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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 مارس /آذار جنيف، ،341 الدورة

 
 INS القسم المؤسسي

  
 2021شباط/ فبراير  18 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الثالث عشر البند

 تقرير المدير العام

 تحقيقالتقرير التكميلي األول: تقرير االجتماع التقني بشأن 
 العالمية واإلمداد العمل الالئق في سالسل التوريد

 (2020شباط/ فبراير  28-25)جنيف، 

 

الذي انعقد في جنيف  ،في سالسل التوريد واإلمداد العالمية الالئق تقدم هذه الوثيقة معلومات عن االجتماع التقني بشأن تحقيق العمل
ن أأن يطلب من المكتب  في . وقد يرغب مجلس اإلدارةاستنتاجات يةاالجتماع أ عتمدلم يو. 2020شباط/ فبراير  28إلى  25من 

 (.28)انظر مشروع القرار في الفقرة  أثناء النظر في هذه الوثيقة. ضاؤهأع اقدمه ات التييتبع اإلرشاد

 جميعها. األهداف االستراتيجية :الهدف االستراتيجي المعني

 .العمل في للجميع وفعالة مناسبة حماية: 7النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 ال توجد. :االنعكاسات السياسية

 .ال توجد القانونية:االنعكاسات 

 ال توجد. االنعكاسات المالية:

 ال يوجد. إجراء المتابعة المطلوب:

 قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي. الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.337/INS/4الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722485.pdf
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 معلومات أساسية  

في إجراءات  (2016 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين) 328 دورته فينظر مجلس اإلدارة  .1
اعتمد في ، الذي العالمية واإلمداد سالسل التوريدبشأن العمل الالئق في لدولي العمل القرار مؤتمر المتابعة 
للخبراء ثالثة اجتماعات أخرى المكتب  يعقدفيما قرر، أن  ،قرر مجلس اإلدارةو. (2016) لمؤتمرل 105الدورة 

الحوار بشأن  ثان   : اجتماع بشأن مناطق تجهيز الصادرات؛ اجتماععلى النحو التالي أو اجتماعات تقنية
، يعقد في بشأن سالسل التوريد واإلمداد العالمية )يحدد نسقه الحقاً( اجتماع ثالثاالجتماعي العابر للحدود؛ 

. 2016لعام  من استنتاجات مؤتمر العمل الدولي 25عمالً بالفقرة  ذي يعده المكتب،مدة الأعقاب تقرير منتصف ال
 وتنص تلك الفقرة على ما يلي:

 تحقيق إلى الرامي الغرض مع مكيفة غير الدولية العمل لمنظمة الراهنة المعايير تكون أن احتمال من قلق وهناك .25

 وتدعو، المسألة هذه تستعرض أن الدولية العمل لمنظمة ينبغي وعليه، .العالمية مدادإلوا التوريد سالسل في الالئق العمل
 :يلي بما للقيام للخبراء اجتماع أو تقني ثالثي اجتماع عقد إلى اإلدارة، مجلس من بقرار مناسب، وقت أقرب في

 العالمية؛ واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل في العجز مواطن إلى تفضي التي القصور أوجه تقييم (أ)

 العالمية؛ واإلمداد تحديد التحديات البارزة أمام اإلدارة السديدة في تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد )ب(

النظر في ماهية اإلرشادات أو البرامج أو التدابير أو المبادرات أو المعايير المطلوبة لتعزيز العمل الالئق و/أو  )ج(
 العالمية. واإلمداد العمل الالئق في سالسل التوريدتسهيل الحد من مواطن العجز في 

 والحقوق المبادئ وحماية الالئق العمل عزيزبشأن ت 2017في تشرين الثاني/ نوفمبر وقد عقد اجتماع للخبراء  .2
عقد اجتماع للخبراء بشأن الحوار االجتماعي العابر للحدود و في مناطق تجهيز الصادرات. العمل في األساسية

 . 2019شباط/ فبراير في 

تنفيذ برنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في سالسل  عنوقدم المكتب تقرير منتصف المدة  .3
 2019.1كي يناقشه مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر  ،التوريد واإلمداد العالمية

ة منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل إعالن مئويمؤتمر العمل الدولي  اعتمد، 2019في حزيران/ يونيه و .4
 األشكال تكون أن ضمان"نحو  جهودها هأن توجمنظمة العمل الدولية إلى اإلعالن يدعو و(. إعالن المئويةالعمل )
 المحلية واإلمداد التوريد سالسل في ذلك في بما األعمال، ومشاريع اإلنتاج ونماذج العمل لترتيبات المتنوعة
 العمالة إلى وتؤدي الالئق العمل توفرأن و واالقتصادي االجتماعي التقدم بتحقيق الكفيلة للفرص حافزاً  والعالمية،
 ".بحرية والمختارة والمنتجة الكاملة

من  25عمالً بالفقرة  المزمع عقدهاالجتماع  يكون أنأيضاً، قرر مجلس اإلدارة  2019 يونيهزيران/ وفي ح .5
أن ، وافق مجلس اإلدارة على 2019اجتماعاً تقنياً. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  ،2016استنتاجات المؤتمر لعام 

 2".العالمية واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل تحقيقن أاالجتماع التقني بشهو " عنوان االجتماعيكون 

من  أصيلينثمانية خبراء ضّم . و2020شباط/ فبراير  28إلى  25وانعقد االجتماع التقني في جنيف من  .6
وحضر  3حكومة. 50عن  ينثلمم، باإلضافة إلى مشاوراتجرى تعيينهم بعد مجموعتي أصحاب العمل والعمال، 

 ألصحاب الدولية المنظمةعن  مثلينمفضالً عن  4دولة عضواً إضافية، 18من  االجتماع مراقبون حكوميون

 

 ..4INS//337GBالوثيقة   1

 )أ(. 582الفقرة ، .INS/PV/337GBالوثيقة   2

رية الكونغو الديمقراطية األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وبلجيكا وبوتسوانا وبوركينا فاسو وكندا وشيلي والصين وكرواتيا وجمهو  3

يرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا والمغرب أومصر وإثيوبيا وفنلندا وغابون وألمانيا وهندوراس والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية و
وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا  وموزامبيق وناميبيا وهولندا ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وبنما وبيرو والفلبين وبولندا وجمهورية مولدوفا

وأوروغواي  يرلندا الشماليةأولبريطانيا العظمى  المملكة المتحدةووسري النكا وسويسرا والجمهورية العربية السورية وتايلند وتونس وتركيا 
 والواليات المتحدة األمريكية وأوزبكستان. 

وفرنسا واليونان وآيسلندا وإسرائيل وكينيا  الجزائر وبربادوس وكولومبيا وكوبا والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وإكوادور  4

 والمكسيك وميانمار والنرويج والبرتغال واالتحاد الروسي وزامبيا. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498722.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731616.pdf
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مجلس أوروبا االتحاد األوروبي و والمنظمات الحكومية الدولية التالية: العمال لنقابات الدولي واالتحاد العمل
 5.اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةو والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمةو

السيد  نواب الرئيس هم)النرويج(. وكان  (L. Hasle) ل. هازل السيدةهي وترأس االجتماع شخصية مستقلة،  .7
 )عضو من (M. Mdwaba) م. مدوابا ، جنوب أفريقيا( والسيديحكوم)عضو  (V. Seafield)ف. سيفيلد 

 العمال، هولندا(. )عضو من (C. Passchier) . باشييهك والسيدةأصحاب العمل، جنوب أفريقيا( 

وقد استند إلى تقارير ومناقشات االجتماع.  مداوالتكي يكون بمثابة أساس تبنى عليه  تقريراً وقد أعد المكتب  .8
التقرير تطور وتنوع  وبحثأحدث التحليالت واألبحاث. لها ببشأن الموضوع وكمّ الدولية السابقة  منظمة العمل

بسالسل التوريد واإلمداد العالمية، والطرق المختلفة التي يمكن بها تكوين سالسل التدفقات التجارية المتعلقة 
التي يمكن فيها أن والفرص التي يمكن أن تتيحها أمام تحقيق العمل الالئق والظروف التوريد واإلمداد العالمية 

والشركاء  الحكومات اي اتخذتهتال ات. واستعرض التقرير اإلجراءعجز في العمل الالئق مواطنب ترتبط
ً  من أجل الدفع االجتماعيون أطر على نحو ناقد م كما قيّ  بالعمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، قُدما

والبرامج  اتاإلرشادواختتم بالنظر في مل سالسل التوريد واإلمداد العالمية. لعمل التي تشلاإلدارة السديدة 
 مواطن من الحد تسهيلوالتدابير والمبادرات والمعايير التي قد تكون مطلوبة من أجل تعزيز العمل الالئق و/ أو 

 6العالمية. واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل في العجز

 لمحة عامة عن االجتماع 

 :شةاقللمناتفق االجتماع على طرح النقاط التالية  .9

 واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل في العجز مواطن إلى تفضي التي القصور أوجهما هي  "1"
 ؟العالمية

 واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل تحقيق في السديدة اإلدارة أمام البارزة التحدياتما هي  "2"
 العالمية؟

 الالئق العمل لتعزيز المطلوبة المعايير أو المبادرات أو التدابير أو البرامج أو اإلرشادات ماهية "3"
 ؟العالمية واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل في العجز مواطن من الحد تسهيل أو /و

وفي ضوء أهميتها، الحاجة إلى تفادي  ،العالمية بصفتها محركاً لنمو الوظائفوناقش المشاركون أهمية التجارة  .10
وتجزئة  النزعة الحمائية. ونظروا في دور المنشآت وجهود الدول األعضاء في جذب االستثمار األجنبي المباشر

ة من ترتيبات تنوع موكان من المالحظ أن أشكاالً . مداد ونموها عبر الحدود الدوليةاإلنتاج في سالسل التوريد واإل
 العمل باتت شائعة أكثر فأكثر. 

أكبر التحديات أمام تحقيق العمل  وأنّ  ،سالسل التوريد واإلمداد المحلية والعالمية مترابطة ر المشاركون بأنّ وذكّ  .11
ل لعمالة في سالسل المعدالت النسبيةنظروا في  تكمن في المستويات الدنيا من اإلنتاج. وفي هذا السياق،الالئق 

سالسل  فيفي اإلنتاج  غير مستخدمةمداد المحلية والعالمية، حيث كانت الغالبية العظمى من العمال التوريد واإل
مستضعفة ل، بما في ذلك الشعوب األصلية والقبلية، ابعض مجموعات العم لوحظ أنّ و التوريد واإلمداد العالمية.

 بصورة خاصة. 

 ىأنه يتعين عل والحظواعجز في العمل الالئق.  مواطنوناقش المشاركون تحديات اإلدارة السديدة التي أدت إلى  .12
 اتالعديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تطبيق وإنفاذ التشريع أنّ إال كل صاحب عمل االلتزام بالقانون الوطني 

، بما في ذلك عن طريق الحوار االجتماعي متثالين االنظروا في دور الشركاء االجتماعيين في تحس. وةالوطني
 متعددة مبادراتالبما في ذلك  -الخاصة  متثالمبادرات اال والحظوا أنه على الرغم من أنّ العابر للحدود. 

على المستوى األول من اإلنتاج.  مقتصرةقد تكون يمكن أن تترك آثاراً إيجابية، إال أنها  -حاب المصلحة أص
 لها تكون ملزمةً  فقد تقوم بذلك،ها حيثما ست مطالبة بإطالق هذه المبادرات أو المشاركة فيها، لكنوالمنشآت لي
تدعو  اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن المتحدة لألمم التوجيهية المبادئ ر المشاركون بأنّ تعاقدياً. وذكّ 

وإلى أن تبذل الدول األعضاء والشركاء حقوق اإلنسان العناية الواجبة في مجال  تبذل أن إلىمنشآت األعمال 

 
 .قائمة المشاركينانظر   5

 .(2020شباط/ فبراير  28 - 25العالمية )جنيف،  واإلمدادمحضر المداوالت. االجتماع التقني بشأن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد   6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_736541.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_736541.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_752759.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_752759.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_757101.pdf
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المبادئ التوجيهية  الجهود من أجل تعزيز العناية الواجبة. كما الحظوا أنّ ن والجهات الفاعلة األخرى االجتماعيو
 .نحو كبيرات تطبيقها تتفاوت على ممارس طوعية، وأنّ 

حقوق اإلنسان الدولية لقوانين ال، بما في ذلك وغيرها دارة السديدةونظر المشاركون في دور هذه األطر الدولية لإل .13
من أجل تنفيذها وإنفاذها. ومعايير العمل الدولية. وناقشوا طبيعة هذه المعايير والحاجة إلى معايير مصدق عليها 

عبر الوطنية في سالسل التوريد واإلمداد اإلنتاج طبيعة كما ناقشوا ما إذا كانت معايير العمل الدولية مكيفة مع 
لوجود فرص متكافئة  األهمية األساسيةبين المعايير الطوعية والملزمة، و فوارقالعالمية. ونظر المشاركون في ال

تؤدي دوراً هاماً في تحقيق العمل الالئق في  د من الجهات الفاعلة التي يمكن أنهناك العدي روا بأنّ لألعمال. وذكّ 
من التدابير من أجل تعزيز التزام جميع األطراف.  زيجهناك حاجة إلى م وأنّ العالمية،  واإلمداد سالسل التوريد

تعزيز العمل الالئق في سالسل في موضع جيد من أجل منظمة العمل الدولية أن تكون وناقش المشاركون أهمية 
تدخالت للمكتب )أشير إليها في االستعراض التوليفي لاستراتيجية شاملة العالمية، والحاجة إلى  واإلمداد التوريد

إلى وجود توازن و 7 (2019إلى  2010العالمية من  واإلمداد المتعلقة بسالسل التوريدمنظمة العمل الدولية 
 ارية وغير المعيارية. مناسب بين اإلجراءات المعي

 األولية من أجل مناقشتها في االجتماع. واستندت هذه االستنتاجاتوأعد المكتب مجموعة من االستنتاجات األولية  .14
جل أثناء المناقشة، من أ شتى المشاركينر عنها عبّ في بعض الحاالت إلى مواقف متباينة إلى مقترحات مختلفة و

وبعد النظر في االستنتاجات األولية في اجتماعات المجموعات، كان من . مناقشتهامجموعة الصياغة من تمكين 
الوصول  لتفادينشأ مجموعة صياغة بشأنها. وفي محاولة ولم تُ عدم وجود اتفاق على متابعة مناقشتها. الجلي 

نص  تضع أن مجموعة الحكوماتل ينبغينه إلى طريق مسدود، اتفق الشركاء االجتماعيون والحكومات على أ
 التي عبرت عنها هذه المجموعات الثالث. الشواغلتسوية، يأخذ في االعتبار جميع 

 وقد اقترحت مجموعة الحكومات النص التالي من أجل المناقشة: .15

توازن اإلقليمي، أن يجري استعراضاً معمقاً ال ات حجم معقول وتراعيذبالتنسيق مع مجموعة عمل ثالثية لمكتب، ل ينبغي
غير ذلك التدابير المعيارية وغير المعيارية وسبل تنفيذها وفي الحالية من مجموعة الفجوات في  أي وجود يحدد بوضوح
العالمية،  واإلمداد تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد تضمنمناقشة بشأن خيارات  إجراء بغية تسهيل، من التدابير

 إجراء من أجل الدعائم األساسيةاالستعراض  يوفرأن  نبغيوي. حسب مقتضى الحالبما في ذلك على المستوى القطاعي، 
على استراتيجية شاملة من أجل تحقيق العمل  االتفاقتهدف إلى ، 2021مناقشة في دورة مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

 العالمية. واإلمدادالالئق في سالسل التوريد 

ً نحو تنفيذ استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام  وبرنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن تحقيق العمل  2016وسعيا
العالمية، يمكن أن يهدف  واإلمداد مفهوم عمل سالسل التوريدالعالمية، واستناداً إلى  واإلمداد الالئق في سالسل التوريد
 االستعراض إلى ما يلي:

 يجري السعي إلى تحقيقها؛التي النتائج المختلفة  توضيح )أ(

 ترابط هذه النتائج؛ كيفية شرح )ب(

 توضيح طريقة قياس التقدم المحرز؛ )ج(

 :منهاجملة أمور،  في ويمكن أن ينظر

 العالمية؛ واإلمداد حماية حقوق اإلنسان في سالسل التوريد (أ)

 هيئات التدقيق المحاسبي االجتماعي وهيئات إصدار الشهادات؛اإلشراف على  )ب(

، بما في ذلك واإلمداد سالسل التوريد في جميع أجزاءية والمفاوضة االجتماعية الوصول الفعال إلى الحرية النقاب )ج(
 في مناطق تجهيز الصادرات؛

 المحلية والعالمية؛ واإلمداد قدرات الحكومات الوطنية على تعزيز العمل الالئق في سالسل التوريد )د(

توسيع ، وواإلمداد مستويات سالسل التوريدعالقات التوظيف التي تشتمل على حد أدنى من الحماية في جميع  (ه)
العمالة المقنعة عالقات محاربة  ترمي إلىمن العمالة واتخاذ تدابير  تادةنطاق الحماية ليشمل األشكال غير المع

 المصنفة بشكل خاطئ؛و

 المشتريات العامة وفي العقود العامة؛ )و(

ل، بما في ذلك التعاون بين الدول األعضاء في الحاالت تهدف إلى ضمان حماية فعالة للعماتدابير رصد وإنفاذ  )ز(
 فيما يتعلق بتفتيش العمل والوصول إلى العدالة؛العابرة للحدود 

 العالمية، بما في ذلك الحوار االجتماعي العابر للحدود. واإلمداد الحوار االجتماعي ضمن سالسل التوريد )ح(

 
 انظر:   7

ILO, ILO decent work interventions in global supply chains: A synthesis review on lessons learned; what works 
and why, 2010–2019, 2019 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_722176.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_722176.pdf
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ر عنها الشركاء إلى مراعاة اآلراء التي عبّ  يهدفالمشروع  نائب الرئيس من مجموعة الحكومات على أنّ  وشدد .16
اعتمد المشروع فكرة مجموعة العمل، التي اقترحتها مجموعة أصحاب العمل. كما شدد على االجتماعيون. وقد 

 الهدف سيكون وضع استراتيجية شاملة. أنّ 

 :يليينص على ما وقدمت مجموعة أصحاب العمل مقترحاً بديالً من أجل المناقشة،  .17

وضع استراتيجية، يوافق عليها مجلس  رضغالتوازن اإلقليمي ويدعمها المكتب( ب نشأ مجموعة عمل ثالثية )تراعيأن تُ 
والممارسة بهدف تحقيق العمل الالئق من أجل تزويد المكتب بوسائل تعالج فجوات التنفيذ الموجودة في القوانين اإلدارة، 

 .بتوافق اآلراءالعالمية على السواء. ويجب أن تتخذ قرارات مجموعة العمل المحلية و واإلمداد في سالسل التوريد

وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية وأن  2016مؤتمر العمل الدولي لعام  استنتاجاتأن تدعم االستراتيجية تنفيذ  نبغيوي
 تهدف إلى ما يلي:

 توضيح النتائج المختلفة التي يجري السعي إلى تحقيقها؛ )أ(

 ترابط هذه النتائج؛ كيفية شرح )ب(

 توضيح طريقة قياس التقدم المحرز. )ج(

من الضروري إجراء  ترى الن مجموعة أصحاب العمل على أن مجموعة أصحاب العمل عنائب الرئيس  وشدد .18
من أجل معالجة مواطن العجز في العمل الالئق أن يكون الهدف وضع استراتيجية واضحة  استعراض. بل ينبغي

 العالمية. واإلمداد ل التوريدفي سالس

 :ينص على ما يلينظر فيه، كي يُ  مشروعاً آخر وبعد المناقشة، اقترح ممثل حكومة هولندا .19

وبرنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في سالسل  2016سعياً إلى تنفيذ قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
 ية على مرحلتين. عتمد عمل، ستُ العالمية واإلمداد التوريد

فجوات في المجموعة الحالية من التدابير  يحدد بوضوح وجود أي قإجراء استعراض معمّ بالمكتب  سيكلف (1)
مناقشة بشأن خيارات  إجراء بغية تسهيل ،تدابيرال غير ذلك من المعيارية وغير المعيارية وسبل تنفيذها وفي

حسب العالمية، بما في ذلك على المستوى القطاعي،  واإلمداد تضمن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد
الدعائم األساسية ، 2021ذار/ مارس بحلول نهاية آ الذي يتعين تقديمه االستعراضأن يوفر  نبغييو .مقتضى الحال

 التوازن اإلقليمي. عمل ثالثية ذات حجم معقول وتراعي استعراض تجريه مجموعة من أجل

تحقيق العمل الالئق في سالسل  من أجلعليها  وتتفقعلى هذا األساس، ستضع مجموعة العمل استراتيجية شاملة  (2)
 . 2021للمناقشة في دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر العالمية وتعرضها  واإلمداد التوريد

 :، ينص على ما يليخرنائب الرئيس عن مجموعة أصحاب العمل مقترحاً آ قّدموبعد المناقشة،  .20

وضع استراتيجية، يوافق عليها مجلس  رضغالتوازن اإلقليمي ويدعمها المكتب( ب نشأ مجموعة عمل ثالثية )تراعيأن تُ 
من أجل تزويد المكتب بوسائل تعالج فجوات التنفيذ في القوانين والممارسة بهدف تحقيق العمل الالئق في سالسل اإلدارة، 
 .بتوافق اآلراءحلية والعالمية على السواء. ويجب أن تتخذ قرارات مجموعة العمل الم واإلمداد التوريد

وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية وأن تهدف  2016أن تدعم االستراتيجية تنفيذ قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  وينبغي
 إلى ما يلي:

 توضيح النتائج المختلفة التي يجري السعي إلى تحقيقها؛ )أ(

 ترابط هذه النتائج؛ كيفية شرح (ب)

 توضيح طريقة قياس التقدم المحرز. (ج)

مواطن العجز الكامنة وراء بحث في األسباب الجذرية وقد تنظر االستراتيجية أيضاً في إجراء تحليل قائم على البيانات ي
أن يؤديه العمال وأصحاب العمل  مكنالذي يم الدور المحلية والعالمية، ويقيّ  واإلمداد في سالسل التوريدفي العمل الالئق 

 والحكومات في تضييق هذه الفجوات بهدف تحقيق العمل الالئق للجميع.

وأضاف مقترحها سعى إلى سد الفجوة بين مواقف الشركاء االجتماعيين.  إنّ  القول مجموعة الحكومات وكررت .21
تمكنت من الوصول حكومة شاركت في صياغة المقترح، وأنها  16ممثل حكومة الواليات المتحدة األمريكية أن 

 إلى توافق بالنيابة عن المجموعة.

 وهو كاآلتي ،ة معدلة عن النص الذي قدمته مجموعة الحكوماتصيغاقشة، اقترحت مجموعة العمال نوبعد الم .22
 :تحت النص الجديد(ووضع خط النص السابق بشطب )

وبرنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في سالسل  2016سعياً إلى تنفيذ قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
 عتمد عملية على مرحلتين. التوريد واإلمداد العالمية، ستُ 

معايير العمل  الحالية منفجوات في المجموعة  ق يحدد بوضوح وجود أيإجراء استعراض معمّ بالمكتب  سيكلف (1)
مناقشة بشأن  إجرء بغية تسهيل تدابير،ال غير ذلك من وسبل تنفيذها وفي التدابير المعيارية وغير المعيارية الدولية

العالمية، بما في ذلك على المستوى القطاعي،  واإلمداد خيارات تضمن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد
الدعائم ، 2021أن يوفر االستعراض الذي يتعين تقديمه بحلول نهاية آذار/ مارس  وينبغي .حسب مقتضى الحال

 التوازن اإلقليمي. عمل ثالثية ذات حجم معقول وتراعي األساسية من أجل استعراض تجريه مجموعة
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ً  وعلى هذا األساس، ستضع مجموعة العمل (2)  2016 استناداً إلى قرار عام فق عليهاوتتاستراتيجية شاملة  أيضا
تعرضها للمناقشة في دورة ، والعالمية واإلمداد تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد بشأن وبرنامج العمل

 . 2021مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

)بشطب النص اآلتي على النحو  ،وقدم نائب الرئيس عن مجموعة أصحاب العمل تعديالت مقترحة على النص .23
 :تحت النص الجديد(السابق ووضع خط 

وبرنامج عمل  2016قرار مؤتمر العمل الدولي لعام و 2019ئوية منظمة العمل الدولية لعام عالن مإ سعياً إلى تنفيذ
 عتمد عملية على مرحلتين. بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، ستُ  منظمة العمل الدولية

 التوازن اإلقليمي معقول وتراعيذات حجم تكون ومجموعة عمل ثالثية، تتخذ قراراتها بالتوافق  كلفست سيكلف (1)
فجوات في المجموعة الحالية من التدابير  استعراض معمق يحدد بوضوح وجود أيبإجراء  ،المكتب ويدعمها

م الدور الذي يمكن أن يؤديه العمال ويقيّ  تدابير،ال غير ذلك من المعيارية وغير المعيارية وسبل تنفيذها وفي
 واإلمداد تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد من أجلفجوات  أي حاب العمل والحكومات في تضييقوأص

 واإلمداد بغية تسهيل مناقشة بشأن خيارات تضمن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد .المحلية والعالمية
ويجب أن يوفر االستعراض الذي يتعين  العالمية، بما في ذلك على المستوى القطاعي، حيثما كان ذلك مناسباً.

الدعائم األساسية من أجل استعراض تجريه مجموعة عمل ثالثية ذات ، 2021تقديمه بحلول نهاية آذار/ مارس 
 حجم معقول وتراقب التوازن اإلقليمي.

ئق في سالسل فق عليها من أجل تحقيق العمل الالموعة العمل استراتيجية شاملة وتتعلى هذا األساس، ستضع مج (2)
في دورة وستعرضها للمناقشة  نهج منظمة عمل دولية واحدة،، استناداً إلى العالميةالمحلية و واإلمداد التوريد

 أمام مجلس اإلدارة..2021مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 استنتاجات. ةت، اختتم االجتماع دون اعتماد أيوفي أعقاب المزيد من المناقشا .24

 سابقة ما يلي:اط التوافق في المقترحات الوتضمنت نق .25

تحقيق العمل  أمام الماثلة حاجة إلى المزيد من العمل من أجل التصدي إلى التحدياتأّن هناك  "1"
العمل  ذلك تنفيذفي  بدور  أن يضطلع المكتب  ينبغي، وأنه الالئق في سالسل التوريد واإلمداد

 وتحقيق نتائجه؛

 أن يؤدي العمل إلى استراتيجية مقترحة، ينظر فيها مجلس اإلدارة. نبغييأنه  "2"

 نقاط االختالف في المقترحات السابقة ما يلي: وتتضمن .26

 العمل؛ب االضطالعأدوار كل من المكتب ومجموعة العمل الثالثية في  "1"

 المحلية؛سالسل التوريد واإلمداد ب عنىي أن العمل الواجب تنفيذه ينبغي في ما إذا كان "2"

يعالج أدوار منظمات أصحاب العمل ومنظمات  أن العمل الواجب تنفيذهينبغي في  ما إذا كان "3"
، في معالجة مواطن عجز العمل الالئق في سالسل التوريد دور الحكوماتفضالً عن العمال، 
 واإلمداد.

ما يزال انعدام توريد واإلمداد. والوظائف في سالسل الب بالغة أضراراً  19-جائحة كوفيد ألحقتاالجتماع، ومنذ  .27
ً في طلب المستهلك في العديد من البلدان، اليقين و الطبيعة العالمية  آثار وما تزالفقدان الدخل يسببان هبوطا

ما يزيد  كان، 2020ديسمبر  /األولعبر الحدود. وفي كانون  تتفشىفي مجال التصنيع  واإلمداد لسالسل التوريد
في مجال التصنيع  واإلمداد الوظائف في سالسل التوريد مجموع قارب ثلثأي ما ي -مليون وظيفة  190 لىع

متوسط أو كبير من هذه الخسائر  ضررمن إما يعاني  -الوظائف حول العالم  مجموعفي المائة من  8وزهاء 
عدد  أنّ إال في فترة اإلغالق األولى،  األمر عليه أقل بكثير مما كانهذا  نّ في طلب المستهلك. وفي حين أ

عندما اكتسحت موجة ، 2020الضرر شهد ارتفاعاً مجدداً في تشرين األول/ أكتوبر  رت أشدتضرّ الوظائف التي 
أدى االستهداف الجغرافي والقطاعي لتدابير االحتواء التي اتخذتها العرض،  جانبثانية عدداً من البلدان. ومن 

أكثر  تكان التيعلى الوظائف  ةالسلبي ارهآثاو مدخالتال توريد اتاضطرابكبير في  الحكومات إلى خفض
 8شيوعاً في بداية األزمة.

  

 
 .2021تقديرات منظمة العمل الدولية، كانون الثاني/ يناير   8
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 مشروع القرار 

في الوثيقة  نظرهمالمقدم من أعضائه أثناء  اإلرشاد، المضي قدما   عندبع، ن يتطلب مجلس اإلدارة من المكتب أ .28
GB.341/INS/13/2. 


