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 قسم وضع السياسات
 POL جزء الحوار االجتماعي

 
 7102 أكتوبر/ تشرين األول 9 التاريخ:
 انكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من الرابع البند

 : تعزيز االمتثال في مكان العمل 7النتيجة 
 من خالل تفتيش العمل

 
 غرض الوثيقة

تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن استراتيجية تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل 
ين الجارية. السنتومجاالت تركيزها الرئيسية، وتقدم أمثلة محددة على التقدم المحرز في تنفيذها في فترة 

ع بها )انظر مشرو ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يوفر اإلرشاد بشأن االستراتيجية وتنفيذها والمضي قدما  
 (.53القرار في الفقرة 

 

 األهداف االستراتيجية جميعها. :الهدف االستراتيجي المعني

 تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل.: 7النتيجة  :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

في فترة السنتين الجارية والتوجه  7من شأن إرشاد مجلس اإلدارة أن يحدد المرحلة النهائية من تنفيذ النتيجة  االنعكاسات السياسية:
 االستراتيجي المقبل لألنشطة المتعلقة باالمتثال في مكان العمل.

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد. االنعكاسات المالية:

 .7بموجب النتيجة تنفيذ األنشطة  إجراء المتابعة المطلوب:

 قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي. الوحدة مصدر الوثيقة:

 .6102-6102والبرنامج والميزانية لفترة السنتين  6107-6102 فترة السنتينلالبرنامج والميزانية  الوثائق ذات الصلة:
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 مقدمة -أوالً 

الغرض من هذه النتيجة هو أن تعزز الدول األعضاء امتثال جميع أماكن العمل داخل أراضيها لقوانين ولوائح  .1

العمل، بما فيها تلك القائمة على معايير العمل الدولية المصدق عليها، فضالً عن االتفاقات الجماعية حيثما 

 وعدم على النحو المناسب قصور بعض الحكومات عن تنفيذ هذه القوانين واللوائح وإنفاذهاوجدت. ويؤدي 

إلى ظروف عمل سيئة ال تحظى فيها حقوق العمال  ،االمتثال للقواعد ذات الصلة من جانب بعض المنشآت

مية على التنباالحترام وتتعرض فيها صحتهم وسالمتهم للخطر. كما أن عدم االمتثال يؤثر تأثيراً سلبياً 

 .للقوانين تمتثلويقوض المنشآت التي  في البلداالقتصادية 

وهناك حاجة إلى أطر قانونية وسياسية مناسبة باالقتران مع القدرة الكافية على إدارة العمل وتفتيش العمل لتنفيذ  .2

ماعي الحوار االجتسبل االنتصاف القضائية واالستفادة منها من أجل ضمان االمتثال في مكان العمل. كما يوفر 

المتين والعالقات الصناعية المحسنة ركائز مهمة لالمتثال في مكان العمل، إال أنه ال يمكن تحقيق فوائدها 

بالكامل إذا افتقرت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى القدرات والفرص المناسبة التي تمكنها من 

 المشاركة.

"تعزيز االمتثال غاية  7102-7102وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة ولمواجهة هذه التحديات، حدد برنامج  .3

في مكان العمل من خالل تفتيش العمل" بوصفها نتيجة من النتائج السياسية العشر لمنظمة العمل الدولية في 

 فترة السنتين.

نتين السابقة في بة في فترة السوقد ُوضع  استراتيجية المكتب المتعلقة بهذه النتيجة باالستناد إلى الخبرة المكتس .4

 بشأن االمتثال في مكان العمل والردود المتلقاة من مجلس اإلدارة بشأن تنفيذه. 2مجال األهمية البالغة رقم 

 لمحة عامة عن االستراتيجية -ثانياً 

 ركزت االستراتيجية على تحقيق تغييرات رئيسية ثالثة، هي: .5

الوطنية األخرى ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، مما تعزيز قدرة مفتشي العمل والسلطات  )أ(

 يفضي إلى تحسينات قابلة للقياس بشأن االمتثال في مكان العمل؛

 لتركيزاتحسين األطر المؤسسية والقانونية والسياسية لالمتثال في مكان العمل على المستوى الوطني مع  )ب(

 ر العمل الدولية ذات الصلة؛على القطاعات عالية المخاطر وتمشياً مع معايي

إقامة التعاون والشراكات الفعالة بين إدارات العمل وغيرها من المؤسسات العامة ومنظمات أصحاب  )ج(

 في مكان العمل. الشامل العمل ومنظمات العمال، بهدف تحقيق االمتثال

راتيجية في استأهمية مركزية واستندت االستراتيجية إلى فهم مؤداه أن المؤسسة العامة لتفتيش العمل تتسم ب .6

لتعزيز االمتثال في مكان العمل. واألطر القانونية المناسبة، وإن كان  بالغة األهمية، فهي غير كافية شاملة 

لتحقيق االمتثال في مكان العمل. وال بد من أن تتمتع مؤسسات تفتيش العمل بالقدرات والموارد الكافية 

ن تتعاون مع الكيانات الحكومية األخرى ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات واستراتيجيات االمتثال الفعالة وأ

 العمال والجمهور األوسع.

التعاون ضمن النظام األوسع إلدارة العمل مع سلطات الضمان االجتماعي  ،هج شامل ومنتظماعتماد نويتطلب  .7

 إذ إن العديد منها في القطاعينوالصحة والسلطة القضائية والشرطة. ويحتاج دور الجهات الفاعلة إلى الوضوح، 

وتوفير التدريب وإسداء المشورة بشأن تنفيذ قانون العمل  والوقاية العام والخاص يؤدي دوراً في استثارة الوعي

 في حين أن إنفاذ قانون العمل يبقى حكراً على القطاع العام ومن غير الممكن تفويضه إلى جهة أخرى.

مع الشركاء االجتماعيين في مجال تصميم مبادرات والتعاون ورة التشاور وشددت االستراتيجية أيضاً على ضر .8

االمتثال وتنفيذها ورصدها. ويجري تعزيز االمتثال من خالل توفير توعية فعالة وتدابير وقائية وتدريب مالئم 

 صحاب العمل.ألللعمال و
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تياجات االمتثال الخاصة بكل غير أن هناك حاجة إلى نهج متمايز وعملي استجابة للمجموعة المحددة من اح .9

 دولة عضو واعترافاً بالقيود التي تواجهها إدارات العمل بوجه عام فيما يخص الموارد.

واسترشد تنفيذ االستراتيجية باالستنتاجات المتعلقة بإدارة العمل وتفتيش العمل، التي اعتمدها مؤتمر العمل  .11

ارية، انصب التركيز على تعزيز االتفاقيات األساسية (. ومن الناحية المعي7100الدولي في دورته المائة )

( واتفاقية إدارة 079)رقم  0929( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 10)رقم  0992واتفاقية تفتيش العمل، 

 ( وجميع االتفاقيات ذات الصلة بشأن السالمة والصحة المهنيتين.051)رقم  0921العمل، 

 أهم مجاالت التدخل -ثالثاً 

والنتائج المحققة في فترة السنتين الجارية  ووسائل العمليرد في األقسام التالية وصف ألهم مجاالت التدخل  .11

لتحسين األطر القانونية والسياسية وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية 

 االمتثال في مكان العمل. لتشجيع

 ياساتإصالح قانون العمل ووضع الس

إلى البلدان واألقاليم المنكبة على إصالح  سياسية يعتد بهماومشورة تقنية قدم  منظمة العمل الدولية مساعدة  .12

العديد منها و .وتسوية منازعات العمل إدارة العمل وتفتيش العملوقوانينها المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

وتفتيش العمل التابعة لها، في حين تنصرف أخرى إلى  قوانين تحدد وظائف وسلطات مؤسسات إدارة العمل

تحديث القوانين المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين التي عفا عليها الزمن. وقُدم  مشورة الخبراء إلى الهيئات 

ة موالممارسات التشريعية والتنظيمية الجيدة والسياسة العا المكونة بشأن متطلبات اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 األساسية إلصالحات قانون العمل.

 ،وشمل  البلدان واألقاليم التي تلق  مساعدة منظمة العمل الدولية طوال مختلف مراحل عملية اإلصالح .13

األرجنتين والصين وكوستاريكا وجورجيا وغواتيماال وهندوراس والهند وجامايكا وقيرغيزستان وجمهورية 

كرانيا وفيتنام واألرض الفلسطينية المحتلة. وتضمن  مشورة منظمة الو الديمقراطية الشعبية وميانمار وأو

العمل الدولية في كل حالة تقريباً إجراء استعراض مستفيض لمشروع النص وتقديم تعليقات مفصلة وتعديالت 

 يذه.فمقترحة. وفي معظم الحاالت التي اعتمد فيها قانون جديد، قُدم  أشكال مختلفة من المساعدة التقنية لدعم تن

كرانيا أو في منظمة العمل الدوليةوتم تحقيق مجموعة متنوعة من النتائج. وعلى سبيل المثال، أسفرت مشاركة  .14

عن إلغاء األحكام التي حصرت سلطة التفتيش الممنوحة لمفتشيات العمل  في البلدفي إصالح قانون تفتيش العمل 

لمفتشيات العمل بإجراء عمليات تفتيش استباقية دون إدراج أحكام تسمح عن و ،في االستجابة للشكاوى ال غير

إشعار مسبق. وفي األرض الفلسطينية المحتلة، قدم  منظمة العمل الدولية مشورة الخبراء بشأن وضع قانون 

جديد للسالمة والصحة المهنيتين، تالها تقديم مساعدة تقنية لتنفيذ القانون الجديد، األمر الذي استلزم توفير الدعم 

جديدة للتفتيش. وفي صربيا، واستجابة إلى طلب تقدم  به مرجعية زم إلنشاء لجان المنشآت ووضع قوائم الال

الهيئات المكونة الثالثية، قدم  منظمة العمل الدولية مشورة الخبراء بشأن التشريعات الجديدة التي تتناول تسوية 

 0950التوفيق والتحكيم االختياريين،  وصيةمنازعات العمل وتحسين فعالية خدمات التوفيق بما يتمشى مع ت

 .(97رقم )

 للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. تتخذ االستعداداتوقُدم  مشورة الخبراء أيضاً إلى البلدان التي   .15

وأجري  012ورقم  029ورقم  10وتلق  الصين المساعدة فيما يتصل بنظرها في التصديق على االتفاقيات رقم 

لثغرات فيما يتعلق بقوانينها الحالية. وأسفرت مشورة منظمة العمل الدولية عن قيام حكومة قيرغيزستان تحليل ل

بإرجاء الب  في إلغاء القانون الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين والسماح بإجراء مشاورات مع الشركاء 

تشيات العمل من بلدان رابطة الدول المستقلة االجتماعيين. واستجابة لالحتياجات المعرب عنها، نُظم اجتماع لمف

ومنغوليا لمناقشة قضايا التنمية المستدامة من أجل تحسين تشريعات السالمة والصحة المهنيتين والدور الحاسم 

الذي تضطلع به مفتشيات العمل في تحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين واالستخدام الفعال الستراتيجيات 

 العمل وأدوات تحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين. االمتثال لتفتيش
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طلب  الهيئات المكونة المساعدة في شكل مشورة خبراء عند تنفيذ اتفاقيتي السالمة والصحة المهنيتين  كذلك، .16

. وساعدت منظمة العمل الدولية البلدان على وضع سياسات وطنية للسالمة والصحة 012ورقم  055رقم 

 حو الذي تقتضيه هاتان االتفاقيتان في بلدان من بينها سان  لوسيا والسنغال وطاجيكستان.المهنيتين على الن

 ترجمة القوانين والسياسات إلى واقع عملي

إن تفعيل السياسات والقوانين عملية مرهونة بقدرات كل بلد وتُحركها أولويات االمتثال لديه. وترد في هذا القسم  .17

 خالل المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية.أمثلة على النتائج المحققة من 

 بناء القدرات

خطوة أولى في هذه العملية التدريجية. واستناداً  ،تحسينالالزمة للفرص اليمثل تقييم القدرة الحالية والقدرة و .18

إلى معايير العمل الدولية والممارسات الجيدة المقارنة، وضع  منظمة العمل الدولية أداة لتقييم تفتيش العمل 

تسهم في تعزيز إدارة خدمات مفتشيات العمل وتشغيلها من خالل إجراء تقييم شامل لمهامها وإجراءاتها وسلطتها 

نية والتنظيمية وأدواتها التدريبية وممارساتها ومواردها البشرية والمالية والتقنية وقدراتها في مجال جمع القانو

. ويجري حالياً وضع أداة مماثلة لنُظم إدارة العمل. وساعدت منظمة العمل الدولية على إجراء هاالبيانات وتحليل

في الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوستاريكا  تقييمات لقدرات إدارات تفتيش العمل ونُظم إدارة العمل

 وجورجيا وهندوراس والكوي  وماليزيا وموريتانيا ومنغوليا واإلمارات العربية المتحدة.

وقد نشأت هياكل ووظائف تنظيمية جديدة عن عمليات التقييم في بلدان عديدة. وفي كوستاريكا، دعم  عملية  .19

يدة للتوفيق والتحكيم في مجال العمل وإدارة لتفتيش العمل. وفي اليونان، أسفرت التقييم تصميم وتنظيم إدارة جد

عملية التقييم عن تقديم توصيات صادق عليها الشركاء االجتماعيون من أجل اعتماد تنظيم جديد لنظام إدارة 

 .(719رقم )7105بتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، العمل عمالً 

أسهم  منظمة العمل الدولية في وضع أو تحديث الصور البيانية للسالمة والصحة المهنيتين، التي قيّم   كذلك، .21

عنصراً من عناصر كل نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين في الصين وكوت ديفوار وقيرغيزستان  77

 7112المة والصحة المهنيتين، اإلطار الترويجي للس ونيجيريا وطاجيكستان وتركيا تمشياً مع توصية

. وفي جميع الحاالت، شارك الشركاء االجتماعيون مشاركة كاملة في هذه العملية. وقُدم  المساعدة (092 رقم)

كذلك لتحسين القدرة المؤسسية لنُظم إدارة العمل في بلدان عديدة من بينها أرمينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى 

أنشئ  مؤسسات جديدة لتسوية كما عبية وليسوتو ومدغشقر وجنوب أفريقيا. وجمهورية الو الديمقراطية الش

سالفية السابقة والجبل األسود بدعم تقني من منظمة والمنازعات في بلدان من قبيل جمهورية مقدونية اليوغ

 العمل الدولية.

تيش النسبة إلى خدمات تفودعم  منظمة العمل الدولية اعتماد تكنولوجيات جديدة قائمة على الحواسيب اللوحية ب .21

ات نظام إدارة معلوموتنفيذ العمل في سري النكا وتجريب خدمات التفتيش اإللكتروني في الصين ووضع 

الموظف المسؤول عن االمتثال في الفلبين واعتماد نظام إلدارة قضايا تفتيش العمل في كولومبيا. وفي بنغالديش، 

ق، قدم  منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية الالزمة لتوحيد ائروبغية تحسين السالمة في المباني ومنع الح

 المعايير واإلجراءات ووضع نظام موحد لإلبالغ عن عمليات تفتيش المصانع.

ودعم  منظمة العمل الدولية مكتب المدعي العام البرازيلي المعني بالعمل إلنشاء قاعدة بيانات شاملة تسمى  .22

SmartLab  لتزويد المدعين العامين ببيانات متكاملة عن حقوق اإلنسان والسالمة والصحة المهنيتين والضمان

االجتماعي وعالقات العمل والتدريب المهني وغير ذلك، استناداً إلى المعلومات المستقاة من السلطات والوكاالت 

 إلى بناء قدرات وزارات العمل ومفتشياتالحكومية المختلفة. وفي بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وباإلضافة 

العمل، أُعد أيضاً دليل عملي دون إقليمي للموفقين المهنيين كمرجع لدعم المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة 

 العمل الدولية بشأن منع المنازعات وتسويتها.
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 تطوير المعارف

، جّمع  منظمة العمل الدولية البحوث لمساعدة البلدان على االستجابة لتحديات االمتثال ذات األولوية .23

والممارسات الجيدة ووضع  مجموعة من األدوات العملية الجديدة التي يجري تجريبها حالياً في كولومبيا 

 وشيلي واليونان وهايتي وإندونيسيا ومدغشقر وماليزيا وليسوتو وبوركينا فاسو. واألدوات الجديدة هي:

وهي تضع أساليب واستراتيجيات وعمليات إليالء  :تستااتيج مجموعة أدوات تخطيط االمتثال اال ■

خطة لالمتثال االستراتيجي لمعالجة تلك األولويات، من خالل  وإرساءاألولوية لقضايا وأهداف االمتثال 

 محركاتأصحاب المصلحة وتدعيم التدخالت متعددة األوجه، المصممة خصيصاً لتعزيز مختلف إشراك 

 .هاتمعوق وتذليل االمتثال

وهو يقدم خارطة طريق لمحركات  :تحليل تسلسلة القيم فيما يتعلق بسالتسل التوريد واإلمداد العالمية ■

ومعوقات السالمة والصحة المهنيتين والمبادئ والحقوق األساسية في العمل وظروف العمل العامة في 

 سالسل التوريد واإلمداد وتدخالت االمتثال المحتملة.

وهي تُحسن قدرة مفتشيات  :إدارة تفتيش العمل ومعلومات السالمة والصحة المهنيتينأداة تقييم نظم  ■

العمل على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمنشآت والعمال وسجل االمتثال والمعلومات الالزمة لتعزيزه. 

اتساقها  وعيتها ومدىوفعاليتها وكفاءتها ون ات من حيث جمع البيانات وتحليلهاوتُقيّم األداة موارد المفتشي

 .إحصاءات تفتيش العملبتوحيد  المعنيةاألدلة مع 

وهي تُحسن القدرة التقنية لمفتشيات العمل على  :منهجية تفتيش العمل التشاركية لالقتصاد غيا المنظم ■

 بمجموعة شاملة من المواد اإلرشادية. ،مواجهة التحديات التي يطرحها االقتصاد غير المنظم

وهي تحّسن القدرة التقنية لمفتشيات  :ت التقنية لمفتشيات العمل الخاصة بقطاع البناءمجموعة األدوا ■

 استثارة الوعي وأفضل الممارسات. وموادالتوجيه الخاص بكل قطاع والتدريب فضل العمل ب

ش يأخرى في فترة السنتين بشأن تفتيش العمل والتقييم الذاتي ورصد عمل األطفال وتفت أدوات سياسيةوأُعدت  .24

 تفتيش العمل. في حوافزالو والمسارات المهنيةالعمل والحرية النقابية 

تقريراً عن معارف العمال الشباب ومواقفهم وسلوكياتهم إزاء السالمة  safeyouth@workويُِعد مشروع  .25

ئج هذا اوالصحة المهنيتين استناداً إلى دراسات استقصائية أجري  في الفلبين وإندونيسيا وميانمار. ومن شأن نت

التقرير أن تنير استراتيجيات االتصاالت واستثارة الوعي التي تستهدف العمال الشباب. واعتمد البرنامج الرائد 

لمنظمة العمل الدولية المعنون "النشاط العالمي للوقاية في مجال السالمة والصحة المهنيتين" منهجية بحثية 

ات ومعوقات تحسين السالمة والصحة المهنيتين في تحدد مواطن ضعف السالمة والصحة المهنيتين ومحرك

سالسل التوريد واإلمداد العالمية. وهو يتضمن تقييماً نوعياً للعوامل المؤثرة في سالمة العمال وصحتهم وتحديد 

المجاالت ذات األولوية والجهات الفاعلة الرئيسية ومداخل التدخالت المتجاوبة. واستُكمل  دراسات الحالة في 

التوريد واإلمداد الزراعية للبن في كولومبيا وفاكهة الليتشي في مدغشقر وزي  النخيل في إندونيسيا. سالسل 

التدريب االستراتيجي لتخطيط االمتثال، في مشاريع صندوق "الرؤية صفر" التي و ويجري إدماج هذه المنهجية

 تديرها منظمة العمل الدولية.

 تلبية احتياجات التدريب

مباشر للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشأن االمتثال في مكان العمل طوال فترة السنتين. جرى التدريب ال .26

وأعضاء  والموفقون/ الوسطاء والمحّكمون وكان من بين المشاركين مفتشو العمل وموظفو وزارات العمل

لقضاة والموظفين السالمة والصحة المهنيتين، فضالً عن ا العمال وأصحاب العمل وأعضاء لجان نقابات

القضائيين. ونُظم التدريب في "أكاديميات" التدريب في تورينو وورش العمل التدريبية المصممة لتلبية 

واحتياجات الهيئات المكونة في بلدان من بينها بوتسوانا والكاميرون وكولومبيا  الخاصة بكل بلداالحتياجات 

 أفريقيا وتركيا. وهايتي وليسوتو وموريشيوس واالتحاد الروسي وجنوب
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وضع  برامج محددة لتدريب مفتشي العمل، وهو تدريب يتعلق بتنفيذ نُظم إدارة العمل وبمنصة كذلك،  .27

SOLVE  .للتعلم عن بعد، التي تركز على المخاطر النفسية واالجتماعية والنهوض بالصحة في أماكن العمل

وستُدار أكاديمية أخرى بشأن االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل في مركز التدريب الدولي التابع 

 لمنظمة العمل الدولية في تورينو في كانون األول/ديسمبر.

وحدة تدريبية  05االتحاد الروسي، على سبيل المثال، أسهم  منظمة العمل الدولية في تحضير وبالنسبة إلى  .28

ل على لعمالوتدريب مفتشي العمل الجدد وإعداد ترجمة روسية لدليلين بشأن تفتيش العمل ألصحاب العمل و

موظفاً  0 021ة لنحو السواء. وفي كولومبيا، ُصمم  أدوات ووحدات تقنية لتحسين المعارف والمهارات التقني

نقابة عمالية  511عامل من  01 111في وزارة العمل من أجل اإلنفاذ الفعال للقوانين الوطنية وتدريب أكثر من 

لتحسين وعيهم بحقوقهم ووصولهم إلى سبل االنتصاف. وتلقى أصحاب العمل أيضاً دعماً تمثل في تصميم وتنفيذ 

رى جكما في القطاعات ذات األولوية.  المستترةالقات االستخدام برنامج تدريبي لتعزيز السمة المنظمة لع

استعراض عدة وحدات تدريبية في مجال السالمة والصحة المهنيتين وتكييفها لتتواءم بشكل أفضل مع 

 االحتياجات التدريبية لالجئين السوريين في تركيا.

ية منازعات العمل على األخصائيين وُعرض  نتائج بحوث منظمة العمل الدولية األخيرة بشأن آليات تسو .29

ووكاالت تسوية المنازعات في ورش العمل الوطنية ودون اإلقليمية وفي الدورات السنوية التي يُنظمها مركز 

ي توفر الت "العمل األفضل"تورينو بشأن بناء نظام فعال لمنع نشوب المنازعات وتسويتها. وأطلق  أكاديمية 

والتدريب الشخصي للعالمات التجارية والجهات الفاعلة األخرى في سالسل التعليم اإللكتروني واإلرشاد 

 ."العمل األفضل"التوريد واإلمداد بهدف زيادة األثر خارج نطاق عمل برامج 

 جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات

لعمل ا أُعد دليل بشأن تنسيق إحصاءات تفتيش العمل، فضالً عن دليل مقتضب بشأن جمع إحصاءات تفتيش .31

واستخدامها. وُوضع  مجموعة أدوات وصحائف وقائع في سبيل االرتقاء بجمع واستخدام بيانات السالمة 

والصحة المهنيتين إلى أعلى مستوى وأُدرج  منصة جديدة لتبادل المعارف والمعلومات )منتدى السالمة 

والصحة المهنيتين. وفي إطار  والصحة المهنيتين( في موسوعة منظمة العمل الدولية بشأن بوابة السالمة

البرنامج الرائد المعنون "النشاط العالمي للوقاية في مجال السالمة والصحة المهنيتين"، استُكمل  دراسة عالمية 

عن وكاالت ومعاهد ومنظمات المعرفة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، تهدف إلى توثيق واليتها ونطاق 

النُظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين. وتُجرى دراسات حالة لس  شبكات عملها وسير أعمالها كجزء من 

 مختارة. معنية إقليمية للسالمة والصحة المهنيتين، بما فيها تحليل شامل لمواضيع

بوابة الشفافية التي تتيح الكشف العلني عن نتائج امتثال مصانع األلبسة المسجلة  "العمل األفضل"أطلق برنامج و .31

. لعملوق  االسالمة والصحة المهنيتين وتعويض العمال والعقود و معايير العمل األساسية وبشأنبشأن لديها 

على مدى  في خمسة بلدان "العمل األفضل"وتستند البحوث المستقلة التي نشرتها جامعة تافتس عن أثر برنامج 

جديدة  ر إلظهار براهينمدي 7 111عامل و 05 111دراسات استقصائية شمل  أكثر من سنوات إلى  سبع

 على العالقة بين االمتثال الصارم في مكان العمل ورفاه العمال وأداء الشركة ونتائج التنمية اإليجابية.

واستُهل  دراسة عن التحديات المتصلة باعتماد تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في النُظم الوطنية إلدارة  .32

 .في هذا الصدد مل عالمية للخبراء ويجري إعداد موجز سياسيالعمل. وقد اعتُمدت النتائج في ورشة ع

تتضمن النصوص القانونية ذات  ،وأنشئ  قاعدة بيانات عن تشريعات العمل في أوروبا الوسطى والشرقية .33

سياسية ألخصائيي منظمة بلداً، بوصفها أداة  01الصلة بالعمل والحوار االجتماعي والعالقات الصناعية وتشمل 

لية وصناع السياسات الوطنية في هذه البلدان على السواء. وحتى اآلن، استخدم  بيانات هذه القاعدة العمل الدو

إلثراء المناقشات الثالثية الوطنية بشأن قانون العمل في أوكرانيا وجمهورية مولدوفا وتيسير المفاوضات الثالثية 

 العمل في صربيا.لوضع قانون جديد بشأن حق اإلضراب والتسوية السلمية لمنازعات 
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 تعزيز الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية

يُسهم الحوار الثنائي على مستوى المنشأة والحوار االجتماعي الثالثي المؤسسي على المستويين القطاعي  .34

والوطني، فضالً عن العالقات الصناعية الفعالة، إسهاماً كبيراً في تعزيز االمتثال في مكان العمل. وقد كان  

نة ومنتجة وعالقات صناعية سليمة بما في آم عمل أماكنتعبئة المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي لتعزيز 

محور تركيز العديد من أنشطة منظمة العمل الدولية، بما فيها  ذلك ضمن سالسل التوريد واإلمداد العالمية،

 تنظيم األحداث والدورات التدريبية التالية:

كاء شر، جمع بين المن خالل الحوار االجتماعي عقد مؤتمر دولي بشأن االمتثال والتعاون في مكان العمل ■

 بلداً؛ 17في المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة من  االجتماعيين وأعضاء الحكومات

عقد مؤتمر دولي ثالثي بشأن الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية ما بعد األزمة في بلدان االتحاد  ■

 األوروبي؛

بلداً ناطقاً باللغة الفرنسية وورشة عمل دون إقليمية  00الح تنظيم ورشة عمل أفريقية دون إقليمية لص ■

 تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي؛ بهدف لمنطقة المحيط الهادئ لصالح تسعة بلدان

لى ، إضافة إتورينو مركز تنظيم أكاديمية للتدريب بشأن الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية في ■

 ي مكان العمل وتسوية المنازعات والوصول إلى العدالة واالقتصاد غير المنظم.دورات بشأن االمتثال ف

وأسهم  منظمة العمل الدولية أيضاً في إنشاء لجان ثالثية في أذربيجان وبوركينا فاسو وبنن وتونس. وفي بنن،  .35

رة السديدة في منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ميثاقاً اجتماعياً يشجع اإلداواعتمد ممثلو الحكومة 

 دةع اإلدارة العامة لمنع منازعات العمل وتسويتها. وقام المكتب بتعزيز الحوار االجتماعي الثالثي الوطني في

بلدان من خالل الدراسات الوطنية والمساعدة التقنية والتدريب، بما في ذلك في ألبانيا والكاميرون وتشاد 

  .المتحدة تنزانياجمهورية فية السابقة وجنوب أفريقيا ووجورجيا واألردن وجمهورية مقدونية اليوغوسال

 إلى منشورات ،استند تطوير األطر القانونية والسياسية وبناء القدرات في مجال الحوار االجتماعي كذلك، .36

المنشآت متعددة الجنسية والتنمية الشاملة: تسخير المؤسسات الوطنية منظمة العمل الدولية الجديدة من قبيل: 
االجتماعي لمعالجة ثغرات اإلدارة السديدة؛ الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي اإلقليمي؛ االنتقال إلى  للحوار

الدور الحاسم للحوار االجتماعي؛ تعزيز الحوار االجتماعي في االقتصاد الريفي؛ الحوار  –السمة المنظمة 
صادرة عن منظمة العمل الدولية  وثيقة) االجتماعي كقوة محركة وأداة لإلدارة السديدة من أجل التنمية المستدامة

 .اء االجتماعيينالعمل معًا: تدخل الدولة ومشاركة الشركواالتحاد الدولي لنقابات العمال(؛ 

 استحداث البرامج الرائدة -رابعاً 

يستجيب البرنامج الرائد لمنظمة العمل الدولية المعنون "النشاط العالمي للوقاية في مجال السالمة والصحة  .37

تعزيز نُظم السالمة والصحة  بهدف المهنيتين" لتزايد طلب الحكومات والشركاء االجتماعيين على المساعدة

مة كما تنص على ذلك االتفاقيتان الرئيسيتان المعنيتان بالسال ،المهنيتين على المستوى الوطني ومستوى المنشأة

وهو يتطرق إلى الدعائم الرئيسية التي تُعتبر أساسية لتحسين سالمة   .012ورقم  055والصحة المهنيتين رقم 

الج تحديات محددة فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات وصحة العمل وأماكن العمل ويع

الخطرة مثل البناء والزراعة وسالسل التوريد واإلمداد العالمية، واألشخاص الذين يعانون من زيادة التعرض 

 .سنة والنساء والعمال المهاجرون 79و 02العمال الشباب المتراوحة أعمارهم بين  -لإلصابات واألمراض 

استحداث األدوات الالزمة لمساعدة البلدان على تقييم قدراتها الحالية في مجال  :وتشمل المبادرات الحالية .38

السالمة والصحة المهنيتين في مناهج التعليم  إدراجالسالمة والصحة المهنيتين والفرص المتاحة لتحسينهما؛ 

تين ومؤشر لمستوى الثقة لتقييم مدى موثوقية التقني والمهني؛ وضع مؤشر أداء وطني للسالمة والصحة المهني

 النُظم الوطنية لإلخطار والتسجيل في مجال السالمة والصحة المهنيتين.
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الرؤية "وكجزء ال يتجزأ من برنامج النشاط العالمي للوقاية في مجال السالمة والصحة المهنيتين، يركز صندوق  .39

ف المتمثل في القضاء على الوفيات واإلصابات واألمراض تركيزاً استراتيجياً خاصاً على تحقيق الهد "صفر

الخطيرة المتصلة بالعمل من خالل تحسين ممارسات وشروط السالمة والصحة المهنيتين في القطاعات 

المرتبطة بسالسل التوريد واإلمداد العالمية وتعزيز القدرات الرئيسية في مجال السالمة والصحة المهنيتين، بما 

فتيش العمل وخطط التأمين ضد إصابات العمل في البلدان المرتبطة بسالسل التوريد واإلمداد فيها إدارات ت

 العالمية.

ألفضل" إلى تحسين االمتثال لمعايير العمل األساسية والتشريعات اوأدى البرنامج الرائد المعنون "العمل  .41

 جديدة لتلبية الطلب المتزايد على شركة في صناعة المالبس العالمية. كما وضع استراتيجية 0511الوطنية في 

خدماته في قطاع المالبس وخارجه. ويهدف البرنامج إلى زيادة وتقوية تأثيره إلى حد كبير من خالل إقامة 

شراكات في سلسلة التوريد واإلمداد، وعن طريق تحقيق التداؤب مع برامج أخرى لمنظمة العمل الدولية على 

 المستويين القطاعي والوطني.

 بناء الشراكات -اً خامس

ُرّوج لنشاط منظمة العمل الدولية على المستوى الدولي، بما في ذلك في لجنة األمم المتحدة لخبراء اإلدارة العامة  .41

ومن خالل المؤتمرات البحثية مثل المؤتمرات السنوية لرابطة إدارة وتحليل السياسات العامة. ويجري الترويج 

ارة العمل، التي تضم أخصائيي العمل والباحثين وخبراء إدارة األمم المتحدة بهمة لشبكات الخبراء في مجال إد

للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة العمل الدولية 

ة الحديثلإلحاطة على نحو أفضل بالمعارف المتعلقة باالتجاهات األخيرة في مجال إدارة العمل وباألساليب 

 إلدارة القطاع العام.

ل القائمين يز والتكامعالقات عمل وثيقة مع مفتشيات العمل للحفاظ على التم " أيضاً العمل األفضل"أقام برنامج و .42

وواليتها في مجال اإلنفاذ. واعتُمدت بروتوكوالت جديدة لتعزيز التعاون والمساءلة بين الطرفين  بين جهوده

 المتعلقة بعدم االمتثال. بشأن معالجة أخطر المسائل

شراكاتها مع لجنة العمل العادل في استراليا ووكالة عالقات العمل )إيرلندا  ةوعززت منظمة العمل الدولي .43

الشمالية( ولجنة عالقات مكان العمل في إيرلندا ولجنة التوفيق والوساطة والتحكيم في جنوب أفريقيا والعديد 

لها منصة لتقاسم المعارف والخبرات واالبتكارات العملية من خالل  من المؤسسات المشابهة األخرى، وقدم 

 دورة مركز تورينو بشأن بناء نظم فعالة لمنع منازعات العمل وتسويتها.

نيتين عالمي للسالمة والصحة المه ائتالفوأخيراً، تعمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء الرئيسيين لبلورة فكرة  .44

للتحديات العالمية التي تطرحها السالمة والصحة المهنيتان، بما فيها جمع بيانات موثوقة دعم إيجاد حلول بهدف 

وسالمة العمال المهاجرين وصحتهم والسالمة والصحة  ،وقابلة للمقارنة بشأن السالمة والصحة المهنيتين

 العمل.المهنيتان في سالسل التوريد واإلمداد العالمية والسالمة والصحة المهنيتان ومستقبل 

 االمتثال في مكان العمل وأهداف  -سادساً 
 التنمية المستدامة لألمم المتحدة

، أمٌر حاسم لتنفيذ البرنامج اإلنمائي لألمم 2إن اإلدارة السديدة، التي تتسم بأهمية مركزية بالنسبة إلى النتيجة  .45

على نحو مباشر في بلوغ الهدف  2. ويُسهم نشاط منظمة العمل الدولية في إطار النتيجة 7111المتحدة لعام 

"التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمش فيها أحد من أجل  المعنون من أهداف التنمية المستدامة 02

تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

سيادة القانون وتكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة؛  :ت"، الذي يدعو إلىوشاملة للجميع على جميع المستويا

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛ ضمان اتخاذ القرارات على نحو 

 بشكل مباشر 2مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات. كما تُسهم النتيجة 

"تعزيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام وعمالة المعنون من أهداف التنمية المستدامة  1في تحقيق الهدف 

كاملة ومنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع"، الذي يدعو إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل سليمة 

"ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية  نالمعنو من أهداف التنمية المستدامة 1والهدف  ،وآمنة لجميع العمال

وبالرفاهية في جميع األعمار"، الذي يسعى إلى الحد من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرض للمواد 

 الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوث الهواء والماء والتربة من خالل تحسين السالمة والصحة المهنيتين.
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 حدياتالدروس المستخلصة والت -سابعاً 

. غير أنه من المفترض أن يفضي التفكير في 2في إطار النتيجة  تحقق  نتائج مهمة في فترة السنتين هذه .46

 التحديات التالية إلى تحسين عملية التخطيط وتحقيق المزيد من النتائج في فترة السنتين المقبلة.

وقد أثبت  التجربة أنه يمكن تحقيق النتائج إذا استند عمل منظمة العمل الدولية إلى نهج عملي إزاء االحتياجات  .47

الفعلية والظروف الخاصة بكل بلد معني، على نحو ما أعرب  عنه الهيئات المكونة الثالثية. لذا، يجب أن تُدمج 

في البرامج القطرية للعمل الالئق وأن تعقب عملية تقييم  المساعدة بشأن االمتثال في مكان العمل إدماجاً جيداً 

 الهيئات المكونة. تصادق عليهالالحتياجات 

وال بد من أن تكون تدخالت منظمة العمل الدولية شاملة ومنتظمة ومتواصلة على امتداد عدد من السنوات،  .48

متثال في مكان العمل في آن معاً في حيث يُنظر في مختلف الجوانب القانونية واإلدارية والعملية الالزمة لال

السياق الوطني الفعلي. ويُبرز التعاون الُمقام في فترة السنتين هذه مع موريتانيا والنتائج المحققة قيمة هذا النهج 

 الشامل.

في القدرة المحدودة للعديد من إدارات العمل على  ،ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في تنفيذ هذه النتيجة .49

إذا لم تتوافر لدى إدارات العمل  ع بواليتها. وال يمكن كفالة االمتثال في مكان العمل على نحو كاف  االضطال

 الموارد البشرية والمالية الالزمة. وينبغي متابعة مشاريع التعاون اإلنمائي لبناء القدرات على نطاق واسع.

لعمل الدولية ينبغي أن تترافق مع الخبرات ومن المهم أيضاً إدراج جوانب االستدامة أوالً ألن أنشطة منظمة ا .51

الوطنية وتوفر تدريباً للمدربين وتنقل مهارات اإلدارة والتخطيط إلى الهيئات المكونة. وال بد من بذل المزيد من 

طيع، إال في فة الموارد وال تستيالجهود لالستفادة من الحلول التكنولوجية. واألساليب الحالية لتوفير التدريب كث

 ضيقة، االستجابة لتنوع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. حدود

، ينبغي للمنظمة أن تستمر في كفالة التآزر هي األخرى أن موارد منظمة العمل الدولية محدودة ونظراً إلى .51

يجة نتوالنتائج السياسية. وفي حالة ال التقنيةوتحقيق النتائج من خالل التعاون المتواصل بين مختلف الوحدات 

، بشأن مد نطاق 1و 2و 5و 1، فإن التعاون مع النتائج السياسية األخرى أثب  قيمته، ال سيما مع النتائج 2

أرضيات الحماية االجتماعية وتعزيز العمل الالئق في االقتصادات الريفية وإضفاء السمة المنظمة على االقتصاد 

، على التوالي. وأظهر التخطيط المشترك لألنشطة غير المنظم وحماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة

المضطلع بها في إطار مختلف المشاريع في البلد نفسه فائدة كبيرة في هذا الصدد. ويجري أيضاً تطوير التعاون 

 فيما بين البرامج الرائدة.

السنتين المقبلة  فترةمؤشرات  تنقيح ييجرواستناداً إلى الخبرة التي اكتسبها المكتب على مدى فترة السنتين هذه،  .52

. بيد أنه يُحتفظ بالعناصر الرئيسية 7109-7101وأهدافها على النحو الوارد في البرنامج والميزانية للفترة 

مجلس اإلدارة. وال يزال الهدف القائم هو تعزيز االمتثال في مكان  الصادر عنلالستراتيجية، رهناً بالتوجيه 

تين واألطر القانونية والسياسية المناسبة والمؤسسات العامة ذات القدرة العمل من خالل الحوار االجتماعي الم

 أدوارها ومهامها. على أداءالكافية 

 مشروع قرار

وتنفيذ االتستااتيجية الموضوعة من أجل  إرتساءيطلب مجلس اإلدارة من المديا العام أن يااع  إرشاداته ف   .53
بشأن "تعزيز العمل اآلمن واالمتثال ف   2119-2118من البانامج والميزانية للفتاة  7تحقيق النتيجة 

 ف  تسالتسل التوريد واإلمداد العالمية". بما ف  ذلك مكان العمل
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