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ألف  -لمحة عامة عن عملية وضع جدول أعمال المؤتمر
 .1ترد القواعد السارية بشأن جدول أعمال المؤتمر في دستور منظمة العمل الدولية والنظام األساسي لمؤتمر العمل
الدولي والنظام الداخلي لمجلس اإلدارة 1.ويضم جدول أعمال المؤتمر بنوداا دائمة وبنوداا تقنية.
 .2ويُطلب من مجلس اإلدارة إدراج البنود الدائمة التالية في جدول أعمال المؤتمر كل عام:
■

تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام؛

■

المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية؛

■

المعلومات والتقارير عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات.

 .3وجرت العادة على إدراج ثالثة بنود تقنية في جدول أعمال المؤتمر (يستلزم كل بند من هذه البنود لجنة تقنية
في المؤتمر) بهدف وضع معيار أو إجراء مناقشة عامة أو مناقشة متكررة 8.وهناك بنود أخرى يمكن أن يدرجها
مجلس اإلدارة وهي بنود يمكن أن تتناولها عموما ا لجنة تنظيمية أو لجان تقنية أخرى في جلسة عامة ،بعقد عدد
محدود من الجلسات 8.وبالنسبة إلى بنود وضع المعايير ،من المتعارف عليه إجراء مناقشة مزدوجة ،ولكن
يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة إجراء مناقشة مفردة .ويجري النظر في المقترحات بشأن وضع بند في جدول
أعمال المؤتمر في دورتين متعاقبتين لمجلس اإلدارة ،ما لم تكن هناك موافقة باإلجماع على وضع مقترح في
2
جدول األعمال يناقشه مجلس اإلدارة للمرة األولى.

مناقشات متكررة بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن
العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة8002 ،
(إعالن العدالة االجتماعية)
 .4اعتمد إعالن العدالة االجتماعية خطة مناقشات متكررة يجريها المؤتمر ،وهي مصممة لتحسين فهم تنوع واقع
واحتياجات الدول األعضاء في المنظمة فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية،
واالستجابة لها بفعالية أكبر بكافة وسائل العمل المتاحة لها ،وتكييف أولوياتها وبرامج العمل الخاصة بها وفقاا
لذلك وتقييم نتائج أنشطة منظمة العمل الدولية كي تستنير بها القرارات المتعلقة بالبرنامج والميزانية وغير ذلك
من قرارات اإلدارة السديدة 5.ويتوخى من المناقشات المتكررة أن تؤدي دوراا رئيسيا ا في وضع جدول أعمال
المؤتمر ككل وفي المساهمة في دور المؤتمر باعتباره الهيئة العليا لوضع السياسات في منظمة العمل الدولية.
2
وفي إطار الدورة األولى من سبع سنوات للمناقشات المتكررة والتي اعتمدها مجلس اإلدارة في عام ،8002

 1انظر المادتين  )1(12و )8(12من الدستور؛ المواد  7و7مكرر و 2و 18من النظام األساسي للمؤتمر؛ القسمين 5
و 8-2من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة.
8

انظر الفقرات  7-2أدناه.

 8انظر في الملحق الثاني لمحة عامة عن البنود التقنية المختارة لجدول أعمال المؤتمر ( .)8088-8010انظر الوثيقة
 ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 12مجموعة العمال).
2

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

5

انظر إعالن العدالة االجتماعية ،القسم ثانيا ا (ألف)" "1والمرفق ،القسم ثانيا ا (باء)"."1

2

انظر الوثيقة  ،GB.304/PVالفقرة (128ب).
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شكل المناقشات أحد البنود التقنية الثالثة المشار إليها آنفا ا والمدرجة في جدول األعمال منذ دورة المؤتمر لعام
7
.8010
 .5واضطلع المؤتمر ،في دورته الخامسة بعد المائة ( )8012بتقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية ،والذي اعتمد
في ضوئه قرار بشأن الدفع قدما ا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق .وبموجب هذا القرار ،يدعو المؤتمر
إلى اعتماد طرائق مناسبة لتحسين تركيز المناقشات المتكررة وضمان أنها تستند إلى الوقائع والتحديات القائمة
بحيث:
" "1تقدم استعراضا ا محدثا ا على نحو منتظم عن الوقائع واالحتياجات المتنوعة في الدول األعضاء فيما يتعلق
بكل هدف من األهداف االستراتيجية؛
" "8تقيّم نتائج أنشطة منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية لتسهيل اتخاذ القرارات بشأن
األولويات المستقبلية؛
" "8تنير المناقشات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي والبرنامج والميزانية في منظمة العمل الدولية.
 .6و يدعو القرار إلى النظر في اعتماد دورة أقصر للمناقشات المتكررة مع مراعاة مساهمتها في تبسيط عملية
2
وضع جدول أعمال المؤتمر.
 .7وفي متابعة للقرار ،اعتمد مجلس اإلدارة في دورته ( 882تشرين الثاني /نوفمبر  )8012دورة من خمس
سنوات للمناقشات المتكررة بشأن األهداف االستراتيجية األربعة ،وفقا ا للتسلسل التالي :الحوار االجتماعي
والهيكل الثالثي في عام 8012؛ الحماية االجتماعية (الضمان االجتماعي) في عام 8080؛ العمالة في عام
8081؛ الحماية االجتماعية (حماية العمال) في عام 8088؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام
 2.8088باإلضافة إلى ذلك ،قدم مجلس اإلدارة اإلرشاد بشأن إطار المناقشات المتكررة لضمان أنها تحقق على
10
نحو أتم غرضها المحدد بموجب إعالن العدالة االجتماعية.

النهج االستراتيجي والمتسق ()8002-8002
 .8وافق مجلس اإلدارة ،في دورته ( 888تشرين الثاني /نوفمبر  ،)8012على مفهوم نهج استراتيجي ومتسق
لوضع جدول أعمال الدورة السادسة بعد المائة ( )8017والدورة السابعة بعد المائة ( )8012والدورة الثامنة
بعد المائة ( )8012للمؤتمر .وكان الغرض من ذلك هو االستجابة لتعليقات الهيئات المكونة بشأن وضع جدول
أعمال المؤتمر والدو ر الذي يضطلع به المؤتمر باعتباره الهيئة العليا لوضع السياسات في منظمة العمل الدولية.
ويقوم النهج على عنصرين أساسيين هما "1" :التركيز االستراتيجي في وضع جدول أعمال المؤتمر ،باستخدام

 7نُفذت دورة السبع سنوات وفقا ا للتسلسل التالي :العمالة (المناقشة المتكررة األولى)8010 ،؛ الحماية االجتماعية
(الضمان االجتماعي) (المناقشة المتكررة األولى)8011 ،؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل (المناقشة المتكررة
األولى)8018 ،؛ الحوار االجتماعي (المناقشة المتكررة األولى)8018 ،؛ العمالة (المناقشة المتكررة الثانية)8012 ،؛
الحماية االجتماعية (حماية العمال) (المناقشة المتكررة الثانية)8015 ،؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل (المناقشة
المتكررة الثانية .) 8012 ،وجرى من ثم تعديل هذا التسلسل بعد القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة ،في آذار /مارس
 ،8012بإدراج تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية في جدول أعمال الدورة الخامسة بعد المائة ( )8012للمؤتمر ،وبالتالي
ت أجيل المناقشة المتكررة الثانية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل من الدورة الخامسة بعد المائة ( )8012إلى
الدورة السادسة بعد المائة (.)8017
2

انظر الفقرة الفرعية  8-15من القرار.

2

انظر الفقرة  17أدناه.

10

2

انظر الوثيقة  GB.328/INS/5/2والوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة .108
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الزخم المنبثق عن االحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية من أجل التشديد على االتساق والمرونة على مستوى
11
المؤسسة؛ " "8االلتزام الثالثي الكامل في عملية وضع جدول األعمال.
 .9واختار مجلس اإلدارة البنود التقنية لدورتي  8017و 8012على أساس هذا النهج .وقد أبقى قيد االستعراض
التنسيق بين نتائج المناقشات السابقة في المؤتمر والنظر في المقترحات في الدورات القادمة .وأقام روابط بين
وضع جدول أعمال المؤتمر والعمليات المؤسسية والمناقشات االستراتيجية األخرى ،من قبيل متابعة مبادرات
المئوية أو الخطة االستراتيجية .باإلضافة إلى ذلك ،اتخذ مجلس اإلدارة خطوات لضمان أن تتجلى في جدول
أعمال المؤتمر إجراءات منظمة العمل الدولية لضمان تمتعها بمجموعة متينة ومحدثة من معايير العمل تكون
بمثابة إطار عالمي من أجل عالم العمل .وسبق واستنار جدول أعمال المؤتمر باالستعراض الذي اضطلع به
الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير لمجموعة معايير منظمة العمل الدولية ،إلى جانب تطبيق
الفقرة  2من المادة  12من الدستور ،والمتعلقة بإجراء إلغاء االتفاقيات البالية سارية النفاذ .وتم تزويد مجلس
اإلدارة في كل دورة من دوراته بخارطة طريق إجرائية لتنفيذ النهج االستراتيجي حتى عام  8012ويحدثه
18
المكتب بشكل منتظم ،والغرض من ذلك تحسين شفافية العملية وشمولها.

باء  -قرارات اتخذها مجلس اإلدارة في دورته 882
(تشرين الثاني /نوفمبر )8002
 .11بغية المساهمة في نهج متكامل من حيث اإلدارة السديدة ،أجرى مجلس اإلدارة المناقشة بشأن جدول أعمال
المؤتمر في أعقاب مناقشات البنود التي ترتدي أهمية خاصة بالنسبة إلى وضع جدول أعمال المؤتمر .وشمل
هذه األخيرة متابعة مبادرات المئوية ومساهمة منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام
( 8080برنامج عام  )8080وطرائق المناقشات المتكررة ومبادرة المعايير وتغطية تقرير االجتماع الثاني
للفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير والخطة االستراتيجية للفترة  8081-8012لمنظمة العمل
18
الدولية.
 .11وفي هذا السياق ،شمل القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة بشأن جدول األعمال ،جوانب عدة 12.أوالا ،من باب
متابعة مبادرة اإلدارة السديدة ،قرر مجلس اإلدارة أن يضع كل مناقشة من المناقشات المتكررة في جدول أعمال
الدورات المشمولة بالدورة الجديدة من خمس سنوات ،بالتسلسل المشار إليه في الفقرة  7أعاله.
 .12ثانياا ،من باب متابعة مبادرة القضاء على الفقر ،قرر مجلس اإلدارة أن يستكمل جدول أعمال الدورة 107
( )8012للمؤتمر بإدراج بند يتعلق بالتعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعما ا ألهداف التنمية
المستدامة ،بهدف إجراء مناقشة عامة .وباإلضافة إلى هذا البند ،يشمل جدول أعمال الدورة  107مناقشة أولى
لبند وضع معيار بشأن "العنف والتحرش ضد النساء والرجال في مكان العمل" (الذي سبق وتم اختياره في
تشرين الثاني /نوفمبر  )8015والمناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي.
 .13ثالثاا ،من باب متابعة مبادرة المعايير ،قرر مجلس اإلدارة أن يدرج في جدول أعمال دورة عام  8012بنداا بشأن
إلغاء االتفاقيات ذات األرقام  81و 50و 22و 25و 22و 102وسحب التوصيات ذات األرقام  7و 21و.28
 .14رابعاا ،قدم مجلس اإلدارة اإلرشاد بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق واحتمال اإلبقاء عليه ألجل أطول.
كما قدم اإلرشاد بشأن الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالمقترحات التي لم يتم استبقاؤها إلدراجها

 11انظر الوثيقة  ،GB.322/PVالفقرة  17والوثيقة  ،GB.322/INS/2الفقرات  .12-11جرى التسليم بالنهج
االستراتيجي والمتسق في سياق عمل الفريق العامل المعني بسير أعمال مجلس اإلدارة والمؤتمر؛ انظر الوثيقة
) ،GB.322/INS/12(Rev.الفقرة .1-2
18
18

انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الفقرات  ،15-7لمزيد من العناصر المفصلة بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق.
انظر

الوثيقة

GB.328/INS/17/2

والوثيقة

GB.328/INS/7

والوثيقة

GB.328/LILS/2/1

والوثيقة .GB.328/PFA/1
12

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة .85
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في جدول أعمال دورة عام  8012وال سيما المقترح المتعلق بانتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئيا ا للجميع (وضع معيار) والمقترح المتعلق بالبطالة والبطالة الجزئية الهيكليتين (مناقشة عامة).
 .15وفي هذا السياق ،يبقى جدول األعمال الواجب إرساؤه في إطار تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق هو جدول
أعمال دورة المئوية ( .)8012ومن جهة أخرى ،سبق واستهل مجلس اإلدارة النظر في جدول أعمال دورات
ما بعد عام  8012بإدراج مناقشات متكررة في جدول أعمال دورات المؤتمر حتى عام  .8088وعليه ،قد
يرغب مجلس اإلدارة في تقديم المزيد من اإلرشادات لوضع جدول أعمال ما بعد عام  8012بغية االستمرار
في تفضيل إدراج بعد استراتيجي عند وضع جدول أعمال المؤتمر بمشاركة ثالثية كاملة.

جيم  -تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق
حتى دورة المئوية ()8002
 .16تشكل دورة المئوية ( )8012المعلمة األساسية الثالثة لتنفيذ مبادرة مستقبل العمل 15.وسوف تستند إلى استكمال
الحوارات الوطنية الثالثية في عام  8012وإلى إنشاء لجنة عالمية رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل في عام
12
.8017
 .17وفي حين لم يتخذ بعد أي قرار بشأن تفاصيل جدول أعمال دورة عام  ،8012يمكن تسليط الضوء على العناصر
التالية:
■

مع مراعاة االشتراطات الدستورية وغيرها من االشتراطات ،يمكن تخصيص دورة المؤتمر لعام 8012
للمناقشات المتعلقة بمستقبل العمل .وسبق أن أخذت هذه اإلمكانية في الحسبان في القرار المتعلق بالدورة
17
الجديدة من خمس سنوات للمناقشات المتكررة ،التي ال يتوقع إجراء أي مناقشة فيها في عام 8012؛

■

أثيرت إمكانية اعتماد إعالن للمئوية وسوف يجري النظر بشكل مستفيض في كيفية ضمان أن يكون مثل
12
هذا اإلعالن على نفس مستوى ونوعية اإلعالنات السابقة لمنظمة العمل الدولية؛

■

أثيرت مسألة معرفة ما إذا كان مبادرة مستقبل العمل قد تستفيد من مناقشة إضافية خالل دورة المؤتمر
قبل عام 8012؛ 12وبما ّ
أن جدول أعمال المؤتمر لعام  8012أصبح كامالا ،يمكن القيام بذلك من خالل
استعراض اللجنة التنظيمية و/أو من خالل تقرير المدير العام.

15

انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/17/2الفقرات .82-12

12

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 822المدير العام).

17

انظر الفقرة  11أعاله والوثيقة  ،GB.328/INS/5/2الفقرة .18

 12انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 12المجموعة األفريقية) والفقرة ( 80مجموعة البلدان الصناعية ذات
االقتصاد السوقي) والفقرة ( 22مجموعة العمال) والفقرة ( 872مجموعة العمال) والفقرة ( 828مجموعة البلدان
الصناعية ذات االقتصاد السوقي).
 12انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 872مجموعة العمال) والفقرة ( 828اعتبرت مجموعة البلدان الصناعية
ذات االقتصاد السوقي أنه من السابق ألوانه مناقشة مستقبل العمل في دورة عام  )8012والفقرة ( 827األرجنتين) .انظر
أيضا ا بيان رئيس مجموعة أصحاب العمل في الدورة  )8015( 102للمؤتمر" :يعتبر أصحاب العمل أنه من شأن إجراء
مناقشة كاملة عن مستقبل العمل أن يكون مفيداا جداا في دورة سابقة للمؤتمر  -في عام  ،8017مثالا" (محضر األعمال
المؤق رقم  ،7الصفحة .)8
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 .18وفي هذا السياقّ ،
فإن مجلس اإلدارة مدعو إلى توفير إرشادات أولية بشأن آثار مبادرة مستقبل العمل على جدول
أعمال المؤتمر وهيكليته فيما يتعلق بدورة عام  ،8012من حيث معرفة ما إذا كان سيُنظر في تقرير اللجنة
العالمية رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل ،ضمن مناقشة متواصلة للجلسة العامة أو خالل مناقشات اللجنة
80
التقنية ،أو كال األمرين معاا .وسوف يتخذ مجلس اإلدارة قراراا بشأن جدول األعمال النهائي في دورة الحقة.

دال  -جدول أعمال المؤتمر لما بعد عام 8002
العناصر األولية لنهج استراتيجي
 .19جرى وضع العناصر األولية لينظر فيها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر  81.8012وأعرب الكثير من
بدعم الستمراره في
الهيئات المكونة عن تأييدها للنهج المتسق واالستراتيجي فيما يتعلق بوضع جدول األعمال،
ٍ
عام  88.8012وقد يرغب مجلس اإلدارة ،عند مواصلة استعراضه للنهج االستراتيجي لما بعد عام  ،8012في
أن يأخذ في الحسبان االعتبارات التالية.
 .21وأدرج مجلس اإلدارة عنصرين من العناصر األولية في تشرين الثاني /نوفمبر  8012في عملية صنع قراراته
بشأن جدول أعمال المؤتمر:
■

المتابعة التي أجراها الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير للتوصيات والتي وافق عليها
مجلس اإلدارة :باإلضافة إلى التوصيات الصادرة عن الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض
المعايير بشأن إلغاء االتفاقيات ،مما جعل مجلس اإلدارة يدرج بنداا مقابالا في جدول األعمال ،طلب مجلس
اإلدارة من المكتب أن يعد مقترحا ا بشأن بند محتمل لوضع معيار حول التلمذة الصناعية ،على أساس
الفجوة التنظيمية التي حددها الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير ،لينظر فيه في دورته
88
( 882آذار /مارس )8017؛

■

الطرائق التي يمكن من خاللها لهيكلية إدارة منظمة العمل الدولية أن تسهم في أنشطة المتابعة
واالستعراض في المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة ،في سياق
برنامج عام  :8080تمشيا ا مع قرار عام  8012بشأن الدفع قدما ا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل
الالئق ،82اتخذ مجلس اإلدارة قراره بشأن الدورة من خمس سنوات للمناقشات المتكررة وتسلسلها مع

 80انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 80مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي) والفقرة 872
(مجموعة العمال).
81

انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الفقرتان  82و.82

 88انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 15مجموعة أصحاب العمل) والفقرة ( 17مجموعة العمال) والفقرة 12
(المجموعة األفريقية) والفقرة ( 88جمهورية كوريا)؛ انظر أيضا ا الفقرة ( 80مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد
السوقي التي لم ترغب آنذاك في وضع جدول أعمال دورات ما بعد عام .)8012
 88انظر فيما يلي الفقرة  82والملحق األول ،القسم (1باء)؛ الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 12مجموعة العمال)
والفقرة ( 88جمهورية كوريا) .عند النظر في تقرير االجتماع الثاني للفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير،
الحظ مجلس اإلدارة أيضا ا القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن متابعة الثغرة التنظيمية المتعلقة بالعمل بالتناوب في
مناقشته الالحقة حول الصكوك المرتبطة بوق العمل ،الواجب تحديد تاريخ لها؛ الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة
(521د).
82

انظر الفقرة الفرعية (8-15ج)"."7
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مراعاة المواضيع وأهداف التنمية المستدامة المختارة والواجب مراجعتها في المنتدى السياسي رفيع
85
المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.
 .21والعناصر العامة للنهج االستراتيجي والمتسق ،من قبيل ضرورة ضمان االتساق المؤسسي وتوفير التوازن بين
الوق الالزم لإلعداد والمرونة المناسبة وااللتزام الثالثي الكامل ،وهي عناصر تضمنها الشفافية والشمولية،
التزال سليمة 82.وتمشيا ا مع إعالن العدالة االجتماعية ومع قرار عام  8012بشأن الدفع قدماا بالعدالة االجتماعية
من خالل العمل الالئق ،من شأن المناقشات المتكررة أن تبقى محركا ا رئيسيا ا لتبسيط جدول أعمال المؤتمر.
 .22ومن الممكن توخي المزيد من العناصر التي قد تبرز مثالا مع تقدم مجلس اإلدارة في مناقشته إصالح االجتماعات
اإلقليمية وإمكانية استعراض نسق االجتماعات القطاعية وغيرها من االجتماعات التقنية ونظامها األساسي .وقد
يكون من المهم أيضا ا مواصلة استكشاف المزيد من التحسينات في سير أعمال المؤتمر ،والسيما الطرائق التي
87
يمكن من خاللها االستفادة إلى أقصى حد من وظيفته فيما يتعلق بوضع المعايير في سياق دورة من أسبوعين.
ومن شأن ذلك أن يتمشى مع النداء الوارد في إعالن العدالة االجتماعية ومفاده أن تستخدم منظمة العمل الدولية
82
على أفضل وجه ميزتها الفريدة المتمثلة في الهيكل الثالثي ونظام المعايير الخا بها.

 85انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/5/2الفقرات  2و 10و12؛ انظر أيضا ا الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة 22
(مجموعة أصحاب العمل) والفقرة ( 22مجموعة العمال) والفقرة ( 21مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) والفقرة 28
(مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي) .كما قرر مجلس اإلدارة استخدام دورات آذار /مارس في 8017
و 8012و 8012كمنصة من أجل إجراء مناقشة ثالثية بشأن إسهام منظمة العمل الدولية في االستعراض السنوي للمنتدى
السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (الفقرة (180أ)).
أما المواضيع وأهداف التنمية المستدامة المختارة الجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقبلة ،فهي:
 - 8017القضاء على الفقر وتشجيع االزدهار في عالم آخذ في التغير؛ واستعراض متعمق ألهداف التنمية المستدامة رقم
( 1القضاء على الفقر) ورقم ( 8القضاء على الجوع) ورقم ( 8الصحة السليمة والرفاهة) ورقم ( 5المساواة بين الجنسين)
ورقم ( 2الصناعة واالبتكار والبنية األساسية) ورقم ( 12الحياة تح سطح الماء)؛
 - 8012التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود؛ واستعراض متعمق ألهداف التنمية المستدامة رقم ( 2مياه
نظيفة وإصحاح) ورقم ( 7طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة) ورقم ( 11مدن ومجتمعات مستدامة) ورقم ( 18استهالك وإنتاج
مستدامان) ورقم ( 15الحياة على البر)؛
 - 8012تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة؛ واستعراض متعمق ألهداف التنمية المستدامة رقم ( 2تعليم جيد)
ورقم ( 2العمل الالئق والنمو االقتصادي) ورقم ( 10الحد من انعدام المساواة) ورقم ( 18اإلجراءات المتعلقة بالمناخ)
ورقم ( 12السلم والعدالة ومؤسسات قوية).
82

انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الفقرة .82

 87في تشرين الثاني /نوفمبر  ،8012تم اإلعراب عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بإمكانية إدراج بندين لوضع معيار
في جدول أعمال المؤتمر (الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 12مجموعة العمال) والفقرة ( 12مجموعة آسيا
والمحيط الهادئ) والفقرة ( 81الهند) والفقرة ( 88البرازيل)).
 82يمكن أن يكون ذلك متسقا ا مع المناقشات السابقة للفريق العامل المعني بسير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل
الدولي ،ومفادها ّ
أن البنود المقترح إدراجها في جدول أعمال المؤتمر ينبغي أن تنبثق عن نتائج االجتماعات الثالثية
واالجتماعات األخرى لمنظمة العمل الدولية (االجتماعات اإلقليمية واالجتماعات القطاعية واجتماعات الخبراء) (انظر
الوثيقة  ،GB.319/WP/GBC/1الفقرة  .)15وفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،8012اعتبر أعضاء من الفريق العامل أنه
"ينبغي توخي العناية لضمان أن تعزز االجتماعات اإلقليمية األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وأنه ينبغي إيجاد
روابط أكثر وثاقة مع هيئات اإلدارة السديدة األخرى في المنظمة والمؤتمر ومجلس اإلدارة" (الوثيقة ،GB.328/INS/16
الفقرة 10؛ الوثيقة  ،GB.328/WP/GBC/2الفقرات 12-18؛ الوثيقة .)GB.326/POL/5
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مواضيع قيد االستعراض ممكن إدراجها في دورات قادمة
 .23يتضمن جدول أعمال الدورة  )8080( 102حاليا ا مناقشة متكررة بشأن الحماية االجتماعية (الضمان
االجتماعي) ومن المتوقع أن يتضمن أيضا ا المناقشة الثانية لبند وضع المعيار بشأن العنف والتحرش ضد النساء
والرجال في عالم العمل 82.ولم يعد هناك إال فجوة زمنية واحدة في تلك الدورة .ويمكن أن تشمل بنداا تقنياا
80
إضافياا ،مثالا البند المقترح بشأن التلمذة الصناعية أو يمكن اإلبقاء عليها من أجل متابعة محتملة لدورة المئوية.
وبأي حال من األحوال ،هناك ما يكفي من الوق لينظر مجلس اإلدارة في اختيار البنود لدورات ما بعد عام
81
 8012وتوفير اإلرشاد إلى المكتب في هذا الصدد.
 .24وفي هذا السياق ،استعرض مجلس اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر  8012تسعة مواضيع إلدراجها في جدول
أعمال الدورات الالحقة 88.وكما أشير إليه آنفاا ،أدرج البند المقترح بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل
الدولية دعما ا ألهداف التنمية المستدامة (مناقشة عامة) في جدول أعمال دورة عام  .8012باإلضافة إلى ذلك،
كان هناك تقارب في وجهات النظر مفاده أنّه من األفضل مناقشة الموضوعين في إطار مناقشات أوسع نطاقاا:
■

اعتُبر المقترح بشأن الطبيعة المتغيرة للبطالة وللبطالة الجزئية :دور التكنولوجيا ومحركات التغيير
الهيكلية األخرى بشكل عام أكثر مؤاتاة إلدراجه في إطار المناقشات بشأن مستقبل العمل والمناقشة
المتكررة بشأن العمالة في عام  8081بموجب الدورة الجديدة؛

■

88

يمكن معالجة البند بشأن العالقة بين العمالة والحماية االجتماعية على أفضل وجه بموجب المناقشات
المتكررة بشأن الحماية االجتماعية (الضمان االجتماعي) في عام  8080وبشأن العمالة في عام ،8081
82
تمشيا ا مع قرار عام  8012بشأن الدفع قدماا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق.

 .25وبالتالي ،تبقى هناك ستة مواضيع يُنظر في إمكانية إدراجها في الدورات القادمة التي يقرر فيها مجلس اإلدارة
أن يضيف بنداا مقترحا ا بشأن التلمذة الصناعية بغية وضع معيار ،على أساس التوصيات الصادرة عن الفريق
العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير في اجتماعه الثاني.
 .26ومن بين المواضيع السبعة قيد االستعراض ،هناك ثالثة مواضيع يمكن اعتبارها ناضجة بما فيه الكفاية إلدراجها
المحتمل في جدول أعمال المؤتمر ،خالل الفترة الزمنية القادمة المتاحة:

82

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 80مجموعة الدول الصناعية ذات االقتصاد السوقي).

 80على حد ما سبق اإلشارة إليه ،يمكن لمجلس اإلدارة النظر في إمكانية أن تعتمد دورة المئوية عام  8012نفسها
استنتاجات تؤثر على وضع جدول أعمال المؤتمر للدورات الالحقة؛ الوثيقة  ،GB.328/INS/3الفقرة (82د).
 81انظر الملحق األول من أجل تحديد أفضل توقي الختيار البنود المقترحة الثالثة والمقدمة حاليا ا لمجلس اإلدارة.
ونظراا إلى الجدول الزمني المطبق في إعداد مناقشة بنود وضع المعايير ،من المستحسن إدراج بند بشأن وضع معيار في
آذار /مارس ( 8012لدورة عام  )8080أو في آذار /مارس ( 8012لدورة عام  .)8081ومن الممكن إدراج البنود بهدف
إجراء مناقشة عامة في آذار /مارس  8012على أبعد تقدير (لدورة عام  )8080أو في آذار /مارس ( 8080لدورة عام
.)8081
88

انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الفقرات .82-80

 88انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 15مجموعة أصحاب العمل) والفقرة ( 22مجموعة أصحاب العمل)
والفقرة ( 12مجموعة العمال) والفقرة ( 80مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي)؛ انظر أيضا ا الفقرة 12
(مجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي تقترح تنظيم اجتماع للخبراء لمزيد من التحضير في حال تم استبقاء البند في جدول
أعمال المؤتمر) والفقرة ( 12المجموعة األفريقية التي تشدد على ضرورة إجراء المزيد من البحوث واستقطاب تعليقات
أخرى من الهيئات المكونة ،باإلضافة إلى الحاجة إلى استعراض الموضوع لمناقشة قادمة) والفقرة ( 81الهند التي تؤيد
إجراء مناقشة خالل المؤتمر حتى عام  8012على أبعد تقدير).
 82انظر الفقرة الفرعية (8-15ج)؛ الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 17مجموعة العمال) والفقرة ( 88جمهورية
كوريا التي أيدت إدراج البند في جدول أعمال دورة ما بعد عام .)8012
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■

انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئي اا للجميع (وضع معيار)  -الملحق األول،
القسم (1ألف) :بنا اء على اقتراح من مجموعة العمال ،اقتُرح هذا البند إلدراجه في جدول أعمال دورة عام
 8012في تشرين الثاني /نوفمبر 8012؛ 85وأيدت مجموعة العمال وضع مناقشة عامة بشأن التعاون
اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماا ألهداف التنمية المستدامة في عام  ،8012شريطة أن يبقى
البند المقترح لوضع المعيار قيد المناقشة في جدول أعمال دورات المؤتمر القادمة؛

■

التلمذة الصناعية (وضع معيار)  -الملحق األول ،القسم ( 1باء) :كما أشير إليه آنفاا ،طلب مجلس اإلدارة
تقديم مقترح بشأن التلمذة الصناعية في آذار /مارس  ،8017عمالا بالقرار الذي اتخذه كمتابعة للتوصية
الصادرة عن الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير في تقريره المقدم إلى اجتماعه
82
الثاني؛

■

أوجه انعدام المساواة وعالم العمل (مناقشة عامة)  -الملحق األول ،القسم (1جيم) :أثار المكتب الموضوع
للمرة األولى في سياق جدول أعمال المؤتمر خالل الدورة ( 888آذار /مارس  )8015لمجلس اإلدارة؛
وجرى تطوير الموضوع بشكل مستفيض لينظر فيه مجلس اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر .8012

87

 .27وهناك أربعة مواضيع تتطلب المزيد من العمل والمناقشة في منتديات ثالثية أخرى قبل إمكانية اعتبار أنها يمكن
أن تفضي إلى تقديم مقترحات كاملة إلدراجها في جدول أعمال المؤتمر .ويرد في القسم  8من الملحق األول
تحديث للمتابعة المضطلع بها فيما يتعلق بهذه المواضيع .وبالنسبة إلى الدورات القادمة لمجلس اإلدارة ،يُقترح
أن يقدم المكتب سنويا ا المزيد من التقارير إلى مجلس اإلدارة وعندما تُعتبر المواضيع ناضجة بما فيه الكفاية
82
إلدراجها في جدول أعمال المؤتمر .والمواضيع األربعة هي التالية:
■

تسوية نزاعات العمل الفردية؛

■

أشكال االستخدام غير المعتادة؛

■

العمل الالئق في عالم الرياضة؛

■

االستقالل والحماية في الخدمة العامة (محاربة الفساد).

هاء  -خارطة طريق إجرائية
 .28جرى تحديث خارطة الطريق اإلجرائية المقترحة على النحو التالي:
■

الدورة ( 881تشرين الثاني /نوفمبر  :)8017يقيّم مجلس اإلدارة انعكاسات األمور التالية على وضع
جدول أعمال المؤتمر "1" :نتيجة المناقشات في دورة المؤتمر السادسة بعد المائة ( ،)8017بما في ذلك
المناقشة العامة بشأن هجرة اليد العاملة والمناقشة المتكررة الثانية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في
العمل ،التي تستكمل دورة المناقشات المتكررة السابقة من سبع سنوات؛ " "8القرارات المتخذة على
أساس التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لفريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في
أيلول /سبتمبر 8017؛ " "8التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة مستقبل العمل .وفي حين سيكون جدول أعمال
دورة المئوية ( )8012محط االهتمام الرئيسي ،ستتواصل المناقشة في وضع جدول أعمال المؤتمر ،مع
إيالء اعتبار خا ألي إطار مراجع للمناقشات المتكررة التي يمكن أن يعتمده مجلس اإلدارة.

 85انظر الملحق األول ،القسم (1ألف) ،الفقرة  ،8بالنسبة إلى اآلراء المعرب عنها في الدورة ( 882تشرين الثاني/
نوفمبر  )8012لمجلس اإلدارة.
82

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة .521

87

انظر الوثيقة  ،GB.323/INS/2الفقرة .88

 82انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 17مجموعة العمال) والفقرة ( 12المجموعة األفريقية) والفقرة 80
(مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي).

8
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■

الدورة ( 888آذار /مارس  :)8012يستمر مجلس اإلدارة في توفير اإلرشاد بشأن جدول أعمال دورة
مئوية المؤتمر ( )8012وجدول أعمال الدورات القادمة.

■

الدورة ( 882تشرين الثاني /نوفمبر  :)8012يقيّم مجلس اإلدارة انعكاسات النتائج الصادرة عن الدورة
السابعة بعد المائة للمؤتمر ( ،)8012بما في ذلك المناقشة العامة بشأن التعاون اإلنمائي الفعال والمناقشة
المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في إطار دورة جديدة من خمس سنوات ،على وضع
جدول أعمال المؤتمر؛ كما يقدم مجلس اإلدارة المزيد من اإلرشاد بشأن تحضير المناقشات خالل دورة
المئوية ( )8012وخالل الدورات القادمة.

مشروع قرار
 .29قد يرغب مجلس اإلدارة في تقديم اإلرشاد بشأن ما يلي:
(أ)

جدول أعمال دورة المئوية ()2119؛

(ب) وضع جدول أعمال دورات ما بعد عام  2119فيما يتعلق بالنهج االستراتيجي والمواضيع السبعة قيد
االستعراض على السواء.
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الملحق األول
-0

ثالثة بنود محتملة لجدول أعمال دورات المؤتمر القادمة

ألف  -انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئياً للجميع (وضع معيار)
مصدر البند المحتمل وطبيعته وسياقه

6

 .1ينبثق هذا المقترح عن اقتراح قدمته مجموعة العمال وتم عرضه على الدورة ( 812تشرين الثاني /نوفمبر
 ) 8018لمجلس اإلدارة ،مع اإلشارة إلى أنه ينبغي النظر فيه في ضوء النتيجة التي تمخض عن المناقشة
العامة بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء خالل الدورة  108للمؤتمر في عام .8018
وقد أفض مناقشة المؤتمر إلى اعتماد استنتاجات بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء.
وفيما يتعلق بمعايير العمل الدولية ،شمل االستنتاجات مقترحاا لتنظيم اجتماع للخبراء لتوفير المزيد من اإلرشاد
بشأن المسائل المتعلقة بتخضير االقتصادات والوظائف الخضراء واالنتقال المنصف للجميع 8.وكلّف مجلس
اإلدارة فريقا ا من الخبراء ،في دورتيه في آذار /مارس وحزيران /يونيه  ،8012باعتماد مسودة مبادئ توجيهية
على وجه الخصو  .وانعقد اجتماع الخبراء في تشرين األول /أكتوبر  8015واعتمد باإلجماع المبادئ
التوجيهية بشأن انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئي اا للجميع .وطلب مجلس اإلدارة من المدير
8
العام في دورته ( 885تشرين الثاني /نوفمبر  )8015استخدام المبادئ التوجيهية كأساس لألنشطة والتوعية.
 .8وهذا المقترح مقدم لمناقشة من أجل وضع معيار بشأن انتقال عالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة
بيئياا للجميع .وقد أعرب مجموعة العمال عن دعمها لعملية وضع المعيار خالل اجتماع الخبراء وقبل انعقاد
مجلس اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر  .8015وعلى وجه الخصو  ،ذكر المتحدث بإسم العمال ّ
بأن
المجموعة "ما فتئ تدعو إلى وضع صك بشأن االنتقال العادل بهدف تحقيق تنمية مستدامة واعتبرت المبادئ
التوجيهية بأنها خطوة أولى نحو وضع مثل هذا المعيار ".كما أشارت مجموعات كثيرة إلى مختلف جوانب
2
االنتقال العادل.
 .8وخالل الدورة  882لمجلس اإلدارة (تشرين الثاني /نوفمبر  ،)8012أيدت مجموعة العمال والمجموعة
األفريقية إدراج المقترح في جدول أعمال الدورة السابعة بعد المائة ( 5.)8012واعتبرت مجموعة أصحاب
العمل ومجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي أنه من غير المجدي وضع اتفاقية أو توصية ،بما ّ
أن
من ظمة العمل الدولية اعتمدت المبادئ التوجيهية الرامية إلى معالجة هذه المسألة 2.واعتبرت حكومات أخرى
أنه من المستحسن عدم إدراج بند معياري ثا ٍن في جدول أعمال دورة عام  7.8012ومن ثم ،أيدت مجموعة
 1بالنسبة إلى المناقشة السابقة في سياق جدول أعمال المؤتمر ،يرجى االضطالع على الوثيقة  ،GB.316/INS/4الفقرات
20-22؛ انظر أيضا ا الوثيقة ) ،GB.316/PV(Corr.الفقرة ( 18مجموعة أصحاب العمل) والفقرة ( 12مجموعة العمال)
والفقرة ( 88المجموعة األفريقية) والفقرة ( 81المملكة المتحدة)؛ الوثيقة  ،GB.319/INS/2الملحق الثامن ،الفقرات -2
2؛ الوثيقة  ،GB.319/PVالفقرة ( 7مجموعة العمال) والفقرة ( 11الدانمرك بالنيابة عن هولندا وسويسرا وبلدان شمال
أوروبا وآيسلندا وفنلندا والسويد والدانمرك) والفقرة ( 12الصين) والفقرة ( 12كندا) والفقرة ( 82البرازيل).
8

انظر االستنتاجات بشأن العمل الالئق والوظائف الخضراء والتنمية المستدامة ،الفقرتان (12د) و.82

8

انظر الوثيقة  ،GB.325/PVالفقرة (222ب).

 2انظر الوثيقة  ،GB.326/POL/INF/1الفقرة 827؛ الوثيقة GB.325/POL/3؛ الوثيقة  ،GB.325/PVالفقرات -278
222؛ انظر تحديداا الفقرتين ( 278مجموعة العمال) و( 278مجموعة أصحاب العمل).
5

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرتان  12و.12

2

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرتان  15و.80

 7انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 80مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) والفقرة ( 81الهند) والفقرة 88
(البرازيل).
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العمال قرار إدراج بند بشأن التعاون اإلنمائي الفعال في جدول أعمال الدورة  ،107شريطة أن يبقى المقترح
بشأن االنتقال العادل قيد الدراسة بهدف إدراجه في جدول أعمال دورات المؤتمر القادمة.

احتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضـوء
األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية
إن التقرير الذي أُعد لمناقشة عامة من جانب المؤتمر في عام  8018شدد على ّ
ّ .2
أن الضرر الذي يلحقه التدهور
البيئي باالقتصادات والمجتمع لهو كفيل بأن يحطم الكثير من المكاسب المحققة في التنمية والحد من الفقر.
والمجتمعات المحلية والمجموعات ،بما فيها الشعوب األصلية والقبلية ،المستضعفة أصالا من حيث التمييز
والتهميش والقطاعات األشد تضرراا من تغير المناخ ،مثل الزراعة والحراجة ومصائد األسماك ،تستخدم ما
يزيد بأشواط على مليار شخص .وتتأثر البلدان النامية أكثر ما تتأثر في القطاعات التي تكون أساسية بالنسبة
للنمو االقتصادي والعمالة 2.وفي غياب صكوك مالئمة ذات قوة قانونية لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت
والعمال والمجتمعات المحلية ولالستجابة الحتياجات عالم العمل ،قد تكون العدالة االجتماعية معرضة للخطر
مع خطر تزايد أوجه انعدام المساواة على نطاق واسع .من جهة أخرى ،من شأن انتقال مدار على نحو جيد
و يسترشد بمعايير عمل مناسبة تراعي بشكل كامل مستلزمات العمل الالئق ،أن يستحدث الكثير من الوظائف
الالئقة الجديدة ويحمي العمال والمنشآت ويرسي الحوار االجتماعي في الوق الذي يوفر فيه سبل االنتصاف
للمتأثرين بالتغييرات.
 .5واتفاق باريس الذي يسلط الضوء على ضرورة االنتقال العادل واستحداث العمل الالئق يقرّ "باالنتقال العادل"
وبالعمالة ،كمعلمتين أساسيتين لالستجابة العالمية لتغير المناخ .غير ّ
أن اإلطار السياسي والتوجيهي الذي
يستجيب بفعالية وشمولية الحتياجات ووقائع عالم العمل لن ينبثق عن هيكليات اإلدارة السديدة في نظام تغير
المناخ .بل ينبغي لهذا اإلطار أن ينبثق عن منظمة العمل الدولية ،باعتبارها الوكالة الثالثية الوحيدة في األمم
المتحدة المكلفة بإرساء معايير العمل بغية تعزيز التنمية المستدامة والعمالة المنتجة والعمل الالئق لجميع النساء
والرجال.

تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة لمناقشة
وضع معيار من جانب مؤتمر العمل الدولي
 .2يلحظ قرار المؤتمر لعام  8012بشأن الدفع قدما ا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق سرعة التغيرات
البيئية باعتبارها أحد محركات التغير في عالم العمل 2.وسيترتب على بد نفاذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ
ساري النفاذ منذ  2تشرين الثاني /نوفمبر ّ ،8012
أن التنفيذ الوطني في  188دولة طرفاا صدق على االتفاق،
والعديد منها دول أعضاء في منظمة العمل الدولية ،سيبدأ في كانون الثاني /يناير  .8017وفي حين بدأت
البلدان تن فذ التزاماتها من حيث تغير المناخ ،هناك حاجة ملحة لإلرشاد السياسي بغية إعطاء معنى عملي
لضرورة االنتقال العادل واستحداث العمل الالئق .وال يوجد أي هيئة أخرى تستطيع توفير هذا اإلرشاد مثل
مؤتمر العمل الدولي .ومن شأن مناقشة المؤتمر في عام  8081أو في فترة قريبة منه أن تسهم في المبادرة
الخضراء وأن توفر االستجابات الضرورية في االنتقال على مستوى العالم ،إلى عالم منخفض الكربون من
منظور العمل الالئق .ومن شأن المؤتمر أن يسهم بشكل فعال في ديناميات النشاط العالمي بشأن تغير المناخ
وأن يرسي إطاراا سياسيا ا بشأن السياسات االجتماعية وسياسات العمل ،بغية استكمال اإلطار السياسي العالمي
بشأن المسائل البيئية .وستتم ّكن الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية من مشاركة الدول األعضاء في
تنفيذ سياسات تغير المناخ من منظور العمل والمنظور االجتماعي.

 2انظر البيان الذي أدلى به الممثل الحكومي من بنغالديش في دورة مجلس اإلدارة ( 882آذار /مارس " :)8012أعاق
تغير المناخ حراك اليد العاملة والنفاذ إلى العمالة ،وتستلزم مثل هذه التحديات عمليات تدخل محددة" (الوثيقة
 ،GB.326/PVالفقرة .)812

 2انظر مكتب العمل الدولي :قرار بشأن الدفع قدم اا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق :تقييم أثر إعالن منظمة
العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة واستنتاجات من أجل اإلجراءات المستقبلية ،مؤتمر العمل
الدولي ،الدورة  ،105جنيف ،حزيران /يونيه  ،8012الفقرة .18
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النتيجة المتوخاة
 .7من شأن النتيجة المتوخاة ،أي وضع صك جديد لمنظمة العمل الدولية ذي قوة قانونية ،أن تستند إلى المبادئ
التوجيهية المعتمدة باإلجماع بشأن االنتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا ا للجميع ،وأن تعطيها
قوة وإرشادات ذات حجية بشأن دور العمل الالئق من أجل انتقال عادل .ومن شأن مثل هذا الصك أن يكون
وسيلة للمؤتمر ولمجلس اإلدارة لرصد تنفيذ المسائل االجتماعية ومسائل العمل من حيث التغير البيئي
والسياسات ذات الصلة .وسيم ّكن الدول األعضاء من السعي إلى نهج شامل في إدارة التنمية المستدامة ووضع
سياسات العمل والسياسات االجتماعية في الصدارة ،تمشيا ا مع برنامج عام  .8080ومن شأن مناقشة المؤتمر
أن تكون أحد المعالم المهمة لمبادرة مستقبل العمل.

التحضير لمناقشة المؤتمر
 .2سوف يستفيد المؤتمر من نتائج المناقشة العامة في مؤتمر عام  8018ومن أعمال اجتماع الخبراء الثالثي الذي
ُعقد في تشرين األول /أكتوبر  .8015كما سيستفيد المؤتمر من البحوث والتحليالت الجديدة التي يجريها
المكتب ومن أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وسوف يستند إلى خبرات الهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالعمل الالئق وبتغير المناخ ،وإلى استعدادها لتوفير إرشاد
سياسي مستنير في هذا المجال.

باء  -التلمذة الصناعية (مناقشة مزدوجة لوضع معيار)
مصدر البند المحتمل وطبيعته وسياقه
 .2طلب مجلس اإلدارة ،في دورته  882في تشرين الثاني /نوفمبر  ،8012وبنا اء على توصية الفريق العامل
الثالثي التابع آللية استعراض المعايير "من المكتب أن يعد مقترحا ا من أجل وضع معيار محتمل بشأن التلمذة
الصناعية ،يعترف بوجود ثغرة تنظيمية في هذا الصدد ،يُنظر فيه في دورته ( 882آذار /مارس  )8017بهدف
10
إدراجه في جدول أعمال دورة قادمة للمؤتمر ،تمشياا مع النهج االستراتيجي والمتسق".
 .10ونجم التوصية الصادرة عن الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير عن مراجعة مجموعة من
صكوك منظمة العمل الدولية ،السيما توصية التدريب المهني( 1282 ،رقم  )57وتوصية التلمذة الصناعية،
( 1282رقم  )20وتوصية التوجيه المهني( 1222 ،رقم  )27وتوصية التدريب المهني (الكبار)( 1250 ،رقم
 )22وتوصية التدريب المهني (الزراعة)( 1252 ،رقم  )101وتوصية التدريب المهني( 1228 ،رقم )117
وتوصية تنمية الموارد البشرية( 1275 ،رقم  ،)150واستُبدل جميع هذه التوصيات قانوناا بعد اعتماد المؤتمر
صكوكا ا الحقة .وعلى هذا األساس ،كان من شأن الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير أن بلّغ
مجلس اإلدارة بوجود ثغر ة تنظيمية تتعلق بمسألة التلمذة الصناعية ،لم تعالج في التوصيات الالحقة 11،بما فيها
التوصية رقم  ،125وهي آخر صك معياري بشأن تنمية الموارد البشرية.
 .11وينبغي التذكير بأنه منذ بداية األزمة االقتصادية والمالية في العالم عام  8002وانعكاساتها السلبية على العمالة،
والسيما عمالة الشباب ،شهدت التلمذة الصناعية والتدريب في مختلف أشكالهما زخما ا بمثابة طريق أمام تسهيل
انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل وتحسين جدوى ونوعية نُظم التدريب بغية أن تكون مكيفة مع احتياجات
سوق العمل .وخالل الدورة  101للمؤتمر في حزيران /يونيه  ،8018وفي أعقاب مناقشة عامة حفزتها أزمة
لم يسبق لها مثيل في مجال عمالة الشباب ،اعتمد المؤتمر قراراا واستنتاجات بعنوان "أزمة عمالة الشباب:
دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات" .ودعا قرار عام  8018الحكومات إلى تحسين مجموعة وأنماط التلمذة الصناعية
من خالل استكما ل التعلم أثناء العمل بواسطة تعلم مؤسسي أكثر هيكلة وتحسين المهارات التربوية للمدربين،
بما في ذلك فيما يتعلق بالتدريب على تعلم القراءة والكتابة ومهارات كسب الرزق ،ومن خالل تنظيم ورصد

10

انظر الوثيقة  ،GB.328/PV/Draftالفقرة (521ح).

 11انظر الوثيقة  ،GB.328/LILS/2/1الفقرة  )8(10من الملحق األول (توصيات اعتمدها الفريق العامل الثالثي التابع
آللية استعراض المعايير في اجتماعه الثاني) من تقرير االجتماع الثاني للفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض
المعايير.
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التلمذة الصناعية والتدريب وغير ذلك من اكتساب الخبرات المهنية ،من جملة أمور أخرى 18.كما دعا القرار
الشركاء االجتماعيين إلى استثارة الوعي بحقوق العمال الشباب والمتمرسين والتالميذ الصناعيين.
 .18وأعيد التأكيد على هذه األولويات في المناقشة المتكررة لعام  8012بشأن العمالة واالستنتاجات الصادرة عنها.
وبالتالي ،أدرج مسألة التلمذة الصناعية والتعلم أثناء العمل في إطار األنشطة المتوخاة بموجب النتيجة
السياسية  1من مقترحات البرنامج والميزانية للفترة .8012-8012
 .18ومنظمة العمل الدولية ضالعة حاليا ا في برنامج نشط للبحوث والمساعدة التقنية بشأن التلمذة الصناعية وغير
ذلك من أشكال التعلم أثناء العمل ،استجابة للطلبات المتزايدة من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في كافة
األقاليم والبلدان ذات مستويات التنمية المختلفة .وفي السنوات األخيرة ،توسع مشاركة منظمة العمل الدولية
بشكل كبير لالستجابة ألزمة عمالة الشباب وتدهور النتائج المتعلقة باالنتقال من المدرسة إلى العمل وتوسع
التعلم أثناء العمل كاستراتيجية ترمي إلى التصدي لعدم مواءمة المهارات من خالل تحسين نوعية التدريب
وجدواه ،وكنتيجة للشواغل التي تثيرها العمالة المقنعة وراء مختلف أشكال التعلم أثناء العمل .ويوجد طلب
كبير على األنشطة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية في مجال تحديد معايير النوعية بالنسبة إلى التلمذة
الصناعية المنظمة وغير المنظمة ،ويمكنها أن تكون بمثابة أساس لمناقشة بهدف وضع معيار.
 .12وتعمل منظمة العمل الدولية بنشاط مع منظمات دولية أخرى وشركاء إنمائيين وشبكات تعنى بالتلمذة الصناعية
والتعلم أثناء العمل ،بما فيها :مجموعة العشرين؛ الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بالتعليم والتدريب
المهنيين والتقنيين والذي يضم البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واليونسكو
ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومصرف التنمية اآلسيوي ومؤسسة التدريب األوروبية؛ الوكالة السويسرية
للتعاون اإلنمائي والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي ووزارة العمل األمريكية والمفوضية األوروبية؛ شبكة
التلمذة الصناعية العالمية .كما تتولى منظمة العمل الدولية قيادة مبادرة منظومة األمم المتحدة العالمية بشأن
الوظائف الالئقة لصالح الشباب ،مما يسمح للمكتب ممارسة أنشطته في مجال التلمذة الصناعية والتعلم أثناء
العمل على نحو أوسع نطاقاا.

احتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضـوء
األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية
 .15يسلّم دستور منظمة العمل الدولية وإعالن فيالدلفيا بأهمية التعليم المهني والتقني لتحسين ظروف العمال.
 .12وعندما بلّغ الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير مجلس اإلدارة بنتيجة استعراضه ،قام بتسليط
أن التلمذة الصناعية تبقى أولوية سياسية بالنسبة إلى الهيئات المكونة الثالثية ،مشيراا إلى ّ
الضوء على ّ
أن
االستبدال القانوني للتوصيتين رقم  20ورقم  117قد أفضى إلى ثغرة تنظيمية نظراا إلى ّ
أن التلمذة الصناعية
ال تعالَج على نحو شامل في الصكوك الالحقة لمنظمة العمل الدولية (على شكل توصيات أو اتفاقيات).
 .17من جهة أخرىّ ،
إن الحاجة إلى التلمذة الصناعية والتعلم أثناء العمل واالهتمام المنصب عليهما قد زادا على
المستوى الدولي ،في موازاة قلة الوضوح التي تشوب مختلف أشكال التعلم أثناء العمل ،بما في ذلك التلمذة
الصناعية والتمرس الداخلي والتعلم المهني والتدريب ضمن إطار نهج دراسي والتدريب.
 .12ولحظ الفريق العامل الثالثي التابع آللية استعراض المعايير ،خالل مناقشاته ،أنه إذا كان االتفاقية رقم 128
والتوصية رقم  125تعترفان بأهمية "التعلم أثناء العمل" و"الخبرة في العمل" ،فإنهما ال تتناوالن بشكل مفصل
التلمذة الصناعية أو أي برامج تدريب أخرى في مكان العمل.
 .12وال توفر الصكوك الحالية أي إرشاد بشأن مختلف أشكال التعلم أثناء العمل .ومن شأن المعيار الجديد أن يوفر
إرشاداا شامالا حول هذا الموضوع الذي يرتدي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية،
ال سيما فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية ،بما في ذلك معيار النوعية ،وإطار اإلدارة السديدة
وأدوار ومسؤوليات الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمدربين والوضع المهني
للمتعلمين وشروط وظروف تدريبهم واستخدامهم.

 18انظر االستنتاجات بشأن أزمة عمالة الشباب :دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة  ،101جنيف،
 ،8018الفقرتان (82د) و(ه).
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 .80وبما ّ
أن التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل تقوم على شراكات متعددة أصحاب المصلحة،
ّ
فإن توفير اإلرشاد بشأن األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة سوف يلبي االحتياجات الخاصة بالهيئات
المكونة لمنظمة العمل الدولية.
 .81وعند معالجة هذه المسائل في إطار مناقشة لوضع معيار ،قد توفر منظمة العمل الدولية إرشاداا ال غنى عنه
يبسّط تطوير وتنفيذ برامج التعلم أثناء العمل ،المضطلع بها حاليا ا في الدول األعضاء.

تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة
لبحث مؤتمر العمل الدولي
 .88في إطار الهدف االستراتيجي بشأن العمالة ،جرى أو يجري االضطالع ببعض األعمال التحضيرية لمناقشة
بهدف وضع معيار ،من بينها ما يلي :عمليات استعراض مقارنة ألكثر من  80برنامجاا وطنياا للتلمذة الصناعية؛
وضع إطار للتأكد من نوعية نُظم التلمذة الصناعية؛ استعراض الترتيبات التنظيمية للتلمذة الصناعية وغير ذلك
من برامج الخبرة في العمل؛ تحليل مقارن آلثار برامج التعلم أثناء العمل على سوق العمل؛ استعراض دولي
للترتيبات التعاقدية التي تنظم التدريب الداخلي والتمرس والتلمذة الصناعية.
 .88ومن شأن المناق شة لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل ،أن تقدم فرصة
أمام منظمة العمل الدولية لتوفير اإلرشاد إلى الهيئات المكونة الثالثية من خالل وضع إطار معياري شامل
ومبادئ توجيهية بشأن التعريف واألهداف والخصائص والتدابير التنظيمية المطبقة على مختلف أشكال التعلم
أثناء العمل.
 .82ومن شأن البند المقترح لوضع معيار أن يتناول أيضا ا االحتياجات الخاصة للبلدان النامية ،من خالل معالجة
موضوع التلمذة الصناعية غير المنظمة واإلشارة إلى كيفية معالجة مواطن العجز في العمل الالئق لضمان
مساهمة نُظم التلمذة الصناعية غير المنظمة مساهمة أكثر نجاعة في النُظم الوطنية لتطوير المهارات
واالعتراف المنظم بالمهارات المطلوبة واعتمادها واستحداث الوظائف.
 .85ومن شأن البند المقترح لوضع معيار أيضا ا أن يعزز األنشطة المتوخاة بموجب النتيجة  1الواردة في مقترحات
البرنامج والميزانية للفترة  8012-8012لدعم البلدان في تحقيق الهدفين  2و 2من أهداف التنمية المستدامة،
المتعلقين بالتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين وبتطوير المهارات.

النتيجة المتوخاة
 .82من شأن المناقشة لوضع معيار أن تتصدى للثغرة التنظيمية التي يتسبب بها االستبدال القانوني للتوصيات البالية
بشأن التلمذة الصناعية والتدريب والتعلم أثناء العمل.
 .87ومن شأن مثل هذه المناقشة أن تقدم اإلرشاد إلى الدول األعضاء حول كيفية توفير العمل الالئق لألشخا
الضالعين في التعلم أثناء العمل ،بأشكاله الحالية والناشئة ،بما في ذلك التلمذة الصناعية والتمرس والتعلم داخل
المنشأة والتدرب والتوظيف المهني.
 .82ومن شأن وضع معيار جديد أن يعالج البعد الجنساني ،السيما تعزيز تكافؤ فر
الئق.

حصول الشابات على عمل

 .82ومن شأن مناقشة لوضع معيار أن توضح نوعية برامج التعلم أثناء العمل وأن توفر اإلرشاد بشأن أدوار
ومسؤوليات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية الضالعة في تصميم وتنفيذ البرامج الجيدة للتعلم أثناء العمل.
 .80ومن شأن وضع معيار جديد بشأن التعلم أثناء العمل في الوق المناسب أن يوفر إطاراا معيارياا للبلدان التي
تواجه تحديات في تحسين نوعية وجدوى النُظم الوطنية لتنمية المهارات وتسهيل انتقال الشباب من المدرسة
إلى العمل ،وبالتالي فإنه يستكمل المعايير المتعلقة بالموارد البشرية وتنمية المهارات.

التحضير لمناقشة المؤتمر
 .81من الممكن أن تستنير مناقشة المؤتمر حول التلمذة الصناعية والتعلم أثناء العمل بالكثير من البحوث والوثائق
التي سبق وجمعتها منظمة العمل الدولية والمنظمات األخرى .ومن المقترح تنظيم اجتماع ثالثي للخبراء بدءاا
من عام  8012بغية النظر في نوعية برامج التعلم أثناء العمل وتوفير المشورة إلى المكتب في هذا الصدد،
وفي نطاق المناقشة والمسائل الواجب معالجتها وشكل الصك .وسوف يلي هذا االجتماع مناقشة مزدوجة بهدف
وضع معيار .وسوف تُستهل هذه األعمال في أقرب وق ممكن في دورة المؤتمر لعام  8080بما أنّه جرى
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اعتماد جدول أعمال دورة عام  8012ومراعاة للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها دورة عام  8012المكرسة
لمئوية منظمة العمل الدولية.

جيم  -أوجه انعدام المساواة وعالم العمل (مناقشة عامة)
مصدر البند المحتمل وطبيعته وسياقه
 .88أثار المكتب هذا الموضوع للمرة األولى في سياق جدول أعمال المؤتمر خالل الدورة ( 888آذار /مارس
 )8015لمجلس اإلدارة 18.وجرى ترسيخ هذا الموضوع حتى يتمكن مجلس اإلدارة من النظر فيه في تشرين
الثاني /نوفمبر  8012والقى تأييداا من مجموعة العمال وحكومة الهند .ويُقترح إدراج هذا البند في جدول أعمال
المؤتمر بهدف إجراء مناقشة عامة.
 .88ومنذ أواسط التسعينات ،ما فتئ منظمة العمل الدولية تهتم بضمان تقاسم مكاسب العولمة على نحو أكثر إنصافاا.
وقد أفضى هذا الشاغل بمنظمة العمل الدولية إلى اعتماد إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل عام
 1222وإعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة عام  .8002وخالل الدورة  102للمؤتمر (،)8015
استنتج لجنة الحماية االجتماعية (حماية العمال) ّ
أن حماية العمال 12الشاملة والناجعة أم ٌر أساسي في التنمية
المستدامة والعمل الالئق للجميع ،مع التشديد على ضرورة أن تواكب اللوائح والمؤسسات التي تنظم حماية
العمال ،وتيرة التحوالت التي يشهدها عالم العمل وأن تراعي الظروف الوطنية .واعتبر المؤتمر ،في قراره
بشأن الدفع قدما ا بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق ،المعتمد في دورته ّ ،)8012( 105
أن تنفيذ إعالن
العدالة االجتماعية وسيلة تسمح لمنظمة العمل الدولية أن تساهم في تقدم مكونات العمل الالئق لبرنامج عام
 ،8080في إطار الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة وما بعده .ويرتدي الهدف ( 10انعدام المساواة) والهدف
( 5المساواة بين الجنسين) من أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بأوجه
انعدام المساواة ومؤسسات سوق العمل.

احتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضـوء
األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية
 .82خالل العقدين الماضيين ،كان هناك زيادة في انعدام المساواة في معظم االقتصادات المتقدمة وفي الكثير من
البلدان النامية أيضاا ،مما أدى إلى ظهور شواغل فيما يتعلق باآلثار الناجمة عن خفض الفقر والتماسك
االجتماعي وأداء االقتصاد الكلي .وللتفاوت في الدخل بع ٌد عامودي وآخر أفقي :تفاوت بين األغنياء والفقراء
وبين الرجال والنساء وبين العمال الشباب والعمال المسنين ،وتفاوت في صفوف المجموعات التي تعاني من
الهشاشة من قبيل المهاجرين والشعوب األصلية .وفي العادة ،يترافق التفاوت في الدخل مع التفاوت من حيث
الفر والمهارات والحقوق ،مما يسهم في المزيد من التفاوت في الدخل.
 .85وفي كافة أنحاء العالم ،تشكل المداخيل المتأتية عن العمل بأجر والعمل للحساب الخا الغالبية الكبرى من
المداخيل الفردية والعائلية .وفي االقتصادات المتقدمة 20 ،إلى  20في المائة من دخل األسر المعيشية يتأتى
من األجور .وفي البلدان النامية 80 ،إلى  20في المائة من هذا الدخل يتأتى من دخل األجر ،في حين يستحوذ
العمل للحساب الخا على ما تبقى 15.وبالتاليّ ،
فإن أداء سوق العمل -سواء أتعلق ذلك بقدرة سوق العمل
على استحداث الوظائف أو نوعية تلك الوظائف أو الفئات التي تحصل عليها -يحدد إلى حد كبير مداخيل معظم
سكان العالم ومدى أوجه التفاوت .وفي حال عدم إدارة سوق العمل على نحو مالئم ،فإنه يمكن أن يشكل مصدراا
للتفاوت ،مما يعني ّ
أن سياسات إعادة التوزيع (الحماية االجتماعية والضريبة وتوفير الخدمات العامة) ولو
كان أساسية في خفض أوجه التفاوت إال أنها ال تستطيع التصدي لها بمفردها.
 .82وال يتأتى توزيع الدخل في سوق العمل فقط عن قوى السوق بل يعتمد أيضاا على المؤسسات التي تنظمه.
وتشمل بعض هذه المؤسسات ما يلي :الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والحد األدنى لألجور والقوانين
18

انظر الوثيقة  ،GB.323/INS/2الفقرة .88

 12اعتُبر ّ
أن تنظيم شروط العمل في مجال وق
مسائل تشكل مكونا ا أساسيا ا من حماية العمال.

العمل واألجور والسالمة والصحة المهنيتين وحماية األمومة ،كلها

 15انظر مكتب العمل الدولي :تقرير األجور في العالم للفترة  :8015-8012األجور وعدم المساواة في الدخل ،جنيف،
.8015
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والعالقات الصناعية التي تنظم عقود االستخدام وساعات العمل وحماية األمومة ،إلى جانب السياسات األخرى
المتعلقة بالتوفيق بين العمل واألسرة .وتحظى بالقدر نفسه من األهمية قوانين وسياسات ومؤسسات تهدف إلى
محاربة التمييز والعنف والتحرش ،كما تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفر لصالح جميع العمال بغض النظر عن
جنسهم أو سنهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين أو حالتهم الصحية .ومن شأن النُظم القضائية الفعالة والمتاحة
وآليات تسوية النزاعات االنعكاسية واستراتيجيات االمتثال السليمة أن تساعد على ترجمة المستحقات إلى منافع
ملموسة ،وبالتالي أن تسهم في التوزيع المنصف لمخرجات سوق العمل .كما تؤدي السياسات الضريبية دوراا
في هذا المجال.
 .87وتظهر البراهين التجريبية ّ
أن مؤسسات سوق العمل تؤثر أيضا ا على النواتج بالنسبة إلى العاملين في االقتصاد
12
غير المنظم وعلى سير أسواق العمل غير المنظمة.

تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة
لبحث مؤتمر العمل الدولي
 .82آن الوق لكي يناقش المؤتمر كيف يمكن لمؤسسات سوق العمل أن تساهم في تضييق أوجه التفاوت في
المداخيل وغيرها من أوجه التفاوت في عالم عمل سريع التغير .ومن شأن هذه المناقشة العامة أن تساعد على
تعميق فهم الطريقة التي يمكن من خاللها لقواعد ومؤسسات سوق العمل أن تتصدى ألوجه التفاوت في الدخل
وغيرها من أوجه التفاوت .ويمكن للمؤتمر ،على وجه الخصو  ،أن ينظر في مجموعة المؤسسات
والسياسات ،بما فيها سياسات التوزيع وإعادة التوزيع ،التي يمكن أن توفر أرضية مناسبة للحماية االجتماعية
للجميع ،وما يلزم لوضعها موضع التنفيذ .ويمكن أن تكون هذه المناقشة العامة بمثابة متابعة ملموسة للمناقشات
التي ستجرى بمناسبة مئوية منظمة العمل الدولية في عام  8012وللمنتدى العالمي رفيع المستوى لألمم المتحدة
في عام  8012بعنوان "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة".

النتيجة المتوخاة
 .82من شأن هذه المناقشة أن تقدم إرشادات وتوجيهات أكثر دقة فيما يتعلق بمجموعة مؤسسات وسياسات سوق
العمل التي تحتاج إلى تعزيز أو إصالح بغية خفض أوجه انعدام التفاوت ،مع ضمان عدم ترك أي شخص على
قارعة الطريق .ومن شأن النتيجة المتمخضة عن هذه المناقشة أن تساعد على تعزيز مساهمة منظمة العمل
الدولية في برنامج عام  8080ومن شأنها أن تغذي المناقشة المتكررة بشأن الحماية االجتماعية (حماية العمال)
التي ستجرى في حزيران /يونيه  .8088ومراعاة لتنوع المجاالت السياسية التابعة للحماية االجتماعية ،من
شأن إجراء مناقشة عامة بشأن أوجه التفاوت وعالم العمل أن تعالج وتصرّف مجموعة أولى من المسائل
السياسية ،مما من شأنه أن يساعد بدوره على إرساء جدول أعمال أفضل تركيزاا للمناقشة في عام .8088

التحضير لمناقشة المؤتمر
 .20من شأن المناقشة العامة أن تستنير بالبحوث والحوارات السياسية واالجتماعات الثالثية للخبراء وغير ذلك من
األنشطة المضطلع بها في سياق مبادرة المرأة في العمل ،والتي تتناول مواضيع ذات صلة من قبيل أشكال
االستخدام غير المعتادة أو األجور أو توزيع األجور وسياسات األجور أو وق العمل أو إدماج العمال
المهاجرين في سوق العمل .ومن الممكن أيضا ا مراعاة أنشطة أخرى ذات صلة يضطلع بها المكتب ،من قبيل
الندوة التي ينظمها مكتب األنشطة الخاصة بالعمال حول موضوع "التفاوت في الدخل ومؤسسات سوق العمل
وقدرة العمال" (.)8018

 12عادة ما يشار إلى ذلك باسم "أثر المنارة" ،حيث تحدد القوانين في االقتصاد المنظم قاعدة اجتماعية يتم التقيد بها ،أو
تصبح مرجعا ا يُستند إليه في المفاوضات فيما بين العاملين بأجر غير المنظمين وأصحاب عملهم .وقد حدد أثر المنارة،
ألول مرة في البرازيل في إشارة إلى الحد األدنى لألجور عند تحديد األجور في صفوف العاملين المستخدمين في االقتصاد
غير المنظم ،ولكنه يطبق أيضا ا في حالة األشكال األخرى من حماية العمال من قبيل الحدود المطبقة على ساعات العمل
واإلجازات المدفوعة .انظر:
P. Souza and P. Baltar (1979) “Salário mínimo e taxa de salários no Brasil”, Pesquisa e Planejamento
Econômico Vol. 9, pp. 629–660.
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تحديث بشأن المتابعة المزمع إجراؤها ألربعة مواضيع

ألف  -تسوية نزاعات العمل الفردية
 .21يواصل المكتب أبحاثه بشأن آليات تسوية نزاعات العمل الفردية ،في إطار خطة العمل الرامية إلى تنفيذ
استنتاجات المؤتمر بشأن المناقشة المتكررة حول الحوار االجتماعي (الدورة  108في حزيران /يونيه .)8018
وترى التحليالت األولية ّ
أن الدول األعضاء تواجه تحديات جمة في قدرتها على إرساء نظم منصفة وفعالة لمنع
وتسوية نزاعات العمل واإلبقاء عليها .وبالتالي ،فإنها تواجه تحديات في ضمان الوصول إلى العدالة.
 .28وقد يكون لألطر القانونية تغطية محدودة .ويمكن أن تتعثر التغطية الفعالة باإلجراءات المرهقة والطويلة .ومن
شأن تعدد المؤسسات واإلجراءات أن يفضي إلى شكوك وتداخالت في االختصاصات .وقد تتضاعف هذه
التحديات عند الفشل أو عدم القدرة على تنفيذ النتائج المنشودة.
 .28ويبدو ّ
أن الوصول بشكل أكبر إلى اآلليات الجماعية يسهّل وصول أصحاب العمل والعمال إلى خيارات أقل
انتظاما ا وأقل كلفة وأكثر مالءمة وأقل إرهاقاا .باإلضافة إلى ذلك ،تضع النُظم مستويات مختلفة من التركيز
على منع النزاعات وتسويتها بشكل طوعي.
 .22وتعمل الدول األعضاء على التصدي للتحديات .وتقوم البلدان التي سبق وأرس آليات سليمة لتسوية النزاعات
أكثر فأكثر بالتركيز على خدمات المعلومات والتوعية والمشورة والتعليم .كما تقوم بإدخال أو تحسين النُظم
اإلحصائية ونُظم إدارة الحاالت .وتعتمد المؤسسات المعنية بتسوية النزاعات أكثر فأكثر نهجاا استباقية وهادفة
للوصول إلى من يحتاج لخدماتها وتمكينهم على إسماع صوتهم .واللجوء إلى التوفيق /التحكيم آخذ في التزايد،
سواء داخل نُظم التحكيم أو خارجها .وفي بعض الحاالت ،يطرح ذلك تساؤالت حول التوازن بين الفعالية
والنوعية.
 .25ويجري نشر نتائج البحث خالل فترة السنتين  8017-8012من خالل وثائق عمل وموجزات سياسية وكتاب
حول بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي صدر في كانون األول /ديسمبر  17.8012وتستنير
خدمات المشورة التقنية والدعم بهذه االستنتاجات في الكثير من البلدان .وستتجلى في التقرير المزمع إعداده
بهدف المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،التي ستجرى خالل دورة المؤتمر في عام
.8017
 .22وتمشيا ا مع خطة العمل ،تتواصل البحوث للعمل على تحديد المبادئ التوجيهية للنُظم الفعالة لتسوية نزاعات
العمل .ويتضمن ذلك تركيزاا على التطورات العالمية للوصول إلى العدالة ،في سياق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق األوسع ،سوف تسعى بحوث المكتب أيضا ا إلى تحديد المبادئ الرامية إلى تسوية نزاعات العمل
الجماعية بشكل فعال.
 .27وترى البحوث ّ
أن التحديات المطروحة أمام اإلقرار الفعلي بمعايير العمل الدولية وتنفيذها قد تتفاقم بعدم وجود
صك محدد لمنظمة العمل الدولية يرسي بشكل واسع وشامل المبادئ التوجيهية للنُظم الفعالة لتسوية النزاعات،
والسيما نزاعات العمل الفردية.
 .22وسيجري معالجة المعايير القائمة في سياق آلية استعراض المعايير :أربعة صكوك من أصل ستة في المجموعة
 18ترتبط بتسوية النزاعات .ويبدو ّ
أن هناك ضرورة لتوضيح احتياجات الهيئات المكونة في المناقشة المتكررة
بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام  .8017وباالقتران بنتائج أعمال البحوث القادمة ،من شأن
هذه التطورات أن تم ّكن المكتب من تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة حول مدى استساغة أي إجراء وحول
الشكل الذي قد يتخذه.

باء  -أشكال االستخدام غير المعتادة
ّ .22
إن اجتماع الخبراء بشأن أشكال االستخدام غير المعتادة ،الذي انعقد في شباط /فبراير  8015وأيده مجلس
اإلدارة في دورته في آذار /مارس  ،8015دعا المكتب إلى "تحليل ما إذا كان هناك ثغرات في معايير العمل
الدولية أو ما إذا كان الصكوك ال تعكس بما فيه الكفاية واقع عالم العمل اليوم ،وتحديد العوائق المطروحة أمام
التصديق على المعايير" .كما طُلب من المكتب تقييم "الحاجة إلى وضع المزيد من معايير العمل ،ربما من
17

انظر:

M. Ebisui, S. Cooney and C. Fenwick (eds): Resolving Individual Labour Disputes – A Comparative
Overview (Geneva, ILO, 2016).
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خالل اجتماعات الخبراء ،من أجل معالجة مسألة العقود المؤقتة ،بما فيها العقود محددة األجل ،والتمييز القائم
على وضع االستخدام" .وخالل المناقشة المتكررة بشأن حماية اليد العاملة ،في الدورة  102للمؤتمر ،أكدت
الهيئات المكونة على ضرورة تقييم المزيد من معايير العمل الدولية ،ربما من خالل اجتماع للخبراء "وبما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،باستخدام آلية استعراض المعايير ".وفي الدورة ( 885تشرين الثاني /نوفمبر
 )8015لمجلس اإلدارة ،في إطار متابعة المناقشة المتكررة ،أشير إلى أنه من الممكن أن يعقد مجلس اإلدارة
مثل هذا االجتماع في عام ّ 8017
وأن من الضروري توضيح التفاعل والتنسيق مع مثل هذا االجتماع وآلية
ا
استعراض المعايير .وسوف يستنير اجتماع الخبراء المقترح باألنشطة التي أجراها المكتب مؤخرا عن أشكال
االستخدام غير المعتادة  ،كجزء من الجهود الرامية إلى إرساء قاعدة معارف المكتب في هذا المجال الناشئ.
ويبقى تنظيم االجتماع رهنا ا بالموارد المتاحة.

جيم  -العمل الالئق في عالم الرياضة

68

 .50يُنظر إلى هذه المسألة في إطار جدول أعمال المؤتمر على أساس اقتراح قدمته الشبكة الدولية للنقابات
العمالية 12.وبما ّ
أن هذا الموضوع ناشئ وقطاعي ،اقترح الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين
الثاني /نوفمبر  8012أن يعالجه أوالا اجتماع تقني قطاعي أو اجتماع للخبراء ،مما قد يسمح للهيئات المكونة
أن تنظر في نطاق المسائل وفي إطارها القانوني والسياسي الخا بها .وفي إطار االجتماعات التي نظمتها
الهيئات االستشارية القطاعية من  11إلى  18كانون الثاني /يناير  ،8017نظرت هذه األخيرة في المقترح
وأوص بمناقشة هذا الموضوع خالل منتدى الحوار العالمي لصالح برنامج االجتماعات القطاعية للفترة
 .8012-8012وسوف ينظر مجلس اإلدارة في هذه التوصية في دورته ( 882آذار /مارس .)8017

دال  -االستقاللية والحماية في الخدمة العامة (محاربة الفساد)

71

 .51شمل استنتاجات منتدى الحوار العالمي بشأن التحديات المطروحة أمام المفاوضة الجماعية في الخدمة العامة
(جنيف 8-8 ،نيسان /أبريل  )8012إحاالت إلى دور التشريعات والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
فيما يتعلق باستقاللية موظفي الخدمة العامة وحمايتهم ،بما في ذلك التشريعات المعنية بمحاربة الفساد .وسلط
مجموعة العمال الضوء على هذه المسألة أيضاا في الهيئات االستشارية القطاعية في تشرين األول /أكتوبر
 .8012وأحيط مجلس اإلدارة علما ا في تشرين الثاني /نوفمبر  8015بأنّه تم تسلّم مقترح من الهيئة الدولية
للخدمة العامة لوضع بند في جدول أعمال المؤتمر بهدف وضع معيار من أجل ضمان استقاللية وحيادية
81
وحماية بعض الفئات من العاملين في الخدمة العامة ،السيما من خالل مكافحة الفساد.
أن ذلك يشكل موضوعاا ناشئا ا ّ
 .58وبما ّ
وأن المسائل ال تزال مطروحة ،بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لمنظمة العمل
ا
الدولية أيضا أن تشمل عمال القطاع الخا  ،اقترح الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/
نوفمبر  8012أن ينظر اجتماع الخبراء أوالا في الموضوع .وفي إطار االجتماعات التي نظمتها الهيئات
االستشارية القطاعية من  11إلى  18كانون الثاني /يناير  ،8017أوص هذه األخيرة المكتب باالضطالع
بالبحوث بشأن الموضوع كجزء من البرنامج القطاعي للفترة .8012-8012

12
انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الملحق األول ،القسم ( 8جيم) ،الفقرتين  82و .20انظر الوثيقة
 ،GB.328/PV/Draftالفقرة ( 17مجموعة العمال).
12

انظر الوثيقة  ،GB.320/INS/2الفقرة .80

 80انظر الوثيقة  ،GB.328/INS/3الملحق األول ،القسم (8دال) ،الفقرات  .28-21انظر الوثيقة ،GB.328/PV/Draft
الفقرة ( 17تشير مجموعة العمال إلى أنّه ينبغي لمسألة مكافحة الفساد أن تشمل الخدمات العامة والقطاع الخا على حد
سواء) والفقرة ( 80تفيد مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي بأنّه من المبكر أن يطلب مجلس اإلدارة من
الهيئات االستشارية القطاعية مراعاة إدراج اجتماع للخبراء في المقترحات للفترة  ،8012-8012إذ ليس من الضروري
أن يبدي مجلس اإلدارة تفضيله بشأن أحد المواضيع األربعة القادمة المطلوب إجراء المزيد من الدراسة بشأنها).
81

انظر الوثيقة  ،GB.325/INS/2الفقرة .81
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الدورة

بنود تقنية

)7161( 22

العمل الالئق للعمال المنزليين  -مناقشة
مزدوجة لوضع معيار (المناقشة األولى).

وضع توصية مستقلة بشأن فيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز في عالم العمل -
مناقشة مزدوجة لوضع معيار
(المناقشة الثانية).

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

)7166( 611

العمل الالئق للعمال المنزليين  -مناقشة
مزدوجة لوضع معيار (المناقشة الثانية).

إدارة العمل وتفتيش العمل  -مناقشة عامة.

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحماية االجتماعية (الضمان االجتماعي)،
بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

)7167( 616

وضع توصية مستقلة بشأن أرضية الحماية
االجتماعية  -مناقشة مفردة لوضع معيار.

أزمة عمالة الشباب  -مناقشة عامة.

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي بشأن
المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية ومتابعة إعالن
عام ( 6228مراجع في حزيران /يونيه .)7161

)7163( 617

العمالة والحماية االجتماعية في السياق
الديمغرافي الجديد  -مناقشة عامة.

التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف
الخضراء  -مناقشة عامة.

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحوار االجتماعي ،بموجب متابعة
إعالن العدالة االجتماعية.

االستفاضة في استعراض التدابير المتبقية
التي اعتمدها المؤتمر في السابق بموجب
المادة  33من دستور منظمة العمل الدولية
لضمان امتثال ميانمار للتوصيات الصادرة
عن لجنة التحقيق بشأن العمل الجبري.

)7162( 613

استكمال اتفاقية العمل الجبري( 6231 ،رقم
 )72لمعالجة ثغرات التطبيق وتحسين تدابير
الوقاية والحماية والتعويض ،لتحقيق القضاء
فعليا ً على العمل الجبري  -مناقشة مفردة
لوضع معيار.

تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى
االقتصاد المنظم  -مناقشة مزدوجة لوضع
معيار (المناقشة األولى).

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

إقرار التعديالت على مدونة اتفاقية العمل
البحري ،7111 ،كما اعتمدتها اللجنة
الثالثية الخاصة المنشأة بموجب المادة
الثالثة عشرة من االتفاقية.

)7162( 612

االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى
االقتصاد المنظم  -مناقشة مزدوجة
لوضع معيار (المناقشة الثانية).

المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث
العمالة الالئقة والمنتجة  -مناقشة عامة.

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحماية االجتماعية (حماية العمال) ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

استعراض متابعة إعالن عام  6228بشأن
المبادئ والحقوق األساسية في العمل.
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الملحق الثاني

)7161( 612

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة
الكوارث :مراجعة توصية تنظيم العمالة
(االنتقال من الحرب إلى السلم)6222 ،
(رقم  - )26مناقشة مزدوجة لوضع معيار
(المناقشة األولى).

العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد
العالمية  -مناقشة عامة.

تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية.

إقرار التعديالت على المالحق باتفاقية هوية
البحارة (مراجعة)( 7113 ،رقم )682؛
وعلى مدونة اتفاقية العمل البحري،
 ،7111كما اعتمدتها اللجنة الثالثية
الخاصة.

)7162( 611

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة
الكوارث :مراجعة التوصية رقم  - 26مناقشة
مزدوجة لوضع معيار (المناقشة الثانية).

هجرة اليد العاملة (مناقشة عامة).

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي بشأن
المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

إلغاء و/أو سحب االتفاقيات ذات األرقام 2
و 62و 78و 26و 11و.12

)7168( 612

العنف والتحرش ضد النساء والرجال في
عالم العمل  -مناقشة مزدوجة لوضع معيار
(المناقشة األولى).

التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية
دعما ً ألهداف التنمية المستدامة -
مناقشة عامة.

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

إلغاء االتفاقيات ذات األرقام  76و 21و12
و 12و 81و 612وسحب التوصيات ذات
األرقام  2و 16و.17

)7162( 618
(تستكمل الحقاً)
)7171( 612
(تستكمل الحقاً)

العنف والتحرش ضد النساء والرجال في
عالم العمل  -مناقشة مزدوجة لوضع معيار
(المناقشة الثانية).

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحماية االجتماعية (الضمان االجتماعي)،
بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

)7176( 661
(تستكمل الحقاً)

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

)7177( 666
(تستكمل الحقاً)

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي المتمثل
في الحماية االجتماعية (حماية العمال) ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

)7173( 667
(تستكمل الحقاً)

مناقشة متكررة عن الهدف االستراتيجي بشأن
المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،بموجب
متابعة إعالن العدالة االجتماعية.
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الدورة

بنود تقنية

المرحلة الثانية (:)8002-8007
اللجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل

المرحلة األولى (:)8002-8002
أحاديث المئوية األربعة
الدورة  002لمؤتمر العمل الدولي
 مراجعة التوصية رقم ( 71وضع معيار ،المناقشة






األولى)*

العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية
تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية X
البنود البحرية *
تقرير المدير العام (مبادرة القضاء على الفقر) X
تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 8015-8012

الدورة  002لمؤتمر العمل الدولي
 مراجعة التوصية رقم ( 26المناقشة الثانية)





المناقشة المتكررة بشأن المبادئ والحقوق
األساسية في العمل
هجرة اليد العاملة (مناقشة عامة)
بند اإللغاء*
البرنامج والميزانية للفترة 7162-7168

آذار /مارس
الدورة 371
لمجلس اإلدارة

تشرين الثاني /نوفمبر
الدورة 372
لمجلس اإلدارة

حزيران /يونيه
8002

الدورة  007لمؤتمر العمل الدولي
 العنف في عالم العمل (وضع معيار،
المناقشة األولى) *X ،





مناقشة متكررة (الحوار االجتماعي والهيكلي الثالثي)
التعاون اإلنمائي الفعال دعما ً ألهداف التنمية
المستدامة
بند اإللغاء والسحب *
تنفيذ البرنامج للفترة 8017-8012

دراسة استقصائية عامة
السالمة والصحة المهنيتان

دراسة استقصائية عامة
هجرة اليد العاملة
تشرين الثاني /نوفمبر
الدورة 378
لمجلس اإلدارة

*

آذار /مارس
الدورة 372
لمجلس اإلدارة

حزيران /يونيه
8007

تشرين الثاني /نوفمبر
الدورة 336
لمجلس اإلدارة

المرحلة الثالثة (:)8002
مئوية منظمة العمل الدولية

دراسة استقصائية عامة
وقت العمل
آذار /مارس
الدورة 337
لمجلس اإلدارة

حزيران /يونيه
8002

تشرين الثاني /نوفمبر
الدورة 332
لمجلس اإلدارة

الدورة  002لمؤتمر العمل الدولي
مبادرة مستقبل العمل
 تقرير اللجنة العالمية رفيعة المستوى
 إعالن المئوية؟
 يستكمله مجلس اإلدارة
 البرنامج والميزانية للفترة
7176-7171
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الملحق الثالث -

جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  -الجدول الزمني8002-8002 ،

دراسة استقصائية عامة
أرضيات الحماية االجتماعية
آذار /مارس
الدورة 332
لمجلس اإلدارة

حزيران /يونيه
8002

متابعة لجنة تطبيق المعايير
دراسة استقصائية عامة لعام 8012
مناقشة عامة *
الفريق العامل
الثالثي بشأن
آلية استعراض
المعايير

االجتماع الثاني

االجتماع األول

قبول دورة من  2سنوات للمناقشات المتكررة

التقييم

االجتماع الثالث

متابعة مؤتمر العمل الدولي لعام ،7162
بما في ذلك المناقشة المتكررة

متابعة مؤتمر العمل الدولي لعام 7168
إمكانية إدراج العنف في العمل
(مناقشة ثانية) في عام 7171

اجتماع الخبراء :العنف في العمل

2115
* = وضع معيار؛

2116
X

= مبادرة المئوية

المنتدى العالمي بشأن المرأة في العمل

2117

2118

2119
22
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