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 المقدمة

في ضوء الرؤية  8102-8102يجري تصميم هذا االستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .1

 8180.0-8102واألولويات الجوهرية والتحسينات التنظيمية الواردة في الخطة االستراتيجية للفترة 

االستراتيجيات المقترحة لتشغيل هذه األولويات الواردة في النتائج السياسية العشر وهو يقدم لمحة متعمقة عن  .2

مجلس ان بالتالي، سيكون بإمكوالمستندة إلى أربعة محفزات سياسية مشتركة والمدعومة بثالث نتائج تمكينية. و

ها إلى المزمع تقديمرنامجية اإلرشاد والتوجيه بشأن االستراتيجية العامة للمقترحات الب أن يقدم مسبقا  اإلدارة 

 8102-8102، بهدف أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي البرنامج والميزانية للفترة 8102دورته في آذار/ مارس 

 . 8102في حزيران/ يونيه 

 التركيز على تحقيق التغيير مع النتائج المستدامة - أوالا 

االجتماعية من خالل برنامج العمل الالئق بأهدافه ما فتئ  أولويات المنظمة تهدف إلى تعزيز العدالة  .3

العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق األساسية  - االستراتيجية األربعة أال وهي

كما أعيد تأكيد ذلك في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،  - في العمل

 )إعالن العدالة االجتماعية(. 8112

موضع التنفيذ القرار بشأن الدفع قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل  8102-8102وتضع المقترحات للفترة  .4

بغية تحسين طرائق متابعة والية  8102العمل الالئق، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه 

 يشهد تغيرات عميقة وسريعة. منظمة العمل الدولية في عالم عمل 

( وتسّخر الفرص التي 8101)برنامج عام  8101أهداف برنامج التنمية المستدامة لعام كما تتناول المقترحات  .5

االلتزام العالمي بالعمل الالئق كمحفز  8101أمام المنظمة وهيئاتها المكونة. ويعكس برنامج عام  ايتيحها تنفيذه

ام على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. وفي هذا االستعراض التمهيدي، رئيسي للنمو الشامل والمستد

تحدد كل استراتيجية للنتيجة السياسية أهداف التنمية المستدامة والمقاصد ذات الصلة التي تسهم فيها إلى جانب 

 ولةجهة مسؤلية إما الروابط بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة التي تُعتبر فيها منظمة العمل الدو

 مشاركة. ويرد موجز عن هذه اإلسهامات والروابط في الملحق. جهةأو 

وتتجلى في هذا االستعراض التمهيدي الدروس المستخلصة من الخبرات السابقة ويواصل الجهود المبذولة في  .6

نتائج ذات األولوية. عدد محدود من ال علىفترة السنتين الحالية من أجل تركيز برنامج منظمة العمل الدولية 

االستمرارية والتكيف مع التطور الحاصل في عالم العمل والقضايا الجديدة الناجمة  بينوهو يضم توازنا  مناسبا  

-8102التمكينية المقترحة إلى تلك الواردة في البرنامج والميزانية للفترة النتائج عنه. وتستند النتائج السياسية و

 ت األخيرة في عالم العمل والنظام متعدد األطراف. في حين تعكس التطورا 8102

يسمح لمنظمة العمل الدولية أن تستجيب للحقائق والمطالب الداخلية والخارجية ومن شأن تنفيذ هذه النتائج أن  .7

وتتكيف معها وأن تجد توازنا  بين االستقرار والقدرة على التنبؤ وبين المرونة والقدرة على التكيف. ومن بين 

 ؛النماذج الجديدة لهجرة العمال وحراكهم حجم وتعقيديات الجديدة التي تسعى النتائج إلى مواجهتها، هناك التحد

الحاجة إلى معالجة العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية على نحو أكثر انتظاما ؛ الجهود المبذولة 

 ل الدولية.إلدماج االستدامة البيئية بشكل أفضل في نشاط منظمة العم

وبما أّن فترة المقترحات تشمل مئوية منظمة العمل الدولية، فإّن النتائج تضم تخطيط وتقديم األعمال في المستقبل  .8

رحات التمكينية لمقتالنتائج بموجب مبادرات المئوية السبع، مما من شأنه أن ينّور ويوجه النتائج السياسية و

بل العمل الصدارة في أنشطة مئوية منظمة العمل الدولية من خالل البرنامج والميزانية. وتحتل مبادرة مستق

معالجة المسائل السياسية الرئيسية في عصرنا هذا، وتستكملها س  مبادرات أخرى هي: مبادرة اإلدارة السديدة 

 اء.رومبادرة المعايير ومبادرة المنشآت ومبادرة المرأة في العمل ومبادرة القضاء على الفقر والمبادرة الخض
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تتضمن مقترحات وهذا االستعراض التمهيدي، س 8180-8102ورهنا  بمناقشة الخطة االستراتيجية للفترة  .9

 نتيجة من النتائج السياسية العشركل ل ومفّصلةمقترحات مستفيضة  8102-8102البرنامج والميزانية للفترة 

وإطار  قديمهاتوالنتائج التمكينية الثالث، بما في ذلك عرض أكثر تفصيال  ألبرز النتائج التي يتعين على المكتب 

للنتائج يجري وضعه على ضوء إرشادات مجلس اإلدارة بشأن المؤشرات األولية الواردة في هذا االستعراض 

 التمهيدي.

يرات يئج على قياس إسهامات منظمة العمل الدولية في تحقيق التغوفيما يتعلق بالنتائج السياسية، يركز إطار النتا .11

على مستوى النتائج. وفي هذا الصدد، يقيس هذ اإلطار طريقة ومدى مساهمة مخرجات برنامج منظمة العمل 

 الدولية، في دعٍم لهيئاتها المكونة، في تحقيق التغيير والنتائج المستدامة. 

ء إزاء التغيرات المتوقعة والواردة في كل استراتيجية للنتيجة السياسية. ويحدد إطار النتائج مؤشرات األدا .11

معايير النجاح التي  8102وسوف تعرض في الوثيقة المزمع تقديمها إلى دورة مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

، من متصف البعدين النوعي والكمي اللذين سيجري قياسهما والتبليغ عنهما فيما يتعلق بكل مؤشر. وبوجه عا

محفزات التكون  ضمن أيضا  أنت أنشأن معايير النجاح أن تصف نطاق وطبيعة التغيير الضمني في المؤشر و

عنها حسب مقتضى الحال. وستقَدم لكل مؤشر خطوط أساس وأهداف كمية  ا  السياسية المشتركة معالجة ومبلغ

 ووسائل التحقق منها.  تحدد ما الذي سيتم تحقيقه خالل فترة السنتين ضمن الموارد المخصصة

من المقترحات ددا  محددا  ع 8102-8102باإلضافة إلى ذلك، ستتضمن مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .12

لكل نتيجة سياسية ولمحة عامة عن نشاط منظمة العمل الدولية في األقاليم واالتجاهات  الخاصة بالميزانية

رات، على القدتنمية  بشأن تهامنظمة العمل الدولية واستراتيجيلالشامل بحوث الوالمكونات الرئيسية لبرنامج 

 التوالي.

 النتائج السياسية - ثانياا 

 و شامل وظائف أكثر وأفضل من أجل نم: 0النتيجة 
 وتحسين آفاق عمالة الشباب

إعالن النتيجة: تنفذ الدول األعضاء سياسات وبرامج تعزز وظائف أكثر وأفضل وتعزز آفاق عمالة الشباب 
 من أجل تحقيق نمو وتنمية شاملين. 

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

ساء نتوليد فرص العمالة الكاملة والمنتجة والالئقة والمختارة بحرية لجميع الفي تحٍد يتمثل أمام الدول األعضاء  .13

مليون شخص عاطل عن العمل  022قّدر وجود ،  كان ي8102والرجال الذين يرغبون في العمل. وفي عام 

مليون شخص. وفي حين وضع  الكثير من البلدان سياسات وبرامج لتعزيز الوظائف  20وبلغ  بطالة الشباب 

قلب تالمالنمو االقتصادي المتدني والالئقة في االقتصاد المنظم مع التركيز على الشباب، يتفاقم التحدي بفعل 

والتغيرات الهيكلية، من قبيل التحول الديمغرافي والتطورات التكنولوجية السريعة، التي تعيد رسم معالم العرض 

والطلب على اليد العاملة والمهارات. وتواجه البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث تحديات إضافية في 

 سبل العيش، السيما بالنسبة إلى السكان النازحين.تعزيز الوظائف واستدامة 

 دروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقةال

تتأثر البلدان بطرائق مختلفة بهذه التحديات وينبغي لالستجابات أن تعكس تنوع األوضاع والقيود والفرص  .14

قة اسة العمالة، يشمل تدابير منسبعينها. ومن الضروري اتباع نهج استباقي وشامل ويراعي نوع الجنس إزاء سي

تظهر الدروس المستخلصة من مواجهة  ،جمالي الطلبانكماشا  إل يشهدمن جانبي العرض والطلب. وفي سياق 

بما فيها بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة  - للعمالة ياألزمات ضرورة وجود دمج بين أطر االقتصاد الكلي المؤات

 سيما الشباب. وال الهادفةسوق العمل  وبين تدخالت - والتحول الهيكلي

ومن شأن الحوار االجتماعي المستنير والتشاور الثالثي بشأن وضع السياسات، بما في ذلك استخدام منهجيات  .15

ابتكارية للوظائف وتشخيص المهارات وعمليات تقييم أثر العمالة، أن يحقق أقصى حد من األثر واالستدامة. 

الكيانات الحكومية والتي تراعي الدور الرئيسي للقطاع الخاص في مجال  فيما بينالمنسقة والسياسات العامة 
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 .هي سياسات تتسم بأهمية خاصةل االستثمار وخلق الوظائف وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 وضع السياسات بفعالية، في حين منلومن الضروري إتاحة معلومات سوق العمل واستخدامها بشكل أفضل 

 شأن الرصد المتواصل لفعالية التدخالت أن يعزز النجاح.

 المتوقعةالتغيرات 

امة من خالل إجراءات مستد - بما في ذلك لصالح الشباب - على تعزيز وظائف أكثر وأفضل تركيز النتيجةإّن  .16

ب( -0اية )الغ 0سيما الهدف  وجيدة الموارد ومتسقة، إنما هي حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال

ب( -2و 2-2و 2-2و 5-2و 0-2و 8-2و 0-2)الغايات  2( والهدف 5-4و 4-4و 0-4)الغايات  4والهدف 

يرتبط بمؤشرات أهداف  لعمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة(. وا4-01و 0-01)الغايتان  01والهدف 

 ة.المنظم مسؤوليةتح   0-ب-2و 0-2-2و 8-5-2و 0-5-2و 0-8-2التنمية المستدامة 

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .17

تحسين سياسات العمالة واألطر المؤسسية الشاملة الممولة بشكل مناسب والراسخة في االلتزام الثالثي  ■

النُظم  والمدعومة من آليات ثالثية ذات صلة مشتركة بين الوزارات وقائمة على البينات المجمعة من

قيق تح إزاءالتي يمكن استخدامها أيضا  لقياس التقدم المحرز  ،لسوق العم وإحصاءات لمعلومات ةسنالمح

 أهداف التنمية المستدامة؛

سياسات وبرامج أكثر فعالية لتسهيل انتقال الشباب إلى العمل الالئق من خالل زيادة استخدام بينات النهج  ■

 وعمليات تقييم األثر؛ والتقييمالناجعة والشراكات االبتكارية بين القطاعين العام والخاص 

سوق العمل والتطورات التكنولوجية بغية الحد  تغيراتنُظم لتطوير المهارات أكثر استجابة ومكيفة مع  ■

من انعدام تناسب الوظائف والمهارات، مما من شأنه أن يعيق تنمية المنشآت والقدرة على االستخدام وأن 

 يعزز النفاذ إلى سوق العمل من خالل التدريب؛

خطوات ملموسة تتخذها الهيئات المكونة فيما يتعلق بما يلي: )أ( سياسات االقتصاد الكلي المؤاتية للعمالة؛  ■

أو االستثمار في البنية التحتية واالستراتيجيات البيئية  التجاري)ب( االستثمار القطاعي أو الصناعي أو 

 نمية المنشآت؛التي تولّد وظائف أكثر وأفضل في حين تعزز التحول الهيكلي وت

تعزيز شمولية عالقات العمل ومؤسسات سوق العمل، التي تتضمن المفاوضة الجماعية واألجور والحد  ■

العمالة، بما في ذلك أشكال االستخدام غير  وحمايةاألدنى لألجور ووق  العمل والترتيبات التعاقدية 

 المعتادة؛

لسوق العمل، بما في ذلك الوصول إلى المجموعات  نشطة وسياساتإدارات استخدام أكثر فعالية وشمولية  ■

المستضعفة والعاملين في االقتصاد غير المنظم، إلى جانب المزيد من االتساق والتنسيق والتنظيم في تقديم 

 الخدمات العامة والخاصة.

 مؤشرات مقترحة

 .شاملة الدول األعضاء التي وضعت أو نقحت أو نفذت أو رصدت أطر عمالةعدد : 4-4المؤشر  ■

 نلشبااالشابات ولصالح الالئقة الدول األعضاء التي اتخذت إجراءات مستهدفة بشأن الوظائف عدد : 6-4المؤشر  ■
 .من خالل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متعددة الجوانب

الدول األعضاء التي اتخذت فيها الهيئات المكونة إجراءات بشأن ُنظم تنمية المهارات عدد : 9-4المؤشر  ■
واالستراتيجيات والبرامج من أجل الحد من عدم تناسق المهارات وتعزيز الوصول إلى سوق العمل من خالل 

 .التدريب

الدول األعضاء التي قامت فيها الهيئات المكونة بتعزيز القدرات بشأن سياسات االقتصاد عدد : 1-4المؤشر  ■
ة ة أو صناعية أو تجارية أو سياسات تتعلق بالبنيالكلي المؤاتي للعمالة أو قامت بوضع وتنفيذ سياسات قطاعي

التحتية أو االستثمار أو البيئة من أجل التحول الهيكلي وتعزيز وظائف أكثر وأفضل والتصدي ألوجه انعدام 
 .المساواة

استعرضت سياسات أو برامج أو تدابير أخرى لتعزيز عالقات العمل الدول األعضاء التي عدد : 2-4المؤشر  ■
 .ة ومؤسسات سوق العمل وظروف عمل أفضلالشامل

أطراً تنظيمية أو سياسات أو برامج من أجل تعزيز فعالية الدول األعضاء التي استعرضت  عدد :2-4المؤشر  ■
 .وشمولية إدارات االستخدام والسياسات النشطة لسوق العمل
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 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 يلي:ستركز منظمة العمل الدولية على ما  .18

 شغيليةت وعناصر محددة منها تستخدم أدوات بشأن سياسات العمالة الشاملة مكيفةتوفير مشورة سياسية  ■

من قبيل تشخيص الوظائف وعمليات تقييم أثر العمالة والمنهجيات االستباقية للمهارات والدراسات 

 االستقصائية المتعلقة باالنتقال من المدرسة إلى العمل؛

ت الهيئات المكونة وتقديم راالثالثي بشأن سياسة العمالة، بما في ذلك من خالل بناء قدتسهيل الحوار  ■

 المشورة بشأن آليات التنسيق الفعالة والمشتركة بين الوزارات؛

 التدريب بناء قدرات الهيئات المكونة، بما في ذلك من خالل دورات متخصصة مقدمة بالتعاون مع مركز ■

 ؛)مركز تورينو( تورينو ولية فيالدولي لمنظمة العمل الد

، بما في ذلك فيما يتعلق بالنماذج الناشئة في أسواق العمل التي ترسم جراء البحوث وتقاسم المعارفإ ■

 معالم مستقبل العمل؛

تعزيز وظائف وسبل عيش األشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث وتسهيل وصول الالجئين  ■

البرنامج الرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن الوظائف من أجل السالم إلى أسواق العمل، السيما من خالل 

 .والقدرة على الصمود

 والمحركات السياسية المشتركةأوجه التآزر فيما بين النتائج 

تعزز أوجه التآزر فيما بين  نشيا  مع إعالن العدالة االجتماعية، من شأن التدخالت بموجب هذه النتيجة أتم .19

األهداف االستراتيجية األربعة جميعها ومعظم النتائج األخرى، بما في ذلك االستجابات للتحديات الديمغرافية 

ؤاتية للمنشآت المستدامة في سياسات العمالة (؛ إدماج بيئة م0وتعزيز أرضيات الحماية االجتماعية )النتيجة 

(؛ إدراج العمالة الريفية وتطوير 4وتعزيز روح تنظيم المشاريع وتطوير المهارات لدى الشباب )النتيجة 

البحوث بشأن السمة غير المنظمة والعمل إجراء (؛ 5)النتيجة  لعمالة الوطنية الشاملةياسات االمهارات في س

الوظائف المنظمة بوصفها ركيزة أساسية لالستراتيجيات المتكاملة لالنتقال إلى للحساب الخاص وتعزيز 

قابلية نقل مهارات (؛ تحليل التفاعالت بين سياسات العمالة والهجرة، بما في ذلك 2االقتصاد المنظم )النتيجة 

ومنظمات العمال (؛ بناء القدرات المكيّفة مع منظمات أصحاب العمل 2)النتيجة  عتراف بهاالمهاجرين واال

 (.01)النتيجة 

وتستند االستراتيجية إلى المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتشمل التوعية بشأن معايير العمل الدولية، مع  .21

)رقم  0225شرية، تنمية الموارد الب( واتفاقية 088)رقم  0224إيالء اهتمام خاص إلى اتفاقية سياسة العمالة، 

وإلى عدد من الصكوك األخرى ذات الصلة، بما في ذلك  (22)رقم  0242 التوظيف،إدارات اتفاقية ( و048

. (20)رقم  0244لم(، )االنتقال من الحرب إلى الس ةتنظيم العمالالصك المراجع الذي يحل محل توصية 

بناء و وتتضمن االستراتيجية نهجا  يراعي قضايا الجنسين، بما في ذلك البحوث بموجب مبادرة المرأة في العمل

القدرات بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، إلى جانب المزيد من الجهود لتعزيز استخدام الهيئات المكونة 

للحوار االجتماعي واآلليات الثالثية من أجل تصميم سياسات العمالة والتدريب وإصالحها وتنفيذها. وسوف 

لمساعدة سية لاألسانشطة األعمم في تت تقييم األثر وسوف تدَمج االستدامة البيئية في تشخيص الوظائف ومنهجيا

 التقنية. 

 الشراكات الخارجية

سوف تواصل منظمة العمل الدولية توعيتها العامة لتعزيز االتساق في النُهج إزاء استحداث الوظائف الالئقة  .21

ة العالمية على مستوى واالرتقاء بدعمها من أجل وظائف أكثر وأفضل، بما في ذلك من خالل قيادتها للمبادر

منظومة األمم المتحدة بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب. كما ستشارك مع مجموعة العشرين ومع بلدان 

وستعزز التعاون بين بلدان  سي والهند والصين وجنوب أفريقيا()البرازيل واالتحاد الرو BRICSمجموعة 

 المؤسساتوشراكات والتعاون مع منظومة األمم المتحدة الجنوب بشأن سياسة العمالة. كما سيجري توسيع ال

المالية الدولية والمؤسسات اإلقليمية ومصارف التنمية والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية الفرعية، بغية تحقيق 
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. وعلى المستوى الوطني، سوف تستلزم االستراتيجية 8101المتصلة بالعمالة في برنامج عام  الغاياتواألهداف 

 كة وزارات االقتصاد والمالية واإلنتاج والصناعة، من بين جهات أخرى.مشار

 تقييم المخاطر

من شأن الصدمات االقتصادية والنزاعات واالضطرابات االجتماعية المستجدة أن تخرج التقدم المحرز في  .22

ة االستعداد النتائج المتوقعة عن مساره وأن تفضي إلى المزيد من نزوح السكان داخل الحدود وعبرها. وقل

لمواجهة التغيرات السريعة والهيكلية في سوق العمل قد تفاقم مواطن العجز في الوظائف وعدم تطابق المهارات. 

تعزيز قاعدة البينات بشأن التوعية السياسية؛ معالجة األسباب الجذرية  ما يلي: وتشمل استراتيجيات التخفيف

المؤسسية، السيما قدرات الهيئات المكونة؛ العمل عن كثب مع لمواطن العجز في العمل الالئق؛ بناء القدرات 

 الشركاء من أجل إرساء التحالفات، بما في ذلك االستجابة السريعة لألزمات.

 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها: 8النتيجة 

والمستدامة مع التزام  تعتمد الدول األعضاء نهجا  يقوم على الحقوق إزاء التنمية الشاملةإعالن النتيجة: 
 ثالثي في التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تقدم معايير العمل الدولية أساسا  معياريا  لبرنامج العمل الالئق ولمساهمة منظمة العمل الدولية في برنامج عام  .23

عتماد نهج يقوم على الحقوق من أجل تنمية شاملة . غير أّن الجهود التي تبذلها الدول األعضاء ال8101

 ومستدامة، يعوقها ما يلي:

 0201التفاقية العمل الجبري،  8104باستثناء بروتوكول عام  مستويات متفاوتة من التصديق: ■

 دولة عضوا  إلرساء إطار عالمي من أجل تنفيذ 42تصديقا  من  000ال يزال هناك حاجة إلى (، 82 )رقم

 ؛ي لمنظمة العمل الدوليةات األساسية الثماناالتفاقي

ية، ، كما تبيّنه تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولالثغرات التي تشوب التطبيق الفعلي للمعايير ■

  ومرد ذلك أساسا  إلى أوجه القصور في األطر القانونية ومؤسسات الحوار االجتماعي وآليات اإلنفاذ.

بية كبرى من سكان العالم مستبعدين عن معايير العمل الدولية ويدعو إلى اتخاذ إجراءات ويترك هذا الوضع غال .24

من أجل سد الثغرة بين البرنامج المعياري للمنظمة وترجمة هذا البرنامج إلى تحسينات ملموسة على المستوى 

 القطري وضرورية للمضي قدما  بالعمل الالئق والعدالة االجتماعية. 

 الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقةالدروس 

ي تحسنا  فزيادة في التصديق على معايير العمل الدولية وهيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية   لحظ .25

، حيث توجد حلقة حميدة بين الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية والبرامج القطرية للعمل الالئق هاتطبيق

وكان من شأن جهود المكتب الرامية إلى إرساء التزام ثالثي في اعتماد معايير العمل الدولية والمساعدة التقنية. 

أن أفض  إلى مستويات أعلى من الملكية، معززة بالتالي  ،وتصديقها وتطبيقها واإلشراف عليها واستعراضها

 طبيق. أثر نظام المعايير لدى منظمة العمل الدولية من خالل زيادة التصديق وتحسين الت

 المتوقعة التغيرات

والسيما  8101من شأن العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة أن يقدم إسهاما  هاما  في تنفيذ برنامج عام  .26

 العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة(. ويرتبط 0-02)الغاية  02( والهدف 2-2و 5-2)الغايتان  2الهدف 

 منظمة العمل الدولية.  تح  مسؤوليةامة ألهداف التنمية المستد 8-2-2بالمؤشر 
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 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .27

زيادة تغطية معايير العمل الدولية والنفاذ إليها من خالل تصديق أوسع نطاقا ، مع التركيز على االتفاقيات  ■

ترك على الرامية إلى تخطي التمييز وتحسين حقوق وظروف عمل المجموعات األكثر عرضة ألن ت

 قارعة الطريق؛

تعزيز التدابير التي تتخذها الهيئات المكونة الثالثية وغيرها من الجهات الفاعلة على المستوى القطري  ■

من أجل تطبيق معايير العمل الدولية، بدعٍم من أطر التخطيط الوطنية ومتعددة األطراف من قبيل البرامج 

 متحدة؛ القطرية للعمل الالئق وأطر تخطيط األمم ال

االلتزام الفعال للهيئات المكونة الثالثية وإحساسها بملكية المعايير، عند إعداد معايير العمل الدولية  ■

 .واستعراضها والتبليغ عنهاواعتمادها 

 مؤشرات مقترحة

اقيات واتف: عدد الدول األعضاء التي أحرزت تقدماً إزاء التصديق الكامل على االتفاقيات األساسية 4-6المؤشر  ■
 .اإلدارة السديدة

معايير العمل الدولية، وال سيما استجابًة للقضايا  لتطبيقالدول األعضاء التي اتخذت إجراءات : عدد 6-6المؤشر  ■
 .التي تثيرها هيئات اإلشراف

عايير مإعداد بشأن بتوفير استجابة بوقتها الهيئات المكونة فيها الدول األعضاء التي قامت : عدد 9-6المؤشر  ■
 .والتبليغ عنهاالعمل الدولية 

 ةوسائل العمل ودعم الهيئات المكون

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .28

دعم تطوير وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية شمولية من أجل التصديق على معايير العمل الدولية  ■

 الالئق؛وإدماجها في البرامج القطرية للعمل  وتطبيقها والتبليغ عنها

بالتعاون عادة مع مركز تورينو( وتقاسم المعلومات وأفضل الممارسات استثارة الوعي وبناء القدرات ) ■

 قها؛بليغ عن التقدم المحرز في تطبيتبغية تمكين الدول األعضاء من التصديق على اتفاقيات مختارة وال

مل الدولية والتصديق عليها وتنفيذها عمليات تفضي إلى اعتماد معايير الع إشراك الهيئات المكونة في ■

 والتبليغ عنها واإلشراف عليها واستعراضها في سياق مبادرة المعايير؛

تعزيز ريادة منظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  ■

مبادرة ، باالستناد أيضا  إلى 8101امج عام في عالم العمل وبشأن التنمية الشاملة كإسهام في تنفيذ برن

 المرأة في العمل؛

ات ومؤشرات غايدعم متابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية وتنفيذ  ■

 أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

عزيز معايير العمل الدولية، بحد ذاته، محركا  سياسيا  مشتركا  وضروريا  لتحقيق نتائج جوهرية في كافة يشكل ت .29

النتائج السياسية. وفي الوق  نفسه، ال يمكن إدماج معايير العمل الدولية في البرامج القطرية للعمل الالئق 

لمقدم بموجب المجاالت السياسية التي تشملها والسياسات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة إال من خالل الدعم ا

النتائج األخرى. وسوف ينصّب التركيز على أوجه التآزر وعلى الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز والدفاع 

عن حقوق األشخاص األكثر عرضة ألن يُتركوا على الهامش وتحسين ظروف عملهم. ويشمل ذلك ما يلي: 

(؛ تعزيز إصالح 5بيق معايير العمل الدولية تطبيقا  فعاال  في المناطق الريفية )النتيجة تقديم المساعدة من أجل تط

سيما  (؛ وضع سياسات ومؤسسات تتعلق باالمتثال، ال2التشريعات لتسهيل االنتقال إلى السمة المنظمة )النتيجة 
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بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل (؛ تحسين اللوائح فيما يتعلق 2بالنسبة إلى سالسل القيم العالمية )النتيجة 

 (.01(؛ تدعيم إجراءات منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل )النتيجة 2)النتيجة 

هيئات هذه النتيجة من حيث أنه يعزز قدرة اللالستراتيجية فيما يتعلق بيُعتبر الحوار االجتماعي عنصرا  محوريا  و .31

منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالمعايير على المستويين العالمي  المكونة الثالثية على المشاركة في إجراءات

والقطري، بما في ذلك المتابعة بشأن تعليقات النظام اإلشرافي. كما سيجري تعزيز أدوات وصكوك محددة من 

أجل التصدي ألوجه انعدام المساواة والتمييز على المستوى القطري وشواغل المجموعات المهمشة وتطلعاتها. 

وسوف تستعرض البحوث الروابط بين معايير محددة لمنظمة العمل الدولية والبيئة مع إيالء االعتبار الواجب 

لالتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة وللصكوك المتعلقة باالقتصاد غير المنظم والشعوب األصلية 

 والعمال الريفيين.

 الشراكات الخارجية

لية بزيادة شراكاتها مع وكاالت التنمية ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات ستقوم منظمة العمل الدو .31

المالية الدولية والمنظمات اإلقليمية، السيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق اإلنسان ومؤشرات أهداف 

ة الوطنية لهيئات القضائيالتنمية المستدامة ذات الصلة بمعايير العمل الدولية. وسيتواصل تعزيز الشراكات مع ا

 والبرلمانات، بما في ذلك من خالل المساعدة التقنية في مجال قانون العمل.

 تقييم المخاطر

يمكن أن يكون للنمو االقتصادي البطيء في االقتصادات القيادية والناشئة أثر سلبي في الحد من الحيّز السياسي  .32

على الحقوق. وسوف تسعى تدابير التخفيف إلى تقوية تأثير لوضع السياسات االقتصادية واالجتماعية القائمة 

الهيئات المكونة والشركاء اآلخرين وسوف تدمج حمالت التوعية والشراكات وتحسن قاعدة المعارف في 

 محاولة لبناء توافق في اآلراء بشأن دور معايير العمل الدولية في تحقيق التنمية المستدامة.

 الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها: إرساء أرضيات 3النتيجة 

توسع الدول األعضاء نطاق الحماية االجتماعية وتحّسن إدارة ُنظم الحماية االجتماعية إعالن النتيجة: 
واستدامتها، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، بغية منع الفقر والحد منه وتحقيق النمو الشامل والعدالة 

 االجتماعية.

 ينبغي التصدي لهالتحدي الذي 

إّن الغالبية الكبرى من شعوب العالم غير قادرة على التمتع بالحق األساسي أال وهو الضمان االجتماعي؛ ويفتقر  .33

منهم إلى الحماية االجتماعية المالئمة. وينبغي مواجهة هذا التحدي بغية حماية السكان  ما يناهز ثالثة أرباعٍ 

 ق النُظم المستدامة وتعزيز االنتعاش االجتماعي واالقتصادي.والتصدي التجاهات التشيخ وتوسيع نطا

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

ينبغي إدراج الحق العالمي في الحصول على الحماية االجتماعية في السياسات والقوانين الوطنية وفي األطر  .34

واالستبعاد االجتماعي والسماح لمثل هذه الحماية أن العالمية واإلقليمية بغية الحد من الفقر وانعدام المساواة 

. وفي ظل اإلرادة السياسية والتصميم السليم وتحليل التكاليف والحيّز كمثب  آلي اجتماعي واقتصاديتكون 

المالي والحوار االجتماعي الشامل، حتى في أوقات التقشف، من الممكن إرساء وتعزيز نُظم الحماية االجتماعية، 

 أرضيات الحماية االجتماعية، بشكل تدريجي. بما فيها

 المتوقعة التغيرات

( 0-0، الغاية 0يسهم مباشرة في هدف القضاء على الفقر )الهدف العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة  إنّ  .35

العمل (. ويرتبط 4-01ب و-2و 5-2و 4-5و 2-0تح  أهداف أخرى )الغايات مدرجة وهو يتعلق بعدة غايات 



GB.328/PFA/2 

 

GB328-PFA_2_[PROGR-160923-2]-Ar.docx 8  

 0-4-01و 0-ب-2و 8-ألف-0و 0-0-0بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة به في إطار هذه النتيجة  المضطلع

 مشاركة.جهة أو  جهة مسؤولةالتي تكون فيها منظمة العمل الدولية 

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .36

اق مع توسيع نط االجتماعيةالوطنية للحماية أو السياسات أو األطر القانونية تحسين االستراتيجيات  ■

التغطية أو تحسين المنافع، باسترشاد من الحوار االجتماعي ومعايير العمل والمبادئ التي تعزز المساواة 

 بين الجنسين وعدم التمييز؛

واستدامتها من خالل اإلصالحات السياسية  الحماية االجتماعية وإدارتها الماليةتقديم تحسين تنظيم  ■

 اء القدرات المؤسسية؛والتنظيمية وبن

زيادة قدرات الهيئات المكونة وتوسيع قاعدة المعارف من أجل تنفيذ فعال للنُظم الوطنية للحماية  ■

 االجتماعية، بما في ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة.

 مؤشرات مقترحة

القانونية الوطنية للحماية  : عدد الدول األعضاء التي تحّسن استراتيجياتها أو سياساتها أو أطرها4-9المؤشر  ■
 االجتماعية بغية مد نطاق مالءمة اإلعانات أو تحسينها.

: عدد الدول األعضاء التي تحّسن سياساتها المؤسسية أو أطرها التنظيمية من أجل تعزيز اإلدارة 6-9المؤشر  ■
 السديدة واإلدارة المالية واالستدامة لتوفير الحماية االجتماعية.

: عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة بتعزيز قواعد معارفها وقدراتها من أجل 9-9المؤشر  ■
 ورصد ُنظم الحماية االجتماعية.وإدارة تصميم 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .37

لحماية ل عالمية ه ووضع أطر مؤسسية وقانونية لبناء نُظمتصميم الحيّز المالي وتقدير تكاليفه وتقييم ■

 االجتماعية أو توسيع نطاقها أو إصالحها، بما فيها أرضيات الحماية االجتماعية؛

تعزيز اإلدارة السديدة لنُظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك اإلدارة المالية والتنسيق وآليات تقديم  ■

 الخدمات؛

ف للحفاظ على موقع منظمة العمل الدولية كوكالة ذات مرجعية بشأن الحماية إرساء قاعدة المعار ■

 االجتماعية؛

دعم عملية رصد أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية من خالل مجموعة منسقة  ■

 من المؤشرات ومنهجيات جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛

تكاملة ومحددة السياق بهدف مد نطاق التغطية وضمان سبُل الوصول إلى الخدمات ترويج نُهج ابتكارية وم ■

أمام العاملين في االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي والعمال المهاجرين والعمال المنزليين وغيرهم، 

 ؛ةيالمعوقين والشعوب األصل األشخاصو ص المناعة البشرية/ اإليدزبفيروس نقمثل العمال المصابين 

تعزيز قدرة الهيئات المكونة على المشاركة في تصميم نُظم الحماية االجتماعية وتنفيذها ورصدها  ■

 لالستجابة بفعالية للتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالم العمل؛

ع لحماية االجتماعية للجميالرامي إلى توفير اهدف العمل الالئق ل تحقيقا  تعزيز التحالفات والشراكات  ■

في البرامج والنقاشات السياسية على المستويين العالمي واإلقليمي، باالستناد  هذا الهدف إدراج وضمان

 أرضيات الحماية االجتماعية للجميع.  إرساء لمنظمة العمل الدولية بشأنلبرنامج الرائد أيضا  إلى ا
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 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

ت أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة من خالل التصدي لتبعات سوف تعزز التدخال .38

التحديات الديمغرافية والبطالة وسياسات سوق العمل النشطة، بما في ذلك من خالل برامج العمالة العامة وفي 

العمال العمال الريفيين والعاملين في االقتصاد غير المنظم و(؛ إدراج 0سياسات العمالة الوطنية )النتيجة 

(؛ 2و 2و 5المهاجرين تح  مظلة الحماية االجتماعية االكتتابية وغير االكتتابية وتسهيل السمة المنظمة )النتائج 

 (.01بناء قدرة الشركاء االجتماعيين على التأثير في القرارات السياسية بشأن الحماية االجتماعية )النتيجة 

( 818)رقم  8108معياري قوي وتسترشد بتوصية أرضيات الحماية االجتماعية، وتتمتع االستراتيجية بطابع  .39

يرها من معايير العمل الدولية المحدثة غ( و018)رقم  0258واتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 

قولة ومع وتعززها، مع التركيز على تمكين الهيئات المكونة على وضع سياسات فعالة اجتماعيا  وناجعة ماليا  

التكلفة ضريبيا  من أجل توسيع نطاق الضمان االجتماعي. وسيولى انتباه خاص لتصميم تدابير تراعي الجنسين 

لسياسات األخرى للتنمية المستدامة والتغير ما لوتوسيع نطاق حماية األمومة/ األبوة. وستراعي التدخالت 

 على نُظم الحماية االجتماعية.   انعكاسات ، منالهيكلي الرامي إلى تحقيق اقتصادات أكثر اخضرارا  

 الشراكات الخارجية

ستواصل منظمة العمل الدولية بناء وصون دورها الريادي في المبادرات االستراتيجية المشتركة بين الوكاالت  .41

لمتحدة اوالمبادرة المشتركة بين األمم  مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية االجتماعيةمن قبيل 

. كما ستعزز التحالفات والشراكات االستراتيجية مع ومنظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية االجتماعية

 مع وكاالت أخرى لألمم المتحدة والبنك الدولي والمصارف اإلقليمية ومجموعة العشرين، وسيستمر الحوار

لإلبقاء على مد نطاق الحماية االجتماعية،  القتصادينظمة التعاون والتنمية في الميدان اصندوق النقد الدولي وم

بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية التي تحتل الصدارة في البرامج العالمية واإلقليمية والوطنية. كما 

مجموعة بلدان  وجهات فاعلة نافذة من قبيلسيُستحدث أثٌر مضاعف من خالل التعاون بين بلدان الجنوب 

BRICS ان رابطة دول جنوب شرق آسيابلد( و)البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا  

 من خالل الفرق القطريةواالتحاد األفريقي، من جملة أمور أخرى. ومن شأن األنشطة المشتركة المضطلع بها 

 ت وأطر قانونية وطنية للحمايةأن تدعم الجهود التي تبذلها الهيئات المكونة لوضع استراتيجيا لألمم المتحدة

 .االجتماعية وتنفيذ نُظم منسقة للحماية االجتماعية

 تقييم المخاطر

التقشف  سياساتفرضها تقد تجري البلدان إصالحات سريعة يكون لها أثر اجتماعي ضار بسبب الضغوط التي  .41

غير تكون غير مستدامة وتماعية تصميم وتنفيذ نُظم للحماية االجبهذه البلدان  قومتصحيح المالي، أو قد تالو

وتشمل التدابير التخفيفية التوعية القائمة على  مرضية من حيث التغطية.مالئمة من حيث االحتياجات وغير 

البينات بشأن الدور االجتماعي واالقتصادي اإليجابي لسياسات الحماية االجتماعية بغية حماية العمال 

 ة.األولويات والقدرات االقتصادية والمالية الوطنيإظهار واألشخاص المستضعفين، وفي الوق  نفسه 

 المنشآت المستدامة عزيزت: 4النتيجة 

عزز الدول األعضاء المنشآت المستدامة كوسيلة الستحداث وظائف أكثر وأفضل وكعنصر إعالن النتيجة: ت
 أساسي في استراتيجياتها اإلنمائية.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

واجه المنشآت تحديات في تقديم إسهامات كبيرة الحجم ومستدامة إلى العمالة الالئقة والمنتجة. وتشمل هذه ت .42

التحديات بيئات مؤاتية غير محفزة وإنتاجية متدنية ونقصا  في المهارات، غالبا  ما تكون مرتبطة بظروف العمل 

يم المشاريع. ومن المسلم به أّن القطاع السيئة ودرجات عالية من السمة غير المنظمة ونقص في روح تنظ

الخاص هو محرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام والستحداث العمالة والعمل الالئق، وبالتالي من المهم مواجهة 

 هذه التحديات بفعالية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني. 
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 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

بادرات تنمية المنشآت القائمة بحد ذاتها أن تحقق تأثيرا  مستداما  على النطاق المطلوب، مما يدعو من الصعب لم .43

إلى نُهج متكاملة وتلقائية تحّسن أداء األسواق والقطاعات وسالسل القيم كافة، بما فيها سالسل التوريد واإلمداد 

في التركيز من التقديم المباشر للخدمات إلى تسهيل  العالمية. ويتطلب ذلك تدخالت أقل عددا  وأكبر حجما  وتحوال  

 . ما هو مجٍد وما هو غير مجدٍ التغيير باالستناد إلى 

 التغيرات المتوقعة

 4-2و 0-2ايات ــسيما الغ ة المستدامة والــداف التنميـمن أه 2تقدم االستراتيجية إسهاما  مباشرا  في الهدف  .44

من  0-0-2بالمؤشر إطار هذه النتيجة العمل المضطلع به في رتبط (. وي0-2)الغاية  2، وفي الهدف 01-2و

 منظمة العمل الدولية. تح  مسؤوليةأهداف التنمية المستدامة، 

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية:و .45

 األداء االقتصادي وتدعم لبيئة قطاع األعمال تعزز استحداث المنشآت المستدامة ونموها إصالحات فعالة ■

 واالجتماعي والبيئي لهذه المنشآت وتعزز االستثمار وتسهل االنتقال إلى السمة المنظمة؛

تدخالت فعالة تساعد المنشآت وأصحاب المشاريع المحتملين بشكل مباشر، وتفضي إلى استحداث  ■

 المنشآت المستدامة ونموها؛

في سالسل التوريد واإلمداد العالمية وغيرها من  ينوأصحاب المشاريع المحتمل تعزيز إدماج المنشآت ■

 سالسل القيم، مما يفضي إلى ظروف عمل أفضل وإنتاجية أعلى وإنتاج أكثر نظافة.

 مؤشرات مقترحة

: عدد الدول األعضاء التي وضعت أو اعتمدت إصالحات لبيئة قطاع األعمال تسهم في بيئة مؤاتية 4-1المؤشر  ■
 .للمنشآت المستدامة

: عدد الدول األعضاء التي وضعت ونفذت تدخالت فعالة لمساعدة المنشآت المستدامة وأصحاب 6-1المؤشر  ■
 .المشاريع المحتملين بشكل مباشر

أو  ممارسات األعمال المسؤولة: عدد الدول األعضاء التي وضعت ونفذت منصات حوارية بشأن 9-1المؤشر  ■
 األسواق والقطاعات وسالسل القيم، بما فيها سالسل التوريد واإلمداد العالميةالبرامج الفعالة من أجل تحسين أداء 

 بغية خلق وظائف أكثر وأفضل.

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .46

 استحداث بيئة مالئمة لتعزيز المنشآت المستدامة؛ ■

 ل تطوير سالسل قيم متكاملة ونظامية؛تحسين أداء األسواق والقطاعات من خال ■

من خالل العمل بشكل وثيق مع مركز تورينو  هارات مباشرة األعمال الحرة واألعمال التجاريةتطوير م ■

واستخدام منتجات تدريبية لمنظمة العمل الدولية من قبيل تلك المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 المشاريع من النساء والشباب؛ والتعاونيات والوظائف الخضراء وأصحاب

مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة اإلنتاجية وفعالية الموارد وتحسين ظروف العمل من  ■

( ومن خالل SCORE) نامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافسخالل برامج من قبيل بر

 ؛ج العمل األفضلبرنامتقوية أوجه التآزر مع برامج أخرى، من قبيل 
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 وأدوات "مرفق إنجاح نشاط التمويل بالغ الصغر"تحسين النفاذ إلى الخدمات المالية باستخدام حزمة " ■

 التأمين النافذ"؛

وضع لتوفير مكتب للمساعدة كمركز موحد للمنشآت التي تلتمس المشورة بشأن معايير العمل الدولية  ■

 .  المستدامة المسؤولية االجتماعية للشركات وسالسل التوريد واإلمداد سياسات بشأن

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

بشأن السياسات والعمليات  2و 0سوف تستند التدخالت إلى أوجه التآزر مع النتائج األخرى، السيما النتيجتين  .47

و، بما في ذلك إضفاء السمة المنظمة واتخاذ المؤاتية لتنمية المنشآت والنمالظروف المتكاملة من أجل تعزيز 

تدابير لصالح الشباب. كما ستتناول االستراتيجية مسائل من قبيل تطوير سالسل القيم بالنسبة إلى الصناعات 

ريفي قتصاد الالغذائية والتعاونيات والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ واالستدامة البيئية في اال

(؛ تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على المشاركة في الحوار بشأن اإلصالح 5)النتيجة 

 (.01السياسي وتوفير خدمات للمنشآت )النتيجة 

وتترسخ االستراتيجية في معايير العمل الدولية ذات الصلة وسوف تشمل تعزيز إعالنات منظمة العمل الدولية  .48

أن تعزيز . ومن شعددة الجنسيةالمبادئ الثالثي بشأن المنشآت  متواستثارة الوعي بشأنها، السيما إعالن المعنية 

قدرة الهيئات المكونة على المشاركة في حوار اجتماعي بشأن اإلصالحات السياسية وتقديم تدخالت على مستوى 

ود الرامية إلى اإلصالح السياسي تقديم االستراتيجية. وستشمل الجه لهذهالمنشأة، أن يشكل عنصرا  أساسيا  

المشورة والتوصيات بشأن تعميم قضايا الجنسين ودعم النساء في قطاع األعمال. كما سينصب تركيز التدخالت 

على مستوى المنشأة، من بين جملة أمور أخرى، على صاحبات المشاريع. وسيجري تعزيز االستدامة البيئية 

ى المنشأة  من أجل إرساء عمليات وتدخالت أكثر نظافة ومجدية من حيث من خالل تقديم الدعم على مستو

التكاليف في مجال التكنولوجيا والمنتجات النظيفة ألسواق خضراء جديدة في ضوء فرص النمو الحاصل في 

 قطاعات بعينها.

 الشراكات الخارجية

توى الت أكبر حجما  وشاملة على المسسوف تقوم منظمة العمل الدولية بتوسيع وتقوية الشراكات بهدف تنفيذ تدخ .49

 عارفالم القطري في سياق البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم المتحدة البرنامجية. كما ستولّد وتنشر

ز االتساق السياسي على المستويين الوطني يتنمية المنشآت وتعز المبذولة من أجل تدخالتالبشأن نتيجة 

 والعالمي. 

ة ضيفوالشريكة األساسية منظمات دولية حكومية وغيرها من المنظمات الدولية من قبيل موستشمل الجهات  .51

 وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ة األمم المتحدة لشؤون الالجئينفوضيوم األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

ة نظممالتفاق العالمي لألمم المتحدة ووا ن تغير المناخاألمم المتحدة اإلطارية بشأاتفاقية ة وأمانة وتمكين المرأ

ين من أجل المانح ولجنةستشاري لمساعدة أشد الناس فقرا  الفريق االو حدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(األمم المت

والمنصة األوروبية للتمويل بالغ الصغر والحلف التعاوني الدولي وشبكة التأمين بالغ الصغر  تنمية المنشآت

بطة والرا التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة العمل لصالح االقتصاد األخضر لالشراكة من أجو

 العالمية لوكاالت ترويج االستثمار ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب فرادى المنشآت في سياق مبادرة المنشآت. 

 تقييم المخاطر

ير من مجاالت التدخل المتداخلة والتي غالبا  ما قد ال يفضي الدعم السياسي إلى التغيرات المتوخاة بسبب الكث .51

تبرز الحاجة إلى معالجتها في آٍن واحد، وأيضا  بسبب تعقد العمليات السياسية الوطنية. وسعيا  إلى التخفيف من 

هذا الخطر، ينبغي للهيئات المكونة أن تحدد أولويات واضحة في مستهل الحوارات السياسية وأن تشارك بنشاط 

 لة تنفيذ السياسات.طوال مرح

ومن الممكن أال تدرج الدول األعضاء التدخالت الفعالة والقابلة للتوسيع على مستوى المنشأة بشكل كامل في  .52

السياسات الوطنية، مما يؤدي إلى نقص في االستدامة. وسوف يشمل التخفيف إعداد ونشر المعارف بشأن كلفة 
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ة للهيئات المكونة وتوفير المشورة بشأن التوازن بين الرسوم وفائدة مثل هذه التدخالت وبناء قدرات مستهدف

 والخدمات من خالل اإلعانات المستمدة من الميزانيات الوطنية.

 وفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي: ت5النتيجة 

لمنتجة اتضع الهيئات المكونة الثالثية سياسات واستراتيجيات وبرامج تزيد من فرص العمالة إعالن النتيجة: 
 والعمل الالئق في االقتصاد الريفي.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

ياسية في البرامج الس تجاهلهتشكل المناطق الريفية محركات محتملة للنمو والتنمية، غير أّن ذلك غالبا  ما يتم  .53

 التي تزداد فيها المناطقفي المائة من العمال الفقراء في العالم مستخدمون في هذه  21الوطنية والدولية. وقرابة 

 المناطق من إمكانياتالسمة غير المنظمة وتتفشى فيها مواطن العجز في العمل الالئق. وبغية االستفادة 

النقص في السياسات الفعالة التي تستهدف مسائل العمالة واليد مشكلة ، ال بد من معالجة استفادة كاملة الريفية

األطر المؤسسية والقانونية الضعيفة وقاعدة المعارف غير  اتفاقمه كلةهي مشالعاملة في االقتصاد الريفي، و

 المالئمة. 

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

تستلزم التحديات متعددة األوجه في المناطق الريفية نهجا  متكامال  يضع العمل الالئق في صميم األطر  .54

أن يكون للتدخالت أثر واستدامة أكبر إذا دمج  الدعم السياسي واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية. ويرجح 

للهيئات المكونة مع إجراءات محددة األهداف في قطاعات بعينها. ولئّن قطاعات األغذية الزراعية وصيد 

 راألسماك وتربية المائيات تُعتبر مصدر دخل غالبية الفقراء الريفيين، فإنّها تتمتع بإمكانات هائلة من أجل تحري

النمو الشامل واألخضر والمقاوم لتغير المناخ. وتقوية الصوت الجماعي للعمال وأصحاب العمل الريفيين 

 وتمكين النساء والمجتمعات األصلية أمٌر أساسي.

 التغيرات المتوقعة

ة ـ)الغاي 8( والهدف 8-0ة ـ)الغاي 0سيما الهدف  ترتبط االستراتيجية بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، ال .55

(، التي تدعو إلى مزيد من التركيز على االقتصاد الريفي. كما ستسهم في مبادرة 8-2)الغاية  2( والهدف 8-0

في وضع حد للفقر المدقع  من االضطالع بدور أكبر منظمة العمل الدوليةالقضاء على الفقر من خالل تمكين 

 0-0-0مضطلع به في إطار هذه النتيجة بالمؤشر وفي المبادرة الخضراء. ويرتبط العمل ال 8101بحلول عام 

 من أهداف التنمية المستدامة.

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .56

إصالح االستراتيجيات أو السياسات من أجل استهداف تحديات العمالة والعمل الالئق في المناطق الريفية  ■

وبإرشاٍد من البحوث وإحصاءات العمل الموثوقة وفي استهدافا  فعاال ، استنادا  إلى الحوار االجتماعي 

 وقتها؛

تحسين البيئات التنظيمية والمؤسسية الوطنية والبرامج الهادفة الفعالة من أجل تعزيز الوظائف الجيدة  ■

 والعمل الالئق في االقتصاد الريفي؛

والمنظمات الممثلة لها في االقتصاد  ينتعزيز مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الريفي ■

 الريفي وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 مؤشرات مقترحة

: عدد الدول األعضاء التي تضع أو تعتمد استراتيجيات أو سياسات تستهدف العمالة والعمل الالئق 4-2المؤشر  ■
 .في المناطق الريفية

اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز العمالة والعمل الالئق في المناطق : عدد الدول األعضاء التي 6-2المؤشر  ■
 .الريفية

: عدد الدول األعضاء التي قامت بإنشاء أو تعزيز آليات للتشاور والحوار االجتماعي في االقتصاد 9-2المؤشر  ■
 .الريفي

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .57

العمالة المنتجة  زتعزي توفير المساعدة التقنية مع وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تضفي األولوية على ■

 والعمل الالئق في االقتصاد الريفي؛

توفير المشورة التقنية بشأن التصديق على صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها تنفيذا  فعاال   ■

 التنظيمية؛ومراجعة األطر القانونية و

تعزيز قاعدة المعارف وقدرة مكاتب اإلحصاءات الوطنية على جمع وتحليل إحصاءات العمل ومؤشرات  ■

 ة والمناطقالريفي وفقا  للمناطقالعمل الالئق )بما فيها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( المصنفة 

عملية صنع السياسات القائمة على المجموعة الفرعية الديمغرافية، وذلك من أجل دعم بحسب و ةالحضري

 البينات؛

بناء قدرة الهيئات المكونة من خالل المساعدة على تنظيم العمال وأصحاب العمل الريفيين وتحسين اإلطار  ■

المؤسسي للحوار االجتماعي واالمتثال لمكان العمل مع معايير العمل الدولية والقانون الوطني واالتفاقات 

 الجماعية؛

قتصاد الريفي، السيما قطاع األغذية الزراعية مع التركيز االخالت هادفة في قطاعات رئيسية من إعداد تد ■

على المزارع وصيد األسماك وتربية المائيات، من أجل الحد من السمة غير المنظمة وتمكين النساء 

 والشعوب األصلية.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

بما  ميعهاج للطبيعة المشتركة لهذه النتيجة، ستعزز االستراتيجية أوجه التآزر مع النتائج السياسية العشر نظرا   .58

االستجابة إلى االحتياجات المحددة للمناطق الريفية في سياسات العمالة الوطنية  ما يلي: في ذلك من خالل

ير األكثر صلة باالقتصاد الريفي وتنفيذها (؛ تعزيز التصديق على االتفاقيات األساسية والمعاي0)النتيجة 

(؛ زيادة مقاومة تغير المناخ من 0(؛ توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العمال الريفيين )النتيجة 8 )النتيجة

(؛ تحسين ظروف العمل والحد من السمة غير المنظمة في قطاعات 4خالل تنمية منشآت ريفية مستدامة )النتيجة 

(؛ تعزيز القدرة التنظيمية فيما يتعلق بأشكال العمل غير المقبولة في المناطق الريفية 2تيجة مستهدفة )الن

 (.2 )النتيجة

وسيولى اهتمام خاص للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات الذي يُعتبر تمكينهّن أمرا  أساسيا  للحد من الفقر  .59

رضة للتمييز؛ تعزيز تنظيم وتمثيل منظمات والجوع؛ صون حقوق الشعوب األصلية والمجموعات األخرى المع

(؛ تحسين اإلطار المؤسسي للحوار االجتماعي؛ تعزيز 01)النتيجة  الريفيينالعمال ومنظمات أصحاب العمل 

 االستدامة البيئية والوظائف الخضراء في القطاعات األكثر تأثرا  بتغير المناخ. 
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 الشراكات الخارجية

م العمل الالئق في االقتصاد الريفي، من الحيوي زيادة الموارد واتساق السياسة في ضوء التحديات المطروحة أما .61

وسوف تعزز دولية أخرى، مع التركيز على الميزة النسبية. ووكاالت العامة من خالل الشراكات مع منظمات 

الزراعة )الفاو( منظمة األمم المتحدة لألغذية وشركاء إنمائيين من قبيل مع  أوجه التآزرمنظمة العمل الدولية 

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة و

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومصارف التنمية اإلقليمية  اإلطارية بشأن تغير المناخ

والتدخالت على المستوى القطري من أجل النهوض بالوظائف ومجموعة البنك الدولي، من خالل التوعية 

فاو بشأن جنة التي استضافتها الالمنتجة والالئقة في االقتصاد الريفي. وستواصل المنظمة مشاركتها في أعمال الل

 سسهالتي أاوفي فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية باألمن الغذائي والتغذوي في العالم،  األمن الغذائي العالمي

 ألمين العام لألمم المتحدة.ا

 تقييم المخاطر

التنمية الريفية في السياسة العامة تأثير سلبي على العمالة الريفية واألجور بكان لالهتمام غير الكافي بالزراعة و .61

صالح المناطق الحضرية. ومن شأن البحوث ل هذا التحيّز والحماية االجتماعية في المناطق الريفية، وقد يستمر

والتوعية القائمة على البراهين، والتي تسلط الضوء على إمكانيات المناطق الريفية باعتبارها محركات محتملة 

للعمالة والتنمية، أن تكون عناصر أساسية  ا  للنمو، والدور الحاسم الذي تضطلع به الزراعة باعتبارها مصدر

 الستراتيجية التخفيف.

 االقتصاد غير المنظمإضفاء السمة المنظمة على  :6النتيجة 

تضع أو تحسن الدول األعضاء التشريعات والسياسات من أجل تسهيل االنتقال إلى السمة إعالن النتيجة: 
 المنظمة ويوسع الشركاء االجتماعيون التمثيل والخدمات لتشمل األشخاص العاملين في االقتصاد غير المنظم.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

ين بلٍد وتتباين طبيعتها ومداها بشكل كبير بير المنظم. في االقتصاد غ العالمقوى العاملة في نصف القرابة عمل ت .62

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وتعاني االقتصادات  51وآخر. وفي بعض الحاالت، تستأثر بأكثر من 

مساواة واالستضعاف ومن انتشار غير المنظمة في العادة، رغم عدم تجانسها، من ارتفاع تفشي الفقر وانعدام ال

 حاد وواسع النطاق لمواطن العجز في العمل الالئق.

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

إّن النمو االقتصادي، ولو كان شرطا  ال غنى عنه، غير كاٍف للحد من السمة غير المنظمة؛ وتضطلع السياسات  .63

كامل تمكرسة في إطار سياسي ماالستراتيجيات أكثر فعالية عندما تكون العامة بدور مهم في هذا الصدد. وتكون 

، وعندما تكون مكيفة مع سمات واحتياجات فئات محددة من العمال أو الوحدات محفز إلضفاء السمة المنظمةو

االقتصادية أو القطاعات، السيما تلك التي تحتاج إلى اهتمام من باب األولوية. وتضطلع منظمات أصحاب العمل 

ال إلى عم االنتقومنظمات العمال بدور رئيسي لزيادة التمثيل في االقتصاد غير المنظم والدعوة إلى اإلصالح ود

 السمة المنظمة.   

 التغيرات المتوقعة

( 0-2)مع التشديد على الغاية  2، السيما الهدف 8101من شأن هذه النتيجة أن تسهم في تنفيذ برنامج عام  .64

(. 8-01)السيما الغاية  01( والهدف 4-5)السيما الغاية  5و 0والكثير من الغايات األخرى في إطار الهدفين 

 مسؤوليةأهداف التنمية المستدامة تح  من  0-0-2ويرتبط العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة بالمؤشر 

 منظمة العمل الدولية.
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 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .65

تعزيز قاعدة المعارف بشأن حجم االقتصاد غير المنظم وخصائصه ومحركاته، من حيث اتخاذ  ■

 اإلجراءات الرامية إلى إضفاء السمة المنظمة ورصد التقدم المحرز؛

يعات والسياسات وآليات االمتثال المحسنة والمنسقة على نحو جيد  في استراتيجيات متكاملة إدراج التشر ■

تسهل االنتقال إلى السمة المنظمة، بما في ذلك بالنسبة لألشخاص األكثر استضعافا  إزاء مواطن العجز 

 في العمل الالئق، وفقا  للظروف الوطنية؛

حاب العمل ومنظمات العمال والمنظمات الممثلة لها في زيادة اإلجراءات التي تتخذها منظمات أص ■

االقتصاد غير المنظم من أجل تقديم المساعدة إلى العمال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير المنظم 

 وتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم.

 مؤشرات مقترحة

المكونة بتقديم فهم مشترك وأساس لرصد السمة غير : عدد الدول األعضاء التي قامت فيها الهيئات 4-2المؤشر  ■
 .المنظمة بهدف تسهيل التقدم المحرز نحو االنتقال إلى السمة المنظمة

: عدد الدول األعضاء التي وضعت أو راجعت سياسات أو تشريعات أو استراتيجيات امتثال لتسهيل 6-2المؤشر  ■
 .العمال أو الوحدات االقتصاديةاالنتقال إلى السمة المنظمة لصالح فئات محددة من 

: عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بتقديم الدعم إلى 9-2المؤشر  ■
 .العمال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير المنظم من أجل تسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم

 نةوسائل العمل ودعم الهيئات المكو

 :منظمة العمل الدولية على ما يلي ستركز .66

مساعدة الدول األعضاء على وضع استراتيجيات لالنتقال إلى السمة المنظمة في ضوء احتياجاتها المحددة  ■

وتسهيل انتقال فئات محددة من العمال أو الوحدات االقتصادية أو القطاعات وتعزيز السياسات المحفزة 

 والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة في وظائف االقتصاد المنظم؛على السمة المنظمة 

لالقتصاد غير المنظم، بما في ذلك من خالل مساعدة مكاتب اإلحصاء الوطنية على إعداد  تشخيصإجراء  ■

من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز  2في إطار الهدف  0-0-2إحصاءات بشأن التبليغ عن المؤشر 

نُظم من أجل الرصد المنتظم للتقدم المحرز إزاء إضفاء تصميم ثالثي بشأن إجراء المتابعة والتوافق ال

 السمة المنظمة؛

وضع وإصالح التشريعات والسياسات لتسهيل االنتقال إلى السمة المنظمة بما في ذلك من خالل ما يلي:  ■

م ممارسة حق الحرية النقابية )أ( ضمان أن يكون بمستطاع األشخاص العاملين في االقتصاد غير المنظ

والمفاوضة الجماعية؛ )ب( توسيع نطاق التشريعات إلدراج أشكال جديدة من العمالة؛ )ج( تصميم تدابير 

وشراكات ابتكارية لتسهيل إضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر؛ )د( 

ية ( مد نطاق الحماهحداث الوظائف المنظمة هدفا  مركزيا ؛ )تنقيح األطر الوطنية لسياسة العمالة لجعل است

االجتماعية، بما فيها السالمة والصحة، لتشمل فئات العمال غير المشمولين حاليا ؛ )و( تنقيح آليات االمتثال 

 من خالل دمج العقوبات مع التدابير الوقائية والعالجية؛

 ة المعنية والهيئات وفيما بين مستويات الحكومة؛تعزيز االتساق والتنسيق بين الوزارات المباشر ■

بناء قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المشاركة في الحوار االجتماعي بشأن االنتقال  ■

إلى االقتصاد المنظم ومد نطاق العضوية والخدمات إلى العمال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير 

 المنظم.
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 بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة أوجه التآزر فيما

سيجري تعزيز أوجه التآزر فيما بين كافة النتائج بشأن مسائل من قبيل استحداث الوظائف المنظمة وضمان  .67

(؛ إصالح 0النمو الشامل )النتيجة  واستدامة نوعية الوظائف ضمن استراتيجيات أوسع نطاقا  ومصممة لتعزيز

(؛ تعزيز االستراتيجيات المصممة لمد نطاق الضمان 8يير العمل الدولية )النتيجة التشريعات تمشيا  مع معا

(؛ خلق المنشآت المستدامة والمنظمة وتسهيل إضفاء السمة المنظمة على المشاريع 0االجتماعي )النتيجة 

؛ مواصلة (5(؛ تعزيز ظروف عمل أفضل لصالح العمال الريفيين )النتيجة 4الصغيرة وبالغة الصغر )النتيجة 

من أجل زيادة فعاليتها كمحركات إلضفاء السمة المنظمة، بما في ذلك رصد االمتثال تطوير خطط ومؤسسات 

(؛ توطيد العالقات بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 2في سالسل التوريد واإلمداد العالمية )النتيجة 

 (.01واالقتصاد غير المنظم )النتيجة 

سيما التوصية بشأن االنتقال من االقتصاد  ت في معايير العمل الدولية ذات الصلة، الوسوف تترسخ التدخال .68

( والصكوك المعيارية الواردة في الملحق بها. ومن المهم 814)رقم  8105غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

ة. قال إلى السمة المنظمتعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على المشاركة في الحوار االجتماعي بشأن دعم االنت

ومن شأن كافة التدخالت أن تتناول احتياجات النساء والمجموعات المستضعفة أو المحرومة. وعند االقتضاء، 

سيجري تقييم تأثير االقتصاد غير المنظم على النُظم البيئية والطريقة التي تقوم فيها السياسات البيئية بالتأثير 

 ة.على االنتقال إلى السمة المنظم

 الشراكات الخارجية

سوف تنفّذ أنشطة التوعية ومبادرات مشتركة مع البنك الدولي ومع منظمات إقليمية ودولية أخرى بشأن اإلنتاجية  .69

وكلفة ومنافع السمة المنظمة، ومع المفوضية األوروبية بشأن الحد من العمالة غير المسجلة في أوروبا، ومع 

ل رابطة النساء في مجابشأن محركات السمة غير المنظمة، ومع  االقتصاديظمة التعاون والتنمية في الميدان من

غيرها من المنظمات المعنية باإلحصاءات. ( وWIEGOعولمة وتنظيم العمالة في االقتصاد غير المنظم )

 814وسيجري تعزيز الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة لبناء توافق في اآلراء بشأن استخدام التوصية رقم 

 كأداة سياسية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

 تقييم المخاطر

ة بشأن أسباب السمة غير المنظمة واألولويات من شأن الظروف االقتصادية المتردية ووجهات النظر المتباين .71

للتصدي لها أن تولّد نُهجا  متنازعة أو نقصا  في التركيز. ويمكن التخفيف من ذلك من خالل تعزيز قاعدة 

المعارف بشأن االقتصاد غير المنظم ومن خالل النهوض باستراتيجيات متكاملة وحوار اجتماعي فعال وتحسين 

 قييم.نشر البحوث ونتائج الت

 تعزيز العمل اآلمن وامتثال مكان العمل : 7النتيجة 
 في سالسل التوريد واإلمداد العالمية

ة: السياسات واللوائح بشأن السالمة والصحة المهنيتين وامتثال مكان العمل في سالسل التوريد إعالن النتيج
 ل أفضل.واإلمداد العالمية موضوعة ومعممة ومحترمة ومنفذة في الدول األعضاء بشك

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

إّن العمل غير اآلمن واالمتثال غير الكافي للقوانين واللوائح المعنية يقوضان حياة العمال وحقوقهم ولهما تأثير  .71

ألطر القانونية على ا المدخلة ضار على إنتاجية المنشآت والتنمية االقتصادية. وفي بلدان كثيرة، تكون التحسينات

ضرورية، ولكن غالبا  ما تكون هناك صعوبات في تنفيذ القوانين واللوائح واالتفاقات الجماعية  والسياسية

يد سالسل التور إن كان المؤسسية. و اتالموجودة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على القدر

دم إال أنها تق، األعمال المستخدمةبسبب حجمها وتعقيدها وأنماط نماذج  تحديات إضافيةتطرح واإلمداد العالمية 

 .قدما  بالعمل اآلمن واالمتثال في مكان العمل عبر االختصاصات الوطنية المضيأيضا  فرصا  في 
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 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

مج استدامة اوالبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال وبرنلقد بيّن  البرامج من قبيل برنامج العمل األفضل  .72

فاذ ناإلانتشار السمة غير المنظمة عائق أساسي أمام االمتثال و المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس، أنّ 

لحوار االجتماعي الفعال وا بد من بذل جهود موازية لتعزيز السمة المنظمة؛ والوصول إلى سبل االنتصاف، وال

ن عمل آمنة ومنسجمة ومنتجة؛ وتكون التدخالت أكثر نجاعة أساسية لخلق أماك والعالقات الصناعية السليمة

عندما تقوم على استراتيجية متعددة األبعاد وتشمل تعزيز النُظم العامة بشأن تفتيش العمل واإلنفاذ وتمكين 

 الشركاء االجتماعيين وتقوية أثر مبادرات االمتثال في سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

 التغيرات المتوقعة

( 2-2)الغاية  2سوف تسهم االستراتيجية في تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة، السيما الهدف  .73

ويرتبط العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة بالمؤشر (. 2-02)الغاية  02( والهدف 2-0)الغاية  0 والهدف

 منظمة العمل الدولية. تح  مسؤوليةألهداف التنمية المستدامة  2-2-0

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .74

تحسين السياسات واالستراتيجيات والخطط المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين واالمتثال في مكان العمل  ■

واألطر القانونية السليمة لمواجهة الديناميات المتغيرة لسالسل التوريد واإلمداد العالمية القائمة على 

 ؛والممارسات الحسنةالبراهين التجريبية نطاق قاعدة المعارف المدعومة ب الحوار االجتماعي ومد

 المعنية بالسالمة والصحة المهنيتينوالتشريعات السياسات واالستراتيجيات والخطط تنفيذ تحسين  ■

الوطنية الرامية إلى الوقاية والنفاذ وتسوية النزاعات  القدرات، من خالل تعزيز واالمتثال في مكان العمل

والوصول إلى سبل االنتصاف، بما في ذلك إدارات العمل وهيئات تفتيش العمل وغيرها من السلطات 

 الوطنية المسؤولة ومؤسسات الحوار االجتماعي الوطنية والعابرة للحدود والشركاء االجتماعيون.

 مؤشرات مقترحة

عدد الدول األعضاء التي قامت بوضع أطرها القانونية أو سياساتها أو خططها أو استراتيجياتها : 4-2المؤشر  ■
لتعزيز السالمة والصحة المهنيتين ولضمان امتثال مكان العمل لقوانين العمل الوطنية واالتفاقات الجماعية 

 .القابلة للتطبيقواالتفاقات اإلطارية الدولية 

ألعضاء التي قامت بوضع أو تعزيز مؤسسات أو آليات معنية بالسالمة والصحة : عدد الدول ا6-2المؤشر  ■
المهنيتين واالمتثال في مكان العمل على المستوى الوطني أو القطاعي أو على مستوى المنشأة ضمن سالسل 

 .التوريد واإلمداد العالمية، بما فيها مؤسسات الحوار االجتماعي والشراكات متعددة أصحاب المصلحة

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .75

توفير مشورة سياسية متكاملة وبناء القدرات من أجل دعم تطوير التشريعات الشاملة باإلضافة إلى  ■

السل ساالستراتيجيات الوطنية بشأن االمتثال واإلنفاذ، التي تسّخر الموارد اإلضافية والفرص التي تتيحها 

 التوريد واإلمداد العالمية؛

بناء أو تعزيز مؤسسات ونُظم االمتثال واإلنفاذ، السيما هيئات تفتيش العمل وآليات تسوية النزاعات،  ■

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛ب ال سيما فيما يتعلقتمشيا  مع معايير العمل الدولية، 

ات على معالجة المسائل المتعلقة بالعمل اآلمن واالمتثال ضمن تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين والحكوم ■

 سالسل التوريد واإلمداد من خالل مؤسسات وآليات الحوار االجتماعي الوطنية والعابرة للحدود؛
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تحسين األمن واالمتثال في مكان العمل من خالل إجراء بحوث خاصة بقطاع معين وتراعي نوع الجنس  ■

القدرات، بما في ذلك بشأن التدابير الوقائية وآليات التظلم والوصول إلى سبُل واستثارة الوعي وبناء 

 االنتصاف؛

وضع استراتيجية متكاملة وفعالة بشأن االمتثال في سالسل التوريد واإلمداد العالمية من خالل برنامج  ■

العمال من خالل "العمل األفضل" الرائد لمنظمة العمل الدولية وتحسين التعاون بشأن سالمة وصحة 

 . "السالمة والصحة المهنيتين ون "النشاط العالمي للوقاية في مجالالبرنامج الرائد المعن

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

 زتتوقف الفعالية في تقديم دعم ناجع إلى الهيئات المكونة في هذه المجاالت، على قدرة االستراتيجية على تعزي .76

( وتطوير 8معايير العمل الدولية )النتيجة المطابقة لأوجه تآزر يعتد بها، السيما فيما يتعلق بوضع التشريعات 

وإضفاء السمة المنظمة على المنشآت والعمال في المستويات الدنيا من سالسل التوريد واإلمداد العالمية 

 (.2على أشكال العمل غير المقبولة )النتيجة  ( وتوفير المشورة السياسية والتعاون مع التركيز2 )النتيجة

ي: وستسهم االستراتيجية في تعزيز ما يلومن شأن تنفيذ االستراتيجية أن يسترشد باالتفاقيات األساسية  .77

( واتفاقية تفتيش 20)رقم  0242واتفاقية تفتيش العمل،  0201تفاقية العمل الجبري، ال 8104وتوكول عام بر

( واتفاقية السالمة والصحة 051)رقم  0222( واتفاقية إدارة العمل، 082)رقم  0222العمل )الزراعة(، 

( 022)رقم  8112( واإلطار الترويجي التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 055)رقم  0220المهنيتين، 

 (.044)رقم  0222)معايير العمل الدولية(، الثالثية  المشاوراتواتفاقية 

( كافة األنشطة 01ويدعم الحوار االجتماعي وبناء قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال )النتيجة  .78

في إطار هذه النتيجة. وسوف تستعرض البحوث دور وفعالية مؤسسات وآليات الحوار االجتماعي العابرة 

لمفاوضة الجماعية، عند تعزيز العمل اآلمن واالمتثال في سالسل التوريد واإلمداد العالمية. للحدود، بما في ذلك ا

كما ستُدمج المسائل المتعلقة بقضايا الجنسين وعدم التمييز، بما فيها حماية األمومة والمساواة في األجور 

 ر المناخ على مكان العمل، بماوالتحرش الجنسي والعنف في العمل، في كافة مجاالت العمل وستعالَج آثار تغي

 في ذلك مخاطر السالمة والصحة المهنيتين المصاحبة الرتفاع درجات الحرارة العالمية.  

 الشراكات الخارجية

األخرى، من قبيل منظمة الصحة العالمية  األمم المتحدة سوف تستغل منظمة العمل الدولية الشراكات مع وكاالت .79

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبيل مجموعة البنك الدولي وومؤسسات التمويل الدولية من ق

والمنشآت متعددة الجنسية ومبادرات االمتثال الخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة، بغية تعزيز االتساق السياسي 

 يجري ترسيخالعمل في سالسل التوريد واإلمداد العالمية. وس مكانوحشد الدعم للعمل اآلمن واالمتثال في 

ورابطات أخرى بغية بحوث عمال ونقابات العمال ومع مراكز قطاع األشبكات بحوث الشراكات والتعاون مع 

 توسيع قاعدة المعارف في هذا المجال.

 تقييم المخاطر

قد تولى السالمة والصحة المهنيتان واالمتثال في مكان العمل في سالسل التوريد واإلمداد العالمية أولوية أقل  .81

موارد محدودة في الميزانيات الوطنية وتمويل التعاون اإلنمائي. ويمكن للتوعية والتواصل تخصص لها و

المكثفين والراميين إلى استثارة الوعي على المستويين الوطني والدولي، استنادا  إلى المعارف القائمة على 

 من هذا الخطر.البينات والتحالفات ذات المصالح المشتركة، أن يساعدا على التخفيف 
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  حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة: 2النتيجة 

تضع أو تعزز الدول األعضاء قوانين وسياسات وتقوي المنشآت وتدعم الشراكات من أجل إعالن النتيجة: 
 .حماية النساء والرجال من أشكال العمل غير المقبولة

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

حاالت العمل التي تتنكر للمبادئ والحقوق األساسية في العمل أو التي تعرض للخطر حياة العمال أو صحتهم إّن  .81

هي حاالت غير مقبولة ولكنها منتشرة. ومن الصعب التصدي أو حريتهم أو كرامتهم اإلنسانية أو سالمتهم، 

 قر إلى اإلشراف التنظيمي ويكون فيهاألشكال العمل غير المقبولة ألنها تحدث في قطاعات عالية المخاطر تفت

توافر البيانات. ومن شأن انحجاب العمل في المستويات الدنيا من سالسل التوريد  يندر فيهاالعمال غير منظمين و

، لمخاطرل أن يجعل العمال أكثر عرضة - من قبيل العمل في المنزل حيث النساء أكثر تمثيال   - واإلمداد العالمية

 نف المتعلق بالعمل. عالبما في ذلك 

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

تتطلب استدامة التقدم إزاء أشكال العمل غير المقبولة نُهجا  متكاملة تعزز المبادئ والحقوق األساسية في العمل  .82

في حين تعالج األسباب الجذرية والشروط التي تجعل العمال أكثر عرضة لالستغالل، بمن فيهم من هم ضمن 

فهم اتجاهات أشكال العمل غير المقبولة  المجموعات المستضعفة. وتعتمد ملكية واستدامة هذه النُهج على

وأسبابها الجذرية في القطاعات عالية المخاطر، وعلى وضع استجابات مكيفة تتمشى مع الظروف والقدرات 

هيئات اإلشراف والمساعدة  تثيرهاالوطنية والمحلية. ومن الضروري وجود حلقة حميدة تشمل الشواغل التي 

الوطني، شأنها شأن التزام الهيئات المكونة  على المستوى ل الدولية والمتابعةالتقنية التي تقدمها منظمة العم

الثالثية والجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم العمال وتمثيلهم في األوضاع الهشة. ومن شأن التحالفات مع مؤسسات 

 رئيسية أن تقوي النفوذ والتأثير.  

 التغيرات المتوقعة

لوصول او ترك أي كان على قارعة الطريق : عدم8101األهداف العامة لبرنامج عام تصب النتيجة مباشرة في  .83

وهي تسعى إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، السيما الهدف  عن الركب. إلى من هم أشد تخلفا   أوال  

العمل المضطلع  (. ويرتبط0-01)الغاية  01( والهدف 2-2و 2-2و 5-2)الغايات  2( والهدف 8-5)الغاية  5

 مسؤوليةمن أهداف التنمية المستدامة تح   8-2-2و 0-2-2و 8-5-5به في إطار هذه النتيجة بالمؤشرات 

 (.0-2-2منظمة العمل الدولية )إلى جانب اليونيسف بالنسبة إلى المؤشر 

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .84

ة لمعارف المحسنة بشأن كيفية تأثير التغيرات التكنولوجيتستنير بقاعدة ا سياسات ولوائح أكثر فعالية ■

والتنظيمية والديمغرافية والبيئية على حجم أشكال العمل غير المقبولة في مختلف القطاعات والمهن 

 والمجموعات؛

 مع التركيز على القضاء على العمل الجبري تنفيذ السياسات واللوائحمن حيث تحسين القدرة المؤسسية  ■

ألطفال وكافة أشكال التمييز ومنعها؛ تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية الشاملة؛ وقاية وعمل ا

في قطاعات مختارة ة وغير الصحية ظروف العمل غير اآلمنوحماية العمال في أوضاع مستضعفة من 

 عالية المخاطر؛

ومجموعات المجتمع المدني ووسائل تعزيز التوعية والشراكات مع المنظمات المعنية متعددة األطراف  ■

 النساء والرجالوقاية وحماية و فيما يتعلق بالقضاء على العمل الجبري وعمل األطفال اإلعالم، السيما

 .رفي قطاعات مختارة عالية المخاط العنف المرتبط بالعملمن 
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 مؤشرات مقترحة

القوانين والسياسات لحماية العمال، نساًء : عدد الدول األعضاء التي قامت بوضع أو مراجعة 4-2المؤشر  ■
 سيما في أوضاع مستضعفة، من أشكال العمل غير المقبولة. ورجاالً، في قطاعات عالية المخاطر، ال

الدول األعضاء التي قامت فيها هيئة أو أكثر من الهيئات المكونة بتعزيز قدراتها المؤسسية : عدد 6-2المؤشر  ■
 .المحرومون منهم أو الذين هم في أوضاع مستضعفةلعمل غير المقبولة، ال سيما من أشكال ا لحماية العمال

، بما في ذلك مع أصحاب شراكاتالثالثية  المكونة الهيئات فيها قامتأ التي األعضاء الدول دد: ع9-2المؤشر  ■
بالقضاء على العمل الجبري وعمل المصلحة اآلخرين، من أجل الحماية الفعالة للعمال، السيما فيما يتعلق 

 األطفال ووقاية وحماية النساء والرجال من العنف المرتبط بالعمل في قطاعات مختارة عالية المخاطر.

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .85

التابع التفاقية  8104بروتوكول عام تعزيز التصديق على االتفاقيات األساسية وتطبيقها، بما في ذلك  ■

؛ تحسين تطبيق معايير العمل الدولية األخرى ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة 0201العمل الجبري، 

بالسالمة والصحة المهنيتين والعمل في المنزل؛ خدمة لجنة المؤتمر المسؤولة عن إعداد أي معيار/ معايير 

 رجل في عالم العمل؛جديد)ة( بشأن العنف ضد المرأة وال

لسد الثغرات في القضاء على أسوأ أشكال العمل الجبري وعمل األطفال من خالل  المبذولة الجهود توجيه ■

استثارة الوعي وإقامة شراكات مع منظمات دولية وإقليمية ووطنية ومع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 

رائد لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على عمل واألوساط األكاديمية، ومن خالل البرنامج الدولي ال

 ؛األطفال والعمل الجبري

دعم رصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خالل جمع البيانات بشأن مؤشرات مختارة مصنفة  ■

حسب نوع الجنس، وحيثما أمكن ذلك، غير ذلك من المعايير ذات الصلة من قبيل اإلعاقة واإلثنية ووضع 

 جر؛المها

مساعدة الهيئات المكونة على وضع نُهج متكاملة وتراعي الجنسين ومحددة السياق لحماية العمال من  ■

أشكال العمل غير المقبولة في قطاعات محددة عالية المخاطر وفي المستويات الدنيا لسالسل التوريد 

 ء  ورجاال ؛واإلمداد العالمية، بما في ذلك أساليب منع ومعالجة العنف ضد العمال، نسا

وزيادة القدرة  التنظيمفي أوضاع هشة من خالل الذين هم تعزيز تمكين العمال غير المنظمين وأولئك  ■

  عي.على المشاركة في العمل الجما

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

سوف تستند االستراتيجية إلى أوجه التآزر مع نتائج أخرى، السيما بشأن التصديق على االتفاقيات ذات الصلة  .86

ومتابعة تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، مع التركيز على المبادئ والحقوق األساسية في 

اد العمل الالئق في االقتصالنهوض بة بغية ( وبشأن مسائل من قبيل: تعزيز القدرة التنظيمي8العمل )النتيجة 

ترتيبات بلعمال ا (؛ تزويد5الريفي حيث توجد نسبة هامة من العاملين في أشكال العمل غير المقبولة )النتيجة 

(؛ تعزيز العمل 2من خالل إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم )النتيجة  عمل تقدم حماية أفضل

(؛ استحداث بيئة سياسية مؤاتية 2مكان العمل في سالسل التوريد واإلمداد العالمية )النتيجة  اآلمن واالمتثال في

 (. 2لحماية العمال المهاجرين والالجئين واألشخاص النازحين قسرا  وتوفير فرص عمل الئق لهم )النتيجة 

ب العمل على المشاركة يتمثل عنصر أساسي من االستراتيجية في بناء قدرة منظمات العمال ومنظمات أصحاو .87

(. 01في حوار اجتماعي فعال بشأن السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بأشكال العمل غير المقبولة )النتيجة 

ومن شأن جمع البيانات والبحوث والمشورة السياسية وبناء القدرات أن تلبي احتياجات العاملين في أشكال العمل 

 وضعهم وأأصلهم الوطني أو اإلثني  أو جنسهم وأض النظر عن سنهم غير المقبولة أو المعرضين للخطر، بغ

قدرتهم الجسدية. وعند االقتضاء، سوف تدَرج انعكاسات االنتقال العادل إلى اقتصاد أخضر في تلك  وأالصحي 
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التدخالت الرامية إلى الخروج من حلقة الفقر والحد من انعدام المساواة، السيما فيما يتعلق بالعمل الجبري وعمل 

 األطفال. 

 الشراكات الخارجية

سوف تستغل الشراكات مع المؤسسات الرئيسية المعارف والموارد من أجل تعزيز األنشطة وحفز التأثير  .88

توفير وقاية أكثر فعالية للعمال األطفال وأولئك الضالعين في العمل الجبري السياسي على كافة المستويات بغية 

بشأن القضاء على عمل  2-2وحماية العمال. وسوف تضطلع منظمة العمل الدولية بدور رائد في المؤشر 

ابط األطفال والرق المعاصر. ومن شأن إقامة شراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة أن تساعد على معالجة الر

بين العنف المنزلي والعنف في مكان العمل، مع توسيع نطاق توعية منظمة العمل الدولية لتشمل أصحاب 

 المصلحة المعنيين بما يتجاوز هيئاتها المكونة.

 تقييم المخاطر

ولة. بيتطلب تحقيق النتائج المتوخاة إجراء  متضافرا  ومستنيرا  والتزاما  سياسيا  لمواجهة أشكال العمل غير المق .89

وسوف تُستخَدم التوعية والبحوث القائمة على البينات من أجل تعزيز االلتزام السياسي. كما سيجري خفض 

المخاطر من خالل تنويع البلدان المستهدفة وتحسين قدرة المكتب على تقديم الخدمات، باالستناد إلى أساليب 

تعاون لمنظمة العمل الدولية بشأن ال ةئدراالمج ابرعمل تعاونية واستخدام استراتيجي للموارد، بما في ذلك ال

 .اإلنمائي

 هجرة وحراك سياسات منصفة وفعالة بشأن : 2النتيجة 
 اليد العاملة على المستوى الدولي

تعتمد الدول األعضاء سياسات منصفة وفعالة بشأن هجرة وحراك اليد العاملة على المستوى إعالن النتيجة: 
يذها على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي لحماية حقوق األشخاص الدولي وتتخذ إجراءات لتنف

 العاملين في الخارج حماية أفضل وتلبية احتياجات سوق العمل. 

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

ي بما فد هجرة اليد العاملة وحراكها، يمليون عامل مهاجر دولي، نصفهم تقريبا  من النساء. وتعق 051من أصل  .91

ذلك تدفقات الالجئين، آخذة في االزدياد. والكثير من البلدان غير مزودة بالمعدات الكافية للتصدي لهذا الوضع، 

مما يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية والنقص في استخدام المهارات وعدم تناسب الوظائف والتمييز واتساع 

وظيف، ويعود ذلك إلى سوء سير سوق العمل وضعف فجوة انعدام المساواة واالستغالل، بما في ذلك عند الت

اإلدارة. ويزيد ذلك من التوترات االجتماعية ويحجب االعتراف العام بالمساهمة اإليجابية للعمال في المجتمعات 

 .مالدعم لهتقديم و

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

لعمل الدولية واإلرشاد السياسي وأن تسّرع اإلصالح من يمكن أن تعزز منظمة العمل الدولية تنفيذ معايير ا .91

واألقاليمي بشأن الممارسات الجيدة، كما فعل  في المنطقتين اآلسيوية  واإلقليمي خالل دعم الحوار الوطني

والعربية. وتكون الجهود المبذولة لتغيير السياسات والسلوكيات العامة أكثر فعالية إذا كان  مدعومة ببيانات 

ة وقابلة للمقارنة عبر الحدود ويمكن أن تستند إليها برامج اإلصالح والتوعية. وتعزيز قدرة الشركاء موثوق

االجتماعيين على المشاركة في الحوار السياسي أمر مهم في ضمان التنفيذ المستدام للسياسة العامة، كما تبيّن 

نوب والجماعة اإلنمائية للج لدول غرب أفريقياالجماعة االقتصادية  من الخبرة المكتسبة مع الهيئات المكونة في

 .بطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليميراو رابطة دول جنوب شرق آسياو ألفريقيا
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 التغيرات المتوقعة

)الغاية  01( والهدف 2-2)الغاية  2تسهم النتيجة في تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة، السيما الهدف  .92

 من أهداف التنمية المستدامة. 0-2-01المضطلع به في إطار هذه النتيجة بالمؤشر (. ويرتبط العمل 01-2

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .93

تحسين تشريعات وطنية وسياسات واتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تكون منصفة وفعالة وتراعي  ■

وحراك اليد العاملة على المستوى الدولي،  الجنسين، وتهدف إلى تقليص ثغرات اإلدارة المرتبطة بهجرة

 في حماية حقوق العمال المهاجرين وسير عمل أسواق العمل، تمشيا  مع معايير العمل الدولية؛

تعزيز القدرة على تنفيذ ورصد أطر اإلدارة المنصفة وتقديم خدمات شاملة لحماية حقوق عمل العمال  ■

مل الالئق لصالح العمال المهاجرين والالجئين وغيرهم من المهاجرين والنهوض بالعمالة المنتجة والع

 ا .األشخاص النازحين قسر

 مؤشرات مقترحة

: عدد الدول األعضاء التي تضع أو تعتمد سياسات أو تشريعات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة 4-2المؤشر  ■
يرهم من العاملين في الخارج وسير األطراف منصفة لهجرة اليد العاملة، مما يحّسن حماية العمال المهاجرين وغ

 .عمل أسواق العمل

مية أو ترتيبات إدارية إقلي اً : عدد المؤسسات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية التي تعتمد أو تعزز أطر6-2المؤشر  ■
 .فرعية أو إقليمية بشأن هجرة وحراك اليد العاملة

 .اذ آليات مؤسسية لتنفيذ ورصد أطر اإلدارة السديدة: عدد الدول األعضاء التي ترسي أو تعيد إنف9-2المؤشر  ■

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 :ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي .94

 ؛المشورة السياسة المتكاملة ومحددة السياق والمساعدة التقنية بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية ■

التوظيف المنصف وحماية ظروف العمل في  ؛ن الجددفديإدماج المهاجرين والوا ؛سير عمل سوق العمل

 القطاعات الكثيفة من حيث المهاجرين )مثال ، اقتصاد الرعاية والبناء وصيد األسماك والزراعة(؛

بناء القدرات وأنشطة التعلم على المستوى الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك  ■

التابعة لمركز تورينو، بهدف تعزيز التزام الهيئات المكونة في أكاديمية هجرة اليد العاملة، ن خالل م

 الحوار االجتماعي ومشاركة الشركاء االجتماعيين في النقاشات السياسية؛

 الدعم المقدم إلى اإلصالح السياسي والحوار اإلقليمي الفرعي واألقاليمي، بما في ذلك من خالل تسهيل ■

تبادل الممارسات الجيدة وتصميم وتطبيق المبادئ التوجيهية اإلحصائية المتفق عليها دوليا ، من أجل 

 تسهيل التجميع المنسق للبيانات بشأن هجرة اليد العاملة؛

مد نطاق الشراكات والتوعية لتعزيز التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها  ■

المهاجرين  تحركاتوضمان إدماج نُهج منظمة العمل الدولية في استجابات إقليمية وعالمية إزاء 

ا جئين، المزمع اعتمادهوالالجئين، بما في ذلك في اتفاقات األمم المتحدة العالمية بشأن المهاجرين والال

 .   8102في عام 

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

سوف يستلزم تنفيذ االستراتيجية تعاونا  فيما بين معظم النتائج، مثال  لضمان الروابط بين هجرة وحراك اليد  .95

(؛ مد 0ات واإلدماج في سوق العمل )النتيجة سيما بالنظر إلى االعتراف بالمهار العاملة وسياسات العمالة، ال

(؛ التصدي للتمييز 0نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العمال المهاجرين والالجئين والوافدين الجدد )النتيجة 

(؛ 2 وأوجه انعدام المساواة التي تؤثر على المهاجرين والالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين قسرا  )النتيجة
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نظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في مجاالت تصميم سياسات الهجرة والتوعية والخدمات تعزيز قدرة م

 (.01المقدمة إلى األعضاء )النتيجة 

، بما فيها استنتاجات هيئات اإلشراف والدراسة ذات الصلة وتسترشد االستراتيجية بمعايير العمل الدولية .96

واستنتاجات المناقشة العامة لمؤتمر العمل  8102ة عام االستقصائية العامة بشأن صكوك هجرة اليد العامل

. وسيكون تعزيز الحوار االجتماعي بشأن هجرة اليد العاملة على 8102الدولي بشأن هجرة اليد العاملة عام 

المستوى الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي عنصرا  أساسيا . ومن شأن النشاط المتعلق بالمساواة بين الجنسين 

التمييز، المرتبط بمبادرة المرأة في العمل، أن يتناول مسائل من قبيل سالسل الرعاية العالمية والعنف وعدم 

ضد المهاجرات والنتائج الصحية السلبية واالستغالل، إلى جانب التمييز في التوظيف وفي مكان العمل على 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة الوضع من حيث أساس االنتماء اإلثني والجنسية ونوع الجنس واإلعاقة و

. وستقيّم البحوث جوانب تغير المناخ لسياسة هجرة اليد العاملة وستقَدم المشورة السياسية بشأن تعزيز البشرية

 استراتيجيات القدرة على الصمود والتكيّف. 

 الشراكات الخارجية

 ية الفرعية وتستند إلى الشراكات معسوف تعزز منظمة العمل الدولية التعاون مع المؤسسات اإلقليمية واإلقليم .97

مجموعة الهجرة العالمية، بما في ذلك بشأن تطبيق التوجيه اإلطاري الجديد لألمم المتحدة بشأن المساعدة 

اإلنمائية لصالح المهاجرين والالجئين وفريق العمل المعني بالعمل الالئق برئاسة مشتركة مع منظمة الهجرة 

من أجل تعزيز نهج يقوم على  فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينات مع مالعالمية. كما ستعزز الشراك

تنفيذ ل السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الحقوق إزاء هجرة اليد العاملة، إلى جانب الشراكات مع المفوضية

السامية لألمم  المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمفوضية 8102خطة عمل في إطار مذكرة التفاهم لعام 

. ومن شأن التعاون مع البنك الدولي أن يركز، على وجه الخصوص، على وضع المتحدة لشؤون الالجئين

مؤشرات للحد من تكاليف هجرة اليد العاملة. وسيجري زيادة توسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية 

 واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والسلطات المحلية. 

 المخاطر تقييم

قد تعتمد الدول األعضاء، على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، سياسات للهجرة تقوم على األمن أكثر  .98

منها على البينات والحقوق، مما يفضي إلى انعدام المساواة والتمييز ضد العمال المهاجرين. وفي بلدان كثيرة، 

تقدم. ويمكن أن يساعد جمع البيانات وزيادة المعارف قد يحول ضعف إنفاذ السياسات الموجودة دون تحقيق ال

 بشأن السياسات القائمة على البينات وتسهيل الحوار الثنائي واإلقليمي، على التخفيف من هذا الخطر.

 عمل ومنظمات عمال قوية وتمثيليةمنظمات أصحاب : 01النتيجة 

العمال فحسب، منظمات أصحاب العمل ومات منظ يشمل العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة بناء قدرة ال .99

بل يعزز أيضا  قاعدة المعارف بشأن الهيئات المكونة من أصحاب عمل وعمال ويوفر المشورة التقنية 

 ،ةمنظمة العمل الدوليواالجتماعات اإلقليمية لهيئات اإلدارة السديدة لمجموعتي أصحاب العمل والعمال في 

ال سعيا  إلى تحقيق النتائج السياسية األخرى. وفي حين ال تتجلى هذه ويعكس منظورات أصحاب العمل والعم

 01الوظائف اإلضافية في المؤشرات الواردة أدناه، إال أنها تعد جزءا  ال يتجزأ من التحقيق الناجح للنتيجة 

 وغيرها من النتائج السياسية والنتائج التمكينية.

 منظمات أعضاء قطاع األعمال منظمات أصحاب العمل و

إعالن النتيجة: إّن منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال مستقلة وأكثر تمثيال  ومستدامة 
ماليا  وتستجيب بشكل أفضل الحتياجات أعضائها وتعزز بشكل فعال السياسات الرامية إلى بيئة محفزة لقطاع 

 ر ويزيد من فرص خلق المنشآت والوظائف ويسهم في التنمية المستدامة. األعمال الذي من شأنه أن يدعم االستثما
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 التحدي الذي ينبغي التصدي له

القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي الستحداث النمو االقتصادي والوظائف في مختلف أرجاء العالم، غير أّن  .111

تبار ر وخلق المنشآت ونمو الوظائف. وباعبلدانا  كثيرة تفتقر إلى بيئة محفزة لقطاع األعمال، مما يعيق االستثما

أّن منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال تمثل صوت القطاع الخاص، فإنها تضطلع بدور 

حاسم في تعزيز بيئة مؤاتية لقطاع األعمال، غير أّن أمام الكثير منها تحديات كبيرة من حيث القدرة تحول دون 

دور على نحو أكثر فعالية. باإلضافة إلى ذلك، إّن طبيعة تمثيل قطاع األعمال في تمكنها من االضطالع بهذا ال

واليتها  باإلضافة إلى ،تطور مع قيام عدد أكبر من المنظمات أكثر فأكثر بمعالجة القضايا االقتصادية والبيئية

 ي.وإجراءات الحوار االجتماع االجتماعيةسياسة الالتقليدية لتمثيل القطاع الخاص بشأن 

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

التي تكيّف بشكل منتظم منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال تشير التجارب إلى أّن  .111

هيكلياتها وخدماتها لالستجابة الحتياجات أعضائها وللسياقات سريعة التغير هي التي تبقى مواكبة للعصر وفعالة 

. كما تظهر التجارب أنّه ينبغي لبرامج منظمة العمل الدولية أن تقوم على تقييم شامل على األجل الطويل

. كما تتطلب التزاما  رفيع المستوى من جانب المنظمة المعنية لتنفيذ خطة ا  محدد ا  لالحتياجات وأن تعكس سياق

 تحقيق النتائج المنشودة.بغية  العمل المتفق عليها

 التغيرات المتوقعة

شاط قطاع األعمال الخاص واالستثمار واالبتكار باعتبار على دور ن 8101النتيجة تركيز برنامج عام تعكس  .112

خلق الوظائف. كما تشير إلى أّن واالقتصادي الشامل إلنتاجية والنمو تحسين اهذه العوامل محفزات رئيسية ل

لنتيجة ا هذه ة المستدامة. وسوف تسهماتسام القطاع الخاص بالدينامية وحسن األداء أمٌر أساسي بالنسبة للتنمي

)الغايات  2( والهدف 5-5)الغاية  5في التقدم المحرز إزاء العديد من أهداف التنمية المستدامة، السيما الهدف 

 2-02و 5-02و 0-02)الغايات  02ج( والهدف -2ب و-2و 0-2)الغايات  2( والهدف 5-2و 4-2و 2-0

ألهداف التنمية  8-2-2و 8-5-5 ينإطار هذه النتيجة بالمؤشر ويرتبط العمل المضطلع به فيب(. -02و

 منظمة العمل الدولية. تح  مسؤوليةالمستدامة 

 :هي التاليةفي منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال التغيرات الرئيسية المتوقعة و .113

 طاع الخاص؛زيادة تمثيل هذه المنظمات واستدامتها المالية لتكون الصوت الفعلي للق ■

 تحسين هيكليات اإلدارة السديدة والتنظيم وإدارة العضوية استجابة للبيئات السياسية المتغيرة؛ ■

 من الخدمات عالية الجودة وذات الصلة التي تستجيب بشكل أفضل الحتياجات األعضاء؛ جتحسين مزي ■

األعمال  بغية النهوض ببيئة مؤاتية لقطاعتعزيز القدرة التحليلية للتوعية السياسية القائمة على البينات  ■

 واإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني؛

تعزيز القدرة من أجل توفير ريادة مجتمع األعمال بشأن المسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ■

 والمشاركة بفعالية في الحوار االجتماعي.

 مؤشرات مقترحة

: عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال التي ارتقت بنجاح بهيكلياتها 4-41 المؤشر ■
 .التنظيمية وممارسات اإلدارة السديدة والتنظيم لديها من أجل زيادة العضوية واالستدامة المالية

باستحداث  بنجاح قامتمنظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال التي : عدد 6-41المؤشر  ■
 وتعزيزها وتقديمها. والمحتملين،  الحاليين األعضاء احتياجات تلبي خدمات 

على  قدراتهابنجاح  عززتالتي  ومنظمات أعضاء قطاع األعمال العمل أصحاب منظمات عدد: 9-41المؤشر  ■
 العامة. السياسات وضع على التأثيرو توفير الريادة بشأن المسائل السياسيةو األعمال بيئة تحليل
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 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

توفير خدمات قائمة على البينات ومتكاملة بشأن بناء القدرات وتوفير المشورة ز منظمة العمل الدولية على سترك .114

 والتدريب، بالتعاون مع مركز تورينو فيما يتعلق بما يلي:

 الثغرات في القدراتإجراء مسح تنظيمي شامل وتقييم  الحتياجات منظمات أصحاب العمل بغية تحديد  ■

 ورصد االنعكاسات وتقييمها؛واالتفاق على األولويات وتحديد النتائج المتوقعة 

 ةإعداد موارد وأدوات عالمية سهلة االستخدام بشأن المسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناشئ ■

 ؛ادة منظمات أصحاب العملمجتمع ممارسات لصالح قإرساء و

انضمام األعضاء تحسين تحليل احتياجات األعضاء ووضع استراتيجيات تسويقية لزيادة معدالت  ■

إدارة قاعدة البيانات المعنية بالعضوية والتي استُحدث  بالتعاون مع مركز  بشأنباستخدام األداة  واستبقائهم

 تورينو؛

تعزيز المناقشات السياسية من خالل دليل البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، بيئة قطاع األعمال و متقيي ■

 وتقييم أثر هذه التدخالت؛ الذي أعدته منظمة العمل الدولية

منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء تقييم الطبيعة المتغيرة لتمثيل قطاع األعمال وتأثيرها على  ■

 ؛قطاع األعمال

على استراتيجيات حشد الموارد  منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمالتدريب  ■

 مقدمة لألعضاء؛ مجديةواإلدارة القائمة على النتائج لتطوير خدمات 

توسيع التزام منظمة العمل الدولية مع المنشآت الخاصة وإدارته على نحو فعال والنهوض بالتعاون المعزز  ■

 المنشآت.ومنظمة العمل الدولية بين 

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

استنادا  إلى الطبيعة المترابطة لألهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، سوف تعزز التدخالت في إطار  .115

ب العمل وخبراتهم في مختلف هذه النتيجة أوجه التآزر فيما بين جميع النتائج األخرى لتعكس معارف أصحا

وتدعمها على أساس  4المجاالت السياسية. وعلى وجه الخصوص، سوف تستند االستراتيجية إلى النتيجة 

 بشأن تعزيز المنشآت المستدامة. 8112استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام 

اتفاقيات ل على فهم وسيجري االضطالع بالمزيد من العمل لمساعدة أصحاب العمل وأعضاء قطاع األعما .116

 بفعالية أكبر في العمليات المعنية بتطبيقها على المستوى منظمة العمل الدولية األساسية فهما  أفضل، والمشاركة

حجر أساس الحوار االجتماعي الفعال، بحيث أنها تعزز قدرة ممثلي القطاع الوطني. كما تشكل هذه النتيجة 

 واستنادا  إلى األنشطة بادرة المرأة في العمل،وتمشيا  مع م الثية.الخاص على الضلوع في حوارات ثنائية وث

، في تسليط  الضوء على الحجج التي تعزز المساواة بين منظماتهذه السوف تستمر أنشطة التوعية مع السابقة 

لمشاريع االجنسين والتنوع في مكان العمل، وتزيد مشاركة النساء في هيكليات اإلدارة السديدة وتعزز روح تنظيم 

وفي ضوء األهمية المتزايدة لالستدامة البيئية في السياسة العامة،  لدى النساء من خالل بيئة أعمال مكيفة.

ستحظى منظمات أصحاب العمل ومنظمات أعضاء قطاع األعمال بالمساعدة لالضطالع بدور ريادي في تحقيق 

ي إطار فاستنادا  إلى رسائل السياسة العامة توازن بين مصالح مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز التغيير، 

لية والمنظمة الدوومنظمة العمل الدولية  رنامج األمم المتحدة للبيئةمبادرة الوظائف الخضراء، المشتركة بين ب

 ل.التحاد الدولي لنقابات العماألصحاب العمل وا

 الشراكات الخارجية

األكاديمية والتدريبية وجمعيات القطاع الخاص وغيرها من  والمؤسساتالشراكات مع فرق التفكير  من شأن .117

أن تدعم نُهج المعارف وبناء القدرات بشأن مستقبل تمثيل قطاع األعمال  أعضاء قطاع األعمالمنظمات 

واالستراتيجيات الرامية إلى مواجهة التغيرات الرئيسية التي يشهدها قطاع األعمال، من بين أمور أخرى. 
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بكات قطاع األعمال، مثل شبكات األخصائيين في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات وسوف تُستخدم ش

والعالقات الصناعية، من أجل تعزيز الخبرات واإلمداد وسالسل التوريد واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

 والمعارف.

 تقييم المخاطر

تعزيز  سي لبلٍد بعينه أثٌر على الجهود الرامية إلىيمكن أن يكون للتغيرات الكبيرة في السياق االقتصادي أو السيا .118

بيئة مؤاتية لقطاع األعمال ويمكن للتغيرات في ريادة منظمة ما أن تقّوض التقدم المحرز أو أن تحد من االلتزام 

الة عبتنفيذ االستراتيجيات المتفق عليها تنفيذا  كامال . وسوف تشمل تدابير التخفيف مواصلة االلتزام واإلدارة الف

عن  رافاتحنبغية رصد اال أعضاء قطاع األعمالللعالقات مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

 االستراتيجيات المتفق عليها وتحديدها وتصحيحها بأسرع وق  ممكن.

  العمالمنظمات 

حترام اإعالن النتيجة: تعزيز الصفة التمثيلية لمنظمات العمال المستقلة وقدرتها التنظيمية من أجل تحسين 
 حقوق العمال، ال سيما في مجال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تلعب منظمات العمال دورا  حاسما  في دعم حقوق العمال وبناء مجتمعات منصفة وشاملة، السيما من خالل  .119

ديدة قد أفض  إلى انتشار السمة غير ممارسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. غير أّن طرق إنتاج ج

المنظمة في عالقات االستخدام وأشكال االستخدام غير المعتادة واضمحالل المفاوضة الجماعية. وتتطلب هذه 

التحديات من منظمات العمال أن تقدم طرائق جديدة لتنظيم العمال وتمثيلهم وأن تعزز وتستخدم معايير العمل 

 الدولية على نحو أفضل. 

 روس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقةالد

إّن منظمات العمال التي هي على دراية بمعايير العمل الدولية وآليات اإلشراف في منظمة العمل الدولية  .111

والسوابق القضائية الوطنية ذات الصلة، أكثر فعالية في إحداث تغييرات تحمي وتعزز حقوق العمال وتحد من 

والمشاركة في  تنظيمية وتحّسن العمالة وأمن الدخل، من خالل وضع استراتيجياتأوجه انعدام المساواة 

 قانون العمل.  وضة الجماعية والتأثير في إصالحالمفا

ومن شأن المبادرات التي تضم منظمات العمال على مختلف المستويات، مثال  في سياق إجراءات التكامل  .111

عالم منصات العمل الوطنية وتزيد فعالية هذه المنظمات في اإلقليمي، أن تدعم المعارف والخبرات وترسم م

 المشاورات الثالثية ووضع السياسات العامة بشأن األولويات االجتماعية.إطار 

 التغيرات المتوقعة

فع قدما  بالعدالة االجتماعية بشأن الد 8102تتناول النتيجة الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية وقرار عام  .112

، الذي يشدد على ضرورة تحسين تنفيذ وتصديق معايير العمل الدولية وتعزيز االتساق ل العمل الالئقمن خال

يئات ببما في ذلك ما يتعلق بالنهوض ب 8101السياسي من خالل الحوار االجتماعي. وتدعم النتيجة برنامج عام 

لمفاوضة الجماعية. وتسهم النتيجة في عمل آمنة وسليمة واحترام حقوق العمال، بما في ذلك الحرية النقابية وا

ان ــ)الغايت 02( والهدف 2-2و 5-2ان ــ)الغايت 2تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة، السيما الهدف 

ألهداف  8-2-2و 0-01-02 ينويرتبط العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة بالمؤشر(. 01-02و 02-2

 مشاركة.جهة أو  جهة مسؤولةبمثابة  منظمة العمل الدولية االتي تكون فيهالتنمية المستدامة 
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 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .113

 تعزيز قدرة منظمات العمال على القيام بما يلي: ■

 واستحداث منظمات فعالة تستجيب الحتياجات أعضائها؛إلى النقابات أعضاء جدد  ضم −

 حقوق العمال وظروف عملهم؛التأثير على البرامج السياسية بشأن  −

تعزيز واستخدام معايير العمل الدولية على كافة المستويات  من أجل دعم حقوق العمال والنهوض  −

 بالعمل الالئق باعتباره محركا  أساسيا  للتنمية المستدامة.  

 مؤشرات مقترحة

 .على المستويين الوطني واإلقليميالعمال الوطنية التي تزيد قدراتها التنظيمية  : عدد منظمات1-41المؤشر  ■

ى عل وضع البرامجبهدف التأثير في المقترحات السياسية التي تقدمها منظمات العمال  : عدد2-41المؤشر  ■
 المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

النقابية العمال الوطنية التي تستخدم معايير العمل الدولية لتعزيز الحرية  منظمات : عدد2-41المؤشر  ■
 .والمفاوضة الجماعية والعدالة االجتماعية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

سوف تركز منظمة العمل الدولية على تزويد منظمات العمال بالمشورة السياسية  والدعم التقني وبناء القدرات  .114

العامة والداخلية والبحوث والحلقات التدريبية التي تدمج التعاون مع  من خالل المنتديات السياسية والنقاشات

 بشأن ما يلي: ،مركز تورينو وتكنولوجيا المعلومات ووسائل اإلعالم االجتماعية

لى ع ،ثالثيةوثنائية  ،داخلية اتمناقشإجراء من خالل  مستقبل العملإشراك منظمات العمال في مبادرة  ■

 المستوى الوطني وفي الهيكليات اإلقليمية والعالمية لهذه المنظمات؛

تحديد وتطوير طرائق جديدة لتنظيم وتمثيل العمال وجذب وإدماج وتمثيل قوى عاملة أكثر تنوعا  في  ■

 سوق عمل تتسم بالعولمة؛

ية بما فيها األطر التنظيمتعزيز هيكليات الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على كافة المستويات،  ■

 واالتفاقات اإلطارية الدولية والترتيبات التعاقدية القائمة على االتفاقات الجماعية؛

 ؛حديد وسد الثغرات في التصديق على االتفاقيات ورصد تطبيق االتفاقيات المصدق عليهات ■

وطنية قطاعية ونقابية بكات وشمن خالل منصات  على السياسات العامةتعزيز العمل التعاوني والتأثير  ■

ة هي: العمالة وأمن الدخل خمسة مجاالت ذات أولويمع التركيز على  ،ودوليةودون إقليمية وإقليمية 

والمهارات؛ هجرة اليد العاملة؛ سالسل التوريد واإلمداد العالمية ومناطق تجهيز الصادرات؛ المخاطر 

 اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  للجميع.العمل؛ انتقال عادل نحو  واالجتماعية فيالنفسية 

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات السياسية المشتركة

من شأن تدخالت منظمة العمل الدولية أن تعزز أوجه التآزر ضمن كافة النتائج مع التشديد على تصديق وتطبيق  .115

( ووضع وتعزيز هيكليات الحوار االجتماعي 8المعايير بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )النتيجة 

على المستويين الثنائي والثالثي بغية الدفع بالبرامج السياسية فيما يتعلق باالمتثال في سالسل التوريد واإلمداد 

 (.2و 2و 2العالمية والهجرة وأشكال العمل غير المقبولة )النتائج 

، سوف تتناول 8102في المرأة وظروفها في عالم العمل وضع واستنادا  إلى مبادرة المرأة في العمل وتقييم  .116

في منظمات العمال. كما سيجري االضطالع  نوضع القادة النساء ومشاركتهّ لتنظيمية والتمثيلية األنشطة ا

بالمزيد من العمل بشأن موضوع التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي ونوع الجنس. كما ستكون 
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 ا  مهما  اللتزام العمال في المناقشات بشأن مستقبل العمل، السيما فيما يتعلق باالنتقالاالستدامة البيئية عنصر

 . عادل نحو اقتصادات مستدامة بيئيا  ال

 الشراكات الخارجية

سيجري تعزيز المزيد من االتساق ضمن النظام متعدد األطراف من خالل ضمان احترام معايير العمل الدولية  .117

دة وزيادة مشاركة منظمات العمال في المبادرات المشتركة بين الوكاالت، ال سيما فيما وتقوية اإلدارة السدي

 شواغلتعزيز التعاون مع مؤسسات التكامل اإلقليمي بهدف تجسيد  . وسيتواصل8101يتعلق ببرنامج عام 

جال البحوث مفي عمليات التكامل اإلقليمي. وستتواصل الشراكات في وتوسيع مشاركتهم العمال تجسيدا  أفضل 

ي لتا ،وسوف يستكشف التعاون مع منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات األكاديمية والشبكات المتخصصة

 شاطر قيم الحركة النقابية.ت

 تقييم المخاطر

في االقتصاد وتجزئة النقابات العمالية وفردية عالقات  المتنامية من شأن عوامل من قبيل التحوالت الهيكلية .118

مارسات اإلدارة خالل المفاوضات، أن تقّوض جهود مسلوك أصحاب العمل إزاء التمثيل النقابي واالستخدام و

المنظمات الرامية إلى جذب الخدمات إلى األعضاء واستبقائها وتوفيرها. وقد تعرقل التغيرات في البرامج 

لها أن تؤثر على وضع السياسية للحكومات الحوار االجتماعي والطرائق التي يمكن لمنظمات العمال من خال

السياسات العامة. وسوف تشمل استراتيجيات التخفيف تركيزا  أكبر على منصات النقابات الوطنية والتعاون 

المتواصل بدعٍم من القرارات واللوائح الثالثية المتفق عليها، كما يتجلى ذلك في البرامج القطرية للعمل الالئق 

 ية.وقرارات المؤتمر ومعايير العمل الدول

 المحركات السياسية المشتركة -ثالثاا 

إّن المحركات السياسية المشتركة األربعة، أي معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين  .119

وعدم التمييز واالستدامة البيئية، ترتدي أهمية بالنسبة للنتائج السياسية العشر. والنتائج الثالث األولى أساسية 

دولية، وتُقترح النتيجة الرابعة إذ أّن ضرورة معالجة االستدامة بالنسبة إلى األهداف الدستورية لمنظمة العمل ال

العدالة ب بموجب واليتها المتعلقةالبيئية في عالم العمل قد تكون العامل الوحيد الذي يميّز بين نشاط المنظمة 

 االجتماعية في مئويتها األولى وبين نشاطها خالل مئويتها الثانية.   

 معايير العمل الدولية

الطبيعة المشتركة لمعايير العمل الدولية مرسخة بشكل متين في النصوص الدستورية لمنظمة العمل الدولية؛ إّن  .121

ألخرى. ا معايير في الوق  نفسه نتيجة قائمة بحد ذاتها ووسيلة عمل ترمي إلى تحقيق النتائج السياسيةالتشكل و

لتصديق عليها وفي حين أّن المعايير غير كافية بحد ذاتها لتحسين ظروف العمل على نحو ملموس، فإّن ا

إلطار ا، يوفران األمم المتحدة ، بدعٍم من النظام اإلشرافي الوحيد على مستوى منظومةوتطبيقها على نحو فعال

 لالئق. العمل اب للنهوضالقانوني الذي هو بمثابة الخطوة األولى 

وعلى المستوى العالمي، توجه مبادرة المعايير وآلية استعراض المعايير الجهود الرامية إلى تعزيز الوظيفة  .121

المعيارية لمنظمة العمل الدولية من خالل مجموعة من المعايير التي تلبي االحتياجات المعاصرة لعالم العمل 

شأن التحليالت المتعلقة بضرورة وجود معايير ذات  ونظام إشرافي موثوق ومدعوم من الهيئات المكونة. ومن

 صلة بالنتائج السياسية وتطبيقها، أن تسهم في أعمال فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير.

أن يشدد على تعزيز التصديق على النتائج المضطلع به ضمن كافة عمل وعلى المستوى القطري، من شأن ال .122

تطبيق االتفاقيات والتوصيات من خالل مواصلة إدماج معايير العمل الدولية في البرامج االتفاقيات وتحسين 

القطرية للعمل الالئق، كهدف ذي أولوية وكجزء ال يتجزأ من كافة األولويات األخرى. وسوف تعَزز الشراكات 

دعم إدماج معايير العمل  مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية المعنية بهدف تقوية

 الدولية في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وأطر تخطيط األمم المتحدة ذات الصلة. 
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 الحوار االجتماعي

يؤكد أّن الحوار االجتماعي  8102إّن القرار بشأن الدفع قدما  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق لعام  .123

ن لتحقيق األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوطني والهيكل الثالثي أساسيا

 واإلقليمي والعالمي.

على  8101وتحقيق العمل الالئق والعدالة االجتماعية للجميع وتلبية األهداف التحويلية وااللتزام ببرنامج عام  .124

ل والعمال مع الحكومات لوضع سياسات نحو مستدام، يستلزم مشاركة نشطة من جانب ممثلي أصحاب العم

اقتصادية واجتماعية. وبغية تحسين االتساق السياسي، من المهم مشاركة الكيانات الحكومية غير وزارات العمل، 

من قبيل وزارات التمويل والتخطيط. ويمكن للحوار االجتماعي أن ينقل االحتياجات واألولويات والحلول 

الفعلي وأن يسهّل تكيف االقتصادات والمجتمعات مع التحول السريع والمكثف في للجهات الفاعلة في االقتصاد 

عالم العمل. غير أّن الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية يشكالن أساس الحوار 

 االجتماعي الفعال، غير أّن ممارستهما تبقى تحديا  في بلدان كثيرة. 

حوار االجتماعي التي تجريها منظمة العمل الدولية في إطار النتائج السياسية، أن تركز ومن شأن أنشطة دعم ال .125

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية باعتبارهما حقوقا  وشروطا  ضرورية، من خالل "  دعم 0على ما يلي: "

رة سوق ل الثالثي في إداتصديق وتنفيذ معايير العمل الدولية ذات الصلة التي ترسخ الحوار االجتماعي والهيك

"  تعزيز قدرات إدارات العمل والشركاء االجتماعيين على تصميم وإرساء و/أو استبقاء واستخدام 8العمل؛ "

"  تعزيز قدرات مؤسسات الحوار 0آليات فعالة للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛ "

ئق من خالل استراتيجيات وطنية للتنمية والمفاوضة الجماعية على مواصلة سياسات العمل الال االجتماعي

ال في برامج منظمة العمل "  تسهيل المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العم4المستدامة؛ "

 الدولية. 

وبغية تزويد الهيئات المكونة بمشورة سياسية جيدة وقائمة على البيّنات، سوف توّسع منظمة العمل الدولية برامج  .126

أبحاثها وتكثف جمع البيانات والتحليالت بشأن المسائل واالتجاهات األساسية في الحوار االجتماعي والعالقات 

 العابر للحدود.  الصناعية والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك على المستوى

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

تشكل المساواة من خالل العمل الالئق،  ةقدما  بالعدالة االجتماعي الدفعبشأن  8102عام  على نحو ما أكده قرار .127

بين الجنسين وعدم التمييز عنصرا  مشتركا  في األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية. ويرتدي هذا 

، كما 8101ر أهمية كبرى في ضمان عدم ترك أي شخص على قارعة الطريق عند تنفيذ برنامج عام العنص

من أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن االتفاقيات األساسية لمنظمة  02و 01و 2و 5يتبين ذلك في األهداف 

اواة ستراتيجيات المعنية بالمسالصكوك األخرى المعنية بالمساواة وعدم التمييز وخطط عملها واالوالعمل الدولية 

بين الجنسين وإدماج األشخاص المعوقين والمبادئ والحقوق األساسية في العمل وفيروس نقص المناعة البشرية/ 

 ، أن توجه عملها في هذا المجال. اإليدز والشعوب األصلية والقبلية

ألمم المتحدة والوكاالت والمؤسسات وسوف يدعم العمل المضطلع به خالل فترة السنتين الشراكات مع كيانات ا .128

متعددة األطراف، كما سيركز على تعزيز قدرة الهيئات المكونة على دعم التمكين االقتصادي والسياسي وإدماج 

المجموعات المعرضة على وجه الخصوص للتمييز والمتأثرة بتطور أسواق العمل سواء من حيث كمية 

ن تعزز تكافؤ الفرص وتتصدى للعوائق االجتماعية والسياسية ومن شأن التدخالت أ. الوظائف أو نوعيتها

والقانونية والمؤسسية التي يواجهها العمال في االقتصاد غير المنظم، بمن فيهم الشعوب األصلية والقبلية والعمال 

من مختلف الخلفيات العرقية أو اإلثنية واألشخاص المعوقون أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ 

 اإليدز. 

كما سيتبلور العمل بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز من خالل مبادرة المرأة في العمل التي ستشمل  .129

مجموعة من الحصائل المشتركة مع النتائج السياسية وتسعى إلى زيادة حصول المرأة على عمل جيد وفهم 

ين وإيجاد توازن بت الناجمة عنه من حيث األجور كيفية تقييم العمل الذي تقوم به النساء والرجال واالختالفا

أنشطة الرعاية وتوليد العمالة والدخل ومنع ومكافحة العنف في العمل. كما سترتبط هذه المسائل بمبادرة مستقبل 

وأوجه انعدام المساواة الهيكلية والتمييز وتتصدى لها. وسوف العمل وسوف تحدد الممارسات التمييزية الراسخة 
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رير شامل يستعرض انعكاسات التغيرات الهيكلية في عالم العمل بتنوير برنامج منظمة العمل الدولية يقوم تق

 في مجال المساواة بين الجنسين. المستقبلي 

 االستدامة البيئية

واستجابة  8101يقدم المحرك السياسي المشترك بشأن االستدامة البيئية إسهاما  يعتد به في تنفيذ برنامج عام  .131

فيما  ،قدما  بالعدالة االجتماعية من أجل العمل الالئق الدفع بشأن 8102عام قيّمة للشاغل المعرب عنه في قرار 

 يتعلق بسرعة التغيرات البيئية وتأثيرها على عالم العمل.

وتشكل االستدامة البيئية شرطا  مسبقا  للتنمية المستدامة والوظائف الالئقة. وبغية تحقيق تقدم إزاء أهداف التنمية  .131

ستهالك االدامة من مستاط أنمالمستدامة وتوفير العمل الالئق للجميع، البد للمجتمعات أن تمضي قدما  نحو اعتماد 

 وصون البيئة الطبيعية. واإلنتاج 

ومن شأن المبادرة الخضراء أن تدمج االستدامة البيئية في كافة جوانب نشاط منظمة العمل الدولية وأن تحدد  .132

التوجه االستراتيجي لهذا النشاط خالل فترة السنتين. وتستجيب هذه المبادرة مباشرة لما للنمو االقتصادي من 

 ات مهمة في سياق التغير الديمغرافي، والسيما نمو السكان والتحضر.انعكاس

وسوف تصب منظمة العمل الدولية تركيزها على االرتقاء بالبحوث والتحليالت من أجل تنوير المشورة السياسية  .133

ومتسقة الة فعتكون القائمة على البينات لتتمّكن الهيئات المكونة من وضع سياسات اجتماعية وسياسات للعمالة 

؛ كما ستقوم منظمة العمل 8181من أجل التحضير لإلنفاذ المزمع التفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام 

الدولية، في إطار العمل الالئق، بدعم وتعزيز الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات بغية 

 والحصول على التمويل، بما في ذلك من خالل تحسين اتساق سياسات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ

 صندوق المناخ األخضر. 

 النتائج التمكينية -رابعاا 

 النتيجة ألف: اإلدارة الفعالة للمعارف 
 من أجل تعزيز العمل الالئق

إعالن النتيجة: منظمة العمل الدولية مصدر موثوق من المعارف بشأن المسائل المرتبطة بعالم العمل، بما 
البحوث واإلحصاءات التي تطبقها الهيئات المكونة والشركاء لتعزيز العمل الالئق باعتباره عنصرا   في ذلك

 .أساسيا  للتنمية المستدامة

 الواجب معالجتها المسألة

يدعم العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة تقديم منتجات المعارف والمشورة السياسية والبرامج في إطار  .134

ة العشر حتى تتمكن الهيئات المكونة من المشاركة في وضع السياسات القائمة على البينات النتائج السياسي

وإجراء الحوار عمال  بإعالن العدالة االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة ومبادرة مستقبل العمل. باإلضافة 

ر متانة وتعزيز قدراتها إلى ذلك، من شأن هذا العمل أن يدعم الدول األعضاء في إعداد إحصاءات عمل أكث

التحليلية، كما سيسهل مشاركة الهيئات المكونة في المبادرات الوطنية المعنية بتخطيط التنمية المستدامة واإلبالغ 

إعداد بحوث موجهة نحو السياسات؛  ( 0عن النتائج المحرزة في هذا المجال. وتشمل مجاالت التقدم ما يلي: )

إحصاءات العمل واستخدامها ونشرها، بما في ذلك من خالل  عداداء على إتعزيز قدرات الدول األعض  (8)

المشاركة في التوعية الهادفة والتواصل وتنمية   (0تطوير نُظم المعلومات والتحليالت المرتبطة بسوق العمل؛ )

 قدرات الهيئات المكونة.  
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مة على القائفي حين قام  وظيفة المعارف لدى المكتب في السنوات األخيرة بتعزيز اتساق ونوعية البحوث  .135

بشأن ما هو مجٍد، ال تزال منظمة العمل الدولية تحتاج إلى مواصلة تعزيز ثقافة السياسية والتحليالت البينات 

فية العالمية  وقدرة الهيئات المكونة على توليد التعاون وتقاسم المعارف وإرساء حلقة حميدة بين منتجاتها المعر

 البيانات والتحليالت المشتركة التي من شأنها أن تنير سياسات العمل الالئق على المستويين الوطني واإلقليمي. 

ويكون نشاط التوعية الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في مجال العمل الالئق أكثر فعالية واستدامة عندما  .136

بين المعارف المتينة بشأن السياسات المجدية وااللتزام االستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين على المستوى يجمع 

الوطني واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك ضمن منظومة األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف. والشراكات 

لمنظمات الدولية األخرى وأصحاب المؤسسية وآليات التعاون وتبادل المعارف مع الهيئات المكونة ومع ا

المصلحة الخارجيين، كلها عوامل ساعدت على تحسين فهم العمل الالئق مع تعزيز القاعدة التحليلية لبرنامج 

مواصلة هذه الجهود لضمان أن تصل توصيات منظمة العمل  وال بد منالبحوث لدى منظمة العمل الدولية. 

هو مجٍد إلى مسامع قادة الرأي الوطنيين وواضعي السياسات في الوزارات الدولية القائمة على البينات بشأن ما 

 المعنية، وأن تترَجم إلى سياسات متسقة ومنسقة للتنمية المستدامة على المستوى القطري.  

وقد أحرزت الدول األعضاء تقدما  يعتد به في قياس العمل الالئق. غير أنه ال تزال هناك ثغرات مهمة في بعض  .137

العمل الالئق وفي األقاليم. وتظهر التحسينات األخيرة التي طرأت على المنهجيات التي يختبرها المكتب أبعاد 

ليغ عملية التبأنه من الممكن سد هذه الثغرات على نحو أكثر دقة من السابق. ويرتدي ذلك أهمية أكبر في أعقاب 

 التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة.   عن

 لمتوقعةالتغيرات ا

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية .138

ة العمل الدولية على إنتاج المعارف بشأن عالم العمل وتحدياته واستخدامها وتجميعها رة منظمتعزيز قد ■

 ونشرها والتفاوض بشأنها، بما في ذلك في سياق مؤشرات العمل الالئق؛

سوق العمل وتحسين قدراتها البحثية التي تشمل  تعزيز قدرة الدول األعضاء على تطوير نُظم معلومات ■

األبعاد األربعة للعمل الالئق، إلى جانب المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بغية قياس التقدم المحرز 

عن إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة باستخدام المعايير اإلحصائية  التبليغإزاء العمل الالئق و

 الدولية الحالية؛ 

مع منظومة األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والمنتديات متعددة فعالة إرساء شراكات سياسية وتشغيلية  ■

األطراف والجهات المانحة والقطاع الخاص بشأن سياسات العمل الالئق بغية زيادة أثر برنامج العمل 

  الالئق.  

 مؤشرات مقترحة

في الوقت المناسب، لمنتجات معارف تستجيب لمعايير ذات نوعية إعداد منظمة العمل الدولية، : 4ألف المؤشر  ■
 .عالية

تعزز الدول األعضاء ُنظم إحصاءات ومعلومات سوق العمل باستخدام معايير إحصائية دولية : 6ألف المؤشر  ■
 .وتقدم التقارير بشأن إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

لمنظمة العمل الدولية والمنظمات متعددة األطراف والمنظمات اإلقليمية تدعو الهيئات المكونة : 9ألف المؤشر  ■
 وشركاء التنمية إلى إدراج العمل الالئق في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة.
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 ما يلي:سوف تركز منظمة العمل الدولية على  .139

توفر المشورة على المستوى الوطني واإلقليمي  ،إعداد ونشر تقييمات وتحليالت سياسية في وقتها ■

ومبادرة مستقبل  8101والعالمي، السيما بشأن الممارسات الجيدة والمجاالت الرئيسية لبرنامج عام 

 العمل، بغية مساعدة الهيئات المكونة على تحقيق األهداف المحددة في إعالن العدالة االجتماعية؛

ت بين منظمة العمل الدولية والجامعات وفرق التفكير بغية توسيع خبرة ترسيخ التعاون القائم على البينا ■

 العمل؛ مستقبلعالمية بشأن طرائق تحقيق العمل الالئق والتصدي لتحديات 

بعالم العمل والتحديات والتغيرات التي يطرحها  المرتبطةتعميم رسائل موثوقة ونافذة بشأن المسائل  ■

 قنوات التواصل والمنصات المالئمة؛ باستخدامواستهداف الجماهير 

أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء على إعداد  منتوفير المشورة السياسية والتقييم والمساعدة التقنية  ■

إحصاءات بشأن العمل الالئق ونُظم معلومات سوق العمل ووضع سياسات بشأن العمل الالئق تقوم على 

ن التقدم المحرز في مجال العمل الالئق واألهداف ذات الصلة في ع التبليغالبينات وتجميع البيانات، بغية 

من  02-02على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، مما يسهم في تحقيق الغاية  8101برنامج عام 

 بشأن توافر البيانات؛ 8101برنامج عام 

ي المنتديات التي تضطلع بها فاستخدام منتجاتها المعرفية على نحو استراتيجي بغية تعزيز أنشطة التوعية  ■

وغيره من األهداف ذات الصلة بالعمل الالئق في برنامج عام  2العالمية واإلقليمية في إطار الهدف 

 ؛مبادرة مستقبل العمل، إلى جانب أهداف 8101

ت اوالتدريب على نحو فعال بالتعاون مع مركز تورينو بغية تزويد الهيئمية القدرات تقديم أنشطة بشأن تن ■

المكونة بالمنتجات المعرفية لمنظمة العمل الدولية وتعزيز مهاراتها في نشر التوعية بغية تمكينها من 

 المشاركة في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وفي أطر تخطيط األمم المتحدة ذات الصلة. 

 الشراكات الخارجية

ال التوعية ضمن منظومة األمم المتحدة والمنتديات سوف تواصل منظمة العمل الدولية ترسيخ نشاطها في مج .141

 )البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا( BRICSمن قبيل مجموعة العشرين ومجموعة 

وتسعى إلى إرساء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية أخرى، السيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

، ومع مؤسسات اقتصادية ومالية إقليمية. وسوف تعزز منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة

طة لألمم المتحدة ولجنة تنسيق األنش لمجلس االقتصادي واالجتماعيالعمل الدولية تعاونها مع اللجنة اإلحصائية ل

اإلحصاء الوطنية، من أجل تقوية ودعم إعداد اإلحصائية والشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة ومكاتب 

 البيانات بشأن العمل الالئق في كافة أرجاء العالم.  

 إلدارة الفعالة والناجعة للمنظمةا: باءالنتيجة 

على نحو فعال وناجع تمشيا  مع دستورها وقواعدها ولوائحها منظمة العمل الدولية تعمل إعالن النتيجة: 
 يئات اإلدارة فيها. لقرارات التي تتخذها هوا

 المسألة الواجب معالجتها

 اإلدارة السديدة فيها تهدف هذه النتيجة إلى ضمان التشغيل األمثل لهيئات إدارة منظمة العمل الدولية ووظائف .141

عليها ومساءلته إزاء برنامجه وميزانيته وتحسين الخدمات المقدمة إلى  واإلشرافموارد المكتب رصد وفعالية 

 كونة.  الهيئات الم
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بشأن أثر إعالن  8102إّن إصالح مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي والتقييم الذي أجراه المؤتمر في عام  .142

العدالة االجتماعية قد ولدا منافع هامة، من قبيل نشر وثائق موجزة وجيدة وفي وقتها وإعداد وإدارة االجتماعات 

قدم مشجع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي تقدمها على نحو فعال، وكلها أمور مجدية من حيث الكلفة. وأُحرز ت

هيئات اإلشراف تنفيذا  سريعا ، على الرغم من الحاجة إلى جهود إضافية لتحسين المتابعة وإدماج ثقافة التقييم 

 في التعلم التنظيمي.  

 التغيرات المتوقعة

المكونة في إجراءات صنع القرارات إّن تحقيق هذه النتيجة يستلزم ال محال مشاركة واسعة ونشطة للهيئات  .143

 .المنظمة ووضع أولويات

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التاليةو .144

تحسين سير هيئات اإلدارة السديدة الرئيسية من خالل دعم عملية اإلصالح وتعزيز فعالية وظائف الدعم  ■

 لدى المكتب؛

ديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين مواصلة تحسين اإلشراف بغية مساعدة كبار المديرين على تح ■

 وتخصيص الموارد لها؛

 تطوير ثقافة إدارة مخاطر منظمة العمل الدولية وتحسين تطبيق إطارها المتعلق بإدارة المخاطر؛ ■

استخدام أوسع نطاقا  للتقييم على مستوى المكتب والتركيز بشكل أكبر على استخدام استنتاجات التقييم من  ■

 القرارات التي تتخذها هيئات اإلدارة في منظمة العمل الدولية وإدارة تنفيذ البرنامج.أجل تنوير 

 مؤشرات مقترحة

 .اإلدارة ووضع السياسات في هيئات منظمة العمل الدوليةوظائف : فعالية 4 باءالمؤشر  ■

 .ة واالجتماعات اإلقليمية: فعالية تخطيط وإعداد وإدارة دورات مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدار6 باءالمؤشر  ■

 .جودة الخدمات القانونية من أجل سير أعمال المنظمة على نحو فعال: 9 باءالمؤشر  ■

 .: جودة تنفيذ وظائف اإلشراف والمساءلة وإدارة المخاطر1المؤشر باء  ■

نع القرارات عملية صمدى كفاية استخدام النتائج والتوصيات المنبثقة عن التقييمات المستقلة في : 2المؤشر باء  ■
 .من جانب إدارة منظمة العمل الدولية ومجلس اإلدارة

  وسائل العمل

 أجهزة اإلدارة السديدة

سوف يواصل المكتب دعم تنفيذ مبادرة اإلدارة السديدة مع التركيز على دور االجتماعات اإلقليمية وسير أعمالها  .145

جتماعية من خالل العمل الالئق وتعزيز أوجه الكفاءة. كما قدما  بالعدالة اال الدفعبشأن  8102وتنفيذ قرار عام 

 الرسمية لمنظمة العمل الدولية سيستمر المكتب في دعم االلتزام الثالثي عند وضع جداول أعمال االجتماعات

، بغية توفير وثائق عالية الجودة وموجزة وفي وقتها وتعزيز نموذج تخفيض بشأن إعداد الوثائقوتطبيق سياسته 

 استهالك الورق.

كما سيواصل المكتب توفير خدمات قانونية ومالية عالية الجودة وفي وقتها بغية ضمان أن تكون عمليات صنع  .146

متسقة مع الدستور والقواعد واللوائح المطبقة. وسينصّب التركيز على ترشيد  العمليات التشغيليةالقرارات و

جتماعات ودعم القواعد الداخلية بشأن الشفافية والمساءلة وتعزيز القواعد اإلجرائية ألجهزة اإلدارة السديدة واال

 . الوكاالت المتخصصة وحصاناتها امتيازاتالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة بشأن 
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 اإلشراف

سيواصل المكتب تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات اإلشراف على وجه السرعة وفي ضوء الموارد المتاحة.  .147

يزه على تنفيذا  كامال  في السنوات السابقة، سيصب ترك المحاسبية الدولية للقطاع العام معاييرال فيذقام بتنوبعدما 

رصد المستجدات والتكيف مع المعايير الجديدة والمنقحة عند وضعها. وسيستمر المدير العام في رصد وتكييف 

 ن مساءلة كاملة للموارد.اإلجراءات الداخلية من أجل االستفادة إلى أقصى حد من الفعالية وضما

وسوف  8102-8102وسيستمر المكتب في إدارة المخاطر باالستناد إلى سجل المخاطر االستراتيجية للفترة  .148

يضع قاعدة بيانات بشأن إدارة المخاطر تستند إلى تكنولوجيا المعلومات وتساعد المديرين على اإلبقاء على 

 السجالت المتعلقة بإدارة مخاطر وحداتهم.

 تقييمال

أن تنير استراتيجية تقييم  8102من شأن نتائج التقييم الخارجي المستقل لوظيفة تقييم منظمة العمل الدولية لعام  .149

؛ ومن جهتها، ستواصل اللجنة االستشارية للتقييم نشر استنتاجات التقييم. 8180-8102المكتب للفترة 

كن ام استنتاجات التقييم وتقييم األثر، حتى تتموستحصل اإلدارات التقنية على إرشادات أفضل من حيث استخد

 . 8101من إيجاد حلول سياسية فعالة وتوثيق مساهمة منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج عام 

 الشراكات الخارجية

سوف يواصل المكتب تعزيز عالقاته مع الهيئات المؤسسية لألمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة، بما  .151

 ين في األممالرؤساء التنفيذيمجلس لمنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وفيها ا

معني فريق األمم المتحدة الة والخدمة المدنية الدولي ووحدة التفتيش المشتركة ولجنة المتحدة المعني بالتنسيق

 بالتقييم.

 خدمات الدعم الفعالة واالستخدام الفعال : جيمالنتيجة 
 لموارد منظمة العمل الدولية

إعالن النتيجة: يستند المكتب إلى عمليات إدارية فعالة ويستخدم جميع الموارد التي ُعهد بها إلى المنظمة 
 استخداما  فعاال  وناجعا .

 المسألة الواجب معالجتها

ما فتئ طلب الهيئات المكونة على الخدمات الجيدة يتزايد على نحو مطرد مع أّن تحديات عالم العمل تصبح  .151

أكثر تعقيدا  ويعلق المراقبون الخارجيون أهمية متزايدة على المساءلة بالنسبة إلى النتائج والزيادات في القيمة 

تجاوب، تستوجب تحسينا  مستمرا  في العمليات مقابل المال. ومعالجة هذه المسائل على نحو فعال وناجع وم

 ، بما فيها التدابير األمنية، في المقر واألقاليم. األساسية وخدمات الدعم التشغيلية

 الدروس الرئيسية المستخلصة من األنشطة السابقة

كن، البد مم تبيّن إصالحات اإلدارة، السيما استعراض عملية سير األعمال، أنه حتى يكون للتحسينات أكبر أثر .152

من أن تدعمها ثقافة تنظيمية سليمة وممارسات إدارية متينة وأن تشكل مشاركة اإلدارة العليا والتواصل الداخلي 

الثاب  عوامل أساسية. وينبغي إدخال التحسينات على نحو شامل وتشاوري لتكون مستدامة وللحصول على 

حلول تكنولوجيا المعلومات أن يفضي إلى المزيد من التزام الموظفين. ومن شأن االستثمار االستراتيجي في 

 مكاسب اإلنتاجية.
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 التغيرات المتوقعة

 :التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية .153

من خالل نُظم وممارسات إدارية  ل ناجمة عن التحسين المستمر في خدمات الدعمقيمة أفضل مقابل الما ■

 في مختلف أنحاء المكتب؛ وتنظيمية أكثر فعالية وبفضل العمل ضمن فرق

تعزيز أطر البرمجة وآليات تخصيص الموارد استنادا  إلى تطبيق محّسن لإلدارة القائمة على النتائج، على  ■

 مستوى المكتب؛

 ؛موحدة وأكثر تنوعا   شراكات إنمائية ■

 تحسين إدارة األداء وتطوير الموظفين والقيادة؛ ■

 لك "تخضير" المكتب؛تعزيز االستدامة البيئية، بما في ذ ■

 تعزيز سالمة وأمن موظفي منظمة العمل الدولية وممتلكاتها.  ■

 مؤشرات مقترحة

 .التي تفضي إلى إعادة تخصيص الموارد ،نجاعة وفعالية خدمات الدعم في منظمة العمل الدولية: 4 جيمالمؤشر  ■

 .فعالية البرمجة على المستوى القطري: 6 جيمالمؤشر  ■

مستوى مرٍض لإلسهامات الطوعية من خارج الميزانية ومرونتها التي تضمنها طائفة واسعة : 9 جيمالمؤشر  ■
 من شركاء التنمية.

 .الموظفين وتطوير القيادة فعالية أداء: 1 جيمالمؤشر  ■

 .اإلدارة الفعالة للمرافق: 2 جيمالمؤشر  ■

  وسائل العمل

 تحسينات قطاع األعمال

وفي المكاتب الميدانية بشأن زيادة الفعالية وتحسين مستوى الخدمات وسرعة اتخاذ سيتواصل العمل في المقر  .154

القرارات، باإلضافة إلى إدارة المخاطر على نحو فعال. ومن شأن فريق من الخبراء في إدارة التغيير في منظمة 

التحسينات  العمل الدولية أن يوجه المسؤولين والموظفين خالل استعراض عملية سير األعمال ومواصلة

وأنشطة المتابعة. وحسب مقتضى الحال، سيجري تعزيز نُظم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بغية ضمان 

 العمليات الجديدة لقطاع األعمال والتعاون والتبليغ واتخاذ القرارات بشكل فعال وفي حينه.

وفعالية خدمات الدعم التي يقدمها  ومن شأن النتائج الناجمة عن هذه الجهود أن تمّكن المكتب من زيادة نوعية .155

ومن إعادة توزيع الموارد من المهام اإلدارية نحو األنشطة السياسية والتقنية والتحليلية التي ستعود بالمنعة 

 مباشرة على الهيئات المكونة. 

 البرمجة االستراتيجية واإلدارة القائمة على النتائج

سيواصل المكتب تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج على إجراءاته وأدواته البرنامجية. وسوف يرّكز هذا النشاط  .156

على تعزيز إرساء إطار متكامل للموارد من خالل تحسين الميزنة االستراتيجية وخطط العمل القائمة على 

تبليغ الالئق، بغية تحسين إطار رصد األداء وال النتائج وضمان النوعية في تصميم وتنفيذ البرامج القطرية للعمل

 عنه، على مستوى المكتب. 

كما سيواصل المكتب الجهود الرامية إلى زيادة الموارد المخصصة للبرامج القطرية للعمل الالئق ويجعلها تتسق  .157

مية ة للتناالستراتيجيات الوطنيمع مع الجيل الجديد من أطر تخطيط األمم المتحدة على المستوى القطري و
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أهداف التنمية المستدامة. وسيعزز نشاط التوعية إزاء شركاء التنمية وغيرهم من أصحاب مع المستدامة و

 منظمة العمل الدولية وتوسيع التمويل الطوعي.  عمل المصلحة، بغية االستفادة من برنامج

 حشد الموارد والتعاون اإلنمائي

، مع التركيز على اجم المساهمات الطوعية دعما  لبرنامج عملهإلى زيادة ح منظمة العمل الدوليةسعى تسوف  .158

الشراكات متعددة السنوات مع شركاء التنمية الرئيسيين وعلى التنويع بغية إشراك شركاء جدد والقطاع الخاص. 

وسيجري توسيع نطاق الشراكات على المستوى العالمي وتقليل حجم الموارد المخصصة. وسيجري حشد 

لمستويين القطري واإلقليمي ومن خالل آليات تمويل األمم المتحدة، بتعاون وثيق مع المنسقين الموارد على ا

 المقيمين التابعين لألمم المتحدة.

 الموارد البشرية

استنادا  إلى نتائج اإلصالحات السابقة في مجال الموارد البشرية، سوف يواصل المكتب تنويع وتوسيع طائفة  .159

فرص التطوير المهني وتكييف مبادرات التعلم بشكل أفضل. ومن شأن التدريب على إدارة العمليات وتعزيز 

ومتابعة أفضل إلدارة األداء وفهم  للعملياتالتزام الموظفين أن يرسي أساس التحسين المتواصل والمستدام 

 أفضل للمعايير الداخلية المعنية باإلدارة السديدة والمساءلة.

وسوف يضع المكتب إلدارات الموارد البشرية نموذجا  تشغيليا  يضمن الفعالية والمرونة والمساءلة. كما سيعزز  .161

ولي مناصب رئيسية؛ ومن شأن المبادرات االستثمار الهادف تخطيط القوى العاملة ويجذب األفراد الموهوبين لت

الجديدة أن تحسن التوظيف بما في ذلك برامج التعاون اإلنمائي، وأن تعزز تطوير المسار الوظيفي؛ وسيدعم 

 بما فيه الحراك فيما بين الوكاالت.   - نشاط التوعية واإلعالم الحراك الوظيفي والجغرافي

 مرافق المكتب

 حسن صيانة النفايات وتصريفها.أن يخفض استهالك المكتب للطاقة وين من شأن تجديد مبنى المقر أ .161

لتي تمتلكها االمرافق ديث خرائط صيانة ، سيجري تح8102-8102واستنادا  إلى النتائج المحققة في الفترة  .162

 سوف تحد من تأثير المكتب على ،، من خالل اتخاذ تدابير مجدية وفعالة من حيث الكلفةمنظمة العمل الدولية

سوف  8102-8102في بعض المكاتب في الفترة  اُختبرتالبيئة. والممارسات الفعالة لتصريف النفايات التي 

شغيلي لألمن الت وسيواصل المكتب رصد االمتثال للمعايير الدنيا تطبَق في مجمل مرافق منظمة العمل الدولية.

 ويدخل تحسينات إذا اقتضى األمر ذلك.

 الشراكات الخارجية

صل منظمة العمل الدولية تعاونها مع الوكاالت األخرى في منظومة األمم المتحدة في المجاالت التي سوف توا .163

يمكن فيها لتزويد الخدمات المشتركة أن يتسم بمزيد من الفعالية والشفافية والتجاوب. وعلى المستوى القطري، 

مم المتحدة وخدمات ومرافق األمن سيشمل ذلك المساهمة في تمويل مكاتب المنسقين المقيمين التابعين لأل

أن تشمل خدمات الصحة والمؤتمرات  ، من شأن المبادراتعلى مستوى المقروالمشترك والمشتريات المشتركة. 

 المشتركة والمشتريات المشتركة واالستفادة من االستثمارات في نُظم تكنولوجيا المعلومات وتقاسم الخبرات. 
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 الملحق

 موجز اإلسهامات والروابط مع مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بحسب النتيجة السياسية 

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
كجهة )منظمة العمل الدولية 

 0 أو جهة مشاركة( مسؤولة

 وظائف أكثر وأفضل  .0
 و شامل نممن أجل 

وتحسين آفاق عمالة 
 الشباب

 مراعيةو الفقراء لمصالح مراعية إنمائية استراتيجيات إلى استناداً  والدولي، واإلقليمي الوطني الصعيد من كل على سليمة سياساتية أطر وضع ب-4
 .الفقر على القضاء إلى الرامية اإلجراءات في االستثمار وتيرة تسريع أجل من الجنساني، للمنظور

 التعليم ذلك في بما التكلفة، والميسور الجّيد العالي والتعليم والمهني التقني التعليم على الحصول في والرجال النساء جميع فرص تكافؤ ضمان 1-9
 .6191 عام بحلول الجامعي،

 الئقة وظائف غلوش للعمل والمهنية، التقنية المهارات ذلك في بما المناسبة، المهارات لديهم تتوافر الذين والكبار الشباب عدد في كبيرة بنسبة الزيادة 1-1
 .6191 عام بحلول الحرة األعمال ولمباشرة

 في بما لضعيفة،ا للفئات المهني والتدريب التعليم مستويات جميع إلى الوصول فرص تكافؤ وضمان التعليم في الجنسين بين التفاوت على القضاء 1-2
 .6191 عام بحلول هشة، أوضاع ظل في يعيشون الذين واألطفال األصلية والشعوب اإلعاقة ذوي لألشخاص ذلك

 أقل في سنوياً  األقل على المائة في 2 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج نمو على وبخاصة الوطنية، للظروف وفقاً  الفردي االقتصادي النمو على الحفاظ 2-4
 .نمواً  البلدان

 على ركيزالت خالل من ذلك في بما واالبتكار، التكنولوجيا بمستوى واالرتقاء التنويع، خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-6
 .العمالة كثيفة والقطاعات العالية المضافة بالقيمة المتسمة القطاعات

 تكار،واالب اإلبداع على والقدرة الحرة األعمال ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-9
 .اليةالم الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر والمتوسطة الصغيرة نشآتالم على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

 .6161 عام بحلول التدريب أو التعليم أو بالعمالة الملتحقين غير الشباب نسبة من كبيرة بدرجة الحد 2-2

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 .6161 عام بحلول الدولية العمل منظمة عن الصادر العمل لفرص العالمي الميثاق وتنفيذ الشباب عمالةل عالمية استراتيجية وتفعيل وضع ب-2

  بحلول الوطني المتوسط المعدل من أعلى بمعدل السكان من المائة في 11 ألدنى النمو ذلك استمرار ودعم الدخل نمو تحقيق إلى تدريجياً  التوصل 41-4
 .6191 عام

 .تدريجياً  المساواة من أكبر قدر وتحقيق االجتماعية، والحماية األجور وسياسات المالية السياسات سيما وال سياسات، اعتماد 41-1

4-4-4 ،2-6-4 ،2-9-4، 
2-2-4 ،2-2-6 ،2-2-4، 
 4-ب-2

 

 . متاح على العنوان التالي:للتصنيف المؤق  للمؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة، المقسمة إلى ثالث فئاتوفقا      0
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/Provisional-Proposed-Tiers-for-SDG-Indicators-24-03-16.pdf. 

http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/Provisional-Proposed-Tiers-for-SDG-Indicators-24-03-16.pdf
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
كجهة )منظمة العمل الدولية 

 0 أو جهة مشاركة( مسؤولة

التصديق على معايير  .8
 العمل الدولية وتطبيقها

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

  الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 .العدالة إلى الجميع وصول فرص تكافؤ وضمان والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة تعزيز 42-9

2-2-6 

 الحماية أرضيات إرساء .3
  وتوسيع االجتماعية

 نطاقها

 والضعفاء اءللفقر واسعة صحية تغطية وتحقيق لها، دنيا حدود ووضع للجميع الوطني الصعيد على مالئمة جتماعيةاال حمايةلل وتدابير نظم استحداث 4-9
 .6191 عام بحلول

 إمكانيةو الجيدة األساسية الصحية الرعاية خدمات على الحصول وإمكانية المالية، المخاطر من الحماية ذلك في بما الشاملة، الصحية التغطية تحقيق 9-2
 .التكلفة ميسورةو الفعالةو الجّيدةو المأمونة األساسية واللقاحات األدوية على الجميع حصول

 ةالحماي سياسات ووضع التحتية والبنى العامة الخدمات توفير خالل من وتقديرها األجر مدفوعة غير المنزلي والعمل الرعاية بأعمال االعتراف 2-1
 .الوطني الصعيد على مناسباً  ذلك يكون حسبما والعائلة، المعيشية األسرة داخل المسؤولية تقاسم وتعزيز االجتماعية

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

 .6161 عام بحلول الدولية العمل منظمة عن الصادر العمل لفرص العالمي الميثاق وتنفيذ الشباب عمالةل عالمية استراتيجية وتفعيل وضع ب-2

 .تدريجياً  المساواة من أكبر قدر وتحقيق االجتماعية، والحماية األجور وسياسات المالية السياسات سيما وال سياسات، اعتماد 41-1

 ،4-ب-2، 6-أ-4، 4-9-4
41-1-4 

  المنشآت تعزيز .4
 المستدامة

 تكار،واالب اإلبداع على والقدرة الحرة األعمال ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-9
 .اليةالم الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر والمتوسطة الصغيرة نشآتالم على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع

 عن االقتصادي النمو فصل إلى والسعي ،6191 عام حتى ،تدريجياً  واإلنتاج، االستهالك مجال في العالمية الموارد استخدام في الكفاءة تحسين 2-1
 .الريادة بدور النمو متقدمة البلدان اضطالع مع المستدامين، واإلنتاج االستهالك بشأن للبرامج العشري لإلطار وفقاً  البيئي، التدهور

 .طاقهان وتوسيع للجميع، المالية والخدمات والتأمين المصرفية الخدمات على الحصول إمكانية تشجيع على المحلية المالية المؤسسات قدرة تعزيز 2-41

 الئتماناتا ذلك في بما المالية، الخدمات على النامية، البلدان في سيما وال المشاريع، وسائر الحجم صغيرة الصناعية المشاريع حصول فرص زيادة 2-9
 .واألسواق القيم سالسل في وإدماجها التكلفة، ميسورة

2-9-4 

  الالئق العمل توفير .5
 الريفي االقتصاد في

  بحلول األقل على النصف بمقدار الوطنية للتعاريف وفقاً  أبعاده بجميع الفقر يعانون الذين األعمار جميع من واألطفال والنساء الرجال نسبة تخفيض 4-6
 .6191 عام

  والصيادون، والرعاة األسريون والمزارعون األصلية الشعوب وأفراد النساء سيما وال األغذية، منتجي صغار ودخل الزراعية اإلنتاجية مضاعفة 6-9
 المالية والخدمات والمعارف والمدخالت األخرى اإلنتاج موارد وعلى األراضي على حصولهم في والمساواة األمن ضمان خالل من ذلك في بما

 .6191 عام بحلول زراعية، غير عمل فرص على وحصولهم مضافة قيمة لتحقيق الفرص على وحصولهم األسواق إلى وصولهم وإمكانية

 على كيزالتر خالل من ذلك في بما واالبتكار، التكنولوجيا بمستوى واالرتقاء التنويع خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-6
 .العمالة كثيفة والقطاعات العالية المضافة بالقيمة المتسمة القطاعات

4-4-4 
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
كجهة )منظمة العمل الدولية 

 0 أو جهة مشاركة( مسؤولة

  المنظمة السمة إضفاء .6
  غير االقتصاد على

 المنظم

 ةالحماي سياسات ووضع التحتية والبنى العامة الخدمات توفير خالل من وتقديرها األجر مدفوعة غير المنزلي والعمل الرعاية بأعمال االعتراف 2-1
 .الوطني الصعيد على مناسباً  ذلك يكون حسبما والعائلة، المعيشية األسرة داخل المسؤولية تقاسم وتعزيز االجتماعية

 تكار،واالب اإلبداع على والقدرة الحرة األعمال ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-9
 .اليةالم الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع

 الدين وأ األصل أو اإلثني االنتماء أو اإلعاقة أو الجنس أو السن عن النظر بغض للجميع، والسياسي واالقتصادي االجتماعي اإلدماج وتعزيز تمكين 41-6
 .6191 عام بحلول ذلك، غير أو االقتصادي الوضع أو

2-9-4 

تعزيز العمل اآلمن  .7
 وامتثال مكان العمل 
في سالسل التوريد 

 واإلمداد العالمية

 امع بحلول والتربة والماء الهواء وتلّوث وتلويث الخطرة الكيميائية للمواد التعّرض عن الناجمة واألمراض الوفيات عدد من كبيرة بدرجة الحد 9-2
6191. 

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 عزيزوت التمييزية، والممارسات والسياسات القوانين إزالة خالل من ذلك في بما النتائج، في المساواة انعدام أوجه من والحد الفرص تكافؤ ضمان 41-9
 .الصدد هذا في المالئمة واإلجراءات والسياسات التشريعات

 .العدالة إلى الجميع وصول فرص تكافؤ وضمان والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة تعزيز 42-9

 .المستويات جميع على للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات إنشاء 42-2

2-2-4 

حماية العمال من أشكال  .2
 العمل غير المقبولة

  ذلك وغير يالجنس واالستغالل بالبشر االتجار ذلك في بما والخاص، العام المجالين في والفتيات النساء جميع ضد العنف أشكال جميع على القضاء 2-6
 .االستغالل أنواع من

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

اء والقض األطفال عمل أشكال أسوأ حظر وضمان بالبشر واالتجار المعاصر الرق وإنهاء العمل الجبري على للقضاء وفعالة فورية تدابير اتخاذ 2-2
 .6162 عام بحلول أشكاله في كافة األطفال عمل وإنهاء كجنود، واستخدامهم تجنيدهم ذلك في بما ،عليها

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 عزيزوت التمييزية، والممارسات والسياسات القوانين إزالة خالل من ذلك في بما النتائج، في المساواة انعدام أوجه من والحد الفرص تكافؤ ضمان 41-9
 .الصدد هذا في المالئمة واإلجراءات والسياسات التشريعات

2-2-6 ،2-2-4 ،2-2-6 

سياسات منصفة وفعالة  .2
بشأن هجرة وحراك اليد 

العاملة على المستوى 
 الدولي

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 تيوال لها المخطط الهجرة سياسات تنفيذ خالل من ذلك في بما بالمسؤولية، ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص حراكو الهجرة تيسير 41-2
 .اإلدارة بحسن تتسم

2-2-4 ،2-2-6 ،41-2-4 
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
كجهة )منظمة العمل الدولية 

 0 أو جهة مشاركة( مسؤولة

 عمل أصحاب منظمات .01
  عمال ومنظمات

 وتمثيلية قوية

 

منظمات أصحاب العمل 
ومنظمات أعضاء قطاع 

 األعمال

 الحياة يف القرار صنع مستويات جميع على الرجل مع المساواة قدم على للقيادة لها المتاحة الفرص وتكافؤ وفعالة كاملة مشاركة المرأة مشاركة كفالة 2-2
 .والعامة واالقتصادية السياسية

 أقل في سنوياً  األقل على المائة في 2 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج نمو على وبخاصة الوطنية، للظروف وفقاً  الفردي االقتصادي النمو على الحفاظ 2-4
 .نمواً  البلدان

 على كيزالتر خالل من ذلك في بما واالبتكار، التكنولوجيا بمستوى واالرتقاء التنويع خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-6
 .العمالة كثيفة والقطاعات العالية المضافة بالقيمة المتسمة القطاعات

 تكار،واالب اإلبداع على والقدرة الحرة األعمال ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-9
 .اليةالم الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر والمتوسطة الصغيرة المنشآت على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع

 عن االقتصادي النمو فصل إلى والسعي ،6191 عام حتى ،تدريجياً  واإلنتاج، االستهالك مجال في العالمية الموارد استخدام في الكفاءة تحسين 2-1
 .الريادة بدور النمو متقدمة البلدان اضطالع مع المستدامين، واإلنتاج االستهالك بشأن للبرامج العشري لإلطار وفقاً  البيئي، التدهور

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

 .6161 عام بحلول التدريب أو التعليم أو بالعمالة الملتحقين غير الشباب نسبة من كبيرة بدرجة الحد 2-2

اء والقض األطفال عمل أشكال أسوأ حظر وضمان بالبشر واالتجار المعاصر الرق وإنهاء العمل الجبري على للقضاء وفعالة فورية تدابير اتخاذ 2-2
 .6162 عام بحلول أشكاله بجميع األطفال عمل وإنهاء كجنود، واستخدامهم تجنيدهم ذلك في بما ،عليها

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 االقتصادية يةالتنم لدعم للحدود، والعابرة اإلقليمية التحتية البنى ذلك في بما الصمود، على وقادرة ومستدامة وموثوقة النوعية جيدة تحتية بنى إقامة 2-4
 .المساواة قدم وعلى ميسورة بتكلفة إليها الجميع وصول ُسُبل تيسير على التركيز مع اإلنسان، ورفاه

 بما اإلجمالي، المحلي الناتج وفي العمالة في الصناعة حصة في 6191 عام بحلول كبيرة زيادة وتحقيق والمستدام، للجميع الشامل التصنيع تعزيز 2-6
 .نمواً  البلدان أقل في حصتها ومضاعفة الوطنية، الظروف مع يتماشى

 الئتماناتا ذلك في بما المالية، الخدمات على النامية، البلدان في سيما وال المشاريع، وسائر الحجم الصغيرة الصناعية المشاريع حصول فرص زيادة 2-9
 .واألسواق القيم سالسل في وإدماجها التكلفة، ميسورة

 التكنولوجيات اعتماد وزيادة الموارد استخدام كفاءة زيادة مع استدامتها، تحقيق أجل من 6191 عام بحلول الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين 2-1
 .لقدراتها وفقاً  إجراءات باتخاذ البلدان جميع قيام ومع ،بيئياً  والسليمة النظيفة الصناعية والعمليات

 للتنويع تالسياسا حيث من مؤاتية بيئة وجود كفالة طريق عن ذلك في بما النامية، البلدان في واالبتكار والبحث المحلية التكنولوجيا تطوير دعم ب-2
 .أخرى أمور بين ،األساسية للسلع قيمة وإضافة الصناعي

 شبكة ىإل والميسور الشامل الوصول فرص توفير إلى والسعي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على الحصول فرص في كبيرة زيادة تحقيق ج-2
 .6161 عام بحلول نمواً  البلدان أقل في اإلنترنت

 .العدالة إلى الجميع وصول فرص تكافؤ وضمان والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة تعزيز 42-9

 .أشكالهما بجميع والرشوة الفساد من كبيرة بدرجة الحد 42-2

2-2-6 ،2-2-6 ،42-41-4 
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
كجهة )منظمة العمل الدولية 

 0 أو جهة مشاركة( مسؤولة

 .المستويات جميع على للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات إنشاء 42-2

 .وإنفاذها المستدامة التنمية لتحقيق التمييزية غير والسياسات القوانين تعزيز ب-42

 عن األجروالمساواة في  اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق 2-2 العمال منظمات
 .6191 عام بحلول ،ذي القيمة المتساوية العمل

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 .المستويات جميع على وتمثيلي وتشاركي للجميع وشامل لالحتياجات مستجيب نحو على القرارات اتخاذ ضمان 42-2

 .الدولية واالتفاقات الوطنية للتشريعات وفقاً  األساسية، الحريات وحماية المعلومات إلى الجمهور وصول كفالة 42-41

 

 

 

 

 



 

 

 


