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 األعمال جدول من الرابع البند

 ة: تعزيز االمتثال ـة البالغـال األهميـمج
 في مكان العمل من خالل تفتيش العمل

 
 غرض الوثيقة 

االمتثال في مكان العمل تقدم هذه الوثيقة أهم عناصر استراتيجية مجال األهمية البالغة بشأن "تعزيز   
الذي سبق إحرازه وتتضمن معلومات عن التقدم  (7 رقم )مجال األهمية البالغة "خالل تفتيش العمل من

 .في تنفيذها

وجهات نظره بشأن االستراتيجية وتنفيذها والمضي قدماً بها، ما  يقدمومجلس اإلدارة مدعو إلى أن 
ل في مكان العمل من خالل تفتيش من شأنه أن يرشد المكتب أيضاً في تنفيذ النتيجة بشأن "تعزيز االمتثا

 (.21)انظر مشروع القرار في الفقرة  1127-1122العمل" في البرنامج والميزانية للفترة 

 

 األهداف االستراتيجية جميعها. الهدف االستراتيجي المعني:

وسيساعد على  7المرحلة النهائية من تنفيذ مجال األهمية البالغة رقم إلى تنوير إرشاد مجلس اإلدارة  فضيسي االنعكاسات السياسية:
المتعلق باالمتثال في مكان العمل من خالل  جئنتامجال ال في إطاروتنفيذ األنشطة رسم معالم التوجه االستراتيجي في المستقبل 

 .1127-1122تفتيش العمل للفترة 

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد. المالية:االنعكاسات 

 إدماج ما يقدمه مجلس اإلدارة من إرشاد في استراتيجيات وأنشطة المكتب ذات الصلة. إجراء المتابعة المطلوب:

 قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي. الوحدة مصدر الوثيقة:

؛ إعالن منظمة العمل الدولية 1127-1122فترة ؛ البرنامج والميزانية لل1122-1122البرنامج والميزانية للفترة  الوثائق ذات الصلة:
(؛ إعالن منظمة العمل الدولية 1121، الملحق المنقح في عام 2991بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته )

 (.1111بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )
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 األساس المنطقي

على أنها أحد مجاالت األهمية تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل" تحديد مسألة " جرى .1

.4102-4102في البرنامج والميزانية للفترة ( 7 رقم )مجال األهمية البالغةالبالغة 
0
وهو يرمي إلى تطوير  

قدرات الهيئات المكونة لتحسين االمتثال في أماكن العمل لقوانين العمل واللوائح الوطنية واتفاقيات العمل 

 الدولية المصدق عليها واالتفاقات الجماعية السارية.

بين أصحاب  وكان الهدف العام يتمثل في تقوية وظيفتي اإلنفاذ والوقاية في تفتيش العمل، وتعزيز التعاون .2

االمتثال من خالل توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى مؤسسات اإلنفاذ مجال العمل والعمال في 

قديم العون في تصميم تشريعات العمل واآلليات الفعالة توالتفتيش الحكومية وإلى الشركاء االجتماعيين، و

 .لتسوية النزاعات

لبالغة هذا، شأنه شأن مجاالت األهمية البالغة األخرى، المضي قدماً وكان الهدف الرئيسي من مجال األهمية ا .3

بالمعارف والفهم والقدرة على تقديم المشورة للهيئات المكونة بشأن وضع سياسات فعالة ومعاصرة وقائمة 

على البينات. وأنشئ فريق عمل من أجل تقييم وضع المعارف التي بحوزتنا وما هي الثغرات القائمة في 

 نا وفي مشورتنا السياسية وما هي المعلومات الجديدة وأدوات بناء القدرات التي نحتاج إليها.معارف

وكان هناك هدف آخر يتمثل في إيجاد تآزر بين مختلف عمليات تدخل منظمة العمل الدولية من خالل الربط  .4

في منظمة  كاتب الميدانيةمالوحدات والبين الموارد والخبرات وتنسيق المساعدة التقنية التي تقدمها مختلف 

على المستويين الوطني والقطاعي وعلى مستوى مكان العمل، وبالتالي زيادة أثر عمليات  العمل الدولية،

هو وضع برامج شاملة  7 رقم مجال األهمية البالغةالتدخل على المستوى القطري. وعليه، كان الهدف من 

ضطلع بها الكثير ي التية محتملة تستند إلى األنشطة المكملة مكان العمل والقيام بتدخالت نموذجيفي لالمتثال 

 من مشاريع وبرامج منظمة العمل الدولية. 

 االستراتيجية

( واتفاقية 10)رقم  0427يسترشد نشاط منظمة العمل الدولية في هذا المجال بأحكام اتفاقية تفتيش العمل،  .5

أُخذت العوامل قد (. و021)رقم  0471رة العمل، ( واتفاقية إدا044)رقم  0494تفتيش العمل )الزراعة(، 

 :7 رقم مجال األهمية البالغةعناصر من استراتيجية  أيضاً بوصفهاالتالية في االعتبار 

دى كل خاصة بها ولالكافة الدول األعضاء مجموعة من تحديات االمتثال  تواجه.  نهج متمايز وعملي −

تلك  مع كيفتتيجية عامة أن تكون مرنة بما فيه الكفاية لتاسترا ينبغي ألينُهج امتثال محددة. و منها

 االختالفات.

. تعاني إدارات العمل عموماً، ونُظم تفتيش العمل خصوصاً، من االفتقار إلى موارد بشرية ومالية كافية −

 نقص حاد في الموارد يكبح الجهود التي تبذلها ويؤثر في استدامة أي استراتيجية لالمتثال.

جهات  تضطلع. إلى جانب إدارات العمل والشركاء االجتماعيين، توضيح دور الجهات الفاعلةضرورة  −

فاعلة خاصة وعامة عديدة )مزودو الخدمات التقنية ووسائل اإلعالم، الخ.( بدور في استثارة الوعي 

قى حكراً والوقاية والتدريب وتوفير المشورة بشأن تطبيق قانون العمل. غير أّن إنفاذ قانون العمل يب

على القطاع العام ومن غير الممكن تفويضه إلى جهة أخرى. وبالتالي، ينبغي أال يُنظر إلى برامج 

 الرصد على المستوى الخاص كبديل لإلنفاذ العام. وأالتدقيق المحاسبي  وأاالعتماد 

لشركاء . ينبغي تعزيز التشاور والتعاون مع االحاجة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء االجتماعيين −

تعزيز استثارة المساعدة على تصميم مبادرات االمتثال وتنظيمها ورصدها، من أجل  عنداالجتماعيين 

 الوعي والوقاية واالمتثال الطوعي.

 

 http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/14-15/pbfinalweb.pdf.انظر:     0

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/14-15/pbfinalweb.pdf
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تحفّز على تحسين  ،عالقات العمل السليمة والحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية −

صوت العمال داخل المنشآت وإقامة الحوار والتعاون بين االمتثال في مكان العمل. ومن شأن إسماع 

 العمال وأصحاب العمل، أن يساعد على صون ظروف العمل وتحسينها.

، باإلضافة إلى تحسين الوصول إلى العدالة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ترويج من الممكن −

ز االمتثال لقانون العمل في مكان العمل، للنساء والرجال على حد سواء، باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزي

 إذا ما تمت مراعاة هذه الشواغل عند تصميمها وتنفيذها.

. من شأن التعاون مع النظام األوسع إلدارة نهجًا منتظمًا لالمتثال تستلزم استجابات االمتثال الشاملة −

العمل ومع المنظمات العامة األخرى، من قبيل الضمان االجتماعي والسلطات المعنية بالصحة والسلطة 

زيد من قدرات السلطات المعنية باالمتثال في مواجهة الحوافز الكامنة ومواطن يالقضائية والشرطة، أن 

 عزز فعالية اإلنفاذ. يوعية التشريعات وحسن نيالقصور في المعلومات وأن 

. ما فتئت السلطات المسؤولة عن االمتثال، بما فيها هيئات التفتيش، تحتاج التركيز على الُنهج المعاصرة −

هات في سوق العمل وتحديد السيناريوهات وتكييف االستراتيجيات والبرامج. وال بد اتجتحليل االإلى 

لتحسين التخطيط واالرتقاء بالتكنولوجيا واألدوات وزيادة قدرات هتمام االمن إيالء المزيد من 

 الموظفين اإلداريين على تلبية االحتياجات. 

دراسات المقارنة المشتركة الإجراء المزيد من  يرالضرو. من االرتقاء بمعارف منظمة العمل الدولية −

ة االختالفات بين البلدان المتقدمة بين البلدان بشأن مبادرات االمتثال والممارسات الجيدة، مع مراعا

 بالعمال المستضعفين. المتصلةوالبلدان النامية، والنظر على وجه الخصوص في المشاكل 

 مجاالت التدخل

 بناء المعارف

في االمتثال  في مجال لالمتياز مركز القيام مقامإلى  المتواصلاستكملت منظمة العمل الدولية، في سعيها  .6

طريقة وضع  ، مما سيرشد7 رقم مجال األهمية البالغةمن بنود البحوث في إطار مكان العمل، العديد 

ن استراتيجيات االمتثال ععلى سبيل المثال، من شأن دراسة مقارنة قادمة وواستخدام برامجها وأدواتها. 

الوطنية أن تنظر في كيفية تحقيق االمتثال من الناحية االستراتيجية في البرازيل واندونيسيا والصين 

نفس ما إذا كان من الممكن تطبيق ع. وتتساءل هذه الدراسة الساريةوكولومبيا مقابل نماذج االمتثال النظرية 

وتلك التي تميل ألن  المتمايزة التي يمكن أن تحتذىوالسمات  ،لدانالنهج االستراتيجي لالمتثال على جميع الب

دراسة مقارنة أخرى بالتعاون مع مجال األهمية البالغة بشأن "إضفاء  تجري حالياً تكون خاصة بكل بلد. و

السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم" فيما يتعلق بممارسات تفتيش العمل بغية خفض العمل غير المعلن 

 ه في أمريكا الالتينية وأوروبا.عن

"، باعتباره ترتيباً ايندونيسإفي  لدراسة حالة بشأن تفاعل برنامج "عمل أفض لمشوهناك مشروع بحثي آخر  .7

مع هيئة تفتيش عامة.، هجيناً 
4
لتنحي دور التفتيش العام في هذه الحالة.  احتمالولم تجد دراسة الحالة أي  

العام. وال يمكن تعميم النتائج نظراً لوجود  اً في فعالية التفتيشطفيف اً عزيزوت ت الدراسة أيضاً تكامالً وجدو

مختلفة من الترتيبات بين القطاعين العام والخاص في بلدان مختلفة ومن المطلوب إجراء المزيد من  واعأن

 ال للتنحياحتمالدراسات التجريبية. ويجري تطوير نموذج تحليلي يمكن تطبيقه من أجل تحديد التكامل وأي 

 في حاالت أخرى.

 وجرى إعداد وثيقة عمل .8
3
تنظر في مدى انتهاكات الحد األدنى لألجور في قطاع العمل المنزلي في عشرة  

بلدان نامية، باستخدام بيانات مصنفة حسب الجنس والسن، وقدر المستطاع حسب األصل اإلثني أو 

 

 انظر:    4
http://www.rdw2015.org/uploads/submission/full_paper/364/Dupper_Fenwick_RDW_paper_June_

2015.pdf. 

 انظر:    3
Oelz, M., and Rani, U., 2015. Domestic work, wages, and gender equality: Lessons from developing 

countries, Working Paper, Gender, Equality and Diversity Branch. 

http://www.rdw2015.org/uploads/submission/full_paper/364/Dupper_Fenwick_RDW_paper_June_2015.pdf
http://www.rdw2015.org/uploads/submission/full_paper/364/Dupper_Fenwick_RDW_paper_June_2015.pdf
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عد االمتثال للحد األدنى لألجور، بما في ذلك بُ االجتماعي. وتسعى هذه الوثيقة إلى تطوير المعارف بشأن 

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وإلى إدماج ذلك في استراتيجيات تفتيش العمل. وهي تشمل أمثلة مبتكرة 

 لمعالجة مسألة عدم االمتثال في قطاع العمل المنزلي.

مجال األهمية البالغة ن االستراتيجية. وسهل وشكل تبادل الخبرات داخل األقاليم وفيما بينها جزءاً ال يتجزأ م .9

 على سبيل المثال، تقاسم المشروع في كولومبياوتبادل أفضل الممارسات فيما بين البلدان الرائدة.  7رقم 
2
 

سالسل القيم في قطاع التعدين مع المشروع في تركيا. كما تقاسم استراتيجيات ل إلجراء مسحأدوات مصممة 

العمل مصممة للحد من عالقات االستخدام الغامضة والمستترة في قطاع استخراج زيت لالمتثال في مكان 

النخيل في غانا، ومنهجية تدريب لمفتشي العمل لصالح المفتشين الجدد مع فيتنام. وحدد المشروع في كولومبيا 

 ،إلى كولومبيا كانت ذات أهمية بالنسبة وهي مبادرات ،عدداً من المبادرات قيد التطوير في تلك البلدان

 والتمس المعلومات بشأن األدوات المصممة. 

 القدرات المؤسسيةبناء 

بشأن القدرة المؤسسية داخل الدول  تهاتدخل منظمة العمل الدولية ومشورل تقوية التأثير الملموسبغية  .11

العمل األعضاء، جرى إعداد موجز سياسي بشأن تفتيش العمل والحرية النقابية وموجز آخر بشأن تفتيش 

إعداد موجزات بشأن التخطيط االستراتيجي لتفتيش العمل زمع سينشران قريباً. ومن الم ،ورصد عمل األطفال

والتقييم الذاتي كأداة لالمتثال. وهناك موجز سياسي قيد اإلعداد بشأن مد نطاق الحماية االجتماعية من خالل 

ه. وجرى إعداد دليل عملي لصالح مفتشي العمل تكاليف 3 رقم تفتيش العمل، يتقاسم مجال األهمية البالغة

". ويضم هذا الدليل ممارسات جيدة بشأن التحقيق في التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية بعنوان "

حوادث العمل واألمراض المهنية ويوفر المشورة حول كيفية تحديد حوادث العمل والتبليغ عنها،
2

وهذا  

ة والفرنسية واإلسبانية والفيتنامية والبوسنية والصينية والعربية وسيصدر المنشور متاح باللغات اإلنكليزي

وبوركينا فاسو واألرض  ،بهذه األداة في البوسنة والهرسك بات العمل جارياً باللغة البرتغالية. وقريباً 

ح ، جرى وضع مناهج دراسية جديدة للتدريب األولي لصالأساسية من ذلكالفلسطينية المحتلة. وكحصيلة 

لمنظمة العمل الدولية في  التابع مفتشي العمل في ثمانية بلدان أفريقية بالتعاون مع مركز التدريب الدولي

التحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.التابعة لتورينو )مركز تورينو( ومع اللجنة المعنية 
9
وجرى إعداد  

اآللي على جداول التفتيش وتعزيز دقة  "تطبيق لنظام تفتيش العمل" لصالح سري النكا إلضفاء الطابع

في  على تحميل البينات ويجري تكييفه الستخدامه البيانات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها. ولهذا التطبيق القدرة

 بلدان أخرى.

دولة عضواً وقت إعداد هذه الوثيقة، ودراسات وطنية  14واستناداً إلى دراسة استقصائية عالمية شملت  .11

وكتب متاحة، أعدت وثيقة عمل بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارات ومقابالت 

العمل.
7
محة عامة مقارنة عن االبتكارات األخيرة في مجال إدارة العمل. على إعداد لالعمل أيضاً ينكب و 

ويشمل أمثلة عديدة وعرضاً تحليلياً لإلصالحات اإلدارية في التخطيط والتنسيق والشراكات واستخدام 

النظرية والممارسة التكنولوجيات الجديدة وإدارة األداء المؤسسي. والعمل متواصل في إعداد منشور بشأن 

دليل بشأن مسائل  إلصدارط االستراتيجي وإدارة األداء في تفتيش العمل. والعمل جاٍر أيضاً التخطيفي 

تنظيمية مختارة عن إدارة العمل، سيكون على شكل أسئلة وأجوبة ويستند إلى معايير منظمة العمل الدولية 

ية والدور والتنظيم الداخلي مجاالً رئيسياً، من قبيل الوال 41والممارسة المقارنة الدولية. وسوف يشمل قرابة 

والتنسيق والموارد البشرية والميزانية والتخطيط والتبليغ وإدارة األداء واإلصالحات اإلدارية والشراكات 

 .وما إلى ذلكوالتكنولوجيات الجديدة، 

 

 .(COL/11/04/USA)تعزيز االمتثال لمعايير العمل الدولية في كولومبيا    2

 .http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_346714/lang--en/index.htmمتاح على الموقع التالي:    2

والنيجر بيساو ومالي  -يتكون االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا    9

 والسنغال وتوغو. 

تقرير بشأن الدراسة االستقصائية العالمية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظم الوطنية    7

 . على وشك الصدور، 4102إلدارة العمل، منظمة العمل الدولية، 

http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_346714/lang--en/index.htm
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 التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 واالقتصاد غير المنظم

ألولوية إلى تحسين االمتثال في مكان العمل في المنشآت الصغيرة بغية تحقيق نتائج أفضل، تم إيالء ا .12

والمتوسطة وفي االقتصاد غير المنظم. ويجري إعداد مجموعة أدوات تدريبية بشأن االقتصاد غير المنظم 

لصالح مفتشي العمل، لتشكل أرضية لنموذج تدريبي من يومين يقوم على معايير وسياسات منظمة العمل 

ارسة الدولية الجيدة. وهناك مجموعة أدوات قيد اإلعداد أيضاً بشأن استراتيجية االمتثال عن الدولية والمم

وانضمام العمال إلى  المشاريعتسجيل  تشجيعالعمل غير المعلن عنه واالقتصاد غير المنظم، بما في ذلك 

األدوات متاحة  التأمين االجتماعي الطوعي ومشاركة الشركاء االجتماعيين. وستكون هذه المجموعة من

نُظمت ورش عمل وسوف تنظم ورش عمل أخرى لقد بنسخ ورقية وعلى شبكة االنترنت. ومتعددة بلغات 

بشأن هذا الموضوع في بلدان مختلفة. ويمكن أن يستخدم مفتشو العمل مجموعة األدوات ألغراض التدريب، 

تدريب واستثارة الوعي. وجرى يمكن أن تستخدمها نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل لغرض الكما 

أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية  بلدان إعداد أداة منهجية لتفتيش العمل في االقتصاد غير المنظم لصالح

واختُبرت في بوركينا فاسو ومدغشقر وتوغو وتونس.
1
أخرى.  مناطقوسيجري تكييفها بغية استخدامها في  

ي بشأن اإلنتاجية وظروف العمل ف 2 رقم مجال األهمية البالغةوقد ساهمت هذه الجهود في الوقت نفسه، في 

المنظمة على االقتصاد  السمةبشأن إضفاء  9 رقم الصغيرة والمتوسطة وفي مجال األهمية البالغة تالمنشآ

 غير المنظم. 

قد ويشكل تدريب العمال وأصحاب العمل خطوة مهمة نحو االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل. و .13

لعمال وأصحاب العمل في ا لصالحقصيرة بشأن الوقاية من المخاطر المهنية  وفيديمنشورات وأفالم ت رصد

ذات  في مجال الزراعة واألعمال الخشبية وتصليح المركبات خصيصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

. وتوجد هذه القطاعات ذات المخاطر في كافة البلدان وتشمل نسبة عالية من المنشآت الصغيرة المحركات

مستوى منعدم أو منخفض من التعليم.  ذاتوغير المنظمة. وقد ُصممت هذه األدوات لمجموعات مستهدفة 

السهل تطبيقها.  الها سريعاً إلى المستخدم وتقترح تدابير للوقاية والمراقبة منيصوهي تضم رسائل يمكن إ

تقييم تأثيرها. كما يجري إعداد كتيب عن الممارسات  جريهذه األدوات إلى عدة لغات وي ةترجمجري وت

الجيدة لتعزيز االمتثال لمعايير السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد 

وجميع األقاليم مشمولة  ،ت منظمة العمل الدوليةلممارسات الجيدة وأدوال د تم إجراء مسحغير المنظم. وق

خاصيات لتوفير معلومات بشأن كيفية معالجة الحكومات من ذلك بدراستي حالتين لكل إقليم. وكان الهدف 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد غير المنظم من أجل توفير ظروف عمل يسودها قدر أكبر من 

 وسياساتها وبرامجها. السالمة والصحة، ضمن تشريعاتها 

  تعزيز إسماع الصوت في العمل والحوار االجتماعي
 لالمتثال في مكان العمل

لالمتثال في مكان العمل أن يشمل نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل إذ أنها تمثل  نظاميينبغي لنهج  .14

 طورفي  هي دوليةوتحمي مصالح أعضائها وتكون معتادة على وقائع أماكن العمل. ومنظمة العمل ال

المبادئ والحقوق ب فيما يتصلاستعراض نماذج تدخالتها والنشاط الذي تضطلع به في مجال التعاون التقني، 

األساسية في العمل. ويجري تنفيذ دراسة استقصائية لتقييم االحتياجات فيما يتعلق بتطوير أدوات االمتثال في 

العمل. وتُرسل االستبيانات إلى أولئك الذين تم تدريبهم في  مكان العمل بشأن المبادئ والحقوق األساسية في

دراسية  دوراتتفتيش العمل، ويجري معالجة الردود. ويتمثل أحد األهداف في إعداد  في مجالمركز تورينو 

لصالح مفتشي العمل بشأن المبادئ والحقوق األساسية  وتفاعالً أكثر اتساقاً  للتعلم اإللكتروني تكون نموذجية

االستراتيجية والمواد المخطط  ة واعتمادقشبمنا/ أكتوبر األولورشة عمل في تشرين  موسوف تقالعمل. وفي 

ها حسب مقتضى تكرارلها. وسيتم اختبار أي مخرجات على المستوى القطري وتوثيق الدروس المستخلصة و

 الحال.

ومع المجلس  ؤسسات المماثلةوعمل المكتب مع الجمعية الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والم .15

لتنظيم "المؤتمر الدولي بشأن تعزيز االمتثال في مكان العمل بما في ذلك  الهولندي االقتصادي واالجتماعي

 

 .Guide méthodologique d’Inspection du travail dans l’économie informelle (forthcoming)انظر:     1
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في سالسل التوريد العالمية: دور المجالس االقتصادية واالجتماعية ومؤسسات الحوار االجتماعي المماثلة" 

. وأجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية  لتوثيق 4102في الهاي في تشرين األول/ أكتوبر 

ة االمتثال في عالجالممارسات الجيدة وتحديد العوائق المطروحة أمام المجالس االقتصادية واالجتماعية في م

مكان العمل. وكان من شأن هذه الدراسة االستقصائية أن وضعت مسألة االمتثال في مكان العمل في صدارة 

مؤسسات الحوار االجتماعي. وقد ساهمت األنشطة المضطلع بها في إطار مجال األهمية البالغة  جدول أعمال

في إرساء وتشغيل آليات ثالثية جديدة في البلدان الرائدة. والمجلس الثالثي الوطني لألجور في فيتنام  7رقم 

 خير مثال على ذلك.  

 التقدم المحرز والدروس المستخلصة واالستنتاجات

في بوركينا فاسو  المتمثلة الدعم المقدم إلى األنشطة في البلدان الرائدة، خطة عمل مجال األهمية البالغةشملت  .16

نيكاراغوا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتركيا  إلى القائمة، ضيفتأوكولومبيا وفيتنام. وفي المرحلة الثانية، 

 هايئات المكونة الثالثية في تلك البلدان في برامجوأوغندا. وتم االختيار على أساس األولويات التي حددتها اله

القطرية للعمل الالئق. وجرى تطبيق عناصر االستراتيجية والتدخل المذكورة أعاله في تلك البلدان قدر 

 تصميم عمليات التدخل المستقبلية لمنظمة العمل الدولية.  من أجلالمستطاع الختبار واستخالص الدروس 

 تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل - مجال األهمية البالغة

 4102-4102المراحل الثالث للفترة 

 

المساعدة التقنية في مجال االمتثال في مكان العمل من خالل نهج منظم. وفي كل حالة،  0شملت المرحلة  .17

جرى تنظيم ورشة ، 4المعارف. وفي المرحلة  تعزيزهجاً مبتكرة لدمجت مجموعة من األنشطة واختبرت نُ 

لتقييم العمل الجاري في إطار ، 4102عمل عالمية بشأن تقاسم المعارف، في مركز تورينو في آب/ أغسطس 

. وانضمت وفود ثالثية من البلدان الرائدة إلى موظفي المكتب المعنيين من المقر 7 رقم مجال األهمية البالغة

في  ، للمشاركةكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العملوالميدان، ومن مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومن م

وهي مكرسة لتقاسم الخبرات وتعميمها على  جارية على قدم وساق حالياً،فهي  3هذا التبادل. أما المرحلة 

 اجتماعات دون إقليمية.أربعة 



GB.325/POL/4 

 

GB325-POL_4_[GOVER-150915-1]-Ar.docx  6 

أهمية  واليم وذبالنسبة إلى كافة األق وجيهوقد أثبت االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل أنه مجال  .18

رئيسية في المساهمة في تحقيق الكثير من نتائج البرنامج والميزانية األخرى. وفي المقابل، استفاد النشاط 

 من العمل المضطلع به في إطار كافة مجاالت األهمية البالغة األخرى 7 رقم بشأن مجال األهمية البالغة

بشأن اإلنتاجية وظروف العمل في  2 رقم بمجال األهمية البالغة. وكان هناك نوع من التآزر فيما يتعلق تقريباً 

بشأن إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير  9 رقم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجال األهمية البالغة

بشأن حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة. وسيتم اإلبقاء على  1 رقم المنظم، ومجال األهمية البالغة

 منهجية هذا العمل التعاوني في فترة السنتين القادمة.

في المزيد من التركيز وتخصيص الموارد فحسب بل  7 رقم وال تكمن القيمة المضافة لمجال األهمية البالغة .19

الذي جمع بين معارف المكتب وممارسة األهمية البالغة هذا تكمن أيضاً في النهج المعتمد في إطار مجال 

تحقيقاً لالمتثال في كافة  تكميليةة لتصميم االستراتيجيات التي ترسي تدخالت متعددة ومبتكرة والهيئات المكون

أماكن العمل. وكان من شأن إرساء االستراتيجية على المستوى العالمي وتخطيط األنشطة على المستوى 

 القطري، بالتشاور مع الهيئات المكونة الثالثية، أن شجع المرونة واالبتكار.

لمجال األهمية  تمثل إنجاز آخروإلى جانب المنتجات العالمية، وهي في األساس منتجات تتعلق بالمعارف،  .21

البالغة هذا في توسيع التعاون الذي تقدمه منظمة العمل الدولية داخل البلدان ليشمل مجاالت جديدة. وفي جميع 

على سبيل والي لمنظمة العمل الدولية. البلدان الرائدة، أضيفت قطاعات أو جوانب جديدة إلى النشاط الح

المثال، أضيفت السالمة والصحة المهنيتان في قطاع التعدين إلى األنشطة القائمة في كولومبيا، بموجب مجال 

. وهناك نموذج قيد اإلعداد لبناء القدرة المؤسسية لتفتيش العمل من أجل تحديد الثغرات 7 رقم األهمية البالغة

السالمة والصحة المهنيتين وعالقات االستخدام الغامضة  على السواءخطة تدخل تشمل  في االمتثال وتصميم

والمستترة في قطاع التعدين. وهناك دراسة منفصلة قيد اإلعداد في كولومبيا لتحديد الثغرات في االمتثال لمبدأ 

 صائية عن األسر المعيشية.عدم التمييز في الحد األدنى لألجور والرواتب، استناداً إلى آخر الدراسات االستق

المتثال في مكان العمل ا ظهور لمسألةمن توفير المزيد من اإلطاللة وال 7 رقم وقد مكن مجال األهمية البالغة .21

التي قامت  ،. وشجع الجهود الوطنية الكبيرة من قبيل الحملة األولى لتفتيش العملياعلى مستويات سياسية عل

مقاطعة، إلى جانب  04منشأة عاملة في قطاع الملبوسات في  391شملت  والتي 4102بها حكومة فيتنام عام 

، اعتُمد أيضاً أول قانون وطني بشأن 4102مؤتمراً ثالثياً في مختلف أنحاء البالد. وفي عام  00تنظيم 

السالمة والصحة المهنيتين في فيتنام. وساعد مجال األهمية البالغة على توجيه بعض المناقشات مع البلدان 

 المانحة إلدراج أموال مخصصة لالمتثال.

 تلفخزر فيما بين مآالتمزيد من التخطيط المشترك وتطوير أوجه بدور الملهم للمجال األهمية البالغة  قامو .22

مشاريع التعاون التقني في البلدان الرائدة. وفي بعض الحاالت، اعتمد الموظفون في مشاريع مختلفة طرائق 

. كما أثبتت اجتماعات تقاسم المعارف، بمشاركة وما إلى ذلكمنتجاتهم ومنهجياتهم، ب جديدة للتنسيق فيما يتعلق

كبار المستشارين التقنيين من مختلف المشاريع القائمة في فيتنام وكولومبيا، فائدتها الكبيرة. وال يزال هذا 

أو فيما بين مختلف  بالغةاألهمية البذاته من مجاالت مجال كل الجانب يتطلب المزيد من االهتمام سواء داخل 

 مجاالت األهمية البالغة.

إلى تحقيق استدامة التأثير من خالل نقل المعارف واستحداث مؤسسات  7 رقم كما سعى مجال األهمية البالغة .23

على سبيل المثال، استُهلت األنشطة في بوركينا فاسو وملكية وطنية وتعزيز أهمية األنشطة. تكوين مة وئدا

وأفضى إلى  المالءمةضمن أن هذا النهج كان من شأن لمخاطر المهنية في كافة أرجاء البالد. ول إجراء مسحب

 الحوادث واألمراض المهنية. لمنعوضع خطة وطنية 

إقامة شراكات متينة فيما بين المؤسسات الوطنية أمٌر أساسي لتعزيز االمتثال في مكان العمل. ويكون تأثير إن  .24

جدوى عندما تعمل من خالل إرساء عالقات تعاون استراتيجية مع كيانات حكومية إدارات تفتيش العمل أكثر 

أخرى ومع الشركاء االجتماعيين وقطاع األعمال والجمهور األعم. ومن المهم للغاية إرساء تعاون وشراكة 

على نطاق واسع مع الشركاء االجتماعيين وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد أظهرت التجربة في 

 إدارة العمل مع وكالة الضمان االجتماعي والسلطات المعنية بالصحة. أهمية تعاونيتنام ف

من مناقشات ثالثية. كما اعتُمدت  عن طريق 7 رقم وجرى تخطيط واعتماد كافة أنشطة مجال األهمية البالغة .25

مثل مدونة السلوك  ،7 رقم ج لها مجال األهمية البالغةبعض األدوات الجديدة التي روّ خالل اتفاق ثالثي، 

الجديدة لمكافحة التحرش الجنسي في فيتنام. والتعاون بين العمال وأصحاب العمل وممثليهم أمٌر أساسي على 

االمتثال على المستوى القطاعي لحفز الجهود  يعجشالمستوى الوطني من أجل تحديد األطر السياسية بغية ت
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 معالجتهااالمتثال و مشكالتلى مستوى المنشأة لتحديد واالستفادة منها إلى أقصى حد في قطاع بعينه، وع

 وتحسينها.

وهناك أيضاً أمثلة جيدة عن كيفية قيام مبادرات االمتثال بين القطاعين العام والخاص باستكمال تلك الجهود  .26

وتمهيد الطريق أمام منظورات جديدة بشأن التعاون والشراكة. وال بد من إجراء بحوث إضافية بشأن الدور 

 لمبادرات االمتثال الخاصة. تكميليلا

وأظهرت منظمة العمل الدولية، من خالل برامج من قبيل برنامج العمل األفضل والبرنامج الدولي للقضاء  .27

على عمل األطفال وبرنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس، أّن البرامج القطاعية التي 

مكنها أن تساعد على تنسيق جهود الجهات الفاعلة في القطاع الخاص مع يضلع فيها الشركاء االجتماعيون ي

 جهود السلطات العامة، لتعزيز االمتثال في مكان العمل على نحو فعال وتحسين ربحية المنشآت وإنتاجيتها.

لية أنشطة تتناول التعليقات الهامة لنظام اإلشراف في منظمة العمل الدو 7 رقم وخصص مجال األهمية البالغة .28

 باإلضافة إلى تعزيز التصديق على االتفاقيات ذات الصلة. وفي حالة تركيا، سرعان ما تعاونت المنظمة مع

في أعقاب كارثة منجم صوما. وسهلت منظمة العمل الدولية اعتماد خطة عمل ثالثية وطنية البلد ا ذه

لمشروع أكبر حجماً مع االتحاد  وصممت ونفذت مشروعاً قصير األجل للسالمة والصحة المهنيتين، استعداداً 

التصديقات الجديدة. وصدقت  في مجالتعليقات اإلشرافية والمساعدة الاألوروبي. وشملت األنشطة متابعة 

وعلى  4102( في عام 017)رقم  4119تركيا على اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

 0411( وعلى اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 079)رقم  0442اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

استرشدت بمعايير  قد تحليالت عديدة للثغرات في بلدان رائدة أخرىكانت . و4102( في عام 097)رقم 

 ت إلى مقترحات بإجراء إصالحات تشريعية.وخلصالعمل الدولية، 

خر. وقد أفضى التعاون إلى آاألنشطة من بلد  تكرارإقليمي أو إقليمي فرعي أن يعزز  جانبومن شأن إدماج  .29

 ،مع لجنة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إلى تنظيم اجتماع وزاري بشأن االمتثال في مكان العمل

لجنة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قامت بل وضع خارطة طريق للبلدان األعضاء الثمانية. 

 لممارسات الجيدة من بوركينا فاسو إلى بعض البلدان األخرى.بتمويل عملية استنساخ ا

في البلدين الرائدين حيث  رئيسيةوفيما يتعلق بتنفيذ مجال األهمية البالغة، شملت التحديات تغييرات سياسية  .31

كان من شأن تغيير الحكومة أن أتى بجهات محاورة جديدة. وكان هناك تحٍد يكمن في نشر مفهوم االمتثال في 

ضمن المكتب أيضاً، إلى ترشيد مجموعات األدوات والمنتجات المتعددة هناك حاجة ض البلدان واللغات. وبع

القائمة من خالل تكييفها وتحديثها لضمان استمرار أهميتها واستدامتها. وال بد من إرساء تعاون أكثر انتظاماً 

مكتب والوحدات في الميدان والمقر وفيما بين وتحسيناً فيما بين مجاالت األهمية البالغة وفيما بين إدارات ال

 بشكل متواصل. التي يتعين معالجتها المشاريعاحتياجات 

لتركيز منظمة العمل الدولية في المستقبل هو الحاجة إلى فعالية هيئات بالنسبة ويبقى التحدي األكثر جالًء  .31

ى االقتصاد غير المنظم المجال الذي تفتيش العمل عند استخدام مواردها المالية والبشرية المحدودة، ويبق

 به منظمة العمل الدولية في مجال إّن النشاط الذي تضطلعفيطرح أكبر التحديات. وعند التطلع نحو المستقبل، 

أكبر من حيث البرمجة داخل المنظمة، والمزيد من  تماماالمتثال في مكان العمل سيحتاج إلى االستفادة من اه

ئيسية لمكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل التركيز على األدوار الر

اإلرادة السياسية والعمل على المستوى  تحديد األولويات فيومركز تورينو فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات و

 كية.القطري وزيادة استخدام التكنولوجيا وأدوات االتصاالت الجديدة، من قبيل تطبيقات الهواتف الذ

 مشروع قرار

تنفيذ االستراتيجية من أجل مجال  مواصلة ب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته عنديطل .32
من  7وعند تنفيذ النتيجة  األهمية البالغة بشأن "تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل"

 المتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل".بشأن "تعزيز ا 2117-2116البرنامج والميزانية للفترة 


