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 تمهيـد

خيرة األخطوة ال بمثابة تأتيالتي ، 2021-2020فترة السنتين  برنامجمقترحات  إنّه ليشرفني أن أقّدم اليوم

. بمئويتها منظمة العمل الدولية الذي تحتفل فيههذا العام  فيمجلس اإلدارة  التي وافق عليهالعملية االستثنائية في ا

قدر من الفرص أمام الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية لتحدد اتجاه أقصى فكرة إتاحة نابعاً من  ذلك وقد كان

مئوية بشأن مستقبل العمل التي توجت اللى نتائج مبادرة إ أنشطة منظمة العمل الدولية في السنوات المقبلة استناداً 

 .هيوني /حزيرانمؤتمر العمل الدولي في  فيباعتماد إعالن 

أن مئوية منظمة العمل الدولية قد على نطاق واسع، نظرة مفادها ة الهيئات المكون وتسود في صفوف

 على أتّم الجهوزيةجعلها يما م، متزايداً  وزخماً  قوياً  سياسياً  وأعطتها دعماً  إطاللة كبرى المنظمة أسبغت على

أن مة الستغالل فرص التغيير التحويلي في العمل ومواجهة التحديات المصاحبة له. إال أنه يبقى على المنظ

اعتماد وتنفيذ برنامج عمل يعالج  في ذلك فيالخطوة األولى والحاسمة تتمثل اتية، وؤمن هذه الظروف الم تستفيد

 مستقبل العمل. بشأنالرئيسية التي طرحها نقاشنا المكثف  القضايا

ل العمل  خذ من إعالن المئوية من أجل مستقبتالمقترحات المطروحة أمام مجلس اإلدارة تفإن ولهذا السبب 

معالم اآلخذة في رسم يركز على معالجة عمليات التغيير  تقدم هذه المقترحات نهجاً ونقطة مرجعية أساسية لها. 

 من أجل توفير عمل فرصاً  ولّدالعدالة االجتماعية وت تحقيق بحيث تسير بخطى حاسمة في اتجاهمستقبل العمل 

  الئق للجميع. 

ولكنها األمور المستحدثة، مقارنة ببرامج فترات السنتين الماضية، من  بقدر كبيرهذه المقترحات  وتحفل

، الهيكل الثالثي ومعايير العمل الدولية الذي يضطلع به دورالعناصر يستمر العمل بها. ويبقى  أيضاً  تتضمن

مساءلة؛ ة والجودالكفاءة وال تحقيق السعي نحو فما من تراٍخ في ،األنشطة مجاالت بالنسبة لجميع اً مركزي دوراً 

األمم المتحدة الخاضعة  منظومةلتنمية المستدامة في من أجل ا 2030بتحقيق برنامج عام االلتزام  لن يفتأو

ليست سوى  ةأن المقترحات لفترة السنتين المقبل أيضاً  ؤكدوإنني أل .، التزاماً قوياً كما كان على الدواملإلصالح

 تحقيق طموحات إعالن المئوية. سعياً إلى وليةمنظمة العمل الد في مسيرة نشاطالخطوات األولى 

تعزيز اتساق أكبر ضمن النظام مقترحات تهدف إلى  وفي الوقت نفسه، سيكون المكتب في صدد إعداد

المذكور القرار  زهاربمتعدد األطراف، استجابة لما جاء في القرار بشأن إعالن المئوية. وهناك مسائل أخرى أ

 من أجل لمجلس اإلدارة على التوالي، أال وهي مقترحات 338لحالية وفي الدورة في الدورة ا معالجتهاجري تو

إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل 

 الهيئات اإلدارية في منظمة العمل الدولية.  وتشكيل وإضفاء السمة الديمقراطية على سير عمل

 ا،االعتراف القوي الذي تلقته منظمة العمل الدولية بأهمية واليتها وأنشطتها ومالءمته كان من شأن ولقد

من بواليتنا التاريخية  أن نتمسك دون هوادةلب منا . وقد طُ األشهر الماضيةعلى مدى  أن مّدها بشجاعة هائلة

المقترحات ولمسائل الرئيسية الراهنة. قة وفعالة على االعدالة االجتماعية وتطبيقها بصورة خالّ  أجل تحقيق

 مجلس اإلدارة قصد اعتمادها. استودعها، وإنني تؤدي هذا الغرض تماماً بحيث المعروضة مصممة 

 

 

 غــاي رايـدر 

 المديــر العــام
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 لمحة عامة تنفيذية

 ةـمقدم

من  نظمة العمل الدوليةم مترسخ في إعالن مئوية 2021-2020إّن برنامج عمل منظمة العمل الدولية للفترة  .1

حزيران/ يونيه ) 108دورته  ، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في)إعالن المئوية( أجل مستقبل العمل

 اتاالبتكار على وجه الخصوص تدفع إليه في وقت يشهد فيه عالم العمل تغيراً تحويلياً  وسوف ينفذ (.2019
المئوية  يئي والمناخي والعولمة. ويستجيب البرنامج لنداء إعالنالتحوالت الديمغرافية والتغير البو ةالتكنولوجي
 معالم رسم أجل من التحديات ومواجهة الفرص القتناص السرعة وجه على التحركإلى  الداعي
 الالئق العمل وفرص بحرية والمختارة والمنتجة الكاملة العمالة معه تترافق وآمن وشامل عادل عمل مستقبل
 .للجميع

 النور الدولية العمل منظمة أبصرت التي االجتماعية العدالة تحقيق حتميةالتأكيد على المئوية ن ويعيد إعال .2

 رسم زمام أيديهم بين يملكون العالم في والعمال العمل وأصحاب الحكومات بأنّ  االقتناع ويحدوه، بها استلهاماً 

 .عليها تأسست التي الرؤية يحقق عمل مستقبل معالم

االتجاه طويل األمد الذي ستتخذه منظمة العمل الدولية وقد استهلت مئويتها الثانية، وتمشياً  ويةالمئ ويحدد إعالن .3

لفترة السنتين برنامج العمل هذا  الذي اعتمده المؤتمر في الوقت نفسه، يحددمئوية المع القرار بشأن إعالن 

 ية. إلجراءات الفورية لمنظمة العمل الدولا في مجاالت األولوية 2020-2021

على إجراء معّدل يمكن لمقترحات  1(،2018)حزيران/ يونيه  333وكان مجلس اإلدارة قد وافق في دورته  .4

من هذا اإلجراء أن تسترشد بموجبه بإعالن المئوية. وتضّ  2021-2020المدير العام للبرنامج والميزانية للفترة 

)تشرين األول/  334مقترحات في دورته المعّدل أن يعمد مجلس اإلدارة إلى بحث نظرة عامة تمهيدية لل

يليه الموافقة على مستوى اإلنفاق في البرنامج والنظر في المنهجية  2(،2018تشرين الثاني/ نوفمبر  - أكتوبر

في انتظار تقديم إطار النتائج النهائي في  3(،2019)آذار/ مارس  335الكفيلة بتحسين إطار النتائج في دورته 

( لمؤتمر العمل 2019)حزيران/ يونيه  108تتجلى فيه النتائج المعنية المنبثقة عن الدورة دورته الحالية بحيث 

 ، اعتمد المؤتمر ميزانية اإلنفاق وميزانية اإليرادات للمنظمة. 2019الدولي. وفي حزيران/ يونيه 

 مستقبل أجل نم اإلنسان حول المتمحور نهج منظمة العمل الدولية 2021-2020ويعزز برنامج العمل للفترة  .5

عالم  من أجلالذي يضم األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياسات و الوارد في إعالن المئوية العمل،

من شأن البرنامج أن وبفضل تعزيز التركيز وتوضيح تحديد األولويات وزيادة االتساق في اإلجراءات، العمل. 

)العمالة؛  العمل الالئق برنامجل األربعة األهداف االستراتيجيةتحقيق اتجاه تسريع وتيرة التقدم في من يمّكن 

 والهيكل الثالثي؛ المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل( ؛ الحوار االجتماعيالحماية االجتماعية

 (. 2030من أجل التنمية المستدامة )برنامج عام  2030والمضي قدماً ببرنامج عام 

  

 

 .112، الفقرة .PV/333GBالوثيقة    1

 .809-773، الفقرات .PV/334GB الوثيقة   2

 .884، الفقرة .PV/335GBالوثيقة    3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633827.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713460.pdf
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 من اإلنسان حول المتمحور النهج تطوير مواصلة إلى األعضاء الدول جميع اإلعالن وةويسترشد البرنامج بدع .6

 :يلي ما طريق الدولية، عن العمل منظمة من بدعم العمل، مستقبل أجل

 ؛متغير عمل عالم في المتاحة الفرص من يستفيدوا كي األشخاص جميع قدرات تعزيز (أ)

 ؛العمال لجميع المناسبة ايةالحم ضمان أجل من العمل مؤسسات تقوية (ب)

 للجميع. الالئق والعمل والمنتجة الكاملة وبالعمالة والمستدام والشامل المطرد االقتصادي بالنمو النهوض (ج)

 للجهودومن شأن هذه الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات أن ترسم معالم الدعم الذي توفره منظمة العمل الدولية  .7

ل عادل إلى مستقبل عمل يسهم في التنمية المستدامة ويسّخر إمكانات التقدم تحقيق انتقا سعياً إلى المبذولة

 التكنولوجي ونمو اإلنتاجية من أجل تحقيق العمل الالئق للجميع.

تقديم الخدمات إلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال منظمة العمل الدولية  ويشدد البرنامج على أن تواصل .8

تمشياً مع واليتها واستناداً إلى فهم معّمق للظروف  (،لقطاعي والتعاون اإلنمائيبما في ذلك من خالل برنامجها ا)

 .المتنوعة وإيالء االهتمام لها واالحتياجات واألولويات ومستويات التنمية

وبناء على ذلك، . 2021-2018برنامج تماماً مع الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة الويتمشى  .9

صميم هذا  ، تحتلفي رسم معالم البرامج الوطنية والدولية التأثيرالجدوى والتأثير على حياة الناس ومعايير  فإن

 البرنامج، مقترنة بالشفافية والمساءلة.

 لنهج متمحور حول اإلنسان  مركز  برنامج 
 من أجل مستقبل العمل

ل ثماني نتائج سياسية وثالث نتائج يتمحور حو اتاألولويمحدد التركيز و شديدبرنامج إطاراً للنتائج اليقدم  .10

ات السياسية المشتركة ومبادرات المئوية المتجلية بشكل منفصل في البرامج حركهذه النتائج الم ضمتمكينية. وت

لمنظمة أن تسعى ا يتعين علىالتي  نتائجتحدد التترافق مع نظام قياس أشد صرامة ووالميزانيات السابقة. وهي 

 سنتين. إلى تحقيقها في فترة ال

تمحور حول معلى العناصر األساسية لنهج  مباشرة عن إعالن المئوية وتركزّ  النتائج السياسية الثماني نبثقوت .11

 :، أال وهياإلنسان من أجل مستقبل العمل

 ؛هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثّر وشامل (1)

 ؛معايير عمل دولية وإشراف فعال وذو حجية (2)

العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية  حقيقمن أجل ت ةبيئيالو ةجتماعياالو ةقتصادياال التحوالت (3)

 ؛العمل الالئق للجميع توفيرو

 ؛مستدامة بوصفها مولّدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئقالمنشآت ال (4)

 ؛لتنقل فيهالمهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل وا (5)

 ؛المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل (6)

 ؛حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل (7)

 .حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع (8)
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م برنامج العمل، تمشياً وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية يقع في صمي .12

 2018 تشرين الثاني/ نوفمبر - مع القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر
وفي آذار/  4

ز على تنمية القدرة حصائل محددة تركّ  ذاتنتيجة سياسية موحدة  بناء على ذلك، أدرجتو 2019.5مارس 

ل. ويشكل الشركاء االجتماعيون األقوياء والمستقلون والذين المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العما

يتمتعون بصفة تمثيلية وإدارات العمل الفعالة والممولة تمويالً جيداً وآليات الحوار االجتماعي المتينة والمؤثرة 

النتائج  والشاملة، حجر األساس الذي تبنى عليه اإلدارة السديدة لسوق العمل، وهي أساسية لتحقيق كل نتيجة من

السبع األخرى. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن كل نتيجة سياسية تدابير محددة لتعزيز القدرة التقنية للهيئات المكونة 

 وضع السياسات العامة داخل البلدان وفيما بينها.أنشطة وبرامج و المعنيةبغية المشاركة في جميع العمليات 

العمل الدولية والحوار االجتماعي واالنتقال العادل نحو االستدامة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ومعايير  .13

للفترة  لمنظمة العمل الدولية سياسية مشتركة في الخطة االستراتيجية أرسيت بوصفها محركاتالبيئية، التي 

. 2021-2020برنامج العمل للفترة السياسية لنتائج ال، أصبحت اآلن مكرسة بشكل كامل في 2018-2021

 تجلى في استراتيجيات النتائج والمخرجات الواجب تقديمها في فترة السنتين، مع المؤشرات المرافقة لهاوهي ت

 .   على نحو أكثر فعاليةتقصي التقدم المحرز بهدف 

األمثل لمنظمة العمل الدولية والضروري لتحقيق النتائج السياسية، يتلقى الدعم من خالل  سير العملوما فتئ  .14

العمل ب بالغة التأثير من أجل النهوض)معارف موثوقة وشراكات ترسي النتيجة ألف وكينية. ثالث نتائج تم

 واإلحصاءات البحوث نتائجالمعارف و توليدفي  بوصفها ناشطة دوراً أكثر قوة لمنظمة العمل الدوليةالالئق( 
تأثيرا  ضمن النظام متعدد أكثر  ا  شريكبوصفها ، وونشرها وإدارتها وتجميعها الالئق العمل بشأن والمعلومات

لموارد منظمة فعال م )خدمات دعم فعالة واستخدام ( وجيناجعة)إدارة فعالة و األطراف. وتعزز النتيجتان باء
التزام منظمة العمل الدولية باالبتكار واالستمرار في تعزيز نظام اإلدارة السديدة لديها واستخدام  العمل الدولية(

إضفاء الطابع الديمقراطي على  وتتناول هذه النتائجمها استخداما  أكثر نجاعة وفعالية. كافة الموارد المتاحة أما
بشأن إعالن مئوية منظمة  سير أعمال الهيئات اإلدارية لمنظمة العمل الدولية وتشكيلها كما يدعو إليه القرار

منظومة األمم المتحدة واإلسهام  إصالح عملية ، إلى جانب الدور المستمر لمنظمة العمل الدولية فيالعمل الدولية
 . افيه

، في نتائج البرنامج 2013في عام  أُطلقتمبادرات المئوية التي  باإلضافة إلى ذلك، يضمن البرنامج إدماج .15

؛ ويتجلى 2. وتُعطى األولوية للدور األساسي لنظام المعايير في منظمة العمل الدولية في النتيجة السياسية المعنية

 السياسيتين ل إلى االقتصاد األخضر في كافة النتائج السياسية ويتلقى تركيزاً خاصاً في النتيجتيناالنتقال العاد

برنامج تحويلي من أجل المساواة بين  مثلّ ؛ وي4في النتيجة السياسية  بتّعمق؛ ويعالَج دور المنشآت 4و 3

في وظائف اإلدارة السديدة لمنظمة ؛ وتعالَج التحسينات المستمرة 6النتيجة السياسية  محور تركيز ،الجنسين

 العمل الدولية في إطار النتيجة التمكينية باء.

التي وافق عليها مجلس اإلدارة  وخطط العمل البرنامج أيضاً استراتيجيات اإلدارة والسياسة محتوىويتضمن  .16

قة بين تلك لمحة عامة عن العال 1. ويوفر الجدول 2021-2020والتي تبقى سارية المفعول لفترة السنتين 

 االستراتيجيات ونتائج البرنامج.

  

 

 .809الفقرة ، .PV/334GB وثيقةال   4

 .381، الفقرة .PV/335GBة الوثيق   5
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 2021-2020استراتيجيات وخطط عمل منظمة العمل الدولية في برنامج العمل للفترة  راجإد :1الجدول 

 في برنامج العمل  راجاإلد  العنوان التاريخ
 2021-2020للفترة 

 غير االقتصاد من االنتقال تسهيل لىإ الرامية هودمتابعة القرار بشأن الج 2015تشرين الثاني/ نوفمبر 
 المنظم االقتصاد إلى المنظم

 7و 4و 3النتائج السياسية  

العالمية:  واإلمداد التوريد سالسل في الالئق العملمتابعة القرار بشأن  2016تشرين الثاني/ نوفمبر 
 2021-2017منظمة العمل الدولية للفترة ل المنقح عملالبرنامج 

؛ 7و 4و 3ة النتائج السياسي 
 النتيجة التمكينية ألف

 خالل من االجتماعية بالعدالة قدما   الدفع بشأن القرار فاذبرنامج العمل إلن 2017آذار/ مارس 
 (2017-2023) الالئق العمل

النتائج السياسية  جميع 
 والتمكينية

 على والقدرة السالم أجل من الالئق والعمل العمالة بشأن القرار متابعة 2017تشرين الثاني/ نوفمبر 
 الصمود

 3النتيجة السياسية  

 والحقوق المبادئ عن الثانية المتكررة المناقشة بشأن القرار تابعةم
 العمل في األساسية

 7النتيجة السياسية  

 7و 5النتيجتان السياسيتان   العاملة اليد لهجرة وفعاّلة عادلة إدارة بشأن القرار متابعة

النتيجتان التمكينيتان ألف   ة واتساق السياساتاستراتيجية الشراك
 وجيم

 النتيجة التمكينية ألف  2021-2018استراتيجية المعارف للفترة 

 النتيجة التمكينية جيم  (2018-2021استراتيجية تكنولوجيا المعلومات )

وااللتزام (: السرعة 2018-2021استراتيجية الموارد البشرية )
 والفعالية

 التمكينية جيم النتيجة 

-2018مساواة بين الجنسين للفترة للخطة عمل منظمة العمل الدولية  2018آذار/ مارس 
2021 

 6النتيجة السياسية  

  ليةولدا لعملا منظمةل لنتائجا أساس على لتقييما تيجيةاسترا
(2018-2021) 

 النتيجة التمكينية باء 

 شاملة تنمية في األصلية الشعوب حقوق من أجل يةاالستراتيج متابعة 2018تشرين األول/ أكتوبر 
 ومستدامة

 6النتيجة السياسية  

 العمالة لسياسات ةالطوعي األقران استعراض آليات مناقشة متابعة
 الوطنية

 3النتيجة السياسية  

تائج السياسية؛ الن جميع  المؤسسية القدرات تنمية من أجل الدولية العمل منظمةعموم  استراتيجية 2019آذار/ مارس 
 النتيجة التمكينية ألف

 للفترة الثالثي والهيكل االجتماعي الحوار بشأن منقحة عمل خطة
 العمل مؤتمر اعتمدها التي االستنتاجات إنفاذبهدف  2019-2023
 2018 يونيه /حزيران في الدولي

 4و 3و 1النتائج السياسية  
 7و

 االتفاق ضوء على العاملة يدال هجرة إدارة بشأن العمل خطة تنقيح إعادة
 والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي

 7النتيجة السياسية  

-2019 لعام المكتب عمل خطةإصالح األمم المتحدة.  عنالمستجدات 
إلتاحة أقصى الفرص من إصالح منظومة األمم المتحدة  2020

 ة العمل الدوليةلمنظم الثالثية المكونة هيئاتاإلنمائية، أمام ال

النتيجتان التمكينيتان ألف  
 وجيم

والنتيجة  2النتيجة السياسية   العمل إحصاءات لخبراء العشرين الدولي المؤتمر يرقرت
 التمكينية ألف
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 2021-2020التحسينات في إطار النتائج للفترة 

المقدمة من خالل اعتماد المنهجية  النتائج، على القائمة لإلدارة برنامج تعزيز نظام منظمة العمل الدوليةاليواصل  .17

. وإطار النتائج المعزز هذا يسلّط الضوء على المساهمة التي ستقوم 2019مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  إلى

بها منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل عمل عادل وشامل وآمن تترافق معه العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة 

 أحداً  تترك وال للفقر حداً  تضع مستدامة تنمية لتحقيق أساسيعمل الالئق للجميع. وهذا أمٌر بحرية وفرص ال

 .الركب خلف

الالحقة ويجعالنه أكثر اتساقاً مع أطر نتائج  الفقراتفي  وصفهماويستند هذا اإلطار إلى ابتكارين هامين يرد  .18

 معظم كيانات األمم المتحدة األخرى.

 الة االجتماعية العد من أجل تغييرنظرية 
 من خالل العمل الالئق

يرسي إعالن المئوية االتجاه طويل األمد لمنظمة العمل الدولية في سعيها إلى تحقيق العدالة االجتماعية من  .19

ويقتضي تحقيق التنمية المستدامة مستقبل عمل عادل وشامل وآمن يترافق مع العمالة الكاملة خالل العمل الالئق. 

رة بحرية والعمل الالئق للجميع. وهذا هو األثر بعيد المدى الذي تسعى منظمة العمل الدولية والمنتجة والمختا

وتستهدف إجراءات منظمة العمل الدولية . 2030إلى تحقيقه، وهو الذي يرسي إطار مساهمتها في برنامج عام 

 محددة في الخطة االستراتيجيةال لعمل الالئق والغايات متوسطة األجللبرنامج ااألهداف االستراتيجية األربعة 

 بالنسبة إلى إجراءات منظمة ألولوياتاترد . وعلى المدى القصير، 2021-2018للفترة لمنظمة العمل الدولية 

 البرنامج والميزانية لفترة السنتين.  في الدولية لعملا

 ة، بدءاً من:هذه المكونات بسلسلة إجراءات لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكون اإلطارربط يو .20

مخرجات واضحة مصممة إلجراء تغييرات في القدرات المرتبطة بالعمل الالئق على المستويين القطري  ■

 والعالمي؛ تستهدف

العمل الالئق من خالل النهج المتمحور حول اإلنسان من أجل  لظروفنتائج تسعى إلى التحقيق التدريجي  ■

 مستقبل العمل؛ تفضي إلى

تحقيق العمل الالئق للجميع والعدالة  فيلمنظمة العمل الدولية وأثره على األمد البعيد  الئقبرنامج العمل ال ■

 االجتماعية والتنمية المستدامة.

وقد سهّل إعالن المئوية اختيار المجاالت ذات األولوية التي تبلغ فيها اآلثار المحتملة للعمل الالئق أعلى  .21

ءات والمسؤولية بين منظمة العمل الدولية والحكومات والشركاء وستقتضي أيضاً تقاسم اإلجراالمستويات. 

وفي كل مجال من تلك المجاالت، توضح نظرية التغيير إطار االجتماعيين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. 

 إجراءات منظمة العمل الدولية وتدفع بالنتائج والمخرجات والمؤشرات لقياس التقدم المحرز.

 معايير وضع يةوية التأكيد على والية منظمة العمل الدولية ويعترف باألهمية األساسية لعملويعيد إعالن المئ .22

، وباإلسهام الحاسم الذي يقوم به الحوار االجتماعي عليها واإلشراف عليها والتصديق وترويجها الدولية العمل

حسن سير مجتمعات ككل وفي والشركاء االجتماعيون األقوياء والذين يتمتعون بصفة تمثيلية، في تماسك ال

 اقتصاد منتج. 

ويدعو إعالن المئوية إلى تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية والمنهجية بغية توجيه جهود منظمة العمل الدولية  .23

 :نحو مجاالت العمل التالية

، بما في االً فعتعزيز القدرات الفردية تحقيق برنامج تحويلي من أجل المساواة بين الجنسين تحقيقاً يتطلب  )أ(

المعاملة للجميع في عالم  المتساوية والمساواة في تكافؤ الفرص والمشاركةضمان تشجيع  عن طريق:ذلك 

بين  أكثر توازناً؛ توفير المجال لتحقيق توازن أفضلتقاسم المسؤوليات األسرية على نحو  ؛ إتاحةالعمل

اكتساب  كما يتطلب بذل الجهود لتعزيز .عايةاالستثمارات في اقتصاد الر ؛ تشجيعالحياة العائلية والعمل

باإلضافة إلى ذلك،  المهارات والكفاءات والمؤهالت من خالل نُظم التعلم المتواصل والتعليم الجيد للجميع.
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تطوير وتوسيع نُظم  زيادة والمستدامة من خالل الشاملة االجتماعية الحماية على الجميع حصولسيكون 

 ياً لدعم األشخاص طوال التحوالت التي سيواجهونها على مدار حياتهم المهنية.الحماية االجتماعية، أساس

تعزيز مؤسسات العمل تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحد األدنى المناسب لألجر يتطلب  )ب(

العنف  تحقيقاً فعاالً. وتحرير عالم العمل من ،والحدود القصوى لوقت العمل والسالمة والصحة في العمل

بغية ما يتسم بالقدر نفسه من األهمية والتحرش أمٌر أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص واحترام كرامة الناس. و

تسهيل انتقالهم  عن طريقحماية األشخاص العاملين في االقتصاد غير المنظم  هو تحقيق العمل الالئق،

إلى مؤسسات عمل قوية لضمان توافر  إلى االقتصاد المنظم وتعزيز المنشآت المستدامة. وثمة حاجة أيضاً 

من ترتيبات  جديدة ومتنوعة أشكالكافة جوانب العمل الالئق أمام العمال المهاجرين والعاملين ضمن 

 .العمل

عمليات  ،نمو مطرد وشامل ومستدام بالترافق مع عمالة كاملة ومنتجة وعمل الئق للجميعيتطلب ضمان  )ج(

األداء تسّخر أقصى طاقات التقدم التكنولوجي ونمو اإلنتاجية، من خالل انتقال عادلة إلى اقتصادات جيدة 

في الوقت نفسه وتعزز وقطاعية تعزز العمل الالئق،  صناعيةو تجارية سياساتسياسات االقتصاد الكلي و

 االستثمارات في البنية التحتية والقطاعات االستراتيجية. ومن الحاسم إيجاد بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع

والمنشآت المستدامة، تدعم القطاع الخاص باعتباره مصدراً رئيسياً للنمو االقتصادي وخلق الوظائف، 

 بغية توليد العمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع. ويقتضي هذا األمر كذلك

مل، بما في ذلك عمل ومواجهة التحديات ذات الصلة بالتحول الرقمي للع بذل الجهود لزيادة الفرص

األشكال المتنوعة لترتيبات العمل ونماذج اإلنتاج ومشاريع األعمال،  والتحديات الناشئة عنالمنصات، 

 بما في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد المحلية والعالمية. 

فارقاً فورياً  لمنظمة أن تحدثا يتعين علىعلى مجاالت  2021-2020وترّكز النتائج السياسية الثماني للفترة  .24

االعتبار التحوالت العميقة في عالم العمل وتستنير بالخبرات والدروس المستخلصة من في . وهي تأخذ بارزاً 

أطر النتائج السابقة وتواجه التغيرات المتجلية من خالل تنفيذ السياسات العامة واالمتثال للتشريعات والوصول 

 :ما يلي ماسي إلى الخدمات المتعلقة بالعمل الالئق، ال

وهما ضروريتان إلحراز التقدم في كافة  ،لكل أنشطة منظمة العمل الدولية األساس 2و 1توفر النتيجتان  ■

 النتائج األخرى؛

 بالترافق الشروط الضرورية إلرساء مسار نحو النمو المطرد والشامل والمستدام 4و 3تعالج النتيجتان  ■

 ئق للجميع؛مع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الال

الضرورية التي تسمح لألفراد باالستفادة من الفرص المتاحة في  اإلجراءاتإلى  6و 5تتطرق النتيجتان  ■

 عالم عمل متغير؛

على التغيرات الضرورية لضمان الحماية الالزمة في العمل، بما في ذلك من خالل  8و 7ترّكز النتيجتان  ■

 ستدامة للجميع.توفير الحماية االجتماعية الشاملة والم

في الشراكات مع جهات فاعلة  الضلوععلى  منها وتتكافل هذه النتائج في تعزيز بعضها البعض وتقوم كل نتيجة .25

وأثر أنشطة منظمة العمل الدولية واالستفادة  نطاقأخرى، بما في ذلك من النظام متعدد األطراف، بغية زيادة 

 من مبادرات الجهات األخرى، حسب مقتضى الحال.

على وضوحاً على السواء يضيف  ،وإدراج الحصائل في كل نتيجة من النتائج السياسية الواردة في إطار النتائج .26

ى التغيرات التي تؤثر فيها منظمة العمل الدولية تأثيراً مباشراً وتكون علتركيز برنامج فترة السنتين، و مجال

 مساءلة عن تحقيقها.

 .2021-2020صر إطار النتائج للفترة العالقة بين مختلف عنا 1ويلخص الشكل  .27
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 2021-2020ملخص عن عناصر إطار النتائج المقترح للفترة  :1الشكل 

 
 

دم ـتق

منظمة عمل دولية 
يز تترافق مع تعز
   القدرة على

حصائل

ولية الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الد
         للفترة 

ياجات تقديم خدمات جيدة تستند إلى احت    •
شخاص هيئاتها المكونة؛ تلبية احتياجات األ
يفتها األكثر استضعافا ؛ دعم وتعزيز وظ
المعيارية؛ االضطال  بدور رائدة 

المعارف؛ االضطال  بدور القيادة في 
كمنظمة األداء ؛     تنفيذ برنامج عام 

فعالة وناجعة

حصائل  

حصائل  

حصائل  

حصائل  

حصائل  

حصائل  

حصائل  

حصائل  

الحفاظ على أعلى مستو  في إدارة     •
اإلحصاءات والبحوث والمعارف

د االضطال  بدور مهم في النظام متعد     •
سات بغية تعزيز اتساق السيا      األطراف

 حول المتمحورسعيا  إلى تحقيق نهجها 
اإلنسان من أجل مستقبل العمل

إعالن مئوية منظمة العمل الدولية 
    من أجل مستقبل العمل، 

تمكينية نتائج
خدمات دعم فعالة واستخدام    جيم

فعال لموارد منظمة العمل الدولية
إدارة المنظمة   باء 

فعالة وناجعة إدارة 

معارف موثوقة    ألف
 وشراكات بالغة التأثير من
أجل النهوض بالعمل الالئق

نتائج سياسية رـتوف

المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ     
سوق العمل والتنقل فيهإلى 

ن أجل م ةبيئيالو ةجتماعياالو ةقتصادياال التحوالت    

 العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية حقيقت

 للجميع الالئقالعمل  توفيرو

افزة بوصفها مولّدة للعمالة وحمستدامة المنش ت ال    

الالئقلالبتكار والعمل 

المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة     
المعاملة للجميع في عالم العملفي 

حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل    

حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع    

وذو حجيةعمل دولية وإشراف فعال معايير     

اجتماعي وحوار هيئات مكونة ثالثية قوية     

وشاملمؤّثر 

في هم ـتس

النمو االقتصادي المطرد 
ة والشامل والمستدام والعمال
الكاملة والمنتجة والعمل 

الالئق للجميع

 تعزيز قدرات جميع األشخاص
كي يستفيدوا من الفرص 

المتاحة في عالم عمل متغير

تقوية مؤسسات العمل من 
ة أجل ضمان الحماية المناسب

لجميع العمال

ماعية العدالة االجت  التأثير
من خالل العمل الالئق

عمل مستقبل 

عادل وشامل 

وآمن تترافق 

معه العمالة 

الكاملة 
والمنتجة 

والمختارة 

بحرية وفرص 

العمل الالئق 
للجميع

العمل الالئق

  وبرنامج

    عام 
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ن  نظام قياس محس 

محددة بشكل أوضح إلى جانب المؤشرات على  حصائليقدم  ،لبرنامجا الموضوع لهذاإّن نظام القياس المحّسن  .28

 أفضل ألهداف التنمية المستدامة. ومن شأن المؤشرات أن تسمح والنتائج والتأثيرات، وإدماجاً  الحصائلمستوى 

 حصائلبقياس التقدم المحرز من خالل سلسلة النتائج التي تزمع منظمة العمل الدولية المساهمة فيها، بدءاً من ال

 .في منظمة العمل الدولية ووصوالً إلى األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق

 والغاياتلها مع خطوط األساس المقابلة مقارنة  لمؤشرات إلى كل حصيلة من الحصائل لقياس تنفيذهاوتُسند ا .29

وسبل التحقق منها. وعند هذا المستوى، تقيس المؤشرات النتائج المباشرة من حيث قدرة الهيئات المكونة لمنظمة 

 لمؤسسية على المستوى القطري.العمل الدولية على إدخال تحسينات على األطر السياسية والمعيارية وا

واألهداف االستراتيجية، يمكن إلطار النتائج أن يعتمد إما مؤشرات أهداف التنمية  مخرجاتوعلى مستوى ال .30

مشاركة فيها، أو المؤشرات  جهة عنها أو مسؤولة جهة الدولية العمل منظمة المستدامة، السيما تلك التي تُعتبر

م العمل. وإدراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في هذه المستويات يوضح األخرى الراسخة وذات الصلة بعال

تخطيط منظمة العمل الدولية . كما يؤكد اتساق عملية 2030مساهمة منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج عام 

ألمم ل العامة جمعيةالالصادر عن  71/243، تمشياً مع القرار لألمم المتحدةمع عملية تخطيط الكيانات األخرى 

، والذي دعا جميع كيانات منظومة األمم المتحدة إلى إدماج 2016كانون األول/ ديسمبر  21المتحدة بتاريخ 

 . بها الخاصة االستراتيجي التخطيط وثائقأهداف التنمية المستدامة في 

يلخص الملحق و، 2021-2020معلومات مفصلة عن مختلف عناصر إطار النتائج للفترة  األولويضم الملحق  .31

 التنمية أهداف ومؤشرات اياتبغ 2021-2020عالقة برنامج عمل منظمة العمل الدولية للفترة  الثاني

 .المستدامة
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 مخصصات الموارد

دوالر أمريكي للفترة  000 640 790( ميزانية مقدارها 2019) 108اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته  .32

  .حسب باب االعتماد 2021-2020الميزانية االستراتيجية للفترة  2لجدول المالية السابعة والسبعين. ويمثل ا

 الميزانية االستراتيجية حسب باب االعتماد :2الجدول 

  

 الميزانية 
 االستراتيجية للفترة

2018-20191 

 الميزانية 
 االستراتيجية للفترة

2020-2021 

 الميزانية 
 االستراتيجية للفترة

2020-2021 

 الميزانية 
 ستراتيجية للفترةاال

2020-2021 

 )بدوالر الواليات 
 المتحدة(

)بالسعر الثابت لدوالر 
الواليات المتحدة للفترة 

2018-2019) 

)المعاد تقدير تكلفتها 
 بدوالر الواليات 

 (المتحدة

)المعاد تقدير تكلفتها 
والمعاد تقدير قيمتها بدوالر 

 (الواليات المتحدة

     عاديةالجزء األول: الميزانية ال

  621 276 50  242 558 51  649 735 50  649 735 50 أجهزة رسم السياسات  -ألف 

  247 217 626  680 931 635  901 073 628  964 872 627 النتائج السياسية  -باء 

  333 642 61  343 024 63  103 270 62  040 171 62 خدمات اإلدارة  -جيم 

  698 409 42  398 203 43  712 157 45  712 457 45 ية األخرىاعتمادات الميزان  -دال 

  494 307 6-  399 446 6-  379 420 6-  379 420 6- تسوية تجدد الموظفين

  406 238 774  264 271 787  986 816 779  986 816 779 مجموع الجزء األول

     الجزء الثاني: المصروفات الطارئة

  000 875  000 875  000 875  000 875 المصروفات الطارئة

     الجزء الثالث: صندوق رأس المال العامل

 – – – – صندوق رأس المال العامل

  406 113 775  264 146 788  986 691 780  986 691 780 مجموع )األجزاء األول إلى الثالث(

 الجزء الرابع: االستثمارات المؤسسية 
 والبنود االستثنائية

   
 

  594 526 15  445 957 15  000 713 15  014 428 3 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

  000 640 790  709 103 804  986 404 796  000 120 784 مجموع )األجزاء األول إلى الرابع(

جتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية واإلدارة، إن مقترحات الميزانية االستراتيجية ألجهزة رسم السياسات، تشمل موارد من إدارة اال  .1
 لتعكس منهجية منقحة للتوزيع. 2019-2018للفترة  ، جر  تنقيح الميزانية2021-2020تدعم مباشرة أنشطة اإلدارة السديدة. ولتسهيل المقارنة مع أرقام الفترة 

الموارد  تخصيص مراجعة وتمت. وثالثاً ورابعاً  أوالً وثانياً  لألجزاء االستراتيجية الموارد اعتمادات المؤتمرأقر  .33

 في األخرى" الميزانية و"اعتمادات "اإلدارة خدمات"و السياسية" نتائج"الو "السياسات رسم أجهزة" بنود بين

 2019 مارسآذار/  في اإلدارة لمجلس 335 الدورة، خالل 2 الجدول في المبين النحو على أوالً  الجزء

 GB.335/PFA/1 الوثيقتين في الواردة المعلومات القسم هذا يستكملو. المؤتمر واعتمدها

 السياسية. نتائجلل االستراتيجي اإلطار على ويركز ،GB.335/PFA/1/1و

 :التالية االعتبارات إلى الثماني السياسية نتائجلل الموارد تخصيص يستندو .34

 ؛2019 زيران/ يونيهح في ةيالسياس نتائجلل المعتمدة الميزانية ■

 المناسبة الموارد تخصيص مع والميزانية، البرنامج في المئوية إعالن أولوياتبأن تتجلى  المؤتمر قرار ■

 ؛لذلك

 ؛وتكامالً  واتساقاً  تركيزاً  األكثر السياسية نتائجال ■

 ؛االبتكارية العمل وأساليبالمعززة  التقنية القدرات ■
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 دوالر أمريكي.  مليون 20انية بما يقّدر بزهاء الموارد من خارج الميز زيادة ■

 مع ،األوسع نطاقاً واألكثر ترابطاً  الثماني السياسية النتائج على أكبر بدرجة العادية الميزانية موارد تركزتو .35

اكتساب  إلى الموارد من المزيد تحويل تمو. والتآزر التأثير زيادة بهدف النتائج عبر توازناً  أكثر موارد تخصيص

 العادية الميزانية موارد تبلغو. المئوية إعالن لدعوة استجابة الجنسين بين والمساواة المتواصل والتعلم مهاراتال

 أمريكي دوالر مليون 13.3 قدرها بزيادةأي  أمريكي دوالر مليون 41.7 المهارات، بشأن 5 للنتيجة السياسية

 الموارد تزدادو .2019-2018 السنتين فترة في المهارات بشأن 3-1 المؤشر في بما كان مقّدراً  مقارنة

 مقارنة أمريكي دوالر مليون 2 بمبلغ ،التمييز وعدم الجنسين بين المساواةبشأن  6 للنتيجة السياسية المخصصة

 .الحالية السنتين لفترة المخصصة بالموارد

 مما ،الثماني سياسيةال نتائجلكل نتيجة من ال المخصصة الموارد( 3 الجدول) االستراتيجي اإلطار ويعرض .36

المساهمات من كافة الموارد المتصلة بالموظفين وغير المتصلة بالموظفين في إدارات السياسات العامة  يعكس

 اإلدارة من المدخالت النتائج على القائماالستراتيجي أو  التوزيع هذا يشمل ال وبالتالي، الموجودة وفي األقاليم.

 أخرى وحدات من مدخالتال أيضاً  شملي بل ،فحسب معينة نتيجة عن وليةاأل التقنية المسؤولية تتحمل التي

 .المكتب ضمن

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(  2021-2020اإلطار االستراتيجي: مجموع الموارد للفترة  :3الجدول 

 الميزانية العادية النتيجة
-2020للفترة 
2021 

 تقدير اإلنفاق من  
 خارج الميزانية للفترة

2020-2021 

تقدير الحساب  
التكميلي للميزانية 

 العادية للفترة
2020-2021 

هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر : 1النتيجة 
   11.0  101.8 وشامل

   11.0  56.7 فعال وذو حجيةمعايير عمل دولية وإشراف  :2النتيجة 

يئية من أجل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والب: 3النتيجة 
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل 

   127.0  69.5 الالئق للجميع

مستدامة بوصفها مولدة للعمالة وحافزة المنش ت ال :4النتيجة 
   56.0  48.8 لالبتكار والعمل الالئق

 نفاذتسهيل المن أجل المهارات والتعلم المتواصل  :5النتيجة 
   45.0  41.7 التنقل فيهسوق العمل وإلى 

 المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة : 6النتيجة 
   35.0  40.7 في المعاملة للجميع في عالم العمل

   147.0  94.7 في العمل للجميع حماية مناسبة وفعالة  :7النتيجة 

   38.0  42.7 للجميع ومستدامة شاملة اجتماعية حماية: 8 النتيجة

 30.0  470.0  496.6 المجموع الفرعي للنتائج السياسية

     131.5 خدمات الدعم

 30.0  470.0  628.1 المجموع

 2019-2018للفترة 
1      

 36.4  450.0  495.7 المجموع الفرعي للنتائج السياسية

     132.2 خدمات الدعم

 36.4  450.0  627.9 المجموع

ارة، تدعم الميزانية االستراتيجية ألجهزة رسم السياسات موارد من إدارة االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية واإلد تشمل مقترحات.  1
 لى فيها منهجية منقحة للتوزيع.بحيث تتج 2019-2018، جر  تنقيح الميزانية للفترة 2021-2020مباشرة أنشطة اإلدارة السديدة. وتسهيال  للمقارنة مع أرقام الفترة 
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 من خارج المساهمات وعلى العادية للميزانية المعتمد المستوى توافر على السياسية نتائجال تحقيق ويتوقف .37

ومن  العاديةمن الميزانية  - المقدرة الموارد مجموع 3 الجدول يتضمنو. التنمية شركاءجانب  من الميزانية

 مليون 470 تبلغ تقديرية نفقات يبيّن وهو. السنتين فترة في ةيالسياس نتائجال نمنتيجة  لكل المتاحة -خارجها 

 للميزانية التكميلي الحساب من أمريكي دوالر مليون 30و الميزانيةمن خارج  الموارد في أمريكي دوالر

تستند إلى  مرّكبات التقديرات هذهو. اإلقليم بحسب الميزانية من خارج رةالمقدّ  النفقات 2 لشكلالعادية. ويقدم ا

 الدولية العمل منظمة ستواصلو. التنمية شركاءل رةالمقدّ  وأ المؤكدة المستقبلية والمساهمات السابقة السنة نفقات

 الشراكات في االبتكارات خالل من ذلك في بما ،هاموارد وتعبئة شراكاتها وتنويع وتوسيع لتعميق جهودها

 الجنوب بلدان بين فيما التعاون طرائق استخدام وتعزيز المتحدة ماألم منظومة داخل المنظمات مع والتعاون

 استراتيجية في ذلك تفصيلوسيرد . المحلي التمويلو والخاص العام القطاعين بين والشراكات المثلث والتعاون

 . 2025-2020 للفترة الدولية العمل منظمةالمستقبلية ل اإلنمائي لتعاونا

رالفعلي والم اإلنفاق :2الشكل   فترات السنتين الماضية  – اإلقليم حسب، الميزانية خارج من قد 
 (المتحدة الواليات دوالرات بماليين) 2021-2020الفترة و

 

 .اإلنفاق المقّدر  **          .اإلنفاق الفعلي  *

 لراميا االستراتيجي التحفيزي العملمن أجل تمويل  العادية للميزانية التكميلي الحساب موارد وسوف تخصص .38

 والمتوسط األدنى ذات الدخل المنخفض البلدان على مستمر تركيز مع ،الثماني النتائج في أخرى موارد حشد إلى

 ذات الوضع الهش. والبلدان
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 النتائج السياسية

التحديات  ، لألمور التالية:ولى االعتبار تحت كل نتيجة. ويُ يقدم هذا الجزء النتائج السياسية الثماني بالتفصيل .39

التي ستشكل  الحصائل ؛المخاطر وتدابير التخفيف ؛ما الذي يتعين تغييره ؛المعاصرة التي يتعين التصدي لها

. ويرد إطار النتائج الكامل، بما في ذلك 2021-2020محور تركيز نشاط منظمة العمل الدولية في الفترة 

 التحقق والغايات وخطوط األساس في الملحق األول. وسبلالمؤشرات 

لالستراتيجية العامة لمنظمة العمل الدولية  وصفتقديم النتائج السياسية لمحة عامة عن السياقات اإلقليمية و وتلي .40

العمل الذي سيُضطلع به بالشراكة مع مركز التدريب الدولي وصف بشأن البحوث واإلحصاءات، فضالً عن 

 القدرات.التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو )مركز تورينو( بشأن تنمية 

 هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل :1النتيجة 

تشكل العمليات القائمة على الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي بجميع أشكالها التي تجمع بين الحكومات  .41

جتماعي حجر الزاوية للتنمية المستدامة واالستقرار االقتصادي واال ،ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

والبيئي والسياسي. ويُسهم الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي في تحقيق العمل الالئق واستتباب السالم 

والديمقراطية وتحقيق االتساق بين السياسات والتمكين من إيجاد عالقات عمل سليمة ومثمرة. وقد أحرزا نتائج 

ى نحو خاص متى عانت البلدان من أوضاع فوضوية السياقات وأثبتا نجاعتهما علفي جميع في جميع األقاليم و

فاعلة  ىمثل األزمة المالية أو االضطرابات االجتماعية. وتعتبر منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قو

للمساعدة على بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واقتصادات أكثر إنتاجية، إذ تعمل مع الحكومات على التصدي 

 ساء والرجال.للتحديات لصالح جميع الن

 التحديات المعاصرة التي يتعين التصدي لها

مزيجاً من التحديات التي ال يمكن للحكومات أن تتصدى لها بمفردها، مما يتيح الحالية تمثل االتجاهات العالمية  .42

فرصة غير مسبوقة لتعزيز العمل الجماعي من خالل الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي الفعالين. وتبرز حاجة 

بدء حقبة جديدة من الشراكة بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على جميع إلى ماسة 

الديمقراطية. وتتطلب التحوالت التي تعزيز إدارته وتنظيمه الفعالين وضمان المستويات لبناء مستقبل العمل و

آليات جديدة إلقامة عالقات فيما بينها و المؤسسات والجهات الفاعلة سبالً جديدة حدثيشهدها عالم العمل أن تست

دارة أسواق العمل وتنظيمها على نحو شامل وتشاركي، فضالً عن إيجاد نُظم فعالة لتفتيش العمل لضمان إل

حماية العمال وتهيئة بيئة تتساوى فيها الفرص أمام المنشآت. وقد تعرضت مؤسسات الحوار االجتماعي لضغوط 

كيفية مواجهة المسائل المعقدة ومتعددة األوجه. وتفتقر هذه  حوليق توافق افح من أجل تحقكوما فتئت ت

شرعية  تتعرضالمؤسسات في العديد من البلدان، إلى الموارد وتتسم بانعدام الفعالية. باإلضافة إلى ذلك، 

اب لضعف عندما تواجه منظمات أصحلالشركاء االجتماعيين ومصداقية الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي 

فئات  ال سيما منالعمل ومنظمات العمال صعوبات في اإلبقاء على األعضاء الحاليين وضم أعضاء جدد، 

 المنشآت والعمال منقوصة التمثيل. ويشكل الوصول إلى المنشآت والعمال في االقتصاد غير المنظم تحدياً بالغاً.

 ما الذي يتعين تغييره

لحوار االجتماعي الفعال وجود منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال يتطلب تحقيق إمكانات اإلدارة السديدة وا .43

حرة ومستقلة وقوية وتمثيلية وإدارات عمل فعالة ومزودة بموارد كافية تتمتع بقدرات على حل المشاكل 

 ،والتوصل إلى حلول توفيقية، فضالً عن مؤسسات متينة للحوار االجتماعي. ومما يتسم بنفس القدر من األهمية

لحكومات والشركاء االجتماعيين إلى تهيئة بيئة مؤاتية للحوار االجتماعي وإبداء اإلرادة السياسية الالزمة حاجة ا

 للمشاركة في العملية بثقة واحترام متبادل.
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في توفير الدعم الالزم للحوار االجتماعي من خالل إرساء األطر القانونية تضطلع به دوٌر حاسم  حكوماتولل .44

ن جميع األطراف من المشاركة بفعالية وتضمن تمتع جميع العمال من األحكام التي تُمكّ والمؤسسية وغيرها 

وأصحاب العمل بالحقوق التمكينية للحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. وينبغي أن تكفل 

مل الحقوق في العمل ، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، أن تضمن قوانين العالحكومات

استدامة المنشآت واإلدارة السديدة في مجال العمالة والعمل. كما ينبغي أن تحافظ على  وأن تعزز في الوقت ذاته

األطر المؤسسية لمنع النزاعات وتسويتها بشكل فعال على جميع المستويات، وهو أمٌر أساسٌي للحفاظ على 

 عالقات عمل سليمة.

مختلف الجهات الفاعلة  وتنسيق آراءلعمل ومنظمات العمال أهمية حيوية في تمثيل وتكتسي منظمات أصحاب ا .45

حتاج إلى تنمية ت فهي تها وقيمتها،الريادي وأهمي ادوره األعضائه منظماتالهذه برهن تولكي  .في االقتصاد

في عالم العمل. المؤسسية، مع مراعاة التطورات الحاصلة  اجسد أولوياتهي بماالقدرات على أساس االحتياجات 

التغيرات من أجل  استباقالقدرة على ب أن تتمتع هي األخرىنُظم إدارة العمل، بما فيها مفتشيات العمل، ال بد لو

إعداد استجابات سياسية واستراتيجية مالئمة. ومن المطلوب اتباع نُهج ابتكارية في مجال اإلدارة السديدة 

يئة ظروف قانونية ومالية وتقنية مؤاتية بما يضمن فعالية عمل مؤسسات واالمتثال لقانون العمل، باالقتران مع ته

العوامل التي يتعين أخذها شمل ت. ومعالجة آثارهاالوتيرة السريعة للتغير في عالم العمل و بغية التكيف معالعمل، 

نية جديدة مرتبطة مخاطر مهظهور طبيعة العمل المتنامية عبر الحدود والقائمة على التكنولوجيا و في االعتبار،

الموارد إلدارة العمل، ال سيما لمفتشيات توافر تنوع المنشآت وترتيبات العمل وزيادة بالتكنولوجيات الجديدة و

 العمل.

 المخاطر وتدابير التخفيف

الهيكل الثالثي كامل إمكاناته. كما أن تحقيق إن عدم احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل يحول دون  .46

م الرغبة في تهيئة مناخ سياسي ومدني مستقر يمّكن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المستقلة انعدا

، شأنه في ذلك شأن الغياب واسع الخطرمن العمل بحرية دون خوف من التعرض ألعمال انتقامية يفاقم هذا 

شاملة للحوار االجتماعي على  النطاق اللتزام من جانب األطراف لتنفيذ الحلول المتفق عليها من خالل عمليات

 جميع المستويات، بما في ذلك من خالل النظام متعدد األطراف وفي سياق أهداف التنمية المستدامة.

ودورها  هيئاتها المكونة مشاركةومن أجل محاولة التخفيف من هذه المخاطر، ستدعم منظمة العمل الدولية  .47

ية والعالمية، وكذلك داخل النظام متعدد األطراف، بغية إظهار في منتديات التنمية الوطنية واإلقليم التوعوي

القيمة التي يضيفها الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ومعايير العمل الدولية إلى عملية بناء المؤسسات وصنع 

طاً شر ليس، عتيد السياسات وتنفيذها وتحسين عالقات العمل. ووجود هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي

 برنامج منظمة العمل الدولية نجاح بل هو كذلك حجر األساس فيلتحقيق العدالة االجتماعية، فحسب أساسياً 

 .وواليتها ككل

 2021-2020مجال تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة 

 زيادة القدرة المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل  :1-1ة حصيلال
 ومنظمات قطا  األعمال

على الصعيد العالمي بالتغيرات التحويلية في عالم العمل بينما تظل احتياجاتها للعمل في أسواق  تتأثر المنشآت .48

، فهي تتنوع باستمراروقائع المنشآت  أنثابتة لتحقيق االزدهار. وبالنظر إلى  ،حة وعادلة ومرنة وتنافسيةومفت

احتياجاتها  تلبيل واستجابات تتطلع إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال للحصول على حلو

 مناخ األعمال وأسواق العمل والبيئات السياسية والتنظيمية. وتتكيف مع التغيّرات في المتنامية 

نظراً لتزايد المنافسة في ربط وتمثيل  ،تحدياتالوتواجه منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال  .49

من منظمات أصحاب  في عالم العمل، عةيتيرة التغير السرمصالح قطاع األعمال. باإلضافة إلى ذلك، تقتضي و

العمل ومنظمات قطاع األعمال أن تعتمد رؤية طويلة األجل باالستناد إلى االستشراف االستراتيجي. ولكي تظل 

هذه المنظمات صوتاً ممثالً لمصالح قطاع األعمال، فإنه يتعين عليها تحسين صفتها التمثيلية وهياكل إدارتها 

فعالة بين  بمثابة صلة وصل الخدمات وتكون بقدر أكبر. كما أنه يتعين عليها أن تجّدد ون متنوعة وشاملةتككي 

قطاع األعمال وصانعي السياسات والمجتمع عموماً. ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال التي 

لخاص باعتباره مصدراً رئيسياً للنمو تهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة وللقطاع الة فعالة ناصرجهة م تكون
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تعمل على منتجة و اقتصادات تحقيق االقتصادي وخلق الوظائف والعمل الالئق، تؤدي دوراً حاسماً من أجل

 نحو سليم، وبالتالي من أجل تحقيق االزدهار للجميع.

األعمال من  وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع .50

 أجل:

 الجديدة أشكال وأحجام المنشآت ونماذج األعمال الجديدة والمواقع مختلف توسيع نطاق التمثيل ليشمل ■

بغية والقطاعات الناشئة وقطاعات النمو، وإقامة التحالفات مع الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم 

 طاع األعمال؛في مجال ق قائمة على التنوع والشموليةممارسة قيادة 

تكييف اإلدارة وعمليات سير األعمال وهياكل الموارد مع بيئة األعمال المتغيرة وتعزيز القدرة على  ■

استخدام التكنولوجيات المختلفة )وسائل اإلعالم االجتماعية والمعلومات المتعلقة باألعمال وتحليالت 

مجتمع األعمال مع مشاركة مع األعضاء والبيانات المتقدمة( لتحسين إدارة العضوية واستراتيجيات ال

 األوسع؛

تطوير وتكييف خدمات توفر االستجابات المالئمة للتحديات والتغيرات التي تواجه قطاع األعمال لدعم  ■

 األعضاء الحاليين واألعضاء المحتملين؛

سياسية د مقترحات وقائع األعمال المتغيرة وإعدا استباقفهم و عزيزتعزيز القدرة التحليلية والبحثية لت ■

 قائمة على البينات؛

االضطالع بدور ريادي داخل مجتمع األعمال القدرة على  تعزيز القدرة الفردية والمؤسسية، بما في ذلك ■

 لتعزيز ممارسات األعمال المستدامة واالمتثال والحوار االجتماعي.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .51

استراتيجيات لتنويع العضوية، بما في ذلك من خالل استخدام التكنولوجيات الرقمية، وتوسيع نطاق  وضع ■

المرأة في عملية صنع القرار لمساعدة منظمات أصحاب العمل  مشاركةالمنتجات المعرفية لتعزيز 

 ومنظمات قطاع األعمال على االستجابة لعالم العمل المتغير؛

المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال وتمثيلها وبيئتها تعزيز تقييم األولويات  ■

التشغيلية، وتحسين أداة إدارة قاعدة بيانات عضوية هذه المنظمات لزيادة معدالت االستقطاب إليها 

 واالستبقاء فيها بالتعاون مع مركز تورينو؛

ات أصحاب العمل ومنظمات قطاع تطوير المعارف واألدوات وبرنامج لتنمية القدرات لدعم منظم ■

إلى  ةعملياتها الراميإطار أهداف التنمية المستدامة في خدماتها المقدمة إلى األعضاء و إدماجاألعمال في 

 وضع السياسات؛

دعم منظمات أصحاب العمل بغية البيئة المؤاتية للمنشآت  بهدف تقييممنهجية النهج ووتحسين التوسيع  ■

 القائمة على البينات؛ سياساتالعملية صنع في  ومنظمات قطاع األعمال

تحسين فهم الوقائع بهدف منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال  لتستخدمهااستحداث أدوات  ■

المسائل المؤثرة في المنشآت ومكان  عن البياناتوتحليل جمع  باالستناد إلىالمتغيرة لقطاع األعمال 

ي متكامل يدعم نمو اإلنتاجية من أجل استحداث العمالة وخلق العمل، بما في ذلك وضع إطار سياس

 الوظائف وتحقيق العمل الالئق.

 المؤسسية لمنظمات العمال ةزيادة القدر :2-1 الحصيلة

التي تحقق تماسك  ،تهدد التغيرات السريعة في تنظيم العمل واإلنتاج بتقويض قواعد الرخاء المشترك .52

حقوق العمل والحماية الكافية  ،األطر السياسية والقانونية الموجودة وتغطية نطاقما ال يكفل  اً المجتمعات. وغالب

وع باستمرار. لذا، تضطلع منظمات العمال بدور حاسم في بناء مجتمعات تنوت ما فتئت تتنامى لقوى عاملة

ة والدفاع عنها. مع تعزيز حقوق العمال في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعي تترافق منصفة وشاملة ومستدامة
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وسيتواصل بذل الجهود لتعزيز قدرتها على اإلسهام في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتنفيذها 

تنفيذاً متسقاً بحيث تضمن حماية العمال طيلة حياتهم. كما يلزم اتخاذ تدابير لدعم منظمات العمال في وضع 

من استقطاب جميع العمال، نساًء ورجاالً، واستبقائهم وتمثيلهم، وتنفيذ استراتيجيات وخدمات ابتكارية تُمكنّها 

 بصرف النظر عن مدى استضعافهم في سوق العمل وعالقة استخدامهم.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية منظمات العمال من أجل: .53

تنفيذاً متسقاً على المستويات  اإلسهام بفعالية في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتنفيذها ■

 الوطنية واإلقليمية والدولية، بما في ذلك في األطر أو المؤسسات متعددة األطراف؛

إعداد مقترحات ثنائية وثالثية للحوار االجتماعي، بما في ذلك اتفاقات المفاوضة الجماعية على مختلف  ■

 ؛المعنيةالمجاالت  والتركيز علىالمستويات 

 في عالم العمل؛ ةالتحويلي اتمحسنة ألعضائها مع مراعاة التغير أوت جديدة تقديم خدما ■

ج وتمثيل قوة عاملة أكثر تنوعاً، مع االعتراف بالحاجة إلى ضمان المساواة ادمإاستقطاب أعضاء جدد و ■

 بين الجنسين واالنتقال الفعال إلى السمة المنظمة، من خالل استراتيجيات ابتكارية.

 العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي:وعلى المستوى  .54

وضع حزمة من االستراتيجيات االبتكارية والخيارات السياسية ومواد التوعية، بما في ذلك تطوير  ■

 ة؛المعنيالمجاالت السياسية  تركّز على المعارف واستحداث استراتيجيات وأدوات تواصل

ارية بالتعاون مع مركز تورينو بشأن المجاالت السياسية وضع مناهج دراسية وتنفيذ برامج تدريب ابتك ■

ضمان اتساق السياسات على في السعي إلى ذات األولوية، مع التركيز على دور نقابات العمال وصوتها 

 الصعيدين الوطني والدولي؛

، بما استحداث أدوات واستراتيجيات لدعم الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع المستويات ■

 في ذلك المستوى العابر للحدود؛

تطوير المعارف وتوثيق الممارسات الجيدة بشأن أشكال التمثيل الجديدة والنماذج التنظيمية، بما في ذلك  ■

 استخدام التكنولوجيات الرقمية في التنظيم وتقديم الخدمات لألعضاء.فيما يتعلق ب

 ملزيادة القدرة المؤسسية إلدارات الع :3-1 الحصيلة

تضطلع إدارة العمل بدور حاسم في حماية العمال وتهيئة الظروف المؤاتية للمنشآت المستدامة من خالل دعم  .55

وتحسين نُظم تفتيش العمل. ويمكن أن تؤدي نُظم إدارة  المرتبطة بالعملسياسات الالحوار االجتماعي ووضع 

ت والسياسات بشأن المساواة بين الجنسين. وهي العمل أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الوعي واالمتثال للتشريعا

 ضرورية لتأمين ثقافة الوقاية واالمتثال في مكان العمل.

العمل مزيداً من  مستقبلويقتضي بناء نهج استراتيجي لتنظيم سوق العمل واالمتثال لقانون العمل فيما يتعلق ب .56

تكيف واالبتكار وتسخير التكنولوجيات العمل ومفتشيات العمل لدعمها في ال اتاالستثمار في قدرات إدار

 تعزيز حماية جميع العمال بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.بغية والفرص المتاحة 

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .57

 1947شى مع اتفاقية تفتيش العمل، تقييم وتعزيز وتحديث نُظم إدارة العمل وتفتيش العمل بما يتم ■

( واتفاقية إدارة 129)رقم  1969واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،  1995( وبروتوكولها لعام 81 )رقم

 (؛150)رقم  1978العمل، 

مفتشيات  ساليبتحسين األطر القانونية والسياسية والمؤسسية بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل، وتحديث أ ■

 ؛هاإجراءات عملزيادة نجاعة لتخدام التكنولوجيا العمل في اس
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ساليب األتعزيز قدرات مفتشيات العمل على المشاركة في تخطيط االمتثال القائم على البينات وتطوير  ■

بالتعاون مع الشركاء ، بما في ذلك من خالل اإلنفاذ، انتهاكات قانون العمل تقنيات لمنع ومعالجةالو

 المصلحة المعنيين؛ االجتماعيين وسائر أصحاب

تعزيز قدرات مفتشي العمل وسائر موظفي إدارة العمل على مواجهة التحديات المستمرة والجديدة في  ■

 عالم العمل.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .58

ت الجديدة في عالم وضع مواد إرشادية بشأن ممارسات اإلدارة السديدة وإدارة العمل لمعالجة التحديا ■

 العمل؛

استخدام التكنولوجيا من أجل االمتثال لقانون العمل، بما في ذلك الممارسة مدى إجراء بحوث بشأن  ■

استخدام مفتشيات العمل للذكاء االصطناعي والتحليالت التنبؤية، والخيارات  مدى المقارنة بشأن

لمطبقة على بيئة تفتيش العمل، والتدخالت التكنولوجية التي تستخدمها الحكومات والقطاع الخاص وا

 االبتكارية من أجل االمتثال المتواصل؛

االرتقاء بوحدات وأدوات نموذج تدخل االمتثال االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية وتكييفها ووضع أخرى  ■

المعقدة، جديدة لمساعدة مفتشيات العمل وسائر مؤسسات العمل على مواجهة تحديات االمتثال واإلنفاذ 

آلية ب المعنيووضع مبادئ توجيهية تقنية عالمية بشأن تفتيش العمل بناًء على طلب الفريق العامل الثالثي 

 استعراض المعايير؛

مراجعة وتطوير ونشر بصيغة ميسرة، مواد إرشادية ومواد لتنمية القدرات بالتعاون مع مركز تورينو،  ■

دريب األولي والتعلم المتواصل لموظفي إدارة العمل، بما في ومناهج تدريبية وآليات لتقديم خدمات الت

ذلك أساليب وتقنيات تنطبق على عمل المنصات واألشكال المتنوعة لترتيبات العمل واألنشطة االقتصادية 

الجديدة وإنفاذ القانون عبر الحدود واالقتصاد غير المنظم والمخاطر المهنية المرتبطة باألخطار النفسية 

 عية والتكنولوجيات الجديدة؛واالجتما

تعزيز ودعم الشبكات العالمية واإلقليمية بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل، بما في ذلك من خالل المنتديات  ■

 تيسير التبادل المنتظم للمعلومات والممارسات بين الخبراء.اإلقليمية ومن خالل العالمية و

 لحوار االجتماعي تعزيز قوانين وعمليات ومؤسسات ا :4-1 الحصيلة
 وعالقات العمل

في المائة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بمؤسسات وطنية للحوار  85إجماالً، تتمتع نسبة  .59

االجتماعي، إضافة إلى اآلليات التخصيصية للحوار االجتماعي التي تركز على مسائل محددة. غير أنه في 

تشغيل وال تكون الطرائق والشروط الضرورية لتشغيلها موجودة الغالب ال تكون هذه المؤسسات في طور ال

على الدوام. وهناك حاجة ملحة إلنعاش وتحسين شمولية األطر القانونية والمؤسسية لعالقات العمل وتحسين 

 فعالية ونجاعة الحوار االجتماعي.

لسياقات الوطنية، وال يوجد نهج ويتخذ الحوار االجتماعي أشكاالً متنوعة ومستويات مختلفة وفقاً للممارسات وا .60

 إلدارةلواحد يناسب الجميع. ويظل الحوار االجتماعي الثنائي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، أداة أساسية 

سوق العمل. ويمكن للمفاوضة الجماعية أن تحد من أوجه انعدام المساواة بين الجنسين وفي األجور ل السديدة

الحماية الشاملة للعمال. ومن شأن منع النزاعات وتسويتها بطريقة عادلة وفعالة وتعزز استدامة المنشآت وتوفر 

أن يضمن إعمال الحقوق والوصول إلى العدالة، مما يؤدي إلى االرتقاء بعالقات العمل واالتفاقات الجماعية. 

حسن اإلنتاجية ويمكن للتعاون في مكان العمل أن يسهل تكييف إجراءات العمل مع التكنولوجيات الجديدة ويُ 

والسالمة والصحة المهنيتين ويساعد على ضمان أماكن عمل مأمونة ومنتجة بشكل يحترم المفاوضة الجماعية 

 ونتائجها وال يقوض دور نقابات العمال.
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 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .61

لمؤسسية التي تضبط الحوار االجتماعي وعالقات العمل وعملية تحسين األطر القانونية والتنظيمية وا ■

 تسوية النزاعات؛

تحسين اآلليات الالزمة للحوار االجتماعي الفعال والشامل وتعزيز قدرات مختلف أشكال الحوار  ■

العابر للحدود، وتعزيز آليات التظلم ونُظم تسوية  ىاالجتماعي وتأثيرها، بما في ذلك على المستو

 ات ومنعها؛النزاع

 عات االقتصادية اإلقليمية؛اتطوير مبادرات الشركاء االجتماعيين على مستوى الجم ■

تحسين عمليات ونتائج المفاوضة الجماعية من خالل توفير المواد المعرفية والبرامج التدريبية التي تشمل  ■

 مواضيع من بينها إدراج سوق العمل والمساواة بين الجنسين وتحديد األجور؛

تعزيز تعاون فعال في مكان العمل، يشجع تقاسم المعلومات والتشاور ويُعزز قدرة الهيئات المكونة على  ■

 إدارة عمليات االنتقال والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة ومعالجة تحديات مستقبل العمل األخرى.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .62

تقرير رائد عن الهدف االستراتيجي للحوار االجتماعي والهيكل  :ات معرفية، بما في ذلكإعداد منتج ■

المفاوضة الجماعية بشأن انعدام المساواة واألجور وظروف العمل؛ قواعد دور وتأثير الثالثي، يشمل 

بشأن  مرجعية أخرى لدعم التدخالت واإلجراءات القطرية على المستوى العابر للحدودالبيانات؛ مواد 

المسائل ذات األولوية، بما في ذلك ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدارة مستقبل العمل؛ بحوث لتقييم 

 ج االبتكارية القائمة على الحوار إلدارة مستقبل العمل؛وتشجيع النهُ 

حوار االجتماعي لتنمية قدرات الهيئات المكونة الثالثية بشأن ال تقديم برنامج بالتعاون مع مركز تورينو، ■

تبادل الخبرات على جميع لوعالقات العمل، فضالً عن تنظيم منتديات إقليمية وعالمية للتعلم المشترك و

 ة، بما في ذلك في منظومة األمم المتحدة؛المعنيالمستويات 

رية الهيئات االستشابه  تعلى نحو ما أوص لفترة السنتيناالجتماعات القطاعية الثالثية  تنفيذ برنامج ■

ومتابعة االستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن  6 ،2019مارس  /مجلس اإلدارة في آذارالقطاعية وأيده 

 االجتماعات القطاعية السابقة ومباشرة األعمال التحضيرية لالجتماعات القطاعية المقبلة. 

 وذو حجية معايير عمل دولية وإشراف فعال :2النتيجة 

الترويج لها والتصديق عليها وتطبيقها واإلشراف عليها من خالل اإلجراءات وية يشكل وضع معايير العمل الدول .63

المنسقة بين الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، أهم وظيفة تضطلع بها المنظمة سعياً إلى تحقيق 

مما أدى إلى  ،نتقدم اقتصادي واجتماعي تاريخي في العديد من البلدا ذلكالعدالة االجتماعية. وقد تمخض عن 

القوانين والممارسات التي تنظم عالم العمل اليوم إنما صاغها قانون العمل فتهيئة ظروف عمل أكثر إنسانية. 

 الدولي على مدى القرن الماضي.

أضف  .بأهمية جوهرية وجدوى كبرى لوظيفة المعيارية للمنظمةا ما تتسم بهوقد أعاد إعالن المئوية التأكيد على  .64

صحاب ألالحقوق، ترسي فيه المعايير واإلشراف الفعال عليها األساس للحكومات و  نهجاً قائماً علىإلى ذلك أنّ 

حقق باستمرار فوائد السالم  قد لعمال ليشكلوا قوى محركة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية،لالعمل و

 واالزدهار.

 

الملحق الثاني  في، 2021-2020قائمة االجتماعات القطاعية العالمية للفترة  ترد. 725الفقرة  ،.PV/335GB الوثيقة    6

 .GB.335/POL/3في الوثيقة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673408.pdf


GB.337/PFA/1/1 

 

7 GB337-PFA_1_1-[PROGR-190809-1]-Ar.docx 

 التحديات المعاصرة التي يتعين التصدي لها

واضحة ومتينة مجموعة من معايير العمل الدولية تكون  أن تمتلك وترّوجالمنظمة يقتضي من ئوية إعالن الم إنّ  .65

مضي قدماً في تعزيز الشفافية. وهذا يعني أنه يتعين على منظمة العمل الدولية أن تستمر أن تومواكبة للعصر، و

وعة معاييرها مع األنماط في اتباع نهج استراتيجي إزاء وضع المعايير واستعراضها بحيث تتجاوب مجم

ضرورة يعني كذلك هذا والمتغيرة في عالم العمل، لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة. 

إخضاع المعايير إلشراف موثوق وفعال. باإلضافة إلى ذلك، يتعين توسيع نطاق المعايير بقدر يتناسب مع 

متعدد األطراف يقوم على سيادة القانون والديمقراطية وطموح تحديات عالم يزداد عولمة واحتياجات نظام 

للقضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة والوفاء بالتعهد المتمثل في عدم ترك أحد على  2030برنامج عام 

 قارعة الطريق.

 ما الذي يتعين تغييره

 سياسةيتعين في مثل هذه الالعالمي. وسياسة استشرافية بشأن معايير العمل على المستوى  من المطلوب اعتماد .66

تجسيد وضع أو مراجعة المعايير لمنع أو معالجة الثغرات التنظيمية الناشئة عن تغير أنماط العمل؛  أن تشمل:

المعايير على المستوى الوطني من خالل التصديق عليها وتطبيقها؛ تحسين الشفافية من خالل نظام  سلطة

بااللتزامات الدولية على نحو فعال؛ دعم إعداد التقارير في وقتها وفقاً لاللتزامات إشراف موثوق بحيث يتم الوفاء 

مواصلة عمل آلية استعراض المعايير التي ُوضعت  ذلكالدستورية وعلى نحو يعزز أثر المعايير. وسيستتبع 

 بعة فعالة.متا ،مجلس اإلدارة المعنية الصادرة عن توصياتالمتابعة ضمان في سياق مبادرة المعايير و

دورة تنمية حميدة تضع الناس والعمل الذي يضطلعون به في  تنشئومعايير العمل الدولية المصدق عليها ال  .67

معايير العمل فإال إذا طُبقت تطبيقاً صحيحاً.  ،صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية وممارسات األعمال

المعيشة، مما يفضي إلى مستويات أعلى من االستثمار  تؤدي إلى رفع مستويات اإلنتاجية ورفع مستويات ياالعل

معايير العمل. وتبرز الحاجة إلى زيادة تحسين الشفافية من خالل نظام موثوق االرتقاء بتُمّكن بدورها من زيادة 

ليس فقط لضمان امتثال الدول األعضاء لاللتزامات التي قطعتها على نفسها طوعاً  ،وفعال لإلشراف الدولي

تفاهم مشترك  باالستناد إلىأيضاً لتهيئة "بيئة تتساوى فيها الفرص"  إنمالى تحقيق تلك الدورة الحميدة، وسعياً إ

تعميق هذا التفاهم المشترك على نحو مستمر في عملية  نشئهذه االلتزامات. وي هبين الدول األعضاء وما تستتبع

 المنظمةمن دورة حميدة أخرى يُتوقع  ،لدوليةالحوار بين الدول األعضاء وهيئات اإلشراف في منظمة العمل ا

 .أن تعززها

 المخاطر وتدابير التخفيف

إلى تقويض الجهود  ،متعدد األطراف والقانون الدولي المفهومبشأن  امٍ شك متن سودهمناخ سياسي ي قد يؤدي .68

راتيجيات الوطنية للتنمية في االست بثبات ترسيخ هذه المعاييرمن شأن المبذولة لزيادة أثر معايير العمل الدولية. و

 هذه المعاييرإمكانات كامل أن يحرر  ،المستدامة وفي أطر األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي المستدام )أطر التعاون(

 مواجهة هذا التحدي. فيوقطع شوط طويل  2030لإلسهام في برنامج عام 

لى أنه يُقلص الحيز المتاح للنهوض بمعايير وقد يُنظر إلى سيناريو اقتصادي يتسم بتدني معدل نمو اإلنتاجية ع .69

العمل، لذا يلزم وضع خيارات بما يضمن أن تصبح المعايير محركات فعالة للنمو االقتصادي المطرد والشامل. 

دور التجارة كعامل يساعد على تحقيق التنمية،  تقويضوفي حين يمكن أن يؤدي تباطؤ التكامل التجاري إلى 

نمو التوقعات من أجل تهيئة بيئة تتساوى فيها الفرص  نظراً إلىصاً للعمل المرتبط بالمعايير فإنه قد يتيح أيضاً فر

 ترتيبات تحرير التجارة.الناجمة عن المساعدة لمعالجة اآلثار  أن تقدم لها من المنظمة وطلب الهيئات المكونة

 2021-2020مجال تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة 

 دة قدرة الدول األعضاء على التصديق زيا :1-2 الحصيلة
 على معايير العمل الدولية

ال يزال تصديق جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية على المعايير األساسية ومعايير اإلدارة السديدة  .70

 على أساس ثالثي في التصديق علىويحظى باألولوية لدى المنظمة. ويمثل النظر على نحو منتظم  ،وتطبيقها
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 منظمة العمل الدولية بشأن إعالن الواقع أنأحد األهداف الرئيسية األخرى. و ،سائر معايير منظمة العمل الدولية

شدد على أهمية اتفاقيات اإلدارة السديدة ي ،2008 ، المعتمد في عاممن أجل عولمة عادلة العدالة االجتماعية

ة لكل هدف من األهداف االستراتيجية" لبرنامج العمل إلى "زيادة التغطية التدريجي ودعيوطبيعتها العالمية و

 الالئق.

وسيتواصل بذل هذه الجهود في سياق السياسة االستشرافية بشأن معايير العمل والمتابعة الفعالة لتوصيات  .71

آلية استعراض المعايير، بما في ذلك ما يتعلق بتحسين تصميم المعايير في ب المعنيالفريق العامل الثالثي 

سريعة الحتياجات  استجابةقبل، ونهج استراتيجي إزاء وضع جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لضمان المست

 وضع المعايير.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل:  .72

 إجراء مراجعات ما قبل التصديق للقوانين والممارسات الوطنية؛ ■

تنمية قدرات الشركاء االجتماعيين للمشاركة بفعالية في المشاورات وة قبل التصديق إجراء مشاورات ثالثي ■

 المتعلقة بالمعايير؛

 دعم التنسيق على نطاق الحكومة وزيادة القدرة على االستعداد للتصديق والتطبيق؛ ■

ها فيما يتعلق وضع وثائق سياسية وطنية بشأن معايير العمل الدولية واعتمادها، مع التركيز على أهميت ■

 ؛2030باألولويات الوطنية وبرنامج عام 

تسهيل تبادل الخبرات بين الدول األعضاء التي تطبق المعايير المصدق عليها والدول التي تستعد لعملية  ■

 التصديق.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .73

يئات المكونة في آلية استعراض المعايير ومتابعتها على تعزيز مشاركة اله بهدف إنشاء مكتب مساعدة ■

 المستوى الوطني؛

المعارف المرتبطة بالمعايير استجابة الحتياجات الهيئات  تقاسمإدخال تحسينات مستمرة على أدوات  ■

 المكونة لضمان الوصول إلى المعلومات العملية وسهلة االستخدام؛

تحقيق بغية تعزيز الشراكات مع الهيئات الدولية  عن طريقالمئوية  بمناسبة االستناد إلى حملة التصديق ■

استهداف اتفاقيات تقنية وعن طريق التصديق العالمي على االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة، 

 وقطاعية محددة، تمشياً مع القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي.

 دة قدرة الدول األعضاء على تطبيق معايير العمل الدوليةزيا :2-2 الحصيلة

امتثال الدول األعضاء للمعايير المصدق عليها في القوانين والممارسات الوطنية، بما في ذلك ضمان يظل  .74

ها في عضاءالدول األ قات هيئات اإلشراف، هدفاً أساسياً للمنظمة. وستساعد منظمة العمل الدوليةلياستجابة لتع

ة. وسيتواصل العمل معنيتعزيز قدرة هيئاتها المكونة والمؤسسات الوطنية ال عن طريققيق هذا الهدف على تح

من أجل تعزيز آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية عمالً بالقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة في سياق 

يز الهيكل الثالثي واالتساق والشفافية شمل إدخال تحسينات على أساليب العمل من أجل تعزي بمامبادرة المعايير، 

 والفعالية.

عندما تكون قادرة على التركيز  فعاليةوتكون عملية اإلشراف من خالل اإلجراءات القائمة على الشكاوى أكثر  .75

النزاعات المتعلقة  على المستوى الوطني، ادعاءات عدم االمتثال وعندما تسّوىمن على الحاالت الرئيسية 

 لنطاق األكثر تقييداً.ذات اوبالعمل 
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 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .76

معالجة التوصيات الصادرة عن هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنفيذ معايير العمل  ■

 الدولية؛

ولوائح العمل البحري واتفاقات العمل الثنائية، مراجعة مشاريع النصوص التنظيمية، ال سيما قوانين العمل  ■

المراعية لقضايا والصياغة  باالستناد إلى الخبرة في مجال قوانين العمل المقارنة ومعايير العمل الدولية

 ؛الجنسين

تحسين وصول جميع العمال إلى سبل االنتصاف القانوني الفعالة وتشجيع إنفاذ قوانين العمل الوطنية بما  ■

مع معايير العمل الدولية من خالل تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها، استناداً إلى التشخيصات يتوافق 

 ة ألداء نظام تسوية نزاعات العمل؛سليمال

الترتيبات الالزمة للسماح بالتوفيق الطوعي االختياري أو غيره من التدابير كجزء من تفعيل إجراء  اتخاذ ■

اإلدارة في إطار  سمن الدستور، عمالً بالقرارات التي اتخذها مجل 24ة تقديم االحتجاجات بموجب الماد

 مبادرة المعايير.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .77

هيئات اإلشراف ومناقشاتها بشأن أساليب العمل من أجل زيادة تعزيز الهيكل الثالثي واالتساق  تسهيل عمل ■

 ية؛والشفافية والفعال

نظام اإلشراف بالتعاون مع مركز تورينو في كامل تكييف الدليل اإللكتروني بشأن الممارسات المرعية  ■

 تيسير الحصول على المعلومات الشفافة؛ إلىالهيئات المكونة  ةجافي ضوء ح

تحت المندرج  ،ألهداف التنمية المستدامة بشأن حقوق العمال 2-8-8لمؤشر عن اإصدار تقرير سنوي  ■

ن لخبراء إحصاءات ومسؤولية منظمة العمل الدولية، وفقاً للمنهجية التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشر

 ؛2019مارس  /مجلس اإلدارة في آذار أيّدهاالعمل والتي 

مواصلة تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية وسلطات تسوية نزاعات العمل والعاملين في مجال  ■

م بالتعاون ية معايير العمل الدولية وغيرها من الدورات العالمية واإلقليمية التي تُنظّ القانون من خالل أكاديم

 مع مركز تورينو.

زيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على  :3-2 الحصيلة
 المشاركة في سياسة استشرافية لمعايير العمل الدولية

ثوقة التي تتجاوب مع األنماط المتغيرة في عالم العمل والتي من شأن مجموعة من معايير العمل الدولية المو .78

النظام متعدد األطراف  رشدتعتمد على المشاركة الثالثية الكاملة في كل مرحلة من مراحل الدورة المعيارية أن ت

اً فعاالً في ضمان عدم ترك أحد على قارعة الطريق. لذلك من الضروري بناء قدرات الهيئات المكونة إرشاد

تبسيط االلتزامات المتعلقة بتقديم من شأن الثالثية على المشاركة على نحو فعال في جميع مراحل الدورة. و

 وصول الهيئات المكونة إلى نظام اإلشراف. سبل أن يحّسنالتقارير وتيسيرها 

السياسات،  أن المنظمة تكثف مشاركتها وتعاونها داخل النظام متعدد األطراف بهدف تعزيز اتساق وبالنظر إلى .79

أيضاً بناء قدرات الهيئات المكونة والموظفين ونظرائهم في النظام متعدد األطراف لتفعيل  يتعين عليهافإنه 

 المعايير في سياق االستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ل:وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أج .80

تيسير من خالل االمتثال لاللتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بشأن معايير العمل من خالل تنمية القدرات و ■

عملية تقديم التقارير بشأن الصكوك المصدق عليها عمالً بالقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة في إطار 

لمعلومات واالنتقال المحتمل إلى تقديم التقارير مبادرة المعايير، ال سيما فيما يتعلق بتحسينات تكنولوجيا ا

 باالستناد إلى خطوط األساس وجداول تقييم االمتثال؛
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 ؛فعالة تعزيز المشاركة الثالثية في معايير العمل وملكيتها من خالل إجراء مشاورات ثالثية ■

دولية واالستعراضات االستفادة على نحو فعال من أوجه التآزر بين نظام اإلشراف في منظمة العمل ال ■

 الدورية الشاملة لألمم المتحدة وآليات رصد حقوق اإلنسان القائمة على المعاهدات؛

دراج التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها في استراتيجيات التنمية الوطنية إزاء إاتباع نهج ثالثي  ■

 مشاريع التعاون اإلنمائي.لتعاون ول األمم المتحدة والبرامج القطرية للعمل الالئق وأطر

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .81

اختبار تجريبي للتقارير  ما يلي: شملي ،وضع نظام ميسر لتقديم التقارير لتبسيط االلتزامات المتعلقة بذلك ■

يعي في التقارير ضمن األساسية، بما في ذلك بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ زيادة االتساق المواض

دورة منقحة لتقديم التقارير؛ إدراج تعليقات موحدة لكي تكون ميسورة االستخدام ولتوفير تحليل أكثر 

 اتساقاً وشمولية؛ وضع نموذج تقرير متكامل جديد لتقديم تقارير مبسطة؛

رينو، مع التركيز على زيادة تطوير مبادرات تنمية القدرات لصالح الهيئات المكونة بالتعاون مع مركز تو ■

 لتعاون؛ل األمم المتحدة االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير وعلى إدراج المعايير في أطر

فعالية مع مصارف التنمية وسائر المنظمات بلتعاون اموظفي منظمة العمل الدولية ل تتيحاستحداث أدوات  ■

 العمل. في النظام متعدد األطراف بشأن األنشطة المتعلقة بمعايير

 التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة  :3النتيجة 
 والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع

مع انتعاش االقتصاد العالمي. وازدادت مشاركة  بالترافقشهدت السنوات األخيرة تحسينات شاملة في العمالة  .82

عمل وتحّسن التحصيل التعليمي العام في العديد من البلدان. غير أن وتيرة التقدم من حيث النساء في سوق ال

 كمية ونوعية العمالة على السواء كانت بطيئة، وال تزال اآلفاق المستقبلية ضعيفة ومتقلبة.

 التحديات المعاصرة التي يتعين التصدي لها

 172، واً مهني اً ، يعانون من الفقر رغم مزاولتهم نشاطمليون امرأة ورجل، على الصعيد العالمي 730ال يزال  .83

بطالة. وتبقى العمالة غير المنظمة شائعة، ال سيما في المناطق الريفية التي تعمل فيها الغالبية ال يعانون منمليون 

العظمى من الفقراء المعدمين. ويظل وضع العمال الشباب هشاً في حين أن حصة العمال المسنين ما فتئت 

ايد، ال سيما في البلدان المتقدمة ومتوسطة الدخل، مما يزيد من وطأة العبء الواقع على نُظم الحماية تتز

االجتماعية وسوق العمل. وتظل هذه التحديات قائمة إلى حد كبير ألن النمو االقتصادي لم يترجم في كثير من 

تجزئة سوق العمل.  وذلك إلى حد ما بسبب، األحيان إلى وظائف الئقة. وما انفكت أوجه انعدام المساواة تتسع

التحديات الناشئة عن محركات التغيير في عالم العمل وضع سياسات فعالة يمكنها أن  ستدعيوفي الوقت ذاته، ت

الفرص التي تتيحها التكنولوجيا واالتجاهات الديمغرافية.  تفيد منتدعم انتقاالً عادالً إلى اقتصاد أخضر وتس

السياسية الحديثة أظهرت أن أداء سوق العمل ال يمكن تحسينه بشكل كبير ومستدام إال من  والواقع أن التجارب

 خالل سياسات داعمة فعالة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 ما الذي يتعين تغييره

ات الوطنية بناًء على ما تقدم، تبرز حاجة ماسة إلى وضع وتنفيذ استجابات سياسية متكاملة على المستوي .84

واإلقليمية والعالمية، مع تركيز قوي على سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية والقطاعية والصناعية 

ت النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة عموسياسات سوق العمل المتسقة التي د

ا األمر استحداث جيل جديد من سياسات العمالة والمنتجة والعمل الالئق للجميع كهدف محوري. ويقتضي هذ

الوطنية الموضوعة كإطار شامل لسياسة العمالة، مسترشدة بإعالن المئوية ومستندة إلى معايير العمل الدولية، 

( وتوصية سياسة 122)رقم  1964سياسة العمالة،  ( وتوصية122)رقم  1964ال سيما اتفاقية سياسة العمالة، 
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(. ومن شأن هذا النهج المعاد تنشيطه إزاء سياسات العمالة الوطنية 169)رقم  1984كميلية(، العمالة )أحكام ت

اعتماد التكنولوجيات الجديدة وتعزيز القدرات اإلنتاجية وزيادة الطلب على  وتيرة أن يُمّكن البلدان من تسريع

مية المستدامة بأبعادها االقتصادية اليد العاملة، وبالتالي تسهيل انتقال عادل إلى مستقبل عمل يسهم في التن

واالجتماعية والبيئية مرفقة بوظائف أكثر وأفضل لجميع النساء والرجال، ال سيما الشباب. كما تمثل عمليات 

 االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم جزءاً مهماً من هذه العملية التحويلية.

ف في اهدمحددة األإلى تدخالت تبرز الحاجة إلى الخصائص القطرية، ضمن إطار السياسات هذا واستناداً و .85

المجاالت والقطاعات االستراتيجية لمعالجة محركات التغيير التحويلي في عالم العمل، بما في ذلك االقتصادات 

لى برامج الريفية والخضراء والرقمية واقتصاد الرعاية. ولدعم أهداف السياسة العامة األوسع، ثمة حاجة أيضاً إ

لتحسين أداء أسواق العمل، بما في ذلك من خالل زيادة االستثمار في إدارات االستخدام، وبالتالي  محددة األهداف

 تسهيل عمليات انتقال منصفة بالنسبة إلى العمال والمنشآت.

 التخفيف تدابيرالمخاطر و

االتساق في  من شأن االفتقار إلىفإن  بالنظر إلى نطاق إطار العمالة الشامل وعدد الجهات الفاعلة المعنية، .86

يؤثر في تحقيق تغييرات إيجابية مستدامة. لذا، تستند االستراتيجية إلى نهج أن تصميم وتنفيذ هذه السياسات 

تعاوني متين وقائم على الشراكة مع منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. وسيوفر إصالح األمم 

اً للحوار السياسي المنسق والمساعدة التقنية، باستخدام الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية، المتحدة منبراً متجدد

من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل الالئق والنمو الشامل. وستواصل منظمة  8ال سيما في دعم الهدف 

الالئق لصالح  العملالعالمية بشأن  العمل الدولية تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين مثل المبادرة

 الشباب كوسيلة لتحقيق نتائج مستدامة وتحويلية.

حوار اجتماعي فعال وآليات تنسيق تسير سيراً حسناً،  دونوقد ال يكون من الممكن تحقيق التغييرات الالزمة  .87

عم نهج مشترك بين المؤسسات الوطنية المعنية المسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذها في د رغبأو إذا لم ت

عجزت عن ذلك. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستستخدم منظمة العمل الدولية أدوات متنوعة إذا القطاعات أو 

االستفادة منها. وسيجري التصدي للمخاطر ضمان لتوسيع نطاق األهداف المتوخاة و التواصلللتوعية و

االضطرابات االجتماعية من  الكوارث أو ة أوالمفاجئ الخارجية من حيث الصدمات االقتصادية أو النزاعات

 مواجهة األزمات. االستجابة في خالل تعزيز قدرة المكتب على

 2021-2020مجال تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة 

 زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ جيل جديد  :1-3 الحصيلة
 لجنسين، من سياسات العمالة الوطنية المراعية لقضايا ا

 بما في ذلك لصالح الشباب

يستند نهج منظمة العمل الدولية إزاء العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق للجميع إلى الحوار  .88

االجتماعي الفعال ونهج يشمل جميع مستويات الحكومة ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من اإلدماج وزيادة اإلنتاجية 

السمة المنظمة والحد من انعدام المساواة في الدخل والفقر. وفي وقت يشهد تغيرات سريعة في واالنتقال إلى 

ر المنافع وتقلل المخاطر أسواق العمل، ينبغي للسياسات المؤاتية للعمالة والمراعية لقضايا الجنسين أن تسخّ 

تجاوب مع التحوالت الديمغرافية تأن المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة واألشكال المتنوعة لترتيبات العمل، و

 وتغير المناخ. ولكي تكون هذه السياسات فعالة، يجب أن تكون متسقة مع سياسات الحماية االجتماعية.

بشأن الدعوة  2019-2012خطة العمل للفترة وواستناداً إلى الدروس المستخلصة من سياسات العمالة الوطنية  .89

قرار الونتيجة آلية استعراض األقران الوطنية الطوعية التي دعا إليها  إلى اتخاذ اإلجراءات بشأن عمالة الشباب

 105الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، 

ومن  ستركز منظمة العمل الدولية على تعزيز إطار سياسي متسق الستحداث وظائف أكثر وأفضل.(، 2016)

ويقترن بتدابير تنفيذ متينة، بما في ذلك الرصد  122شأن هذا العمل أن يستند إلى النهج المتكامل لالتفاقية رقم 

والتقييم. وتشكل المساواة بين الجنسين سمة رئيسية من سمات هذه السياسات لضمان استفادة النساء والرجال 

، فضالً عن االرتقاء بالمستوى التكنولوجي داخل القطاعات. على قدم المساواة من التحوالت االقتصادية الهيكلية

وسيظل الشباب فئة مستهدفة رئيسية ألن التحديات التي يواجهونها في مجال عمالتهم تظل مصدر قلق بالغ، في 

على العمال المسنين. ومن شأن الخبرة المكتسبة في  قدر ذاتهحين يقتضي تشيخ القوة العاملة تركيزاً قوياً بال
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مؤتمر العمل ل (2021) 110الدورة  طبيق هذا النهج أن تثري المناقشة المتكررة الثالثة بشأن العمالة فيت

 الدولي.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .90

الثي والمراعية تصميم وتكييف وتنفيذ ورصد جيل جديد من سياسات العمالة الوطنية المستندة إلى أساس ث ■

، مستقبل العمل بشأن تحديات الخاصة بكل بلداللقضايا الجنسين والقائمة على النتائج، مع التركيز على 

بما في ذلك من خالل ورش العمل والدورات التدريبية المكيفة حسب االحتياجات بالتعاون مع مركز 

 تورينو؛

 2015قتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، تعزيز قدرة البلد على تنفيذ توصية االنتقال من اال ■

(، في إطار الجيل الجديد من سياسات العمالة الوطنية التي تتبع األبعاد األربعة لبرنامج العمل 204 )رقم

 الالئق؛

تعزيز وتسهيل تطوير المعارف واألعمال البحثية على المستوى القطري بشأن اتساق السياسات فيما بين  ■

والمصارف المركزية والمنظمات الدولية واإلقليمية لمراجعة  المعنيةكاالت الوطنية الوزارات والو

 سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية والقطاعية والصناعية في البلدان النامية؛

مستقبل  بشأنوضع استراتيجيات عمالة الشباب وتنفيذها ورصدها، مع التركيز على تحديات محددة  ■

عمالة  استراتيجياتمن أهداف التنمية المستدامة بشأن  1-ب-8 المؤشرداد التقرير السنوي عن العمل، وإع

 الشباب. 

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .91

تحديث األدوات والمبادئ التوجيهية والمناهج التدريبية بشأن سياسات العمالة الوطنية واستراتيجيات  ■

باب، ووضع تشخيصات ومنهجيات لقياس تأثير سياسات وبرامج االستثمار في االقتصاد الكلي عمالة الش

في نوعية العمالة وكميتها، بما  ،واالستثمار القطاعي والصناعي والتجاري واالستثمار في البنية التحتية

 في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد المحلية والعالمية؛

فاق فرص العمل في المستقبل والتحول الهيكلي في العالم النامي؛ الروابط إجراء تحليل بحثي جديد: آ ■

الدينامية بين توزيع الدخل والنمو والعمالة؛ السياسات التجارية والعمل الالئق واإلنتاجية؛ التحديات 

 والفرص في عالم العمل ذات الصلة بالتحول الرقمي للعمل، بما في ذلك عمل المنصات؛

عمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدعوة إلى ال ■

في المنتديات الدولية الرئيسية ومن خالل الشراكات متعددة أصحاب المصلحة مثل المبادرة العالمية بشأن 

بشأن السياسات  دوليةمع المنظمات اإلقليمية وال الوظائف الالئقة لصالح الشباب، وتوسيع نطاق الشراكات

  .122المؤاتية للعمالة، بما في ذلك الترويج لالتفاقية رقم 

زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات  :2-3 الحصيلة
 واالستراتيجيات من أجل استحداث فرص العمل الالئق 

 في االقتصاد الريفي

لمائة من الفقراء العاملين في العالم وغالباً ما تتسم بمستويات في ا 80تعتبر المناطق الريفية موطناً لما يقرب من  .92

عالية من السمة غير المنظمة ومواطن العجز في العمل الالئق وقابليتها للتأثر بتغير المناخ. والتحديات 

 ال سيما النساء. ويعتمد مستقبل العمل في العديد من البلدان منخفضة الدخلوأمام الشباب، هائلة المطروحة 

الئقة داخل المناطق الريفية. ويكتسي بناء الوظائف البشكل أساسي على التحوالت الهيكلية الشاملة واستحداث 

قدرات الهيئات المكونة على ضمان أن تعطي السياسات واالستراتيجيات األولوية لتعزيز العمل الالئق لتسهيل 

غة. باإلضافة إلى ذلك، فإن إعداد تدخالت هادفة في أهمية بال ،االنتقال إلى السمة المنظمة في االقتصاد الريفي

قطاعات رئيسية، ال سيما قطاع األغذية الزراعية والبنية التحتية الريفية وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت وتمكين المرأة، أمٌر ضرورٌي لتحسين القدرة اإلنتاجية وجاذبية الزراعة واالقتصاد الريفي.
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رامج استحداث فرص العمل المصممة تصميماً جيداً، باالقتران مع النُهج المجتمعية والتدخالت على ويمكن لب .93

المستوى المحلي المدرجة في السياسات الوطنية للعمالة والحماية االجتماعية، أن تساعد على تحرير الطاقات 

ن الخدمات العامة وتستكمل دور القطاع في المناطق الريفية. كما يمكن لبرامج العمالة العامة أن تدعم مجموعة م

م أداة سياسية لمعالجة مشكلة البطالة والبطالة الجزئية، كجزء من سياسات الخاص في استحداث العمالة وتقدّ 

 وتكبح العمالة والحماية االجتماعية األوسع نطاقاً. ويمكن لهذه البرامج أن توفر سبل العيش في المناطق الريفية،

لهجرة القسرية من األرياف إلى المدن. كما أن من شأن تحسين اإلطار المؤسسي للحوار ا اتهفي الوقت ذ

عامالً أساسياً لتعزيز صوتهم  بدوره االجتماعي وتعزيز قدرات العمال وأصحاب العمل في الريف أن يشكل

غذية والزراعة الجماعي وتحقيق نتائج العمل الالئق. وسيزداد تعزيز الشراكات مع منظمة األمم المتحدة لأل

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن 

 وضع السياسات والبرامج على السواء.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .94

، سياسات المعنيةمن خالل الحوار االجتماعي وبالتعاون مع الوزارات ضع وتنفذ، أن تتعزيز قدراتها على  ■

ستحداث الوظائف تعطي األولوية للعمالة والعمل الالئق في المناطق الريفية، الواستراتيجيات وبرامج 

 مستدامة بيئياً وتعزز تمكين المرأة؛ كونوت

ي قطاعات االقتصاد الريفي، ال سيما في ف ومحددة األهدافوضع وتنفيذ برامج االستثمار كثيفة العمالة  ■

قطاع األغذية الزراعية بما في ذلك المزارع والبنية التحتية الريفية، لتعزيز الوظائف الجيدة والحماية 

 االجتماعية والتحول الهيكلي للمناطق الريفية؛

الستحداث  وضع برامج ابتكارية وتوسيع نطاقها ليشمل قطاعات وخدمات جديدة تنطوي على إمكانات ■

 فرص العمل على نطاق واسع وتوفير العمل الالئق في المناطق الريفية؛

تعزيز القطاعين العام والخاص على السواء في تنفيذ ورصد وتقييم برامج العمالة في المناطق الريفية،  ■

طق جمع وتحليل إحصاءات العمل المصنفة بحسب المنا بهدفقدرات المكاتب اإلحصائية الوطنية  وبناء

 .ة أو الحضريةالريفي

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .95

إجراء بحوث موجهة نحو السياسات بشأن الروابط القائمة بين استحداث الوظائف الالئقة والتنمية الريفية  ■

ستراتيجية مثل تربية والتحول الهيكلي )بما في ذلك دور التكنولوجيات الجديدة( في القطاعات الريفية اال

 توثيق الممارسات الجيدة الستحداث العمالة العامة؛، والمائيات

لصالح أصحاب المصلحة المعنيين  لبناء القدرات وأدوات عالمية وإقليمية ومبادئ توجيهيةتنفيذ برامج  ■

 من أجل تحسين قدراتهم وتقييم أثر االستثمارات العامة في العمالة؛

ستثارة الوعي وتقديم المشورة التقنية على المستويات العالمية واإلقليمية واإلقليمية االضطالع بأنشطة ا ■

الفرعية بشأن التصديق والتنفيذ الفعال التفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة المباشرة باالقتصاد 

ة والصحة في ( واتفاقية السالم141)رقم  1975الريفي، بما فيها اتفاقية منظمات العمال الريفيين، 

( واتفاقية المزارع، 129)رقم  1969( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 184)رقم  2001الزراعة، 

( 99)رقم  1951( واتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(، 110)رقم  1958

 (.132)رقم  1968وتوصية المستأجرين والمزارعين بالمشاركة، 

 يادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات ز :3-3 الحصيلة
 من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  

يؤدي التغير البيئي وتغير المناخ وندرة الموارد وإدارة النفايات والمواد الكيميائية إلى نشوء تحديات وفرص  .96

ع ما يترتب على ذلك من انعكاسات على الفقر وانعدام المساواة جديدة أمام تحقيق العمل الالئق ونمو اإلنتاجية، م

استحداث ماليين الوظائف  أنه يمكنوانعكاسات بالغة األهمية بالنسبة إلى مستقبل العمل. ويُظهر التحليل األخير 

الجديدة للنساء والرجال في القطاعات االقتصادية والصناعات من خالل اعتماد الممارسات المستدامة 

الخضراء. غير أن وظائف أخرى ستختفي نتيجة للحد من الصناعات كثيفة  وظائفتكنولوجيات النظيفة والوال
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الكربون والموارد. ويتطلب هذا التحول اإليكولوجي تدخالت سياسية استراتيجية لتسهيل انتقال عادل وشامل 

ئية وباالستناد إلى الحوار للجميع ضمن إطار سياسي وطني متكامل للعمالة، مع مراعاة االعتبارات البي

االجتماعي الشامل. وال بد من أن يسترشد هذا اإلجراء ببراهين تجريبية متينة وممارسات سياسية جيدة. ومن 

شأن استحداث العمل الالئق والوظائف الخضراء أن يعزز بدوره الدعم العام لتسريع وتيرة االنتقال إلى االقتصاد 

 األخضر.

ل الدولية بدور محوري في العملية التي أفضت إلى اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير وقد اضطلعت منظمة العم .97

عند ضمن معالجة أبعاد العمل الالئق معالجة كاملة. وستواصل المنظمة تقديم الدعم الفعال للبلدان  حيثالمناخ، ب

مود وضمان مستقبل ، من أجل بناء قدرات العمال والوحدات االقتصادية على الصاالتفاق في تنفيذ ضلوعها

عمل مستدام. وستعزز منظمة العمل الدولية شراكاتها االستراتيجية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وسائر المنظمات، وكذلك في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية 

 صل مشاركتها النشطة في الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر.مكافحة التصحر. كما أنها ستوا

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .98

إجراء تقييمات وتشخيصات، بما في ذلك التحليالت الجنسانية، بشأن اآلثار المترتبة على تغير المناخ  ■

 على الصمود في العمالة وفي البعدين االجتماعي واالقتصادي؛والتدهور البيئي والقدرة 

صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج متسقة من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً على  ■

 المستويات الوطنية أو القطاعية أو المحلية؛

 عادل.تعزيز آليات الحوار االجتماعي واتساق السياسات بشأن االنتقال ال ■

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .99

ت األمم المتحدة في مجال تغير المناخ منتدياالعمل الالئق واالنتقال العادل في تتصل ب تعزيز أهداف ■

وتعزيز الشراكات، بما في ذلك من أجل  المعنية األخرىاإلقليمية ومتعددة األطراف  البيئية والعمليات

 ئة الموارد؛تعب

وضع برامج عالمية وإقليمية لبناء القدرات لصالح الهيئات المكونة لمنظمة بالتعاون مع مركز تورينو،  ■

والتعلم المتبادل،  األقرانالعمل الدولية بشأن السياسات البيئية، بما في ذلك من خالل آليات استعراض 

 وبشأن رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛

الوظائف الخضراء واالنتقال العادل،  من أجلمعارف العالمية بشأن السياسة العامة والممارسات تطوير ال ■

 ، وبشأن آليات القياس. بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 زيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  :4-3 الحصيلة
 قرة والقادرة على تعزيز المجتمعات اآلمنة والمست
 على الصمود من خالل العمل الالئق

مليون  70كما تشّرد ال يزال أكثر من ملياري شخص يعيشون في أوضاع هشة ومتضررة من النزاعات،  .100

االضطهاد. ويتركز الفقر، المرتبط عادة بنقص الوظائف  وأالحرب  وأالعالم بسبب العنف  ءشخص في جميع أنحا

في السنوات القادمة.  مثل هذه المناطق لمناطق الهشة ويُتوقع أن يرتفع مستواه فيالالئقة، بشكل متزايد في ا

ويمكن أن تصبح البطالة ومواطن العجز في العمل الالئق بحد ذاتها من مسببات االستضعاف والهشاشة. وتُشير 

 تعالج على نحو كافٍ  البحوث إلى أن برامج العمالة تُسهم في التماسك االجتماعي وبناء السالم إذا ُصممت بحيث

الثالثة، وهي: قلة االتصاالت والتفاعالت بين مختلف الفئات االجتماعية؛ قلة فرص العمل؛  نزاعمحركات ال

 التظلمات بشأن انعدام المساواة والظلم االجتماعي.

ر أن توف (205)رقم  2017توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  من شأنو .101

إلجراءات الهادفة المحددة لفائدة المجتمعات المتضررة من األزمات في إطار السياسات المحلية الشاملة ل إطاراً 

بشأن االقتصاد والعمالة. وستواصل منظمة العمل الدولية تعاونها مع الشركاء في النظام متعدد األطراف، 

 بين السالم والتنمية والشؤون اإلنسانية. رابطي السيما داخل األمم المتحدة، لتعزيز إدراج العمل الالئق ف ال
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 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .102

إدماج العمالة والعمل الالئق في السياسات الوطنية لمنع نشوب النزاعات والحد من مخاطر الكوارث  ■

 ؛205رقم  ، استرشاداً بالتوصيةعاشتاالنووضع استراتيجيات 

دعم تصميم وتمويل وتنفيذ ورصد برامج العمالة القائمة على البينات والمراعية لقضايا الجنسين في  ■

 األماكن الهشة، بما في ذلك من خالل البرنامج الرائد بشأن الوظائف من أجل السالم والقدرة على الصمود؛

والحوار االجتماعي كعنصر أساسي في  على تعزيز العمل الالئق هذه الهيئات وقدرتها زيادة معارف ■

 عمليات تقييم االحتياجات واستراتيجيات بناء سالم مستدام ومقاومة الكوارث.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .103

ي حاالت تعزيز العمالة والعمل الالئق في المبادرات المشتركة لألمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ف ■

 الكوارث والنزاعات؛

بغية زيادة قاعدة المعارف والبينات التحليلية بشأن إسهام العمل الالئق في السالم والقدرة على الصمود  ■

تنوير المشورة السياسية والخدمات التي تقدمها منظمة العمل الدولية إلى الهيئات المكونة ودعم الشراكات 

 مع أصحاب المصلحة المعنيين.

زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ برامج سوق العمل  :5-3 لةالحصي
ل الالئق في مختلف ـل االنتقال إلى العمـوخدمات التوظيف من أج

 مراحل الحياة، مع التركيز بشكل خاص على العمال 
 من الشباب وكبار السن

عمال وتنويع ترتيبات العمل وأنماط يؤدي التغير التكنولوجي السريع إلى تغيير نماذج اإلنتاج ومشاريع األ .104

من  -العمالة، األمر الذي يفضي في كثير من الحاالت إلى عمليات انتقالية متعددة في مختلف مراحل الحياة 

خالل سن العمل وحتى العودة إلى سوق العمل بعد التقاعد بالنسبة إلى بعض العمال. وبغية و المدرسة إلى العمل

ة بالنسبة إلى العمال والمنشآت، عادلانتقال  اتاالجتماعي واالقتصادي ولضمان عملي االستفادة من فرص التقدم

 هي ثمة حاجة إلى وضع برامج استباقية وهادفة لسوق العمل وتعزيز خدمات التوظيف. وهذه التدابير مجتمعة

جون إلى البقاء نشطين حاسمة بالنسبة إلى الشباب الباحثين عن منفذ إلى سوق العمل والعمال المسنين الذين يحتا

الذين يصطدمون بحواجز تعيق تمتعهم  ،هشةالوضاع األفي القوى العاملة لفترة أطول والنساء واألشخاص في 

تحسين عمليات االنتقال من خالل برامج  أنبتكافؤ الفرص والمشاركة والمساواة في المعاملة في العمل. كما 

المنشآت على العثور على العمال الذين تحتاج  ، يساعدالةية فعّ مع توفير حماية اجتماعالمترافقة سوق العمل 

عمليات انتقال أكثر فعالية من خالل تحديث نُظم خدمات  دعمإليهم. ويمكن للتكنولوجيات الرقمية الجديدة أن ت

التوظيف وتيسير رصد وتقييم تدخالت سوق العمل، إلى جانب جمع معلومات سوق العمل بشأن عمليات االنتقال 

 والتطلعات المتعلقة بمستقبل العمل.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .105

برامج ابتكارية واستباقية وهادفة لسوق العمل، من خالل الحوار االجتماعي، لتسهيل  وصياغة وضع ■

ل خاص على االستراتيجيات عمليات انتقال سوق العمل في مختلف مراحل الحياة، مع التركيز بشك

 المراعية لقضايا الجنسين بالنسبة إلى العمال الشباب والمسنين؛

دعم وتعزيز قدرة مزودي خدمات التوظيف وتحديث نُظم تقديم الخدمات باستخدام حلول تقنية جديدة، مع  ■

عاون مع مركز لعمال في مختلف مراحل الحياة، بالتلالتركيز على االحتياجات الخاصة ألصحاب العمل و

 تورينو وبالشراكة مع سائر المنظمات العاملة في هذا المجال؛

تقدير وتقييم نتائج برامج سوق العمل في تحسين االنتقال من المدرسة إلى العمل لصالح الشابات والشبان،  ■

 مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب.
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 ى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي:وعلى المستو .106

إصدار مواد معرفية وأدوات إرشادية بشأن برامج سوق العمل وخدمات التوظيف التي تسهل عمليات  ■

 ؛2021االتجاهات العالمية لعمالة الشباب لعام  تقرير االنتقال في مختلف مراحل الحياة، بما في ذلك

 نتقال من المدرسة إلى العمل في إقليم أفريقيا؛إعداد تحليل مقارن بشأن اال ■

ألهداف التنمية المستدامة بشأن الشباب غير  1-6-8المؤشر  التقدم في إطارتحليل ورصد وتقديم التقارير  ■

الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب، استناداً إلى البيانات التي توفرها الدراسات االستقصائية للقوى 

 لتقارير الواردة من البلدان.العاملة وا

 المنش ت المستدامة بوصفها مولدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق :4النتيجة 

تشكل المنشآت المستدامة محركات للنمو واستحداث الوظائف وتتسم باألهمية في معالجة التحدي المتمثل في  .107

مليون وظيفة ضرورية  190باإلضافة إلى ، 2030مليون وظيفة جديدة الزمة بحلول عام  344استحداث 

 ، مماللتصدي للبطالة اليوم. وتكتسي المنشآت المستدامة أهمية حاسمة لخلق الثروات والقدرة على االبتكار

 بالتالي في تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة.تسهم يحسن مستويات المعيشة والظروف االجتماعية، و

 عين التصدي لهاالتي يت ةالتحديات المعاصر

قائمة في العديد من البلدان. وقد تؤدي البيئات  ،وتطوير منشآت مستدامة قامةال تزال العقبات التي تحول دون إ .108

 قامةالتنظيمية إلى إيجاد أعباء مالية وإدارية تستنزف الموارد الشحيحة من االستثمارات الالزمة وتعرقل إ

مترابطة فيما بينها وتستمد جذورها من مجاالت سياسية أوسع مثل المنشآت واستحداث الوظائف. وهذه المسائل 

 التعليم والبنية التحتية والتجارة.

. وفي مطلوبة بإلحاحمشاريع كفاف تعمل في ظروف تتسم بالفقر وتوفر إيرادات  كذلك العديد من المنشآت هيو .109

عوائق من حيث الوصول إلى رأس المال واجه تغالباً ما  احين أن البعض منها يتمتع بالقدرة على التطور، فإنه

والموارد المالية والبنية التحتية واألسواق، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على استدامة األعمال. 

 80وهذه هي الحال على وجه الخصوص بالنسبة إلى المنشآت غير المنظمة الصغيرة وبالغة الصغر التي تمثل 

المشاريع والمنشآت  صاحباتفي المائة من العمالة على الصعيد العالمي. وتواجه  50في المائة من المنشآت و

تحديات إضافية في الوصول إلى رأس المال واألسواق. وغالباً ما في االقتصاد غير المنظم،  التي تقودها النساء

ض نموها ة التي تقوّ تنظر المنشآت المنظمة إلى المنشآت غير المنظمة باعتبارها مصدراً للمنافسة غير الشريف

 واستدامتها.

وال يزال تدني اإلنتاجية يمثل تحدياً أمام نمو المنشآت واستدامتها، وبالتالي يحول دون تحقيق العمل الالئق.  .110

وتوفر مكاسب اإلنتاجية رأس المال إلعادة االستثمار وال يمكن االستغناء عنها لرفع األجور وتحسين ظروف 

ر الكافي في التكنولوجيا واالبتكار تحدياً آخر أمام نمو المنشآت واستدامتها. ولم يوجه العمل. ويمثل االستثمار غي

جديدة في السياسات لتعزيز  تإلى تحسين اإلنتاجية ونوعية الوظائف واالبتكار واعتماد تكنولوجيا اهتمام كافٍ 

 تنمية المنشآت.

 ما الذي يتعين تغييره

اعتباره مصدراً رئيسياً للنمو االقتصادي واستحداث الوظائف، من تبرز حاجة إلى دعم دور القطاع الخاص ب .111

خالل تعزيز بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة، بغية توليد العمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين 

ماً مستويات المعيشة للجميع. ومن المهم أيضاً دعم دور المنشآت العامة بوصفها صاحب عمل مهماً ومقد

، مواصلة ومنظمات العمال للخدمات الجيدة. ويتعين على الحكومات، بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل

وضع السياسات والحوافز التي تعزز النمو االقتصادي المستدام والشامل واالبتكار وإنشاء المنشآت المستدامة 

قتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، وتطويرها. ومن الضروري أيضاً تسريع وتيرة انتقال المنشآت من اال

 وبالتالي تحرير إمكاناتها لتطوير وضمان المنافسة الشريفة في األسواق الوطنية والدولية.
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ويلعب الوصول إلى األسواق المحلية والعالمية دوراً رئيسياً في تنمية المنشآت ودرجة توفيرها للعمل الالئق.  .112

سير أعمال األسواق على مختلف وتصاد الكلي، فضالً عن طبيعة ويجب أن تراعي السياسات سياق االق

المستويات. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي للسياسات العامة أن توفر حيزاً لمختلف أشكال المنشآت، ال سيما 

التعاونيات ومنشآت االقتصاد االجتماعي والتضامني، التي يمكن أن تتجاوب مع المزيد من الحلول المكيفة 

 توفير العمل الالئق. وفي الوقت نفسهظيم العمل واإلنتاج لتحسين تن

زيادة االستثمارات في التكنولوجيا مع وال بد من أن تترافق السياسات والمؤسسات التي تعزز تحسين اإلنتاجية  .113

ستدامة . وفي المقابل، تُسهم اوتحسين نوعيتها يتيح للمنشآت زيادة كمية منتجاتها أو خدماتها أن ذلكواالبتكار، إذ 

مستويات المعيشة والعمل الالئق. ويمكن لنماذج األعمال تحسين المداخيل و كسب أفضل فيالمنشآت في 

 مكاسبالمستدامة ومجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية للمنشآت أن تعزز اإلدماج المالي وتسهل 

كثر األشخاص عرضة للتمييز، بمن فيهم الشباب العمل الالئق. ويمكن أن تدعم كذلك النساء وأ لدّ اإلنتاجية وتو

 .قادرة على التنافسوالمعوقون، لتنمية قطاعات أعمال منتجة و

تعزيز السياسات والحوافز التي تشجع اتساق ممارسات قطاع األعمال مع أهداف العمل الالئق واتباع  ال بد منو .114

قوق اإلنسان ومعايير العمل الدولية، ال سيما نهج متمحور حول اإلنسان إزاء مستقبل العمل. ويرتدي احترام ح

المبادئ والحقوق األساسية في العمل، أهمية بالنسبة إلى المنشآت بجميع أشكالها وأحجامها. وينبغي لسياسات 

تنمية المنشآت أن تشجع المنشآت على اإلسهام على نطاق أوسع في التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستدامة 

دي الحوار االجتماعي على جميع المستويات إلى تحقيق أوجه التآزر بين كمية ونوعية الوظائف البيئية. ويؤ

يتعين على المنشآت أن تُكيف نماذج وممارسات أعمالها لتسخير اإلمكانات كما المستحدثة في القطاع الخاص. 

ات تدعم المنشآت، ال سيما تسخيراً كامالً من أجل استحداث الوظائف الخضراء الالئقة. وال بد من وضع سياس

ل تدريجياً إلى اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ عمليات اإلنتاج الفعالة من حيث الموارد والتحوّ 

منخفض الكربون. وتوفر االستنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في 

سعي المنشآت المشروع إلى  تدعمرشادات دولية فريدة لبلورة سياسات ، إ(2007دورته السادسة والتسعين )

 تطلعات العمال إلى العمل الالئق.كما تدعم تحقيق الربح 

 التخفيف تدابيرالمخاطر و

تنفيذ اإلصالحات لاتساق السياسات لتهيئة بيئة مؤاتية أو  إلى تشمل المخاطر االفتقار إلى الدعم السياسي أو .115

عدم كفاية الموارد المالية ونقص قدرات الهيئات المكونة على تنفيذ  كما تشمللسمة المنظمة، الالزمة لتعزيز ا

الحلول المتفق عليها. وغالباً ما تكون هناك هياكل غير كافية للحوار االجتماعي، مما يؤدي إلى عدم وجود 

ات الهيئات المكونة والحوار توافق وطني وافتقار إلى تنفيذ متكامل ومتوائم. وسيشكل البناء المتواصل لقدر

 عنصراً أساسياً لتنفيذ االستراتيجية. ،المستمر واالستباقي

 2021-2020مجال تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة 

 زيادة قدرة الدول األعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية  :1-4 الحصيلة
 لروح تنظيم المشاريع والمنش ت المستدامة

العمل  وليدأن تؤدي إلى ت يمكنهاوتطوير منشآت مستدامة  قامةأساس القدرة على إبيئة مؤاتية وجود شكل ي .116

الالئق والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع. وتشمل هذه البيئة المؤاتية مجموعة كبيرة من 

عام  مؤتمرنتاجات العوامل التي قد تختلف أهميتها النسبية وفقاً للظروف الوطنية. وعلى نحو ما تشير إليه است

شمل، سياسة االقتصاد الكلي السليمة تشمل فيما ت ه العواملبشأن المنشآت المستدامة، فإن هذآنفة الذكر  2007

والمستقرة والبيئة القانونية والتنظيمية المؤاتية والمنافسة الشريفة والوصول إلى التمويل والبنية التحتية الجيدة 

ومن الالزم أن تراعي عمليات إصالح بيئة األعمال مختلف وقائع المنشآت والحماية االجتماعية الكافية. 

وتستخلص الدروس من التجارب السابقة وتُسهم في إيجاد نظام إيكولوجي يسهل نفاذ المنشآت الجديدة، فضالً 

مة تعميماً عن عمل المنشآت القائمة ونموها. وتعتبر اللوائح المصممة تصميماً حسناً والمتسمة بالشفافية والمعم

، بما في ذلك اللوائح التي تدعم معايير العمل والمعايير البيئية، مفيدة لألسواق والتي تعزز المساءلة اً تام

 والمجتمع، وهي تسهل انتشار السمة المنظمة وتحفز القدرة التنافسية المنهجية.

التوعية وصنع السياسات  قد حسنت المعارف والقدرات للمشاركة في عمليات من أن تكون منظماتلل ال بدو .117

بما في  المنشآت القائمة، رعاية إنشاء ونمو وصيانة المنشآت الجديدة واستدامةالكفيلة بإلى تحسين البيئة  ةدفااله
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ذلك إضفاء السمة المنظمة. وينبغي إدماج عمليات صنع السياسات هذه في أطر سياسية شاملة، بما في ذلك 

 السياسات االجتماعية والقطاعية.سياسات االقتصاد الكلي والعمالة و

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .118

السياسية أو المؤسسية أو العوائق  ومعالجة تحليل من خالل برنامج البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، ■

تلك مستدامة للتحديات والحواجز المحددة، ال سيما الرئيسية أمام تهيئة البيئة المؤاتية للمنشآت الالتنظيمية 

تنظيم المشاريع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى التمويل واإلنتاجية وظروف المتعلقة ب

 العمل؛

ونمو واستدامة المنشآت  قامةرعاية إب الكفيلة تحسين البيئةلالمشاركة في عمليات التوعية وصنع السياسات  ■

 ؛العمالةمولدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق، بما في ذلك كهدف لسياسات بوصفها 

 تقديم توصيات بشأن السياسات التي يمكن أن تسهل وصول المنشآت إلى الخدمات المالية المناسبة؛ ■

ة من الناحية وضع أو مراجعة السياسات لتعزيز العمالة الجيدة واإلنتاجية في االقتصادات الفعالة والدائري ■

 البيئية ودعم المنشآت والعمال خالل عمليات االنتقال؛

وضع أو مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالتعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني وإجراء  ■

اختبار أولي للمبادئ التوجيهية المتفق عليها فيما يتعلق بإحصاءات التعاونيات التي وافق عليها المؤتمر 

 .2018الدولي العشرون لخبراء إحصاءات العمل في عام 

 ، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي:العالميوعلى المستوى  .119

توثيق ونشر الممارسات الناشئة والمبادئ التوجيهية بشأن اللوائح والسياسات والمؤسسات التي تُسهم في  ■

تقييمات البيئة المؤاتية للمنشآت  نتائجاستناداً إلى ، تهيئة بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة

 ؛المستدامة

إجراء البحوث القائمة على البينات بشأن السياسات االقتصادية المعززة لإلنتاجية واألطر المؤسسية  ■

والتنظيمية، وكذلك بشأن العوامل المحددة لتكوين المشاريع والصلة بين اإلنتاجية وإضفاء السمة المنظمة 

 العمل الالئق؛و

تعزيز قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على الصعيدين اإلقليمي بالتعاون مع مركز تورينو،  ■

تهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت  بهدفبما في ذلك من خالل استعراض األقران والتعلم المتبادل،  ،والعالمي

 .تبطة بهاالمرورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  المستدامة،

تعزيز قدرة المنش ت على اعتماد نماذج أعمال وتكنولوجيا  :2-4 الحصيلة
 وتقنيات جديدة لتعزيز اإلنتاجية واالستدامة

ستحتاج المنشآت، في بيئة أعمال دائمة التغير، إلى تسخير إمكانات التقدم التكنولوجي ونمو اإلنتاجية، بما في  .120

من أجل تحقيق العمل  ر نماذج أعمال وسياسات وممارسات جديدةلتطوي ذلك من خالل الحوار االجتماعي،

الالئق والتنمية المستدامة، بما يضمن الكرامة وتحقيق الذات بالترافق مع حصول الجميع على قسط عادل من 

زيادة اإلنتاجية وإضافة القيمة  وتمكينها من المنافع. وبغية وضع المنشآت في مسار النمو الشامل والمستدام

ويقتضي هذا  معينة. قطاعات فرعية وأسواق وسالسل قيمفي يتعين فهم القيود الكامنة الرئيسية ز العمالة، وحف

لتحديات خاصة ل مراعاةإيالء  األمر تلبية احتياجات المنشآت على اختالف أحجامها باستراتيجيات متباينة، مع

 التي تواجهها المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر.

سد الفجوة القائمة بين اإلنتاج الفعلي واإلنتاج المحتمل، ال سيما من خالل  ال بد من إلنتاجيةتحسين ال وخياً وت .121

الوصول إلى التكنولوجيا. ويتطلب هذا األمر من  وتوفير سبل االبتكارم يتدعاعتماد نماذج أعمال مالئمة و

العمل الالئق، يتعين على  ليدواإلنتاجية بطريقة شاملة. وللحفاظ على نمو اإلنتاجية وت تعالجالحكومات أن 

المنشآت أن تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتدهور الموارد 

لنساء والشباب والتي تتيح اإلدماج االقتصادي للفئات واألقاليم ات ليتمنح اإلمكانوالتلوث. كما أن التدخالت التي 
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العوائق لتطوير  تذليلمثلها مثل التدابير التي تمّكن المنشآت الريفية من  بدورها، ضرورية ، هيالمحرومة

 قدراتها في مجالي اإلنتاج واستحداث الوظائف.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .122

ئيسياً في النظام البيئي العمل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والوطنية الفرعية التي تؤدي دوراً ر ■

للمنشآت وتنظيم المشاريع، من أجل تعزيز اإلنتاجية وتحسين ظروف العمل، بما في ذلك في سالسل قيم 

 محلية وعالمية مختارة؛

تشجيع تنظيم المشاريع واإلدماج المالي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ال سيما بالنسبة إلى النساء  ■

ون في أوضاع هشة، بمن فيهم الشباب والسكان النازحون والالجئون، وبناء يعيش األشخاص الذينو

 سل القيم؛ظم السوق وسالن من أجل تطوير قدراتال

الوصول إلى أفضل  إتاحةتوفير التدريب بشأن إدارة األعمال من أجل تحسين اإلنتاجية داخل المنشآت و ■

 حقيق التنمية المستدامة والعمل الالئق؛الممارسات بشأن كفاءة اإلنتاج وديناميات االبتكار لت

 المحلية والعالمية وتمكين التوريد واإلمدادلتوليد بيانات موثوقة عن العمل الالئق في سالسل تنفيذ مبادرات  ■

أكثر قدرة على الصمود، ال سيما في  تصبحالمنشآت على امتداد سالسل القيم من أن ترفع اإلنتاجية و

تعزيز القدرة على تحديث المالئمة ومن خالل ل الوصول إلى الخدمات المالية سياق تغير المناخ، من خال

والمزيد من الممارسات الفعالة من حيث  المهارات واالرتقاء باالبتكار واعتماد التكنولوجيات الخضراء

 الطاقة والموارد وتوفير العمل الالئق.

 لي:وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما ي .123

تحليالت نُظم  ريادةوضع إطار مفاهيمي للنُظم اإليكولوجية لإلنتاجية لسالسل قيم محلية وعالمية محددة و ■

 منظور اإلنتاجية والتركيز على معالجة العمل الالئق؛ من السوق

لعالمية، العمل الالئق في سالسل القيم المحلية واتوليد تشجيع نماذج أعمال شاملة جديدة لتعزيز اإلنتاجية و ■

 واختبار أدوات جديدة واعتماد تكنولوجيا جديدة لتحسين النُظم اإليكولوجية لتنظيم المشاريع؛

تقييم مختلف المنهجيات لقياس إنتاجية العمل والسعي إلى تقديم مقترح إلعداد البيانات لتنظر فيه الهيئات  ■

ألهداف التنمية  1-2-8المؤشر  المكونة الثالثية من أجل إصدار بيانات منسقة وتحسين قدرات رصد

لناتج المحلي اإلجمالي بالقيم الحقيقية للفرد الواحد العامل، بالتعاون السنوي لنمو الالمستدامة بشأن معدل 

 مع مركز تورينو؛

بناء قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على الصعيدين اإلقليمي بالتعاون مع مركز تورينو،  ■

اإلنتاجية واالبتكار، بما في ذلك من خالل استعراض األقران والتعلم المتبادل،  ز تحسينلحفوالعالمي 

وإنشاء منصة لتعزيز تنمية المنشآت واستحداث الوظائف وتوفير العمل الالئق في االقتصاد األخضر 

 الدائري؛االقتصاد و

ة والصغيرة وبالغة الصغر في التحول إلى اقتصاد رقمي في المنشآت المتوسط آثارإجراء البحوث بشأن  ■

 جميع أنحاء العالم.

 ات ـع السياسـاء على وضـدول األعضـدرة الـادة قـزي :3-4 الحصيلة
 والتشريعات وتدابير أخر  تهدف بالتحديد إلى تيسير 

 انتقال المنش ت إلى السمة المنظمة

الوصول  سبلنتاجية واالفتقار إلى تواجه المنشآت في االقتصاد غير المنظم تحديات كبيرة تتعلق بانخفاض اإل .124

مجموعة من التدابير وخدمات الدعم، بما في ذلك  ومن شأنإلى العوامل اإلنتاجية وظروف العمل السيئة. 

أن  أن تتيح لها المنشآت في المناطق الريفية والحضرية،نتاجية إوداخل المنشأة، التي تزيد من تنمية  ناتالتحسي

 صاحباتمنظمة وتُحقق العمل الالئق. وستُتخذ تدابير مراعية للجنسين من أجل تمكين تنمو وتندمج في األسواق ال
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مربحة. ومن المرجح أن تجني المنشآت مشاريع أعمال مدرة للدخل إلى  هامشية المشاريع من التحول من أنشطة

 السمة المنظمة. التحول إلىالمنتجة الفوائد وتغطي تكاليف 

مع السياسات والتشريعات وغيرها من التدابير، بما في ذلك استخدام  يداً بيد نتاجيةدعم زيادة اإل سيروينبغي أن ي .125

، والناجمة عن اإلطار المؤسسي التكنولوجيات الجديدة، للقضاء على العوامل المثبطة إلضفاء السمة المنظمة

ثال وضمان الوصول تسهيل عمليتي التسجيل واالمتلسيما بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، و ال

الفعال ألصحاب العمل وعمالهم إلى الحقوق والحماية االجتماعية. وتضطلع التعاونيات ووحدات االقتصاد 

 االجتماعي والتضامني بدور خاص في تسهيل انتقال صغار المنتجين إلى السمة المنظمة.

 جل:وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أ .126

إجراء تشخيصات مراعية للجنسين بشأن السمة غير المنظمة على المستويات الوطنية واإلقليمية  ■

والقطاعية لتقييم طبيعة وخصائص المنشآت غير المنظمة والعمال الذين يعملون لديها، وتحديد العوائق 

ابات سياسية قائمة على القائمة أمام إضفاء السمة المنظمة والدوافع الكامنة وراءها بهدف إيجاد استج

 البينات وزيادة الوعي بشأن إضفاء السمة المنظمة والعمل الالئق وفهم مزاياهما؛

وضع أو مراجعة السياسات أو التشريعات أو غيرها من التدابير لتسهيل انتقال المنشآت والعمال الذين  ■

ائد وااللتزامات لحفز إضفاء السمة يعملون لديها إلى االقتصاد المنظم، وتقديم مجموعات متكاملة من الفو

المنظمة على المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، مما يسهل االمتثال للقوانين وحصول العمال على العمل 

 الالئق؛

ومعقولة التكلفة لتنمية  المالئمةتعزيز وصول المنشآت غير المنظمة إلى الخدمات المالية وغير المالية  ■

السمة المنظمة، مع إيالء  التحول إلىواق، بهدف تعزيز اإلنتاجية وتسهيل إلى األسالوصول المشاريع و

 االهتمام الواجب للتحديات المحددة في المناطق الريفية وتلك التي تواجهها المنشآت التي تقودها النساء؛

ي في تعاونيات أو غيرها من وحدات االقتصاد االجتماع تنظيمهمدعم الفاعلين غير المنظمين من أجل  ■

 المنظم. االقتصادوالتضامني لتحسين عائدات أنشطتهم وتسهيل انتقالهم إلى 

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .127

لتعزيز انتقال المنشآت والعمال الذين يعملون لديها  المعنيةإعداد بحوث وتحليالت مقارنة بشأن التدابير  ■

 المنظم؛ قتصادإلى اال

إلى تحقيق اقتصادات أكثر تنظيماً ومراعاة للبيئة، وبشأن  سعياً ز قاعدة المعارف بشأن النُهج القطاعية تعزي ■

لالنتقال  اً حافزبوصف ذلك وصول المنشآت في االقتصاد غير المنظم إلى سالسل القيم المحلية والعالمية 

 السمة المنظمة. إلى

ت على وضع سياسات وتدابير زيادة قدرة الدول األعضاء والمنش  :4-4 الحصيلة
 تعزز اتساق ممارسات قطا  األعمال مع العمل الالئق 

 ونهج متمحور حول اإلنسان إزاء مستقبل العمل

لكي تزدهر المنشآت في إطار مشهد سريع التغير، فإنه يتعين عليها أن تقوم على نحو مستمر بتعديل وتكييف  .128

ر في التصدي للتحديات يمكنها أن تضطلع بدور فعال ومؤثّ مزاولة األعمال. وفي الوقت ذاته،  أسلوبها في

االجتماعية والبيئية الملحة. ولتسخير إمكاناتها تسخيراً كامالً في هذا الصدد، ثمة حاجة إلى وضع سياسات 

 وحوافز تعزز اتساق ممارسات قطاع األعمال مع العمل الالئق ونهج متمحور حول اإلنسان إزاء مستقبل العمل.

لحاجة إلى بذل الجهود لضمان أن تكون ترتيبات العمل وممارسات قطاع األعمال المتنوعة، بما في وتبرز ا .129

ذلك في سالسل التوريد واإلمداد المحلية والعالمية، حافزاً للفرص الكفيلة بتحقيق التقدم االجتماعي والبيئي 

الحوار  منصاتتصاد الدائري. وتعتبر واالقتصادي. وال بد من إيالء اهتمام خاص للقطاعات االستراتيجية واالق

بين الجهات الفاعلة على مختلف المستويات ضرورية لمناقشة الفرص والتحديات وحفز تبادل الممارسات 

 الجيدة.
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 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .130

لمنظمة  عمل الدولية وإعالن المبادئ الثالثيتحسين اتساق السياسات والممارسات مع مبادئ معايير ال ■

بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية )إعالن المنشآت متعددة  2017لعام  العمل الدولية

 الجنسية(، بما في ذلك من خالل تبادل الممارسات الجيدة؛

ستثمار األجنبي المباشر الذي تعزيز الحوار االجتماعي بشأن سياسات واستراتيجيات االستثمار لدعم اال ■

 يفضي إلى توفير العمل الالئق؛

التي تشجع ممارسات  ،وضع وتعزيز السياسات واالستراتيجيات المرتبطة بالعمل والقائمة على البينات ■

 قطاع األعمال المسؤولة في القطاعات االستراتيجية؛

م الخضراء والقادرة على الصمود واالبتكار وضع برامج بشأن تنظيم المشاريع البيئية وتطوير سالسل القي ■

 في التكنولوجيات الخضراء.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .131

الدعوة إلى اتساق ممارسات قطاع األعمال مع المبادئ المنصوص عليها في معايير العمل الدولية  ■

العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والمبادئ والصكوك المتفق عليها دولياً مثل إعالن منظمة 

لمنظمات متعددة التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية ل

 ؛منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالجنسية الصادرة عن 

تحقيق العمل الالئق في سالسل  من أجلديات والفرص تعزيز الحوارات العالمية واإلقليمية بشأن التح ■

التوريد واإلمداد المحلية والعالمية، وتقاسم المعارف والدروس المستخلصة والممارسات الجيدة بشأن 

 المضي قدماً بالعمل الالئق في االقتصاد الدائري في قطاعات اقتصادية استراتيجية محددة؛

في  األعمال شآت بشأن معايير العمل الدولية من خالل مكتب مساعدةتقديم المشورة والمساعدة إلى المن ■

 منظمة العمل الدولية.

 هالتنقل فيإلى سوق العمل و نفاذتسهيل المن أجل المهارات والتعلم المتواصل  :5النتيجة 

الم تحديات على الرغم من التقدم الكبير المحرز خالل العقود األخيرة، تواجه معظم البلدان في جميع أنحاء الع .132

ة فيما يتعلق بمهارات وسياسات ومؤسسات العمل المطلوبة من أجل أن ينتهز العمال والمنشآت الفرص معقدّ 

 م يسبق لها مثيل.متسارعة ولالتي يتيحها عالم عمل يتغير بوتيرة 

 المسائل المعاصرة التي يتعين التصدي لها

لعمل اليوم. وعلى جانب العرض، يعاني أكثر من ثلث يشكل عدم تطابق المهارات تحدياً متنامياً في أسواق ا .133

في  20مع خفض كبير في األجر بنسبة بالترافق  العاملين في االقتصادات المتقدمة من عدم تطابق المؤهالت

 كونالمائة بالمقارنة مع نظرائهم الذين يتمتعون بمؤهالت تتطابق تطابقاً جيداً مع احتياجات السوق. وغالباً ما ت

. باإلضافة إلى ذلك، يستمر انعدام المساواة أكثر ارتفاعاً  م تطابق المهارات في البلدان النامية والناشئةنسبة عد

من بكثير  أقل معدالت التحاق اإلناث به تكونبين الجنسين في االستفادة من فرص التدريب المهني، حيث 

في البلدان النامية  عمال في مختلف القطاعاتبالنسبة إلى الرجال. وستؤثر التكنولوجيات الجديدة في ال المعدالت

من جراء األتمتة. وعلى جانب الطلب، تظهر  تأثراً أشد، مع احتمال أن تتأثر النساء والمتقدمة على السواء

في المائة من أصحاب العمل العثور على أشخاص يتمتعون  45ر على ، تعذّ 2018البحوث أنه في عام 

. ومع ذلك، فإن توافر العمال الماهرين 2008في المائة في عام  31ارنة بنسبة بمجموعة المهارات المناسبة، مق

ال يقدم سوى جزء من الحل لتحدي العمالة. ويتسم استحداث الوظائف واألجور وظروف العمل أيضاً بأهمية 

 قصوى.
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 تكون فيها وتغدو هذه التحديات من األهمية بمكان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي قد ال .134

ن أنفسهم فيها، في أغلب األحيان، مرغمين على اختيار والوظائف حسنة األجور مضمونة ويجد العمال الماهر

فإن عدم تطابق المهارات يُسهم في التحديات األوسع نطاقاً التي تؤثر في  ،وظائف متدنية المهارات. وهكذا

 فتقار إلى فرص العمل الالئق.أسواق العمل، بما في ذلك زيادة انعدام المساواة واال

من البرامج ال توفر  الكثيرالتعليم والتدريب مسألة شائكة في العديد من البلدان ألن  ومالءمة وتبقى نوعية .135

الكفاءات والمهارات والمؤهالت المطلوبة في أسواق العمل. وتتضاءل قابلية استخدام المتعلمين بفعل الروابط 

التدريب وقطاعات األعمال والشركاء االجتماعيين. وتظل التلمذة الصناعية الضعيفة بين مؤسسات التعليم و

وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل التي يمكنها التصدي لهذه التحديات غير متطورة وغير مستخدمة على 

 في العديد من البلدان. نحو كافٍ 

لوصول إلى التعليم والتدريب والتعلم تكافؤ فرص الجميع في ا، ومن التحديات التي ما زالت مطروحة أيضاً  .136

من فرص التعلم وتواجه النساء  ،المتواصل. وغالباً ما يُستبعد العاملون في األشكال المتنوعة لترتيبات العمل

تمييزاً إضافياً. ويعتبر الفصل بين الجنسين في المهنة، والذي كثيراً ما يرتبط باالنتماء اإلثني واألصل 

في اكتساب المهارات ونتائج سوق العمل  الجنسانية يسياً يُسهم في ترسيخ القوالب النمطيةاالجتماعي، عامالً رئ

األشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة من قبيل المعوقين والعمال المهاجرين  يكونغير المتكافئة. وغالباً ما 

لمنظم ومن يعيشون في والالجئين وضحايا العمل الجبري أو الرق المعاصر والعاملين في االقتصاد غير ا

من فرص التعلم ألسباب مختلفة، بما في ذلك الحواجز الجغرافية والمادية ومعايير  مستبعدين ،األوضاع الهشة

القبول التي ال تعترف بالتعليم غير الرسمي وغير المنظم وبيئات ومنهجيات التعليم غير الشاملة والتمييز 

 والقوالب النمطية.

 ما الذي يتعين تغييره

يتطلب التصدي لهذه التحديات وجود نظام إيكولوجي جديد للمهارات يدعم تنفيذ اتفاقية تنمية الموارد البشرية،  .137

(. ويعترف هذا النظام اإليكولوجي 195)رقم  2004( وتوصية تنمية الموارد البشرية، 142)رقم  1975

أن تشكل جزءاً ال يتجزأ من السياسات  الشامل بأن التعليم والتدريب والتعلم المتواصل أموٌر أساسية وينبغي

والبرامج االقتصادية والمالية واالجتماعية وسياسات وبرامج سوق العمل التي تؤدي إلى استحداث الوظائف 

ح لهم إمكانية االستفادة من الفرص سمتنمية المهارات، مما ي الحصول على سبلالالئقة وتمكين جميع األفراد من 

 غير.المتاحة في عالم عمل مت

إعداد بيانات ومعلومات عن االحتياجات من المهارات. ولضمان اإلدارة  الفعاّلة وتستلزم نُظم التعلم المتواصل .138

أن تضطلع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بدور  ال بد منالسديدة الفعالة ووضع نماذج تمويل مستدامة، 

والتدريب. وينبغي أن تعكس هذه الشراكات المسؤوليات إقامة شراكات مع مؤسسات التعليم  وال بد منأقوى، 

العمال من اكتساب المهارات  تمكنّ أن على عاتق الحكومات وأصحاب العمل والعمال و الواقعةالمشتركة 

 ورة.أن تستثمر المنشآت في التدريب واالستفادة من المهارات المطّ  وأن تضمنوتجديدها واالرتقاء بها 

ضرورٌي لتصميم وتقديم خيارات  بأنه سات الحكومية المتعددة والشركاء االجتماعيينيُشرك المؤسنهج  يتسمو .139

أي أحد على قارعة الطريق. وينبغي أن يسهل هذا  وال تترك مرنة تستجيب الحتياجات السوق المتغيرة مّ تعل

المؤهالت المرنة  النهج االعتراف بالتدريب الذي تقدمه جميع الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص من خالل نُظم

ضع مسالك بين الخيارات التعليمية والتدريبية المختلفة، بما في ذلك التلمذة الصناعية. ومن شأن ذلك أن أن يو

يسمح باالعتراف بالمهارات والكفاءات والمؤهالت التي يكتسبها جميع الناس في العمل ومن خالل التعلم غير 

التعلم المتواصل أيضاً مهارات العمل التأسيسية واألساسية لمعالجة  الرسمي وغير المنظم. وينبغي أن تطور نُظم

 األبعاد السلوكية وتعزيز القدرة على التكيف والتعلم في جميع مراحل الحياة.

العمل وبين الوظائف، ينبغي توفير خدمات مالئمة ويسهل الوصول إلى ن المدرسة مولتسهيل االنتقال السلس  .140

لتعزيز محددة األهداف  في والمهني ومطابقة الوظائف. وينبغي استكمال ذلك بتدابيرإليها بشأن التوجيه الوظي

 هشة، بمن فيالوضاع األوالفئات السكانية في  إتاحة سبل منصفة للحصول على تنمية المهارات، أمام النساء

 الشباب والعمال المسنون والمهاجرون. ذلك

عم تنمية المهارات ونُظم التعلم المتواصل، ال سيما التلمذة التي تدولتدابير المنفذة ككل متماسك ا من شأنو .141

الصناعية الجيدة من خالل نهج يشمل جميع مستويات الحكومة مع مشاركة كاملة من الشركاء االجتماعيين، أن 
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 من انعدام المساواة وتعزز القابلية لالستخدام وتلبي احتياجات المنشآت من المهارات فتحدّ  تحقق فوائد للجميع

رفع اإلنتاجية واألجور. ومن المتوقع أن توفر نتيجة مناقشة مؤتمر العمل الدولي لوضع معيار بشأن التلمذة تو

 .صددهذا ال للعمل فيإطاراً شامالً  ،2022و 2021 ، في عاميالصناعية

ت األمم المتحدة وتشكل تنمية المهارات أولوية بالنسبة إلى العديد من المنظمات الوطنية والدولية، بما فيها وكاال .142

اإلقليمية. ويركز عمل العديد من هذه المنظمات بشكل خاص على تعزيز عمالة ووالمؤسسات المالية الدولية 

الشباب من خالل تنمية المهارات. وداخل منظمة العمل الدولية، سيواصل مركز البلدان األمريكية لتنمية 

في إيجاد وتنفيذ حلول ابتكارية وبرامج لتنمية القدرات  غايةلل أداء دور فعال ،المعارف في مجال التدريب المهني

 بشأن تنمية المهارات.

 المخاطر وتدابير التخفيف

قد يؤثر ضعف النمو االقتصادي واستحداث الوظائف في الطلب على المهارات ويفاقم عدم التطابق بين الوظائف  .143

منظمة العمل الدولية  نكبذه المخاطر، ستوالمهارات، فضالً عن تخصيص الموارد للتدريب. وللتخفيف من ه

التدابير الالزمة في مجالي العرض والطلب على السواء وتعزيز أنشطة التوعية التي تضطلع بها  دراسةعلى 

في التعلم المتواصل من خالل تطوير قدرات الهيئات المكونة والحوار  اتبشأن المهارات واالستثمار

 االجتماعي.

 2021-2020ل الدولية في الفترة مجال تركيز منظمة العم

 زيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  :1-5 الحصيلة
 الية ـعلى تحديد حاالت عدم تطابق المهارات الح
 واستباق االحتياجات المستقبلية من المهارات

ياسات التعليم تحديات أمام س ،من المهارات المتطورة بسرعةيطرح عدم تطابق المهارات واالحتياجات  .144

والتدريب وسوق العمل في البلدان في جميع مراحل التنمية. وتحدد المهارات وخيارات التعلم المسارات الوظيفية 

المهني والذاتي للعمال وتؤثر في النتائج االقتصادية واالجتماعية في المستقبل. وتتطلب هذه العوامل  واالكتمال

لحوار االجتماعي بشأن تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من إجراء تحليل دقيق لسوق العمل وتعزيز ا

المهارات. ويمكن للتعاون الوطني والدولي بشأن استباق المهارات أن يلعب دوراً رئيسياً في التصدي لهذه 

ة تنمي ؛معالجة االختالالت في المهارات في القطاعات االستراتيجية :ما يلي التحديات. وتشمل مجاالت التدخل

تطبيق نُهج جديدة ابتكارية وقائمة  ؛المهارات الرقمية واألساسية والمهارات الالزمة لالنتقال إلى االستدامة البيئية

 على البيانات الستباق المهارات.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .145

ة على تحديد واستباق االحتياجات من معنيوالتدريب ال مؤسسات التعليم اتتها وكذلك قدرازيادة قدر ■

المهارات، مع مراعاة األنماط المتغيرة في عالم العمل، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وغيرها من 

 تعددة األطراف؛مو الثنائيةالوكاالت 

آت من المهارات في وضع استراتيجيات استشرافية قائمة على البينات للمهارات لتلبية احتياجات المنش ■

القطاعات االقتصادية االستراتيجية وإدماج أبعاد المهارات الرقمية في سياسات وبرامج المهارات لتضييق 

 الفجوة الرقمية وتعزيز قدرة العمال على االستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق العمل الالئق؛

ن تحديد واستباق االحتياجات من المهارات من االستفادة من فرص تبادل المعارف اإلقليمية والعالمية بشأ ■

 المثلث؛على المستوى خالل التبادل والتعاون بين األقاليم وبين بلدان الجنوب و

اختبار المفاهيم والنُهج االبتكارية المتعلقة بقياس عدم تطابق مؤهالت ومهارات األشخاص في العمالة،  ■

إقامة  ، من خالل2018لخبراء إحصاءات العمل في عام  تمشياً مع القرار الذي اعتمده المؤتمر الدولي

 الشراكات مع البلدان والمنظمات الدولية.
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 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .146

تطوير منتجات بحثية جديدة بشأن تحديد واستباق االحتياجات من المهارات على أساس البيانات من خالل  ■

الكلية والدراسات االستقصائية للقوى العاملة وغيرها من مصادر البيانات  /وقت الفعليدمج بيانات ال

وإعادة صياغة مفاهيم نُظم استباق المهارات بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين، ال سيما مركز البلدان 

 األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب المهني؛

 قال إلى االستدامة البيئية.تاق وتخطيط المهارات الالزمة لدعم االناألدوات الستبوضع البحوث و جراءإ ■

زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز سياسات المهارات  :2-5 الحصيلة
 والتعلم المتواصل ونماذج اإلدارة السديدة وُنظم التمويل

اصل بوعوده التي تجعل منه المبدأ ما برحت نُظم التعليم والتدريب تزداد تعقيداً وتجزؤاً. ولكي يفي التعلم المتو .147

التنظيمي لنُظم التعليم والتدريب لجميع الناس، هناك حاجة إلى سياسات جديدة للمهارات ونماذج ومؤسسات 

ثالثية ومتعددة أصحاب المصلحة لإلدارة السديدة. ويمكن لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومنظمات 

ت أن تُسهم في وضع سياسات وبرامج أكثر تكامالً ومشتركة بين القطاعات التعليم والتدريب من مختلف القطاعا

من شأنها أن تعزز كذلك المساواة بين الجنسين والشمولية في نُظم المهارات والتعلم المتواصل. وثمة حاجة إلى 

الرقمي لتوسيع  تكنولوجيات التعلملفعالية  فضالً عن استخدام أكثر ،مسارات سلسة عبر خيارات التعليم والتدريب

وضاع األنطاق وصول جميع الناس إلى التعليم وتسهيله، مع التركيز بشكل خاص على النساء واألشخاص في 

هشة. ويمكن لنماذج التمويل االبتكارية والمستدامة باالقتران مع مزيج جيد من الحوافز المالية وغير المالية ال

ادة مشاركة العمال وأصحاب العمل وتتيح فرصاً أكبر للتعلم المرتبطة بنُظم الحماية االجتماعية أن تضمن زي

 المتواصل، إلى جانب إسهامات منصفة يقدمها األشخاص الذين يستفيدون من تنمية المهارات.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .148

هارات، من خالل الحوار االجتماعي، لتلبية وضع وتنفيذ جيل جديد من سياسات واستراتيجيات الم ■

احتياجات جميع الناس من المهارات بما يتجاوز التدريب المهني األولي، مع التركيز بوجه خاص على 

المساواة بين الجنسين واإلدماج والتنوع، وإدماج سياسات المهارات في السياق األوسع للتغيرات الهيكلية 

 يمي؛على المستويين الوطني أو اإلقل

وضع وتنفيذ ترتيبات جديدة للتمويل المنصف والمستدام ونُظم حوافز تدعم التعلم المتواصل وحلول  ■

 ابتكارية لتحديات المهارات للجميع.

 وعلى المستوى العالمي، ستضطلع منظمة العمل الدولية بما يلي: .149

متواصل لتعزيز تنفيذ إعالن وضع استراتيجية لمنظمة العمل الدولية بشأن تنمية المهارات والتعلم ال ■

استراتيجية وإجراءات منظمة العمل الدولية لتعزيز تنمية  بشأن التقييم المستقل نتائجالمئوية، مع مراعاة 
 /، التي بحثها مجلس اإلدارة في تشرين األول2015-2010المهارات من أجل فرص العمل والنمو، 

 ؛2016 تشرين الثاني/ نوفمبر - أكتوبر

ع واختبار الحلول في وضفق لالبتكار بشأن المهارات والتعلم المتواصل لدعم الهيئات المكونة إنشاء مر ■

 االبتكارية لتحديات المهارات الرئيسية، بالتعاون مع مركز تورينو؛

وضع أدلة وأدوات لمساعدة الهيئات المكونة الثالثية على تعزيز التعلم المتواصل الفعال والتعليم الجيد  ■

والصالت بين التعلم المتواصل والحماية االجتماعية التمويل بما يشمل نماذج وآليات وحوافز للجميع، 

 آليات اإلدارة والتنسيق الثالثية المشتركة بين القطاعات والترتيبات المؤسسية.بين و
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زيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على تصميم  :3-5 الحصيلة
ا في ذلك ـة وشاملة، بمـة ابتكارية ومرنوتقديم خيارات تعليمي

 التعلم أثناء العمل والتلمذة الصناعية الجيدة

بغية تلبية احتياجات المنشآت على نحو فعال وتحقيق نتائج أفضل من حيث العمالة لجميع الناس، ينبغي أن تدعم  .150

ية التي تعزز الطلب على العمال نُظم التعلم المتواصل، بما في ذلك التلمذة الصناعية الجيدة، التحوالت الصناع

الماهرين وتضمن االستخدام الفعال لمهاراتهم وتحسن نوعية الوظائف. ويستلزم نمو مسارات التعلم اإللكترونية 

وغير الرسمية وغير المنظمة وجود نُظم أقوى وأشمل لالعتراف بالمهارات تُصدق رسمياً نتائج التعلم غير 

لم المتواصل حتى يتمكن جميع العمال من االستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق الرسمي وغير المنظم وتسهل التع

هشة. كما أن ثمة حاجة إلى تحسين منهجيات التنفيذ الوضاع األالعمل الالئق، ال سيما النساء واألشخاص في 

جاذبية ويسهل  من خالل استخدام أدوات التعلم القائم على المشاريع واألدوات الرقمية بحيث يصبح التعلم أكثر

الوصول إليه ويُقدم بطريقة فعالة وناجعة من حيث التكلفة. ويمكن أن يؤدي التوجيه واإلرشاد المهنيان 

 ،والوظيفيان الهادفان والمناسبان واللذان يسهل الوصول إليهما ومطابقة الوظائف وخدمات الدعم ما بعد التدريب

 مل وبين الوظائف.إلى تسهيل االنتقال الناجح من المدرسة إلى الع

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة من أجل: .151

 شديدتشجيع استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة لتعزيز تقديم وتقييم واعتماد التعلم، مع الت ■

 على المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي؛

للنساء من خالل التعلم المتواصل في المهن غير التقليدية وتشجيع الشابات على تنويع خيارات التعلم  ■

 العمل في المهن في مجاالت العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبقاء فيها؛

تطوير وتعزيز وتنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة وغيرها من أشكال التعلم أثناء العمل لضمان أن تُدمج  ■

لصناعية في استراتيجيات المنشآت لتنمية الموارد البشرية وتستجيب الحتياجات النساء والرجال التلمذة ا

 ؛المالئمةوتتيح للعمال والمنشآت إمكانية االستفادة من التعلم التجريبي واكتساب المهارات 

اء بالتلمذة وضع وتنفيذ سياسات ونُظم شاملة لالعتراف بالتعلم السابق واالعتراف بالمهارات واالرتق ■

 الصناعية غير المنظمة، فضالً عن برامج لتعزيز مهارات العمل األساسية والجوهرية، بالتعاون مع

وهو شراكة تقودها  ،وبرنامج الجيل غير المحدود (اليونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ؛(اليونيسف) منظمة األمم المتحدة للطفولة

بادرات هادفة لتحسين الوصول إلى التعلم، ال سيما بالنسبة إلى الشباب واألشخاص في تصميم وتنفيذ م ■

هشة، من خالل التوعية وتقديم تدريب يراعي احتياجات فئات محددة والمشورة والتوجيه الوضاع األ

 الوظيفي والمهني والبحث عن العمل وتدابير الدعم الالحق للتدريب.

 منظمة العمل الدولية بما يلي: العالمي، ستضطلع المستوىوعلى  .152

من وضع إطار منقح بشأن مهارات العمل األساسية، بما في ذلك المهارات الرقمية ومهارات األساس  ■

 قابلية لالستخدام، بالتعاون مع اليونسكو واليونيسف واالتحاد الدولي لالتصاالت والشركاء اآلخرين؛أجل ال

وضع معيار بشأن هذا البند في مؤتمر  اتمناقشإلى لصناعية كمدخالت إعداد تقارير تحليلية بشأن التلمذة ا ■

 ؛2022و 2021العمل الدولي في عامي 

" التعلم أثناء العمل والتلمذة الصناعية وإدماج التوجيه 1توليد المعارف وإعداد أدوات عالمية بشأن: " ■

" التنفيذ 2ات الرقمية االبتكارية؛ "المهني والتعليم المهني في مناهج التعليم والتدريب واستخدام األدو

العتراف ل تنفيذ المشروع االختباريالفعال لنُظم ومبادرات تطوير المهارات واالعتراف بها، بما في ذلك 

" اإلدماج االجتماعي والمساواة 3المتبادل بمهارات العمال المهاجرين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ "

 لتعلم المتواصل؛بين الجنسين في المهارات ونُظم ا

وضع برامج تنمية القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي مع التركيز على إدارة المؤسسات المحلية  ■

للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، بالتعاون مع مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال 



GB.337/PFA/1/1 

 

GB337-PFA_1_1-[PROGR-190809-1]-Ar.docx  26  

لى أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي، وكذلك التدريب المهني ومركز تورينو، مع التركيز بوجه خاص ع

 على التلمذة الصناعية الجيدة واالعتراف بالتعلم السابق؛

تنفيذ برامج تعزز الشراكات بشأن المهارات والهجرة، على المستوى اإلقليمي وفي ممرات الهجرة  ■

 المختارة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واليونسكو.

 المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل :6النتيجة 

العديد من  برمأُ . وقد محفوفة بالمشقةالطريق المؤدية إلى تحقيق المساواة الفعلية في عالم العمل  كانتلطالما  .153

العقبات، مما أدى إلى  تذليللالقوانين والسياسات الهادفة في جميع أنحاء العالم ُوضعت االلتزامات الدولية و

 ، باتتعالم عمل شاملوجود إحداث تغيير ملموس في حياة الكثيرين. والضرورة االجتماعية واالقتصادية ل

 مّعجلةموثقة اآلن بوضوح وتحظى باعتراف واسع النطاق، إال أن ثمة حاجة إلى برنامج تحويلي وإجراءات 

 النسبة إلى الجميع.لجعل المساواة في عالم العمل حقيقة واقعة ب

 التحديات المعاصرة التي يتعين التصدي لها

على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجاالت، بما في ذلك تضييق الثغرات القائمة في التحصيل العلمي،  .154

 يأخذبل إن مساره  يبدو متوقفاً،ن التقدم نحو تحقيق المساواة في عالم العمل أل فإنه ال مجال للشعور بالرضا

أشد  ،متداخلةالمتعددة والالتمييز أشكال  في بعض الحاالت. وقد بات األشخاص الذين يواجهون اتجاهاً معاكساً 

تخلفاً عن الركب. ولم تحقق النُهج الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على نطاق أوسع، حيثما 

 تكون مجزأة وغير منسقة، سوى تأثير محدود.

ظمة العمل الدولية مجموعة مهمة من البحوث والبيانات الجديدة، بما في ذلك في سياق مبادرة وقد أعدت من .155

المرأة في العمل، التي ساعدت على المضي قدماً نحو وضع برنامج تحويلي وقابل للقياس لتحقيق المساواة. 

الجنسين في عالم العمل وما من المعلومات اليوم عن أسباب الثغرات القائمة في المساواة بين  قدر أكبرويوجد 

في القرار  وارداإلحصائي بشأن "العمل"، الالجديد للمفهوم التعريف  زمها من استجابات. وألول مرة أفضىيل

ما كان مستتراً إلى إبراز (، 2013التاريخي الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل )

دفوع األجر. ويجري إدماج هذه المعايير اإلحصائية الجديدة في الدراسات العمل غير م :في السابق، أال وهو

االستقصائية للعديد من الدول األعضاء، مما يتيح لإلنتاج الخاص للسلع والخدمات واقتصاد الرعاية والعمل 

 في صنع السياسات. أن تؤثرّ الطوعي 

ن في الحصول على وظائف مدفوعة األجر، وتُظهر بحوث أجرتها منظمة العمل الدولية أن معظم النساء يرغب .156

ولكنها تبين أيضاً أن هناك ثغرات ثابتة بين الجنسين ال تزال قائمة في العمالة وتنظيم المشاريع واألجور والقيادة، 

تراجع إضافي في إعانات األمومة مقابل تقديم عالوة لآلباء. وتبلغ نسبة الرجال المستخدمين أكثر  تسجيلمع 

في المائة من النساء، وال تزال النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال ذوي  45ائة مقارنة بنسبة في الم 70من 

في المائة فقط من المناصب  27في المائة في المتوسط. وتشغل النساء أيضاً  20التحصيل العلمي المماثل بنسبة 

ضية. وتعاني القطاعات والمهن التي تهيمن اإلدارية والقيادية، وهو رقم لم يكد يتغير في السنوات الثالثين الما

 8، وال يوجد سوى ال يتزحزحعليها اإلناث من مواطن العجز في العمل الالئق، وال يزال الفصل المهني قائماً 

أكثر من  المرأةفي المائة من النساء العامالت في البلدان ذات الدخل المنخفض في العمالة المنظمة. وتؤدي 

الرعاية غير مدفوعة األجر وتمثل النسبة ذاتها تقريباً في قطاعات الرعاية مدفوعة األجر. ثالثة أرباع أعمال 

. ومن األرجح لألسرة وما برحت األعراف االجتماعية تعزز دور النساء كمقدمات للرعاية والرجال كمعيلين

وغالباً  لؤدين ساعات أقأن تكون النساء الالئي يقدمن الرعاية خارج نطاق القوى العاملة، وعند استخدامهن ت

ما تعملن لحسابهن الخاص أو في وظائف غير منظمة، وتكون حظوظهن في التمتع بتغطية الحماية االجتماعية 

ضئيلة. ويؤدي بخس قيمة أعمال الرعاية إلى حصول العمال في قطاعات اقتصاد الرعاية على متوسط أجور 

 التحرش.أدنى، ومن األرجح أن يتعرض هؤالء العمال للعنف و

بما في ذلك المعوقون والشعوب األصلية والقبلية  -إن التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بالنسبة إلى فئات معينة  .157

واألقليات اإلثنية واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل 

هاجرون وغيرهم من األشخاص المعرضين بشكل خاص والم ومغايرو الجنس وحاملو سمات الجنسينالجنسي 
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كافياً. وعادة ما تعاني هذه الفئات من معدالت أدنى من االستخدام وتمثيل مفرط في تقدماً لم يكن  -للتمييز 

هؤالء  االقتصاد غير المنظم ومحدودية الفرص المتاحة للتدريب والترقي الوظيفي. ومن األرجح أن يكون

والتحرش وظروف العمل السيئة، وكثيراً ما يفتقرون إلى القدرة على إسماع صوتهم عرضة للعنف  األشخاص

في عمليات صنع القرار. وتعاني الشعوب األصلية والقبلية والنساء في االقتصاد الريفي من عدم تكافؤ الفرص 

ى التمويل الوصول إلسبل في الوصول إلى الموارد اإلنتاجية والتحكم بها، بما في ذلك األراضي، وقلة 

 والتكنولوجيا واألسواق. وتزيد هذه التحديات تفاقماً بفعل أثر تغير المناخ والتدهور البيئي.

 ما الذي يتعين تغييره

لضمان زيادة المنافع االجتماعية واالقتصادية لإلدماج )"عائد التنوع"( زيادة قصوى، من الضروري اتباع نهج  .158

يئة مؤاتية مدعومة بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل. ولكي يكون متمحور حول اإلنسان. وال بد من تأمين ب

ه العديدة فحسب، بل ينبغي أيضاً أن يُسلم بأهمية أشكالهذا النهج فعاالً، فإنه ينبغي أال يضمن منع التمييز ب

الجديدة  المساواة واإلدماج ويدعمهما على نحو استباقي. وينبغي أن يكون تسخير التكنولوجيا وفرص العمالة

عن لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على نطاق واسع للجميع هدفاً سياسياً واضحاً، بما في ذلك 

وتعزيز التعلم المتواصل. كما  نفاذال اتإشراك الناس ودعمهم من خالل تحوالت العمل وكفالة إمكاني طريق

تيار فيما يتعلق بترتيبات وقت العمل لتحقيق توازن تحتاج النساء والرجال إلى ممارسة مزيد من التأثير واالخ

 ت.نشآأفضل بين العمل مدفوع األجر والحياة الشخصية، وهو أمٌر من شأنه أن يحسن أداء األفراد والم

ولتعزيز برنامج تحويلي من أجل المساواة بين الجنسين، يتعين التسليم بالعالقة بين أعمال الرعاية غير مدفوعة  .159

مدفوع األجر ومعالجتها، من خالل االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والحد منها األجر والعمل 

وإعادة توزيعها ومكافأة عمال الرعاية وتمثيلهم. ويشمل ذلك االستثمار بطريقة شمولية في اقتصاد الرعاية، 

ء. ويتطلب وضع برنامج عمال الرعاية بأجر وبال أجر على السوا شملكل أشكال أعمال الرعاية وي يضمّ وهو 

تحويلي أيضاً تحديد قيمة العمل ومكافأته على نحو أكثر إنصافاً، كما هو وارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 (.100)رقم  151بشأن المساواة في األجور، 

الناس والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل أمٌر ضرورٌي أيضاً لتحقيق تكافؤ الفرص واحترام كرامة  .160

المنشآت المستدامة. ويجب على جميع الجهات ب النهوضوتعزيز العالقات المنسجمة والمنتجة في العمل و

الفاعلة في عالم العمل أن تمتنع عن اللجوء إلى ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها. وتوفر اتفاقية 

، إرشاداً دولياً فريداً بشأن كيفية (206 )رقم ( والتوصية المصاحبة لها190)رقم  2019العنف والتحرش، 

ت زخماً سياسياً بالنسبة إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية لتضطلع بدور تحقيق هذا الهدف، وقد ولدّ 

 ريادي في هذا المجال.

عرضت فئات معينة، بما في ذلك الفئات التي ت ومحددة األهداف من أجلوثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير متكاملة  .161

للتمييز على مر التاريخ على أساس اإلعاقة والهوية األصلية أو القبلية واالنتماء اإلثني والوضع المرتبط بفيروس 

والوضع من حيث الهجرة، مع التركيز على النساء  والهوية الجنسانيةنقص المناعة البشرية والتوجه الجنسي 

فاً عن الركب. ويتعين على عالم عمل شامل ومستدام بيئياً داخل هذه الفئات، ألنهن في أغلب األحيان األشد تخل

اً في بناء اسملشعوب األصلية والقبلية التي يمكن لمعارفها التقليدية أن تلعب دوراً حل يمنح اإلمكانياتأن 

 اقتصادات منخفضة الكربون.

 والجهات الفاعلة والشراكات مع المؤسسات لمنظمة العمل الدولية ومن شأن الحوار مع الهيئات المكونة .162

، بما في ذلك داخل منظومة األمم المتحدة، أن يدعم المعارف والموارد لتعزيز األنشطة وحفز التأثير الرئيسية

السياسي. وستواصل منظمة العمل الدولية العمل بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وغيرها من وكاالت 

مع شركاء آخرين، بما في ذلك من خالل االئتالف الدولي للمساواة األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وكذلك 

في األجر والمجموعة الرئيسية للشعوب األصلية من أجل التنمية المستدامة وشراكة األمم المتحدة من أجل 

 حقوق األشخاص لتعزيزالشعوب األصلية ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشراكة األمم المتحدة 

ذوي اإلعاقة والشبكة العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة، وكجهة من الجهات الراعية 

 اإليدز. /لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
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 المخاطر وتدابير التخفيف

ي والمسؤوليات المجزأة فيما بين الوزارات واالفتقار االلتزام السياسي والقيادة على المستوى الوطن عدم كفايةإن  .163

يؤثر في  محددة األهداف،إلى تكامل استراتيجيات المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وغياب استراتيجيات 

التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل. وستستخدم 

شات التعزيز االلتزام والنق ةالعمل الدولية أنشطة التوعية والبحوث القائمة على البينات والمساعد منظمة

المستنيرة. كما ستعزز قدرة المكتب على التنفيذ باستخدام األساليب التعاونية وضمان االستخدام االستراتيجي 

اواة بين الجنسين وغيرها من خطط للموارد ومواصلة تتبع التقدم المحرز من خالل خطة العمل بشأن المس

 العمل بشأن اإلدماج.

 2021-2020تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة مجال 

 زيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على تعزيز االستثمارات  :1-6 الحصيلة
 في اقتصاد الرعاية وتقاسم المسؤوليات العائلية تقاسما  أكثر توازنا  

التغيرات الديمغرافية إلى زيادة الطلب على وظائف الرعاية وسياسات الرعاية، بما في ذلك تلبية احتياجات  تؤدي .164

ويتعين أن يصبح االستثمار في اقتصاد الرعاية هدفاً واضحاً من أهداف  .رعاية األطفال والرعاية طويلة األجل

لية والسياسات الدولية المتعلقة بهجرة اليد العاملة سياسات العمالة واالقتصاد الكلي والسياسات القطاعية والداخ

وسياسات الحماية االجتماعية. ويمكن للدول األعضاء، بدعم من منظمة العمل الدولية، أن تحرز تقّدماً في هذا 

( تنفيذ سياسات تحويلية في مجال الرعاية، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية العامة الجيدة 1المجال من خالل: )

( تشجيع االستثمارات في سياسات الرعاية وإظهار 2تقاسماً أكثر توازناً؛ ) العائليةتي تعزز تقاسم المسؤوليات ال

( تعزيز حماية العمال وظروف العمل الالئق، بما في ذلك االنتقال إلى السمة المنظمة 3جدواها وفوائدها؛ )

 الرعاية.والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية للعاملين في اقتصاد 

 :من أجلعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة و .165

تحديد االحتياجات من حيث الرعاية لفئات السكان المستهدفين؛ تقييم االستثمارات وتشجيعها في اقتصاد  ■

 ةعمالة الالئقالرعاية، بما في ذلك في البنية التحتية ذات الصلة بالرعاية ومن خالل استحداث فرص ال

 بشكل مباشر في قطاعات اقتصاد الرعاية، وبشكل غير مباشر في القطاعات األخرى؛

في مجال الرعاية، بما  شموليةبناء القدرات المالية والتنظيمية والتقنية لتصميم وتمويل وتنفيذ سياسات  ■

مات الرعاية وإعانات الحماية في ذلك إجازة األمومة وإجازة األبوة واإلجازة الوالدية وأوجه الحماية وخد

 االجتماعية المتعلقة بالرعاية؛

تعزيز القدرة اإلحصائية لقياس عبء العمل اإلجمالي، سواء كان عمالً بأجر أو دون أجر، بما في ذلك  ■

 من خالل إضافة وحدات زمنية قصيرة إلى الدراسات االستقصائية الحالية للقوى العاملة؛

الحوار االجتماعي، للتصدي لمواطن عجز العمل الالئق في اقتصاد الرعاية،  برامج، من خاللالتصميم  ■

في  وال سيما في صفوف العاملين في مجال الصحة والمعلمين والعمال المنزليين، بما في ذلك العاملون

 مجال رعاية المهاجرين؛

أجل تقاسم المسؤوليات  تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على المساهمة في وضع السياسات وتنفيذها من ■

 العائلية تقاسماً أكثر توازناً.

 ما يلي:بمنظمة العمل الدولية  ضطلعوعلى المستوى العالمي، ست .166

وضع قاعدة معارف لتوثيق القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالرعاية، دعماً لتوازن أفضل بين  ■

 مال بشأن السياسات التحويلية في مجال الرعاية؛العمل والمسؤوليات العائلية، ووضع دليل لمنظمات الع

لمساواة بشأن امعايير العمل الدولية الرئيسية  وتنفيذإعداد أدوات ومواد لدعم حملة عالمية لتشجيع تصديق  ■

( واتفاقية التمييز )في االستخدام 100)رقم  1951بين الجنسين، وال سيما اتفاقية المساواة في األجور، 
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( واتفاقية 156)رقم  1981( واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 111)رقم  1958والمهنة(، 

 (؛183)رقم  2000حماية األمومة، 

إيجاد حزمة من الحلول االبتكارية واألدوات التقنية لدعم الهيئات المكونة في تطوير خطط االستثمار في  ■

مويل سياسات شاملة في مجال الرعاية، بما في ، وفي تصميم وتفيه اقتصاد الرعاية ودعم القوى العاملة

ذلك اإلجازة األسرية وخدمات الرعاية والروابط مع نظم الحماية االجتماعية الوطنية، إلى جانب دليل 

 للشركاء االجتماعيين؛

توفير اإلرشادات واألدوات والتدريبات المعززة، لدعم قياس العمل مدفوع األجر والعمل غير مدفوع  ■

شياً مع أحدث المعايير اإلحصائية، بهدف تقييم الوضع في توفير أعمال الرعاية وتقييم أثر األجر تم

 السياسات؛

، بالتعاون مع مركز تورينو، لتعزيز السياسات لمنظمة العمل الدولية تنفيذ برامج تدريبية للهيئات المكونة ■

ي اقتصاد الرعاية واتباع نهج يحقق التحويلية في مجال الرعاية، بما في ذلك استراتيجيات االستثمار ف

 تقاسماً أكثر توازناً للمسؤوليات العائلية.

ل الدولية على تعزيز ـة العمـزيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظم :2-6 الحصيلة
ؤ ـان تكافـات واالستراتيجيات الرامية إلى تشجيع وضمـالسياس

لرجال، الفرص والمساواة في المشاركة والمعاملة بين النساء وا
 بما في ذلك المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية

تتجمع النساء في العادة في مجموعة من المهن والقطاعات التي تكون ذات نطاق أضيق من نطاق المهن  .167

والقطاعات التي يعمل فيها الرجال، وغالباً ما تتسم بتدني األجور وضعف المركز والتعرض للعنف والتحرش. 

ر هذا النوع من الفصل بزيادة استفحال الوضع في ضوء أوجه انعدام المساواة في الوصول إلى القطاعات وينذ

برنامج عمل االستراتيجية والناشئة، بما في ذلك في االقتصاد األخضر واالقتصاد الرقمي. ويتعين أال يقتصر 

ارسات التمييزية فحسب، بل يجب أن يشمل تحويلي للمساواة بين الجنسين، على إلغاء القوانين والسياسات والمم

بفعالية المساواة الفعلية في عالم العالم وتمكين  تشجعالقوانين والسياسات والممارسات التي  وضع وتعزيز كذلك

المرأة، بما في ذلك ضمان المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية واالنتقال إلى السمة المنظمة 

 من العنف والتحرش. عالم عمل خالٍ  قيامو ،الناشئةالقطاعات عات غير التقليدية ووالوصول إلى القطا

 :من أجلعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة و .168

تعزيز قدرتها على استخدام البيانات والمنهجيات المالئمة لتحديد وقياس أوجه انعدام المساواة بين الجنسين  ■

ثغرات في العمالة واألجور والقيادة والحماية ال، بما في ذلك بفعالية لعمل والتصدي لهافي سوق ا

 االجتماعية؛

وضع وتعزيز قوانين وسياسات وعمليات للحد بفعالية من الثغرات بين الجنسين، ومساعدة منظمات  ■

 أصحاب العمل ومنظمات العمال على المشاركة في هذه العمليات؛

الرجال من الوظائف في القطاعات حصة ل لتحقيق توازن أفضل بين حصة النساء ووضع ودعم خطط عم ■

والمهن التي يهيمن عليها الذكور وتلك التي تهيمن عليها اإلناث، وتعزيز المساواة في الحصول على 

 الوظائف في القطاعات الناشئة والمناصب القيادية؛

األهداف لتعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي إعداد خرائط طريق إقليمية واتخاذ إجراءات محددة  ■

 للمرأة، مع التركيز على االقتصاد الريفي.

 ما يلي:بمنظمة العمل الدولية  ضطلععلى المستوى العالمي، ستو .169

وضع إرشادات وأدوات لدعم توفير البيانات، تمشياً مع المعايير اإلحصائية الدولية المعتمدة مؤخراً،  ■

 بين الجنسين في فرص العمل الالئق؛ رصد الثغرات إلتاحة
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تعزيز قاعدة المعارف بشأن المساواة في األجور، بما في ذلك وضع إطار مشترك وعملية لقياس ثغرة  ■

 األجور بين الجنسين؛

االستمرار في توسيع نطاق العضوية والمبادالت السياسية بين النظراء وتقاسم المعارف من خالل  ■

اة في األجور، بمشاركة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وهيئة الدولي للمساو اإلئتالف

 األمم المتحدة للمرأة؛

إنشاء منصة معارف وتدريب على شبكة اإلنترنت، بالتعاون مع مركز تورينو، لزيادة قدرة الهيئات  ■

 المكّونة على التصدي للتمييز وتعزيز تمكين المرأة في عالم العمل؛

بشأن الممارسات الجيدة لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال لدخول  يةمنتجات معرف استحداث ■

الرجال في القطاعات وحصة  النساءالقطاعات االستراتيجية والناشئة، وتحقيق توازن أفضل بين حصة 

التحرش والمهن التي يهيمن عليها الذكور وتلك التي تهيمن عليها اإلناث، بما في ذلك التصدي للعنف و

 على أساس نوع الجنس.

زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع تشريعات وسياسات  :3-6 الحصيلة
 وتدابير تراعي قضايا الجنسين من أجل عالم عمل خاٍل 

 من العنف والتحرش

شخاص من كرامتهم، بما يشمل غيرهم من األالعمال و ، تجّردالعنف والتحرش في عالم العمل ظاهرة إنّ  .170

صاحب العمل. وتتنافى هذه الظاهرة مع العمل الالئق،  سلطة أو مهام أو مسؤولياتلذين يمارسون األشخاص ا

كما أنها تمثل تهديداً لتكافؤ الفرص ولبيئات العمل اآلمنة والصحية والمنتجة. وتتفاقم الظاهرة بسبب االبتكارات 

 عمل واستمرار أوجه انعدام المساواة.التكنولوجية الحالية والتحوالت الديمغرافية والتغيرات في تنظيم ال

(، والتوصية المصاحبة لها، إطاراً واضحاً للعمل. ومن المهم 190)رقم  2019توفر اتفاقية العنف والتحرش، و .171

تمهيد الطريق أمام التصديق السريع والتنفيذ الفعال للحفاظ على االهتمام والزخم الذي أدى إلى اعتمادها. وبهدف 

التركيز على زيادة قاعدة المعارف بشأن طبيعة  :للتصديق على االتفاقية، تبرز الحاجة إلى دعم الدول األعضاء

وتأثير مختلف أبعاد ومظاهر العنف والتحرش؛ استعراض األطر والممارسات التنظيمية المالئمة وتحديد 

 .لمنظمة العمل الدولية الممارسات الجيدة؛ دعم تنمية قدرة الهيئات المكونة

 :من أجلتوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة على المسو .172

 ؛206وتنفيذها إلى جانب التوصية المصاحبة لها رقم  190التصديق على االتفاقية رقم  ■

استعراض السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والتدخالت الوطنية التي تعالج العنف والتحرش في  ■

 ؛190لثغرات وفرص التحسين بما يتمشى مع االتفاقية رقم عالم العمل بهدف تحديد ا

وضع وتنفيذ خطط شاملة ومتكاملة ومراعية لقضايا الجنسين، من خالل الحوار االجتماعي، للتصدي  ■

 للعنف والتحرش في عالم العمل؛

والتحرش في زيادة قدرة الهيئات المكونة وقدرة الجهات الفاعلة األخرى المعنية، على منع ظاهرة العنف  ■

، بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم، مع التركيز على القطاعات والمهن والتصدي لها عالم العمل

وترتيبات العمل، حيث يكون التعرض للعنف والتحرش بدرجة أعلى، وعلى المجموعات التي تتأثر 

 .بالعنف والتحرش بشكل غير متناسب

 ما يلي:بل الدولية منظمة العم ستضطلععلى المستوى العالمي، و .173

 190وضع أدوات ومواد لدعم استثارة الوعي وإطالق حملة عالمية لتشجيع التصديق على االتفاقية رقم  ■

 ؛206وتنفيذها، إلى جانب تنفيذ التوصية رقم 

تقييم البيانات المتاحة حالياً بشأن العنف والتحرش في عالم العمل بهدف وضع منهجية جديدة ومتسقة  ■

 عنف والتحرش في عالم العمل؛لقياس ال
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تعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالتشريعات واإلنفاذ وسبل االنتصاف، وبالممارسات الجيدة في مكان  ■

العمل بشأن منع ظاهرة العنف والتحرش والقضاء عليها، بما في ذلك تلك التي تستهدف مجموعات 

 معرضة بشكل خاص للعنف والتحرش؛

بالتعاون مع مركز تورينو، تشمل منصة رقمية للهيئات المكونة  والتواصلتدريب تنفيذ استراتيجية لل ■

البحثية  لمنظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين لتيسير سبل الوصول إلى التعلم والمنتجات

اإلعالمية، وتشمل "منتدى عالمياً للتعلم" بشأن منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والتصدي و

 ها.ل

 ة ـل الدوليـة العمـة لمنظمـزيادة قدرة الهيئات المكون :4-6 الحصيلة

 على تعزيز التشريعات والسياسات والتدابير الرامية 

 ة ـي المعاملـاواة فـرص والمسـافؤ الفـان تكـإلى ضم

 في عالم العمل لصالح األشخاص المعوقين وغيرهم 

 االستضعاف أوضا من األشخاص في 

نتائج سوق العمل المتعلقة باألشخاص المعوقين  إضعاففي  بهما ز والوصم والعوائق ذات الصلةيساهم التميي .174

والشعوب األصلية والقبلية واألقليات اإلثنية واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والعمال من 

سمات الجنسين وغيرهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي 

النشاط االقتصادي  انعداماألشخاص في أوضاع االستضعاف. وتعاني هذه المجموعات من ارتفاع معدالت 

والبطالة الجزئية والبطالة والسمة غير المنظمة، فضالً عن األجور المتدنية والوظائف سيئة النوعية وقلة الحماية 

لية، هناك حاجة إلى تعزيز قاعدة المعارف بشأن مختلف أبعاد التمييز، االجتماعية. ولمعالجة هذه القضايا بفعا

من التنوع  المستمدة شخاص في أوضاع االستضعاف، وبشأن الفوائداألبما في ذلك العنف والتحرش، ضد 

 هج التقليدية واالبتكارية؛ استكشاف التأثيراتجمع بين النُ التي تواإلدماج؛ تعزيز األطر التنظيمية السليمة 

التغيرات الحالية في عالم العمل، بما  بفعللألشخاص في أوضاع االستضعاف،  احوالفرص التي يمكن أن تت

 يشمل التأثيرات والفرص الناشئة عن التغير البيئي والمناخي والتكنولوجي.

 :من أجلوعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة  .175

عات والسياسات والمؤسسات والتدابير الرامية إلى ضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص تعزيز وتنفيذ التشري ■

األشخاص في أوضاع االستضعاف، وتشجيع اإلدماج، بما في ذلك منع  لصالح معاملةالوالمساواة في 

 ؛190تفاقية رقم االظاهرة العنف والتحرش والتصدي لها تمشياً مع 

تيجيات الخاصة بالمعوقين وتلك التي تهدف إلى تعميم مراعاة حقوق تصميم وتنفيذ السياسات واالسترا ■

المعوقين في عالم العمل، بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات 

 العمال؛

تعزيز جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك من خالل تصنيف إحصاءات سوق العمل حسب الحالة من  ■

 حيث اإلعاقة؛

تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج عالم عمل قائمة على الحقوق بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  ■

مع التركيز على الوقاية وعدم التمييز والتشخيص المبكر من خالل االستشارة والكشف الطوعيين بسّرية، 

 المناعة البشرية؛ وتعزيز الوصول إلى الحماية االجتماعية القائمة على أساس الوعي بفيروس نقص

وضع أو تعزيز اآلليات والمؤسسات واألطر التشريعية للتشاور ومشاركة الشعوب األصلية والقبلية  ■

 (.169)رقم  1989وتمكينها االقتصادي، من خالل التنفيذ الفعال التفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

 ي:ما يلبمنظمة العمل الدولية  ستضطلعوعلى المستوى العالمي،  .176

 169توفير األدوات واإلرشادات المتاحة القائمة على اإلنترنت لتعزيز التصديق على االتفاقية رقم  ■

 وتنفيذها؛
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تطوير المعارف والشبكات والشراكات، بما في ذلك من خالل دعم ومواصلة تعزيز الشبكة العالمية  ■

قين في االقتصاد األخضر واالقتصاد المتعلقة باألعمال واإلعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق المعو

 الرقمي؛ 

 2010تعزيز المعارف والبيانات واألدوات تمشياً مع توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  ■

(، بشأن التمييز على أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والحماية االجتماعية 200)رقم 

 تشارة والكشف الطوعيين بسّرية؛والتدابير الوقائية، بما في ذلك االس

إعداد منتجات معارف بشأن الممارسات الجيدة لتعزيز التنوع واإلدماج كأولوية استراتيجية في مجال  ■

 األعمال، وتعزيز ثقافة مكان العمل وسبل الحصول على فرص متساوية؛

والتنوع واإلدماج، بالتعاون مع إلدارة التغييرات المتعلقة بنوع الجنس والمساواة للتعلّم و تنفيذ برنامج ■

 مركز تورينو، لدعم قدرة الهيئات المكونة على التصدي لهذه المسائل بأسلوب متكامل.

 في العمل للجميع حماية مناسبة وفعالة  :7النتيجة 

كان من و طرأت تحسينات كبيرة على ظروف العمل والحياة العملية لماليين من الناس في كافة أنحاء العالم. .177

االعتراف بحقوق العمال واحترامها، وال سيما الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة  شأن

صوتاً للعمال فيما يتعلق بعملهم. وانخفض معدل انتشار عمل األطفال انخفاضاً كبيراً  أن منح الجماعية،

بأجر. وسمح التقدم  ةفي العمالساء أعداد الن وازدادتوتراجعت ساعات العمل السنوية وارتفع متوسط األجور، 

في التكنولوجيا للكثيرين بالعمل في أي وقت وفي أي مكان، باإلضافة إلى السماح للعمال ذوي المسؤوليات 

 العائلية واألشخاص المعوقين بكسب دخل.

 التصدي لها تعينالتحديات المعاصرة التي ي

ة الجارية في عالم العمل تولد تحديات جديدة تتأتى على على الرغم من تحقيق تقدم كبير، فإن التحوالت الهيكلي .178

 خلفية التحديات القائمة، مما يمثل تحدياً لتحقيق العدالة االجتماعية.

كثيرين، تظل الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية الفعالة وعدم التمييز والمساواة، الوبالنسبة إلى  .179

مليون شخص  25مليون صبي وفتاة واقعين في شراك عمل األطفال و 152 حقيقةً بعيدة المنال. وال يزال حوالي

مليون عامل بسبب اإلصابات المهنية واألمراض المرتبطة  2.78في العمل الجبري. وفي كل عام، يموت 

مليون عامل من اإلصابات المهنية غير المميتة، كما  أن المخاطر النفسية واالجتماعية  374بالعمل، ويعاني 

في االرتفاع. وينتشر العنف والتحرش المرتبطان بالعمل، وتتأثر النساء والفتيات من هذه الظاهرة بشكل آخذة 

غير متناسب. وال تزال األجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة، الواقع الذي يعيشه ماليين العمال الذين 

 يكافحون من أجل سد احتياجاتهم.

أن استحدث عمال وظهور عدد كبير من ترتيبات العمل والتحول الرقمي، تغير نماذج اإلنتاج واأل كان من شأنو .180

فرصاً جديدةً وأضاف تحديات جديدة، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية. ويعاني 

 حدةً. بعض العمال، خاصة العمال المهاجرين والعاملين في االقتصاد غير المنظم، من هذه المشاكل معاناةً أكثر

 ما الذي يتعين تغييره

بوصفها لمجابهة هذه التحديات بفعالية، ينبغي احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل على نحو شامل  .181

البلدان والمنشآت، تساهم هذه  فيما بينللعمل الالئق والنمو الشامل. ومن خالل تحقيق فرص متكافئة  اً أساس

يفة والمنشآت المستدامة. ولجعل هذه المبادئ والحقوق حقيقةً واقعةً للجميع، المبادئ والحقوق في المنافسة الشر

 ةمتكامل استراتيجيةبد من تسريع وتيرة الحد من عمل األطفال والعمل الجبري، بما في ذلك من خالل اتباع  ال

. ويلزم اتخاذ (2017) 106في دورته للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، كما دعا إليه مؤتمر العمل الدولي 

إجراءات أكثر صرامة لضمان أن يترسخ مبدأ وحق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في القوانين 
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والممارسات الوطنية في جميع أنحاء العالم، ومنح الصوت والتمثيل في الوقت نفسه لمن هم في أمس الحاجة 

 إليهما.

سية في العمل، فإن ذلك غير كاٍف إلحداث تحسينات في ورغم أنه ال غنى عن تحقيق المبادئ والحقوق األسا .182

ثمار التقدم للجميع. ويحتاج الناس إلى  مناستدامتها وضمان حصة منصفة الحفاظ على الحياة العملية للجميع و

ت مجزية على جهودهم في العمل وإلى وقت كاٍف يقضونه مع أسرهم ومجتمعاتهم والعمل في بيئة صحية آمكاف

سواء كان قانونياً )م ذلك تعزيز مؤسسات العمل، بما في ذلك من خالل حد أدنى مناسب لألجور وآمنة. ويستلز

السالمة والصحة في العمل. وتوفير ظروف عمل توفير حدود قصوى لوقت العمل ووضع و (أو متفاوضاً بشأنه

لعمل الالئق كذلك منشآت المستدامة. وتوفر ظروف اقيام الآمنة وصحية أمر أساسي لتحقيق العمل الالئق و

 حصناً ضد عمل األطفال والعمل الجبري.

عامل  اأن تكون حمايةً شاملةً تغطي جميع من يعملون. وهناك مليارمن  ولكي تكون حماية العمال فّعالة، ال بد .183

 مليون مستخدم. وبالنظر إلى أعدادهم الهائلة، فإن تسهيل انتقالهم إلى 671في االقتصاد غير المنظم، من بينهم 

مع تحسين سبل العيش القائمة خالل هذه المرحلة االنتقالية، أمر حاسم لتحقيق العمل  بالترافق االقتصاد المنظم

الالئق للجميع. كما ينبغي ضمان العمل الالئق للعمال الذين تكون حمايتهم في ترتيبات العمل المتنوعة، غير 

أن تكون الحماية من التمييز والحصول على من بد  ، المتكافئة وغالباً ما تكون غير كافية. ولتقويم هذا الوضع

معالجة سوء  وعلى سبيل المثال، ال بد من الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فّعالة في القانون والممارسة

تحديد و تصنيف الوظائف من خالل االمتثال الفعال للقانون، مما يؤكد من جديد استمرار جدوى عالقة االستخدام

االحتياجات  ومراعاةور وظروف العمل األخرى من خالل االعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية األج

 على حد سواء. صحاب العملألالمشروعة للعمال و

التي تتطلب استجابات محددة.  ،ويواجه العمال المهاجرون عوائق إضافية ومميزة أمام التمتع بحماية العمل .184

ون عامل مهاجر، نصفهم من النساء، ومن المرجح أن يزداد عددهم بالنظر إلى ملي 164ويقدر عددهم بنحو 

التحوالت الديمغرافية الجارية ونتيجة لتغير المناخ. وهناك حاجة إلى وجود مؤسسات عمل أكثر شموالً لتوفير 

أن تكون  المساواة في المعاملة للعمال المهاجرين وضمان الحماية الفعالة لحقوقهم وظروف عملهم. وينبغي

سياسات سوق العمل والهجرة أكثر وضوحاً لضمان سد النقص في اليد العاملة، وفي الوقت نفسه توفير ظروف 

للمواطنين والمهاجرين على السواء. ويتعين وضع أطر عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة، من خالل  ةعمل الئق

برها، لتعزيز المساواة في معاملة العمال المهاجرين الحوار االجتماعي والتعاون بين الحكومات داخل الحدود وع

 ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان واإلغراق االجتماعي وتعزيز االمتثال لمعايير العمل الدولية.

 المخاطر وتدابير التخفيف 

التحديات فيما يتعلق بالحماية في العمل للجميع وأهمية معالجة أسبابها  ضخامةفي حين أن هناك اعترافاً عاماً ب .185

االلتزام السياسي لالتفاق على تدابير وحلول  ات وعدم كفايةالجذرية، هناك أيضاً حاالت من عدم اتساق السياس

تؤثر فق العمل، فعالة وناجعة. وتزيد العوامل االقتصادية والديمغرافية والبيئية الخارجية من الضغط على أسوا

وضاع استضعافاً. وستستخدم منظمة العمل الدولية التوعية األأكثر في  من يكونونبشكل غير متناسب على 

والبحوث القائمة على البيّنات وستعزز قدرتها على التنفيذ من خالل االعتماد على أساليب العمل التعاوني، بما 

وستهدف البرامج والمساعدة التقنية التي توفرها منظمة في ذلك من خالل توفير منصة للحوار االجتماعي. 

العمل الدولية إلى ضمان حماية فّعالة لجميع العمال وستشمل تدابير محددة لتلبية احتياجات الفئات األكثر 

 استضعافاً.

 2021-2020تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة مجال 

 ان احترام زيادة قدرة الدول األعضاء على ضم :1-7 الحصيلة
 وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل

يعيش ماليين العمال وأصحاب العمل في بلدان لم تصدق بعد على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  .186

 (. وال يزال العديد منهم يواجهون98)رقم  1949( واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 87)رقم  1948

تباطأ التقدم المحرز في القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري في السنوات األخيرة. لقد تمييزاً مستمراً، و

ز تنفيذ استراتيجية متكاملة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل على المستويين القطري عزّ وسيُ 

لمنصوص عليه في إعالن منظمة العمل الدولية طابعها المتعاضد والمتكافل، على النحو ا يبيّن بحيثوالقطاعي، 
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بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته. وفي الوقت نفسه، ستُعزز الجهود الرامية إلى  1998لعام 

وتنفيذهما. ومن أجل تسريع وتيرة القضاء على عمل األطفال  98ورقم  87التصديق على االتفاقيتين رقم 

الة واختبار حلول جديدة واستعراض األدوات القائمة تعزيز زيادة االستجابات الفعّ  جريوالعمل الجبري، سي

القرار الذي وتكييفها، في سياق تنسيق أنشطة منظمة العمل الدولية ضمن منظومة األمم المتحدة، في ضوء 

 .ى عمل األطفالللقضاء علالعام الدولي بوصفه  2021عام  ألمم المتحدة والذي أعلنلاعتمدته الجمعية العامة 

 :من أجلوعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة  .187

وضع سياسات وخطط عمل وأطر قانونية أقوى لتعزيز الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة  ■

هج متكاملة نُ  الجماعية والقضاء على التمييز في العمل وعلى عمل األطفال والعمل الجبري، من خالل

اتخاذ فئة ولشركاء االجتماعيين ا بين لتحقيق هذه المبادئ والحقوق األساسية إلى جانب التعاون الفعال

واحدة أو أكثر من الفئات األربع كنقاط دخول لإلجراءات الوطنية، وفي الوقت نفسه تعزيز أوجه التآزر 

 مع اآلخرين؛

 98ورقم  87ركيز بشكل خاص على االتفاقيتين رقم التصديق على االتفاقيات األساسية، مع الت ■

(؛ تحديد ثغرات محددة في القانون 29)رقم  1930التفاقية العمل الجبري،  2014وبروتوكول عام 

ألهداف  2-8-8والممارسة وابتكار الحلول لسدها، استناداً إلى العمل اإلحصائي الجديد المتعلق بالمؤشر 

لعمل وكجزء من استراتيجية على مستوى المكتب لتحقيق التصديق التنمية المستدامة بشأن حقوق ا

 العالمي؛

تطوير بيانات ومعارف أفضل بشأن انتشار انتهاكات المبادئ والحقوق األساسية في العمل واالستجابات  ■

الفعالة، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس عن طريق تنفيذ أحدث القرارات اإلحصائية والمبادئ 

 ؛المعنيةتوجيهية المتعلقة بعمل األطفال والعمل الجبري ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ال

تعزيز المؤسسات والشراكات لحماية المبادئ والحقوق األساسية للعمال في سالسل التوريد واإلمداد  ■

ن والتعدين الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على سالسل التوريد واإلمداد العالمية لأللبسة والقط

 والزراعة بما يشمل التحاليل الجنسانية والسياسات والبرامج التي تستجيب لقضايا الجنسين؛

القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري في البلدان الرائدة من خالل شراكات وطنية أقوى في إطار  ■

نظمة العمل الدولية، وتحقيق ومن خالل البرنامج الدولي الرائد للقضاء على عمل األطفال لم 7-8التحالف 

االمتثال للمبادئ والحقوق األساسية في العمل في صناعة المالبس على المستوى العالمي من خالل توسيع 

 نطاق البرنامج الرائد المعنون العمل األفضل؛

 حماية العمال من انتهاكات مبادئهم وحقوقهم األساسية في العمل في البلدان المتضررة من النزاعات ■

والكوارث الطبيعية وغيرها من الحاالت اإلنسانية الطارئة، من خالل تدخالت محددة األهداف ومراعية 

 لقضايا الجنسين.

 :بما يليمنظمة العمل الدولية  ضطلععلى المستوى العالمي، ستو .188

نة على تحديث اإلرشادات واألدوات السياسية المكيفة مع البيئة المتغيرة، بغية مساعدة الهيئات المكو ■

 التصديق على االتفاقيات األساسية وتنفيذها، باالستناد إلى الممارسات الجيدة؛

ر ــلمؤشعن اارير السنوية ـالتق استناداً إلىال ـل األطفـأن عمـإعداد تقارير وتقديرات عالمية جديدة بش ■

بشأن إحصاءات العمل  المدرجة في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ،ألهداف التنمية المستدامة 8-7-1

(ILOSTATو ،) الصادرة عن أحدث القرارات والمبادئ التوجيهية  استناداً إلىالعمل الجبري بشأن

لمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل؛ تطوير واختبار منهجيات لجمع البيانات بشأن عدم التمييز في ا

 االستخدام والمهنة؛

ي بالعمل وتقييم التقدم المحرز في سياق المؤتمر العالمي الخامس االستمرار في تعزيز االلتزام الدول ■

والعام الدولي للقضاء على عمل  (2021للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري على نحو مستدام )

 ؛7-8، بمشاركة شركاء التحالف (2021األطفال )
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ية في تحقيق المبادئ والحقوق في االتفاقات التجار الواردة إجراء بحوث بشأن مساهمة أحكام العمل ■

، مع إيالء 2017األساسية في العمل، كما دعا إلى ذلك القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام 

اعتبار خاص للصناعات كثيفة اليد العاملة وسالسل التوريد واإلمداد وقضايا الجنسين والعمال الذين قد 

 هاجرين؛يكونون في أوضاع استضعاف مثل العمال الم

تعزيز التبادل فيما يتعلق باالتجاهات والتجارب والتوصيات السياسية بشأن مستقبل العمل في الصناعات  ■

كثيفة اليد العاملة وسالسل توريد وإمداد المالبس والقطن والتعدين والزراعة على المستوى العالمي، مع 

 التركيز على اتساق السياسات.

 ل األعضاء على ضمان زيادة قدرة الدو :2-7 الحصيلة
 ظروف عمل آمنة وصحية

إن المخاطر المهنية والمخاطر النفسية واالجتماعية المستمرة التي يطول أمدها، بما في ذلك المخاطر الناجمة  .189

عن العنف والتحرش وعوامل الخطر الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ والتكنولوجيا والتغير 

واإلصابات واألمراض المرتبطة المهنية العمل، هي عوامل تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات الديمغرافي وتنظيم 

بناء ثقافة وقائية سبيل آثار بشرية واقتصادية واجتماعية شديدة. ويتطلب إحراز التقدم في  وما يرافقها منبالعمل 

الضغط على تكاليف  تخفيففي سبيل و إنتاجية وأكبرصحة أفضل تراعي قضايا الجنسين لصالح منشآت 

تعويض العمال، اتباع نهج شمولي تشاركي يركز على اإلنسان على المستوى العالمي والوطني وعلى مستوى 

الصحة للسالمة وهذا النهج: )أ( تغطية جميع البنى التحتية للنظم الوطنية  مثل أماكن العمل. وينبغي أن يشمل

ج( تعزيز أوجه التآزر مع نظم )في األطر اإلنمائية الوطنية؛  ب( دمج السالمة والصحة المهنيتين)والمهنيتين؛ 

د( توسيع نطاق تغطية السالمة والصحة )الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية من األمراض غير المعدية؛ 

دارة السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل، بما في إلتعزيز النظم السليمة ( ه)المهنيتين لتشمل الجميع؛ 

تعزيز حق  ما يتعلق بالمخاطر النفسية واالجتماعية، بما يشمل المخاطر الناجمة عن العنف والتحرش؛ )و( ذلك

التنظيم والمفاوضة الجماعية. وسيكون البرنامج الرائد للسالمة + الصحة للجميع، وصندوق الرؤية صفر 

قطري والعالمي. وفي سياق متابعة الخاص به، أداة أساسية سيتم من خاللها تنفيذ اإلجراءات على المستوى ال

القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، سيضع المكتب أيضاً مقترحات لينظر 

إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق بهدف فيها مجلس اإلدارة 

 األساسية في العمل.

 :من أجلستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة وعلى الم .190

التصديق على معايير العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، وال سيما اتفاقية السالمة والصحة  ■

( واتفاقية اإلطار 161)رقم  1985( واتفاقية خدمات الصحة المهنية، 155)رقم  1981المهنيتين، 

، واعتماد تشريعات فعالة بشأن السالمة (187)رقم  2006الصحة المهنيتين، للسالمة و الترويجي

 والصحة المهنيتين بما يتماشى مع المعايير المصدق عليها كأساس لتشجيع ثقافة وقائية للسالمة والصحة؛

حتية للتخفيف وضع سياسات وبرامج وطنية لتعزيز النظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين والبنية الت ■

المستمرة والناشئة المرتبطة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن  من المخاطر

العنف والتحرش؛ ويشمل ذلك: تعزيز البحوث بشأن المخاطر الناشئة؛ تحسين نظم اإلبالغ واإلخطار 

ل السالمة والصحة المهنيتين وبيانات السالمة والصحة المهنيتين؛ صقل مهارات المهنيين في مجا

الممارسات الجيدة بشأن التشريعات االبتكارية  قاسمودمجهما في التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛ ت

في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ تعزيز تحسين الصحة في عالم العمل؛ وضع برامج امتثال 

 ش العمل؛وتعزيز قدرات هيئات تفتي محددة األهداف ةاستراتيجي

إرساء تعاون مشترك بين الوزارات لتشجيع السياسات والبرامج الوطنية المتسقة لمعالجة السالمة  ■

والصحة في العمل، خاصة بين وزارات العمل والصحة والبيئة إلدارة مسائل مثل األمراض المرتبطة 

 بالعمل والسالمة الكيميائية والبيئة وتغير المناخ؛

تدمج تقييم عوامل المخاطر  ،املة إلدارة السالمة والصحة المهنيتين في مكان العملتشجيع اعتماد نظم ش ■

 النفسية واالجتماعية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن العنف والتحرش وترتيبات العمل الجديدة؛
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اون تطوير قدراتها المؤسسية وقدرات معاهد السالمة والصحة المهنيتين وخدمات الصحة المهنية، والتع ■

الرفاه في العمل، إدارةً مع المعاهد األكاديمية إلدارة المخاطر الناشئة والمستمرة في السالمة والصحة و

 الية.أكثر فع

 :بما يليمنظمة العمل الدولية  ستضطلعوعلى المستوى العالمي،  .191

، بما في ذلك من ووقاية أكثر فعالية أوسع نطاقاً  تعزيز الشبكات والشراكات العالمية واإلقليمية لتوعية ■

( 2020خالل تنظيم المؤتمر العالمي بشأن السالمة والصحة في العمل )تورونتو، تشرين األول/ أكتوبر 

المشترك مع منظمة الصحة  نشاطليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل والا من أجل والحملة العالمية

 العالمية والجمعية الدولية للضمان االجتماعي؛

بما في ذلك  ،حوث وإعداد الموجزات والتقارير الموجهة نحو السياسات بشأن المخاطر الجديدةإجراء الب ■

فضالً عن  المخاطر الناجمة عن تأثير التكنولوجيا وأشكال العمل الجديدة والمخاطر النفسية واالجتماعية

 االقتصاد غير المنظم؛المخاطر في 

ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل  أعمال تحضيرية سعياً نحو احتمال إدراجإعداد  ■

 الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل؛

أساليب إحصائية متفق  إرساءتؤدي إلى  ،تطوير منهجيات جديدة لجمع بيانات السالمة والصحة المهنيتين ■

ر البيانات بشأن اإلصابات عليها دولياً العتمادها في المستقبل، واالستمرار في الوقت ذاته في جمع ونش

 ألهداف التنمية المستدامة؛ 1-8-8المهنية استناداً إلى المؤشر 

إعداد خطة عمل جديدة بشأن المواد الكيميائية في عالم العمل ومبادئ توجيهية بشأن إدارة المخاطر  ■

بالسالمة والصحة الكيميائية والبيولوجية واإلرغونومية إلرشاد االستعراض الجاري للمعايير المرتبطة 

المهنيتين في آلية استعراض المعايير؛ إعداد مدونات ممارسات من خالل اجتماعات للخبراء بشأن السالمة 

والصحة في البناء والنسيج واأللبسة والجلد واألحذية على التوالي، وإعداد مبادئ توجيهية مشتركة بين 

 ؛األسماك لفحص الطبي لصياديال منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية من أج

تتصدى للعنف  بحيث ،تعزيز قاعدة المعارف بشأن تشريعات السالمة والصحة المهنيتين ونظم إدارتهما ■

 والتحرش وتسهّل تبادل المعلومات بشأن المبادرات الوطنية والقطاعية ومبادرات مكان العمل؛

نشرها من خالل المؤتمرات وورش العمل  يزمعإعداد مواد بناء القدرات والممارسات الجيدة التي  ■

الجديدة، بما في ذلك المنصات على  التكنولوجياتالبلدان ومن خالل  فيما بينومجتمعات الممارسات 

 شبكة اإلنترنت والواقع االفتراضي والمعزز وتقنيات التدريب التشاركية، بالتعاون مع مركز تورينو.

 عضاء على تحديد درة الدول األـادة قـزي :3-7 الحصيلة
 أجور مالئمة وتعزيز وقت العمل الالئق

اإلمداد المحلية أو العالمية، العمل ويواصل ماليين العمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في سالسل التوريد  .192

ة بأجور منخفضة للغاية ال تكفي لسد احتياجاتهم األساسية، أو يضطرون إلى اإلفراط في ساعات العمل اإلضافي

مئوية من الضروري تضافر الجهود الرامية إلى استحداث أو اللتلبية احتياجاتهم. وعلى نحو ما دعا إليه إعالن 

تعزيز نظم الحد األدنى لألجور واستعراض مستوياتها وتحسين ربطها بالمفاوضة الجماعية وضمان توفير 

 أقوىهم. وهناك حاجة كذلك إلى تدابير الحماية المالئمة لجميع العمال بأجر بغض النظر عن ترتيبات تعاقد

لتنفيذ سياسات عامة لألجور تضمن حصة منصفة من فوائد التقدم للجميع. ومن الضروري بنفس الدرجة، اتخاذ 

وقت لتدابير لضمان التنظيم الفعال لوقت العمل من أجل منع اإلفراط في ساعات العمل الطويلة وتعزيز ترتيبات 

ال تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وفي الوقت نفسه تمكين العمال وأصحاب العمل تتيح للنساء والرج

 .الجميعالعمل من االتفاق على حلول تراعي احتياجات ومنافع 
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 :من أجلوعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة  .193

نونية أو متفاوضاً بشأنها، تمشياً مع المبادئ قا تكون تصميم وتشغيل نظم مالئمة للحد األدنى لألجور، ■

لمناقشة لجنة  2014( وحصيلة عام 131)رقم  1970الرئيسية التفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

 تطبيق المعايير بشأن الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة بنُظم الحد األدنى لألجور؛

لألجور لضمان الحماية المناسبة من األجور المتدنية  دون  استعراض وتكييف مستويات الحد األدنى ■

مبرر مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم فضالً  عن العوامل االقتصادية، إلى جانب البراهين التجريبية 

 أو ذات الصلة؛ المعنية

ها جماعياً فوق تعزيز الصلة بين الحد األدنى لألجور، القانوني أو المتفاوض بشأنه، واألجور المتفق علي ■

تحقيق تقدم أكبر في المساواة في األجور بما يتمشى مع التوصل تدريجياً إلى ، بهدف ةالمحدداألرضية 

 من أهداف التنمية المستدامة؛ 4-10المقصد 

تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات والتدابير المتعلقة بحدود وقت العمل، مع إيالء االنتباه إلى مجموعات  ■

 اإلفراط في ساعات العمل الطويلة؛ الحتمالالقطاعات وأنواع المنشآت المعرضة العمال و

وضع وتنفيذ قوانين وسياسات وطنية تعزز األشكال المرنة لترتيبات وقت العمل، من خالل الحوار  ■

االجتماعي، )على سبيل المثال، أسابيع العمل المرنة والمضغوطة، وما إلى ذلك( فضالً عن ترتيبات 

األخرى )مثل العمل عن بعد( التي تدعم توازناً أفضل بين العمل والحياة مع مراعاة احتياجات  العمل

 المنشآت والمنظمات وتوفير العمل الالئق.

 :بما يليمنظمة العمل الدولية  ستضطلعوعلى المستوى العالمي،  .194

لألجور  مالءمة الحدود الدنيا بشأن مدىتقدم براهين جديدة  ،تقرير األجور في العالمإعداد طبعة جديدة من  ■

 في كافة أنحاء العالم وآثارها على الحد من أوجه انعدام المساواة في النصف األدنى من توزيع األجور؛

في النصف األول من  ،التابعة للجنة البحرية المشتركةوعقد اجتماع للجنة الفرعية المعنية بأجور البحارة  ■

كانون  1دنى الشهري األساسي لألجور ليصبح نافذاً اعتباراً من الحد األ مبلغ تحديث غرضب 2021عام 

 ؛2022الثاني/ يناير 

يقدم تحليالً إحصائياً شامالً لساعات العمل  ،إعداد تقرير عالمي عن وقت العمل في كافة أنحاء العالم ■

ل لساعات العمل والقضايا ذات الصلة، يستكمله تحلي الطويلة والساعات القصيرة والساعات القصيرة جداً 

لتوازن بين العمل ا مع الفعلية مقارنة بساعات العمل المفضلة وآثار مطابقة ساعات العمل أو عدم مطابقتها

 والحياة.

 مناسبة للعمال  عمل زيادة قدرة الهيئات المكونة على توفير حماية :4-7 الحصيلة
في ترتيبات العمل المتنوعة، بما في ذلك على منصات العمل 

 ية وفي العمالة غير المنظمةالرقم

تآكل عالقة تفضي إلى يمكن أن تؤدي التحوالت في عالم العمل إلى حاالت من سوء التصنيف في االستخدام  .195

التحوالت العمال في  هذهاالستخدام وإلى أشكال جديدة من العمل ال تخضع دائماً لحماية مناسبة للعمال. وتشمل 

للحساب الخاص أو أشكال جديدة من التبعي ل العمل المؤقت أو العمل أشكال متنوعة من ترتيبات العمل، مث

لتمكين هؤالء العمال من التمتع  خصيصاً  هج مصممةالعمل مترافقة مع التحول الرقمي. وسيجري تطوير نُ 

 تفادي إساءة استخدام ترتيبات العمل وسينصب التركيز علىبالحماية المناسبة تمشياً مع برنامج العمل الالئق. 

تعزيز المفاوضة الجماعية وتكييف نظم الحماية االجتماعية. وسيجري تعميق المعارف بشأن طريقة حصول و

العمال على عمل الئق في عمل المنصات، كما سيجري استكشاف تدابير سياسية لضمان تعزيز الخصوصية 

من أخطر مواطن العجز وأكثرها وحماية البيانات لجميع العمال. ويواجه العمال في العمالة غير المنظمة بعضاً 

استعصاًء فيما يتعلق بحماية العمال. وبذلك، سيتم توسيع نطاق األنشطة المتعلقة بإضفاء السمة المنظمة على 

 غير المنظمة في المنشآت المنظمة. ، وال سيما العمل المنزلي والوظائفالمعيشية العمل في األسر
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 : من أجلل الدولية هيئاتها المكونة وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العم .196

حماية  مجال إجراء تشخيصات تراعي قضايا الجنسين لتقييم الثغرات التنظيمية وثغرات االمتثال في ■

 العمل بالنسبة إلى العمال في ترتيبات العمل المتنوعة، بما يشمل الترتيبات المترافقة مع التحول الرقمي؛

ة وتدابير أخرى لضمان حماية مناسبة وفعالة للعمال في ترتيبات العمل وتشريعي اعتماد إصالحات سياسية ■

 ؛المتنوعة

إجراء تشخيصات تراعي قضايا الجنسين للعاملين في العمالة غير المنظمة في منشآت منظمة أو في  ■

 محركاتها؛ أشكالها ووتقييم انتشار السمة غير المنظمة و المعيشية األسر

و تشريعات أو آليات امتثال متكاملة لتسهيل انتقال العمال في العمالة غير وضع أو مراجعة سياسات أ ■

 ، إلى السمة المنظمة؛المعيشية الذين يعملون في منشآت منظمة أو في األسر ،المنظمة

 2011( وتنفيذ توصية العمال المنزليين، 189)رقم  2011 ،اتفاقية العمال المنزليين وتنفيذتصديق  ■

 (؛204)رقم  2015االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  ( وتوصية201 )رقم

تقديم الخدمات إلى العمال المنزليين والمجموعات األخرى التي يكون المنزل ى لعبناء قدرات العمال  ■

 مكان العمل بالنسبة إليها.

 :بما يليمنظمة العمل الدولية ضطلع وعلى المستوى العالمي، ست .197

بحوث بشأن أساليب تعزيز حماية العمل بالنسبة إلى العمال في ترتيبات العمل المتنوعة، ال سيما إجراء  ■

 في عمل المنصات؛

تحديث بحوث منظمة العمل الدولية بشأن حماية خصوصية العمال وبياناتهم الشخصية من أجل دعم وضع  ■

 توصيات سياسية؛

المرأة والرجل في االقتصاد غير المنظم فيما يتعلق  المعلومات اإلحصائية عن صدارالمضي قدماً في إ ■

اإللمام الرامية إلى في مراجعة المنهجية اإلحصائية  بما يساهمألهداف التنمية المستدامة،  1-3-8بالمؤشر 

في عام  تأييدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل يزمعالتي  ،بالطبيعة المتغيرة للعمل غير المنظم

 ؛2023

يث األسلوب التشاركي لتفتيش العمل في االقتصاد غير المنظم ووضع نموذج الستراتيجيات متكاملة تحد ■

 غير المنظم وسوء التصنيف في االستخدام؛ االقتصادلالمتثال لمعالجة العمالة بأجر في 

ن ظروف إعداد تقارير عن انتشار العمل في المنزل كمكان عمل وانعكاساته، وعن التقدم المحرز في تحسي ■

 عمل العمال المنزليين خالل العقد الماضي.

 منصفة وفعالة زيادة قدرة الهيئات المكونة على وضع أطر  :5-7 الحصيلة
 ومؤسسات وخدمات لحماية العمال المهاجرينلهجرة اليد العاملة 

فؤ الفرص والمساواة يساهم العمال المهاجرون في التنمية االقتصادية واالجتماعية. غير أنهم يواجهون انعدام تكا .198

والتمييز والعنف والتحرش، بما في  ،حماية العمل والحماية االجتماعيةما يكفي من في المعاملة واالفتقار إلى 

ذلك خالل عملية التوظيف وعلى طول سالسل التوريد واإلمداد العالمية والمحلية. ويرجح أن يُستخدم العمال 

العمل واالقتصاد غير المنظم. وتدفع التغيرات الديمغرافية والمناخية المهاجرون في أشكال متنوعة من ترتيبات 

 متصلة بالعملال هموالتكنولوجية والنزاعات إلى هجرة العمال ونزوحهم بطرق تطرح تحديات جديدة أمام حقوق

 وظروف عملهم.

لة الدولية وتوسيع منظمة العمل الدولية على ترسيخ نشاطها واالرتقاء به في مجال هجرة اليد العام ستنّكبو .199

نطاق دورها القيادي لضمان اعتماد األطر المؤسسية والسياسية على نطاق أوسع وتحسين تقديم خدمات تستند 

متينة واحتياجات سوق العمل والحوار االجتماعي ومعايير العمل. وستعّزز التغييرات النظامية البراهين الإلى 
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بالمساواة في المعاملة وبسبل الحصول  ،جميع مستويات المهاراتلضمان تمتع العمال المهاجرين والالجئين في 

 على العمل الالئق طوال فترات حياتهم.

 :  من أجلوعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة  .200

لحقوق صياغة وتعزيز أطر وطنية وثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف لهجرة اليد العاملة، تستند إلى ا ■

من خالل الحوار االجتماعي لضمان الحماية الفعالة لحقوق العمل بالنسبة إلى  ،وتراعي قضايا الجنسين

في ترتيبات عمل مؤقتة أو  أو جميع العمال المهاجرين، سواء كانوا في أوضاع نظامية أو غير نظامية

شجيع التصديق على معايير كانوا الجئين ونازحين في بلدان أخرى غير بلدانهم؛ وسيشمل ذلك أيضاً ت

 وتنفيذها؛ المعنيةالعمل الدولية 

غير ال بسياسات وخدمات تعزيز قدرتها، بالشراكة مع أصحاب المصلحة اآلخرين، على النهوض الفعّ  ■

 هجرة اليد العاملة، بما في ذلك من خالل الحوار اإلقليمي )الفرعي واألقاليمي(؛لتمييزية 

ومنع االتجار والعمل الجبري،  دفعها العمال وما يتصل بذلك من تكاليفإلغاء رسوم التوظيف التي ي ■

وإحراز تقدم نحو ممارسات توظيف أكثر مسؤولية وشفافية، بما في ذلك عبر سالسل التوريد واإلمداد 

 العالمية والمحلية، من خالل أطر التوظيف العادل على مستويات مختلفة؛

للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل فيما يتعلق باإلحصاءات بشأن المبادئ التوجيهية  دعم تنفيذ ونشر ■

ألهداف التنمية المستدامة بشأن تكاليف  1-7-10الهجرة الدولية لليد العاملة ومنهجية قياس المؤشر 

 التوظيف؛

هاجرين تطبيق نماذج تدّخل منظمة العمل الدولية وممارستها العملية بشأن إدماج وإعادة إدماج العمال الم ■

في سوق العمل، بمن فيهم الالجئون أو النازحون واألشخاص المتأثرون بتغير المناخ الذين يعملون أو 

 مع المجتمعات المضيفة. والتعاون في الوقت ذاتهيستخدمون في بلدان أخرى غير بلدانهم، 

 :بما يليمنظمة العمل الدولية  ستضطلعوعلى المستوى العالمي،  .201

أن وضع وتنفيذ اتفاقات العمل الثنائية القائمة على الحقوق، بما في ذلك تشجيع التوظيف تقديم إرشادات بش ■

 العادل؛

توليد ونشر المعارف، بما يشمل تحليل الفوارق في األجور حسب نوع الجنس ووضع المهاجرين  ■

لجة الهجرة غير هجرة اليد العاملة المؤقتة والممارسات الجيدة بشأن التدابير الرامية إلى معا وتأثيرات

النظامية وسبل تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للعمال المهاجرين فضالً عن دليل عالمي بشأن 

 صياغة سياسات هجرة اليد العاملة؛

السياسات واألخصائيين والقطاع الخاص بشأن نطاق معايير العمل الدولية  لصناّعوضع ونشر إرشادات  ■

هاجرين وغرضها وانعكاساتها لتبديد التصورات الخاطئة وتعزيز التنفيذ الفعال لهذه المتعلقة بالعمال الم

المعايير تمشياً مع القرار بشأن اإلدارة العادلة والفعاّلة لهجرة اليد العاملة، الذي اعتمده مؤتمر العمل 

 ؛(2017) 106دورته الدولي في 

المهاجرين وقاعدة البيانات الدولية إلحصاءات هجرة تحديث التقديرات العالمية واإلقليمية بشأن العمال  ■

 اليد العاملة؛

اتخاذ إجراءات مشتركة مع الوكاالت والجهات الفاعلة األخرى على المستويين العالمي واإلقليمي، بما  ■

متعدد الشركاء المعني الفي ذلك مع شبكة األمم المتحدة للهجرة وصندوق األمم المتحدة االستئماني 

نطاق تنفيذ نُهج منظمة العمل الدولية وأدواتها وإرشاداتها بشأن هجرة اليد  وتعزيزلتوسيع  بالهجرة،

 .الهجرةمن أجل لمهارات لتدخالت عالمية وقطرية من خالل الشراكة العالمية  استحداثالعاملة، و
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 للجميع ومستدامة شاملة اجتماعية حماية :8 النتيجة

 الشامل النمو وتشجيع االجتماعية بالعدالة قدماً  للدفع سبيلو نساناإل حقوق من حق االجتماعي الضمان إن .202

 االستضعاف أوجه من ويحد الفقربراثن  من الناس االجتماعي الضمان وينتشل. المستدامة التنمية أهداف وتحقيق

 االستدامة ززبدوره ما يع وهو المنظم، االقتصاد إلى نشآتوالم العمال انتقال عمليات يدعم كما. المساواة وانعدام

 الخدمات على الفعال والحصول الدخل أمن تعزيز خالل ومن. االجتماعية الحماية لنظم واالقتصادية المالية

 من الناس نوتمكّ  العمل إنتاجية ارتفاع االجتماعية الحماية تعزز االجتماعية، الخدمات من وغيرها الصحية

 أوقات وفي. النشطة الشيخوخة يشمل بما ومنتج، ئقال عمل في نخراطواال االقتصادية الفرص من االستفادة

 الوطنية لالقتصادات الهيكلية التحوالت إتاحةو اإلجمالي الطلب لتثبيت سبيالً  االجتماعية الحماية تكون األزمات،

 منشآتال تنمية إلى ؤديوت الدائم والسالم االجتماعي التماسك االجتماعية الحماية تعزز كذلك،. العمل وأسواق

 .مستدامةال

 لها التصدي تعيني التي المعاصرة التحديات

 بحماية يتمتعون الذين العالم سكان نسبة تبلغ لم الماضية، العقود في ذي أحرزال الكبير التقدم من الرغم على .203

 للحصول وسيلة بأي يتمتعون ال ن سكان العالمم المائةفي  55 أن حين في ،المائة في 29 سوى شاملة اجتماعية

 في عالقون منهم كثيرين أن كما المنظم، غير االقتصاد في المستبعدين معظم ويعمل. االجتماعية حمايةال على

 االقتصادية بالتنمية الوضع هذا ويضر. االجتماعي واالستبعاد والفقر االستضعاف من مفرغة حلقة شراك

 فيما جديدة تحديات المناخ وتغير نةوالرقم العاملة اليد وهجرة والعولمة الشيخوخة وتطرح. للبلدان واالجتماعية

 لمستقبل اً فرص تستحدث نفسه الوقت وفي واالقتصادية، المالية واستدامتها القائمة النظم مالءمة بمدى يتعلق

 .تواتراً  األكثر العمل لتحوالتو العمل وأصحاب العمال لحياة تستجيب أن يتعين جتماعيةة احماي رتطو

 تغييره نيتعي   الذي ما

 حماية من الجميع استفادة سبل وتوفير للجميع واقعة حقيقة االجتماعي الضمان في الحق جعل نىيتسكي ل .204

 الوطنية االستراتيجيات تطوير زيادة  )أ(: يلي بما القيام الضروري من ومستدامة، ومالئمة شاملة اجتماعية

 بما ،قوية اجتماعية حماية نظم مانلض الميزانية والتزامات السياسية بااللتزامات المدعومة االجتماعية للحماية

 دورة مخاطر من الناس تحمي كتتابيةا وغير كتتابيةا نظم تنفيذ  )ب( ؛الحماية االجتماعية أرضيات ذلك في

 ضد والتأمين البطالة ضد والتأمين األمومة وحماية واألسر األطفال وإعانات الصحية الرعاية أي - الحياة

 الصحية الرعاية من واالستفادة الورثةو والمعوقين ينللمسن التقاعدية والمعاشات والمرض العمل إصابات

 السديدة واإلدارية المالية اإلدارة وتحسين بناء  )ج( واالستضعاف؛ الفقر براثن في الوقوع وتمنع - األجل طويلة

 يركز عمل مستقبل ولتعزيز. الطويل المدى على االقتصادية استدامتها لضمان الوطنية االجتماعية الحماية لنظم

 االستمرار من تتمكن حتى االجتماعية للحماية ظمهانُ  األعضاء الدول فتكيّ  أن الضروري من اإلنسان،على 

 خالل من ذلك تحقيق ويمكن. جديدة فرص اغتنام من تمكينهم نفسه الوقت وفي والمنشآت، العمال حماية في

 .وغيرها العمالة سياسات مع والتنسيق متكاملة هجنُ 

 إرساء بشأن الدولية العمل لمنظمة الرائد البرنامج هيتبعّ  نظامي نهج خالل من إال التغييرات هذه تحقيق يمكن وال .205

. والدولي الوطني الصعيدين على لحةالمص أصحاب من نشطة وبمساهمة للجميع، االجتماعية الحماية أرضيات

 اتساق وتحسين الموارد لحشد مصلحةال أصحاب متعددة شراكاتال تعزيز الدولية العمل منظمة وستواصل

 الهدف أجل من األرضياتالمتعلقة ب شراكةالو االجتماعية الحماية ظمنُ  ذلك في بما أثرها، وزيادة السياسات

 تشارك في قيادتهاي التي االجتماعية الحماية ألرضية المتحدة األمم ومبادرة المستدامة التنمية أهداف من 1-3

. االجتماعية الحماية بشأن الوكاالت بين المشترك التعاون ومجلس مة الصحة العالميةومنظ الدولية العمل منظمة

 التي ،شاملة اجتماعية حماية أجل من العالمية الشراكة مثل الدولية، المالية المؤسسات مع الشراكات وستكون

 مستدامة اجتماعية مايةح نظم لبناء أساسية شراكات الدولي، والبنك الدولية العمل منظمة قيادتها في تشاركي

 .ومالياً  اقتصادياً 
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  التخفيف وتدابير المخاطر

 وفي. كافٍ  غير االجتماعية الحماية نظم استدامة لضمان المالي الحيز يزال ال األعضاء، الدول من العديد في .206

 يكون دق أو االجتماعية للحماية متسق ونهج األجل طويلة رؤية الحكومات لدى يكون ال قد ،دول أعضاء أخرى

 لمنظمة الثالثية المكونة الهيئات يتجاوز بما االجتماعي والحوار الدولية العمل معايير ألهمية محدود فهم هناك

 االجتماعية الحماية نظم تصميم عند كافٍ  نحو على األحيان من كثير بدورها في تُستشار ال التي الدولية، العمل

 اإلدارة بشأن للحكومات دعمها زيادة طريق عن المخاطر هذه من الدولية العمل منظمة وستخفف. إصالحها أو

 مع التعاون من ستزيدكما أنها . االجتماعية للحماية المؤيدة االقتصادية العوامل وبناء السليمة العامة المالية

 نفسه الوقت فيتواصل و االجتماعية، للحماية متسقو نظامي لنهج للترويج المتحدة األمم ومنظومة الحكومات

 .وتطبيقها المحدثة االجتماعي الضمان معايير على التصديق سعياً إلى الترويجية الجهود بذل

 2021-2020 الفترة في الدولية العمل منظمة تركيزمجال 

  االستراتيجيات الحـإص أواستحداث  على األعضاء الدول قدرة زيادة :1-8 الحصيلة
 االجتماعية للحماية امةالمستد الوطنية القانونية األطر أو السياسات أو

 مالءمتها وتحسين اإلعانات تغطية نطاق لتوسيع

تطوير الحماية االجتماعية  بلد من أجلترجم رؤية أي يتطلب إعمال الحق في الضمان االجتماعي للجميع أن تُ  .207

 تتجلى فيهاستحدث من خالل حوار اجتماعي ثالثي وتُ  استراتيجية أو سياسية أو قانونيةإلى أطر وطنية 

ل أرضية : مد نطاق الحماية االجتماعية من خالال وهيأ، استراتيجية التوسيع ذات البعدين لمنظمة العمل الدولية

مستوى أساسي من الضمان توفير على المستوى الوطني، تضمن على األقل  محددةللحماية االجتماعية 

جياً توفر مستويات أعلى من الحماية تدري مستويات عليا من الحماية ناضمعد أفقي(، وبُ  (االجتماعي للجميع

زيادة بعد عمودي(. واستناداً إلى هذه االستراتيجية وإلى االلتزامات الملموسة ألكبر عدد ممكن من الناس )بُ 

الحيز المالي، ينبغي للبلدان بدعم من منظمة العمل الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية 

قانونية لتغطية  اً أطر أن تعتمدللتأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية و برامج مستدامةالدولية، أن تُصمم 

والعمال في أشكال هم العاملون في االقتصاد الريفي ، بمن فيتدريجي على نحو يةمجموعات السكانالجميع 

الخاص والعمال  موالعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملون لحسابه ترتيبات العملمتنوعة من 

 .التي تعاني من أوضاع االستضعافاألخرى الفئات و ونالمهاجر

 : من أجل المكونة هيئاتها الدولية العمل منظمة ستدعم القطري، المستوى وعلى .208

 الحماية تمويل ضمان ذلك في بما االجتماعية، للحماية وطنية واستراتيجيات سياسات واعتماد صياغة ■

 ومستداماً؛ ئماً مال تمويالً  االجتماعية

 نطاق توسيع بهدف االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية لنظم القانوني اإلطار إصالح أو تصميم ■

 اإلعانات؛ مالءمة وزيادة واالستدامة الشمولية وتعزيز المعاملة في المساواة وضمان التغطية

 مسؤولية نُظم عن واالبتعاد لعملا إصابات إعانات في الحق ليشمل القانوني اإلطار إصالح أو تصميم ■

 للتأمين الدولية العمل منظمة برنامج خالل من العمل، إصابات ضد التأمين نحوواالتجاه  العمل أصحاب

 العمالة؛ وحماية العمل إصابات ضد

 معايير من وغيرها( 102 رقم) 1952 ،(الدنيا المعايير) االجتماعي الضمان اتفاقية وتطبيق تصديق ■

 المحدثة؛ جتماعياال الضمان

 الحماية نظم تصميمل االجتماعية، الحماية بشأن الوطنية السياسة النقاشات في المشاركة على قدرتها تعزيز ■

 الماليةالضريبية و استدامتها ضمان وفي ،وتنفيذها ورصدها القانون في المكرسة وبرامجها االجتماعية

 تورينو؛ مركز مع بالتعاون واالقتصادية،

 المالئم التمويل ولضمان والبرامج والسياسات االستراتيجيات لتصميم ةالرئيسي الشراكات تعزيز ■

 .الدولية المالية والمؤسسات المباشرة الوزارات مع بالشراكة ذلك في بما الوطني، المستوى على والمستدام
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 :بما يلي الدولية العمل منظمة ضطلعست العالمي، المستوى علىو .209

 برامج استدامة على التركيز مع التقاعدية، المعاشات وإصالحات اتجاهات بشأن يثالث اجتماع تنظيم ■

( االجتماعي الضمان) االجتماعية الحماية بشأن المتكررة المناقشة تقرير وإعداد االجتماعي الضمان

 ؛2020 عام في الدولي العمل مؤتمر في للمناقشة

 الكمية النماذج من مجموعة وإصدار الدولية العمل ظمةلمن الجديدة الحسنة الممارسات أدلة وتطبيق تعزيز ■

 التغطية نطاق توسيعمن أجل  المستدامة االجتماعية الحماية سياسات لوضع اإلنترنت شبكة على الجديدة

 اإلعانات؛ مالءمة وتعزيز

 القائم الدولية العمل منظمة نهج تعزيزمن أجل  الدولية المالية المؤسسات مع للتعاون استراتيجية وضع ■

 الشبكات تطوير ومواصلة الدولية العمل معايير مع تمشياً  االجتماعية الحمايةمقاربة  في الحقوق على

مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية  ذلك في بما والعالمية، اإلقليمية والمبادرات

 االجتماعية الحماية وشبكة ةاالجتماعي الحماية أرضيات أجل من العالمية األعمال شبكةاالجتماعية و

 العمال؛ أجل من والعدالة والحرية

 االقتصاد استقرار في تساهم االجتماعية الحماية نظم في االستثمارات كانت إذا ما لتقييم بحوث إجراء ■

، وتقييم الطريقة التي تساهم والرفاه والمساواة االجتماعي واإلدماج االقتصادي النمو تدابير وتحسين الكلي

 .ها االستثمارات في هذه النظمب

  ينـتحس على اءـاألعض الدول قدرة زيادة :2-8 الحصيلة
 واستدامتها االجتماعية الحماية نظم إدارة

 دون الفعلية التغطية تزال ال القانونية، التغطية من عالية بمستويات نسبياً  تتمتع البلدان من العديد أن رغم .210

 الحوادث بسبب سنوياً  يموتون والذين عامل مليونيعلى  عددهم يزيد لذينا العمال غالبية يحصل وال. المستوى

 حمايةضمان تغطية األشخاص ب ويتطلب. العمل إصابات ضد تأمين أيعلى  بالعمل، المرتبطة األمراض أو

 وتحصيل األهلية من والتحقق للتسجيل إدارية نظم وتحسين وضع أحد، عن تتخلى وال فعالة جتماعيةا

 بالحماية الوعي واستثارة واالستئناف الشكاوى تقديم وآليات عاناتاإل وتوزيع الحاالت وإدارة االشتراكات

 ضمان ويتطلب .االجتماعي الحوار إلى واستناداً  ومعاييرها الدولية العمل منظمة مبادئ مع تمشياً  االجتماعية

 وفي النظم استدامة لضمان الالزمة التدابير لتحديد دورية اكتوارية استعراض عمليات أيضاً  الفعالة الحماية

 المحرز التقدممدى  وتقييم رصد الضروري ومن. بها التنبؤ وقابلية اإلعانات مالءمة على الحفاظ ذاته الوقت

 ومعالجة السياسات تصميم لتحسين ،المعنية المستدامة التنمية أهداف مقاصدتحقيق و عالمية تغطية تحقيق نحو

 ظمنُ  وفعالية كفاءة لزيادة هاوتسخير الرقمية التكنولوجيا إمكانات استكشاف يالضرور ومن. التنفيذ مسائل

 .االجتماعية الحماية

 :من أجل المكونة هيئاتها الدولية العمل منظمة ستدعم القطري، المستوى علىو .211

 تائوهي ةالضريبي والسلطات المالية وزارات مع المثال، سبيل على) المؤسسي والتنسيق اإلدارة تحسين ■

 استخدام خالل من ذلك في بما االجتماعية، الحماية ظملنُ  اإلدارية القدراتتحسين و( العمل تفتيش

  الرقمية؛ التكنولوجيات

 سيما وال االجتماعي، الضمان لنظم واالقتصادية والضريبية المالية واالستدامة المالية اإلدارة تحسين ■

 التطورات مع ومكيفة مالئمة تكون بحيث تقاعدية،ال المعاشات إصالحات الحصر ال المثال سبيل على

 العمل؛ عالم في

 بشأنألهداف التنمية المستدامة  1-3-1المؤشر  عن تقرير وتقديم لوضع الوطنية اإلحصائية القدرات بناء ■

 تعاريف إلى استناداً  ألهداف التنمية المستدامة، معنيةإلى جانب مؤشرات أخرى  االجتماعية الحماية تغطية

 الدولية؛ العمل لمنظمة االجتماعي الضمان معايير مع وتمشياً  منسقة، ومصادر مفاهيمو

 الشؤون وتسيير الضمان االجتماعي /ةاالجتماعي للحماية المؤسسي التنسيق مجال في قدراتها تعزيز ■

 .تورينو مركز مع بالتعاون والتعليم، الوعي واستثارة والمالية اإلدارية
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 :بما يلي الدولية العمل منظمة ضطلعست ي،العالم المستوى علىو .212

 نموذجية وحدة استحداث ذلك في بما االجتماعية، للحماية العالمية البيانات لقاعدة سنوية تحديثات إجراء ■

 المستدامة التنمية ألهداف 1-3-1 المؤشر عن سنوي تقرير وتقديم االجتماعية، الصحة حماية بشأن جديدة

 عليها؛ المتفق المنهجية باتباع المتحدة مماأل في اإلحصاءات شعبة إلى

 ؛العالم في االجتماعية الحماية تقرير من 2022-2020 الفترة طبعة إعداد ■

في و ومستدامة سنةمحّ  حماية اجتماعية نظم تصميم في االجتماعي الحوار دور بشأن بحوث إجراء ■

 واستدامتها؛ يةالوطن المعاشات التقاعدية ظمنُ  أداء وبشأن وتنفيذها، تمويلها

 الضمان استقصاء واستخدام الواحدة النافذة وخدمات االجتماعية الحماية ثقافة بشأن جديدة أدلة وضع ■

 معلوماتال نظم بشأن الوكاالت بين المشتركة االجتماعية الحماية تقييم أدوات عن فضالً  االجتماعي،

 اإلعانات؛ مالءمةبشأن و النقدية والتحويالت ةياإلدار

 للعمال محددة موارد رزم ووضع االجتماعية الحماية وأخصائيي لقادة القدرات تنمية برامج فيذتن ■

 ومواصلة جديدة، وسياسية قطرية موجزاتإعداد و االمتثال تحسين بشأن ذلك في بما العمل وأصحاب

 القطرية؛ المشاريع على واألثر النتائج لقياس الدولية العمل منظمة أداة تطبيق

 .تورينو مركز مع بالشراكة ،ة العمالةوحماي العمل إصابات ضد التأمين بشأن شامل تدريب رنامجب إطالق ■

  اعيةـاالجتم الحماية جادمإ على األعضاء الدول قدرة زيادة :3-8 الحصيلة
 العمل وأصحاب العمال وحماية لدعم شاملة ةيسياس استجابات في

 وعملهم حياتهمفي  الفترات االنتقالية خالل

 أكثر فترات انتقالية ،لالستخدام الجديدة واألشكال المنظمة غير السمة واستمرار العمل عالم في التحوالت دلّ تو .213

 وهجرة النشطة والشيخوخة العاملة اليد وحراك العمل إلى المدرسة من ذلك في بما والعمل، الحياة في تواتراً 

 االقتصاد ومن ،عملالإلى  العمل حوادث ضحايا وعودة العمل إصابات من التأهيل وإعادة الوالديةو العاملة اليد

 االستجابات من اً جزء االجتماعية الحماية ظمنُ  تكييفات تكون أن ذلك ويتطلب. المنظم االقتصاد إلى المنظم غير

 وأصحاب للعمال الالزمة الحمايةلتوفير  تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد األطراف عن فضالً  المتكاملة، السياسية

 على ذلك ويشمل. االجتماعية الحماية ظمنُ  استدامة وضمان الهيكلية التحوالت تسهيل ذاته الوقت وفي عملال

 التقاعدية المعاشات ظمنُ  إصالح المهارات؛ على والتدريب بالتوظيف المتصل البطالة ضد التأمين ،المثال سبيل

 مشاركة لتعزيز األجل طويلة والرعاية لاطفاأل رعاية ظمنُ  النشطة؛ الشيخوخة تسهيلإلى  ةمياالر تدابيرالو

 .التدريب وإعادة التأهيل بإعادة المتصل العمل إصابات ضد التأمين الجنسين؛ بين المساواة وتعزيز المرأة

 :من أجلوعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية هيئاتها المكونة  .214

 تدمج الحماية االجتماعية ،ل مسائل اإلعاقةشمتصياغة واعتماد سياسات تراعي قضايا الجنسين و ■

مع المهارات وتدابير العمالة وتنفذها من خالل آليات تنفيذ منسقة لدعم العمال  والضمان االجتماعي

 وأصحاب العمل خالل الفترات االنتقالية في الحياة والعمل؛

األجور أو السياسات المالية لدعم صياغة واعتماد تدابير تدمج الحماية االجتماعية مع سياسات العمالة أو  ■

االنتقال إلى االقتصاد المنظم دعماً فّعاالً وتوسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية للعمال في أشكال متنوعة 

 من ترتيبات العمل، بما في ذلك عمال المنصات؛

الصدمات بين صياغة واعتماد سياسات وتدابير الحماية االجتماعية لحماية العمال وأسرهم المتأثر ■

االقتصادية والطبيعية وغيرها، بما في ذلك تغير المناخ وتدهور البيئة، وبالتالي تسهيل االنتقال العادل 

 إلى اقتصادات أكثر مؤاتاة للبيئة؛ 

وضع وتنفيذ اتفاقات الضمان االجتماعي الثنائية ومتعددة األطراف والتدابير أحادية الجانب بما في ذلك  ■

االجتماعية، وإدراج أحكام الحماية االجتماعية في اتفاقات العمل الثنائية لحماية العمال  أرضيات الحماية

 المهاجرين الحاليين والعائدين وعائالتهم وطالبي اللجوء والالجئين؛
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وضع وتنفيذ استراتيجيات لضمان التمويل المالئم والمستدام لهذه التدابير على أساس مبادئ التضامن  ■

 ر على نطاق واسع بما يراعي التحوالت في عالم العمل.وتجميع المخاط

 :بما يليمنظمة العمل الدولية  ضطلعوعلى المستوى العالمي، ست .215

في تصميم مبادئ توجيهية بشأن طريقة ضمان امتثال المنصات الرقمية لتشريعات الضمان االجتماعي  ■

 بلدان إقامة العمال أو عملهم؛

ل نظم الضمان االجتماعي وسيناريوهات اإلصالحات، ال سيما بشأن وضع نماذج كمية لتقييم امتثا ■

 مبادئ منظمة العمل الدولية والمعايير الدنيا باستخدام البيانات المتاحة؛لالمعاشات التقاعدية، 

ظم الحماية االجتماعية، إجراء بحوث بشأن الطريقة التي يمكن للحكومات من خاللها تكييف وتعزيز نُ  ■

مين ضد البطالة، في سياق انتقال عادل إلى االستدامة البيئية، وبشأن تدابير التأمين ضد وال سيما التأ

 إصابات العمل للعمال المتضررين؛

 لديهاظم الحماية االجتماعية تقييم التجارب القطرية ووضع إرشادات يمكن أن تدعم البلدان في تكييف نُ  ■

 اطر الجديدة واستكشاف سبل جديدة لتطويرها.ظم من المخمع تغير عالم العمل، وحماية هذه النُ 
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 لمحة عامة عن السياقات اإلقليمية

. وستراعي 2030م عائوية وبرنامج لمن اعالسياق إ ضمنكل إقليم لية في ولدالعمل اعمل منظمة سيُحدد  .216

ئج السياسية استجابة منظمة العمل الدولية السياقات الخاصة بكل بلد وتحديات العمل الالئق فيما يتصل بالنتا

أساساً في البرامج القطرية للعمل الالئق  كما أعربت عنهاطلبات الهيئات المكونة  تجلى فيهاالثماني وست

واالجتماعات اإلقليمية. وسيكون تعزيز قدرة الهيئات المكونة الثالثية والتصديق على معايير العمل الدولية 

كون هناك تركيز شديد على تقديم الدعم للهيئات المكونة للمشاركة وتنفيذها، أهدافاً مشتركةً في جميع األقاليم. وسي

مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى  اتفي أطر األمم المتحدة للتعاون على المستوى القطري، وفي آلي

ألولوية اإلطار العالمي لرصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما ستعطى اتقديم التقارير بشأن اإلقليمي و

لتكثيف مشاركة منظمة العمل الدولية ضمن النظام متعدد األطراف بهدف تعزيز اتساق السياسات، ال سيما 

في كل إقليم. وتقدم الفقرات التالية معالم  المعنيةبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشبكات االقتصادية اإلقليمية 

 بارزة أساسية للسياق في كل إقليم.

 أفريقيا

، فإن اآلثار المجتمعة لنمو 2021-2020الرغم من أنه يتوقع أن تنمو اقتصادات اإلقليم في فترة السنتين على  .217

رع وتيرة التوسع الحضري وتغير المناخ والهجرة وزيادة متوسط العمر، قد تسفر عن انخفاض االسكان وتس

عمالة غير المنظمة، وهي المصدر لل شديد االرتفاع أصالً  ىمستوالزيادة في عن في معدل العمالة الريفية و

الرئيسي للوظائف في القارة. وفي حين ازدادت تغطية الحماية االجتماعية ازدياداً كبيراً خالل العقود الماضية، 

في المائة من النساء  82في الحد من مستويات الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء، فإن  بالتالي وساهمت

إعانات الحماية االجتماعية، خاصة في المناطق  محرومين من سبل الحصول علىالوا زما والرجال في اإلقليم 

الفقر وانعدام المساواة والسمة  فإنالريفية. وعلى الرغم من التقدم االقتصادي واالجتماعي في العديد من البلدان، 

ة على ذلك، يعاني العديد من . عالو، ال تزال منتشرة انتشاراً كبيراً الجزئية والبطالة غير المنظمة والبطالة

االقتصادات األفريقية من انخفاض اإلنتاجية واالعتماد المفرط على الصناعات االستخراجية وتصدير المنتجات 

 الزراعية غير المجهزة.

واستناداً إلى  2019وفي انتظار استنتاجات االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر في كانون األول/ ديسمبر  .218

مكثفة مع ممثلي الهيئات المكونة الثالثية في أفريقيا، ستولي أعمال منظمة العمل الدولية االنتباه الات مشاورال

 :ما يلي في فترة السنتين إلى

خلق عمالة منتجة والئقة للشابات والشبان من خالل تعزيز بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع والمنشآت  ■

لصغيرة وبالغة الصغر، وفي الوقت ذاته تسخير أقصى إمكانات المستدامة، والسيما المنشآت المتوسطة وا

 التقدم التكنولوجي ونمو اإلنتاجية في سياق التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛

تعزيز المهارات والكفاءات والمؤهالت لجميع العمال طوال حياتهم العملية، بما في ذلك معالجة الثغرات  ■

ظم التعليم والتدريب الحتياجات المهارات، مع إيالء اهتمام خاص لضمان استجابة نُ ة في وقعالقائمة والمت

سوق العمل، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، مع 

 إيالء االهتمام الواجب للمناطق الريفية؛

مة ومستدامة ومتكيفة مع التطورات في عالم العمل، فضالً ظم حماية اجتماعية تكون مالئتطوير وتعزيز نُ  ■

 عن تعزيز مؤسسات سوق العمل، خاصة إدارة العمل وتفتيش العمل؛

بشأن هجرة اليد األنشطة تعميق األنشطة واالرتقاء بها للقضاء على العمل الجبري وعمل األطفال و ■

 15.9الذين يبلغ عددهم  وأسرهم ،والذكورالعاملة، من أجل تحسين حياة العمال المهاجرين من اإلناث 

 في أفريقيا. ويعيشونمليون عامل 
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 الدول العربية

جتماعية الت، يكبح التنمية االيزال استمرار انعدام اليقين الجيوسياسي، والنزاعات المسلحة في بعض الحاال  .219

نشاط أقوى  القائم علىاش . ومن المتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي في أعقاب االنتعالمنطقةقتصادية في الوا

 المنطقةستأثر تو .في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي واستمرار االستثمارات العامة

قضية مركزية  يمثالن ما فتئابنسبة كبيرة من العمال المهاجرين، في حين أن الهجرة القسرية والتشريد الداخلي 

سوق العمل مقارنة بالرجل وال في تواجه ظروفاً أقل مؤاتاةً  مرأة تزال الفي البلدان التي تشهد نزاعات. وال

ويتأثر الشباب بشكل غير متناسب بالبطالة، إلى جانب ثغرات  يزال تضييق التباينات بين الجنسين يمثل تحدياً.

ا غير كافيين، يزال نطاقها وتغطيته كبيرة بين الجنسين. وعلى الرغم من توسيع برامج الضمان االجتماعي، ال

، إلى جانب المنطقةخاصة في صفوف النساء. وغالباً ما تؤدي أزمة الالجئين وانعدام االستقرار السياسي في 

 جهود التثبيت المالي، إلى تفاقم أوجه العجز الهيكلي في سوق العمل وزيادة تعرض العمال لالستضعاف.

اجات االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط منظمة العمل الدولية في دعم تنفيذ استنت نشاطوسيستمر  .220

 :ما يلي وسيولي االنتباه إلى ،(2016الهادئ )

خلق بيئة مؤاتية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما في ذلك توفير فرص عمل شاملة وتنمية  ■

الت الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، فضالً عن التدخ

 بلدان مجلس التعاون الخليجي؛في توسيع وتنويع القطاع الخاص غير النفطي من أجل التحوالت الهيكلية 

من خالل ضمان تغطيتها واستدامتها المالية، واتخاذ  هاوتوسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية إنشاء ■

 بالمساواة في المعاملة وسبل الحصول على العمل الالئق؛تدابير لضمان تمتع العمال المهاجرين والالجئين 

تعزيز مؤسسات سوق العمل والحوار االجتماعي وتعزيز منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  ■

 المستقلة والتمثيلية؛

التصديق على االتفاقيات  تشجيعتعزيز االمتثال لمعايير العمل الدولية، مع التركيز بشكل خاص على  ■

دعم مكافحة عمل األطفال  الرامية إلى ية واتفاقيات اإلدارة السديدة واالمتثال لها، وتعزيز التدخالتاألساس

 .في البلدان المتأثرة باألزمات

 آسيا والمحيط الهادئ

ن عقدان من النمو االقتصادي القوي مقترناً بأعلى نسب العمالة في العالم وأدنى نسب البطالة، معظم بلدان مكّ  .221

الذي أحرزته  حيط الهادئ من بلوغ وضع البلدان ذات الدخل المتوسط. وعلى الرغم من التقدم الملحوظآسيا والم

البلدان في النمو الموجه نحو الصادرات، فإنها تواصل تسجيل معدالت عالية من العمالة غير المنظمة.  هذه

يزالون في أشكال عمل  وعلى غرار ذلك، فإن نصف مجموع العمال في البلدان ذات أدنى دخل متوسط ال

كما أن أكثر من ثلثهم يعيشون في فقر مدقع أو متوسط. وأصبح انعدام  ،معرضة ألوجه العجز في العمل الالئق

ها. ودون االستعانة بسياسات نميتفي العديد من البلدان، بغض النظر عن مرحلة ت أكثر بروزاً المساواة في الدخل 

على اإلنسان، سيظل ماليين العمال في اإلقليم في وضع هش فوق عتبة  يركزالذي قوية تعزز النمو المستدام 

الفقر. عالوة على ذلك، تمثل التغيرات الديمغرافية والتكنولوجية والمناخية، فضالً عن التدفقات الكبيرة لهجرة 

 العمل. سوقل السديدة دارةاإلاليد العاملة واستمرار انعدام المساواة بين الجنسين، تحديات كبيرة أمام 

، ستولي أعمال منظمة العمل السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئوتمشياً مع استنتاجات االجتماع اإلقليمي  .222

 الدولية االنتباه إلى:

 ضمان الحماية المالئمة والفعالة في العمل وتطوير نظم حماية اجتماعية مستدامة وشاملة؛ ■

ت ونظم التعلم المتواصل التي تستجيب الحتياجات سوق تشجيع التدابير الرامية إلى دعم تنمية المهارا ■

 العمل المتغيرة وتسمح لألفراد باالستفادة من الفرص المتاحة في عالم عمل متغير؛

تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص لجميع العمال، بما في ذلك من  ■

 تطوير أماكن عمل آمنة وصحية خالية من العنف؛خالل االستثمار في اقتصاد الرعاية و
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والشامل وعالقات العمل  تعزيز القدرة المؤسسية للهيئات المكونة الثالثية ودعم الحوار االجتماعي المؤثرّ  ■

 السليمة، وتشجيع التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها.

 أوروبا وآسيا الوسطى

اإلقليم يشهد  ما فتئكما يتسم بمجتمعات متشيّخة. و شتى، اعية واقتصاديةال يزال اإلقليم يواجه تحديات اجتم .223

في تدفقات الهجرة وزيادة أوجه انعدام المساواة وانعدام االستقرار. ومنذ  مما أسهمنزاعات وركود اقتصادي، 

لك على ساعد كذ مماعهد أقرب، شهد اإلقليم معدالت نمو مستقرة. واستفادت أسواق العمل من هذا التطور، 

وإن  -ومنذ عهد أقرب، شهد اإلقليم معدالت نمو مستقرة تعزيز التقارب االقتصادي واالجتماعي في اإلقليم. 

عادت بالنفع على أسواق العمل كما ساعدت على  -كانت بوتيرة أقل مما كان متوقعاً ال سيما في أوروبا الغربية 

بلداً في اإلقليم تختلف اختالفاً  51حين أن احتياجات وفي حفز التقارب االقتصادي واالجتماعي في اإلقليم. 

كبيراً حسب مستوى ووتيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية واألولويات الوطنية، فإن الفرص والتحديات 

؛ التصدي للعمالة المستقبلية في عالم العمل متشابهة. وهي تشمل: استحداث العمالة، مع التركيز على الشباب

والفرص التي توفرها أشكال جديدة من ترتيبات العمل واالنتقال العادل إلى االقتصادات التحديات  ؛غير المنظمة

تعزيز مؤسسات التصدي لنقص العمال؛ اتية للمنشآت المستدامة وتنمية المهارات؛ ؤالخضراء؛ تعزيز بيئة م

 المساواة بين الجنسين؛ حية؛العمل، بما في ذلك من خالل توفير حد أدنى مناسب لألجور وظروف عمل آمنة وص

تدابير لتعزيز المساواة في المعاملة للعمال المهاجرين؛ استحداث حماية اجتماعية شاملة ومالئمة اتخاذ 

 ومستدامة، وإصالحها وتوسيع نطاقها.

يانات وبغية تعزيز السياسات القائمة على البينات بشأن المسائل المثارة أعاله، ال بد من تحسين عملية تجميع الب .224

 المحدثة والقابلة للمقارنة. 

منظمة العمل الدولية في فترة السنتين االنتباه إلى هذه األولويات التي ترد على المستويين العالمي  نشطةوستولي أ .225

 يتواصل بذل(. وس2017واإلقليمي في إعالن المئوية وفي استنتاجات االجتماع اإلقليمي األوروبي العاشر )

يواجه أصحاب العمل والحوار االجتماعي الذي منظمات ة المؤسسية لمنظمات العمال والجهود لتعزيز القدر

معايير العمل الدولية وآلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية ب النشاط المتعلقفي اإلقليم. ومن شأن  الضغوط

على االتفاقيات األساسية أن يشكل قوة دافعة لتنفيذ هذه األولويات. وبالنظر إلى أن جميع بلدان اإلقليم صّدقت 

بشكل خاص على  شديدمنظمة العمل الدولية على تنفيذ هذه االتفاقيات، مع الت نشاطالثماني، سينصّب تركيز 

واتفاقيات اإلدارة السديدة األربع  ،1930العمل الجبري،  التفاقيةالتابع  2014عام  بروتوكولالتصديق على 

 ( وتنفيذها.190م )رق 2019التي اعتُمدت مؤخراً،  ،واتفاقية العنف والتحرش

 أمريكا الالتينية والكاريبي

أحرز العديد من البلدان في أمريكا الالتينية والكاريبي تقدماً في تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية وأهداف  .226

. ويؤثر زالت قائمةً  ال ،العمالة. بيد أن أوجه العجز في العمل الالئق وانخفاض اإلنتاجية وانعدام المساواة

مليون عامل. ويرتبط ذلك بعدم تناسب المهارات  140توى العالي للسمة غير المنظمة في اإلقليم على المس

حالت هذه قد والكفاءات والمؤهالت، فضالً عن التنفيذ غير الفعال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل. و

ين ظروف العمل وتنمية األعمال على العوامل دون تحقيق معدالت أعلى في نمو اإلنتاجية وزيادة األجور وتحس

احتمال سياق في الوقت الراهن في خاصةً نحو مالئم. وتتطلب ضرورة عدم التخلي عن أحد بذل جهود متجددة، 

االحتياجات لنظم تزايد تقهقر التحسينات في تغطية الحماية االجتماعية بسبب تباطؤ النمو وتشيخ السكان و

النساء في صفوف ظهر فرصةً وتحدياً في الوقت ذاته. وت العمالةة من الرعاية. ويمثل ظهور أشكال جديد

 ن والشباب أوسع الثغرات في المؤشرات االجتماعية ومؤشرات العمل.ين والعمال الريفييوالسكان األصلي
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منظمة العمل الدولية  نشاط(، سيولي 2018تمشياً مع استنتاجات االجتماع اإلقليمي األمريكي التاسع عشر )و .227

 :ما يلي االنتباه إلى

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بما  ■

في ذلك من خالل التركيز بقدر أكبر على سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية والصناعية 

المتكاملة إلضفاء السمة المنظمة ونظم التدريب التي وسياسات سوق العمل والسياسات  المتسقة والقطاعية

 تستجيب بشكل أفضل للتحوالت في سوق العمل؛

التخاذ إجراءات مستدامة وهادفة لتحسين إنتاجية المنشآت الصغيرة للمنشآت المستدامة و بيئة مؤاتيةخلق  ■

اطق الريفية كذلك بهدف الحضرية، وفي المنفي المناطق  ، ال سيماوالمتوسطة وتعزيز تنظيم المشاريع

 حفز التنمية المحلية؛

معايير العمل الدولية واالمتثال لها، مع إيالء اهتمام خاص ل ضمان االمتثالتعزيز مؤسسات سوق العمل و ■

 للحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري؛

توسيع نطاق تغطية نُظم الحماية االجتماعية لمساواة من خالل االستضعاف وانعدام ا أوجه الحد من ■

المستدامة؛ تعزيز السياسات الرامية إلى انتقال عادل إلى االستدامة البيئية، مع التشديد على الدول الجزرية 

زيادة  ؛برنامج تحويلي بشأن المساواة بين الجنسين إلرساءتكثيف الجهود المبذولة الصغيرة النامية؛ 

 اتخاذ تدابير لضمان الحماية الفعالة للعمال المهاجرين. ؛تمام بالسكان األصليينااله
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  البحوث واإلحصاءات وتنمية القدرات

 البحوث واإلحصاءات

 وضع استراتيجيات جامعة

منظمة العمل الدولية إلى توليد المعارف ونشرها، بما في ذلك األدلة  فيتهدف وظائف البحوث واإلحصاءات  .228

انات التجريبية لمعالجة التغيرات التحويلية الجارية في عالم العمل، بهدف دعم توصيات منظمة العمل والبي

جميع أصحاب المصلحة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ولتعزيز دور المنظمة تشمل الدولية ل

"أعلى مستوى من القدرات في  ضمن النظام متعدد األطراف، في سياق دعوة إعالن المئوية إلى الحفاظ على

 ".إدارة اإلحصاءات والبحوث والمعارف من أجل زيادة تعزيز جودة مشورتها السياسية القائمة على البيّنات

مشورة سياسية ومعيارية فّعالة،  استراتيجيةً أساسيةً لبرنامج العمل  من أجلويمثل تطوير قاعدة معارف وطيدة  .229

-2018للفترة  اماً مع الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدوليةتق اتساقاً يتس ه، كما أن2021-2020للفترة 

 .2021-2018واستراتيجية معارف منظمة العمل الدولية للفترة  2021

مجموعة من المبادئ الواضحة التي تصف غرض  7 2023-2020للفترة  ستتبع استراتيجية بحث جديدةو .230

ونة، ستتمثل أهدافها ا ومشاركتها. واسترشاداً باحتياجات الهيئات المكّ بحوث منظمة العمل الدولية ونهجها وقيمته

في إعالن  واردةة" الرائد"القضايا ال أهم الرئيسية في تطوير قاعدة األدلة للنتائج السياسية الثماني والبحث في

دولية من أن تصبح ن هذه االستراتيجية منظمة العمل الالتي يدعمها برنامج العمل الالئق. وسوف تمكّ والمئوية 

مركزاً أقوى للمعارف الموجهة نحو السياسات بشأن عالم العمل. وسوف يتطلب األمر تعزيز التعاون بين 

اإلدارات التقنية في المقر والمكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية والفرق متعددة التخصصات والتعلم المتبادل 

ل الفرق التقنية العالمية، وإعادة رسم معالم إدارة البحوث كمركز مع الخبراء اإلقليميين، بما في ذلك من خال

يستحدث أوجه التآزر حول المشاريع وورش العمل والمنشورات التي تعزز بحوث أثر السياسات العامة على 

 مستوى عالمي.

تمرات من أحدث المؤة منوحت المالوالياباألهداف االستراتيجية الرئيسية في العمل اإلحصائي  سترشدوست .231

الدولية لخبراء إحصاءات العمل، والحاجة إلى توفير الدعم التقني للهيئات المكونة لسد الثغرات الموجودة في 

البيانات على المستويات الوطنية مع التركيز بشكل خاص على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة 

بصفتها  (ILOSTAT)شأن إحصاءات العمل بالعمل الالئق وتعزيز قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ب

 المستودع الرئيسي لإلحصاءات العالمية بشأن العمل الالئق.

وستستمر إدارة البحوث في االستفادة من فريق استعراض البحوث المؤلف من فقهاء أكاديميين وممثلين  .232

تعددة التخصصات استشرافات واألقاليم. وستوفر من منظوراتها م اإلدارات السياسيةمرموقين دولياً من جميع 

 ن بشأن نطاق البحوث واتساعها وجودتها.ال تثمّ 

 المجاالت ذات األولوية

تنظم أعمال بحثية وإحصائية على السواء لتلبية الطلب على قاعدة أدلة موثوقة لكل نتيجة سياسية وللتحقيق س .233

 الواردة تفصيالً فاء بالوالية وفضالً عن ال ،في المجاالت الرئيسية ذات األولوية التي تربط هذه النتائج وتتجاوزها

 في إعالن المئوية.
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 ةرائدالبحوث ال

والقضايا الموروثة في  المستقبلية المثيرة لالضطرابحديات تالة لمنظمة العمل الدولية رائدستعالج البحوث ال .234

واإلنتاجية والتنوع؛ عمليات االنتقال وأمن الدخل من أجل : )أ( نظم تكوين مهارات دينامية هي أربعة مجاالت

)ب( مؤسسات فعالة للحد من أوجه انعدام المساواة والثغرات في الحماية والفقر؛ )ج( حوافز األعمال والحوافز 

المترافق التكنولوجي  تحكّم اإلنسان في التقدمالجديدة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة؛ )د( نهج  االقتصادية

ات في عالم العمل خالل فترة السنتين، فضالً عن استعراضات البحوث الجارية، لتطورلالعمل الالئق. ويمكن  مع

 فرصاً إلعادة تركيز مجاالت البحث المذكورة.أن توفر 

 أهداف التنمية المستدامة

مؤشراً من مؤشرات  13 المستأمنة علىنظراً للدور الهام الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية بصفتها الوكالة  .235

مية المستدامة على المستوى العالمي واألهمية المتزايدة للمؤشرات األخرى لدعم إعداد التقارير أهداف التن

الوطنية بشأن أهداف التنمية المستدامة، ستزيد منظمة العمل الدولية من مساعدتها للدول األعضاء لتعزيز 

ع المبادئ األساسية خدام مصادر تتبّ القدرات الوطنية على توفير البيانات المصنفة حسب المتغيرات الرئيسية باست

 التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة. ،لإلحصاءات الرسمية

 دعم المعارف وآليات نشرها

مجموعة من ل جي من خالرلخاالعالم امع وستتعاون لمكونة لهيئاتها اعماً تفاعلياً دلية ولدالعمل استوفر منظمة  .236

 موثوقيتها عزيزام بحوث وإحصاءات منظمة العمل الدولية وتستخدامة لتحسين لمصمت اآللياواألنشطة نتائج والا

 وأثرها.

 المنظمةومن الحيوي التواصل ودعم استخدام الهيئات المكونة إلحصاءات منظمة العمل الدولية. وستدعم  .237

ع يجمتتحدد آليات وسلعمل. ت ابعالقا متعلقةلءات اإلحصان المعتمد حديثاً بشأار القرالمكونة في تنفيذ ت الهيئاا

الهيئات المكونة إلى المعلومات واألنشطة  وصولالبيانات المتعلقة بالمؤشرات الجديدة للحفاظ على سهولة 

 عن بالغاإلالبحثية في الوقت المناسب وبوتيرة سريعة. وسيتم توفير آليات أفضل لنشر المعلومات من أجل 

بتكييف ( ILOSTAT) ت إحصاءات منظمة العمل الدوليةيتعزز تحسين قاعدة بياناوف اتجاهات البيانات. وس

إطار المؤشرات العالمي ألهداف التنمية المستدامة، كما سيزداد تسليط الضوء عليها في شبكات  معنسقها 

التواصل االجتماعي الستخدامها كأداة تواصل فعالة. وسيكون الدعم اإلحصائي لنظم معلومات سوق العمل 

 ذلك بدعم كاملالبيانات بالتحليل على المستويين الوطني والعالمي على السواء، و صداربط إعامالً أساسياً في ر

 بمفاهيم إحصائية منقحة ومنسقة لتعزيز إمكانية المقارنة على المستويين الزمني والجغرافي على حد سواء.

أساس من  بفضلعالم العمل  وستستمر التقارير الرائدة لمنظمة العمل الدولية في معالجة المسائل الطليعية في .238

األدلة والبحوث التجريبية المتينة التي تخدم احتياجات الهيئات المكونة. وفي الوقت الراهن، تنشر منظمة العمل 

تقرير  ؛في العالم ولمحة عامة اجتماعية العمالةالمعنون  ضوعيالتقرير المو: ، هيالدولية أربعة تقارير رائدة

الحماية االجتماعية  تقرير ؛األجور في العالم تقرير ؛العمالة في العالم ولمحة عامة اجتماعيةاالتجاهات المعنون 
إلى تقديم تقرير رائد إضافي عن الهدف ( 2018) 107في دورته . ودعا مؤتمر العمل الدولي في العالم

. ومن أجل 2019مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  وافق عليهاالستراتيجي للحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، 

بع منظمة العمل تحقيق تأثير أكبر في صفوف الهيئات المكونة والجهات صاحبة المصلحة الرئيسية األخرى، ستتّ 

المواضيع الرائدة وإدراج منظور سياسي أوسع نطاقاً يتمشى مع  في مقاربةالدولية نهجاً على مستوى المكتب 

العمالة وعلى سبيل المثال، سيعزز تقرير االتجاهات المعنون  استراتيجية البحث والمزيد من الموارد لكل تقرير.
المنظوَر اإلقليمي وسيشمل فصالً عن المسائل السياسية. وسيجري استكشاف  ،في العالم ولمحة عامة اجتماعية

 تقديم تقارير رائدة مشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى في إطار نهج توحيد األداء في األمم المتحدة.

منظمة العمل الدولية، كمجلة أكاديمية الستعراض األقران، صلة وصل  الصادرة عن مجلة العمل الدوليةتوفر و .239

مهمة مع األوساط األكاديمية وستواصل تحفيز األفكار الجديدة والحلول السياسية االبتكارية وفي الوقت نفسه 

ز على أكثر المواضيع البحثية أهميةً ، سترك2021-2020متعددة التخصصات. وخالل الفترة  وظيفتهاستنشط 

لمنظمة العمل الدولية ونشر  الرائدةواستشرافاً، بما في ذلك عن طريق تشجيع المساهمات في مجاالت البحوث 

مسائل مواضيعية محددة. وستعزز المجلة ارتباطها بالمؤتمرات البحثية الرئيسية. وسيكون االحتفال بالذكرى 

 من أبرز األحداث في هذا الباب.  2021في عام  للمجلةالمئوية 
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ويوفر مؤتمر تنظيم العمل الالئق الذي يُنظم كل سنتين تحت قيادة منظمة العمل الدولية، آلية في الوقت المناسب  .240

لتعزيز الشبكات األكاديمية لمنظمة العمل الدولية. ويجمع هذا المؤتمر مئات الباحثين من مختلف التخصصات 

 أن أهم المسائل في عالم العمل.للمشاركة في الحوار بش

 تنمية القدرات بالشراكة مع مركز تورينو

نطاق التواصل على المستوى العالمي  توسيع مركز تورينو اصل، سيو2021-2020خالل فترة السنتين  .241

خدمات المركز في تنمية القدرات في صفوف الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين ل

من خالل مزيج من التدريب المباشر وأنشطة التعلم عن بعد. وسينصب التركيز المواضيعي لهذا  ،ينوالدولي

التواصل الموّسع على عمليات التدخل لتنمية القدرات دعماً للتحوالت المرتبطة بمستقبل العمل. كما سينصب 

لمنظمة صلة بالهيئات المكونة ذات الإلقليمية والمحلية خاص على إقامة شراكات مع مؤسسات التدريب ا اهتمام

 . العمل الدولية

وتمشياً مع استراتيجية تنمية القدرات على مستوى منظمة العمل الدولية، سيعزز مركز تورينو قدرات العمل  .242

 الالئق من خالل االبتكارات التالية.

مركز تورينو دورات أوالً، لتعزيز قدرة األفراد )الذين يساهمون بدورهم في تحسين أداء منظماتهم(، سينظم  .243

 المهارات الوظيفية والتقنية على السواء لتعزيز العمل الالئق. مجال في خصيصاً  مفتوحة وأنشطة مصممة

الخدمات االستشارية اإلدارية التي  ته منثانياً، لتعزيز قدرة المؤسسات، سيوسع مركز تورينو نطاق مجموع .244

العمال، كما تستهدف مؤسسات التدريب الوطنية  تستهدف وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات

التقنيين واإلقليمية ذات الصلة بالهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك مراكز التعليم والتدريب 

 ن يشملأ لدعم الذي يقدمه مركز تورينو في بناء القدرات المؤسسيةل. وبحسب االقتضاء، يمكن والمهنيين

ألنشطة التدريب في هذا المجال، وبالتالي مزج الخبرة العالمية للمركز مع  ذ على نحو مشتركنفيالتصميَم والت

 المعارف المحلية.

المؤتمرات والمنتديات السياسية  عقد هل مركز تورينوثالثاً، للمساهمة في تهيئة بيئة سياسية أكثر مؤاتاةً، سيسّ  .245

إلى تعزيز الشبكات فسوف تهدف  ،عزيز قدرة النظام البيئياألنشطة الرامية إلى ت أماوالخلوات وأحداث الحوار. 

 ونقل المعارف والتعاون بين األقران.

واستناداً إلى إعالن المئوية، سيقدم مركز تورينو خدمات التدريب والمشورة لتعزيز قدرة الهيئات المكونة  .246

العمل إدارةً ناجحةً، مع التركيز  لمنظمة العمل الدولية والشركاء اآلخرين من أجل إدارة االنتقال نحو مستقبل

على النتائج السياسية المحددة في برنامج العمل المذكور. عالوة على ذلك، سيدرب مركز تورينو الهيئات 

فضالً  إلدراج العمل الالئق في أطر األمم المتحدة للتعاون الترويجالمكونة لمنظمة العمل الدولية على طريقة 

لنهج ن ايبية للموظفين بشأرتداد دورة بإعدة لألمم المتحدة. وسيقوم المركز عن التعاون مع الفرق القطري

في تنمية القدرات. لية ولدالعمل امنظمة أنشطة تطبيقه على ة ولمتحداألمم افي منظومة رات لقدالتنمية ك لمشترا

، بما في ذلك ما على اإلدارة القائمة على النتائجالعمل الدولية وسيواصل مركز تورينو تدريب موظفي منظمة 

 تعبئة الموارد تعبئةً فعالة من أجل التعاون اإلنمائي.على يرتبط بالبرامج القطرية للعمل الالئق و

وسوف يعمق مركز تورينو شراكاته القائمة مع المنظمات األخرى لتوفير خدمات دعم بناء القدرات. وفي سياق  .247

التابعة لمجلس وجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج الذي تقوده الل ،النقاش بشأن مستقبل التعلم والتعليم

الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق، سينشئ المركز في حرم مركز تورينو مختبراً 

. ومن خالل هذا المرفق، سيشرف مركز تورينو على على نطاق المنظومة تعليمياً لالبتكار في أساليب التعلم

وملتقيات تطوير البرامج التفكير التصميمي  جديدة قائمة على مجموعات كبيرة مثلتعلّم أشكال  استخدام

المركز أيضاً  سيقوماالفتراضي ألغراض التعلم. والواقع و الحاسوبية، وعلى اختبار تطبيقات الواقع المعزز

بين التنمية المستدامة والعمل  لمنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة بشأن الصلةلبتصميم نموذج تدريبي 

 الالئق.
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 النتائج التمكينية

لمعلومات التي بحثها ل استكماالً يعرض هذا القسم النتائج التمكينية الثالث بالتفصيل وما يصاحبها من حصائل،  .248

. وترد المصاحب له قرارالوتم تحديثها في ضوء إعالن المئوية و 20198مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

 في الملحق األول.إطار النتائج الوارد في  ت الحصائلمؤشرا

 العمل الالئقب النهوضمن أجل ر يثتأالبالغة  شراكاتوة موثوقمعارف : النتيجة ألف

يدعو إعالن المئوية منظمة العمل الدولية إلى "الحفاظ على أعلى مستوى تملكه من القدرات والخبرات في إدارة  .249

ولن  ."والمعارف من أجل زيادة تعزيز جودة مشورتها السياسية القائمة على البيّنات اإلحصاءات والبحوث

، بل سيستجيب أيضاً فحسبتحقيق هذا الهدف عمل الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية السعي إلى يسهل 

و"تعزيز اتساق  لدعوة اإلعالن منظمة العمل الدولية إلى "االضطالع بدور مهم في النظام متعدد األطراف"

 اإلنسان من أجل مستقبل العمل". على الذي يركزالسياسات سعياً إلى تحقيق نهجها 

 سيتيح ،2023-2020ث للفترة لبحواتيجية استروا 2021-2018رف للفترة لمعااتيجية اباسترداً سترشاوا .250

 المعارففي  اً متميّز عالمياً بوصفها مركزاً ها انتمكلية تعزيز ولدالعمل ا لمنظمةلنتيجة ر هذه اطاإلعمل في ا

تحسين  كان من شأنفي المشورة السياسية المتكاملة. وفي السنوات األخيرة،  اً أساسي وشريكاً لعمل اعالم  بشأن

نطاق ونوعية منتجات المعارف في منظمة العمل الدولية، بما في ذلك البيانات والمشورة السياسية القائمة على 

أّثّر في عمليات األمم كما  ،دعماً نشطاً م الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، أن دع البيّنات على السواء،

مع  تعاونهاقت منظمة العمل الدولية المتحدة الرئيسية وغيرها من عمليات الحوار العالمية واإلقليمية. وعمّ 

)بلدان مجموعة  ريقيامجموعة العشرين ومجموعة السبع والبرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أف

BRICS)  من خالل توفير مدخالت تقنية عالية الجودة، كما تعاونت مع البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية

اشات االقتصاد الكلي قنفي الميدان االقتصادي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية في 

 والنقاشات السياسية.

لتغير في عالم العمل مزيداً من االستثمار والتركيز على شحذ وتعزيز دور منظمة وتتطلب الوتيرة السريعة ل .251

العمل الدولية كمنظمة رائدة في المعارف القائمة على البيّنات. وتحتاج الهيئات المكونة إلى بحوث وإحصاءات 

السياسية وتصميم  في الوقت المناسب لدعمها في آليات الحوار االجتماعي والنقاشاتوأكثر موثوقية ومالءمة 

أضف إلى أن البحوث اإلبتكارية ضرورية لتحليل اآلثار المعقدة التي تخلفها اآلثار التحويلية  السياسات وتنفيذها.

 على عالم العمل، كما ورد تفصيله في إعالن المئوية. 

ال إحصاءات العمل. وفي السنوات األخيرة، واصل المكتب تدعيم مكانته بوصفه الوكالة الرائدة في العالم في مج .252

القرار االبتكاري بشأن إحصاءات العمل الذي وافقت عليه  وضع ريادة منظمة العمل الدولية في كان من شأنو

والقرار بشأن عالقات  2013نة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل  في عام الهيئات المكوّ 

الناجح  اإلدماج، إلى جانب 2018لخبراء إحصاءات العمل في عام العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي العشرون 

أن مكنّت ، 2030للعمل الالئق ضمن إطار المؤشرات العالمي ألهداف التنمية المستدامة لرصد برنامج عام 

في الوقت المناسب. ورغم ذلك، فإن دعم منظمة وإحصاءات عمل متسقة إصدار  الدول األعضاء من مزيداً من

ثغرات في البيانات في أجزاء كثيرة من العالم. وال تزال الولية مطلوب أكثر من أي وقت مضى لسد العمل الد

 خاصة في البلدان األقل نمواً.، ظم معلومات سوق العمل النادرة وغير المكتملة موجودةً نُ 

لزم ذلك تعاوناً وسوف تساهم اإلدارة اإلستراتيجية للمعارف في الدور القيادي لمنظمة العمل الدولية. وسيست .253

كما سيستلزم بذل المزيد من الجهود لتحقيق استيعاب أكبر لمنتجات  ،أكثر هيكليةً وانتظاماً على مستوى المكتب

المنظمة المعرفية، وذلك باستخدام أدوات جديدة وأدوات قائمة للوصول إلى الجماهير الرئيسية بسرعة وفعالية 
 

 .61-36، الفقرات .1PFA//335GBالوثيقة    8
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ن منظمة العمل الدولية من تقاسم البحوث والمشورة اسية تمكّ كة أسمشترأكبر. وتعتبر االتصاالت وظيفة 

السياسية واإلحصاءات مع الجماهير الداخلية والخارجية. فهي الوسيلة التي يمكن بها لجماهير منظمة العمل 

. الدولية تلقي هذه المعارف واستخدامها وترجمتها إلى إجراءات تقود إلى حياة أفضل للعاملين من النساء والرجال

وخالل سنة االحتفال بالمئوية، حققت منظمة العمل الدولية درجةً عاليةً من اإلطاللة على المستويات العالمية 

مختلف  ان بينواإلقليمية والمحلية باستخدام األدوات والممارسات االبتكارية. وأدى التنسيق والتعاون القوي

يتعين الحفاظ على الزخم  نهبيد أر في االتصاالت. ؤثّ الوحدات وبين المقر واألقاليم إلى اتباع نهج متناسق وم

 وإدماجه في األنشطة الحالية والمستقبلية لمنظمة العمل الدولية.

 ، سيقوم المكتب بما يلي:2021-2020وفي الفترة  .254

ها، ال سيما بشأن مواضيع مثل عمالة وإبالغها واستالمناسباإلحصاءات  صداردعم المزيد من البلدان إل ■

ت العمل الجديدة ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالعمل الالئق، باتباع أحدث عالقا

المعايير اإلحصائية التي اعتمدها  المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل والمساهمة في تحقيق مقصدين 

بشأن  19-17المقصد المتاحة و بشأن البيانات 18-17: المقصد ، همامن مقاصد أهداف التنمية المستدامة

قياس التقدم المحرز في التنمية المستدامة، من خالل تعزيز نظم معلومات سوق العمل وزيادة التنسيق 

الداخلي بين اإلدارات والهياكل اإلقليمية من خالل الفريق العالمي لخبراء إحصاءات العمل التابع لمنظمة 

 العمل الدولية؛

وضع السياسات والريادة في المسائل  لتمكينها منيئات المكونة إجراء بحوث تستجيب الحتياجات اله ■

"المستحدثة"، من قبيل التحوالت وانعدام المساواة والحوافز للتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي الذي 

وتطبيق منظور متعدد التخصصات والمشاركة الفعالة وذلك باستخدام أحدث التقنيات  يركز على اإلنسان،

 نتائجها في الوقت المناسب؛ إصدارو الخبراء الداخلية والخارجية في شبكات

الترويج الفعال لمشورتها السياسية وبحوثها وإحصاءاتها بحيث يمكن للهيئات المكونة وغيرها من  ■

ل تلك المعارف إلى سياسات وإجراءات من خالل بناء أوجه التآزر مع أصحاب الجماهير الرئيسية أن تحوّ 

إلى الممارسات  2021-2020ستستند استراتيجية االتصاالت الجديدة للفترة و .ياً وخارجياً المصلحة داخل

الحالية والدروس المستخلصة خالل سنة االحتفال بالمئوية لمواصلة تحسين اتصاالت منظمة العمل 

 الدولية؛

لحكومات الوطنية القيام بدور نشط في تعزيز اتساق السياسات من أجل العمل الالئق، بما في ذلك مع ا ■

والشركاء االجتماعيين وشركاء التنمية، فضالً عن النظام متعدد األطراف على النحو الذي دعا إليه إعالن 

واإلحصاءات المتينة، من خالل المشاركة المكثفة في الشبكات المشتركة بين  بحوثالمئوية، استناداً إلى ال

االقتصاد )برئاسة إدارة األمم  خبراءاألمم المتحدة لالوكاالت التي تعمل على إعداد البحوث مثل شبكة 

المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية( وفي اإلحصاءات مثل لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية ولجنة 

منظمة ل اإلحصاءات والسياسة اإلحصائية التابعة األمم المتحدة ولجنةفي منظومة كبار اإلحصائيين 

 في اللجان االقتصادية ءاتدان االقتصادي والمؤتمرات اإلقليمية لخبراء اإلحصاالتعاون والتنمية في المي

 لألمم المتحدة والهيئات متعددة األطراف األخرى. اإلقليمية التابعة

 إحصاءات أكثر دقة واستدامة عن العمل الالئق  :1-النتيجة ألف
 باستخدام أحدث المعايير اإلحصائية

أهداف  غاياتفي العديد من  2030م العمل الالئق في مختلف أجزاء برنامج عام بعد النجاح الذي تحقق في تعمي .255

التنمية المستدامة، أصبح من المهم رصد التقدم المحرز على المستويين القطري والعالمي. وسيتواصل توحيد 

توفير بيانات وإمكانية إضافة مؤشرات أخرى ذات صلة بعالم العمل في هذا اإلطار. وتحقيقًا لهذا الغرض، يلزم 

تحتية متفق عليها دولياً لجمع البيانات المصنفة بشكل مناسب. وسيعزز  نىوبُ على المستوى القطري ومنهجيات 

 هذه البيانات وجمعها وفهمها ونشرها. صدارالمكونة على إ هالمكتب قدرة هيئات

 وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ما يلي: .256

وي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير بشأنها تحت رعاية منظمة العمل التجميع السن ■

 الدولية وتجميع مؤشرات العمل الالئق األخرى باستخدام أحدث المعايير اإلحصائية؛
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بوابة ، بوصفها (ILOSTAT) مزيد من التحسينات في قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية ■

 ، بما في ذلك نوع الجنس؛المعنيةنظمة، لنشر البيانات المصنفة حسب المتغيرات إلحصاءات الم

وذلك باستخدام  ،ظم معلومات سليمة لسوق العمللتنفيذ نُ  توخياً  الدعم التقني وبناء قدرات الدول األعضاء ■

 مجموعة واسعة من المصادر اإلحصائية، بما في ذلك المصادر غير التقليدية؛

االنتباه إلى الطبيعة المتغيرة لعالم العمل، خاصة تلك المنبثقة  السترعاءيات إحصائية جديدة معايير ومنهج ■

 لخبراء إحصاءات العمل. 2018لعام دولي المؤتمر ال صادر عنعن تكليف 

ع السياسات ـوض من تمكينلالبحوث االبتكارية ذات الموثوقية ل :2-النتيجة ألف
 في عالم العمل المستحدثةل واالضطال  بدور القيادة في المسائ

يتطلب الوفاء بااللتزامات المرتبطة بإعالن المئوية إجراء بحوث ابتكارية وذات موثوقية موجهة نحو السياسات  .257

قاعدة البيّنات للنتائج  المنظمة . وستوفر بحوثلمنظمة العمل الدولية تستجيب الحتياجات الهيئات المكونةو

" متعددة األبعاد وستضع منظمة العمل الدولية في الرائدةز على "البحوث السياسية الثماني جميعها، وسترك

لمنظمة العمل  البحوثالبحوث الدولية في عالم العمل. وسوف تستفيد استراتيجية  مجال مركز الصدارة في

من المنظورات متعددة التخصصات على مستوى المكتب وستعزز الروابط بين  2023-2020للفترة الدولية 

مجموعات بيانات كمية ونوعية  تستند إلىوالمكاتب الميدانية كما ستعيد رسم معالم وظيفة إدارة البحوث و المقر

المكونة والمنظمات  هاجمهور منظمة العمل الدولية المتنوع )هيئاتدة فسوف تستهدف لّـَ الموالمعارف  أمامتينة. 

 مع هذا الجمهور منظمة العمل الدولية وستتعاون وتتكيف معه.الدولية واألوساط األكاديمية، والجمهور األعم( 

وستنتهز فرصاً جديدةً لتعزيز التعاون مع الشركاء  الهيئات المكّونةعلى أساس أكثر انتظاماً لتقييم احتياجات 

 الخارجيين الرئيسيين ووكاالت األمم المتحدة.

 وستشمل الحصائل البحثية المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ما يلي: .258

تركز على "البحوث  ،مشاريع تعاونية جديدة فيما بين اإلدارات التقنية في المقر والمكاتب الميدانية ■

"، المصممة لتعزيز المعارف والخبرات على جميع مستويات منظمة العمل الدولية وتحقيق زيادة الرائدة

 في القيمة المضافة لألنشطة البحثية؛

 مات أكاديمية  خاضعة الستعراض األقران؛تقارير رائدة ذات أثر كبير ومساه ■

عالقات بحثية موّسعة مع سائر الوكاالت متعددة األطراف بهدف تحسين استخدام البحوث والتأثير في  ■

 التوصيات السياسية؛

قاعدة بيانات جديدة من الشراكات البحثية النشطة مع المؤسسات األكاديمية والبحثية، ترمي إلى مد نطاق  ■

 وابط الخبراء القائمة في جميع أقسام منظمة العمل الدولية؛راستخدام 

منظمة العمل الدولية لتدريب موظفي المنظمة وهيئاتها المكونة على تصميم  وأدوات استخدام بحوث ■

 وتنفيذ سياسات فعالة قائمة على البيّنات.

ة العمل الدولية التواصل االبتكاري الفعال والناجع من أجل ضمان توليد منظم :3-النتيجة ألف
 للمعارف والنتائج التي تؤثر في عالم العمل تأثيرا  مفيدا  

، أن صل وقنواته وممارسته على المستوى العالمي واإلقليمي والمحليوااالستخدام الفعال ألدوات الت من شأن .259

تأثير بحوث  حّسناإلنسان من أجل مستقبل العمل في صفوف الجماهير الرئيسية وي على النهج الذي يركز يعزز

وذلك باستخدام األدوات والمنصات التي  ،منظمة العمل الدولية وإحصاءاتها والمشورة السياسية التي تقدمها

يصل إليها جمهورها، مع مراعاة خصائص الجغرافيا واللغة والتنمية. ويتطلب ذلك ابتكاراً مستمراً في الطريقة 

باكتساب ميّز عالمتها بطريقة متسقة وموحدة بما يسمح التي تتواصل بها منظمة العمل الدولية من خالل ت

 .اعتراف أفضل وتحقيق تأثير أكبر
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 وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ما يلي: .260

مضمون محدد األهداف يدعو إلى اتباع النهج الذي يركز على اإلنسان من أجل مستقبل العمل، وإتاحة  ■

 رئيسية بلغات متعددة؛هذا المضمون للجماهير ال

 جديدة ومحّسنة، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الرقمية التفاعلية؛ تواصلأدوات وقنوات  ■

العالمة ب االعترافإرشادات بشأن استخدام عالمة منظمة العمل الدولية بطريقة موحدة ومتسقة لتحسين  ■

 تأثيرها.ب االرتقاءالمميزة و

 ات منظمة العمل الدولية ضمن النظام متعدد األطراف تعزيز شراك :4-النتيجة ألف
 اإلنسان من أجل مستقبل العمل  علىلزيادة تكامل النهج الذي يركز 

 ةـة المستدامـة تحقيقا  ألهداف التنميـالعالمي اتوالسياس اتفي النقاش

اف. ومن خالل المزيد من يدعو إعالن المئوية منظمة العمل الدولية إلى تعميق تعاونها مع النظام متعدد األطر .261

البحوث والمنتجات المعرفية محددة األهداف، ستكون منظمة العمل الدولية مجهزة تجيزاً أفضل للمشاركة في 

االقتصادية واالجتماعية وإلدماج العمل الالئق وبرنامج العمل الذي يركز على  ةالنقاشات العالمية بشأن السياس

قدرات الهيئات المكونة  توعية وبناءجهود  شأن ذلك أن يدعم بدوره منوالمشورة السياسية.  ضمناإلنسان 

العالمية أو اإلقليمية متعددة أصحاب  الميادينلتأثير في النقاشات السياسية، سواء في بهدف المنظمة العمل الدولية 

تحدة للتعاون. لة بأطر األمم المصالمصلحة أو في عمليات تخطيط التنمية الوطنية، بما في ذلك العمليات المت

لهيئات المكونة لتحقيق استفادة محدد األهداف ليشمل االتدريب التقني نطاق ، سيوسع المكتب ايةالغ هوتحقيقاً لهذ

 قصوى من هذه العمليات.

توفير مجال أفسح للشراكات السياسية والبرنامجية المتضافرة وواسعة النطاق مع  إلى وسيسعى المكتب أيضاً  .262

متعددة األطراف التي تتكامل والياتها مع والية المنظمة. واستناداً إلى العديد من األمثلة الكيانات الرئيسية 

والدروس اإليجابية المستخلصة من السنوات األخيرة، سيسعى المكتب إلى تنشيط هذا التعاون وتوسيع نطاقه 

مجاالت ذات تأثير محتمل مة وموجهة نحو النتائج مع المنظمات متعددة األطراف بشأن من خالل مناقشات منظّ 

 كبير. وفي سياق إصالح األمم المتحدة، سوف يواصل المكتب تعميق تعاونه داخل منظومة األمم المتحدة

 على جميع المستويات لمساعدة الدول األعضاء والهيئات المكونة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اإلنمائية

 ترة السنتين ما يلي:وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل ف .263

ودعم المكتب لممثلي الهيئات المكونة من أجل تحسين قدراتهم على  محدد األهدافالتدريب التقني  ■

المساهمة في آفاق وأولويات العمل الالئق في أطر األمم المتحدة للتعاون واالستعراضات الوطنية الطوعية 

 وغيرها من العمليات االستراتيجية للتنمية الوطنية؛

والمؤسسات المالية  وكيانات األمم المتحدة األمم المتحدة الدول األعضاء فيم مع تعزيز التعاون المنظّ  ■

الدولية والمؤسسات الدولية األخرى من خالل األدوات المالئمة، بما في ذلك الحصائل المتوخاة المشتركة 

 المتفق عليها والشراكات متعددة أصحاب المصلحة.

 فعالة  وناجعة   ة المنظمة إدارة  إدارالنتيجة باء: 

إدارة منظمة العمل الدولية وعمليات  جهزةن التشغيل األمثل أللى ضماإلسنتين ة افتر خالللعمل ف اسيهد .264

في دورته  الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي قرارالإدارتها السديدة، باالستناد إلى مبادرة اإلدارة السديدة ومتابعة 

أسفرت هذه العمليات عن فوائد وع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق. بشأن الدف( 2016) 105

التزام وقدرة الهيئات المكونة الثالثية في عملية اتخاذ القرارات وتحديد أولويات  وتدعيم مهمة، بما في ذلك تعزيز

موجزة وعالية الجودة في وقتها المنظمة وتحسين الدعم الذي يقدمه المكتب إلى الهيئات المكونة ونشر وثائق 

وإعداد وتسهيل االجتماعات على نحو فعال. وستظل الثقة فيما بين الهيئات المكونة وبين الهيئات المكونة 

 والمكتب من خالل المشاورات الواسعة والمكثفة، أساسيةً لنجاح اإلصالح اإلداري.
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 إلى تحقيق ما يلي: 2021-2020وسيسعى المكتب في الفترة  .265

واصلة تحسين سير أعمال أجهزة اإلدارة السديدة الرئيسية من خالل دعم عملية اإلصالح ومتابعة إعالن م ■

المكتب من أجل تنظيم االجتماعات وتقديم خدمات قانونية  في دعمالمئوية وقراره وتعزيز فعالية وظائف ال

 عالية الجودة وفي وقتها؛

ديرين على تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين مواصلة تحسين اإلشراف بغية مساعدة كبار الم ■

 تخصيص الموارد؛ وتحديد األولويات في

نُهج التقييم والنوعية من أجل تحسين استخدام نتائج التقييم لتنوير عملية صنع القرارات في أجهزة  تنقيح ■

منظمة العمل  فضالً عن إسهام لعمل الالئق،ل القطرية برامجالاإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية وتنفيذ 

 في أهداف التنمية المستدامة. الدولية

واإلشراف والتقييم، سيواصل السديدة وبغية تحقيق نتائج ملموسة وضمان ممارسات جيدة من حيث اإلدارة  .266

 ، بما فيالمعنيةالمكتب الحفاظ على عالقات العمل مع الهيئات المؤسسية لألمم المتحدة وغيرها من الكيانات 

ذلك المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في 

منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ووحدة التفتيش المشتركة ولجنة الخدمة المدنية الدولية وفريق األمم 

ألمم المتحدة والفريق االنتقالي لشؤون ا في لحساباتدوائر المراجعة الداخلية ل والمتحدة المعني بالتقييم وممثل

لمستوى مشاركته في العدد  اتالمكتب األولوي يحددألمم المتحدة. وسوف تتطلب قيود الميزانية أن اإصالح 

 المتزايد بسرعة من المنتديات التنسيقية واالستشارية.

 تحسين اإلجراءات من أجل أجهزة اإلدارة السديدة  :1-النتيجة باء
 واالجتماعات الرسمية

، مع والتحسينات التي حددها استعراض سير األعمال سيواصل المكتب دعم تنفيذ نتائج مبادرة اإلدارة السديدة .267

ومواصلة تحسين كفاءة العمليات، باالستناد  العمل الدولي التركيز على إرساء نسق األسبوعين لدورات مؤتمر

مال أجهزة اإلدارة السديدة واالجتماعات الرسمية، وتحديثها وتوحيدها. إلى تبسيط القواعد واإلجراءات لتنظيم أع

قدرات الموظفين والمندوبين بشأن إجراءات المؤتمر وممارساته. ومن  كذلك وفي هذا السياق، سيعزز المكتب

اور عمليات التش دعيمشأن ذلك أن يعزز دعم المشاركة الثالثية في وضع جداول األعمال ويقدم خدمات جيدة لت

مقترحات لينظر فيها مجلس يضاً ألمكتب ايعد ف سوبشأن بنود التخطيط ووضع المعايير قبل انعقاد المؤتمر. و

منظمة العمل الدولية  إدارةهيئات سير عمل وتشكيل على الديمقراطية  إسباغ استكمالصلة امواإلدارة من أجل 

 كما يدعو إلى ذلك القرار المصاحب إلعالن المئوية.

ى ضمان أن تُسهم هيكليات اإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية في اإلصالح الجاري لألمم إلالمكتب  سعىوسي .268

 في الوقت ذاته كاملةً من الفرص التي يتيحها هذا اإلصالح، مع االعتراف المتحدة وأن تستفيد المنظمة استفادةً 

وهويتها الفريدة بصفتها  وهيكل إدارتها الثالثيووظيفتها المعيارية  بالوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية

 في مجال عالم العمل. ،في منظومة األمم المتحدةالوكالة الرائدة 

 ظم إدارة المخاطرتعزيز اإلشراف ونُ  :2-النتيجة باء

ُصمم نظام اإلشراف في المكتب حول مبادئ راسخة، وهو يعكس مفهوم "خطوط الدفاع الثالثة" الذي أقرته  .269

مم المتحدة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة. ويضطلع مجلس اإلدارة والمدير العام وفريق كبار المديرين لجنة األ

بدور إشرافي شامل، ويتمتعون بأفضل موقع يؤهلهم ألداء دور ريادي فيما يتعلق بضمان ترسيخ المساءلة في 

يؤدي مكتب المراجعة الداخلية للحسابات قبة الداخلية في المكتب. وارمجميع جوانب عمليات إدارة المخاطر وال

)د( من الالئحة المالية لمنظمة العمل الدولية. وترد 30نشئت بموجب المادة أواإلشراف وظيفة إشرافية مستقلة 

والية هذا المكتب ونطاق أنشطته في الفصل الرابع عشر من القواعد المالية لمنظمة العمل الدولية والمواثيق 

وافق عليها مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، توفر خطوط  كمالحسابات وإجراء التحقيقات، المتعلقة بمراجعة ا

الدفاع الخارجية مثل المراجعة الخارجية للحسابات واللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف ووحدة التفتيش 

التنظيمية وأفضل وترّكز وظائف اإلشراف على ضمان االمتثال للشروط  المشتركة، المزيد من الضمانات.

 .والمالية الممارسات فيما يتعلق بالمسائل التوجيهية واإلدارية
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 زيادة استيعاب التقييم من أجل المساءلة والتعلم التنظيمي :3-النتيجة باء

أُجريت تغييرات تنظيمية لضمان االستقاللية الهيكلية لمكتب التقييم وتوحيد  ،خالل فترة السنتين الماضية .270

وأدوات  إرشاداتييم وتطوير قدرات التقييم الداخلية وتحسين االمتثال وتحديث العمليات من خالل إجراءات التق

 2021-2018واالستراتيجية المقابلة لها للفترة  2017متاحة على شبكة اإلنترنت. وتوفر سياسة التقييم لعام 

 ةوذلك بإجراء عمليات تقييم استراتيجي ،لواليةً للبناء على هذا التقدم المحرز واعتماد نهج يكفل مزيداً من التحو

ع نُهج التقييم لجعلها  ستخدام والتعلم التنظيمي. ونُقحتتعمل على تحقيق الحد األمثل من المساءلة واال ةوُمجمَّ

أفضل  فهموالية منظمة العمل الدولية المعيارية فضالً عن واليتها في الحوار االجتماعي ولتحقيق مع اً كيفأكثر ت

 برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية في أهداف التنمية المستدامة في سياق إصالح األمم المتحدة. لمساهمة

 خدمات الدعم الناجعة واالستخدام الفعال لموارد منظمة العمل الدوليةالنتيجة جيم: 

تحديات عالم العمل.  ما فتئ طلب الهيئات المكونة على الخدمات الجيدة يتزايد على نحو مطرد مع تزايد تعقيد .271

ويؤدي اشتداد المنافسة في مجال التنمية الدولية إلى توليد ضغوط من أجل إظهار القيمة المضافة لمنظمة العمل 

لشفافية والمساءلة ل ال بد، كما يؤدي إلى إنشاء حوافز إضافية لتحسين األداء التنظيمي. وعلى نحو أفضل الدولية

عمل منظمة العمل الدولية. وتتطلب معالجة هذه المسائل  دعم ، من أن تستمر فيالبشأن النتائج والقيمة مقابل الم

تحسيناً مستمراً في حلوالً ابتكارية ونماذج شديدة الكفاءة لتقديم الخدمات و على نحو فعال وناجع ومتجاوب،

 عمليات سير األعمال األساسية في المقر واألقاليم.

في ضوء التقدم المحرز في إصالح األمم المتحدة. وعلى المستوى وستُبذل جهود المكتب في هذا المجال  .272

القطري، يمكن أن يشمل ذلك المرافق والخدمات األمنية المشتركة والمشتريات المشتركة والخدمات اإلدارية 

المشتركة األخرى. وعلى مستوى المقر، من شأن المبادرات أن تشمل خدمات الصحة والمؤتمرات المشتركة 

ت المشتركة باالستفادة من االستثمارات في نُظم تكنولوجيا المعلومات وتقاسم الخبرات. وكلما ازدادت والمشتريا

 األمور وضوحاً بشأن هذه المبادرات، سينفذ المكتب تدابير ترمي إلى تحسين تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة.

أثناء تنفيذ إصالح منظمة  تخلصةالمس الدروس إلى 2021-2020وستستند األنشطة المضطلع بها في الفترة  .273

وتبين التجربة أن العمل على جعل عمليات سير األعمال أكثر نجاعة وفعالية، ال سيما من خالل  العمل الدولية.

استعراض عملية سير األعمال، يؤثر أعظم تأثير عندما تُبذل جهود موازية لتحسين السالمة التنظيمية وتعزيز 

وقد طُبقّت المنهجية في جميع أقسام حافظة اإلدارة واإلصالح  ى مستوى تقديم الخدمات.الممارسات اإلدارية عل

مستوى مرتفع من  قائم علىوال يقتصر اتباع نهج تشاركي وفي مجاالت محددة من حافظة السياسات العامة. 

 يؤدي بلحسب فالمشاركة مع الموظفين الذين يقدمون الخدمات ويستفيدون منها، على تحسين نوعية الحلول 

وكان للدعم  زيادة التأييد واالستدامة، باإلضافة إلى بناء األساس لنظام من التحسين المستمر.إلى أيضاً 

ويمثل االستثمار االستراتيجي  والمشاركة البارزين من كبار المديرين أهمية حاسمة، ويجب أن يتواصل ذلك.

أساسياً في تحقيق االدخارات ومن شأنه أن يؤدي إلى  في الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات، عنصراً 

ة حلول تتخطى أبعاد روتفضي هذه العناصر مجموعةً إلى تحديد الطاقات الكفيلة ببلو المزيد من مكاسب الكفاءة.

الفعالية لتسهم في استنهاض أفكار جديدة وتفكير استراتيجي لدعم استحداث حلول واستراتيجيات ابتكارية تتيح 

 إعالن المئوية. تنفيذ 

 إلى تحقيق ما يلي: 2021-2020وسيسعى المكتب في الفترة  .274

تقديم قيمة أفضل مقابل المال، من خالل تركيز على االبتكار في وضع االستراتيجيات والحلول التقنية،  ■

ع جمي في ونماذج أكثر فعالية ونجاعة لتقديم الخدمات وإدخال تحسينات على استجابة وجودة خدمات الدعم

 ؛أقسام المكتب

تحسين اإلدارة القائمة على النتائج باالستناد إلى أطر البرمجة االستراتيجية المعززة ونُظم الرصد والتقييم  ■

 على المستويين العالمي والوطني؛ 2030وآليات تخصيص الموارد، تمشياً مع برنامج عام 

من إصالح األمم المتحدة، توخياً إلنفاذ تعميق الشراكات وتنويعها وتوسيع نطاقها، بما في ذلك كجزء  ■

بشأن التعاون اإلنمائي الفعال  (2018) 107العمل الدولي في دورته مؤتمر التي اعتمدها ستنتاجات اال

 لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة وتعزيز تعبئة الموارد؛
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ب( ))أ( تحسين تنوع القوى العاملة بصورة كبيرة؛  تحسين فعالية إدارة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى: ■

تعزيز تخطيط القوى العاملة من خالل االستفادة من منافع الحراك الوظيفي والجغرافي؛ )ج( تحسين 

المساءلة عن النتائج على المستوى الفردي من خالل إطار إدارة األداء؛ )د( االرتقاء بقدرات الموظفين 

 ب االستراتيجية الحالية والمستقبلية؛لالستجابة الحتياجات المكت

تعزيز سالمة وأمن موظفي منظمة العمل الدولية وممتلكاتها واالستدامة البيئية من خالل تحسين إدارة  ■

 مرافق المكتب.

يعزز المكتب أن ، 2021-2018استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة  كذلك، سيكون من شأن تطبيق المكتب .275

لوجيا المعلومات وتوافرها لتنوير عملية صنع القرار وزيادة حفظ المعارف المؤسسية نطاق خدمات تكنو

على الضوابط المالية الفعالة وتحقيق قدر أكبر من السالسة في الوقت ذاته الحفاظ ووتحسين الفعالية التشغيلية 

، نتيجة التنمية الدولي ككل الهيئات المكونة والجهات المانحة ومجتمع الصادر عناالستجابة للطلب المتزايد  في

 .عملية إصالح األمم المتحدة

 تحسين عمليات سير األعمالاالبتكار و :1-النتيجة جيم

دعم االبتكارات في  استعراض عملية سير األعمال، بهدف جري إعادة تموضع القدرة الداخلية المنبثقة عنست .276

الدعم.  زيادة تحسين نجاعة وفعالية خدمات ل علىالحلول التقنية وتقديم الخدمات وفي الوقت ذاته مواصلة العم

على توازن مناسب  ومن شأن هذا الفريق ذاتي التمويل أن يتيح ويدعم مبادرات التحسين وأن يحافظ في آن معاً 

 بين اإلدارة السديدة واإلشراف وإدارة المخاطر. 

ين والمديرين في تنفيذ إعالن وسيشكل هذا الفريق وحدة ابتكارات ستكون مصدراً يستقي منه جميع الموظف .277

المئوية. وستكون جهود هذا الفريق موجهة نحو تحديد نُهج جديدة وتقييمها ودعم تنفيذها. وستولى األولوية 

 لبلورة حلول شمولية تعزز الروابط بين جميع النتائج. 

الممارسات الجيدة أن يرشد الوحدات في إعادة تصميم أساليب العمل بحيث تستفيد من  كذلكفريق الومن شأن  .278

اعتماد نُظم أفضل بالموارد  استخدام . وسينصب التركيز على االستفادة إلى أقصى حد منوتعزز الكفاءة

للتخطيط، كما سينصب على الرصد المستمر لنجاعة العمليات والنتائج. وستركز الوحدة على األولويات التي 

دده المدير العام أو النحو الذي يحدده المديرون والموظفون يمكن توقع تحقيق أكبر األثر فيها، على النحو الذي يح

العمليات الميدانية والشراكات. وعند االقتضاء، ستُعزز نُظم تكنولوجيا حافظة في حافظة السياسات العامة و

ات المعلومات المناسبة من أجل دعم سبل العمل الجديدة والتعاون وتقديم التقارير واالضطالع بمهمة اتخاذ القرار

 مناسب.الوقت الوفي فعالية ب

سير األعمال حتى اآلن فرصاً كبيرة الدخارات تحققت  ةوحددت نتائج كل موجة من موجات استعراض عملي .279

من خالل التناقص الطبيعي. ومن شأن هذه الجهود أن تمّكن المكتب من زيادة  بمرور الوقت وسيتواصل تحقيقها

ومواصلة إعادة توزيع الموارد من المهام اإلدارية نحو األنشطة  نوعية وفعالية خدمات الدعم التي يقدمها

 السياسية والتقنية والتحليلية، بحيث تعود بالمنفعة المباشرة على الهيئات المكونة.

 تحسين نظم البرمجة واإلدارة القائمة على النتائج :2-النتيجة جيم

، إلى تحسين واستخدام عمليات التقييمن الرصد بما في ذلك نظام القياس وتحسي ،ستؤدي مراجعة إطار النتائج .280

وفي هذا السياق، سوف تُحّسن األدوات والنظم على  تخصيص الموارد واإلبالغ عن استخدام الموارد والنتائج.

المسؤولين والموظفين وتحسين تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة وإظهار أثر برامج منظمة إلرشاد أمثل وجه 

ي حياة الناس. وسيفضي ذلك أيضاً إلى تحسين المساءلة عن استخدام الموارد، بما في ذلك نشر العمل الدولية ف

العمل الدولية وفقاً لمعايير البيانات المالية لألمم المتحدة ومعايير  لية والبيانات عن النتائج لمنظمةالبيانات الما

 بيانات المبادرة الدولية لشفافية المعونة.

ي، سيقدم المكتب اإلرشاد بشأن وضع برامج قطرية جديدة للعمل الالئق تتسق مع وعلى المستوى الوطن .281

، كمتابعة لقرار تعاونأطر األمم المتحدة للومع  2030االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية التي تضم برنامج عام 

 2018ت مؤتمر عام بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق واستنتاجا 2016مؤتمر عام 

 بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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وسيعمق المكتب التزامه باالستدامة البيئية واالجتماعية في برمجة منظمة العمل الدولية والشراكات واألنشطة  .282

إطار جديد لالستدامة البيئية  وضعة من خالل على المستوى القطري والمشاريع التي تمولها جهات مانح

برمجة األمم المتحدة، سيطبق  من أجلنموذجي للمعايير البيئية واالجتماعية النهج الواالجتماعية. واستناداً إلى 

المخاطر البيئية واالجتماعية وتقييمها وإدارتها، بما يضمن  فحصالمكتب في برامجه ومشاريعه ضمانات في 

عواقب سلبية غير مقصودة تعود بالضرر  أذى غير متعمد أو إلى ت منظمة العمل الدولية إلىأال تؤدي تدخال

 على الناس والبيئة.

 التعاون اإلنمائي الفعال :3-النتيجة جيم

-2020للفترة  لمنظمة العمل الدولية فترة السنتين باستراتيجية التعاون اإلنمائي خاللسوف يسترشد العمل  .283

. وسوف تعالج هذه الوثيقة مسائل تشمل الشراكات 2020ا مجلس اإلدارة في آذار/ مارس التي سيعتمده، 2025

 وتعبئة الموارد، باالقتران مع األهداف وعمليات سير األعمال المرتبطة بها.

وسيتواصل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية كوسيلة رئيسية لتقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة وتنفيذ  .284

ج منظمة العمل الدولية. وفي سياق إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية واألهمية المتزايدة لمبادرات نتائ

األمم المتحدة المشتركة والشراكات متعددة أصحاب المصلحة، ستوسع منظمة العمل الدولية نطاق تعاونها مع 

ا في ذلك من خالل أطر األمم المتحدة للتعاون ، بم2030عام  برنامجكيانات األمم المتحدة األخرى في تنفيذ 

 على المستوى القطري.

رة. ّلمقدكبيراً ليكّمل االشتراكات اطوعياً تمويالً لية ولدالعمل المنظمة ل فعا انمائي تعاون يتطلب برنامجو .285

بما في  األموال والموارد األخرى، كذلك لتعبئةوستظل المساعدة اإلنمائية الرسمية أساسية، وسوف تُستخدم 

ذلك من الشركاء الجدد والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث والتمويل المحلي. وبالنظر إلى االتفاقات 

التي أُبرمت بين الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة في اتفاق األمم المتحدة للتمويل، فإن تجميع األموال 

يزداد أهميةً كمحركات رئيسية لحشد موارد منظمة العمل وتخفيض تخصيص الموارد المالية ألغراض معينة س

الدولية. عالوة على ذلك، ستسعى منظمة العمل الدولية إلى تعميق وتوسيع نطاق شراكاتها مع كيانات األمم 

المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لضمان التمويل الكافي للتعاون اإلنمائي لمنظمة 

 دولية.العمل ال

 إدارة الموارد البشرية إدارة  أكثر مرونة  ونجاعة   :4-النتيجة جيم

)تشرين  331التي أقرها مجلس اإلدارة في دورته ، 2021-2018تمشياً مع استراتيجية الموارد البشرية للفترة  .286

في والتوازن سيُنفذ المكتب خطة عمل لضمان التنوع الجغرا 9(،2017تشرين الثاني/ نوفمبر  -األول/ أكتوبر 

بين الجنسين في صفوف موظفيه على نحو أفضل. ومن شأن نظام التعيين اإللكتروني الجديد أن يُمّكن المكتب 

 من تحسين استهداف المرشحين، بما في ذلك بصفة خاصة، من البلدان الممثلة تمثيالً أقل مما يجب.

وتعزيز ثقافة تشمل االبتكار من خالل مواصلة وسيدعم المكتب القادة الحاليين والمستقبليين إلحداث تغييرات  .287

تطوير إطاره الشامل لتنمية القدرات القيادية. ولتمكين جميع الموظفين من المساهمة بصورة فعالة في تنفيذ 

عمالً باألساليب المستخدمة في إعالن المئوية، على المكتب أن يضمن وجود مجموعات المهارات المطلوبة. و

سيتطلب ذلك تقييماً لقاعدة المهارات الحالية على أساس المهارات المطلوبة ألعمال، استعراض عملية سير ا

االستثمار في جهود تنمية قدرات الموظفين حيثما لزم سيرشد على نحو أفضل التعيين ولتحقيق النجاح، كما 

طة تنمية القدرات مبادرات لدعم التعلم المتواصل، بما في ذلك أنش سيجري اعتماداألمر. باإلضافة إلى ذلك، 

المخصصة للمديرين بشأن تعزيز ثقافة التعلم، وأنشطة مخصصة لجميع الموظفين بشأن أفضل سبيل لتكييف 

التعلم وتسريع وتيرته وفق مستوى األفراد ومستوى الفرق. وسيواصل المكتب رعاية الثقافة التنظيمية والمتعلقة 

على قدر رام بهدف دعم استبقاء قوة عاملة عالية الكفاءة وبمكان العمل، بحيث تكون شاملة وقائمة على االحت

 .كبير من االلتزام

 

 .886، الفقرة .PV/331GB الوثيقة   9
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 تحسين الممارسات من أجل تعزيز االستدامة البيئية في المكتب :5-النتيجة جيم

المكتب، ستواصل منظمة العمل الدولية قياس انبعاثات غازات الدفيئة وإنتاج النفايات  "تخضير"في سياق عملية  .288

 واإلبالغ عنها كأساس للحد من أثرها البيئي. ،في جميع مستويات منظمة العمل الدولية اءمواستهالك ال

أسفار الناجمة عن  تدابير إضافية لزيادة تحسين االستدامة البيئية والحد من بصمة الكربون المكتبفذ ينوس .289

ستدامة البيئية. ووفقاً لسياسة تمشياً مع التزامات األمم المتحدة بشأن إدارة اال ،وعمليات منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية، سوف يقوم المكتب بتطوير أدوات إدارية إضافية لرصد وتخفيض السفر جواً في السفر 

جميع أقسام المكتب وبالتالي تخفيض انبعاث غازات الدفيئة المرتبطة بهذه األسفار. وعلى مستوى المقر،  في

طاقة والحد من انبعاثات للت التقنية التي تم تجديدها لتعزيز االستخدام األمثل تشغيل المنشآ المكتب عمليةنقح يس

واصل تحسين عملياته إلدارة النفايات في مقر منظمة العمل الدولية وزيادة معدل النفايات يغازات الدفيئة. وس

 .2017بنى في عام بدأت بالتنفيذ التدريجي لنقاط تمركز جمع النفايات في الم وهي عمليةالمعاد تدويرها، 

 مشروع قرار

 فيما اإليرادات ميزانية وتوزيع 2021-2020 للفترة والميزانية البرنامج اعتماد بشأن تمشياً مع القرار .290
(، يعتمد مجلس اإلدارة 2019) 108ه مؤتمر العمل الدولي في دورته اعتمد، الذي األعضاء الدول بين

 .GB.337/PFA/1/1ثيقة برنامج العمل وإطار النتائج الواردين في الو
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 2021 - 2020 للفترة النتائج إطار  -الملحق األول 

على  المتوخى األثرالذي يتضمن ، 2021-2020 للفترة الدولية العمل منظمة نتائج إطار الملحق هذا يقدم .291

 مؤشراتو لها ةالمقابل النواتج إلى جانب الثالث، التمكينية والنتائج نيالثما السياسية والنتائج المدى الطويل

 :ثالثةال مستوياتال عند األداء

 العمل ببرنامج المتعلقةو األجل طويلة المجتمعية التغيرات تقصي أجل من األداء مؤشرات من أربعة ■

 المستدامة؛ التنمية أهداف مؤشرات من وجميعها الالئق،

 السياسات تحسين عن الناتجة الناس حياة في التغيرات لتقصي النتائج مؤشرات من اً مؤشر 14 ■

 مؤشراتالو المستدامة التنمية أهداف مؤشراتمنها  تسعة تضم ،نيالثماالسياسية  النتائج في والمؤسسات

 ؛العمل سوق مؤشرات من خرىاأل خمسةال

 بها تضطلع التي القدرات تنمية لجهود الفورية النتائج قياس أجل من النواتج مؤشرات من اً مؤشر 55 ■

 ةيالسياس نتائجال بموجب الالئق العمل وظروف والمؤسسات السياسات يخص فيما ةالدولي العمل منظمة

 المستدامة؛ التنمية أهداف مؤشر إلى يستند المؤشرات هذه من واحدو ،يالثمان

 والشراكات بالمعارف يتعلق فيما المحرز والتقدم التحسينات قياسل النواتج مؤشرات مناً مؤشر 26 ■

 .الدولية العمل منظمة لعمل مؤاتية اً ظروف صفهاوب، الدعم توخدما السديدة واإلدارة

مؤشراً ألهداف التنمية المستدامة، مدرجاً  14وتُعتبر منظمة العمل الدولية جهة مسؤولة أو مسؤولة مشاركة عن  .292

في إطار النتائج. وتشمل مؤشرات األداء ومؤشرات النتائج جوانب مختلفة لألهداف االستراتيجية األربعة 

 النتائج ومؤشرات األثر مؤشرات في صاً نق هناك نّ أ بيدترابطة والمتكاملة في برنامج العمل الالئق. الم

 .الثالثي والهيكل االجتماعي بالحوار يتعلق فيما المتوقعة التغيرات كامل رصد على والقادرة بها المعترف

 مجلس اإلدارة.بإرشادات  ستهدية، مالمجال هذا في مؤشرات وضع على العمل الدولية العمل منظمة ستواظبو

أو  2019 لعام المقابلة األساسية والمعلومات ،من المؤشرات مؤشر كل من التحقق وسائل النتائج إطار يحددو .293

 النواتج مؤشرات بخصوص 2021 عام نهاية لغاية تحقيقها المرجو األهداف إلى إضافة متاح، قياس آلخر

 عام برنامج أهداف مع تمشياً  األثر، ومؤشرات النتائج مؤشرات إلى بالنسبة مدة أطول عمل إطار أجل ومن

2030. 

 المكتب جمعها التي البياناتو .النتائج إطار يف المؤشرات دراجإل الرئيسي المعيار المعلومات توافر كانو .294

 التنمية أهداف مؤشرات بشأن البياناتو.  ILOSTAT databaseقاعدة بيانات في متاحة المؤشرات حول

 بمؤشرات الخاصة العالمية البيانات قاعدة Global SDG Indicators Database في اً أيض متاحة المستدامة

 اتـالمعلوم فيها بما المنهجية، والمعلومات والتعاريف المفاهيم على الحصول ويمكن .المستدامة التنمية أهداف

 التنمية أهداف بمؤشرات الخاص الشرحية البيانات مخزن من واإلقليمية العالمية المجاميع دارـإص ولـح

يمكن الحصول على  ،ىألخرا المؤشرات يخص وفيما ،SDG Indicators Metadata Repository ةالمستدام

المعنون "طرق إحصاءات  Methods in labour statistics” section of ILOSTAT“ قسمبياناتها من 

 العمل".

 التقارير إصدار يتم األهداف، عن ومعلومات أساسية معلومات من جمعه تم ما النتائج إطار يعرضوفي حين  .295

والوضع من حيث  اإلثني واالنتماء والعرق السنو والجنس لدخلحسب ا الحال مقتضى حسب البيانات بتصنيف

 لإلحصاءات األساسية المبادئ مع اً شيتم أخرى، خصائصأي  أو الجغرافي، والموقع واإلعاقة لهجرةا

 .المتحدة لألمم الرسمية

 الرئيسية المتغيرات في واإلضافي التراكمي التقدم قياس بتحسين فواألهدا األساسية الخطوط تحديد يسمحو .296

تمثل األهداف المرجو تحقيقها عند مستوى النواتج و. الدولية العمل منظمة بعمل والمتعلقة الالئق بالعمل الخاصة

قدم المحرز من الت بالتالي فإنها ال تأخذ في االعتبار إالو ،أعلى امتثال للمساءلة من قبل منظمة العمل الدولية

وتفضي هذه  ،معايير العمل الدولية والقائم علىالحوار االجتماعي  م عنخالل عمل منظمة العمل الدولية الناج

https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://ilostat.ilo.org/resources/methods/
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االستدامة إلى عادل العند مقتضى الحال تعزز االنتقال وإلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز،  األهداف

األثر ألغراض تعليمية مؤشرات حقيق أهداف مؤشرات النواتج وت باتجاهسيتم تحليل التقدم المحرز و .البيئية

ه عمل منظمة يحقق فيومن أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية، مع األخذ في االعتبار المدى الذي  ،بصورة أساسية

خالل  ي حياة الناس وظروف العمل الالئقالعمل الدولية التغيرات متوسطة وطويلة األجل المرجوة والمتوقعة ف

 لسنتين.فترة ا

  األثر طويل األجل :1-الجدول أوالا 

 وعمل الئق للجميع ومختارة بحريةبتوفير عمالة كاملة ومنتجة  العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: مستقبل عادل وشامل وآمن للعمل

 الغاية  خط األساس  التحقق ُسبل مؤشرات األثر

 حسب نسبة السكان العاملين دون خط الفقر الدولي 
 الجنس والسن والموقع الجغرافي )حضري/ ريفي( 
 )معدل فقر العاملين، مكون فرعي لهدف التنمية 

 .(1-1-1المستدامة 

إحصاءات منظمة 
 العمل الدولية

 في المائة 8 
(2018) 

 القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين  
من أهداف التنمية  1-1 الغاية) أينما كانوا
 .(المستدامة

 السنوي في معدل العائدات الشهرية الحقيقية  النمو
 .(1-5-8للعاملين )مرتبط بهدف التنمية المستدامة 

إحصاءات منظمة 
 العمل الدولية

 في المائة 1٫9 
(2017) 

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق  
لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب 
واألشخاص المعوقون، والمساواة في 

 عن العمل ذي القيمة المتساويةاألجر 
 .ف التنمية المستدامة(اهدمن أ 5-8الغاية )

 معدل البطالة حسب الجنس والسن واألشخاص 
 .(2-5-8)هدف التنمية المستدامة  المعوقين

إحصاءات منظمة 
 العمل الدولية

في المائة  5 
(2018) 

 

 حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي 
 .(1-4-10دامة )هدف التنمية المست

إحصاءات منظمة 
 العمل الدولية

في المائة  51٫4 
(2017) 

اعتماد السياسات، وال سيما السياسات  
المالية وسياسات األجور والحماية 

االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة 
ف التنمية اهدمن أ 4-10الغاية ) تدريجيا  

 .المستدامة(

  ةيالسياس نتائجال :2-الجدول أوالا 

 الغاية خط األساس التحقق سبل المؤشرات

 وشامل مؤثرهيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي  -1

    ُتحدد الحقا  

 المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطا  األعمال زيادة القدرة :1-1 الحصيلة

عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطا   :1-1-1
رة سديدة مطور األعمال المجهزة بنظام إدا

 واستراتيجيات لتوسيع نطاق التمثيل و/أو 
 تحسين تقديم الخدمات.

تقارير ومحاضر جلسات 
موثقة وسجالت الخدمات/ 
التدريب وأدلة إرشادية/ 

كتيبات وخطط/ استراتيجيات 
األعمال الخاصة بمنظمات 
أصحاب العمل ومنظمات 

اتفاقات  ؛قطا  األعمال
 ؛التغطية اإلعالمية ؛الشراكة

 .أو أية وثائق رسمية أخر 

20 25 

عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطا   :1-1-2
األعمال التي أجرت تحليالت بخصوص التغير 

  للتأثيرأنشطة توعية ب تضطلعفي بيئة العمل و
 .اتفي عملية وضع السياس

16 15 

 ية لمنظمات العمالزيادة القدرة المؤسس :2-1 الحصيلة

ت العمال الوطنية المجهزة عدد منظما :1-2-1
 باستراتيجيات مبتكرة لجذب مجموعات 
 جديدة من العمال و/أو تحسين خدماتهم.

تقارير سنوية من منظمات 
اتفاقات المفاوضة  ؛العمال

تقارير ومنشورات  ؛الجماعية
 ؛ وسائل اإلعالم؛رسمية

سياسات خاصة باإلعالم 
وقوانين ولوائح وسياسات 

ة وطنية وإقليمية ومتعدد
 ؛اتفاقات تجارية ؛األطراف

وتعليقات وتقارير من هيئات 
اإلشراف في منظمة العمل 

 الدولية.

32 36 

عدد منظمات العمال العاملة على وضع  :1-2-2
مقترحات ليتم النظر فيها خالل آليات الحوار 

 .اتاالجتماعي من أجل عملية وضع السياس

24 35 
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 الغاية خط األساس التحقق سبل المؤشرات

 دارات العملالمؤسسية إل زيادة القدرة :3-1 الحصيلة

 عدد الدول األعضاء المجهزة بأطر مؤسسية :1-3-1
التحديات الراهنة والمقبلة  تواجه ،العمل ةدارإل

 في عالم العمل.

، رسميةوطنية وثائق وتقارير 
تلك الصادرة عن  بما فيها

منظمات أصحاب العمل 
ومنظمات العمال وتقارير 

صادرة عن هيئات اإلشراف 
 .يةفي منظمة العمل الدول

9 20 

عدد الدول األعضاء المجهزة بخطط امتثال  :1-3-2
 وضعتها بالتشاور مع  هادفة،استراتيجية و

 الشركاء االجتماعيين.

11 13 

  عالقات العمل الحوار االجتماعي و تعزيز قوانين وعمليات ومؤسسات :4-1 الحصيلة

بإنشاء أو  عدد الدول األعضاء التي قامت حديثا   :1-4-1
مؤسسات أو آليات أو أطر عمل تنظيمية تعزيز 

خاصة بالحوار االجتماعي أو عالقات العمل أو 
التحديات الحالية تواجه  ،النزاعات تسوية /منع

 .والمقبلة في عالم العمل

، وثائق وتقارير وطنية رسمية

تلك الصادرة عن بما فيها 

منظمات أصحاب العمل 

ومنظمات العمال وتقارير 

شراف صادرة عن هيئات اإل

 .في منظمة العمل الدولية

12 20 

عدد الدول األعضاء التي قامت بتحسين  :1-4-2
السياسات أو الممارسات لتشجيع المفاوضة 

 .الجماعية و/أو التعاون في مكان العمل

8 15 

 حجية وذومعايير عمل دولية وإشراف فعال  -2

حقوق العمل )الحرية النقابية لمستو  االمتثال الوطني 
إلى المصادر النصية مفاوضة الجماعية( استنادا وال

 لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية حسب 
من أهداف  2-8-8مؤشر ال) الجنس ووضع المهاجر

 .(التنمية المستدامة

إحصاءات منظمة العمل 
 الدولية

من المخطط 
طرحها ونشرها 

  نهاية بحلول
 .2019عام 

حماية حقوق العمال 
عمل سليمة وتشجيع بيئات 

وآمنة لجميع العمال، بمن 
فيهم العمال المهاجرون، 
وبخاصة المهاجرات، 

والعاملون في الوظائف غير 
من  8-8 الغاية) المستقرة
 .(التنمية المستدامةأهداف 

 التصديق على معايير العمل الدولية علىالدول األعضاء  زيادة قدرة :1-2 الحصيلة

 فاقيات األساسيةاالت قات علىديصتعدد ال :2-1-1
 بروتوكوالت.ال وأاإلدارة السديدة واتفاقيات 

وطنية رسمية  وتقاريروثائق 
هيئات اإلشراف  صادرة عن

، في منظمة العمل الدولية
ة في قواعد البيانات معجّ م

المعيارية لمنظمة العمل 
 .الدولية

888 1 30 

 قات على اتفاقيات تقنية محدثة يدصتعدد ال :2-1-2
التفاقيات الموصى بها من قبل مجلس بما فيها ا

 .اإلدارة في سياق آلية استعراض المعايير

350 20 

 معايير العمل الدولية تطبيق علىالدول األعضاء  زيادة قدرة :2-2 الحصيلة

في تطبيق االتفاقيات المحرز عدد حاالت التقدم  :2-2-1
هيئات  ضابر إليها تشيرالمصدق عليها والتي 

 .اإلشراف

وطنية رسمية  ق وتقاريروثائ
هيئات اإلشراف  صادرة عن

، في منظمة العمل الدولية
ة في قواعد البيانات معجّ م

المعيارية لمنظمة العمل 
 .الدولية

45 45 

نسبة أطر عمل التعاون الجديدة في األمم المتحدة  :2-2-2
التي بما فيها التدابير المتخذة لمعالجة القضايا 

 .منظمة العمل الدولية هيئات اإلشراف في تثيرها

 في المائة 10 غير مطبقة

 ة لمعايير العمل الدوليةاستشرافيسياسة  على المشاركة فيمنظمة العمل الدولية لزيادة قدرة الهيئات المكونة  :3-2 الحصيلة

نسبة التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدق  :2-3-1
من أيلول/ سبتمبر  والمطلوبة بحلول األولعليها 

ردود البما فيها  ،والمستلمة في الوقت المناسب
 .على تعليقات هيئات اإلشراف

وثائق وطنية رسمية وتقارير 

هيئات اإلشراف في منظمة 

ة في قواعد ّجمعالعمل الدولية م

البيانات المعيارية لمنظمة 

 .العمل الدولية

 في المائة 40 في المائة 38

ثالثية تمكن  ياتء التي لديها آلعدد الدول األعضا :2-3-2
الهيئات المكونة من البدء بتنفيذ معايير العمل 
الدولية على المستو  الوطني، بما فيها إصدار 

 .التقارير إلى هيئات اإلشراف

 10 20 
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 ق للجميعالعمل الالئتوفير و تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحريةالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل  -3

في العمالة الزراعية، حسب  المنظمةنسبة العمالة غير 
 * .(أهداف التنمية المستدامةمن  1-3-8مؤشر الالجنس )

 
 
 
 
 
 
 
 

أهداف التنمية المستدامة  من 1-3-8 مؤشرالمن المتوقع أن ينقح *  
على  يوغير الزراع يقطا  الزراعاليغطي السمة غير المنظمة في ل

 .حد سواء

منظمة العمل  إحصاءات
 الدولية

 في المائة 50٫5
(2016) 

تعزيز سياسات موجهة نحو 
التنمية تدعم األنشطة 

فرص تستحدث اإلنتاجية و
وتنظيم  العمل الالئق

المشاريع والقدرة على 
اإلبدا  واالبتكار، وتشجع 
على إضفاء السمة المنظمة 
على المنش ت المتوسطة 
والصغيرة وبالغة الصغر 

ا في ذلك نموها، بمعلى و
من خالل الحصول على 

 3-8 الغاية) الخدمات المالية
التنمية من أهداف 
 .(المستدامة

إحصاءات منظمة العمل  سنة وما فوق(. 15العمالة إلى السكان )البالغين نسبة 
 الدولية

 في المائة 58٫4
(2018) 

زيادة مشاركة القوة العاملة 
وتضييق الفجوة في مشاركة 

افة القوة العاملة في ك
 .األقاليم

 ، لجنسينا راعية لقضاياصياغة وتنفيذ جيل جديد من سياسات العمالة الوطنية المعلى زيادة قدرة الدول األعضاء  :1-3 الحصيلة
 بما في ذلك لصالح الشباب

 عدد الدول األعضاء المجهزة بجيل جديد  :3-1-1
من سياسات العمالة الوطنية لمواجهة تحديات 

 .خاصة بكل بلدالالعمل مستقبل 

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 الدولية

22 24 

عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية وطنية  :3-1-2
لتوفير العمالة للشباب، سواء كانت استراتيجية 

من استراتيجية وطنية للعمالة  مستقلة أو جزءا  
أهداف التنمية من  1-ب-8مؤشر اللى إ )استنادا  
 .(المستدامة

11 18 

عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية  :3-1-3
مع  ا  متكاملة نحو إضفاء السمة المنظمة تمشي

 .204رقم  التوصية

11 12 

 العمل الالئق  اث فرصمن أجل استحد ستراتيجياتاالسياسات والصياغة وتنفيذ على زيادة قدرة الدول األعضاء  :2-3الحصيلة 
 في االقتصاد الريفي

عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير لتوفير  :3-2-1
 .العمل الالئق في المناطق الريفية

تقارير ووثائق وطنية رسمية 

في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 

 .الدولية

11 15 

 نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  سياسات من أجل انتقال عادل الصياغة وتنفيذ  علىزيادة قدرة الدول األعضاء  :3-3 الحصيلة

 عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير سياسية  :3-3-1
نحو اقتصادات من أجل تسهيل انتقال عادل 
 .من خالل العمل الالئق ومجتمعات مستدامة بيئيا  

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
دارة في نظام اإل ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

3 8 

  قادرة على الصمودالمستقرة والو اآلمنة مجتمعاتال على تعزيزمنظمة العمل الدولية لزيادة قدرة الهيئات المكونة   :4-3 الحصيلة
 من خالل العمل الالئق

 ترويجعدد الدول األعضاء المجهزة ببرامج ل :3-4-1
قرة وقادرة على الصمود مجتمعات مسالمة ومست
 .من خالل العمل الالئق

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

6 12 
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 العمل الالئق  إلىنتقال االمن أجل  خدمات التوظيفصياغة وتنفيذ برامج سوق العمل وعلى زيادة قدرة الدول األعضاء   :5-3 الحصيلة
 كبار السنالشباب ومن خاص على العمال بشكل تركيز المع  ،الحياة في مختلف مراحل

عدد الدول األعضاء المجهزة بإدارات استخدام  :3-5-1
 .معززة من أجل دعم االنتقال نحو العمل الالئق

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 الدولية.

16 25 

 مستدامة بوصفها مول دة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئقالمنشآت ال -4

معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بالقيم الحقيقية 
أهداف التنمية من  1-2-8مؤشر ال) للفرد الواحد العامل

 .المستدامة(

إحصاءات منظمة العمل 
 الدولية

 في المائة 2.1

(2018) 

مستويات أعلى من تحقيق 

اإلنتاجية االقتصادية من 

خالل التنويع واالرتقاء 

بمستوى التكنولوجيا 

واالبتكار، بما في ذلك من 

خالل التركيز على 

القطاعات المتسمة بالقيمة 

المضافة العالية والقطاعات 

  كثيفة اليد العاملة

من أهداف  2-8 الغاية)

 .التنمية المستدامة(

 تنظيم المشاريع والمنش ت المستدامةروح لبيئة مؤاتية  تهيئةقدرة الدول األعضاء على زيادة  :1-4 الحصيلة

 عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية  :4-1-1
و/أو خطة عمل تهدف إلى تحسين البيئة المؤاتية 

 .المستدامة نش تمن أجل خلق ونمو الم

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

الستراتيجية في منظمة العمل ا
 .الدولية

12 16 

 وتقنيات جديدة لتعزيز اإلنتاجية واالستدامة وتكنولوجياتعزيز قدرة المنش ت على اعتماد نماذج أعمال  :2-4الحصيلة 

 ةعدد الدول األعضاء المجهزة بخطط تدخل فعال :4-2-1
المشاريع تنظيم من أجل دعم اإلنتاجية و

 المنش ت. واالبتكار واستدامة

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

11 29 

 وضع السياسات والتشريعات وتدابير أخر  تهدف بالتحديد إلى تيسير انتقال المنش ت  زيادة قدرة الدول األعضاء على  :3-4 الحصيلة
 إلى السمة المنظمة

ول األعضاء التي اعتمدت تدابير تهدف عدد الد :4-3-1
 المستخدمينوالعمال  نش تإلى تسهيل انتقال الم

 .السمة المنظمة إلىفيها 

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

7 14 

 ت وتدابير تعزز اتساق ممارسات قطا  األعمال مع العمل الالئق والمنش ت على وضع سياسا األعضاءزيادة قدرة الدول   :4-4 الحصيلة
 ونهج متمحور حول اإلنسان إزاء مستقبل العمل

عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات أو تدابير  :4-4-1
 ز اتساق ممارسات قطا  األعماليتعز ترمي إلى

متمحور مع أولويات العمل الالئق واتبا  نهج 
 .مستقبل العملاإلنسان من أجل  حول

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

1 10 

 التنقل فيهإلى سوق العمل و النفاذالمهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل  -5

عاما (  24و 15نسبة الشباب )تتراوح أعمارهم بين 
  أو التدريب خارج نطاق التعليم أو العمالة

 .أهداف التنمية المستدامة(من  1-6-8مؤشر ال)

إحصاءات منظمة العمل 
 الدولية

 في المائة 21٫3
(2018) 

الحد بدرجة كبيرة من نسبة 
الشباب غير الملتحقين 
بالعمالة أو التعليم أو 

الغاية  إلى )استنادا   التدريب
التنمية من أهداف  8-6

 .المستدامة(
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 منظمة العمل الدولية على تحديد حاالت عدم تطابق المهارات الحالية لة قدرة الهيئات المكونة زياد  :1-5 الحصيلة
 االحتياجات المستقبلية من المهارات استباقو

عدد الدول األعضاء التي طبقت مناهج منظمة  :5-1-1
العمل الدولية من أجل قياس حاالت عدم التطابق 

لمستقبلية في المهارات و/أو توقع االحتياجات ا
أو و/من المهارات على المستو  الوطني 

 .القطاعي

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

8 15 

عدد الدول األعضاء المجهزة ب ليات مؤسسية  :5-1-2
على المستو  الوطني أو القطاعي من أجل قياس 

المهارات وتوقع  حاالت عدم التطابق في
 .االحتياجات المستقبلية من المهارات

3 8 

 ظم التمويلزيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز سياسات المهارات والتعلم المتواصل ونماذج اإلدارة السديدة ونُ :  2-5 الحصيلة

 باستراتيجياتعدد الدول األعضاء المجهزة  :5-2-1
 .اصلشاملة بشأن المهارات والتعلم المتو

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

4 10 

 عدد الدول األعضاء المجهزة بنماذج إدارة  :5-2-2
 .سديدة شاملة بشأن المهارات والتعلم المتواصل

1 5 

 ظم تمويل عدد الدول األعضاء المجهزة بنُ  :5-2-3
 ت شاملة بشأن المهارات تمكن تنفيذ سياسا
 .والتعلم المتواصل

2 6 

 على تصميم وتقديم خيارات تعليمية ابتكارية ومرنة وشاملة،  منظمة العمل الدوليةلزيادة قدرة الهيئات المكونة  : 3-5 الحصيلة
 بما في ذلك التعلم أثناء العمل والتلمذة الصناعية الجيدة 

مناهج منظمة  عدد الدول األعضاء التي طبقت :5-3-1
العمل الدولية على التعلم أثناء العمل والتلمذة 

 .الجيدةالصناعية 

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

6 12 

عدد الدول األعضاء المجهزة ببرامج مهارات  :5-3-2
ومرنة وشاملة وخدمات موجهة نحو  ابتكارية

األشخاص في أوضا   وأالشباب  وأنساء ال
 .استضعاف

4 12 

عدد الدول األعضاء المجهزة ب ليات شاملة  :5-3-3
 .المهاراتب لالعتراف

4 8 

 للجميع في عالم العمل وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملةالمساواة بين الجنسين  -6

ة العمل إحصاءات منظم .نسبة العمالة إلى عدد السكان من حيث الجنس
 الدولية

 في المائة 71٫4
 45٫3 من الرجال،
من  في المائة
 (2018) النساء

تحقيق المساواة بين الجنسين 

في الوصول إلى العمالة في 

 .كافة المناطق

  2-5-5مؤشر النسبة النساء في مناصب إدارية )
 .(أهداف التنمية المستدامةمن 

إحصاءات منظمة العمل 
 الدولية

 في المائة 27٫2
(2018) 

كفالة مشاركة المرأة 

مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ 

الفرص المتاحة لها للقيادة 

على قدم المساواة مع الرجل 

على جميع مستويات صنع 

في الحياة السياسية  اتالقرار

 واالقتصادية والعامة

ف اهدمن أ 5-5الغاية )

 .(التنمية المستدامة

اءات منظمة العمل إحص .حصة العمالة غير المنظمة بين النساء
 الدولية

 في المائة 46٫4
(2016) 

زيادة كبيرة في عدد النساء 

 .في العمالة المنظمة
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  لمسؤوليات العائليةاتقاسم في اقتصاد الرعاية و اتتعزيز االستثمارعلى منظمة العمل الدولية ل زيادة قدرة الهيئات المكونة  :1-6 الحصيلة
 تقاسما  أكثر توازنا  

الدول األعضاء المجهزة بسياسات أو  عدد :6-1-1
استراتيجيات اقتصاد كلي تشمل الجنسين لتمويل 

التوسع في البنية التحتية الخاصة بالرعاية 
العامة الرعاية وخدمات الحماية االجتماعية أو 

 .عمالة الئقةالداعمة لتوفير 

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

نظمة العمل االستراتيجية في م
 .الدولية

 8 صفر

عدد البلدان المجهزة بسياسات لتحسين حقوق  :6-1-2
 .العمال وظروف العمل في قطا  رعاية أو أكثر

 9 صفر

تحقيق إلى  تهدفعدد البلدان المجهزة بتدابير  :6-1-3
بين النساء  تقاسم أكثر توازنا  للمسؤوليات العائلية

 .والرجال

1 10 

تكافؤ الفرص  الرامية إلى تشجيع وضمانتعزيز السياسات واالستراتيجيات على منظمة العمل الدولية لادة قدرة الهيئات المكونة زي  :2-6 الحصيلة
 والمساواة في المشاركة والمعاملة بين النساء والرجال، بما في ذلك المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية

هزة بسياسات لتعزيز عدد الدول األعضاء المج :6-2-1
لفرص والمساواة في المعاملة بين جوهري لتكافؤ 

في عالم العمل، واستراتيجيات  النساء والرجال
 .لتنفيذ تلك السياسات

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

4 12 

سات لتعزيز عدد الدول األعضاء المجهزة بسيا :6-2-2
تحقيق فعلي لحق المساواة في األجر عن العمل 

المتساوية بين النساء والرجال،  القيمةذي 
 .واستراتيجيات لتنفيذ تلك السياسات

11 8 

 عالم عمل  راعي قضايا الجنسين من أجلوسياسات وتدابير ت اتزيادة قدرة الدول األعضاء على وضع تشريع  :3-6 الحصيلة
 والتحرشمن العنف  خالٍ 

عدد الدول األعضاء التي استعرضت قوانين  :6-3-1
 190وسياسات ذات صلة في ضوء االتفاقية رقم 

، وحددت الثغرات واتخذت 206والتوصية رقم 
 .التدابير الالزمة لمعالجتها

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

 20 صفر

ضمان تكافؤ الفرص  الرامية إلى والسياسات والتدابير اتمنظمة العمل الدولية على تعزيز التشريعلزيادة قدرة الهيئات المكونة :  4-6 الحصيلة
 ستضعافاالاألشخاص في أوضا   المعوقين وغيرهم منألشخاص لصالح ا والمساواة في المعاملة في عالم العمل

جهزة بتدابير لضمان عدد الدول األعضاء الم :6-4-1
تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومجموعة واحدة على األقل من 
؛ المجموعات التالية: الشعوب األصلية أو القبلية

مرض بن صابواألشخاص الم ؛األقليات اإلثنية
ن يوالمثليات والمثل شرية؛نقص المناعة الب

وية اله والميل الجنسي ومغاير وومزدوج
 .سمات الجنسين والجنسانية وحامل

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

10 10 

عدد البلدان المجهزة باستراتيجيات لتعزيز جمع  :6-4-2
مصنفة حسب فئة الوتحليل بيانات سوق العمل 

 ؛عاقةعلى األقل من الفئات التالية: حالة اإل
نقص المناعة  الوضع من حيث اإلصابة بفيروس

هوية الشعوب األصلية أو  بشرية؛ اإلثنية؛ال
 .القبلية

استبيانات الدراسات 
 .االستقصائية

1 7 
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 في العملللجميع حماية مناسبة وفعالة  -7

 17-5نسبة وعدد األطفال الذين يتراوح عمرهم بين 
 لجنس والسنعاما ، الضالعين في عمل األطفال، حسب ا

 .(أهداف التنمية المستدامةمن  1-7-8مؤشر ال)

التقديرات العالمية لمنظمة 
العمل الدولية بشأن عمل 

 األطفال

 في المائة 9٫6
(2016) 

اتخاذ تدابير فورية وفعالة 
للقضاء على العمل الجبري 

وإنهاء الرق المعاصر 
واالتجار بالبشر وضمان 
حظر أسوأ أشكال عمل 

ضاء عليها، بما األطفال والق
في ذلك تعبئتهم واستخدامهم 
كجنود أطفال، وبحلول عام 

إنهاء عمل األطفال  2025
  في كافة أشكاله.

من أهداف  7-8 الغاية)
 .(التنمية المستدامة

التقديرات العالمية لمنظمة  .معدل العمل الجبري
الرق العمل الدولية بشأن 

: العمل الجبري المعاصر
 والزواج القسري

 1000لكل  3٫4
 نسمة
(2016) 

تواتر معدالت التعرض لحوادث مهنية مميتة أو غير 
 1-8-8مؤشر ال) مميتة، حسب الجنس ووضع المهاجر

 .التنمية المستدامة(من أهداف 

إحصاءات منظمة العمل 
 الدولية

المعلومات متوفرة 
 عن حوالي

 بلدا   60
 .(2015من  )بدءا  

حماية حقوق العمال 
ل سليمة وتشجيع بيئات عم

وآمنة لجميع العمال، بمن 
فيهم العمال المهاجرون، 
وبخاصة المهاجرات، 

والعاملون في الوظائف غير 
من  8-8الغاية ) المستقرة

 .(ف التنمية المستدامةاهدأ

إحصاءات منظمة العمل  .عمل مفرطةساعات ل الخاضعينحصة العمال 
 الدولية

ات متوفرة المعلوم
 118عن حوالي 

 بلدا  
 .(2015من  )بدءا  

خفض حصة العمال 
عمل ساعات الخاضعين ل

 .مفرطة

 تكاليف التوظيف الواقعة على عاتق المستخدم كنسبة 
  المكتسب في بلد المقصد الشهريمن الدخل 

 .(أهداف التنمية المستدامةمن  1-7-10مؤشر ال)

تيسير الهجرة وحراك  .لم تحدد بعد .لم تحدد بعد

األشخاص على نحو منظم 

ومنتظم ومتسم  وآمن

في ذلك من  بالمسؤولية، بما

خالل تنفيذ سياسات الهجرة 

المخطط لها والتي تتسم 

 بحسن اإلدارة

ف اهدمن أ 7-10الغاية )

 .(التنمية المستدامة

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيز وتحقيق احترامزيادة قدرة الدول األعضاء على ضمان   :1-7 الحصيلة

د الدول األعضاء المجهزة ببرامج متكاملة عد :7-1-1
 .المبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن 

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

8 8 

 عدد الدول األعضاء التي اكتسبت صفة بلد  :7-1-2
 .7-8رائد، التحالف 

10 8 

ول األعضاء المجهزة باستراتيجيات عدد الد :7-1-3
أو محدثة للتصدي  وخطط عمل معتمدة حديثا  
 .لعمل األطفال بكافة أشكاله

19 28 

 :  زيادة قدرة الدول األعضاء على ضمان ظروف عمل آمنة وصحية2-7 الحصيلة

عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات أو برامج  :7-2-1
تصاحبها أطر  وطنية للسالمة والصحة المهنيتين،

 .عمل مؤسسية، لمواجهة مخاطر محددة

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

27 26 

عدد الدول األعضاء المجهزة بأنظمة تسجيل  :7-2-2
وإشعار وطنية تسمح بإصدار تقارير منتظمة 

مية أهداف التنمن  1-8-8مؤشر لل وفقا  
 .المستدامة

5 10 
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 الئقالعمل الة وتعزيز وقت الئمأجور متحديد :  زيادة قدرة الدول األعضاء على 3-7 الحصيلة

عدد البلدان التي اعتمدت فيها الهيئات المكونة  :7-3-1
من أجل  قائمة على بّيناتسياسات أو تدابير 

 وضع أو تحديث الحد األدنى القانوني 
 .جورأو المتفاوض بشأنه لأل

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

12 15 

ة رقميمنصات العمل ال ذلك ، بما فيالمتنوعة ة للعمال في ترتيبات العملناسبحماية عمل م وفيرزيادة قدرة الهيئات المكونة على ت:  4-7 الحصيلة
 وفي العمالة غير المنظمة

عدد البلدان التي ثبت لديها أشكال مختلفة من  :7-4-1
ترتيبات العمل، بما فيها المنصات االلكترونية، 
والتي تحدد تدابير محتملة تضمن حماية فعالة 

 .للعمال المعنيين

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

 10 صفر

عدد البلدان التي ثبت فيها وجود االقتصاد غير  :7-4-2
 امتثالالمنظم و/أو سياسات أو لوائح أو آليات 

بغية دعم انتقال العمال غير المنظمين إلى السمة 
في المنش ت المنظمة أو في األسر المنظمة 
 المعيشية.

7 14 

 ومؤسسات وخدمات لحماية العمال المهاجرين لهجرة اليد العاملة وفعالة منصفة :  زيادة قدرة الهيئات المكونة على وضع أطر 5-7 الحصيلة

عدد الدول األعضاء المجهزة بأطر عمل أو  :7-5-1
لهجرة اليد العاملة بغية حماية  مؤسسية آليات

حقوق العمال المهاجرين وتعزيز االتساق مع 
والمهارات والحماية االجتماعية  ةسياسات العمال

 .وغيرها من السياسات ذات الصلة

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

7 24 

عدد البلدان المجهزة بخدمات جديدة أو محسنة  :7-5-2
 .لحماية حقوق العمال المهاجرين

 10 صفر

المطبقة على  عدد أطر العمل الثنائية أو اإلقليمية :7-5-3
مراقبة  اتمزودة ب ليالهجرة اليد العاملة و

واستعراض بغية حماية حقوق العمال 
 .المهاجرين

3 11 

 حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع -8

نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات ونظم الحماية 
االجتماعية بحسب الجنس مع تمييز األطفال والعاطلين 
د عن العمل والمسنين والمعوقين والحوامل والمواليد الجد

  وضحايا حوادث العمل والفقراء والمستضعفين
 .(أهداف التنمية المستدامةمن  1-3-1مؤشر ال)

تقرير الحماية االجتماعية في 
العالم، الصادر عن مكتب 

 العمل الدولي

 في المائة 45.2
(2016) 

ذ نُظم وتدابير حماية يتنف

 اجتماعية مناسبة للجميع

، بما على الصعيد الوطني

الحماية  في ذلك أرضيات

ق تغطية ياالجتماعية، وتحق

يعتد بها للفقراء 

بحلول عام ، والمستضعفين

من  3-1الغاية ) 2030

 .(التنمية المستدامةأهداف 

 مستدامة الوطنية القانونية الطر األسياسات أو الستراتيجيات أو اال استحداث أو إصالح:  زيادة قدرة الدول األعضاء على 1-8 الحصيلة
 وتحسين مالءمتها تغطية اإلعاناتلتوسيع نطاق جتماعية للحماية اال

عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات جديدة أو  :8-1-1
بهدف زيادة الوطنية منقحة للحماية االجتماعية 

 .وتعزيز الشمولية و/أو زيادة مالءمة اإلعانات

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

نظمة العمل االستراتيجية في م
 .الدولية

20 25 

 واستدامتها زيادة قدرة الدول األعضاء على تحسين إدارة نظم الحماية االجتماعية  :2-8 الحصيلة

 سياسية عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير :8-2-1
جديدة أو منقحة بغية تمكين استدامة نظم الحماية 

 .االجتماعية وتقديم إعانات مالئمة

ق وطنية رسمية تقارير ووثائ
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

9 20 
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 ج الحماية االجتماعية في استجابات سياسية شاملة لدعم وحماية العمال وأصحاب العمل ادمإ:  زيادة قدرة الدول األعضاء على 3-8 الحصيلة
 خالل الفترات االنتقالية في حياتهم وعملهم

دد الدول األعضاء المجهزة باستجابات سياسية ع :8-3-1
جديدة أو منقحة بما فيها الحماية االجتماعية، بغية 
دعم وحماية العمال وأصحاب العمل على مد  

 .حياتهم وانتقالهم في العمل

تقارير ووثائق وطنية رسمية 
في نظام اإلدارة  ةّجمعم

االستراتيجية في منظمة العمل 
 .الدولية

9 13 

 التمكينية النتائج :3-أوال الجدول 

 الغاية خط األساس التحقق وسائل المؤشرات

 معارف موثوقة وشراكات بالغة التأثير من أجل النهوض بالعمل الالئق - ألف

 إحصاءات أكثر دقة واستدامة بشأن العمل الالئق باستخدام أحدث المعايير اإلحصائية  :1-ألف  الحصيلة

اء التي تعزز إحصاءات عدد الدول األعض :1-1-ألف
سوق العمل لديها ونظم المعايير والمعلومات 

من خالل المسوح اإلحصائية من خالل 
المحسنة واستخدام المصادر اإلحصائية 

 .األخر 

إحصاءات منظمة العمل 
، استبيانات الدولية

 .الدراسات االستقصائية

 غيردولة عضوا   104
قادرة على إصدار 

إحصاءات سوق العمل 
اسية )استنادا  إلى األس

-2016بيانات الفترة 
الخاصة بنقص  2017

 .(استخدام بيانات العمل

 .إضافية دولة عضوا   15

األمم  ستستلمعدد الدول األعضاء التي  :2-1-ألف
 بشأن  2021المتحدة بيانات منها في سنة 

ما ال يقل عن نصف مؤشرات أهداف التنمية 
ة المستدامة الواقعة تحت مسؤولية منظم

 .العمل الدولية

إحصاءات منظمة العمل 
 .الدولية

 87استلمت بيانات من 
في سنة  دولة عضوا  

إلى  )استنادا   2019
-2016بيانات الفترة 

( بشأن ما ال يقل 2017
نصف مؤشرات  عن

التنمية المستدامة أهداف 
الواقعة تحت مسؤولية 
 .منظمة العمل الدولية

 .إضافية دولة عضوا   15

 ضطال  بدور رائد في استكشاف إشكاليات جديدة من أجل التمكن من وضع السياسات واال ابتكاريةو ةث موثوقوبح  :2-ألفالحصيلة 
 في عالم العمل

التعاونية واألحداث  يةتقارير البحثالعدد  :1-2-ألف
المرافقة لها بشأن مسائل "البحوث 

 االستكشافية".

تقارير واستضافة النشر 
 .حداثاأل

ن المؤشر ال يطبق، أل
يتعلق بمنهج تعاوني 
 جديد من المقرر 
وضعه في الفترة 

2020-2021. 

أربعة تقارير رئيسية وأحداث 
مرافقة  متعددة التخصصات

 .لها

ث منظمة العمل وعدد اإلشارات إلى بح :2-2-ألف
الدولية في تقارير رائدة نشرتها وكاالت 

 .متعددة األطراف

عدد مرات االقتباس في 
نشرتها  تقارير رائدة

 .وكاالت متعددة األطراف

بيانات متاحة حتى آخر 
 .2019 عام

في  في المائة 20زيادة بقدر 
ث منظمة واالقتباسات عن بح

العمل الدولية في تقارير 
رائدة نشرتها وكاالت متعددة 

 .األطراف

 في عالم العملأثر مجٍد منظمة العمل الدولية والنتائج الصادرة عن  أن يكون للمعارفتواصل كاف وفعال ومبتكر لضمان   :3-ألف الحصيلة

  لعدد مستخدميمئوية بالنسبة الزيادة  :1-3-ألف
 المنصات االلكترونية الرئيسية 

 .لمنظمة العمل الدولية

بيانات من لوحة قيادة 
كانون التواصل في شهر 

 .2019ديسمبر األول/ 

 متوفرة في نهاية 
 .2019سنة 

 في المائة: 10زيادة بقدر 

 موقعزيارات  ■

www.ilo.org؛ 

عدد مرات التسجيل في  ■
الرسائل اإلخبارية 
األسبوعية الصادرة 
عن منظمة العمل 

 ؛الدولية

عدد المتابعين على  ■
 تويتر وفيسبوك 

 .ولينكد إن

http://www.ilo.org/
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المتمحور حول اإلنسان من أجل نهج لاألطراف من أجل دمج أكبر ل:  تقوية شراكات منظمة العمل الدولية ضمن النظام متعدد 4-ألف الحصيلة
 مستقبل العمل في نقاشات وسياسات عالمية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كيانات األمم عدد الشراكات القائمة مع  :1-4-ألف
 المتحدة والمؤسسات المالية الدولية

والمؤسسات متعددة األطراف أو االئتالفات 
 .ئة أو المتجددةالناش

مذكرات تفاهم أو خطابات 
نوايا أو خرائط طرق أو 
 .اتفاقات رسمية أخر 

من المقرر تحديده في 
 .2019نهاية سنة 

 .شراكات إضافية 5

عدد برامج التدريب الجديدة الموجهة إلى  :2-4-ألف
المقدمة على المستويات والهيئات المكونة 

 .العالمية واإلقليمية والوطنية

رامج التدريب عدد ب
 .المقدمة

من المقرر تحديده في 
 .2019نهاية سنة 

 .تدريب إضافية حزم 5

 ناجعةفعالة و المنظمة إدارة إدارة - باء

 أجهزة اإلدارة السديدة واالجتماعات الرسميةتحسين   :1-باء الحصيلة

عالن مئوية عناصر اإلدارة السديدة في إ :1-1-باء
 مستقبل العمل منظمة العمل الدولية من أجل

 .وقراره منفذان بالكامل خالل فترة السنتين

التقارير المقدمة إلى 
العمل  مكتبمجلس إدارة 

الدولي، قرارات مجلس 
 .اإلدارة

تقدم كبير أنجز في إضفاء  .ال يطبق
سير السمة الديمقراطية على 

مجلس اإلدارة أعمال 
 ه.شكيلوت

توفير وثائق رسمية موجزة في شكل  :2-1-باء
لكتروني في الوقت المناسب لجميع ا

واستمرار تطبيق نهج  االجتماعات الرسمية
تخفيض استهالك الورق )الطباعة حسب 

الطلب فقط لتلبية الحد األدنى من االحتياجات 
 .المحددة والمبررة(

نظام إدارة االجتماعات 
 .الرسمية

من  في المائة 85ُينشر 
الوثائق الرسمية 

إلكترونيا  وفي الوقت 
 محدد.ال

من  في المائة 100نشر 
الوثائق الرسمية في صيغة 

في الوقت  لكترونيةإ
 .المناسب

من  في المائة 15ُيطبع 
الوثائق الرسمية ما قبل 

 .الدورة

الوثائق الرسمية ما قبل نسبة 
المطبوعة ال تتجاوز  الدورة
 في المائة. 15

 في المائة 39٫4ُيرسل 
الرسمية  الرسائلمن 

 يغةصحصرا  في 
  ةلكترونيا
(2016-2017). 

 من المراسالت في المائة 85
الرسمية مرسلة حصرا  في 

 .ةلكترونيإ صيغة

 دوراتفي  للوقت والناجعةاإلدارة الفعالة  :3-1-باء
 .مجلس اإلدارة

نظام إدارة االجتماعات 
 .الرسمية

الوقت الفعلي تجاوز 
الوقت المخطط له 

مجلس اإلدارة  لدورات
في  11٫5بنسبة تقارب 

 )للفترةالمائة 
2016-2017). 

في المائة  10فارق ( -/+)
كحد أقصى مع خطة العمل 

األولية المتفق عليها 
 لالجتماعات.

 ظم اإلشراف وإدارة المخاطرنُ  عزيزت:  2-باء الحصيلة

 مستو  رضا مراجع الحسابات الخارجي  :1-2-باء
 .ةجمععن البيانات المالية الم

يانات التقرير المالي والب
 .المدققة المالية المجمعة

رأي مستوفى لمراجع 
الحسابات الخارجي 

 املكالواالمتثال 
للمعايير المحاسبية 
 الدولية للقطا  العام

(2017). 

رأي مستوفى لمراجع 
الحسابات الخارجي واالمتثال 

للمعايير المحاسبية  املكال
 .الدولية للقطا  العام

لتنفيذ الفعال الوقت المطلوب من أجل ا :2-2-باء
 .للتوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات

تقرير كبير مراجعي 
 ي.الحسابات الداخل

متوسط اإلطار الزمني 
لردود المكتب على 
تقارير المراجعة 
هو  الداخلية للحسابات

 .(2018أشهر ) 4٫3

تقدم الوحدات المسؤولة عن 
تنفيذ التوصيات المتعلقة 

باإلشراف خطط عملها في 
ثة أشهر من غضون ثال

تاريخ صدور تقرير مراجع 
 .الحسابات



GB.337/PFA/1/1 

 

GB337-PFA_1_1-[PROGR-190809-1]-Ar.docx  74  

 الغاية خط األساس التحقق وسائل المؤشرات

النسبة المئوية من 
توصيات المراجعة 
 الداخلية للحسابات

بحلول الموعد المنفذة 
 المحدد من ستة أشهر

 في المائة 76٫8هي 
(2018). 

جميع توصيات مراجعة 
 الحسابات المقبولة من اإلدارة

في نفذت بصورة مرضية 
غضون ستة أشهر من تاريخ 

 .التقرير

لنسبة المئوية من التوصيات المعلقة ا :3-2-باء
 للمراجعة الداخلية للحسابات، تحدد 

 .في متابعة مراجعة الحسابات

تقرير كبير مراجعي 
 .الحسابات الداخلي

 في المائة 15
(2016-2017) 

 في المائة 10

النسبة المئوية من الوحدات والوظائف  :4-2-باء
 ت المخاطر ثت سجالالمفوضة التي حدّ 

 .وفقا للمتطلبات المؤسسية

إطار إدارة المخاطر 
 .المؤسسية

 في المائة 100
(2018) 

 في المائة 100

 المساءلة والتعلم التنظيميزيادة إجراء التقييمات بشأن :  3-باء الحصيلة

القائمة على تنفيذ فعال الستراتيجية التقييم  :1-3-باء
-2018 ترةفللمنظمة العمل الدولية النتائج ل
2021. 

تحقيق أو تجاوز المعالم  .ال يطبق .تقرير التقييم السنوي
المبينة في االستراتيجية 

 .2021-2020للفترة 

 ة واالستخدام الفعال لموارد منظمة العمل الدوليةناجعخدمات الدعم ال - جيم

 االبتكار وتحسين عمليات قطا  األعمال:  1- جيم الحصيلة

مئوية من المستخدمين الذين يفيدون النسبة ال :1-1-جيم
التي دعم العن تقييم إيجابي لفعالية خدمات 

 .منظمة العمل الدوليةتوفرها 

في دراسة استقصائية 
موظفي منظمة  صفوف

العمل الدولية حول 
 .الصحة المنظمية

نتائج الدراسة 
االستقصائية لسنة 

2018. 

 في المائة. 10زيادة بنسبة 

بفضل مل الجديدة والمحسنة عدد طرق الع :2-1-جيم
ضمن األبعاد التالية: النوعية  االبتكار

والتركيز على المستخدم والشفافية والكفاءة 
 .وديناميات الفريق

نظام التقصي في وحدة 
 .األعمالقطا  ابتكار 

 .مبادرة 50النوعية:  ■ .ال يطبق

التركيز على  ■

 .مبادرة 50المستخدم: 

 .مبادرة 35الشفافية:  ■

 .مبادرة 35كفاءة: ال ■

 35ديناميات الفريق:  ■

 .مبادرة

لبعض المبادرات أثر إيجابي 
 على أكثر من بعد.

فين المشاركين في مبادرات ظعدد المو :3-1-جيم
 .االبتكار خالل فترة السنتين )ثقافة االبتكار(

نظام التقصي في وحدة 
 .األعمال قطا  ابتكار

مشارك من كافة أقسام  600 .ال يطبق
 .مكتبال

 البرمجة واإلدارة القائمة على النتائجظم تحسين نُ :  2- جيم الحصيلة

من البرامج القطرية للعمل النسبة المئوية  :1-2-جيم
 الالئق الموضوعة خالل فترة السنتين

 المتسقة مع إطار عمل األمم المتحدة و
 .للتعاون في مجال التنمية المستدامة

تعقيبات المنسقين المقيمين 
إلى  المقدمةمم المتحدة ألل

منظمة العمل الدولية بشأن 
البرامج القطرية مشرو  

 .للعمل الالئق

 في المائة 100 .ال يطبق

النسبة المئوية من المكاتب القطرية لمنظمة  :2-2-جيم
العمل الدولية التي تصدر تقارير عن مساهمة 

 في منظمة العمل الدولية في تحقيق النتائج
 .UNINFOظام البلدان من خالل ن

تقارير المكاتب القطرية 
 .لمنظمة العمل الدولية

 في المائة 25 في المائة 10

 الفعال اإلنمائيتعاون ال:  3- جيم الحصيلة

الحصة في المساهمات الطوعية )موارد  :1-3-جيم
، التعاون اإلنمائي من خارج الميزانية
 ( الحساب التكميلي للميزانية العادية

 .الموارد المتاحة للمكتب كنسبة من إجمالي

 في المائة 45 .تقرير مالي
(2016-2017) 

 في المائة 48
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الحساب التكميلي للميزانية الحصة في موارد  :2-3جيم 
والمرصودة على نحو غير المرصودة  العادية

طفيف كنسبة مئوية من مجمو  المساهمات 
 .الطوعية

 في المائة 10 .تقرير مالي
حزيران/  - 2018)

 (2019 يونيه

 في المائة 15

 تنمية الموارد البشرية بصورة أكثر مرونة ونجاعة:  4- جيم الحصيلة

تنفيذ فعال الستراتيجية الموارد البشرية للفترة  :1-4-جيم
 .المرونة والمشاركة والكفاءة: 2018-2021

تقارير عن تطبيق 
 دالمواراستراتيجية 

 .البشرية

تحقيق أو تجاوز المعالم  .ال يطبق
لمبينة في االستراتيجية ا

 .2021-2020للفترة 

 ممارسات لضمان االستدامة البيئية في المكتبتحسين ال : 5- جيم الحصيلة

  بصمة الكربون الناتج عن السفر جوا   :1-5-جيم
 .منظمة العمل الدولية على مستو 

مخزون غازات الدفيئة 
 .في منظمة العمل الدولية

نتائج مخزون غازات 
ي منظمة العمل الدفيئة ف

  الدولية للفترة
2018-2019. 

 .في المائة 5انخفاض بنسبة 

بصمة الكربون الناتج عن مقر منظمة العمل  :2-5-جيم
 .الدولية

نتائج مخزون غازات 
الدفيئة في منظمة العمل 

 الدولية للفترة
2018-2019. 

 .في المائة 5انخفاض بنسبة 

ي مقر منظمة نظام فعال إلدارة النفايات ف :3-5-جيم
 .العمل الدولية

تقرير عن مشرو  تجديد 
 .المبنى

بلغ معدل إعادة التدوير 
قبل تجديد  في المائة 71

 .(2016المبنى )

 .في المائة 5بنسبة  زيادة
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 أهداف التنمية المستدامة غايات ملخص العالقات بين   -الملحق الثاني 

 2021-2020ونتائج برنامج العمل للفترة 

تقدم المحرز ال. ووثيقاً  من أجل التنمية المستدامة مرتبطان ارتباطاً  2030ام مج العمل الالئق وبرنامج عبرناإن  .297

والهيكل الثالثي هو أمر أساسي  العمالة والحقوق في العمل والحماية االجتماعية والحوار االجتماعيبشأن 

الالئق في جميع أهداف التنمية المستدامة وفي  بالنسبة للتنمية المستدامة، ويمكن رؤية العناصر المتعلقة بالعمل

 معظم غاياتها.

يتضمن الجدول أدناه الغايات الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة التي ستساهم فيها منظمة العمل الدولية بصورة و .298

مؤشرات أهداف  . ويتضمن أيضاً 2021-2020في الفترة  -منظمة العمل الدولية  نتائجمن خالل  -مباشرة 

ستخدم المدرجة في إطار نتائج منظمة العمل الدولية )الملحق األول(، إذ ستُ  مؤشراً  14لتنمية المستدامة البالغة ا

لتتبع التقدم المحرز في مكونات محددة تتعلق بالعمل الالئق خاصة بغايات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة 

 ج منظمة العمل الدولية وأهدافها االستراتيجية.ائبنت

 وأهداف التنمية المستدامة 2021-2020 للفترة الدولية العمل منظمة نتائج إطار بين الصالت :1- الجدول ثانياا 

التنمية  هدف
 المستدامة

  المدرجة المستدامة التنمية أهداف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة غايات
 الدولية العمل منظمة نتائج إطار في

نتائج منظمة 
 العمل الدولية

 

القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما   1-1
، وهو ُيقاس حاليا  بعدد 2030كانوا بحلول عام 

دوالر في  1٫25األشخاص الذين يعيشون بأقل من 
 .اليوم

نسبة السكان دون خط الفقر الدولي   1-1-1
حسب الجنس والسن والوضع في االستخدام 

 .والموقع الجغرافي )حضري/ ريفي(

 تائج جميعهاالن

استحداث نظم وتدابير للحماية االجتماعية   1-3
مالئمة للجميع على الصعيد الوطني ووضع حدود 

دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء 
 .2030بحلول عام  والمستضعفين

 /نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات  1-3-1
نظم الحماية االجتماعية بحسب الجنس مع تمييز 

طفال والعاطلين عن العمل والمسنين األ
والمعوقين والحوامل والمواليد الجدد وضحايا 

 .حوادث العمل والفقراء والمستضعفين

 8النتيجة 

 

التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك  تحقيق  8-3
الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول 
على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة 

مكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات وإ
األساسية المأمونة والجّيدة والفعالة وميسورة 

  التكلفة.

 8النتيجة  

 

، ضمان تكافؤ فرص 2030بحلول عام   3-4
جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم 
التقني والمهني والتعليم العالي الجّيد وميسور 

 عليم الجامعي.التكلفة، بما في ذلك الت

 5النتيجة  

، زيادة بنسبة كبيرة في 2030بحلول عام   4-4
عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات 
المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، 
 للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة المشاريع.

 5النتيجة  

اوت بين ، القضاء على التف2030بحلول عام   5-4
الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول 
إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات 
المستضعفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 
والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل 

 أوضا  هشة.

  5النتيجة  
 6النتيجة 
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التنمية  هدف
 المستدامة

  المدرجة المستدامة التنمية أهداف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة غايات
 الدولية العمل منظمة نتائج إطار في

نتائج منظمة 
 العمل الدولية

 

جميع  القضاء على جميع أشكال العنف ضد  2-5
النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في 
ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك 

 من أنوا  االستغالل.

  6النتيجة  
 7النتيجة 

االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي   4-5
غير مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفير 

تية ووضع سياسات الخدمات العامة والبنى التح
الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل 
األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا  

 على الصعيد الوطني.

 6النتيجة  
 8النتيجة 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة   5-5
وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة 

جل على جميع مستويات صنع القرار في مع الر
 الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

 1النتيجة  .نسبة النساء في المناصب اإلدارية  2-5-5
 6النتيجة 

 

تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية   2-8
االقتصادية من خالل التنويع واالرتقاء بمستو  

ل التكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك من خال
التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة 

 العالية والقطاعات كثيفة اليد العاملة.

معدل النمو السنوي للناتج المحلي   1-2-8
 .اإلجمالي بالقيم الحقيقية للفرد الواحد العامل

 3النتيجة 
 4النتيجة 

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي   3-8
إلنتاجية وفرص العمل الالئق تدعم األنشطة ا

ومباشرة المشاريع والقدرة على اإلبدا  واالبتكار، 
وتشجع على إضفاء السمة المنظمة على المنش ت 
المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ونموها، بما 
 في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية.

نسبة العمالة غير المنظمة في العمالة   1-3-8
 .عية، حسب الجنسغير الزرا

 3النتيجة 
 4النتيجة 

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية   4-8
في مجال االستهالك واإلنتاج، تحسينا  تدريجيا  حتى 

، والسعي إلى فصل النمو االقتصادي 2030عام 
عن التدهور البيئي، وفقا  لإلطار عشري السنوات 

ستدامين، مع للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج الم
 اضطال  البلدان متقدمة النمو بدور الريادة.

 3النتيجة  
 4النتيجة 

العمل توفير تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة و  8-5
الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب 
واألشخاص المعوقون، والمساواة في األجر عن 

 .2030، بحلول عام العمل ذي القيمة المتساوية

متوسط الدخل عن كل ساعة للنساء   1-5-8
والرجال المستخدمين، حسب الوظيفة والسن 

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

 النتائج جميعها

معدل البطالة، حسب الجنس والسن   2-5-8
 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير   8-6
 ريب بحلول الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التد

 .2020عام 

نسبة الشباب )تتراوح أعمارهم بين   1-6-8
 التعليم ب غير الملتحقينعاما (  24و 15

 .أو التدريب أو العمالة

 3النتيجة 
 5النتيجة 

فورية وفعالة للقضاء على العمل  تدابيراتخاذ   8-7
الجبري وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر 

وأ اشكال عمل ضمان حظر واستئصال أسو
واستخدامهم كجنود،  تجنيدهماألطفال، بما في ذلك 

وانهاء عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 
2025. 

راوح تتنسبة وعدد األطفال الذين   1-7-8
عاما ، الضالعين في عمل  17و 5بين  أعمارهم

 .األطفال، حسب الجنس والسن

 7النتيجة 

عمل  ئاتوتشجيع بيحماية حقوق العمل   8-8
مة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال يسل

تواتر معدالت التعرض لحوادث مهنية   1-8-8
مميتة أو غير مميتة، حسب الجنس ووضع 

 .المهاجر

 1النتيجة 
  2النتيجة 
  7النتيجة 
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التنمية  هدف
 المستدامة

  المدرجة المستدامة التنمية أهداف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة غايات
 الدولية العمل منظمة نتائج إطار في

نتائج منظمة 
 العمل الدولية

المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في 
 .الوظائف غير المستقرة

 العمل لحقوق الوطني االمتثال مستو   8-8-2
  استنادا  ( الجماعية والمفاوضة النقابية حريةال)

 الدولية العمل لمنظمة النصية المصادر إلى
 وضعو الجنس حسب الوطنية، والتشريعات
 .المهاجر

، وضع وتفعيل 2020بحلول عام  ب -8
استراتيجية عالمية لعمالة الشباب وتنفيذ الميثاق 

لعمل الصادر عن منظمة فرص اتوفير العالمي ل
 العمل الدولية.

وجود استراتيجية وطنية متطورة   1-ب-8
وتشغيلها من أجل عمالة الشباب، كاستراتيجية 
 مستقلة أو في إطار استراتيجية وطنية للعمالة.

 3النتيجة 

 

زيادة فرص حصول المنش ت الصناعية   3-9
الصغيرة وسائر المنش ت، وال سيما في البلدان 

مية، على الخدمات المالية، بما في ذلك النا
إدماجها في سالسل االئتمانات ميسورة التكلفة، و

 .القيم واألسواق

 4النتيجة  

 

، منح اإلمكانيات وتعزيز 2030بحلول عام   2-10
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، 

بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو 
ثني أو األصل أو الدين أو الوضع االنتماء اإل

 االقتصادي أو غير ذلك.

 النتائج جميعها 

اعتماد السياسات، وال سيما السياسات   4-10
المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، 

 وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا .

نسبة العمل من الناتج المحلي   1-4-10
جور وتحويالت تتضمن األ ، التياإلجمالي

 .الحماية االجتماعية

 النتائج جميعها

تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحٍو   10-7
منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك 
من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي 

 .تتسم بحسن اإلدارة

الواقعة على عاتق  التوظيف تكاليف  10-7-1
 في المكتسب يسنوال الدخل من كنسبةالمستخدم 

 .المقصد بلد

 7النتيجة 

 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين   3-16
الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول 

 الجميع إلى العدالة.

 2النتيجة  

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة   6-16
 للمساءلة على جميع المستويات.

 النتائج جميعها 

ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب   7-16
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على 

 جميع المستويات.

 1النتيجة  

 

تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية   17-14
 .المستدامة

 النتائج جميعها 

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان   17-18
دان نموا  والدول النامية، بما في ذلك أقل البل

 الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة 
في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت 
وموثوقة ومفصلة حسب الدخل والجنس والسن 

واالنتماء العرقي واإلثني والوضع من حيث الهجرة 
واإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص 

 الوطنية،  ذات الصلة في السياقات
 .2020بحلول عام 

 النتائج جميعها 
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 اتـق المعلومـمالح

 الميزانية التشغيلية - 1

وهو مؤلف من األجزاء األربعة  التشغيلية لمنظمة العمل الدولية،يقدم هذا الملحق معلومات إضافية عن الميزانية  .299

وبشأن  األساسية لبرامج منظمة العمل الدوليةالتالية: الجزء األول "الميزانية العادية" بشأن الوظائف والموارد 

اعتمادات الميزانية األخرى؛ الجزء الثاني "المصروفات الطارئة"؛ الجزء الثالث "صندوق رأس المال العامل"؛ 

وهو يتمم المعلومات المفصلة الواردة في  والبنود االستثنائية". الجزء الرابع "االستثمارات المؤسسية

  GB.335/PFA/1/1والوثيقة 2و 1المعلومات  يحق( إضافة إلى مل99-75ات )الفقر  GB.335/PFA/1الوثيقة

  إلى جانب الملحقين األول والثاني.( 5)الفقرة 

بشكل ، يأتي هذا الملحق ليفصل 2019اعتماد مؤتمر العمل الدولي لمستوى الميزانية في حزيران/ يونيه  بعدو .300

ة العمليات الميدانية افظوح بحافظة السياسات العامة، فيما يتعلق 2021-2020ر الميزانية التشغيلية للفترة بأك

 اً تعكس التخصيصات الميزانية الداللية وتسخير الموارد استنادووالشراكات وأنشطة أصحاب العمل والعمال. 

قد يتطلب من  تقديم برنامج العمل المنقح الوارد في هذه الوثيقةوالحالية في المقر واألقاليم.  يةإلى البنية اإلدار

مع االنتهاء  فترة السنتينالموارد ذات الصلة، وهو ما سيتبلور خالل  ية الحالية وتوزيعلهيكلا المدير العام تعديل

 من وضع خطط العمل.

 (2019-2018بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة ) 2021-2020الميزانية التشغيلية للفترة 

 
 الفئة المهنية

 
فئة 
الخدمة 

 مةالعا

 تكاليف
 الموظفين 

 
 التكاليف غير 
المتعلقة 
 بالموظفين

 
مجموع 
 الموارد

  )شهر/ سنة عمل( 

          الجزء األول

          أجهزة اإلدارة السديدة

 839 276 25 459 173 4 380 103 21 8 / 35 10 / 29 مؤتمر العمل الدولي

 061 688 18 817 018 3 244 669 15 1 / 41 3 / 33 مجلس اإلدارة

 937 055 3 227 693 710 362 2 4 / 4 5 / 5 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 812 714 3 913 145 899 568 3 11 / 1 4 / 13 مكتب المستشار القانوني

 81 / 10 83 / 0 42 704 233 8 031 416 50 735 649 

          السياسة العامة

 927 603 25 694 901 1 233 702 23 7 / 25 3 / 86 معايير العمل الدولية

 940 704 21 314 661 2 626 043 19 0 / 21 3 / 66 سياسة العمالة

 239 641 16 719 901 2 520 739 13 0 / 15 0 / 50 المنش ت

 693 417 13 883 720 2 810 696 10 0 / 11 0 / 38 السياسات القطاعية

 756 680 28 913 545 3 843 134 25 0 / 24 0 / 92 اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

 190 274 22 257 239 2 933 034 20 8 / 19 2 / 73 ظروف العمل والمساواة

 868 099 11 868 311 000 788 10 0 / 7 0 / 44 الحماية االجتماعية

 375 033 20 266 510 1 109 523 18 0 / 19 0 / 70 البحوث والمعارف

 313 760 13 048 067 1 265 693 12 0 / 16 0 / 46 اإلحصاءات

 305 582 305 582 0 0 / 0 0 / 0 احتياطي االجتماعات التقنية

 257 007 4 619 323 638 683 3 0 / 2 2 / 12 مكتب نائب المدير العام

 846 495 6 846 495 6 0 0 / 0 0 / 0 التعاون التقني في الميزانية العادية

 577 / 10 160 / 3 158 039 977 26 261 732 184 301 709 
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 الفئة المهنية

 
فئة 
الخدمة 

 مةالعا

 تكاليف
 الموظفين 

 
 التكاليف غير 
المتعلقة 
 بالموظفين

 
مجموع 
 الموارد

  )شهر/ سنة عمل( 

          العمليات الميدانية والشراكات

 781 707 7 189 641 1 592 066 6 0 / 8 0 / 20 التعاون متعدد األطراف

 540 319 5 680 308 860 010 5 10 / 5 5 / 17 الشراكات والدعم الميداني

 414 738 77 187 438 27 227 300 50 0 / 254 7 / 232 البرامج في أفريقيا

 955 837 63 266 246 19 689 591 44 6 / 149 8 / 186 البرامج في األمريكتين

 149 586 18 644 075 5 505 510 13 3 / 37 0 / 48 البرامج في الدول العربية

 332 236 70 071 617 19 261 619 50 1 / 256 10 / 233 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 722 697 24 868 187 5 854 509 19 8 / 62 2 / 97 ج في أوروبا وآسيا الوسطىالبرام

 454 343 8 454 343 8 0 0 / 0 0 / 0 المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو

 841 785 1 841 785 1 0 0 / 0 0 / 0 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 362 494 2 642 158 720 335 2 5 / 3 4 / 6 ر العاممكتب نائب المدي

 842 / 0 776 / 9 191 944 708 88 802 842 280 747 550 
 

         
          منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 555 323 10 423 260 3 132 063 7 6 / 5 0 / 26 أنشطة أصحاب العمل

 735 241 21 815 003 8 920 237 13 0 / 14 0 / 46 أنشطة العمال

 72 / 0 19 / 6 20 301 052 11 264 238 31 565 290 

          
          اإلدارة واإلصالح

          خدمات الدعم

 802 107 46 955 561 23 847 545 22 6 / 103 0 / 38 الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية

 047 996 51 623 689 19 424 306 32 7 / 70 6 / 102 إدارة المعلومات والتكنولوجيا

 614 542 17 735 240 1 879 301 16 1 / 31 11 / 22 االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية

 634 930 12 022 650 1 612 280 11 0 / 14 0 / 41 االتصاالت والمعلومات العامة

 255 882 2 725 128 530 753 2 0 / 3 5 / 10 المشتريات

 214 / 10 222 / 2 85 188 292 46 271 060 131 459 352 
 

         
          خدمات اإلدارة

 043 032 24 295 697 4 748 334 19 8 / 52 11 / 48 تنمية الموارد البشرية

 078 766 15 523 410 555 355 15 9 / 38 9 / 42 اإلدارة المالية

 801 480 4 141 126 660 354 4 0 / 4 2 / 15 البرمجة االستراتيجية واإلدارة

 410 444 2 265 282 145 162 2 0 / 2 0 / 6 مكتب نائب المدير العام

 112 / 10 97 / 5 41 207 108 5 516 224 46 723 332 
 

         
 178 092 7 773 392 1 405 699 5 0 / 16 0 / 10 مكتب المدير العام

          
          اإلشراف والتقييم

 681 434 3 763 254 918 179 3 0 / 3 4 / 10 المراجعة الداخلية واإلشراف

 343 620 871 294 472 325 2 / 0 0 / 1 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

 400 067 1 400 067 1 0 0 / 0 0 / 0 تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات

 503 301 743 141 760 159 3 / 0 6 / 0 الوظيفة المعنية باألخالقيات

 666 030 3 755 760 911 269 2 0 / 2 0 / 8 التقييم

 19 / 10 5 / 5 5 935 061 2 519 532 8 454 593 
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 الفئة المهنية

 
فئة 
الخدمة 

 مةالعا

 تكاليف
 الموظفين 

 
 التكاليف غير 
المتعلقة 
 بالموظفين

 
مجموع 
 الموارد

  )شهر/ سنة عمل( 

          
 712 157 45 458 318 41 254 839 3 10 / 9 0 / 9 اعتمادات الميزانية األخرى

          
 379 420 6– 0 379 420 6– 0 / 0 0 / 0 تسوية تجدد الموظفين

 
         

 986 816 779 275 378 231 711 438 548 4 / 390 1 2 / 940 1 مجموع الجزء األول
 

         
 000 875 000 875 0 0 / 0 0 / 0 الجزء الثاني: المصروفات الطارئة

 
         

 0 0 0 0 / 0 0 / 0 الجزء الثالث: صندوق رأس المال العامل

          
 000 713 15 000 713 15 0 0 / 0 0 / 0 ابع: االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائيةالجزء الر

 
         

 986 404 796 275 966 247 711 438 548 4 / 390 1 2 / 940 1 إلى الرابع(المجموع )األجزاء من األول 

 مسائل أخرى

المستوى الموصى  بشأن( 2019مارس  آذار/) 335في دورته  هتخذعلى دراية بالقرار الذي امجلس اإلدارة  .301

 ينالتكاليف المتزايدة لنظام المنسق تمويليقضي ب ، والذي تضمن اشتراطاً 2021-2020به للميزانية للفترة 

المدير العام  وخالل المناقشة التي جرت آنذاك حول الميزانية، قدمة. قائمالميزانية ال منلألمم المتحدة  ينالمقيم

مليون دوالر أمريكي. وتم رصد الموارد في هذا  6.4المبلغ المطلوب البالغ  كيفية توفير إشارات عامة حول

ستجرى والصدد كما هو موضح في الجدول أدناه، الذي يؤكد على عدم وجود أي أثر على مخصصات األقاليم. 

 .2021-2020التعديالت المطلوبة على الميزانية التشغيلية بمجرد إصدار المخصصات للفترة 

 بالدوالر األمريكي  االدخاراتمصادر 

 000 895 1  اإلدارة واإلصالح حافظةمن الموارد إعادة هيكلة وإعادة توزيع 

 تنمية الموظفين ل ةمخصصاالعتمادات الخفض 
 ( عليهوتدريب الموظفين  نشر النظام المتكامل للمعلومات عن المواردأن تدعم األموال  عد مطلوبا  ي)لم 

 

1 400 000 

 000 446  ة التي استخدمت مسبقا لالجتماعات التقنيةخصصإزالة الموارد غير الم

 000 368  تخفيضات في تكاليف دعم السفر 

 000 263  العامة السياسة حافظةة ضمن التعاون التقني في الميزانية العاديتخفيضات في مخصصات 

 000 198  العامة السياسة حافظةإعادة هيكلة وتدرج المناصب ضمن 

 000 570 4  المجموع

، أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها 2019اعتماد مؤتمر العمل الدولي الميزانية في حزيران/ يونيه  ومنذ .302

بخصوص مضاعف ما بعد التعديالت الخاص بالموظفين المهنيين العاملين في جنيف. وإحدى تبعات ذلك الحكم 

، وهو مبلغ لم يتم تأمينه بعد. 2021-2020الر أمريكي للفترة مليون دو 8.8هي تكاليف إضافية متوقعة بقيمة 

 .GB.337/PFA/1/2بإسهاب في الوثيقة  المسألة هسيبحث مجلس اإلدارة هذو
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 ةالتعاون التقني في الميزانية العاديموارد  موجز عن - 2

 
2020-2021  

)بالسعر الثابت لدوالر الواليات 
 (2019-2018المتحدة 

 845 495 6  السياسة العامة

 758 089 9  البرامج في أفريقيا

 459 539 5  البرامج في األمريكتين

 680 513 2  البرامج في الدول العربية

 175 545 6  البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 200 658 1  وروبا وآسيا الوسطىأالبرامج في 

 841 785 1  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 157 764 2  شطة أصحاب العملأن

 896 784 5  أنشطة العمال

 011 177 42  المجموع
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