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 5102تشرين األول/ أكتوبر  9 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من األول البند

  :مـر المنظـاد غيـى االقتصـة علـة المنظمـماء الســإضف
 تسهيل االنتقال رامية إلى متابعة القرار بشأن الجهود ال

  من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم

 
 غرض الوثيقة 

الوثيقة لمحة عامة موجزة عن مسوغات وهدف ومضمون التوصية الجديدة بشأن االنتقال تقدم هذه  
(، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي 512)رقم  5102من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

-5102. كما تضع أولويات استراتيجية عمل محتملة من جانب المكتب للفترة 5102في حزيران/ يونيه 
 ، ترمي إلى إنفاذ القرار المعني دعماً للجهود التي تبذلها الهيئات المكونة لتنفيذ التوصية.5150

ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يوفر اإلرشاد بشأن إجراء المتابعة المقترح وأن يطلب من المدير العام 
 (.21قرار في الفقرة تنفيذ التدابير المحددة في القرار، في حدود الموارد المتاحة )انظر مشروع ال

 

 األهداف االستراتيجية األربعة جميعها. الهدف االستراتيجي المعني:

من شأن خطة العمل المقترحة أن تؤثر في نشاط المكتب فيما يتعلق باالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى  االنعكاسات السياسية:
باإلضافة إلى الدور األوسع للمنظمة على المستوى الدولي، بما في ذلك ما االقتصاد المنظم لفترات السنتين الثالث القادمة، 

 المعتمد مؤخراً. 5101يتعلق بمتابعة برنامج التنمية المستدامة لعام 

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

ومن المطلوب حشد الموارد . 5100-5102المقترحات القادمة للبرنامج والميزانية لما بعد الفترة  علىانعكاسات  االنعكاسات المالية:
 من خارج الميزانية لتنفيذ خطة المتابعة.

 .512بالتوصية رقم باإلخطار المدير العام  قياموتنفيذها وكييف خطة العمل ت إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة سياسة العمالة. الوحدة مصدر الوثيقة:

، وترد 5102حزيران/ يونيه  ، جنيف،012الدورة  مؤتمر العمل الدولي،، 0-01 رقممحضر األعمال المؤقت  الوثائق ذات الصلة:
لقرار بشأن في القسم ألف منه التوصية بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم ويرد في القسم باء منه ا

 .5100-5102لبرنامج والميزانية للفترة ؛ االجهود المبذولة لتسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم
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 ةـمقدم

(، التوصية بشأن االنتقال من االقتصاد غير 5102اعتمد مؤتمر العمل الدولي، في دورته الرابعة بعد المائة ) .1

 5102المنظم إلى االقتصاد المنظم، المنظم إلى االقتصاد المنظم )توصية االنتقال من االقتصاد غير 

إجماعي،شبه ((، استناداً إلى توافق ثالثي متين وتصويت 512 )رقم
0
 بعد عملية تشاور استمرت عامين. 

وتكتسي هذه التوصية الجديدة أهمية استراتيجية بالنسبة لعالم العمل ولمستقبل العمل: فهي تعني نصف القوى  .2

المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم، العاملة في ظروف  في 01العاملة في العالم وأكثر من 

غير منظمة. وتشكل التوصية معيار العمل الدولي األول الذي يركز على االقتصاد غير المنظم برمته 

وتنوعه، ويشير بوضوح إلى االنتقال إلى االقتصاد المنظم كوسيلة لتحقيق العمل الالئق للجميع والتوصل إلى 

ية شاملة. وتسلّم التوصية ذات األهمية العالمية، بالتنوع الكبير في حاالت السمة غير المنظمة، بما فيها تنم

السياقات واألولويات الوطنية المحددة من أجل االنتقال إلى االقتصاد المنظم، وتوفر إرشادات عملية من أجل 

 معالجة تلك األولويات.

تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى الجهود المبذولة لر بشأن القرا 5102كما اعتمد المؤتمر في عام  .3

االقتصاد المنظم،
5
 512والذي يدعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال، جميعاً، إلى إنفاذ التوصية رقم  

 إنفاذاً كامالً.

ن أجل إنفاذ القرار. وتقدم هذه الوثيقة معالم بارزة في التوصية وتقترح استراتيجية متابعة لنشاط المكتب م .4

وبانعكاساتها على نشاط الدول األعضاء  512وتسترشد استراتيجية المتابعة بالقرار وبمضمون التوصية رقم 

وضع المعايير، انطالقاً من اجتماع الخبراء  طوال عمليةواحتياجات الهيئات المكونة الثالثية المعرب عنها 

. وخطة العمل مقترحة أساساً لفترة ست سنوات 5102عام  صوالً إلى اعتماد التوصية فيوو 5102في عام 

فترة مهمة  حثيثة طوالأو لثالث فترات سنتين. غير أنه، نظراً لضرورة بذل جهود  5150إلى  5102من 

من الزمن لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم، قد يرغب مجلس اإلدارة في استعراض خطة العمل هذه بعد 

 .5150مالئماً بحلول عام  عتبرهبغية تجديدها وتكييفها حسبما ي 5151عام مرور خمس سنوات في 

 لتوصيةفي االمعالم البارزة 

 تحقيق هدف ثالثي الجوانب:السعي إلى اإلرشاد إلى الدول األعضاء من أجل  512توفر التوصية رقم  .5

القتصاد المنظم، وفي الوقت تسهيل انتقال العمال والوحدات االقتصادية من االقتصاد غير المنظم إلى ا )أ(

تنظيم روح و وموارد الرزقذاته احترام الحقوق األساسية للعمال وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل 

 المشاريع؛

جيع خلق المنشآت والوظائف الالئقة والحفاظ عليها واستدامتها في االقتصاد المنظم وتعزيز اتساق تش )ب(

 والحماية االجتماعية وغير ذلك من السياسات االجتماعية؛سياسات االقتصاد الكلي والعمالة 

 الحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة في وظائف االقتصاد المنظم. )ج(

بما في ذلك  - وتحدد التوصية بوضوح نطاق تطبيق واسعاً ومفصالً يشمل كافة العمال والوحدات االقتصادية .6

في االقتصاد غير المنظم. ويمكن أن يكون هذا العمل غير  - المنشآت وأصحاب المشاريع واألسر المعيشية

 المنظم موجوداً في كافة القطاعات االقتصادية وفي الميادين العامة والخاصة على حد سواء.

 

، 5102، جنيف، 012، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 02رقم  محضر األعمال المؤقتمكتب العمل الدولي،    0

 .02الصفحة 

مكتب العمل الدولي: القرار بشأن الجهود المبذولة لتسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،    5

 لي.، مؤتمر العمل الدو012، الدورة 5102حزيران/ يونيه  05المعتمد في 
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متسقة ومتكاملة من أجل تسهيل االنتقال  تالدول األعضاء إلى تصميم استراتيجيا 512وتدعو التوصية رقم  .7

مبدأً من المبادئ التوجيهية في القسم ثانياً بغية  05إلى االقتصاد المنظم، وترسي  من االقتصاد غير المنظم

رسم معالم هذه االستراتيجيات. وتسلّم هذه المبادئ بضرورة إرساء نُهج مكيفة لالستجابة لتنوع الحاالت 

االت السياسية، وخاصية الظروف الوطنية. وهي تدعو إلى االتساق والتنسيق فيما بين طائفة واسعة من المج

وإلى إيجاد نهج متوازن يجمع بين الحوافز وتدابير االمتثال. وتشدد هذه المبادئ على ضرورة تشجيع وحماية 

الحقوق األساسية في العمل، و المبادئحقوق اإلنسان فعلياً لجميع العاملين في االقتصاد غير المنظم، واحترام 

بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وضرورة إيالء اهتمام  القانون والممارسة، باإلضافة إلى النهوض في

 في االقتصاد غير المنظم. استضعافاً خاص لألشخاص األكثر 

وتسلّم التوصية بأّن معظم الناس يدخلون االقتصاد غير المنظم ال بخيار منهم ولكن نتيجة االفتقار إلى الفرص  .8

الحفاظ على سبل العيش القائمة وتحسينها، إلى جانب  في االقتصاد المنظم. وهي تشير بوضوح إلى ضرورة

القدرات على تنظيم المشاريع والمهارات والقدرات اإلبداعية لدى العاملين في االقتصاد غير المنظم، في 

 عملية االنتقال إلى االقتصاد المنظم.

العمل الدولية ومفادها أّن لهيئات المكونة لمنظمة ل المتبادلة اتوالخبرالمشترك وتستند التوصية إلى الفهم  .9

استراتيجية متكاملة ومزيج سياسي  اعتمادأفضل طريقة لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم تكمن في 

وتنسيق مؤسسي من أجل تعزيز العمالة وفرص الدخل والحقوق والحماية االجتماعية لماليين األشخاص 

 المعنيين.

وفقاً للظروف الوطنية.  الجمع بينهااسية يتعين معالجتها ومجموعة مجاالت سي 512وتحدد التوصية رقم  .11

وترد إرشادات مفصلة وعملية من أجل تصميم وتنفيذ ورصد هذه االستراتيجيات المتسقة والمتكاملة، في 

ثالثاً بشأن األطر القانونية والسياسية؛ رابعاً بشأن سياسات العمالة؛ خامساً بشأن الحقوق  :التالية األقسام

ية االجتماعية؛ سادساً بشأن الحوافز واالمتثال واإلنفاذ؛ ثامناً وتاسعاً بشأن جمع البيانات والرصد والحما

 والتنفيذ على التوالي.

والمشار  المحدثة نهجاً مشتركاً وجامعاً لمجموعة محدثة من معايير العمل الدولية 512وتوفر التوصية رقم  .11

ق األهداف ثالثية يإلرشاد العمل في مجاالت سياسية محددة وتحقترتدي أهمية خاصة هي و .إليها في الملحق

 الجوانب لالنتقال إلى االقتصاد المنظم.

الحرية النقابية والحق في المفاوضة ب عاملين في االقتصاد غير المنظمتمتع الوتعترف التوصية بأهمية  .12

ل بين الهيئات الحكومية وغيرها من باإلضافة إلى الدور الرئيسي للهيكل الثالثي والتنسيق الفعا ،الجماعية

أصحاب المصلحة من أجل إنفاذ أحكامها، والدور الذي تضطلع به منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

 الوحدات االقتصادية في االقتصاد غير المنظم.والعمال إلى  في مد نطاق العضوية والخدمات

 لعمللاستراتيجية متابعة مقترحة 

، في المقام األول، إلى دعم نشاط الهيئات 512المقترحة لمتابعة المكتب للتوصية رقم االستراتيجية  ترمي .13

 سعياً إلىالمكونة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متكاملة ومتسقة، وفقاً للظروف واألولويات الوطنية، 

 تسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم.

حملة ترويجية الستثارة الوعي  ( 0طة فيما بينها، هي: )وتتمحور االستراتيجية حول أربعة عناصر متراب .14

التعاون الدولي  ( 2تطوير المعارف ونشرها؛ ) ( 2بناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية؛ ) ( 5والتوعية؛ )

 والشراكات.

ت، واستناداً إلى العمل الموسع الذي اضطلع به المكتب بشأن االقتصاد غير المنظم على مدى عدد من السنوا .15

بما في ذلك تنفيذ مجال األهمية البالغة المتعلق بإضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم في فترة 

مع  محددة، بما يتسق في مجاالتالجارية السنتين الحالية، تقترح االستراتيجية ترسيخ وإعادة توجيه األنشطة 

ى حٍد كبير باألنشطة المتعلقة بالجوانب الجديدة إلاستهالل العمل أو االرتقاء ، فضالً عن 512التوصية رقم 

على مدى ثالث فترات سنتين، في متسلسلة األنشطة والمخرجات الملموسة  تكون. وسالتي قدمتها التوصية

 إطار الموارد المتاحة وتلك التي يمكن حشدها.
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ائي المستحدث، ستلتمس موارد المتزايدة في مجال العمل هذا واالستفادة من الزخم االستثن الطلباتبية لوبغية ت .16

من خارج الميزانية من أجل مد نطاق تغطية الدعم المقدم على المستوى القطري وبناء القدرات وتطوير 

 المعارف بشأن االنتقال إلى االقتصاد المنظم ونشرها.

 الحملة الترويجية الستثارة الوعي والتوعية - 1

، سوف يخصص الواسع ونهجها الشامل ونطاق تطبيقها 512رقم لتوصية ا الذي تتسم به جددتنظراً لطابع ال .17

 .5102-5102من الجهود لترويجها خالل فترة السنتين  قدراً كبيراً المكتب 

من الواردة واستناداً إلى الزخم االستثنائي المستحدث منذ اعتماد التوصية، استجاب المكتب للطلبات المباشرة  .18

صية وشرحها في مختلف المنتديات الوطنية واإلقليمية والدولية. كما لبى تقديم التو من أجلالهيئات المكونة 

لتحضير لمناقشة وضع لدعم مجموعات العمل الثالثية المنشأة أساساً في عدة بلدان  من أجلالمكتب طلباتها 

 المعايير، والتي ستقوم اآلن بمتابعة عملية التنفيذ.

بها خالل الفصل األخير من عام  لالضطالعطط لها مسبقاً باإلضافة إلى ذلك، هناك عدد من األنشطة المخ .19

، من قبيل تلك المضطلع بها بموجب مجال األهمية البالغة المتعلق بإضفاء السمة المنظمة على 5102

تشمل األنشطة هذه و. 512االقتصاد غير المنظم، جرى توسيع نطاقها أو إعادة توجيهها إلدخال التوصية رقم 

ارف في أقاليم أمريكا الالتينية والكاريبي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وتنظيم منتدى عالمي تقاسم المعلأنشطة 

في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو( في تشرين  ،بشأن السمة المنظمة

 توى المقر والميدان.وغير ذلك من األحداث التي تنظمها منظمة العمل الدولية على مس 5102الثاني/ نوفمبر 

ة الستثارة الوعي والتوعية من أجل تعزيز فهم مشترك حول كيفية منتظمحملة  عدادغير أنه من المهم بمكان إ .21

منتجات ووسائل  وستستحدثفي مختلف السياقات.  512استخدام وإنفاذ اإلرشادات الواردة في التوصية رقم 

مختلفة على أن يتم نشرها من  أشكالائح الجمهور، بلغات ومختلفة تعنى بالترويج والتوعية لصالح مختلف شر

خالل الشبكات ذات الصلة ومن خالل المؤسسات الوطنية والدولية المعنية باالنتقال إلى االقتصاد المنظم. 

والهدف من هذه الحملة هو الوصول إلى كامل الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، وما هو أبعد من 

 .وماً في االقتصاد غير المنظم والجمهور عم مجتمع المصالح المشتركة الكبيرأي ذلك 

ومن شأن المواد والحملة الترويجية أن تساعد أيضاً الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها الدستورية بموجب  .21

في مجال ( من الدستور من أجل عرض التوصية على السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع 2)00المادة 

في غضون سنة من تاريخ اختتام دورة  انفاذهإلر، دار تشريع أو اتخاذ إجراء آخاختصاصها، بغية  إص

في هذه الحالة، أو في أقرب وقت ممكن عملياً إذا استحال القيام بذلك  5102حزيران/ يونيه  02المؤتمر، أي 

كانون  02عد اختتام دورة المؤتمر، أي ألسباب استثنائية، على أال يتجاوز بأي حال ثمانية عشر شهراً ب

 .في هذه الحالة 5102األول/ ديسمبر 

فرق العمل المعنية  ومعالهيئات الثالثية فرق العمل أو استراتيجية ترويجية مع  اتباع وسوف يواصل المكتب .22

الشركاء االجتماعيين ومؤسسات الحوار االجتماعي والفرق القطرية  ومعبالتنسيق والمشتركة بين الوزارات 

لألمم المتحدة وغيرها من الجهات الشريكة المعنية على المستوى القطري. وسيقوم المكتب بالعمل نفسه مع 

ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية  صرف التنمية للبلدان األمريكيةمؤسسات إقليمية من قبيل م

رابطة أمم جنوب و مؤتمر التنسيق اإلنمائي للجنوب األفريقيمن قبيل  إقليمية فرعيةومع جماعات  األفريقي،

. وستفي استراتيجيات التواصل بمتطلبات وخصائص لسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبياو شرق آسيا

 البلدان واألقاليم. 

المؤتمرات وورش العمل واألنشطة من خالل  512الترويج للتوصية رقم  جريباإلضافة إلى ذلك، سي .23

في مركز  عن طريق دورات متنوعةالتدريبية ذات الصلة التي تنظمها منظمة العمل الدولية، بما في ذلك 

 تورينو. وستتاح مواد محددة أمام منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. 

 طوراتا، تعرض آخر التوستخصص صفحة ويب على موقع منظمة العمل الدولية لهذه التوصية ولتنفيذه .24

 والموارد، بما في ذلك قسم يعنى باألسئلة المطروحة باستمرار، يجري تحديثه بانتظام.
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وعلى المستوى الدولي، سيجري مد نطاق الحملة المعنية باستثارة الوعي لتشمل الوكاالت متعددة األطراف  .25

 أدناه. 2ذات الصلة، كما هو مشار إليه في القسم 

اتفاقيات المكتب للتصديق على  الجهود التي يبذلهاة الجديدة سيشكل أيضاً جزءاً ال يتجزأ من ترويج للتوصيوال .26

 هذه االتفاقيات. وتنفيذ، 512الواردة في ملحق التوصية رقم  العمل الدولية

 بناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية بشأن التوصية  - 2
 دعم االنتقال الرامية إلى واإلجراءات  202رقم 

 من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم

 على المستوى القطري الدعم

يشكل االنتقال إلى االقتصاد المنظم أصالً أولوية في عدد من البرامج القطرية للعمل الالئق. وسوف يضع  .27

ديدة تصميم البرامج القطرية الج سياق، الستخدامها في 512المكتب أداة محددة للتوعية بشأن التوصية رقم 

برنامجاً من البرامج القطرية للعمل الالئق في فترة السنتين  22للعمل الالئق. ومن المتوقع تجديد أو استهالل  

 نشاط التوعية بشأن التوصية، كما هو محدد في القرار.ل، مما يوفر أساساً جيداً 5102-5102

طلع بها في مجال بناء القدرات، عند ويحدث خدماته التقنية واالستشارية واألنشطة التي يضالمكتب وسيوسع  .28

الطلب وفي حدود الموارد المتاحة، لدعم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والهيئات 

الثالثية في تصميم وتنفيذ ورصد االستراتيجيات الرامية إلى تسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم، وفقاً 

 للظروف واألولويات الوطنية. 

التركيز على األطر المتكاملة والتنسيق المؤسسي. ومن المتوقع أن تقوم عشرة بلدان على األقل،  وسينصب .29

تطوير وتنفيذ األطر السياسية المتكاملة لتسهيل االنتقال  ريادةخالل فترة خطة العمل، بفي مختلف األقاليم و

وبدعٍم من المكتب. وسيركز نموذج  512إلى االقتصاد المنظم، مستنيرة باإلرشادات الواردة في التوصية رقم 

جعلها مرحلة التشخيص حيث سيجري تحديث أداة التشخيص الحالية و التدخل والدعم التقني على ما يلي: )أ( 

الحوار االجتماعي   ؛ )ج(اتاستعراض شامل لألطر القانونية والسياسية والممارس مع التوصية؛ )ب( تتمشى 

وضع استراتيجية متكاملة واإلطار المؤسسي للعمل   نة الثالثية؛ )د(الشامل وبناء قدرات الهيئات المكو

 والرصد.

لسمة غير انتشار المتباينة المعدالت الظروف والمختلفة والنمائية اإلمستويات الوقد سبق لعدد من البلدان ذات  .31

مها في ريادة عملية مختلفة على مسار االنتقال إلى االقتصاد المنظم، أن أعربت عن اهتماالمراحل الالمنظمة و

. ويرحب المكتب بهذه المجموعة من اآلفاق، مما سيمكنه من بلورة خدماته استجابة 512تنفيذ التوصية رقم 

 متابعةتلك البلدان العشرة  تجربةلثغرات المحددة في سياق تنفيذ التوصية. ويُقترح متابعة رأباً للالحتياجات و

على مجلس  النتائج المستخلصةنشر الدروس المستفادة وعرض  وينبغي ،خطة العمل طوالوتوثيقها  ةوثيق

 ، إذا تقرر ذلك. 5150أو  5151اإلدارة، كجزء من االستعراض الشامل لخطة العمل في عام 

سيواصل المكتب توفير المشورة السياسية ودعم التعاون التقني في مجاالت سياسية بعينها و/أو لصالح كذلك،  .31

ذلك في التوصية رقم  يبرزلوحدات االقتصادية لالنتقال إلى االقتصاد المنظم، كما فئات محددة من العمال وا

 . وستُبذل جهود خاصة التساق وتجميع هذه األنشطة دعماً للتوصية وتمشياً معها.512

وفيما يتعلق بجمع البيانات، سيضع المكتب حزمة مكيفة من المساعدة التقنية لتمكين بعض البلدان في أقاليم  .32

مختارة، من تكييف استبياناتها وممارساتها الحالية إلدراج مختلف عناصر تعريف العمالة غير المنظمة و/أو 

 رية أو المؤسسية الخاصة بها.   العمالة في القطاع غير المنظم، ضمن الدراسات االستقصائية األس
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 درات ـاء القـارف وبنـم المعـتقاس
 على المستويين اإلقليمي والعالمي

للمناقشة، حسب مقتضى  اً منتظم اً جديد اً بندأن يطلب من المدير العام أن يدرج إلى يدعو القرار مجلس اإلدارة  .33

نظمة العمل الدولية وغير ذلك من منتديات الحال، في جداول أعمال الدورات المقبلة لالجتماعات اإلقليمية لم

المنظمة بشأن االجراءات التي يتخذها المكتب والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية لتنفيذ التوصية، بهدف 

بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى  الجيدةتحديث وتسهيل تقاسم المعارف والمعلومات والممارسات 

 . االقتصاد المنظم

كانون األول/ ديسمبر  2 - تشرين الثاني/ نوفمبر 21خالل االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر )و .34

( في أديس أبابا، سوف يشكل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم في أفريقيا 5102

ل للتحضير لالجتماع موضوع إحدى المناقشات المواضيعية الثالث في الجلسة العامة. وبوجود مدة أطو

بند في تقرير هذا الإلدراج  جاهزة الترتيبات باتت، 5102آلسيا والمحيط الهادئ في  السادس عشر اإلقليمي

، يقوم المكتب 5102المدير العام وفي جدول أعمال االجتماع. وفيما يتعلق باالجتماع اإلقليمي األوروبي في 

 .اعبهذا االجتم تركيز الخاصالبمشاورات لتحديد 

سيقترح المكتب أن تدَرج مسألة االنتقال إلى االقتصاد المنظم في جدول أعمال االجتماع اإلقليمي كذلك،  .35

عشر  الثامناالجتماع اإلقليمي . وإعالن ليما الذي اعتمده 5102التاسع عشر لألمريكتين، المتوقع عقده في 

 منطقةنتقال إلى االقتصاد المنظم في ، سبق وأعطى األولوية للنشاط المتصل باال5102عام  لألمريكتين

برنامج تعزيز السمة مدعومة بواسطة  512ستظل أعمال متابعة التوصية رقم أمريكا الالتينية والكاريبي. و

 المنظمة في أمريكا الالتينية والكاريبي. 

االحتياجات الخاصة بمختلف األقاليم والهيئات  بهدف تلبيةبناء القدرات لوسيقدم المكتب أنشطة إقليمية مكيفة  .36

تنظيم ورشة ، 5150-5102خالل الفترة  . ومن المتوقع512المكونة والقطاعات فيما يتعلق بالتوصية رقم 

 .واحدة على األقل بشأن بناء القدرات، في كل إقليم من األقاليم كل فترة سنتينثالثية عمل 

رف األقاليمية بشأن االنتقال إلى االقتصاد غير المنظم والطلب عليها، ونظراً ألهمية تقاسم الخبرات والمعا .37

يُقترح ثالث فرص للقيام بذلك، بما في ذلك من خالل تنظيم أكاديمية بشأن االنتقال إلى االقتصاد المنظم في 

شأن كل فترة سنتين. كما سيستحدث المركز منصة لتبادل الممارسات الجيدة بفي مركز تورينو، مرة واحدة 

نماذج مخصصة بشأن بدوره سيطور المكتب واالنتقال إلى االقتصاد غير المنظم وبشأن تنفيذ التوصية. 

واالنتقال إلى االقتصاد المنظم ويدمجها في حلقات دراسية سنوية منتظمة في المركز، من  512التوصية رقم 

 قبيل تلك المعنية بالضمان االجتماعي أو سياسة العمالة.

 لمعارف ونشرهاتطوير ا - 3

أمٌر أساسي لدعم عمليات  ،السياقات ونشر تلك المعارف مختلفبشأن ما هو مجٍد في  عارفالمإّن تطوير  .38

وضع أطر قانونية ب قيامها وإجراءات الحوار الوطني. وفي حين يتمتع عدد من الدول األعضاء بسجل يثبت

مؤخراً مسارات  خذتتاالتي األخرى األعضاء  لسمة المنظمة، هناك الكثير من الدولإلضفاء اوسياسية فعالة 

من جانب الدول األعضاء على  هائلشبيهة أو بدأت اآلن في التفكير في إمكانية القيام بذلك. وهناك طلب 

المعارف العملية القائمة على البينات بشأن ما هو مجٍد وما هو غير مجٍد في تسهيل االنتقال إلى االقتصاد 

 المنظم.

في أربعة مسارات للعمل، واستحداث أدوات يجية المتابعة بحوثاً جديدة وموجهة نحو السياسات وتقترح استرات .39

هي: )أ( التركيز على االنتقال إلى االقتصاد المنظم في مجاالت سياسية رئيسية أو لصالح مجموعات مستهدفة 

، إلى جانب اآلليات ؛ )ب( تحليل عمليات الدمج والتفاعالت السياسية512بعينها تشملها التوصية رقم 

عام على إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد؛ )ج( جمع البيانات ورصدها؛ إيجابي المؤسسية التي لها تأثير 

)د( تقييم األثر. وفي كافة المسارات، سينصب التركيز على االستراتيجيات االبتكارية وستجرى تحليالت 

ح مجموعة من الخيارات التي يمكن تكييفها مع تنوع القترا الواجب االنتباه ولىتراعي نوع الجنس وسي

 الظروف القطرية.
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ومنتجات المعارف التي ستوضع خالل إعداد خطة العمل من شأنها أن تشمل مجموعة واسعة من الموجزات  .41

 اً التقنية والسياسية وتحديثاً ألدلة الموارد السياسية ومجموعات األدوات المعنية بالممارسات الجيدة وبحوث

لوحدات وضعها في يتعين على امقارنة وأدوات لتقييم األثر. وترد في الملحق أمثلة مختارة عن المنتجات التي 

جميع أقسام المكتب. وسوف تُنشر هذه المنتجات على نطاق واسع بعدة لغات، بما في ذلك من خالل مبادرات 

 بناء القدرات.

 الشراكات والتعاون الدولي - 2

شجع التعاون والشراكات مع المنظمات الدولية المعنية لدعم وضع السياسات المكتب أن ييطلب القرار من  .41

 والمبادرات الرامية إلى تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم.

 . وتوفر5121في العام نفسه الذي اعتُمد فيه برنامج التنمية المستدامة لعام  512اعتُمدت التوصية رقم  .42

من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعزيز  2سيما الهدف  التوصية أداة سياسية متينة لتنفيذ برنامج العمل، ال

والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع والمستدام النمو االقتصادي المطرد 

فرص تستحدث نحو التنمية تدعم األنشطة اإلنتاجية وعزيز سياسات موجهة وهي ت، 2-2تنفيذ الغاية لسيما  وال

المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وعلى  آتشنعلى الم منظمالعمل الالئق وتشجع على إضفاء الطابع ال

أن  5121. ومن شأن متابعة المكتب لبرنامج عام نموها، بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية

 ودعم تنفيذه. 2كصك أساسي لرسم معالم الهدف  512ية رقم التوص ،يدمج حسب األصول

وسوف تضطلع منظمة العمل الدولية بدور رائد في استثارة الوعي بشأن التوصية الجديدة وفي تعزيز  .43

الشراكات ضمن النظام متعدد األطراف من أجل تسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم. ومن المتوقع تنظيم 

، مثالً خالل انعقاد اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين تمهيديةالسلسلة من األحداث 

. ومن المزمع إجراء مشاورات ثنائية مع البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة، بغية 5102األول/ أكتوبر 

تشارية دولية متعددة إنشاء هيئة اس دراسة فكرة جريتالتحقق من مجاالت االهتمام ونماذج التعاون. وس

، 512أصحاب المصلحة تقدم التوعية والدعم للنشاط المتعلق باالنتقال إلى االقتصاد المنظم والتوصية رقم 

 الخبرات والدروس المستفادة من مبادرة شبيهة بها بشأن الحماية االجتماعية. مسترشدة ب

سيما الفريق العامل بشأن  ة العشرين، والل مجموعاعمأمنظمة العمل الدولية، من خالل مشاركتها في  قوموت .44

التركيز على العمالة غير المنظمة، والسيما فيما يتعلق بنوعية الوظائف وعمالة الشباب. وفي بدعم العمالة، 

اجتماع وزراء العمل واالستخدام في بلدان مجموعة العشرين هدفاً كمياً والتزم  بحث، 5102أيلول/ سبتمبر 

في المائة بحلول عام  02 مقدارفي سوق العمل ب بقاء على الهامشالشباب األكثر عرضة لل بخفض نسبة

مجموعة  يالتركيز على انتشار العمالة غير المنظمة في صفوف الشباب، وه خيار، بما في ذلك 5152

نفسها، االقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين. وفي المناسبة  مستهدفة مهمة بصورة خاصة بالنسبة إلى

أصدرت مجموعة قطاع األعمال ونقابات العمال في مجموعة العشرين بياناً مشتركاً، ُذكر فيه االنتقال إلى 

كأولويات رئيسية  للشركاء االجتماعيين. وتستمر منظمة العمل  512االقتصاد المنظم وتنفيذ التوصية رقم 

 تضى الحال.الدولية في تقديم الدعم التقني لألنشطة آنفة الذكر، حسب مق

وسوف تدعم منظمة العمل الدولية فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات على المستوى  .45

األقاليمي بشأن النُهج الناجحة لالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم. باإلضافة إلى ذلك، توفر 

)البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب  BRICSمنظمة العمل الدولية دعماً تقنياً إلى مجموعة 

أفريقيا( بشأن االنتقال إلى االقتصاد المنظم، من خالل تعزيز تبادل النُهج السياسية والممارسات الجيدة بهدف 

 تقوية القدرات الوطنية الرامية إلى التصدي لالقتصاد غير المنظم.

 11الدراسة االستقصائية العامة بموجب المادة 

من دستور    00مجلس اإلدارة إلى أن يطلب تقارير منتظمة من الدول األعضاء بموجب المادةالقرار يدعو  .46

منظمة العمل الدولية، كجزء من آليات اإلبالغ القائمة، ال سيما الدراسات االستقصائية العامة، وأن يستعرض 

، 5151ء دراسة استقصائية عامة في عام . وإذا تقرر ذلك، من الممكن إجراالتقدم المحرز في تنفيذ التوصية

بعد خمس سنوات من اعتماد التوصية. وقد يتمثل أحد استخدامات نتائج الدراسة االستقصائية في تنوير عملية 

 تجديد االستراتيجية وخطة العمل.
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 المتابعة والدعم المتسقان للمكتب

بموجب اإلطار االستراتيجي للبرنامج  5102-5102متابعة خطة العمل في فترة السنتين المكتب  ينفذسوف  .47

بشأن إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم. وجرت صياغة  2سيما بموجب النتيجة  والميزانية، ال

هذه النتيجة من باب االستعداد العتماد التوصية. وستجرى التكييفات الضرورية لتعكس الزخم الذي تحمله 

وافق عليها مجلس اإلدارة. ونظراً للطبيعة متعددة االختصاصات  وخطة العمل كما 512التوصية رقم 

، التي يتقاطع فيها العديد من المجاالت السياسية، ينبغي النظر في متابعة خطة العمل 512للتوصية رقم 

بالتآزر مع النتائج التسع األخرى والمسائل المشتركة الثالث وإجراء المتابعة بشأن القرارات ذات الصلة 

 ر العمل الدولي.لمؤتم

المنكبين وسوف توضع أنشطة استثارة الوعي وتطوير الموظفين موضع التنفيذ لحث كافة الموظفين التقنيين  .48

إطار وهو  الأ، كتباإلطار الجديد لنشاط الم على اإلسراع في وضعاالقتصاد غير المنظم  على مجال

ض الحاالت نقطة انطالق جديدة. وسوف في بعيمثل ، الذي يحل محل األطر السابقة، و512التوصية رقم 

لمناقشة  ،5102و 5102زمع عقدها في ياجتماعات عالمية للفرق التقنية عدة محددة في جلسات تخصص 

 .512التوصية رقم 

االستراتيجية أن يشمل العمل، وإن بكثافة مختلفة، من جانب العديد من اإلدارات السياسية هذه ومن شأن تنفيذ  .49

اإلحصاءات والبحوث ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل وإدارات 

والمكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية في كافة األقاليم، ومن جانب مركز تورينو. وسيجري تنسيق نشاط 

 .512مع التوصية رقم  المكتب تنسيقاً متيناً لضمان نهج داخل المكتب يكون متسقاً ومتعدد التخصصات تمشياً 

 مشروع قرار

 ما يلي:القيام بيطلب مجلس اإلدارة من المدير العام  .51

بشأن االنتقال  214تنفيذ التوصية رقم  من أجلالعمل  خطةاتباع  في إرشاداتهأن يأخذ في االعتبار  )أ(
البرنامج من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، وأن يعتمد عليها عند إعداد مقترحات 

 والميزانية المقبلة وعند وضع مبادرات حشد الموارد؛

تسهيل االنتقال من االقتصاد غير رامية إلى نص القرار بشأن الجهود ال ، باألسلوب المعتاد،أن يرسل )ب(
، إلى حكومات الدول األعضاء، وبواسطتها إلى منظمات أصحاب العمل المنظم إلى االقتصاد المنظم

 ، باإلضافة إلى الوكاالت الشريكة في النظام متعدد األطراف.على الصعيد الوطنيومنظمات العمال 
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 الملحق 

 2021-2012أمثلة مختارة عن منتجات المعارف 

 الوحدات المشاركة  مجال العمل 

 االقتصاد المنظم واستحداث الوظائف المنظمة  إلىاستراتيجيات متكاملة بشأن االنتقال 

 تحديث أداة التشخيص ■

 الموجزات التقنية والسياسية  ■

 مجموعة األدوات المعنية بالممارسات الجيدة  ■

 أدوات تقييم األثر  ■

 بحوث مقارنة  ■

 استعراض النماذج المؤسسية  ■

 االقتصاد غير المنظم والعمل الالئق:تحديث المنشور بعنوان  ■
 دليل بشأن الموارد السياسية الداعمة لعملية االنتقال إلى السمة المنظمة 

إدارة سياسة العمالة، إدارة الحماية 
االجتماعية، إدارة ظروف العمل والمساواة، 
إدارة المنشآت، إدارة معايير العمل الدولية، 
قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي، إدارة 

لخاصة بالعمال، اإلحصاءات، مكتب األنشطة ا
مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل، 

 المكاتب اإلقليمية، الفرق المعنية 
 بالعمل الالئق

  سياسة العمالة والمهارات

 055لة الشاملة والتوصية رقم سياسة العماوضع اإلدماج في  ■

 في الحلقة الدراسية واألكاديمية المعنية  512نموذج بشأن التوصية رقم  ■
 العمالةبسياسة 

 المسبقبالتعلم  اإلقرارتقييم األثر على النُهج الفعالة بشأن  ■

 بها واالرتقاءتلمذة الصناعية غير المنظمة للدليل سياسي  ■

 االستخدام واالنتقال إلى االقتصاد المنظمفي إدارات استعراض الممارسات الجيدة  ■

 بحوث بشأن أنماط النمو والعمالة والسمة غير المنظمة وبشأن  ■
 النهوض بالسمة المنظمة  اآلليات المؤسسية الرامية إلى

 إدارة سياسة العمالة، المكاتب اإلقليمية، 
 الفرق المعنية بالعمل الالئق

  إضفاء السمة المنظمة على الوحدات االقتصادية 

 للمنشآت المستدامة ينيةبرنامج البيئة التمك ■

 حزم تدريب جديدة بشأن إضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة  ■
 مناقشة مؤتمر العمل الدولي بشأن المنشآت لوالمتوسطة )متابعة 

 (5102الصغيرة والمتوسطة، 

 السمة المنظمة أدلة بشأن التعاونيات و ■

 إدارة المنشآت

  المهنيتان وتفتيش العملقوانين العمل والسالمة والصحة 

 البحوث بشأن الممارسات التنظيمية الفعالة واالبتكارية والتنفيذ  ■
 االستخدام  الناجع لعالقة

 موجزات سياسية بشأن الممارسات الجيدة/ السالمة والصحة المهنيتين،  ■
 الحملة الثالثية  من أجلدليل تدريبي خاص بالسالمة والصحة المهنيتين ونماذج 

 )على المستوى القطاعي(

 تكييف األدوات اإلرشادية لتفتيش العمل وتعميمها ■

 ت االمتثال أداة تقييم احتياجا ■

 قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

  مد نطاق الضمان االجتماعي

 رسات الجيدة مجموعة األدوات المعنية بالمما ■

 ديمية الضمان االجتماعي في أكا 512إدماج التوصية رقم  ■
 وغيرها من الحلقات الدراسية التي يوفرها مركز تورينو

 إدارة الحماية االجتماعية 
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 الوحدات المشاركة  مجال العمل 

 ت الجديدة في إطار تقييم األثر ضمن إدارة الحماية االجتماعيةإدماج المؤشرا ■

 512والتوصية رقم  515البحوث الموجهة نحو السياسات بشأن التوصية رقم  ■

 مد نطاق التغطية  التغطية وتقييم تكلفة تحديد الثغرات في ■

  انتقال فئات محددة ومستهدفة إلى االقتصاد المنظم

 :شباب في العمالة غير المنظمةال "0"

 بحوث مقارنة  ■

 موجزات سياسية ■

 إرشادية مذكرات ■

 المرأة في العمالة غير المنظمة مع التركيز بشكل خاص على مبادرة مئوية  "5"
 العمل الدولية بشأن المرأة في العملمنظمة 

 العمالة للحساب الخاص )بحوث وبيانات وتحليالت جديدة( "0"

 العمال العرضيون والعمال في المنزل والعمال المنزليون  "2"
 :الشعوب األصلية والقبليةووالعمال المهاجرون 

 المبادئ التوجيهية السياسية وحزم الموارد ونماذج التدريب المحددة ■

 دليل إلضفاء السمة المنظمة على العمال المهاجرين ■

 سة العامة على العمال المنزليينأدوات تقييم أثر السيا ■

 إدارة سياسة العمالة، الفرق المعنية 
 بالعمل الالئق 

 

 

إدارة سياسة العمالة، إدارة ظروف العمل 
 والمساواة

 إدارة سياسة العمالة

 إدارة ظروف العمل والمساواة

  نماط التجاريةاألالسمة المنظمة و

 جزات السياسية بشأن الصالت القائمة بين التجارة وسالسل والبحوث والم ■
 التوريد العالمية واالقتصاد غير المنظم

ومكتب  البحوثإدارة سياسة العمالة وإدارة 
األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب 

 األنشطة الخاصة بالعمال والمكاتب اإلقليمية

  الفقر والسمة غير المنظمة

  عامة عن العمالة لمحةتركيز خاص في المنشور بعنوان  ■
 5102، ة في العالموالشؤون االجتماعي

 إدارة البحوث 

  تعزيز االحصاءات بشأن االقتصاد غير المنظم

 بلداً جديداً على األقل 51في  التغطيةتوسيع نطاق  ■

 النساء والرجال في االقتصاد غير المنظم: بعنوان  المنشورتحديث  ■
 صورة إحصائية

 جمع البيانات المتعلقة بالعمل المنزلي من أجل توجيهيةمبادئ  ■

إدارة اإلحصاءات، إدارة سياسة العمالة، إدارة 
 ظروف العمل والمساواة

  لادور منظمات العم

 الجيدة  الممارساتاستعراض  ■

 بما في ذلك التنظيم  ،القدراتأدلة محددة لبناء  ■

 وشبكات للتعاون  منصاتاستحداث  ■

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني المنظمةالسمة  ■

 مكتب األنشطة الخاصة بالعمال

  دور منظمات أصحاب العمل

 تطوير وتجريب المبادئ التوجيهية في بلدان رائدة، بشأن االستراتيجيات االبتكارية  ■
 غير المنظمة  األعمالإلضفاء السمة المنظمة على قطاعات  الداعمة

 بشأن السمة المنظمة  المشاريعبرنامج تنظيم  ■

 لمنشآت المستدامة عمال األ المؤاتيةبشأن البيئة  تشاوريةورشة عمل  ■
  عليها السمة المنظمةإضفاء و

 مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

 


