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

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022  أكتوبر / تشرين األول 14 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

  

 التقرير الختامي  عن تنفيذ  برنامج عمل منظمة العمل  الدولية بشأن 
  (2021-2017) الالئق في سالسل التوريد  واإلمداد العالمية العمل

 

  العالمية واإلمداد    التوريد   سالسل  في  الالئق  العمل   بشأن  الدولية   العمل  منظمة   عمل  برنامج  لتنفيذ  المكتب أنشطة   الوثيقة   هذه   تصف   : ز ـموجال
 .337 دورته في  اإلدارة  مجلس  إلى المقدم المدة منتصف تقريرإعداد  منذ

 . العامة  بالسياسة  ةالمعني  العام المدير  ةنائب  مكتب  الوحدة مصدر الوثيقة:

الصلة: ذات  الوثيقة  GB.328/INS/5/1(Add.)الوثيقة    الوثائق  الوثيقة  GB.337/INS/12/2؛   ؛GB.337/INS/4؛ 

 . GB.346/POL/5يقة ؛ الوث GB.346/INS/6؛ الوثيقة GB.344/INS/18(Rev.1)؛ الوثيقة GB.341/INS/13/2الوثيقة 

 
 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534416.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721421.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_771865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839877.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB346/ins/WCMS_858841/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857450.pdf
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  معلومات أساسية 

 واالستنتاجات   القرار  عن  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  في   الالئق  العمل  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  عمل  برنامج  انبثق .1
  ، (2016)  105  دورته  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمدها  التي  ،العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل   في  الالئق  بالعمل  المتعلقة

 ونقاط  مجلس اإلدارة  إرشادات   واستناداً إلى .  قرارلهذا ا ل  المناسبة  المتابعة  بشأن  الالحقة  اإلدارة  مجلس  مناقشاتعن  و
 لمدة  المقترح  العمل  برنامج  مراجعة  تمت  العمال،مجموعة  و  العمل  أصحاب  مجموعة  منالمقدمة    المشتركة  التوجيه
 .2017 أغسطس /آب في صيغته النهائية في ونشره سنوات خمس

على ( العمل برنامج)  العالمية واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل بشأن الدولية العمل منظمة عمل برنامج ويستند .2
  العمل   في  العجز  مواطن  من أجل الحّد من  2016  عام  قرارعقب اعتماد  الذي جرى إعداده    النطاق  واسع  األعمال  جدول
هذا البرنامج    تمحور  وقد.  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  والرجال  للنساء  والالئقة  المنتجة  الوظائف  فرص  وزيادة  الالئق
 :عمل مجاالت خمسة حول

 ؛ونشرها المعارف توليد •

 والمنشآت؛  الثالثية المكونة الهيئات قدرات بناء •

 ؛العالمية واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العمل بشأن الفعالة  التوعية •

 ة؛التقني والمساعدة السياسية المشورة •

 .السياسات واتساق الشراكات •

ً  95و  حصيلة 30 حول هذه العمل مجاالت وتمحور تنظيم .3 ً   نشاطا  .رئيسيا
  الموضوعات   بشأن  اإلدارة   مجلس  عقدها  طلب  اجتماعات  ثالثة  العمل  برنامج  نمّ تض  ، المتوقعة  على الحصائل  وعالوة .4

 منظمة  معايير  كانت  إذا   ما  مسألة  ؛حدودلل  العابر  االجتماعي  الحوار  ؛الصادرات  تجهيز  مناطق:  القرار  في  المذكورة
 اجتماع   ُعقدو.  العالميةواإلمداد    التوريد  سالسل  في  الالئق  العمل  تحقيقالمتمثل في    للغرض  مناسبة  الحالية  الدولية  العمل

 مناطق   في   العاملين  لصالح  العمل   في   األساسية  والحقوق  المبادئ  وحماية  الالئق  العمل  تعزيزالرامي إلى    الثالثي  الخبراء
 وحماية   الالئق  العمل  تعزيزمن أجل    الممكنة  اإلجراءات  تحديد  بهدف  2017  نوفمبر  /الثاني  تشرين  في  الصادرات  تجهيز

  332  دورته  في  اإلدارة  مجلس  ووافق.  الصادرات  تجهيز   مناطق  في  للعاملين  العمل  في  األساسيةوالحقوق    المبادئ
  في  للعاملين العمل في  األساسية والحقوق المبادئ وحماية الالئق العمل لتعزيز االستنتاجات  على(  2018  )آذار/ مارس

ً  بها موصى متابعة عمل مجاالت عدة تنفيذ مع ،الصادرات تجهيز مناطق  . أدناه وعرضها الحقا
 استنتاجات  تمخضت عنه  ،2019  فبراير /شباط في  حدودلل العابر االجتماعي  الحوار بشأن للخبراء ثالثي اجتماع ُعقدو .5

بتحليل  االجتماع وقام.  (2019 تشرين الثاني/ نوفمبر -  أكتوبر /األول تشرين) 337 دورته في اإلدارة مجلس اعتمدها
منظمة العمل   ودور  حدود،لل  العابر  االجتماعي  الحوار   مبادرات  تتسم بها  التي   المعاصرة  واالتجاهات  والتحديات  التجارب

 .المتابعة جراءاتوصف إلأدناه ويرد . المجال هذا في  المضافة وقيمتها الدولية
ً   ، 2020  فبراير  /شباط  في  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل   في  الالئق  العمل  تحقيق  بشأن  تقني  اجتماع  ُعقدو .6  مع  تمشيا

 التقرير  في  موضح  هو  كما  استنتاجات،  ةأي  االجتماع  يعتمد  لمو.  2016  عام  قرار  من(  ج )25  الفقرة  في  المثارة  المسائل
 (. 2021) اإلدارة لمجلس 341  الدورة إلى  المقدم

المحرز في تنفيذ التقدم    بشأن  مدةال  لمنتصف  تقريراً إلى مجلس اإلدارة    المكتب  قدم  ،2019  أكتوبر  /األول  تشرين  فيو .7
ً   للمضي  طريقة  ويقترح  برنامج العمل   يواصل   أن  المكتب  من  اإلدارة  مجلس  وطلب.  هتنفيذ  من   الثاني  النصف  في  قدما

 .المدة منتصف تقرير في المبين النحو على العمل برنامج تنفيذ
 برنامج، لل  الخمسة  العمل  مجاالت  من  مجال  كل  إطار  في  الصلة  ذات  المكتب  أنشطة  الوثيقة  هذه  ويتناول القسم المتبقي من .8

 .ختامية  مالحظات قدميو المدة، منتصف  تقريرإعداد  منذالمضطلع بها  الرئيسية األنشطة على التركيز مع

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_651368/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_700599.pdf
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_771865.pdf
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 ونشرها  المعارف توليد 

الدولية  امتالك  ضمان  هو  هذا   العمل  مجال  من  الهدف  كان .9 العمل   لتزويد  الالزمة  البحثية  اتوالقدر  رفاللمع  منظمة 
  سياسات   صياغة  على  ومساعدتها  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  بشأن  األدلة  على  القائمة  بالمشورة  المكونة  الهيئات

ً و.  الالئق  العمل  لتحقيق  فعالة  واستراتيجيات   وكما (  2016)  328  دورته  في   اإلدارة  مجلس  اتخذه  الذي  القرار  مع  تمشيا
  .العمل  برنامج  من  األولين  العامين  خالل  ثووالبح  رفا للمع  األولوية  ُمنحت  للمكتب،  المدة  منتصف  تقرير  في  لمفصّ   هو
 ورسم  ،واإلمداد  التوريد  سالسل  في  لتدخالتعن ا  مستقل  توليفي  ستعراضاو  بحثي  استعراض  بإجراء  المكتب  قامعليه،  و

  عمل   فريق  وتشكيل  سالسل، ال  بتلك  المتعلقة  أنشطتها  في   العمل الدولية   منظمة  تستخدمها  التي  البحث  لمنهجيات  خرائط
 .بسالسل التوريد واإلمدادالمتعلقة  بحوثمعني بال

.  لها   خرائط  رسم  خالل  من  سيما  ال  ،واإلمداد  التوريد  سالسل  عن  وأفضلأكثر    بيانات  إلى  بالحاجة  العمل  برنامج  أقرو .10
  السالمة   بشأنالعمل الدولية    منظمة  معارف  أن سمحت بزيادة  " صفر  الرؤية"   صندوق  أجراها  التي  بحوثال  وكان من شأن

 تقريرين   في   مؤخراً   وجرى تلخيص هذه البحوث  .البلدان  من   العديد  في واإلمداد    التوريد  سالسل  في  المهنيتين  والصحة 
لقطاعي    العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  المهنيتين  والصحة  السالمةالمرتبطة بتحسين    والقيود  الدوافع  بشأن  توليفيين
  على   المناخ  تغيرو  19-جائحة كوفيد  تأثير  ببحوث بشأن  " صفر  ة الرؤي"   صندوق  ويضطلع.  الزراعةو  المالبستصنيع  
  والمنسوجات   األسماك  صيد  صناعات  في   بلد  بكل  خاصة  ثبحو  وأجريت.  ينالقطاع  هذين  في  المهنيتين  والصحة  السالمة

  المضي   أجل  من  المستدامةواإلمداد    التوريد  سالسل"   التقني  التعاون  مشروع  في إطار  واإللكترونيات  والبن  والمالبس
 ً ً بحثي  اً تقرير  ونشر المكتب.  " أفضل  بشكل  قدما   من المنزل   للعاملين  الخاص  الوضعتناول فيه    ،المنزل  من  العمل  بشأن  ا
ً  يعملون الذين المنزلية، واألدوات واإللكترونيات المالبس قطاع تصنيعل العالميةواإلمداد  التوريد سالسل في  في عموما

  المطروحة أمام   الالئق  العمل  في  العجز  للتصدي ألوجه   الممكنة  النُهجأيضاً    التقرير  استعرضو.  المنظم  غير  االقتصاد
في واإلمداد    التوريد  سالسل  في  الالئق   العمل  مشروعالذي أُجري في إطار   البيانات  تحليل  وكان من شأن.  العمال  هؤالء
 االتجاهات   على  الضوء  وسلّط  في آسيا  البسالم  قطاع  في  واإلنتاجية  واألجور  العمالةأن قيّم    آسيا  في  المالبس  قطاع

ً  بلوسُ  واألنماط  . للعمل  أفضل مستقبلتحقيق  أجل  من المضي قدما

المرجعيةنظرت  كما   .11   صناعة   في   العمل  مستقبل  بشأن  المثال  سبيل  على   القطاعية،  لالجتماعاتالمخصصة    الوثائق 
  التوريد  سالسلالمرتبطة ب  مسائلال في  ، الريفي االقتصاد سياق في و المائية األحياء تربية في  العمل مستقبل أو  السيارات
 .واإلمداد

 المواد   إنتاج  مستوى  على  سيما  ال  ، واإلمداد  التوريد  سالسل  في   األطفال  عمل   بشأن  رفاالمع  تحسين  المكتب  واصلو .12
  السكر   وقصب  النخيل  وزيت  والبندق  والذهب  والقطن  والبن   والكوبالت  والكستناء  الكاكاو  ذلك  في  بما  ،واستخراجها  الخام

  7-8 التابع للتحالف واإلمداد التوريد سالسل بشأن العمل فريق نشرأن  بعد ،2019في عام و. والقمح والفانيليا والشاي
  ، واإلمداد العالمية  التوريد  سالسل  في  بالبشر  واالتجار  الجبري  والعمل  األطفال  عمل  بشأن  األولى  العالمية  لتقديراتا

  سالسل   في  الجبري  والعمل  األطفال  عمل  انتشار  بشأن  اإلحصائي  تحليلالمتعلقة بال  منهجيته  تحسينفي    المكتب  استمر
 .قطاعاتبعض ال فيواإلمداد  التوريد

  التي اضطلعت   ةالسابق  األعمال   لىإ   استناداً   واإلمداد  التوريد  سالسل  خرائط  لرسم   شاملة  منهجية  تجريب  خطط  وشهدت .13
  بد  ال كان إذ ،19-كوفيد جائحة بسببتعطالً كبيراً  ،7- 8 التحالف في ظلّ  ةالمنجز والدراسات العمل الدولية منظمة ابه

لرسم   نهجه  تجريب  في   ،2021  عام  من  األخير  الربع  منذ  ،بدأ  المكتب  غير أنّ .  ةالميداني  األنشطة  من  الكثير   تأجيل  من
. فيتنام  في  اإللكترونيات  قطاع  فيواإلمداد    التوريد  سلسلةعلى    بتطبيقه  على نطاق شبكته  عينات  أخذ  على  القائم  الخرائط

 والتنسيق  االجتماعيين،  والشركاء  المعنية  الحكومية  الوكاالت  مع  الوثيق  التعاون  على  للغاية  التقني  العملهذا    يعتمدو
  عام   فيو.  البلد  في  اإللكترونيات  قطاع  في  المكونة  للهيئات  الداعمة  المشاريع  من  العديد  بين  العمل الدولية  منظمة  داخل

 المنهجية  هذه  تنفيذ  إلى  وسيسعىفيتنام،    في   على مستوى القطاع  خرائطكامل لل  رسمإجراء    في  المكتب  سيبدأ  ،2023
  مجموعة   مسح  ، عندسيوفروالذي    واإلمداد،  التوريد  سالسل  خرائط  لرسم  موحد  نهج  إنشاء  بهدف  أخرى  أماكن  في

العجز ب   نهجلل  األساس  الالئق،  العملب  المرتبطة  والفرص  مواطن    شامل ال  ،واإلمداد  التوريد  سالسل  تدخالتالمرتبط 
ً   عملية المضي"   مع  يتماشى  بما  االحتياجات،  على  قائموال  جماعيالو   الصادر   المدة  منتصف  تقرير  في  الوارد وصفها  " قدما

  سالسل   خرائطالمكتب يرّكز في    يزال   ال  ذلك،   غضون   فيو.  العمل  برنامج  بشأن تنفيذ  2019  أكتوبرتشرين األول/    في
ً واإلمداد    التوريد   أو   األطفال  عمل   أو  تين المهني  والصحة  السالمة  مثل  محددة،  مواضيعية  أولويات  على،  األوسع نطاقا
 .شامل تقييمإجراء  من بدالً  جبريال العمل

  مركزاً   يشمل  الذي و  ، الالئق  والعمل  التجارة  بدمجوالمتعلق    للمكتب  التابع  البحوث  برنامج  قدم  بالتجارة،  يتعلق  وفيما .14
ً   التجارية،  االتفاقات  في  العمل  ألحكام   الربع   في  الالئق  والعمل  التجارة  بشأن  مجلدين  نشر  المقرر  منو.  كبيراً   إسهاما

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534416.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_723274.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_722176.pdf
https://vzf.ilo.org/wp-content/uploads/2021/09/OSH_improvement-Garment-_04Web.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_820570.pdf
https://vzf.ilo.org/knowledge-data/
https://vzf.ilo.org/knowledge-data/
https://live-vzf.pantheonsite.io/insights/occupational-safety-and-health-in-global-supply-chains-summary-of-key-findings-from-recent-research-conducted-by-vision-zero-fund/
https://www.ilo.org/sector/activities/projects/WCMS_764932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/projects/WCMS_764932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_836022/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_681538/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_681538/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726149/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726149/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_815527/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#b97j8xr
https://www.alliance87.org/action-groups/#supply-chains
https://www.alliance87.org/news/child-labour-and-human-trafficking-remain-important-concerns-in-global-supply-chains/
https://www.ilo.org/global/research/projects/trade-decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/LPhub/
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 المجلد الثاني في حين يتناول  ،  دراساتمرفقة ب  العمل  سوقالتجارة على    آثار  األولالمجلد  يتناول  :  2022  عام  من  الرابع
 .  الالئق والعمل التجارة لتعزيز الكلياالقتصاد  سياسات

في كثير من  لها    كان  19-كوفيد  جائحة  أثارتها  التي  الهائلة  العمالة  وأزمة   واالقتصادية  الصحية  األزمة   أنّ   إلى  بالنظرو .15
ً   المكتب  قام   ، واإلمداد  التوريد  سالسلوقع على  األحيان   .  سالسل هذه الو  19-جائحة كوفيد  بين  التفاعالت  بدراسة  أيضا

إمكانية   19-جائحة كوفيدل  منظمة العمل الدولية المخصصان   بوابةو  أتاح مرصد   ،واالنتعاش  الجائحة   مرحلتي  خاللو
ً ، و المكونة  هيئاتال  لصالح  واإلرشادات  المعارف  منتجميع طائفة   ً   تضمنت  ما  غالبا  ، واإلمداد  التوريدبسالسل  يتعلق    جانبا

عدداً    المكتب  نشر  ،2021و  2020  عامي  فيو  العالمي،  المستوى  علىو.  محددةقطاعية    مسائلب   يتعلق  فيما  سيما  ال
  خالل  من الوظائف تتأثر كيف: المستهلكين وطلبواللقاحات  19-كوفيد"   منها ،السياسية موجزاتالو بحوثمن ال كبيراً 

  عبر  الوظائف  أزمة  تنتشر  كيف:  العالميةواإلمداد    التوريد   سالسلو  19-كوفيد" و  " العالمية واإلمداد    التوريد  سالسل
 . " الحدود

ً  الحيوية القطاعات على واإلمداد التوريد  سالسل آثار  في ذات التركيز اإلقليمي الموجزات نظرتو .16   ومن شأن . اقتصاديا
 فيما يتعلق  أخرى   وبلدان  آسيا  شرق  جنوب  في   البلدان   بين  االختالفات  على   تسلّط الضوء أن    القادمة   المقارنة  األبحاث

ً   العمالفئات    مختلف  حصصو  القيم  سلسلة  أنشطة  بالروابط القائمة بين مختلف  في  المشاركة  ودور  في العمالة عموما
  القادمة   األعمال  وستشمل.  العمال  فئات  مختلف  بين  اليد العاملة  على  الطلب  في  والتحوالت  واألمامية  الخلفية  القيم  سلسلة

 . المستخلصة  والدروس والدولي الوطنيعلى المستويين  التدابير المتخذة مختلف فحص األخرى
  ط سلّ  مما ،الجائحة انتشار فترة طوال والمنشآت العمال مستوى على البيانات جمع في " األفضل العملبرنامج "  استمرو .17

.  دائم  أو  مؤقت  بشكل  وظائفهم  فقدوا  الذينأولئك    أو  المعزولين   المالبسفي قطاع تصنيع    عمالال  وضع  على  الضوء
  رفاالمع  منتجات  جانب  إلى   واسع،  نطاق  على   للجائحة  للمالبس  المنتجة  البلدان   تصدي  كيفية  بشأن  البيانات  هذه  تشرنُ و

 .األخرى
  منظمةل  لكترونيةاإل  صفحة ال  على  واإلمداد  التوريد  سالسلل  مخصصة  يةمواضيع  بوابة  المكتب  أنشأ  ،2021  عام  فيو .18

لمنظمة العمل   الرئيسية  منشوراتالو  البحوث  على  الضوء  تسلط  إذ  ،للتوثيق  مركزي  كمرفق  بوابةال  تعملو  .العمل الدولية 
منظمة  وخدمات    مشاريع  هذه البوابة إلى  وتحيل.  الدولي  العمل  ومؤتمر  اإلدارة  مجلس  عنمهمة    معلومات  وتوفر  ، الدولية
ً و.  منظمةال  مكتبة  عبر  المتاحواإلمداد    التوريد  سالسل  إلى مضمونو  الدوليةالعمل     بالحوار   المتعلقة  االستنتاجات  مع  تمشيا

العابر   االجتماعي  الحوار  عن  شاملة  معرفية  بوابة  تطوير  في  منفصل،  بشكل  ،المكتب  شرع  حدود،العابر لل  االجتماعي
ً   تخلق  التي  والخاصة  العامة   والمبادرات  العمليات  بشأن  معلوماتأن تجّمع    البوابةشأن هذه    ومن.  للحدود أمام    فرصا

ً   وستتضمن  حدود،لل  عابر  اجتماعي  حوار  في  للمشاركة  والعمال  العمل  أصحاب  وممثلي  لحكوماتا  بيانات   قاعدة  أيضا
 . 2023 عام أوائل  في ةً متاح كونت أن المتوقع منو. الوطنية عبر الشركات اتفاقات بشأن

 بناء القدرات 

ً  محوراً  الثالثية هيئات المكونةال اتقدر  تحسين ظل العمل، برنامجتنفيذ  من الثاني النصف  خالل .19 . التنفيذ ألنشطة رئيسيا
  العمل   مجال  بين  أوضحبشكل    تمييزال  وبغية.  المدة  منتصف  تقريرإعداد    منذالمضطلع بها    األنشطة  القسم  هذا  يغطيو

 اتواإلرشاد  األدوات  األول  المقام  في  القسم  هذا  يتناول  ،التقنية  والمساعدة  المشورة  المجال المتعلق بأنشطة  وبين  هذا
 . اآلخرين المصلحة وأصحاب المكونة هيئاتال لفائدةالتي ُوضعت  اتوالتدريب

  إطاراً (  الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن )  االجتماعية  والسياسة  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن   الثالثي  المبادئ   عالن إ   قدمو .20
  من   العمل  هذا  بمعظم  الخاصة   الموارد  جاءتو.  واإلمداد  التوريد  بسالسل  الصلة   ذات  واألدوات  اتالتدريب  من  كبير  لقدر

 . الصين - اآسيو والكاريبي الالتينية أمريكا في  المسؤول التجاري  السلوك لتعزيز مشروعين خالل
 سنوية   دورات  ثالث  ، (تورينو   مركز)  الدولية   العمل  لمنظمة  التابع  الدولي  التدريب  مركز  مع  بالتعاون  ،المكتب  قدمو .21

الثالثية  تهدف إلى مساعدة الهيئات المكونة  ،التشغيلية  وأدواتهالجنسية  متعددة المنشآت إعالن بشأن  دورة( 1: )منتظمة
  المسؤول؛   التجاري  والسلوكواإلمداد    التوريد  وسالسل  واالستثمار  بالتجارة  يتعلق  فيما  عالناإلهذا    مبادئ  تطبيق  على

 األول  المقام  في  المنشآت  مساعدةمن أجل    اإلنسان  حقوقفي مجال    الواجبة  لعنايةفي مبدأ ا  العمل  بُعد  بشأن  دورة(  2)
ً وفق على تطبيق هذا المبدأ  ً  ولكن ،الجنسية متعددة المنشآت إلعالن ا   في  االجتماعيين لشركاءوا الحكومات لمساعدة أيضا

  اتاالستثمار  جذب  بشأن  االستثمار  تشجيع  وكاالتصالح  ل  دورة(  3)  الواجبة؛  العناية  تبذل   التي  منشآتلل  الداعم  دورهم
ً   انظر)  المستدامة  التنمية  أهداف  أولويات  مع  وتتمشى  الالئق  العملتحقيق    في  مهست  يتال  ةالمباشر  ةاألجنبي   مناقشة ال  أيضا
 .(أدناه الصادرات تجهيز مناطقبشأن 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/briefingnote/wcms_806472.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/briefingnote/wcms_806472.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_749368.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_749368.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf
https://betterwork.org/better-work-and-covid-19/
https://www.ilo.org/global/topics/supply-chains-preview/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_735906/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beijing/what-we-do/projects/WCMS_630692/lang--en/index.htm
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 وحدات  ،كل عام  تورينو  مركز  التي ينظمها  الصناعية  والعالقات  جتماعياال  لحواربشأن ا  اإللكترونية  األكاديمية  تشملو .22
العابر و   الوطني  االجتماعي  الحوار عالقة ب في  اآلخرين المصلحة وأصحاب  لمنظمةل   المكونة  الهيئات  تدريب  إلى   تهدف

  السليمة   الصناعية  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  الواجبة  والعناية  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  تعزيزمن أجل    حدودلل
 .واإلمداد التوريد سالسل في

تسعى  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  إلى  موجهة  تدريبية  وحدة  المكتب  استحدث  ، 2019  عام   فيو .23 فهم    زيادة  إلى، 
  السلوك   قواعد  مدونات  ومحتوى  المسؤول،  التجاري  للسلوك  الرئيسية  المفاهيم  التي تشكل مصدر  الدولية  لألطر  المنشآت
بشأن  عملياتب  المشمولة  المختلفة  والمجاالت  الخاصة   بشأن   إرشادات  وتقديم  ،ةاالجتماعيللمعايير    متثالالا  التدقيق 

  قواعد   مدوناتلو  الوطني  للقانون  واالمتثال  الدولية  للمبادئ  احترامها  لتحسين  اتخاذها  منشآتلل  يمكن  التي   الخطوات
  ظروف   وتحسين  العمال  حقوق  احترام  التأكيد علىفي  التدريب    منأحد الجوانب األساسية    ويتمثل.  المنشآت  ممارسات

 . تنافسية عمل استراتيجية  من اً جزء يكون قد العمل
ً  بالتعاون ،العمل الدولية منظمة وأعدت .24  واالتحاد  العمل ألصحاب الدولية  المنظمة مع وبالشراكة وتورين مركز مع أيضا

  المنشآت  إسهام كيفيةبشأن   للجميع مفتوحة إلكترونية تدريبية دورة األخرى، المنظمات من وعدد العمال لنقابات الدولي
  114 من مشارك 1200 من أكثر تسجيل وتم .(المستدامة التنمية أهداف من 8 الهدف) للجميع الالئق العمل قتحقي في
ً   الدورة  ووفرت.  2021  عام  خريف  فيالتي جرت    االفتتاحيةدورتها    في  اً بلد ً   فهما إمكانية للمشاركين    واضحا  عن 

 الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن  وقدمت  ،2030  لعام  المستدامة  التنمية  وخطة  الالئق  العمل  برنامج  في  لمنشآت المساهمةا
 المشاركين   فهم  توعزز  للجميع،  الالئق  العمل  لتحقيق  السياسات  اتساق  بأهمية  وعيهم  وأذكت  والعمل،  للحوار   كإطار

 .للجميع الالئق العمل توفير في األعمال قطاع مساهمة حفزي أن يمكن الذي  ،والمبادرات التدابير من" الذكي المزيجب" 
 موحد   مركز  هو(  المساعدة  مكتب)  الدولية  العمل  معايير  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  في  للمنشآت  المساعدة  مكتب  إنّ  .25

  جيدة   صناعية  عالقات  وبناء  الدولية   العمل  معايير  مع  أفضل  بشكل  التي تسعى إلى مواءمة أنشطتها  منشآتللمخصص  
  التدريب   فرصالمعلومات بشأن  يقدم  و  ، في هذا المجال  والموارد  ألدواتا  هذا المكتب مجموعة من  ويوفر.  مع العمال

.  الدولية   العمل  معايير  لمبادئ  األعمال قطاع    باحترام  المتعلقة  األسئلة   على   ويجيب  منظمة،لل  التابعة  األعمال  وشبكات
البلدان على    تصديق  وعن  الوطنية  العمل  وقوانين  الدولية  العمل  معايير  بين  العالقة  عن  معلومات  المساعدة  مكتب  يقدمو

 . منظمةلل أخرى يةتدريب مواد فيمدمجة  المساعدة مكتب والبيانات التي يقدمها. مختلف االتفاقيات
  في   الالئق  والعمل  المسؤول  التجاري  السلوك  بشأن  حلقات دراسيةنظمت    العمل الدولية بما يلي:  منظمةقامت    آسيا،  فيو .26

  الحوار   تنسيق  في  ساعدت  ؛المستقبل  في  األعمال قطاعات    قادةو  الجامعات  طالب  صالح ل   العالمية واإلمداد    التوريد  سالسل
  بشأن   عمل  ورش  تنظيم  في  شاركت  ؛في الفلبين  والموز  واألناناس  الهند  جوز  صناعات  في  الالئق  العمل  بشأن  الثالثي

ً   المسؤولة  العمل  وممارسات  الدولية  العمل  بمعايير  النهوض حلقات   تدعق  ؛" والطريق  الحزام "   مبادرة  إطار   في   اجتماعيا
 الهيئات  قدرات  بناء  عملية  تضمنتو.  فيتنام  في  اإللكترونيات  صناعة   مجال  في   العمل  ووقت  األجور  بشأن   دراسية

  مخصصة   محددة  أنشطة  مع  ، واإلمداد  التوريد  سالسل  في  االستراتيجي  العمل  تفتيش  بشأن  توجيهات  الحكوميةالمكونة  
 . الفلبين في المثال سبيل على الصادرات، تجهيز  مناطق في للتفتيش

 التركيز  مع  ،في شيلي  العمل  لمفتشي  افتراضي  تدريب  تنظيم  :التالية  جرى االضطالع باألنشطة  الالتينية،  أمريكا  وفي .27
  ؛ جبريال  والعمل  األطفال  عملفيما يتعلق ب  سيما  ال  ، واإلمداد  التوريد  سالسل  في   العمل   في  األساسية  والحقوق  المبادئ  على 

 . كوستاريكا في العامين لمدعين إلى ا رشاداتتوفير اإل ؛شيلي في النبيذ  صناعة في مجال تجريبي تدريب برنامجتنفيذ 
  المنشآت"   بشأن  أسابيع  ثالثة  مدتها  افتراضية   تدريبية  دورة   2021  عام  في  المكتب  استضاف  ،أفريقيا  وفيما يتعلق بإقليم .28

ً   40لصالح  "  الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن   نهج:  الالئق  والعمل  والتنمية  الجنسية  متعددة   ومنظمات  الحكومات)  مشاركا
  االقتصادي   االتحاد  في  األعضاء   الدول  من(  االجتماعي  الحوار   ومؤسسات  الوطنية  العمالمنظمات  و  العمل  أصحاب
الواجب    القادمة  خطواتال  تطرقت إلى  2022  عام  في  التي ُعقدت  متابعةاإللكترونية لل  ندوةالو.  أفريقيا  لغرب  والنقدي

 . الوطني المستوى على األنشطةاتخاذها من أجل تنفيذ 
 لغات   بثالث  ذاتيال  تقييملل  داةأ  العمل  ألصحاب  الدولية   المنظمةو  العمل الدولية   منظمة  نشرت  ،2022  فبراير  /شباط  فيو .29

  األداة هذه    تساعدو.  الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن  أحكام  على  بناءً   مشترك  بشكلوضعها    تماستفادت منها المنشآت و
  مشاورات  إجراء على  اإلدارة وتشجع ،عالناإل مبادئ  مع الحالية وممارساتها سياساتها توافق كيفية تقييم على المنشآت

  الذاتي  التقييم أداة وتتناول. هاوتحديدالتحسين  مجاالت تقييم ، بهدف عمليةهذه الإطار  في منظماتهم أو العمال مع مجدية
  مواضيع   بشأن  إضافية  معلومات  على  للحصول  المساعدة  مكتب  إلى  المستخدم  وتوجه  عالناإلالواردة في    مجاالتال  كافة

 . بعينها

https://www.itcilo.org/courses/e-academy-social-dialogue-and-industrial-relations#:~:text=This%20e%2D%20Academy%20on%20Social,in%20conjunction%20with%20the%20ILO.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/instructionalmaterial/wcms_725761.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_798639.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_798639.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_839504/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_776399/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_821156/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_826427/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Eventsandmeetings/WCMS_842576/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_840532.pdf
https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_816500/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_795293/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_837280.pdf
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ً   العمل  وظروف  األجور   بشأن  المكتب  عمل  وأسهم .30 .  الالئق  عمللتحقيق ال  انطالق  كنقطةواإلمداد    التوريد  سالسل   في  أيضا
  مستويات   وتحديد  التفاوض  على  االجتماعيين  والشركاء  الحكومات  اتقدر  لتعزيز  مشروع  من  كجزء  المنظمة،  ووضعت

  وأنتج .  أخرى  اقتصادية  عوامل  جانب  إلى  وأسرهم،  العمال   احتياجات  لتقدير  ومنهجيات  مؤشرات   ،المناسبة  األجور
  وإندونيسيا والهند وإثيوبيا كوستاريكا في مناسبة أجور تحديدفيما يتعلق ب القدرات بناء وأنشطة بشأن  دراسات المشروع
 . والشاي والبن الموز قطاعات على خاص بشكل التركيز مع ،واإلمداد التوريد سالسلفي  ذلك في بما وفيتنام،

  السالمة   لتحسين  أعمال  ممارسات  تسع"   مثل  موضوعية،  إحاطات  المنشآت  إلى  المقدمة  المواضيعية   المعلومات  وتضمنت .31
  لألمم   العالمي  االتفاق  مع  بالشراكة  وضعها  تم  ،" والحماية  الوقاية  ثقافة  وبناءواإلمداد    التوريد  سالسل   خالل  من  والصحة 
إلى  التوريد  سالسلأخرى بشأن    موارد  تضمنتو.  المتحدة يلي:  المنشآت  واإلمداد موجهة    إرشادات دليل بعنوان    ما 

  عن  موجزو  لمنظمةل  ةالتابع  األطفال  عمل  منصة  وضعته  ومعالجته  وتحديده  األطفال  عمل   منع  بشأن  للجهات الموردة
 العالمي  مؤتمرجرى عرضه في ال،  األطفال  للعم  الجذرية  األسباب  لمعالجة  ةالجنسي  متعددة  المنشآت  إعالن  إرشادات
  التوريد   لسالسل  مخصصة  جلسة  ، ضمنديربانالذي ُعقد في    2022لعام    األطفال  ل عم  على  القضاء  بشأن  الخامس
   د. واإلمدا

 الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية العمل  بشأن الفعالة التوعية 

المحدد  العمل،  برنامج  إطار   في .32   واإلمداد   التوريد  سالسل  في  الالئق  للعمل   الفعالة   التوعية  المكونة  هاوهيئات  نظمةت 
  على   التركيز  مع   ،واإلمداد  التوريد  سالسل   في   الالئق  بالعمل  نهوضمن أجل الالفعالين    والعمل  الحوار   حيث  من  العالمية
  بشأن   والتواصل   التوعية  على  النواتج  وركزت.  الالئق  العمل  مجال  في  كبير  عجز  من  تعاني  التي  والقطاعات  البلدان 

يتعلق  سيما  وال  الرئيسية،  السياسية  رسائلال   والسالمة   العادل  والتوظيف  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئب  فيما 
 بشكل  وتنفيذها محددة اتفاقيات على  التصديق تعزيز ذلك في بما العمل، ظروفالمرتبطة ب مسائلالو المهنيتين والصحة 

ً  العمل مجال يشملو. فعال  . الطلب عند حدودالعابر للو الوطني المستوى على الفعال االجتماعي الحوار دعم  أيضا
المالحظ .33 النحو  بال  الفجوات  تحليل   في  وعلى  أجل    الدولية  العمل  لمنظمة  المعيارية  وغير  المعيارية  تدابيرالمتعلقة  من 

 على  والبروتوكوالت  والتوصيات  عليها  المصدق  االتفاقيات  تنطبق  ،واإلمداد  التوريد  سالسل  في  الالئق  العمل  ضمان
عامو.  واإلمداد  التوريد  سلسلةب  تهمعالق  عن  النظر  بغض  العمال يستن  ،بشكل  ال  المكتب   عمل  دال   على   تشجيعبشأن 

  منظمة ال  معايير  بين  الروابط  أقوى  تندرج  ،الحاالت  من  كثير  فيو.  العمل  برنامج  لىإ   تحديداً   الفعال  والتنفيذ  التصديق
 .يةالتجارالسياسات ب المتعلقةالتقنية  والمساعدة السياسية المشورةأنشطة  ضمن  واإلمداد التوريدفي سالسل  عملالو

مع األنشطة المعتادة التي يضطلع بها في مجال التوعية    العمل  برنامج  األنشطة المتوخاة في  من  كبير  جزء  يتمشىو .34
  حملة   إعداد  في  المكتب  بدأ   المثال،  سبيل  على ف.  أخرى  حمالت  مع  تتقاطع  أو  الدولية   العمل  معايير  تعزيزمن أجل  المكتب  
  والصحة   للسالمة  الترويجي  اإلطار  واتفاقية(  155  رقم)   1981  المهنيتين،  والصحة  السالمة  اتفاقية  على   واسعة  تصديق

 الدولية  العمل  منظمة  إطار  في  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  إدراج  بشأن  قرارال  اعتماد  وبعد  قبل(  187  رقم)  2006  المهنيتين،
 . الدولي  العمل لمؤتمر( 2022) 110  الدورة في  العمل في  األساسية والحقوق المبادئ بشأن

 (، الدولية  العمل  معايير)  الثالثية  اتالمشاور  اتفاقية  على  التصديق  تعزيز  العمل  برنامج  تائج المنشودة فيومن بين الن .35
  ات المشاور  وتوصية(  113  رقم)  1960  ،(والوطني  الصناعي  المستويين  على)  اتالمشاور  وتوصية(  144  رقم)  1976
  هو   لتحقيق هذا الغرض  األساسي  السبيل  وكان.  وتنفيذها  (152  رقم )  1976  ،(الدولية  العمل  منظمة  أنشطة)  الثالثية
  أو   وطنية  اتصال  نقاط  إلرساء  األعضاء  للدول  التقني  الدعم تقديم  و  ةالجنسي  متعددة  المنشآت  إلعالن  المكتب  تعزيز

 . 144 رقم  االتفاقية الواردة فيومراعاة اإلرشادات  ثالثي اجتماعي حوار، باالستناد إلى مماثلة إجراءات
  برامج   في  العادل  لتوظيففيما يتعلق با  للمنظمة  التشغيلية  التوجيهية  والمبادئ  العامة  المبادئ  تعزيز  العمل  برنامج  وتوقع .36

قبيل  للمنظمة  اإلنمائي  التعاون  والمكسيك  واألردن  غواتيماال   مثل  بلدان  في  ذلك  تم  وقد .  العادل  التوظيف  مبادرة  من 
  سالسل   من   مختلفة  مستويات   في  العاملين  والمهاجرين  الهيئات المكونة  أفاد  مما  وأوزبكستان،  والفلبين  وتونس  ونيبال
  الزراعة   مثل  ،واإلمداد  التوريد  وسالسل   القطاعات  مختلف  على  البرنامج،  هذا  فيوركزت المنظمة،  .  واإلمداد  التوريد

 نشطةألمعارف ولل  وضع قاعدة  على  المشروع  من  جزء  ركزو.  ونيبال  األردن  في  والمالبس  والمكسيك،  غواتيماال  في
جري حالياً  يو.  النظراء  بين  المعارف  تبادل  ذلك  في  بما  العادل،  التوظيف  ضمان  في  العمل  اتمفتشي  دور  بشأن  توعيةال

 .وتورين  مركز  مع  التدريب  مواد  عملية وضع  في  المهاجرين  العمال  توظيف  ورصد  العمل  تفتيش  بشأن  تقني  موجز  إدراج
ً   العمل برنامج أولى وبالمثل، .37 ً  اهتماما تحقيقاً  و. األعمالقطاعات  تتناول التي  األنشطة في العادل التوظيف مسائلب خاصا

  الجبري   العمل  بشأن  العالمية  األعمال  شبكة  للمنظمة مع  ناالتابع  " FAIR" و  " REFRAME"   مشروعا  تعاون  الغاية،   لهذه

https://www.ilo.org/global/topics/wages/projects/WCMS_826265
https://www.ilo.org/global/topics/wages/projects/WCMS_826265
https://www.ilo.org/global/topics/wages/projects/WCMS_826265
https://www.ilo.org/global/topics/wages/projects/WCMS_826265
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_821481/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_821481/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_792211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_792211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_792211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_792211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_844331.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---ddg_p/documents/meetingdocument/wcms_829895.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---ddg_p/documents/meetingdocument/wcms_829895.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--en/index.htm
https://www.fairrecruitmenthub.org/events/peer-peer-knowledge-sharing-webinar-fair-recruitment-and-labour-inspection-0?language_content_entity=en
https://www.fairrecruitmenthub.org/sites/default/files/2022-04/Brief%20-%20Labour%20inspection%20and%20monitoring%20of%20recruitment%20of%20migrant%20workers.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/reframe/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/projects/phase2/lang--en/index.htm
https://flbusiness.network/
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 خاصة   أدواتبوضع    أخرى  مشروعات   وقامت  ؛العادل  التوظيف  في  الواجبة  العناية  بشأن  ألعمالقطاع ال  دليل  عضلو
  المصلحة   أصحاب  في صفوف  العادل  التوظيف  مبادئل  للترويج  تدريبية  مواد  المكتب  نشرو.  نفسه  الموضوع  بشأن  بلد  بكل
 واألنشطة التي يضطلعون بها. جراءاتإطار اإل في هاوتطبيق من أجل فهمها  الخاص والقطاع األعمال قطاع من

 التحالف و  الجبري  العمل  بشأن  العالمية  األعمال  وشبكة  ،األطفال  عمل  منصة  مثل  والمنصات،  المبادرات  وقد شّكلت .38
 فعال،   بشكل  وتنفيذها  الدولية  العمل  معايير  على  التصديق  بأهمية  الوعي وإذكاء  الدعوة  خاللها  من  يمكن  مهمة  أماكن  8-7

  هذه  ساعدت وقد. واإلمداد التوريد سالسل في الالئق والعمل المعايير تنفيذ بينالقائمة  العالقة  توضيحل المساعدة وتقديم
ً   الجهود  أعمال  جدول  تشكيل  وعلى  اآلخرين،  المصلحة  وأصحاب  منظمةلل  المكونة  الهيئات  بين  التفاعل  زيادة  على  أيضا

  جلسات   عدة  خصص  الذيو  األطفال  عمل  على  للقضاء  الخامس  العالمي  المؤتمر  مثل  عليها  الضوء  وتسليط  الفعاليات
  العمل   أصحاب  منظمات  قدمت  األطفال،  عمل  على   للقضاء   الدولية   سنةال  وبمناسبة.  واإلمداد  التوريد  سالسلمسألة  ل

 جميع ثلث وهو ،واإلمداد التوريد سالسل من واسعة مجموعة  في األطفال عمل لمكافحة تعهد 100 من أكثر والمنشآت
  األطفال   لعم  لمكافحة  التدابير  من  ةسلسل   اتخاذ   إلى  المؤتمر  خالل   اعتُمد  الذي   للعمل  ديربان  نداء  دعا و.  المقدمة  التعهدات

 .واإلمداد التوريد سالسل في العمل الجبريو
على    الثالثي  االجتماعي  الحوار  تعزيزمن أجل    والتواصل  للتوعية  مةقيّ   أداة  ةالجنسي  متعددة  المنشآت  إعالن  مثّلي ال  و .39

ً   فحسب،المستوى الوطني   التي    انالبلدحكومات  و  المقر  انبلد  حكومات  بين  حدودالعابر لل   االجتماعي  الحوار  بل أيضا
 ضوء   في  أهميتهاإلعالن  أثبت  كما  .  العمال  ومنظمات  ةالجنسي  متعددة  المنشآت  وبين  ،ةالجنسي   متعددة  منشآتال  تستضيف
 التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئفي  و  عالن اإل  في  عليها  المنصوص  الواجبة   العناية  بذل  المتمثلة في  المنشآت  مسؤولية

 .اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن

 التقنية والمساعدة السياسية المشورة تقديم   

ال  إلى   تينالمقدم  التقنية  والمساعدة  السياسية  المشورة  القسم   هذا   يصف .40   أصحاب   أو  بلدان ال  أو مكونة  ال  هيئاتبعض 
 .واإلمداد التوريدالمعدة لسالسل  اإلنمائي التعاون برامج  في إطار ويكون ذلك في الغالب  مصلحة، ال

 ةالجنسي  متعددة  المنشآت  إعالن  بشأن  دورة  كل سنة  العمل الدولية  منظمة  تنظم  العمل،  برنامج  في  وعلى النحو المطلوب .41
 سلوكال  حول موضوع  االقتصادي   الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  الوطنية  االتصال  نقاطصالح  ل  التشغيلية  وأدواته

  بالعمل  متعلقة محددة  حاالت  مع  تتعامل التي الوطنية االتصال  نقاط إلى مساعدة الدورة هذه وتهدف. المسؤول التجاري
  التدريب   يتيحو.  الواجبة  العناية  ومتطلبات واإلمداد    التوريد  بسالسل  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  ،المنشأة  عملياتمجال    في

 ً  ونقاط  الوطنية  االتصال مراكز  بين  التبادالت  تسهيل  خالل  من   ،ةالمضيف انوالبلد  المقر  ان بلد   بين  حوارات  إجراء  أيضا
 المحرز  التقدم  تقييم"   المعنونةالوثيقة    في  وعلى النحو الوارد.  ةالجنسي  متعددة  المنشآت  عالنإ  لتعزيز  الوطنية  االتصال

الثالثي بشأن    إعالن  اعتماد  على  سنوات  خمس  بعد  بصيغته  ،والسياسة االجتماعية  الجنسية  متعددة  المنشآتالمبادئ 
ً   العمل الدولية  منظمة  يّسرت  ،(GB.346/POL/5  وثيقة)ال  " المراجعة  ونقابات   المنشآت  بين  اتحوار  ستةإجراءات    أيضا

 .العمال
المتعلقة   الموردين  تنمية  برامج  في  " SCORE"   تدريب  دمج  يجري  ،وتونس  وإثيوبيا   القوميات  المتعددة  بوليفيا  دولة  وفي .42

في هذه المنشآت   العمل  وظروف  اإلنتاجية  تحسينبهدف    والخاصة   العامة  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  خدمات  بموردي
  برنامج   وهو،  SIRAYE  برنامج  من  كجزء  ذلك  يتم  إثيوبيا،  فيو.  الدوليةواإلمداد    التوريد  سالسلإلى جانب مشاركتها في  

  يقطاع   يدعمو  " منظمة عمل دولية واحدةيقوم على مبدأ "   ،إثيوبيا  في   الشامل  والتصنيع  الالئق  بالعمل  النهوضبشأن  
 .والنسيج الملبوسات

الدولية    منظمة  قدمتو .43   األطفال   عمل  على  القضاء  على  قدرتها  تعزيزمن أجل    المكونة  للهيئات  كبيرة  مساعدةالعمل 
  في   بما  بلداً،   15 من  أكثر في الالئق،  بالعمل  للنهوض دخول  كنقطةواإلمداد    التوريد  سالسل  باستخدام   ، الجبري  والعمل

  المثال،   سبيل  على و  .COTECCOو  CLEAR Cottonو  Entr’Allianceو  ACCEL Africa  مثل  مشاريعإطار    في   ذلك

  من   للحد  كوسيلة  والبن  الشاي  وإمداد  توريد  سالسل  من  الدنيا  المستويات  في  العمال  تنظيم  على  ACCEL Africa  عملت

  والذهب،   القطنوإمداد    توريد  سالسل  في  العليا  المستويات  عمال  ليشمل  المالي  الشمولنطاق    وتوسيع  األطفال،  عمل
  رصد   ت أداة المنظمة بشأنساهم  أوزبكستان،  فيو.  الهولندي  للبن  التجزئة  تجار  بين  الوعي  لزيادة  استراتيجيات  ووضع

  في و.  2021  لعام   القطن  حصاد   موسم  خالل   الجبري  والعمل  المنهجي  األطفال  عمل  على  القضاء  في   ثالثال  طرفال
ً  دليالً  لصناعة المطاط  الماليزي مجلسالو منظمةال نشرت ماليزيا،   العمل   كافحةم بشأن الماليزيين العمل ألصحاب عمليا

https://flbusiness.network/toolkit-fair-recruitment/story.html
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_842682/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/instructionalmaterial/wcms_682748.pdf
https://childlabourplatform.org/wp-content/uploads/2021/12/ILO_CLP-MarshallsPledge_Video_1920x1080.mp4
https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.5thchildlabourconf.org/en
https://endchildlabour2021.org/stakeholders/
https://www.5thchildlabourconf.org/en/news/what-durban-call-action#:~:text=The%20Durban%20Call%20to%20Action%20is%20a%20document%20that%20emphasizes,Labour%20on%2020%20May%202022.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857450.pdf
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_687547/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_687547/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_687547/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/lang--en/index.htm#:~:text=Egypt%20is%20one%20of%20the,children's%20lives%20throughout%20the%20country.
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/WCMS_460495/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/clearcotton/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_826746/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_846680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_846680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_846680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_846680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_853094.pdf
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  من أجل بناء مستقبل   المستدامة واإلمداد    التوريد  سالسل  من   كجزء  المطاط  صناعة  في  يهعل  والقضاء   هومنع  الجبري
 . أفضل

إلى    مشروع  إطار  فيو .44   ، لتكون مستدامة وقادرة على الصمود   راجاستان  في  الطبيعية   األحجار  صناعة  تعزيزيرمي 
مع   مشروع  عمل   ،هندوراس  في و.  التنافسية  وقدرته   القطاع   إنتاجية  لتعزيز  الوالية   مستوى  على   استراتيجية  ُوضعت
 بينما  ، البن  توريدفي سالسل  الجبري    والعمل  األطفال عمل على  للقضاء  وطنية  استراتيجية  على وضع   المكونة  الهيئات

  هندوراس   في  البن  توريد  سلسلة   في  تينالمهني  والصحة   السالمة  لتحسين  المكونة  الهيئات  مع  " صفر  الرؤية "   صندوق  عمل
من    البن  توريد  بسلسلة  خاصة  حوار  مساحة  إنشاء  منظمةال  دعمت  كولومبيا،  فيو.  ةالالتيني   أمريكا  في  أخرى  وأماكن

  والصحة   السالمة  لتحسين  اً مشروع  " صفر  الرؤية"   صندوق  كما أطلق.  القطاع  هذا  في  واإلنتاجية  الالئق  العمل  تعزيزأجل  
ً أيض  المشروع  هذا  يتناولو.  المكسيك  في   الحار   والفلفل   الطماطم  توريد  سالسل   في  تينالمهني   الحراري   اإلجهاد  تأثير  ا
 .وصحتهم العمال سالمة على المناخ تغير عن  الناجم

 بشأن  العمل  لمفتشي  تدريب   تنظيم  على  ،ناميبيافي    األسماك  دئومصاالشؤون البحرية    معهد  المكتب  ساعد  ناميبيا،  وفي .45
  متن   على  تينالمهني  والصحة  السالمة   للتحقق من ظروف  المفتشين  إعداد  في للمساعدة  أخرى   ومسائل  األساسية  السالمة

  ساعد   ؛(188  رقم)  2007  الصيد،قطاع    في  العمل  اتفاقية  بشأن  ت المكونةالهيئا  لتوعية  عمل  ورش  عقد  ؛الصيد  سفن
 . االستراتيجي باالمتثال خاص عمل فريق إنشاء في

التوريد   سالسل  تشغيل  في  النقل  عمال  يضطلع به  الذي  الرئيسي  بالدور  االعتراف  زيادة  إلى  19-كوفيد  جائحة  وأدت .46
 إلى  ،الفيروس  انتشار  لمنع  وغيرها  الحدود   ومراقبة  العامة   الصحة  سلطات  اتخذتها  التي   اإلجراءات  وأدت.  واإلمداد
العمل  األمد  وطويلة  خطيرة  تحديات إلى عمال ب  الالئق  في مجال    السفر   على   المفروضة  القيود  وكانت.  النقل  النسبة 

 صدقت   التي  الدول  التزامات  تنتهك  األخرى،  واإلجراءات  األجنبية  الموانئ  في  البر  على  الطبية  الرعاية   والحصول على
  ووكاالت  المكونة  الهيئات  مع  واسع  نطاق  على  المكتب  وشارك.  المعدلة  بصيغتها  2006  البحري،  العمل  اتفاقية  على
  ويواصل .  لالتفاقية  الكامل  االمتثال  وضمان  االنتهاكات  لهذه   العالمي  االنتباه  لجذب   األخرى  المتخصصة   المتحدة  األمم

 .مشترك عمل  فريق خالل واإلمداد من التوريد سالسل في النقل  عمال حماية على العمل المكتب
الجائحةوساعد .47 المساعدة    جديدة  جهودب  دفعال   على  ت  تستهدف  الرائدة  برامجال  على  تغييراتإدخال  وفي مجال   التي 

 المنشأة مستوى على  خدماتهكيّف برنامج "العمل األفضل"  ،الجائحة خالل المثال، سبيل على. واإلمداد التوريد سالسل
  وكيّف .  تينالمهني  والصحة  السالمة  على  أكبر  بشكل  التركيز   ذلك  في  بما  المكونة،  للهيئات  المتغيرة  االحتياجات   لتلبية
 ،االفتراضية  كنولوجياتالت  استخدام  ذلك  في  بما  جديدة،  تتكنولوجيا  باستخدام  التنفيذ  آليات  منظمةال  برامج  من  العديد

ً  المنشآت آالف لتدريب  . المنشآت تغطية نطاق توسيع على المكونة الهيئات وتدريب افتراضيا
  منظمات   مع  وثيق  بتعاون،  المكتب  بدأو.  االجتماعية  الحماية   ظمنُ   من  العديد  بضعف  الوعي   إذكاء  إلى   جائحةال  تأدو .48

  تأمين   ظمنُ   تطبيق  في  والتنفيذ،  التصميم  بشأن طرائق  ثالثية  مشاوراتإجراء    وبعد  العمال،  أصحاب العمل ومنظمات
 . 19-كوفيد جائحةل بغية التصديوكمبوديا  بنغالديش في الملبوسات قطاع في والمصانع عمالبالنسبة إلى ال الدخل

 السياسات   واتساق الشراكات 

  على   االتساق  فإنّ   األطراف،  متعدد  النظام   في  السياسات  التساقمنذ فترة    المكتب  على الرغم من األولوية التي منحها .49
واإلمداد   التوريد  سالسل  بشأن  شاملة  الستراتيجية  منظمةال  افتقار  من  الرغم  علىو.  عنه  أهمية  يقل  ال  الوطني  المستوى

  الفرص   ظهور  عند  بنشاط  المشاركة  المكتب  واصل   قيادي،   بدور  االضطالع  على  قدرتها  األحيان  بعض  في   أعاق  قد
  لتعزيز   لمكتبأمام ا   الفرص  بعض  اإلنسان  بحقوق  الواجبة  العناية  بشأن  األخيرة  التنظيمية  االتجاهات  أتاحت  وقد  .المناسبة

  والخاص  العام  القطاعين  بين الشراكات  خالل من الخاص القطاع  مع التعاون  ساعد نفسه، الوقت  وفي . السياسات اتساق
 . واإلمداد التوريد سالسل في منظمةالعمل   إطار توسيع على

ً   الجائحة،   بسبب  األحيان  بعض  في  تأجيلها  أو  تعديلها  رغم   ، األطراف  متعددة  المنتديات  من   العديد  أتاحو .50 أمام    فرصا
بشأن  منتدى  ال  المنتديات  هذه  وتشمل.  السياسات  اتساق  وتعزيز  شراكاتال  إلرساء  لمكتبا   التجارية   األعمالالسنوي 

المخصصة    اإلقليمية  منتدياتال  جانب  إلى  ،اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مكتبمن تنظيم    اإلنسان  وحقوق
  اإلنسان   وحقوق  التجارية األعمال بشأن  التوجيهية  المتحدة األمم  مبادئ  فيها تحتل  التي  المنتديات  هذه و.  للموضوع نفسه

  وإعالن   الدولية  العمل  ومعايير  التوجيهية  المبادئ  بين  المواءمة  على  الضوءإذ تسمح بتسليط    تكتسي أهمية  الصدارة،
 . واإلمداد التوريد سالسلمجال  في العمل الدولية  منظمة لتدخالت كإطار الجنسية متعددة المنشآت

https://www.ilo.org/sector/activities/projects/WCMS_764932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/projects/WCMS_764932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/projects/WCMS_748803/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_754329/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/namibia/WCMS_801836/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_831672/lang--en/index.htm
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 العناية  لتعزيز فيها ويساهم االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة  منتديات في  بانتظام  المكتب يشارك وبالمثل، .51
  2020  عامي  في  العامة  الفعاليات  في  للمشاركة  أقل   فرص  هناك  كانت  بينماو.  المسؤول  التجاري   والسلوك  الواجبة

  الميدان   في   والتنمية  التعاون  منظمة  تستضيفها  التي  السنوية  العالمية  المنتديات  في   المشاركة  المكتب  واصل   ،2021و
خبرته في  أيضاً  المكتب وسيضع. محددة قطاعات  في الواجبة  العناية  مبدأو المسؤول التجاري السلوك  بشأن  االقتصادي

 التعاون   لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  بتحديث  قيامهم  أثناء  االقتصادي  الميدان   في  والتنمية  التعاون  منظمة  في   الزمالءخدمة  
 .ةالجنسي متعددة بشأن المنشآت االقتصادي الميدان في والتنمية

 التعاون  ومنظمة  واالتحاد األوروبي  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم   مفوضيةبين    المشترك  الكتيب  وعالوة على  .52
يشرحاالقتصادي   الميدان  في  والتنمية الذي  والمعنون   ،واإلمداد  التوريد  بسالسل  المرتبطة  الرائدة  الدولية  األطر  ، 

  وضع   إلى  السياسات  باتساق  المشترك  االهتمام  أدى   ،" الدولية  صكوكل ا  الرئيسية  الرسائل:  المسؤولة  األعمالقطاعات  " 
 اإلنسان،  وحقوق  األعمال  بقطاع  المعني  العامل  المتحدة  األمم  فريق  بالتعاون مع  المكونة،  للهيئات  إضافية   إرشادية  وثيقة

 اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  التوجيهية  المتحدة  األمم  ومبادئ  الدولية  العمل  معايير  بين  الروابط"   والمعنون
  العمل الدولية  منظمة لشراكة األخرى الجوانب تشملو. " اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن الوطنية العمل وخطط

 تقرير  في  العالمية  القيمة  وسالسل  المنظمة  غير  السمة  عن  فصالً   االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  مع
ً :  المنظمة  غير  السمة"   بعنوان  المستوى  وعلى.  2022  عام  نهاية  في  نشره  المقررو "  جديد  اجتماعي  عقد   عن  بحثا

  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع  الشراكات  تتكاثر  القطري،
 . أعاله المذكورة  البرامج مثل المسؤول، التجاري السلوك بشأن اإلنمائي التعاون برامجمن خالل  االقتصادي

  لصالح   العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  وحماية  الالئق   العمل  لتعزيز  الثالثي  الخبراءاجتماع    استنتاجات  تضمنتو .53
 مؤتمر  مع  التعاون  كانو.  الدولية  المنظمات  مع  والتنسيق  التعاون  على   التركيز  ،الصادرات  تجهيز  مناطق  في  العاملين

 أجرت و. خاص على نحو مثمراً   االستثمار تشجيع لوكاالت العالمية والرابطة (األونكتاد) والتنمية للتجارة المتحدة األمم
ً   واألونكتاد  العمل الدولية  منظمة المنتدى   في  جرى عرضه  الحكومة،  تديرها  التي  المناطق  في  العمل  لسياسات  استعراضا

  من   8 الهدف  في  الصادرات  تجهيز  مناطق  مساهمة  تعزيزفي وثيقة بعنوان "   2019  العالمية لعام  التجارة  العام لمنظمة
 الحين،  ذلك  ومنذ  ." منطقة  100  استعراض:  الشامل  االقتصادي  والنمو  الالئق  العمل  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف
الدولية   منظمة  وسعت  متعددة   المنشآت  إعالن  باعتبار  ،" المستدامة  المناطق"   لدعم  شراكتهمانطاق    واألونكتاد  العمل 
ً   ةالجنسي ً أساسي  صكاً مرجعيا  . الصادرات  تجهيز  مناطق  بشأن  منظمةلل  المكونة  الهيئاتلمناقشات الجارية مع  تستند إليه ا  ا

العمل  منظمة استندت  ،2016  عام في االستثمار تشجيع لوكاالت  العالمية الرابطة  مع تفاهم  مذكرة توقيع منذو وبالمثل، .54
  األساس   ةالجنسي  متعددة  المنشآت  إعالن وشّكل  .  الصادرات  تجهيز  بمناطق  يتعلق  فيما  ووسعتها   العالقة   هذه  إلى   الدولية 
من الكيانات    وغيرهما  العالمية  الرابطةو  األونكتاد  مع  مماثلة  وكاالت  تعاونت  إذ  ،اتاالستثمار  تشجيع  بشأن  تدريبية  لدورة
التنميةالمباشر    األجنبي  الستثمارا  تأثير  تعزيز  كيفية  بشأن  إرشادات  لوضع   تجهيز   مناطق  في  ذلك  في  بما  ،على 

 . الصادرات
 العمل  برنامج  بأهداف  للنهوض  فرص  خلق  إلى  الواجبة  العناية  ببذل  المتزايد  االهتمام  أدى   أعاله،  وعلى النحو المذكور .55

 تعاون و  .ةالجنسي  متعددة  المنشآت  ذلك  في  بما  الخاص،  القطاع  مع  والمشاركة  المكونة  الهيئات   قدرات  تنميةفيما يتعلق ب
  استضاف   ،العمل الدولية منظمة من وبدعم المثال، سبيل علىو. الغاية هذه لتحقيق األكاديمية األوساط معأيضاً  المكتب

  2021عام    نسخة  تناولت  إذ   ،(بالفرنسية)  الدولي   االجتماعي  حواربشأن ال  اجتماعين  السياسية  للدراسات  باريس  معهد
  األخرى   التعاون  أوجه  تضمنتو.  العادلظروف االنتقال  و  الواجبة  العنايةمبدأ    إزاء  حدودلل  العابر  االجتماعي  الحوار  دور
 ة.  اإللزامي الواجبة العنايةبشأن  2017الفرنسي لعام  قانونال تنفيذ عن وتقريراً  مؤتمراً  األكاديمية األوساط مع

تطبيق    بشأن   ،الذهبقطاع    مثل  ، واإلمداد  التوريد  بعض سالسل  في  الفاعلة  للجهات  خاص  تدريب  بإعداد  المكتب  يقومو .56
 تتناول   والخاص   العام   القطاعين   مع   جديدة  شراكات  في أيضاً    المكتب  دخلوعلى المستوى القطاعي.    الواجبة  العنايةمبدأ  

 بين  الشراكات  ساعدتفي تركيا،  و.  القطري  المستوى  على   والعالمية  المحلية  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  العمل  ظروف
 ربط  خالل   من  األطفال  عمل   لمكافحة  التعاونية  النهج  تحفيز  في  CAOBISCOو   Ferrero  مع  والخاص   العام  القطاعين

 مشروع  يتعاون  وبالمثل،.  األطفال  عمل  لمكافحة  والمستقبلية  الحالية  الوطنية  بالبرامج  الخاص  القطاع  يبذلها  التي  الجهود
ACCEL Africa  الصحية   التغطيةنطاق    لتوسيع  الخاص  والقطاع  والتعاونيات  الوطنية  الصحي  التأمين  صناديق  مع  

 . األطفال ل عم على  ا اإلجراء من انعكاساتلهذما  موسيقيّ  ،الكاكاو  لمزارعي الشاملة
 من  األخرى  والمتوسطة والوكاالت  الصغيرة  المنشآت  ذلك  في  بما  ، الخاص  القطاع  مع  مشاركته  تعميق  المكتب  يواصلو .57

  ، 7-8 والتحالف ،الجبري العمل بشأن الدولية العمل لمنظمة الجديدة العالمية األعمال وشبكة األطفال عمل منصة خالل
 .األجور  في للمساواة الدولي االئتالفو

https://www.oecd.org/corporate/forum-on-due-diligence-in-the-garment-and-footwear-sector.htm
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_763742/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/briefingnote/wcms_800261.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/briefingnote/wcms_800261.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_739544.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_739544.pdf
https://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/actualites/2emes-rdv-du-dialogue-social-international.html
https://www.ilo.org/paris/actualites/WCMS_732474/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_761643/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/WCMS_790633/lang--en/index.htm
file:///C:/Users/khoury/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HVNMGAP2/Equal%20Pay%20International%20Coalition
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  مالحظات ختامية 

  سالسل   في  الالئق  العمل  مجال  في   العمل الدولية   منظمة  لعمل  تنسيقي  إطار  بمثابة  يكون  أن  العمل  برنامج  من  القصد   كان .58
وعلى .  " واحدة  دولية  عمل  منظمة"  مبدأ  على  يقوم  األهداف  ومحدد  مركز  نهج  توفير  بهدف   العالمية،واإلمداد    التوريد

  دعم إلى  ةالموجه منظمةلل ةالمنتظم األنشطة معظم تشمل العمل برنامج في الواردة  الحصائل فإنّ  سابقاً، النحو المذكور
  الممكن  من  كان  معينة،  دولية  عمل  معايير  تعزيز  المثال  سبيل  على  ،هذه األنشطة  بعض  أنّ   حين  فيو.  المكونة  الهيئات

ً   وفر   أنه  إال  العمل،  برنامج  عن  مستقل  بشكل  تتم  أن ً   زخما   مسائل لل  الشاملة  الطبيعة  إنّ   ذلك،  على  عالوة.  لها  إضافيا
  إن  ،في منظمة العمل الدولية  سياساتال  إدارات  من  العديد  أنّ   تعنيواإلمداد    التوريد  سالسل  في  الالئق  بالعمل  المرتبطة

 .العمل برنامج أهداف  ملكّ يُ  عمالً  أدت أوواإلمداد  التوريد  سالسل في  صريح بشكل شاركت إما جميعها، يكن لم
  العاملة،  األفرقة تشكيل ذلك في بما ،العامةللسياسات   العام المدير ةنائب  مكتبالمبذولة بدعم من  التنسيق جهود أثمرتو .59

منظمة عمل "  المتكامل  النهج  غرار  على  منسقةال  مشاريعال  مقترحات  كما يتبيّن من  اإلدارات،  بين  التنسيق  زيادة  عن

. في المنظمة  الرئيسية  والبرامج  اتالسياس  إدارات  مختلف  بين  التواصل  من  مزيدالو  ،SIRAYE  لبرنامج  دولية واحدة" 

  لتكييف   " فيتنام  في   األفضل  برنامج "العمل  مع  فيتنام  في  اإللكترونيات  قطاع  في  المشاريع  تعاونت  المثال،   سبيل  على 
 أماكن  فيو.  اإللكترونيات  صناعة   واستخدامها في  الملبوسات  قطاع  في   المستخدمة  األدواتبعض  و  االستشاري  نهجها

  للجائحة،  االستجابة في الهيئات المكونة دعم إلى تركيزه المكتب حّول إذ ،19-كوفيد جائحة بسبب الزخم تعطل أخرى،
ً  التعافيوتحقيق   . الحقا

  التوصل  في  فشل  الذي  العالميةواإلمداد    التوريد  سالسل  في  الالئق  العمل  تحقيق  بشأن  التقني  االجتماع  توقيت   يكن  لمو .60
للمسألة   تناول  في   والتأخير  العالم،  من  كبير  جزء  إغالق   من  وجيزة  فترة  قبل  استنتاجات  إلى اإلدارة    حتى   مجلس 

ً ؤم  ، 2021  مارس آذار/  ً   للمضي  اتيا من    عليه   المؤسسي  الطابع  إضفاء  وزيادة"  واحدة  دولية  عمل  منظمة"   نهج  في   قدما

 One  لبرنامج(  2022)  المدة  لمنتصف  مستقل  تقييم  أكد  ذلك،   ومع.  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  الالئق  العمل  تعزيزأجل  
ILO-SIRAYE   ّالتآزر   أوجه  من  واالستفادة  واحد  وقت  في  التحديات  من  للعديد  باالستجابة  للبرنامج  سمح  نهجهذا ال  أن  

التدخالت المتعددة    األسلوب الذي تلجأ إليه في تناول  رون يقدّ   المصلحة  أصحاب  أنّ   إلى  مشيراً ،  المكوناتمختلف    بين
 كافة  تدمج  للتنسيق،  ةرسمي  ةعالمي  يةهيكل  وجود  عدم  تحديدها  تم  التي  الثغرات  ومن.  في مجملها، ولس كٌل على حدة

  إلى   الممارسات  وأفضل  المستخلصة  الدروس  نقل  يمكن  بحيث  ،ةالقطري  إلى جاني األفرقة  المقر  مستوى  على  اإلدارات
الناشئ   التنظيمي  التعلم  من  االستفادة   بأنه ينبغي   التقييم  أوصى  النهاية،  وفي.  المستقبلية"  واحدة   دولية  عمل  منظمة"   برامج

 .منظمةال أنحاء جميع في واسع نطاق على وتقاسمه" واحدة دولية عمل منظمة"  نهج عن
  المستدامة واإلمداد    التوريد  سالسل   تصميم  فإنّ   ،" صفر  الرؤية"   صندوق  ونهج  One ILO-SIRAYE  برنامجإلى    واستناداً  .61

 البحث  نهج  وثيق  بشكل  يجسد، و2021  عام  في  وقطاعات  بلدان   خمسة   في  إطالقه  تمفي المستقبل    أفضل  برنامج  لبناء
  الالئق   العملمجال    في والفرص  القصور   أوجه   مجموعة  إذ يراعي  ؛المدة  منتصف  تقرير  في  المقترح  الجماعي   والعمل

  وضع   في   ويساعدهم  المستويات،  جميع  على  اجتماعي  حوارإلجراء    المصلحة  أصحاب  ويجمع  معين،  قطاع  في
ً . الالئق بالعمل للنهوض مشتركة استراتيجيات   العالمية، واإلمداد  التوريد سالسل  في تينالمهني  والصحة سالمةلل وتحقيقا

ً أساسبوصفها    البياناتإلى    الماسة  حاجةبشأن ال  قوية  حجج  تقديم  " صفر  الرؤية"   صندوق  واصل  والتي   ،الجماعي  للعمل  ا
 .مرجعية أداةك منظمةلل التابعةواإلمداد  التوريد سلسلة خرائط رسم منهجية بدأ استخدام إذا توليدها يمكن

 عيد ت  أن  اشأنه  من  ،وصحية  آمنة  عمل  بيئة  توفير  أال وهيفي المبادئ والحقوق األساسية في العمل،    فئة خامسة  اعتمادو .62
 منصاتالو  مبادراتال  أنّ   حين  فيو.  واإلمداد  التوريد  سالسل  بشأن  منظمةال  لعمل  البرنامجية  والبيئة  السياسة  تركيز

،  الجبري   والعمل  األطفال  عمل  ظلي،  العمل  في  األساسية  والحقوق  للمبادئ  المترابطة  لطبيعةتظهر االحالية في هذا المجال  
 للحرية   التمكينية  للحقوق  ملحوظ  بشكل  أقل  اهتمام  إيالء  تمو.  المانحة  لجهاتإلى ا   بالنسبة  أولويةً   قليلة،  استثناءات  مع

 حماية  نظمالجائحة الستار عن    لرفع  ونتيجةً   أخرى،  ناحية  ومن.  الجماعية  المفاوضة  في  بالحق  الفعلي  واالعتراف  النقابية
 االجتماعية  الحماية  لتعزيز  أكبر   مساحة  المكتب  لدى  كان  والمجتمعات،  لالقتصادات  رئيسي  خطر  كعامل  ضعيفة  اجتماعية

 . أساسي  كهدف الشاملة
ً   بعد  تتخذ  لم  منظمة العمل الدولية  أنّ   من  الرغم  علىو .63 ً   نهجا  فإنّ   ،واإلمداد  التوريد  بسالسلالمتعلق    عملها  تجاه  متسقا

  واإلمداد   التوريد  سالسل  في   الالئق  العمل  ضمان   إلى  الرامية   الخيارات  بشأن  الثالثي  العامل  الفريق  وتقرير  اجتماع

.  لمجلس اإلدارة   الحالية  الدورة  في  ى التقريرعل  المصادقة  تمت  إذا  سيما  ال  بالخير،  انيبشر(  GB.346/INS/6الوثيقة  )

 بسالسل   المعني  الثالثي  العامل  فريقلل  األساسية  الدعائم  فإنّ   الخصوص،  وجه  على  المعيارية  غير  بالعناصر  يتعلق  فيماو
ً "   منطق  تكرر  واإلمداد  التوريد  بحثي   أعمال  جدول  على  تركيزه  في  2019  عام  في  المكتب  اقترحه  الذي"  المضي قدما

https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_841169/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB346/ins/WCMS_858841/lang--en/index.htm
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  ودعم   الجماعي،  العمل  بضرورة  قرارواإل  ،واإلمداد  التوريد  سلسلة  مستويات  جميعب  واالهتمام  البيانات،  وتوليد  منسق
  ، 2016  عام  منذ  العمل  وعالم  األطراف  متعدد  النظام  فينطاقاً    األوسع  التحوالت  وتعبيراً عن.  للموارد  المتسقة  التعبئة

  سالسل   في  الالئق  بالعمل  للنهوض  كأداة  التجارية  بالسياسة  المتعلق  العمل  برنامج  من  أبعد  إلى  األساسية  تذهب الدعائم
 االتجاه،  هذا   في  بالفعلواإلمداد    التوريد  فيما يتعلق بسالسلالمكتب    عمل  تطور  العملية،  الناحية  ومن.  واإلمداد  التوريد
بشأنال  بفضل البحثي  والتجارة   الهيكلي  التحول  على  تركز  التي  البرامج  من  وغيره  الالئق  والعمل  التجارة  برنامج 

 إلى ضرورة وجود   أكبر بوضوح    لالستراتيجية تشير  األساسية  الدعائم  أنّ   ذلك،  من  واألهم.  القطاعية  واالستراتيجيات
 .والبحث اإلنمائي والتعاون اإلشراف نظام بين قوية  صلة

 ، واإلمداد  التوريد  سالسل  في  الالئق  بالعمل  هوضمن أجل الن  لعملها  التالية  الخطوات  في  منظمة العمل الدولية  تنظر  بينماو .64
 المنظمة،   طموحات  ى معشتتما  غيليةالتش  واالستراتيجيات  الموارد  أنّ   لضمان   اإلدارة   مجلس  بإرشادات  المكتب  يرحب

ً واإلمداد تضيف    التوريد  التي تضطلع بها المنظمة فيما يتعلق بسالسل  نشطةمختلف األ  وأنّ    مجرد جمع   من  أكبر  شيئا
 .أجزائها

 




