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 األعمال جدول من التاسع البند

 الشراكات واتساق السياساتاستراتيجية 

 
 غرض الوثيقة

( إلنفاذ 7192)آذار/ مارس  971من باب متابعة برنامج العمل الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته 
القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، تقترح هذه الوثيقة استراتيجية محتملة 

الالئق من خالل الشراكات واتساق السياسات مع تركيز خاص على تشجيع النمو من أجل النهوض بالعمل 
اإلقليمية والدولية. وإذا  الشامل والعمل الالئق على المستوى القطري مع المؤسسات المالية االقتصادية

ة يوافق مجلس اإلدارة على هذه المقترحات فسوف تنفذ كجزء من الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدول
، التي تشدد على أن الشراكات واتساق السياسات حاسمة من أجل تحقيق الرؤية 7179-7192للفترة 

. كما أنها ستنفذ باالقتران مع البرنامج والميزانية 7179االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية بحلول عام 
راتيجية التعاون اإلنمائي ، وإلى جانب است7179-7171والبرنامج والميزانية للفترة  7191-7192للفترة 

 لمنظمة العمل الدولية.

 

 األهداف االستراتيجية جميعها. :الهدف االستراتيجي المعني

 النتيجة التمكينية ألف: التوعية الفعالة بشأن العمل الالئق. :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

 نعم. االنعكاسات السياسية:

 ال توجد في هذه المرحلة. القانونية:االنعكاسات 

 ال توجد في هذه المرحلة. االنعكاسات المالية:

سوف تدمج االستراتيجية المقترحة في برامج وميزانيات منظمة العمل الدولية القائمة والمقبلة واستراتيجيات  إجراء المتابعة المطلوب:
 الدعم المتصلة بها.

 متعدد األطراف. إدارة التعاون الوحدة مصدر الوثيقة:

  ؛GB.328/PVالوثيقة  ؛GB.328/INS/7؛ الوثيقة GB.325/PVالوثيقة  ؛GB.325/INS/6الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
 .GB.331/INS/3الوثيقة  ؛GB.329/PVالوثيقة  ؛GB.329/HL/1الوثيقة  ؛GB.329/INS/7الوثيقة 
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 معلومات أساسية

.  يتجزأ من التقدم االقتااد تتمثل والية منظمة العمل الدولية في تعزيز التقدم االجتماعي بوصفه جزءاً ال .1

ن األهداف بي طالما تلقى مفهوم اتساق السياسات تأييداً قوياً ضمن منظمة العمل الدولية بغية تحقيق التداؤبول

نسبة إلى منظمة العمل الدولية، وبال 1االقتاادية واالجتماعية، وفي السنوات األخيرة مع األهداف البيئية كذلك.

هذا األمر إدماج األهداف االجتماعية واألهداف المتعلقة بالعمالة فضالً عن حقوق العمل في صياغة  ىنع

السياسات االقتاادية على األهداف االجتماعية واألهداف المتعلقة  أثر وتقييم ،السياسة االقتاادية األوسع نطاقاً 

 بالعمالة، وتقييم المبادالت المحتملة وتحديد السياسات التي يمكن أن تخلف آثاراً تخفيفية حيثما اقتض  الضرورة.

ر منظوومن المحتمل أن تقارب مختلف المؤسسات االقتاادية اإلقليمية والدولية نهج اتساق السياسات من  .2

 وعليه قد تختلف آراؤها بشأن قضايا محددة من قبيل األجور والحماية االجتماعية. ،الوالية العائدة لكل منها

وتبين الوثيقة ثالثة عناصر رئيسية من استراتيجية مقترحة لمنظمة العمل الدولية من أجل النهوض بالعمل  .3

 الالئق من خالل الشراكات واتساق السياسات:

لى المستويات األخيرة من الحوار رفيع المستوى مع المنظمات والتجمعات اإلقليمية والدولية الحفاظ ع )أ(

والاين  )البرازيل واالتحاد الروسي والهند BRICSالرئيسية من قبيل مجموعة العشرين ومجموعة 

 وجنوب أفريقيا(؛

وث المشتركة مع المنظمات الحوارات السياسية على مستوى القمة والبح إجراء اغتنام الفرص من أجل )ب(

الدولية الرئيسية بأسلوب منسق على نحو أفضل والتنسيق بين هذه الجوانب بفعالية لتحقيق واإلقليمية 

 أقاى قدر من النتائج؛

 اختبار نهج متكامل إزاء العمل الالئق والنمو الشامل في عدد مختار من البلدان. )ج(

من أجل  0202لتنفيذ برنامج عام  والدولية ائر المنظمات اإلقليميةولقد كان تعاون منظمة العمل الدولية مع س .4

( وإنجاز قدر أكبر من اتساق السياسات ضمن منظومة األمم المتحدة، 0202التنمية المستدامة )برنامج عام 

، فضالً عن شتى وثائق مجلس اإلدارة 0(0212للمؤتمر ) 121موضوع تقرير المدير العام المقدم إلى الدورة 

ويناب التركيز الرئيسي لهذه الوثيقة بالتالي على تعزيز  0لمناقشات الجارية على مدى السنتين الماضيتين.وا

النمو الشامل والعمل الالئق مع المؤسسات التجارية والمالية واالقتاادية اإلقليمية والدولية. بيد أن الشراكات 

واالقتاادية على السواء تشكل جزءاً من االستراتيجية مع األمم المتحدة واتساق السياسات مع المؤسسات المالية 

 المقترحة.

  

 

ير ، تقرير المدير العام، التقرالعمل في مناخ متغير: المبادرة الخضراءمكتب العمل الدولي: انظر على سبيل المثال،    1

مبادئ توجيهية من أجل انتقال عادل ومكتب العمل الدولي:  ،0212، جنيف، 122األول، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
 .0211، جنيف، نحو اقتاادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع

، تقرير المدير العام، التقرير 0202ادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام مب: مكتب العمل الدولي   0

 .0212، جنيف، 121األول )باء(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

  ؛GB.328/PVالوثيقة  ؛GB.328/INS/7الوثيقة  ؛GB.325/PV؛ الوثيقة GB.325/INS/6قة الوثي   0

 .GB.329/PVالوثيقة  ؛GB.329/HL/1الوثيقة  ؛GB.329/INS/7الوثيقة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479779.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_414609.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531684.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544821.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545837.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
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 اتساق السياسات في عالم يتسم بنماذج اقتصادية متنافسة

على الدعوة إلى اعتماد سياسات من أجل النمو  على نحو حثيث خالل العقد الماضي، دأب  منظمة العمل الدولية .5

دعم قو  من الهيئات المكونة تجل  هذه الدعوة في برنامج عام بفضل الشامل والعمالة الكاملة والعمل الالئق، و

نمو المن أهداف التنمية المستدامة، الذ  يدعو الدول األعضاء إلى أن "تعزز  8وال سيما في الهدف  0202

 4".والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع المستدامو الشاملو المطرد االقتااد 

بأن الشراكات واتساق السياسات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكن  0202ام ويقر برنامج ع .6

البرنامج ال يحدد بالتفايل السياسات المطلوبة لتحقيق األهداف والمقاصد التي يتضمنها. كما أنه ال يقدم 

ة هداف االقتااديإرشادات بشأن التطبيق التسلسلي لألهداف السياسية وبشأن المبادالت الممكنة بين األ

 .واالجتماعية والبيئية

جور واالتجاهات وكان من شأن طائفة من التطورات الجيوسياسية وسوق العمل العالمي واالتجاهات في األ .7

إلى اشتداد الشواغل بشأن عواقب تنامي انعدام المساواة في الدخل والثروات. ومن  ت مؤخراً د  االجتماعية أن أ

. باإلضافة إلى ذلك، هناك في أجزاء عديدة 0212مليون في عام  0٫4العالمية بزهاء  المتوقع أن تزيد البطالة

من العالم نسبة متزايدة من الوظائف في أشكال العمل المتنوعة أو غير المعتادة ذات النوعية والظروف 

أن تتفاقم بفعل ويحتمل  2وقد بات  النجاحات الماضية في الحد من العمالة المستضعفة مهددة اآلن 1المتغيرة.

آثار تغير المناخ. ويبين االرتفاع السريع في التفاوت في الدخل وركود أو انخفاض األجور في الطرف األدنى 

في المائة من سكان  22في حين أن ما يزيد على  2من جدول توزيع الدخل، أن النمو االقتااد  لم يكن شامالً 

 8الجتماعية.العالم ال يحالون على تغطية مالئمة بالحماية ا

 التنمية المستدامة. ضطرابا إلى العجز في العمل الالئق هذه أنها تؤد  بت  مواطنالعديد من البلدان أثوفي  .8

وقد حفز هذا الوضع بالمؤسسات المالية واالقتاادية اإلقليمية والدولية إلى أن تزيد تركيز اهتمامها على قضايا 

 تحتل صميم والية منظمة العمل الدولية المتمثلة في العدالة االجتماعية.

ا فيها االتحاد األفريقي واللجان بم ،ولقد دأب  المنظمات الدولية والمؤسسات متعددة األطراف الرئيسية .9

الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في  صندوق النقد الدولي ومجموعة البنكاالقتاادية التابعة لألمم المتحدة و

الماارف المركزية ووزارات المالية والتجارة  التجمعات الكبرى من الميدان االقتااد ، على اللجوء إلى

 تأملأساليب مواجهة السخط الشعبي على العولمة واإلصالحات الممكنة التي  لمناقشة 0212والتنمية في عام 

تدعو إلى  أسباباً وتقدم هذه التطورات  9أن تساعد على نشر منافع انفتاح االقتاادات على نحو أوسع نطاقاً.

لشامل والعمالة االتفاؤل بأن صانعي السياسات قد يابحون أكثر تأييداً لتشجيع السعي المتزامن إلى تحقيق النمو 

الكاملة والعمل الالئق وانتقال عادل إلى استدامة بيئية بدالً من اعتماد نهج قائم على نظرية اقتاادات "رشح 

 المنافع".

  

 
مل سية من عكبيراً من األهداف والمقاصد األخرى التي تتناول المجاالت الرئي اً تتضمن أهداف التنمية المستدامة عدد   4

 منظمة العمل الدولية.

 انظر:   1
OECD: Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Key Issues Paper, 7–8 June 2017, p. 13. 

  :Geneva, 2017.Trends 2017 –World Employment and Social Outlook ILO , انظر:   2

  :Geneva, 2016.17: Wage inequality in the workplace–Global Wage Report 2016ILO ,انظر:    2

 انظر:   8
ILO: World Social Protection Report 2014–15: Building economic recovery, inclusive development 

and social justice, Geneva, 2014. 

؛ اجتماع مجلس منظمة التعاون 0212الدولي، نيسان/ أبريل  اندوق النقد الدولي ومجموعة البنكاجتماعات الربيع ل   9

 .0212والتنمية في الميدان االقتااد  على المستوى الوزار ، حزيران/ يونيه 
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وعلى الرغم من ذلك، ال تزال فوارق هامة في اآلراء قائمة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية حول  .11

واالجتماعية والبيئية المطلوبة لتحسين حاة منافع النمو االقتااد  وتحقيق  تفاصيل السياسات االقتاادية

من أهداف التنمية المستدامة. ويتفاقم ذلك في بعض األحيان على المستوى الوطني حيث تتبع مختلف  8الهدف 

لياً ون متسقة كسياسات ال تك –سواء كان  وزارات المالية أو التخطيط أو العمل أو البيئة  –الوزارات المعنية 

إزاء العمل الالئق بأسلوب شامل أو منسق. واإلخفاق في إشراك منظمات أصحاب  متكامالً  نهجاً أو ال تتبع تماماً 

العمل أو منظمات العمال على نحو منتظم في العديد من البلدان يؤد  بدوره إلى فقدان فرصة استخدام الهيكل 

لتعزيز قدر أكبر من اتساق السياسات من أجل العمل الالئق من  الثالثي والحوار االجتماعي كوسيلة أساسية

 خالل عمليات شاملة.

وتغير البيئة الجيوسياسية، فإن من غير  ورغم وجود أمثلة كثيرة عن نجاح التعاون متعدد األطراف في الماضي .11

 يشمل نهج أكثر المحتمل التوصل إلى اتفاق كامل حول جميع جوانب السياسة االقتاادية واالجتماعية. وقد

واقعية بالتالي إزاء اتساق السياسات إرادة للمشاركة في حوار مجٍد بشأن السياسة االقتاادية واالجتماعية عبر 

جميع المؤسسات وبالتركيز على أهداف وطنية ودولية متفق عليها وباالستناد إلى االحترام المشترك للخبرات 

رى األساسية لمؤسسة أخ المبادئ تقوضالدعوة إلى اعتماد سياسات  والميزة النسبية لكل منظمة وااللتزام بعدم

ق ينطبق ذلك على سبيل المثال على المبادئ والحقو . وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية،أو تنفيذ هذه السياسات

 ية.ناألساسية في العمل التي اعتمدتها جميع الدول األعضاء حتى وإن لم تكن قد صدق  على االتفاقيات المع

 منظمة العمل الدولية أهم عناصر استراتيجية 
 من أجل النهوض بالعمل الالئق من خالل الشراكات 

 واتساق السياسات

بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، تستند استراتيجية منظمة  0212تمشياً مع قرار عام  .12

والية المنظمة المتمثلة في العمل مع المؤسسات االقتاادية والمالية اإلقليمية والدولية كما هو  إلىالعمل الدولية 

بشأن العدالة االجتماعية من  0228ومؤكد في إعالن منظمة العمل الدولية لعام  12وارد في إعالن فيالديلفيا

 11أجل عولمة عادلة )إعالن العدالة االجتماعية(.

  

 

 ة، فيبالسياسات المالية واالقتاادية الدولي فيما يتعلق بنشاطها المتالترد الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية    12

والمدرج في دستور منظمة  1944في عام  منظمة العمل الدولية، المعتمد في فيالدلفياهداف ومقاصد اإلعالن الخاص بأ

"أن جميع السياسات  "1: "العمل الدولية. وتنص الفقرات الرئيسية في اإلعالن بشأن السياسات المالية واالقتاادية على

قدر م على هذا الضوء، وأال  تُقبل إال  بالوالمالي، يجب أن تقي  والتدابير الوطنية والدولية، وال سيما في الميدان االقتااد  

" "أن على 0" الذ  يتبدى فيه أن من شأنها أن تيسر، ال أن تعرقل، إنجاز هذا الهدف األساسي" ]العدالة االجتماعية[؛

ذا الحكم عليها على ضوء همنظمة العمل الدولية مسؤولية دراسة جميع السياسات والتدابير االقتاادية والمالية الدولية و

" "أن لمنظمة العمل الدولية، وهي تنهض بالمهام الموكلة إليها، وبعد النظر 0الهدف األساسي" ]العدالة االجتماعية[، "

 في جميع العوامل االقتاادية والمالية ذات الالة، أن تدرج في مقرراتها وتوصياتها أ  أحكام تراها مناسبة.

لفيا "ال يزال مناسباً إعالن فيالد، يقر المؤتمر بأن 0228بموجب إعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،    11

تماماً في القرن الحاد  والعشرين". وكما يتجلى في الفقرة التالية من إعالن العدالة االجتماعية، يشمل ذلك أجزاء إعالن 

]إن المؤتمر[ يضع على عاتق منظمة العمل واالقتاادية اإلقليمية والدولية: " التي تتناول المؤسسات المالية 1944عام 

الدولية مسؤولية بحث وفحص جميع السياسات االقتاادية والمالية الدولية على ضوء الهدف األساسي المتمثل في تحقيق 

وب التنفيذ"، وافق  الهيئات المكونة العدالة االجتماعية". وفي القسم ثانياً من إعالن العدالة االجتماعية، بعنوان "أسل

للمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى المعهود إليها بواليات  -لمنظمة العمل الدولية باإلجماع على الايغة التالية: "جيم

نبغي يفي ميادين وثيقة الالة، إسهام مهم يمكن أن تقدمه من أجل تنفيذ هذا النهج المتكامل ]إزاء برنامج العمل الالئق[. و

لمنظمة العمل الدولية أن تدعو هذه المنظمات إلى تعزيز العمل الالئق، على أن يؤخذ في االعتبار أن لكل وكالة ملء 

التحكم بواليتها. ونظراً إلى أن السياسة المتالة بالمبادالت التجارية واألسواق المالية تؤثر في آن معاً على العمالة، فإن 

وم على تقييم هذه اآلثار على العمالة لتحقيق هدفها الرامي إلى جعل العمالة تحتل صميم دور منظمة العمل الدولية يق

 السياسات االقتاادية".
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مجلس اإلدارة السابقة، سيناب تركيز االستراتيجية المقترحة على االسهام في  تقراراوتمشياً مع مناقشات و .13

تحقيق أهداف التنمية المستدامة األكثر صلة بوالية منظمة العمل الدولية وستكون متمشية تماماً مع األهداف 

، ودورات البرنامج 0201-0218االستراتيجية الشاملة لمنظمة العمل الدولية والخطة االستراتيجية للفترة 

والميزانية الجارية والمستقبلية. كما ينبغي لها أن تراعي نتيجة المناقشات المتكررة المتالة بالمقترحات واسعة 

إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من نها األمين العام لألمم المتحدة في تقريره األخير: النطاق التي بي  
ا يبينه في تقريره المقبل 10: كفالة مستقبل أفضل للجميع0202لمستدامة لعام التنمية ا أجل تنفيذ خطة ، فضالً عم 

. ويقدم التقرير رؤية األمين العام بشأن اإلصالحات 0212نهاية عام بحلول بشأن الموضوع والذ  سيقدم 

 0202نامج عام واسعة النطاق المطلوب إدخالها على المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة لتحقيق أهداف بر

بالتركيز على الالة بين التنمية والسالم والشؤون اإلنسانية فضالً عن زيادة اتساق السياسات والعمليات بالترافق 

 مع الوقاية بوصفها ركيزة مشتركة ذات أولوية ضمن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

من خالل الشراكات واتساق السياسات في وسيجر  الدفع قدماً بالعمل الرامي إلى النهوض بالعمل الالئق  .14

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، عن طريق مواصلة تنفيذ مناة موارد منظمة العمل الدولية من أجل العمل 

الالئق في سبيل تنمية مستدامة لتسهيل زيادة ضلوع الهيئات المكونة وموظفي منظمة العمل الدولية في األنشطة 

أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على المستوى القطر . كما سيجر  تعزيز المتالة بتاميم وتنفيذ 

الشراكات واتساق السياسات من أجل العمل الالئق في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية عن طريق مواصلة 

ها منظمة في قيادتااللتزام في الشراكات متعددة أصحاب المالحة والتحالفات والمبادرات التي تقودها أو تشارك 

 العمل الدولية.

 إطار لاللتزام

يجر  التعاون بين منظمة العمل الدولية والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى في الوق  الراهن على عدة  .15

 المستويات المبينة أدناه. الحار،مستويات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

 حوارات رفيعة المستوى )أ(

)أو من يمثله( على نحو منتظم في طائفة من األحداث التي تنظمها أهم  لمكتب العمل الدولي ير العاميشارك المد .16

إلنمائية ا المؤسسات اإلقليمية والدولية على المستوى الوزار . وهي تشمل اللجنة النقدية والمالية الدولية واللجنة

الدولي وصندوق النقد الدولي، وتضم أساساً الماارف المركزية ووزارات المالية.  التابعة لمجموعة البنك

وتجتمع هذه اللجان مرتين في السنة. ويقدم المدير العام بيانات خطية تتيح له إبالغ آراء منظمة العمل الدولية 

 اسات االقتاادية.بشأن آخر االتجاهات والتطورات السياسية واالقتاادية العالمية إلى أهم صانعي السي

توفر مشاركة منظمة العمل الدولية في مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية / مجموعة السبعة وعمليات  ،كذلك .17

BRICS  وغيرها، فرصاً أمام منظمة العمل الدولية لتقدم منظورها بشأن التطورات االقتاادية واالجتماعية

أصبح فريق العمل المعني  ،0214ية والتنمية والعمل. وفي عام الرئيسية إلى القادة الوطنيين وإلى وزارات المال

لباً غا ،بالعمالة هيئة دائمة وبات  منظمة العمل الدولية منذ ذلك الحين مدعوة إلى أن تقدم عمالً تحليلياً يُعتد به

لي. وقد الدو الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتااد  وصندوق النقد بالتعاون مع مجموعة البنك

بما فيها سياسات األجور المستدامة  ،أسهم هذا التعاون في بيانات مجموعة العشرين بشأن طائفة من المسائل

 وسد الثغرات بين الجنسين في سوق العمل وسالسل التوريد واإلمداد العالمية المستدامة.

  

 

إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المجلس االقتااد  واالجتماعي لألمم المتحدة:    10
تموز/ يوليه  A/72/124–E/2018/3 ،11، تقرير األمين العام، الوثيقة ل للجميع: كفالة مستقبل أفض0202المستدامة لعام 

0212. 
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ولية وباألخص في سياق تنفيذ برنامج وتتعاون منظمة العمل الدولية تعاوناً وثيقاً مع شتى المنظمات الد .18

متعدد األطراف. كما ُعي ن المدير السياسات والعمليات ضمن النظام بهدف تحقيق أكبر اتساق في  0202 عام

برامج، وتشمل والية اللجنة "تعزيز اتساق بال المعنيةالعام مؤخراً رئيساً للجنة األمم المتحدة رفيعة المستوى 

ج استجابة للواليات الحكومية الدولية ودعماً لألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً". السياسات وتنسيق البرام

إلى أنه على المستوى اإلقليمي، فإن المديرين اإلقليميين يشاركون في حوار رسمي وغير رسمي منتظم أضف 

 مع شتى المؤسسات والماارف االقتاادية اإلقليمية.

 شأن السياساتالبحوث والمناقشات التقنية ب )ب(

في الماضي، كان  منظمة العمل الدولية ضالعة بالتعاون مع أهم المنظمات اإلقليمية والدولية في طائفة واسعة  .19

، قام  منظمة العمل الدولية بمشاركة مجموعة 0214من البحوث والمسائل اإلحاائية والسياسية. ومنذ عام 

الدولي بتنظيم مناقشات منتظمة رفيعة المستوى على أساس خارطة طريق متفق عليها تحدد مجاالت  كالبن

التعاون ذات االهتمام المشترك بما يقابل األولويات االستراتيجية وواليات المنظمتين. وتشمل خارطة الطريق 

 ئدة.حااءات ومواضيع معينة في البرامج الرااإلمجاالت سياسية من قبيل البحوث و

السياسية ومشاريع بحثية مشتركة وأنشطة تتعلق  تكذلك، هناك تعاون على مستوى القمة بشأن المناقشا .21

باإلحااءات، مع الماارف اإلقليمية والمؤسسات االقتاادية اإلقليمية ومن حين إلى آخر مع صندوق النقد 

نشطة على أساس تخاياي بقدر أكبر الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتااد . وتجر  هذه األ

ويمكن تحسين تنسيقها بحيث تحسن الفعالية واألثر. ولقد أبرم  منظمة العمل الدولية اتفاقات تعاون مع منظمات 

أن تضطلع بالمزيد لتنفيذ بحوث  ،بل ينبغي لها ،من الدستور ولكن يمكنها 10دولية أخرى على أساس المادة 

نتظم وأفضل تنسيقاً بشأن السياسة الرامية إلى الدفع قدماً بالعمل الالئق. ومن شأن ومناقشات تقنية على أساس م

 تنفيذ استراتيجية معارف منظمة العمل الدولية أن يسهل هذه العملية.

 التعاون على المستوى القطري )ج(

ألمم المتحدة   مع اإن منظمة العمل الدولية ضالعة في الوق  الراهن في تعاون موسع على المستوى القطر .21

الدولي وطائفة من الماارف اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات االقتاادية اإلقليمية. ويتخذ عملها  ومجموعة البنك

العمل الجبر  في مع مجموعة البنك الدولي شكل مشاريع تعاون إنمائي بشأن مواضيع مختارة من قبيل 

الالجئين السوريين في األردن. ومن شأن زيادة  أوزبكستان وعمالة الشباب في زمبابو  والوظائف من أجل

في التشخياات القطرية المنتظمة المقبلة لمجموعة البنك الدولي وعمليات أطر  على نحو منتظمالمشاركة 

الشراكات القطرية وباالستناد إلى الدروس المستمدة من مشاركة منظمة العمل الدولية في عمليات ورقات 

 يز قدرتعز استراتيجية الحد من الفقر في الماضي، أن تجعل منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة قادرة على

 أكبر من اتساق السياسات من أجل العمل الالئق على نحو أكثر فعالية على المستوى القطر .

التي  ،وغالباً ما ينفذ عمل منظمة العمل الدولية على المستوى القطر  في إطار البرامج القطرية للعمل الالئق .22

ج القطرية للعمل الالئق، قد توجد أطر دولة عضو. وفي غياب البرام 122يجر  تنفيذها حالياً في أكثر من 

برنامجية أخرى. وفي حين تسعى جميع هذه البرامج إلى الدفع قدماً بالعمل الالئق بأسلوب متكامل فإنها غالباً 

ما تركز على تحقيق النتائج التي يتعين أن تتوصل إليها منظمة العمل الدولية بذاتها وأحياناً بالشراكة مع منظمات 

الدفع قدماً بسياسات بيئية واجتماعية واقتاادية ووطنية أكثر  علىلية أخرى، ولكن ليس بالضرورة إقليمية ودو

 اتساقاً لاالح العمل الالئق.

وفي هذا الادد، غالباً ما دع  الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى بذل جهود للنهوض بقدر أكبر من  .23

المستوى القطر  األوسع نطاقاً. ومن شأن ذلك أن يستدعي تركيزاً اتساق السياسات من أجل العمل الالئق على 

وطنياً على األهداف االستراتيجية األربعة جميعها في برنامج العمل الالئق وعلى األهداف المشتركة المتمثلة 

ونظراً  .في الحوار االجتماعي ومعايير العمل الدولية وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية

هج في عدد محدود للغاية من األوضاع وتقييم إلى أن هذا الهدف طموح للغاية، يمكن النظر في اختبار هذه النُ 

التجربة في هذا الادد. ومن شأن ذلك أن ينطو  على مرحلة تشخياية تستند إلى تقييم متعدد التخااات في 

وعة من ويشارك فيها مجم إلى الحوار االجتماعيعملية استشارية رفيعة يعقبها وضع توصيات سياسية تستند 

 الشركاء من المنظمات الدولية واإلقليمية.
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من تجربتها الماضية يمكن االستناد إليها عند تنفيذ عملية مستمدة وتتمتع منظمة العمل الدولية بخبرة واسعة  .24

راكات واتساق السياسات. كثافة للنمو الشامل للعمل الالئق على المستوى القطر  من خالل الش أشدتعزيز 

على المستوى القطر  بموجب برنامج العمالة العالمي في السبعينات وتجربة ورقات أجري  ويشمل ذلك بعثات 

استراتيجية الحد من الفقر في التسعينات والبرامج القطرية للعمل الالئق والمشاركة في تاميم وتنفيذ أطر عمل 

لتعاون على المستوى القطر  بين منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وا

الدولي بشأن استراتيجيات  والتعاون الحديث مع مجموعة البنك 0228بعد األزمة االقتاادية العالمية لعام 

ي في الرئيس الفارق ل  ولعالسابقة كان  تركز على العمالة.  التجاربالعمالة على المستوى القطر . ومعظم هذه 

المضي قدماً يكون في برنامج عمل أوسع نطاقاً يشمل األهداف االستراتيجية األربعة من برنامج العمل الالئق 

 وبالتالي الحاجة إلى اعتماد نهج متكامل ومشترك وبين التخااات حقاً إزاء الدفع قدماً بالعمل الالئق.

 المضي قدما  

مل الدولية النهج ثالثي المسارات آنف الذكر إزاء التعاون، مع إدخال في المستقبل، يقترح أن تنفذ منظمة الع .25

تعديالت هامة تتوخى تحسين الكفاءة واألثر. وعليه، سيولى االعتبار على سبيل المثال إلى تنفيذ عملية مماثلة 

عة رفي الدولي في المناقشات المنتظمة نظمة العمل الدولية ومجموعة البنكمبين لخارطة الطريق المشتركة 

المستوى بين كبار مدير  منظمة العمل الدولية وموظفي صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة 

ئيسية. رالقليمية اإلقتاادية االمالية وال من المؤسسات التعاون والتنمية في الميدان االقتااد  وكل مؤسسة

ون جميع األهداف االستراتيجية األربعة وأن يعزز وهناك مجال لتحسين التنسيق بهدف ضمان أن يشمل التعا

 العمل الالئق بأسلوب متكامل.

ع المؤسسات اء مالتي ستبرز فيها أفضل الفرص للتعاون البن   وبالنظر إلى أنه ياعب أن تحدد مسبقاً المواضع .26

دة األمم المتحاالقتاادية والمالية في السنوات األربع القادمة، وفي ضوء التطورات المتواصلة في إصالح 

والتي يمكن أن توفر آفاقاً جيدة من أجل تحقيق اتساق السياسات حول العمل الالئق، فإن استراتيجية منظمة 

 من أن تكون نشطة ومستعدة للتجاوب للمكتب وللهيئات المكونةالعمل الدولية تتسم عن قاد بالمرونة. وال بد 

الفرص الكفيلة بتعزيز األهداف االقتاادية والبيئية بسرعة ما أن تظهر انفتاحات سياسية وما أن تبرز 

 واالجتماعية في آٍن معاً.

 مشروع قرار

 يطلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن: .27

يتعلق باالستراتيجية المقترحة من أجل النهوض بالعمل الالئق من خالل الشراكات  فيمايراعي إرشاداته  )أ(
 واتساق السياسات؛ 

 اإلجراءات الضرورية في اتجاه تنفيذها.يتخذ  )ب(
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