المناخ تأخذ في 

لدولية تعريفاً مشتركاً قد يوفر إرشاد منظمة العمل اواألهم من ذلك،  تغير المناخ. بشأن الموجه نحو العملالنقاش 
الثية ، مما من شأنه أن يضمن إدماج العمل الالئق بالمفهوم الذي حددته الهيئات المكونة الثودولياً لالنتقال العادل
 لمنظمة العمل الدولية.

غير أّن اإلطار ستجابة العالمية لتغير المناخ. كمعلمتين أساسيتين لالويسلّم اتفاق باريس باالنتقال العادل والعمالة  .17
السياسي والتوجيهي الذي يستجيب بفعالية وشمولية الحتياجات ووقائع عالم العمل لن ينبثق عن هيكليات اإلدارة 

بل ينبغي لهذا اإلطار أن ينبثق عن منظمة العمل الدولية، باعتبارها الوكالة . تغير المناخ الراهن السديدة في نظام
الثالثية الوحيدة في األمم المتحدة المكلفة بتوفير اإلرشاد المناسب بغية تعزيز التنمية المستدامة والعمالة المنتجة 

 والعمل الالئق لجميع النساء والرجال.

إلى اتفاق تسوية  2019ديسمبر كانون األول/ في عقدتها األمم المتحدة في مدريد  لمناخ التيوصلت محادثات اوت .18
يجب أن تسير تدابير االستجابة وضعيف إلى حد ما بشأن زيادة االستجابة العالمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. 

تعزيز المساهمات  ينبغيكما . يدةجفرص عمل  واستحداث العمل الالئق وخلقهذه نحو معالجة االنتقال العادل 
ي تطبقها جميع الدول الت ثات الكربون من خالل مجموعة من تدابير االنتقال العادللخفض انبعااً المحددة وطني
، تقال العادلوجود إطار تنظيمي عالمي حقيقي في شكل معايير عمل دولية بشأن االنومن شأن األعضاء. 

الموارد،  من حيثمن تنفيذ عمليات إنتاج تتسم بالكفاءة  المنشآتمية لتمكين مصحوبًا باستراتيجية اقتصادية عال
تمد الحوار االجتماعي الثالثي الذي يع ومن شأنرة الفعالة النتقال سوق العمل. يخلق مجااًل متكافئًا في اإلداأن 

إلسراع بالعمل في هذا المكونة ل الهيئاتيزيد من التزام ومسؤوليات جميع أن عليه تطوير مثل هذه المعايير، 
 المجال.

 النتيجة المتوخاة

المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية في وضع المعايير التي تستند إلى مجاالت السياسة العامة في يمكن النظر  .19
إطار قانوني وسياسي  إلرساءكأساس  من أجل االنتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع

التوجيهية  ، بما في ذلك تلك الواردة في ملحق المبادئالصكوك الحالية إلىذلك  يستندلالنتقال العادل. وقد  متسق
عو المعيار يد ويمكن أنعدد من البلدان.  وضعهاالتشريعات والممارسات التي  إلى جانب، لمنظمة العمل الدولية
قال العادل تهدف إلى تحسين الروابط بين الفرص إلى اعتماد سياسة وطنية بشأن االنت ةالجديد الدول المصّدق

ً . وقد يشجع أيضوتنفيذ هذه السياسة واستعراضها بشكل دوري والتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ا

 
تقرير األمين العام بشأن قمة العمل المناخي انظر على وجه التحديد  .2019في أيلول/ سبتمبر  مؤتمر قمة العمل المناخيانظر نتائج   13

 .28، 2020مضي قدماً في عام الو 2019 لعام

لة وإيجاد العمل ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاممع مراعاة  إلى تعزيز التصدي العالمي لخطر تغير المناخ " اتفاق باريسيهدف   14

 ً  ." )تمهيد(.الالئق والوظائف الالئقة، وفقاً لألولويات اإلنمائية المحددة وطنيا

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/cas/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/cas/lang--en/index.htm
http://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2020-06/cas_report_11_dec.pdf
http://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2020-06/cas_report_11_dec.pdf
http://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2020-06/cas_report_11_dec.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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ً ومعالجة لألصحاب العمل و الممثلةإجراء مشاورات مع المنظمات  لعمال في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا
 بالعمل الالئق.القضايا المتعلقة 

استنتاجات وقرار بهدف تقديم مزيد من التوجيه إلى منظمة العمل للمناقشة العامة من بين النتائج المتوخاة و .20
وإرساء استراتيجية اقتصادية عالمية  الدولية للنهوض بدمج أبعاد العمل الالئق في السعي لتحقيق االستدامة البيئية

، بما في ذلك في سياق إصالحات األمم المتحدة والدعم نتقال العادلتمّكن المنشآت من الشروع في مسار اال
العمل  مسائلوسيمّكن الدول األعضاء من السعي إلى نهج شامل في إدارة التنمية المستدامة ووضع  القطري.
من ومن أجل التنمية المستدامة.  2030ارة، تمشياً مع برنامج عام في الصد واالقتصادية االجتماعية والمسائل

شأن مناقشة المؤتمر أن تمثل عالمة فارقة مهمة بعد إعالن المئوية وسياقاً عالمياً ملحاً للتصدي للتغير البيئي 
 والمناخي ومنع الضرر الذي ال مفر منه على االقتصادات والمجتمعات.

 لتحضير لمناقشة المؤتمرا

ومن أعمال اجتماع الخبراء الثالثي الذي  2013سوف يستفيد المؤتمر من نتائج المناقشة العامة في مؤتمر عام  .21
، 2019منظمة العمل الدولية لعام مئوية كما سيستند المؤتمر إلى إعالن  .2015ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

الذي يوضح خبرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالعمل الالئق وبتغير 
 .ستعدادها لتوفير إرشاد سياسي مستنير في هذا المجالالمناخ، وإلى ا

 مل الثالثي المعني افريق العالتوصيات  متابعة - 2
 بآلية استعراض المعايير

، طلب مجلس اإلدارة في دورته مل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرافريق العاستناداً إلى توصيات ال .22
للنظر في إدراجها ( من المكتب أن يعد مقترحات، 2017ني/ نوفمبر تشرين الثا -)تشرين األول/ أكتوبر 331

حتمل لوضع معيار في أقرب تاريخ ممكن في جداول أعمال الدورات القادمة لمؤتمر العمل الدولي، بشأن بند م
حيد توو مية في هذا الصددواالعتراف بالثغرات التنظيوالمناولة اليدوية المخاطر البيولوجية واألرغونومية حول 

 15.مراجعة الصكوك المتعلقة بالوقاية من اآلالتو متعلقة بالمخاطر الكيميائيةالصكوك ال

وينبغي أن تسترشد المقترحات الرامية إلى إدراج بنود وضع معيار في مؤتمر العمل الدولي بمفهوم نهج  .23
، استناداً 332ه استراتيجي ومتسق لوضع جداول أعمال المؤتمر، على نحو ما قرره مجلس اإلدارة في دورت

 . ضرورة ضمان االتساق المؤسسي وتوفير التوازن بين الوقت الالزم لإلعداد والمرونة المناسبةإلى 

وما بعده فيما يتعلق ببنود وضع المعايير  2023ينبغي أن يسترشد جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في عام و .24
بضرورة ضمان مجموعة واضحة ومتينة ومحدثة ، أعاله على النحو المحدد تينالمتعلقة بالسالمة والصحة المهني

 فيما يتعلق ببعض المخاطر المهنية. من معايير العمل الدولية،

( أن 2019نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 337 دورتهطلب مجلس اإلدارة من المكتب في و .25
كما و"نهج التكامل المواضيعي".  المعايير بشأن الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراضيسترشد بتوصيات 

التنظيم من خالل التكامل المواضيعي، يشتمل بشكل أولي، على عمليات وضع  ، فإنّ اقشه الفريق العامل الثالثين
يمكن أن تكون ومعايير مخصصة للمواضيع الفرعية المواضيعية األربعة وفقًا لما قرره مجلس اإلدارة. 

س القرارات المتعلقة بما إذا كان إجراء وضع المعايير يجب أن يؤدي إلى بروتوكول أو االختالفات على أسا
اتفاقية أو توصية أو اتفاقية وتوصية. وكبديل لذلك، يمكن أن تجمع الصكوك الجديدة المكملة للصكوك الحديثة 

 الصكوكخر في استكمال يمكن أن يتمثل البديل اآلوالقائمة بين األحكام الملزمة وغير الملزمة في صك واحد. 
ومن بشكل عام؛  تينالمهني والصحة متكامل جديد بشأن مخاطر السالمة صكمن خالل اعتماد  القائمةالحديثة 
توفير بغية  -تم تحديثها سبق وبخالف تلك التي  -أن يشمل جميع الصكوك المتعلقة بمخاطر محددة  شأن ذلك

مع اإلشارة إلى أنه في حين تم اقتراح إمكانية تنظيم المواد المخاطر،  كافةقابل للتطبيق على وإطار شامل 
اعتبر اجتماع الحق للخبراء أنه ينبغي النظر في المواد البيولوجية بشكل  اً،الخطرة البيولوجية والكيميائية مع

 16منفصل عن المواد الخطرة األخرى.

 
 .31و 27" و2"19" و1"17، الملحق، الفقرات .2LILS//331GBالوثيقة   15

 انظر:   16
ILO, Background Information for Developing an ILO Policy Framework for Hazardous Substances, 
MEPFHS/2007, (2007) para. 7; SRM TWG 2019/working paper 1, paras 14 and 16. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_160746.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715395.pdf
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طريق إلدراج بنود وضع  خارطةكتب ، يقترح المبناًء على هذه االعتبارات ومع مراعاة الموارد المتاحةو .26
 :في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي على النحو التالي تينايير بشأن السالمة والصحة المهنيالمع

  ( 2024) 112( و2023) 111المخاطر البيولوجية في الدورتين  حولمناقشات بشأن وضع المعايير
 للمؤتمر؛

  113المتعلقة بالمخاطر الكيميائية في الدورتين  توحيد الصكوك حولمناقشات بشأن وضع المعايير 
 ر؛( للمؤتم2026) 114( و2025)

  116( و2027) 115والمناولة اليدوية في الدورتين  األرغونوميةوضع المعايير حول بشأن مناقشات 
 ؛( للمؤتمر2028)

  للمؤتمر.( 2030) 118( و2029) 117في الدورتين  اآلالتوضع المعايير حول سالمة  بشأنمناقشات 

في على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي تين ايير بشأن السالمة والصحة المهنيبند وضع المعوف يُدرج سو .27
مناقشات إجراء تعقيد المواضيع التي سيتم تناولها يوصي بو(. 2023) 111في الدورة  أقرب وقت ممكن

 مزدوجة.

 البيولوجيةبند وضع معيار بشأن الحماية من المخاطر 

 1993، استكمل مؤتمر العمل الدولي اعتماده التفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993م ي عاف .28
والوقاية استخدام العوامل البيولوجية في العمل إلى ( بقرار بشأن التعرض 181( والتوصية )رقم 174 )رقم
جة مسألة التعرض والسالمة المدير العام أن يتخذ خطوات لمعال منفي هذا القرار، طلب مجلس اإلدارة و 17.منها

صكوك دولية جديدة من أجل تقليل  ضرورة وضعفي  وأن ينظر ،في استخدام العوامل البيولوجية في العمل
 18الجمهور والبيئة.والمخاطر التي يتعرض لها العمال 

لتكنولوجيا المخاطر المرتبطة بصناعة ا ( أنّ 1997 نوفمبر /)تشرين الثاني 270مجلس اإلدارة في دورته  واعتبر .29
في تعزيز السالمة األحيائية ومعالجتها فيما  اً رائد اً منظمة العمل الدولية دورل الحيوية كانت مدعاة للقلق وأنّ 
بشأن المخاطر  ات. كما أشار إلى خطط المكتب إلعداد مدونة قواعد ممارستينيتعلق بالسالمة والصحة المهني

أعيد تأكيد هذه االعتبارات و 19.تهاإلى اجتماع ثالثي للخبراء لمناقش ةالمدون هذهوتقديم  والوقاية منهاالبيولوجية 
كذلك على أنه ينبغي دراسة نهج  التشديد( لمجلس اإلدارة. وتم 1999نوفمبر تشرين الثاني/ ) 276في الدورة 

المحتملة  كان الغرض من مدونة الممارسات توفير نطاق وتغطية وأحكام للمعاييروشامل للمعايير في هذا المجال. 
 البيولوجية في العمل. المخاطرلمنع 

الحادية والتسعين المؤتمر في دورته التي اعتمدها  تينشددت االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيو .30
 .وضع صك جديد بشأن المخاطر البيولوجيةل األولوية القصوى ينبغي إيالء ه( مرة أخرى على أنّ 2003)

لمواد الخطرة التي تمتنع على ل سياسيماع للخبراء لدراسة األدوات بهدف وضع إطار ، عقد اجت2007في عام و .31
تعقيد الموضوع من حيث تنوع المخاطر وأنواع التعرض  بما أنّ وجه التحديد عن معالجة المخاطر البيولوجية، 

 20.يعني أنه ينبغي التعامل معها بشكل منفصلالوقاية كان منهجيات ووالتقييم 

ولطالما  21سبب الغالبية العظمى من الوفيات المرتبطة بالعمل مقارنة بحوادث العمل المميتة. ألمراض هيوا .32
  باإلضافة إلى جائحةوكانت المخاطر البيولوجية سبب النتائج المدمرة في عالم العمل في السنوات األخيرة. 

أصبحت طوارئ صحية عامة مثل الحتواء انتشار األمراض المعدية التي  ألقاليم، كافحت العديد من ا19-كوفيد
يسلّط 19-ر جائحة كوفيدتأثيووإيبوال.  A (H1N1) المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس( واإلنفلونزا

حددها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض الضوء على األهمية االستراتيجية لسد الفجوة التنظيمية التي 
لسياسات الدولية في الوقاية من األمراض التي تسببها المخاطر البيولوجية لن يحمي تعزيز اتساق او .المعايير

 
 .23، 1993، جنيف، 80الدورة  مؤتمر العمل الدولي، ، محضر األعمال،23محضر األعمال المؤقت رقم العمل الدولي،  كتبم  17

 ..276/2GBلوثيقة ا  18

 ..270/2GBلوثيقة ا  19

 .7، الفقرة /2007MEPFMSانظر:   20

 انظر:   21
ILO, Safety and Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience, 2019. 

https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1246524800002676?lang=en
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb276/gb-2.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb270/gb-2.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf
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ً العمال المعرضين لخطر العدوى فحسب، بل سيساهم أيض في احتواء انتشار العدوى، بما في ذلك عبر الحدود،  ا
ال التجارية أثناء األعمتعطيل واستدامة الخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها المجتمعات واالقتصادات ومنع 

في المائة من السكان في الغالبية العظمى من البلدان وأقل  3يمثل العاملون الصحيون أقل من  وفي حينالجائحة. 
ً في المائة في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريب 2من  -كوفيد في المائة من حاالت 14حوالي  ، فإنّ ا
في بعض البلدان، يمكن أن تصل وة بها هي من بين العاملين الصحيين. التي تم إبالغ منظمة الصحة العالمي19
في جميع أنحاء العالم إرشادات  تينأصدرت سلطات السالمة والصحة المهنيو 22في المائة. 35النسبة إلى هذه 

ت نفسه، للقطاعات غير المرتبطة عادةً باألمراض المعدية مثل البناء أو التعدين. وفي الوق اً خاصة بالصناعة أيض
للعاملين في مجال الرعاية  سواءكمرض مهني، 19-بكوفيدلالعتراف  23 كافة األقاليمتتحرك الدول األعضاء في 

 .المكانيأو بشكل عام للعمال غير القادرين على العمل عن بُعد أو احترام التباعد  تحديداً الصحية 

ة في اإلطار المعياري لمنظمة العمل الدولية ثغرأن يسّد معيار جديد بشأن المخاطر البيولوجية ومن شأن وضع  .33
من و 24التي توفر الحماية من مخاطر محددة. المهنيتين،السالمة والصحة ب الصكوك المعنيةضمن يتم تصنيفه و

التعرض بشأن ما يلي: اهتمام طويل األمد  ، أن تشملاالعتبارات التي تقدم األساس المنطقي لوضع المعاييرشأن 
لبيولوجية التي نوقشت في مناسبات متعددة في الماضي؛ انتشار التكنولوجيا الحيوية، بما في المهني لألخطار ا

 16تؤثر على ما يقدر بنحو ما فتئت ذلك الهندسة الوراثية ومكافحة العدوى والمخاطر الناتجة عن ذلك التي 
هو توصية الوقاية من الجمرة  لعوامل البيولوجيةالمعني باالمعيار الحالي الوحيد  25؛1997مليون عامل في عام 

( والتي ال تزال وثيقة الصلة ولكنها تركز على خطر بيولوجي واحد؛ أهميتها الخاصة 3)رقم  1919الخبيثة، 
للعاملين في قطاعات مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والصرف الصحي وإدارة النفايات )بما في ذلك 

 السفن على سبيل المثال(. تفكيك

أن تضع المعايير  وفي اقتراح سابق بشأن "الوقاية من المخاطر البيولوجية في مكان العمل"، أشير إلى أنه يمكن .34
الجديدة "مبادئ عامة تغطي أساليب وممارسات العمل المناسبة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك 

أن تتضمن النصوص  ومن شأنلحماية صحة العمال.  إجراءات تقييم المخاطر والرقابة التقنية والتدابير التنظيمية
أو إعفاؤها منها األنشطة االقتصادية  على هاوالتعاريف وتطبيقالتطبيق عناصر مثل األهداف والتغطية ونطاق 

وطرق تقييم مخاطر التعرض ودور السلطات المختصة ومسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم 
 26."والمعلومات والتدريب

 بإحراز تقدم في( 2019نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ لمجلس اإلدارة ) 337أُبلغت الدورة و .35
تم عقد اجتماعين للخبراء في األمراض والبيولوجية.  المخاطر حولمبادئ توجيهية  وضععمل المكتب بشأن 

ن مع اللجنة الدولية للصحة المهنية بالتعاو 2019أكتوبر تشرين األول/ مايو وأيار/ المعدية في والعوامل 
إلى اجتماع ثالثي للخبراء مسودة تقنية للمبادئ التوجيهية تقديم من المتوقع ووبمشاركة منظمة الصحة العالمية. 

التي اكتسبها المكتب في إعداد المبادئ  المعارفوستكون  .2021من عام  األخيرالفصل  للموافقة عليها في
للمؤتمر  هالوضع المعايير. أما األعمال األخرى التي يتم إعداد ةالتحضيري عماللأل ذات منفعةالتوجيهية 
 عن القانون والممارسة يستند إلى المعلومات الواردة من الدول األعضاء. اً تقرير فستتضمن

 
أيلول/  17، فاظ على سالمة العاملين الصحيين من أجل الحفاظ على سالمة المرضى: منظمة الصحة العالميةالحمنظمة الصحة العالمية،   22

 .2020سبتمبر 

 تشمل األمثلة بلجيكا وكولومبيا وماليزيا وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية المتحدة.  23

 والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر اعتمده الذي ،21 العمل برنامج من 16 المتعلق بالفصل القرار الحسبان في أيضاً  ذلك سيأخذ  24

ً  السليمة اإلدارة بشأن 1992 عام في  الحديثة واالتجاهات التطورات بشأن الرسمية غير من شأن المشاورات وكان. الحيوية للتكنولوجيا بيئيا
 المهام مدير بصفتها( اليونيدو) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة عقدتها التي( 1995 تشرين األول/ أكتوبر فيينا،) الحيوية التكنولوجيا في
 بالسالمة يتعلق فيما األحيائية السالمة مسألة ومعالجة تعزيز في الرائد االضطالع بالدور الدولية العمل منظمة أن طلبت من الفصل، لهذا

 ،16 الفصل من دال البرنامج إطار في األنشطة هذه وتندرج. العمل مكان في حيويةال للتكنولوجيا اآلمن االستخدام وتعزيز المهنيتين والصحة
 النظام وضمن الصدد هذا في الرئيسية المسؤولية الدولية العمل منظمة تتحمل وبالتالي،. تعاون دولية آليات وتطوير السالمة تعزيز يتناول الذي
 .األطراف متعدد

مليون عامل صحي بشكل مباشر في تقديم  43.5الصحيح: شارك ما مجموعه  افي منظوره 9719في عام  العمالة أعدادوضع بغية   25

مليون عامل يُسهمون في القطاعين الصحي واالجتماعي على مستوى العالم )بما في ذلك  200، مع أكثر من 2013الخدمات الصحية في عام 
المطاعم(. منظمة الصحة العالمية، مقدمو خدمات عمال النظافة ووص القطاع الخا و الخدمات فيأجر ومقدم بدونعمال الرعاية الشخصية 

. تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال في القوى العاملة الصحيةالعمل من أجل صون الصحة وتحقيق النمو: االستثمار 
 .24، صفحة 2016، الصحة والنمو االقتصادي

 ..270/2GBالوثيقة   26

https://www.who.int/ar/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250047/9789241511308-eng.pdf;jsessionid=FAA44C83C38CE42CC55F68F35F937ABE?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250047/9789241511308-eng.pdf;jsessionid=FAA44C83C38CE42CC55F68F35F937ABE?sequence=1
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 ند وضع المعايير بشأن توحيد الصكوكب
 الكيميائيةالمتعلقة بالمخاطر 

في المائة من الوفيات المرتبطة بالعمل في العالم تنجم عن  86.3(، 2017وفقاً آلخر التقديرات المتاحة ) .36
في  26األمراض ويعزى الكثير منها إلى التعرض للمواد الكيميائية الخطرة مثل السرطانات المرتبطة بالعمل )

من ، قدرت منظمة العمل الدولية أّن ما يقرب 2015وفي عام  27في المائة(. 17المائة( واألمراض التنفسية )
مليون عامل ماتوا بسبب التعرض المهني لمواد خطرة، بما في ذلك الغبار واألبخرة واألدخنة )بزيادة أكثر من 

ونظراً لوجود ثغرات كبيرة في المعارف المتعلقة بآثار الصحة المهنية  28(.2011عامل مقارنة بعام  90 000
ون بين التعرض وبعض األمراض المعروفة على الناجمة عن التكاثر المطرد للمركبات الكيميائية وكذلك الكم

 األقل، يمكن التقليل من شأن اآلثار الصحية بما في ذلك الوفيات.

وال تنبع الضرورة الملحة لمراجعة اإلطار المعياري لمنظمة العمل الدولية بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  .37
عة التوحيد واالتساق والتحديث المنتظم للمعايير ذات في العمل من وجود فجوة تنظيمية، بل من ضرورة متاب

ً في صك يركز على المبادئ الرئيسية، أال وهي اتفاقية  األخطار الكيميائيةالصلة. والحماية من  مشمولة حاليا
اإلدارة السليمة لكافة  170( المصنفة على أنها محدثة. وتنظم االتفاقية رقم 170)رقم  1990المواد الكيميائية، 

لمخاطر المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية في العمل. وتستلزم هذه االتفاقية إطاًرا وطنيًا شامالً لالستخدام اآلمن ا
للمواد الكيميائية في العمل، بما في ذلك صياغة وتنفيذ ومراجعة دورية لسياسة وطنية متسقة، وكذلك تحديد 

والتوصية  170 ى مستوى المنشأة. وتُستكمل االتفاقية رقممسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم عل
(. 1993بمدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة في استخدام المواد الكيميائية في العمل ) 177رقم 

األخطار الكيميائية المحددة مثل الرصاص األبيض والبنزين  170وتتناول خمسة صكوك تسبق االتفاقية رقم 
والتعايش بين هذه الصكوك القديمة بشأن مواد كيميائية محددة  29م بالرصاص والفوسفور األبيض.والتسم

الالحقة القائمة على المبادئ يؤثر على اتساق اإلطار المعياري لمنظمة العمل الدولية بشأن  170واالتفاقية رقم 
لعامل الثالثي المعني بآلية استعراض المواد الكيميائية وال بد من النظر فيه، على نحو ما أوصى به الفريق ا

 المعايير.

وبغية ضمان استمرار وجدوى مستقبل إطار العمل المعياري لمنظمة العمل الدولية بشأن األخطار الكيميائية،  .38
أوصى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير "متابعة تنطوي على إجراءات لوضع المعايير" 

بشأن الصكوك الخمسة. وأوصى الفريق كذلك  30 إجراءات المتابعة العملية والمحددة زمنياً"كتدبير التباع "
 . 170تنقيحها بطريقة موحدة يمكن تحقيقها من خالل البروتوكول التابع لالتفاقية رقم 

واعترفت الشواغل التي أثيرت كسبب لمراجعة هذه الصكوك بأّن ممارسة تنظيم مادة خطرة فردية في صك  .39
د تعتبر بالتفصيل بالية؛ أّن هناك شواغل تتعلق بالصكوك الخمسة المتعلقة بنوع الجنس وعدم مالءمة إدراج واح

(، على سبيل المثال(؛ 136)رقم  1971حدود محددة للتعرض في المعايير )كما هي الحال في اتفاقية البنزين، 
لية للتقدم العلمي والتكنولوجي؛ ينبغي ينبغي صياغة األحكام بطريقة تضمن مواكبة صكوك منظمة العمل الدو

 توفير نظام للتحديث السهل لهذه الحدود، بقدر ما ينبغي أيًضا تنظيم الحدود الثابتة.

( إلى اتخاذ إجراءات عالمية 2017ودعا المؤتمر العالمي للسالمة والصحة في العمل الذي انعقد في سنغافورة ) .40
لجديدة والناشئة. وتشمل التحديات الجديدة اآلثار المترتبة على متضافرة لمواجهة تحديات السالمة والصحة ا

الصحة المهنية للتكنولوجيا الصغرية أو إدارة النفايات اإللكترونية. وتتعقب المعلومات السامة للمواد الكيميائية 
بطة بالعمل مثل انتشار مخاليط المواد الكيميائية في أماكن العمل حول العالم. ويُعتقد اآلن أّن األمراض المرت

السرطانات المهنية واضطرابات الجهاز التنفسي والدورة الدموية وغيرها من االضطرابات، تشكل تهديداً أكبر 
بكثير وغير موثق بعد على السالمة والصحة المهنيتين أكثر من الوفيات في مكان العمل. وهذا التهديد، رغم 

 دية كبيرة.إمكانية الوقاية منه، يسبب تكلفة بشرية واقتصا

 
 انظر:   27

ILO, Safety and Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience, 2019. 

 انظر:   28
Päivi Hämäläinen, Jukka Takala and Tan Boon Kiat (eds), Global Estimates of Occupational Accidents and 
Work-related Illnesses 2017 (WSH Institute, 2017). 

بشأن التسمم بالرصاص؛  4؛ التوصية رقم بشأن البنزين 144والتوصية رقم  136؛ االتفاقية رقم األبيض الرصاصبشأن  13فاقية رقم االت  29

 بشأن الفوسفور األبيض. 6التوصية رقم 

 .3، الفقرة .2LILS//331GBالوثيقة   30

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
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ويراجع الصكوك القديمة الخمسة أن يضمن الحفاظ على عمليات  170ويمكن لصك جديد يكمل االتفاقية رقم  .41
حظر قيّمة في الوقت الذي يسهل فيه إدخال معايير حظر أو تعرض جديدة يمكن تحديثها بسهولة بما يتمشى مع 

العمل الدولية مساهمة استراتيجية ثالثية في  ويمكن أن تضمن أن تقدم منظمة 31التطور العلمي والتكنولوجي.
مثل اتفاقية  170اتساق السياسات مع المعاهدات والمبادرات الدولية التي اكتسبت زخماً منذ اعتماد االتفاقية رقم 

استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة أو اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم أو 
النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. ويمكن لهذا االتساق في السياسات أن يعزز بدوره التصديق 

 32.وتطبيقها 170على االتفاقية رقم 

إلى زيادة التعرض للمواد الكيميائية بسبب االستخدام المتكرر واألوسع نطاقاً  19-لقد أدت جائحة كوفيد  .42
يدي ومنتجات التنظيف ومعدات الحماية الشخصية. ويمكن أن يؤدي االستخدام غير للمطهرات ومعقمات األ

اآلمن لهذه المنتجات إلى تأثيرات سامة على األشخاص، واألكثرعرضة للخطر هم  العاملون في مجال الرعاية 
 الصحية والشباب في خدمات التنظيف والخدمات الصحية.

 ( للمؤتمر.2024) 112( والدورة 2023) 111 ةعمال الدورالمعايير في جدول أ ويمكن إدراج بند وضع .43

 ةرغونومية والمناولة اليدويبند وضع معيار بشأن األ

( 2027) 115يمكن إدراج بند وضع المعايير بشأن األرغونومية والمناولة اليدوية في جدول أعمال الدورة  .44
من  مستقاة بياناتنظرية ومبادئ و ميةاألرغونوتطبق العوامل البشرية أو ( للمؤتمر. و2028) 116والدورة 

، مع مراعاة التفاعالت العمل ونُظمتصميم المنتجات وعمليات ، من أجل العديد من التخصصات ذات الصلة
تعزيز األداء البشري والرفاه بغية بين البشر وغيرهم من البشر والبيئة واألدوات والمعدات والتكنولوجيا المعقدة 

ضاءة غير اإل؛ وية التي تتعامل مع الجهد الزائدالمواد اليد األرغونوميةالمخاطر  وتشمل 33في عالم العمل.
 ؛و السقوطرحالت أال، االنزالق؛ أثناء العملبشكل دائم أو الجلوس  الوقوف؛ اسبة أو اختيار واستخدام األدواتمنال

مجموعة لعظمي. والالعضالت والهيكل اتسبب اضطرابات  التي والوضعية أثناء العملاالنزعاج الحراري 
بشكل دقيق لتكاليف المباشرة وغير المباشرة ا تقدير تجعل ضطرابات العضالت والهيكل العظمياواسعة من ال

اإلصابات  مجموعتمثل حوالي ثلث  هذه االضطراباتاألدلة المتوفرة تشير إلى أن  صعباً، غير أنّ  أمراً 
عاية غير الرسمية لرعاية الصحية وتكاليف الروتكاليف ا التغيبمتوسط أعلى من وهي نسبة ، واألمراض

 والجهود المبذولة لتحسين الراحة األرغونوميةيصبح االهتمام بالوقاية من المخاطر و 34.وخسائر اإلنتاج
ً والرفاهية في العمل أكثر إلحاح لفترة  المتقدم واستمرار العمال في مجال العملعمر القوى العاملة  اً إلىنظر ا

 .أطول

أن المعايير الجديدة  إلى االستبيان المرسل إلى الدول األعضاء في سياق عملية وضع البنود، من شأن واستناداً  .45
تحديد  علىالعمل والمساعدة  إجراءات ونُظمفي تطوير  واألرغونوميةالدور المحدد للعوامل البشرية توّضح 

ً والتحديات والفرص فيما يتعلق بالعوامل ال في مكان العمل.  واألرغونوميةبشرية األشكال المعترف بها دوليا
هذه التحديات وتعزيز الصحة والسالمة من خالل إدارة العوامل البشرية ل للتصدي عامةمبادئ  ترسيأن  هايمكنو

يمكن للصك أن يحدد السياسات واللوائح الوطنية المتعلقة بالعوامل البشرية و. واألرغونومية عالية الجودة
العمل والعمال  وأصحابنشئ نظاًما محدًدا لحقوق ومسؤوليات وواجبات الحكومات يفي العمل و واألرغونومية
 وتفعيله.لتصميم العمل وإدارته  شموليويشجع على اتباع نهج ومنظماتهم 

اتفاقية بمراجعة المعايير الجديدة  ستقوم، ي المعني بآلية استعراض المعاييرالفريق العامل الثالثوفقًا لتوصيات و .46
( وتحديث النهج 128)رقم  1967الحد األقصى للوزن،  توصية( و127)رقم  1967، للوزن الحد األقصى
 .ةاليدوي للمناولةالتنظيمي 

 
ً  إجراءً "  العتبة حد قيم" أو التعرض حدود تحديث يتبع أن يمكن  31  المهنية، األمراض توصية قائمة في عليه المنصوص لإلجراء مشابها

 (.194 رقم) 2002

ً  170 رقم االتفاقية على صدقت  32  .الماضية األربع السنوات في عليها صدقت دول ثالث منها عضواً، دولة 22 حاليا

  ,The Essential Contribution of Human Factors/Ergonomics to the Future of Work We WantILO ,2019.  انظر:  33

 في والصحة للسالمة األوروبية الوكالة أو منها والوقاية األمراض لمكافحة األمريكي المركز المستقاة من األرقام المثال، سبيل على انظر،  34

 في المائة من 33 شكلت اضطرابات العضالت والهيكل العظمي ،2013 عام في العمل إلحصائيات المتحدة الواليات لمكتب وفقًا. العمل
 .وحاالت المرض العمال إصابات مجموع

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/genericdocument/wcms_681828.pdf
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وسوف تستنير األعمال التحضيرية بتقرير مفصل عن القانون والممارسة وبدراسات بشأن الممارسات الجيدة  .47
بر منظومة األمم المتحدة ومع نة والشركاء عمشاورات واسعة مع الهيئات المكو وجمع البيانات، باإلضافة إلى

 2024ن المقترح تنظيم اجتماع ثالثي للخبراء بدءاً من عام ومالهيئات المهنية وأصحاب المصلحة اآلخرين. 
اً أيض ةالتحضيري األعمال وستستنير. وضع المعاييرمن خالل إسداء المشورة للمكتب بشأن نطاق القضايا بغية 

والمزمع تقديمها للتصديق عليها إلى  التي يعدها المكتب األرغونومية،المخاطر  بشأنالتقنية المبادئ التوجيهية ب
 .2022اجتماع ثالثي للخبراء في عام 

 مراجعة الصكوكبند وضع معيار بشأن 
 المتعلقة بالوقاية من اآلالت 

( 2028) 117 ةالدورأعمال  في جدول ،السالمة والصحة في استخدام اآلالتبشأن  معياريمكن إدراج وضع  .48
 ( لمؤتمر العمل الدولي.2029) 118والدورة 

 1963الوقاية من اآلالت،  توصية( و119)رقم  1963، اآلالت الوقاية منستراجع المعايير الجديدة اتفاقية و .49
 لمعالجة قضايا السالمة والصحة في استخدام اآلالت. واسعةيمكن أن تضع مبادئ و(. 118)رقم 

طبيعة السالمة والصحة في استخدام إلى  ،شكل تعريفأن تشير، على شكل اتفاقية  فييدة معايير جدليمكن و .50
عمال وأصحاب السالمة والصحة واالحتياطات التي تنطبق على الحكومات وال اشتراطات وأن تحدداآلالت 

 ها.وموردي هاومصنعياآلالت  العمل، وكذلك على مصممي

ية )أو أحكام غير ملزمة في صك ُملزم( مزيًدا من اإلرشادات جديدة في شكل توصيمكن أن توفر معايير و .51
اآلالت والحماية  والوقاية من ونُظم اإلشرافبيئة العمل  عنأكثر تحديًدا وتدابير تقنية  اشتراطاتالتفصيلية بشأن 

بأنواع  لصلةذات اوالتدابير التكميلية العالمات  وإثباتخاطر والمعلومات الممن الميكانيكية وغيرها المخاطر من 
 . محددة من اآلالت

بشأن نفس  اتالممارسباستعراض مدونة  اآلالتسترشد مناقشة المؤتمر بشأن السالمة والصحة في استخدام تسو .52
، وسوف تستند إلى االستبيان المرسل وتقرير مفصل عن القانون والممارسة 201335الموضوع المنشور في عام 

 البنود. إلى الدول األعضاء في سياق عملية وضع

 تينالسالمة والصحة المهني بشأنجديدة صكوك تحديث 

يصبح من السهل تحديث الصكوك بحيث مجاالت األربعة النهج المناسبة سوف يستخدم وضع المعايير في ال .53
 وخاصة فيما يتعلق بالبنود التقنية، حرصاً على استمرارية جدوى المعايير، مع مراعاة الظروف الوطنية.الجديدة، 

 حديث بشأن المتابعة المزمع إجراؤها ت - 3
 للمواضيع قيد اإلعداد

 تسوية نزاعات العمل الفردية -ألف 

الدول األعضاء إلى ضمان  2013دعت استنتاجات مؤتمر العمل الدولي الناجمة عن المناقشة المتكررة لعام  .54
المكتب إلى توسيع نطاق مساعدته احترام سيادة القانون من خالل تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها. كما دعت 

لتعزيز وتحسين أداء نُظم وآليات منع نزاعات العمل وتسويتها، بما في ذلك من أجل معالجة شكاوى العمل 
والهيكل  الفردية معالجة فعالة. ودعت استنتاجات المؤتمر الناجمة عن المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي

دول األعضاء إلى إرساء، حسب مقتضى الحال، آليات فعالة وشفافة وسهلة المنال بدورها ال 2018لعام  الثالثي
لمنع وتسوية النزاعات، وتطويرها مع الشركاء االجتماعيين. كما دعت المكتب إلى مساعدة الدول األعضاء 

جتماعي والهيئات المكونة على تعزيز نُظم لمنع وتسوية النزاعات على مختلف المستويات، تعزز الحوار اال
 الفعال وترسي الثقة.

ويواصل المكتب أبحاثه بشأن آليات تسوية نزاعات العمل، في إطار خطة العمل الرامية إلى تنفيذ االستنتاجات  .55
. ويشمل ذلك األبحاث الرامية إلى تحديد المبادئ التوجيهية لتسوية نزاعات 2013التي اعتمدها المؤتمر في عام 

ي سياق أهداف التنمية لتطورات العالمية في تعزيز الوصول إلى العدالة فالعمل على نحو فعال وتحليل ا

 
 2013code of practice, , Safety and health in the use of machinery, ILO.انظر:   35

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_164653.pdf
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قام المكتب بتوسيع نطاق أبحاثه ليشمل كيفية تأثر آليات حل النزاعات العمالية بتحديات جائحة و 36المستدامة.
 واالستجابة لها.19-كوفيد

عمل الدولية القائمة. أوالً، ال يوجد معيار كما تشير نتائج البحوث األولية إلى إمكانية تعزيز مجموعة معايير ال .56
ً إلى  وحيد يعالج على نحو مباشر وشامل مسألة تسوية نزاعات العمل. ثانياً، تنتقص المعايير القائمة نسبيا
التفاصيل. وتشمل المسائل التي يمكن أن يكون اإلرشاد قيماً بشأنها، ما يلي: دور الدولة في ضمان التطبيق الفعال 

قانون من خالل الوصول إلى قضاء العمل؛ دور وتفعيل المحاكم واآلليات غير القضائية في تسوية لسيادة ال
نزاعات العمل، بما في ذلك األخصائيون في محاكم العمل؛ دور الشركاء االجتماعيين في منع نزاعات العمل 

 . وتسويتها على نحو فعال

ل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير: أربعة صكوك مافريق العالوالمعايير القائمة موضوعة لينظر فيها  .57
ترتبط بتسوية النزاعات. وباالقتران بنتائج أعمال البحوث القادمة، من شأن  12من أصل ستة في المجموعة 

هذه التطورات أن تمّكن المكتب من تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة حول مدى استساغة أي إجراء وحول 
( بحوث مقارنة بشأن 1، سيقوم المكتب بنشر ما يلي: )2021-2020وخالل فترة السنتين . تخذهالشكل الذي قد ي

 (2نُظم تسوية النزاعات الفردية في البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ )
( دراسة عن الوصول 3العدالة؛ ) تحليل لكيفية تقديم معايير العمل الدولية إرشادات حول تعزيز الوصول إلى

الموجزات السياسية ذات الصلة. ونظراً للمجموعة الواسعة من من عدد ( 4العدالة ودور محاكم العمل؛ ) إلى
الممارسات الوطنية والروابط بين مختلف أنماط نزاعات العمل واستخدام مؤسسات وإجراءات مشابهة لمختلف 

الخطوة األولى التالية في تنظيم اجتماع للخبراء يُزمع عقده في فترة  أنماط النزاعات، من الممكن أن تتمثل
. ومن شأن هذا االجتماع آنذاك أن يوصي باتخاذ إجراء الحق، بما في ذلك إجراء مناقشة 2023-2022السنتين 
 .وضع معيارأو إدراج بند و/ عامة 

 37الرياضةالعمل الالئق في عالم  - باء

وبما أّن هذا  38إطار جدول أعمال المؤتمر على أساس اقتراح قدمته مجموعة العمال.يُنظر إلى هذه المسألة في  .58
أن  2016 أكتوبر /األولتشرين الموضوع ناشئ وقطاعي، اقترحت الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في 

نطاق المسائل يعالجه أوالً اجتماع تقني قطاعي أو اجتماع للخبراء، مما قد يسمح للهيئات المكونة أن تنظر في 
، نظرت الهيئات االستشارية القطاعية في 2017وفي إطارها القانوني والسياسي. وفي كانون الثاني/ يناير 

المقترح وأوصت بمناقشة هذا الموضوع خالل منتدى الحوار العالمي لصالح برنامج االجتماعات القطاعية للفترة 
وقرر مجلس  39(.2017)آذار/ مارس  329ي دورته . ووافق مجلس اإلدارة على هذه التوصية ف2018-2019

( عقد "منتدى للحوار العالمي 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر 334اإلدارة في دورته 
وتمت إعادة جدولة  .2019كانون األول/ ديسمبر  5 إلى 3في جنيف، من بشأن العمل الالئق في عالم الرياضة" 

، مع التي قُدمتاعتمد المنتدى نقاط التوافق و 2020.40كانون الثاني/ يناير  22إلى  20االجتماع وعقده من 
أحاط مجلس و(. 2020نوفمبر تشرين الثاني/ ) 340تقرير إجراءات المناقشة، إلى مجلس اإلدارة في دورته 

ً اإلدارة  لم الرياضة وأذن بتقرير منتدى الحوار العالمي بشأن العمل الالئق في عا، ، عن طريق المراسلةعلما

 
 سيما ال العاملة، القوى تزايد باباألس وتشمل. العالم أنحاء جميع في تتزايد الفردية العمالية النزاعات أنّ  إلى األولية البحوث نتائج تشير  36

 الجماعية؛ المفاوضة تغطية أو /و النقابات كثافة في انخفاض الفردية؛ الحقوق حماية من متزايدة مجموعة العالية؛ العاملة اليد هجرة مناطق في
 من تحد أن يمكن التي التحديات في ساهمت ديةالفر العمالية النزاعات في الزيادة أنّ  ويبدو. العمل أسواق لتجزئة نتيجة المساواة انعدام زيادة

 معالجة على القدرة كفاية عدم والنزاهة؛ االستقالل عدم وحاالت تأخير؛ عالية ذلك تكاليف يشمل أن ويمكن. العمالية العدالة إلى الوصول
 بطرق األعضاء الدول وقد استجابت. اعيةالجم اآلليات ذلك في بما االجتماعي، الحوار نطاق تقليص العمالية؛ للنزاعات المتطورة األشكال
 ممارسي قدرة تحسين المؤسسية؛ والهيكليات المعدلة اإلجرائية القواعد النزاعات؛ لتسوية إضافية أو جديدة وهيئات آليات إنشاء: منها متعددة
 تعزيز خالل من ذلك في بما النزاعات، منع تدابير زيادة لمجموعات العمال المستضعفة؛ النزاعات لتسوية متخصصة آليات النزاعات؛ تسوية
 .العمل مكان آليات

 17، الفقرة .PV/328GB. انظر الوثيقة 40و 39)جيم(، الفقرتان 2، الملحق األول، القسم .3INS//328GBانظر الوثيقة   37

 العمال(. )مجموعة

 .30، الفقرة .2INS//320GBانظر الوثيقة   38

 .512، الفقرة .PV/329GBقة ، الملحق الثاني؛ الوثي.4POL//329GBانظر الوثيقة   39

 .64، الفقرة .POL/PV/334GB، الملحق األول؛ الوثيقة .3POL//334GBانظر الوثيقة   40

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235729.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545606.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_645730.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651891.pdf
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راعي أن ي ،عند وضع مقترحات للعمل في المستقبل ،المدير العام منللمدير العام بنشر التقرير النهائي. كما طلب 
 41.المنتدى اتخذهاالتي ، منظمة العمل الدوليةلالتوصيات الخاصة باإلجراءات المستقبلية 

 42فساد(االستقاللية والحماية في الخدمة العامة )محاربة ال -جيم 

شملت استنتاجات منتدى الحوار العالمي بشأن التحديات المطروحة أمام المفاوضة الجماعية في الخدمة العامة  .59
( إحاالت إلى دور التشريعات والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية فيما 2014نيسان/ أبريل  3-2)جنيف، 

ذلك التشريعات المعنية بمحاربة الفساد. وسلطت  يتعلق باستقاللية موظفي الخدمة العامة وحمايتهم، بما في
مجموعة العمال الضوء على هذه المسألة أيضاً خالل اجتماع الهيئات االستشارية القطاعية في تشرين األول/ 

بأنّه تم تسلّم مقترح من الهيئة الدولية  2015 أكتوبر /األول. وأحيط مجلس اإلدارة علماً في تشرين 2014أكتوبر 
لعامة لوضع بند في جدول أعمال المؤتمر بهدف وضع معيار من أجل ضمان استقاللية وحيادية وحماية للخدمة ا

 43.بعض الفئات من العاملين في الخدمة العامة، ال سيما من خالل مكافحة الفساد

مة العمل وبما أّن ذلك يشكل موضوعاً ناشئاً وأّن المسائل ال تزال مطروحة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لمنظ .60
ً أن تشمل عمال القطاع الخاص، اقترحت الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين   /األولالدولية أيضا

أن ينظر اجتماع الخبراء أوالً في الموضوع. وفي إطار االجتماعات التي نظمتها الهيئات  2016 أكتوبر
، أوصت هذه األخيرة المكتب باالضطالع 2017كانون الثاني/ يناير  13إلى  11االستشارية القطاعية من 

. ونتيجة لذلك، نشر المكتب وثيقة 2019-2018بالبحوث بشأن الموضوع كجزء من البرنامج القطاعي للفترة 
ويعتبر  44عمل عن القانون والممارسة الوطنية بشأن حماية المخبرين في قطاعي الخدمات العامة والمالية.

فاية ليبحثه اجتماع للخبراء. ولهذا الغرض، يمكن لمجلس اإلدارة أن ينظر في الموضوع اآلن ناضجاً بما فيه الك
باستخدام الموارد  2021-2020إدراج اجتماع للخبراء في برنامج االجتماعات القطاعية العالمية لفترة السنتين 

ض إدارة السياسات سياق استعراالمتخذة في  للقراراتالجتماع إضافي واحد لكل فترة سنتين، وفقاً  بها المحتفظ
قرر و 46(.2020نوفمبر تشرين الثاني/ ) 340نظر مجلس اإلدارة في هذا االقتراح في دورته و 45القطاعية.

مجلس اإلدارة، عن طريق المراسلة، أنه في حالة الموافقة على إدراج اجتماع إضافي في برنامج االجتماعات 
اجتماع تنظيم ستخدم لتُ سالموارد المحتفظ بها في االحتياطي  ، فإنّ 2021 - 2020القطاعية العالمية لفترة السنتين 

 -حماية المبلغين عن المخالفات )أو االستقالل والحماية في الخدمة العامة  موضوعلخبراء في لتقني أو اجتماع 
، قررت 19-كوفيدلتعذر تنظيم هذا االجتماع بسبب جائحة  اً نظرو 47.آخرقطاعي  في موضوعمكافحة الفساد( أو 

، أن تقترح على الدورة الحالية لمجلس 2021يناير كانون الثاني/ الهيئات االستشارية القطاعية في اجتماعها في 
ً اإلدارة اجتماع ً تقني ا خالل فترة  ، على أن يُعقدالعامة ةفي قطاع الخدم بشأن حماية المبلغين عن المخالفات ا

 .2023-2022السنتين 

 منصاتالعمل الالئق في اقتصاد ال -دال 

إلى ضمان أن "تكون األشكال المتنوعة ل المكتب عالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمإيوجه  .61
لترتيبات العمل ونماذج اإلنتاج ومشاريع األعمال، بما في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد المحلية والعالمية، 

قتصادي وتوفر العمل الالئق وتؤدي إلى العمالة الكاملة حافزاً للفرص الكفيلة بتحقيق التقدم االجتماعي واال

 
 .96، الفقرة .POL/PV/340GBانظر الوثيقة   41

 مجموعة تشير) 17 الفقرة ،.PV/328GB الوثيقة انظر. 43-41 الفقرات ،(دال)2 القسم األول، الملحق ،.3INS//328GB الوثيقة انظر  42

 البلدان مجموعة تفيد) 20 والفقرة( سواء حد على الخاص والقطاع العامة الخدمات تشمل أن الفساد مكافحة لمسألة بغيين أنّه إلى العمال
 في للخبراء اجتماع إدراج مراعاة القطاعية االستشارية الهيئات من اإلدارة مجلس يطلب أن المبكر من بأّنه السوقي االقتصاد ذات الصناعية
 إجراء المطلوب القادمة األربعة المواضيع أحد بشأن تفضيله اإلدارة مجلس يبدي أن الضروري من ليس إذ ،2019-2018 للفترة المقترحات

 (.بشأنها الدراسة من المزيد

 .31، الفقرة .2INS//325GBانظر الوثيقة   43

 انظر:   44

ILO, Law and practice on protecting whistle-blowers in the public and financial services sectors, working paper 

No. 328, Geneva, 2019. 

 2017يناير  ي دورة كانون الثاني/، الملحق الثاني، انظر التوصيات بشأن االجتماعات على نحو ما تم تأكيده ف.8POL//328GBالوثيقة   45

 للهيئات االستشارية القطاعية.

 .18، الفقرة .Rev.4POL//340GB)1(انظر الوثيقة   46

 .96، الفقرة .PV/POL/340GBانظر الوثيقة   47

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_762508.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413227.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_718048.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531480.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757260.pdf
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والمنتجة والمختارة بحرية". وكانت مسألة معرفة ما إذا كانت األشكال المتنوعة لترتيبات العمل تلبي هذه األهداف 
بشأن أشكال  2015نداًء متكرراً في مجلس اإلدارة، وخاصة منذ اجتماع الخبراء الذي عقد في شباط/ فبراير 

 104في الدورة  (حماية العمالالحماية االجتماعية )المتكررة الالحقة بشأن  اتاالستخدام غير المعتادة والمناقش
 .(2018للمؤتمر ) 107وبشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في الدورة ( 2015) للمؤتمر

ماضي، جزءاً من تنوع ترتيبات وتشكل منصات العمل الرقمية على شبكة اإلنترنت، التي ظهرت خالل العقد ال .62
العمل المتزايد. ويشمل العمل على هذه المنصات "منصات عبر الحدود على شبكة اإلنترنت" )يشار إليها أحيانًا 
باسم "العمل الجماعي" أو "االستعانة بمصادر خارجية عبر اإلنترنت"( والتطبيقات القائمة على الموقع 

د في منطقة جغرافية محددة. وبالنسبة إلى المنصات المستندة إلى الويب )التطبيقات( التي تخصص العمل ألفرا
عبر الحدود، يتم االستعانة بمصادر خارجية للعمل من خالل مكالمة مفتوحة إلى حشد مشتت جغرافيًا أو لألفراد 

لمباشر من خالل منصات مستقلة. وعلى الرغم من أن بعض هذه الوظائف تستلزم نقل العمل من االقتصاد غير ا
إلى االقتصاد عبر اإلنترنت، إال أنها تشكل في حاالت أخرى مهام جديدة تتيح التشغيل السلس للصناعات القائمة 
على الويب أو تقدم نُظم الذكاء االصطناعي، مثل تعديل المحتوى على مواقع التواصل االجتماعي أو تعليق 

 .ة إلى الموقع )التطبيقات( النقل والتسليم والخدمات المنزليةالبيانات. وتشمل األنشطة النموذجية للتطبيقات المستند

دولة عضواً في االتحاد  14والتقديرات الموثوقة لحصة العمالة في اقتصاد المنصات شحيحة. وتشير أرقام  .63
ا في المائة من السكان البالغين؛ وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية ألوكراني 2حوالي  تهماألوروبي إلى أنها 
في المائة من القوة العاملة. وكشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية شملت  3إلى أنها تبلغ حوالي 

بلداً، مع تمثيل قوي من أفريقيا  75عامل في خمس منصات رئيسية للعمل الجماعي، أن هناك عماالً من  3500
ع في العمل على منصات العمل الرقمية. ووفقاً لمؤشر وآسيا واألمريكتين. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر التوس

العمل عبر اإلنترنت الصادر عن معهد أكسفورد لإلنترنت، تم توسيع النشاط على خمس منصات من أكبر 
. 2019وآذار/ مارس  2016منصات العمل على شبكة اإلنترنت باللغة اإلنكليزية بمقدار الثلث بين تموز/ يوليه 

 باالرتقاء بمصادر المنصات. Fortune 500فع هذا العدد نظراً الهتمام شركات ومن المرجح أن يرت

في  ا العمل من خالل المنصاتيولدهالتي  االستخدامعلى فرص بحد سواء الضوء  19-سلط جائحة كوفيد وت .64
جعلهم و تهموصح تهمسالمالعمال ومرحلة التعافي من فقدان العمل والدخل والتحديات التنظيمية لضمان حماية 

عمال  أجريت مؤخراً في صفوفوجدت دراسة استقصائية وتدابير الحماية االجتماعية المناسبة. من  يستفيدون
العمل على المنصات  جذبا األنظار إلىالبطالة وانعدام الفرص  ارتفاع أنّ  48الجائحة،التوصيل في األرجنتين أثناء 

. من ناحية التوصيلدء في هذا النشاط وزيادة الطلب على الرقمية، نظًرا للعقبات القليلة التي تحول دون الب
أخرى، نشأت مخاطر جديدة بما في ذلك ليس فقط تفاقم الوضع غير المستقر لهؤالء العمال ولكن أيًضا احتمال 

الوصول إلى  وأ لحماية الشخصيةلمعدات  بأي ، خاصة أّن غالبية عمال المنصات ال يتمتعونإصابتهم بالفيروس
 ممارسة تعذر عليهملمرض لدعم دخل العمال في حالة اتغطية من  أنشأت بعض المنصات أشكاالً . ومنةحمامات آ

 نشاطهم المهني.

اعتمدت عليه نماذج األعمال لطالما عطل اقتصاد المنصات نماذج األعمال الحالية ونموذج التوظيف الذي يو .65
والتفاعل لألعمال التجارية  المنظماتصور تتعمل المنصات الرقمية على إحداث تحول جذري في كيفية وهذه. 

ويزود العمل على منصات العمل الرقمية العمال بفرصة العمل من أي . مع بعضها البعض وخلق قيمة للمجتمع
مكان وفي أي وقت، وهو جذاب بشكل خاص للبلدان ذات الطلب الضعيف على العمالة. مع ذلك، يؤدي االنخراط 

نسبة للعمال فيما يتعلق بوضعهم في العمل والتوظيف وأمن الدخل والحماية في هذا العمل إلى مخاطر بال
االجتماعية وغيرها من اإلعانات، حيث أن معظم هذا العمل يتم تنفيذه خارج النطاق الحالي لقانون العمل. وعالوة 

قهم في الحرية على ذلك، في المنصات العابرة للحدود على شبكة اإلنترنت، يواجه العمال صعوبة في ممارسة ح
النقابية والمفاوضة الجماعية بما أّن المنصة وعمالءها قد يكونون في والية قضائية مختلفة عن تلك التي يعمل 

 فيها العمال. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على المنظمين تطبيق قوانين العمل المحلية.

لرقمية إلى مزيد من التعزيز. وفي حين ويحتاج فهم آليات ضمان العمل الالئق للعمال على منصات العمل ا .66
يواصل المكتب البحث في هذا الموضوع، أدركت الهيئات المكونة ضرورة إجراء مناقشات رسمية حول هذا 

جميع الدول األعضاء، بدعم من  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العملالموضوع. ويدعو 
بالتحول ب للتحديات والفرص المطروحة في عالم العمل وذات الصلة منظمة العمل الدولية، إلى أن "تستجي

 
 انظر:   48

Luis Beccaria et al., Delivery Work during a Pandemic: Delivery Platform Workers in Argentina, December 
2020, ILO Country Office for Argentina. Full report available in Spanish. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_765153.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_765155.pdf
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الرقمي للعمل، بما في ذلك عمل المنصات" وأن تضع "سياسات وتدابير تضمن الحماية المناسبة للخصوصية 
المناقشة مجلس اإلدارة ( ل2019آذار/ مارس ) 335 دورةالوالبيانات الشخصية". باإلضافة إلى ذلك، استذكرت 

، والتي اقترحت فيها بعض الحكومات إعطاء األولوية للعمل نحو 2018 أكتوبر /األولجرت في تشرين التي 
تحقيق العمل الالئق في اقتصاد المنصات. وأشارت المناقشة إلى القرار الصادر عن المناقشة المتكررة بشأن 

تع العاملين في المنصات الرقمية سبل تم( ... ه")( الذي يدعو إلى 2018الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي )
 وفي اقتصاد األعمال الصغيرة بالحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية".

ويقترح المكتب عقد اجتماع ثالثي للخبراء بشأن ضمان العمل الالئق في اقتصاد المنصات للمساعدة على صياغة  .67
نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ مجلس اإلدارة )ل 337الدورة  وخالل النهج السياسي الالزم.

(، تلقى المزيد من األعمال التحضيرية بشأن قضية العمل الالئق في االقتصاد الرقمي دعماً واسعاً نسبياً. 2019
مناقشة عامة أو مناقشة  إجراء مع إمكانيةعقد اجتماع ثالثي للخبراء حول هذا الموضوع،  مجموعتان تأيدو

من عام  لثاني. ويمكن تحديد موعد لذلك في الفصل ا2024للمؤتمر في عام  112في الدورة  معيارلوضع 
بشأن  2021ويمكن أن يستمد من نتائج المناقشة العامة التي ستجري في دورة مؤتمر العمل الدولي لعام  2021

نصات وكذلك أشكال أخرى من أوجه انعدام المساواة، والتي ستشمل إشارات إلى التطورات في اقتصاد الم
 111 ثري المناقشات في الدورةيأن  الخبراء الثالثي ترتيبات العمل، بما في ذلك العقود المؤقتة. ومن شأن اجتماع

( بشأن البند المتكرر المعني بحماية العمال، والتي ستولي اهتماماً للفرص والتحديات المرتبطة 2023للمؤتمر )
ترتيبات العمل. ورهناً بنتائج االجتماع، يمكن توخي إجراء مناقشة عامة أو بند لوضع بالتنوع المتزايد ألشكال 

 (.2024للمؤتمر ) 112معيار بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنصات في الدورة 
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  (2030˗2010لمحة عامة عن البنود التقنية المختارة لجدول أعمال المؤتمر ) -الثاني الملحق 

 تقنيةنود ب الدورة

مناقشة  -العمل الالئق للعمال المنزليين  (2010) 99
 )المناقشة األولى(. لوضع معيارمزدوجة 

وضع توصية مستقلة بشأن فيروس نقص 
 -المناعة البشرية/ اإليدز في عالم العمل 

  لوضع معيارمناقشة مزدوجة 
 )المناقشة الثانية(.

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة
 ة، بموجب متابعة إعالن العمالفي 

 العدالة االجتماعية.

بشأن المبادئ  1998استعراض متابعة إعالن عام 
 والحقوق األساسية في العمل.

مناقشة  -العمل الالئق للعمال المنزليين  (2011) 100
 )المناقشة الثانية(. لوضع معيارمزدوجة 

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة .مناقشة عامة -إدارة العمل وتفتيش العمل 
الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(، في 

 بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 

الحماية  اتوضع توصية مستقلة بشأن أرضي (2012) 101
 .لوضع معيارمناقشة مفردة  -االجتماعية 

ستراتيجي بشأن عن الهدف اال مناقشة متكررة .مناقشة عامة -أزمة عمالة الشباب 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بموجب 

 إعالن ومتابعة متابعة إعالن العدالة االجتماعية 
 .(2010في حزيران/ يونيه  مراجع) 1998عام 

 

العمالة والحماية االجتماعية في السياق  (2013) 102
  .مناقشة عامة -الديمغرافي الجديد 

ئق والوظائف التنمية المستدامة والعمل الال
 .مناقشة عامة -الخضراء 

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة
 الحوار االجتماعي، بموجب متابعة في 

 إعالن العدالة االجتماعية.

االستفاضة في استعراض التدابير المتبقية التي 
من  33اعتمدها المؤتمر في السابق بموجب المادة 

ضمان امتثال ميانمار دستور منظمة العمل الدولية ل
للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق بشأن العمل 

 الجبري.

 1930العمل الجبري،  استكمال اتفاقية (2014) 103
لمعالجة ثغرات التطبيق وتحسين ( 29 رقم)

تدابير الوقاية والحماية والتعويض، لتحقيق 
مناقشة  -القضاء فعلياً على العمل الجبري 

 .لوضع معيارمفردة 

تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى 
لوضع مناقشة مزدوجة  -االقتصاد المنظم 

 )المناقشة األولى(.معيار 

عن الهدف االستراتيجي ثانية مناقشة متكررة 
 العمالة، بموجب متابعة في المتمثل 

 إعالن العدالة االجتماعية.

التعديالت على مدونة اتفاقية العمل البحري،  إقرار
كما اعتمدتها اللجنة الثالثية الخاصة المنشأة ، 2006

 بموجب المادة الثالثة عشرة من االتفاقية.

االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى تسهيل  (2015) 104
 مناقشة مزدوجة  -االقتصاد المنظم 

 )المناقشة الثانية(.لوضع معيار 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث 
 .مناقشة عامة -المنتجة و العمالة الالئقة

عن الهدف االستراتيجي المتمثل مناقشة متكررة 
(، بموجب حماية العمالالحماية االجتماعية )في 

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة  (2016) 105
توصية تنظيم العمالة الكوارث: مراجعة 

 1944ى السلم(، )االنتقال من الحرب إل
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -( 71 رقم)

 )المناقشة األولى(.

واإلمداد العمل الالئق في سالسل التوريد 
 .مناقشة عامة -العالمية 

إقرار التعديالت على المالحق باتفاقية هوية البحارة  .تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية
 اتفاقية(؛ وعلى مدونة 185 )رقم 2003)مراجعة(، 

، كما اعتمدتها اللجنة الثالثية 2006العمل البحري، 
 الخاصة.
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 تقنيةنود ب الدورة

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة  (2017) 106
تنظيم العمالة الكوارث: مراجعة توصية 

 1944)االنتقال من الحرب إلى السلم(، 
  لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -( 71 رقم)

 )المناقشة الثانية(.

عن الهدف االستراتيجي بشأن  مناقشة متكررة .مناقشة عامة -د العاملة هجرة الي
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بموجب 

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 28و 15و 4إلغاء و/أو سحب االتفاقيات ذات األرقام 
 . 67و 60و 41و

والرجل في عالم  المرأةالعنف والتحرش ضد  (2018) 107
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -ل العم

 )المناقشة األولى(. 

التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية 
 -دعماً ألهداف التنمية المستدامة 

 . مناقشة عامة

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة
في الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، بموجب 

 ية.متابعة إعالن العدالة االجتماع

 65و 64و 50و 21إلغاء االتفاقيات ذات األرقام 
 61و 7وسحب التوصيات ذات األرقام  104و 86و
 . 62و

والرجل في عالم  المرأةالعنف والتحرش ضد  (2019) 108
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -العمل 

 (.الثانية)المناقشة 

 مئويةباث المتصلة تنظيم المناقشات واألحد إعالن المئوية من أجل مستقبل العمل.
 .منظمة العمل الدولية

 

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة .مناقشة عامة -انعدام المساواة وعالم العمل  . مناقشة عامة -المهارات والتعلم المتواصل  (2021) 109
في الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(، 

 اعية.بموجب متابعة إعالن العدالة االجتم

 73و 53و 16و 9و 8إلغاء االتفاقيات ذات األرقام 
 7وسحب االتفاقيات ذات األرقام  145و 91و 74و
 180و 179و 109و 93و 76و 72و 57و 54و

 49و 31و 27باإلضافة إلى التوصيات ذات األرقام 
 186و 174و 154و 153و 139و 137و 107و
 .187و

 1933 سحب االتفاقية بشأن مكاتب التوظيف بمقابل،
 (.34)رقم 

110 (2022) 

 )تستكمل الحقاً(

لوضع مناقشة مزدوجة  -التلمذة الصناعية 
 )المناقشة األولى(. معيار

لمجلس  341يُتخذ قرار بشأن ذلك في الدورة 
 اإلدارة.

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة
في العمالة، بموجب متابعة إعالن العدالة 

 ل الحقاً()تستكم االجتماعية.

  1923سحب توصية تفتيش العمل، 
 (. )تستكمل الحقاً(20)رقم 

111 (2023) 

 )تستكمل الحقاً(

لوضع مناقشة مزدوجة  -التلمذة الصناعية 
 )المناقشة الثانية(.معيار 

لمجلس  341يُتخذ قرار بشأن ذلك في الدورة 
 اإلدارة.

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة
اية االجتماعية )حماية العمال(، بموجب في الحم

 )تستكمل الحقاً(متابعة إعالن العدالة االجتماعية. 

 

112 (2024) 

 )تستكمل الحقاً(

عن الهدف االستراتيجي بشأن  مناقشة متكررة  
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بموجب 

 )تستكمل الحقاً(متابعة إعالن العدالة االجتماعية. 

. 85و 63و 62و 45تفاقيات ذات األرقام إلغاء اال
 )تستكمل الحقاً(

113 (2025) 

 )تستكمل الحقاً(
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 تقنيةنود ب الدورة

114 (2026) 

 )تستكمل الحقاً(

    

115 (2027) 

 )تستكمل الحقاً(

    

116 (2028) 

 )تستكمل الحقاً(

    

117 (2029) 

 )تستكمل الحقاً(

    

118 (2030) 

 )تستكمل الحقاً(

وكاالت خدمات التوظيف بأجر  إلغاء اتفاقية   
 ( )تستكمل الحقاً(96)رقم  1949)مراجعة(، 

119 (2031) 

 )تستكمل الحقاً(
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 (2022˗2018الجدول الزمني ) -جدول أعمال منظمة العمل الدولية  -الثالث  الملحق  

 
 

 

2021 2022 2023 2019 2018 

حزيران
يونيه  /

2023 

 آذار/ مارس

 347الدورة 
 لمجلس اإلدارة

 تشرين األول/
 أكتوبر
 349الدورة 

 لمجلس اإلدارة

حزيران/ 
يونيه 
2022 

 آذار/ مارس

  344الدورة 
 لمجلس اإلدارة

تشرين األول/ 
 أكتوبر 
 346الدورة 

 لمجلس اإلدارة

تشرين األول/ 
 أكتوبر 
 343الدورة 

 لمجلس اإلدارة

حزيران/ 
يونيه 
2021 

 آذار/ مارس

 341الدورة 
 لمجلس اإلدارة

تشرين األول/ 
 أكتوبر 
 337الدورة 

 لمجلس اإلدارة

حزيران/ 
يونيه 
2019 

 آذار/ مارس

 335الدورة 
 لمجلس اإلدارة

تشرين األول/ 
 أكتوبر
 334الدورة 

 لمجلس اإلدارة

 آذار/ مارس

 332الدورة 
 رةاإلدا لمجلس

حزيران/ 
يونيه 
2018 

 دراسة استقصائية عامة
 حماية اليد العاملة

 دراسة استقصائية عامة
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 دراسة استقصائية عامة

 العمالة

 دراسة استقصائية عامة

 ماعيةأرضيات الحماية االجت

 دراسة استقصائية عامة
 وقت العمل

 االجتماع الثامن
الفريق العامل الثالثي المعني 
 بآلية استعراض المعايير

 االجتماع السابع
الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 

 ييراستعراض المعا

 االجتماع السادس
الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 

 المعايير استعراض

 االجتماع الخامس
الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 

 اييراستعراض المع

 االجتماع الرابع
المعني  الفريق العامل الثالثي
 المعايير بآلية استعراض

متابعة مؤتمر العمل 

 2023لعام  متابعة مؤتمر العمل الدولي 2022الدولي لعام 
متابعة مؤتمر العمل الدولي 

 2021لعام 

متابعة مؤتمر العمل 
 2019الدولي لعام 

المنتدى العالمي بشأن 
 2030متابعة برنامج عام  المرأة في العمل

  حدث رفيع المستوى بشأن
  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

 (2019مؤتمر العمل الدولي )

 لمؤتمر العمل الدولي 111الدورة 

  وضع معيار، المناقشة التلمذة الصناعية(
 الثانية(

 (مناقشة متكررة )حماية اليد العاملة 

  ً  تحدد الحقا

 بند اإللغاء 

  2021-2020تنفيذ البرنامج للفترة 

 لمؤتمر العمل الدولي 110الدورة 

  وضع معيار، المناقشة التلمذة الصناعية(
 لى(األو

 )مناقشة متكررة )العمالة 

 بند اإللغاء والسحب 

  ً  تحدد الحقا

  2023-2022البرنامج والميزانية للفترة 

 لمؤتمر العمل الدولي 109الدورة 

  مناقشة عامة(انعدام المساواة وعالم العمل( 

  مناقشة عامة(المهارات والتعلم المتواصل( 

 )مناقشة متكررة )الضمان االجتماعي 

 بند اإللغاء والسحب 

  2019-2018تنفيذ البرنامج للفترة 

 لمؤتمر العمل الدولي 108الدورة 

 المئوية

 تقرير اللجنة العالمية 

 إعالن المئوية من أجل مستقبل العمل 

  المناقشة الثانية(العنف في عالم العمل( 

 مناقشات وأحداث المئوية 

  2021-2020البرنامج والميزانية للفترة 

 لمؤتمر العمل الدولي 107الدورة 

  وضع معيار، العنف في عالم العمل(
 المناقشة األولى(

 )مناقشة متكررة )الحوار االجتماعي 
  التعاون اإلنمائي الفعال دعماً ألهداف

 التنمية المستدامة

 بند اإللغاء والسحب 

  2017-2016تنفيذ البرنامج للفترة 

متابعة مؤتمر العمل 
 2018الدولي لعام 

المرحلة الثانية 
(2017˗2018:) 

اللجنة العالمية بشأن مستقبل 
 العمل

 (:2019) الثةالمرحلة الث

 مئوية منظمة العمل الدولية

 (:-2020بعة )المرحلة الرا

 وما بعد الجائحة ما بعد المئوية


