
 

وتحسين  منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 
على االنترنت وآل وثائق مجلس اإلدارة متاحة . لمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافيةوا أعضاء مجلس اإلدارةلذا يرجى من . الفعالية

 .www.ilo.org: على العنوان

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
GB.316/INS/4 :الوثيقة 2012نوفمبر/ تشرين الثاني1-16 ، جنيف،  316الدورة

INS القسم المؤسسي
 ٢٠١٢ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١ :التاريخ
 إنكليزي :األصل

 األعمال جدول من الرابع البند

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي

 غرض الوثيقة
لمؤتمر العمل الدولي وما بعدها ) ٢٠١٤(قترحات جدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة عرض م

، مع مراعاة )٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣على مجلس اإلدارة، في ضوء القرار الذي اتخذ في الدورة 
ذه وتقدم ه. ٢٠١٢سبتمبر / أيلول ٢٠مايو و/ أيار ١١المشاورات الثالثية غير الرسمية التي أجريت في 

ومجلس . الوثيقة معلومات عن آخر ما استجد في المناقشات بشأن عملية وضع جدول أعمال المؤتمر
 ٥٥و ١٠انظر مشاريع القرارات في الفقرات (اإلدارة مدعو إلى توفير التوجيه ذي الصلة إلى المكتب 

 ).٩٨و ٩٠و

  .األهداف االستراتيجية األربعة جميعها :الهدف االستراتيجي المعني

) ٢٠١٥(والدورة الرابعة بعد المائة ) ٢٠١٤(القرار بشأن اختيار بنود لجدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة  :االنعكاسات السياسية
  .المذآورتين الدورتينللمؤتمر سيكون له انعكاسات على برنامج المؤتمر خالل 

 .نظام األساسي للمؤتمر والنظام الداخلي لمجلس اإلدارةاالنعكاسات المعتادة الناجمة عن تطبيق ال :االنعكاسات القانونية

 .االنعكاسات المعتادة الناجمة عن إدراج البنود في جدول أعمال المؤتمر :االنعكاسات المالية

 .األعمال التحضيرية لمناقشة ثانية يجريها مجلس اإلدارة بشأن البنود المقترحة لجدول أعمال المؤتمر :إجراء المتابعة المطلوب
  .واألعمال التحضيرية لمناقشات المؤتمر

 ومكتب، قطاع معايير العمل الدولية وقطاع العمالة وقطاع الحماية االجتماعية وقطاع الحوار االجتماعي :الوحدة مصدر الوثيقة
 .الدولي للدراسات العمالية المعهدوالمساواة بين الجنسين 

؛ الوثيقة GB.313/INS/2؛ الوثيقة GB.312/WP/GBC/1؛ الوثيقة GB.312/INS/2/2يقة ؛ الوثGB.312/INS/2/1الوثيقة  :الوثائق ذات الصلة
GB.313/WP/GBC/1 ؛ الوثيقةGB.316/INS/5/3 ؛ الوثيقةGB.316/15.  
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  مقدمــة
لمؤتمر ) ٢٠١٤(الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم المقترحات بشأن جدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة  .١

) ٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣ا بعدها إلى مجلس اإلدارة، في ضوء القرار المتخذ في الدورة العمل الدولي وم
/ أيلول ٢٠مايو و/ أيار ١١لمجلس اإلدارة، ومع مراعاة المشاورات الثالثية غير الرسمية التي أجريت في 

جدول أعمال  آما تقدم الوثيقة معلومات عن آخر ما استجد في المناقشات بشأن عملية وضع. ٢٠١٢سبتمبر 
لمجلس ) ٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧المؤتمر بغية إعداد مناقشة أآثر تعمقًا بشأن هذا الموضوع في الدورة 

  .اإلدارة

 ١:، القرار التالي بشأن جدول أعمال المؤتمر)٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣واتخذ مجلس اإلدارة، في دورته  .٢

  :إّن مجلس اإلدارة

يبات المناسبة لالستمرار في المشاورات بشأن عملية وضع جدول أعمال طلب إلى المكتب أن يتخذ الترت  )أ(
 المؤتمر؛

 للمؤتمر ستعقد في جنيف؛) ٢٠١٤(قرر أّن الدورة الثالثة بعد المائة   )ب(

  :للمؤتمر) ٢٠١٤(بالنسبة إلى جدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة   )ج(

  دف االستراتيجي المتمثل في العمالة؛وافق على مقترح إجراء مناقشة متكررة بشأن اله  "١"

وافق على تأجيل اختيار بند ثاٍن، في انتظار حصيلة مناقشات دورة المؤتمر الواحدة بعد المائة   "٢"
  ؛)٢٠١٢(

  وافق على إدراج اختيار البند الثالث في المشاورات التي ستتواصل بشأن جدول األعمال؛  "٣"

ؤتمر الالحقة، قرر أّن المناقشتين المتكررتين األخيرتين في الدورة، فيما يتعلق بجداول أعمال دورات الم  )د(
، والمبادئ والحقوق األساسية في العمل )٢٠١٥في ) (حماية العمل(ستكونان بشأن الحماية االجتماعية 

  .وأّن هذين البندين سيدرجان في جدول أعمال المؤتمر) ٢٠١٦في (

جلس اإلدارة مسؤوًال عن وضع جدول أعمال المؤتمر، وهو وبموجب دستور منظمة العمل الدولية، يكون م .٣
االقتراحات التي تقدمها الحكومات أو المنظمات التمثيلية ألصحاب الغرض الذي يتعين من أجله أن ينظر في 

وعلى وجه . وتخضع هذه المسؤولية للنظام الداخلي لمجلس اإلدارة ٢.وأي منظمة دولية عامة العمل وللعمال
حين يناقش مجلس اإلدارة للمرة األولى اقتراحًا يقضي بإدراج بند "على أنه  ١-١-٥المادة الخصوص، تنص 

ما لم يوافق على ذلك األعضاء  - من البنود في جدول أعمال المؤتمر، ال يجوز للمجلس أن يتخذ قرارًا
 ."إال في دورته التالية - الحاضرون باإلجماع

رة، آما تتجلى في تمهيد الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير وتقوم الممارسة التي يتبعها مجلس اإلدا .٤
أعمال مجلس اإلدارة، على أن ينظر في البنود الواجب إدراجها في جدول أعمال المؤتمر على دورتين 

وتجري المرحلة األولى من . متعاقبتين، من أجل اتخاذ القرار قبل سنتين من افتتاح دورة المؤتمر المعني
مارس وتشمل اعتماد / أما المرحلة الثانية فتجري في دورة آذار. نوفمبر/ ة في دورة تشرين الثانيالمناقش

مارس، يظل من الممكن اعتماد قرار نهائي / وفي حال عدم التمكن من اتخاذ قرار في دورة آذار. قرار نهائي
من بنود وضع المعايير، جرت  وفي هذا الصدد، وعلى النقيض. نوفمبر/ في الدورة الالحقة في تشرين الثاني

الممارسة مؤخرًا في مجلس اإلدارة على اختيار بنود للمناقشة العامة بتاريخ أقرب من دورة المؤتمر المعني 
 .بغية السماح بإدراج مسائل الساعة في جدول األعمال

 

  .١٨، الفقرة GB.313/PVالوثيقة    ١

  .في دستور منظمة العمل الدولية ١٤ن المادة م ١الفقرة    ٢
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  اختيار البنود لجدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة 
  للمؤتمر وما بعدها) ٢٠١٤(

يبدو أّن هناك احتماًال آبيرًا للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأنها في مجلس  ٣ز هذه الوثيقة على مقترحاتترّآ .٥
اإلدارة أو الستثارة اهتمام آاٍف للنظر فيها بشكل مستفيض، في ضوء المشاورات الثالثية غير الرسمية التي 

اختيار البنود، بما فيها تحديد و. م تلقيها الحقًاوالتعليقات اإلضافية التي ت ٢٠١٢سبتمبر / أيلول ٢٠أجريت في 
ويتوخى من العناصر الواردة في . الدورة التي ينبغي للمؤتمر أن يناقشها فيها، هو من مسؤولية مجلس اإلدارة

وفي هذا الصدد، تمّيز الوثيقة بين . هذه الوثيقة أن تسّهل مناقشات مجلس اإلدارة والقرار الذي يتخذه
للمؤتمر ومن أجل الدورة الرابعة ) ٢٠١٤(ي يمكن النظر فيها من أجل الدورة الثالثة بعد المائة المقترحات الت

 .وما بعدها) ٢٠١٥(بعد المائة 

 :وترد فيما يلي لمحة عامة عن هذه المقترحات والقرارات ذات الصلة التي قد يتخذها مجلس اإلدارة .٦

 للمؤتمر) ٢٠١٤( ١٠٣الدورة 
  :اإلدارة مدعو إلىمجلس   الطبيعة  المقترح

استكمال اتفاقيتي العمل الجبري الصادرتين عن   - ١
منظمة العمل الدولية لمعالجة موضوع الوقاية وحماية 

الضحايا، بما في ذلك تعويضهم، وموضوع االتجار 
  بالبشر لغرض االستغالل في العمل

 ٣١٧إجراء مناقشة ثانية بشأن هذا المقترح في دورته   وضع معيار
في ضوء النتيجة التي يخرج بها ) ٢٠١٣ارس م/ آذار(

  .اجتماع الخبراء

تسهيل االنتقال التدريجي من االقتصاد غير المنظم   - ٢
  إلى االقتصاد المنظم

 ٣١٧إجراء مناقشة ثانية بشأن هذا المقترح في دورته   وضع معيار
  ).٢٠١٣مارس / آذار(

 العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية، بما فيها  - ٣
  مناطق تجهيز الصادرات  

تقديم التوجيه بشأن إدراج هذا المقترح في جدول أعمال   مناقشة عامة
  .للمؤتمر وما بعدها) ٢٠١٤(الدورة الثالثة بعد المائة 

 للمؤتمر) ٢٠١٥( ١٠٤الدورة 

  :مجلس اإلدارة مدعو إلى  الطبيعة  المقترح

االنتقال من الحرب (مراجعة توصية تنظيم العمالة   - ٤
  )٧١رقم ( ١٩٤٤، )إلى السلم

تقديم التوجيه بشأن إدراج هذا المقترح في جدول أعمال   وضع معيار
للمؤتمر، مع اإلشارة ) ٢٠١٥(الدورة الرابعة بعد المائة 

إلى عالقة المسألة بالمناقشة المتكررة بشأن العمالة في 
٢٠١٤.  

  .ديم التوجيه إلى المكتب بشأن أي إجراء متابعةتق  وضع معيار  العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل  - ٥

  .تقديم التوجيه إلى المكتب بشأن أي إجراء متابعة  مناقشة عامة  بناء عالم للعمل يكون متنوعًا وشامًال  - ٦

  :مجلس اإلدارة مدعو إلى  الطبيعة  مقترحات للمزيد من البحث

 تحدد في ضوء النتيجة  مقترحات بشأن تسوية نزاعات العمل  - ٧
التي ستخرج بها الدورة 

 للمؤتمر ) ٢٠١٣( ١٠٢

تأجيل بحث هذا المقترح في انتظار النتيجة التي ستتأتى 
  .للمؤتمر) ٢٠١٣(عن الدورة الثانية بعد المائة 

مقترح بشأن اتفاقية انتقال عالم العمل إلى اقتصاد   - ٨
  )تكملها توصية(منخفض الكربون 

انتظار النتيجة التي ستتأتى تأجيل بحث هذا المقترح في   وضع معيار
  .للمؤتمر) ٢٠١٣(عن الدورة الثانية بعد المائة 

والمقترحات عبارة عن مواضيع جديدة أساسًا منبثقة عن مناقشات المؤتمر ومداوالت مجلس اإلدارة  .٧
 ٢٠ي وقبل انعقاد المشاورات الثالثية غير الرسمية ف. واالقتراحات التي قدمتها الهيئات المكونة أو المكتب

، أرسلت أمانة مجموعة أصحاب العمل إلى المكتب وثيقة تضم ستة مقترحات للنظر ٢٠١٢سبتمبر / أيلول
وهناك ثالثة . وتراعى فيما يلي ثالثة من تلك البنود. فيها باعتبارها بنودًا من بنود جدول أعمال المؤتمر

تحتاج إلى  - قني والقطاع العامذات صلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون الت -  مقترحات أخرى
آما قدمت أمانة مجموعة العمال والمجموعة األفريقية ومجموعة البلدان الصناعية . االستفاضة في تطويرها

ذات االقتصاد السوقي تعليقات واقتراحات بشأن اختيار بنود جدول أعمال المؤتمر، بعد المشاورات الثالثية 
 .غير الرسمية

 

  .تم وضع محتويات آافة المقترحات من خالل عملية تنسيق معززة على مستوى المكتب   ٣
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  نظر فيها مجلس اإلدارةأن  بنود مقترحة سبق

لمجلس اإلدارة، إلى أّن وجهات النظر ) ٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣رئيس مجلس اإلدارة، في الدورة أشار  .٨
التي أعرب عنها أعضاء المجلس فيما يتعلق بسبعة بنود على القائمة المتبقية لبنود جدول أعمال المؤتمر 

واسُتبقيت أربعة من المقترحات للنظر فيها  ٤.سمية الجاريةالمقترحة، قد تدمج في المشاورات الثالثية غير الر
النهوض بعالقات صناعية سليمة من خالل منع نزاعات ؛ ٧١رقم توصية المراجعة : بشكل مستفيض، وهي

  .العمل وتسويتها؛ العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية؛ العمل الالئق في مناطق تجهيز الصادرات

 :ثالثة التاليةوتبقى المقترحات ال .٩

توصية محتملة بشأن اتساق السياسات فيما بين السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية والمتصلة   )أ(
). وضع معيار( )العمالةالهدف االستراتيجي المتمثل بالمناقشة المتكررة عن  باإلضافة إلى(بالعمالة 

هذا االقتراح المقترح النظر في  ، من٢٠١٢سبتمبر / وفي ضوء المشاورات التي جرت في أيلول
ضمن إطار المناقشة  للمؤتمر، ٩٩المنبثق عن استنتاجات المناقشة المتكررة بشأن العمالة في الدورة 

 .، بما يتيح المزيد من االستعراض الثالثي لهذه المسائل٢٠١٤المتكررة بشأن العمالة في 

المراجعة والتوحيد آمتابعة  -ع معيار وض(صية محتملة بشأن الحق في اإلعالم والمشاورة تو  )ب(
، من ٢٠١٢سبتمبر / وفي ضوء المشاورات التي جرت في أيلول. )الستنتاجات فريق عمل آارتيي

 .٢٠١٣المقترح النظر في المسألة ضمن إطار المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي في 

عمت المشاورات المقترح الذي تقدم به وقد د. مناقشة عامة بشأن التمويل المرفق بغرض اجتماعي  )ج(
إلزالة هذا البند من القائمة، بعدما ) ٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣المكتب إلى مجلس اإلدارة في دورته 
  . أخفق في حشد دعم الهيئات المكونة

  مشروع قرار

 :يطلب مجلس اإلدارة إلى المكتب أن يقوم بما يلي .١٠

السياسات فيما بين السياسات االقتصادية والمالية بشأن اتساق إدراج مسألة توصية محتملة   )أ(
، في التقرير الذي سيجري إعداده للمناقشة المتكررة بشأن العمالة واالجتماعية والمتصلة بالعمالة

 ؛للمؤتمر) ٢٠١٤(في الدورة الثالثة بعد المائة 

لذي سيجري إعداده الحق في اإلعالم والمشاورة، في التقرير ابشأن إدراج مسألة توصية محتملة   )ب(
 ؛للمؤتمر) ٢٠١٣(الدورة الثانية بعد المائة  للمناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي في

 .عدم النظر في المقترح الموجود بشأن التمويل المرفق بغرض اجتماعي  )ج(

  مقترحات من الممكن إدراجها في جدول أعمال   - أوًال
  مرللمؤت) ٢٠١٤(الدورة الثالثة بعد المائة 

مقترحان : للمؤتمر) ٢٠١٤(مقترحات لينظر فيها مجلس اإلدارة تحضيرًا للدورة الثالثة بعد المائة  ثالثة تقدم .١١
وقد يرغب مجلس اإلدارة في اختيار اثنين من المقترحات . بغية وضع المعايير ومقترح إلجراء مناقشة عامة

بنود تقنية في جدول أعمال المؤتمر ومراعاة للقرار  الثالثة التالية، عمًال بممارسته المعتادة في اختيار ثالثة
 .بشأن اختيار مناقشة متكررة عن العمالة) ٢٠١٢مارس / آذار( ٣١٣الذي تم اتخاذه في دورته 

 

  .١٨، الفقرة GB.313/PVالوثيقة    ٤
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استكمال اتفاقيتي العمل الجبري الصادرتين عن منظمة العمل   - ألف
الدولية لمعالجة موضوع الوقاية وحماية الضحايا، بما في ذلك 

هم، وموضوع االتجار بالبشر لغرض االستغالل في العمل تعويض
  ات ـرار واالستنتاجـابعة القـمت أنـرح بشـمقت() ارـع معيـوض(

التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الواحدة بعد المائة 
  بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف االستراتيجي ) ٢٠١٢(

  )ي العملالمتمثل بالمبادئ والحقوق األساسية ف

  الخلفيــة

وقد أعده المكتب تحضيرًا للمشاورات الثالثية غير الرسمية . يقَدم هذا المقترح إلى مجلس اإلدارة للمرة األولى .١٢
، مع مراعاة االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق ٢٠١٢سبتمبر / التي جرت في أيلول
وتدعو هذه االستنتاجات ). ٢٠١٢(في دورته الواحدة بعد المائة  مرالتي اعتمدها المؤت، األساسية في العمل

جراء تحليل مفصل، بما في ذلك من خالل إمكانية عقد اجتماعات إ"بشكل خاص منظمة العمل الدولية إلى 
للخبراء بهدف تحديد الثغرات القائمة في التغطية الحالية لمعايير منظمة العمل الدولية، للوقوف على ما إذا 

استكمال اتفاقيات العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل  " ١" :نت هناك حاجة لوضع المعايير من أجلآا
معالجة موضوع االتجار  " ٢"الدولية لمعالجة موضوع الوقاية وحماية الضحايا، بما في ذلك تعويضهم؛ 

وعة العمال عن دعمهما وأعربت أمانتا مجموعة أصحاب العمل ومجم ٥."بالبشر لغرض االستغالل في العمل
 ٣١٦لهذا المقترح، وقد دعت األمانتان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية حتى يتمكن مجلس اإلدارة، في دورته 

واقترح . ٢٠١٣فبراير / ، من أن يوافق على عقد اجتماع للخبراء في شباط)٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني(
أن وضع المعايير إلى المؤتمر في نهاية المطاف، بغية ممثلو المجموعتين إمكانية إحالة أي بند مقترح بش

وشددت مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي على الحاجة إلى انتظار نتيجة . إجراء مناقشة مفردة
اجتماع الخبراء وإجراء المزيد من المناقشات بشأن نطاق والية منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باالتجار 

 .بالبشر

ي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في إجراء مناقشة أولى بشأن المقترح استنادًا إلى العناصر الواردة وف .١٣
في ضوء ) ٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧أدناه وبيان ما إذا آان يرغب في إجراء مناقشة ثانية أم ال في دورته 

أعمال الدورة الثالثة بعد المائة  نتيجة اجتماع الخبراء، بغية اتخاذ قرار بشأن إدراج المقترح في جدول
ويشار إلى تنظيم اجتماع الخبراء في وثيقتين مقدمتين إلى . للمؤتمر باعتباره بندًا لوضع معيار) ٢٠١٤(

بشأن مقترحة خطة عمل  تتضمنالوثيقة األولى : مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأنهما في دورته الحالية
 ٧.بشأن اجتماع الخبراء تقدم توصيات هيئة المكتبوالوثيقة الثانية  ٦المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛

بشأن هذا  ٢٠١٣وتتضمن خطة العمل على وجه الخصوص مقترحًا لعقد اجتماع للخبراء في أوائل عام 
وفي حال قرر مجلس اإلدارة  ٨.الموضوع، مع إيالء االعتبار لمعيار جديد الستكمال اتفاقيتي العمل الجبري

، فسيكون عليه أن يقرر إحالته أم ال إلى المؤتمر بغية )٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧لمقترح في دورته اختيار ا
إجراء مناقشة مفردة، بالترافق مع برنامج من فترات مخفضة بالنسبة إلى التقارير الواجب تقديمها، تمشيًا مع 

 .تمرمن النظام األساسي للمؤ ٣٨إجراء المناقشة المفردة، الوارد في المادة 

 

حضر م، في "االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل: "مكتب العمل الدولي   ٥
   ).ج(٢٢، الفقرة ٢٠١٢، جنيف، ١٠١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٥رقم  األعمال المؤقت

  .١٥، الفقرة GB.316/INS/5/3الوثيقة    ٦

  .GB.316/INS/15/4الوثيقة    ٧

  ).١٠٥رقم ( ١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩رقم ( ١٩٣٠اتفاقية العمل الجبري،    ٨
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  الغرض

رهنًا بحصيلة اجتماع الخبراء، يهدف المقترح إلى استكمال اتفاقيتي العمل الجبري الصادرتين عن منظمة  .١٤
العمل الدولية فيما يتعلق بالوقاية وحماية الضحايا، بما في ذلك تعويضهم واالتجار بالبشر لغرض االستغالل 

 .شمولية ونجاعةفي العمل، من أجل مكافحة العمل الجبري على نحو أآثر 

  االستجابة الحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضوء 
  األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

في السنوات األخيرة، آان استمرار اللجوء إلى العمل الجبري موضوعًا يستقطب اهتمامًا متناميًا على  .١٥
منظمة  نشرت، ٢٠١٢يونيه / وفي حزيران .المستوى الدولي، مع اإلشارة بشكل خاص إلى االتجار بالبشر

أآثر تفشيًا مما أفادت عنه  آان العمل الدولية تقديرات عالمية جديدة بشأن العمل الجبري، شددت على أنه
مليون ضحية للعمل  ٢٠٫٩وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأّن هناك ما ال يقل عن . البيانات السابقة

وتشير البيانات الجديدة إلى وجود رابط متين بين العمل الجبري . األقاليم الجبري في العالم، تمس آافة
ضالعون في الهجرة العابرة ) في المائة ٤٤(والهجرة، إذ أّن نصف إجمالي ضحايا العمل الجبري تقريبًا 

 .للحدود أو الهجرة الداخلية

ًا آبيرة وغير قانونية، ويعتبر والذين يفرضون العمل الجبري أو يدعمونه أو يحرضون عليه يكسبون أرباح .١٦
وفي حين قد يحدث . العمل المنزلي والزراعة والبناء والتصنيع من بين القطاعات المعنية أآثر من غيرها

العمل الجبري في االقتصاد المنظم وغير المنظم على حد سواء، فإّن العاملين في االقتصاد غير المنظم 
آما أّن تزايد التفاعل فيما بين البلدان وبين المنشآت آان . عافًايفتقرون إلى الحماية ويكونون أآثر استض

 .مصدرًا للقلق بشأن العمل الجبري في سالسل التوريد العالمية

نتيجة، والمحددة في إطار السياسة  ١٩والقضاء على العمل الجبري هو أحد النتائج االستراتيجية البالغة  .١٧
د من ضحايا العمل الجبري في القطاعات الوارد ذآرها وفي ضوء استضعاف عدد متزاي ٩.االستراتيجي

أعاله، يبدو من المناسب استعراض ضرورة توفير المزيد من اإلرشاد للدول األعضاء من أجل تعزيز 
 .الحماية والمساعدة الواجب توفيرهما إلى جميع ضحايا العمل الجبري، بمن فيهم ضحايا االتجار

  القيمة المضافة

ل الجبري الصادرتين عن منظمة العمل الدولية هما من بين الصكوك األوسع نطاقًا من حيث إّن اتفاقيتي العم .١٨
وتوفر تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية والخبرة المكتسبة من التعاون . المصادقة عليها

مل الجبري، آما هو التقني، إرشادًا مهمًا إلى الهيئات المكونة في التصدي لمجموعة واسعة من ممارسات الع
غير أّن نطاق العمل الجبري وأبعاده المتغيرة توفر حافزًا للنظر فيما إذا آان من . ٢٩معّرف في االتفاقية رقم 

 .الممكن استكمال معايير منظمة العمل الدولية من أجل مكافحة العمل الجبري على نحو أآثر شمولية ونجاعة

ل لمكافحة العمل الجبري حول مفهوم االتجار بالبشر، آما هو محدد وخارج منظمة العمل الدولية، تبلور العم .١٩
في بروتوآول األمم المتحدة بشأن منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال 

وقد أفضت مبادرات دولية وإقليمية أخرى إلى اعتماد صكوك بشأن االتجار  ١٠").بروتوآول باليرمو("
وقد شددت هذه المبادرات على مواجهة القضاء . ك إرساء آليات إشراف في بعض الحاالتبالبشر، بما في ذل

غير أّن هذا النهج يعني أّنه تم إيالء أولوية للجهود المبذولة لمالحقة المتجرين أآبر . الجنائي لالتجار بالبشر
هم تعزيز نهج تكميلي يأخذ وعليه، من الم. من تلك الممنوحة للوقاية من االتجار باألشخاص وحماية الضحايا

وفي حين ذهب . في االعتبار، على وجه الخصوص، دور تفتيش العمل في منع العمل الجبري ومكافحته
القضاء الجنائي إلى إيالء األولوية للجهود المبذولة في آشف جرائم االتجار والتحقق منها ومالحقة المتجرين، 

قانون بخبرات أقل في رصد الجرائم ذات الصلة بالعمل الذي يصل غالبًا ما تتمتع الوآاالت المعنية بإنفاذ ال
وبالتالي، من شأن معيار جديد لمنظمة العمل الدولية أن يسهم مساهمة . إلى حد العمل الجبري والكشف عنها

 

  .٧٠، الفقرة GB.304/PFA/2(Rev.)الوثيقة    ٩

  .٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني ١٥الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  ٥٥/٢٥القرار رقم    ١٠
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يعتد بها من خالل توفير إرشاد إضافي إلى الدول األعضاء بشأن السياسات الرامية إلى مكافحة العمل الجبري 
ى نحو فعال وتحسين الحماية والمساعدة المقدمتين إلى جميع ضحايا العمل الجبري، مثل العمال سدادًا لدين عل

 .وضحايا عمل الرق وضحايا االتجار

  النتيجة المتوقعة

رهنًا بقرار مجلس اإلدارة بشأن اجتماع الخبراء، قد تكون النتيجة المتوقعة عبارة عن معيار دولي للعمل  .٢٠
ومن شأن هذا المعيار أن يضع تدابير محددة بشأن الوقاية وحماية الضحايا، . يتي العمل الجبرييستكمل اتفاق

وبالتالي، فإنه سيتصدى بشكل أآثر صرامة . بما في ذلك تعويضهم، مع مراعاة خصائص االتجار بالبشر
  . ألحد أهم التحديات التي يواجهها عالم العمل

  تحضير مناقشة المؤتمر

 ١١  ع محتمل للخبراء وصدور حصيلته، سترتكز مناقشة المؤتمر على التقارير العالميةلحين عقد اجتما .٢١
والمعلومات المجمعة بشأن القانون والممارسة على المستوى الوطني والتحليل الذي تضطلع به هيئات 

خبراء اإلشراف في منظمة العمل الدولية، بما فيها دراستان استقصائيتان عامتان أجرتهما مؤخرًا لجنة ال
آما ستستند  ١٣.ومناقشتهما في لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ١٢المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

مناقشة المؤتمر إلى الخبرة والمعرفة فيما يتعلق بالقضاء على العمل الجبري، والتي تم اآتسابها من خالل 
لمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والتعليقات التي ااألمم المتحدة وومن شأن التشاور مع . التعاون التقني

 .تبديها تلك المنظمات، أن يشكل أيضًا جزءًا من التحضير لمناقشة المؤتمر

ومن شأن آافة الوحدات المعنية في المكتب، في المقر وفي الميدان على حد سواء، أن تتعاون بشكل وثيق في  .٢٢
 .جرى مناقشات مناسبة مع الهيئات المكونةآما ست. التحضير الجتماع الخبراء وما بعده

تسهيل االنتقال التدريجي من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد   - اءـب
مقترح يقوم على اقتراح تقدمت به أمانة () وضع معيار(المنظم 

  )مجموعة أصحاب العمل بدعٍم من أمانة مجموعة العمال

  الخلفيــة

وهو ينبثق عن اقتراح تقدمت به أمانة مجموعة أصحاب . للمرة األولى يقَدم هذا المقترح إلى مجلس اإلدارة .٢٣
لوضع توصية آبند  ٢٠١٢سبتمبر / العمل في إطار المشاورات الثالثية غير الرسمية التي جرت في أيلول

وقد أعربت أمانة مجموعة العمال عن دعمها للبند المقترح بشأن وضع معيار بهدف إجراء . للمناقشة المفردة

 

التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ : ثمن اإلآراه: مكتب العمل الدولي   ١١
؛ مكتب العمل ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(تقرير األول والحقوق األساسية في العمل، ال

التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ : تحالف عالمي لمكافحة العمل الجبري: الدولي
؛ مكتب العمل ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣ة ، مؤتمر العمل الدولي، الدور)باء(والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول 

، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق وقف العمل الجبري: الدولي
  . ٢٠٠١، جنيف، ٨٩، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(األساسية في العمل، التقرير األول 

دراسة استقصائية عامة بشأن االتفاقيات األساسية المتعلقة : لى العولمةإضفاء وجه إنساني ع: مكتب العمل الدولي   ١٢
استئصال العمل : ؛ مكتب العمل الدولي٢٠١٢، جنيف، ١٠١، الدورة )باء١الجزء (بالحقوق في العمل، التقرير الثالث 

 ١٩٥٧العمل الجبري، واتفاقية إلغاء ) ٢٩رقم ( ١٩٣٠، دراسة استقصائية عامة بشأن اتفاقية العمل الجبري، الجبري
  .٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء١الجزء (، التقرير الثالث )١٠٥رقم (

، ١٠١، القسم األول، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )مراجع( ١٩رقم  محضر األعمال المؤقت: مكتب العمل الدولي   ١٣
، القسم األول، مؤتمر العمل ٢٢رقم  ر األعمال المؤقتمحض: ؛ مكتب العمل الدولي١٠٤-٥٩، الفقرات ٢٠١٢جنيف، 

  .١٣٣- ٨٥، الفقرات ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦الدولي، الدورة 



GB.316/INS/4 

 

7 GB316-INS_4_[NORME-120807-1]-Ar.docx  

دعمت مجموعة آما . آما دعمه آذلك عدٌد من الحكومات، السيما المجموعة األفريقية. شة مزدوجةمناق
البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي هذا المقترح، شريطة أن تسبق المناقشة بشأن وضع المعايير مناقشة 

 .عامة

في ضوء العناصر الواردة فيما  وعليه، قد يرغب مجلس اإلدارة في إجراء مناقشة أولى بشأن هذا المقترح، .٢٤
ويقوم هذا المقترح على االستنتاجات الصادرة عن المؤتمر بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم . يلي

الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظم، التي نظمتها منظمة العمل  األقاليمية ، باإلضافة إلى الندوة)٢٠٠٢(
  .٢٠٠٧الدولية عام 

  الغرض

هو بند لوضع المعايير بهدف اعتماد توصية تسترشد بها الدول األعضاء بشأن تحديد أفضل طريقة المقترح  .٢٥
يقتَرح جمع المعارف بشأن الحلول و. لتسهيل االنتقال التدريجي من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم

مجال اإلدارة السديدة وغير ذلك  في المجال القانوني والسياسي والمؤسسي وفي(االبتكارية والخبرات المحدثة 
التي أثبتت جدواها في دعم عملية انتقال العمال غير المنظمين والمنشآت غير المنظمة إلى ) من التدخالت

. االقتصاد المنظم، مع تجنيب اآلخرين دخول االقتصاد غير المنظم وتعزيز حقوقهم والفرص المتاحة أمامهم
بشأن االقتصاد غير المنظم  ٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي لعام ت ومن شأن ذلك أن يستند إلى استنتاجا

ويمكن . والمناقشات الثالثية األخرى والبحوث والتعاون التقني، التي تدعم االنتقال إلى السمة المنظمة
استخالص دروس عامة من هذه الحلول والخبرات آأساس للتوصية، مما قد يحدد الطبيعة متعددة الجوانب 

ئح للسمة غير المنظمة من حيث وضع العمالة وترتيبات العمل وظروف العمل والخصائص ومتعددة الشرا
القطاعية للسمة غير المنظمة والتكاليف والمنافع المصاحبة لها، وآلها عوامل لها آثار من حيث الردود 

 .الممكنة

  االستجابة الحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضوء 
 مة العمل الدوليةاألهداف االستراتيجية لمنظ

هناك نسبة آبيرة من األشخاص العاملين في العالم، السيما في البلدان النامية، يعملون في ظروف غير منظمة  .٢٦
وبالرغم أّن االقتصاد غير المنظم يشمل وقائع مختلفة . ويفتقرون إلى الحقوق األساسية وفرص العمل الالئق

حقيق تنمية شاملة من دون توسيع نطاق الحقوق والفرص آثيرة، ثمة وعي متزايد بأنه من غير الممكن ت
تسهيل االنتقال التدريجي إلى االقتصاد المنظم وذلك من خالل  وألتشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم، 

آما تم التسليم بالدور المهم الذي تضطلع . سبل من بينها استحداث حوافز لصالح المنشآت والوظائف المنظمة
يات في إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم، آما أشير إليه في توصية تعزيز به التعاون

 ١٤).١٩٣رقم ( ٢٠٠٢التعاونيات، 

وإلى جانب الروابط األساسية القائمة بين االقتصاد غير المنظم والتنمية االقتصادية والعمل الالئق، هناك ثالثة  .٢٧
 .رح في وقته ومناسبًا في ضوء احتياجات الهيئات المكونةأسباب رئيسية تعلل لماذا يعتبر البند المقت

وهناك وفرة . أوًال، إنه مجال يشهد نقاشًا سياسيًا مكثفًا وابتكارات سياسية حديثة القت نجاحًا في بعض البلدان .٢٨
من التجارب في هذا المجال، اآتسبتها منظمة العمل الدولية من خالل البحوث والمشورة السياسية وأنشطة 

وإذا ُجمعت الدروس الرئيسية المستخلصة من هذه النقاشات والخبرات، وُقـدم اإلرشاد عن . عاون التقنيالت
طريق توصية، يكون في متناول الدول األعضاء معلٌم أساسي مهم يمكن أن تقّيم على أساسه السياسات 

بينها تسهيًال لالنتقال  وتسّلط الخبرة الضوء على جدوى مجموعة واسعة من السياسات والجمع. الخاصة بها
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الضمان االجتماعي، : في مجاالت مثل(التدريجي إلى السمة المنظمة 

ظروف العمل، السالمة والصحة المهنيتان، العمالة وفرص آسب الدخل، التعليم وتنمية المهارات، الوصول 
سة الصناعية، البنية التحتية، تسجيل المنشآت، تعزيز التعاونيات إلى التمويل واألسواق، إنفاذ القانون، السيا

وغيرها من منشآت االقتصاد االجتماعي، إدارة العمل وتفتيش العمل، النظام الشفاف والديمقراطي لإلدارة 
وال بد لهذه السياسات من أن تراعي مجموعة ترتيبات العمل غير المنظم ). السديدة، الحوار االجتماعي

وتفيد القرائن المتاحة أنه يمكن للسياسات المصممة تصميمًا جيدًا أن تسّهل . ها الجنسانية والقطاعيةوأبعاد
 

  .٩الفقرة    ١٤
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االنتقال التدريجي إلى السمة المنظمة وأن تعزز االقتصاد المنظم على نحو فعال بشكل يوفر فرصًا جديدة 
 .    ية االنتقال إلى االقتصاد المنظمللعمال والمنشآت آافة، بمن فيهم العاملون في االقتصاد غير المنظم بغ

ثانيًا، تفيد الحاجة إلى ُنهج متكاملة أنه من شأن وجود صك جديد بشأن تسهيل االنتقال التدريجي إلى االقتصاد  .٢٩
المنظم أن يساعد على تحسين اتساق السياسات على المستوى الوطني بين األهداف االستراتيجية األربعة 

حماية االجتماعية والحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق األساسية في العمل، إلى المتمثلة في العمالة وال
واستمرار اتساع االقتصاد غير المنظم ال يتفق مع إحراز تقدم . جانب قضايا الجنسين باعتبارها مسألة شاملة

 .جوهري في تحقيق العمل الالئق ويقّوض قدرة المنشآت على أن تصبح أآثر إنتاجية

من شأن الصك الجديد أن يساعد على نقل االنتباه السياسي العالمي إلى نوعية الوظائف باعتبارها محرآًا ثالثًا،  .٣٠
وتحويل األنشطة غير المنظمة إلى أنشطة منظمة يعزز الفعالية والرفاه االقتصاديين، . للتنمية االقتصادية

ن التي تنجح في االنتقال إلى العمالة المنظمة والبلدا. ويسهم بالتالي في اإلنتاجية والنمو والتنمية المستدامين
سيكون لها أساس أآثر متانة من أجل تعزيز الحقوق األساسية للعمال وتمويل البرامج المؤاتية للتنمية والحماية 

ونتيجة ذلك، من شأن . االجتماعية، مما يسمح بالتالي تحقيق نمو اقتصادي بالترافق مع اإلنصاف االجتماعي
وأهداف التنمية  ٢٠١٥ساهم في النقاش السياسي العالمي بشأن اإلطار اإلنمائي لما بعد عام التوصية أن ت

وإنجاز اإلطار الزمني لألهداف اإلنمائية  ٢٠+المستدامة، التي تجري مناقشتها في أعقاب مؤتمر قمة ريو 
 .   لأللفية

  القيمة المضافة

القتصاد غير المنظم وّسعت مفهوم السمة غير المنظمة بشأن ا ٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي لعام إّن استنتاجات  .٣١
الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظم  األقاليمية ونظرت الندوة. لكي يشمل جميع أشكال العمالة غير المنظمة

آما . في الممارسات الجيدة الناشئة وشددت على المسارات المتعددة المؤدية إلى السمة المنظمة ٢٠٠٧لعام 
 . حاجة إلى وضع معايير بشأن العمال المنزليين، تم اعتمادها منذ ذلك الوقتشددت على ال

وتنطوي القيمة المضافة الرئيسية للتوصية على توفير اإلرشاد إلى الهيئات المكونة في الجهود التي تبذلها  .٣٢
ال تقتصر وبشكل عام، . للتصدي لالقتصاد غير المنظم على نحو شامل وتشجيع االنتقال إلى السمة المنظمة

وتشمل . معايير العمل الدولية في نطاقها على االقتصاد المنظم وبالتالي فإنها تنطبق على االقتصاد غير المنظم
غير أّنه ال يوفر أي معيار من . العديد من معايير العمل الدولية أحكامًا تشير تحديدًا إلى االقتصاد غير المنظم

آما قامت منظمات أخرى، بما فيها البنك الدولي ومنظمة . المطلوب هذه المعايير نوع اإلرشاد السياسي العام
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، بتسليط الضوء على ضرورة إرساء نهج 

 .شامل

نحو  ومن شأن توصية بشأن االنتقال التدريجي من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم أن تستكمل على .٣٣
باإلضافة إلى التوصية األخيرة بشأن أرضيات الحماية ) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤مفيد اتفاقية سياسة العمالة، 

ومن شأنها أن تتابع النتائج ). ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتوصية عالقة االستخدام، ) ٢٠٢رقم ( ٢٠١٢االجتماعية، 
أن االقتصاد غير المنظم وتعزيز التي خرجت بها مناقشات المؤتمر في وقت سابق، والسيما االستنتاجات بش

وإدارة العمل وتفتيش ) ٢٠٠٩(والمساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق ) ٢٠٠٧(المنشآت المستدامة 
) الضمان االجتماعي(والحماية االجتماعية ) ٢٠١٠(والمناقشات المتكررة عن العمالة ) ٢٠١١(العمل 

باإلضافة إلى ذلك، ستكون هذه التوصية عبارة ). ٢٠١٢( والمبادئ والحقوق األساسية في العمل) ٢٠١١(
عن متابعة للنداء الذي أطلقه الميثاق العالمي لفرص العمل لتوفير فرص جيدة آوسيلة مستدامة لالنتعاش من 

وأخيرًا، يمكن أن تتمتع التوصية بانعكاسات عالمية مهمة نظرًا لما لإلجراءات المتضافرة من . األزمة
لة على النمو المستدام، وذلك للتصدي لالقتصاد غير المنظم من خالل مجموعة من السياسات انعكاسات محتم
 .حسنة التصميم

  النتيجة المتوقعة

وسوف يستكمل مجموعة الصكوك . سيسهم الصك في سد ثغرة آبيرة في معايير منظمة العمل الدولية .٣٤
حقوق األساسية في العمل وعالقة االستخدام الموجودة، والسيما تلك المتعلقة بتعزيز العمالة والمبادئ وال

 . وظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين والضمان االجتماعي وتفتيش العمل
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آما سيسمح هذا الصك لمنظمة العمل الدولية بتعزيز موقفها آمنتدى عالمي من أجل مناقشة الممارسات الجيدة  .٣٥
العمل وللعمال، وتعزيز اإلجراءات المتضافرة بغية في هذا المجال، وتوفير اإلرشاد للحكومات وألصحاب 

ومن شأن الصك أن يساعد في المضي قدمًا بالمعارف بشأن السياسات . تحقيق التنمية الشاملة اجتماعيًا
وهذا أمٌر في غاية األهمية، إذ أّن مثل هذه المعارف تكون مطلوبة . الناجحة في التصدي لالقتصاد غير المنظم

ل الدولية وعلى المستوى العالمي، السيما فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار اإلنمائي لما بعد عام داخل منظمة العم
ومن شأن هذا الصك أن يمّكن منظمة العمل الدولية . ومجموعة العشرين ٢٠+ ونتائج مؤتمر قمة ريو  ٢٠١٥

 .من تقديم مدخالت مهمة في أهداف التنمية المستدامة

  تحضير مناقشة المؤتمر

منظمة العمل  ١٥)٢٠١٢(نتاجات المناقشة المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل دعت است .٣٦
الدولية إلى تنظيم اجتماع للخبراء بشأن المضي قدمًا بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل في االقتصاد غير 

ويمكن . موافقة مجلس اإلدارة، رهنًا ب٢٠١٣مايو / ويمكن تنظيم هذا االجتماع في موعد أقصاه أيار. المنظم
أن يساعد هذا االجتماع على تحضير المناقشة بشأن صك محتمل يعنى باالنتقال التدريجي من االقتصاد غير 

وفي ضوء المواقف المعرب عنها، يمكن بحث هذا البند المقترح بغية إجراء . المنظم إلى االقتصاد المنظم
واستكمالها في الدورة الرابعة بعد ) ٢٠١٤(لدورة الثالثة بعد المائة مناقشة مزدوجة، مع احتمال استهاللها في ا

 .للمؤتمر) ٢٠١٥(المائة 

وبغية تجسيد الطبيعة متعددة األبعاد للمسألة، سوف تنشأ فرقة عمل في منظمة العمل الدولية، تضم الوحدات  .٣٧
للثغرات القائمة في البحوث القائمة في جنيف واألقاليم، لالضطالع باألعمال التحضيرية، السيما التصدي 

ومن المهم استخدام النشاط الذي قام به المكتب في مجال األولوية لالقتصاد غير المنظم بالنسبة . والمعارف
وعلى المكتب آذلك أن . من أجل دعم عملية وضع المعايير ٢٠١٥- ٢٠١٤إلى البرنامج والميزانية للفترة 

هيئات المكونة، السيما مع المنظمات الممثلة لألشخاص العاملين يشارك في عملية تشاور واسعة النطاق مع ال
 .في االقتصاد غير المنظم

العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية، بما فيها مناطق   - جيم
مقترح من أجل توحيد () مناقشة عامة(تجهيز الصادرات 

  )مقترحين عالقين أمام مجلس اإلدارة

  الخلفيــة

، اقترح المكتب توحيد ٢٠١٢سبتمبر / لثالثية غير الرسمية التي أجريت في أيلولفي إطار المشاورات ا .٣٨
في  ١٧وفي مناطق تجهيز الصادرات، ١٦مقترحين قائمين بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية

 وأعربت أمانتا مجموعة أصحاب العمل ومجموعة. مقترح وحيد يشمل الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق
وعلى وجه الخصوص، القى المقترح دعمًا آبيرًا داخل . العمال وبعض الحكومات عن دعمها لهذا المقترح

وأشارت أمانة مجموعة العمال إلى . مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي والمجموعة األفريقية
 .للمؤتمر) ٢٠١٤(ثة بعد المائة أّنه يمكن إدراج المقترح في جدول أعمال الدورات التي تلي الدورة الثال

وفي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في أن ينظر في المقترح على ضوء العناصر الواردة فيما يلي وأن  .٣٩
وبما أّن . للمؤتمر وما بعدها) ٢٠١٤(يوفر التوجيه بشأن إدراجه في جدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة 

 

 محضراستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، : مكتب العمل الدولي   ١٥
انظر أيضًا خطة العمل ). ج(١٣، الفقرة ٢٠١٢، جنيف، ١٠١ورة ، مؤتمر العمل الدولي، الد١٥رقم  األعمال المؤقت

  .١٨، الفقرة GB.316/INS/5/3بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الوثيقة 

  .٣٤- ٢٠، الملحق، الفقرات GB.313/INS/2الوثيقة    ١٦

  .٥٢-٤٠المرجع نفسه، الفقرات    ١٧
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رحين األصليين، فإّن هذا المقترح المدمج لن ُينظر إليه على أنه بند جديد مجلس اإلدارة سبق ونظر في المقت
 ١٨.يستلزم مناقشة ثانية من جانب مجلس اإلدارة

  الغرض

إّن إعادة تنظيم اإلنتاج في سالسل التوريد العالمية، ويشمل بعضها مناطق تجهيز الصادرات، توفر فرصًا  .٤٠
وفي الوقت نفسه، هناك نقاش حول االنعكاسات على . ديآثيرة الستحداث فرص العمل والتعاون االقتصا

وتشمل المسائل الناشئة فهم إمكانيات توليد النمو . آمية العمالة ونوعيتها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم
والعمالة المنتجة واالستفادة منها إلى أقصى حد، والتصدي في الوقت نفسه لجوانبها النوعية وللمسائل المتعلقة 

 .يق معايير العمل الدوليةبتطب

وتتجلى األهمية المتزايدة لهذا الموضوع بالنسبة إلى الهيئات المكونة في اإلشارات العديدة إليه في الميثاق  .٤١
واستنتاجات ) ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠العالمي لفرص العمل وتوصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 

) ٢٠١١(وإدارة العمل ) ٢٠٠٩(والمساواة بين الجنسين ) ٢٠٠٧(المؤتمر بشأن تعزيز المنشآت المستدامة 
غير أّنه لم يتم التطرق أبدًا إلى هذه المسألة في إطار مناقشة ). ٢٠١٢(والمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 .شاملة ضمن منظمة العمل الدولية

  االستجابة الحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضوء 
 لمنظمة العمل الدولية األهداف االستراتيجية

لسالسل التوريد أثٌر آبير على هيكلية المنتج والخدمة وأسواق العمل في آافة أرجاء العالم، وقد أفضت إلى  .٤٢
وتشكل سالسل التوريد العالمية وسيلة . تغيرات يعتد بها في التجزئة الدولية للعمل وفي التدفقات التجارية

يرة باالقتصاد العالمي، وقد أدت في بعض الحاالت إلى استحداث رئيسية ترتبط بواسطتها بلدان نامية آث
 .المنشآت والعمالة والنمو على نحو يعتد به

باإلضافة إلى ذلك، يمكن لسالسل القيم أن تنشر المعارف والتكنولوجيات اإلنتاجية فيما بين االقتصادات عند  .٤٣
وقد يسهم ذلك في التحول المنتج وفي عملية . مراحل مختلفة من التنمية، وبالتالي تحّسن األداء واإلنتاجية

 .دينامية للتدارك االقتصادي من خالل اآلثار غير المباشرة

ونظرًا لوجود هذه الفرص، فإّن العديد من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مهتمة بشكل  .٤٤
ريد أن تساعد اقتصادًا وطنيًا آبير في آسب فهم أفضل للظروف التي يمكن فيها للمشارآة مع سالسل التو

 .على النمو بشكل مستدام وشامل والمساهمة في تحقيق العمل الالئق للجميع

وعلى سبيل المثال، بقيت إدارة . وتبرز مجموعة من المعارف لتنوير الهيئات المكونة في منظمة العمل الدولية .٤٥
االستجابة بنجاح إلى االحتياجات العمل وتفتيش العمل في بعض الدول، متخلفة من حيث قدرتها، على 

والتحديات الناجمة عن سالسل القيم العالمية، في حين سّخرت دوٌل أخرى منافعها االقتصادية بنجاح وحسنت 
واسُتخدمت استراتيجيات متعددة، بما فيها التدابير الترويجية ). بما فيها السالمة والصحة(ظروف العمل 

مبادرات طوعية، من أجل تعزيز وظيفة اإلنفاذ المعتادة وتحسين عملية والردع االستراتيجي والشراآات مع 
ومن األساسي تكوين . ودراسة الخبرات المقارنة يمكن أن توفر مدخالت في تطوير السياسة العامة. االمتثال

 

ما فتئ يرد في قائمة المقترحات العالقة ) مناقشة عامة(لتوريد العالمية إّن المقترح بشأن العمل الالئق في سالسل ا   ١٨
، وقد دأب مجلس اإلدارة على مناقشته مع أعضائه )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني( ٢٩٧أمام مجلس اإلدارة منذ دورته 

ما ) مناقشة عامة(ات المقترح بشأن مناطق تجهيز الصادرو). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني( ٣١٢الحاليين منذ دورته 
وقد دأب ) ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني( ٣٠٦فتئ يرد في قائمة المقترحات العالقة أمام مجلس اإلدارة منذ دورته 

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني( ٣١٢مجلس اإلدارة على مناقشته مع أعضائه الحاليين منذ دورته 
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فهم متعمق وقائم على القرائن للفرص والمخاطر، ولألدوار التي تضطلع بها الحكومات ومنظمات أصحاب 
 ١٩.ل ومنظمات العمال، عندما ُتلتمس المشورة السياسية من منظمة العمل الدوليةالعم

وقد أعربت منظمات العمال، على وجه الخصوص، عن قلقها من أّن تنظيم اإلنتاج حول سالسل التوريد يمكن  .٤٦
من حيث ضياع ضريبة الدخل والمدفوعات عن المرافق واألرض (أن يكّبد الحكومة والمجتمع التكاليف 

ويمكنه أن يهدد الحقوق في العمل، بما في ذلك الحوار االجتماعي والمفاوضة ) وغيرها من الموارد الوطنية
وبغية التصدي لهذه الشواغل، تفاوضت المنشآت متعددة الجنسية واالتحادات النقابية العالمية بشأن . الجماعية

وغالبًا ما ترمي هذه . عايير العمل الدوليةعدد من االتفاقات اإلطارية الدولية، مع الترآيز على احترام م
 .االتفاقات اإلطارية الدولية إلى تغطية العمال في آافة مراحل سالسل التوريد

وأعربت منظمات أصحاب العمل عن قلقها من أّن تكاثر مدونات السلوك وُنظم الرصد يمكنه أن يفضي إلى  .٤٧
وهناك . يؤدي بالضرورة إلى تحسين ظروف العمل تكاليف إضافية وشكوك بالنسبة إلى المنشآت، من دون أن

 . قلق من أن تجد المنشآت نفسها تتكّبد مسؤوليات من المفروض على حكومات آل منها االضطالع بها

  القيمة المضافة

 ٢١ومناقشات المؤتمر بعض جوانب أثر سالسل التوريد العالمية، ٢٠في حين بحثت االجتماعات القطاعية .٤٨
لم يتسَن أمام  ٢٢واحد بشأن مناطق تجهيز الصادرات على مدى عشر سنوات مضت،وانعقد اجتماع ثالثي 

منظمة العمل الدولية فرصة مناقشة المسألة برمتها، والتطرق إلى جميع الجوانب ذات الصلة بواليتها 
 .األساسية

القتصادي وبغية تشجيع المساهمة اإليجابية التي يمكن أن تحققها سالسل التوريد العالمية في التقدم ا .٤٩
واالجتماعي، والتقليل إلى أدنى حد من المشاآل التي يمكن أن تنجم عنها وتسويتها، فإّن من شأن إجراء 
مناقشة عامة بشأن سالسل التوريد العالمية، بما فيها مناطق تجهيز الصادرات، أن يتطرق إلى األهداف 

شة فرصة مهمة أمام المؤتمر لتقييم مجموعة وسوف توفر المناق. االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية
البحوث القائمة والفرص والمخاطر ذات الصلة بسالسل التوريد العالمية ومناطق تجهيز الصادرات 

 .والخيارات السياسية الموجودة، من قبيل تعزيز التعاونيات، وسبل المضي قدمًا

ولية لتقييم المبادرات الكثيرة المرتبطة بسالسل ومن شأن المناقشة أن توفر أيضًا فرصة أمام منظمة العمل الد .٥٠
وتشمل المبادرات الحديثة عددًا متزايدًا من . التوريد العالمية التي تشير إلى تعزيز معايير العمل الدولية

االتفاقات اإلطارية الدولية وإدراج ُنظم إصدار الشهادات في االتفاقات التجارية واالتفاق العالمي لألمم المتحدة 
لمبادئ التوجيهية للمنشآت متعددة الجنسية، الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وا

وهناك أيضًا مبادرات عديدة تقوم . والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
وستخضع . ل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسبها هيئات خاصة تسعى إلى االنتشار في الدائرة االجتماعية، مث

هذه المبادرات للتقييم، مع مراعاة إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية 
 .من أجل وضع استجابة سياسية متسقة") إعالن المنشآت متعددة الجنسية("والسياسة االجتماعية 

 

لقاها مكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية لقطاع األعمال بشأن على نحو ما جاء في العديد من الطلبات التي ت   ١٩
  .معايير العمل الدولية

االجتماع الثالثي بشأن تعزيز العولمة العادلة في قطاع النسيج واأللبسة في بيئة ما بعد اتفاق المنسوجات متعددة    ٢٠
ي بشأن أثر سالسل األغذية العالمية في العمالة، ؛ االجتماع الثالث٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول ٢٦-٢٤األلياف، جنيف، 

  .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول ٢٧-٢٤جنيف، 

، فقط من حيث ٢٠١٣سيتم مناقشة الموضوع خالل المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي في المؤتمر عام    ٢١
  .انعكاسات سالسل التوريد العالمية بالنسبة إلى الحوار االجتماعي

/ تشرين األول ٢ -سبتمبر / أيلول ٢٨ثالثي للبلدان التي تشغل مناطق لتجهيز الصادرات، جنيف، االجتماع ال   ٢٢
  .١٩٩٨أآتوبر 
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  النتيجة المتوقعة

ل مناقشة المؤتمر إشارة سياسية قوية لتشجيع منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية على سوف ترس .٥١
المشارآة بشكل أآثر نشاطًا في معالجة أي مسائل لم تلَق حًال بعد وتتعلق بسالسل التوريد العالمية ومناطق 

إلى الهيئات المكونة بشأن  وعلى وجه الخصوص، من شأن المناقشة أن تقدم اإلرشاد. تجهيز الصادرات
المشاآل وإلى منظمة العمل الدولية بشأن آيفية إعادة تأآيد واليتها واقتناص الفرص بغية زيادة االتساق 

 . السياسي بشكل أآبر

مع مراعاة والية وأولويات آل منظمة متعددة (ومن شأن تحديد المجاالت المحتملة للعمل فيما بين الوآاالت  .٥٢
بما في ذلك من خالل مشاريع التعاون التقني (منظمة العمل الدولية في المستقبل  وأنشطة) األطراف

ونتيجة ذلك، سيتم توضيح وتعزيز والية . ، أن يتسم بأهمية خاصة)والشراآات بين القطاعين العام والخاص
نظمة العمل منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بمناطق تجهيز الصادرات، آما ستقَدم اإلرشادات بشأن نشاط م

الدولية في المستقبل في مجال سالسل التوريد العالمية ومناطق تجهيز الصادرات، بما في ذلك تعزيز إعالن 
 .المنشآت متعددة الجنسية

  تحضير مناقشة المؤتمر

سيستند التقرير المقدم بشأن هذا البند من جدول األعمال، إلى قاعدة معارف يعتد بها، على السواء من حيث  .٥٣
ث واإلرشاد السياسي المنبثق عن المناقشات األخرى للمؤتمر، وإلى الدروس المستخلصة من تنفيذ البحو

 .البرامج التي تستهدف تحديات العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية ومناطق تجهيز الصادرات

المنتجة والعمل الالئق وبغية تحديد السياسات والممارسات الجيدة والبرامج واألدوات الكفيلة بتحقيق العمالة  .٥٤
 :في سالسل التوريد العالمية، بما فيها مناطق تجهيز الصادرات، من المقترح أن تنظر المناقشة في ما يلي

  التغيرات واالتجاهات والمحرآات الهيكلية الرئيسية؛  ■

عيتها انعكاسات سالسل التوريد العالمية، بما فيها مناطق تجهيز الصادرات، على آمية العمالة ونو  ■
  وتوزيعها؛

متوسطة وغيرها الالسياسات والممارسات الجيدة الرامية إلى تعزيز إدماج المنشآت المحلية الصغيرة و  ■
من الشرآات في سالسل التوريد العالمية، واالستراتيجيات الرامية إلى تسريع االرتقاء بمهارات اليد 

  العاملة وتحسين اإلجراءات التنظيمية وزيادة اإلنتاجية؛

  دور معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل؛  ■

  االستراتيجيات التي تقوم على ُنهج متعددة وتكميلية لتحقيق االمتثال في مكان العمل؛  ■

األدوار والمسؤوليات الجلية للحكومات وأصحاب العمل والعمال على المستويين الوطني والدولي، بما   ■
ائمة بين دور الحكومة في إنفاذ القانون ودور الشرآاء االجتماعيين في إقامة الحوار في ذلك العالقة الق

  وتعزيز االمتثال من خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية للشرآات؛

آثار سالسل التوريد العالمية على الطبيعة المتغيرة لعالقة االستخدام، باإلضافة إلى المفاوضة الجماعية   ■
  عي؛والحوار االجتما

دور المنظمات الدولية الممثلة للعمال وألصحاب العمل على المستوى العالمي، بما في ذلك حسب آل   ■
  .قطاع
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  مشروع قرار

 :للمؤتمر، مجلس اإلدارة) ٢٠١٤(فيما يتعلق بجدول أعمال الدورة الثالثة بعد المائة  .٥٥

  :بشأن) ٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧إجراء مناقشة ثانية في دورته يقرر   )أ(

المقترح المتعلق ببند وضع معيار من أجل استكمال اتفاقيتي العمل الجبري في ضوء حصيلة   "١"
بموجب متابعة االستنتاجات بشأن  ٢٠١٣فبراير / اجتماع الخبراء الذي يمكن عقده في شباط

المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التي اعتمدها المؤتمر في 
  ؛)٢٠١٢(حد بعد المائة دورته الوا

المقترح المتعلق ببند وضع معيار بشأن تسهيل االنتقال التدريجي من االقتصاد غير المنظم   "٢"
 إلى االقتصاد المنظم؛

الالئق في سالسل التوريد العالمية، بما في العمل : توفير التوجيه بشأن إدراج البند التاليمدعو إلى   )ب(
  ).مناقشة عامة(ذلك مناطق تجهيز الصادرات 

مقترحات من الممكن إدراجها في جدول أعمال الدورة   - ثانيًا
  للمؤتمر وما بعدها) ٢٠١٥(الرابعة بعد المائة 

ا عناصر لينظر فيها مجلس الواردة فيما يلي هي تلك التي ُدعي المكتب إلى أن يقدم بشأنه الخمسةالمقترحات  .٥٦
بندان مقترحان لوضع المعايير ومناقشة عامة (اإلدارة، سواء باعتبارها مقترحات لجدول أعمال المؤتمر 

أو مقترحات ُينظر فيها باستفاضة في ضوء حصيلة مناقشات المؤتمر في دورته الثانية بعد المائة ) واحدة
)٢٠١٣ .( 

  االنتقال من الحرب (مراجعة توصية تنظيم العمالة   - ألف
  ) وضع معيار) (٧١رقم ( ١٩٤٤، )إلى السلم

  )فريق عمل آارتيي اتمتابعة استنتاج(

  الخلفيــة

وفي سياق  ٢٣.هذا البند المقترح لوضع معيار هو أحد البنود العالقة أمام مجلس اإلدارة منذ دورات عدة .٥٧
، وجدت أمانة مجموعة العمال أّن هذا ٢٠١٢سبتمبر / المشاورات الثالثية غير الرسمية التي أجريت في أيلول

ودعي المكتب إلى أن يبحث بشكل أآمل آيف يمكن أن يكون . البند مثير لالهتمام ودعمته المجموعة األفريقية
 .إجراء وضع المعايير المقترح مفيدًا في القرن الحادي والعشرين

على ضوء العناصر الواردة فيما يلي، وأن وفي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في أن ينظر في المقترح  .٥٨
للمؤتمر في أقرب ) ٢٠١٥(يوفر التوجيه فيما يتعلق بمسألة إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة بعد المائة 

 .وقت ممكن

  الغرض

معيار الوحيد الذي الوتشكل هذه التوصية . ٧١توصية رقم المراجعة  ١٩٩٩اقترح فريق عمل آارتيي عام  .٥٩
. ًا على التدابير الرامية إلى تعزيز إعادة بناء المجتمعات الخارجة من النزاعات من خالل العمالةينص تحديد

 .بيد أّن خصائص االنتعاش من النزاعات وما بعدها تغيرت بشكل آبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

 

  .٧٥- ٥٩، الملحق، الفقرات GB.313/INS/2الوثيقة    ٢٣
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مكانياتها وأن تزود الحكومات أن تحقق آامل إ إذا أريد لهاالتوصية في  إعادة النظر ال بد منوبالتالي، 
 .مالئمبإرشاد  وأصحاب العمل والعمال

  االستجابة الحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضوء 
 األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

التطورات الجيوسياسية الرئيسية إلى تغيرات في سمات ، أدت ١٩٤٤في عام  ٧١منذ اعتماد التوصية رقم  .٦٠
وعقب الحرب الباردة، تزايدت النزاعات المسلحة الداخلية، وغالبًا ما آانت االختالفات . المعاصرة النزاعات

والجو العام من انعدام األمن، السيما بالنسبة إلى المدنيين، . اإلثنية أو الدينية وراء إشعال فتيل تلك النزاعات
األعمال العدائية، وتهدد باندالع المزيد من  هو أيضًا عامل جديد، إذ تتواصل توترات آامنة آثيرة بعد توقف

وتعتبر العمالة وتوليد الدخل عادة أمرًا حيويًا في حاالت ما بعد النزاع لتحقيق االستقرار قصير . الصدامات
والتحول في طبيعة النزاعات قد دفع بهذا . األجل وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي وتحقيق سلم مستدام

وبالتالي، أعادت مؤتمرات قمم ومؤسسات آثيرة التذآير . ميم الجهود المبذولة لبناء السالمالموضوع إلى ص
بأهمية العمل الالئق والحاجة إلى تعزيز تأثيره من خالل التدابير الملموسة التي ترد في سياسة األمم المتحدة 

 ٢٠٠٨، التي اعُتمدت عام بشأن خلق العمالة وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج في مرحلة ما بعد النزاعات
 ").سياسة األمم المتحدة("

  القيمة المضافة

تتمتع منظمة العمل الدولية بميزة نسبية واضحة لتعزيز العمالة في حاالت ما بعد النزاعات، بالتعاون مع  .٦١
منظمات دولية أخرى ووآاالت األمم المتحدة المتخصصة، وذلك بفضل هيكلها الثالثي الفريد وخبرتها 

ويسّلم إعالن منظمة العمل . تها المتعلقة بتعزيز العمالة ومعايير العمل الدولية والعدالة االجتماعيةووالي
بأّن منظمة  ٢٤، مذآرًا بأحكام إعالن فيالدلفيا،)٢٠٠٨(الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة 
 .العمل الدولية تؤدي دورًا أساسيًا في عملية بناء السالم

ألة إعادة بناء المجتمعات الخارجة من النزاعات من خالل العمل أصبحت مؤخرًا من أهم شواغل األمم ومس .٦٢
وقد تبوأت منظمة العمل الدولية مرآز القيادة في تطوير . المتحدة، آما يرد ذلك في سياسة األمم المتحدة

ومن شأن اعتماد معيار عمل . لسياسةسياسة األمم المتحدة، وهي إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ تلك ا
دولي جديد يستند إلى برنامج العمل الالئق، أن يكون أحد السبل األآثر مالءمة لتنفيذ المبادئ الواردة في 

باإلضافة إلى تعزيز جهود منظمة العمل الدولية ومصداقيتها في مجال بناء السلم، ستتيح . سياسة األمم المتحدة
أمام منظمة العمل الدولية فرصة للوفاء بالتزامها إزاء تحقيق االنتعاش االقتصادي  ٧١مراجعة التوصية رقم 

 .واالجتماعي في أعقاب النزاعات آجزء من الجهود التي تبذلها األمم المتحدة على نطاق أوسع

ن، خالل العقدين الماضيي اآلخرونالبرامج التي وضعتها ونفذتها منظمة العمل الدولية والشرآاء  أفضتوقد  .٦٣
، تقوم شراآة واسعة ٢٠١١باإلضافة إلى ذلك، ومنذ عام  .دروس مهمة من أجل اتخاذ إجراءات فعالةإلى 

النطاق تضم منظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي والمصارف اإلقليمية ووآاالت األمم المتحدة 
ضاع الهشة والغارقة في وإداراتها، بتمهيد الطريق أمام مرفق عالمي واعد لتعزيز العمالة في األو

 ٢٥.النزاعات

تحديدًا الحاجة إلى انتهاج نهج تدريجي يقوم على  ٧١سياسة األمم المتحدة، ال ترى التوصية رقم  خالفوعلى  .٦٤
جزءًا  تحديدًا ،عشر الواردة في التوصية األحدالمبادئ ال تشكل ، أخرى وبعبارة. األولوية في عملية بناء السلم

إلدارة األزمة، بل تقترح حلوًال بالنسبة إلى المشاآل الوحيدة والمعزولة من دون من نهج تدريجي ومتسق 
وعلى العكس من ذلك،  .األجل ةطويل إجراءات تستلزموتلك التي  ةسريع تدابيرالتمييز بين تلك التي تستلزم 

االستجابات "ى تجنب ، إل"االتساق والشمولية"يدعو المبدأ التوجيهي األول في سياسة األمم المتحدة، وعنوانه 
 .، ويرآز على الحاجة إلى تدخالت مترابطة ومتعددة األوجه"المعزولة والمجزأة

 

  . ١٩٤٤، فيالدلفيا، ٢٦اإلعالن الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    ٢٤

/ نظر، على سبيل المثال، مذآرة التفاهم بشأن العمل من أجل السالم في القرن األفريقي، منظمة العمل الدوليةا   ٢٥
  .٢٠١٢يناير / آانون الثاني ٢٥الهيئة المعنية بالتنمية والمشترآة بين الحكومات، أديس أبابا، 
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  النتيجة المتوقعة

من شأن معيار عمل دولي محدث يوفر اإلرشاد ويشجع إعادة بناء المجتمعات الخارجة من النزاعات من  .٦٥
ية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل خالل خلق العمالة والحوار االجتماعي، أن يعزز بشكل آبير فعال

 .الدولية في بناء السلم والخروج من األزمات

  تحضير مناقشة المؤتمر

ومن شأن سياسة األمم المتحدة ومذآرتها . هناك الكثير من البحوث والوثائق المتاحة بشأن هذا الموضوع .٦٦
ا ستكون المشاورات مع األمم المتحدة آم. اإلرشادية أن تشكال جزءًا ال يتجزأ من مجموعة المعارف المطلوبة

 .جزءًا من التحضير لمناقشة المؤتمر

) وضع معيار(العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل   - اءـب
االستنتاجات بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل (

  )) ٢٠٠٩( ٩٨ تهدورالمؤتمر في الالئق، التي اعتمدها 

  الخلفيــة

التي اعتمدها  ٢٦دم آمتابعة لالستنتاجات بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق،هذا المقترح مق .٦٧
وهو مقدم إلى مجلس اإلدارة للمرة األولى، وقدمه المكتب في سياق المناقشات . ٢٠٠٩المؤتمر في عام 

ال عن دعمها وأعربت أمانة مجموعة العم. ٢٠١٢سبتمبر / الثالثية غير الرسمية التي أجريت في أيلول
وأيدت مجموعة . آما القى المقترح دعمًا من المجموعة األفريقية. القوي إلجراء المؤتمر مناقشة مزدوجة

والتعليقات التي أبدتها أمانة . البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي إجراء مناقشة عامة بشأن هذا الموضوع
عام إلى ضرورة مقاربة مسألة العنف في عالم مجموعة أصحاب العمل والحكومات األخرى أشارت بشكل 

وفي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في إجراء مناقشة أولى للمقترح على . العمل من منظور أوسع نطاقًا
 .أساس العناصر الواردة فيما يلي، وتقديم اإلرشادات إلى المكتب بشأن إجراءات المتابعة

  الغرض

جنس في العمل بأساليب مختلفة ويطرح تحديًا عالميًا حاسمًا ومهمًا أمام تحقيق يتجلى العنف القائم على نوع ال .٦٨
وفي حين تستهدف منظومة األمم المتحدة العنف القائم على نوع . المساواة بين النساء والرجال في عالم العمل

صميم  الجنس بشكل عام، واضعة انتهاآات حقوق اإلنسان وحاالت النزاع المسلح والعنف المنزلي في
. يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تأتي بإثراء سياقي جديد بفضل واليتها التي تشمل عالم العمل ٢٧المناقشة،

ومن شأن وضع معيار عمل دولي يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل، أن يستند إلى خبرة 
، بمن فيهم النساء والرجال المعرضون منظمة العمل الدولية في مساعدة فئات العمال في أوضاع مستضعفة

وتضمن العضوية الثالثية لمنظمة العمل الدولية، الواقعية في محتوى أي معيار . ألشكال عديدة من التمييز
 .  جديد بشأن هذا الموضوع

 

، الفقرات ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨ولي، الدورة ، مؤتمر العمل الد١٣رقم  محضر األعمال المؤقت: مكتب العمل الدولي   ٢٦
  .من االستنتاجات ٥٤و) د(٥٢و ٤٥و ٥و ٣

الصادر عن الجمعية العامة لألمم  ٤٨/١٠٤، القرار إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأةعلى سبيل المثال،    ٢٧
إلنهاء العنف ضد " اتحدوا"وان ؛ حملة األمين العام لألمم المتحدة بعن١٩٩٣ديسمبر / آانون األول ٢٠المتحدة بتاريخ 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء : النساء؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، موضوع ذو أولوية
  .  ٢٠١٣مارس / آذار ١٥-٤، نيويورك، ٥٧، الدورة والفتيات
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  الهيئات المكونة في ضوء ووقائع االستجابة الحتياجات 
  األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

في مختلف أنحاء العالم ويظهر  نف القائم على نوع الجنس هو من أآثر انتهاآات حقوق اإلنسان شيوعًاإن الع .٦٩
وباإلضافة إلى المبررات . في آل بلد، وفي آل مرحلة من مراحل التنمية االقتصادية وفي إطار جميع الثقافات

لمعالجة العنف القائم على نوع  اظمةالمتعمبررات دوائر األعمال  القائمة على الحقوق، هناك أيضًا الملزمة
وانخفاض األداء الوظيفي  معدل تجددهمالعمال وزيادة  تغّيبإذ تشمل التكاليف التي تتكبدها المنشآت . الجنس

فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط النفسي وتراجع مستوى االندفاع لديهم  أما بالنسبة للعمال،. واإلنتاجية
آما يمكن أن يؤدي العنف في . حاالت اإلعاقة، بل من الممكن أن يؤدي إلى الموتوارتفاع نسبة الحوادث و
المقاضاة والغرامات أو تكاليف التسوية  /سلبية، إضافة إلى الرسوم القانونيةعامة مكان العمل إلى سمعة 

 .العالية وارتفاع أقساط التأمين

وهو مرتبط بالتغيرات في تنظيم العمل وآثافة  .وقد أصبح العنف في العمل محور اهتمام بالغ في عالم اليوم .٧٠
العمل وتقلب مستوى الدخل وفرص العمل واالنتقال التدريجي نحو اقتصاد الخدمات وتأثير األزمة 

وتحتاج اإلجراءات الوقائية والعالجية الفعالة المتعلقة . جنسانية مهمة أبعادًا االقتصادية، بحيث تكتسي جميعًا
ن تراعي أشكال تأثيرها المختلفة على المرأة والرجل باعتبارهما يشغالن مجاالت أإلى بالعنف في العمل 

  .متخصصة مختلفة في أسواق العمل واالقتصادات الوطنية

العنف القائم  حظربشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق إلى  ٢٠٠٩مؤتمر وتدعو استنتاجات  .٧١
آما . ياسات وبرامج وتشريعات وغيرها من التدابير للوقاية منهعلى نوع الجنس في مكان العمل واعتماد س

تذآر بأن مكان العمل هو موقع مالئم للوقاية من خالل تنوير بصيرة المرأة والرجل بشأن الطبيعة التمييزية 
وينبغي التصدي للعنف القائم على نوع الجنس من خالل . للتحرش واآلثار التي يخلفها على الصحة واإلنتاجية

. بلدالجماعية، بحسب االقتضاء، على صعيد المنشأة أو القطاع أو ال ةلحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضا
. تشمل العنف ضد المرأة في مكان العمل ،مساواة بين الجنسينللوالحكومات مدعوة إلى أن تضع مؤشرات 

أن تحسن نظام معلومات سوق ويطلب من منظمة العمل الدولية أن تعزز قدرات خبراء إحصاءات العمل، و
العمل في مجاالت من قبيل العنف ضد المرأة في مكان العمل، وأن تستحدث األدوات وتنشرها، وأن تجري 

  .٢٨التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة والرجل ومنع العنف ضد المرأة في العمل وإزالة لمنع بحوثًا

الدعم في  منعاون التقني الحتياجات الهيئات المكونة من خالل الت وتستجيب منظمة العمل الدولية حاليًا .٧٢
ويدخل . عنف القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي والنفسي واآلثار العرضية للعنف المنزليلل التصدي

ضمن الفئات التي استهدفها الدعم، العمال في المصانع والعمال المهاجرون والعمال المنزليون والنساء في 
  .لسلميبرامج للتأهيل ا

  القيمة المضافة

دأبت منظمة العمل الدولية على تناول مسألة العنف ضد المرأة من خالل اإلشراف على المعايير القائمة بشأن  .٧٣
وتدعو المادة ). ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(المساواة بين الجنسين، ال سيما اتفاقية التمييز 

وتشمل . إلى الحماية من التحرش الجنسي) ١٦٩رقم ( ١٩٨٩بلية، من اتفاقية الشعوب األصلية والق) ٣(٢٠
 ٢٠١١اتفاقية العمال المنزليين،  ،المعايير الحديثة التي تشير مباشرة إلى العنف القائم على نوع الجنس

  .٢٠٠٣٠توصية رقم الو ٢٩)١٨٩ رقم(

عايير منظمة العمل وعلى الرغم من أن التحرش الجنسي في العمل يدخل في نطاق المجموعة القائمة لم .٧٤
إذا ما يمكنها  الدولية والمواد التدريبية والعمل الراهن، ما تزال هناك ثغرات في نهج منظمة العمل الدولية،

أن تكمل اإلطار القائم لمعايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية التي تتناول العنف القائم على نوع  ،عولجت
بالمسائل االجتماعية  ليس مسألة تمييز فحسب، بل هو متصل أيضًا والعنف القائم على نوع الجنس. الجنس

 

  .من االستنتاجات ٥٤، ٥٢، ٤٥، ٥ ، مرجع سابق، الفقرات١٣رقم  محضر األعمال المؤقت:  مكتب العمل الدولي   ٢٨

  .٥المادة    ٢٩

  ).ج(١٤الفقرة    ٣٠
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وعليه، ال بد من معالجته في إطار نهج شامل . واالقتصادية والقانونية والسالمة والصحة المهنيتين والتعليم
  .الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق يضم

  المتوقعة النتيجة

 االعنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل أن توفر تتناوالنولية منظمة العمل الدوتوصية ل ةمن شأن اتفاقي .٧٥
منظمات آل منهم لمنع العنف القائم على نوع الجنس ومعالجته في عالم لهيئة اإلدارية وللللعمال و أساسًا

تفاقات اإلرشاد بشأن اال اوفريأن  ينومن شأن الصك. لتناول المسألة فريدًا العمل، إذ يوفر مكان العمل سياقًا
العنف القائم على مواجهة شرآات وسياسات في الوسياسات الموارد البشرية  جيدًا الجماعية المصممة تصميمًا

اإلرشاد للحكومات العتماد  اوفرينوع الجنس والسياسات النقابية وبرامج مكان العمل والدعم، وأن 
على آليات الحوار واتفاقات المفاوضة  رآيزينبغي التو. المناسبة االستجابات السياسية والتدابير التشريعية

ويتيح الوجود اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية . الجماعية باعتبارها من األمور المحورية في هذا الصدد
التي آان لها تأثير إيجابي في مشارآة ولمنع العنف ضد النساء والفتيات،  التي اعتمدتالفرصة لرصد التدابير 
  .واإلبالغ عنها ،لعملآال الجنسين في سوق ا

  تحضير مناقشة المؤتمر

 ستستندلتحضير المناقشة التي  جيدًا ستشكل البحوث والتوعية بشأن الموضوع الذي يضطلع به المكتب أساسًا .٧٦
تبرز أآثر االستراتيجيات الوقائية فعالية وأنجعها استجابة، وتحدد الثغرات والتحديات  ٣١إلى مواد وتقارير
 العنف القائم على نوع الجنس، استنادًا لمنعستجابات أآثر فعالية، بغية وضع نهج شمولي التي تواجه تحقيق ا

آما ستكون المشاورات مع األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة األخرى وغيرها . إلى برنامج العمل الالئق
  .رمن األعمال التحضيرية لمناقشة المؤتم من المنظمات الدولية العامة وتعليقاتها جزءًا

مقترح قائم () مناقشة عامة(إقامة عالم عمل متنوع وشامل   -  مـجي
  )على اقتراح تقدمت به أمانة مجموعة أصحاب العمل

  الخلفية

اقتراح تقدمت به أمانة مجموعة أصحاب  منبثق عنوهو . للمرة األولى إلى مجلس اإلدارةمقدم هذا المقترح  .٧٧
أنه مجال  وآانت األمانة قد رأت .٢٠١٢سبتمبر  /ة في أيلولالعمل في سياق المشاورات الثالثية غير الرسمي

وقد أعرب عدد من الحكومات عن تأييده . للمؤتمر) ٢٠١٤( الثالثة بعد المائةفي الدورة  يتعين مناقشتهرئيسي 
وأآدت أمانة مجموعة العمال على ضرورة درس المسألة من حيث . المجموعة األفريقيةللمقترح، بما فيها 

إلى العناصر الواردة أدناه  مناقشة أولى استنادًا إجراءوفي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في . الشمولية
  .وتوفير اإلرشاد للمكتب بشأن أي إجراء متابعة

  الغرض

 فعاًال ستنظر المناقشة العامة بشأن بناء عالم عمل متنوع وشامل في آيفية تسخير إمكانيات العمالة تسخيرًا .٧٨
وستستعرض إدماج مختلف الفئات المهمشة والتي يصعب الوصول إليها . من قوة عاملة أآثر تنوعًاواالستفادة 

إلى أسباب من قبيل نوع الجنس واإلعاقة والسن والعرق واالنتماء اإلثني واألصل  في عالم العمل، استنادًا
رية واإليدز، باعتبارها الوطني والجنسية والدين والتوجه الجنسي والوضع إزاء فيروس نقص المناعة البش

. وفعالية وأآثر قدرة على التنافس ترحيبًاو وسيلة لتعزيز العمل الالئق من خالل أماآن عمل أآثر شموًال
استحداث : وسترآز المناقشة على اإلدماج وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وإمكانياتها الكبيرة من أجل

العمالة لتشمل المجموعات نطاق وتحسين العمل الجماعي؛ توسيع وظائف إضافية من خالل زيادة االبتكار 

 

  انظر، على سبيل المثال،    ٣١
ILO: Gender-based violence in the world of work: Overview and selected annotated bibliography 
(Geneva, 2011). 
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؛ وزبائنهممكاسب عملية واقتصادية جمة لصالح العمال وأصحاب العمل تحقيق ما تكون مستبعدة؛  التي آثيرًا
  .تعزيز ممارسات عمالة غير تمييزية

  الهيئات المكونة في ضوء  ووقائع االستجابة الحتياجات
  ية لمنظمة العمل الدوليةاألهداف االستراتيج

الناشئة عوامل من قبيل تعاظم العولمة والتغير الديموغرافي والهجرة والتعدد الثقافي والتكاليف االقتصادية  إن .٧٩
وزيادة االهتمام بحقوق اإلنسان والمسؤولية االجتماعية للشرآات، تساهم في زيادة الترآيز على  عن االستبعاد

وتواجه البلدان في األقاليم آافة وفي جميع مراحل التنمية معضلة . ن العملاإلدماج وإتاحة الفرص في مكا
إذ أن معدالت البطالة أعلى في صفوف العمال من الشباب . السكان المسنين والشباب العاطلين عن العمل

 في المائة من سكان العالم، أو ما يعادل مليار شخص، يعانون من شكل من أشكال ١٥وحوالي . وآبار السن
وتشير التقديرات إلى أن . ٣٢في العالم الكبرىاإلعاقة، مما يعني أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمثلون األقلية 

وتتمتع النساء، اللواتي تشكلن نصف . مليون شخص ٧٨٥عدد األشخاص في سن العمل ضمن هذه الفئة يبلغ 
في مشارآة متزايدة ولديهن آمال  في المائة من القوى العاملة في العالم، بمستوى تعليمي جيد ٤٠السكان و

في المائة من  ٢٠و ٨ما ينتمي العمال المهاجرون الذين يشكلون ما بين  وغالبًا. آاملة وهادفة في سوق العمل
وتعاني . في سوق العمل شدما يصطدمون بحواجز أ القوى العاملة، إلى أقلية عرقية أو إثنية أو دينية، وغالبًا

وتبرز . عالية من البطالة وصعوبة الحصول على فرص ضمن العمالة المنظمة الشعوب األصلية من معدالت
الحاجة إلى استجابات سريعة وشاملة لهذه االتجاهات الناشئة لتعزيز المساواة في المعاملة وآفالتها، وتكافؤ 

ستناد إلى ويستغل قطاع األعمال مفهوم التنوع من أجل اال. الفرص للجميع في العمل الكامل والمنتج والالئق
معايير منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والعمال ذوي 
المسؤوليات العائلية والتأهيل المهني وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وفيروس نقص المناعة البشرية 

على سبيل المثال، من خالل (ات العمالية عن دوائر األعمال والنقاب وتستفيد الحكومات، فضًال. واإليدز
، من االستراتيجيات وتعتمد السياسات لتنفيذ الممارسات غير التمييزية وتعزيز تكافؤ )االتفاقات الجماعية

وتدعو نقابات العمال إلى زيادة التنوع في مكان العمل على أساس عدم . الفرص والمساواة في المعاملة
للتصدي  توظيف قوة عاملة أآثر تنوعًا ،ي تواجه تحوالت ديموغرافية سريعةالتمييز، وتشجع الحكومات الت

وقد تساعد اإلدارة الفعالة للتنوع واإلدماج على تغيير المواقف وضمان اإلقرار . اليد العاملةلنقص 
  .بالممارسات التمييزية وتحديد سبل حلها

  القيمة المضافة

إلى تماسك اجتماعي أآبر وتحسين الرفاهية واإلنتاجية،  من شأن عالم عمل متنوع وأآثر شمولية أن يؤدي .٨٠
والهيئات المكونة الثالثية، من خالل الحوار . المستضعفةالفئات االجتماعية واستبعاد وأن يتصدى لتهميش 

االقتصادي المنظور في أفضل وضع لمعالجة هذه المسألة من منظور العدالة االجتماعية وهي االجتماعي، 
وهي إذ تضطلع بذلك، يمكنها أن تتناول الموضوع بطريقة بناءة . هة نظر دوائر األعمالواالجتماعي ووج

، تستند إلى الواقع االقتصادي وإيجابية وأن تتوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تعزز قوة عاملة أآثر تنوعًا
ب العمل ومنظمات باإلضافة إلى ذلك، لممثلي الحكومات وممثلي منظمات أصحا. وتحترم المعايير الدولية

العمال إسهام مهم يمكن أن يقدموه من خالل الخبرات التي اآتسبوها وعلمهم باالحتياجات والممارسات 
  .الجيدة

  المتوقعة ةجيالنت

، وأن مواآبة للعصروحوار  عملية تفكيرمن شأن المناقشة العامة في المؤتمر أن تتيح الفرصة للضلوع في  .٨١
ملموسة  إرشاداتآما ستحدد . للنظر في هذه المسائل شامًال ًاأن توفر إطار تتوصل إلى استنتاجات من شأنها

الهيئات المكونة وداخل النظام متعدد األطراف لدى المكتب و أن تتخذ فيالخطوات التالية التي يتعين تبّين و
  .أآثر فعالية لتسخير إمكانات التنوع تسخيرًا

 

 .WHO/World Bank: World report on disability (Geneva, 2011):   انظر   ٣٢
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  تحضير مناقشة المؤتمر

ناقشة عامة استعراض مجموعة متنوعة من المعارف المتعلقة بالموضوع من عداد إلجراء مإلسيشمل ا .٨٢
 معمقًا وقد باشر المكتب بالفعل بحثًا. األبعاد المختلفة للتنوع بما يعكسمختلف األقاليم والقطاعات وتحليلها، 

ات الوطنية ، ولديه قاعدة بيانات واسعة بشأن القوانين والسياس٣٣بشأن تطبيق معاييره المتعلقة بالمساواة
بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل  ٢٠٠٩عام  وتوفر استنتاجات. المتعلقة بعدم التمييز والمساواة

المناقشة العامة بشأن العمالة والحماية  حصيلةالالئق نقطة مرجعية ثابتة للمناقشة، آما ينبغي أن توفر 
لمعالجة  أساسًا ،للمؤتمر) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةفي الدورة  الجديداالجتماعية في السياق الديموغرافي 
  .مسألة الشيخوخة ضمن سياق التنوع

ويجري في الوقت الراهن بحث بشأن العديد من أسباب التمييز، بما فيها نوع الجنس والتوجه الجنسي  .٨٣
ت آما يجري إعداد إرشادات لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل وضع سياسا. والجنسية

ومن المقرر وضع مواد تدريبية وعقد حلقات عمل إقليمية حول . مكان العمل بشأن التنوع العرقي وتنفيذها
نوع الجنس والتنوع لصالح أصحاب العمل خالل فترة السنتين الحالية، وقد بدأت الشبكة العالمية لمنظمة 

، سألة إدماج المعوقين في مكان العملالعمل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة بالفعل في الترآيز على م
ومع ذلك، ستكون هناك حاجة للمزيد من . بالتشاور مع الشرآات متعددة الجنسية ومنظمات أصحاب العمل

األبحاث حول آثار التنوع الثقافي على االقتصاد واألعمال وفوائده، وحول دور العالقات الصناعية في هذا 
  .الصدد

  حث في ضوء نتائج مناقشات مقترحان لمزيد من الب  -  دال
  للمؤتمر) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةالدورة 

. تحول عالم العمل إلى اقتصاد منخفض الكربون ) ٢(نزاعات العمل؛  تسوية ) ١: (يتضمن المقترحان .٨٤
لإلبقاء على فترة  ٣٤مجلس اإلدارة وسيعقب هذان المقترحان، في حال استبقائهما، النهج الذي اعتمده حديثًا

ية مفتوحة في جدول أعمال المؤتمر وإرجاء قراره، في الحالة الراهنة، في ضوء نتائج المناقشات التي زمن
ومجلس اإلدارة مدعو إلى النظر في االقتراحين وتوفير . للمؤتمر) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةدارت في الدورة 

المناقشة المتكررة ب فيما يتعلقللمؤتمر ) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةاإلرشاد إلى المكتب من أجل إعداد الدورة 
  .عن الحوار االجتماعي والمناقشة العامة بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء

  التنسيق مع نتائج (االقتراح المتعلق بتسوية نزاعات العمل 
  )المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي

 تعلى جدول األعمال في سياق المشاورات الثالثية غير الرسمية التي جر وضعت ثالثة اقتراحات ذات صلة .٨٥
وقدمت أمانة مجموعة أصحاب العمل المقترح األول بهدف إجراء مناقشة عامة . ٢٠١٢سبتمبر  /في أيلول

أمانة مجموعة العمال المقترح  قدمتو". تعزيز اآلليات الفعالة لتسوية المنازعات: تسوية المنازعات"بشأن 
لثاني بغية وضع معايير بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتسوية نزاعات العمل من أجل تسوية فعالة وسريعة ا

آما . بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ٢٠١٢لنزاعات العمل، في ضوء المناقشة المتكررة لعام 
متكررة بشأن الحوار االجتماعي في عام إلى إمكانية النظر في هذه المسألة في ضوء نتائج المناقشة ال أشير

لتعزيز عالقات صناعية  مقترحًا مجلس اإلدارة وتناول بندًا مقدمًا أصًال إلىثالث القتراح االآان و. ٢٠١٣
سليمة من خالل منع نزاعات العمل وتسويتها ليكون محل مناقشة عامة لمتابعة االستنتاجات الصادرة عن 

 

دراسة استقصائية عامة بشأن : إضفاء وجه إنساني على العولمة: انظر، على سبيل المثال، مكتب العمل الدولي   ٣٣
المبادئ والحقوق ؛ ٢٠١٢، جنيف ١٠١، الدورة )باء١الجزء (االتفاقيات األساسية المتعلقة بالحقوق، التقرير الثالث، 

؛ ٢٠١٢، جنيف، ١٠١، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة إلى العملمن االلتزام : األساسية في العمل
التقارير العالمية بشأن المساواة في العمل بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في 

  .٢٠١١و ٢٠٠٧و ٢٠٠٣العمل، الصادرة في عام 

  ).٩٧-٩١لفقرات ا(انظر الجزء ثالثًا من هذه الوثيقة    ٣٤
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كتب أنه يمكن تناول هذا الموضوع في البداية ضمن إطار المناقشة المتكررة واقترح الم. ٣٥فريق عمل آارتيي
وأيد هذا االقتراح مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي وعدد . ٢٠١٣عن الحوار االجتماعي لعام 

  .مجهاالمتشابهة ود المختلفة وإنماآما اقترح أن تعاد صياغة المقترحات الثالثة . من الحكومات األخرى

وتعتبر . في أوساط الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بالغًا ومن الواضح أن هذه المسألة أثارت اهتمامًا .٨٦
بما فيها محاآم العمل، آلية التوفيق والوساطة (إجراءات وآليات منع نزاعات العمل وتسويتها تسوية فعالة 

  .صناعية مستقرة ومثمرة وسوق عمل فعال ضرورية لتحقيق العدالة االجتماعية وعالقات) والتحكيم

في وجهات النظر لالستمرار في بحث المقترح بهدف إدراجه المحتمل في جدول أعمال  ًاويبدو أن هناك تآلف .٨٧
وتتزايد األدلة على وجود . ٢٠١٣المؤتمر في ضوء نتائج المناقشة المتكررة عن الحوار االجتماعي في عام 

طني، بما في ذلك استحداث محاآم متخصصة في مجال العمل وتعزيزها ابتكارات مهمة على الصعيد الو
العمال  قيامو) مثال ذلك، التوفيق والوساطة(وتحديث إجراءاتها وإدماج عمليات أخرى لتسوية المنازعات 

ويوفر تقرير المناقشة المتكررة عن الحوار . ج جديدة من خالل المفاوضة الجماعيةنُهبوضع وأصحاب العمل 
فرصة ثمينة الستعراض االتجاهات واالبتكارات وتحديد السياسات والممارسات التي  ٢٠١٣ماعي لعام االجت

اإلجراءات  الوصول إلىآفالة إمكانية  :ويدخل في هذا النطاق. تدعم منع نزاعات العمل وتسويتها بشكل فعال
كفاءة لمعالجة نزاعات العمل الفعالية من حيث التكلفة وال ؛أهمية وضع إجراءات سريعة وعادلة ؛وتبسيطها

مهد الطريق لبحث موضوعي لهذه المسألة تمجلس اإلدارة أن  فيهذا المقترح مناقشة ومن شأن . المتخصصة
خالل المناقشة المتكررة وإتاحة اإلرشاد بشأن ما إذا آان ينبغي إيالء المزيد من االهتمام لوضع مبادئ 

  .توجيهية لتسوية نزاعات العمل تسوية فعالة

  انتقال عالم العمل بشأن  )تكملها توصية( اتفاقية من أجلمقترح 
  التنسيق مع نتائج المناقشة العامة ( إلى اقتصاد منخفض الكربون

  )بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء

، ٢٠١٢سبتمبر  /لقدمت أمانة مجموعة العمال االقتراح في سياق المشاورات الثالثية غير الرسمية في أيلو .٨٨
أن يخضع لمزيد من البحث في ضوء نتائج المناقشة العامة بشأن التنمية المستدامة  ينبغيحيث أشارت إلى أنه 

 أن وضعوتم التأآيد على . للمؤتمر) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةوالعمل الالئق والوظائف الخضراء في الدورة 
ي الوقت المناسب لتوفير اإلرشاد إلى الحكومات ومنظمات فسيأتي منظمة العمل الدولية ل محتملصك جديد 

أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن آيفية تعزيز حماية البيئة من خالل دعم التدابير االجتماعية 
ومن شأن هذا الصك أن يخدم عملية وضع . واالقتصادية الالزمة لتيسير االنتقال إلى التنمية المستدامة

يحدد معايير العمل أن في مكان العمل، و منصفةلة أن يجري وضع ترتيبات انتقالية السياسات الالزمة لكفا
  .العمل بشأن هذه السياسات المختلفة رشدالدولية التي يمكن أن ت

مسألة االنتقال إلى اقتصاد مستدام  ٢٠١٣عده المكتب من أجل المناقشة العامة في عام يقرير الذي توسيتناول ال .٨٩
الستخدام والسالمة أمام اوسيستكشف الفرص والتحديات والمخاطر المحتملة . رومنخفض الكربون وأخض

وسيسلط الضوء على السياسات . والصحة المهنيتين وظروف العمل والعدالة االجتماعية وحقوق العمل
 وسيقترح. والترتيبات المؤسسية وأنجع الممارسات في إدارة المخاطر والتحديات التي تواجه المنشآت والعمال
آما سيبحث . التقرير تدابير للمساعدة في بناء مرونة المنشآت وآفالة عملية انتقال منصفة بالنسبة للعمال

منظمة العمل الدولية القائمة من أجل دعم وتوصيات التقرير أهمية وإمكانات التطبيق الفعال التفاقيات 
ساسية الثماني واتفاقيات اإلدارة السديدة وستشمل االتفاقيات األ. االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة

ومجموعة من الصكوك المتعلقة ) ٢٠٢رقم ( ٢٠١٢األربع والتوصية بشان أرضيات الحماية االجتماعية، 
 ٣٦  آما سيراعي استنتاجات المؤتمر بشأن تعزيز المنشآت المستدامة. بالسالمة والصحة المهنيتين

وسيجري استكشاف سبل . ٣٧ اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية واالستنتاجات بشأن المهارات من أجل تحسين
 

  .٨٦- ٧٦، الملحق، الفقرات GB.313/INS/2الوثيقة    ٣٥
، ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٥رقم  محضر األعمال المؤقتمكتب العمل الدولي،    ٣٦

  .٩٥ صفحة

، ٢٠٠٨، جنيف، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٦رقم  محضر األعمال المؤقتمكتب العمل الدولي،    ٣٧
  .٤٦ صفحة
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من أجل تحقيق نتائج أفضل من  وحيدتحسين استخدام صكوك منظمة العمل الدولية القائمة في إطار سياسة 
. منخفض الكربونو أخضرحيث فرص العمل الالئق واإلدماج والمساواة ضمن عملية االنتقال إلى اقتصاد 

نتائج المناقشة العامة أن توفر اإلرشاد بشأن سبل تناول المؤتمر لهذا األمر، بما في ذلك ومن شأن التقرير و
صك باستعراض مجموعة معايير العمل الدولية القائمة بهدف تحديد ما إذا آان هناك ضرورة الستكمالها 

ر المنظم، في وضع وستكون منظمة العمل الدولية، شأنها شأن الصك الجديد المحتمل بشأن االقتصاد غي. جديد
والمؤشرات  هدافمن األمحتملة ووضع مجموعة جديدة  ٢٠١٥أفضل للمساهمة في إطار التنمية لما بعد عام 

إيالء االعتبار الالزم لما يحدث من  سيتعينو. ٢٠+في أعقاب مؤتمر قمة ريو  الغايات للتنمية المستدامة،و
  .تطورات في هذا الصدد

  مشروع قرار

  :أعمال دورات المؤتمر المقبلة، مجلس اإلدارة فيما يتعلق بجدول .٩٠

  :مدعو إلى توفير اإلرشاد بشأن  )أ(

) ٧١رقم ( ١٩٤٤، )االنتقال من الحرب إلى السلم(إدراج مراجعة توصية تنظيم العمالة   "١"
مع اإلشارة إلى للمؤتمر، ) ٢٠١٥(في جدول أعمال الدورة الرابعة بعد المائة ، )وضع معيار(

  ؛٢٠١٤اقشة المتكررة بشأن العمالة في مالءمتها للمن

مقترح من أجل إدراج بند بهدف وضع معيار بشأن العنف القائم  :أي إجراءات متابعة مطلوبة  "٢"
  ؛)مناقشة عامة(على نوع الجنس في عالم العمل؛ وبند بشأن بناء عالم عمل متنوع وشامل 

بشأن ) تكملها توصية(بشأن اتفاقية مقترحات بشأن تسوية نزاعات العمل والإرجاء النظر في   )ب(
اقتصاد منخفض الكربون في انتظار حصيلة المناقشات ذات الصلة في  إلىاالنتقال من عالم العمل 

  .للمؤتمر) ٢٠١٣( الثانية بعد المائةالدورة 

  بشأن عملية وضع  آخر المستجدات  - ثالثًا
  جدول أعمال المؤتمر

  المؤتمرالمشاورات بشأن عملية وضع جدول أعمال 

بشأن وضع جدول عملية التشاور لمجلس اإلدارة ) ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني( ٣١٢انطلقت في الدورة  .٩١
سلسلة من المشاورات بشأن مسألة  ٣٩االستشاري الثالثي فريقوخالل العام الماضي، عقد ال. ٣٨أعمال المؤتمر

وشملت . متعلقة بإصالح المؤتمر في سياق مناقشات وإماضمن مشاورات خاصة  إماجدول أعمال المؤتمر، 
للمؤتمر ومسألة عملية وضع جدول ) ٢٠١٤( الثالثة بعد المائةالمناقشات اختيار بنود جدول أعمال الدورة 

  .أعمال المؤتمر إجماًال

، نوقشت مسألة عملية ٢٠١٢٤٠فبراير  /وفي أعقاب المشاورات الثالثية غير الرسمية التي أجريت في شباط .٩٢
وجرى مزيد من تبادل . ٢٠١٢مايو  /أيارالمؤتمر خالل المشاورات التي عقدت في  وضع جدول أعمال

الثالثي وأخذ الفريق االستشاري . ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ٢٠وجهات النظر خالل المشاورات التي عقدت في 
 ١٥ت في التي عقدوات خالل المشاورات الثالثية غير الرسمية المتعلقة بإصالح المؤتمر ناقشبهذه الم علمًا

  .أآتوبر /تشرين األول

 

  .GB.312/WP/GBC/1؛ الوثيقة ١٥، الفقرة GB.312/PVالوثيقة    ٣٨

  .من تمهيد الخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ١٩انظر الفقرة    ٣٩

  .١٢-٩، الفقرات GB.313/INS/2الوثيقة    ٤٠
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  وضع جدول أعمال المؤتمر ةالتطورات األخيرة في ممارس

لم  ماالحظة أنه ال يمكن تحقيق تحسينات مستدامة في عملية وضع جدول أعمال المؤتمر تجدر المفي البداية،  .٩٣
ينبغي اعتماد نهج شامل آما . تماَش معهاالتغييرات المقابلة نتائج المناقشات بشأن إصالح المؤتمر وت ِ تراع

بتوافق في اآلراء بشأن  لمقاربة االنعكاسات المؤسسية واإلجرائية لوضع جدول أعمال المؤتمر، مدعومًا
  .سياسة معايير منظمة العمل الدولية، بما فيها آلية استعراض المعايير

من أجل  الة االجتماعيةالعدمنظمة العمل الدولية بشأن خطة المناقشات المتكررة بموجب إعالن ل ولقد سبق .٩٤
ومما ساعد . ساهمت، على النحو المنشود، في تبسيط عملية إعداد جدول أعمال المؤتمرأن ، عولمة عادلة

في جدول أعمال آل دورة من دورات المؤتمر  ةمهمة وضع جدول أعمال المؤتمر إدراج مناقشة متكرر
ما ساعد هذا األمر في التخطيط لألعمال التحضيرية آ. هذه المناقشاتلالمقابلة لدورة السنوات السبع الراهنة 

، ٢٠١٢سبتمبر  /وعلى نحو ما تم التذآير به خالل المشاورات التي عقدت في أيلول. لمناقشات المؤتمر تلك
وهذا بالذات ما عرفته . لنتائج المناقشات المتكررة أن تيسر تحديد البنود لدورات المؤتمر المقبلة يمكن أيضًا
وترد أعاله المقترحات لمتابعة استنتاجات ). الضمان االجتماعي(لمتكررة عن الحماية االجتماعية المناقشة ا

وقد . واستنتاجات المناقشة المتكررة عن العمالةالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل 
الدعم من أجل إيالء ، ٢٠١٢وبر أآت /التي أجريت في تشرين األول ،وفرت المشاورات بشأن إصالح المؤتمر

منظمة العمل االهتمام لتنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الغرض المحدد من المناقشات المتكررة بموجب إعالن 
  .أآمل تحقيقًامن أجل عولمة عادلة، العدالة االجتماعية الدولية بشأن 

هو تيسير النقاش في مجلس  ،ل المؤتمرمن المشاورات الثالثية غير الرسمية بشأن وضع جدول أعما الهدفو .٩٥
 تاإلدارة وتعزيز فعالية العملية من خالل توفير اإلرشاد المنظم والمالئم إلى المكتب إلعداد المناقشات ذا

مجلس اإلدارة، الذي  يتخذهاغير أنه من الواضح أنها ال تحل محل المناقشات الرسمية والقرارات التي . الصلة
 يتعينوقد . اختيارها من أجل جدول أعمال المؤتمر تعينالقرارات بشأن البنود التي يعن اتخاذ  يظل مسؤوًال

ها بأسلوب فعال إجرائلضمان  مستفيضًا بحث طرائق هذه المشاورات الثالثية غير الرسمية ووتيرتها بحثًا
  .وشفاف وفي الوقت المناسب

وتضمن المشاورات الثالثية غير الرسمية  .اتخاذ خطوات لتعزيز الدور الذي يضطلع به المكتب أيضًا يجريو .٩٦
وفي الوقت ذاته، من الضروري تعزيز االتساق والتنسيق . استجابة المكتب القتراحات الهيئات المكونة

، سواء على مستوى اختيار البنود المقترحة على مجلس اإلدارة من أجل أن ينظر على نطاق المكتب والتعاون
ومن الواضح أن جدول أعمال . قشات المؤتمر المتعلقة بالبنود المختارةفيها أو على مستوى اإلعداد لمنا
ويجري . على نحو أآثر اتساقًا يضافر جهوده بشأنهالمكتب أن تعين على االمؤتمر هو أحد المجاالت التي ي

  .إلصالحات المكتب الراهنة استعراض الترتيبات الداخلية والعمليات ذات الصلة، وسيتم تنفيذها وفقًا

واقترح خالل المشاورات . بعيد المدى ، عرفت ممارسة مجلس اإلدارة بشأن توقيت قراراته تطورًاخيرًاوأ .٩٧
) ٢٠١٢مارس  /آذار( ٣١٣وخالل الدورة  ٢٠١٢فبراير  /الثالثية غير الرسمية التي أجريت في شباط

أعمال المؤتمر المعني، ، آقاعدة عامة، اإلبقاء على فترة زمنية مفتوحة في جدول ينبغي لمجلس اإلدارة أنه
ومن شأن هذا أن يتيح اختيار بند من البنود آمتابعة . ٤١لمجلس اإلدارة يونيه /حزيرانإلى حين انعقاد دورة 

للمؤتمر، بما في ذلك لجنة المناقشة المتكررة، أو مسألة من مواضيع الساعة  التابعة لعمل إحدى اللجان التقنية
بأنه  ومع ذلك، جرى اإلقرار أيضًا. ٤٢اإلدارة بالفعل هذا النهج في مناسبتين بع مجلساتوقد . ملحًا بحثًاتتطلب 

ال بد لتوقيت القرارات النهائية بشأن بنود جدول األعمال أال يراعي فحسب الميزات الناجمة عن معالجة 
 لبنود اضرورة توفير الوقت المناسب للتحضيرات، ال سيم المسائل ذات األهمية الكبرى، بل أن يراعي أيضًا

  .وضع المعايير

 

  .٩، الفقرة GB.313/INS/2الوثيقة    ٤١

، أن اختيار البند التقني الثاني في جدول أعمال الدورة )٢٠١١مارس / آذار( ٣١٠قرر مجلس اإلدارة في دورته    ٤٢
لمجلس اإلدارة بعد المناقشة المتكررة عن ) ٢٠١١ يونيه/ حزيران( ٣١١للمؤتمر سيجري في الدورة ) ٢٠١٢( ١٠١

ا النهج مجلس اإلدارة من إدراج بند لوضع معيار في ومكن هذ. للمؤتمر) ٢٠١١( ١٠٠الحماية االجتماعية في الدورة 
عالوة على ذلك، وآما هو مبين أعاله، ترآت فترة زمنية مفتوحة في . للمؤتمر) ٢٠١٢( ١٠١جدول أعمال الدورة 
 ١٠١للسماح باختيار بند من البنود لمتابعة المناقشات التي أجريت في الدورة ) ٢٠١٤( ١٠٣جدول أعمال الدورة 

)٢٠١٢ .(  
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  مشروع قرار

  :يطلب مجلس اإلدارة من المكتب ،فيما يتعلق بعملية وضع جدول أعمال المؤتمر .٩٨

اتخاذ الترتيبات المناسبة لمواصلة المشاورات الثالثية غير الرسمية فيما يتعلق بكل من عملية وضع   )أ(
ت المؤتمر المستقبلية، مع المراعاة جدول أعمال المؤتمر واختيار البنود من أجل جدول أعمال دورا

  ؛)٢٠١٢وفمبر ن /تشرين الثاني( ٣١٦الواجبة للتعليقات والمقترحات المقدمة في دورته 

مارس  /آذار( ٣١٧إعداد وثيقة بشأن عملية وضع جدول أعمال المؤتمر لينظر فيها في دورته   )ب(
٢٠١٣  .(  


