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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  الدورة 346، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

 
 POL قسم وضع السياسات

  العمالة والحماية االجتماعيةجزء 
 2022تشرين األول/ أكتوبر   27 التاريخ: 

 إنكليزي  األصل:
 

 البند  الثاني  من  جدول  األعمال

 تقرير اجتماع الخبراء بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنصات
 ( 2022تشرين األول/ أكتوبر  14-10)جنيف، 

 

تشرين األول/    14إلى    10نيف من  الذي انعقد في ج  ات،الوثيقة معلومات عن اجتماع الخبراء بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنصهذه  توفر  
 . استنتاجات ة. ولم يعتمد االجتماع أي 2022 أكتوبر

 االستراتيجية جميعها.  األهداف : الهدف االستراتيجي المعني

 ل. حماية مناسبة وفعالة للجميع في العم: 7النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 . 19القرار في الفقرة نعم، انظر مشروع  : االنعكاسات السياسية

 ال توجد.  االنعكاسات القانونية:

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 . 19انظر مشروع القرار في الفقرة  إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة ظروف العمل والمساواة.  الوحدة مصدر الوثيقة:

إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من  ؛  الحوار االجتماعي والهيكل الثالثيالقرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن    الوثائق ذات الصلة:
العمل مستقبل  الوثيقة  GB.341/PVالوثيقة    ؛أجل  الوثيقة  GB.341/INS/3/1(Rev.2)؛  ؛  GB.343/INS/15؛ 

 . GB.344/INS/18(Rev.1) الوثيقة

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633377.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633377.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633377.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_812283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839877.pdf
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  الخلفية 

يونيه   /حزيران  7  ، الذي اعتُمد فيبشأن المناقشة المتكررة الثانية عن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثيإّن القرار   .1
مواصلة إجراء البحوث فيما يتعلق بسبل تمتع العاملين في المنصات الرقمية وفي اقتصاد  "   المكتب، طلب من  2018

اتخاذ مجلس    [... ]األعمال الصغيرة بالحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وعلى هذا األساس  

    1". ثيال عقد اجتماع ثال واإلدارة قراراً بشأن ما إذا كان من المناسب أ
في الفقرة    2، 2019حزيران/ يونيه    21وناشد إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الذي اعتُمد في   .2

سياسات وتدابير تضمن الحماية المناسبة للخصوصية والبيانات " منه جميع الدول األعضاء إلى وضع " 5ثالثاً، جيم " 
مطروحة في عالم العمل وذات الصلة بالتحول الرقمي للعمل، بما في ذلك الشخصية وتستجيب للتحديات والفرص ال

 ." عمل المنصات
"أن يطلب من المكتب عقد اجتماع ثالثي للخبراء    341، قرر مجلس اإلدارة في دورته  2021مارس  آذار/    27في  و .3

تؤدي بالتالي أن  االجتماع "   نتائج هذا  ومن شأن  3".2022خالل عام    " اتالعمل الالئق في اقتصاد المنص" بشأن مسألة  
  في هذا البند    إدراج  مجلس اإلدارةمناقشة عامة محتملة أو بند وضع المعايير حول هذا الموضوع، إذا قرر    إجراء  إلى

 5( 2021نوفمبر  تشرين الثاني/  )  343في دورته    مجلس اإلدارةوافق  و  4( للمؤتمر".2024)  112جدول أعمال الدورة  
 6(.2022مارس آذار/ ) 344في دورته  هعلى جدول أعمال وتشكيله، كما وافق االجتماع  تواريخعلى 

هم بعد  عيين من ثمانية خبراء تم ت  وتألف.  2022  أكتوبر  /تشرين األول  14إلى    10انعقد اجتماع الخبراء في جنيف من  و .4
د هم بععيين تاب العمل وثمانية خبراء تم  بعد التشاور مع مجموعة أصح  همعيين تم توثمانية خبراء    7التشاور مع الحكومات

 في مجلس اإلدارة.  العمالمجموعة التشاور مع 
 حكومة بصفة مراقب 25 وشارك في االجتماع .5

واالتحاد الدولي لنقابات  العمل  ألصحابعن المنظمة الدولية  ينممثلو 8
التعاوني    والحلف  والمفوضية األوروبيةعن ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    العمال، فضالً 

 9. الدولي
 R. Nayakالسيد  فهم  الرئيس    أما نوابجوردان )بربادوس(.    . كالسيد    وترأس االجتماع رئيس مستقل، معالي الوزير .6

ة من مجموعة أصحاب  )خبير  S. Regenbogen( والسيدة  األمريكية  ، الواليات المتحدةمن مجموعة الحكومات)خبير  

 . (اليةظمى وأيرلندا الشملبريطانيا الع  ، المملكة المتحدةمن مجموعة العمال)خبير    R. Subasinghe، كندا( والسيد  العمل
تقريراً و .7 المكتب  االجتماع.    10أعد  لمداوالت  أساس  بمثابة  المنصو ليكون  األساسية القتصاد  السمات  التقرير   ات يحدد 

األعمال نماذج  اهتمام خاص آلثار  مع  ،الصلة ذات    وخصائص  ا  المنصات على   إيالء  الشركات المنافسة  بين  لعادلة 
يستعرض كما  العمل.  فرص  خلق  تواجه  التي  والتحديات  المشاركة   التقرير  والفرص  العاملة  القوى  هذه   حجم  على 

والتعليم ووضع   والسن بنوع الجنسال سيما فيما يتعلق   ولمحة عنها عبر اإلنترنت،  وأ  العمل   موقع من  المنصات، سواء
يحلل التقرير ظروف عملهم، بما في ذلك حماية  و.  اتحول تصنيف عمال المنص الجدل القانوني    ويستعرض  ،المهاجرين

الحماية    حصولهم على تنظيم العمل ومراقبته ومراجعة  بهدف  بياناتهم الشخصية والضمانات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا  

 
، جنيف،  107مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،  القرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي  العمل الدولية،   منظمة   1

 (. ه)6الفقرة  ، 2018
 . إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل  2
 .)ج( 50الفقرة  ، GB.341/PVالوثيقة   3
 .26الفقرة ، GB.341/INS/3/1(Rev.2)الوثيقة   4
 .7-1، الفقرات GB.343/INS/15الوثيقة   5
 .3الفقرة ، GB.344/INS/18(Rev.1)الوثيقة   6
 . الواليات المتحدة األمريكية، تونس، اسبانيا ، المكسيك، اليابان ، الجمهورية التشيكيةالبرازيل، الصين،    7
،  كا جاماي،  إيطاليا،  هنغاريا، فرنسا، ألمانيا،  فنلندا،  الجمهورية التشيكية ، كولومبيا، كرواتيا،  شيلي، البرازيل، كندا،  جزر البهاما ،  أستراليا ،  األرجنتين    8

 . اليةظمى وأيرلندا الشملبريطانيا الع ، المملكة المتحدة، تونس السويد ،  اسبانيا، سلوفينيا ، البرتغال، بولندا،  النرويج، هولندا ، ليتوانيا 
 . لمشاركينل  النهائية  قائمةالانظر    9

 . PE/2022MEDW ،2022الوثيقة ، العمل الالئق في اقتصاد المنصات ، لية ظمة العمل الدومن  10

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633377.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_812283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839877.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_857698.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_855048.pdf
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بحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية.    اتفي مدى تمتع عمال المنصالتقرير  ، يبحث  اً أخيرواالجتماعية.  
 قابلة للتطبيق والمبادرات الدولية والوطنية ذات الصلة. الفي معايير منظمة العمل الدولية  ينظركما 

 لمحة عامة عن االجتماع 

 للمناقشة: المطروحة وافق االجتماع على النقاط التالية  .8
التي يشملها تعبير   (أ) المنصات  أنواع  المنصما هي  أيات"اقتصاد  المنصات؟ ما هي    ة " وفي  قطاعات تعمل هذه 

؟ هل تشترك المنصات الرقمية في نماذج مماثلة من التدخالت والتفاعالت هامالمح الشركات والعاملين في أنشطت
 مع سوق العمل؟

المنص ( ب) اقتصاد  يولدها  التي  والتحديات  الفرص  هي  ذلك   اتما  في  بما  العمل،  فرص  بخلق  يتعلق  لصالح    فيما 
 ؟المنظمةالذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى أسواق العمل، وفيما يتعلق بالسمة غير  األشخاص

المنص ( ج) يتم تصنيف عمال  االجتماعيون وأصحاب   اتكيف  والشركاء  العامة  السلطات  قدمتها  التي  الردود  وما 
 المصلحة اآلخرون بشأن هذه المسألة؟ 

العمل والحماية   (د) المنصما هي ظروف  للعمال محمية؟ هل هناك اتاالجتماعية لعمال  البيانات الشخصية  ؟ هل 
 ومراقبته؟ اتضمانات مطبقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا لتنظيم عمل المنص

 االعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؟ بو بالحرية النقابية اتهل يتمتع عمال المنص ( ه)
بغي أن تركز منظمة العمل الدولية عليها للمساعدة في جعل العمل الالئق حقيقة واقعة في ما هي القضايا التي ين )و( 

الذي يمكن تقديمه لتنوير مناقشة عامة محتملة أو وضع معايير بشأن   اإلرشاد، وال سيما ما هو اتاقتصاد المنص
 بقرار مجلس اإلدارة ؟ ، رهناً اتالعمل الالئق في اقتصاد المنص

للمناقشات.    نّ الخبراء على أاتفق  و .9 خالل األيام الثالثة األولى من االجتماع، أجروا  وتقرير المكتب يشكل أساساً جيداً 
ً وفق  استُكملت، والتي  الواردة أعالهالنقاط الست    تناولتمناقشة عامة   كان هناك تقارب في اآلراء  ولخطة العمل المؤقتة.    ا

زمام المبادرة  منظمة العمل الدولية  أن تأخذ    وضرورةالم العمل المعاصر  ع  في  الموضوع  التي يتسم بها  هميةاألحول  
الفرص    االستفادة إلى أقصى حد منبالعمل الالئق، مع    اتفي تحديد المسارات لضمان تمتع جميع العاملين في المنص

فرص المدرة للدخل التي  . كما اتفق الخبراء على عدد من النقاط، بما في ذلك المن االقتصادالتي تتيحها هذه الشريحة  
المنص اقتصاد  سواء    اتيوفرها  األجور كانوا  أللعمال،  ذوي  عالقة    من  توصية  أهمية  الخاص؛  لحسابهم  يعملون  أو 

المقنعة؛  198)رقم    2006،  االستخدام العمالة  المنص  حصول  ضرورة( لمكافحة  العاملين في  الحماية  ات علجميع  ى 
ً يمثل أيض  اتاقتصاد المنص  جميع الخبراء على أنّ   اتفقوالمناسبة.   االجتماعية اختالفات   مع وجودتحديات للعمال،    ا

 ومداها. بطبيعة هذه التحدياتقوية فيما يتعلق 
استن  مشروعالمكتب    وأعدّ  .10 االجتماع،  فيها  لينظر  عنها    المقترحاتإلى مختلف    دتاستنتاجات  أعرب  التي  والمواقف 

ناقش الخبراء  واالستنتاجات.    مشروع صص اليومان األخيران من االجتماع للنظر في  الخبراء أثناء المناقشة العامة. وخُ 
لعمل  ا  ات أمام أوالً الفقرات التمهيدية لمشروع االستنتاجات باإلضافة إلى الفرص والتحديات التي يطرحها اقتصاد المنص

ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من    ،اقتراح ومناقشة العديد من التعديالت  وجرى (.  15-1ات  الالئق )الفقر
وبغية   لالجتماع،  األخير  اليوم  وفي  القسم.  هذا  منفقرات  حد  أقصى  إلى  أمام  فرص  ال  االستفادة  اعتماد  المطروحة 

عمل  من أجل  وع االستنتاجات المتعلقة بالتوصيات  مناقشة أقسام مشر  استهاللستنتاجات بتوافق اآلراء، قرر الخبراء  اال
(. وفي الجلسة األخيرة، توسعت المناقشة لتشمل التدابير الرامية إلى  19-18منظمة العمل الدولية في المستقبل )الفقرتان  

 (. 17فقرة  اإلجراءات المستقبلية للمكتب )الب  المتعلقة( والتوصيات  16)الفقرة    اتالعمل الالئق في اقتصاد المنصضمان  
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  الواردة فيالفقرات الفرعية االثنتي عشرة  أصل  من  فقرات فرعية    11بشأن خمس   من التوصل إلى اتفاق  الخبراء  كنتمو .11
فقرات فرعية   12. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سبع ات تدابير ضمان العمل الالئق في اقتصاد المنص بشأن 16الفقرة 

للمكتب. وأُعرب   ةالمستقبلي  المتعلقة باإلجراءاتتوصيات  ال  بشأن  17الفقرة    الواردة فيالفقرات الفرعية العشر  أصل  من  
الجماعية أو اإلدارة    المفاوضةعن آراء متباينة بشأن فقرات فرعية أخرى، بما في ذلك حق العاملين لحسابهم الخاص في  

العديد   ، اتفق الخبراء على أنّ اً أخيروبشأن طرائق تحديد أجور العمال. الحسابية أو حماية البيانات الشخصية للعمال أو 
  في بالعمل الالئق على المنصات القائمة    من أجل المضي قدماً من معايير منظمة العمل الدولية ذات صلة وقابلة للتطبيق  

القائمة  الموقع و إذا كان تلك  اتفاق حول ما  لم يكن هناك  ت هناك فجوات تنظيمية أو على شبكة اإلنترنت. ومع ذلك، 
 .اتبند معياري لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنص وضعل ضرورة

الفقرات الفرعية من    العمل أنّ من مجموعة أصحاب  رئيس  ال  ةنائب  تفي وقت متأخر من اليوم األخير لالجتماع، اعتبرو .12
ال  في  17و   16الفقرتين   التي تم  اتفاق بشأنهامشروع االستنتاجات  ينبغي أن تشكل استنتاجات االجتماع    ،توصل إلى 

العمال أنه ليس في وضع يسمح له بقبول هذه  من مجموعة    ةرئيسالذكر نائب  و.  لواجب تقديمها إلى مجلس اإلدارةا
. ولم تؤيد مجموعة الحكومات 19و  18العناصر من مشروع االستنتاجات دون استكمال المفاوضات بشأن الفقرتين  

.  19و  18استنتاجات االجتماع دون االتفاق على الفقرتين  باعتبارها  من مشروع االستنتاجات    17و  16عتماد الفقرتين  ا
مجموعة  رئيس  ال  ةنائب  تصرحو أنّ من  العمل  لها  مجموعتها  أصحاب  يسمح  وضع  في  مناقشة    مواصلةب  ليست 
 . 19و 18 لفقرتينا

  ة نائب  تاالستنتاجات األصلية بأكملها. ورد  مشروعالعمال الموافقة على  مجموعة  اقترح نائب الرئيس من  بعد ذلك،  و .13
ً   العمل أنّ من مجموعة أصحاب  رئيس  ال مزيد من المناقشات. جراء  الوقت قد نفد إل  وأنّ   نقاشبدون    هذا لن يكون ممكنا

مجموعة الحكومات قبول مشروع االستنتاجات غير إلى أنه كان بإمكان    اتالحكوممن مجموعة  رئيس  الوأشار نائب  
 .استنتاجات اعتماد أيةاجتماع الخبراء على   تعذر. ونتيجة لذلك، التي كانت تتسم بالقوة والتوازن ةالمعدَّل

لمنظمة    ةالمستقبلي  إلجراءاتالخبراء لم يتوصلوا إلى توافق في اآلراء بشأن التوصيات المتعلقة با  على الرغم من أنّ و .14
فيما يتعلق بالعمل الالئق في اقتصاد  اتفقوا على الدور القيادي الذي ينبغي أن تضطلع به المنظمة    إال أنهممل الدولية،  الع

جانب  . كما اتفقوا على أنه ينبغي للمكتب أن يواصل إجراء البحوث واالستجابة لطلبات المساعدة التقنية من  المنصات
 . في هذا المجالالدول األعضاء 

قد شاركوا    في مجموعتهاخبراء  ال  إلى أنّ   ،في مالحظاتها الختامية  ،العمل  صحابأ من مجموعة  رئيس  الأشارت نائبة  و .15
، مع إبراز  اتفي االجتماع بروح من المناقشة البناءة حول السبل المحتملة للنهوض بالعمل الالئق في اقتصاد المنص

الوقت المخصص لم يسمح بإتمام المفاوضات بشأن   وأكدت أنّ   طرحها.توالتحديات التي    التي تتيحها المنصات  الفرص
التحليل والمناقشة.    ذلك  االستنتاجات وأنّ   مشروع إلى مزيد من  الحاجة  الموضوع وتعقيده، فضالً عن  يوضح أهمية 

ً المناقشات أظهرت أيض  وأضافت أنّ  أن  بين الخبراء وعدم وجود توافق في اآلراء بش  التباينوجود درجة عالية من    ا
المهمة، وكثير منها يمثل خطوط ً القضايا  المكونةحمراء    ا العمل.    للهيئات  تمثلها مجموعة أصحاب  تشمل هذه  والتي 
فق مجموعة  وافيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية. عالوة على ذلك، لم ت  االستخدامالقضايا اإلدارة الحسابية واألجور وعالقة  

ً أهمية معايير منظمة العمل الدولية الحالية، والتي تنطبق أيضالبيانات التي تقلل من    علىأصحاب العمل   على اقتصاد    ا
من ناحية أخرى، لم يكن لدى مجموعة أصحاب العمل فهم واضح للثغرات التنظيمية القائمة  و  بحسب رأيها.،  اتالمنص

الو  االستدعاء ورفض  ووقت  العمل  بوقت  يتعلق  فيما  العمال  أثارتها مجموعة  التي  القضايا  المنصات،  أو  إلى  صول 
الضوء على ضرورة إجراء مزيد من البحوث، بما    قامت نائبة الرئيس بتسليطوبعضها كان خارج نطاق االجتماع. و

 التوصل إلى توافق في اآلراء.  بهدففي ذلك ما يتعلق بالثغرات التنظيمية في المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، 

  

 
قمية؛ تعزيز  تغطي الفقرات الفرعية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها البنود التالية: النهوض بالمساواة بين الجنسين واإلدماج في منصات العمل الر  11

في العمل الالئق على منصات العمل الرقمية؛ تسخير أقصى إمكانات    العجزمواطن  الفرص ومعالجة    لالستفادة إلى أقصى حد منالحوار االجتماعي  
؛  ات العمل الالئق في اقتصاد المنص تحقيق  لتحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة؛ تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة لضمان    اتاقتصاد المنص

 آلية النزاع واالمتثال. 
التوصل إلى اتفاق بشأنها البنود التالية: االستمرار في إجراء التحليالت لفهم أفضل إلمكانية تطبيق معايير العمل    تغطي الفقرات الفرعية التي تم   12

الصلة وتنفيذها؛  الدولية الحالية للعمل على منصات العمل الرقمية وتحديد الثغرات التنظيمية القائمة؛ الترويج للتصديق على معايير العمل الدولية ذات  
  عمليات تقييم لفهم سبب استخدام الشركات للمنصات لتقديم خدماتها؛ إجراء    البحوث؛ إجراء  ات ار في بناء األدلة التجريبية على عمل المنصاالستمر

؛  ات منص ؛ تعزيز قدرة الهيئات المكونة الثالثية على اتخاذ إجراءات لضمان العمل الالئق للعاملين في الات لتأثير التدخالت التنظيمية على عمل المنص
 . اتتعزيز اتساق السياسات داخل النظام متعدد األطراف من أجل تعزيز العمل الالئق في اقتصاد المنص
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مجموعة أصحاب العمل قررت   العمال، في مالحظاته الختامية، عن خيبة أمله ألنّ   من مجموعة  رئيسالأعرب نائب  و .16
غالبية الخبراء    م يتمكن االجتماع من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن االستنتاجات. وذكر أنّ ل عدم مواصلة المناقشة و

الموقع    في نهوض بالعمل الالئق على كل من المنصات  العديد من معايير العمل الدولية كانت ذات صلة بال  اتفقوا على أنّ 
لوقت ا  احتساب ومكافأة:  من قبيل، ولكن لم تتم تغطية بعض الجوانب بشكل كاٍف،  شبكة اإلنترنتالقائمة على  تلك  و

؛ حماية وإدارة البيانات الشخصية للعمال  قطع االتصالانتظار تخصيص المهام من خالل المنصة والحق في  ب  المستغرق
، بما في ذلك اإلنصاف والشفافية  الحسابيةاإلدارة   تنظيملحق في الخصوصية، بما في ذلك قابلية نقل السمعة الرقمية؛ وا

  الحقوق الفردية المراقبة؛  آليات  العقوبات وغيرها من  مثل التصنيفات وإلغاء التنشيط من المنصة و  المؤتمتةفي القرارات  
المعلوماتوالجماعية   واتاالستشارو  في  لتسوية    جود؛  مناسبة  إلى  النزاعاتآليات  والوصول  الفعال  العمل  تفتيش  ؛ 

؛  اتالمنص  الُمنجز من خالل   عمللالسلطات المختصة؛ الطبيعة العابرة للحدود ل   جانبالبيانات والسجالت ذات الصلة من  
لل  المنتظم  المنصات  عمل الالعموالت؛ عقود  ورسوم  ال؛  األجور  ومعدالت   رواتبالدفع  الرئيس من    وأضاف.  في  نائب 
، منفتحون على مبدأ وضع معيار الحكومات  ةالعمال ومجموعمجموعة  غالبية الخبراء، وتحديداً من    أنّ   مجموعة العمال

  والثغراتبالنظر إلى أوجه القصور القائمة في العمل الالئق  ات،عمل دولي جديد بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنص
أوصى بأن يضع مجلس اإلدارة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في    ،. لذلكا المجال القائمة في هذ  التنظيمية

مجموعة  معالجة هذه الثغرات التنظيمية. وأخيراً، طلب نائب الرئيس من  من أجل  لوضع المعايير    اً جديد  اً بند  2025 عام
 االستنتاجات بتقرير االجتماع.  مشروعالعمال إلحاق 

قد توصلت إلى إجماع بشأن المسائل    مجموعته  ، في مالحظاته الختامية، أنّ اتالحكومجموعة  من مرئيس  الوذكر نائب   .17
ً هناك فرص  . وأضاف أنّ المنصاتإجراءات وضع المعايير بشأن العمل الالئق في اقتصاد    ال سيما لصالحالرئيسية،     ا
ً ولكن أيض أو العاملين   من ذوي األجور، سواء  اتمنصتحديات عميقة لتحقيق العمل الالئق لجميع العاملين في اقتصاد ال  ا

ً التنظيمية اهتمام  والثغراتتتطلب هذه التحديات  ولحسابهم الخاص.   عاجالً من جانب منظمة العمل الدولية وواضعي    ا
وأهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين واإلدماج   الحسابيةدارة  اإلالسياسات على المستوى الوطني، بما في ذلك ما يتعلق ب

 اعتماد  علىاالجتماع    تعذربخيبة أمل شديدة بسبب    اتالحكوممن مجموعة  رئيس  الشعر نائب  ومنصات الرقمية.  الي  ف
الحؤول دون  مجموعة أصحاب العمل بعدم مواصلة المناقشات، أدى إلى  الذي اتخذته  قرار  الأشار إلى أّن  ستنتاجات والا

مع اإلشارة   13االستنتاجات في تقرير االجتماع،   مشروعأي توافق محتمل. وأيد طلب مجموعة العمال إدراج  التوصل إلى  
 إلى دعم مجموعة الحكومات باإلجماع لها.

االجتماع لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء    قبل اختتام االجتماع، أعرب الرئيس عن خيبة أمله العميقة ألنّ و .18
االستنتاجا أّن    ت.بشأن  إرشادات جيدة  ورأى  تقديم  والمكتإلى  فرصة  اإلدارة  ذلك،  بمجلس  واألهم من  الدول ،    إلى 

على أساس نهج محوره  تقوم  كان يمكن لالجتماع أن يقدم مساهمة بناءة،  و  .األعضاء في منظمة العمل الدولية قد ضاعت
ً قطاع ناشئ يوفر فرص  اقتصاد المنصات، وهو  اإلنسان، في تطوير ً أيض  يطرح  هة يجب اغتنامها ولكن ممتاز  ا تحديات    ا

ً ذكر الرئيس أنه حتى لو كان جدول األعمال طموحأخيراً،  ستزداد إذا لم يتم التصدي لها. و  ، كان بإمكان االجتماع أن ا
 يحقق بعض النتائج.

 مشروع القرار 

 مجلس اإلدارة:إّن  .19
 استنتاجات؛ ةاجتماع الخبراء المعني بالعمل الالئق في اقتصاد المنصات لم يعتمد أي بأنّ  يحيط علما   (أ)
العمل    بشأنيطلب من المكتب أن يأخذ في االعتبار اآلراء المختلفة التي تم اإلعراب عنها في اجتماع الخبراء   ( ب)

اقتصاد   في  األول/    14-10)جنيف،    المنصاتالالئق  التح 2022أكتوبر  تشرين  في سياق  للمناقشة (  ضير 
لمؤتمر العمل    ( 2023)   111في الدورة    إجراؤها( المقرر  العمالالحماية االجتماعية )حماية    بشأنالمتكررة  
 ؛ الدولي

فيما يتعلق بأنشطة منظمة العمل الدولية في المستقبل   إرشاداتهيطلب إلى المدير العام أن يأخذ في الحسبان   (ج)
 ات.بشأن العمل الالئق في اقتصاد المنص

 
ً االجتماع متاح أعمال محضر موجز سيكون   13  .2022ديسمبر كانون األول/  31بحلول   ا




