
 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.332/INS/2 الوثيقة:  2018 آذار/ مارس8-22 ، جنيف، 332 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 8162شباط/ فبراير  61 التاريخ:
 ليزياإلنك األصل:

 

 

 األعمال جدول من الثاني البند

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي

 
 غرض الوثيقة 

وما بعدها من دورات، بما في  8162استهالل النظر في مقترحات جدول أعمال دورة المؤتمر لعام 
 (.38ذلك النهج االستراتيجي الواجب اتباعه )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 

 األهداف االستراتيجية األربعة جميعها. :االستراتيجي المعنيالهدف 

 النتيجة التمكينية باء: اإلدارة الفعالة والناجعة للمنظمة. :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

 وما بعدها. 8162االنعكاسات على جدول أعمال دورة المؤتمر لعام  االنعكاسات السياسية:

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

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

 مارس/ آذار) 338م إلى مجلس اإلدارة لكي يبحثها في دورته أية انعكاسات مرتبطة بالمتابعة سوف تقد   لوب:إجراء المتابعة المط
8162.) 

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

 .GB.331/INS/2؛ الوثيقة GB.331/PV/Draftالوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
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 لمحة عامة عن عملية وضع جدول أعمال المؤتمر -ألف 

والنظام األساسي لمؤتمر العمل  مؤتمر في دستور منظمة العمل الدوليةالالسارية بشأن جدول أعمال رد القواعد ت .1

 .تقنيةأعمال المؤتمر بنودا  دائمة وبنودا   ويضم جدول 1الداخلي لمجلس اإلدارة.الدولي والنظام 

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

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام؛ ■

 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية؛ ■

 المعلومات والتقارير عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات. ■

وجرت العادة على إدراج ثالثة بنود تقنية في جدول أعمال المؤتمر )يستلزم كل بند من هذه البنود لجنة تقنية  .3

وهناك بنود أخرى يمكن أن يدرجها  7في المؤتمر( بهدف وضع معيار أو إجراء مناقشة عامة أو مناقشة متكررة.

 قدأخرى تعتقنية  لجانتنظيمية في جلسة عامة أو اللجنة الوهي بنود يمكن أن تتناولها عموما   ،مجلس اإلدارة

وبالنسبة إلى بنود وضع المعايير، من المتعارف عليه إجراء مناقشة مزدوجة،  3.الجلساتمن  ا  محدود ا  عدد

بند في  إدراجدارة إجراء مناقشة مفردة. ويجري النظر في المقترحات بشأن ولكن يمكن أن يقرر مجلس اإل

 دإدراج بنجدول أعمال المؤتمر في دورتين متعاقبتين لمجلس اإلدارة، ما لم تكن هناك موافقة باإلجماع على 

 4مجلس اإلدارة للمرة األولى. عند مناقشته فيمقترح في جدول األعمال 

بشأن الدفع قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، اعتمد مجلس اإلدارة في  7112وإنفاذا  لقرار عام  .4

 للمناقشات سنوات خمس من ( دورة7112تشرين الثاني/ نوفمبر  -تشرين األول/ أكتوبر ) 372دورته 

ة االجتماعي ةالعدالن منظمة العمل الدولية بشأن األربعة، بموجب إعال االستراتيجية األهداف بشأن المتكررة

 الحماية ؛7112 عام في الثالثي والهيكل االجتماعي من أجل عولمة عادلة، وفقا  للتسلسل التالي: الحوار

( العمال حماية) االجتماعية الحماية ؛7171 عام في العمالة ؛7171 عام في( االجتماعي الضمان) االجتماعية

 اإلدارة مجلس قدم ذلك، إلى باإلضافة 7173.5 عام في العمل في األساسية والحقوق المبادئ ؛7177 عام في

 ةالعدال إعالن بموجب المحدد غرضها تام نحو على تحقق أنها لضمان المتكررة للمناقشات إطار بشأن اإلرشاد

 2.االجتماعية

  

 

 5؛ القسمين من النظام األساسي للمؤتمر 17و 2مكرر و2و 2المواد  ؛( من الدستور3)12( و1)14المادتين انظر    1

 .النظام الداخلي لمجلس اإلدارةمن  7-2و

 أدناه. 2-4انظر الفقرات    7

(. 7173-7111الع على لمحة عامة عن البنود التقنية المختارة لجدول أعمال المؤتمر )انظر الملحق الثاني لالط   3

  )مجموعة العمال(. 12، الفقرة GB.328/PVانظر الوثيقة 

 من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة. 1-1-5لفقرة انظر ا   4

 أدناه. 12انظر الفقرة    5

 .117، الفقرة GB.328/PVوالوثيقة  GB.328/INS/5/2انظر الوثيقة    2

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A14
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc-so.htm#Article%207
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
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 (4102-4102النهج االستراتيجي والمتسق )

(، على مفهوم نهج استراتيجي ومتسق 7114)تشرين الثاني/ نوفمبر  377في دورته  وافق مجلس اإلدارة .5

( والدورة الثامنة 7112( والدورة السابعة بعد المائة )7112لوضع جدول أعمال الدورة السادسة بعد المائة )

 أن وضع جدول( للمؤتمر. وكان الغرض من ذلك هو االستجابة لتعليقات الهيئات المكونة بش7112بعد المائة )

أعمال المؤتمر والدور الذي يضطلع به المؤتمر باعتباره الهيئة العليا لوضع السياسات في منظمة العمل الدولية. 

التركيز االستراتيجي في وضع جدول أعمال المؤتمر، باستخدام  "1"ويقوم النهج على عنصرين أساسيين هما: 

الدولية من أجل التشديد على االتساق والمرونة على مستوى  الزخم المنبثق عن االحتفال بمئوية منظمة العمل

 2االلتزام الثالثي الكامل في عملية وضع جدول األعمال. "7"المؤسسة؛ 

وقد أبقى قيد االستعراض على أساس هذا النهج.  7112و 7112واختار مجلس اإلدارة البنود التقنية لدورتي  .6

وابط بين وضع ر. وأقام لدورات القادمةللمؤتمر والنظر في المقترحات التنسيق بين نتائج المناقشات السابقة في ا

 من قبيل متابعة مبادرات المئويةاالستراتيجية األخرى، المؤسسية والمناقشات جدول أعمال المؤتمر والعمليات 

أو الخطة االستراتيجية. باإلضافة إلى ذلك، اتخذ مجلس اإلدارة خطوات لضمان أن تتجلى في جدول أعمال 

تمتعها بمجموعة متينة ومحدثة من معايير العمل تكون بمثابة المؤتمر إجراءات منظمة العمل الدولية لضمان 

سبق واستنار جدول أعمال المؤتمر باالستعراض الذي اضطلع به يه، وعلي من أجل عالم العمل. عالم إطار

استعراض المعايير لمجموعة معايير منظمة العمل الدولية، إلى جانب تطبيق  المعني بآليةفريق العمل الثالثي 

جلس م ويدمن الدستور، والمتعلقة بإجراء إلغاء االتفاقيات البالية سارية النفاذ. وتم تز 12من المادة  2الفقرة 

 7112حتى عام  والمتسق اإلدارة في كل دورة من دوراته بخارطة طريق إجرائية لتنفيذ النهج االستراتيجي

  2ها.يتوالغرض من ذلك تحسين شفافية العملية وشمول ،يحدثه المكتب بشكل منتظمالذي 

  330قرارات اتخذها مجلس اإلدارة في دورته  -باء 
 (4102ن الثاني/ نوفمبر تشري -تشرين األول/ أكتوبر )

قدم مجلس اإلدارة اإلرشاد بشأن جدول أعمال دورة مئوية مؤتمر العمل الدولي )الدورة الثامنة بعد المائة،  .7

تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق؛ وبشأن وضع جدول أعمال المؤتمر لما بعد  بشأن اإلرشاد قدم (. كما7112

ع السبعة قيد االستعراض، مع التسليم في الوق  نفسه بضرورة إرساء ، السيما فيما يتعلق بالمواضي7112عام 

كما قرر مجلس اإلدارة أن يدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة بعد  2المرونة الكافية لمتابعة دورة المئوية.

 (.31)رقم 1272( للمؤتمر بندا  بشأن سحب توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 7171المائة )

السياق، يبقى جدول األعمال الواجب إرساؤه في إطار تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق هو جدول  وفي هذا .8

(. ومن جهة أخرى، سبق واستهل مجلس اإلدارة النظر في جدول أعمال دورات 7112أعمال دورة المئوية )

. وعليه، قد 7173بإدراج مناقشات متكررة في جدول أعمال دورات المؤتمر حتى عام  7112ما بعد عام 

بغية االستمرار  7112يرغب مجلس اإلدارة في تقديم المزيد من اإلرشادات لوضع جدول أعمال ما بعد عام 

عد استراتيجي عند وضع جدول أعمال المؤتمر بمشاركة ثالثية كاملة، وفي اآلن ذاته ضمان إدراج بُ  تعزيزفي 

ا بهدف حديدهت يتعين أو البنود المتبقية التيتعلق بالبند مرونة مالئمة تراعي نتائج دورة المئوية )خاصة فيما ي

 (.7171استكمال جدول أعمال عام 

 

. جرى التسليم بالنهج 12-11، الفقرات GB.322/INS/2والوثيقة  12، الفقرة GB.322/PVانظر الوثيقة    2

 أعمال مجلس اإلدارة والمؤتمر؛ االستراتيجي والمتسق في سياق عمل الفريق العامل المعني بسير 

 .1-4، الفقرة GB.322/INS/12(Rev.)انظر الوثيقة 

، لالطالع على المزيد من العناصر المفصلة بشأن تنفيذ النهج 15-2، الفقرات GB.328/INS/3انظر الوثيقة    2

 االستراتيجي والمتسق.

 .GB.331/PV/Draftانظر الوثيقة    2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341702.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_312511.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_319463.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532220.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
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 - 4102بنود إضافية مقترحة لدورة المؤتمر لعام  -جيم 
 4112التعديالت على مدونة اتفاقية العمل البحري، 

 الثالثية للجنة الثالث االجتماع انعقاد إلى يدعو أن ،(7112 مارس/ آذار) 372 دورته في اإلدارة، مجلس قرر .9

 وسوف 11، بصيغتها المعدلة.7112 البحري، العمل اتفاقية من عشرة الثالثة المادة بموجب المنشأة الخاصة

في مسائل من بينها  للنظر 7112 أبريل/ نيسان 72 إلى 73 من جنيف في الخاصة الثالثية اللجنة اجتماع يُعقد

 المعينين ،البحارة ممثلي مجموعة التي قدمتها 7112 اتفاقية العمل البحري،على مدونة  التعديالت مقترحات

اللجنة، بشأن دفع أجور البحارة في حال وقوعهم أسرى نتيجة أعمال قرصنة أو سطو مسلح على السفن.  في

 ،وسوف تنظر اللجنة الثالثية الخاصة في مقترح بشأن اعتماد مبادئ توجيهية خارج اتفاقية العمل البحري

 11، تقدمه مجموعة ممثلي مالك السفن حول الموضوع نفسه.7112

 7112من اتفاقية العمل البحري،  عشرة الخامسة المادة بموجب مركزي بدور الخاصة الثالثية اللجنة وتضطلع .11

 قترحةالم التعديالت تقدم أن على عشرة الخامسة المادة وتنص. االتفاقية مدونة لتعديل المبسطة العملية في

 المنظمة، في األعضاء الدول من دولة أي تقدمها بها صلة ذات مقترحات أو مالحظات ألية بموجز مصحوبة

 التالية الدورة" إلى تقَدم أن يجب التعديالت، تلك اللجنة اعتمدت حال وفي. فيها للنظر الخاصة الثالثية اللجنة إلى

 مدونة،ال على المقترحة التعديالت والثانية من األولى المجموعتين إلى بالنسبة جرى وكما 17".إلقرارها للمؤتمر

 في المؤتمر اعتمدها ، والتي7112وشباط/ فبراير  7114 أبريل/ نيسان في الخاصة الثالثية اللجنة إلى المقدمة

 للمؤتمر قصيرة جلسة فإن   ( على التوالي،7112ودورته الخامسة بعد المائة ) (7114) المائة بعد الثالثة دورته

 إلى دا  مجد إحالتها أو التعديالت على الموافقة ينبغي كان إذا ما فقط يقرر أن للمؤتمر يمكن إذ كافية، كونست

 13.فيها النظر إلعادة الخاصة الثالثية اللجنة

 دونةم على المقترحة التعديالت على الموافقة مؤقتا   اإلدارة مجلس يدرج أن المقترح من آنفا ، ذكر ما ضوء وفي .11

 أية باعتماد رهنا   ،(7112) للمؤتمر المائة بعد السابعة الدورة أعمال جدول في ،7112 البحري، العمل اتفاقية

 .7112 أبريل/ نيسان في الخاصة الثالثية اللجنة جانب من تعديالت

  قرارات مجلس اإلدارة الناجمة عن توصيات فريق -دال 
 المعايير  استعراض بآلية المعني الثالثي العمل

 (8162)أيلول/ سبتمبر ماعه الثالث في اجت

 7112أيلول/ سبتمبر  72إلى  75المعايير اجتماعه الثالث من  استعراض بآلية المعني الثالثي العمل عقد فريق .12

صكا  بشأن السالمة والصحة المهنيتين )األحكام العامة والمخاطر المحددة(. وسوف ينظر  12نظر خالله في 

، في الصكوك المتبقية 7112أيلول/ سبتمبر  71إلى  12الرابع المزمع عقده من فريق العمل هذا في اجتماعه 

 14بشأن السالمة والصحة المهنيتين المدرجة في برنامج عمله األولي.

 

 (.ه)534، الفقرة GB.326/PVانظر الوثيقة    11

 ن على الموقع التالي:كال المقترحين متاحا   11
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_550284/lang--

en/index.htm. 

 .5، المادة الخامسة عشرة، الفقرة 7112 البحري، العمل اتفاقية   17

 المرجع نفسه.   13

سوف يستعرض فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ستة صكوك بشأن السالمة والصحة المهنيتين    14

(؛ اتفاقية أحكام السالمة )البناء(، 45)رقم  1235)فروع نشاط محددة(: اتفاقية العمل تح  سطح األرض )المرأة(، 

 1225(؛ اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 122)رقم  1222(؛ اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 27)رقم  1232

 1225 المناجم، في والصحة السالمة توصية؛ (125 رقم) 1222 البناء، في والصحة السالمة توصية(؛ 122)رقم 

ك المعايير خمسة صكو استعراض بآلية المعني الثالثي العمل ضافة إلى ذلك، سوف يستعرض فريق. باإل(123 رقم)

 بشأن تفتيش العمل وإدارة العمل.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_550284/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_550284/lang--en/index.htm
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على التوصيات  7112تشرين الثاني/ نوفمبر  - في تشرين األول/ أكتوبر 331ووافق مجلس اإلدارة في دورته  .13

المعايير من اجتماعه الثالث. وعليه، طلب مجلس  استعراض بآلية المعني الثيالث العمل التي خرج بها فريق

اإلدارة من المكتب أن يعد مقترحات، للنظر في إدراجها في أقرب تاريخ ممكن في جداول أعمال الدورات 

" المخاطر البيولوجية 1القادمة لمؤتمر العمل الدولي، بشأن بند محتمل لوضع معيار حول ما يلي: "

" توحيد الصكوك المتعلقة بالمخاطر 7رغونومية واالعتراف بالثغرات التنظيمية في هذا الصدد؛ "واأل

 15" مراجعة الصكوك المتعلقة بالوقاية من اآلالت.3الكيميائية؛ "

ب مجلس اإلدارة بالخطوات التي اتخذها فريق .14  اضاستعر بآلية المعني الثالثي العمل باإلضافة إلى ذلك، رح 

المعايير إلى أنه يزمع  استعراض بآلية المعني الثالثي العمل وأشار فريق 12مان استدامة إجرائه.المعايير لض

تقديم المزيد من التوصيات في هذا الصدد عقب المناقشات التي سيجريها خالل اجتماعه في أيلول/ سبتمبر 

 لة ذات أولوية مؤسسية.. أوال ، يزمع تقديم توصيات بشأن كيفية ضمان تنفيذ متابعة قراراته كمسأ7112

وسيشمل ذلك النظر في أثر المتابعة على أنشطة الفريق المتعلقة بوضع المعايير، وتوصيات غير معيارية بشأن 

ثانيا ، يزمع فريق العمل مناقشة كيفية ضمان  12الموارد البشرية والمالية للمكتب وبشأن جدول أعمال المؤتمر.

عايير المتعلق بصكوك السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك النظر في التماسك واالتساق في إطار سياسة الم

 12إمكانية التوحيد والطرائق الرامية إلى تسهيل عملية التحديث استجابة للتغيرات في عالم العمل.

 ألةالمعايير على ضرورة متابعة توصياته كمس استعراض بآلية المعني الثالثي العمل وإدراكا  منه بتشديد فريق .15

ذات أولوية مؤسسية، يتوقع المكتب أن يكون في موضع يمكنه من الدفع قدما  بالمقترحات المعنية ببنود وضع 

 استعراض آليةب المعني الثالثي العمل لفريق المعايير بشأن السالمة والصحة المهنيتين عقب االستعراض الرابع

 مجلس اإلدارة. ا، لينظر فيه7112المعايير في أيلول/ سبتمبر 

 4102جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام  - هاء

بشأن جدول أعمال مؤتمر المئوية عام  331و 372أشارت اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارة في دورتيه  .16

إلى توافق واسع حول التشديد الكبير على مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل واعتماد وثيقة ختامية في  7112

سمي. غير أنه، باإلضافة إلى البنود الدائمة الواجب إدراجها في جدول األعمال، كان هناك هذا الصدد بشكل ر

دعم كبير لتنظيم مناقشة ثانية بهدف وضع معيار بشأن العنف في العمل، تستكمل اإلجراء المزمع استهالله في 

جدا  بمثابة إسهام في  . ونُظر إلى اعتماد صك أو صكوك بشأن هذا الموضوع المهم7112دورة المؤتمر لعام 

 أنشطة مئوية منظمة العمل الدولية.

 البنود التالية: 7112واستنادا  إلى ذلك، سيتضمن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام  .17

 مستقبل العمل؛ ■

 العام؛ المدير وتقرير اإلدارة مجلس رئيس تقرير ■

 البرنامج والميزانية ومسائل أخرى؛ ■

 ؛والتوصيات االتفاقيات تطبيق عن والتقارير المعلومات ■

 .العمل عالم في والرجال النساء ضد والتحرش العنف ■

 

 )و(.5، الفقرة GB.331/LILS/2)و(؛ الوثيقة 273، الفقرة GB.331/PV/Draftانظر الوثيقة    15

 )أ(.5، الفقرة GB.331/LILS/2)أ(؛ الوثيقة 273، الفقرة GB.331/PV/Draftانظر الوثيقة    12

 .2، الملحق، الفقرة GB.331/LILS/2الوثيقة انظر    12

 .4، الملحق، الفقرة GB.331/LILS/2الوثيقة انظر    12

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
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ويجدر التذكير بأن  الممارسة تمثل ، في السنوات األخيرة، في إرساء ثالث لجان تقنية للنظر في البنود غير  .18

ما يترك متعلق بالعنف في العمل، مالدائمة. ومن شأن السيناريو آنف الذكر أن يشمل فقط لجنة تقنية واحدة للبند ال

فجوتين زمنيتين أو ما يعادلهما، يمكن تخصيصهما لمستقبل العمل أو لمسائل أخرى ذات صلة بمبادرات المئوية. 

وفي هذا الصدد، جرى التسليم بأهمية النص على أحكام فيما يتعلق بالجانب االحتفالي للمؤتمر، والسيما فيما 

المستوى من قبيل رؤساء الدول والحكومات. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تدرج  يتعلق بمشاركة ضيوف رفيعي

 لجنة تطبيق المعايير في أعمالها مكونا  يرتبط بالمئوية دون الحياد عن وظيفتها اإلشرافية المهمة.

تقرير  :أما مسألة كيف ينبغي للمؤتمر أن يتناول موضوع مستقبل العمل فيجب النظر فيها في ضوء عاملين، هما .19

وتقديمه إلى المؤتمر باعتباره إسهاما   7112اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل الواجب نشره في أوائل عام 

جوهريا  في المناقشة؛ التفضيل الواضح لدى مجلس اإلدارة إلعداد وثيقة ختامية رسمية. وقد يبدو بالتالي مناسبا  

المؤتمر مضمون تقرير اللجنة العالمية وأن يمتنع عن معالجة مسألة  أال يكرر تقرير المدير العام المقدم إلى

مستقبل العمل أو أي موضوع سياسي آخر بشكل جوهري. بل على العكس ينبغي استخدام تقريره كوسيلة لتقديم 

 تقرير اللجنة العالمية إلى المؤتمر وتحديد إطار عام لمناقشة هذا الموضوع وتسهيل اعتماد وثيقة ختامية.

وسيحتاج هذا الترتيب استكماله بالمزيد من األحكام حتى تكون مناقشة المسائل المرتبطة بمستقبل العمل مثمرة  .21

تلقى أمام المندوبين بشأن مضمون التي وتشاركية. ويمكن تخصيص الجلسة العامة للخطابات من خمس دقائق 

والشخصيات  ساء الدول والحكوماتتقرير اللجنة العالمية. وفي حال حضر إلى المؤتمر عدد كبير من رؤ

 ، يمكن تنظيم جلسات خاصة للتحدث أمام المؤتمر في الجلسة العامة.األخرى

مستقبل بوعندها، قد يكون من الممكن استخدام إحدى الفجوتين الزمنيتين للتفاوض بشأن الوثيقة الختامية المتعلقة  .21

، ينبغي إيالء االهتمام لكيفية إعداد إجراء المفاوضة العمل، السيما من خالل إرساء لجنة جامعة. وفي هذا الصدد

على أفضل وجه. وقد شدد أعضاء مجلس اإلدارة، في مناسبات عدة، على أن ه ينبغي ألي نص تعتمده منظمة 

العمل الدولية بمناسبة مئويتها، أن يكون له ثقل سياسي شأنه شأن النصوص المعتمدة في مراحل أساسية في 

أن يستند إلى نصوص سابقة ويثيريها ويعيد التأكيد على أهداف وقيم منظمة العمل الدولية، تاريخ المنظمة، و

باإلشارة إلى كيفية تحقيقها في ظل ظروف التحول الكبير الذي يشهده عالم العمل المعاصر. وتشكل هذه 

ألحكام ر بتنفيذ االتوجهات مبررات لصالح اعتماد وثيقة ختامية تكون مقتضبة ودقيقة ومتينة وقيام المؤتم

قبل مية ختاالمطلوبة لتسهيل التفاوض واعتماد هذا النص. وبالتالي، قد يكون من المناسب إعداد مشروع وثيقة 

الدول  تعليقاتانعقاد المؤتمر. ويمكن أن يعد المدير العام مشروع الوثيقة هذا وأن يقدمه إلى المؤتمر استنادا  إلى 

 . 7112مية والمفاوضات المجراة في القسم األول من عام تقرير اللجنة العال األعضاء على

ويمكن استخدام الفجوة الزمنية الثانية على أفضل حال بتنظيم مجموعة من النقاشات واألحداث المرتبطة  .22

بالمئوية، بدال  من تأسيس لجنة أخرى بشكل رسمي. ومن شأن ذلك أن يسمح بإعداد أنشطة متنوعة ذات صلة 

بمبادرات المئوية األخرى. وسيتيح مثل هذا الترتيب مشاركة طائفة واسعة من الشخصيات  بالمئوية والسيما

 والمنظمات وسيفسح المجال أمام أساليب خالقة وابتكارية للمناقشة.

 4102جدول أعمال المؤتمر لما بعد عام  - واو

 نهج استراتيجي تعزيز

 عدة  وأعرب 7112.12تشرين الثاني/ نوفمبر جرى وضع العناصر األولية لينظر فيها مجلس اإلدارة في  .23

 بعده استمرار ودعمهيئات مكونة عن تأييدها للنهج المتسق واالستراتيجي فيما يتعلق بوضع جدول األعمال، 

، في أن 7112للنهج االستراتيجي لما بعد عام  بحثهوقد يرغب مجلس اإلدارة، عند مواصلة  7112.71عام 

 لتالية.يأخذ في الحسبان االعتبارات ا

 

 .32و 32، الفقرتان GB.328/INS/3انظر الوثيقة    12

 .GB.331/PV/Draftوالوثيقة  GB.329/PVوالوثيقة  GB.328/PVانظر الوثيقة    71

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532220.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
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، في عملية صنع 7112أدرج مجلس اإلدارة عنصرين من العناصر األولية المحددة في تشرين الثاني/ نوفمبر  .24

آلية ب المعني فريق العمل الثالثي قدمها التوصيات التيمتابعة " 1قراراته بشأن جدول أعمال المؤتمر: "

 دارةاإلائق التي يمكن من خاللها لهيكلية الطر" 7؛ "71استعراض المعايير والتي وافق عليها مجلس اإلدارة

منظمة العمل الدولية أن تسهم في أنشطة المتابعة واالستعراض في المنتدى السياسي رفيع المستوى  السديدة في

 7131.77 لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة في سياق برنامج عام

للنهج االستراتيجي والمتسق، من قبيل ضرورة ضمان االتساق المؤسسي وتوفير التوازن بين  العامةوالعناصر  .25

الوق  الالزم لإلعداد والمرونة المناسبة وااللتزام الثالثي الكامل، وهي عناصر تضمنها الشفافية والشمولية، 

أن الدفع قدما  بالعدالة االجتماعية بش 7112قرار عام وتمشيا  مع إعالن العدالة االجتماعية ومع  73تزال سليمة. ال

 ، من شأن المناقشات المتكررة أن تبقى محركا  رئيسيا  لتبسيط جدول أعمال المؤتمر.من خالل العمل الالئق

توخي المزيد من العناصر التي قد تبرز مثال  مع تقدم مجلس اإلدارة في مناقشته إصالح االجتماعات  الممكنومن  .26

التقنية ونظامها األساسي،  تاإلقليمية وإمكانية استعراض نسق االجتماعات القطاعية وغيرها من االجتماعا

 العمل الدولي. وقد يكون من المهمخاصة فيما يتعلق بطريقة جعل نتائجها تنير عملية وضع جدول أعمال مؤتمر 

ا سيما الطرائق التي يمكن من خالله أيضا  مواصلة استكشاف المزيد من التحسينات في سير أعمال المؤتمر، وال

ومن شأن ذلك أن  74بوظيفته فيما يتعلق بوضع المعايير في سياق دورة من أسبوعين. حد إلى أقصىاالرتقاء 

الن العدالة االجتماعية بأن تستخدم منظمة العمل الدولية على أفضل وجه يتمشى مع الدعوة الواردة في إع

باإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مجلس  75ميزتها الفريدة المتمثلة في الهيكل الثالثي ونظام المعايير الخاص بها.

تعراض ية اساإلدارة في مناقشة األثر المباشر والقادم للتوصيات الصادرة عن فريق العمل الثالثي المعني بآل

ضي توصياته إلى "احتقان" في وضع المعايير فيما ال المؤتمر، ال سيما لضمان أال تفالمعايير، على جدول أعم

في  وفي هذا الصدد، سوف يقدم فريق العمل توصيات إلى مجلس اإلدارة 72يتعلق بجدول أعمال المؤتمر.

 اسات المؤسسية لتوصياته.فيما يتعلق باالنعك ،7112اجتماعه القادم في أيلول/ سبتمبر 

 

يات، مما ن إلغاء االتفاقآلية استعراض المعايير بشأب المعنيالتوصيات الصادرة عن فريق العمل الثالثي  فضال  عن   71

جعل مجلس اإلدارة يدرج بندا  مقابال  في جدول األعمال، طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد مقترحا  بشأن بند محتمل 

استعراض  المعني بآليةلوضع معيار حول التلمذة الصناعية، على أساس الفجوة التنظيمية التي حددها فريق العمل الثالثي 

، GB.328/PV)باء(؛ الوثيقة 1. انظر الملحق األول، القسم (7112)آذار/ مارس  372نظر فيه في دورته المعايير، لي

النظر في تقرير االجتماع الثاني لفريق العمل الثالثي  عندو ريا(.)جمهورية كو 77)مجموعة العمال( والفقرة  12لفقرة ا

مجلس اإلدارة أيضا  القرار الذي اتخذه فريق العمل بشأن متابعة الثغرة التنظيمية  آلية استعراض المعايير، الحظالمعني ب

 الواجب تحديد تاريخ لها؛ والمتعلقة بالعمل بالتناوب في مناقشته الالحقة حول الصكوك المرتبطة بوق  العمل، 

 .)د(521، الفقرة GB.328/PVالوثيقة 

-15)انظر الفقرة الفرعية  الالئقبشأن الدفع قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل  7112تمشيا  مع قرار عام    77

اتخذ مجلس اإلدارة قراره بشأن الدورة من خمس سنوات للمناقشات المتكررة وتسلسلها مع مراعاة المواضيع "(، 2)ج("7

في المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية  استعراضهاالتنمية المستدامة المختارة والواجب وأهداف 

 24 ، الفقرةGB.328/PV؛ انظر أيضا  الوثيقة 12و 11و 2الفقرات  ،GB.328/INS/5/2انظر الوثيقة  دامة. المست

 23 )مجموعة آسيا والمحيط الهادئ( والفقرة 21)مجموعة العمال( والفقرة  22)مجموعة أصحاب العمل( والفقرة 

 7112 كما قرر مجلس اإلدارة استخدام دورات آذار/ مارس في عية ذات االقتصاد السوقي(.)مجموعة البلدان الصنا

كمنصة من أجل إجراء مناقشة ثالثية بشأن إسهام منظمة العمل الدولية في االستعراض السنوي للمنتدى  7112و 7112و

 )أ((.131السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة )الفقرة 

 .71، الفقرة INS/29GB.32/ الوثيقةانظر    73

اج بندين لوضع معيار ، تم اإلعراب عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بإمكانية إدر7112في تشرين الثاني/ نوفمبر    74

)مجموعة آسيا والمحيط  12)مجموعة العمال( والفقرة  12، الفقرة GB.328/PVالمؤتمر )الوثيقة  أعمالفي جدول 

 )البرازيل((.  73)الهند( والفقرة  71الهادئ( والفقرة 

يمكن أن يكون ذلك متسقا  مع المناقشات السابقة للفريق العامل المعني بسير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل    75

راجها في جدول أعمال المؤتمر ينبغي أن تنبثق خصوصا  عن نتائج االجتماعات الدولي، ومفادها أن  البنود المقترح إد

الثالثية أو االجتماعات األخرى لمنظمة العمل الدولية )االجتماعات اإلقليمية واالجتماعات القطاعية واجتماعات الخبراء( 

، اعتبر أعضاء الفريق العامل أنه 7112(. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 15، الفقرة GB.319/WP/GBC/1)انظر الوثيقة 

ي إيجاد غ"ينبغي توخي العناية لضمان أن تعزز االجتماعات اإلقليمية األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وأنه ينب

، GB.328/INS/16روابط أوثق مع هيئات اإلدارة السديدة األخرى في المنظمة والمؤتمر ومجلس اإلدارة" )الوثيقة 

  (. GB.326/POL/5؛ الوثيقة 12-13، الفقرات GB.328/WP/GBC/2؛ الوثيقة 11 الفقرة

 .2، الملحق، الفقرة GB.331/LILS/2الوثيقة  انظر   72

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545345.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_224342.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534524.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533114.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453933.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
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 مواضيع قيد االستعراض ممكن إدراجها في دورات قادمة

كما ورد أعاله، يتوقع المكتب أن يكون في وضع يسمح له بتقديم مقترحات بشأن بنود وضع المعايير حول  .27

المواضيع األربعة ب. ويُتوقع أن تتعلق هذه البنود 7112السالمة والصحة المهنيتين في تشرين األول/ أكتوبر 

التي سبق وحددها فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه الثالث في أيلول/ سبتمبر 

)المخاطر البيولوجية واألرغونوميات والمخاطر الكيميائية والوقاية من اآلالت( إلى جانب مسائل أخرى  7112

 لقة بالسالمة والصحة المهنيتين )فروع نشاط محددة(. ناجمة عن استعراض فريق العمل للصكوك المتع

 الضمان) االجتماعية الحماية بشأن متكررة مناقشة( حاليا  7171) 112ويتضمن جدول أعمال الدورة  .28

تشرين  -تشرين األول/ أكتوبر ) 331. واقترح  اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارة خالل دورته (االجتماعي

( دعما  واسعا  إلدراج المناقشة الثانية لبند وضع معيار بشأن العنف والتحرش ضد النساء 7112الثاني/ نوفمبر 

 72( للمؤتمر.7171) 112( بدال  من الدورة 7112) 112والرجال في عالم العمل، في جدول أعمال الدورة 

ي جدول أعمال وفي حال أخذ مجلس اإلدارة االتجاه نفسه، ستبقى هناك فجوتان زمنيتان ينبغي إدراجهما ف

. وقد يشمل ذلك بندا  واحدا  أو بندين تقنيين إضافيين و/أو بندا  واحدا  أو بندين للمتابعة في دورة 112الدورة 

ت الهيئات المكونة ضرورة اإلبقاء على المرونة. وفي حين  72المئوية.  من يكفي ما هناكوفي هذا الصدد، أقر 

 هذا في المكتب إلى اإلرشاد وتوفير 7112 عام بعد ما لدورات البنود اختيار في اإلدارة مجلس لينظر الوق 

، على أن يتم ذلك من المستحسن في 7171، البد من اتخاذ قرار حول إدراج بند جديد لوضع معيار لعام الصدد

 7112.72جلس اإلدارة في آذار/ مارس دورة م

النظر في سبعة مواضيع إلدراجها  7112 مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر واصلوفي هذا السياق،  .29

 أعمال جدول في المحتمل إدراجها في النظر يمكن مواضيع ثالثة بينها من 31في جدول أعمال الدورات القادمة،

 :المتاحة القادمة الزمنية الفترة خالل المؤتمر،

 الملحق - 31(معيار وضع) للجميع بيئيا   مستدامة ومجتمعات اقتصادات نحو العمل لعالم عادل انتقال ■

الهيئات المكونة بندا  إلدراجه  ، اقترح  بعض7112في تشرين الثاني/ نوفمبر  (:ألف)1 القسم األول،

. وخالل 7112( وجددت مقترحها في تشرين الثاني/ نوفمبر 7112) 112في جدول أعمال الدورة 

 

 .75، الفقرة GB.331/PV/Draftانظر مشروع    72

 نفسها 7112 عام المئوية دورة تعتمد أن إمكانية في النظر اإلدارة لمجلس يمكن إليه، اإلشارة سبق ما حد على   72

 (.د)32 الفقرة ،GB.328/INS/3 الوثيقة الالحقة؛ للدورات المؤتمر أعمال جدول وضع على تؤثر استنتاجات

اإلدارة.  جلسلم حاليا   والمقدمة الثالثة المقترحة البنود الختيار توقي  أفضل بتحديد فيما يتعلق األول الملحق انظر   72

)لدورة المؤتمر في  7112ومن المستحسن أن يدَرج بند بشأن وضع معيار خالل دورة مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

 مناقشة إجراء بهدف البنود إدراج الممكن (. ومن7171)لدورة المؤتمر في عام  7112( أو في آذار/ مارس 7171عام 

(. وردا  7171 عام لدورة) 7171 مارس/ آذار في أو( 7171 عام لدورة) تقدير أبعد على 7112 مارس /آذار في عامة

، تجدر اإلشارة إلى أن  هذه المهل الزمنية 7112على األسئلة المثارة في المناقشة التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 

سببها أنه، بموجب النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، فيما يتعلق ببنود وضع معيار، ينبغي للمكتب أن يرسل إلى 

شهرا  على األقل من موعد افتتاح المؤتمر.  12ن والممارسة واستبيانا ، بحيث يصلها قبل الدول األعضاء تقريرا  عن القانو

، ينبغي من حيث المبدأ إعداد تقرير في نهاية تشرين األول/ 7171وبالتالي، بالنسبة إلى دورة المؤتمر في حزيران/ يونيه 

خاذ قرار بذلك خالل دورة مجلس اإلدارة في آذار/ شهرا (، لذا تبرز الحاجة إلى ات 12كحد أقصى )أي قبل  7112أكتوبر 

)لكي يكون هناك ما يكفي من الوق  إلعداد هذه الوثائق(. غير أنه يمكن، استثنائيا ، أن يقر مجلس اإلدارة  7112مارس 

إذ  -ها فسبرنامجا  زمنيا  ذا فترات أقصر، بناء  على اقتراح من هيئة مكتبه. وال تخضع المناقشات العامة لالشتراطات ن

 نع تقريرا   المكتب يرسل العامة، للمناقشة األعمال جدول في مسألة أدرج  ينص النظام األساسي للمؤتمر على أنه إذا

المؤتمر. وفي هذا الصدد، ونظرا  للوق   افتتاح قبل شهرين عن يقل ال موعد في يصلها بحيث الحكومات، إلى المسألة

ب للغاية أن يتخذ مجلس اإلدارة قرارا  في آذار/ مارس خالل السنة المنقضية على المطلوب إلعداد التقرير، من المستصو

 أبعد تقدير.

 .72-73، الفقرات GB.329/INS/2انظر الوثيقة    31

)تشرين األول / أكتوبر  372، بشأن اآلراء المعرب عنها في الدورة 3)ألف(، الفقرة  1األول، القسم  الملحقانظر    31

 ( لمجلس اإلدارة.7112تشرين الثاني / نوفمبر  -

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532220.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545345.pdf
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، لم تؤيد بعض مجموعات الهيئات المكونة هذا 7112تشرين الثاني/ نوفمبر  المناقشة التي جرت في

 37.البند

 ،7112في تشرين الثاني/ نوفمبر (: باء)1 القسم األول، الملحق - 33(معيار وضع) الصناعية التلمذة ■

 الذي بالقرار عمال   ،7112 مارس/ آذار في الصناعية التلمذة بشأن مقترح تقديم اإلدارة مجلس طلب

 تقريره يف المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العمل فريق عن الصادرة للتوصية كمتابعة اتخذه

بعض  أيدت ،7112تشرين الثاني/ نوفمبر  في جرت التي المناقشة وخالل 34.الثاني اجتماعه إلى المقدم

مجموعة واحدة من الهيئات البند، على عكس مجموعات أخرى وأعرب   هذا مجموعات الهيئات المكونة

 35المكونة عن تفضيلها بشكل عام لمناقشة عامة قبل إجراء مناقشة لوضع المعيار.

 المكتب أثار(: جيم)1 القسم األول، الملحق -  32(عامة مناقشة) العمل وعالم المساواة انعدام أوجه ■

 لمجلس( 7115 مارس/ آذار) 373 الدورة خالل المؤتمر أعمال جدول سياق في األولى للمرة الموضوع

 نوفمبر /الثاني تشرين في اإلدارة مجلس فيه لينظر مستفيض بشكل الموضوع تطوير وجرى 32اإلدارة؛

 هذابعض مجموعات الهيئات المكونة  أيدت ،7112 مارس/ آذار في جرت التي المناقشة وخالل. 7112

ج دورة المئوية أو أعرب  عن تفضيلها في حين اعتبرت مجموعات أخرى أنه من األنسب انتظار نتائ البند

 7171.32إلجراء مناقشة عامة حول هذا الموضوع في عام 

 أنها تباراع إمكانية قبل أخرى ثالثية منتديات في المناقشة/أو و العمل من المزيد تتطلب مواضيع ثمانية وهناك .31

في المقام األول، عقب التوصيات . المؤتمر أعمال جدول في إلدراجها كاملة مقترحات تقديم إلى تفضي أن يمكن

الصادرة عن فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يقدم 

مقترحات بشأن بنود وضع المعايير حول أربعة مواضيع تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين. ويُقترح أن يواصل 

تشرين  - تشرين األول/ أكتوبرفي  334فيها مجلس اإلدارة في دورته ر المكتب إعداد المقترحات لكي ينظ

 تحديث من الملحق األول 7. وفيما يتعلق بالمواضيع األربعة األخرى، يرد في القسم 7112الثاني/ نوفمبر 

 يقدم أن رحيُقت اإلدارة، لمجلس القادمة الدورات إلى وبالنسبة. المواضيع بهذه يتعلق فيما بها المضطلع للمتابعة

 دراجهاإل الكفاية فيه بما ناضجة المواضيع تُعتبر إلى أن اإلدارة مجلس إلى التقارير من المزيد سنويا   المكتب

 32والمواضيع األربعة هي التالية: .المؤتمر أعمال جدول في

 الفردية؛ العمل نزاعات تسوية ■

 المعتادة؛ غير االستخدام أشكال ■

 الرياضة؛ عالم في الالئق العمل ■

 (.الفساد محاربة) العامة الخدمة في والحماية يةاالستقالل ■

 

 .GB.331/PV/Draftانظر الوثيقة    37

 )باء(.1انظر الملحق أوال ، القسم    33

 .521، الفقرة GB.328/PVانظر الوثيقة    34

 .GB.331/PV/Draftيقة انظر الوث   35

 )جيم(.1انظر الملحق أوال ، القسم    32

 .73، الفقرة GB.323/INS/2انظر الوثيقة    32

 .GB.331/PV/Draftانظر الوثيقة    32

مجموعة ) 71 المجموعة األفريقية( والفقرة) 12)مجموعة العمال( والفقرة  12، الفقرة GB.328/PVانظر الوثيقة    32

 (.البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_348400.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
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 خارطة طريق إجرائية -زاي

 : التالي النحو على المقترحة اإلجرائية الطريق خارطة تحديث جرى .31

نتائج  انعكاسات اإلدارة مجلس مقي  ي(: 7112 نوفمبرتشرين الثاني/  -تشرين األول/ أكتوبر ) 334الدورة  ■

التعاون اإلنمائي الفعال  بشأن العامة المناقشة ذلك في بما(، 7112) 112المناقشات خالل الدورة 

والمناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في إطار الدورة الجديدة من خمس سنوات، 

 المناقشات تحضير بشأن اإلرشاد من المزيد اإلدارة مجلس يقدم كماالمؤتمر؛  أعمال جدول وضع على

 .القادمة الدورات وخالل( 7112) المئوية دورة خالل

توفير اإلرشاد بشأن جدول أعمال المؤتمر  (: يواصل مجلس اإلدارة7112)آذار/ مارس  335الدورة  ■

 في إطار النهج االستراتيجي.

 مشروع قرار

 قد يرغب مجلس اإلدارة في أن: .32

(، إلى جانب البنود الدائمة )تقرير رئيس مجلس 2119للمؤتمر ) 118الدورة أعمال في جدول  يدرج )أ(
ن ع اإلدارة وتقرير المدير العام، والمسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية، والمعلومات والتقارير

 تطبيق االتفاقيات والتوصيات(:

 النساء والرجال في عالم العمل؛بند بشأن وضع معيار )مناقشة ثانية( حول العنف والتحرش ضد  "1"

من المدير العام أن يحدد طبيعة وُنسق هذه  ويطلببنود تتعلق بمستقبل العمل وبمبادرات المئوية  "2"
 ؛2118البنود لينظر فيها مجلس اإلدارة بشكل مستفيض في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 يتعلق فيما 2119 عام بعد لما المؤتمر أعمال جدول يقدم اإلرشاد ويتخذ أي قرار مجٍد بشأن وضع )ب(
 (؛2121) 119البحث، السيما بالنسبة للدورة  قيد وبالمواضيع االستراتيجي بالنهج السواء على

 ري،البح العمل اتفاقية مدونة على المقترحة التعديالت على الموافقة بشأن بندا   مؤقتا   يدرج يقرر أن  )ج(
 اللجنة تعتمدها تعديالت أية بتقديم رهنا   ،(2118) للمؤتمر 117 الدورة أعمال جدول في ،2116
 .2118نيسان/ أبريل  في الخاصة الثالثية
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 الملحق األول

 ثالثة بنود محتملة لجدول أعمال دورات المؤتمر القادمة -0

 انتقال عادل لعالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات  - ألف
 )وضع معيار(مستدامة بيئياً للجميع 

 6مصدر البند المحتمل وطبيعته وسياقه

)تشرين الثاني/ نوفمبر  312ينبثق هذا المقترح عن اقتراح قدمته مجموعة العمال وتم عرضه على الدورة  .1

( لمجلس اإلدارة، مع اإلشارة إلى أنه ينبغي النظر فيه في ضوء النتيجة التي تمخض  عن المناقشة 7117

. 7113للمؤتمر في عام  117دورة العامة بشأن التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء خالل ال

 .دامةوالتنمية المست اعتماد استنتاجات بشأن العمل الالئق والوظائف الخضراءوقد أفض  مناقشة المؤتمر إلى 

وفيما يتعلق بمعايير العمل الدولية، شمل  االستنتاجات مقترحا  لتنظيم اجتماع للخبراء لتوفير المزيد من اإلرشاد 

وكل ف مجلس  7قة بتخضير االقتصادات والوظائف الخضراء واالنتقال المنصف للجميع.بشأن المسائل المتعل

، باعتماد مسودة مبادئ توجيهية 7114اإلدارة فريقا  من الخبراء، في دورتيه في آذار/ مارس وحزيران/ يونيه 

المبادئ  واعتمد باإلجماع 7115على وجه الخصوص. وانعقد اجتماع الخبراء في تشرين األول/ أكتوبر 
 وطلب مجلس اإلدارة من المدير التوجيهية بشأن انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  للجميع.

 3( استخدام المبادئ التوجيهية كأساس لألنشطة والتوعية.7115)تشرين الثاني/ نوفمبر  375العام في دورته 

ن انتقال عالم العمل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة وهذا المقترح مقدم لمناقشة من أجل وضع معيار بشأ .7

وقد أعرب  مجموعة العمال عن دعمها لعملية وضع المعيار خالل اجتماع الخبراء وقبل انعقاد بيئيا  للجميع. 

وعلى وجه الخصوص، ذكر المتحدث بإسم العمال بأن   .7115مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

تدعو إلى وضع صك بشأن االنتقال العادل بهدف تحقيق تنمية مستدامة واعتبرت المبادئ المجموعة "ما فتئ  

التوجيهية بأنها خطوة أولى نحو وضع مثل هذا المعيار." كما أشارت مجموعات كثيرة إلى مختلف جوانب 

 4االنتقال العادل.

مجموعة العمال والمجموعة (، أيدت 7112لمجلس اإلدارة )تشرين الثاني/ نوفمبر  372وخالل الدورة  .3

واعتبرت مجموعة أصحاب  5(.7112األفريقية إدراج المقترح في جدول أعمال الدورة السابعة بعد المائة )

العمل ومجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي أنه من غير المجدي وضع اتفاقية أو توصية، بما أن  

واعتبرت حكومات أخرى  2جيهية الرامية إلى معالجة هذه المسألة.منظمة العمل الدولية اعتمدت المبادئ التو

ومن ثم، أيدت مجموعة  7112.2أنه من المستحسن عدم إدراج بند معياري ثاٍن في جدول أعمال دورة عام 

، شريطة أن يبقى المقترح 112العمال قرار إدراج بند بشأن التعاون اإلنمائي الفعال في جدول أعمال الدورة 

 بشأن االنتقال العادل قيد الدراسة بهدف إدراجه في جدول أعمال دورات المؤتمر القادمة.

 

، الفقرات GB.316/INS/4ى المناقشة السابقة في سياق جدول أعمال المؤتمر، يرجى االضطالع على الوثيقة بالنسبة إل   1

)مجموعة العمال(  12)مجموعة أصحاب العمل( والفقرة  17، الفقرة GB.316/PV(Corr.)؛ انظر أيضا  الوثيقة 22-21

-2، الملحق الثامن، الفقرات GB.319/INS/2)المملكة المتحدة(؛ الوثيقة  31)المجموعة األفريقية( والفقرة  73والفقرة 

)الدانمرك بالنيابة عن هولندا وسويسرا وبلدان شمال  11)مجموعة العمال( والفقرة  2، الفقرة GB.319/PV؛ الوثيقة 2

 )البرازيل(. 72)كندا( والفقرة  12)الصين( والفقرة  12وآيسلندا وفنلندا والسويد والدانمرك( والفقرة أوروبا 

 . 74)د( و12الفقرتان  ،االستنتاجات بشأن العمل الالئق والوظائف الخضراء والتنمية المستدامةانظر    7

 )ب(.424، الفقرة GB.325/PVانظر الوثيقة    3

-427، الفقرات GB.325/PV؛ الوثيقة GB.325/POL/3؛ الوثيقة 722، الفقرة POL/INF/1GB.326/انظر الوثيقة    4

 )مجموعة أصحاب العمل(. 423)مجموعة العمال( و 427؛ انظر تحديدا  الفقرتين 424

 .12و 12، الفقرتان GB.328/PVانظر الوثيقة    5

 .71و 15، الفقرتان GB.328/PVنظر الوثيقة ا   2

 )البرازيل(. 73)الهند( والفقرة  71)مجموعة آسيا والمحيط الهادئ( والفقرة  12، الفقرة GB.328/PVانظر الوثيقة    2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_192448.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_204384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_222544.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_233749.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223859.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223859.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459488.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420286.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf


GB.332/INS/2 

 

GB332-INS_2_[NORME-180125-2]-Ar.docx  12  

 وء ـحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضا
 ةراتيجية لمنظمة العمل الدولياألهداف االست

شدد على أن  الضرر الذي يلحقه التدهور  7113إن  التقرير الذي أُعد لمناقشة عامة من جانب المؤتمر في عام  .4

البيئي باالقتصادات والمجتمع لهو كفيل بأن يحطم الكثير من المكاسب المحققة في التنمية والحد من الفقر. 

وعات، بما فيها الشعوب األصلية والقبلية، المستضعفة أصال  من حيث التمييز والمجتمعات المحلية والمجم

والتهميش والقطاعات األشد تضررا  من تغير المناخ، مثل الزراعة والحراجة ومصائد األسماك، تستخدم ما 

ة بالنسبة ييزيد بأشواط على مليار شخص. وتتأثر البلدان النامية أكثر ما تتأثر في القطاعات التي تكون أساس

وفي غياب صكوك مالئمة ذات قوة قانونية لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت  2للنمو االقتصادي والعمالة.

والعمال والمجتمعات المحلية ولالستجابة الحتياجات عالم العمل، قد تكون العدالة االجتماعية معرضة للخطر 

مدار على نحو جيد  سع. من جهة أخرى، من شأن انتقالمع خطر تزايد أوجه انعدام المساواة على نطاق وا

يسترشد بمعايير عمل مناسبة تراعي بشكل كامل مستلزمات العمل الالئق، أن يستحدث الكثير من الوظائف و

 وفر فيه سبل االنتصافيالحوار االجتماعي في الوق  الذي  يديدة ويحمي العمال والمنشآت ويرسالالئقة الج

 .راتللمتأثرين بالتغيي

العادل"  االنتقالبواتفاق باريس الذي يسلط الضوء على ضرورة االنتقال العادل واستحداث العمل الالئق يقر  " .5

وبالعمالة، كمعلمتين أساسيتين لالستجابة العالمية لتغير المناخ. غير أن  اإلطار السياسي والتوجيهي الذي 

عمل لن ينبثق عن هيكليات اإلدارة السديدة في نظام تغير عالم ال ووقائعيستجيب بفعالية وشمولية الحتياجات 

، باعتبارها الوكالة الثالثية الوحيدة في األمم ار أن ينبثق عن منظمة العمل الدوليةالمناخ. بل ينبغي لهذا اإلط

جميع النساء لالمتحدة المكلفة بإرساء معايير العمل بغية تعزيز التنمية المستدامة والعمالة المنتجة والعمل الالئق 

 والرجال.

 تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة لمناقشة 
  وضع معيار من جانب مؤتمر العمل الدولي

قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق سرعة التغيرات  الدفعبشأن  7112يلحظ قرار المؤتمر لعام  .2

وسيترتب على بدء نفاذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ  2.البيئية باعتبارها أحد محركات التغير في عالم العمل

التفاق، دولة طرفا  صدق  على ا 173، أن  التنفيذ الوطني في 7112تشرين الثاني/ نوفمبر  4ساري النفاذ منذ 

.  وفي حين بدأت 7112والعديد منها دول أعضاء في منظمة العمل الدولية، سيبدأ في كانون الثاني/ يناير 

البلدان تنفذ التزاماتها من حيث تغير المناخ، هناك حاجة ملحة لإلرشاد السياسي بغية إعطاء معنى عملي 

ي هيئة أخرى تستطيع توفير هذا اإلرشاد مثل . وال يوجد أل العادل واستحداث العمل الالئقضرورة االنتقال

أو في فترة قريبة منه أن تسهم في المبادرة  7171مؤتمر العمل الدولي. ومن شأن مناقشة المؤتمر في عام 

الخضراء وأن توفر االستجابات الضرورية في االنتقال على مستوى العالم، إلى عالم منخفض الكربون من 

النشاط العالمي بشأن تغير المناخ  أن يسهم بشكل فعال في ديناميات ن المؤتمرومن شأ .منظور العمل الالئق

وأن يرسي إطارا  سياسيا  بشأن السياسات االجتماعية وسياسات العمل، بغية استكمال اإلطار السياسي العالمي 

اء في كة الدول األعضوستتمك ن الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية من مشاربشأن المسائل البيئية. 

 من منظور العمل والمنظور االجتماعي. سياسات تغير المناخ تنفيذ

  

 

(: "أعاق 7112)آذار/ مارس  372نظر البيان الذي أدلى به الممثل الحكومي من بنغالديش في دورة مجلس اإلدارة ا   2

تغير المناخ حراك اليد العاملة والنفاذ إلى العمالة، وتستلزم مثل هذه التحديات عمليات تدخل محددة" )الوثيقة 

GB.326/PV 312، الفقرة.) 

فع قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: تقييم أثر إعالن منظمة قرار بشأن الدانظر مكتب العمل الدولي:    2
، مؤتمر العمل العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة واستنتاجات من أجل اإلجراءات المستقبلية

 .13، الفقرة 7112، جنيف، حزيران/ يونيه 115الدولي، الدورة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
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 النتيجة المتوخاة

دئ المباأن تستند إلى  صك جديد لمنظمة العمل الدولية ذي قوة قانونية،أي وضع ، من شأن النتيجة المتوخاة .2
وأن تعطيها  ،صادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  للجميعالتوجيهية المعتمدة باإلجماع بشأن االنتقال العادل نحو اقت

إرشادات ذات حجية بشأن دور العمل الالئق من أجل انتقال عادل. ومن شأن مثل هذا الصك أن يكون وقوة 

مجلس اإلدارة لرصد تنفيذ المسائل االجتماعية ومسائل العمل من حيث التغير البيئي لوسيلة للمؤتمر و

ع وضووسيمك ن الدول األعضاء من السعي إلى نهج شامل في إدارة التنمية المستدامة والسياسات ذات الصلة. 

 مناقشة المؤتمر. ومن شأن 7131سياسات العمل والسياسات االجتماعية في الصدارة، تمشيا  مع برنامج عام 

 كون أحد المعالم المهمة لمبادرة مستقبل العمل.تأن 

 المؤتمرالتحضير لمناقشة 

ومن أعمال اجتماع الخبراء الثالثي الذي  7113يستفيد المؤتمر من نتائج المناقشة العامة في مؤتمر عام سوف  .2

. كما سيستفيد المؤتمر من البحوث والتحليالت الجديدة التي يجريها المكتب 7115قد في تشرين األول/ أكتوبر عُ 

وسوف يستند إلى خبرات الهيئات المكونة لمنظمة  ومن أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

العمل الدولية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالعمل الالئق وبتغير المناخ، وإلى استعدادها لتوفير إرشاد سياسي 

 مستنير في هذا المجال.  

 معيار( )مناقشة مزدوجة لوضع الصناعية التلمذة -باء 

 قهوسيا وطبيعتهمصدر البند المحتمل 

فريق العمل الثالثي ، وبناء  على توصية 7112في تشرين الثاني/ نوفمبر  372طلب مجلس اإلدارة، في دورته  .2

"من المكتب أن يعد مقترحا  من أجل وضع معيار محتمل بشأن التلمذة  آلية استعراض المعاييرب المعني

( بهدف 7112)آذار/ مارس  372دورته  الصناعية، يعترف بوجود ثغرة تنظيمية في هذا الصدد، يُنظر فيه في

 11إدراجه في جدول أعمال دورة قادمة للمؤتمر، تمشيا  مع النهج االستراتيجي والمتسق".

عن مراجعة مجموعة من  آلية استعراض المعاييرب المعنيفريق العمل الثالثي ونجم  التوصية الصادرة عن  .11

( وتوصية التلمذة الصناعية، 52)رقم  1232صكوك منظمة العمل الدولية، السيما توصية التدريب المهني، 

 1251( وتوصية التدريب المهني )الكبار(، 22)رقم  1242( وتوصية التوجيه المهني، 21)رقم  1232

 1227( وتوصية التدريب المهني، 111)رقم  1252( وتوصية التدريب المهني )الزراعة(، 22 )رقم

(، واستُبدل  جميع هذه التوصيات قانونا  بعد 151)رقم  1225( وتوصية تنمية الموارد البشرية، 112 )رقم

آلية استعراض ب المعنيفريق العمل الثالثي اعتماد المؤتمر صكوكا  الحقة. وعلى هذا األساس، كان من شأن 

وجود ثغرة تنظيمية تتعلق بمسألة التلمذة الصناعية، لم تعالج في التوصيات أن بل غ مجلس اإلدارة ب المعايير

، وهي آخر صك معياري بشأن تنمية (125رقم ) 7114تنمية الموارد البشرية،  توصيةبما فيها  11الالحقة،

 الموارد البشرية. 

وانعكاساتها السلبية على العمالة،  7112وينبغي التذكير بأنه منذ بداية األزمة االقتصادية والمالية في العالم عام  .11

والسيما عمالة الشباب، شهدت التلمذة الصناعية والتدريب في مختلف أشكالهما زخما  بمثابة طريق أمام تسهيل 

انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل وتحسين جدوى ونوعية نُظم التدريب بغية أن تكون مكيفة مع احتياجات 

، وفي أعقاب مناقشة عامة حفزتها أزمة 7117للمؤتمر في حزيران/ يونيه  111ورة سوق العمل. وخالل الد

وة أزمة عمالة الشباب: دع :لم يسبق لها مثيل في مجال عمالة الشباب، اعتمد المؤتمر قرارا  واستنتاجات بعنوان
تلمذة الصناعية الحكومات إلى تحسين مجموعة وأنماط ال 7117. ودع  استنتاجات عام إلى اتخاذ اإلجراءات

من خالل استكمال 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 

 
 )ح(.521، الفقرة GB.328/PVانظر الوثيقة    11

( من الملحق األول )توصيات اعتمدها فريق العمل الثالثي 7)11، الفقرة .GB.328/LILS/2/1(Rev(انظر الوثيقة    11

آلية استعراض ب المعنيلفريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه الثاني( من تقرير االجتماع الثاني 

 . المعايير

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534130.pdf
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كما دعا القرار  17لخبرات المهنية، من جملة أمور أخرى.التلمذة الصناعية والتدريب وغير ذلك من اكتساب ا

 الشركاء االجتماعيين إلى استثارة الوعي بحقوق العمال الشباب والمتمرسين والتالميذ الصناعيين. 

بشأن العمالة واالستنتاجات الصادرة عنها.  7114وأعيد التأكيد على هذه األولويات في المناقشة المتكررة لعام  .17

وبالتالي، أدرج  مسألة التلمذة الصناعية والتعلم أثناء العمل في إطار األنشطة المتوخاة بموجب النتيجة 

 . 7112-7112من البرنامج والميزانية للفترة  1 السياسية

ومنظمة العمل الدولية ضالعة حاليا  في برنامج نشط للبحوث والمساعدة التقنية بشأن التلمذة الصناعية وغير  .13

لك من أشكال التعلم أثناء العمل، استجابة للطلبات المتزايدة من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في كافة ذ

األقاليم والبلدان ذات مستويات التنمية المختلفة. وفي السنوات األخيرة، توسع  مشاركة منظمة العمل الدولية 

نتائج المتعلقة باالنتقال من المدرسة إلى العمل وتوسع بشكل كبير لالستجابة ألزمة عمالة الشباب وتدهور ال

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 

األنشطة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية في مجال تحديد معايير النوعية بالنسبة إلى التلمذة الصناعية على 

 المنظمة وغير المنظمة، ويمكنها أن تكون بمثابة أساس لمناقشة بهدف وضع معيار.

اعية عنى بالتلمذة الصنوتعمل منظمة العمل الدولية بنشاط مع منظمات دولية أخرى وشركاء إنمائيين وشبكات ت .14

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 

التنمية اآلسيوي ومؤسسة التدريب األوروبية؛ الوكالة السويسرية  ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومصرف

والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي ووزارة العمل األمريكية والمفوضية األوروبية؛ شبكة  للتنمية والتعاون

أن عالمية بشالتلمذة الصناعية العالمية. كما تتولى منظمة العمل الدولية قيادة مبادرة منظومة األمم المتحدة ال

الوظائف الالئقة لصالح الشباب، مما يسمح للمكتب ممارسة أنشطته في مجال التلمذة الصناعية والتعلم أثناء 

 العمل على نحو أوسع نطاقا . 

 وء ـاحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ض
 وليةاألهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الد

 ة وإعالن فيالدلفيا بأهمية التعليم المهني والتقني لتحسين ظروف العمال. يسل م دستور منظمة العمل الدولي .15

سليط اإلدارة بنتيجة استعراضه، قام بت مجلس آلية استعراض المعاييرب المعنيفريق العمل الثالثي بل غ وعندما  .12

الضوء على أن  التلمذة الصناعية تبقى أولوية سياسية بالنسبة إلى الهيئات المكونة الثالثية، مشيرا  إلى أن  

قد أفضى إلى ثغرة تنظيمية نظرا  إلى أن  التلمذة الصناعية ال  112ورقم  21االستبدال القانوني للتوصيتين رقم 

 حو شامل في الصكوك الالحقة لمنظمة العمل الدولية )على شكل توصيات أو اتفاقيات(.تعالَج على ن

من جهة أخرى، إن  الحاجة إلى التلمذة الصناعية والتعلم أثناء العمل واالهتمام المنصب عليهما قد زادا على  .12

ة عمل، بما في ذلك التلمذالمستوى الدولي، في موازاة قلة الوضوح التي تشوب مختلف أشكال التعلم أثناء ال

 الصناعية والتمرس الداخلي والتعلم المهني والتدريب ضمن إطار نهج دراسي والتدريب.

نمية الموارد ت اتفاقية، خالل مناقشاته، أنه إذا كان  آلية استعراض المعاييرب المعنيفريق العمل الثالثي ولحظ  .12

تعترفان بأهمية "التعلم أثناء  (125رقم ) 7114ة، الموارد البشري وتوصية (147رقم ) 1225البشرية، 

العمل" و"الخبرة في العمل"، فإنهما ال تتناوالن بشكل مفصل التلمذة الصناعية أو أي برامج تدريب أخرى في 

 مكان العمل.

يوفر  نوال توفر الصكوك الحالية أي إرشاد بشأن مختلف أشكال التعلم أثناء العمل. ومن شأن المعيار الجديد أ .12

إرشادا  شامال  حول هذا الموضوع الذي يرتدي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، 

سيما فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج التلمذة الصناعية، بما في ذلك معيار النوعية، وإطار اإلدارة السديدة  ال

العمل ومنظمات العمال والمدربين والوضع المهني وأدوار ومسؤوليات الحكومات ومنظمات أصحاب 

 للمتعلمين وشروط وظروف تدريبهم واستخدامهم.

 

، جنيف، 111، مؤتمر العمل الدولي، الدورة أزمة عمالة الشباب: دعوة إلى اتخاذ اإلجراءاتبشأن انظر االستنتاجات    17

 (.ه)د( و)72الفقرتان  ،7117

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
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وبما أن  التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل تقوم على شراكات متعددة أصحاب المصلحة،  .71

ي االحتياجات الخاصة بالهيئات فإن  توفير اإلرشاد بشأن األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة سوف يلب

 العمل الدولية. المكونة لمنظمة 

المسائل في إطار مناقشة لوضع معيار، قد توفر منظمة العمل الدولية إرشادا  ال غنى عنه  وعند معالجة هذه .71

 يبس ط تطوير وتنفيذ برامج التعلم أثناء العمل، المضطلع بها حاليا  في الدول األعضاء. 

 تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة 
 لبحث مؤتمر العمل الدولي

في إطار الهدف االستراتيجي بشأن العمالة، جرى أو يجري االضطالع ببعض األعمال التحضيرية لمناقشة  .77

مذة الصناعية؛ برنامجا  وطنيا  للتل 71بهدف وضع معيار، من بينها ما يلي: عمليات استعراض مقارنة ألكثر من 

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 

 لي والتمرس والتلمذة الصناعية.للترتيبات التعاقدية التي تنظم التدريب الداخ

ومن شأن المناقشة لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل، أن تقدم فرصة  .73

أمام منظمة العمل الدولية لتوفير اإلرشاد إلى الهيئات المكونة الثالثية من خالل وضع إطار معياري شامل 

التعريف واألهداف والخصائص والتدابير التنظيمية المطبقة على مختلف أشكال التعلم ومبادئ توجيهية بشأن 

 أثناء العمل.

ومن شأن البند المقترح لوضع معيار أن يتناول أيضا  االحتياجات الخاصة للبلدان النامية، من خالل معالجة  .74

اطن العجز في العمل الالئق لضمان موضوع التلمذة الصناعية غير المنظمة واإلشارة إلى كيفية معالجة مو

مساهمة نُظم التلمذة الصناعية غير المنظمة مساهمة أكثر نجاعة في النُظم الوطنية لتطوير المهارات واالعتراف 

 المنظم بالمهارات المطلوبة واعتمادها واستحداث الوظائف.

الواردة في البرنامج  1بموجب النتيجة  ومن شأن البند المقترح لوضع معيار أيضا  أن يعزز األنشطة المتوخاة .75

من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقين  2و 4لدعم البلدان في تحقيق الهدفين  7112-7112والميزانية للفترة 

 وبتطوير المهارات.  تعليم والتدريب المهنيين والتقنيينبال

 النتيجة المتوخاة

الية ة التنظيمية التي يتسبب بها االستبدال القانوني للتوصيات البمن شأن المناقشة لوضع معيار أن تتصدى للثغر .72

 بشأن التلمذة الصناعية والتدريب والتعلم أثناء العمل.

ومن شأن مثل هذه المناقشة أن تقدم اإلرشاد إلى الدول األعضاء حول كيفية توفير العمل الالئق لألشخاص  .72

لحالية والناشئة، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتمرس والتعلم داخل الضالعين في التعلم أثناء العمل، بأشكاله ا

 المنشأة والتدرب والتوظيف المهني.

ومن شأن وضع معيار جديد أن يعالج البعد الجنساني، السيما تعزيز تكافؤ فرص حصول الشابات على عمل  .72

 الئق. 

لم أثناء العمل وأن توفر اإلرشاد بشأن أدوار ومن شأن مناقشة لوضع معيار أن توضح نوعية برامج التع .72

 ومسؤوليات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية الضالعة في تصميم وتنفيذ البرامج الجيدة للتعلم أثناء العمل. 

ومن شأن وضع معيار جديد بشأن التعلم أثناء العمل في الوق  المناسب أن يوفر إطارا  معياريا  للبلدان التي  .31

تحديات في تحسين نوعية وجدوى النُظم الوطنية لتنمية المهارات وتسهيل انتقال الشباب من المدرسة  واجهت

 إلى العمل، وبالتالي فإنه يستكمل المعايير المتعلقة بالموارد البشرية وتنمية المهارات.

 التحضير لمناقشة المؤتمر

لصناعية والتعلم أثناء العمل بالكثير من البحوث والوثائق من الممكن أن تستنير مناقشة المؤتمر حول التلمذة ا .31

التي سبق وجمعتها منظمة العمل الدولية والمنظمات األخرى. ومن المقترح تنظيم اجتماع ثالثي للخبراء بدءا  

بغية النظر في نوعية برامج التعلم أثناء العمل وتوفير المشورة إلى المكتب في هذا الصدد، وفي  7112من عام 

نطاق المناقشة والمسائل الواجب معالجتها وشكل الصك. وسوف يلي هذا االجتماع مناقشة مزدوجة بهدف وضع 

بما أن ه جرى اعتماد  7171معيار. وسوف تُستهل هذه األعمال في أقرب وق  ممكن في دورة المؤتمر لعام 

المكرسة لمئوية  7112عام  ومراعاة للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها دورة 7112جدول أعمال دورة عام 

 منظمة العمل الدولية.
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 )مناقشة عامة( أوجه انعدام المساواة وعالم العمل - جيم

 مصدر البند المحتمل وطبيعته وسياقه

)آذار/ مارس  373أثار المكتب هذا الموضوع للمرة األولى في سياق جدول أعمال المؤتمر خالل الدورة  .37

وجرى ترسيخ هذا الموضوع حتى يتمكن مجلس اإلدارة من النظر فيه في تشرين  13( لمجلس اإلدارة.7115

والقى تأييدا  من مجموعة العمال وحكومة الهند، في حين أيدته مجموعة العمال  7112الثاني/ نوفمبر 

. ويُقترح إدراج هذا البند في جدول 7112خالل المناقشة التي جرت في آذار/ مارس  والمجموعة اإلفريقية

 أعمال المؤتمر بهدف إجراء مناقشة عامة. 

ومنذ أواسط التسعينات، ما فتئ  منظمة العمل الدولية تهتم بضمان تقاسم مكاسب العولمة على نحو أكثر إنصافا .  .33

 1222وقد أفضى هذا الشاغل بمنظمة العمل الدولية إلى اعتماد إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل عام 

(، استنتج  7115للمؤتمر ) 114. وخالل الدورة 7112عدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة عام وإعالن ال

الشاملة والناجعة أمٌر أساسي في التنمية المستدامة  14لجنة الحماية االجتماعية )حماية العمال( أن  حماية العمال

تيرة و مؤسسات التي تنظم حماية العمال،التشديد على ضرورة أن تواكب اللوائح وال معوالعمل الالئق للجميع، 

واعتبر المؤتمر، في قراره بشأن الدفع قدما   التحوالت التي يشهدها عالم العمل وأن تراعي الظروف الوطنية.

(، أن  تنفيذ إعالن العدالة االجتماعية 7112) 115بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، المعتمد في دورته 

، في إطار 7131نظمة العمل الدولية أن تساهم في تقدم مكونات العمل الالئق لبرنامج عام وسيلة تسمح لم

)المساواة بين  5)انعدام المساواة( والهدف  11من أهداف التنمية المستدامة وما بعده. ويرتدي الهدف  2الهدف 

لصلة بأوجه انعدام المساواة الجنسين( من أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات ا

 ومؤسسات سوق العمل. 

 وء ـحتياجات ووقائع الهيئات المكونة في ضا
 األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

خالل العقدين الماضيين، كان  هناك زيادة في انعدام المساواة في معظم االقتصادات المتقدمة وفي الكثير من  .34

مما أدى إلى ظهور شواغل فيما يتعلق باآلثار الناجمة عن خفض الفقر والتماسك االجتماعي  البلدان النامية أيضا ،

وأداء االقتصاد الكلي. وللتفاوت في الدخل بعٌد عامودي وآخر أفقي: تفاوت بين األغنياء والفقراء وبين الرجال 

لتي تعاني من الهشاشة من والنساء وبين العمال الشباب والعمال المسنين، وتفاوت في صفوف المجموعات ا

قبيل المهاجرين والشعوب األصلية. وفي العادة، يترافق التفاوت في الدخل مع التفاوت من حيث الفرص 

 والمهارات والحقوق، مما يسهم في المزيد من التفاوت في الدخل.

 الخاص الغالبية الكبرى منوفي كافة أنحاء العالم، تشكل المداخيل المتأتية عن العمل بأجر والعمل للحساب  .35

في المائة من دخل األسر المعيشية يتأتى من  21إلى  21المداخيل الفردية والعائلية. وفي االقتصادات المتقدمة، 

في المائة من هذا الدخل يتأتى من دخل األجر، في حين يستحوذ العمل  21إلى  31األجور. وفي البلدان النامية، 

سواء أتعلق ذلك بقدرة سوق العمل على  -وبالتالي، فإن  أداء سوق العمل  15للحساب الخاص على ما تبقى.

يحدد إلى حد كبير مداخيل معظم  -استحداث الوظائف أو نوعية تلك الوظائف أو الفئات التي تحصل عليها 

ا  صدرسكان العالم ومدى أوجه التفاوت. وفي حال عدم إدارة سوق العمل على نحو مالئم، فإنه يمكن أن يشكل م

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.

ه. وتشمل سات التي تنظموال يتأتى توزيع الدخل في سوق العمل فقط عن قوى السوق بل يعتمد أيضا  على المؤس .32

القوانين والعالقات  ؛الحد األدنى لألجور ؛بعض هذه المؤسسات ما يلي: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

إلى جانب السياسات األخرى المتعلقة  ؛ساعات العمل وحماية األمومة ؛الصناعية التي تنظم عقود االستخدام

قدر نفسه من األهمية قوانين وسياسات ومؤسسات تهدف إلى محاربة بالتوفيق بين العمل واألسرة. وتحظى بال

 

 .73، الفقرة GB.323/INS/2انظر الوثيقة    13

ومة، كلها اعتُبر أن  تنظيم شروط العمل في مجال وق  العمل واألجور والسالمة والصحة المهنيتين وحماية األم   14

 مسائل تشكل مكونا  أساسيا  من حماية العمال.

جنيف،  ،م المساواة في الدخل: األجور وعد7115-7114تقرير األجور في العالم للفترة انظر مكتب العمل الدولي:    15

7115. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_348400.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
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التمييز والعنف والتحرش، كما تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص لصالح جميع العمال بغض النظر عن جنسهم أو 

سنهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين أو حالتهم الصحية. ومن شأن النُظم القضائية الفعالة والمتاحة وآليات 

ة النزاعات االنعكاسية واستراتيجيات االمتثال السليمة أن تساعد على ترجمة المستحقات إلى منافع تسوي

ملموسة، وبالتالي أن تسهم في التوزيع المنصف لمخرجات سوق العمل. كما تؤدي السياسات الضريبية دورا  

 في هذا المجال.

 أيضا  على النواتج بالنسبة إلى العاملين في االقتصادوتظهر البراهين التجريبية أن  مؤسسات سوق العمل تؤثر  .32

  12غير المنظم وعلى سير أسواق العمل غير المنظمة.

 تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق والقيمة المضافة 
 لبحث مؤتمر العمل الدولي

المداخيل  اوت فيآن الوق  لكي يناقش المؤتمر كيف يمكن لمؤسسات سوق العمل أن تساهم في تضييق أوجه التف .32

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 

ن ينظر في مجموعة المؤسسات والسياسات، بما فيها أوجه التفاوت. ويمكن للمؤتمر، على وجه الخصوص، أ

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 

وللمنتدى العالمي رفيع المستوى لألمم المتحدة في  7112نظمة العمل الدولية في عام بمناسبة مئوية م

 بعنوان "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة".  7112 عام

 النتيجة المتوخاة

من شأن هذه المناقشة أن تقدم إرشادات وتوجيهات أكثر دقة فيما يتعلق بمجموعة مؤسسات وسياسات سوق  .32

تي تحتاج إلى تعزيز أو إصالح بغية خفض أوجه انعدام التفاوت، مع ضمان عدم ترك أي شخص على العمل ال

قارعة الطريق. ومن شأن النتيجة المتمخضة عن هذه المناقشة أن تساعد على تعزيز مساهمة منظمة العمل 

جتماعية )حماية العمال( ومن شأنها أن تغذي المناقشة المتكررة بشأن الحماية اال 7131الدولية في برنامج عام 

. ومراعاة لتنوع المجاالت السياسية التابعة للحماية االجتماعية، من 7177التي ستجرى في حزيران/ يونيه 

ف مجموعة أولى من المسائل  شأن إجراء مناقشة عامة بشأن أوجه التفاوت وعالم العمل أن تعالج وتصر 

 . 7177اء جدول أعمال أفضل تركيزا  للمناقشة في عام السياسية، مما من شأنه أن يساعد بدوره على إرس

 التحضير لمناقشة المؤتمر

من شأن المناقشة العامة أن تستنير بالبحوث والحوارات السياسية واالجتماعات الثالثية للخبراء وغير ذلك من  .41

لة من قبيل أشكال األنشطة المضطلع بها في سياق مبادرة المرأة في العمل، والتي تتناول مواضيع ذات ص

االستخدام غير المعتادة أو األجور أو توزيع األجور وسياسات األجور أو وق  العمل أو إدماج العمال المهاجرين 

في سوق العمل. وفيما يتعلق بالبند األخير، ستُقَدم استشرافات جديدة جراء العمل الذي سيجري االضطالع به 

بشأن هجرة اليد  7112ة التي جرت خالل مؤتمر العمل الدولي لعام كجزء من خطة عمل متابعة المناقشة العام

العاملة. وفيما يتعلق بوق  العمل، من شأن نتائج الدراسة االستقصائية العامة المقابلة ونقاش لجنة تطبيق 

 ومن شأن طبعة، أن تقدم مدخالت إضافية. 7112المعايير، الذي سيلي مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه 

ال األجور بين الرج بثغرةاالتجاهات المعنية  نمن تقرير األجور في العالم أن تقدم معلومات بشأ 7112-7112

السياسية التي جرى اعتمادها لسد  هذه الثغرة.  التدابيرشأن مجموعة بوالنساء في كافة األقاليم والقطاعات، و

ومن الممكن أيضا  مراعاة أنشطة أخرى ذات صلة يضطلع بها المكتب، من قبيل الندوة التي ينظمها مكتب 

 (.  7113األنشطة الخاصة بالعمال حول موضوع "التفاوت في الدخل ومؤسسات سوق العمل وقدرة العمال" )

 

عادة ما يشار إلى ذلك باسم "أثر المنارة"، حيث تحدد القوانين في االقتصاد المنظم قاعدة اجتماعية يتم التقيد بها، أو    12

 نارة،وقد حدد أثر المم. تصبح مرجعا  يُستند إليه في المفاوضات فيما بين العاملين بأجر غير المنظمين وأصحاب عمله

في إشارة إلى الحد األدنى لألجور عند تحديد األجور في صفوف العاملين المستخدمين في االقتصاد في البرازيل  ألول مرة

ال من قبيل الحدود المطبقة على ساعات العمل غير المنظم، ولكنه يطبق أيضا  في حالة األشكال األخرى من حماية العم

 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. 

http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/468/411
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 المتابعة المزمع إجراؤها ألربعة مواضيعتحديث بشأن  -4

 العمل الفردية تسوية نزاعات - ألف

نتاجات ستاال، في إطار خطة العمل الرامية إلى تنفيذ ه بشأن آليات تسوية نزاعات العمليواصل المكتب أبحاث .41

وطُلب إجراء  بشأن المناقشة المتكررة حول الحوار االجتماعي. 7113العمل الدولي في  مؤتمرالتي اعتمدها 

اليم وقُدم  النتائج في إطار ورش عمل وطنية وإقليمية فرعية بلدا  في جميع األق 51دراسات تغطي أكثر من 

واجتماعات لوكاالت تعنى بتسوية النزاعات وخالل حلقات دراسية سنوية بشأن إرساء آليات فعالة لمنع وتسوية 

 النزاعات في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولي في تورينو.

إرساء نظم منصفة وفعالة لمنع قدرتها على في  كبيرةل األعضاء تواجه تحديات أن  الدو نتائج البحوثوترى  .47

ي عالم ف وتسوية نزاعات العمل واإلبقاء عليها. وبالتالي، فإنها تواجه تحديات في ضمان الوصول إلى العدالة

 .العمل

نها محدودا ، ال سيما بسبب مواطن عجز. ويمكن أن يكون نطاق تطبيق البعض مطر القانونية غالبا  ما تظهر األ .43

شكوك وتداخالت في االختصاصات.  . ومن شأن تعدد المؤسسات واإلجراءات أن يفضي إلىتعقيد اإلجراءات

 وقد تتضاعف هذه التحديات عند الفشل أو عدم القدرة على تنفيذ النتائج المنشودة.

 اما  وأقل كلفة وأكثر مالءمة وأقل إرهاقا  خيارات أقل انتظ أن يضمنالوصول إلى اآلليات الجماعية  ومن شأن .44

، وعيوتسويتها بشكل طمنع النزاعات  التي تشدد بقدر أكبر علىالنُظم و. ألصحاب العمل وللعمال على حد سواء

 يمكنها أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر نجاحا  في اإلبقاء على عالقة االستخدام.

بإدخال أو تحسين النُظم اإلحصائية ونُظم  قام البعض منهاوتعمل الدول األعضاء على التصدي للتحديات. كما  .45

. واللجوء إلى التوفيق/ التحكيم آخذ في التزايد، سواء داخل نظم التحكيم أو خارجها، على الرغم إدارة الحاالت

ة النزاعات أكثر فأكثر نهجا  استباقية وهادفة . وتعتمد المؤسسات المعنية بتسويمن تباين مستويات النجاح

وبالتالي فإنها تركز أكثر فأكثر على خدمات للوصول إلى من يحتاج لخدماتها وتمكينهم على إسماع صوتهم. 

 المعلومات والتوعية والمشورة والتعليم.

ي كانون ف لميدان االقتصاديكتاب حول بلدان منظمة التعاون والتنمية في اكما نُشر  .ويجري نشر نتائج البحث .42

ويجري إعداد وثيقة ذات تغطية عالمية ووثيقتين ذات تغطية إقليمية، إلى جانب  7112.12األول/ ديسمبر 

في التقرير ل  وقد تجات في الكثير من البلدان. تستنير خدمات المشورة التقنية بهذه االستنتاجو موجزات سياسية.

وستتجلى بشكل أكبر في  .7112والحقوق األساسية في العمل في عام  بهدف المناقشة المتكررة عن المبادئ

 .7112التقرير المزمع إعداده بهدف المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في عام 

 وتمشيا  مع خطة العمل، يعمل المكتب على تحديد المبادئ التوجيهية لتسوية نزاعات العمل على نحو فعال. .42

ونظرت األبحاث في المبادئ التي يمكن أن تتأتى عن مجموعة معايير العمل الدولية القائمة. كما حلل  التطورات 

على مستوى العالم فيما يتعلق بترويج الوصول إلى العدالة، في سياق أهداف التنمية المستدامة. وسيجري اختبار 

ها على المستوى القطري. كما سيُنظر فيها في عدد مقترحات المبادئ التوجيهية في إطار األنشطة المضطلع ب

من االجتماعات اإلقليمية الفرعية التي تنظمها المؤسسات المعنية بتسوية نزاعات العمل. ويجري البحث عن 

 استشرافات من جانب خبراء معينين في النظام متعدد األطراف واألوساط األكاديمية.

معايير العمل الدولية قد تتفاقم بعدم وجود صك محدد لمنظمة  تنفيذأمام  وترى البحوث أن  التحديات المطروحة .42

 .العمل العمل الدولية يرسي بشكل واسع وشامل المبادئ التوجيهية للنُظم الفعالة لتسوية نزاعات

  

 

 انظر:    12
M. Ebisui, S. Cooney and C. Fenwick (eds): Resolving Individual Labour Disputes – A Comparative 

Overview (Geneva, ILO, 2016). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_488469.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_488469.pdf


GB.332/INS/2 

 

19 GB332-INS_2_[NORME-180125-2]-Ar.docx  

ة عوسيجري معالجة المعايير القائمة في سياق آلية استعراض المعايير: أربعة صكوك من أصل ستة في المجمو .42

ترتبط بتسوية النزاعات. ويبدو أن  هناك ضرورة لتوضيح احتياجات الهيئات المكونة في المناقشة المتكررة  17

، من شأن هذه التطورات أن وباالقتران بنتائج أعمال البحوث القادمة. 7112في عام  الحوار االجتماعيبشأن 

 استساغة أي إجراء وحول الشكل الذي قد يتخذه.تمك ن المكتب من تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة حول مدى 

 أشكال االستخدام غير المعتادة - باء

وأيده مجلس  7115إن  اجتماع الخبراء بشأن أشكال االستخدام غير المعتادة، الذي انعقد في شباط/ فبراير  .51

، دعا المكتب إلى "تحليل ما إذا كان  هناك ثغرات في معايير العمل 7115اإلدارة في دورته في آذار/ مارس 

لم العمل اليوم، وتحديد العوائق المطروحة أمام الدولية أو ما إذا كان  الصكوك ال تعكس بما فيه الكفاية واقع عا

التصديق على المعايير". كما طُلب من المكتب تقييم "الحاجة إلى وضع المزيد من معايير العمل، ربما من خالل 

اجتماعات الخبراء، من أجل معالجة مسألة العقود المؤقتة، بما فيها العقود محددة األجل، والتمييز القائم على 

الهيئات  أعادتللمؤتمر،  114ستخدام". وخالل المناقشة المتكررة بشأن حماية اليد العاملة، في الدورة وضع اال

على ضرورة تقييم المزيد من معايير العمل الدولية، ربما من خالل اجتماع للخبراء "وبما في التأكيد المكونة 

)تشرين الثاني/ نوفمبر  375." وفي الدورة ذلك على سبيل المثال ال الحصر، باستخدام آلية استعراض المعايير

( لمجلس اإلدارة، في إطار متابعة المناقشة المتكررة، أشير إلى أنه من الممكن أن يعقد مجلس اإلدارة 7115

وأن  من الضروري توضيح التفاعل والتنسيق مع مثل هذا االجتماع وآلية  7112مثل هذا االجتماع في عام 

شكال أعن يستنير اجتماع الخبراء المقترح باألنشطة التي أجراها المكتب مؤخرا  سوف و. استعراض المعايير

. ، كجزء من الجهود الرامية إلى إرساء قاعدة معارف المكتب في هذا المجال الناشئغير المعتادة االستخدام

 جتماع رهنا  بالموارد المتاحة. ويبقى تنظيم اال

 62الرياضةالعمل الالئق في عالم  - جيم

 12.لشبكة الدولية للنقابات العماليةيُنظر إلى هذه المسألة في إطار جدول أعمال المؤتمر على أساس اقتراح قدمته ا .51

وبما أن  هذا الموضوع ناشئ وقطاعي، اقترح  الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

لخبراء، مما قد يسمح للهيئات المكونة أن تنظر في نطاق يعالجه أوال  اجتماع تقني قطاعي أو اجتماع لأن  7112

ي الخاص بها. وفي إطار االجتماعات التي نظمتها الهيئات االستشارية المسائل وفي إطارها القانوني والسياس

، نظرت هذه األخيرة في المقترح وأوص  بمناقشة هذا 7112كانون الثاني/ يناير  13إلى  11القطاعية من 

. ووافق 7112-7112خالل منتدى الحوار العالمي لصالح برنامج االجتماعات القطاعية للفترة الموضوع 

( كجزء من برنامج االجتماعات 7112)آذار/ مارس  372مجلس اإلدارة على هذه التوصية في دورته 

ي عالم ل الالئق فمعالمي بشأن الع كما جرت برمجة منتدى حوار 7112.71-7112القطاعية العالمية للفترة 

 مجلس اإلدارة في دورة الحقة. ىوسوف تقترح التواريخ وتشكيل المنتدى عل 7112الرياضة لعام 

  

 

، GB.328/PV. انظر الوثيقة 41و 32)جيم(، الفقرتين  7، الملحق األول، القسم GB.328/INS/3انظر الوثيقة    12

 )مجموعة العمال(. 12 الفقرة

 .31، الفقرة GB.320/INS/2انظر الوثيقة    12

 .517، الفقرة GB.329/PV، الملحق الثاني؛ الوثيقة GB.329/POL/4انظر الوثيقة    71

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532220.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545606.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
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 86)محاربة الفساد(االستقاللية والحماية في الخدمة العامة  - دال

 ةشمل  استنتاجات منتدى الحوار العالمي بشأن التحديات المطروحة أمام المفاوضة الجماعية في الخدمة العام .57

والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية فيما  التشريعات( إحاالت إلى دور 7114نيسان/ أبريل  3-7)جنيف، 

سلط  و .يتعلق باستقاللية موظفي الخدمة العامة وحمايتهم، بما في ذلك التشريعات المعنية بمحاربة الفساد

االستشارية القطاعية في تشرين األول/ أكتوبر  الهيئاتفي أيضا  مجموعة العمال الضوء على هذه المسألة 

بأن ه تم تسل م مقترح من الهيئة الدولية  7115. وأحيط مجلس اإلدارة علما  في تشرين الثاني/ نوفمبر 7114

للخدمة العامة لوضع بند في جدول أعمال المؤتمر بهدف وضع معيار من أجل ضمان استقاللية وحيادية وحماية 

  77ن في الخدمة العامة، السيما من خالل مكافحة الفساد.عامليبعض الفئات من ال

مطروحة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لمنظمة العمل  وبما أن  ذلك يشكل موضوعا  ناشئا  وأن  المسائل ال تزال .53

ي/ ثاناقترح  الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الالدولية أيضا  أن تشمل عمال القطاع الخاص، 

هيئات الوفي إطار االجتماعات التي نظمتها  أن ينظر اجتماع الخبراء أوال  في الموضوع. 7112نوفمبر 

المكتب باالضطالع هذه األخيرة  أوص ، 7112كانون الثاني/ يناير  13إلى  11القطاعية من  االستشارية

 .7112-7112بالبحوث بشأن الموضوع كجزء من البرنامج القطاعي للفترة 

 

 ،GB.328/PV. انظر الوثيقة 43-41)دال(، الفقرات 7، الملحق األول، القسم GB.328/INS/3انظر الوثيقة    71

 خاص على حد)تشير مجموعة العمال إلى أن ه ينبغي لمسألة مكافحة الفساد أن تشمل الخدمات العامة والقطاع ال 12 الفقرة

)تفيد مجموعة البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي بأن ه من المبكر أن يطلب مجلس اإلدارة من  71سواء( والفقرة 

، إذ ليس من الضروري 7112-7112الهيئات االستشارية القطاعية مراعاة إدراج اجتماع للخبراء في المقترحات للفترة 

 أحد المواضيع األربعة القادمة المطلوب إجراء المزيد من الدراسة بشأنها(.  أن يبدي مجلس اإلدارة تفضيله بشأن 

 .31، الفقرة GB.325/INS/2انظر الوثيقة    77

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532220.pdf
file://ad.ilo.org/gva/NORM/V-RELCONF/PRODOC/Word/English/GB/gb332/gb328/Final/GB328_PV-%5bRELME-170315-1%5d-En.docx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413227.pdf
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 الملحق الثاني

 (8183-8161)لمحة عامة عن البنود التقنية المختارة لجدول أعمال المؤتمر 

 تقنيةبنود  الدورة

مناقشة  -العمل الالئق للعمال المنزليين  (8161) 22
 )المناقشة األولى(. لوضع معيارمزدوجة 

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

  لوضع معيارمزدوجة  مناقشة
 )المناقشة الثانية(.

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

 العدالة االجتماعية.

بشأن  6222استعراض متابعة إعالن عام  
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

مناقشة  -العمل الالئق للعمال المنزليين  (8166) 611
 )المناقشة الثانية(. لوضع معيارمزدوجة 

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

 بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

  

وضع توصية مستقلة بشأن أرضية الحماية  (8168) 616
 .لوضع معيارمناقشة مفردة  -االجتماعية 

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

إعالن ومتابعة متابعة إعالن العدالة االجتماعية 
 .(8161في حزيران/ يونيه  مراجع) 6222عام 

  

العمالة والحماية االجتماعية في السياق  (8163) 618
  .مناقشة عامة -الديمغرافي الجديد 

التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف  
 .مناقشة عامة -الخضراء 

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

 إعالن العدالة االجتماعية.

االستفاضة في استعراض التدابير المتبقية  
التي اعتمدها المؤتمر في السابق بموجب 

من دستور منظمة العمل الدولية  33المادة 
لضمان امتثال ميانمار للتوصيات الصادرة 

 عن لجنة التحقيق بشأن العمل الجبري.

رقم ) 6231 العمل الجبري، استكمال اتفاقية (8162) 613
لمعالجة ثغرات التطبيق وتحسين تدابير ( 82

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

 .لوضع معيار

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

 )المناقشة األولى(.معيار 

عن الهدف االستراتيجي  متكررة ثانيةمناقشة  
 العمالة، بموجب متابعة في المتمثل 

 إعالن العدالة االجتماعية.

التعديالت على مدونة اتفاقية العمل  إقرار 
كما اعتمدتها اللجنة ، 8111البحري، 

الثالثية الخاصة المنشأة بموجب المادة 
 الثالثة عشرة من االتفاقية.

االقتصاد غير المنظم إلى  االنتقال من (8162) 612
 مناقشة مزدوجة  -االقتصاد المنظم 

 )المناقشة الثانية(.لوضع معيار 

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

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

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية.
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 تقنيةبنود  الدورة

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة  (8161) 612
توصية تنظيم العمالة الكوارث: مراجعة 

 6222)االنتقال من الحرب إلى السلم(، 
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -( 26 رقم)

 )المناقشة األولى(.

واإلمداد العمل الالئق في سالسل التوريد  
 .مناقشة عامة -العالمية 

إقرار التعديالت على المالحق باتفاقية هوية   .تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية 
(؛ 622)رقم  8113البحارة )مراجعة(، 

وعلى مدونة اتفاقية العمل البحري، 
، كما اعتمدتها اللجنة الثالثية 8111

 الخاصة.

العمل الالئق من أجل السالم واألمن ومقاومة  (8162) 611
مناقشة  - 26توصية رقم الالكوارث: مراجعة 

 )المناقشة الثانية(. لوضع معيارمزدوجة 

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

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 2إلغاء و/أو سحب االتفاقيات ذات األرقام  
 . 12و 11و 26و 82و 62و

العنف والتحرش ضد النساء والرجال في  (8162) 612
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -عالم العمل 

 )المناقشة األولى(. 

التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية  
 -دعماً ألهداف التنمية المستدامة 

 . مناقشة عامة

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

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 12و 21و 86إلغاء االتفاقيات ذات األرقام  
وسحب التوصيات ذات  612و 21و 12و

 . 18و 16و 2األرقام 

612 (8162) 

 )تستكمل الحقاً(

       

612 (8181) 

 )تستكمل الحقاً(

العنف والتحرش ضد النساء والرجال في ]
 لوضع معيارمناقشة مزدوجة  -عالم العمل 
 [(.الثانية)المناقشة 

عن الهدف االستراتيجي المتمثل  مناقشة متكررة   
في الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(، 

 بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية.

 .36سحب التوصية رقم  

661 (8186) 

 )تستكمل الحقاً(

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

 االجتماعية.

  

666 (8188) 

 )تستكمل الحقاً(

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

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية. 

  

668 (8183) 

 )تستكمل الحقاً(

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

 متابعة إعالن العدالة االجتماعية. 
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 (8162-8162)الجدول الزمني  –جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  الملحق الثالث

 
 

 المئوية= مبادرة  X؛  وضع معيار = *

 وإدماجه 8131متابعة برنامج عام 

 العملالمنتدى العالمي بشأن المرأة في  الخبراء: العنف في العمل اجتماع

2 1 1 7 2 1 1 6 2 1 1 5 2 1 1 8 2 1 1 9 

 االجتماع الثالث

 لمؤتمر العمل الدولي 012الدورة 

  المناقشة الثانية() 26رقم  التوصيةمراجعة* 

  المناقشة المتكررة بشأن المبادئ والحقوق
 األساسية في العمل

  مناقشة عامة(هجرة اليد العاملة( 

  اإللغاءبند* 

 8162-8162والميزانية للفترة  البرنامج 

 لمؤتمر العمل الدولي 012الدورة 
  وضع معيار، عالم العمل العنف في( 

 X ،*المناقشة األولى( 

 الثالثي( تكررة )الحوار االجتماعي والهيكلمناقشة م 

  دعماً ألهداف التنمية التعاون اإلنمائي الفعال
 المستدامة

  والسحب  اإللغاءبند* 

  7112-7112للفترة  البرنامجتنفيذ 

 لمؤتمر العمل الدولي 012الدورة 
 مبادرة مستقبل العمل

  تقرير اللجنة العالمية 

 إعالن المئوية؟ 

 يستكمله مجلس اإلدارة 

 البرنامج والميزانية للفترة 
8181-8186 

 لمؤتمر العمل الدولي 011الدورة 
  وضع معيار، المناقشة األولى 21رقم  التوصيةمراجعة()* 

 العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية 

  االجتماعيةتقييم أثر إعالن العدالة X 

  البنود البحرية* 

 )تقرير المدير العام )مبادرة القضاء على الفقر X 

  7115-7114العمل الدولية للفترة تنفيذ برنامج منظمة 

 (:4102-4101المرحلة األولى )

 أحاديث المئوية األربعة

 

 (:4102-4102المرحلة الثانية )
 اللجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل

 

 (: 4102المرحلة الثالثة )
 مئوية منظمة العمل الدولية

 

 دراسة استقصائية عامة
 هجرة اليد العاملة

 التقييم

 متابعة لجنة تطبيق المعايير

 7112عام عامة لاستقصائية دراسة  

 *مناقشة عامة 

، 8162متابعة مؤتمر العمل الدولي لعام 
 بما في ذلك المناقشة المتكررة

 االجتماع األول االجتماع الثاني
فريق العمل 

الثالثي المعني 
بآلية استعراض 

 المعايير

 8162متابعة مؤتمر العمل الدولي لعام  سنوات للمناقشات المتكررة 2قبول دورة من 
 إمكانية إدراج العنف في العمل 

 8181أو  8162في عام  )مناقشة ثانية(

 دراسة استقصائية عامة

 أرضيات الحماية االجتماعية

 تشرين الثاني/ نوفمبر
  382الدورة 

 لمجلس اإلدارة

حزيران/ يونيه 

4102 

 مارسآذار/ 
 381الدورة 

 لمجلس اإلدارة

 تشرين الثاني/ نوفمبر

  382الدورة 
 لمجلس اإلدارة

 تشرين الثاني/ نوفمبر

  332الدورة 
 لمجلس اإلدارة

 تشرين الثاني/ نوفمبر

  336الدورة 
 لمجلس اإلدارة

 دراسة استقصائية عامة
 السالمة والصحة المهنيتان

 آذار/ مارس
 332الدورة 
 اإلدارةلمجلس 

 دراسة استقصائية عامة
 وقت العمل

 آذار/ مارس

 338الدورة 
 لمجلس اإلدارة

 آذار/ مارس
 382الدورة 

 لمجلس اإلدارة

حزيران/ يونيه 

4102 

حزيران/ يونيه 

4102 

حزيران/ يونيه 

4102 
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