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 تمهيد

ترد في هذه الوثيقة مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 
. وهذه هي المرة الثالثة التي توكل إلّي مسؤولية 7302-7302

نذ أن تقديم مقترحات البرنامج والميزانية إلى مجلس اإلدارة م
 . 7307تبوأت منصب المدير العام في عام 

ومذذاك، كانت السنوات عبارة عن تحديات جمة ومشقة 
كبرى واجهتها أسواق العمل في كافة أنحاء العالم. ولقد بذل 
االقتصاد العالمي جهوداً شاقة ليستعيد مسار نمو متين ومتوازن 

ي ومطرد وشامل للجميع. وعلى خلفية تغير سريع وتحويلي ف
عالم العمل، ولّد ذلك مستويات عالية من الضبابية حول ما يخبئه 
المستقبل وتزعزعت ثقة الناس في قدرة األطر السياسية 
والمؤسسات والجهات الفاعلة الموجودة، على تحقيق النتائج التي 

 ما فتئ الناس يطالبون بها بإصرار لم يسبق له مثيل.

أدنى شك في  وفي ظل هذه الظروف، يجب أال يكون هناك
 نوايا منظمة العمل الدولية والطريقة التي ستتبعها لتحقيقها.

وتتمتع المنظمة بميزة كبيرة تتمثل في أنها مكلفة بوالية 
تستجيب مباشرة لما يطالب به الناس: زيادة العمل الالئق وخفض 
الفقر؛ زيادة اإلنصاف وخفض انعدام المساواة؛ المشاركة ال 

لى األصوات ال تجاهلها؛ غرض يجمع وال اإلقصاء؛ االستماع إ
يقّسم؛ إرساء العدالة االجتماعية محل انعدام األمن والنزاعات. 

 المستدامة للتنمية المتحدة األمم وتتعزز هذه الميزة بفضل برنامج
، الذي يضع العمل الالئق في صميم االلتزامات 7303 لعام

ل العقد القادم الجماعية التي تعهد المجتمع الدولي بتحقيقها خال
 وما بعده.

وتبقى هذه المقترحات متماشية تماماً مع المسار الذي 
رسمه مجلس اإلدارة في السنوات األخيرة. وهناك تركيز مستمر 
على التحديات السياسية الرئيسية المختارة باعتبارها ذات أهمية 
محورية لكافة الدول األعضاء وعنصراً حاسماً لتحقيق العدالة 

ية. وهناك المزيد من االستثمار في القدرات المعرفية االجتماع
التي ال غنى عنها حتى توسع منظمة العمل الدولية سلطتها 
وتأثيرها. وهناك اهتمام مطرد بتحقيق قيمة أكثر جالًء من 

 الموارد المتاحة.

 ولكّن البرنامج ليس برنامجاً جامداً، إذ هناك مسائل بارزة
وسالسل التوريد واإلمداد العالمية  السيما االستدامة البيئية -

يجري تناولها بأساليب جديدة مهمة. باإلضافة إلى  - والحراك
الكبرى في عالم العمل إلى  التغيير ذلك، سوف تبرز محركات

الواجهة في وقت باتت فيه منظمة العمل الدولية على قاب قوسين 

العمل من االحتفال بمئويتها، بالترافق مع تنفيذ مبادرة مستقبل 
لن يكون مجرد معلمة  7302ومبادرات المئوية األخرى. وعام 

تاريخية فحسب، بل سيكون أيضاً محفزاً ال مثيل له الستهالل 
التفكير بعمق حول مستقبل المنظمة وفرصة للقيام بذلك، وسيحمل 
معه متطلبات استثنائية من كافة الجهات الفاعلة في منظمة العمل 

 الدولية.

 على أساس ميزانية 7302-7302امج للفترة وُيقترح البرن
دوالر  222 023 333الحقيقية، تبلغ  بالقيم صفري نمو ذات

أمريكي بالسعر الثابت للدوالر. وبسبب االنخفاضات المتوقعة في 
التكاليف، فإّن ذلك سيفضي إلى خفض في الميزانية بالدوالر 

 في المائة. 3.6دوالراً أو  4 362 675االسمي بقيمة 

استمرار   ستوى الميزانية هذا مقترح على الرغم منوم
تزايد الطلبات الموجهة إلى منظمة العمل الدولية من جانب 
هيئاتها المكونة الثالثية، وتسليماً بالقيود المالية التي ما فتئت دول 

 أعضاء كثيرة تواجهها.

هذه هي إذاً االعتبارات المهمة التي تحث منظمة العمل 
جهود ال هوادة فيها بغية  تقديم المزيد لهيئاتها  الدولية على بذل

المكونة رغم عدم تغير قاعدة مواردها الحقيقية. وتتضمن هذه 
مليون دوالر من  06المقترحات إعادة توزيع إضافية لحوالي 

في خدمات التنظيم واإلدارة والدعم إلى األنشطة التحليلية والتقنية 
شرة إلى الدول األعضاء. التي تقدم القيمة مبا الخط األمامي،

 وظيفة جديدة من الفئة المهنية. 75.6ويتجلى ذلك في استحداث 

وال يشكل ذلك باكورة ثمرة اإلصالح وادخارات الكفاءة 
وال نهايتها. وفي حال اعتماد مقترحات البرنامج والميزانية هذه، 
فسيكون لها قيمة تراكمية ناجمة عن اإلصالح ومكاسب الكفاءة 

مليون دوالر، بما في ذلك إعادة  62تبلغ قرابة  7304منذ عام 
وظيفة. وسوف تتاح موارد إضافية مع تقدم  55توزيع أكثر من 

استعراض عملية سير األعمال على مستوى المكتب، مما يفتح 
أمام منظمة العمل الدولية مجاالً أوسع لبذل مجهود أكبر وعلى 

 نحو أفضل.

منظمة العمل الدولية ومع هذا االلتزام باستمرار تحسين 
 7370-7302وتقويتها تمشياً مع خطتها االستراتيجية للفترة 

هذه  أقدم الموافق عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإنني
 من أجل أن يعتمدها مجلس والميزانية للبرنامج المقترحات

 .اإلدارة
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 لمحة عامة تنفيذية

 

 ةـمقدم

 

إلى  7302-7302تهدف مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .0
المضي قدماً بمنظمة العمل الدولية نحو مئويتها، مجهزة بالوسائل 
الكفيلة بجعلها تفي بواليتها المتمثلة بتحقيق العدالة االجتماعية في 

ويتمثل الهدف العام في العالم، بأكبر قدر ممكن من الفعالية. 
تحقيق أقصى تأثير للمنظمة من حيث تعزيز فرص العمل الالئق 
للجميع بفضل الدعم المباشر الذي تقدمه إلى الدول األعضاء فيها 
والتعاون معها على السواء وبفضل مساهمتها في النظام متعدد 
األطراف وفي الحلبة السياسية الدولية ونشاط التوعية الذي 

 فيهما. تضطلع به

وسبق أن قام مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة بتحديد  .8
الشروط المسبقة األساسية لتحقيق هذا الهدف المنشود، ضمن 

لمنظمة العمل الدولية  7370-7302الخطة االستراتيجية للفترة 
الواردة فيها. وفيما يلي  7370ورؤية منظمة العمل الدولية لعام 

 أهم هذه الشروط المسبقة:

 وهو مسؤولية تقع على عاتق المنظمة ككل، المتياز التقنيا ،
ويتعين تعزيزه من خالل المزيد من االستثمار في األنشطة 

 اإلحصائية والبحثية؛

  من خالل االستخدام  الواجب صقلهماالجدوى والفعالية
المستمر لإلدارة السديدة المدعومة على كافة المستويات 

ن منظمة العمل الدولية بشأن واالستخدام المعزز آلليات إعال
)إعالن  7332العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 

العدالة االجتماعية( وإيالء اهتمام متجدد لتشغيل البرامج 
 القطرية للعمل الالئق؛

 ،الذي يتعين  التركيز على المسائل الرئيسية في عالم العمل
دود أن ينجم عن تخصيص كتلة حرجة من الموارد لعدد مح

من النتائج السياسية الواجب معالجتها من خالل ُنهج متعددة 
 التخصصات؛

  برنامج المكانة الرئيسية التي يتمتع بها العمل الالئق في
( والتي 7303)برنامج عام  8131التنمية المستدامة لعام 

تشكل األساس الذي يسمح لمنظمة العمل الدولية أن تواصل 
مج، في ضوء مناقشة تقرير إسهامها في تطبيق هذا البرنا

 ؛7305المدير العام خالل دورة المؤتمر لعام 

 ،التي يتعين السعي  المكاسب المستمرة من الفعالية والنجاعة
إلى تحقيقها في عملية االنتقال من التغيرات الهيكلية لعملية 
اإلصالح إلى تلك الناجمة عن مواصلة التحسن، بإيعاز من 

ل. وستلقى هذه الخطوة الدعم عملية استعراض سير األعما
بفضل تقوية آليات اإلدارة القائمة على النتائج وعمليات 

 التقييم؛

 على األنشطة التقنية والتحليلية التي  إعادة توزيع الموارد

تعود بالمنفعة مباشرة على الهيئات المكونة، ال بد من إتاحتها 

عن طريق تحقيق الوفورات بزيادة الكفاءة، وال بد من أن 

وظيفة  77تتجلى في اقتراح خلق وظائف جديدة يبلغ عددها 

في األقاليم وفي حافظة السياسات العامة وفي مكتب األنشطة 

 الخاصة بأصحاب العمل؛

 ،هو من االعتبارات التي  االلتزام الدائم بالعدالة االجتماعية
استرشد بها اختيار النتائج السياسية المقترحة التي تستهدف 

ياً أكثر الناس استضعافاً وحرماناً في العمل. استهدافاً واع
ويتمثل االلتزام نفسه في دعم التركيز على برنامج البحوث 
وإرشاد التوعية القائمة على البينات، التي تضطلع بها منظمة 

 العمل الدولية.

وتضم مقترحات البرنامج والميزانية لفترة السنتين األولى في  .3
االستمرارية واالبتكار المناسبين  الخطة االستراتيجية، مزيجاً من

مما  - للطبيعة الحقيقية للمسائل المطلوب من المنظمة معالجتها
 يعني أّن أهم التحديات لن تجد أية حلول في أي فترة سنتين بعينها

التي  - والمناسبين للظروف المتغيرة سريعاً في عالم العمل -
الظواهر  تستدعي التكيف واالبتكار وسرعة التحرك رداً على

 الطارئة.  

 

 السياق

 

يسترشد الحافز الذي يحدو مقترحات البرنامج والميزانية بما  .4
يحصل في عالم العمل الذي ال تزال سماته المميزة متمثلة في 
أسواق عمل عرضة للتغييرات والشكوك، إلى حد كبير بسبب 
الضغوط التي تولدها عدم قدرة االقتصاد العالمي على استعادة 

نمو متين ومتوازن ومطرد، والتغير التحويلي والمزيد من  مسار
 االرتياب. 

وقد ولّدت هذه الظروف مصادر قلق جديدة لدى الجمهور  .5
حول المسائل المتعلقة بالعمل، مجسدة بذلك الطلب المتكرر على 

ية. عسياسات تقدم فرص العمل الالئق والمزيد من العدالة االجتما
اً متاحة أمام منظمة العمل الدولية، وبالتالي، يحمل السياق فرص

بفضل واليتها، التي تحتل مركز الصدارة في النقاش السياسي 
أكثر من أي وقت مضى. غير أنه يحمل مخاطر أيضاً، إذ أّن 
انتشار اإلحباط بسبب إخفاق األوساط السياسية الموجودة في تقديم 

ع القيم نتائج مقبولة، دفع إلى السعي إلى بدائل قد ال تتماشى م
 التأسيسية والثابتة لمنظمة العمل الدولية.

وكل هذا يشير إلى أي مدى من الملح والمهم أن تقوم منظمة  .6
العمل الدولية بتوفير التوعية السياسية الجيدة والموثوقة وفي 
وقتها وتقديم المشورة والدعم بغية سد مواطن العجز غير المقبولة 

ئق، أي: العمالة؛ الحماية في جميع األبعاد األربعة للعمل الال
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االجتماعية؛ الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي؛ المبادئ 
 والحقوق األساسية في العمل.

والسعي إلى تحقيق العدالة االجتماعية في ظل ظروف من  .7

التغير السريع والمنتشر، يتطلب من منظمة العمل الدولية أن تلّم 

احتياجات العمل الالئق.  بالمستجدات وأن تعالجها بغية تكييفها مع

وهذا يعني تكييف أساليب عمل المنظمة. وقد يكون الجمود 

المؤسسي رد فعل طبيعياً في وجه تزايد الشكوك، ويمكن أن 

يكون من المطمئن أن نرى في الدفاع عن الوضع الراهن نوعاً 

من التعلق بالقيم الموجودة والثابتة. غير أّن ذلك لن يخدم مصالح 

 نظمة وال مصالح وأهداف هيئاتها المكونة.وأهداف الم

وعليه، يتحتم على منظمة العمل الدولية أن تتصدى لديناميات  .2

التغير في العمل األطول أجالً وأن تجد في الوقت نفسه استجابات 

بّناءة في مواجهة التحديات المباشرة واألكثر إلحاحاً. وستكون 

نظمة العمل مبادرة مستقبل العمل حاسمة لديناميات تطور م

الدولية على األجل األطول. أما اآلن، فإّن اقتراح إضافة 

االستدامة البيئية كمحرك سياسي مشترك رابع في البرنامج 

والميزانية يمثل ابتكاراً رئيسياً لوضع منظمة العمل الدولية في 

موقع تؤدي فيه دورها في ضمان أن يتحمل عالم العمل 

 اخ.مسؤولياته في مكافحة تغير المن

 - والتحديات الناجمة عن الظروف الحالية في عالم العمل .2

تسلط الضوء على أهمية وقيمة الميزتين النسبيتين  - وهي كثيرة

الفريدتين لمنظمة العمل الدولية: معايير العمل الدولية والهيكل 

 الثالثي. 

وطوال الجداالت المثارة حول المسائل المتعلقة بالمعايير في  .01
ة، انبثق توافق متسق ومتين، أال وهو: أّن الوظيفة السنوات األخير

المعيارية لمنظمة العمل الدولية ترتدي أهمية حاسمة بالنسبة إلى 
عملها ككل، وأنه من الضروري أن تتمتع منظمة العمل الدولية 
بمجموعة معايير متينة ومحدثة يدعمها نظام إشراف صارم 

ة المعايير طوال وموثوق. ومن المحتمل أن يستمر تنفيذ مبادر
 فترة السنتين. 

وعلى الرغم مما أرساه الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي  .00

من سجل من اإلنجازات البّينة في الدفع قدماً بالنمو االقتصادي 

والتقدم االجتماعي وتسوية النزاعات وإدارة األزمات، إال أّنهما 

وقد شاع  يتعرضان للضغوط في الكثير جداً من البلدان والحاالت.

انتقاد الهيكل الثالثي، وأذكاه المفهوم القائل بأّن الحوار االجتماعي 

قد يعرقل عملية صنع القرارات الفعالة والضرورية السيما في 

أوقات الضغوط المالية التنافسية الحادة أو قد يكون منقوص القدرة 

على التكيف مع الظروف الجديدة التي يشهدها عالم العمل أو أنه 

قر بكل بساطة إلى الشرعية نظراً لتناقص السمة التمثيلية يفت

 للشركاء االجتماعيين. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى المعايير، البد للتوافق السياسي  .08

القوي في منظمة العمل الدولية دعماً للهيكل الثالثي من أن يتجسد 

في الجهود المتجددة والرامية إلى تعزيز سير عمله بفعالية. وعلى 

غرار ما هو متداول في عالم العمل، سيجري تقييم الحوار 

االجتماعي استناداً إلى النتائج التي يحققها، ومن شأن المحرك 

السياسي المشترك الرامي إلى تشجيع ممارسته أن يسهم في 

 تحقيق أقصى حد من هذه النتائج.

لمنظمة  7370-7302وتحدد الخطة االستراتيجية للفترة  .03
أربعة عوامل مؤسسية تشكل بيئة مؤاتية لتحقق العمل الدولية 

، وهي تنطبق أيضاً على تنفيذ 7370المنظمة رؤيتها لعام 
. والعوامل المؤسسية 7302-7302البرنامج والميزانية للفترة 

 األربعة هي التالية:

 أشير إلى أهمية مبادرة المعايير مبادرات المئوية السبع .
ة إلى ذلك، ستكون مبادرة والمبادرة الخضراء أعاله. باإلضاف

المرأة في العمل بمثابة وسيلة للتعريف بالمحرك السياسي 
المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، كما 
ستكون مبادرة القضاء على الفقر وسيلة تتيح لمنظمة العمل 

. وستواصل 7303الدولية أن تقدم مساهمتها في برنامج عام 
دة الحرص على إيالء االنتباه لضمان مبادرة اإلدارة السدي

التشغيل األمثل ألجهزة صنع القرارات الثالثية، وسوف تدفع 
مبادرة المنشآت بالجهود قدماً لجعل القطاع الخاص يشارك 

في أنشطة منظمة العمل الدولية مشاركة تامة تمشياً مع  
اإلجراءات المتفق عليها. كما ستشهد فترة السنتين تنفيذ القسم 

كبر من مبادرة مستقبل العمل، بما في ذلك استكمال وتقديم األ
تقرير اللجنة العالمية رفيعة المستوى ومناقشته خالل دورة 

 . 7302المئوية في المؤتمر عام 

  بشأن الدفع قدماً  8106القرار الصادر عن المؤتمر في عام
يقدم القرار  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق.

لمنظمة  الطريقة التي ينبغي بهاهمة بخصوص إرشادات م
العمل الدولية أن تحقق كامل إمكانات إعالن العدالة 
االجتماعية، بما في ذلك من خالل: تعزيز إطار اإلدارة 
القائمة على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق؛ بناء 

وتقاسمها؛  والبحوث القدرة المؤسسية؛ جمع المعلومات
 .اتتساق السياسالشراكات وا

  مرجعية  في آٍن واحد يشكل البرنامج. 8131برنامج عام
وتأكيداً على دور العمل الالئق في العالمية للعدالة االجتماعية 

تحقيقها. وقد قدم المؤتمر ومجلس اإلدارة إرشادات مفصلة 
 تعتمدهامنظمة العمل الدولية أن عن الطريقة التي يتعين على 

ي أنشطتها، وتتجلى هذه اإلرشادات في هذا البرنامج فلتدرج 
كيفية إسهام كل نتيجة من النتائج السياسية في عرض 

أهداف التنمية المستدامة  مناألهداف والمؤشرات المحددة 
 . المعنية

  .سيكون بمقدور برنامج اإلصالح في منظمة العمل الدولية
المنظمة أن تستفيد من اإلنجازات المحققة في إطار  

وستتعهد ، 7307منذ عام  االمضطلع به اتاإلصالح
بمواصلة تحسين أدائها خالل فترة السنتين هذه وفترات 

المكاسب باإلضافة إلى وهذا يعني أنه السنتين القادمة. 
واتساق عمل المنظمة، من شأن مكاسب  المحققة في جودة

المستمرة أن تسمح بمواصلة إعادة توزيع الموارد  الكفاءة
كة في النشاط السياسي وتنفيذ والية على الوحدات المشار

 يعني المزيد من القيمة مقابل المال. ، ممامنظمة العمل الدولية
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 مضمون البرنامج

 

، يتمحور 7302-7305كما هي الحال بالنسبة إلى الفترة  .04
حول عشر نتائج سياسية  7302-7302البرنامج المقترح للفترة 

رك سياسي مشترك رابع تدعمها ثالث نتائج تمكينية. وأضيف مح
يتناول االستدامة البيئية على المحركات الثالثة األخرى المدرجة 

 .7302-7305في البرنامج والميزانية للفترة 

وتعالج النتائج السياسية المسائل الرئيسية التالية المتعلقة  .05
 بعالم العمل، وهي:

وظائف أكثر وأفضل من أجل نمو شامل وتحسين آفاق  (0)

 ؛ بابعمالة الش

 ؛التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها (7)

 ؛إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها (0)

 ؛تعزيز المنشآت المستدامة (4)

 ؛توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي (6)

 ؛إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم (5)

في مكان العمل، بما في ذلك  تعزيز العمل اآلمن واالمتثال (2)

 ؛في سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 ؛حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة (2)

سياسات منصفة وفعالة بشأن هجرة وحراك اليد العاملة  (2)

 ؛على المستوى الدولي

 وتمثيلية. قوية عمال ومنظمات عمل أصحاب منظمات (03)

مضمون النتائج بأّن  حوالويجدر التذكير في جميع األ .06
السياسية المقترحة يقابل عموماً، وبشكل وثيق في معظم الحاالت، 

-7305موضوع النتائج الواردة في البرنامج لفترة السنتين 
، مما يبرز ضرورة المثابرة في العمل حول المسائل 7302

السياسية الرئيسية لمدة أطول من فترة سنتين واحدة إذا أردنا 
لهيئات المكونة لمنظمة العمل لسبق قد ى أثر يعتد به. والتوصل إل
مجاالت األنشطة المقترحة تستحق اهتماماً اعتبرت أّن الدولية أّن 

لسعي إلى ا وجيهاً يدعو إلى اً هناك سبب من باب األولوية، وأنّ 
ألبعاد في مقاربة امواصلة تحقيقها بحيث أنها تكّون نهجاً متوازناً 

مل الالئق. وهناك مسائل أخرى قد تكون األربعة لبرنامج الع
 زمنطقياً موضوع المزيد من النتائج السياسية، غير أّن تجاو

يؤدي على  قدلنتائج العشر المقترحة أو دمج النتائج القائمة ا
المطلوبة  اتاألولويعملية وضع تمييع ب المخاطرةالتوالي إلى 

ذلك من  تشويش ما يلزمإلى المخاطرة بالكتلة الحرجة و لتكوين
 تركيز.

، التحديدتترافق االستمرارية مع االبتكار. وعلى وجه  كذلك، .07

المقترحة تتضمن اآلن العمل في  2النتيجة السياسية  تتضمن

سالسل التوريد واإلمداد العالمية، في حين تتضمن النتيجة 

الحراك البشري من أجل مراعاة تأثير التدفق الكثيف  2السياسية 

 داخلياً على سوق العمل. لالجئين والنازحين 

والنتائج التمكينية الثالث المرافقة مصممة لتسهيل سير عمل  .02

منظمة العمل الدولية على نحو ناجع وفعال ولضمان أن تخضع 

مجاالت األنشطة المشمولة لنفس ضوابط اإلدارة القائمة على 

النتائج والمساءلة التي تخضع لها النتائج السياسية. وعلى الرغم 

النتائج التمكينية ال تتناول مباشرة المسائل السياسية  من أنّ 

من حيث نوعيتها عن النتائج السياسية،  بالتالي الجوهرية وتتباين

على نحو مرٍض  تؤدىفإّن الدور الذي تضطلع به في ضمان أن 

، يمكن اعتباره مهماً على باستفاضةوظائف الدعم التي تتناولها 

إلعادة توزيع المبذولة  نحو خاص في ضوء الجهود الجبارة

. ومن في الخط األماميالموارد من أنشطة الدعم إلى األنشطة 

توفر ضمانات بأّن هذا األمر لن يعيق شأن النتائج التمكينية أن 

بمسؤولياتها على نحو سليم في أي العمل الدولية منظمة  اضطالع

 مجال من المجاالت.

ية المشتركة واسُتبقيت ثالثة محركات من المحركات السياس .02

معايير العمل الدولية؛ الحوار االجتماعي؛  -بشأن  المقترحة

من فترات السنتين السابقة:  -المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

أساس دستوري إلى  تستنددعم ثالثي متين وهي ب تمتعتفقد 

مالزمة على وجه حق ومؤسسي واضح إذ ترتبط بمسائل ُتعتبر 

 ولية. لوالية منظمة العمل الد

وُيقترح اآلن محرك سياسي مشترك رابع وجديد بشأن  .81

االستدامة البيئية. ومن البديهي أّنه ينبغي عدم تناول مسألة زيادة 

هذه اإلضافة المقترحة أما مبرر . استخفافعدد المحركات ب

للمسألة المعنية من أهمية مالزمة لوالية المنظمة. عما  فينبثق

عمل الدولية ال تحدد االستدامة والنصوص الدستورية لمنظمة ال

البيئية بهذه العبارات، غير أّن الظروف الراهنة، والسيما أثر 

والتخفيف منه من انعكاسات على عالم  للوقايةتغير المناخ وما 

أّن لالستدامة البيئية اليوم تأثيراً  قوة التشديد علىب تؤيدالعمل، 

لعمل الالئق. وكلما أساسياً ودائماً في األبعاد األربعة لبرنامج ا

أبكرت منظمة العمل الدولية في االستجابة بنجاعة إلى هذا الواقع 

الناشئ، بما في ذلك من خالل تنفيذ المبادرة الخضراء، كلما كانت 

الفرص أكبر لجني ثمار العمل الالئق المتأتية عن مكافحة تغير 

 المناخ.
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 اإلدارة القائمة على النتائج والمساءلة

 

االلتزام بتعزيز ُنظم اإلدارة القائمة على النتائج وبالتالي إّن  .80
يشكالن  ،األداء العام للمنظمة عنالهيئات المكونة أمام مساءلة ال

 وال يتجزأ من عملية التحسين المستمر.  أساسياً جزءاً 

يتطلب العديد من  ،والحصول على أعلى مستوى من النتائج .88
ول سلسلة تبدأ بالقرارات العناصر المترابطة فيما بينها على ط

المتعلقة باألنشطة الواجب االضطالع بها وتنتهي بقياس وتقييم 
 النتائج التي سمحت هذه القرارات بتحقيقها.

وعلى نحو ما يرد في إعالن العدالة االجتماعية، سُتبذل  .83

جهود متجددة لفهم احتياجات الهيئات المكونة وتلبيتها على نحو 

. 7305القرار الذي اعتمده المؤتمر عام أفضل، تمشياً مع أحكام 

ويشمل ذلك تحسين استخدام المناقشات المتكررة للمؤتمر وآلياتها 

المصاحبة وتعزيز البرامج القطرية للعمل الالئق من خالل 

تحسين المشاركة الثالثية مع اإلشارة بوجه خاص إلى خطط 

لعمل ومواصلة ا، 7303التنمية الوطنية واتساقها مع برنامج عام 

 المضطلع به في إطار مبادرة اإلدارة السديدة.

على هذا هو الشرط المسبق لكي تقوم منظمة العمل الدولية و .84
بما ينبغي القيام به. والخطوة المقبلة للقيام بذلك النحو الصحيح 

على النحو الصحيح تتمثل في تعزيز الدور الريادي للمنظمة في 
تثمار في البحوث مجال المعارف من خالل المزيد من االس

واإلحصاءات واألنشطة التحليلية. وينبغي تحقيقاً لهذا الغرض 
االعتماد على الُنهج متعددة التخصصات والمكرسة في النتائج 
السياسية واالستفادة من الدروس المستخلصة من األنشطة السابقة 
وتوسيع نطاق األنشطة وتعزيز أثرها من خالل إبرام شراكات 

 فاعلة أخرى. مناسبة مع جهات

ويتمثل االشتراط الثاني في قياس طريقة ومدى مساهمة  .85
مخرجات منظمة العمل الدولية في تحقيق التغييرات والنتائج 
المستدامة على مستوى النتائج. ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

 االبتكارات الملموسة التالية.

محددة على نحو مؤشرات أداء اليوم إسناد أوالً، يجري  .86
لتغيرات المتوقعة والواردة في كل استراتيجية للنتيجة منتظم ل

التي  التغيرات الهيكليةالسياسية. وتحدد مؤشرات النتيجة السياسية 
، بدعٍم من منظمة العمل تحقيقهالدول األعضاء على ا يتعين

الدولية، في مجال السياسة العامة والمؤسسات والقدرات. ويترافق 
لتغيير األبعاد النوعية لنطاق والكل مؤشر بمعايير نجاح تحدد 

فيما يتعلق بالمحركات  بما في ذلكفي المؤشر،  ضمناً المتوقع 
 السياسية المشتركة.

ثانياً، جرت مراجعة المنهجية المستخدمة إلرساء خطوط  .87
 وتنبثقاألساس واألهداف، مصنفة بحسب اإلقليم، مراجعة شاملة. 

 مدروسقدير ن تع ،خطوط األساس لمؤشرات النتائج السياسية
لعدد الدول األعضاء التي تلتمس مساعدة منظمة العمل الدولية 
فيما يتعلق بالتغيرات المتوقعة. وتراعي بيانات خطوط األساس 
األولويات الواردة في البرامج القطرية للعمل الالئق والطلبات 
الرسمية للمساعدة من منظمة العمل الدولية، بغية متابعة القرارات 

مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة وهيئات  الصادرة عن
 اإلشراف. 

ثالثاً، يعكس اإلطار بوضوح مساهمة منظمة العمل الدولية  .82
. وتحدد كل نتيجة سياسية المقاصد 7303في تنفيذ برنامج عام 

الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة التي تسهم فيها مباشرة، 
التي  المعنيةدامة باإلضافة إلى مؤشرات أهداف التنمية المست

ستطبقها منظمة العمل الدولية عند مساعدة الدول األعضاء على 
قياس ورصد التقدم المنجز في تحقيق هذه المقاصد. وكما هو 

، جرى تحديد عدد محصور من مقاصد أهداف 0مبّين في الشكل 
التنمية المستدامة لكل نتيجة سياسية، بغية التوصل إلى كتلة 

ي مجاالت تتمتع فيها منظمة العمل الدولية حرجة من النتائج ف
الروابط المحددة بين كل  األولبميزة نسبية. ويلخص الملحق 

نتيجة سياسية ومقاصد أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها التي 
 تكون فيها منظمة العمل الدولية جهة مسؤولة أو جهة مشاركة.
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 المستدامة التنمية أهداف في الدولية العمل لمنظمة السياسية النتائج إسهام :0الشكل 

 
 

 

 وتنويرويختتم التقييم الدورة بغرض تعزيز التعلم التنظيمي  .82
اإلدارة. ومن شأن تحسين ثقافة التقييم والمساءلة في منظمة العمل 

وأن  7302-7302الدولية أن يبقى أولوية في فترة السنتين 
 يتطلب تعاوناً أوثق مع الهيئات المكونة. 

ري تقييم فعالية ونجاعة وأثر إنجازات منظمة العمل وسيج .31
على أساس سياسة واستراتيجية تقييم محدثتين ومع  ،الدولية

عام  فيمراعاة نتائج التقييم الخارجي المستقل لوظيفة التقييم 
. ويتعين إظهار نوع من المرونة عند اختيار ُنهج التقييم 7302

براهين  لوص إلىالخبغية تحديد الطرائق "األنسب" وضمان 
مسائل ومعايير التقييم األساسية. ومن شأن  وتغطيةموثوقة 

إشراك الشركاء على نحو أكبر في تصميم عمليات التقييم وتنفيذها 

في التقييم وأن يسهل  اهتمامهمأن يساعد على تعزيز  ،ومتابعتها
 استخدام عمليات التقييم كأداة للحوار االجتماعي.

 ل الدولية إدماج إدارة المخاطروسوف تواصل منظمة العم .30
بشكل أكبر على  التركيزفي اإلجراءات والعمليات القائمة، مع 

سجل المخاطر لدى منظمة  توسيعالمسائل البرنامجية. وجرى 
ظيمياً رئيسياً مع نخطراً ت 00العمل الدولية لفترة السنتين ليشمل 

هناك من تلك المخاطر. و التخفيفما يرافق ذلك من استراتيجيات 
تطور رئيسي آخر يتمثل في إرساء قاعدة بيانات قائمة على 
تكنولوجيا المعلومات بشأن إدارة المخاطر، مما سيساعد المديرين 

 على حفظ سجالت المخاطر الخاصة بوحداتهم.   
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 مخصصات الموارد

 

مستوى  7302-7302تبلغ الميزانية العادية المقترحة للفترة  .38
أمريكي، وهي مطابقة مليون دوالر  222.02

-7305للدوالر األمريكي للميزانية المعتمدة للفترة  الثابت بالسعر
7302. 

  االعتماد باب حسب المقترح اإلنفاق: االستراتيجية الميزانية :0الجدول 

 

الميزانية االستراتيجية 

 61020-6102للفترة 
الميزانية االستراتيجية 

 المقترحة للفترة

6102-6102 

االستراتيجية  الميزانية

 المقترحة للفترة

6102-6102 

)بدوالر الواليات 

 المتحدة(
)بالسعر الثابت لدوالر 

الواليات المتحدة للفترة 

8102-8102) 

)المعاد تقدير تكلفتها 

بدوالر الواليات 

 المتحدة(

 الجزء األول: الميزانية العادية
   

  095 354 53   095 267 53   278 757 54  أجهزة رسم السياسات  -ألف 

  669 607 632   097 506 636   813 828 634  النتائج السياسية  -باء 

  485 495 63   110 244 63   211 431 63  خدمات اإلدارة  -جيم 

  134 016 46   959 566 46   959 566 46  اعتمادات الميزانية األخرى  -دال 

 738 509 6- 126 523 6- 126 523 6- تسوية تجدد الموظفين

  645 963 788   135 061 793   135 061 793  مجموع الجزء األول

    الجزء الثاني: المصروفات الطارئة

  000 875   000 875   000 875  المصروفات الطارئة

    الجزء الثالث: صندوق رأس المال العامل

    صندوق رأس المال العامل

  645 838 789   135 936 793   135 936 793  الثالث(مجموع )األجزاء األول إلى 

    الجزء الرابع: االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

  829 492 3   865 453 3   865 453 3  االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

 
   

  474 331 793   000 390 797   000 390 797  مجموع )األجزاء األول إلى الرابع(

، واإلدارة تشمل موارد من إدارة االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية ،إّن مقترحات الميزانية االستراتيجية ألجهزة رسم السياسات.  0

 أنشطة اإلدارة السديدة.مباشرة تدعم 

 

قيود استمرار مسار الميزانية لفترة السنتين  وفي إطار .33
بنمو حقيقي صفري، تنص مقترحات البرنامج  7302-7302

والميزانية على مواصلة إعادة توزيع الموارد من الوظائف 
في الخط اإلدارية ووظائف الدعم إلى الخدمات التحليلية والتقنية 

. وُيقترح زيادات في الميزانيات لكل إقليم من األقاليم األمامي
اسات العامة. كما تمت المعنية بالسي اإلداراتمن  إدارةولكل 
وظائف وظيفة من  75.6بما يعادل  الخط األماميقدرة  زيادة

 وظائف منها في األقاليم. 03الفئة المهنية، 

 :من أجل باإلضافة إلى ذلك، هناك اعتمادات .34

 ( مليون  0.7زيادة موارد التعاون التقني في الميزانية العادية
 دوالر(؛

 الجتماعي العابر للحدود االجتماعات التقنية بشأن الحوار ا
والعمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، التي 

 220 333)في وقت سابق  وافق عليها مجلس اإلدارة
 دوالر(؛

  عقد المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل

 دوالر(؛ 702 333)

  ًدعم تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد تنفيذاً كامال 

في كافة المكاتب الخارجية لمنظمة العمل الدولية وما يتأتى 

 دوالر(. 256 333عن اإلدارة المالية المحسنة )

ونتيجة ذلك، ُيقترح إعادة توزيع مبلغ إجمالي يقدر بحوالي  .35

في الخط مليون دوالر داخل الخدمات التحليلية والتقنية  06

 وإليها. األمامي

، ُيقترح الخط األماميخدمات  باإلضافة إلى ذلك، بغية زيادة .36

 تخصيص المزيد من الموارد لما يلي:
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  إدخال تحسينات على إدارة صندوق التأمين الصحي
 دوالر(؛ 206 333للموظفين )

  األمني لمقر منظمة العمل الدولية  المحيطإجراء تعزيزات في
 دوالر(؛ 633 333في جنيف )

  المستقلة  اللجنة االستشاريةأغراض اإلشراف، بما في ذلك
لإلشراف ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف 

 (.صافي دوالر 733 333والمكتب المعني باألخالقيات )

التحسينات في من خالل الموارد إعادة توزيع  وقد أمكن .37
اإلدارية الشاغرة التنظيمية وإعادة توصيف الوظائف الكفاءة و

زانية غير المتعلقة في اعتمادات المي تخفيضاتوإجراء  وإلغائها
 بالموظفين.

 مكاسبوتمشياً مع االلتزام بمواصلة التحسين، وعلى أساس  .32
الكفاءة الناجمة عن استعراض عملية سير األعمال، من المتوقع 

إلعادة توزيعه خالل فترة متاحاً المزيد من الموارد  يصبحأن 
السنتين. وبسبب الشكوك التي تشوب تحقيق هذه االدخارات، بما 

ها تلك الناجمة عن رفع سن التقاعد في منظومة األمم المتحدة في
هذه  إدراج الحكيم، اعتبر أنه من غير 7302ابتداًء من عام 

الموارد في مقترحات البرنامج والميزانية. وسوف يعود المدير 
العام إلى مجلس اإلدارة لطرح هذه المسائل في الوقت المناسب 

 المستجدات.  ضوءفي 

( 7ية اإلطار االستراتيجي )الجدول وتعرض ميزان .32

تخصيص الموارد المقترح لكل نتيجة من النتائج السياسية العشر، 

السياسات العامة  إداراتمما يعكس اإلسهامات من جميع 

والموظفين في األقاليم. وبالتالي، فإّن هذا التخصيص 

يتضمن فقط المدخالت من ال االستراتيجي أو القائم على النتائج 

نتيجة بعينها، بل عن ذات المسؤولية التقنية األولية  راتاإلدا

 يشمل أيضاً مدخالت من وحدات أخرى داخل المكتب.

 األولية اإلجمالية ، الموارد8107-8106الفترة  في المقدرة الموارد ومجموع االستراتيجي اإلطار :8الجدول 
  القطرية األهداف من وعدد( المتحدة الواليات دوالرات بماليين) 8102-8102للفترة 

الميزانية  النتيجة
العادية 

 المنقحة 
 للفترة

8106-
8107 0 

تقدير اإلنفاق 
من خارج 
الميزانية 

 للفترة
8106-
8107 

تقدير الحساب 
التكميلي 
للميزانية 

العادية للفترة 
8106-8107 

الميزانية 
العادية للفترة 

8102-
8102 

تقدير اإلنفاق 
من خارج 
الميزانية 

 للفترة
8102-
8102 

تقدير الحساب 
التكميلي 
للميزانية 

العادية للفترة 
8102-
8102 

األهداف 
القطرية 
المتوقعة 

للفترة 
8102-
8102 

وظائف أكثر وأفضل من أجل  :0النتيجة 

 نمو شامل وتحسين آفاق عمالة الشباب

103.8 127.1  104.1 131.0  147 

التصديق على معايير العمل : 6النتيجة 

 يقهاالدولية وتطب

57.4 24.6  57.9 16.8  107 

إرساء أرضيات الحماية : 3النتيجة 

 االجتماعية وتوسيع نطاقها

39.4 12.3  40.0 23.7  61 

 76  61.8 46.4  53.3 45.8 تعزيز المنشآت المستدامة :4النتيجة 

 توفير العمل الالئق في  :5النتيجة 

 االقتصاد الريفي

26.4 15.6  27.9 12.0  46 

إضفاء السمة المنظمة على  :2يجة النت

 االقتصاد غير المنظم

33.2 8.2  33.5 3.9  66 

تعزيز العمل اآلمن واالمتثال  :2النتيجة 

في مكان العمل، بما في ذلك في سالسل 

 التوريد واإلمداد العالمية

55.0 53.3  55.3 77.5  86 

 حماية العمال من أشكال  :2النتيجة 

 العمل غير المقبولة

44.6 69.7  42.6 82.1  90 

سياسات منصفة وفعالة بشأن : 2النتيجة 

هجرة وحراك اليد العاملة على المستوى 

 الدولي

26.9 29.9  29.0 32.3  41 

منظمات أصحاب عمل  :01النتيجة 

 ومنظمات عمال قوية وتمثيلية

67.2 16.0  68.1 8.9  123 

 843  450.0 504.8  410.0 499.7 المجموع الفرعي للنتائج السياسية

    131.7   135.1 خدمات الدعم

 843 36.4 450.0 636.50 35.0 410.0 634.8 المجموع

  منفصل. كخطبحيث يتجلى مكون خدمات الدعم  8102-8102، جرى تنقيح عرض الميزانية االستراتيجية للفترة 8102-8102فترة التسهيالً للمقارنة مع أرقام .  0
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 أساس علىموضوع تقديم النتائج السياسية أّن  ونظراً إلى .41
التعاون على مستوى المكتب، سيستمر وضع خطط العمل لكل 

فرادى خطط عمل  بتنويرنتيجة من النتائج التي ستقوم بدورها 
 في جنيف وفي األقاليم. واإلداراتالوحدات 

وسوف ُتستكمل مخصصات الميزانية العادية بموارد من  .40
شركاء التنمية ألغراض محددة أو من يتيحها  ،خارج الميزانية

خالل المرفق غير المرصود في الحساب التكميلي للميزانية 
من  -ة مجموع الموارد المقدر 7العادية. ويتضمن الجدول 

والمتاحة لتنفيذ كل نتيجة من النتائج  - الميزانية ومن خارجها
السياسية خالل فترة السنتين. وهي تنص على نفقات مقدرة بقيمة 

 05.4مليون دوالر من الموارد من خارج الميزانية وبقيمة  463
مليون دوالر من الحساب التكميلي للميزانية العادية. وفي هذا 

الصدد، ستواصل منظمة العمل الدولية جهودها لحشد التمويل من 
خارج الميزانية، بما في ذلك من خالل التنويع واالبتكار في 

طرائق التعاون بين بلدان الجنوب  شراكاتها مع زيادة التشديد على
والتعاون المثلث والشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 والتمويل المحلي.

، ُيقترح إرساء ما 7ذلك، وكما يرد في الجدول  ىواستناداً إل .48
منها في  042هدفاً في النتائج السياسية العشر،  240مجموعه 
في آسيا والمحيط منها  732منها في األمريكتين و 062أفريقيا و
منها في أوروبا وآسيا  23منها في الدول العربية و 53الهادئ و

توزيع لتقديرات اإلنفاق من خارج  7الوسطى. ويرد في الشكل 
 الميزانية حسب اإلقليم. 

 (لمتحدةا الواليات دوالرات بماليين) 8102-8102الفترة  في اإلقليم حسب الميزانية خارج من اإلنفاق تقديرات :8الشكل 

 
 

سوف تخصص موارد الحساب التكميلي للميزانية العادية و .43

موارد  حشدمع إمكانية بالترافق من أجل تمويل العمل التحفيزي 

مع تركيز شديد على البلدان وأخرى في النتائج السياسية العشر، 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط األدنى والبلدان ذات الوضع 

لدعم أولويات البرامج القطرية  الهش. وسوف ُتستخدم أساساً 

الموارد المتاحة أمام منظمة العمل  0للعمل الالئق. ويبّين الشكل 

الدولية من الحساب التكميلي للميزانية العادية في فترات السنتين 

 .7302-7302األخيرة وما يقابلها من تقديرات للفترة 
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 (المتحدة الواليات دوالرات بآالف) العادية للميزانية التكميلي الحساب في والمقّدر الفعلي اإلنفاق :3الشكل 

 
 

 

 مستوى الميزانية

 

على  التي ال تزال ترخي بثقلهامن باب التسليم بالقيود  .44

األموال العامة في عدد ال يستهان به من الدول األعضاء في 

على  اتتزايد الطلب احتمالمنظمة العمل الدولية، وبالرغم من 

، ُيقترح إرساء العمل الدولية ها منظمةالخدمات التي توفر

 الميزانية عند مستوى يقابل النمو الصفري بالقيم الحقيقية. 

وبالقيم االسمية، تقدم مقترحات البرنامج والميزانية تخفيضاً  .45

في المائة. وينجم  3.6مليون دوالر أو  4.0في الميزانية يبلغ 

أساسي ذلك عن تكييف سلبي في حركة التكاليف ويعزى بشكل 

 إلى ثالثة عوامل، هي:  

  معدالت تضخم أدنى من تلك المتوقعة في الميزانية السابقة
 لهذا االتجاه خالل دورة الميزانية القادمة؛ متوقعواستمرار 

  تأثير التغيرات على مجموعة عناصر األجر في النظام
 الموحد للموظفين من الفئتين المهنية والعليا؛

 مقابل العمالت اإلقليمية. عملة الميزانيةقيمة  تحسن 

 الصارمالتحكم عوامل من قبيل باإلضافة إلى ذلك، فإّن  .46
بالتكاليف وطرح العطاءات الدولية وتوسع أنشطة المشتريات 

في تحقيق جميعها التعاونية وقوى السوق التنافسية، ساهمت 
مقترحات في المأخوذة في االعتبار ات في التكاليف روفوال

 .الميزانية
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 نتائج السياسيةال

تعالج النتائج السياسية العشر التحديات الجسام المتعلقة بعالم  .47
العمل. وهي تعكس أولويات المنظمة، التي تهدف إلى تعزيز 
العدالة االجتماعية من خالل برنامج العمل الالئق بأهدافه 
االستراتيجية األربعة المتالزمة والمترابطة والمتكافلة، المتمثلة 

ة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والهيكل في العمال
الثالثي والمبادئ والحقوق األساسية في العمل. وتتضمن النتائج 
السياسية استجابات متكاملة للتحديات المعاصرة وتجري صياغتها 

، التي تسهم 7303بحيث تعالج األهداف المحددة لبرنامج عام 
ة سياسية نصاً فيها كل نتيجة على حدة. وتشمل كل نتيج

 استراتيجياً وما يقابلها من مؤشرات األداء وأهداف فترة السنتين. 

وتستكمل النتائج السياسية بأربعة محركات سياسية مشتركة  .42
تتصل بكل نتيجة سياسية. وهي معايير العمل الدولية والحوار 
االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واالنتقال العادل 

تدامة البيئية. ويلي القسم المتعلق بالمحركات السياسية إلى االس
المشتركة لمحة عامة موجزة عن السياقات اإلقليمية واستعراض 
لنشاط منظمة العمل الدولية بشأن البحوث واإلحصاءات والعمل 
المضطلع به بالشراكة مع مركز التدريب الدولي في تورينو بشأن 

 تنمية القدرات.

 

 8102-8102حقيقها في الفترة النتائج الواجب ت

 

 

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

 

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

يتمثل التحدي القائم أمام الدول األعضاء في توليد فرص  .42
العمالة الكاملة والمنتجة والالئقة والمختارة بحرية لجميع النساء 

، قُدر عدد 7305والرجال الذين يرغبون في العمل. وفي عام 
مليون شخص عاطل وبلغ عدد  022العاطلين عن العمل بنحو 

عمل. وفي حين مليون شاب عاطل عن ال 20الشباب منهم 
وضعت الكثير من البلدان سياسات وبرامج لتعزيز الوظائف 
الالئقة في االقتصاد المنظم مع التركيز على الشباب، يتفاقم 
التحدي بفعل النمو االقتصادي المتدني والمتقلب والتحوالت 
الهيكلية، من قبيل التحول الديمغرافي والتطورات التكنولوجية 

رسم معالم العرض والطلب على اليد المتسارعة، التي تعيد 
العاملة والمهارات. وتواجه البلدان المتضررة من النزاعات 
والكوارث تحديات إضافية في تعزيز الوظائف واستدامة سبل 

 العيش، ال سيما بالنسبة إلى السكان النازحين.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

ة بهذه التحديات ويجب أن تعكس تتأثر البلدان بطرائق مختلف .51
االستجابات تنوع األوضاع القائمة والقيود والفرص المحددة. 
وعلى نحو ما هو وارد في االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة 
الثانية عن العمالة، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام 

، من الضروري اتباع نهج استباقي وشامل ويراعي 7304
ن إزاء سياسة العمالة، يشمل تدابير منسقة من جانبي الجنسي

العرض والطلب. وفي سياق الطلب اإلجمالي المحدود، ُتظهر 

الدروس المستخلصة من مواجهة األزمات ضرورة الجمع بين 
بما في ذلك بيئة مؤاتية  -أطر االقتصاد الكلي المؤاتي للعمالة 
خالت سوق العمل وبين تد -للمنشآت المستدامة والتحول الهيكلي 
 الهادفة، ال سيما بالنسبة إلى الشباب.

ومن شأن الحوار االجتماعي والتشاور الثالثي بشأن وضع  .50

السياسات، بما في ذلك استخدام منهجيات ابتكارية للوظائف 

وتشخيص المهارات وعمليات تقييم أثر العمالة، أن يحقق أقصى 

مة المنسقة فيما حد من األثر واالستدامة. ويمكن للسياسات العا

بين الكيانات الحكومية والتي تراعي الدور الرئيسي للقطاع 

الخاص في مجال االستثمار وخلق الوظائف وتعزز الشراكات 

بين القطاعين العام والخاص، أن تتسم بأهمية خاصة. ومن 

الضروري إتاحة معلومات سوق العمل واستخدامها بشكل أفضل 

ن من شأن الرصد المتواصل لوضع السياسات بفعالية، في حي

 لفعالية التدخالت أن يعزز النجاح.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .58

  تحسين سياسات العمالة واألطر المؤسسية الشاملة المتماشية
مع استنتاجات المؤتمر بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن 

والراسخة في االلتزام الثالثي  العمالة، والممولة تمويالً كافياً 
والمدعومة من آليات مختصة ثالثية مشتركة بين الوزارات 
وقائمة على البينات المجمعة من الُنظم المحسنة لمعلومات 
وإحصاءات سوق العمل، والتي يمكن استخدامها أيضاً لقياس 

 التقدم المحرز إزاء تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

 ر فعالية لتسهيل انتقال الشباب إلى العمل سياسات وبرامج أكث
الالئق باالستناد إلى بينات الُنهج الناجعة، بما في ذلك التقييم 
وعمليات تقييم األثر، والشراكات االبتكارية بين القطاعين 

 العام والخاص؛
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  ُنظم أكثر استجابة لتطوير المهارات، تكون مكيفة مع تغيرات
ية بغية الحد من انعدام سوق العمل والتطورات التكنولوج

تناسب الوظائف والمهارات، مما يعيق تنمية المنشآت 
والقابلية لالستخدام ويعزز النفاذ إلى سوق العمل من خالل 

 التدريب؛

  خطوات ملموسة تتخذها الحكومات بالتشاور مع الشركاء
االجتماعيين، فيما يتعلق بما يلي: )أ( سياسات االقتصاد الكلي 

الة؛ )ب( االستثمار القطاعي أو الصناعي أو المؤاتية للعم
التجاري أو االستثمار في البنية التحتية أو االستراتيجيات 
البيئية التي تولّد وظائف أكثر وأفضل وتعزز في الوقت ذاته 

 التحول الهيكلي وتنمية المنشآت؛

  تحسين ظروف العمل، بما فيها ما يتعلق باألجور ووقت
دية وحماية العمالة وتعزيز شمولية العمل والترتيبات التعاق

 عالقات العمل والمفاوضة الجماعية؛

  إدارات استخدام أكثر فعالية وشمولية وسياسات نشطة لسوق
العمل، بما في ذلك الوصول إلى المجموعات المحرومة 
والعاملين في االقتصاد غير المنظم، إلى جانب المزيد من 

لخدمات العامة االتساق والتنسيق والتنظيم في تقديم ا
 والخاصة.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء للمضي  .53
 7-2و 0-2و 6-4و 4-4و 0-4ب و-0قدماً نحو تحقيق الغايات 

من أهداف التنمية  4-03ب و-2و 2-2و 5-2و 6-2و 0-2و
المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال رصد 

ق هذه الغايات من خالل مؤشرات إطار التقدم المحرز نحو تحقي
 0-7-2المؤشرات العالمي، المعهود بها إليها، أي المؤشرات 

 .0-ب-2و 0-5-2و 7-6-2و 0-6-2و

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .54

  توفير مشورة سياسية مكيفة خصيصاً بشأن سياسات العمالة
محددة منها تستخدم أدوات تشغيلية من قبيل الشاملة وعناصر 

تشخيص الوظائف وعمليات تقييم أثر العمالة والمنهجيات 
االستباقية للمهارات والدراسات االستقصائية المتعلقة باالنتقال 

 من المدرسة إلى العمل؛ 

  تسهيل الحوار الثالثي بشأن سياسة العمالة، بما في ذلك من
مكونة وتقديم المشورة بشأن خالل بناء قدرات الهيئات ال

 آليات التنسيق الفعالة والمشتركة بين الوزارات؛

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

 العمل الدولية في تورينو )مركز تورينو(؛

  فيما يتعلق إجراء البحوث وتقاسم المعارف، بما في ذلك
باألنماط الناشئة في أسواق العمل، التي ترسم معالم مستقبل 

 العمل؛

  تعزيز وظائف وسبل عيش األشخاص األكثر تضرراً من
النزاعات والكوارث، وعند االقتضاء، تسهيل وصول 
الالجئين إلى أسواق العمل، ال سيما من خالل البرنامج الرائد 

من أجل السالم والقدرة  لمنظمة العمل الدولية بشأن الوظائف
 على الصمود.

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل  .55
 فترة السنتين، ما يلي:

  إعداد أدوات مستوفاة ومنقحة، بما في ذلك تشخيص الوظائف
وعمليات تقييم أثر العمالة والمنهجيات االستباقية للمهارات 

نتقال من المدرسة إلى والدراسات االستقصائية المتعلقة باال
 العمل، التي تركز على أسواق عمل الشباب؛

  إنشاء قاعدة بيانات موسعة ومستوفاة بشأن سياسة العمالة
تكون سهلة االستعمال، وإجراء جرد عالمي بشأن ظروف 
العمل والمؤسسات المعنية بالعالقات الصناعية، وبشأن 

ارف سياسات عمالة الشباب؛ استحداث منصة لتقاسم المع
بشأن المهارات تشمل قسماً جديداً بشأن التلمذة الصناعية 

 الجيدة؛

  إجراء سلسلة من التقارير رفيعة المستوى، التي تتولى تحليل
االتجاهات والسياسات من قبيل تقرير األجور في العالم 

 واالتجاهات العالمية لعمالة الشباب؛

 ظائف إجراء دراسات وتقارير بحثية بشأن انعدام تناسب الو
والمهارات والبطالة والبطالة الجزئية الهيكليتين واالستخدام 
وظروف العمل في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، وبحوث 
ترمي إلى دعم مبادرات المئوية بشأن مستقبل العمل والمرأة 

 في العمل واالقتصاد األخضر.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

تمشياً مع إعالن العدالة االجتماعية، من شأن التدخالت  .56
بموجب هذه النتيجة أن تعزز أوجه التآزر فيما بين األهداف 
االستراتيجية األربعة جميعها ومعظم النتائج األخرى، بما في 
ذلك: االستجابات للتحديات الديمغرافية وتعزيز أرضيات الحماية 

ئة مؤاتية للمنشآت المستدامة في (؛ إدماج بي0االجتماعية )النتيجة 
سياسات العمالة وتعزيز روح تنظيم المشاريع وتنمية المهارات 

(؛ إدراج العمالة الريفية وتنمية المهارات 4لدى الشباب )النتيجة 
(؛ إجراء البحوث 6في سياسات العمالة الوطنية الشاملة )النتيجة 

أن تعزيز بشأن السمة غير المنظمة والعمل للحساب الخاص وبش
الوظائف المنظمة بوصفها ركيزة أساسية لالستراتيجيات 

(؛ تحليل 5المتكاملة لالنتقال إلى االقتصاد المنظم )النتيجة 
التفاعالت بين سياسات العمالة والهجرة، بما في ذلك قابلية نقل 

(؛ بناء القدرات 2مهارات المهاجرين واالعتراف بها )النتيجة 
منظمات أصحاب العمل ومنظمات المكّيفة خصيصاً لصالح 

 (.03العمال )النتيجة 

وتستند االستراتيجية إلى المبادئ والحقوق األساسية في  .57
العمل وتشمل التوعية بشأن طائفة من معايير العمل الدولية 
وتترافق مع إيالء اهتمام خاص إلى التصديق والتنفيذ الفعال 

ية تنمية الموارد ( واتفاق077)رقم  0254التفاقية سياسة العمالة، 
( وتوصية تنمية الموارد البشرية، 047)رقم  0226البشرية، 

( 22)رقم  0242( واتفاقية إدارات التوظيف، 026)رقم  7334
وتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

( وإلى عدد من الصكوك األخرى ذات الصلة، 734)رقم  7306
راجع المحتمل الذي يحل محل توصية بما في ذلك الصك الم

(. 20)رقم  0244تنظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(، 
وتتضمن االستراتيجية نهج المساواة بين الجنسين وعدم التمييز 
في جميع جوانبها، بما في ذلك البحوث بموجب مبادرة المرأة في 

خدام العمل وبناء القدرات. وسوف تكثف الجهود لتعزيز است
الهيئات المكونة للحوار االجتماعي واآلليات الثالثية من أجل 
تصميم سياسات العمالة والتدريب وإصالحها وتنفيذها. وسوف 
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تدمج االستدامة البيئية في تشخيص الوظائف ومنهجيات تقييم 
 األثر وسوف تعمم في األنشطة األساسية للمساعدة التقنية.

 الشراكات الخارجية

ظمة العمل الدولية توعيتها العالمية بهدف سوف تواصل من .52
تعزيز االتساق في الُنهج إزاء استحداث الوظائف الالئقة 
واالرتقاء بدعمها من أجل وظائف أكثر وأفضل، بما في ذلك من 
خالل قيادتها للمبادرة العالمية على مستوى منظومة األمم المتحدة 

جهودها مع  بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب. كما ستضافر
)البرازيل  BRICSمجموعة العشرين ومع بلدان مجموعة 

واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا( ومع المنظمات 
اإلقليمية وستعزز التعاون بين بلدان الجنوب بشأن سياسة العمالة. 
كذلك، سيجري توسيع الشراكات والتعاون مع منظومة األمم 

الدولية والمؤسسات اإلقليمية  المتحدة والمؤسسات المالية
ومصارف التنمية والجماعات االقتصادية اإلقليمية الفرعية، بغية 
تحقيق األهداف والغايات المتصلة بالعمالة في برنامج عام 

. وعلى المستوى الوطني، سوف تستلزم االستراتيجية 7303
مشاركة جهات عديدة من بينها وزارات االقتصاد والمالية 

 الصناعة.واإلنتاج و

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .52

  الصدمات االقتصادية والنزاعات واالضطرابات أن تودي
االجتماعية المستجدة، بالتقدم المحرز في النتائج المتوقعة إلى 
الخروج عن مساره وأن تفضي إلى المزيد من نزوح السكان 

 داخل الحدود وعبرها؛ 

  عضاء لمواجهة التغيرات قلة استعداد الدول األأن تؤدي
السريعة والهيكلية في سوق العمل، إلى تفاقم مواطن العجز 

 في الوظائف وعدم تطابق المهارات؛ 

  أال يكون صانعو السياسات والجهات النافذة األخرى، على
دراية باألدوات والتقارير والبيانات الصادرة عن منظمة 

 . العمل الدولية، أو أن يقرروا عدم استخدامها

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تقوم منظمة العمل  .61
الدولية بما يلي: تعزيز قاعدة البينات من أجل التوعية السياسية؛ 
معالجة األسباب الجذرية لمواطن العجز في العمل الالئق؛ بناء 
القدرات المؤسسية، ال سيما قدرات الهيئات المكونة؛ العمل عن 

إرساء التحالفات، بما في ذلك من أجل كثب مع الشركاء من أجل 
االستجابة السريعة لألزمات؛ استخدام الدعاية والتحفيز والتوعية 

 لتشجيع اعتماد أدواتها وتقاريرها وقواعد بياناتها. 

 المؤشرات

  
 الدول األعضاء التي وضعت أو نقحت أو نفذت أو رصدت أطر عمالة شاملةعدد : 0-0المؤشر 

 معايير النجاح

 ب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:يج

يجري وضع أو تنقيح أو تنفيذ أو رصد إطار شامل ومراٍع للجنسين لسياسة العمالة،  0-0-0
 بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين.

ترسي الحكومة أو تعزز آليات تنسيق مشتركة بين الوزارات أو مؤسسات ثالثية بغية  0-0-7
ستعراض دوري ألطر ونتائج العمالة من خالل استخدام المعلومات المحسنة عن القيام با

 سوق العمل ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

( أو تتخذ اإلجراءات الالزمة 077)رقم  0254تصدق الحكومة اتفاقية سياسة العمالة،  0-0-0
 لمعالجة الثغرات في التنفيذ بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين.

 لهدفا

في  7منها في أفريقيا، و 06دولة عضواً ) 72
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  4المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

وطنية عن  تقارير منشورة؛ رسمية وثائق
 الرسمية؛ الجريدة أهداف التنمية المستدامة؛

التصديقات في  سجل اإلشراف؛ هيئات تقارير
 .الدولية العمل منظمة

 خط األساس

 في 5و أفريقيا، منها في 04) عضواً  دولة 23
 في 05و العربية، الدول في 7األمريكتين، و

 آسيا - أوروبا في 07و الهادئ، المحيط - آسيا
 (الوسطى

من خالل وضع وتنفيذ سياسات  نالشباالشابات ولصالح الالئقة وظائف الدول األعضاء التي اتخذت إجراءات مستهدفة بشأن العدد  :8-0المؤشر 
 وبرامج متعددة الجوانب

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 المهارات متعددة الجوانب وقائمة على البينات، تعزز عمل خطة أو استراتيجية وضع 0-7-0
 الشركاء مع بالتشاور تستعرض أو تنفذ بات والشبان،للشا الالئق العمل وفرص

 .الصلة ذات الدولية العمل معايير االعتبار في وتأخذ االجتماعيين،

 المشاريع، وتنظيم صناعية تلمذة برامج ذلك في بما محسنة، أو جديدة وضع برامج 0-7-7
المحرومون،  بمن فيهم الشباب والشبان للشابات العمل إلى المدرسة من االنتقال تيسر

 .على نحو منتظم وتقييمها

 في مواجهة الصراعات االستجابة من باب الشباب عمالة وضع أو تنفيذ برامج 0-7-0
 .البيئية األزمات أو الطبيعية والكوارث

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 72
 6المحيط الهادئ، و -في آسيا  2األمريكتين، و

 لوسطى(آسيا ا -في أوروبا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

المنشورات والتقارير الوطنية؛ تقارير منظمة 
العمل الدولية؛ تقارير التقدير والتقييم الصادرة 

التلمذة  بشأن عن المجالس الثالثية؛ تقارير
 بما الصلة، ذات األخرى والبرامج الصناعية

من  العمل البرنامج الرائد بشأن فرص ذلك في
 وبرنامج والقدرة على الصمود مأجل السال
 .الخضراء الوظائف
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 خط األساس

 07منها في أفريقيا، و 77دولة عضواً ) 64
المحيط  -في آسيا  00في األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا  2الهادئ، و

المهارات واالستراتيجيات والبرامج من أجل الحد  عدد الدول األعضاء التي اتخذت فيها الهيئات المكونة إجراءات بشأن ُنظم تنمية: 3-0المؤشر 
 من عدم مطابقة المهارات وتعزيز سبل الوصول إلى سوق العمل من خالل التدريب

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 نوعية لتحسين امجوبر البينات على قائمة سياسات تنفذ أو تنقح أو تضع الهيئات المكونة 0-0-0
 .فيها والعمال العمل أصحاب مشاركة تعزز أو بها واالعتراف نظم المهارات ومالءمتها

من أجل زيادة فعالية استباق  تطلعية مهارات استراتيجيات تضع الهيئات المكونة 0-0-7
 للتطورات استجابة العمل سوق مع متطلبات المهارات على التدريب وتكييف نظم
 .البيئية التطورات أو أو التكنولوجيا التجارية أو القطاعيةالصناعية أو 

القابلية  لزيادة وبرامج البينات على قائمة سياسات تنفذ أو تنقح أو تضع الهيئات المكونة 0-0-0
 االنتقال وتسهيل التدريب فرص على حصولها وزيادة المحرومة، لالستخدام لدى الفئات

 .المتواصل لمالتع فرص وتوفير الالئق العمل إلى

 الهدف

في  2منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 72
 5المحيط الهادئ، و -في آسيا  5األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 منظمة تقارير والتقارير الوطنية؛ المنشورات
واالستراتيجيات  السياسات الدولية؛ العمل

 األثر؛ الوثائق تقييم والقطاعية؛ الوطنية
 الشركاء والتقارير الصادرة عن الرسمية

 التقييم. تقارير االجتماعيين؛

 خط األساس

 00منها في أفريقيا، و 70دولة عضواً ) 66
المحيط الهادئ،  -في آسيا  2في األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا  03و

الهيئات المكونة بتعزيز القدرات بشأن سياسات االقتصاد الكلي المؤاتية للعمالة أو قامت بوضع  عدد الدول األعضاء التي قامت فيها: 4-0المؤشر 
وظائف أكثر  وتنفيذ سياسات قطاعية أو صناعية أو تجارية أو سياسات تتعلق باالستثمار في البنية التحتية أو بالبيئة من أجل التحول الهيكلي وتعزيز

 ساواةوأفضل والتصدي ألوجه انعدام الم

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 والمالية سياسات التخطيط ووزارات المركزية والمصارف تستعرض الهيئات المكونة 0-4-0
 أطر بشأن القدرات بناء مبادرات تنفذ أو وأفضل أكثر من أجل وظائف الكلي االقتصاد
 ؤاتية للعمالة.الكلي الم االقتصاد سياسات

 العمالة في كمية ونوعية لتقييم منهجيات الدولية العمل لمنظمة الهيئات المكونة تطبق 0-4-7
والتجارية  والصناعية القطاعية االستثمار سياسات واستراتيجيات وبرامج تأثير قياس

 العالمية. التوريد واإلمداد سالسل في ذلك في والمتعلقة بالبنية التحتية، بما

 وأفضل أكثر عمل من أجل توفير فرص ومشاريع االستثمار برامج تنفذ الهيئات المكونة 0-4-0
 التمييز من أخرى ألشكال والتصدي الجنسين بين المساواة وتعزيز بيئياً، ومستدامة

 المساواة. وعدم

 العمالة والكوارث، والصراعات الهشاشة أوضاع في البلدان تدرج الهيئات المكونة في 0-4-4
 مخاطر من والحد الصراعات نشوب تدابيرها الرامية إلى منع في الالئق عملوال

 اإلنعاش. وتدابير الكوارث

 الرقمية العمل بفعل التكنولوجيات سوق على المترتبة اآلثار تقّيم الهيئات المكونة 0-4-6
 والمهارات العمالة الجديدة، لتنوير سياسات التكنولوجيات من وغيرها والخضراء

 ل الهيكلي.والتحو

 الهدف

في  6منها في أفريقيا، و 04دولة عضواً ) 76
في  0في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 العالمية المؤسسات من المقدمة التقارير
 ىعل الدولية العمل منظمة تقارير واإلقليمية؛

الهيئات  مشاركة والقطري؛ العالمي الصعيد
 دورات في الدولية العمل لمنظمة المكونة
 تورينو مركز في العمالة سياسة تتناول سنوية
 الثالثية االجتماعات تقارير األقاليم؛ وفي

 الدراسات والمنشورات الرسمية؛ والتقارير
الصادرة عن  والتقارير التقييم تقارير القطرية؛

من أجل  فرص العمل لرائد بشأنالبرنامج ا
 والقدرة على الصمود. السالم

 خط األساس

في  2منها في أفريقيا، و 76دولة عضواً ) 47
في  4في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

و برامج أو تدابير أخرى لتحسين عالقات العمل ومؤسسات سوق العمل وضعت أو اعتمدت سياسات أ الدول األعضاء التيعدد : 5-0المؤشر 
 وظروف العمل

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 االجتماعيين، الشركاء مع بالتشاور للجنسين، المراعية أو اعتماد السياسات صياغة 0-6-0
 ووقت العمل األجور: التالية المجاالت من قلاأل على واحد في العمل ظروف لتحسين

 .العمالة وحماية التعاقدية والترتيبات

 الهدف

في  7منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 77
في  5في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  6المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(
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 وشروط العمل ظروف وتحسين العمل عالقات لتعزيز سياسات أو اعتماد تدابير 0-6-7
لتشمل  التغطية نطاق توسيع ذلك في بما جماعية، اتفاقات خالل من االستخدام

 السابق.مشمولة في  تكن لم التي المجموعات

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

سياسات وتقارير منشورة صادرة عن وزارة 
العمل؛ قوانين ولوائح؛ تقارير صادرة عن 

 الستخدام.إدارات ا

 خط األساس

 03منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 40
في  2في الدول العربية، و 7في األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  03المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

إدارات االستخدام والسياسات  أطراً تنظيمية أو اعتمدت تدابير من أجل تعزيز فعالية وشموليةالدول األعضاء التي استعرضت  عدد :6-0المؤشر 
 النشطة لسوق العمل

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 على اتفاقية منظمة التصديق ذلك في بما سياسية، أو قانونية تدابير اعتماد الحكومة 0-5-0
 وتنفيذها القوانين إلنفاذ القدرات تعزيز أو ،020واالتفاقية رقم  22رقم  الدولية العمل

 وتراعي قضايا الجنسين. والشمولية إدارات استخدام تتسم بالفعالية لضمان

 البينات وتتخذ إلى استناداً  العمل النشطة، سوق سياسات فعالية ترصد الهيئات المكونة 0-5-7
 وشموليتها. تدابير لتحسين فعاليتها

 الهدف

في  0منها في أفريقيا، و 6دولة عضواً ) 06
في  0في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  6المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

اعتماد الوثائق  التصديق على الصكوك؛
 التقارير بالسياسات؛ المتعلقة والوثائق القانونية
 وتقارير الدولية العمل منظمة وتقارير الوطنية

 م.التقيي

 خط األساس

في  4منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 72
في  4في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  03المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

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

 المقترحة  الميزانية العادية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

104 107 437 131 000 000 

 

 

 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها: 8النتيجة  

 

عضاء نهجًا يقوم على إعالن النتيجة: تتبع الدول األ
الحقوق إزاء التنمية الشاملة والمستدامة في عالم العمل، من خالل 

 التزام ثالثي في التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تقدم معايير العمل الدولية أساساً معيارياً لبرنامج العمل  .60
. 7303دولية في برنامج عام الالئق ولمساهمة منظمة العمل ال

غير أن الجهود التي تبذلها الدول األعضاء العتماد نهج يقوم على 
 الحقوق من أجل تنمية شاملة ومستدامة، يعوقها ما يلي:

  مستويات متفاوتة من التصديق: باستثناء بروتوكول عام
(، ال يزال 72)رقم  0203التفاقية العمل الجبري،  7304

دولة عضواً لتحقيق  42تصديقاً من  000هناك حاجة إلى 
تصديق عالمي على االتفاقيات األساسية الثماني لمنظمة 

 العمل الدولية؛

  الثغرات التي تشوب التطبيق الفعلي للمعايير، كما تبّينه
تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، ومرد ذلك 

ت أساساً إلى أوجه القصور في األطر القانونية ومؤسسا
 الحوار االجتماعي وآليات اإلنفاذ.

ويترك هذا الوضع جزءاً من سكان العالم مستبعدين عن  .68
معايير العمل الدولية، ويستدعي اتخاذ إجراءات من أجل سد 
الثغرة بين البرنامج المعياري للمنظمة وترجمة هذا البرنامج إلى 
تحسينات ملموسة وضرورية على المستوى القطري للمضي قدماً 

 عمل الالئق والعدالة االجتماعية.بال
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 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

لحظت هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية زيادة في  .63
التصديق على معايير العمل الدولية وتحسناً في تطبيقها، حيث 
توجد حلقة حميدة بين الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية 

قطرية للعمل الالئق والمساعدة التقنية. وكان من شأن والبرامج ال
جهود المكتب الرامية إلى إرساء التزام ثالثي في اعتماد معايير 
العمل الدولية وتصديقها وتطبيقها واإلشراف عليها واستعراضها، 
أن أفضت إلى مستويات أعلى من ملكية زمام األمور، معززة 

ة العمل الدولية من خالل بالتالي أثر نظام المعايير لدى منظم
 زيادة التصديق وتحسين التطبيق.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .64

  زيادة انتشار معايير العمل الدولية من خالل تصديق أوسع
 نطاقاً؛

  تعزيز التدابير التي تتخذها الهيئات المكونة الثالثية وغيرها
ستوى القطري من أجل تطبيق من الجهات الفاعلة على الم

معايير العمل الدولية بدعٍم من أطر التخطيط الوطنية ومتعددة 
األطراف من قبيل البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر عمل 

 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو أطر التخطيط المشابهة؛

  االلتزام الفعال للهيئات المكونة الثالثية وإحساسها بملكية
ايير، عند إعداد معايير العمل الدولية واعتمادها والتبليغ المع

 عنها واستعراضها.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء للمضي  .65
من أهداف التنمية  0-05و 2-2و 6-2قدماً نحو تحقيق الغايات 

المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال رصد 
تحقيق هذه الغايات، في المقام األول من  التقدم المحرز نحو

مؤشر إطار المؤشرات العالمي، المعهود به إليها، أي  خالل
 .7-2-2المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .66

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

 عنها وإدماجها في البرامج القطرية للعمل الالئق؛

  استثارة الوعي وبناء القدرات )بالتعاون عادة مع مركز
تورينو( وتقاسم المعلومات وأفضل الممارسات بغية تمكين 
الدول األعضاء من التصديق على اتفاقيات مختارة والتبليغ 

 ا؛عن التقدم المحرز في تطبيقه

  إشراك الهيئات المكونة في عمليات تفضي إلى اعتماد معايير
العمل الدولية والتصديق عليها وتنفيذها والتبليغ عنها 

 واإلشراف عليها واستعراضها في سياق مبادرة المعايير؛

  تعزيز ريادة منظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل مع
ييز في عالم التركيز على المساواة بين الجنسين وعدم التم

ومبادرة المرأة في  7303العمل كإسهام في تنفيذ برنامج عام 
 العمل؛

  دعم متابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق
بمعايير العمل الدولية وتنفيذ غايات ومؤشرات أهداف التنمية 

 المستدامة ذات الصلة.

خالل  وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها .67
 فترة السنتين ما يلي:

  المشورة السياسية والخدمات االستشارية الخاصة بكل بلد في
ضوء تعليقات هيئات اإلشراف وآلية االستعراض السنوي 

واستنتاجات المناقشة المتكررة  0222بموجب إعالن عام 
 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ 7302لعام 

 داد تقارير هيئات اإلشراف في وثائق العمل التحضيرية إلع
منظمة العمل الدولية والحمالت اإلعالمية محددة األهداف 

 بشأن التقارير الصادرة؛

  ًإعداد تقرير عن مبادرة المرأة في العمل، يحدد برنامجا
جديداً يقوم على الحقوق من أجل نشاط منظمة العمل الدولية 

 بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل؛

 ذكرات التقنية بشأن مشاريع قوانين العمل وتقييم الم
االحتياجات وتحليل الثغرات القائمة في القوانين والممارسات 
فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية، بما في ذلك فيما يتصل 

 بمجموعات سكانية بعينها متروكة في الغالب لمصيرها؛

  من أجل البحوث والوثائق التحليلية ومبادرات تقاسم المعارف
إفساح المجال أمام المشاركة الثالثية النشطة في أنشطة وضع 
المعايير لمنظمة العمل الدولية، بما فيها مناقشات الفريق 
العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ومتابعة 

 توصياته؛

  التدريب وأدوات تقاسم المعارف المحدثة على أساس قاعدتي
وخالصات مركز تورينو  NATLEXو NORMLEXبيانات 

الوافية لألحكام القضائية على اإلنترنت، فضالً عن أكاديميات 
المركز المخصصة للتدريب على معايير العمل الدولية 

 والمساواة بين الجنسين.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

سياسياً  يشكل تعزيز معايير العمل الدولية، بحد ذاته، محركاً  .62
مشتركاً وضرورياً لتحقيق نتائج جوهرية في كافة النتائج 
السياسية. وستنطوي متابعة توصيات الفريق العامل الثالثي 
المعني بآلية استعراض المعايير، على العمل ضمن كافة النتائج 
السياسية بغية تعزيز المعايير المحدثة. باإلضافة إلى ذلك، ال 

الدولية في البرامج القطرية للعمل  يمكن إدماج معايير العمل
الالئق والسياسات وخطط العمل الوطنية المعنية إال من خالل 
الدعم المقدم بموجب المجاالت السياسية التي تشملها النتائج 
األخرى. وسينصب التركيز في هذا الصدد على أوجه التآزر 
وعلى الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز وتحسين ظروف 

عمل، ال سيما بالنسبة إلى المعوقين والشعوب األصلية ال
واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويشمل 
ذلك ما يلي: تقديم المساعدة من أجل تطبيق معايير العمل الدولية 

(؛ تعزيز إصالح 6تطبيقاً فعاالً في المناطق الريفية )النتيجة 
(؛ وضع 5ة المنظمة )النتيجة التشريعات لتسهيل االنتقال إلى السم

سياسات ومؤسسات تتعلق باالمتثال، بما في ذلك من أجل سالسل 
(؛ تحسين اللوائح فيما يتعلق بالمبادئ 2القيم العالمية )النتيجة 



 النتائج السياسية  
 

 

 17  

(؛ تدعيم أنشطة منظمات 2والحقوق األساسية في العمل )النتيجة 
 (.03العمال ومنظمات أصحاب العمل )النتيجة 

ار االجتماعي عنصراً محورياً لالستراتيجية وُيعتبر الحو .62
فيما يتعلق بهذه النتيجة من حيث أنه يعزز قدرة الهيئات المكونة 
الثالثية على المشاركة في عمليات منظمة العمل الدولية ذات 
الصلة بالمعايير على المستويين العالمي والقطري، بما في ذلك 

كما سيجري تعزيز بغية متابعة تطبيق تعليقات نظام اإلشراف. 
أدوات وصكوك محددة من أجل التصدي ألوجه انعدام المساواة 
والتمييز على المستوى القطري. وسوف تستعرض البحوث 
الروابط بين معايير محددة لمنظمة العمل الدولية والبيئة مع إيالء 
االعتبار الواجب لالتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة 

لقة باالقتصاد غير المنظم والشعوب األصلية وللصكوك المتع
 والعمال الريفيين.

 الشراكات الخارجية

ستقوم منظمة العمل الدولية كذلك بتقوية شراكاتها مع  .71
وكاالت األمم المتحدة األخرى، ال سيما مكتب مفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، فضالً عن وكاالت التنمية 

لدولية والمنظمات اإلقليمية، بما فيها والمؤسسات المالية ا
الجماعات االقتصادية اإلقليمية، ال سيما فيما يتعلق بالمسائل 
المتصلة بحقوق اإلنسان ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات 

الصلة بمعايير العمل الدولية. وسيتواصل تعزيز الشراكات مع 
لك من خالل الهيئات القضائية والبرلمانات الوطنية، بما في ذ

 المساعدة التقنية في مجال قانون العمل.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي: .70

  أن يؤدي استمرار ضعف االنتعاش االقتصادي إلى انكفاء
األولويات الوطنية عن وضع سياسات اقتصادية واجتماعية 
قائمة على الحقوق وعن التصديق على معايير العمل الدولية 

 وتطبيقها؛

 ن الحكومات مقتنعة بتخصيص ما يكفي من رأس أال تكو
المال السياسي والمالي للتصديق على االتفاقيات األساسية 
الثماني وعلى غيرها من معايير منظمة العمل الدولية، أو 

 لتنفيذها تنفيذاً منهجياً. 

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تقوم منظمة العمل  .78
الهيئات المكونة والشركاء اآلخرين الدولية بما يلي: تقوية تأثير 

واستهالل حمالت التوعية وبناء الشراكات وتحسين قاعدة 
المعارف، ساعية بذلك إلى إرساء توافق حول دور معايير العمل 

 الدولية في تحقيق التنمية المستدامة.

 المؤشرات

  
 ل على االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدةعدد الدول األعضاء التي أحرزت تقدماً إزاء التصديق الكام: 0-8المؤشر 

 معايير النجاح

 :التاليينين معياراليجب استيفاء 

 واإلدارة السديدة األساسية االتفاقيات من أكثر أو اتفاقية واحدة على التصديق 7-0-0
 الصلة بها. ذات والبروتوكوالت

 التصديق. عملية في الثالثية للهيئات المكونة الفعالة المشاركة 7-0-7

 الهدف

في  4منها في أفريقيا، و 0دولة عضواً ) 77
في  07في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 المعلومات المكتب؛ لدى إيداع صك التصديق
 حكومة من عليها الحصول تم التي الصلة ذات
 فاقية.االت على المصدق البلد

 خط األساس

 03منها في أفريقيا، و 63دولة عضواً ) 063
 06في الدول العربية، و 07في األمريكتين، و

 -في أوروبا  70المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

 يا التي تثيرها هيئات اإلشرافمعايير العمل الدولية، وال سيما استجابًة للقضا لتطبيقالدول األعضاء التي اتخذت إجراءات عدد  :8-8المؤشر 

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 على العمل بمعايير المتعلقة النزاعات وحل لمنع تعزيزها أو الثالثية المنشآت إرساء آلية 7-7-0
 الوطني. الصعيد

 قرارات. من تتخذه ما في الدولية العمل معايير المحلية المحاكم استخدام 7-7-7

 وإنفاذ ورصد اعتماد ذلك في بما عليها، المصدق االتفاقيات تطبيق في المحرز التقدم 7-7-0
من  بارتياح ملحوظ االمتثال، لعدم االنتصاف سبل إلى والوصول واللوائح القوانين

 اإلشراف. جانب هيئات

 يعادل ما أو للمساعدة اإلنمائية دةالمتح البرنامج القطري للعمل الالئق وإطار عمل األمم 7-7-4
 اإلشراف. هيئات أثارتها التي المسائل يتناول التخطيط، إطار

 الهدف

 00منها في أفريقيا، و 76دولة عضواً ) 53
 00في الدول العربية، و 4في األمريكتين، و

 -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

 اتوسائل التحقق/ مصدر البيان

 العمل منظمة في اإلشراف هيئات تقارير
 منظمة بيانات الحفاظ على قواعد الدولية؛

 الوطنية القضائية القرارات بشأن الدولية العمل
 ذات المجاالت اإلشراف؛ هيئة تعليقات وبشأن

البرامج القطرية الجارية  في المحددة األولوية
البرامج القطرية  في مشاريع للعمل الالئق أو

 الخطة فترة في التنفيذ الالئق قيدللعمل 
 االستراتيجية.
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 خط األساس

 77منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 002
 70في الدول العربية، و 00في األمريكتين، و

 -في أوروبا  75المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

معايير العمل الدولية إعداد تقارير عن  بتوفير استجابة في وقتها من أجلالهيئات المكونة فيها الدول األعضاء التي قامت عدد : 3-8المؤشر 
 والتبليغ عنها

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 بشأن استبيانات على الردود القطري المستوى على الثالثية تضع الهيئات المكونة 7-0-0
 المعايير. مشاريع

 عن ذلك في بما سنة، كل سبتمبر /أيلول 0 بحلول 70و 77 بموجب المادتين تقارير دتر 7-0-7
 الكترونياً. التقارير تقديم طريق

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 76
في  5في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 / مصدر البياناتوسائل التحقق

 استالم تتبع الدولية العمل منظمة بيانات قواعد
والتعليقات بموجب  77 المادة التقارير بموجب

 عن الدولي العمل مؤتمر تقارير ؛70 المادة
 بشأن مشاريع االستبيانات على الواردة الردود

 منظمة في اإلشراف هيئات تقارير المعايير؛
 الدولية. العمل

 خط األساس

 03منها في أفريقيا، و 60دولة عضواً ) 053
 00في الدول العربية، و 03في األمريكتين، و

 -في أوروبا  02المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

 الميزانية العادية المقترحة   التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها: 8النتيجة 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

57 865 112 16 800 000 

 

 

 إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها: 3النتيجة  

 

إعالن النتيجة: توسع الدول األعضاء نطاق الحماية 
ية وتحسن إدارة ُنظم الحماية االجتماعية واستدامتها، بما االجتماع

في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، بغية منع الفقر والحد منه 
 وتحقيق النمو الشامل والعدالة االجتماعية.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

إن الغالبية الكبرى من سكان العالم غير قادرة على التمتع  .73
وهو الضمان االجتماعي؛ ويفتقر ما يناهز بالحق األساسي أال 

ثالثة أرباع منهم إلى الحماية االجتماعية المالئمة. وال بد من 
مواجهة هذا التحدي بغية حماية السكان ومكافحة الفقر وانعدام 
المساواة والتصدي التجاهات التشيخ وتوسيع نطاق ُنظم الحماية 

 عي واالقتصادي.االجتماعية المستدامة وتعزيز التقدم االجتما

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

ال بد من إدراج حق الجميع في الحصول على الحماية  .74
االجتماعية في السياسات والقوانين الوطنية وفي األطر العالمية 
واإلقليمية بغية الحد من الفقر وانعدام المساواة واالستبعاد 

ماية أن تكون بمثابة مثبت آلي االجتماعي والسماح لمثل هذه الح
اجتماعي واقتصادي. وفي ظل اإلرادة السياسية والتصميم السليم 
وتحليل التكاليف والحّيز المالي والحوار االجتماعي الشامل، حتى 
في أوقات القيود المالية، من الممكن إرساء وتعزيز ُنظم الحماية 

بشكل  االجتماعية، بما فيها أرضيات الحماية االجتماعية،
 تدريجي.
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 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .75

  تحسين وتحديث االستراتيجيات أو السياسات أو األطر
القانونية الوطنية للحماية االجتماعية مع توسيع نطاق التغطية 
أو تعزيز اإلعانات، باالسترشاد بالحوار االجتماعي ومعايير 

زز المساواة بين الجنسين وعدم العمل والمبادئ التي تع
 التمييز، فضالً عن إدماج األشخاص المعوقين؛

  تحسين تنظيم تقديم الحماية االجتماعية وإدارتها المالية
واستدامتها من خالل اإلصالحات السياسية والتنظيمية وبناء 

 القدرات المؤسسية؛

  زيادة قدرات الهيئات المكونة وتوسيع قاعدة المعارف من
فيذ فعال للُنظم الوطنية للحماية االجتماعية، بما في أجل تن

 ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء للمضي  .76
من  4-03و 6-2و 4-6و 2-0و 0-0قدماً نحو تحقيق الغايات 

أهداف التنمية المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في 
رصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات، من خالل مجال 

مؤشرات إطار المؤشرات العالمي، المعهود بها إليها، أي 
)كجهة  7-أ-0و 0-4-03و 0-ب-2و 0-0-0المؤشرات 

 مشاركة(.

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .77

  ّز المالي وتقييمه ووضع تصميم الُنظم وتقدير تكاليف الحي
أطر مؤسسية وقانونية لبناء ُنظم شاملة للحماية االجتماعية أو 
توسيع نطاقها أو إصالحها، بما فيها أرضيات الحماية 

 االجتماعية؛

  تعزيز اإلدارة السديدة لُنظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك
اإلدارة المالية والتنسيق وآليات تقديم الخدمات وتشجيع 

 تصديق على معايير الضمان االجتماعي المحدثة؛ال

  إرساء قاعدة المعارف للحفاظ على موقع منظمة العمل
 الدولية كمنظمة رائدة في مجال الحماية االجتماعية؛

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

 البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ ومنهجيات جمع

  ترويج ُنهج ابتكارية ومتكاملة وخاصة بكل سياق بهدف مد
نطاق التغطية وضمان سُبل الوصول إلى الخدمات أمام 
العاملين في االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي 
والعاملين في أشكال االستخدام غير المعتادة والعمال 

يين وغيرهم، مثل األشخاص المهاجرين والعمال المنزل
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واألشخاص 

 المعوقين والشعوب األصلية؛

  تعزيز قدرة الهيئات المكونة على المشاركة في تصميم ُنظم
الحماية االجتماعية وتنفيذها ورصدها لالستجابة بفعالية 

 للتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالم العمل؛

 ات والشراكات تحقيقاً لهدف العمل الالئق تعزيز التحالف
الرامي إلى توفير الحماية االجتماعية للجميع وضمان إدراج 

هذا الهدف في البرامج والنقاشات السياسية على المستويين 
 العالمي واإلقليمي؛

  تنفيذ البرنامج الرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن إرساء
 أرضيات الحماية االجتماعية للجميع.

ستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل و .72
 فترة السنتين ما يلي:

  تقديم خدمات استشارية خاصة بكل بلد تمشياً مع البرامج
القطرية للعمل الالئق وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائية والخطط اإلقليمية، لتوسيع نطاق ُنظم الحماية 

ياً، وإصالحها وتقويتها من أجل االجتماعية المستدامة مال
توفير الحماية االجتماعية المالئمة للجميع، مدعومة بالبرنامج 

 الرائد بشأن إرساء أرضيات الحماية االجتماعية للجميع؛

  وضع إطار رصد وطني وعالمي، يرتبط برصد مؤشرات
 أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالحماية االجتماعية؛

 ة، بما في ذلك أدلة تتناول التجارب تصميم منتجات سياسي
والممارسة القطرية الجيدة التي جرى اختبارها على أساس 
تجريبي، لدعم الهيئات المكونة في تكييف ُنظم الحماية 
االجتماعية لالستجابة بفعالية للتغيرات الكبيرة التي يشهدها 
عالم العمل، بحيث ُتسهم على وجه الخصوص في مبادرة 

 فقر ومبادرة مستقبل العمل؛القضاء على ال

  توفير خدمات جديدة ومحدثة للتدريب والتعلم بما يعكس
االتجاهات والتحديات، ال سيما إقامة أكاديمية للتدريب على 
الضمان االجتماعي بالتعاون مع مركز تورينو وتنظيم 
دورات تدريبية مكيفة وخاصة بكل بلد ومنح فرص الوصول 

 بية على شبكة اإلنترنت؛المجاني إلى الدورات التدري

  االضطالع بدور الريادة وإقامة الشراكات ووضع األدوات
الالزمة إلرساء مبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحماية 
االجتماعية في العمل المشترك بين الوكاالت، بما في ذلك في 
إطار مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية 

رضيات الحماية االجتماعية المشتركة االجتماعية ومبادرة أ
بين منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ومجموعة األمم 
المتحدة اإلنمائية ومجموعة العشرين والرابطة الدولية 

 للضمان االجتماعي وغيرها؛

  تقديم الخدمات االستشارية التقنية للمنظمات اإلقليمية، من
بي ورابطة أمم جنوب قبيل االتحاد األفريقي واالتحاد األورو

" )البرازيل واالتحاد الروسي BRICSشرق آسيا ومجموعة "
 والهند والصين وجنوب أفريقيا( وغيرها.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

سوف تعزز التدخالت أوجه التآزر فيما بين النتائج  .72
في سياسات والمحركات السياسية المشتركة من خالل التصدي، 

العمالة الوطنية، لتبعات التحديات الديمغرافية، فضالً عن البطالة 
وسياسات سوق العمل النشطة، بما في ذلك من خالل برامج 

(؛ إدراج العاملين في االقتصاد غير 0العمالة العامة )النتيجة 
المنظم والعمال الريفيين والعمال المهاجرين تحت مظلة الحماية 

كتتابية وغير االكتتابية وتسهيل السمة المنظمة االجتماعية اال
(؛ بناء قدرة الشركاء االجتماعيين على التأثير 2و 5و 6)النتائج 

 (.03في القرارات السياسية بشأن الحماية االجتماعية )النتيجة 
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وتتمتع االستراتيجية بطابع معياري قوي، وتسترشد بتوصية  .21
( واتفاقية 737)رقم  7307أرضيات الحماية االجتماعية، 

( وغيرها 037)رقم  0267الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 
من معايير العمل الدولية المحدثة وتعززها، مع التركيز على 
تمكين الهيئات المكونة من وضع سياسات فعالة اجتماعياً وناجعة 
مالياً ومعقولة التكلفة ضريبياً من أجل توسيع نطاق الضمان 

ستناد إلى الحوار االجتماعي الفعال والمشاورات االجتماعي باال
بين الهيئات المكونة الثالثية. وسيولى انتباه خاص لتصميم تدابير 
تراعي الجنسين وتوسيع نطاق حماية األمومة/األبوة، فضالً عن 
رعاية األطفال وغيرها من إعانات وخدمات الرعاية. وستراعي 

لمستدامة والتغير الهيكلي التدخالت ما للسياسات األخرى للتنمية ا
الرامي إلى تحقيق اقتصادات أكثر اخضراراً، من انعكاسات على 

 ُنظم الحماية االجتماعية.

 الشراكات الخارجية

ستواصل منظمة العمل الدولية بناء وصون دورها الريادي  .20
في المبادرات االستراتيجية المشتركة بين الوكاالت من قبيل 

الوكاالت بشأن الحماية االجتماعية  مجلس التعاون المشترك بين
ومبادرة أرضيات الحماية االجتماعية المشتركة بين األمم المتحدة 
ومنظمة العمل الدولية. كما ستعزز التحالفات والشراكات 
االستراتيجية مع وكاالت أخرى لألمم المتحدة والبنك الدولي 
والمصارف اإلقليمية ومجموعة العشرين والرابطة الدولية 

لضمان االجتماعي، وسيستمر الحوار مع صندوق النقد الدولي ل
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لإلبقاء على مد 
نطاق الحماية االجتماعية، بما في ذلك أرضيات الحماية 
االجتماعية، في مرتبة الصدارة في البرامج العالمية واإلقليمية 

عمل الدولية في الفريق والوطنية. وسيتواصل عمل منظمة ال
العامل المعني بالحماية االجتماعية القائمة على أساس الوعي 
بفيروس نقص المناعة البشرية، المشترك بين الوكاالت والتابع 
لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
البشرية/ اإليدز. كما سُيستحدث أثر مضاعف لتعزيز الحماية 

ة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب وفي إطار االجتماعي
" )البرازيل BRICSالتعاون مع جهات فاعلة من قبيل بلدان "

واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا( وبلدان رابطة 
أمم جنوب شرق آسيا واالتحاد األفريقي. ومن شأن األنشطة 

م المتحدة، المشتركة المضطلع بها من خالل الفرق القطرية لألم
أن تدعم الجهود التي تبذلها الهيئات المكونة لوضع استراتيجيات 
وأطر قانونية وطنية للحماية االجتماعية وتنفيذ ُنظم منسقة للحماية 

 االجتماعية.

 تقييم المخاطر

يتمثل الخطر الرئيسي في أن يؤدي إجراء إصالحات  .28

ى آثار متّعجلة بسبب الضغوط التي يفرضها التصحيح المالي، إل

سلبية على التغطية والمالءمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار 

 اجتماعية ضارة. 

ومن باب االستجابة إلى ذلك، سوف تقوم منظمة العمل  .23

الدولية ببناء الشراكات وحشدها، واستهالل مبادرات توعية قائمة 

على البينات ترّكز على أّن سياسات الحماية االجتماعية لصالح 

شخاص المستضعفين، تعود بمنافع اجتماعية العمال واأل

واقتصادية ايجابية ويمكن تنفيذها ضمن األولويات الوطنية 

 األوسع نطاقاً والقدرات االقتصادية والمالية في البلد.

 المؤشرات

  
دة للحماية االجتماعية بغية مد نطاق عدد الدول األعضاء التي اعتمدت أو حّسنت استراتيجيات أو سياسات أو أطر قانونية وطنية جدي: 0-3المؤشر 

 تغطية اإلعانات أو تحسين مالءمتها

 معايير النجاح

 المعايير التالية: جميعيجب استيفاء 

 االجتماعيين. الشركاء مع بالتشاور قانونية أطر أو سياسات أو استراتيجيات إعداد 0-0-0

 المالئمة. الدولية العمل بمعايير ةالقانوني األطر أو السياسات أو االستراتيجيات تسترشد 0-0-7

 التمييز عدم باعتبارات القانونية األطر أو السياسات أو االستراتيجيات تسترشد 0-0-0
 الجنسين. بين والمساواة

 حيثما يقتضي األمر، االستدامة القانونية، األطر أو السياسات أو تراعي االستراتيجيات 0-0-4
 البيئية أو تغير المناخ.

 الهدف

في  4منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 76
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  7المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير الحكومية المنشورة؛ الجريدة الرسمية؛ 
سياسات وتقارير الوزارات؛ تقارير داخلية 

العمل الدولية؛ صكوك صادرة عن منظمة 
التصديق؛ إعالنات ثالثية؛ تقارير مشتركة بين 

 الوكاالت.

 خط األساس:

 07منها في أفريقيا، و 05دولة عضواً ) 42
 00في الدول العربية، و 6في األمريكتين، و

 -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(



 النتائج السياسية  
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ّسن سياساتها المؤسسية أو أطرها التنظيمية من أجل تعزيز اإلدارة السديدة أو اإلدارة المالية أو عدد الدول األعضاء التي تح: 8-3المؤشر 
 االستدامة لتوفير الحماية االجتماعية

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 األطر أو المؤسسية ساتالسيا االجتماعيين، الشركاء مع بالتشاور تحّسن الحكومة، 0-7-0
 االجتماعي. الضمان نظام واستدامة المالية السديدة واإلدارة اإلدارة لتعزيز التنظيمية

 الحماية بشأن الوطني الحوار لدعم المؤسسية أو الوطنية التنسيق أو تفعيل آلية تعزيز 0-7-7
 االجتماعية.

 االجتماعية. الحماية تقديم تفعيل توصيات إقرار الهيئات المكونة 0-7-0

 أو المعلومات تكنولوجيا خطتها التنظيمية أو نظام اجتماعية حماية مؤسسة تحسن  0-7-4
 فعالية. أكثر خدمات لتقديم اإلدارية الهيكلية

( 037)رقم  0267 ،(الدنيا المعايير) االجتماعي الضمان اتفاقية الحكومة على تصدق 0-7-6
 المحدثة. جتماعياال الضمان على معيار آخر من معايير أو

 الهدف

في  6منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 77
في  2في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير الحكومية المنشورة؛ الجريدة الرسمية؛ 
سياسات وتقارير الوزارات؛ تقارير داخلية 

ل الدولية؛ تقارير صادرة عن منظمة العم
الرصد والتقييم بشأن برامج الحماية 

االجتماعية؛ قاعدة بيانات بشأن استقصاء 
 الضمان االجتماعي.

 خط األساس

في  2منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 42
في  2في الدول العربية، و 4األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  5المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة بتعزيز قواعد معارفها وقدراتها من أجل تصميم أو إدارة أو رصد ُنظم الحماية : 3-3ر المؤش
 االجتماعية

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 لقياس والتقييم للرصد نظام أو حصائيةإ بيانات قاعدة بتحديث تقوم الحكومة أو تصمم 0-0-0
 تصميم أو تنوير االجتماعية، بالحماية المتصلة التنمية المستدامة غايات أهداف تحقيق

 االجتماعية. الحماية واستدامة إدارة تحسين أو السياسات

 أحد منتجات باستخدام االجتماعية الحماية أنظمة تقدم أو تدير أو تصمم الهيئات المكونة 0-0-7
مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية  أو الدولية العمل منظمة معارف

 االجتماعية.

 التثقيف والتوعية في مجال الحماية إلى رامية تدابير وتنفذ تضع الهيئات المكونة 0-0-0
  االجتماعية.

 شراتوالمؤ المعلومات نشر خالل من الشفافية االجتماعية الحماية تعزز مؤسسة 0-0-4
 واستدامتها. وأدائها االجتماعية الحماية تشغيل في اإلحصائية

 الهدف

في  0منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 04
في  0في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير الحكومية المنشورة؛ الجريدة الرسمية؛ 
رير الوزارات؛ تقارير داخلية سياسات وتقا

صادرة عن منظمة العمل الدولية؛ تقارير 
 الرصد والتقييم لبرامج الحماية االجتماعية.

 خط األساس

في  6منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 03
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  4المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 نية االستراتيجيةالميزا

إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع : 3النتيجة 
 نطاقها

 الميزانية العادية المقترحة  
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

39 961 856 23 700 000 
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 تعزيز المنشآت المستدامة: 4النتيجة  

 

إعالن النتيجة: تعزز الدول األعضاء المنشآت المستدامة 
كعنصر أساسي في استراتيجياتها اإلنمائية وكوسيلة الستحداث 

 وظائف أكثر وأفضل.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تواجه المنشآت تحديات في توليد إسهامات مستدامة وكبيرة  .24
جم للعمالة الالئقة والمنتجة. وتشمل هذه التحديات بيئات الح

تمكينية غير محفزة وإنتاجية متدنية وافتقاراً إلى تنظيم المشاريع 
ونقصاً في المهارات، غالباً ما تكون مرتبطة بظروف العمل 
السيئة ودرجات عالية من السمة غير المنظمة وعدم كفاية فرص 

مالئمة وسياقات العالقات الحصول على الخدمات المالية ال
الصناعية الصعبة في بعض األحيان. ومن المسلم به أن القطاع 
الخاص هو محرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام والستحداث 
العمالة والعمل الالئق، وبالتالي من المهم مواجهة هذه التحديات 

 بفعالية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني.

 المستخلصة  الدروس الرئيسية
 من األنشطة السابقة

من الصعب أن تحقق مبادرات تنمية المنشآت القائمة بحد  .25
ذاتها تأثيراً مستداماً على النطاق المطلوب. ويتطلب هذا األمر 
وضع نُهج متكاملة ونظامية تحّسن أداء األسواق والقطاعات 
 وسالسل القيم كافة، بما فيها سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

ويتطلب ذلك تدخالت أقل عدداً وأكبر حجماً وتحوالً في التركيز 
من التقديم المباشر للخدمات من خالل التدخالت الموجهة إلى 
المشاريع الصغيرة، نحو تسهيل التغيير باالستناد إلى البراهين 
عما هو مجٍد وما هو غير مجٍد في النهوض بالعمل الالئق من 

مة استناداً إلى طائفة واسعة من خالل تعزيز المنشآت المستدا
 التدخالت المتكاملة والمترابطة.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .26

  إجراء إصالحات فعالة لبيئة األعمال من خالل تعزيز
المنشآت المستدامة، وهو ما يعزز استحداث ونمو منشآت 

ها ودعم األداء مستدامة تولد العمل الالئق، ومراعاة تنوع
االقتصادي واالجتماعي والبيئي لهذه المنشآت وتحسين سبل 
الوصول إلى التمويل واالستثمار وتسهيل عملية إضفاء السمة 
المنظمة وتعزيز عالقات صناعية سليمة وتشجيع المفاوضة 

 الجماعية؛

  القيام بتدخالت فعالة تساعد المنشآت وأصحاب المشاريع
رة، وتفضي إلى استحداث ونمو المحتملين مساعدة مباش

المنشآت المستدامة، بما في ذلك التعاونيات والمنشآت 
 االجتماعية؛

  تعزيز إدماج المنشآت وأصحاب المشاريع المحتملين في
سالسل التوريد واإلمداد العالمية وغيرها من سالسل القيم، 
مما يفضي إلى ظروف عمل أفضل وتغطية فعالة في إطار 

ي فيما يتعلق بإصابات العمل، وإنتاجية الضمان االجتماع
 أعلى وإنتاج أكثر نظافة.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء للمضي  .27
من أهداف  0-2و 03-2و 4-2و 0-2قدماً نحو تحقيق الغايات 

التنمية المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال 
هذه الغايات في المقام األول من رصد التقدم المحرز نحو تحقيق 

خالل مؤشر إطار المؤشرات العالمي، المعهود به إليها، أي 
 .0-0-2المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .22

 استحداث بيئة مؤاتية لتعزيز المنشآت المستدامة؛ 

 ز المنشآت تحسين أداء األسواق والقطاعات لتسهيل تعزي
المستدامة. وسيتم ذلك من خالل تطوير سالسل قيم متكاملة 
ونظامية، تكون متماشية مع والية منظمة العمل الدولية 

 المتمثلة في حماية حقوق العمل؛

  تطوير مهارات تنظيم المشاريع ومزاولة األعمال من خالل
العمل بشكل وثيق مع مركز تورينو واستخدام منتجات 

ة العمل الدولية من قبيل تلك التي تركز على تدريبية لمنظم
المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات ومنشآت االقتصاد 
االجتماعي والتضامني والتمويل االجتماعي والوظائف 
الخضراء وأصحاب المشاريع من النساء والشباب 

 واألشخاص المعوقين؛

 ة مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة اإلنتاجي
وفعالية الموارد وتحسين ظروف العمل والحماية االجتماعية 
من خالل برامج من قبيل برنامج استدامة المنشآت المسؤولة 

( ومن خالل تقوية أوجه SCOREوالقادرة على التنافس )
 التآزر مع برامج أخرى، من قبيل برنامج "العمل األفضل"؛

 ضيات ربط المنشآت بالضمان االجتماعي واإلسهام في أر
 الحماية االجتماعية؛

  تحسين النفاذ إلى الخدمات المالية باستخدام حزمة "إنجاح
نشاط التمويل بالغ الصغر" وأدوات "مرفق التأمين النافذ" 
وتشجيع اعتماد ضمانات اجتماعية وبيئية لدى المصارف 
وصناديق االستثمار؛ ترويج مبادئ اإلعالن الثالثي بشأن 

والسياسة االجتماعية )إعالن  المنشآت متعددة الجنسية
المنشآت متعددة الجنسية( من خالل توفير الدعم واألدوات 
على المستوى القطري لقطاع األعمال، بما في ذلك مكتب 
المساعدة في منظمة العمل الدولية لقطاع األعمال كمركز 
موحد للمنشآت التي تلتمس المشورة بشأن معايير العمل 

 الدولية؛

 المنشآت والمبادرة الخضراء كوسيلة لزيادة  استخدام مبادرة
مستويات المشاركة مع المنشآت وترسيخ المبادئ المقبولة 

 ؛7303عالمياً والواردة في برامج عام 
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  تعزيز قاعدة المعارف وتوفير المساعدة التقنية بشأن تعزيز
 المنشآت االجتماعية باعتبارها أداة فعالة لتنمية المنشآت.

ئج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل وستشمل أهم النتا .22
 فترة السنتين ما يلي:

  إجراء تقييمات للبيئة المؤاتية واإلجراءات ذات األولوية
وخطط الرصد بشأن التغييرات المقترحة ومقترحات 

 اإلصالح؛

  توفير الدعم التقني فيما يتعلق برصد وتقييم ما هو مجٍد في
لمالي، بما في ذلك تنمية المنشآت المستدامة واإلدماج ا

الموجزات السياسية ومبادرات تقاسم المعارف بشأن البينات 
 الجديدة المتأتية في هذا الصدد؛

  إجراء التحليالت وتصميم خطط التدخل من أجل تطوير
األسواق أو القطاعات أو سالسل القيم، بما فيها سالسل 

 التوريد واإلمداد العالمية؛

 لح المنشآت، وكذلك وضع حزم التدريب والمشورة لصا
لصالح أصحاب المشاريع المحتملين؛ إعداد األدوات الالزمة 
لتعزيز قدرات شبكات الوسطاء المعنية، بما في ذلك الهيئات 
المكونة لمنظمة العمل الدولية ومعاهد التدريب المحلية 

 والمؤسسات المالية؛

  تقديم المساعدة التقنية، بما فيها التدريب، للهيئات المكونة
الثالثية بشأن تنفيذ مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية 
المنقح وزيادة التعاون على المستوى القطري مع المنظمات 
الدولية في إطار الشراكات العالمية القائمة أصالً من أجل 
مواءمة األنشطة وتفادي ازدواجيتها واستكشاف المبادرات 

 المشتركة.

 لمحركات أوجه التآزر فيما بين النتائج وا
 السياسية المشتركة

سوف تستند التدخالت إلى أوجه التآزر مع النتائج األخرى،  .21
بشأن السياسات والعمليات المتكاملة  2و 5و 0و 0ال سيما النتائج 

من أجل تعزيز الظروف المؤاتية لتنمية المنشآت والنمو، بما في 
 ذلك إضفاء السمة المنظمة واتخاذ تدابير لصالح الشباب. كما

ستتناول االستراتيجية مسائل من قبيل: تحسين الصالت بين 
(؛ تطوير 0المنشآت ومؤسسات الضمان االجتماعي )النتيجة 

سالسل القيم بالنسبة إلى الصناعات الغذائية والتعاونيات والقدرة 
على الصمود في مواجهة تغير المناخ واالستدامة البيئية في 

ز قدرة منظمات العمال (؛ تعزي6االقتصاد الريفي )النتيجة 
ومنظمات أصحاب العمل على المشاركة في الحوار بشأن 

 (.03اإلصالح السياسي وتوفير خدمات للمنشآت )النتيجة 

وتترسخ االستراتيجية في معايير العمل الدولية وسوف  .20
تشمل تعزيز إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة 

شأن تعزيز قدرة الهيئات  الجنسية، واستثارة الوعي بشأنه. ومن
المكونة على المشاركة في حوار اجتماعي بشأن اإلصالحات 
السياسية وتقديم تدخالت على مستوى المنشأة، أن يشكل عنصراً 
أساسياً لهذه االستراتيجية. وستشمل الجهود الرامية إلى اإلصالح 
السياسي تقديم المشورة والتوصيات بشأن تعميم قضايا الجنسين 

النساء في قطاع األعمال، وسينصب تركيز التدخالت على ودعم 
مستوى المنشأة، حيثما يقتضي األمر، على نحو محدد ومستهدف 
على صاحبات المشاريع. وسيجري تعزيز االستدامة البيئية من 
خالل تقديم الدعم على مستوى المنشأة من أجل إرساء عمليات 

يف في مجال وابتكارات أكثر نظافة ومجدية من حيث التكال
التكنولوجيا والمنتجات النظيفة ألسواق خضراء جديدة في ضوء 

 فرص النمو في قطاعات بعينها.

 الشراكات الخارجية

ستسعى منظمة العمل الدولية إلى إقامة شراكات جديدة  .28
وتوسيع الشراكات القائمة وتقويتها بهدف تنفيذ تدخالت شمولية 

اق البرامج القطرية وأكبر حجماً على المستوى القطري في سي
للعمل الالئق وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو أطر 
التخطيط المشابهة. كما ستتولى توليد ونشر المعارف بشأن نتيجة 
التدخالت المبذولة من أجل تنمية المنشآت وتعزيز اتساق 

 السياسات على المستويين الوطني والعالمي.

ساسية منظمات دولية حكومية وستشمل الجهات الشريكة األ .23
وغيرها من المنظمات الدولية من قبيل مفوضية األمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وأمانة 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاق العالمي 

بالغ الصغر  لألمم المتحدة والحلف التعاوني الدولي وشبكة التأمين
ومنتدى مخاطر تغير المناخ والشراكة من أجل العمل لصالح 
االقتصاد األخضر ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والجمعية 
الدولية للضمان االجتماعي والجمعية االكتوارية الدولية 

فرادى المنشآت في سياق  ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب
 مبادرة المنشآت.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .24

  أالّ يفضي الدعم السياسي إلى التغيرات المتوخاة بسبب الكثير
من مجاالت التدخل المترابطة والتي غالباً ما تبرز الحاجة 
إلى معالجتها في آٍن واحد، وأيضاً بسبب تعقد العمليات 

 ة؛السياسية الوطني

  أال يكون صانعو السياسات على دراية بنتائج نشاط منظمة
العمل الدولية في هذا المجال، أو أالّ ينّفذوا نصائح منظمة 

 العمل الدولية بأسلوب منهجي وحثيث.

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تشجع منظمة  .25

لهيئات المكونة في تحديد أولويات واضحة العمل الدولية وتدعم ا

مستهل الحوارات السياسية وفي المشاركة بنشاط طوال في 

مرحلة تنفيذ السياسات. وسوف تقوم كذلك بإعداد ونشر المعارف 

بشأن كلفة وفائدة التدخالت على مستوى المنشأة، كما ستستهدف 

بناء قدرات الهيئات المكونة وتوفير المشورة لها بشأن الدور 

عانات من المناسب للحكومات فيما يتعلق بتقديم اإل

الوطنية للخدمات الضرورية في سبيل تحقيق منشآت  الميزانيات

 مستدامة.
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 المؤشرات

  
 عدد الدول األعضاء التي وضعت أو اعتمدت إصالحات لبيئة األعمال، تسهم في بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة: 0-4المؤشر 

 معايير النجاح

 المعايير التالية: جميعيجب استيفاء 

 الدولية. العمل منظمة منهجية يطبق التمكينية للبيئة منهجي تقييم إلى تستند إصالحات 4-0-0

 نظرها. وجهات وتعكس الهيئات المكونة مع والتشاور الحوار تستند إلى إصالحات 4-0-7

 التمييز. وعدم بالمساواة لقضايا الجنسين وتنهض تستجيب إصالحات 4-0-0

 الهدف

في  7أفريقيا، و منها في 07دولة عضواً ) 74
في  5في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

وثائق وتقارير رسمية؛ تقارير صادرة عن 
 منظمة العمل الدولية.

 خط األساس

في  5منها في أفريقيا، و 06دولة عضواً ) 02
في  2في الدول العربية، و 7، واألمريكتين

آسيا  -في أوروبا  5المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 عدد الدول األعضاء التي وضعت ونفذت تدخالت فعالة لمساعدة المنشآت المستدامة وأصحاب المشاريع المحتملين بشكل مباشر: 8-4المؤشر 

 معايير النجاح

 عايير التالية:يجب استيفاء معيار واحد على األقل من الم

 والعمل العمل توليد فرص تعزز المنشأة، مستوى على محددة تصمم وتنفذ تدخالت 4-7-0
 وغير المالية المنشآت دعم لخدمات الدولية العمل منظمة منتجات باستخدام الالئق

 المالية.

 التعويض في حقوق العمال لضمان المنشأة مستوى على ودعمها التدخالت تصميم 4-7-7
 العمل. إصابة حالة في ايةوالحم

 ورفع للمنشآت السلبية البيئية اآلثار من التخفيف إلى بحيث تهدف تصمم التدخالت 4-7-0
 المناخ. لتغير خاص اهتمام إيالء مع البيئية االستدامة على قدرتها

 كيانات أو االجتماعيون والشركاء الحكومات إضافية: األعضاء بموارد تعهد الدول 4-7-4
 باستخدام المنشأة المحددة على مستوى التدخالت نطاق خرى من أجل توسيعأ وطنية

 الدولية. العمل منظمة منتجات

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 00
في  2في الدول العربية، و 5األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 وثائق وتقارير رسمية.

 ط األساسخ

 00منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 52
 00في الدول العربية، و 2في األمريكتين، و

 -في أوروبا  6المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

ين أداء أو برامج فعالة من أجل تحس ممارسات األعمال المسؤولةعدد الدول األعضاء التي وضعت ونفذت منصات حوارية بشأن : 3-4المؤشر 
 بغية تعزيز العمل الالئق األسواق والقطاعات وسالسل القيم، بما فيها سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 األعمال ممارسات بشأن االجتماعيين والشركاء الحكومة تضم منصات حوارية إنشاء تم 4-0-0
 بيئياً. والمسؤولة المستدامة

العمل  بشأن 7305 استنتاجات المؤتمر لعام مع تتماشى محددة تصميم وتنفيذ برامج 4-0-7
 العالمية. التوريد واإلمداد سالسل في الالئق

 الهدف

في  7منها في أفريقيا، و 04دولة عضواً ) 70
 المحيط الهادئ( -في آسيا  6األمريكتين، و

 در البياناتوسائل التحقق/ مص

 وثائق وتقارير رسمية.

 خط األساس

في  6منها في أفريقيا، و 06دولة عضواً ) 72
 0المحيط الهادئ، و -في آسيا  5األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا 

 الميزانية االستراتيجية

 الميزانية العادية المقترحة   تعزيز المنشآت المستدامة: 4النتيجة 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

46 406 540 61 800 000 
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 توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي: 5النتيجة  

 

إعالن النتيجة: تضع الهيئات المكونة الثالثية سياسات 
جيات وبرامج تزيد من فرص العمالة المنتجة والعمل واستراتي

 الالئق في االقتصاد الريفي.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تشكل المناطق الريفية محركات محتملة للنمو والتنمية  .26
والعمل الالئق، غير أن ذلك غالباً ما يتم تجاهله في البرامج 

من الفقراء  في المائة 23السياسية الوطنية والدولية. وقرابة 
العاملين في العالم مستخدمون في هذه المناطق التي تزداد فيها 
السمة غير المنظمة وتتفشى فيها مواطن العجز في العمل الالئق. 
وبغية االستفادة من إمكانات المناطق الريفية استفادة كاملة، ال بد 
من معالجة مشكلة النقص في السياسات الفعالة التي تستهدف 

عمالة واليد العاملة في االقتصاد الريفي، وهي مشكلة مسائل ال
تفاقمها األطر المؤسسية والقانونية الضعيفة وقاعدة المعارف غير 

 المالئمة.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

تستلزم التحديات متعددة األوجه في المناطق الريفية نهجاً  .27
األطر واالستراتيجيات  متكامالً يضع العمل الالئق في صميم

اإلنمائية الوطنية. ويرجح أن يكون للتدخالت أثر واستدامة أكبر 
الدعم السياسي للهيئات المكونة مع إجراءات محددة  جمعتإذا 

قطاعات األغذية الزراعية  وألناألهداف في قطاعات بعينها. 
وصيد األسماك وتربية المائيات ُتعتبر مصدر دخل غالبية الفقراء 

يفيين، فإّنها تتمتع بإمكانات هائلة من أجل تحرير النمو الشامل الر
واألخضر والمقاوم لتغير المناخ. وتقوية الصوت الجماعي للعمال 

، وأصحاب العمل الريفيين وتمكين النساء والمجتمعات األصلية
 .في ذلك أمٌر أساسي إنما هو

 التغيرات المتوقعة

 ية:التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التال .22

  وضع استراتيجيات أو سياسات جديدة أو تنقيحها من أجل
استهداف تحديات العمالة والعمل الالئق في المناطق الريفية 
استهدافاً فعاالً، استناداً إلى الحوار االجتماعي وبإرشاٍد من 

 البحوث وإحصاءات العمل الموثوقة وفي وقتها؛

 لبرامج الهادفة تحسين البيئات التنظيمية والمؤسسية الوطنية وا
الفعالة من أجل تعزيز الوظائف الجيدة والعمل الالئق في 

 االقتصاد الريفي؛

  تعزيز مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
الريفيين والمنظمات التمثيلية في االقتصاد الريفي، في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية.

عضاء للمضي وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األ .22
من أهداف التنمية  7-2و 0-7و 7-0قدماً نحو تحقيق الغايات 

المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال رصد 
التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات في المقام األول من خالل 

مؤشر إطار المؤشرات العالمي، الذي تعتبر فيه جهة مشاركة، 
 .0-0-0أي المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .011

  توفير المساعدة التقنية من أجل وضع وتنفيذ سياسات
واستراتيجيات تضفي األولوية على تعزيز العمالة المنتجة 

 والعمل الالئق في االقتصاد الريفي؛

 توفير المشورة التقنية بشأن التصديق على صكوك منظمة 
العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها تنفيذاً فعاالً ومراجعة 

 األطر القانونية والتنظيمية؛

  تعزيز قاعدة المعارف وقدرة مكاتب اإلحصاءات الوطنية
على جمع وتحليل إحصاءات العمل ومؤشرات العمل الالئق 
)بما فيها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( المصنفة وفقاً 

والمناطق الحضرية وبحسب الجنس  للمناطق الريفية
والمجموعة الفرعية الديمغرافية، وذلك من أجل دعم عملية 

 صنع السياسات القائمة على البينات؛

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

العمل مع معايير للحوار االجتماعي واالمتثال في مكان 
 العمل الدولية والقانون الوطني واالتفاقات الجماعية؛

  إعداد تدخالت هادفة في قطاعات رئيسية من االقتصاد
الريفي، ال سيما قطاع األغذية الزراعية مع التركيز على 
المزارع وصيد األسماك وتربية المائيات، من أجل الحد من 

 شعوب األصلية.السمة غير المنظمة وتمكين النساء وال

أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  وستشمل .010
 خالل فترة السنتين ما يلي:

  وضع سياسات واستراتيجيات تضفي األولوية على العمالة
المنتجة والعمل الالئق في المناطق الريفية وتشمل إجراءات 
تتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واالنتقال العادل 

 االستدامة البيئية؛إلى 

  :وضع برامج خاصة بكل قطاع تركز على أمور من بينها
تنمية المنشآت الريفية المستدامة والنهوض بالتعاونيات؛ 
الخدمات المالية وتطوير قطاعات األعمال؛ المهارات من 
أجل تحسين اإلنتاجية والبنية التحتية الريفية والحماية 

 يتين؛االجتماعية والسالمة والصحة المهن

  إجراء دراسات تشخيصية والقيام بتدخالت خاصة بكل بلد في
قطاع المزارع لتحسين ظروف العمل وتعزيز المبادئ 

 والحقوق األساسية في العمل؛

  إجراء بحوث موجهة نحو السياسة العامة، بما في ذلك أثر
سالسل توريد األغذية الزراعية على العمل الالئق والحقوق، 

استنتاجات الدورة الخامسة بعد المائة  على نحو ما تطلبته
( بشأن العمل الالئق في سالسل 7305لمؤتمر العمل الدولي )

 التوريد واإلمداد العالمية؛
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  ًوضع قاعدة بيانات إلحصاءات العمالة والعمل مصنفة وفقا
للمناطق الريفية والمناطق الحضرية وبحسب الجنس وبحسب 

القدرات وتقديم  المجموعة الفرعية الديمغرافية وبناء
التقنية لتحسين إحصاءات العمل ومؤشرات العمل  المساعدة

 الالئق؛

  وضع مبادرات في مجال بناء القدرات وتقاسم المعارف
 لصالح الهيئات المكونة، وذلك بالتعاون مع مركز تورينو.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

كة لهذه النتيجة، ستعزز االستراتيجية نظراً للطبيعة المشتر .018

بما في ذلك من  ،أوجه التآزر مع النتائج السياسية العشر جميعها

خالل ما يلي: االستجابة إلى االحتياجات المحددة للمناطق الريفية 

(؛ تعزيز التصديق على 0في سياسات العمالة الوطنية )النتيجة 

باالقتصاد الريفي االتفاقيات األساسية والمعايير األكثر صلة 

(؛ توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل 7 وتنفيذها )النتيجة

(؛ زيادة مقاومة تغير المناخ من خالل 0العمال الريفيين )النتيجة 

(؛ تحسين ظروف العمل 4تنمية منشآت ريفية مستدامة )النتيجة 

(؛ 5والحد من السمة غير المنظمة في قطاعات مستهدفة )النتيجة 

القدرة التنظيمية فيما يتعلق بأشكال العمل غير المقبولة في  تعزيز

 (.2 المناطق الريفية )النتيجة

وسيولى اهتمام خاص لما يلي: التصدي للتمييز ضد النساء  .013
والفتيات، بحيث ُيعتبر تمكينهن أمراً أساسياً للحد من الفقر 
والجوع؛ صون حقوق الشعوب األصلية والمجموعات األخرى 

لتمييز، بما في ذلك األشخاص المعوقون؛ تعزيز تنظيم المعرضة ل
وتمثيل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الريفيين 

(؛ تحسين اإلطار المؤسسي للحوار االجتماعي؛ 03)النتيجة 
تعزيز انتقال عادل إلى االستدامة البيئية والوظائف الخضراء في 

 القطاعات األكثر تأثراً بتغير المناخ.

 ت الخارجيةالشراكا

في ضوء التحديات المطروحة أمام العمل الالئق في  .014
االقتصاد الريفي، من الحيوي زيادة الموارد واتساق السياسة 
العامة من خالل الشراكات مع منظمات ووكاالت دولية أخرى، 
مع التركيز على الميزة النسبية. وسوف تعزز منظمة العمل 

ين من قبيل منظمة األمم الدولية أوجه التآزر مع شركاء إنمائي
المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة مؤتمر األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة التعاون 

ة والتنمية في الميدان االقتصادي ومصارف التنمية اإلقليمي
ومجموعة البنك الدولي، من خالل التوعية والتدخالت على 
المستوى القطري من أجل النهوض بالوظائف المنتجة والالئقة 
في االقتصاد الريفي. وستواصل المنظمة مشاركتها في أعمال 
اللجنة التي استضافتها الفاو بشأن األمن الغذائي العالمي وفي 

األمن الغذائي والتغذوي في فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية ب
 العالم، التي أسسها األمين العام لألمم المتحدة.

 تقييم المخاطر

يتمثل الخطر الرئيسي في أن تظل السياسات  .015
واالستثمارات العامة منحازة لصالح المناطق الحضرية، مما 
يؤدي إلى عدم كفاية الموارد من أجل المناطق الريفية والسياسات 

غير المنسقة في الزراعة والتنمية الريفية، مما  العامة السيئة أو
يلحق ضرراً جسيماً بالعمالة الريفية واألجور والحماية 

 االجتماعية في المناطق الريفية. 

ومن باب االستجابة لذلك، سوف تعتمد منظمة العمل  .016
الدولية على البحوث والتوعية القائمة على البينات كي تسلط 

ية للعمل الالئق في االقتصاد الريفي الضوء على األهمية المركز
وكي تبّين أثر البرامج والسياسات  7303بالنسبة إلى برنامج عام 

التي تعزز إمكانات المناطق الريفية كمحركات للنمو ومصدر 
 للعمالة والتنمية.

 المؤشرات

  
 العمالة والعمل الالئق في المناطق الريفية عدد الدول األعضاء التي تضع أو تعتمد استراتيجيات أو سياسات تستهدف: 0-5المؤشر 

 معايير النجاح

 المعايير التالية: جميعيجب استيفاء 

 األكثر الفئات االستراتيجيات، /في السياسات الالئق والعمل تستهدف أبعاد العمالة 6-0-0
 المناطق في الالئق العمل في العجز وغير ذلك من أوجه واالستبعاد للتمييز عرضة
 .الريفية

 مع مشاورات إلى االستراتيجيات، /في السياسات الالئق والعمل تستند أبعاد العمالة 6-0-7
 الهيئات المكونة.

 بالبحوث االستراتيجيات، مدعومة في السياسات/ الالئق والعمل تكون أبعاد العمالة 6-0-0
 السن حسب الموثوقة والصادرة في الوقت المناسب والمصنفة العمل وبإحصاءات

 .الريفية المناطق جنس فيوال

 الهدف

في  7منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 07
 المحيط الهادئ( -في آسيا  0األمريكتين، و

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

السياسات والتقارير الحكومية؛ الجريدة 
الرسمية؛ تصديق الصكوك؛ تقارير منظمة 

العمل الدولية والتقارير المشتركة بين 
 اإلحصائية لمنظمة البيانات ت؛ قاعدةالوكاال
 للقوة االستقصائية الدولية؛ الدراسات العمل

 العاملة.

 خط األساس

في  7منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 02
في  0في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 



 النتائج السياسية  
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 لتعزيز العمالة والعمل الالئق في المناطق الريفيةعدد الدول األعضاء التي اتخذت خطوات ملموسة : 8-5المؤشر 

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 ووضعه الريفية، المناطق في الالئق والعمل بالعمالة للنهوض التنظيمي اإلطار تحسين 6-7-0
 المعنية. الدولية العمل االجتماعيين مع مراعاة معايير الشركاء مع بالتشاور

 في بما وصناعات مختارة، قطاعات في الالئق والعمل العمل فرص لتحسين برامج تنفيذ 6-7-7
 البيئية. القضايا مراعاة مع المزارع، ذلك

 الهدف

في  4، وأفريقيامنها في  04دولة عضواً ) 70
 المحيط الهادئ( -في آسيا  6األمريكتين، و

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

وثائق حكومية؛ وثائق وتقارير رسمية صادرة 
؛ تقارير صادرة عن االجتماعيينعن الشركاء 

منظمة العمل الدولية؛ مشاريع القوانين 
 والقوانين واللوائح.

 خط األساس

في  7منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 72
في  5، والعربيةفي الدول  0األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 عدد الدول األعضاء التي قامت بإنشاء أو تعزيز آليات للتشاور والحوار االجتماعي في االقتصاد الريفي: 3-5شر المؤ

 معايير النجاح

 يجب استيفاء المعيارين التاليين: 

 .الريفيين ومنظماتهم والعمال العمل أصحاب االجتماعي والحوار التشاور آليات تشمل 6-0-0

 .ومشاركة حقيقيين وفّعالين تمثيالً  االجتماعي والحوار ورالتشا تضمن آليات 6-0-7

 الهدف

في  7منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 00
 المحيط الهادئ( -في آسيا  0األمريكتين، و

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 العمل لمنظمة الصناعية بيانات العالقات قاعدة
 ؛(القطاعية) االجتماعات تقارير الدولية؛

 البرامج. وتقارير سياسات،ال

 خط األساس

في  4منها في أفريقيا، و 07دولة عضواً ) 02
 المحيط الهادئ( -في آسيا  7األمريكتين، و

 الميزانية االستراتيجية

 الميزانية العادية المقترحة   توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي: 5النتيجة 
  7302-7302للفترة 

 المتحدة( )بدوالرات الواليات

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

27 936 354 12 000 000 

 

 

 إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم: 6النتيجة  

 

إعالن النتيجة: تضع الدول األعضاء أو تحسن التشريعات 
النتقال إلى السمة المنظمة ويوسع والسياسات من أجل تسهيل ا

الشركاء االجتماعيون التمثيل والخدمات لتشمل األشخاص 
 العاملين في االقتصاد غير المنظم.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تعمل قرابة نصف القوى العاملة في العالم في االقتصاد  .017
غير المنظم. وتتباين طبيعتها ومداها بشكل كبير بين بلٍد وآخر. 

في المائة من الناتج  63وفي بعض الحاالت، تستأثر بأكثر من 
المحلي اإلجمالي. وتعاني االقتصادات غير المنظمة في العادة، 
رغم عدم تجانسها، من ارتفاع تفشي الفقر وانعدام المساواة 
واالستضعاف ومن انتشار حاد وواسع النطاق لمواطن العجز في 

 العمل الالئق.

 مستخلصة الدروس الرئيسية ال
 من األنشطة السابقة

إّن النمو االقتصادي، ولو كان شرطاً ال غنى عنه، غير  .012
كاٍف للحد من السمة غير المنظمة؛ وتضطلع السياسات العامة 
بدور مهم في هذا الصدد. وتكون االستراتيجيات أكثر فعالية 
عندما تكون مكرسة في إطار سياسي متكامل ومحفز إلضفاء 

وعندما تكون مكيفة مع سمات واحتياجات فئات السمة المنظمة، 
محددة من العمال أو الوحدات االقتصادية أو القطاعات، السيما 
تلك التي تحتاج إلى اهتمام من باب األولوية. وتضطلع منظمات 
أصحاب العمل ومنظمات العمال بدور رئيسي لزيادة التمثيل في 

االنتقال إلى  االقتصاد غير المنظم والدعوة إلى اإلصالح ودعم
 السمة المنظمة.
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 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .012

  تعزيز قاعدة المعارف بشأن حجم االقتصاد غير المنظم
 ترميجراءات ااتخاذ  يمكن حيثبوخصائصه ومحركاته، 

 إلى إضفاء السمة المنظمة ورصد التقدم المحرز؛

 ات والسياسات وآليات التحسين والتنسيق الجيد للتشريع
االمتثال التي تسهل االنتقال إلى السمة المنظمة، بما في ذلك 
بالنسبة إلى األشخاص األكثر عرضة للمعاناة من حاالت 

 العجز في العمل الالئق، وفقاً للظروف الوطنية؛

  زيادة اإلجراءات التي تتخذها منظمات أصحاب العمل
املين في االقتصاد ومنظمات العمال والمنظمات الممثلة للع

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

 االقتصاد المنظم.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء  .001
من  7-03أ و-6و 0-2و 4-0للمضي قدماً نحو تحقيق الغايات 

لمستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في أهداف التنمية ا
مجال رصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات في المقام 
األول من خالل مؤشر إطار المؤشرات العالمي، المعهود به 

 . 0-0-2إليها، أي المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .000

 دة الدول األعضاء على وضع استراتيجيات لالنتقال إلى مساع
السمة المنظمة في ضوء احتياجاتها المحددة وتسهيل انتقال 
فئات محددة من العمال أو الوحدات االقتصادية أو القطاعات 
وتعزيز السياسات المحفزة على السمة المنظمة والحيلولة 

د دون انتشار السمة غير المنظمة في وظائف االقتصا
 م؛ـالمنظ

  إجراء تشخيص لالقتصاد غير المنظم، بما في ذلك من خالل
مساعدة مكاتب اإلحصاء الوطنية على إعداد إحصاءات 

في إطار  0-0-2مصنفة بحسب الجنس لإلبالغ عن المؤشر 
من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التوافق  2الهدف 

الرصد  الثالثي بشأن إجراء المتابعة وتصميم ُنظم من أجل
 المنتظم للتقدم المحرز في اتجاه إضفاء السمة المنظمة؛

  وضع وإصالح التشريعات والسياسات لتسهيل االنتقال إلى
السمة المنظمة، بما في ذلك من خالل ما يلي: )أ( ضمان أن 
يكون بمستطاع األشخاص العاملين في االقتصاد غير المنظم 

ماعية؛ )ب( ممارسة حق الحرية النقابية والمفاوضة الج
توسيع نطاق التشريعات لتشمل األشكال الجديدة من العمالة؛ 
)ج( تصميم تدابير وشراكات ابتكارية لتسهيل إضفاء السمة 
المنظمة على المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر؛ )د( تنقيح 
األطر الوطنية لسياسة العمالة لجعل استحداث الوظائف 

الحماية االجتماعية، بما المنظمة هدفاً مركزياً؛ )ه( مد نطاق 
فيها السالمة والصحة وتوفير رعاية األطفال وغيرها من 
خدمات الرعاية؛ )و( تنقيح آليات االمتثال من خالل الجمع 

 بين العقوبات وبين التدابير الوقائية والعالجية؛

  تعزيز االتساق والتنسيق بين الوزارات المباشرة والهيئات
 الحكومة؛مستويات جميع المعنية وبين 

  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.

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  .008
 فترة السنتين ما يلي:خالل 

  استحداث أدوات استثارة الوعي بشأن توصية االنتقال من
)رقم  7306االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

( والمبادئ التوجيهية بشأن تعميم االنتقال إلى السمة 734
المنظمة في البرامج القطرية للعمل الالئق وسياسات العمالة 

 تنمية؛الوطنية واستراتيجيات ال

  وضع منهجيات إلجراء تشخيص لالقتصاد غير المنظم
وجمع اإلحصاءات بشأن السمة غير المنظمة تمشياً مع 

من أهداف التنمية المستدامة وإنشاء ُنظم  0-0-2المؤشر 
لرصد التقدم المحرز في اتجاه تحقيق السمة المنظمة؛ وضع 

 كتاب للوقائع اإلحصائية؛

 أن: مساهمة منظمات وضع حزم الموارد السياسية بش
أصحاب العمل ومنظمات العمال في عمليات إضفاء السمة 
المنظمة؛ إضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة 
وبالغة الصغر؛ استحداث الوظائف المنظمة؛ مد نطاق 
الضمان االجتماعي والسالمة والصحة المهنيتين وغير ذلك 

االقتصاد غير من تدابير حماية اليد العاملة، لتشمل عمال 
المنظم؛ إضفاء السمة المنظمة على المجموعات المستضعفة، 
بمن فيها العمال المنزليون؛ استراتيجيات االمتثال وإضفاء 

 السمة المنظمة؛

  إعداد بحوث جديدة بشأن الظروف التي ُتسهم في ظلها
سالسل التوريد واإلمداد العالمية في إضفاء السمة المنظمة؛ 

ة في حاالت التدهور البيئي أو ما بعد السمة غير المنظم
الصراع أو الكوارث؛ أشكال السمة غير المنظمة في مستقبل 
العمل؛ ترتيبات من أجل التنسيق بين المؤسسات لتسهيل 
عملية االنتقال؛ حق عمال االقتصاد غير المنظم في 
المفاوضة الجماعية، بما في ذلك زيادة المساواة؛ محركات 

المحيط الهادئ؛ خالصة  -في إقليم آسيا  السمة غير المنظمة
وافية للممارسات بشأن عملية االنتقال في أمريكا الالتينية 
والكاريبي؛ نموذج تدخل مكّيف بشأن عملية إضفاء السمة 

 آسيا الوسطى؛ -المنظمة في أوروبا 

  التقاسم الدولي للمعارف والخبرات؛ تنظيم أكاديمية بشأن
 بالتعاون مع مركز تورينو. عملية إضفاء السمة المنظمة

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

سيجري تعزيز أوجه التآزر فيما بين كافة النتائج بشأن  .003
مسائل من قبيل استحداث الوظائف المنظمة وضمان نوعية 
الوظائف ضمن استراتيجيات أوسع نطاقاً تكون مصممة من أجل: 

(؛ إصالح التشريعات 0لنمو الشامل )النتيجة تعزيز واستدامة ا
(؛ تعزيز االستراتيجيات 7تمشياً مع معايير العمل الدولية )النتيجة 

(؛ خلق 0المصممة لمد نطاق الضمان االجتماعي )النتيجة 
المنشآت المستدامة والمنظمة وتسهيل إضفاء السمة المنظمة على 

تعزيز ظروف  (؛4المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر )النتيجة 
(؛ مواصلة تطوير 6عمل أفضل لصالح العمال الريفيين )النتيجة 

خطط ومؤسسات رصد االمتثال من أجل زيادة فعاليتها 
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كمحركات إلضفاء السمة المنظمة، بما في ذلك في سالسل 
(؛ تشجيع تنظيم العمال 2التوريد واإلمداد العالمية )النتيجة 

ضوية وخدمات منظمات (؛ مد نطاق ع2المهاجرين )النتيجة 
أصحاب العمل ومنظمات العمال ليشمل العمال والوحدات 

 (.03االقتصادية في االقتصاد غير المنظم )النتيجة 

وستسعى التدخالت إلى ضمان تطبيق معايير العمل  .004
الدولية ذات الصلة، ال سيما: توصية االنتقال من االقتصاد غير 

( والصكوك 734 )رقم 7306المنظم إلى االقتصاد المنظم، 
المعيارية الواردة في الملحق بها. ومن المهم تعزيز قدرة الشركاء 
االجتماعيين على المشاركة في الحوار االجتماعي بشأن دعم 
االنتقال إلى السمة المنظمة. ومن شأن كافة التدخالت أن تتناول 
احتياجات النساء واألشخاص األكثر استضعافاً إزاء أوجه العجز 

الالئق وتسهل فرص حصولهم على العمل المنظم  في العمل
وانتقالهم إليه. وعند االقتضاء، سيجري تقييم تأثير االقتصاد غير 
المنظم على الُنظم البيئية والطريقة التي تؤثر بها السياسات البيئية 

 في عملية االنتقال إلى السمة المنظمة.

 الشراكات الخارجية

مشتركة مع البنك الدرات مباالسوف تنّفذ أنشطة التوعية و .005
الدولي ومع منظمات إقليمية ودولية أخرى بشأن اإلنتاجية وكلفة 
ومنافع السمة المنظمة، ومع المفوضية األوروبية بشأن الحد من 

العمالة غير المسجلة في أوروبا، ومع منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي بشأن محركات السمة غير المنظمة، ومع 

بطة النساء في مجال عولمة وتنظيم العمالة في االقتصاد غير را
( وغيرها من المنظمات المعنية باإلحصاءات. WIEGOالمنظم )

وسيجري تعزيز الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة لبناء توافق 
كأداة سياسية قوية  734في اآلراء بشأن استخدام التوصية رقم 

 مستدامة.تحقيق أهداف التنمية المن أجل 

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .006

 وجهات النظر المتباينة بشأن أسباب السمة  عدم التوفيق بين
ج نهُ ، مما يفضي إلى غير المنظمة واألولويات للتصدي لها

  ؛متنازعة أو نقص في التركيز

  أن يولد التغيير في المشهد السياسي أو سوء الظروف
ين بعض الهيئات الفاعلة االقتصادية االقتصادية، حوافز فيما ب
 من شأنها أن تعيق التقدم. 

ومن باب االستجابة إلى هذه المخاطر، ستقوم منظمة  .007
تعزيز قاعدة المعارف بشأن االقتصاد غير المنظم ب العمل الدولية

متكاملة وحوار اجتماعي وشراكات والنهوض باستراتيجيات 
 فعال.

 المؤشرات

  
ول األعضاء التي قامت فيها الهيئات المكونة بتكوين فهم مشترك وإرساء أساس لرصد السمة غير المنظمة بهدف تسهيل عدد الد: 0-6المؤشر 

 التقدم المحرز نحو االنتقال إلى السمة المنظمة

 معايير النجاح

 يجب استيفاء المعيارين التاليين:

 الصعيد على شارهاوانت للسمة غير المنظمة سليم تشخيص إلى يستند مشترك فهم 5-0-0
 االجتماعيين. الشركاء مع بالتشاور الحكومة تضعه الوطني،

 بما السمة المنظمة، نحو إضفاء المحرز التقدم رصد يراعي الجنسين لتقييم إرساء نظام 5-0-7
 تعرضاً ألوجه العجز في العمل الالئق. األكثر األشخاص ذلك في

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 70
في  0في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  7المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

الجريدة الرسمية؛ تقارير سنوية صادرة عن 
هيئات حكومية؛ وثائق رسمية صادرة عن 

 هيئات حكومية دولية؛ اتفاقات ثالثية؛ تقارير
 ئق أخرى منشورة.وثا تشخيص رسمية؛

 خط األساس

في  2منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 47
في  4في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

االنتقال إلى السمة المنظمة، بما  عدد الدول األعضاء التي وضعت أو راجعت سياسات أو تشريعات أو آليات امتثال متكاملة لتسهيل: 8-6المؤشر 
 في ذلك لصالح فئات محددة من العمال أو الوحدات االقتصادية

 معايير النجاح

 يجب استيفاء جميع المعايير التالية:

 تزيد نطاق المنقحة أو الجديدة استراتيجيات االمتثال أو التشريعات أو السياسات 5-7-0
 تعرضاً  بحيث تشمل األشخاص األكثر ملية،الع الممارسة وفي القانون في التغطية،

 الالئق. العمل في ألوجه العجز

مراعية  المنقحة، أو الجديدة استراتيجيات االمتثال أو التشريعات أو السياسات تكون 5-7-7
 التمييز. عدم على لقضايا الجنسين ومشجعة

المنقحة، موضوعة  وأ الجديدة االمتثال أو استراتيجيات التشريعات أو السياسات تكون 5-7-0
 االجتماعيين. الشركاء مع بالتشاور

 الهدف

في  2منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 75
 0المحيط الهادئ، و -في آسيا  5األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

الجريدة الرسمية؛ تقارير سنوية صادرة عن 
مية صادرة عن هيئات حكومية؛ وثائق رس

هيئات دولية حكومية؛ اتفاقات ثالثية؛ تقارير 
 هيئات اإلشراف؛ وثائق أخرى منشورة.
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 خط األساس

 06منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 46
المحيط الهادئ،  -في آسيا  2في األمريكتين، و

 آسيا الوسطى( -في أوروبا  4و

ا المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بتقديم الدعم إلى العمال والوحدات االقتصادية في عدد الدول األعضاء التي تقوم فيه: 3-6المؤشر 
 االقتصاد غير المنظم من أجل تسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 والوحدات لتشمل العمال عضويتها توسع مالمنظمات الع أو العمل أصحاب منظمات 5-0-0
 المنظم. غير االقتصاد في االقتصادية

 للوحدات منقحة أو جديدة خدمات تقدم منظمات العمال أو العمل أصحاب منظمات 5-0-7
 االنتقال إلى االقتصاد المنظم. تسهيل بغية المنظم غير االقتصاد في والعمال االقتصادية

 غير األعمال من االنتقال لتشجيع برامج توعية سياسية العمل أصحاب تضع منظمات 5-0-0
 إلى األعمال المنظمة.  المنظمة

 المنظم غير االقتصاد في العاملين إدراج أجل من استراتيجيات العمال تضع منظمات 5-0-4
 االجتماعي. الحوار في

 الهدف

في  7منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 02
في  6ول العربية، وفي الد 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 منظمات تقارير العمال؛ منظمات تقارير
وثائق وتقارير أخرى  العمل؛ أصحاب
 منشورة.

 خط األساس

في  5منها في أفريقيا، و 07دولة عضواً ) 00
في  2ية، وفي الدول العرب 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  6المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير  :6النتيجة 
 المنظم

 الميزانية العادية المقترحة  
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

33 493 762 3 900 000 

 

 

 
تعزيز العمل اآلمن واالمتثال في مكان العمل، بما في ذلك في سالسل التوريد : 7النتيجة 

 واإلمداد العالمية

 

إعالن النتيجة: األطر القانونية والسياسات والُنظم واللوائح 
يتين واالمتثال في مكان العمل، بما بشأن السالمة والصحة المهن

في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، موضوعة ومعممة 
 ومحترمة ومنفذة على نحو أفضل، مع التركيز على تفتيش العمل.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

إّن العمل غير اآلمن واالمتثال غير الكافي للقوانين  .002
ولهما تأثير ضار  ،العمال وحقوقهمواللوائح المعنية يقوضان حياة 

على إنتاجية المنشآت والتنمية االقتصادية. وفي بلدان كثيرة، 
تكون التحسينات المدخلة على األطر القانونية والسياسية 
ضرورية، ولكن غالباً ما تكون هناك صعوبات في تنفيذ القوانين 

كبير  واللوائح واالتفاقات الجماعية الموجودة، ويعزى ذلك إلى حد
. وغالباً ما ال تتحقق إلى القيود المفروضة على القدرات المؤسسية

المنافع الكبيرة المحتملة من الحوار االجتماعي وتحسين العالقات 
الصناعية للتصدي ألوجه انعدام المساواة وتعزيز االمتثال في 
مكان العمل، نتيجة االفتقار إلى الدعم المؤسسي وضعف قدرات 

لعمل ومنظمات العمال وإدارات العمل. وإن منظمات أصحاب ا

كانت سالسل التوريد واإلمداد العالمية تطرح تحديات إضافية 
بسبب حجمها وتعقيدها وأنواع نماذج األعمال المستخدمة، إال أنها 
تقدم أيضاً فرصاً في الدفع قدماً بالعمل اآلمن واالمتثال في مكان 

 العمل عبر االختصاصات الوطنية.

 الرئيسية المستخلصة الدروس 
 من األنشطة السابقة

لقد بّينت البرامج من قبيل برنامج العمل األفضل  .002
والبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال وبرنامج استدامة 

انتشار السمة غير  :المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس، أنّ 
سبل  المنظمة عائق أساسي أمام االمتثال واإلنفاذ والوصول إلى

بد من بذل جهود موازية لتعزيز السمة المنظمة؛  االنتصاف، وال
الحوار االجتماعي الفعال والعالقات الصناعية السليمة أساسية 

أكثر  هي لخلق أماكن عمل آمنة ومنسجمة ومنتجة؛ التدخالت
نجاعة عندما تقوم على استراتيجية متعددة األبعاد وتشمل تعزيز 

نفاذ وتمكين الشركاء االجتماعيين وتقوية ُنظم تفتيش العمل واإل
 العالمية. واإلمداد أثر مبادرات االمتثال في سالسل التوريد
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 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .081

  تحسين السياسات والنظم والبرامج واألطر القانونية المعنية
لجماعية بالسالمة والصحة المهنيتين، بما فيها االتفاقات ا

وتحسين تنفيذها باالستناد إلى الحوار االجتماعي ومد نطاق 
 المعارف المدعومة بالبراهين التجريبية والممارسات الجيدة؛

  تحسين السياسات والنظم والبرامج واألطر القانونية المعنية
باالمتثال في مكان العمل وتحسين تنفيذها من خالل تعزيز 

ل وهيئات تفتيش العمل القدرات الوطنية إلدارات العم
وغيرها من السلطات المسؤولة عن الوقاية واإلنفاذ 

 والتصحيح وتسوية النزاعات؛

  تطوير أو تعزيز مؤسسات للعالقات الصناعية والمفاوضة
الجماعية، بهدف معالجة انعدام المساواة وتعزيز االمتثال في 
مكان العمل، بما في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد 

 ية.العالم

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء  .080
من أهداف  5-05و 2-0و 2-2للمضي قدماً نحو تحقيق الغايات 

التنمية المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال 
رصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات في المقام األول من 

، المعهود به إليها، أي مؤشر إطار المؤشرات العالمي خالل
 .0-2-2المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .088

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

التي تسّخر الوطنية بشأن االمتثال واإلنفاذ، بما فيها تلك 
الموارد اإلضافية والفرص التي تتيحها سالسل التوريد 

 واإلمداد العالمية؛

  بناء أو تعزيز إدارات العمل ومؤسسات ونظم االمتثال
واإلنفاذ، ال سيما هيئات تفتيش العمل وآليات التظلم وتسوية 
النزاعات والوصول إلى سبل االنتصاف، تمشياً مع معايير 

فيها تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  العمل الدولية، بما
 وعدم التمييز؛

  تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين والحكومات على معالجة
المسائل المتعلقة بالعمل اآلمن واالمتثال بالنسبة إلى النساء 
والرجال على السواء من خالل مؤسسات وآليات 

برة االجتماعي والمفاوضة الجماعية الوطنية والعا الحوار
 للحدود؛

  تحسين السالمة والصحة المهنيتين واالمتثال في مكان العمل
من خالل إجراء بحوث خاصة بكل قطاع ومراعية لقضايا 
الجنسين واستثارة الوعي وبناء القدرات، بما في ذلك في 
سالسل التوريد واإلمداد العالمية، ال سيما من خالل "برنامج 

ل الدولية والبرنامج الرائد العمل األفضل" الرائد لمنظمة العم
المعنون "النشاط العالمي للوقاية في مجال السالمة والصحة 

 المهنيتين".

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  .083
 خالل فترة السنتين ما يلي:

  توفير المشورة السياسية والتقنية، بما في ذلك فيما يتصل
صحة المهنيتين واالمتثال باألطر القانونية بشأن السالمة وال

في مكان العمل، ال سيما ما يسري على المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة واالقتصاد غير المنظم في قطاعات سالسل 
التوريد واإلمداد العالمية ذات األولوية )بما فيها مناطق 

 تجهيز الصادرات(؛

  استحداث أدوات معرفية لجمع وتحليل ونشر المعلومات، بما
انات الدقيقة والمصنفة بحسب الجنس، بشأن السالمة فيها البي

والصحة المهنيتين والممارسات الجيدة المتعلقة باالمتثال في 
 مكان العمل ومنع نزاعات العمل وتسويتها؛

  إعداد سياسات تحليلية وأدوات تدريبية بشأن دور الحوار
االجتماعي والعالقات الصناعية، بما في ذلك الحوار 

ابر للحدود، في تهيئة أماكن عمل مأمونة االجتماعي الع
ومنتجة تحترم المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإجراء 
بحوث بشأن االتجاهات واآلفاق المرتقبة لعالقات العمل 

 ومؤسسات المفاوضة الجماعية؛

  وضع أدوات وموارد لبناء القدرات بشأن االمتثال في مكان

اتيجيات ومنهجيات تفتيش العمل، ال سيما تلك المتعلقة باستر

العمل وبالسالمة والصحة المهنيتين لتحسين قدرة المنشآت 

على تنفيذ تدابير عالجية مستدامة في قطاعات سالسل 

التوريد واإلمداد ذات األولوية، بما في ذلك إجراء تقييمات 

لمخاطر السالمة والصحة المهنيتين الناشئة عن أشكال العمل 

 ر المناخ وندرة الموارد؛واإلنتاج الجديدة وتغي

  توفير التدريب، بما في ذلك أكاديمية بشأن االمتثال في مكان

العمل بالتعاون مع مركز تورينو، لتعزيز السالمة والصحة 

المهنيتين وُنظم إدارة العمل وتفتيش العمل وسبل استفادة 

العمال من آليات فعالة للوقاية والتظلم واالنتصاف، بطرق 

نتاج داخل سالسل التوريد واإلمداد العالمية تتصل بواقع اإل

 وخارجها؛

  تنظيم محافل من أجل دعوة إدارات العمل والشركاء

االجتماعيين والجهات الفاعلة المعنية األخرى في سالسل 

التوريد واإلمداد العالمية على المستوى المحلي واإلقليمي 

والعالمي بهدف توليد المعارف وضمان التعاون والممارسة 

الفعالين من أجل إيجاد حلول متسقة ومستدامة في القطاعات 

ذات األولوية، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص في 

 التصدي للثغرات القائمة في اإلدارة السديدة. 

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

ونة في تتوقف الفعالية في تقديم دعم ناجع إلى الهيئات المك .084

هذه المجاالت، على قدرة االستراتيجية على تعزيز أوجه تآزر 

يعتد بها، ال سيما فيما يتعلق بوضع التشريعات المطابقة لمعايير 

(، وتوسيع نطاق تغطية الحماية 7العمل الدولية )النتيجة 

(، 4(، وتنمية المنشآت المستدامة )النتيجة 0االجتماعية )النتيجة 

مة المنظمة على المنشآت والعمال في وتطوير وإضفاء الس

المستويات الدنيا من سالسل التوريد واإلمداد العالمية 

(، وتوفير المشورة السياسية والتعاون مع التركيز على 5 )النتيجة

 (.2أشكال العمل غير المقبولة )النتيجة 

ومن شأن تنفيذ االستراتيجية أن يسترشد باالتفاقيات  .085
اتيجية في تعزيز ما يلي: بروتوكول عام األساسية وستسهم االستر
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؛ اتفاقية تفتيش العمل، 0203التفاقية العمل الجبري،  7304
)رقم  0252(؛ اتفاقية تفتيش العمل )الزارعة(، 20)رقم  0242
(؛ اتفاقية السالمة 063)رقم  0222(؛ اتفاقية إدارة العمل، 072

لصحة (؛ اتفاقية خدمات ا066)رقم  0220والصحة المهنيتين، 
(؛ اإلطار الترويجي التفاقية السالمة 050)رقم  0226المهنية، 

(؛ اتفاقية المشاورات 022)رقم  7335والصحة المهنيتين، 
 (.044)رقم  0225الثالثية )معايير العمل الدولية(، 

ويدعم الحوار االجتماعي وبناء قدرات منظمات أصحاب  .086
طة في إطار ( جميع األنش03العمل ومنظمات العمال )النتيجة 

هذه النتيجة. وسوف تستعرض البحوث دور وفعالية مؤسسات 
وآليات الحوار االجتماعي العابرة للحدود، بما في ذلك المفاوضة 
الجماعية، عند تعزيز العمل اآلمن واالمتثال لالئحة ذات الصلة. 
كما سُتدرج المسائل المتعلقة بقضايا الجنسين وعدم التمييز، بما 

مومة والمساواة في األجور والتحرش الجنسي فيها حماية األ
والعنف في العمل، في جميع مجاالت العمل وستعالج آثار تغير 
المناخ على مكان العمل، بما في ذلك مخاطر السالمة والصحة 
المهنيتين المصاحبة الرتفاع درجات الحرارة العالمية. وستتيح 

جة الحواجز البيانات المصنفة بحسب الجنس أيضاً إمكانية معال
الهيكلية القائمة أمام تحقيق العمل اآلمن، ال سيما بالنسبة إلى العدد 

 الكبير من النساء في أشكال العمالة غير المعتادة.

 الشراكات الخارجية

منظمة العمل الدولية الشراكات مع وكاالت  تعززسوف  .087
األمم المتحدة األخرى، من قبيل منظمة الصحة العالمية 

ويل الدولية من قبيل مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التم

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمنشآت متعددة 
الجنسية ومبادرات االمتثال الخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة، 

لعمل اآلمن من أجل ااالتساق السياسي وحشد الدعم  تقويةبغية 
د واإلمداد العالمية. واالمتثال في مكان العمل في سالسل التوري

وسيجري ترسيخ الشراكات والتعاون مع شبكات بحوث قطاع 
األعمال ونقابات العمال ومع مراكز بحوث ورابطات أخرى بغية 

 توسيع قاعدة المعارف في هذا المجال.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .082

  ّن واالمتثال في يالسالمة والصحة المهنيت ي الحكوماتتول أال

في  كافية، ال سيما فيما يتعلق بالمواردمكان العمل أولوية 

 التعاون اإلنمائي دعمالوطنية والميزانية لتقوية األطر 

 الخارجي؛

  أالّ تحقق منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التقدم

 الكافي في بناء قدرتها الداخلية؛

  أالّ تتاح فرص استغالل سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 تحسين االمتثال للسالمة والصحة المهنيتين. ل

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تكثف منظمة  .082

استثارة الوعي على  بغيةتوعية والتواصل العمل الدولية أنشطة ال

المعارف القائمة  ال سيما من خاللالمستويين الوطني والدولي، 

 على البينات والتحالفات ذات المصالح المشتركة.

 ؤشراتالم

  
عدد الدول األعضاء التي قامت بوضع أو تنقيح سياساتها أو برامجها أو أطرها القانونية أو عززت مؤسساتها أو نظمها أو آلياتها : 0-7المؤشر 

 لتحسين السالمة والصحة المهنيتين

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 المتعلقة المنقحة أو البرامج الجديدة أو أو السياسات أو االستراتيجيات نونيةالقا األطر 2-0-0
المهنيتين توضع من خالل التصديق على اتفاقية أو أكثر ذات صلة  بالسالمة والصحة

 المساواة ذلك في بما الدولية، العمل بمعايير باالسترشاد أو بالسالمة والصحة المهنيتين
 االجتماعيين. الشركاء مع وبالتشاور ،التمييز وعدم الجنسين بين

على المستويات  السالمة والصحة المهنيتين لتحسين والنظم المؤسسات تعزيز أو إنشاء 2-0-7
 االجتماعي. على مستوى المنشأة باالستناد إلى الحوار أو والقطاعية والوطنية الدولية

 أو المنشأة مستوى على مهنيتينال والصحة للسالمة آلياتها تضع الهيئات المكونة وتنفذ 2-0-0
السالمة  إدارة نظم مثل واالمتثال، واإلنفاذ للوقاية والقطاعي على المستوى الوطني

 عن الناجمة المخاطر ذلك في بما المهنيتين، السالمة والصحة ولجان المهنيتين والصحة
 أخرى. بيئية عوامل أو المناخ تغير

السالمة  بيانات واستخدام جمع على قدرتهم ماعيوناالجت الشركاء أو/و تحسن الحكومة 2-0-4
 أخرى. أساليب أو اإلخطار ونظم اإلبالغ تعزيز خالل من المهنيتين والصحة

 الهدف

في  6منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 00
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  7المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 ل التحقق/ مصدر البياناتوسائ

الجريدة الرسمية؛ تقارير الوزارات؛ تقارير 
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات 

السالمة ) والتوصيات؛ الصور البيانية الوطنية
 /الوطنية السياسة ؛(والصحة المهنيتان

 برنامج المهنيتين؛ القطاعية للسالمة والصحة
 مستوىالمهنيتين على ال السالمة والصحة

 المعاهد من تقارير القطاعي؛ /الوطني
 وتقارير والوزارات الوطنية اإلحصائية
 العمل أصحاب منظمات من وتقارير المشاريع

 من الواردة التقارير ومنظمات العمال؛
 الوطنية. االجتماعي الحوار مؤسسات

 خط األساس

 00منها في أفريقيا، و 72دولة عضواً ) 26
 02الدول العربية، و في 5في األمريكتين، و

 -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(
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عدد الدول األعضاء التي قامت بوضع أو تنقيح قوانينها أو لوائحها أو سياساتها أو استراتيجياتها أو بتعزيز قدرات مؤسساتها أو  :8-7المؤشر 
 التفاقات الجماعية الوطنيةنظمها لضمان االمتثال في مكان العمل لقوانين العمل وا

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

واالمتثال  لتحسين اإلنفاذ االستراتيجيات أو السياسات أو واللوائح القوانين تنقيح أو وضع 2-7-0
 الجنسين بين المساواة ذلك في بما الدولية، العمل بمعايير باالسترشاد العمل، أماكن في

  االجتماعيين. الشركاء مع وبالتشاور التمييز، وعدم

 التدريب وإتاحة وتحسين والبشرية المالية الموارد وزيادة التنظيمية الهياكل تحسين 2-7-7
 وتسويتها المنازعات نشوب ومنع تفتيش العمل لمؤسسات ونظم األدوات أو المعدات

 العمل. مؤسسات ونظم إدارة من غيرها أو واإلصالح

 في بما البيانات، وتحليل جمع على قدرتهم االجتماعيون يحسنون الشركاء أو/و الحكومة 2-7-0
 األدلة على قائمة الجنس ويضعون تدخالت حسب وإحصاءات مصنفة بيانات ذلك

 .العمل في مكان باالمتثال المتصلة

 الهدف

في  6منها في أفريقيا، و 00دولة عضواً ) 72
في  5ي الدول العربية، وف 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 تقارير العمل؛ تفتيش تقارير الرسمية، الجريدة
 المعنية الخبراء لجنة تقارير العمل؛ وزارة
 تقارير والتوصيات؛ االتفاقيات بتطبيق

 الواردة تقاريرال األثر؛ تقييم تقارير المشاريع؛
 العمل ومنظمات العمال؛ أصحاب منظمات من

 الحوار مؤسسات من الواردة التقارير
 الوطني. االجتماعي

 خط األساس

 05منها في أفريقيا، و 72دولة عضواً ) 26
 04في الدول العربية، و 2في األمريكتين، و

 -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(

 المساواة لعدم التصدي بغية الصناعية والعالقات الجماعية من أجل المفاوضة مؤسسات عززت أو وضعت التي األعضاء الدول عدد: 3-7 المؤشر
 العالمية التوريد واإلمداد سالسل في ذلك في بما العمل، في أماكن االمتثال وتعزيز

 معايير النجاح

 تالية:يجب استيفاء معيارين على األقل من المعايير ال

 المستويات. مختلف على الجماعية للمفاوضة إجراء أو إصالح آلية أو تنشيط أو إنشاء 2-0-0

 منظمات أصحاب بين والتعاون التشاور لتسهيل إجرائية توجيهية مبادئ أو سياسة وضع 2-0-7
 على التظلمات فحص عن فضال -غيابها  في ممثلي العمال أو -العمال  ومنظمات العمل

 منشآت.ال مستوى

 فعالية أكثر وسير عملها على نحو الصناعية العالقات إنشاء أو تنشيط مؤسسات 2-0-0
 سالسل في ذلك في بما العمل، أماكن االمتثال في وتعزيز المساواة، النعدام للتصدي

 العالمية. التوريد واإلمداد

 اءات مصنفةبيانات وإحص وإصدار وتحليل جمع نظم تعزز أو تنشئ الهيئات المكونة 2-0-4
 الصناعية. والعالقات الجماعي التفاوض مجاالت في الجنس حسب

 الهدف

في  0منها في أفريقيا، و 07دولة عضواً ) 72
في  5في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  4المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

العاملة؛ تقارير لجنة دراسات استقصائية للقوى 
الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات؛ 

تغطية  بشأنالبيانات الوطنية و/أو الدولية 
المفاوضة الجماعية؛ البيانات والتقارير بشأن 

االتفاقات اإلطارية الدولية وغيرها من اتفاقات 
عبر الوطنية؛ تقارير مؤسسات  كاتالشر

التقارير الواردة ؛ ةالحوار االجتماعي الوطني
العمال؛ منظمات العمل و صحابمن منظمات أ

الجديدة أو اللوائح الوطنية  اعتماد القوانين/
الحوار االجتماعي والعالقات المعّدلة بشأن 

الصناعية؛ تقارير المشاريع؛ تقارير من 
 العمل. مفتشيات

 خط األساس

في  2منها في أفريقيا، و 72دولة عضواً ) 57
في  00في الدول العربية، و 0و األمريكتين،

آسيا  -في أوروبا  03المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

تعزيز العمل اآلمن واالمتثال في مكان العمل، : 7النتيجة 
 بما في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 الميزانية العادية المقترحة  
  7302-7302للفترة 

 رات الواليات المتحدة()بدوال

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

55 310 104 77 500 000 
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 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة: 2النتيجة  

 

إعالن النتيجة: تضع الدول األعضاء أو تعزز القوانين 
المنشآت وتدعم الشراكات من أجل حماية  والسياسات وتقوي

 النساء والرجال من أشكال العمل غير المقبولة.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

إن حاالت العمل التي تتنكر للمبادئ والحقوق األساسية في  .031
العمل أو التي تعرض للخطر حياة العمال أو صحتهم أو حريتهم 

االت غير مقبولة ولكنها أو كرامتهم اإلنسانية أو سالمتهم، هي ح
منتشرة. ومن الصعب التصدي ألشكال العمل غير المقبولة ألنها 
تحدث أكثر فأكثر في قطاعات عالية المخاطر تفتقر إلى اإلشراف 
التنظيمي ويكون فيها العمال غير منظمين وينتمون إلى 
مجموعات محرومة، ويندر فيها توافر البيانات. ومن شأن 

لمستويات الدنيا من سالسل التوريد واإلمداد انحجاب العمل في ا
من قبيل العمل في المنزل، الذي تشكل فيه النساء  -العالمية 

أن يجعل العمال أكثر عرضة للمخاطر، بما  -األغلبية الساحقة 
 في ذلك مخاطر العنف والتحرش المتعلقين بالعمل.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

دامة التقدم إزاء أشكال العمل غير المقبولة ُنهجاً تتطلب است .030
متكاملة تعزز المبادئ والحقوق األساسية في العمل، في حين 
تعالج األسباب الجذرية والظروف التي تجعل العمال أكثر عرضة 
لالستغالل، بمن فيهم من هم ضمن المجموعات المحرومة. 

هات أشكال العمل وتعتمد ملكية واستدامة هذه الُنهج على فهم اتجا
غير المقبولة وأسبابها الجذرية في القطاعات عالية المخاطر، 
وعلى وضع استجابات مكيفة تتمشى مع الظروف والقدرات 
الوطنية والمحلية. ومن الضروري وجود حلقة حميدة تعالج 
الشواغل التي تثيرها هيئات اإلشراف والمساعدة التقنية والمتابعة 

شأنها شأن التزام الهيئات المكونة الثالثية على المستوى الوطني، 
والجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم العمال وتمثيلهم في األوضاع 
الهشة. ومن شأن التحالفات مع مؤسسات رئيسية أن تقوي النفوذ 

 والتأثير.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .038

 ستنير بقاعدة معارف وضع سياسات ولوائح أكثر فعالية ت
محسنة بشأن حجم وأنماط أشكال العمل غير المقبولة في 
مختلف القطاعات والمهن والمجموعات، بما في ذلك العمال 
المهاجرون والشعوب األصلية واألشخاص المصابون 

 بفيروس نقص المناعة البشرية والمعوقون؛

  مع تحسين القدرة المؤسسية من أجل تنفيذ السياسات واللوائح
التركيز على القضاء على العمل الجبري وعمل األطفال 
وجميع أشكال التمييز ومنعها؛ تشجيع المساواة في األجر مع 
التركيز على النساء في المهن متدنية األجر، التي تغلب فيها 
النساء؛ حماية العمال من ظروف العمل التي تعرض حياتهم 

ك العنيف؛ أو صحتهم للخطر، بما في ذلك التحرش والسلو
تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للعمال المعرضين 

 بشدة للوقوع في أشكال العمل غير المقبولة؛

  تعزيز التوعية والشراكات مع المنظمات المعنية متعددة
األطراف ومجموعات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، ال 

األطفال سيما فيما يتعلق بالقضاء على العمل الجبري وعمل 
وتشجيع المساواة في األجر مع التركيز على النساء في المهن 
متدنية األجر، التي تغلب فيها النساء، ووقاية وحماية النساء 

 والرجال من العنف والتحرش المرتبطين بالعمل.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء  .033
لتنمية للمضي قدماً نحو تحقيق العديد من غايات أهداف ا

. 0-03و 2-2و 2-2و 6-2و 7-6المستدامة، ال سيما الغايات 
وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال رصد التقدم 
المحرز نحو تحقيق هذه الغايات من خالل مؤشرات إطار 

 7-6-6المؤشرات العالمي، المعهود بها إليها، أي المؤشرات 
لتضافر مع ، با0-2-2والمؤشر  7-2-2و 7-6-2و 0-6-2و

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .034

  تعزيز التصديق على االتفاقيات األساسية وتطبيقها، بما في
التابع التفاقية العمل الجبري،  7304ذلك بروتوكول عام 

عمل الدولية األخرى ذات ؛ تحسين تطبيق معايير ال0203
الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

؛ خدمة لجنة والشعوب األصلية والقبلية والعمل في المنزل
معايير جديدة بشأن  أو المؤتمر المسؤولة عن إعداد أي معيار

 العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل؛

 ات في القضاء على أسوأ توجيه الجهود المبذولة لسد الثغر
أشكال العمل الجبري وعمل األطفال من خالل استثارة 

قليمية اإلدولية والمنظمات الشراكات مع الالوعي وإقامة 
وطنية ومع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم واألوساط الو

األكاديمية، ومن خالل البرنامج الدولي الرائد لمنظمة العمل 
 عمل األطفال والعمل الجبريالدولية بشأن القضاء على 

(IPEC+)؛ 

  دعم رصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خالل
حسب نوع بجمع البيانات بشأن مؤشرات مختارة مصنفة 

من قبيل  المعنيةالجنس، وحيثما أمكن، غير ذلك من المعايير 
 والوضع من حيث الهجرة؛ نتماء اإلثنياإلعاقة واال

 عالمية للمساواة في األجور ألصحاب دعم تنفيذ المبادرة ال
المصلحة المتعددين، بمن فيهم الشركاء االجتماعيون لمنظمة 
العمل الدولية، التخاذ خطوات ملموسة نحو جعل المساواة في 
األجور بين الرجال والنساء في المستوى السفلي من توزيع 
األجور، حقيقة واقعة وتضييق الفارق في األجور بين 

 الجنسين؛



 النتائج السياسية  
 

 

 35  

 عدة الهيئات المكونة على وضع ُنهج متكاملة تراعي مسا
سياق لحماية العمال من أشكال تكون خاصة بكل الجنسين و

العمل غير المقبولة في قطاعات محددة عالية المخاطر وفي 
العالمية، بما في واإلمداد سالسل التوريد في المستويات الدنيا 

 ورجاالً؛ ذلك أساليب منع ومعالجة العنف ضد العمال، نساءً 

  في أوضاع  والعمالتعزيز تمكين العمال غير المنظمين
من خالل التنظيم وزيادة القدرة على المشاركة في  ،هشة

 ة.الجماعي اإلجراءات

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  .035
 خالل فترة السنتين ما يلي:

  إطالق منصة المعارف ومجموعة الممارسات الخاصة
وخمسة اجتماعات استشارية إقليمية لتطوير  2-2ف بالتحال

عمليات تدخل إقليمية وخاصة بكل بلد، كمتابعة للمؤتمر 
العالمي الرابع بشأن القضاء الحثيث على عمل األطفال 

 (؛7302)األرجنتين، 

  إعداد تقارير وموجزات سياسية لتنوير أعمال التحضير
بشأن والتفاوض بشأن وضع صك أو صكوك جديدة محتملة 

أعمال العنف والتحرش الموجهة ضد النساء والرجال في 
عالم العمل، كإسهام في مبادرة المرأة في العمل؛ االضطالع 

 بحمالت إعالمية مشتركة مع الشركاء االجتماعيين؛

 ل ـوق العمـة بحقـرات المتعلقـات عن المؤشـجمع المعلوم
 ( ونشر التقديرات العالمية بشأن العمل الجبري2-2-7)

 ؛7302وعمل األطفال، التي سيجري إعدادها في عام 

  متابعة عملية إطالق اإلئتالف العالمي للمساواة في األجور
، وكإسهام في مبادرة المرأة في العمل، منصة 7302في عام 

لتقاسم المعارف لتكون بمثابة مستودع لألدوات والمنشورات 
ل والتقارير عن الموضوع، مما سيسهم في عمليات التدخ

المصممة وفقاً لمختلف األوضاع الوطنية ويستفيد منها، مع 
التشديد على المرأة في الوظائف متدنية األجر، التي تغلب 

 فيها النساء؛

  إعداد موجزات سياسية وتقارير وأدلة عملية ومواد تدريبية
قائمة على البينات ومناسبة الحتياجات الهيئات المكونة، 

مل الجبري والتمييز والقضاء بشأن: منع عمل األطفال والع
عليها؛ الوقاية من األمراض المهنية وغيرها من ظروف 
العمل غير المقبولة في قطاعات مختارة عالية المخاطر؛ 
تعزيز المساواة في األجر، بما في ذلك عن طريق التصدي 

 للتمييز في األجور من خالل المفاوضة الجماعية؛

 " :التي يشهدها عالم  " التغيرات0إجراء دراسات عن أثر
العمل والتي تعزى أيضاً إلى استخدام التكنولوجيات الجديدة، 
على حجم ومعدل انتشار أشكال العمل غير المقبولة بحسب 
القطاع والمهنة والمجموعات االجتماعية، كإسهام في مبادرة 

" تدخالت منظمة العمل الدولية لحماية 7مستقبل العمل؛ "
ير المقبولة، بما في ذلك رداً على العمال من أشكال العمل غ

الشواغل قديمة العهد التي أثارتها هيئات اإلشراف فيما يتعلق 
 ببلدان مختارة.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

سوف تستند االستراتيجية إلى أوجه التآزر مع نتائج  .036
ت الصلة ومتابعة أخرى، السيما بشأن التصديق على االتفاقيات ذا

تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، مع التركيز 
( وبشأن 7على المبادئ والحقوق األساسية في العمل )النتيجة 

مسائل من قبيل: تعزيز القدرة التنظيمية بغية النهوض بالعمل 
من  كبيرةنسبة  فيه توجد الذيالالئق في االقتصاد الريفي 

(؛ تزويد العمال 6ل العمل غير المقبولة )النتيجة العاملين في أشكا
بترتيبات عمل تقدم حماية أفضل من خالل إضفاء السمة المنظمة 

(؛ تعزيز العمل اآلمن 5على االقتصاد غير المنظم )النتيجة 
 سالسل التوريد في ، بما في ذلكواالمتثال في مكان العمل

اسية مؤاتية لحماية بيئة سي تهيئة(؛ 2العالمية )النتيجة واإلمداد 
العمال المهاجرين والالجئين واألشخاص النازحين قسراً وتوفير 

 (.2فرص عمل الئق لهم )النتيجة 

ويتمثل عنصر أساسي من االستراتيجية في بناء قدرة  .037
منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على المشاركة في 

علقة حوار اجتماعي فعال بشأن السياسات واالستراتيجيات المت
(. ومن شأن جمع 03بأشكال العمل غير المقبولة )النتيجة 

البيانات والبحوث والمشورة السياسية وبناء القدرات أن تلبي 
احتياجات العاملين في أشكال العمل غير المقبولة أو المعرضين 

مع مراعاة أنه قد يكون من الضروري وضع  للخطر،
لسن والجنس استراتيجيات متنوعة رهناً بسمات من قبيل ا

واألصل الوطني أو اإلثني والوضع الصحي والقدرة الجسدية. 
وعند االقتضاء، سوف تدَرج انعكاسات االنتقال العادل إلى 
اقتصاد أخضر في تلك التدخالت الرامية إلى الخروج من حلقة 
الفقر والحد من انعدام المساواة، السيما فيما يتعلق بالعمل الجبري 

 وعمل األطفال.

 اكات الخارجيةالشر

سوف تستفيد الشراكات مع المؤسسات الرئيسية من  .032
المعارف والموارد من أجل تعزيز األنشطة وحفز التأثير السياسي 
على جميع المستويات بغية زيادة فعالية الوقاية من العمل الجبري 
وعمل األطفال وحماية العمال. وستضطلع منظمة العمل الدولية 

للقضاء على عمل األطفال والرق  2-2بدور رائد في التحالف 
المعاصر وستدخل في شراكة مع اليونيسيف بشأن استئصال أسوأ 
أشكال عمل األطفال. وسوف تشترك منظمة العمل الدولية مع 
هيئة األمم المتحدة للمرأة في قيادة االئتالف المعني بالمساواة في 

مية من أهداف التن 6-2األجور، الذي يهدف إلى تنفيذ الغاية 
المستدامة. وإذ تسلم منظمة العمل الدولية بانعكاسات العنف 
المنزلي على مكان العمل، فإنها ستضم جهودها أيضاً إلى جهود 
كيانات من قبيل شبكة العنف المنزلي في العمل في جامعة 
ويسترن في كندا إلجراء البحوث وحشد المعارف واإلجراءات 

ية التي تضطلع بها بهذا الشأن وتوسيع نطاق أنشطة التوع
 المنظمة لتتجاوز نطاق هيئاتها المكونة.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي: .032

  أن يكون حشد االلتزام السياسي الثابت غير كاٍف على
 المستوى الوطني، لتحقيق النتائج المتوخاة؛

  أن تفتقر الحكومات إلى البراهين لتوجيه إدارة المبادرات
اهمة مجموعات أصحاب المصلحة السياسية أو لتنسيق مس

 الرئيسية؛ 

  أن يشتد انتشار أشكال العمل غير المقبولة فيصبح وضع
الحلول الناجعة أكثر صعوبة بسبب تزايد حاالت انعدام 
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المساواة واالستضعاف وردود الفعل ضد العولمة، وأن 
يضمحل االلتزام السياسي بالمبادئ والحقوق المتعلقة بعدم 

 ة والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. التمييز والمساوا

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تقوم منظمة  .041

العمل الدولية بأنشطة التوعية والبحوث القائمة على البينات من 

أجل تعزيز االلتزام السياسي. وستستكمل ذلك من خالل تنويع 

، البلدان المستهدفة وتعزيز قدرة المكتب على تقديم الخدمات

باالستناد إلى أساليب عمل تعاونية واستخدام استراتيجي للموارد، 

ذلك البرامج الرائدة لمنظمة العمل الدولية بشأن التعاون  بما في

 اإلنمائي.

 المؤشرات

  
قطاعات عالية المخاطر، عدد الدول األعضاء التي قامت بوضع أو مراجعة القوانين أو السياسات لحماية العمال، نساًء ورجاالً، في : 0-2المؤشر 

 ال سيما في أوضاع مستضعفة، من أشكال العمل غير المقبولة

 معايير النجاح

 يجب استيفاء جميع المعايير التالية:

 المبادئ بشأن الدولية العمل بمعايير المنقحة أو أو السياسات الجديدة تسترشد القوانين أن 2-0-0
 ذلك في بما العمل، وظروف حة المهنيتينوالسالمة والص العمل في األساسية والحقوق
 األجور.

 الشركاء مع المشاورات على المنقحة أو أو السياسات الجديدة ترتكز القوانين أن 2-0-7
 االجتماعيين.

 عدم على وتشجع الجنسين لقضايا المنقحة أو أو السياسات الجديدة تستجيب القوانين أن 2-0-0
 التمييز.

 األشخاص تغطية وتشمل األدلة إلى المنقحة أو أو السياسات الجديدة تستند القوانين أن 2-0-4
 االستضعاف. حاالت في

 الهدف

في  6منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 72
في  2في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 تقارير الحكومية؛ التقارير الرسمية؛ الجريدة
 تقارير الثالثية؛ االتفاقات الثالثية؛ الهيئات
 اإلشراف؛ وهيئات الدولي العمل مؤتمر

 التقارير الداخلية لمنظمة العمل الدولية.

 خط األساس

في  2منها في أفريقيا، و 05دولة عضواً ) 43
في  2في الدول العربية، و 7األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  5محيط الهادئ، وال -آسيا 
 الوسطى(

من أشكال العمل غير المقبولة، ال سيما  الدول األعضاء التي قامت فيها الهيئات المكونة بتعزيز قدراتها المؤسسية لحماية العمالعدد : 8-2المؤشر 
 المحرومون منهم أو الذين هم في أوضاع مستضعفة

 معايير النجاح

 احد على األقل من المعايير التالية:يجب استيفاء معيار و

تقدم منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال اإلرشاد أو الخدمات ألعضائها  2-7-0
 للتصدي بفعالية ألشكال العمل غير المقبولة ومنعها.

 أشكال من العمال لحماية العمل ورصد لتنسيق التدابير القطاعية أو الوطنية تتخذ الهيئات 2-7-7
 بتدهور العمال الذين يتأثرون مناسباً، يكون حيثما ذلك، في بما المقبولة، رالعمل غي

 الكوارث. أو البيئة

 العمال لحماية ولوائح سياسات إلنفاذ محددة تدابير المختصة الوطنية تتخذ السلطات 2-7-0
 للخطر. عرضة األكثر

 الجنس حسب مصنفة إحصائية بيانات المعنية وتنشر الوطنية المؤسسات تجمع 2-7-4
 واألجور. األطفال وعمل الجبري العمل بشأن االقتضاء، حسب أخرى ومتغيرات

 الهدف

في  2منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 02
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

 الوثائق الحكومية؛ من الهيئات قدمةالم التقارير
 الثالثية؛ االتفاقات الدولية؛ الحكومية الرسمية
العمال؛ تقارير منظمات  منظمات تقارير

 اإلشراف؛ هيئات تقارير أصحاب العمل؛
 قاعدة األخرى؛ والوثائق المنشورة التقارير
 الدولية. العمل لمنظمة اإلحصائية البيانات

 خط األساس

 00منها في أفريقيا، و 07اً )دولة عضو 50
 03في الدول العربية، و 4في األمريكتين، و

 -في أوروبا  4المحيط الهادئ، و -في آسيا 
 آسيا الوسطى(
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أجل توفير  ، بما في ذلك مع أصحاب المصلحة اآلخرين، منشراكاتالثالثية  المكونة الهيئات فيها أقامت التي األعضاء الدول ددع: 3-2المؤشر 
 الحماية الفعالة للعمال، ال سيما العمال في أشد األوضاع استضعافاً، من أشكال العمل غير المقبولة

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيارين على األقل من المعايير التالية:

 الحكومية، غير والمنظمات المدني المجتمع مع بالتعاون المكونة، الهيئات تعزز 2-0-0
 معينة. قطاعات في المقبولة العمل غير أشكال لمعالجة التوعية مبادرات

 ترمي إلى وضع تدابير األطراف متعددة والمنظمات الهيئات المكونة بين التعاون يؤدي 2-0-7
 أشكال من العمال لحماية المعنية الدولية العمل معايير تطبيق أو تصديق تشجيع إلى

 المقبولة. غير العمل

 والحقوق للمبادئ المتكاملة النُهج العامة السياسة نقاشات أو ات التوعيةتعزز مبادر 2-0-0
 التأثير من قدر أقصى وتحقيق بينها فيما التآزر أوجه تدعيم بغية العمل في األساسية

 العام.

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 76
في  6في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0لهادئ، والمحيط ا -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

تقارير منظمة العمل الدولية؛ تقارير صادرة 
عن منظمات متعددة األطراف؛ غيرها من 

 التقارير المنشورة.

 خط األساس

 00منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 45
في  2في الدول العربية، و 7في األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -ا آسي
 الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

 الميزانية العادية المقترحة   حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة: 2النتيجة 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 ات الواليات المتحدة()بدوالر
  

42 620 373 82 100 000 

 

 

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

 

تعتمد الدول األعضاء سياسات منصفة إعالن النتيجة: 
وفعالة بشأن هجرة وحراك اليد العاملة على المستوى الدولي 

فيذها على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو لتن تدابيروتتخذ 
اإلقليمي الفرعي لحماية حقوق األشخاص العاملين في الخارج 

 حماية أفضل وتلبية احتياجات سوق العمل.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

إن قرابة نصف العمال المهاجرين الدوليين، البالغ عددهم  .040
يدات هجرة اليد مليون عامل، ّهن من النساء وما برحت تعق 063

والكثير العاملة وحراكها، بما في ذلك تدفقات الالجئين، تتزايد. 
للتصدي لهذا الوضع،  مجّهزة على النحو الكافيمن البلدان غير 

والنقص في استخدام  النظاميةمما يؤدي إلى الهجرة غير 
المهارات وعدم تناسب الوظائف والتمييز واتساع فجوة انعدام 

غالل، بما في ذلك عند التوظيف، ويعود ذلك إلى المساواة واالست
سوء سير سوق العمل وضعف اإلدارة. ويزيد ذلك من التوترات 

هؤالء االجتماعية ويحجب االعتراف العام بالمساهمة اإليجابية ل
 تقديم الدعم لهم.يعيق و ،لعمال في المجتمعاتا

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

ظمة العمل الدولية أن تعزز تنفيذ معايير العمل منليمكن  .048

الدولية واإلرشاد السياسي وأن تسّرع اإلصالح من خالل دعم 

الحوار الوطني واإلقليمي واألقاليمي بشأن الممارسات الجيدة، 

كما فعلت في المنطقتين اآلسيوية والعربية. وتكون الجهود 

كثر فعالية إذا كانت المبذولة لتغيير السياسات والسلوكيات العامة أ

مدعومة ببيانات موثوقة وقابلة للمقارنة عبر الحدود ويمكن أن 

تستند إليها برامج اإلصالح والتوعية. وتعزيز قدرة الشركاء 

االجتماعيين على المشاركة في الحوار السياسي أمر مهم في 

ضمان التنفيذ المستدام للسياسة العامة، كما تبّين من الخبرة 

ع الهيئات المكونة في الجماعة االقتصادية لدول غرب المكتسبة م

جنوب  أممأفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ورابطة 

 شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .043

  متعددة تحسين تشريعات وسياسات وطنية واتفاقات ثنائية أو

وشاملة  لجنسينل مراعيةاألطراف تكون منصفة وفعالة و

، وتهدف إلى تقليص ثغرات اإلدارة لألشخاص المعوقين

المرتبطة بهجرة وحراك اليد العاملة على المستوى الدولي، 

في حماية حقوق العمال المهاجرين وسير عمل أسواق العمل، 

 تمشياً مع معايير العمل الدولية؛

  على تنفيذ ورصد أطر اإلدارة المنصفة وتقديم تعزيز القدرة
خدمات شاملة لحماية حقوق عمل العمال المهاجرين 
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والنهوض بالعمالة المنتجة والعمل الالئق لصالح العمال 
 المهاجرين والالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين قسراً.

وستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء  .044
 2-2حقيق غايات أهداف التنمية المستدامة للمضي قدماً نحو ت

. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان في مجال رصد 2-03و
التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات في المقام األول من خالل 
مؤشر إطار المؤشرات العالمي، المعهود به إليها، أي المؤشر 

03-2-0. 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

 منظمة العمل الدولية على ما يلي:ستركز  .045

  والمساعدة  والخاصة بكل بلدالمشورة السياسة المتكاملة
التقنية بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية؛ سير 
عمل سوق العمل؛ إدماج المهاجرين والوافدين الجدد؛ 
التوظيف المنصف وحماية ظروف العمل في القطاعات كثيفة 

، اقتصاد الرعاية والبناء وصيد األسماك المهاجرين )مثالً 
 والزراعة(؛

  بناء القدرات وأنشطة التعلم على المستوى الوطني واإلقليمي
الفرعي واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك من خالل أكاديمية 
هجرة اليد العاملة، التابعة لمركز تورينو، بهدف تعزيز التزام 

مشاركة الشركاء الهيئات المكونة في الحوار االجتماعي و
 ش السياسي وعملية التنفيذ؛االجتماعيين في النقا

  وداخل الدعم المقدم إلى اإلصالح السياسي والحوار اإلقليمي
، بما في ذلك من خالل تسهيل تبادل األقاليم وفيما بينها

الممارسات الجيدة وتصميم وتطبيق المبادئ التوجيهية 
تسهيل التجميع  اإلحصائية المتفق عليها دولياً، من أجل

 المنسق للبيانات بشأن هجرة اليد العاملة؛

  مد نطاق الشراكات والتوعية لتعزيز التصديق على اتفاقيات
منظمة العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها وضمان إدماج ُنهج 

قليمية واالستجابات اإل لنقاشاتمنظمة العمل الدولية في ا
جئين، بما في ذلك عالمية إزاء تحركات المهاجرين والالالو

ألمم المتحدة بشأن المهاجرين ل العالمية تفاقاتاالفي 
، وفي أعمال 7302والالجئين، المزمع اعتمادها في عام 

 المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية.

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  .046
 خالل فترة السنتين ما يلي:

 الدولية بشأن التوظيف العادل  تنفيذ إرشادات منظمة العمل
على أساس تجريبي لحماية العمال المهاجرين المعرضين 
للخطر في ثالثة ممرات للهجرة على األقل، وإدراجها في 

 الحوارات األقاليمية الميسرة بين إقليمين؛

  وضع إرشادات عملية وأدوات للتوعية بشأن العامالت
 اد الرعاية؛المهاجرات، وتنفيذها مع التركيز على اقتص

  إعداد بحوث جديدة بشأن سياسات العمالة وهجرة اليد العاملة
من أجل اإلدماج الفعال للمهاجرين والوافدين الجدد اآلخرين 
في سوق العمل وتوفير العمل الالئق، تقدم توصيات لتحسين 

 اتساق السياسات وسير عمل سوق العمل؛

 ة بشأن اضطالع منظمة العمل الدولية بوضع مبادئ توجيهي
سبل نفاذ الالجئين واألشخاص النازحين قسراً إلى سوق 
العمل، يجري تنفيذها مع المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين على أساس تجريبي في منطقة واحدة 
 تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين؛

  وضع مبادئ توجيهية عالمية بشأن المعايير اإلحصائية
بالمفاهيم والتعاريف والمنهجيات التي تتناول  الدولية المتعلقة

هجرة اليد العاملة، يعتمدها المؤتمر الدولي العشرون لخبراء 
من أهداف  2-03إحصاءات العمل، ومنهجية لقياس المؤشر 

التنمية المستدامة بشأن تكاليف التوظيف، تجري تجربته مع 
البنك الدولي في إقليمين، على نحو يدعم صنع السياسات 

 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

سوف يستلزم تنفيذ االستراتيجية تعاوناً فيما بين معظم  .047
النتائج، مثالً لضمان الروابط بين هجرة وحراك اليد العاملة 

االعتراف بالمهارات  فيوسياسات العمالة، ال سيما النظر 
(؛ مد نطاق الحماية 0دماج في سوق العمل )النتيجة واإل

االجتماعية لتشمل العمال المهاجرين والالجئين والوافدين الجدد 
وأوجه  ألشكال العمل غير المقبولة والتمييز(؛ التصدي 0)النتيجة 

المهاجرين والالجئين وغيرهم من  مسانعدام المساواة التي ت
(؛ تعزيز قدرة منظمات 2 األشخاص النازحين قسراً )النتيجة

أصحاب العمل ومنظمات العمال في مجاالت تصميم سياسات 
 (.03الهجرة والتوعية والخدمات المقدمة إلى األعضاء )النتيجة 

وتسترشد االستراتيجية بمعايير العمل الدولية ذات الصلة،  .042
بما فيها استنتاجات هيئات اإلشراف والدراسة االستقصائية العامة 

واستنتاجات المناقشة  7305هجرة اليد العاملة عام  بشأن صكوك
. 7302العامة لمؤتمر العمل الدولي بشأن هجرة اليد العاملة عام 

وسيكون تعزيز الحوار االجتماعي بشأن هجرة اليد العاملة على 
عنصراً أساسياً.  ،المستوى الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي

بين الجنسين وعدم التمييز،  ومن شأن النشاط المتعلق بالمساواة
المرتبط بمبادرة المرأة في العمل، أن يتناول مسائل من قبيل 

الرعاية والعنف ضد المهاجرات والنتائج  المهاجرات في اقتصاد
الصحية السلبية واالستغالل، إلى جانب التمييز في التوظيف وفي 
مكان العمل على أساس االنتماء اإلثني والجنسية ونوع الجنس 
واإلعاقة والوضع من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

سياسة هجرة في البشرية. وستقّيم البحوث جوانب تغير المناخ 
اليد العاملة وستقَدم المشورة السياسية بشأن تعزيز استراتيجيات 

 القدرة على الصمود والتكّيف.

 الشراكات الخارجية

مؤسسات سوف تعزز منظمة العمل الدولية التعاون مع ال .042
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتستند إلى الشراكات مع مجموعة 

تطبيق مذكرة إرشادية جديدة الهجرة العالمية، بما في ذلك بشأن 
متعلقة بإدراج الهجرة والتهجير في إطار عمل األمم المتحدة 
للمساعدة اإلنمائية أو أطر التخطيط المشابهة، وهو ما سيعزز 

الدولية للهجرة والمساهمات الداعمة للمنتدى  التعاون مع المنظمة
كما العالمي بشأن الهجرة والتنمية، بما في ذلك آلية عملها. 

ستعزز الشراكات مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من 
نهج يقوم على الحقوق إزاء هجرة اليد العاملة، إلى  تشجيعأجل 

لمتحدة لشؤون جانب الشراكات مع المفوضية السامية لألمم ا
بين  7305الالجئين لتنفيذ خطة عمل في إطار مذكرة التفاهم لعام 

منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. ومن شأن التعاون مع البنك الدولي أن يركز، على وجه 
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الخصوص، على وضع مؤشرات للحد من تكاليف هجرة اليد 
ادة توسيع الشراكات مع المنظمات غير العاملة. وسيجري زي

الحكومية واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والسلطات 
 المحلية.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .051

 تعتمد الدول األعضاء، على المستوى الوطني واإلقليمي  أن
والعالمي، سياسات للهجرة تقوم على األمن أكثر منها على 

انعدام المساواة والتمييز ضد  يزيد منمما  البينات والحقوق،
 ؛العمال المهاجرين

  ّأالّ تخصص الدول األعضاء موارد كافية لهذا المجال أو أال
تضع موضع التنفيذ أدوات فعالة أو مالئمة إلنفاذ االمتثال 

 للسياسات القائمة. 

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تقوم منظمة  .050
لبيانات وزيادة المعارف بشأن السياسات جمع االعمل الدولية ب

 القائمة على البينات وتسهيل الحوار الثنائي واإلقليمي.

 المؤشرات

  
عدد الدول األعضاء التي تضع أو تعتمد سياسات أو تشريعات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف منصفة لهجرة اليد العاملة، مما : 0-2المؤشر 

 مهاجرين وغيرهم من العاملين في الخارج وسير عمل أسواق العمليحّسن حماية العمال ال

 معايير النجاح

 يجب استيفاء جميع المعايير التالية:

 ووثائق الصلة ذات الدولية العمل بمعايير االتفاقات أو التشريعات أو تسترشد السياسات 2-0-0
 العمل ناسباً،م ذلك كان حيثما وتشمل، الدولية العمل منظمة اإلرشاد الصادرة عن

 التصديق. صوب

 باستراتيجيات أو سياسات وترتبط األدلة إلى االتفاقات أو التشريعات أو تستند السياسات 2-0-7
 العمالة.

 التمييز. عدم على وتشجع لقضايا الجنسين االتفاقات أو التشريعات أو السياسات تستجيب 2-0-0

 االجتماعيين. الشركاء مع بالتشاور االتفاقات أو التشريعات أو السياسات توضع 2-0-4

 الهدف

في  7منها في أفريقيا و 2دولة عضواً ) 77
في  03في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

الوثائق الرسمية، بما فيها السجالت اإلدارية؛ 
 ائية ومتعددة األطراف.االتفاقات الثن

 خط األساس

في  7منها في أفريقيا و 02دولة عضواً ) 02
في  05في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

دارية إقليمية فرعية أو إقليمية بشأن هجرة وحراك عدد المؤسسات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية التي تعتمد أو تنقح أطراً أو ترتيبات إ: 8-2المؤشر 
 اليد العاملة

 معايير النجاح

 يجب استيفاء جميع المعايير التالية:

 الصلة. ذات الدولية العمل ترتيبات اإلدارة السديدة بمعايير أو أطر تسترشد 2-7-0

أو  المقارنة لهجرة يماتالتقي أو البيانات تحليل على السديدة تقوم اإلدارة ترتيبات أو أطر 2-7-7
 العاملة. حراك اليد

 التمييز. عدم على وتشجع اإلدارة السديدة لقضايا الجنسين ترتيبات أو تستجيب أطر 2-7-0

 .االجتماعيين الشركاء مع اإلدارة السديدة بالتشاور ترتيبات أو أطر توضع 2-7-4

 الهدف

المحيط الهادئ: رابطة أمم جنوب شرق  -آسيا 
 ة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.آسيا، رابط

أفريقيا: مفوضية االتحاد األفريقي، الجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الجماعة 

 اإلنمائية للجنوب األفريقي.

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

تقارير الهيئات االستشارية الثالثية؛ تقارير 
 منظمة العمل الدولية.

 خط األساس

الهادئ: رابطة أمم جنوب شرق المحيط  -آسيا 
 آسيا، رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.

أفريقيا: مفوضية االتحاد األفريقي، الجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، جماعة شرق 
 أفريقيا، الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي.
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 نفيذ ورصد أطر اإلدارة السديدة بشأن هجرة اليد العاملةعدد الدول األعضاء التي ترسي أو تعزز آليات مؤسسية لت: 3-2المؤشر 

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 االجتماعيين. الشركاء مع والتشاور منتظم بشكل المهام تنفيذ لرصد مؤسسية آلية 2-0-0

 الالئق العمل لتعزيز تمييزية وغير شاملة خدمات المختصة الحكومية تقدم المؤسسات 2-0-7
 قسراً. المشردين األشخاص من وغيرهم والالجئين المهاجرين للعمال

 لتعزيز فيها لألعضاء جديدة خدمات ومنظمات العمال العمل أصحاب توفر منظمات 2-0-0
 المهاجرين. للعمال الدعم خدمات توفر أو المهاجرين، للعمال الالئق العمل

 الهدف

في  4منها في أفريقيا، و 6دولة عضواً ) 02
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

تقارير منظمة العمل الدولية؛ قواعد البيانات 
 اإلحصائية بشأن هجرة اليد العاملة.

 خط األساس

في  2في أفريقيا، ومنها  07دولة عضواً ) 07
في  2في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 الميزانية االستراتيجية

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

 الميزانية العادية المقترحة  
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

28 970 930 32 300 000 

 

 

 منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال قوية وتمثيلية: 01النتيجة  

 

يشمل العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة تعزيز  .058

نظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال واالرتقاء قدرات م

بقاعدة المعارف لديها وإبراز وجهات نظرها سعياً إلى تحقيق 

النتائج السياسية األخرى بغية تمكينها من االستجابة بفعالية 

 الحتياجات هيئاتها المكونة وتحقيق التنمية المستدامة.

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات المنشآت

منظمات أصحاب العمل ومنظمات  ة: تكونإعالن النتيج
مستقلة وأكثر تمثياًل ومستدامة ماليًا وتستجيب بشكل  المنشآت

أفضل الحتياجات أعضائها وتعزز بشكل فعال سياسات 
دعم االستثمار تأن  امن شأنه ،ألعماللإلى بيئة محفزة  يةمؤد

سهم في التنمية تزيد من فرص خلق المنشآت والوظائف وتو
 .المستدامة

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

االقتصادي  للنموالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي  .053

الوظائف في مختلف أرجاء العالم، غير أّن بلداناً كثيرة استحداث و

تفتقر إلى بيئة محفزة لألعمال، مما يعيق االستثمار وخلق 

المنشآت ونمو الوظائف. وباعتبار أّن منظمات أصحاب العمل 

تمثل صوت القطاع الخاص، فإنها تضطلع  المنشآتومنظمات 

بدور حاسم في تعزيز بيئة مؤاتية لألعمال، غير أّن أمام الكثير 

تحول دون تمكنها من  ،منها تحديات كبيرة من حيث القدرة

ّن طبيعة أإلى  أضفاالضطالع بهذا الدور على نحو أكثر فعالية. 

قيام المنظمات  دإذ يتزايتطور الفي آخذة تمثيل قطاع األعمال 

أكثر فأكثر بمعالجة القضايا االقتصادية والبيئية، باإلضافة إلى 

السياسة االجتماعية  فيتمثيل القطاع الخاص في واليتها التقليدية 

 الحوار االجتماعي.عمليات و

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

مات تشير التجارب إلى أّن منظمات أصحاب العمل ومنظ .054
التي تكّيف بشكل منتظم هيكلياتها وخدماتها لالستجابة  المنشآت

التي وحدها هي  ،الحتياجات أعضائها وللسياقات سريعة التغير
تبقى مواكبة للعصر وفعالة على األجل الطويل. كما تظهر 

أن تقوم على تقييم يجب التجارب أّن برامج منظمة العمل الدولية 
سياقاً محدداً. كما تتطلب التزاماً شامل لالحتياجات وأن تعكس 

العمل  طرفيع المستوى من جانب المنظمة المعنية لتنفيذ خط
 المتفق عليها بغية تحقيق النتائج المنشودة.

 التغيرات المتوقعة

التغيرات الرئيسية المتوقعة في منظمات أصحاب العمل  .055
 ومنظمات المنشآت، هي التالية:

 امتها المالية لتكون الصوت زيادة تمثيل هذه المنظمات واستد
 الفعلي للقطاع الخاص؛
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  تحسين هيكليات اإلدارة السديدة والتنظيم وإدارة العضوية
 استجابة للبيئات السياسية المتغيرة؛

  عالية الجودة التي المالئمة وتحسين مزيج من الخدمات
 تستجيب بشكل أفضل الحتياجات األعضاء؛

 ياسية القائمة على البينات تعزيز القدرة التحليلية للتوعية الس
ألعمال واإلسهام في التنمية لبغية النهوض ببيئة مؤاتية 

 االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني؛

  مجتمع األعمال بشأن لريادة التعزيز القدرة من أجل توفير
المسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمشاركة بفعالية 

 في الحوار االجتماعي.

ستتيح هذه التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء و .056
 0-2و 6-2و 0-2و 7-2و 6-6للمضي قدماً نحو تحقيق الغايات 

من أهداف التنمية المستدامة. وستدعم منظمة  5-05و 6-2و
العمل الدولية البلدان في مجال رصد التقدم المحرز نحو تحقيق 

ي، هذه الغايات من خالل مؤشرات إطار المؤشرات العالم
 .7-2-2و 7-6-6المعهود بها إليها، أي المؤشرين 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

ستركز منظمة العمل الدولية على توفير خدمات قائمة  .057
على البينات ومتكاملة بشأن بناء القدرات وتوفير المشورة 

 والتدريب، بالتعاون مع مركز تورينو فيما يتعلق بما يلي:

 امل وتقييم الحتياجات منظمات إجراء مسح تنظيمي ش
أصحاب العمل بغية تحديد الثغرات في القدرات واالتفاق على 
األولويات وتحديد النتائج المتوقعة ورصد االنعكاسات 

 وتقييمها؛

  إعداد موارد وأدوات عالمية سهلة االستخدام بشأن المسائل
االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناشئة وإرساء مجتمع 

 قادة منظمات أصحاب العمل؛ يضم تممارسا

  تحسين تحليل احتياجات األعضاء ووضع استراتيجيات
تسويقية لزيادة معدالت انضمام األعضاء واستبقائهم باستخدام 

التي اسُتحدثت  ،إدارة قاعدة البيانات المعنية بالعضوية أداة
 بالتعاون مع مركز تورينو؛

 سياسية من خالل دليل تقييم بيئة األعمال وتعزيز المناقشات ال
البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، الذي أعدته منظمة العمل 

 وتقييم أثر هذه التدخالت؛ ،الدولية

  تقييم الطبيعة المتغيرة لتمثيل قطاع األعمال وتأثيرها على
 ؛المنشآتمنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

  على  المنشآتتدريب منظمات أصحاب العمل ومنظمات
جيات حشد الموارد واإلدارة القائمة على النتائج استراتي

 لتطوير خدمات مجدية لألعضاء؛

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

 منظمة العمل الدولية والمنشآت.

وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها  .052
 ل فترة السنتين ما يلي:خال

  بناء القدرات المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل من أجل
تلبية احتياجات االتحادات والمنشآت األعضاء فيها والتأثير 

 في صنع السياسات؛

  تقديم الدعم التقني للهيئات المكونة من أصحاب العمل في
 المنظمة؛مختلف أجهزة اإلدارة السديدة ورسم السياسات في 

 يم المشورة واإلرشادات فيما يتعلق بالسياسات بغية إبراز تقد
األولويات السياسية لدوائر األعمال والهيئات المكونة من 
أصحاب العمل في جميع مجاالت أنشطة منظمة العمل 

 الدولية؛

  تقديم الدعم االستشاري التقني والمدخالت بشأن تعاون منظمة
ة نقاط دخول المنشأة إدارالعمل الدولية مع المنشآت من خالل 

 وعالقاتها؛

  إجراء بحوث بالتعاون مع شبكة الشركاء األكاديميين بشأن
 .الطبيعة المتطورة لتمثيل دوائر األعمال

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

استناداً إلى الطبيعة المترابطة لألهداف االستراتيجية  .052
سوف تعزز التدخالت في إطار هذه  لمنظمة العمل الدولية،

النتيجة أوجه التآزر فيما بين جميع النتائج األخرى لتعكس 
معارف أصحاب العمل وخبراتهم في مختلف المجاالت السياسية. 

 4وعلى وجه الخصوص، سوف تستند االستراتيجية إلى النتيجة 
 7332وتدعمها على أساس استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام 

 تعزيز المنشآت المستدامة.بشأن 

وسيجري االضطالع بالمزيد من العمل لمساعدة أصحاب  .061

على فهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية  ومنظمات المنشآتالعمل 

األساسية فهماً أفضل، والمشاركة بفعالية أكبر في العمليات 

المعنية بتطبيقها على المستوى الوطني. كما تشكل هذه النتيجة 

لحوار االجتماعي الفعال، بحيث أنها تعزز قدرة حجر أساس ا

ممثلي القطاع الخاص على الضلوع في حوارات ثنائية وثالثية. 

وتمشياً مع مبادرة المرأة في العمل، واستناداً إلى األنشطة 

سوف تستمر أنشطة التوعية مع هذه المنظمات في تسليط  ،السابقة

جنسين والتنوع في الضوء على الحجج التي تعزز المساواة بين ال

مكان العمل، وتزيد مشاركة النساء في هيكليات اإلدارة السديدة 

وتعزز روح تنظيم المشاريع لدى النساء من خالل بيئة أعمال 

مكيفة. وفي ضوء األهمية المتزايدة لالستدامة البيئية في السياسة 

 المنشآتالعامة، ستحظى منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

طالع بدور ريادي في تحقيق توازن بين مصالح بالمساعدة لالض

التغيير، استناداً إلى رسائل  تشجيعمختلف القطاعات الصناعية و

في مبادرة الوظائف الخضراء، المشتركة  الواردة السياسة العامة

بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة 

 ي لنقابات العمال.الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدول

 الشراكات الخارجية

من شأن الشراكات مع فرق التفكير والمؤسسات األكاديمية  .060
والتدريبية وجمعيات القطاع الخاص وغيرها من منظمات 

أمور من أن تدعم ُنهج المعارف وبناء القدرات بشأن  المنشآت،
مستقبل تمثيل قطاع األعمال واالستراتيجيات الرامية إلى بينها 

اجهة التغيرات الرئيسية التي يشهدها قطاع األعمال. وسوف مو
ُتستخدم شبكات قطاع األعمال، مثل شبكات األخصائيين في مجال 
المسؤولية االجتماعية للشركات واألعمال وحقوق اإلنسان 
وسالسل التوريد واإلمداد والعالقات الصناعية، من أجل تعزيز 

 الخبرات والمعارف.
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 تقييم المخاطر

 خاطر الرئيسية هي: الم .068

  أن يكون للتغيرات الكبيرة في السياق االقتصادي أو السياسي
لبلٍد بعينه أثٌر على الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة مؤاتية 

  ؛لألعمال

  لتغيرات في ريادة منظمة ما التقدم المحرز أو أن اأن تقّوض
 تحد من االلتزام بتنفيذ االستراتيجيات المتفق عليها تنفيذاً 

  ؛كامالً 

  أن تكون المجاالت التي يتوقع فيها أعضاء منظمات أصحاب
العمل ومنظمات المنشآت، أّن هذه المنظمات ضالعة فيها، 

 أكبر بكثير من قدرتها التنظيمية. 

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تواصل منظمة  .063
االلتزام واإلدارة الفعالة  العمل الدولية ما تقوم به من حيث

بغية  المنشآتالقات مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات للع
رصد االنحرافات عن االستراتيجيات المتفق عليها وتحديدها 

 أسرع وقت ممكن.في وتصحيحها 

 المؤشرات

  
ة والتنظيم لديها عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات المنشآت التي ارتقت بنجاح بهيكلياتها التنظيمية وممارسات اإلدارة السديد: 0-01المؤشر 

 من أجل زيادة العضوية واالستدامة المالية

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 اعتماد خطط استراتيجية للمنظمة وتنفيذها. 03-0-0

 .المالية اإلدارة السديدة واالستدامة لتحسين التنظيمية تكييف الهياكل 03-0-7

 في زيادة أو القطاعية، أو الجغرافية التغطية توسيع نتيجة ذلك في بما العضوية، ادةزي 03-0-0
 .األعضاء المنشآت عدد

 الهدف

منها في  7دول أعضاء ) 03منظمات في 
في الدول  0في األمريكتين، و 7أفريقيا، و
في  7المحيط الهادئ، و -في آسيا  0العربية، و

 آسيا الوسطى( -أوروبا 

 قق/ مصدر البياناتوسائل التح

األعمال الموثقة لمجلس اإلدارة أو هيئة 
 مماثلة؛ وثائق رسمية أخرى.

 خط األساس

منها في  2دولة عضواً ) 72منظمات في 
في الدول  4في األمريكتين، و 7أفريقيا، و
 03المحيط الهادئ، و -في آسيا  6العربية، و
 آسيا الوسطى( -في أوروبا 

باستحداث وتعزيز وتقديم  بنجاح قامتالتي  المنشآتات أصحاب العمل ومنظمات منظمعدد : 8-01المؤشر 
 والمحتملين الحاليين األعضاء احتياجات تلبي خدمات

 معايير النجاح

 يجب استيفاء المعيارين التاليين:

 محسنة. أو جديدة خدمة استدامة من أجل خطة وتنفيذ وضع 03-7-0

 األعضاء. جانب من جديدة أو محسنة مةخد استخدام زيادة 03-7-7

 الهدف

منها في  6دولة عضواً ) 02منظمات في 
في الدول  0في األمريكتين، و 6أفريقيا، و
في  7المحيط الهادئ، و -في آسيا  6العربية، و

 آسيا الوسطى( -أوروبا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

سجالت الخدمات؛ خطة العمل الموثقة من أجل 
 ة الخدمة؛ الوثائق الرسمية األخرى.استدام

 خط األساس

منها في  42دولة عضواً ) 003منظمات في 
في الدول  6في األمريكتين، و 03أفريقيا، و
 02المحيط الهادئ، و -في آسيا  72العربية، و
 آسيا الوسطى( -في أوروبا 
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توفير الريادة بشأن المسائل و األعمال بيئة على تحليل قدراتهابنجاح  عززتالتي  ومنظمات المنشآت العمل أصحاب منظمات عدد: 3-01المؤشر 
 العامة السياسات وضع على التأثيرالسياسية و

 معايير النجاح

 يجب استيفاء المعيارين التاليين:

 مواد أو جيداً  مدروسة سياسة مواقف تطور أو التوعية استراتيجيات المنظمة تضع 03-0-0
 األعضاء. احتياجات أساس على توعية

 أو شراكات وتقيم الرئيسية، الفاعلة الجهات من وغيرها الحكومة مع تتعاون المنظمة 03-0-7
 األعضاء. احتياجات مع تمشياً  العامة السياسة في تؤثر توعية حمالت تطلق

 الهدف

منها في  6دولة عضواً ) 02منظمات في 
في الدول  0، وفي األمريكتين 4أفريقيا، و
في  7المحيط الهادئ، و -في آسيا  6العربية، و

 آسيا الوسطى( -أوروبا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير والوثائق الرسمية، بما فيها اتفاقات 
الشراكة االستراتيجية وأمثلة على تغطية 

 وسائط اإلعالم.

 خط األساس

منها في  45دولة عضواً ) 072منظمات في 
في الدول  6في األمريكتين، و 00فريقيا، وأ

 02المحيط الهادئ، و -في آسيا  72العربية، و
 آسيا الوسطى( -في أوروبا 

 

 

 منظمات العمال

إعالن النتيجة: تعزيز الصفة التمثيلية لمنظمات العمال 
المستقلة وقدرتها التنظيمية من أجل النهوض بحقوق العمال، بما 

ة والمفاوضة الجماعية وبناء مجتمعات في ذلك الحرية النقابي
 عادلة وشاملة للجميع.

 التحدي الذي ينبغي التصدي له

تلعب منظمات العمال دوراً حاسماً في دعم حقوق العمال  .064
وبناء مجتمعات منصفة وشاملة، السيما من خالل ممارسة الحرية 
النقابية والمفاوضة الجماعية. غير أّن طرق إنتاج جديدة قد 

ى انتشار السمة غير المنظمة في عالقات االستخدام أفضت إل
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.

 ستخلصة الدروس الرئيسية الم
 من األنشطة السابقة

على دراية بمعايير العمل  تكونإّن منظمات العمال التي  .065
الدولية وآليات اإلشراف في منظمة العمل الدولية والسوابق 

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

عمالة وأمن الدخل، من خالل وضع المساواة وتحّسن ال
استراتيجيات تنظيمية والمشاركة في المفاوضة الجماعية والتأثير 

 العمل. قوانينفي إصالح 

ومن شأن المبادرات التي تضم منظمات العمال على  .066
مختلف المستويات، مثالً في سياق إجراءات التكامل اإلقليمي، أن 

ات العمل الوطنية تدعم المعارف والخبرات وترسم معالم منص
وتزيد فعالية هذه المنظمات في إطار المشاورات الثالثية ووضع 

 السياسات العامة بشأن األولويات االجتماعية.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .067

 :تعزيز قدرة منظمات العمال على القيام بما يلي 

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

التأثير على البرامج السياسية بشأن حقوق العمال  -
 وظروف عملهم؛

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

 الالئق باعتباره محركاً أساسياً للتنمية المستدامة.

التغيرات الفرصة أمام الدول األعضاء  وستتيح هذه .062
 03-05و 2-05و 2-2و 6-2للمضي قدماً نحو تحقيق الغايات 

من أهداف التنمية المستدامة. وستدعم منظمة العمل الدولية البلدان 
في مجال رصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغايات من خالل 

بالنسبة إلى مؤشرات إطار المؤشرات العالمي، المعهود بها إليها، 
 .0-03-05وكجهة مشاركة بالنسبة إلى المؤشر  7-7-2المؤشر 

 وسائل العمل ودعم الهيئات المكونة

تتناول النتيجة الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية  .062
بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل  7305وقرار عام 

فيذ وتصديق العمل الالئق، الذي يشدد على ضرورة تحسين تن
من خالل الحوار  اتمعايير العمل الدولية وتعزيز اتساق السياس

  االجتماعي.

وف تركز منظمة العمل الدولية على تزويد منظمات وس .071

، بما في العمال بالمشورة السياسية والدعم التقني وبناء القدرات

المنتديات السياسية والنقاشات العامة والبحوث والحلقات ذلك 

التي تدمج التعاون مع مركز تورينو وتكنولوجيا التدريبية 

 المعلومات ووسائل اإلعالم االجتماعية، بشأن ما يلي:
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  إشراك منظمات العمال في مبادرة مستقبل العمل من خالل
إجراء مناقشات داخلية ثنائية وثالثية على المستوى الوطني 

 وفي الهيكليات اإلقليمية والعالمية لهذه المنظمات؛

 تطوير طرائق جديدة لتنظيم وتمثيل العمال وجذب تحديد و
وإدماج وتمثيل قوى عاملة أكثر تنوعاً في سوق عمل تتسم 

 بالعولمة؛

  تعزيز هيكليات الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على
كافة المستويات، بما فيها األطر التنظيمية واالتفاقات 

ة على االتفاقات اإلطارية الدولية والترتيبات التعاقدية القائم
 الجماعية؛

  تحديد وسد الثغرات في التصديق على االتفاقيات ورصد
 تطبيق االتفاقيات المصدق عليها؛

  تعزيز العمل التعاوني والتأثير على السياسات العامة من
خالل منصات وشبكات نقابية قطاعية ووطنية ودون إقليمية 

ات أولوية وإقليمية ودولية، مع التركيز على خمسة مجاالت ذ
هي: العمالة وأمن الدخل والمهارات؛ هجرة اليد العاملة؛ 

العالمية ومناطق تجهيز الصادرات؛ واإلمداد سالسل التوريد 
المخاطر النفسية واالجتماعية في العمل؛ انتقال عادل نحو 

 اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.

رازها وستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إح .070
 خالل فترة السنتين ما يلي:

  وضع استراتيجية وبرنامج عالميين لدعم مشاركة منظمات
العمال في مبادرة مستقبل العمل، مع التركيز على المناقشات 
واالستراتيجيات لتحسين استقطاب وإدماج وتمثيل قوى عاملة 
متنوعة، بما في ذلك النُهج المتعلقة بالوصول إلى 

 ة وإقامة تحالفات معها؛المجموعات التقدمي

  وضع استراتيجية وبرنامج عالميين لدعم منظمات العمال فيما
يتعلق بتعزيز معايير العمل الدولية، مع التركيز بالخصوص 
على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )بما في ذلك توفير 
المعلومات والمشورة والوساطة والتحكيم والتوفيق( وعلى 

 مل الدولية لإلشراف على المعايير؛آليات منظمة الع

  وضع استراتيجية وبرنامج عالميين بشأن بناء المؤسسات
والنفوذ السياسي في المجاالت الخمسة ذات األولوية التالية: 
العمالة وأمن الدخل والمهارات؛ هجرة اليد العاملة؛ سالسل 

العالمية ومناطق تجهيز الصادرات؛  واإلمداد التوريد
سية واالجتماعية في العمل؛ انتقال عادل نحو المخاطر النف

 اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.

 أوجه التآزر فيما بين النتائج والمحركات 
 السياسية المشتركة

من شأن تدخالت منظمة العمل الدولية أن تعزز أوجه  .078
التآزر ضمن كافة النتائج مع التشديد على تصديق وتطبيق 

( 7لحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )النتيجة المعايير بشأن ا
ووضع وتعزيز هيكليات الحوار االجتماعي على المستويين 
الثنائي والثالثي بغية الدفع بالبرامج السياسية فيما يتعلق باالمتثال 
في سالسل التوريد واإلمداد العالمية والهجرة وأشكال العمل غير 

 (.2و 2و 2المقبولة )النتائج 

تناداً إلى مبادرة المرأة في العمل وتقييم وضع المرأة واس .073
، سوف تتناول األنشطة 7302وظروفها في عالم العمل في 

التنظيمية والتمثيلية وضع القادة النساء ومشاركتّهن في منظمات 
العمال. كما سيجري االضطالع بالمزيد من العمل بشأن موضوع 

. والهوية الجنسية التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي
كما ستكون االستدامة البيئية عنصراً مهماً اللتزام العمال في 
المناقشات بشأن مستقبل العمل، السيما فيما يتعلق باالنتقال العادل 

 نحو اقتصادات مستدامة بيئياً.

 الشراكات الخارجية

سيجري تعزيز المزيد من االتساق ضمن النظام متعدد  .074

ن احترام معايير العمل الدولية وتقوية األطراف من خالل ضما

اإلدارة السديدة وزيادة مشاركة منظمات العمال في المبادرات 

. 7303المشتركة بين الوكاالت، ال سيما فيما يتعلق ببرنامج عام 

وسيتواصل تعزيز التعاون مع مؤسسات التكامل اإلقليمي بهدف 

في  تجسيد شواغل العمال تجسيداً أفضل وتوسيع مشاركتهم

عمليات التكامل اإلقليمي. وستتواصل الشراكات في مجال 

البحوث مع المؤسسات األكاديمية والشبكات المتخصصة وسوف 

يستكشف التعاون مع منظمات المجتمع المدني، التي تشاطر قيم 

 الحركة النقابية.

 تقييم المخاطر

 المخاطر الرئيسية هي:  .075

 واستبقاء  أن ترى منظمات العمال قدرتها على اجتذاب

 األعضاء وتقديم الخدمات لهم، تزداد تقييداً وتتقوض بفعل

التحوالت الهيكلية المتنامية في االقتصاد وتجزئة النقابات 

العمالية وفردية عالقات االستخدام وسلوك أصحاب العمل 

  ؛إزاء التمثيل النقابي وممارسات اإلدارة خالل المفاوضات

  على عملية صنع يتناقص تأثير منظمات العمال أن

 تغيرات في البرامج السياسية للحكوماتالسياسات، نتيجة 

  تفضي إلى انقطاع الحوار االجتماعي.

ومن باب االستجابة لهذه المخاطر، سوف تزيد منظمة  .076

على منصات النقابات الوطنية والتعاون العمل الدولية تركيزها 

ق عليها، كما المتواصل بدعٍم من القرارات واللوائح الثالثية المتف

يتجلى ذلك في البرامج القطرية للعمل الالئق وقرارات المؤتمر 

 ومعايير العمل الدولية.
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 المؤشرات

  
 العمال الوطنية قدراتها التنظيمية على مختلف المستويات منظماتالدول األعضاء التي تزيد فيها عدد : 4-01المؤشر 

 معايير النجاح

 األقل من المعايير التالية: يجب استيفاء معيار واحد على

 من جديدة مجموعات وتقوم بتنظيم ألعضائها جديدة خدمات العمال توفر منظمات 03-4-0
 الجماعية. المفاوضة تغطية نطاق توسع أو/و العمال

 الهياكل لتعزيز لقضايا الجنسين ومراعية منسقة استراتيجية خطة العمال تنفذ منظمات 03-4-7
 اإلقليمي. دون أو اإلقليمي ينالصعيد على النقابية

 الهدف

في  5منها في أفريقيا، و 07دولة عضواً ) 00
في  2في الدول العربية، و 5األمريكتين، و

 المحيط الهادئ( -آسيا 

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير السنوية الصادرة عن منظمات العمال؛ 
التقارير  الجماعية؛ المفاوضة اتفاقات

 اإلعالم. وسائط الرسمية؛ والمنشورات

 خط األساس

 05منها في أفريقيا، و 76دولة عضواً ) 53
في  2في الدول العربية، و 2في األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  6المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 مختلف المستويات علىالسياسية  وضع البرامجفي الدول األعضاء التي تؤثر فيها منظمات العمال  عدد: 5-01المؤشر 

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

 بما البيئية، أو االقتصادية أو االجتماعية السياسات مقترحات بشأن العمال تقدم منظمات 03-6-0
 الوطنية. والسياسات القوانين في تنعكس العمل، قانون إصالحات سياق في ذلك في

 أو االقتصادية أو االجتماعية السياسات منسقة بشأن مقترحات العمال قدم منظماتت 03-6-7
 اإلقليمي. دون أو اإلقليمي الصعيدين على تؤثر التي البيئية

 للتأثير المؤسسات أو األطراف متعددة لألطر سياسية مقترحات العمال تقدم منظمات 03-6-0
 البيئية. أو قتصاديةاال أو االجتماعية المسائل بشأن المفاوضات على

 الهدف

في  2منها في أفريقيا، و 03دولة عضواً ) 74
في  4في الدول العربية، و 0األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  7المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

التقارير السنوية الصادرة عن منظمات العمال؛ 
 واإلقليمية ح الوطنيةواللوائ والقوانين السياسات

والمنشورات  التقارير األطراف؛ متعددة
 اإلعالم. وسائط الرسمية؛

 خط األساس

 04منها في أفريقيا، و 02دولة عضواً ) 44
في  4في الدول العربية، و 0في األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  2المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

العمال معايير العمل الدولية لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والعدالة  منظماتء التي تستخدم فيها الدول األعضا عدد :6-01المؤشر 
 االجتماعية على مختلف المستويات

 معايير النجاح

 يجب استيفاء معيار واحد على األقل من المعايير التالية:

ت التشاور والوساطة والتحكيم والتوفيق تدعم منظمات العمال استخدام المعلومات وآليا 03-5-0
 لتسوية نزاعات العمل. 

تعتمد منظمات العمال ورقات مواقف بشأن بنود العمل في االتفاقات التجارية وتقدم هذه  03-5-7
 الوثائق للنظر فيها في عملية التفاوض. 

منظمة العمل تقدم منظمات العمال تعليقات إلى هيئات اإلشراف المعتادة والخاصة في  03-5-0
 الدولية أو تتخذ تدابير لمتابعة مالحظاتها وتوصياتها.

 الهدف

في  4منها في أفريقيا، و 2دولة عضواً ) 70
في  0في الدول العربية، و 4األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  0المحيط الهادئ، و -آسيا 
 الوسطى(

 وسائل التحقق/ مصدر البيانات

منظمات العمال؛  التقارير السنوية الصادرة عن
التعليقات والتقارير  التجارية؛ االتفاقات

الصادرة عن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق 
التقارير والمنشورات االتفاقيات والتوصيات؛ 
 .الرسمية؛ وسائط اإلعالم

 خط األساس

 03منها في أفريقيا، و 04دولة عضواً ) 06
في  0في الدول العربية، و 4في األمريكتين، و

آسيا  -في أوروبا  4المحيط الهادئ، و -يا آس
 الوسطى(
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 الميزانية االستراتيجية

منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال قوية : 01النتيجة 
 وتمثيلية

 الميزانية العادية المقترحة  
  7302-7302للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
  7302-7302للفترة 

 دوالرات الواليات المتحدة()ب
  

68 093 599 8 900 000 

 

 

 المحركات السياسية المشتركة

إّن المحركات السياسية المشتركة األربعة، أي معايير  .077
العمل الدولية والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم 

 نلكل نتيجة م التمييز واالستدامة البيئية، ترتدي أهمية بالنسبة
والنتائج الثالث األولى أساسية بالنسبة إلى  لنتائج السياسية العشر.ا

 األهداف الدستورية لمنظمة العمل الدولية، وُتقترح النتيجة الرابعة
لضرورة إدارة انتقال عادل إلى عالم عمل مستدام بيئياً، بما في 

 .7303ذلك في سياق برنامج عام 

 معايير العمل الدولية

لمشتركة لمعايير العمل الدولية مرسخة بشكل إّن الطبيعة ا .072
 وتشكلمتين في النصوص الدستورية لمنظمة العمل الدولية؛ 

المعايير في الوقت نفسه نتيجة قائمة بحد ذاتها ووسيلة عمل 
وكان القرار بشأن  ترمي إلى تحقيق النتائج السياسية األخرى.

ئق قد أكد المضي قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الال
مجدداً الدور المحوري لمعايير العمل الدولية في إطار متسق 
ومتكامل يشمل األبعاد األربعة جميعها للعمل الالئق. وفي حين 
أن المعايير غير كافية بحد ذاتها لتحسين ظروف العمل على نحو 
ملموس، فإن التصديق عليها وتطبيقها على نحو فعال، بدعٍم من 

الفريد لمنظمة العمل الدولية، يوفران أساساً النظام اإلشرافي 
معيارياً لبرنامج العمل الالئق. وفي هذا الصدد، تشكل معايير 
العمل الدولية قيمة مضافة مهمة تسوقها منظمة العمل الدولية 

 .7303لتحقيق برنامج عام 

وعلى المستوى العالمي، توجه مبادرة المعايير وآلية  .072
الرامية إلى تعزيز الوظيفة المعيارية استعراض المعايير الجهود 

لمنظمة العمل الدولية من خالل مجموعة من المعايير تلبي 
االحتياجات المعاصرة لعالم العمل ونظام إشراف موثوق ومدعوم 
من الهيئات المكونة. ومن شأن التحليالت المتعلقة بضرورة 

في وجود معايير ذات صلة بالنتائج السياسية وتطبيقها، أن تسهم 
 أعمال آلية استعراض المعايير.

العمل  سوف ينصب تركيزوعلى المستوى القطري،  .021
النتائج على تعزيز التصديق على  جميعالمضطلع به ضمن 

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

األولويات  جميعوية وكجزء ال يتجزأ من الالئق، كهدف ذي أول
باإلضافة إلى ذلك، ستولد متابعة آلية استعراض  األخرى.

المعايير أوجه تآزر وتعاون وثيق بين جميع النتائج السياسية بغية 
تعَزز الشراكات تحقيق ترويج ناجح للمعايير المحدثة. وأخيراً، س

ة المعنية غير مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعل
الحكومية بهدف تقوية دعم إدماج معايير العمل الدولية في 

االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وأطر تخطيط األمم 
 المتحدة ذات الصلة.

 الحوار االجتماعي

بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية  7305عام إّن قرار  .020
الجتماعي والهيكل يؤكد أّن الحوار ا، من خالل العمل الالئق

الثالثي أساسيان لتحقيق األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة 
 العمل الدولية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

ويستلزم تحقيق العمل الالئق والعدالة االجتماعية للجميع  .028

 7303برنامج عام في  اتوتلبية األهداف التحويلية وااللتزام

مشاركة نشطة من جانب ممثلي أصحاب العمل على نحو مستدام، 

جتماعية. االقتصادية واالسياسات الوالعمال مع الحكومات لوضع 

، من المهم مشاركة الكيانات اتوبغية تحسين اتساق السياس

الحكومية غير وزارات العمل، من قبيل وزارات التمويل 

 لجهاتااحتياجات  يبّينوالتخطيط. ويمكن للحوار االجتماعي أن 

وأن يسّهل  الحقيقي وأولوياتها وحلولها،الفاعلة في االقتصاد 

 بعيد المدىتكيف االقتصادات والمجتمعات مع التحول السريع و

في عالم العمل. غير أّن الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق 

في المفاوضة الجماعية يشكالن أساس الحوار االجتماعي الفعال، 

 حدياً في بلدان كثيرة.ممارستهما تبقى ت لكنّ 

 تقوم بهاالتي  ،ومن شأن أنشطة دعم الحوار االجتماعي .023

منظمة العمل الدولية في إطار النتائج السياسية، أن تركز على ما 

" دعم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية باعتبارهما 0يلي: "

معايير العمل  طبيق، من خالل تصديق وتتمكينيةحقوقاً وشروطاً 

التي ترسخ الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في  المعنيةية الدول

" تعزيز قدرات إدارات العمل والشركاء 7إدارة سوق العمل؛ "

االجتماعيين على تصميم وإرساء و/أو استبقاء واستخدام آليات 

" تعزيز قدرات 0فعالة للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛ "

 اتباعفاوضة الجماعية على والم مؤسسات الحوار االجتماعي

سياسات العمل الالئق من خالل استراتيجيات وطنية للتنمية 

" تسهيل المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل 4المستدامة؛ "

 ومنظمات العمال في برامج منظمة العمل الدولية.

وبغية تزويد الهيئات المكونة بمشورة سياسية جيدة وقائمة  .024
وّسع منظمة العمل الدولية برامج أبحاثها على البّينات، سوف ت

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

 الجماعية، بما في ذلك على المستوى العابر للحدود.
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 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

بشأن الدفع قدماً  7305ام على نحو ما أكده قرار ع .025
بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، تشكل المساواة بين 
الجنسين وعدم التمييز عنصراً مشتركاً في األهداف االستراتيجية 

أهمية كبرى في  ذان المبدآنه كما يرتديلمنظمة العمل الدولية. 
ضمان عدم ترك أي شخص على قارعة الطريق عند تنفيذ 

. ومن شأن االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل 7303ج عام برنام
وعدم  بين الجنسين الدولية والصكوك األخرى المعنية بالمساواة

التمييز وخطط عملها واالستراتيجيات المعنية بالمساواة بين 
الجنسين وإدماج األشخاص المعوقين والمبادئ والحقوق األساسية 

وس نقص المناعة البشرية فيراألشخاص المصابين بفي العمل و
ه في هذ نشاط المنظمةوالشعوب األصلية والقبلية، أن توجه 

 المجاالت.

 ،وسوف يدعم العمل المضطلع به خالل فترة السنتين .026
الشراكات مع كيانات األمم المتحدة والوكاالت والمؤسسات 
متعددة األطراف، كما سيركز على تعزيز قدرة الهيئات المكونة 

كين االقتصادي والسياسي وإدماج المجموعات على دعم التم
 بصورة خاصة المعرضة على وجه الخصوص للتمييز والمتأثرة

وبالتغيرات الديمغرافية أسواق العمل  بتغير وتزايد استقطاب
وتأثيرها على كمية الوظائف ونوعيتها. ومن شأن عمليات التدخل 

ل والمرأة أن تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرج
وتتصدى للعوائق االجتماعية والسياسية والقانونية والمؤسسية 
التي يواجهها العمال في االقتصاد غير المنظم، بمن فيهم الشعوب 
األصلية والقبلية والعمال من مختلف الخلفيات العرقية أو اإلثنية 
والنساء الحوامل والعمال ذوو مسؤوليات الرعاية والعمال 

ليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الجنس المثليون والمث
واألشخاص المعوقون أو المصابون بفيروس نقس المناعة 

 البشرية.

كذلك، سيتبلور النشاط بشأن المساواة بين الجنسين وعدم  .027
التمييز من خالل مبادرة المرأة في العمل، التي ستظل تشكل 

ير إطاللة الوسيلة الرئيسية الستكشاف ُنهج جديدة وابتكارية وتوف
لها للتصدي الستمرار العقبات أمام المساواة بين الجنسين، مما 
سيعطي زخماً للعمل الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية للوفاء 
بواليتها المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين وانعدام التمييز 
على نحو كامل ودائم. وستشمل المبادرة مجموعة من الحصائل 

ع النتائج السياسية وتسعى إلى: زيادة حصول المرأة المشتركة م
على عمل جيد؛ تحسين فهم كيفية قياس وتقييم العمل الذي تقوم به 

 -مدفوع األجر وغير مدفوع األجر  -النساء والرجال 
واالنعكاسات من حيث التفاوت في األجور وظروف العمل 

رها األخرى؛ توسيع نطاق حماية األمومة ورعاية األطفال وغي

من خدمات الرعاية، ليشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم؛ 
إيجاد توازن بين أنشطة الرعاية وتوليد العمالة والدخل؛ منع 
ومعالجة التمييز والعنف والتحرش في العمل. وستكون هذه 
المسائل مرتبطة أيضاً بمبادرة مستقبل العمل وسوف تحدد 

انعدام المساواة الهيكلية الممارسات التمييزية الراسخة وأوجه 
وتتصدى لها. ومن شأن تقرير شامل يستكشف انعكاسات 
التغيرات الهيكلية في عالم العمل والسبيل الذي يتعين أن تنتهجه 
في المستقبل الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، أن يفضي 
إلى تنوير برنامج منظمة العمل الدولية المستقبلي من أجل 

 ن الجنسين.المساواة بي

 انتقال عادل إلى االستدامة البيئية

االنتقال العادل إلى يقدم المحرك السياسي المشترك بشأن  .022
 7303إسهاماً يعتد به في تنفيذ برنامج عام  ،االستدامة البيئية

بشأن  7305واستجابة قّيمة للشاغل المعرب عنه في قرار عام 
مل الالئق، فيما يتعلق الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من أجل الع

 بسرعة التغيرات البيئية وتأثيرها على عالم العمل.

وتشكل االستدامة البيئية شرطاً مسبقاً للتنمية المستدامة  .022
. وبغية تحقيق تقدم إزاء والعدالة االجتماعية والوظائف الالئقة

أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل الالئق للجميع، البد 
أن تمضي قدماً نحو اعتماد أنماط مستدامة من من للمجتمعات 

 االستهالك واإلنتاج وصون البيئة الطبيعية.

ومن شأن المبادرة الخضراء أن تدمج االستدامة البيئية في  .021
كافة جوانب نشاط منظمة العمل الدولية وأن تحدد التوجه 
االستراتيجي لهذا النشاط خالل فترة السنتين. وتستجيب هذه 

اشرة لما للنمو االقتصادي من انعكاسات مهمة في المبادرة مب
وإعادة  سيما نمو السكان والتحضر سياق التغير الديمغرافي، وال

 الهيكلة الصناعية والتحول التكنولوجي.

وسوف ينصب تركيز منظمة العمل الدولية، مسترشدة  .020

بواليتها، على االرتقاء بالبحوث والتحليالت من أجل تنوير 

ة القائمة على البينات لتتمّكن الهيئات المكونة من المشورة السياسي

وضع سياسات اجتماعية وسياسات للعمالة تكون فعالة ومتسقة 

من أجل تعزيز انتقال عادل للجميع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق باريس 

الشراكات مع وكاالت بشأن تغير المناخ. وستقوم بدعم وتعزيز 

ية تحسين اتساق سياسات األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات بغ

التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والحصول على التمويل، 

، في سياق العمل بما في ذلك من خالل صندوق المناخ األخضر

 الالئق. 

 

 لمحة عامة عن السياقات اإلقليمية

 

تقدم الفقرات التالية لمحة عامة موجزة عن برنامج منظمة  .028
م. وينبغي قراءتها مقترنة باألهداف العمل الدولية في كل إقلي

المحددة لكل بلد داخل كل إقليم، والتي ترد في جداول النتائج 
 المبيّنة ضمن كل نتيجة سياسية.

وسوف يتحدد إطار العمل في كل إقليم في سياق برنامج  .023

، مع إيالء اهتمام خاص للسياقات وتحديات العمل 7303عام 

اءمة استجابة منظمة العمل الالئق الخاصة بكل بلد. وستجري مو

الدولية مع النتائج السياسية وستعكس الطلبات القطرية على النحو 

الوارد، أساساً، في البرامج القطرية للعمل الالئق واالستنتاجات 

الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية. وسيشكل تعزيز قدرات 

ا، الهيئات المكونة والتصديق على معايير العمل الدولية وتنفيذه

أهدافاً مشتركة في جميع األقاليم. وسيكون هناك تركيز شديد على 

دعم الهيئات المكونة في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية 

المستدامة والتبليغ عن اإلطار العالمي لرصد مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة في إطار آلية مجموعة األمم 

 لى المستويين اإلقليمي والقطري.المتحدة اإلنمائية ع
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 أفريقيا

شهدت أفريقيا نمواً قوياً نسبياً استند إلى حد كبير إلى  .024
صادرات الموارد الطبيعية. غير أن هذا النمو كان متفاوتاً في 
جميع أنحاء القارة وظل تأثيره، عموماً، محدوداً على الفقر 

. وال تزال وانعدام المساواة، مما يشير إلى أن النمو ليس شامالً 
هناك معدالت بطالة مرتفعة للغاية، خاصة في صفوف الشباب، 
وتبقى تغطية الحماية االجتماعية منخفضة جداً. ويعمل أغلبية 
الناس في االقتصاد غير المنظم الذي يتسم بمواطن عجز مهمة 
في العمل الالئق، بما في ذلك مواجهة ظروف عمل غير مالئمة 

ر كافية وأجور متدنية وساعات وغير آمنة وفرص تدريب غي
عمل طويلة وحماية اجتماعية محدودة أو منعدمة. وبالنظر إلى 
اآلفاق السيئة في مجالي العمالة واالقتصاد، فإن هجرة اليد العاملة 
تشكل سمة واسعة االنتشار في العديد من البلدان وتتخذ شكل 

، ال يزال هجرة داخل األقاليم وفيما بينها. وفي العديد من البلدان
انعدام االستقرار السياسي والنزاعات المسلحة واالضطرابات 

 االجتماعية يكبح التنمية االجتماعية واالقتصادية.

وتمشياً مع استنتاجات االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث  .025
( وأولويات البرامج القطرية للعمل الالئق وعمالً 7306عشر )

بشأن العمالة والقضاء على  بإعالن وخطة عمل االتحاد األفريقي
(، فضالً عن 03الفقر وتحقيق التنمية الشاملة )واغادوغو +

، ستولي أنشطة منظمة العمل 7350برنامج االتحاد األفريقي لعام 
الدولية في فترة السنتين عناية خاصة لثالثة مجاالت ذات أولوية، 

( وضع سياسات متسقة ومتكاملة في مجال استحداث 0هي: )
ف، تستهدف الشباب والنساء والعمال الريفيين وعمال الوظائ

االقتصاد غير المنظم وتعزز روح تنظيم المشاريع وتنمية 
( تعزيز الحماية االجتماعية باالستناد إلى توصية 7المنشآت؛ )

( اإلدارة 0(؛ )737)رقم  7307أرضيات الحماية االجتماعية، 
ة، تستند إلى برنامج الفعالة لهجرة اليد العاملة من أجل هجرة عادل

 الهجرة العادلة لمنظمة العمل الدولية.

وتتمثل األولوية الشاملة لبناء القدرات بالنسبة إلى الهيئات  .026
المكونة لمنظمة العمل الدولية، في تعزيز الحوار االجتماعي 
وتطبيق معايير العمل الدولية للتمكين من تحقيق هدف العمل 

ة العمل الدولية، بالتشاور مع الالئق في اإلقليم. وستقدم منظم
الهيئات المكونة، المساعدة من أجل تعزيز قدراتها المؤسسية بغية 

من أهداف التنمية المستدامة والغايات األخرى  2تجسيد الهدف 
ذات الصلة بالعمل الالئق في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية 

ت المستدامة. وباالستناد إلى الدروس المستخلصة من تدخال
التعاون اإلنمائي في فترات السنتين السابقة، سينصب التركيز 
على مد نطاق حافظة مشاريع البرامج اإلقليمية، وفي الوقت ذاته 
ضمان إيالء أهمية محورية ألفريقيا في مبادرات المئوية 
والبرامج العالمية الرائدة ذات الصلة، ال سيما برنامج "الوظائف 

 الصمود". من أجل السالم والقدرة على

وسيظل تدعيم التأثير والنتائج من خالل الشراكات مع  .027

االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية ومصرف 

التنمية األفريقي والشركاء الثنائيين واألمم المتحدة، يكتسي أهمية 

محورية لتعزيز العمل الالئق وإدارة المعارف. باإلضافة إلى 

أقوى مع الجامعات ومؤسسات  ذلك، سيجري تعزيز شراكات

البحث والقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تقوية التعاون فيما بين 

 بلدان الجنوب والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن يجري تجديد البرامج القطرية للعمل  .022
بلداً خالل فترة السنتين. واستناداً إلى توصيات  00الالئق في 

البرامج القطرية المضطلع بها، سينصب  عمليات استعراض

التركيز على تمويل أكثر فعالية للبرامج القطرية للعمل الالئق 
على المستوى الوطني وتحسين ادماجها في الخطط اإلنمائية 
الوطنية عن طريق دعم تعزيز التعاون بين الهيئات المكونة 

 والوزارات المسؤولة عن التمويل والتخطيط اإلنمائي.

 العربية الدول

تتسم هذه المنطقة بارتفاع معدالت البطالة، ال سيما في  .022
صفوف الشباب، واتساع مستويات انعدام المساواة والتدني الشديد 
في مشاركة النساء في سوق العمل. وتوجد حاالت عجز حادة في 
العمل الالئق في جميع أنحاء المنطقة. وتشهد العمالة غير 

. وقد تسببت الحروب المتواصلة المنظمة وعمل األطفال تزايداً 
في عدد من البلدان واألزمات اإلنسانية المتصلة بها، في تدفقات 
منقطعة النظير لالجئين، مع ما يترتب على ذلك من ضغط على 
الموارد الشحيحة في البلدان المضيفة والمنافسة اإلضافية على 
 العمالة وخطر استغالل الباحثين عن العمل المستضعفين. ومن

جهة أخرى، تعاني بلدان مجلس التعاون الخليجي من تبعات 
انخفاض عائدات النفط، وهي بصدد اتخاذ تدابير لتنويع 
اقتصاداتها وأسواق العمل لديها. وفي حين أن هجرة اليد العاملة 
ال تزال تشكل قضية مركزية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

د أثرا في بلدان النزاع فإن الهجرة القسرية والتهجير الداخلي ق
والدول المجاورة. ويعتبر العمال المهاجرون، ال سيما العمال ذوو 
المهارات المتدنية في االقتصاد غير المنظم، فئة مستضعفة على 
نحو خاص. وستظل حماية حقوقهم في ظروف عمل الئق هدفاً 

 أساسياً بالنسبة إلى نشاط منظمة العمل الدولية في المنطقة.

مع إعالن بالي المعتمد في االجتماع اإلقليمي  وتمشياً  .811
(، ستركز منظمة 7305المحيط الهادئ ) -السادس عشر آلسيا 

( استحداث الوظائف، مع 0العمل الدولية نشاطها على ما يلي: )
التشديد بصورة خاصة على توفير العمل الالئق لصالح الشباب 

ت الحماية ( استحداث أرضيا7ووضع سياسات العمالة الوطنية؛ )
( تعزيز السياسات العادلة والفعالة 0االجتماعية وتوسيع نطاقها؛ )

( التصديق على 4فيما يتعلق بحراك اليد العاملة والهجرة؛ )
معايير العمل الدولية وتطبيقها، مع التركيز على المبادئ والحقوق 
األساسية في العمل، وتقوية منظمات العمال ومنظمات أصحاب 

االجتماعي. وسيظل تبادل المعارف والتحليل  العمل والحوار
التجريبي يشكالن جزءاً ال يتجزأ من الجهود المبذولة بالتعاون مع 
الهيئات المكونة لبناء القدرات. والعديد من بلدان اإلقليم تحتاج إلى 

 7303قدرات إحصائية وبحثية أكثر متانة، ويمثل برنامج عام 
عزيز قدرات الدوائر فرصة أمام منظمة العمل الدولية لت

اإلحصائية الوطنية على إصدار بيانات حيوية عن سوق العمل 
وتحليلها. وعلى نطاق أوسع، ستتابع منظمة العمل الدولية بنشاط 
التكامل اإلقليمي داخل منظومة األمم المتحدة لإلسهام في التحقيق 
الكامل ألهداف التنمية المستدامة. وستوفر مبادرة مستقبل العمل 

براً للنقاشات الوطنية المطلوبة بإلحاح بشأن وضع عالم العمل من
في الدول العربية في السنوات القادمة، وذلك بهدف وضع 

 استراتيجيات متسقة وفعالة لسوق العمل.

وفي سياق األزمة السورية واالستجابة الحتياجات  .810
الالجئين، أصبحت منظمة العمل الدولية طرفاً فاعالً في مجال 

الوظائف من خالل برامج االستثمار كثيف العمالة، بعد استحداث 
اعتراف متزايد بضرورة استحداث فرص العمل الالئق لصالح 
الالجئين والمجتمعات المضيفة باعتبارها عامالً من عوامل تثبيت 
االستقرار من أجل السلم والتنمية. وُيتوقع توسيع نطاق البرامج 

بنان واألردن، وتمديده الكبرى لالستثمار كثيف العمالة في ل
ليشمل بلداناً أخرى. وتتمثل المجاالت األخرى ذات األولوية في 
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البلدان المتأثرة باألزمات في مكافحة عمل األطفال وتحسين 
 الحماية االجتماعية.

وُيتوقع، خالل فترة السنتين، أن يجري وضع خمسة  .818
ذلك برامج قطرية للعمل الالئق أو تجديدها في المنطقة. وسيفيد 

 7303أيضاً في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق برنامج عام 
وزيادة تعزيز العمل الالئق في إطار عمليات التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية الشاملة.

 آسيا والمحيط الهادئ

يواجه اإلقليم التحدي المتمثل في تسريع وتيرة النمو  .813
يدة، والعمل االقتصادي المستدام والشامل واستحداث الوظائف الج

في الوقت نفسه على معالجة تزايد انعدام المساواة في الدخل 
واستمرار الهشاشة. وبالرغم من تراجع الفقر في جميع أنحاء 
اإلقليم، ال يزال الماليين من العمال يعيشون في فقر مدقع. وتوجد 
غالبية الفقراء العاملين في قطاع الزراعة. وال تزال أشكال العمل 

ضة لمواطن العجز في العمل الالئق والسمة غير األكثر عر
المنظمة، عالية نسبياً وتظل التفاوتات في الدخل والفوارق 
االجتماعية قائمة، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية 
والمهاجرين والسكان المحليين والشباب والعمال المسنين وغيرهم 

عة في اإلقليم في من البالغين. ويتمثل أحد أهم النواقص الشائ
ضعف إدارة سوق العمل، ال سيما تنفيذ حقوق ومعايير العمل 
وإنفاذها. ويعمل اإلقليم بنشاط على تعزيز تعميق التكامل اإلقليمي 
ومن المتوقع أن يفضي ذلك إلى استحداث المزيد من الوظائف، 
رغم أنه قد يسهم أيضاً في زيادة أوجه التفاوت فيما بين الدول 

. وللتخفيف من ذلك، ال بد من اتخاذ المزيد من التدابير المشاركة
لتعزيز تحسين ظروف العمل ومعايير العمل، بما في ذلك في 

 سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

وتمشياً مع إعالن بالي المعتمد في االجتماع اإلقليمي  .814
(، ستعطي منظمة 7305المحيط الهادئ ) -السادس عشر آلسيا 

( تهيئة الظروف 0األولوية للعمل المتعلق بما يلي: ) العمل الدولية
المؤاتية للنمو االقتصادي المستدام بيئياً والشامل والغني 

( تعزيز مؤسسات سوق العمل لعكس اتجاه 7بالوظائف؛ )
( 0التفاوتات اآلخذة في االتساع وانتشار العمل متدني األجر؛ )

ت التنسيق تحسين ُنظم إدارة سوق العمل لضمان تحسين آليا
والتبليغ والتفتيش وتسوية النزاعات وتقوية منظمات أصحاب 

( تعزيز االمتثال 4عمل ومنظمات عمال مستقلة وتمثيلية؛ )
 لمعايير العمل الدولية في زمن التكامل العالمي.

وفيما يتعلق بمجال األولوية األول، ستركز تدخالت  .815
على البيانات منظمة العمل الدولية على تحليل السياسات القائم 

والبراهين لتنوير عملية وضع سياسات متوازنة في مجال العمالة 
والعمل، بما في ذلك بشأن المسائل المتعلقة بمستقبل العمل. 
وسيشمل بناء قدرات الهيئات المكونة، مساعدتها على المشاركة 
في صياغة وتنفيذ سياسات العمالة الكاملة والمنتجة، بما في ذلك 

ات، مع إيالء اهتمام خاص للشباب والنساء والفئات تنمية المهار
األخرى التي تواجه حواجز أكبر في الحصول على العمل الالئق. 
كما سيكون هناك تركيز متجدد على تهيئة بيئة أكثر مؤاتاة 
للمنشآت المستدامة، بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

قدرات ذات الصلة سالسل التوريد واإلمداد العالمية، وبناء ال
 بإنشاء مشاريع األعمال المسؤولة بيئياً وتسييرها. 

وعكس اتجاه التفاوتات اآلخذة في االتساع وانتشار العمل  .816
متدني األجر، يتطلب استثماراً في وضع استراتيجيات للقضاء 
على أشكال العمل غير المقبولة وتعزيزاً لمؤسسات سوق العمل 

نى لألجور وعدم التمييز والمفاوضة وآلياتها، من قبيل الحد األد
الجماعية والحماية االجتماعية، بما فيها أرضيات الحماية 
االجتماعية. ويعتبر تعزيز عملية االنتقال من االقتصاد غير 
المنظم إلى االقتصاد المنظم، بما في ذلك في االقتصاد الريفي، 

 من مجاالت العمل المهمة.

الث، ستركز منظمة العمل وفيما يتعلق بمجال األولوية الث .817
الدولية على تعزيز آليات إدارة سوق العمل لدعم تحسين نوعية 
العمل وإرساء ُنظم إدارية وقضائية قوية يمكن أن تحمي منظمات 
عمال ومنظمات أصحاب عمل مستقلة وتمثيلية. وسيحظى تعزيز 
العمل اآلمن واالمتثال في مكان العمل بتركيز متجدد. وسيتواصل 

على تعزيز ُنظم تفتيش العمل، بما في ذلك إرساء ُنظم العمل 
المعلومات وتحسينها. وستدعم منظمة العمل الدولية قدرات 
الشركاء االجتماعيين على العمل بصورة منتظمة مع الحكومات 
الوطنية وأمانات الهيئات اإلقليمية، وتأدية مهامها بفعالية على 

جري بهّمة أكبر متابعة المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي. وست
تشجيع التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها من خالل 
إطالق حملة لهذا الغرض وبناء قدرات منظمات أصحاب العمل 

 ومنظمات العمال على نطاق شامل.

 7302ومن شأن نتيجة مناقشة مؤتمر العمل الدولي لعام  .812
لعالمية وقرار بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد ا

بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من  7305المؤتمر لعام 
خالل العمل الالئق والحوارات المتعلقة بمستقبل العمل في اإلقليم، 
أن ترشد العمل بشأن معايير العمل الدولية في سياق التكامل 
اإلقليمي والعالمي )مجال األولوية الرابع(. وسيجري تعزيز 

عادلة لليد العاملة من خالل تقديم الدعم لتنفيذ أطر  هجرة دولية
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 
بشأن حماية العمال المهاجرين، وتجميع اإلحصاءات المتعلقة 
بهجرة اليد العاملة من جميع أنحاء آسيا والدفع قدماً بمبادرة 

ف بالمهارات، بما في ذلك التوظيف العادل ووضع نماذج لالعترا
 المبادرات األقاليمية.

وستشكل البرامج القطرية للعمل الالئق اإلطار الرئيسي  .812

لتنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية في اإلقليم. وسيجري تصميم 

هذه البرامج وتنفيذها بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين وسُتتخذ 

ستراتيجيات الوطنية أساساً إلدراج برنامج العمل الالئق في اال

. وبغية تعزيز الرصد والتبليغ، ستدعم منظمة العمل 7303لعام 

الدولية القدرات اإلحصائية الوطنية لإلبالغ عن مؤشرات العمل 

الالئق وأهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يتم تجديد 

البرامج القطرية للعمل الالئق في خمسة بلدان خالل فترة 

 السنتين.

 وروبا وآسيا الوسطىأ

يتسم اإلقليم بالتنوع الشديد، إلى جانب وجود سياق  .801
جيوسياسي واقتصادي معقد وسريع التغير. وال يزال عدد من 
البلدان يكافح لتحقيق التوازن بين التقشف والتدابير التحفيزية من 
أجل التأثير في الطلب اإلجمالي وتعزيز النمو االقتصادي 

بما فيها انخفاض عدد  -ورات الديمغرافية والعمالة. وتطرح التط
 -الشباب وتشيخ السكان وزيادة عدد المهاجرين والالجئين 

تحديات إضافية أمام سياسات العمالة والحماية االجتماعية. 
وبالرغم من أن بعض البلدان شهدت نمواً اقتصادياً متواضعاً، فإن 

عة توزيعاً المكاسب المتأتية من هذا النمو كانت في العادة موز
غير متكافئ. وال تزال معظم الدول األعضاء تتصدى للتحدي 
المتمثل في بطالة الشباب العالية، وتظل في الوقت ذاته تشهد 
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ازدياداً في السمة غير المنظمة والعمل غير المعلن عنه وأشكال 
االستخدام غير المعتادة. وبالرغم من أن جميع الدول األعضاء 

االتفاقيات األساسية الثماني جميعها  في اإلقليم صدقت على
لمنظمة العمل الدولية، ال يزال تطبيقها وتنفيذها على نحو فعال 
يشكل تحدياً. ويقترن هذا التحدي اقتراناً وثيقاً بضرورة تعزيز 
االمتثال في مكان العمل من خالل إدارة أكثر فعالية لسوق العمل، 

لهيكل الثالثي والحوار باالستناد إلى ُنظم قوية لتفتيش العمل وا
 االجتماعي.

وسيشكل الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للدول  .800
األعضاء خالل فترة السنتين مزيجاً من المساعدات التنقية على 
المدى القصير والمتوسط واألطول، يستجيب لألولويات الرئيسية 
على النحو الذي حددته الهيئات المكونة وبحسب التعريف الوارد 
في األطر السياسية الوطنية. وسيتواصل العمل ضمن إطار 
إعالن العدالة االجتماعية، باالستناد إلى اإلنجازات المحققة في 
تنفيذ إعالن أوسلو لالجتماع اإلقليمي األوروبي التاسع، فضالً 
عن استنتاجات الحوارات الوطنية المضطلع بها في إطار مبادرة 

دولة عضواً من  43كة أكثر من مستقبل العمل، التي سجلت مشار
دولة عضواً في اإلقليم ومؤسسات االتحاد األوروبي  60أصل 

 .7305بحلول نهاية عام 

ورهناً بنتيجة االجتماع اإلقليمي األوروبي العاشر  .808
( تعزيز 0(، ستركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: )7302)

لتحسين وظائف أكثر وأفضل من أجل تحقيق نمو شامل، ال سيما 
آفاق عمالة الشباب ودعم وصول المهاجرين والالجئين إلى سوق 

( تعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة والنهوض 7العمل؛ )
( 0بالقدرات المؤسسية لتنفيذ سياسات سوق العمل النشطة؛ )

تعزيز إدارات العمل لتحسين االمتثال في مكان العمل وحماية 
مقبولة، بما في ذلك من خالل العمال من أشكال العمل غير ال

( 4تفتيش العمل وتحسين االمتثال للسالمة والصحة المهنيتين؛ )
إرساء ارضيات الحماية االجتماعية وإصالحها وتوسيع نطاقها 
من خالل ضمان تغطيتها واستدامتها المالية. ومن شأن تعزيز 
معايير العمل الدولية والهيكل الثالثي والحوار االجتماعي، أن 

 كل قوة دافعة لتنفيذ هذه األولويات.يش

وسيجري السعي على نحو حثيث إلى إقامة شراكات  .803
استراتيجية مع األمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين اآلخرين 
لزيادة دعم المضي قدماً بالعناصر المهمة المدرجة في برنامج 

على المستوى  7303العمل الالئق وتحسين تنفيذ برنامج عام 
وشبه اإلقليمي واإلقليمي. وتحقيقاً لهذا الغرض، ستواصل الوطني 

منظمة العمل الدولية قيادة مختلف ائتالفات األمم المتحدة القائمة 
على القضايا المطروحة في اإلقليم، ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ 

من أهداف التنمية  2أرضيات الحماية االجتماعية والهدف 
لعمل الجبري. وسُتعطى األولوية بشأن ا 2-2المستدامة والتحالف 

للعمل على تعزيز قدرات الُنظم اإلحصائية بهدف جمع البيانات 
وإصدارها بغية تنوير سياسات العمل الالئق القائمة على البينات 
وتقديم التقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق العمل الالئق 

 .7303واألهداف ذات الصلة في برنامج عام 

القطرية للعمل الالئق آلية رئيسية لجعل وستظل البرامج  .804
منظمة العمل الدولية تحتل مركزاً مرموقاً في أطر عمل األمم 
المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو أطر التخطيط المشابهة على الصعيد 
القطري والوسيلة الرئيسية لإلسهام في تحقيق أهداف التنمية 

ن أربعة برامج المستدامة. وُيتوقع أن يتم تجديد ما ال يقل ع
قطرية للعمل الالئق خالل فترة السنتين. وسيستمر السعي إلى 
تحقيق جدوى البرامج القطرية للعمل الالئق وتأثيرها من خالل 
اتخاذ تدابير مثل: زيادة تطوير عمليات التخطيط االستراتيجي 

بالتعاون مع الهيئات المكونة الثالثية الوطنية؛ تحسين آليات 
والتبليغ؛ تعزيز التفاعل مع عمليات التخطيط  اإلدارة والرصد

ألعمال األمم المتحدة على المستوى القطري وألعمال الفرق 
 القطرية لألمم المتحدة.

 أمريكا الالتينية والكاريبي

بعد عدة سنوات من التباطؤ االقتصادي وانعدام االستقرار  .805
السياسي والمؤسسي، ُيتوقع أن تمضي معظم البلدان في أمريكا 
الالتينية والكاريبي في سلوك مسار نمو أفضل خالل فترة 
السنتين. ومع ذلك، ال يزال اإلقليم يواجه التحدي المتمثل في 
استمرار ارتفاع مستويات انعدام المساواة والسمة غير المنظمة 
ومستويات اإلنتاجية المتدنية ونقص التنويع االنتاجي، الناجم عن 

آت بالغة الصغر والعمل للحساب عوامل من بينها انتشار المنش
الخاص وأوجه النقص التي تشوب نوعية التعليم والتدريب 
المهني. ومن شأن تباطؤ نمو األجور الحقيقية، الناجم عن التباطؤ 
االقتصادي، أن يحول دون تحقيق تقدم مستمر في الحد من الفقر 
وانعدام المساواة، ومن المرجح أن يؤدي إلى ضرورة تعزيز ُنظم 

 الحماية االجتماعية للحفاظ على مستويات معيشة العمال. 

، 7302-7305واستناداً إلى االستراتيجية المنفذة في  .806
ورهناً بنتيجة االجتماع اإلقليمي التاسع عشر لألمريكتين، المزمع 

، سيركز عمل منظمة العمل الدولية خالل 7302عقده في عام 
( وضع 0ة، هي: )فترة السنتين على ثالثة مجاالت ذات أولوي

سياسات التنمية المنتجة من أجل تحقيق النمو الشامل، إلى جانب 
من أهداف  2توفير وظائف أكثر وأفضل، تمشياً مع الهدف 

( تعزيز إضفاء السمة 7؛ )7303التنمية المستدامة لبرنامج عام 
 ( احترام معايير العمل الدولية واالمتثال لها.0المنظمة؛ )

األولوية األول، ستستند جهود بناء  وفيما يتعلق بمجال .807
القدرات والمشورة السياسية ومشاريع التعاون اإلنمائي إلى 
تحسين وسائل التعرف على ما هو مجٍد وما يمكن رفع مستواه 
من حيث التدخالت واألدوات السياسية وتحسين عمليات صنع 
السياسات العامة من خالل الحوار االجتماعي في ثالثة مجاالت 

( تنمية 7( تعزيز المنشآت المستدامة؛ )0ية، هي: )رئيس
المهارات وتحسين ُنظم التدريب المهني، مع التركيز بصفة 

( تعزيز المؤسسات وآليات التنسيق 0خاصة على الشباب؛ )
واإلدارة من أجل وضع سياسات التنمية المنتجة، بما فيها تلك 

ريد واإلمداد المتعلقة بتحسين إدماج العمل الالئق في سالسل التو
 العالمية ومجموعات سياسات التنمية.

وسيواصل برنامج منظمة العمل الدولية اإلقليمي لتعزيز  .802
السمة المنظمة في أمريكا الالتينية والكاريبي، التركيز على قاعدة 
المعارف لدعم عملية إضفاء السمة المنظمة، باالستناد إلى توصية 

 7306االقتصاد المنظم،  االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى
( وخطة عملها. وسيجري التركيز بشدة على العمل 734)رقم 

على توسيع نطاق الحماية االجتماعية وتوفير المساعدة لفئات 
محددة من العمال المستضعفين، ال سيما العمال المستقلون 
والعمال المنزليون والعمال المهاجرون والعمال الريفيون، من 

يجيات متكاملة على المستوى القطري. وسيتم خالل وضع استرات
تكثيف العمل أيضاً لتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية من أجل 
التبليغ عن إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ال سيما فيما 
يتعلق بحصة العمالة غير المنظمة في العمالة غير الزراعية 

 من أهداف التنمية المستدامة(. 0-0-2)المؤشر 

وستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في تعزيز  .802
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ال سيما الحرية النقابية 
والمفاوضة الجماعية، مع تعزيز تفتيش العمل واآلليات االبتكارية 
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لمنع النزاعات وتسويتها. كما ستشارك في أنشطة لتطوير ثقافة 
د إلى منظمات عمال ومنظمات أمتن للحوار االجتماعي تستن

أصحاب عمل أقوى. ومن شأن تعزيز المبادرة المسماة "جعل 
أمريكا الالتينية والكاريبي منطقة خالية من عمل األطفال" في 

وزيادة االهتمام بالسكان األصليين والُنهج  2-2إطار التحالف 
المتكاملة لمعالجة هجرة اليد العاملة، أن تكون أيضاً عناصر 

 ة لهذا المجال ذي األولوية.أساسي

وسيدعم العمل المضطلع به في هذه المجاالت إجراءات  .881

تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق ويفيد في تنوير استراتيجيات 

منظمة العمل الدولية في مجال إقامة الشراكات وتعبئة الموارد، 

التي ستقوم على التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتحالفات 

لية. كما سُتتخذ أساساً لمشاركة منظمة العمل الدولية في المح

الفريق اإلقليمي لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ألمريكا الالتينية 

والكاريبي والفرق القطرية لألمم المتحدة، وللدعم الذي تقدمه 

للهيئات المكونة من أجل تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية المستدامة. 

وضع ما ال يقل عن ستة برامج قطرية جديدة وُيتوقع أن يجري 

للعمل الالئق خالل فترة السنتين. وستقدم منظمة العمل الدولية 

تدريباً مكثفاً بشأن اإلدارة القائمة على النتائج لصالح الهيئات 

المكونة والموظفين لتعزيز نوعية البرامج القطرية للعمل الالئق 

 وأهميتها.

 

 القدرات البحوث واإلحصاءات وتنمية

 

 البحوث واإلحصاءات

 وضع استراتيجيات جامعة □

تهدف استراتيجية منظمة العمل الدولية في مجال البحوث  .880
واإلحصاءات إلى توليد المعارف والمعلومات بغية مواجهة 
التحديات الحالية والمستقبلية في عالم العمل. ومن شأن هذه 

لتي تقدمها المعارف والمعلومات أن ترشد المشورة السياسية ا
منظمة العمل الدولية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، 

 بما في ذلك في إطار النظام متعدد األطراف.

بشأن الدفع قدماً بالعدالة  7305وأعاد قرار عام  .888
االجتماعية من خالل العمل الالئق، تأكيد أهمية إجراء بحوث 

. كما شدد القرار موجهة نحو السياسة العامة وقائمة على البينات
على أن إصدار واستخدام إحصاءات موثوقة وشاملة يلعب دوراً 

 مهماً في تحقيق األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية.

وتؤكد جميع النتائج السياسية األهمية االستراتيجية للبحوث  .883
واإلحصاءات. وسيساعد تفعيل النتيجة ألف بشأن اإلدارة الفعالة 

أجل تعزيز العمل الالئق، على كفالة أن تضطلع للمعارف من 
منظمة العمل الدولية بإصدار ونشر بحوث وإحصاءات عالية 
الجودة ومناسبة التوقيت وذات صلة، تدعم توصياتها السياسية 
لكي يكون لدى الدول األعضاء والهيئات المكونة األدوات 

 المعرفية الالزمة للمضي قدماً ببرنامج العمل الالئق.

ُتبذل جهود خاصة لتعزيز الروابط التقنية بين إدارة وس .884
البحوث واإلدارات التقنية في المقر والمكاتب الميدانية لمنظمة 
العمل الدولية، ال سيما من خالل الفريق التقني العالمي المعني 
بالبحوث. وسيستمر الفريق في تعزيز التعاون المشترك فيما 

 يتعلق بمجاالت البحث الرئيسية.

ستمر إدارة البحوث في االستفادة من فريق استعراض وست .885
البحوث، الذي يوفر اللمحات النافذة واإلرشاد من منظور متعدد 

 التخصصات وُيقّيم مدى قوة أدلة العمل البحثي ومنهجياته.

وستركز إدارة اإلحصاءات على توحيد قاعدة بيانات  .886
 - ILOSTAT -منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل 

باعتبارها المستأمنة الرئيسية على إحصاءات العمل الالئق في 
العالم. وسيجري توسيع نطاق البيانات وإتاحتها في الوقت 
المناسب، باستخدام مؤشرات قابلة للمقارنة دولياً، استناداً إلى 
اإلبالغ الرسمي الوطني ومن خالل طرائق غير مباشرة لتوفير 

كما ستزيد مواءمة المنهجيات  تقديرات إقليمية وعالمية سليمة.
المستخدمة في جميع أقسام المكتب لكفالة أن تستوفي البيانات 

إطار جودة المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، الذي أقرته 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 المجاالت ذات األولوية □

مع أن كل نتيجة سياسية ستفضي إلى بحوث مواضيعية  .887
إن منظمة العمل الدولية ستركز على مجالين وجمع البيانات، ف

مستقبل العمل وأهداف التنمية  -اثنين من المجاالت ذات األولوية 
بسبب أهميتهما المحورية بالنسبة إلى الوالية والتوجه  -المستدامة 

 العامين لمنظمة العمل الدولية.

 مستقبل العمل

سيجري تنظيم بحوث منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل  .882
العمل وفق "أحاديث المئوية" األربعة، وهي: )أ( العمل 
والمجتمع؛ )ب( توفير فرص العمل الالئق للجميع؛ )ج( تنظيم 
العمل واإلنتاج؛ )د( اإلدارة السديدة للعمل. وسُيوجه اهتمام خاص 
إلى "التحديات والفرص المرتبطة باالتجاهات والمحركات اآلخذة 

 7305ا يدعو إلى ذلك قرار في تحويل عالم العمل"، على حد م
. وفي بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق

، ستنشر منظمة العمل الدولية تقرير اللجنة العالمية 7302عام 
رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل، الذي سُيسهم في رسم معالم 

 يل.برنامج منظمة العمل الدولية على المديين المتوسط والطو

وستعمل منظمة العمل الدولية أيضاً بشكل وثيق مع  .882
لدعم  7302المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في عام 

مبادرة مستقبل العمل عن طريق مراجعة التصنيف الدولي بشأن 
 الوضع في االستخدام.

 أهداف التنمية المستدامة

سيجري االضطالع ببحوث شاملة ومتكاملة لدعم أهداف  .831
من  2المستدامة، مع التركيز بصورة خاصة على الهدف  التنمية

أهداف التنمية المستدامة )العمل الالئق والنمو االقتصادي(. 
ويستند ذلك إلى بحوث منظمة العمل الدولية التي تشدد على تقييم 
السياسات و"ما هو مجٍد" لوضع سياسات مؤاتية للعمل الالئق في 

أسواق العمل وتوزيع الدخل مجاالت االقتصاد الكلي والعمالة و
والحماية االجتماعية والمنشآت المستدامة والحقوق في العمل 
وظروف العمل والحوار االجتماعي. كما سُتسهم في التوعية 
السياسية متزايدة القوة لمنظمة العمل الدولية في النقاشات 

 السياسية العالمية والوطنية.
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ت الهيئات المكونة ونظراً إلى األهمية البالغة لتعزيز قدرا .830
على رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
المرتبطة بالعمل الالئق، سيجري توسيع نطاق قاعدة بيانات 
منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل ليشمل بيانات عن 
جميع المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة الموضوعة 

العمل الدولية. كما ستعمل منظمة العمل  تحت مسؤولية منظمة
الدولية على تعزيز القدرات اإلحصائية للدول األعضاء وُنظم 

من  02معلومات سوق العمل لديها من أجل بلوغ غايات الهدف 
 .7303برنامج عام 

وسيتطلب هذا األمر بدوره تعزيز القدرات الداخلية  .838
الئمة الواردة من لمنظمة العمل الدولية من أجل جمع البيانات الم

البلدان ودعم الهيئات المكونة في وضع المؤشرات المناسبة على 
 المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

 التقارير الرائدة ومجلة العمل الدولية □

سيظل التقرير المعنون "لمحة عامة عالمية عن العمالة  .833
والشؤون االجتماعية"، تقريراً رائداً لمنظمة العمل الدولية. 

سيتناول التقرير الموضوعي الذي ُنشر تمهيداً لعقد مؤتمر العمل و
الدولي، المسائل البحثية والسياسية المستجدة ذات األهمية العالمية 

من التقرير المعنون "لمحة  االتجاهاتالبالغة. وسُتنشر طبعة 
عامة عالمية عن العمالة والشؤون االجتماعية" في شهر كانون 

عام، وستحدد االتجاهات فيما يتعلق بسوق  الثاني/ يناير من كل
العمل والمؤشرات االجتماعية وتضع تصورات بشأنها، مع 
إصدار طبعات خاصة طوال فترة السنتين تركز على بعض 
الفئات، مثل الشباب والنساء. وستصدر وثائق حفز األفكار 
وموجزات بحثية في الوقت المناسب طوال فترة السنتين بغية 

على المجاالت الرئيسية للسياسات المؤاتية للعمل تسليط الضوء 
 الالئق.

تقرير األجور في  -وستركز التقارير الرائدة األخرى  .834
تقرير الحماية االجتماعية في العالم لعام و 7302/7302العالم 
تركيزاً كبيراً أيضاً على معالجة هذين المجالين من  - 7302

 المجاالت ذات األولوية.

صلة وصل مهمة مع األوساط  الدولية مجلة العملوستظل  .835

األكاديمية وتحفز األفكار الجديدة والحلول السياسية االبتكارية. 

كما ستهتم المجلة أكثر فأكثر بالمجاالت ذات األولية، ال سيما 

 التشجيع على اإلسهام في مبادرة مستقبل العمل.

 الشراكات □

ستواصل منظمة العمل الدولية تكثيف نشاطها في مجال  .836

لتوعية والتأثير في المناقشات السياسية العالمية، مسترشدة ا

بالبحوث عالية الجودة الموجهة نحو السياسة العامة واإلحصاءات 

الموثوقة، في منتديات من قبيل مجموعة العشرين ومجموعة 

بلدان بريكس )البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب 

االستراتيجية مع المؤسسات  أفريقيا(. وسيجري تعزيز الشراكات

الدولية األخرى وتوسيع نطاقها، ال سيما البنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

وهي شراكات سبق أن أفضت إلى إيالء المزيد من االهتمام 

ألهمية النمو االقتصادي الشامل والعمل الالئق. وسيتواصل 

الوثيق مع مركز تورينو، ال سيما فيما يتعلق ببناء قدرات  التعاون

 الهيئات المكونة.

 تنمية القدرات بالشراكة مع مركز تورينو

ستواصل منظمة العمل الدولية تعزيز الدور الرئيسي الذي  .837
يضطلع به مركز التدريب الدولي في تورينو في تنمية القدرات. 

رامجه التدريبية وفقاً وتحقيقاً لهذا الغرض، سُيكّيف المركز ب
للتوجهات االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية لمنظمة 

والنتائج الواردة في البرنامج  7370-7302العمل الدولية للفترة 
. وبالنسبة إلى كل نتيجة، سيجري 7302-7302والميزانية للفترة 

الجمع بين الميزة النسبية للمركز، بوصفه مركزاً عالمياً 
عارف، وبين الخبرة المحلية من خالل التعاون مع مزودي للم

 الخدمات اإلقليميين والوطنيين.

وسيواصل المركز تحسين حافظته التدريبية لتلبية  .832
احتياجات التعلم المختلفة الناشئة عن مختلف الظروف الوطنية. 
وستشمل هذه العملية تعميم ُنهج تعليمية متكاملة ومعززة 

ت، فضالً عن زيادة القدرات اللغوية بتكنولوجيا المعلوما
 والخبرات المواضيعية في المركز.

وسينصب التركيز بشكل خاص على استحداث وظيفة  .832
ابتكارية داخلية لتسريع وتيرة التعلم في منظمة العمل الدولية في 
إطار مبادرة مستقبل العمل. وسيقدم المركز، من خالل هذه 

دارة المعارف واألنشطة الوظيفة االبتكارية، خدمات الدعم إل
التدريبية المرتبطة باألولويات المواضيعية لهذه المبادرة. كما 
سُتبذل جهود خاصة لتعزيز قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل 

. 7303الدولية وموظفيها في المجاالت الرئيسية في برنامج عام 
امة وسيشمل هذا األمر دعم تنفيذ البرنامج وأهداف التنمية المستد

األكثر صلة بوالية منظمة العمل الدولية. كما سيستهدف الدعم 
المقدم بناء القدرات التقنية واإلحصائية، فضالً عن القدرات 
الالزمة لرصد التقدم المحرز وتقديم تقارير عنه باالستناد إلى 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الموضوعة تحت مسؤولية 

اهتمام خاص في هذه العملية،  منظمة العمل الدولية. وسيولى
لكيفية االستفادة من البرامج القطرية للعمل الالئق على الصعيد 

 .7303الوطني كوسيلة رئيسية لتنفيذ برنامج عام 

 وستتضمن الخدمات التي سيقدمها المركز ما يلي: .841

  تسهيل أنشطة التعلم، بما فيها الندوات والمؤتمرات وحلقات
 العمل والخلوات؛

 رات تدريبية، بما في ذلك التدريب المباشر والتعلم تنفيذ دو
 عن بعد واألنشطة التدريبية المختلطة؛

  تقديم الخدمات االستشارية بشأن وضع استراتيجيات التدريب
 وتصميم برامج التدريب؛

  دعم إدارة المعارف، بما في ذلك تطوير منصات للموارد
 اإللكترونية والمكتبات الرقمية وتشغيلها.

المركز المزيد من التركيز إلى تصميم "برامج  وسيوجه .840
التعلم" متعددة المراحل لصالح موظفي منظمة العمل الدولية 
وهيئاتها المكونة على السواء، بحيث تجمع بين أنشطة التعلم 
والتدريب ودعم إدارة المعارف. وسيعزز إقامة تعاون أوثق مع 

طالقاً من مرحلة مشاريع منظمة العمل الدولية للتعاون اإلنمائي ان
تصميم المشروع، بغية تضمين استراتيجيات تدخالت المشاريع 
برامج التعلم متعددة المراحل هذه وتنفيذ أنشطة التدريب بالتعاون 

 مع شركاء محليين بعد ذلك.
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 النتائج التمكينية

تتيح النتائج التمكينية الثالث أو تيسر كفاءة وفعالية سير  .848
ولية تمشياً مع دستورها وقواعدها أعمال منظمة العمل الد

وإجراءاتها. وتتضمن كل نتيجة نصاً استراتيجياً وما يقابلها من 
مؤشرات األداء وأهداف فترة السنتين. وتوفر النتائج التمكينية 
الظروف المناسبة لتنفيذ النتائج السياسية العشر من خالل تقديم 

 خدمات الدعم الالزمة.

رف من أجل تعزيز العمل الالئق إن اإلدارة الفعالة للمعا .843
)النتيجة ألف( تتناول الشروط األساسية التي تدعم مستويات 
التميز، التي يتعين على منظمة العمل الدولية بلوغها في أنشطتها 
التحليلية والتقنية إذا أريد لها أن تفي بواليتها. وتعرض 

لية االستراتيجية النهج المتبع نحو تحسين دور منظمة العمل الدو

في توليد نتائج البحوث واإلحصاءات والمعلومات بشأن العمل 
 الالئق وتجميعها وإدارتها ونشرها.

وجرى تناول الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا  .844
المعلومات والمرافق )النتيجة جيم( وكذلك اإلدارة الفعالة والناجعة 

دة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بهيئات اإلدارة السدي
واإلشراف )النتيجة باء(، التي تشمل سجل المخاطر لمنظمة 

. وتكتسي هاتان النتيجتان 7302-7302العمل الدولية للفترة 
أهمية محورية وتنفذان برنامج إصالح منظمة العمل الدولية 
والتزامها المستمر بإدخال التحسينات الالزمة واالستخدام األكثر 

 متاحة أمام المنظمة.فعالية ونجاعة لجميع الموارد ال

 

 8102-8102النتائج الواجب تحقيقها في الفترة 

 
 

 اإلدارة الفعالة للمعارف من أجل تعزيز العمل الالئقالنتيجة ألف:  

إعالن النتيجة: منظمة العمل الدولية مصدر موثوق من 
المعارف بشأن المسائل المرتبطة بعالم العمل، بما في ذلك 

التي تطبقها الهيئات المكونة والشركاء  البحوث واإلحصاءات
 لتعزيز العمل الالئق باعتباره عنصرًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

 المسألة الواجب معالجتها

يدعم العمل المضطلع به في إطار هذه النتيجة تقديم  .845
منتجات المعارف والمشورة السياسية والبرامج في إطار النتائج 

الهيئات المكونة من المشاركة في  السياسية العشر حتى تتمكن
عمالً  ،وضع السياسات القائمة على البينات وإجراء الحوار

بإعالن العدالة االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة ومبادرة 
مستقبل العمل. باإلضافة إلى ذلك، من شأن هذا العمل أن يدعم 
الدول األعضاء في إعداد إحصاءات عمل أكثر متانة وتعزيز 

دراتها التحليلية، كما سيسهل مشاركة الهيئات المكونة في ق
المبادرات الوطنية المعنية بتخطيط التنمية المستدامة واإلبالغ عن 
النتائج المحرزة في هذا المجال. وتشمل مجاالت التقدم ما يلي: 

( تعزيز قدرات 7( إعداد بحوث موجهة نحو السياسات؛ )0)
ات العمل واستخدامها الدول األعضاء على إعداد إحصاء

ونشرها، بما في ذلك من خالل تطوير ُنظم المعلومات 
( المشاركة في التوعية 0والتحليالت المرتبطة بسوق العمل؛ )

 الهادفة والتواصل وتنمية قدرات الهيئات المكونة.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

كتب في وظيفة المعارف لدى الم أدى إصالحفي حين  .846
تعزيز اتساق ونوعية البحوث القائمة على إلى السنوات األخيرة 

البينات والتحليالت السياسية بشأن ما هو مجٍد، ال تزال منظمة 
العمل الدولية تحتاج إلى مواصلة تعزيز ثقافة التعاون وتقاسم 
المعارف وإرساء حلقة حميدة بين منتجاتها المعرفية العالمية 

كونة على توليد البيانات والتحليالت المشتركة وقدرة الهيئات الم
التي من شأنها أن تنير سياسات العمل الالئق على المستويين 

 الوطني واإلقليمي.

ويكون نشاط التوعية الذي تضطلع به منظمة العمل  .847
الدولية في مجال العمل الالئق أكثر فعالية واستدامة عندما يجمع 

ات المجدية وااللتزام بين المعارف المتينة بشأن السياس
االستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين على المستوى الوطني 
واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك ضمن منظومة األمم المتحدة 

الشراكات المؤسسية كان من شأن والنظام متعدد األطراف. و
وآليات التعاون وتبادل المعارف مع الهيئات المكونة ومع 

 أنرى وأصحاب المصلحة الخارجيين، المنظمات الدولية األخ
تعزيز  وفي الوقت ذاتهساعدت على تحسين فهم العمل الالئق 

القاعدة التحليلية لبرنامج البحوث لدى منظمة العمل الدولية. وال 
 سياسة بد من مواصلة هذه الجهود لضمان أن تصل توصيات

لى إ ،منظمة العمل الدولية القائمة على البينات بشأن ما هو مجدٍ 
مسامع قادة الرأي الوطنيين وواضعي السياسات في الوزارات 
المعنية، وأن تترَجم إلى سياسات متسقة ومنسقة للتنمية المستدامة 

 على المستوى القطري.

وقد أحرزت الدول األعضاء تقدماً يعتد به في قياس العمل  .842
الالئق. غير أنه ال تزال هناك ثغرات مهمة في بعض أبعاد العمل 

على  حديثةالتحسينات ال نتائج ئق وفي األقاليم. وتظهرالال
المنهجيات التي يختبرها المكتب أنه من الممكن سد هذه الثغرات 

بصفة أهمية  هذا األمرمن السابق. ويرتدي  فعاليةعلى نحو أكثر 
عملية التبليغ عن التقدم المحرز بشأن أهداف ب يما يتعلقف خاصة

 التنمية المستدامة.



8102-8102مقترحات المدير العام للفترة  -البرنامج والميزانية    
 

 

 54  

 المتوقعةالتغيرات 

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .842

  تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على إنتاج المعارف بشأن
، واتاحتهاعالم العمل وتحدياته واستخدامها وتجميعها ونشرها 

 بما في ذلك في سياق مؤشرات العمل الالئق؛

  سوق ل احصائيةتعزيز قدرة الدول األعضاء على تطوير ُنظم
ل وتحسين قدراتها البحثية التي تشمل األبعاد األربعة العم

للعمل الالئق، إلى جانب المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، 
بغية قياس التقدم المحرز إزاء العمل الالئق والتبليغ عن إطار 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة باستخدام المعايير 

 اإلحصائية الدولية الحالية؛

 سياسية وتشغيلية فعالة مع منظومة األمم  إرساء شراكات
المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والمنتديات متعددة األطراف 
والجهات المانحة والقطاع الخاص بشأن سياسات العمل 

 الالئق بغية زيادة أثر برنامج العمل الالئق.

 وسائل العمل

 سوف تركز منظمة العمل الدولية على ما يلي: .851

  وتحليالت سياسية في وقتها، توفر إعداد ونشر تقييمات
المشورة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، السيما 
بشأن الممارسات الجيدة والمجاالت الرئيسية لبرنامج عام 

ومبادرة مستقبل العمل، بغية مساعدة الهيئات المكونة  7303
 على تحقيق األهداف المحددة في إعالن العدالة االجتماعية؛

 والجامعات  تعاون القائم بين منظمة العمل الدوليةترسيخ ال
تحقيق  سبلخبرة عالمية بشأن  تطويروفرق التفكير بغية 

 العمل الالئق والتصدي لتحديات مستقبل العمل؛

  ونافذة بشأن المسائل المرتبطة  موثقة بالبراهينتعميم رسائل
بعالم العمل والتحديات والتغيرات التي يطرحها واستهداف 

 هير باستخدام قنوات التواصل والمنصات المالئمة؛الجما

  توفير المشورة السياسية والتقييم والمساعدة التقنية من أجل
تعزيز قدرة الدول األعضاء على إعداد إحصاءات بشأن 
العمل الالئق وُنظم معلومات سوق العمل ووضع سياسات 
 بشأن العمل الالئق تقوم على البينات وتجميع البيانات، بغية

العمل الالئق  اتجاه تحقيقالتبليغ عن التقدم المحرز في 
على المستوى  7303واألهداف ذات الصلة في برنامج عام 

ة ــالوطني واإلقليمي والعالمي، مما يسهم في تحقيق الغاي
 بشأن توافر البيانات؛ 7303من برنامج عام  02-02

 يز استخدام منتجاتها المعرفية على نحو استراتيجي بغية تعز
أنشطة التوعية التي تضطلع بها في المنتديات العالمية 

وغيره من األهداف ذات  2الهدف  سعياً إلى تحقيقواإلقليمية 
، إلى جانب 7303الصلة بالعمل الالئق في برنامج عام 

 أهداف مبادرة مستقبل العمل؛

  تقديم أنشطة بشأن تنمية القدرات والتدريب على نحو فعال
تورينو بغية تزويد الهيئات المكونة بالتعاون مع مركز 

بالمنتجات المعرفية لمنظمة العمل الدولية وتعزيز مهاراتها 
في نشر التوعية بغية تمكينها من المشاركة في 

األمم  عملاالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وفي أطر 
 .المعنية للمساعدة اإلنمائية أو أطر التخطيط المشابهةالمتحدة 

 لنتائجأهم ا

ستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل  .850
 فترة السنتين ما يلي:

  تتاح التقارير والمنشورات والموجزات الرائدة العالمية
والموثوقة التي تسلط الضوء على دور العمل الالئق، بحيث 
تستجيب الحتياجات الهيئات المكونة على المستوى العالمي 

 ؛واإلقليمي والقطري

  نشر مجموعة من ورش العمل والحلقات الدراسية بغية تعميم
 العمل الالئق في عمليات التخطيط الوطنية واإلقليمية؛

  إنشاء منصة للمعارف بشأن مستقبل العمل، بما في ذلك
مذكرات البحوث التقنية وتقديم الخدمات للجنة العالمية رفيعة 

 المستوى بشأن مستقبل العمل؛

 دولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل في تنظيم المؤتمر ال
، الذي سيسعى إلى اعتماد قرار 7302تشرين األول/ أكتوبر 

بشأن التصنيف الدولي المنقح بحسب الوضع في االستخدام، 
 ومناقشة المعايير اإلحصائية األخرى؛

  توسيع قاعدة البيانات اإلحصائيةILOSTAT  وتوحيدها، بما
لتنمية المستدامة، الموضوعة في ذلك جميع مؤشرات أهداف ا

تحت مسؤولية منظمة العمل الدولية للسماح بوضع تقارير 
 عالمية سنوية؛

  نشر منتجات االتصاالت رفيعة الجودة وفي وقتها، الكفيلة
بتعزيز بحوث منظمة العمل الدولية وبياناتها وتحليالتها 
السياسية دعماً ألهداف منظمة العمل الدولية في مجال 

التي تستهدف الجماهير الرئيسية من خالل أنجع التوعية 
 القنوات؛

  استخالص ممارسات تقاسم المعارف وأدوات الدعم، من قبيل
تحسين البوابات، وتعزيز فهم وممارسة إدارة المعارف في 
المنظمة وتحسين اتساق المحتوى وبناء قدرات الهيئات 

 المكونة والموظفين )بالتعاون مع مركز تورينو(.

 ات الخارجيةالشراك

سوف تواصل منظمة العمل الدولية ترسيخ نشاطها في  .858

مجال التوعية ضمن منظومة األمم المتحدة والمنتديات من قبيل 

)البرازيل واالتحاد  BRICSمجموعة العشرين ومجموعة 

الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا( وتسعى إلى إرساء 

رى، السيما البنك شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية أخ

الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي، ومع مؤسسات اقتصادية ومالية إقليمية. 

وسوف تعزز منظمة العمل الدولية تعاونها مع اللجنة اإلحصائية 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ولجنة تنسيق 

التنمية بيانات والشراكة العالمية من أجل األنشطة اإلحصائية 

المستدامة ومكاتب اإلحصاء الوطنية، من أجل تقوية ودعم إعداد 

 أرجاء العالم.جميع البيانات بشأن العمل الالئق في 
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 المؤشرات

   
 وعية عاليةإعداد منظمة العمل الدولية، في الوقت المناسب، منتجات معارف تستجيب لمعايير ذات ن :0-المؤشر ألف 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 المعرفة منتجات ونشر المناسب الوقت في اإلنتاج
 العمل. قضايا عالم بشأن الموثوقة

 معارف منتجات في المائة من 033 ■
 لمستقبل المستوى رفيعة اللجنة

 المناسب الوقت في العمل، تصدر
 اللجنة. أعضاء يرضي نحو وعلى

 غير متاح

الرائدة  التقارير جميع تصدر ■
 بعد المناسب الوقت في والرئيسية

 األقران استعراض عملية إجراء
 للنشر. التوجيهية المبادئ ومراعاة

 رئيسية تقارير ، ثمانيةالرائدة التقارير ■

 منظمة معارف منتجات إلى واسع نطاق إشارة على
 ولية.الد العمل

 03 في الرائدة التقارير كافة تظهر ■
 اإلعالم على األقل من أهم وسائط

 والدولية. واإلقليمية الوطنية

 الدولية العمل منظمة يرد ذكر تقارير ■
 األطراف متعددة في الوكاالت

ومجموعات  والمنتديات الدولية،
 المدني المجتمع ومنظمات التفكير

 األكاديمية. واألوساط

 وبحوثها الدولية العمل ظمةمن رسائل ■
 الهيئات المكونة تستخدمها وبياناتها،

 بما اآلخرون، التنمية وشركاء الثالثية
 والحكومات المدني المجتمع ذلك في

التوعية بشأن  لحمالت المحلية،
 والعمل أهداف التنمية المستدامة

 الالئق.

 كل في مراكز األخبار أهم واحد من ■
 األخبار كزوواحد من أهم مرا إقليم،

 الدولية

 يزمع تطويرها( )منهجية 7305 ■

كل  واحدة في رئيسية توعية حملة ■
 إقليم

 دولياً  للمقارنة القابلة البيانات إلى الوصول إمكانية
 الالئق. بالعمل والمتصلة

في  اإلحصائية البيانات إصدار ■
 تلبية التنظيمية الوحدات مختلف
 وحداً يكون منسقاً وم الجودة، لمعايير

 المكتب. داخل

 للمواضيع اإلحصائية األطر وضع ■
 ذلك في بما والناشئة، الجديدة

 أهداف التنمية المستدامة، مؤشرات
 الهيئات المكونة. مع بالتشاور

 الوحدات في البيانات إصدار ■
 منسقاً  دائماً  ليس المختلفة، التنظيمية

 اإلحصائية المعايير إلى االفتقار ■
 والناشئة يدةالجد للمواضيع

تعزز الدول األعضاء ُنظم إحصاءات ومعلومات سوق العمل باستخدام معايير إحصائية دولية وتقدم التقارير بشأن إطار  :8-المؤشر ألف 
 المؤشرات العالمي ألهداف التنمية المستدامة

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 الوطنية والمعلومات والمعايير اإلحصاءات نظم تعزيز
 المحسنة اإلحصائية المسوح خالل من العمل لسوق

 األخرى. اإلحصائية المصادر واستخدام

 إصدار على قادرة ليست عضواً  دولة 25 دولة عضواً  73
 استناداً . )األساسية العمل سوق إحصاءات

 (7306-7304الفترة  بيانات إلى

 أحدث تستخدم المستدامة للتنمية الوطنية اتاالستراتيجي
 وتحليالتها؛ وإحصاءاتها الدولية العمل منظمة أبحاث

 العمل الهيئات المكونة لمنظمة بمشاركة وتوضع
 الدولية.

 (7305صفر ) دولة عضواً  06

واإلبالغ عنها لما ال يقل عن  الوطنية البيانات جمع
عهد  لتيا من المؤشرات والثاني األول نصف المستوى

إطار المؤشرات  في الدولية العمل منظمة بها إلى
 العالمي ألهداف التنمية المستدامة.

دولة عضواً )باالستناد إلى إحصاءات  20 دولة عضواً  73
7304-7306) 
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 واإلبالغ للرصد الصلة ذات الوطنية المؤشرات إصدار
 الالئق، بالعمل المتعلقة التنمية المستدامة عن أهداف

 .ودعمها الدولية العمل منظمة ى مشورةبناء عل

 بلد، بكل خاص مؤشرات صفر )إطار دول أعضاء 03
 بلد( كل ويقرره يضعه

تدعو الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والمنظمات متعددة األطراف والمنظمات اإلقليمية وشركاء التنمية، على نحو فعال  :3-المؤشر ألف 
يا العمل الالئق في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة والنتائج المتفق عليها دولياً على المستوى اإلقليمي وبنهج منسق، إلى إدراج قضا

 والعالمي

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 خط األساس الهدف

 يعادلها ما للمساعدة اإلنمائية أو المتحدة األمم عمل أطر
 من األقل على تدرج دعامتين التخطيط، رأط من

 الالئق. العمل برنامج

أطر عمل األمم المتحدة  من المئوية النسبة في المائة 23
 من أطر يعادلها ما أو اإلنمائية للمساعدة
-7305 الفترة في الموضوعة التخطيط
 من األقل على دعامتين تتضمن 7302
 الالئق العمل برنامج

ذلك  في بما المصلحة، بأصحا متعددة الشراكات
 لتنفيذ المثلثة، والشراكات بلدان الجنوب بين الشراكات

 العمل الالئق. تدعو إلى توفير المستدامة، التنمية أهداف

الجديدة  الشراكات من عدد استحداث في المائة 03زيادة بنسبة 
أهداف  لتنفيذ المصلحة أصحاب متعددة

-7305 الفترة في التنمية المستدامة،
7302 

والشركاء  الدولية العمل تمكين الهيئات المكونة لمنظمة
 الوطنية متعددة العمليات في المشاركة من اإلنمائيين
 من أهداف التنمية المستدامة لتنفيذ المصلحة أصحاب

 غير ذلك من أو الدولية العمل منظمة قدرات بناء خالل
 الدعم. أشكال

فيها الهيئات  تشارك يالت البلدان عدد في المائة 03زيادة بنسبة 
ألهداف  الوطنية العمليات في المكونة

 7302-7305 التنمية المستدامة في الفترة

إلى اعتماد  الدولية العمل لمنظمة تدعو الهيئات المكونة
 في الالئق العمل إدراج خالل من الالئق العمل سياسات
 عن الصادرة والقرارات واإلعالنات الختامية الوثائق
 األطراف. إلقليمية ومتعددةا الهيئات

 الختامية واإلعالنات الوثائق عدد في المائة 6زيادة بنسبة 
 الفترة في اعتمدت التي والقرارات

 الالئق العمل لتشجيع 7305-7302

 
 

 اإلدارة الفعالة والناجعة للمنظمةالنتيجة باء:  

 

إعالن النتيجة: تعمل منظمة العمل الدولية على نحو فعال 
تمشيًا مع دستورها وقواعدها ولوائحها والقرارات التي وناجع 

 تتخذها هيئات اإلدارة فيها.

 المسألة الواجب معالجتها

تهدف هذه النتيجة إلى ضمان التشغيل األمثل لهيئات إدارة  .853

منظمة العمل الدولية ووظائف اإلدارة السديدة فيها وفعالية رصد 

اء برنامجه وميزانيته موارد المكتب واإلشراف عليها ومساءلته إز

 وتحسين الخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

إصالح مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي والتقييم  أثمر .854
بشأن أثر إعالن العدالة  7305الذي أجراه المؤتمر في عام 

عالية ر وثائق موجزة ونش بما في ذلكمنافع هامة،  ،االجتماعية
وفي وقتها وإعداد وإدارة االجتماعات على نحو فعال،  الجودة

. وأُحرز تقدم واإلدارة الفعالة وكلها أمور مجدية من حيث الكلفة
مشجع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي تقدمها هيئات اإلشراف 

تنفيذاً سريعاً، على الرغم من الحاجة إلى جهود إضافية لتحسين 
 إدماج ثقافة التقييم في التعلم التنظيمي.زيادة لمتابعة وا

 التغيرات المتوقعة

إّن تحقيق هذه النتيجة يستلزم ال محال مشاركة واسعة  .855
صنع القرارات ووضع  عملياتونشطة للهيئات المكونة في 

 أولويات المنظمة.

 والتغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .856

 لسديدة الرئيسية من خالل دعم تحسين سير هيئات اإلدارة ا
 المكتب؛ فيعملية اإلصالح وتعزيز فعالية وظائف الدعم 

  مواصلة تحسين اإلشراف بغية مساعدة كبار المديرين على
تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين وتخصيص الموارد 

 لها؛

  منظمة العمل الدولية لدى مخاطر التطوير ثقافة إدارة
 ا المتعلق بإدارة المخاطر؛وتحسين تطبيق إطاره

  استخدام أوسع نطاقاً للتقييم على مستوى المكتب والتركيز
بشكل أكبر على استخدام استنتاجات التقييم من أجل تنوير 
القرارات التي تتخذها هيئات اإلدارة في منظمة العمل الدولية 

 وإدارة تنفيذ البرنامج.
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 وسائل العمل

 هيئات اإلدارة السديدة □

صل المكتب دعم تنفيذ مبادرة اإلدارة السديدة مع سوف يوا .857
التركيز على دور االجتماعات اإلقليمية وسير أعمالها وتنفيذ قرار 

بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل  7305عام 
دعم  :الالئق وتعزيز أوجه الكفاءة. كما سيستمر المكتب في

ال االجتماعات الرسمية االلتزام الثالثي عند وضع جداول أعم
تطبيق سياسته بشأن إعداد الوثائق، بغية  ؛لمنظمة العمل الدولية

تعزيز نموذج  ؛توفير وثائق عالية الجودة وموجزة وفي وقتها
 تخفيض استهالك الورق.

توفير خدمات قانونية ومالية عالية كذلك سيواصل المكتب  .852
القرارات  الجودة وفي وقتها بغية ضمان أن تكون عمليات صنع

والعمليات التشغيلية متسقة مع الدستور والقواعد واللوائح 
المطبقة. وسينصّب التركيز على ترشيد القواعد اإلجرائية ألجهزة 
اإلدارة السديدة واالجتماعات ودعم القواعد الداخلية بشأن الشفافية 

التصديق على اتفاقية األمم المتحدة  تشجيعوالمساءلة و
 لوكاالت المتخصصة وحصاناتها.امتيازات ابشأن 

 اإلشراف □

سيواصل المكتب تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات  .852

اإلشراف على وجه السرعة وفي ضوء الموارد المتاحة. وبعدما 

قام بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تنفيذاً كامالً في 

لتكيف السنوات السابقة، سيصب تركيزه على رصد المستجدات وا

وبالصيغة التي توضع  مع المعايير الجديدة والمنقحة عند وضعها

 تحقيق. وسيستمر رصد وتكييف اإلجراءات الداخلية من أجل فيها

 موارد.عن الأقصى حد من الفعالية وضمان مساءلة كاملة 

وسيستمر المكتب في إدارة المخاطر باالستناد إلى سجل  .861

( 0)انظر الجدول  7302-7302المخاطر االستراتيجية للفترة 

وسوف يضع قاعدة بيانات بشأن إدارة المخاطر تستند إلى 

المديرين على اإلبقاء على  لمساعدةتكنولوجيا المعلومات 

 السجالت المتعلقة بإدارة مخاطر وحداتهم.

 8102-8102للفترة  المخاطر سجل :3 الجدول

 
 السبب الجذري المحدد  المخاطر

 دة()األسباب الجذرية المحد
 الجهات المسؤولة  النشاط االستدراكي

 عن تدارك المخاطر

قيام الهيئات المكونة  0
والجهات المانحة بالحد من 

برنامج العمل إزاء التزامها 
تمويل البرامج إزاء الالئق و

 والمشاريع

إخفاق منظمة العمل الدولية في مواءمة 
قدراتها التقنية ومواردها وعملياتها 

وجية مع األولويات ووسائلها التكنول
االستراتيجية. وعدم تركيز حشد الموارد 

على المجاالت التي يمكن في إطارها 
تحقيق المالءمة والتأثير واالستدامة. 

وعدم كفاية تخطيط التقدم المحرز في 
تنفيذ البرامج والمشاريع، وقياسه 

والتبليغ عنه. استعراضات المانحين 
 تكشف عن عدم تحقيق التوقعات.

عمليات وإجراءات تخطيط المشاريع  تعزيز
وتصميمها وتقييمها. تركيز الموارد على 

األولويات المحددة من خالل الخطة 
االستراتيجية والبرنامج والميزانية والبرامج 

القطرية للعمل الالئق وخطط العمل القائمة على 
النتائج، والتركيز على البرامج الجادة والوجيهة 

عامة والمترافقة بالكتلة الموجهة نحو السياسة ال
الحرجة المالئمة لتحقيق أثر كبير. وتعزيز 

 الرصد والتقييم وإعداد التقارير.

 المدير العام
 نواب المدير العام

تعطل تنفيذ برامج ومشاريع  8
التعاون اإلنمائي، مما يؤثر 

سلباً على سمعة منظمة 
العمل الدولية وعلى تمويل 

التعاون اإلنمائي في 
 المستقبل

عدم فعالية التنسيق بين منظمة العمل 
الدولية/ المقر والمكاتب الخارجية خالل 
فترة تصميم وتقييم البرامج أو المشاريع. 

وعدم تحديد ومعالجة المخاطر 
المؤسسية والسياقية والتشغيلية 

والبرنامجية، على النحو المالئم في 
 عملية التصميم.

يع ضمان أن تمتثل تقييمات البرامج والمشار
إلطار منظمة العمل الدولية إلدارة المخاطر 
المؤسسية لضمان تحديد المخاطر الرئيسية 
ودراستها على النحو السليم قبل اتخاذ قرار 
بقبول مقترح المشروع. وتوضيح وتعزيز 

األدوار والسلطات والمسؤوليات فيما يتعلق 
بمواءمة االلتزامات بالبرامج والمشاريع مع 

وكفالة أن تحقق إجراءات  الوالية والقدرات.
 رصد التنفيذ مستويات مالئمة من التنسيق.

نائب المدير العام 
المعني بالعمليات 

الميدانية والشراكات، 
نائب المدير العام 
المعني بالسياسة 

 العامة

تأثير أزمة من األزمات سلباً  3
على سير األنشطة الرئيسية 

 أو استمرارية سير العمل

ركة في المواقع تعّرض زيادة المشا
للعنف السياسي. وعدم معالجة آثار 

الهجمات اإلرهابية أو الكوارث الطبيعية 
أو األحداث الرئيسية المرتبطة بالصحة 

أو األمن، في خطط استمرارية سير 
العمل في منظمة العمل الدولية/ المقر 
وفي المكاتب الخارجية. وعدم تقاسم 

 الدروس المستفادة من األزمات السابقة
وإدراجها في التخطيط الستمرارية سير 

العمل. وعدم فعالية إدارة األزمات. 
وعدم تناسب الوسائل األمنية في مباني 
منظمة العمل الدولية والوسائل األمنية 

عند السفر أو في مواقع المشاريع خارج 
 المنظمة مع درجة التعرض للخطر.

يوفر إطار إدارة المخاطر آليات لزيادة 
المتعلقة بالمخاطر قبل االنكباب  االعتبارات

على معالجتها. وتضطلع منظمة العمل 
الدولية/المقر والمكاتب الخارجية بإعداد خطط 
إدارة القدرة التنظيمية على التحمل وصيانتها. 
وإنشاء فرق إلدارة األزمات في منظمة العمل 
الدولية/المقر والمكاتب اإلقليمية واالضطالع 

درة التنظيمية على بصيانة خطط إدارة الق
التحمل والتمرن عليها واستعراضها على نحو 
منتظم. وتعزيز اإلرشاد والتدريب في شؤون 

 األمن.

نواب المدير العام 
والمديرون 
 اإلقليميون
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 السبب الجذري المحدد  المخاطر

 دة()األسباب الجذرية المحد
 الجهات المسؤولة  النشاط االستدراكي

 عن تدارك المخاطر

عدم وفاء دولة عضو واحدة  4
أو أكثر أو الجهات المانحة 
بالتزاماتها المالية. ومعاناة 

منظمة العمل الدولية من 
لتمويل نقص في ا

واضطرارها إلى وقف 
 األنشطة نتيجة لذلك

تأخير في دفع االشتراكات المقدرة نتيجة 
قيود الميزانية الخاصة بالدول األعضاء. 

وتراجع التزام الدول األعضاء و/أو 
الجهات المانحة ببرنامج العمل الالئق 

 لمنظمة العمل الدولية.

رصد التدفقات النقدية بشكل منتظم. واعتماد 
ة العمل الدولية مؤقتاً على صندوق رأس منظم

المال العامل. وتحديد وتأجيل أو إلغاء البرامج 
والمشاريع واألنشطة منخفضة األولوية. 

والتماس اإلرشادات من مجلس اإلدارة حسب 
 مقتضى الحال.

أمين الصندوق 
والمراقب المالي 

وفريق كبار 
 المديرين

خضوع شريك مصرفي  5
أساسي لمنظمة العمل 
الدولية إلى الحراسة 

القضائية. ومعاناة المنظمة 
من الخسائر المالية ووقف 

التشغيل وسوء السمعة، 
 نتيجة لذلك

نظام المراقبة الداخلية التابع لمنظمة 
العمل الدولية والرامي إلى رصد مالءة 
الشركاء المصرفيين أو خطر التعرض 

للغش، ال يتالءم مع الطيف الكامل 
 لكشوفات المصرف.

ضع بروتوكوالت صارمة النتقاء المصارف، و
تراعي تصنيف االئتمان وترتيبات مقايضة 

الديون وتنويع النظراء ومدة االستثمار. 
واضطالع مهنيين مستقلين في هذا القطاع 
باستعراض وتأييد استراتيجيات االستثمار 

 وانتقاء النظراء.

أمين الصندوق 
 والمراقب المالي

 عوامل اقتصادية طارئة 6
تؤدي إلى تناقص قدرات 
الميزانية العادية لمنظمة 

العمل الدولية. ونتيجة لذلك، 
عدم كفاية الموارد لضمان 

التنفيذ الكامل لبرنامج العمل 
 المدرج في ميزانية المنظمة

االضطرابات المالية العالمية تفضي إلى 
تقلبات غير متوقعة في أسعار الصرف 

 وإلى التضخم.

ر األمريكي لفترة السنتين المتطلبات من الدوال
توفر األساس لعقود الشراء اآلجلة التي تضمن 
تحويل الفرنك السويسري إلى دوالر أمريكي 
بحسب سعر الصرف المعتمد في الميزانية. 

ويجري رصد العملة التي بحوزة منظمة العمل 
الدولية للحد من التعرض لمخاطر أسعار 
صرف العملة. وتدرج توقعات التضخم 

رة عن مصادر مشهورة مستقلة، في الصاد
عملية إعداد البرنامج والميزانية. وُتلتمس 

اإلرشادات من مجلس اإلدارة حسب مقتضى 
 الحال.

أمين الصندوق 
 والمراقب المالي

يؤدي تضارب في المصالح  7
أو عمل احتيالي، إلى تعرض 

منظمة العمل الدولية 
لخسارة مالية كبيرة وإلحاق 

 الضرر بسمعتها

اءات وممارسات العناية الواجبة إجر
الرامية إلى تالفي تضارب المصالح 

والحد من فرص ارتكاب عمليات 
االحتيال، إضافة إلى نظم المراقبة 

الداخلية الرامية إلى الكشف عن عمليات 
االحتيال، ال تتسم بالقدر الكافي من 

 الصالبة.

تطبيق سياسات وممارسات أخالقية وغير 
بيقاً فعاالً في المقر والمواقع متهاونة إطالقا، تط

الميدانية على السواء. وتدريب المديرين على 
الوقاية وبذل العناية الواجبة. وضمان حماية 

المبلغين عن المخالفات. وكفالة قيام آليات 
المراقبة الداخلية بالفصل بين المهام أو إنشاء 

ضوابط تخفيفية أخرى. ووضع قواعد 
ليف من أجل وإجراءات بخصوص صرف التكا

الرصد المالي للوكالء المنفذين. وإنشاء وحدة 
مهنية مخصصة للتحقيق داخل مكتب المراجعة 

 الداخلية واإلشراف.

أمين الصندوق 
 والمراقب المالي

اعتبار الحلول المركزية  2
لتكنولوجيا المعلومات غير 
مالئمة للغرض المتوخى. 
وتكاثر الحلول المركزية 

ت غير لتكنولوجيا المعلوما
الخاضعة للرصد، مما 

يعرض البيانات الحساسة 
لخطر الفساد أو انتهاك 

 السرية أو ازدواجية الحلول

ُنظم منظمة العمل الدولية المكيفة بشكل 
كبير تحول دون اإلدراج المنتظم 

لجوانب التقدم في التكنولوجيا. والقيود 
المفروضة على الموارد تمنع تمديد 

ت الستيعاب نطاق تكنولوجيا المعلوما
إدماج الحلول الخاصة بكل وحدة 

 وتحديثها وصيانتها.

تضمن اإلدارة السديدة لتكنولوجيا المعلومات أن 
يجري جرد الحلول الالمركزية والقائمة بذاتها 

وأن ُتمنح األولوية، وأن تحظى احتياجات 
تكنولوجيا المعلومات المحددة لكل وحدة بالدعم. 

تكييف ويجري وفقاً لذلك استعراض و
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وتخطيطها 

 وميزانيتها بصورة منتظمة.

نائب المدير العام 
المعني باإلدارة 

 واإلصالح

إلحاق الضرر بمركز بيانات  2
منظمة العمل الدولية أو غير 

ذلك من الهياكل األساسية 
لتكنولوجيا المعلومات، مما 
يؤدي إلى فقدان معلومات 

نية النفاذ مهمة وعدم إمكا
 إلى التطبيقات األساسية

ال تحمي تدابير السالمة واألمن فعلياً 
بيانات منظمة العمل الدولية من التدفئة 
المفرطة أو الحرائق أو الفيضانات أو 

انقطاع الكهرباء أو الحركة واالنهيارات 
أو االختراقات. وإتالف الكابالت 
األساسية خالل أعمال الصيانة أو 

 التجديد.

فيذ عملية استنساخ البيانات الحية خارج تن
 ،المنظمة وخدمات استضافة التطبيقات الحرجة

ووضع إجراءات استئناف التشغيل بعد 
الكوارث. وتعزيز هيكلية مركز البيانات 

ومحيطه وتحسين جودة الهواء المكيف وتركيب 
ُنظم اإلنذار والكشف ونظام الطاقة الزائدة عن 

سبل الوصول إلى الحاجة. وتقييد ومراقبة 
مركز البيانات. وقيام سجل المخاطر المتعلق 

 مقر منظمة العمل الدولية،بأعمال تجديد مبنى 
بمعالجة المخاطر الناجمة عن إتالف الكابالت 

 األساسية.

نائب المدير العام 
المعني باإلدارة 

 واإلصالح
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 السبب الجذري المحدد  المخاطر

 دة()األسباب الجذرية المحد
 الجهات المسؤولة  النشاط االستدراكي

 عن تدارك المخاطر

عدم كفاية قدرات الموارد  01
البشرية للوفاء بالوالية 

منظمة العمل األساسية ل
الدولية وتحقيق األهداف 

المحددة التي وضعتها 
هيئاتها المكونة. ونتيجة 

لذلك، إلحاق الضرر بسمعة 
منظمة العمل الدولية 

والتأثير سلباً على تمويل 
 البرامج والمشاريع

عدم مالءمة السياسات والممارسات فيما 
يتعلق بإجراءات تخطيط القوى العاملة 

وإدارة األداء  والتوظيف واالختيار
 .وتطوير الموظفين

تنفيذ أداة مواصفات المستخَدمين. وتحسين 
، بما في ذلك عملية تخطيط القوى العاملة

على نحو منهجي. وتكييف  تخطيط الخالفة،
وتنفيذ سياسات . إجراءات التوظيف واالختيار

منقحة بشأن العقود وحراك الموظفين. وتركيز 
شتراطات عملية تطوير الموظفين على اال

وتعزيزها. وتشجيع  من الكفاءاتاألساسية 
 االمتثال إلجراءات إدارة األداء.

المدير، إدارة تنمية 
 الموارد البشرية

عدم مالءمة االتصاالت  00
للغرض المتوخى. والتأثير 

سلباً على مركز منظمة 
العمل الدولية كوكالة 

 مرجعية فيما يتعلق بواليتها

علق بوالية تفتقر االتصاالت فيما يت
منظمة العمل الدولية وموضعها، إلى 
التركيز والتنسيق. ويؤدي المنظور 

الضيق لالتصاالت إلى ضعف أو انعدام 
التأثير على جميع الجهات صاحبة 

المصلحة الرئيسية. وعدم تشديد أنشطة 
التوعية واالتصاالت تشديداً كافياً على 

تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية. وعدم 
ة الدعم المقدم لتلبية االحتياجات كفاي

المحلية في مجال االتصاالت. 
واالتصاالت فيما يتعلق باألحداث 
 الخطيرة غير استلحاقية بما يكفي.

وضع استراتيجية اتصاالت تهدف إلى تعزيز 
اإلطاللة المؤسسية لمنظمة العمل الدولية 

واالرتقاء بالقدرات التقنية للمنظمة بهدف تحقيق 
التأثير واالستدامة. وتتضمن المالءمة و

االستراتيجية االحتياجات المحلية في مجال 
االتصاالت وتعزز الصحافة المحلية وتغطية 
وسائل اإلعالم االجتماعية، وتستهدف جميع 
الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية. والقيام 

بعمليات لرصد تنفيذ االستراتيجية وتقديم 
 تعقيبات لمراجعتها وفقاً لذلك.

ب المدير العام نائ
المعني باإلدارة 

واإلصالح؛ مدير 
إدارة االتصاالت 

 والمعلومات العامة

تؤدي حاالت التأخير  08
والتعطيل في تجديد مبنى 

مقر منظمة العمل الدولية، 
إلى تجاوز التكلفة المقررة 

ووقف التشغيل وإلحاق 
 الضرر بسمعة المنظمة

عدم تقديم توضيحات كاملة بشأن نطاق 
بة أعمال التجديد إلى المقاولين أو وصعو

عدم تضمينها في العقود. وإخفاق 
المقاولين في الوفاء بااللتزامات التعاقدية 

المتعلقة باألعمال أو المهل الزمنية. 
وحيلولة حدث متصل بالسالمة أو األمن 
دون الوصول إلى مبنى المقر. وحيلولة 
األحداث المتصلة بأحوال الطقس دون 

ال. وتعطيل عملية إدارة تنفيذ األعم
المشروع لشغور منصب رئيسي أو 

 لغياب طويل األجل.

اإلبقاء على سجل شامل للمخاطر ورصد إدارة 
المخاطر. ووضع هيكل فعال لتنظيم وإدارة 
المشاريع يعمل على نحو مجٍد، بما في ذلك 

القيام بمراجعات داخلية منتظمة وضمان 
لمشاكل الكشف عن تنبيهات اإلنذار المبكر با

وإخضاع طلبات ومعالجتها في الوقت المناسب. 
تقديم المقترحات وصيغ العقود الستعراض 

خبير خارجي من أجل التأكد من دقتها 
مطالبة واكتمالها، وإدراج األحكام الجزائية. و

معاينة المواقع ألغراض السماح بلمقاولين با
التشخيص. وتعيين موظف معني بالسالمة 

وإعداد سجل لمخاطر  والصحة المهنيتين.
السالمة واألمن خصيصاً ألعمال التجديد وتنفيذ 

استراتيجيات التخفيف. ومراعاة األحوال 
الجوية في أعمال التخطيط. ووضع خطة 

تضمن استمرارية العمل. وإدراج عملية إدارة 
األزمات المتعلقة بمشروع التجديد في جهوزية 

 منظمة العمل الدولية إلدارة األزمات.

ب المدير العام نائ
المعني باإلدارة 

 واإلصالح

يتعذر على مؤتمر منظمة  03
العمل الدولية أو مجلس 
اإلدارة االضطالع ببعض 

الوظائف المنصوص عليها 
في النظام األساسي، مما 

يؤدي إلى تعطيل سير عمل 
المنظمة وإلحاق الضرر 

 بسمعتها

تعذر تجاوز الخالفات العصية القائمة 
هيئات المكونة ضمن بين مجموعات ال

الجداول الزمنية المتاحة. واالستهانة 
بدرجة تعّقد المسائل المؤدية إلى نشوء 

 الخالفات العصية.

إجراء اتصاالت وحوارات منتظمة مع الهيئات 
المكونة بشأن المسائل الناشئة. ويتخذ المدير 

العام مبادرات لمنع حدوث أي أزمة مؤسسية 
 و/أو التخفيف من حدتها.

دير العام، فريق الم
 كبار المديرين

 

 التقييم □

في تقييم المن شأن نتائج التقييم الخارجي المستقل لوظيفة  .860
أن تنير استراتيجية تقييم ، 7305منظمة العمل الدولية لعام 

؛ وستواصل اللجنة االستشارية 7370-7302المكتب للفترة 
ات التقنية التقييم. وستحصل اإلدارنتائج نشر  ،من جهتها ،للتقييم

 اتالتقييم وتقييم نتائجعلى إرشادات أفضل من حيث استخدام 

األثر، حتى تتمكن من إيجاد حلول سياسية فعالة وتوثيق مساهمة 
 .7303منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج عام 

 أهم النتائج

ستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل  .868
 فترة السنتين ما يلي:
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  إجراء استعراض شامل ألثر عملية اإلصالح المضطلع بها
 فيما يتعلق بمختلف هيئات اإلدارة في منظمة العمل الدولية؛

  وضع نموذج فعال وسهل المنال للحد من استهالك الورق
 بالنسبة إلى جميع الوثائق واالجتماعات الرسمية؛

  الحصول على رأي مستوفى لمراجع الحسابات الخارجي
 صدار بيان المراقبة الداخلية؛ومواصلة إ

  إجراء ست عمليات تقييم رفيعة المستوى وإعداد تقريرين
تقييماً للمشاريع وعشر دراسات لألثر أو  23سنويين للتقييم و
 دراسات جامعة؛

 إنشاء قاعدة بيانات إلدارة المخاطر؛ 

  اجراء استعراض خارجي لضمان جودة مكتب المراجعة
 الداخلية واإلشراف.

 ات الخارجيةالشراك

سوف يواصل المكتب تعزيز عالقاته مع الهيئات  .863
، بما فيها المعنيةالمؤسسية لألمم المتحدة وغيرها من الكيانات 

المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية 
المستدامة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في األمم المتحدة المعني 

شتركة ولجنة الخدمة المدنية الدولية بالتنسيق ووحدة التفتيش الم
 وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.

 المؤشرات

   
 ووضع السياسات في هيئات منظمة العمل الدوليةالسديدة اإلدارة وظائف فعالية  :0-المؤشر باء 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 وتوحيد وتحديث تبسيط ترشيد وزيادة ■ ذ تدابير اإلصالح المتفق عليها تنفيذاً فعاالً.تنفي
أعمال  تنظم التي واإلجراءات القواعد
 اإلدارية واالجتماعات الهيئات

 الرسمية.

والقواعد  اإلجراءات تنفيذ مستوى
 استعراض عن المالئمة، الناشئة
 .7302 عام نهاية االختبارات حتى

 بشأن لتخطيط والمشاوراتا تحسين ■
 المؤتمر. انعقاد قبل المعيارية، البنود

 

 من االجتماعية بالعدالة بشأن الدفع قدماً  القرار تنفيذ
اإلدارية  القرارات صنع في يتجلى العمل الالئق، خالل

 الدولية. العمل منظمة والتنظيمية في

 يتعين العمل برنامج عناصر جميع
 .7302 عام نهاية بحلول إنجازها

 مجلس المزمع أن يعتمده العمل برنامج
 .7302 عام مارس /آذار في اإلدارة

الهيئات اإلدارية  تتخذها التي للقرارات آلية رصد تنفيذ
 .الدولية العمل في منظمة

 عن منتظمة تقارير لتقديم إجراء اعتماد
خطة  متابعة والموافقة على القرارات

 .العمل

 .الرسمية الرصد إجراءات غياب

 فعالية تخطيط وإعداد وإدارة دورات مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية: 8-المؤشر باء 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 في إلكتروني شكل في موجزة رسمية وثائق توفير
 تنفيذ) الرسمية االجتماعات لجميع المناسب الوقت
 تخفيض استهالك الورق(. نموذج

في المائة من الوثائق الرسمية  033 ■
منشورة في صيغة إلكترونية وفي 

  الوقت المحدد.

في المائة من الوثائق الرسمية ما  76 ■
قبل الدورة منشورة فقط في صيغة 

 إلكترونية.

لما  الرسمية في المائة من الوثائق 63 ■
فقط في صيغة  منشورة بعد الدورة
 إلكترونية.

 الدورة لما بعد الرسمية الوثائق جميع ■
 منشورة فقط في صيغة إلكترونية.

 تتم التي الكلمات حجم يزيد ال ■
 معالجتها.

في المائة من الوثائق الرسمية  26 ■
 منشورة إلكترونياً وفي الوقت المحدد.

صفر في المائة من الوثائق الرسمية  ■
 فقط.منشورة إلكترونياً 

الفترة هدف مليون كلمة معالجة ) 02 ■
في  03 تخفيض: 7305-7302
 مليون 73 ات البالغةعبارلل المائة

، 7306-7304 في المجهزة
 في المائة 06 بنسبة المخفضة أصالً 

 .(السابقة السنتين فترةب مقارنة

 الرسمية االتصاالت في المائة من 28 تخفيض استهالك الورق. نموذج تنفيذ

 .إلكتروني شكل في حصراً  مرسلة
 الرسمية من االتصاالت في المائة 01

 إلكتروني شكل في حصراً  مرسلة

(8101-8108.) 
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اإلدارة الفعالة والكفؤة للوقت في جلسات االجتماعات 
 الرسمية.

 مع أقصى كحد في المائة 03 فارق -أو+ 
 عليها المتفق األولية العمل خطة

 .لالجتماعات

 على األساس تحدد لخط النسبة المئوية
 عام في اإلدارة مجلس دورات نتائج أساس

 العمل مؤتمر ودورة ،7302و 7305
االجتماعات  عن فضالً  ،7302 في الدولي

 .7302 عام في القطاعية

 جودة الخدمات القانونية من أجل سير أعمال مؤسسي على نحو فعال: 3-المؤشر باء 

 معايير النجاح

 ب أن تستوفي التالي:النتائج الجديرة بالذكر يج

 خط األساس الهدف

 ،للوقت وموفرةجيدة  قانونية مشورة المحدد. الوقت ذات جودة ومقدمة في قانونية خدمات
 لتوفير والمكتب المنظمة إلى مقدمة

 هما.ومصالح املمركزه الفعالة الحماية

 للتحديات التصدي في المستمر التحسين
 .والمخاطر القانونية

 امتيازات بشأن المتحدة األمم فاقيةات على التصديق
 المتخصصة وحصاناتها. الوكاالت

 على جديدة تصديقات 0 على الحصول
 امتيازات بشأن المتحدة األمم اتفاقية

 المتخصصة وحصاناتها. الوكاالت

في اتفاقية  أطراف دولة عضواً غير 57
 0242لعام  والحصانات االمتيازات

(7305.) 

 فيذ وظائف اإلشراف والمساءلة وإدارة المخاطرجودة تن: 4-المؤشر باء 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 خط األساس الهدف

 البيانات عن الخارجي الحسابات ارتياح مراجع مستوى
 الموحدة. المالية

 الخارجي الحسابات مستوفى لمراجع رأي
 للمعايير التام واإلبقاء على االمتثال

 الدولية. المحاسبية

 الخارجي الحسابات مستوفى لمراجع رأي
 في الدولية المحاسبية للمعايير تام وامتثال

 .7306 عام

 مراجعة لتوصيات الفعال للتنفيذ الالزمة الزمنية الفترة
 .الحسابات

 توصيات تنفيذ عن المسؤولة الوحدات ■
 في عملها خطط اإلشراف، تقدم

 تقرير رإصدا من أشهر ثالثة غضون
 الحسابات. مراجعة

 مراجعة الحسابات توصيات جميع ■
 غضون في تنفذ اإلدارة، من المقبولة

 .التقرير من تاريخ أشهر ستة

 لردود المكتب الزمني متوسط اإلطار ■
 الداخلية المراجعة تقارير على

، 7306-7304 الفترة في للحسابات
 أشهر. 6.2 كان

 جعةالمرا من توصيات المئوية النسبة ■
 تنفيذاً  الداخلية للحسابات، المنفذة

 ستة من الموعد المحدد بحلول كامالً 
 في المائة في 52.2 بلغت أشهر،
 .7306-7304 الفترة

 الداخلية المعلقة للمراجعة من التوصيات المئوية النسبة
 الحسابات. مراجعة متابعة في تحدد للحسابات،

 في تحديدها تم المائة في 70 حوالي المعلقة. التوصيات من المائة في 02
 خالل الحسابات مراجعة عمليات متابعة

 .7306-7304 السنتين فترة

 والحفاظ بالكامل المخاطر إدارة تنفيذ إطار المنظمة. نطاق على المخاطر إدارة إطار تنفيذ مستوى
 .عليه

 عام في المخاطر إلدارة إرساء إطار
7306. 

 الدولية العمل منظمة موظفي بين الوعي مستوى
 للسلوك األخالقية بالمعايير المتعلقة والوثائق اإلدارية

 واإلبالغ عن المخالفات.

 الموظفين وعي من في المائة 63 زيادة
 بالوثائق اإلدارية المعنية. 

 عام للموظفين االستقصائية الدراسة نتائج
 .بشأن األخالقيات 7302

وصيات المنبثقة عن التقييمات المستقلة في عملية صنع القرارات من جانب إدارة منظمة العمل مدى كفاية استخدام النتائج والت: 5-المؤشر باء 
 الدولية ومجلس اإلدارة

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 خط األساس الهدف

 التقييم الهيئات المكونة واإلدارة لنتائج استخدام تحسين
 ديدة.اإلدارة الس من أجل

 تواصل اللجنة االستشارية للتقييم ■
 متابعة في كبيرة مساهمة تقديم

 .رفيعة المستوى التقييمات توصيات

 23 تبلغ المشروع توصيات متابعة ■
 .األقل على المائة في

توصيات وحدة  من المائة في 26 ■
اإلرشاد  في جزئياً  أو كلياً  ترد التقييم

في البرنامج  االستراتيجي المقدم
 .7370-7373 لميزانية للفترةوا

مستوى مدخالت اللجنة  تقييم ■
 عام بحلول نهاية االستشارية للتقييم

7302. 

 في المائة 22و في المائة 24 بين ■
 .7305-7306 للفترة

-7303 للفترة في المائة 63 إلى 43 ■
 عملية التقييم إلى استناداً  ،7306

 .7306 عام في بها المضطلع
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 مع وعمليات تقييم للمشاريع تمشياً  وىالمست رفيعة جودة
منظمة التعاون  معايير حددتها كما الجيدة الممارسات

 المتحدة األمم والتنمية في الميدان االقتصادي وفريق
 .بالتقييم المعني

 في 26 أن تؤكد الخارجية التقييمات ■
 تلبي المشاريع من تقييمات المائة

في منظمة التعاون  الجودة معايير
االقتصادي  الميدان ية فيوالتنم

 .وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

-7304 الخارجية للفترة التقييمات ■
 في 23 حوالي أن تظهر 7306

 تلبي المشاريع تقييمات المائة من
 .الجودة معايير

 من مقبولة نوعية على الحفاظ ■
 .المستوى رفيعة التقييمات

، 7300 في أجري مستقل استعراض ■
 المستوى إلى أن الجودة ترقىأكد 

المطلوب، وعلى التقييم الخارجي 
أن يؤكد خط  7305 المستقل في عام

 .األساس أو ينشئ خط أساس جديداً 

من جانب  األثر تحسين تقييمات ■
 منظمة التقنية ومكاتب اإلدارات

اتباع إرشادات  نتيجة الدولية العمل
 وحدة التقييم.

مثلى وال نوعية تقييمات األثر ليست  ■
موحدة كما هو مبين في تقرير تقييم 

وحدة التقييم بشأن تقييم األثر في عام 
7304. 

 منظمة موظفي بين وممارسته التقييم على القدرة تحسين
 .وهيئاتها المكونة الدولية العمل

على األقل من الهيئات  26خضع  ■
التقييم، وجرى  على المكونة للتدريب

 العمل منظمة موظفي من 63اعتماد 
 قائمين كمديري تقييم أو الدولية
 .الداخلي بالتقييم

 تقرير في ورد كما المدربين عدد ■
 .7302 لعام السنوي التقييم

 في في المائة 23زيادة بنسبة  ■
 جانب من المستقلة التقييمية المبادرات

 وأقاليمها الدولية العمل منظمة إدارات
 .اإللزامية التقييمات بخالف

 المبادرات أساس على ديحد عدد ■
 الفترة في بها المضطلع التقييمية
7305-7302. 

 

 

 خدمات الدعم الفعالة واالستخدام الفعال لموارد منظمة العمل الدوليةالنتيجة جيم:  

إعالن النتيجة: يستند المكتب إلى عمليات إدارية فعالة 
فعااًل  ويستخدم جميع الموارد التي ُعهد بها إلى المنظمة استخداماً 

 وناجعًا.

 المسألة الواجب معالجتها

ما فتئ طلب الهيئات المكونة على الخدمات الجيدة يتزايد  .864
أكثر  باتتأّن تحديات عالم العمل  نظراً إلىعلى نحو مطرد 

 إلىأهمية متزايدة  وإلى أن عيناً خارجية ناقدة توليتعقيداً 
ة هذه المسائل لقيمة مقابل المال. ومعالجاالنتائج و عنالمساءلة 

على نحو فعال وناجع ومتجاوب، تستوجب تحسيناً مستمراً في 
العمليات التشغيلية وخدمات الدعم األساسية، بما فيها التدابير 

 األمنية، في المقر واألقاليم.

 الدروس الرئيسية المستخلصة 
 من األنشطة السابقة

سيما استعراض عملية سير  تبّين إصالحات اإلدارة، ال .865
عمال، أنه حتى يكون للتحسينات أكبر أثر ممكن، البد من أن األ

تدعمها ثقافة تنظيمية سليمة وممارسات إدارية متينة وأن تشكل 
 مشاركة اإلدارة العليا والتواصل الداخلي الثابت عوامل أساسية

إدخال التحسينات على نحو شامل وتشاوري  وال بد من. فيها
م الموظفين. ومن شأن لتكون مستدامة وللحصول على التزا

تكنولوجيا المعلومات المتصلة ب حلولالاالستثمار االستراتيجي في 
 أن يفضي إلى المزيد من مكاسب اإلنتاجية.

 التغيرات المتوقعة

 التغيرات الرئيسية المتوقعة هي التالية: .866

 ناجمة عن التحسين المستمر في  ،قيمة أفضل مقابل المال
ارسات إدارية وتنظيمية خدمات الدعم من خالل ُنظم ومم

أكثر فعالية وبفضل العمل ضمن فرق في مختلف أنحاء 
 المكتب؛

  تعزيز أطر البرمجة وآليات تخصيص الموارد استناداً إلى
تطبيق محّسن لإلدارة القائمة على النتائج، على مستوى 

 المكتب؛

 شراكات إنمائية موحدة وأكثر تنوعاً؛ 

 ن والقيادة؛تحسين إدارة األداء وتطوير الموظفي 

 تعزيز االستدامة البيئية، بما في ذلك "تخضير" المكتب؛ 

 .تعزيز سالمة وأمن موظفي منظمة العمل الدولية وممتلكاتها 

 وسائل العمل

 التحسينات على سير األعمال □

سيتواصل العمل في المقر وفي المكاتب الميدانية بشأن  .867
القرارات، زيادة الفعالية وتحسين مستوى الخدمات وسرعة اتخاذ 

باإلضافة إلى إدارة المخاطر على نحو فعال. ومن شأن فريق من 
 يرشدالخبراء في إدارة التغيير في منظمة العمل الدولية أن 
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المسؤولين والموظفين خالل استعراض عملية سير األعمال 
ومواصلة التحسينات وأنشطة المتابعة. وحسب مقتضى الحال، 

معلومات ذات الصلة بغية ضمان سيجري تعزيز ُنظم تكنولوجيا ال
األعمال والتعاون والتبليغ واتخاذ القرارات  سيرالعمليات الجديدة ل

 بشكل فعال وفي حينه.

ومن شأن النتائج الناجمة عن هذه الجهود أن تمّكن المكتب  .862
من زيادة نوعية وفعالية خدمات الدعم التي يقدمها ومن إعادة 

نحو األنشطة السياسية والتقنية  توزيع الموارد من المهام اإلدارية
 عة مباشرة على الهيئات المكونة.فتعود بالمن بحيثوالتحليلية 

 البرمجة االستراتيجية واإلدارة القائمة على النتائج □

سيواصل المكتب تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج على  .862
وسوف يرّكز هذا النشاط على  إجراءاته وأدواته البرنامجية.

اء إطار متكامل للموارد من خالل تحسين الميزنة تعزيز إرس
الجودة االستراتيجية وخطط العمل القائمة على النتائج وضمان 

في تصميم وتنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق، بغية تحسين 
 إطار رصد األداء والتبليغ عنه، على مستوى المكتب.

وارد سيواصل المكتب الجهود الرامية إلى زيادة الم كذلك، .871
المخصصة للبرامج القطرية للعمل الالئق ويجعلها تتسق مع 

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو  الجيل الجديد من أطر
على المستوى القطري ومع  المشابهة تخطيطال أطر

االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ومع أهداف التنمية 
شركاء التنمية وغيرهم  ليشملالمستدامة. وسيعزز نشاط التوعية 

برنامج عمل منظمة ب سعياً إلى االرتقاءمن أصحاب المصلحة، 
 العمل الدولية وتوسيع التمويل الطوعي.

 حشد الموارد والتعاون اإلنمائي □

سوف تسعى منظمة العمل الدولية إلى زيادة حجم  .870
التركيز على بالمساهمات الطوعية دعماً لبرنامج عملها، 

السنوات مع شركاء التنمية الرئيسيين وعلى الشراكات متعددة 
التنويع بغية إشراك شركاء جدد والقطاع الخاص. وسيجري 
توسيع نطاق الشراكات على المستوى العالمي وتقليل حجم 

. وسيجري حشد الموارد على المستويين المرصودةالموارد 
القطري واإلقليمي ومن خالل آليات تمويل األمم المتحدة، بتعاون 

 ق مع المنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة.وثي

 الموارد البشرية □

استناداً إلى نتائج اإلصالحات السابقة في مجال الموارد  .878
فرص  حافظةالبشرية، سوف يواصل المكتب تنويع وتوسيع 

وتكييف مبادرات التعلم بشكل أفضل. ومن لديه التطوير المهني 
عزيز التزام الموظفين أن شأن التدريب على إدارة العمليات وت

 األداء وإدارةيرسي أساس التحسين المتواصل والمستدام للعمليات 
وفهم أفضل للمعايير الداخلية المعنية  على نحو أكثر فعالية

 باإلدارة السديدة والمساءلة.

وسوف يضع المكتب إلدارات الموارد البشرية نموذجاً  .873
االستثمار  أنلة. كما تشغيلياً يضمن الفعالية والمرونة والمساء

تخطيط القوى العاملة ويجذب األفراد الموهوبين سيعزز الهادف 
لتولي مناصب رئيسية؛ ومن شأن المبادرات الجديدة أن تحسن 

بما في ذلك برامج التعاون اإلنمائي، وأن تعزز تطوير  ،التوظيف
المسار الوظيفي؛ وسيدعم نشاط التوعية واإلعالم الحراك 

 بما فيه الحراك فيما بين الوكاالت. -رافي الوظيفي والجغ

 مرافق المكتب □

سوف ُتستكمل عملية تجديد مبنى المقر باالستناد إلى  .874
اإلدارة الواعية للتكاليف والجداول الزمنية. وسُيفضي هذا التجديد 
إلى المساعدة على تخفيض استهالك المكتب للطاقة وتحسين 

 الصيانة وتصريف النفايات.

، 7302-7305ى النتائج المحققة في الفترة واستناداً إل .875
سيجري تحديث خرائط صيانة المرافق التي تمتلكها منظمة العمل 
الدولية، من خالل اتخاذ تدابير مجدية وفعالة من حيث الكلفة، 
سوف تحد من تأثير المكتب على البيئة. والممارسات الفعالة 

الفترة  التي اُختبرت في بعض المكاتب في ،لتصريف النفايات
سوف تطَبق في مجمل مرافق منظمة العمل ، 7305-7302

الدولية. وسيواصل المكتب رصد االمتثال للمعايير الدنيا لألمن 
 التشغيلي ويدخل تحسينات إذا اقتضى األمر ذلك.

 أهم النتائج

ستشمل أهم النتائج التي يتعين على المكتب إحرازها خالل  .876
 فترة السنتين ما يلي:

  العمليات اإلدارية التي تدعمها ُنظم تكنولوجيا زيادة كفاءة
 المعلومات المناسبة؛

  ،تحسين األدوات واإلجراءات المتعلقة بالميزنة االستراتيجية
بالترافق مع تعزيز نظام إعداد التقارير المالية والقائمة على 

 النتائج؛

  بذل المزيد من الجهود المتكاملة لحشد الموارد وإشراك
لمتعددين في أهداف محددة من أهداف أصحاب المصلحة ا

التنمية المستدامة تمشياً مع توصيات االستعراض الشامل 
 للسياسات، الذي يجري كل أربع سنوات؛

 زيادة كفاءة أدوات اإلدارة وممارساتها على مستوى الوحدة؛ 

 استكمال عملية تجديد الحيز المكتبي في مبنى المقر؛ 

 مل الدولية وممتلكاتها.تعزيز سالمة وأمن موظفي منظمة الع 

 الشراكات الخارجية

سوف تواصل منظمة العمل الدولية تعاونها مع الوكاالت  .877
األخرى في منظومة األمم المتحدة في المجاالت التي يمكن أن 
يتسم فيها تزويد الخدمات المشتركة بمزيد من الفعالية والشفافية 

مة في والتجاوب. وعلى المستوى القطري، سيشمل ذلك المساه
تمويل مكاتب المنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة وخدمات 

ومن شأن  ومرافق األمن المشترك والمشتريات المشتركة.
خدمات المشتركة الالمبادرات على مستوى المقر، أن تشمل 

صحة والمؤتمرات والمشتريات المشتركة واالستفادة من لل
  ات وتقاسم الخبرات.االستثمارات في ُنظم تكنولوجيا المعلوم
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 المؤشرات

   
 نجاعة وفعالية خدمات الدعم في منظمة العمل الدولية :0-المؤشر جيم 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 السنتين لفترة األداء إدارة إلطار اإلجمالي االمتثال
7302-7302. 

)مستمد من وثيقة  7302-7305اء الفترة أد في المائة 23
 مجلس اإلدارة(

الدولية،  العمل لمنظمة الخارجية للمكاتب المئوية النسبة
النظام المتكامل  باستخدام كامل بشكل تدار عملياتها التي

 للمعلومات عن الموارد.

 القطرية المكاتب من المائة في 033
 والفرق المعنية بالعمل الالئق

 من اعتباراً  المتوقعة لنتائجا على الحصول
 :7302 عام / ديسمبراألولكانون 

 في المائة من المكاتب اإلقليمية 033 ■

 القطرية المكاتب في المائة من 02 ■
 والفرق المعنية بالعمل الالئق

 تقييم يفيدون عن الذين من المستخدمين المئوية النسبة
 الدولية. العمل منظمة دعم خدمات لفعالية إيجابي

 7302 االستقصائية لعام الدراسة نتائج في المائة 03 بنسبة زيادة

 فعالية البرمجة على المستوى القطري: 8-المؤشر جيم 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 الهدف

 

 خط األساس

 

 البرامج القطرية للعمل الالئق، لوثائق المئوية النسبة
 الثابتة اإلرشادات مع تمشياً  الجودة يربمعاي تفي التي

 بشأن تحقيق 7305 عام قرار بعد المنقحة بصيغتها
 الالئق. العمل توفير خالل من االجتماعية العدالة

في المائة من البرامج القطرية  033
 فترة خالل الموضوعة للعمل الالئق

 السنتين

 (7305 عام نهاية حتى) منطبق غير

 التي ج القطرية للعمل الالئق،للبرام المئوية النسبة
 ثالثية. توجيهية لجنة ترصدها

في المائة من البرامج القطرية  033
 السنتين فترة خالل نشطة للعمل الالئق

في المائة من البرامج القطرية للعمل  22
 (7305 عام نهاية حتى) نشطة الالئق

 عية من خارج الميزانية، التي تضمنها طائفة متنوعة من شركاء التنميةمستوى مالئم ومرونة مناسبة من اإلسهامات الطو: 3-المؤشر جيم 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 خط األساس  الهدف

التعاون التقني من خارج الميزانية والحساب  حصة
 مجموع من مئوية كنسبة التكميلي للميزانية العادية

 تب.للمك المتاحة الموارد

 (7306-7304)في المائة  02 في المائة 46

غير المرصودة والمرصودة على نحو  الموارد حصة
 الطوعية. المساهمات مجموع من مئوية كنسبة طفيف

 (7306-7304) في المائة 07 في المائة 06

 فعالية تنمية المواهب والقيادة: 4-المؤشر جيم 

 معايير النجاح

 أن تستوفي التالي: النتائج الجديرة بالذكر يجب

 خط األساس الهدف

 عملهم مركز أو يغيرون وظائفهم الذين الموظفين عدد
 أكثر. أو واحدة سنة لمدة

 أو يغيرون وظائفهم الذين الموظفين عدد في المائة 03 بنسبة زيادة
 7302-7305 عملهم في الفترة مركز

ينظر إليهم موظفوهم على  الذين للمديرين المئوية النسبة
 على اآلخرين ويساعدون اإليجابي التغيير نهم يقودونأ

 التغيير. منافع فهم

 7302-7305الفترة  أداء في المائة 26

 اإلدارة الفعالة للمرافق :5-المؤشر جيم 

 معايير النجاح

 النتائج الجديرة بالذكر يجب أن تستوفي التالي:

 خط األساس الهدف

 االستهالك من في المائة 05انخفاض  داء بيئي محّسن. تتسم بأ الرئيسي المقر في العمل أماكن
 7302 عام نهاية قبل للطاقة السنوي

 77.2) 7306 عام بحلول الطاقة استهالك
 مليون ميغاوات(

المجددة  في المائة من المباني 033 المياه. إدارة تركيب تكنولوجيات
 المياه إدارة بتكنولوجيات مجهزة

 غير متاح

المملوكة  المكاتب في النفايات رةإدا عمليات تحسين
 الدولية. العمل لمنظمة

 المملوكة من المكاتب في المائة 033
 الدولية العمل لمنظمة

 لمنظمة المملوكة من المكاتب المائة في 46
 7302-7305 الفترة في الدولية العمل
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 المرفق األول

 ع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بحسب النتيجة السياسيةموجز اإلسهامات في مقاصد أهداف التنمية المستدامة والروابط م

 

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

 وظائف أكثر وأفضل  .0
 من أجل نمو شامل 

وتحسين آفاق عمالة 
 بالشبا

 من ،للجنسين ومراعية الفقراء لمصالح مراعية إنمائية استراتيجيات إلى استناداً  والدولي، واإلقليمي الوطني الصعيد على سليمة يةسياس أطر وضع ب-0
 .الفقر على القضاء إلى الرامية اإلجراءات في االستثمار وتيرة تسريعدعم  أجل

 

 بما التكلفة، وميسور الجّيد العالي والتعليم والمهني التقني التعليم على الحصول في والرجال لنساءا جميع فرص تكافؤ ضمان، 7303 عام بحلول 4-0
 .الجامعي التعليم ذلك في

 

 للعمل والمهنية، التقنية المهارات ذلك في بما المناسبة، المهارات لديهم تتوافر الذين والكبار الشباب عدد في كبيرة بنسبة زيادة، 7303 عام بحلول 4-4
 المشاريع. ولمباشرة الئقة وظائف وشغل

 

 المهني والتدريب التعليم مستويات جميع إلى الوصول فرص تكافؤ وضمان التعليم في الجنسين بين التفاوت على القضاء، 7303 عام بحلول 4-6
 .هشة أوضاع ظل في ونيعيش الذين واألطفال األصلية والشعوب اإلعاقة ذوي لألشخاص ذلك في بما ،المستضعفة للفئات

 

 في سنوياً  األقل على المائة في 2 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج نمو على وبخاصة الوطنية، للظروف وفقاً  الفردي االقتصادي النمو على الحفاظ 2-0
 .نمواً  البلدان أقل

 

 على التركيز خالل من ذلك في بما واالبتكار، التكنولوجيا ستوىبم واالرتقاء التنويع خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-7
 اليد العاملة. كثيفة والقطاعات العالية المضافة بالقيمة المتسمة القطاعات

معدل النمو السنوي للناتج  2-7-0
المحلي اإلجمالي بالقيم الحقيقية 

 للفرد الواحد العامل

 واالبتكار، اإلبداع على والقدرة المشاريع ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم لتيوا التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-0
 الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر الصغيرةو المتوسطة نشآتالم على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع
 .المالية

 

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة ةالعمال تحقيق، 7303 عام بحلول 2-6
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

متوسط المكاسب عن الساعة  2-6-0
للموظفين نساًء ورجاالً حسب 

المهنة والسن واألشخاص 
 المعوقين

حسب الجنس  معدالت البطالة 2-6-7
 والسن واألشخاص المعوقين
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

نسبة الشباب )تتراوح أعمارهم  0-5-2 .التدريب أو التعليم أو بالعمالة الملتحقين غير الشباب نسبة من كبيرة بدرجة الحد، 7373 عام بحلول 2-5
عاماً( خارج  74و 06بين 

نطاق التعليم أو العمالة أو 
 التدريب

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات عوتشجي لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 

جود استراتيجية وطنية و 0-ب-2 .الدولية العمل منظمة عن الصادر العمل لفرص العالمي الميثاق وتنفيذ الشباب عمالةل عالمية استراتيجية وتفعيل وضع، 7373 عام بحلول ب-2
متطورة وتشغيلية لعمالة 

الشباب، كاستراتيجية مستقلة 
أو في إطار استراتيجية وطنية 

 للعمالة

  تدريجياً. المساواة من أكبر قدر وتحقيق االجتماعية، والحماية األجور وسياسات المالية السياسات سيما وال السياسات، اعتماد 03-4

التصديق على معايير  .8
لعمل الدولية ا

 وتطبيقها

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق، 7303 عام بحلول 2-6
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

 

  الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

مستوى االمتثال الوطني  2-2-7
لحقوق العمل )الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية( باالستناد 
إلى المصادر النصية لمنظمة 

العمل الدولية والتشريعات 
الوطنية، وحسب الجنس 

 ع المهاجرووض

  .العدالة إلى الجميع وصول فرص تكافؤ وضمان والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة تعزيز 05-0

 أرضيات إرساء .3
 االجتماعية الحماية
 نطاقها وتوسيع

 صحية تغطية تحقيق 7303 عام ولوبحل لها، دنيا حدود ووضع الوطني الصعيد على للجميع مالئمة جتماعيةاال حمايةلل وتدابير نظم استحداث 0-0
 المستضعفين.و للفقراء واسعة

نسبة السكان الذين تشملهم  0-0-0
أرضيات ونظم الحماية 

االجتماعية بحسب الجنس مع 
تمييز األطفال والعاطلين عن 

العمل والمسنين والمعوقين 
والحوامل والمواليد الجدد 

وضحايا حوادث العمل 
 والفقراء والمستضعفين
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

سبة االنفاق الحكومي ن 7-أ-0
اإلجمالي على الخدمات 

األساسية )التعليم والصحة 
 والحماية االجتماعية(

 الجيدة األساسية الصحية الرعاية خدمات على الحصول وإمكانية المالية، المخاطر من الحماية ذلك في بما الشاملة، الصحية التغطية تحقيق 0-2
 .التكلفة ميسورةو الفعالةو الجّيدةو المأمونة األساسية قاحاتوالل األدوية على الجميع حصول وإمكانية

 

 الحماية سياسات ووضع التحتية والبنى العامة الخدمات توفير خالل من وتقديرها األجر مدفوعة غير المنزلي والعمل الرعاية بأعمال االعتراف 6-4
 .الوطني الصعيد على مناسباً  ذلك يكون حسبما لة،والعائ المعيشية األسرة داخل المسؤولية تقاسم وتعزيز االجتماعية

 

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق، 7303 عام بحلول 2-6
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

 وجود استراتيجية وطنية 0-ب-2
متطورة وتشغيلها من أجل 

عمالة الشباب، كاستراتيجية 
مستقلة أو في إطار استراتيجية 

 وطنية للعمالة

نسبة العمل من الناتج المحلي  0-4-03 تدريجياً. المساواة من أكبر قدر وتحقيق االجتماعية، والحماية األجور وسياسات المالية السياسات سيما وال السياسات، اعتماد 03-4
مالي تتضمن األجور اإلج

 وتحويالت الحماية االجتماعية 

  المنشآت تعزيز .4
 المستدامة

 اإلبداع على والقدرة تنظيم المشاريعو الالئق العمل فرصاستحداث و اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-0
 على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر الصغيرةوالمتوسطة  آتنشالم على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع واالبتكار،
 .المالية الخدمات

نسبة العمالة غير المنظمة في  2-0-0
العمالة غير الزراعية، حسب 

 الجنس

 االقتصادي النمو فصل إلى والسعي ،7303 عام حتى تدريجياً تحسيناً  واإلنتاج، االستهالك مجال في العالمية الموارد استخدام في الكفاءة تحسين 2-4
 .الريادة بدور النمو متقدمة البلدان اضطالع مع المستدامين، واإلنتاج االستهالك بشأن للبرامجالسنوات  عشري لإلطار وفقاً  البيئي، التدهور عن

 

  .نطاقها وتوسيع للجميع، المالية والخدمات والتأمين صرفيةالم الخدمات على الحصول إمكانية تشجيع بهدف المحلية المالية المؤسسات قدرة تعزيز 2-03

 االئتمانات ذلك في بما المالية، الخدمات على النامية، البلدان في سيما وال ،المنشآت وسائر الحجم صغيرة الصناعية المنشآت حصول فرص زيادة 2-0
 .واألسواق القيم سالسل في وإدماجها التكلفة، ميسورة

 

  الالئق عملال توفير .5
 الريفي االقتصاد في

 بمقدار الوطنية، للتعاريف وفقاً  أبعاده بجميع الفقر يعانون من الذين األعمار، جميع من واألطفال والنساء الرجال نسبة ، تخفيض7303 عام بحلول 0-7
 األقل. على النصف

نسبة السكان دون خط الفقر  0-0-0
الدولي حسب الجنس والسن 

دام والموقع والوضع في االستخ
 الجغرافي )حضري/ ريفي(
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

 األسريون والمزارعون األصلية الشعوب وأفراد النساء سيما وال األغذية، منتجي صغار ودخل الزراعية اإلنتاجية مضاعفة، 7303 عام بحلول 7-0
 والمدخالت األخرى اإلنتاج موارد وعلى األراضي على حصولهم في والمساواة األمن ضمان خالل من ذلك في بما والصيادون، والرعاة

 غير عمل فرص على وحصولهم مضافة قيمة لتحقيق الفرص على وحصولهم األسواق إلى وصولهم وإمكانية المالية والخدمات والمعارف
 .زراعية

 

 على التركيز خالل من ذلك في ابم واالبتكار، التكنولوجيا بمستوى واالرتقاء التنويع خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-7
 اليد العاملة. كثيفة والقطاعات العالية المضافة بالقيمة المتسمة القطاعات

 

  المنظمة السمة إضفاء .6
  غير االقتصاد على

 المنظم

ول على الموارد ، ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والمستضعفون منهم، بنفس الحقوق في الحص7303بحلول عام  0-4
االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية وعلى حق امتالك األراضي والتصرف بها، وغير ذلك من أشكال الملكية والميراث 

 والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة المالئمة والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل بالغ الصغر.

 

المرأة حقوقاً متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق ملكية األراضي والتصرف بها وغير ذلك  القيام بإصالحات لمنح أ-6
 من أشكال الملكية والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية.

 

 واالبتكار، اإلبداع على والقدرة المشاريع ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-0
 الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر المنشآت المتوسطة والصغيرة على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع
 المالية.

نسبة العمالة غير المنظمة في  2-0-0
ية، حسب العمالة غير الزراع

 الجنس

 أو اإلعاقة أو الجنس أو السن عن النظر بغض للجميع، والسياسي واالقتصادي االجتماعي اإلدماج وتعزيز ، منح اإلمكانيات7303 عام بحلول 03-7
 .ذلك غير أو االقتصادي الوضع أو الدين أو األصل أو اإلثني االنتماء

 

تعزيز العمل اآلمن  .7
واالمتثال في مكان 

ل في سالسل العم
التوريد واإلمداد 

 العالمية

 والماء الهواء وتلّوث وتلويث الخطرة الكيميائية للمواد التعّرض عن الناجمة واألمراض الوفيات عدد من كبيرة بدرجة الحد، 7303 عام بحلول 0-2
 .والتربة

 

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

تواتر معدالت التعرض  2-2-0
لحوادث مهنية مميتة أو غير 
مميتة، حسب الجنس ووضع 

 المهاجر

  .المستويات جميع على للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات إنشاء 05-5
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

حماية العمال من  .2
ير أشكال العمل غ

 المقبولة

  ذلك وغير الجنسي واالستغالل بالبشر االتجار ذلك في بما والخاص، العام المجالين في والفتيات النساء جميع ضد العنف أشكال جميع على القضاء 6-7
 .االستغالل أنواع من

نسبة النساء في المناصب  6-6-7
 اإلدارية 

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير تجةوالمن الكاملة العمالة تحقيق، 7303 عام بحلول 2-6
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

متوسط الدخل عن كل ساعة  2-6-0
للنساء والرجال المستخدمين، 

حسب الوظيفة والسن 
 واألشخاص  ذوي اإلعاقة

نس معدل البطالة، حسب الج 2-6-7
والسن واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

والقضاء  األطفال عمل أشكال أسوأ حظر وضمان بالبشر واالتجار المعاصر الرق وإنهاء العمل الجبري على للقضاء وفعالة فورية تدابير اتخاذ 2-2
 .شكالهأ في كافة األطفال عمل إنهاء 7376 عام وبحلول ،أطفال كجنود واستخدامهم تعبئتهم ذلك في بما ،عليها

نسبة وعدد األطفال الذين  2-2-0
 02-6يتراوح عمرهم بين 

عاماً، الضالعين في عمل 
 األطفال، حسب الجنس والسن

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

مستوى االمتثال الوطني  2-2-7
لحقوق العمل )الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية( باالستناد 
إلى المصادر النصية لمنظمة 

العمل الدولية والتشريعات 
الوطنية حسب الجنس ووضع 

 المهاجر

 وتعزيز التمييزية، والممارسات والسياسات القوانين ةإزال خالل من ذلك في بما ،النتائج في المساواة انعدام أوجه من والحد الفرص تكافؤ ضمان 03-0
 .الصدد هذا في المالئمة واإلجراءات والسياسات التشريعات

 

سياسات منصفة  .2
وفعالة بشأن هجرة 
وحراك اليد العاملة 

 على المستوى 
 الدولي

 الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، الالعم فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع لاالعم حقوق حماية 2-2
 .المستقرة غير

 

 والتي لها المخطط الهجرة سياسات تنفيذ خالل من ذلك في بما بالمسؤولية، ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص حراكو الهجرة تيسير 03-2
 .اإلدارة بحسن تتسم

تكاليف التوظيف الواقعة على  03-2-0
تق المستخدم كنسبة من عا

الدخل السنوي المكتسب في بلد 
 المقصد
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

 أصحاب منظمات .01
  عمال ومنظمات عمل
 وتمثيلية قوية

  

منظمات أصحاب العمل 
 ومنظمات المنشآت

 في القرار صنع مستويات جميع على الرجل مع المساواة قدم على للقيادة لها المتاحة الفرص وتكافؤ وفعالة كاملة مشاركة المرأة مشاركة كفالة 6-6
 .والعامة واالقتصادية السياسية الحياة

نسبة النساء في المناصب  6-6-7
 اإلدارية

 على التركيز خالل من ذلك في بما واالبتكار، التكنولوجيا بمستوى واالرتقاء التنويع خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أعلى مستويات تحقيق 2-7
 اليد العاملة. كثيفة والقطاعات العالية المضافة ةبالقيم المتسمة القطاعات

مستوى االمتثال الوطني  2-2-7
لحقوق العمل )الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية( باالستناد 
إلى المصادر النصية لمنظمة 

العمل الدولية والتشريعات 
الوطنية حسب الجنس ووضع 

 المهاجر

 واالبتكار، اإلبداع على والقدرة المشاريع ومباشرة الالئق العمل وفرص اإلنتاجية األنشطة تدعم والتي ةالتنمي نحو الموجهة السياسات تعزيز 2-0
 الخدمات على الحصول خالل من ذلك في بما ونموها، وبالغة الصغر الصغيرةوالمتوسطة  المنشآت على السمة المنظمة إضفاء على وتشجع
 .المالية

 

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل وتوفير والمنتجة الكاملة عمالةال تحقيق، 7303 عام بحلول 2-6
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

 

 االئتمانات ذلك في بما لمالية،ا الخدمات على النامية، البلدان في سيما وال ،المنشآت وسائر الصغيرة الصناعية المنشآت حصول فرص زيادة 2-0
 .واألسواق القيم سالسل في وإدماجها التكلفة، ميسورة

 

ل عام تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، بما في ذلك بحلو 2-6
يرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة انفاق القطاعين العام ، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كب7303

 والخاص على البحث والتطوير. 
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة النتيجة السياسية
)منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة 

 أو جهة مشاركة(

 اإلعاقة، ذوو واألشخاص الشباب فيهم بمن والرجال، النساء لجميع الالئق العمل روتوفي والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق، 7303 عام بحلول 6-2 العمال منظمات
 ذي القيمة المتساوية. العمل عن األجروالمساواة في 

 

 فالوظائ في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم بمن العمال، لجميع وآمنة سليمة عمل بيئات وتشجيع العمال حقوق حماية 2-2
 المستقرة. غير

مستوى االمتثال الوطني  2-2-7
لحقوق العمل )الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية( باالستناد 
إلى المصادر النصية لمنظمة 

العمل الدولية والتشريعات 
الوطنية حسب الجنس ووضع 

 المهاجر

  .المستويات جميع على وتمثيلي كيوتشار للجميع وشامل لالحتياجات مستجيب نحو على القرارات اتخاذ ضمان 05-2

عدد الحاالت المؤكدة من  0-03-05 .الدولية واالتفاقات الوطنية للتشريعات وفقاً  األساسية، الحريات وحماية المعلومات إلى الجمهور وصول كفالة 05-03
القتل والخطف واالختفاء 
القسري والحجز التعسفي 

وتعذيب الصحفيين والعاملين 
عالم، في وسائط اال

والنقابيين والمدافعين عن 
حقوق اإلنسان، خالل األشهر 

 األثني عشر السابقة

 

 





نيالمرفق الثا     
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 المرفق الثاني

 8102-8102مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات للفترة 

 

، 7302-7302تبلغ مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .872
مقدرة على أساس سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة 

فرنكاً سويسرياً للدوالر األمريكي، مع  3.26وهو  7305-7302
دوالراً  220.000.424مراعاة التغيرات في التكاليف، زهاء 

أمريكياً. وعلى هذا المستوى، فإّن الميزانية المقترحة للفترة 
تظل بالقيم الحقيقية على المستوى الذي كانت عليه  7302-7302

 في فترة السنتين السابقة.

تحليل مفصل لعوامل التكلفة، في المقر  وبعد إجراء .872
 تجلّت االنخفاضات في التكاليفوالمواقع الميدانية على حٍد سواء، 

في المائة لفترة السنتين. وترد  3.6 معدل شامل يبلغ عند
معلومات عن التغيرات في عوامل التكلفة في ملحق المعلومات 

 .7 رقم

وفقاً  7302-7302وسيحدد سعر صرف الميزانية للفترة  .821
لسعر الصرف السائد في السوق وقت استعراض الميزانية من 

السادسة  قَِبل اللجنة المالية لممثلي الحكومات في دورة المؤتمر
(. وبناًء عليه، تم تقدير هذه 7302)حزيران/ يونيه  المائة بعد

فرنكاً  3.26المقترحات على أساس نفس سعر صرف الميزانية )
ي( المعتمد في البرنامج والميزانية سويسرياً للدوالر األمريك

 ، وذلك من أجل تسهيل المقارنة وألن تكلفة7302-7305للفترة 
المقترحات المقدرة بكل من الدوالر األمريكي والفرنك السويسري 
ستستمر في التغير مع تغير أسعار الصرف إلى حين وضع 

 اللمسات األخيرة على الميزانية.

ان سعر صرف السوق وقت على سبيل الداللة، كبيد أنه  .820
فرنكاً  0.33يبلغ  7302 عامإعداد هذه المقترحات في أوائل 

سويسرياً للدوالر األمريكي. وإذا ظل هذا السعر سارياً في 
، سيكون مستوى الميزانية المقترحة مقدراً 7302حزيران/ يونيه 

مليون دوالر والمبلغ المقابل له  220.3بالدوالر األمريكي نحو 
بالفرنك السويسري نحو الدول األعضاء ات اشتراكات من تقدير
 مليون فرنك سويسري. 220.3

ستتوقف االشتراكات التي تدفعها الدول األعضاء  ،ومن ثم .828
على المستوى اإلجمالي للميزانية،  7302-7302في الفترة 

وعلى سعر الصرف بعد تحديده بشكل نهائي وعلى جدول 
 االشتراكات، الذي يعتمده المؤتمر.

ويرد أدناه مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات  .823
بالشكل المطلوب العتماده من قَِبل المؤتمر، إلى جانب األرقام 

 .7302-7305المقابلة للفترة 

 مشروع الميزانية

 اإليرادات المصروفات

 

الميزانية 
8106-8107 

التقديرات 
8102-8102 

 الميزانية   
8106-8107 

 التقديرات
8102-8102 

  
)بدوالر الواليات 

 المتحدة(
)بدوالر الواليات 

 المتحدة(
 )فرنك سويسري(  )دوالر أمريكي( )فرنك سويسري( )دوالر أمريكي(  

  
    

   
 

           الجزء االول 

اشتراكات  645 963 788 135 061 793 الميزانية العادية
 الدول األعضاء

797 390 000 757 520 500 793 331 474  753 664 900 

            الجزء الثاني

        000 875 000 875 المصروفات الطارئة

            الجزء الثالث

صندوق رأس المال 
 العامل

– – 

    

 

 

         الجزء الرابع

االستثمارات المؤسسية 
 والبنود االستثنائية

3 453 865 3 492 829 

    

 

 

 900 664 753  474 331 793 500 520 757 000 390 797  474 331 793 000 390 797 مجموع الميزانية
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اإلدارة، بعد استكمال دراسته لمشروع مجلس رغب يقد و .824
مؤتمر العمل  إلى يقدمالتقديرات المقترحة في هذه الوثيقة، في أن 

الدولي مشروع قرار من أجل اعتماد البرنامج والميزانية للفترة 
( وتوزيع المصروفات 7302-7302ين )والسبع السادسةالمالية 

. وفيما يلي النص 7302-7302بين الدول األعضاء للفترة 
 المقترح لمشروع القرار:

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 السادسةيعتمد، بمقتضى اللوائح المالية، للفترة المالية 
ة ، ميزاني7302كانون األول/ ديسمبر  00والسبعين، المنتهية في 

أمريكياً .. دوالراً ...مصروفات منظمة العمل الدولية البالغة .
، أي ...... فرنكاً أمريكياً  وميزانية لإليرادات تبلغ ...... دوالراً 

سويسرياً، وعلى أساس سعر صرف يبلغ ...... فرنكاً سويسرياً 
للدوالر األمريكي، ويقرر أن يتم توزيع إيرادات الميزانية، 

السويسري، على الدول األعضاء وفقاً لجدول المحددة بالفرنك 
 االشتراكات الذي أوصت به اللجنة المالية لممثلي الحكومات.

 

 



 

 

 مالحق المعلومات

 التشغيلية الميزانية -0

  التكاليف في الزيادات تفاصيل -8

  االعتماد باب حسب المقترحة التشغيلية الميزانية -3
  اإلنفاق ووجه

 العادية الميزانية في التقني لتعاونا موارد عن موجز -4
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 الميزانية التشغيلية

الميزانية  عن معلومات إضافيةيقدم ملحق المعلومات هذا  .825

التشغيلية لمنظمة العمل الدولية، وهو مؤلف من األجزاء األربعة 

التالية: الجزء األول "الميزانية العادية" بشأن الوظائف والموارد 

ة العمل الدولية وبشأن اعتمادات الميزانية األساسية لبرامج منظم

األخرى؛ الجزء الثاني "المصروفات الطارئة"؛ الجزء الثالث 

"صندوق رأس المال العامل"؛ الجزء الرابع "االستثمارات 

 المؤسسية والبنود االستثنائية".

وكما ورد في اللمحة العامة التنفيذية، تعكس المخصصات  .826
رد من وظائف اإلدارة والدعم إلى المقترحة إعادة توزيع الموا

 الخدمات التحليلية والتقنية في الخط األمامي في المقر واألقاليم.

 

 الجزء األول: الميزانية العادية

 اإلدارة السديدةأجهزة 

مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة موارد تبين  .827

التكاليف المباشرة )مثل الترجمة الفورية  واالجتماعات اإلقليمية

وإعداد التقارير وطباعتها واستئجار المرافق وتكاليف سفر 

أعضاء مجلس اإلدارة وبعض تكاليف الموظفين( المتعلقة بتنظيم 

دورتين للمؤتمر وست دورات لمجلس اإلدارة، فضالً عن 

اجتماعين إقليميين في فترة السنتين: االجتماع اإلقليمي التاسع 

قليمي األفريقي الرابع واالجتماع اإل 7302عشر لألمريكتين عام 

. وبعض التكاليف المباشرة ذات الصلة بالدعم 7302عشر عام 

الذي تقدمه إدارة االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة 

الخدمات الداخلية واإلدارة إلى أجهزة اإلدارة السديدة، مبينة أيضاً 

 عات.تحت هذا البند لتقديم تقدير مستكمل لتكلفة تلك االجتما

تقديم المشورة القانونية  مكتب المستشار القانوني تولىوي .822
وغيرها من الخدمات القانونية للمنظمات، باإلضافة إلى اآلراء 
القانونية فيما يتعلق بدستور وعضوية وقواعد وأنشطة منظمة 

قوم كذلك بتقديم الخبرة القانونية بشأن المسائل يوالعمل الدولية. 
 ين والقضايا والعقود التجارية أو التقنية.المتعلقة بشؤون الموظف

 

  



8102-8102ر العام للفترة مقترحات المدي -البرنامج والميزانية    
 

 

 78  

 8102-8102الميزانية التشغيلية للفترة 

 
فئة الخدمة  الفئة المهنية

 العامة
 تكاليف

 الموظفين 
 التكاليف غير 
 المتعلقة بالموظفين

 مجموع الموارد

 
 )شهر/ سنة عمل(

 

          الجزء األول

          أجهزة اإلدارة السديدة

 442 827 27 864 054 5 578 772 22 0 / 36 6 / 26 ر العمل الدوليمؤتم

 986 032 19 255 419 4 731 613 14 11 / 34 4 / 23 مجلس اإلدارة

 186 644 2 274 808 912 835 1 9 / 3 6 / 2 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 481 762 3 895 121 586 640 3 0 / 2 4 / 13 مكتب المستشار القانوني

 

65 / 8 76 / 8 42 862 807 10 404 288 53 267 095 

          السياسة العامة

 527 968 25 301 046 2 226 922 23 7 / 25 3 / 87 معايير العمل الدولية

 310 084 22 698 250 3 612 833 18 0 / 21 3 / 64 سياسة العمالة

 860 910 16 900 968 2 960 941 13 0 / 15 0 / 50 المنشآت

 904 304 13 344 832 2 560 472 10 0 / 11 0 / 36 السياسات القطاعية

 814 259 29 190 770 3 624 489 25 0 / 28 0 / 88 اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

 613 651 22 779 290 2 834 360 20 0 / 20 2 / 73 ظروف العمل والمساواة

 664 253 11 972 310 692 942 10 0 / 7 0 / 44 الحماية االجتماعية

 783 327 20 132 539 1 651 788 18 0 / 19 0 / 70 البحوث والمعارف

 565 967 13 900 180 1 665 786 12 0 / 16 0 / 46 اإلحصاءات

 642 637 642 637 0 0 / 0 0 / 0 احتياطي االجتماعات التقنية

 307 468 3 290 298 017 170 3 0 / 2 0 / 10 مكتب نائب المدير العام

 736 444 6 736 444 6 0 0 / 0 0 / 0 التعاون التقني في الميزانية العادية

 

568 / 8 164 / 7 158 708 841 27 570 884 186 279 725 

          العمليات الميدانية والشراكات

 708 959 7 183 666 1 525 293 6 0 / 8 0 / 20 التعاون متعدد األطراف

 825 399 5 205 305 620 094 5 5 / 7 6 / 15 الميدانيالشراكات والدعم 

 255 594 80 943 283 27 312 310 53 0 / 258 1 / 233 البرامج في أفريقيا

 653 605 64 291 258 19 362 347 45 0 / 147 2 / 186 البرامج في األمريكتين

 338 811 18 116 125 5 222 686 13 3 / 37 0 / 48 البرامج في الدول العربية

 267 037 71 155 913 19 112 124 51 0 / 246 7 / 229 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 071 639 25 459 152 5 612 486 20 0 / 66 11 / 93 البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

 المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة 
 286 240 8 286 240 8 0 0 / 0 0 / 0 العمل الدولية، تورينو

 790 771 1 790 771 1 0 0 / 0 0 / 0 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 568 513 2 278 167 290 346 2 5 / 3 4 / 6 مكتب نائب المدير العام

 

832 / 7 773 / 1 197 689 055 88 883 706 286 572 761 

          منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 064 435 10 669 402 3 395 032 7 6 / 5 0 / 25 لعملأنشطة أصحاب ا

 517 478 21 557 031 8 960 446 13 0 / 14 0 / 46 أنشطة العمال

 

71 / 0 19 / 6 20 479 355 11 434 226 31 913 581 
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فئة الخدمة  الفئة المهنية

 العامة
 تكاليف

 الموظفين 
 التكاليف غير 
 المتعلقة بالموظفين

 مجموع الموارد

 
 )شهر/ سنة عمل(

 

          اإلدارة واإلصالح

          خدمات الدعم

 365 272 48 250 476 21 115 796 26 2 / 136 8 / 33 الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية

 137 882 47 667 822 19 470 059 28 1 / 62 0 / 87 إدارة المعلومات والتكنولوجيا

 405 348 18 954 172 1 451 175 17 9 / 45 5 / 36 االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية

 629 315 14 276 674 1 353 641 12 0 / 20 0 / 41 االتصاالت والمعلومات العامة

 494 921 2 082 124 412 797 2 5 / 3 3 / 10 المشتريات

 208 / 4 267 / 5 87 469 801 44 270 229 131 740 030 

          خدمات اإلدارة

 977 634 24 581 913 4 396 721 19 0 / 59 4 / 44 تنمية الموارد البشرية

 174 948 15 838 509 336 438 15 10 / 38 10 / 42 اإلدارة المالية

 527 806 4 977 126 550 679 4 0 / 6 5 / 15 البرمجة االستراتيجية واإلدارة

 456 464 2 714 292 742 171 2 0 / 2 0 / 6 مكتب نائب المدير العام

 

108 / 7 105 / 10 42 011 024 5 843 110 47 854 134 

          
 868 192 7 043 449 1 825 743 5 0 / 16 0 / 10 مكتب المدير العام

          
          اإلشراف والتقييم

 658 101 3 923 252 735 848 2 0 / 3 3 / 8 المراجعة الداخلية واإلشراف

 762 638 623 319 139 319 2 / 0 0 / 1 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

 400 067 1 400 067 1 0 0 / 0 0 / 0 تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات

 987 304 537 142 450 162 3 / 0 6 / 0 الوظيفة المعنية باألخالقيات

 301 084 3 701 770 600 313 2 0 / 2 0 / 8 التقييم

 

17 / 9 5 / 5 5 643 924 2 553 184 8 197 108 

          
 959 566 46 440 671 42 519 895 3 10 / 9 0 / 9 اعتمادات الميزانية األخرى

 
         

 126 523 6- 0 126 523 6- 0 / 0 0 / 0 تسوية تجدد الموظفين

          
 135 061 793 110 080 235 025 981 557 4 / 438 1 7 / 891 1 مجموع الجزء األول

 
         

 000 875 000 875 0 0 / 0 0 / 0 الجزء الثاني: المصروفات الطارئة

 
         

 0 0 0 0 / 0 0 / 0 ندوق رأس المال العاملالجزء الثالث: ص

          
 الجزء الرابع: االستثمارات المؤسسية 

 865 453 3 865 453 3 0 0 / 0 0 / 0 والبنود االستثنائية

 
         

 000 390 797 975 408 239 025 981 557 4 / 438 1 7 / 891 1 المجموع )األجزاء من األول إلى الرابع(

 

 اسة العامةالسي

من شأن الموارد المخصصة للسياسة العامة أن تعزز قدرة  .822
منظمة العمل الدولية على وضع وتقديم خدمات عالية الجودة 
ومالئمة ومفيدة في مجال المشورة السياسية والتوعية والتعاون 

وظيفة  04اإلنمائي. وتعكس المخصصات المقترحة استحداث 
 لهيكل اإلدارة هي التالية:تقنية جديدة. والوظائف الرئيسية 

وظائف وضع المعايير واإلشراف  معايير العمل الدولية: .821
 واستعراض سياسة المعايير.

التحليالت والمشورة السياسية لوضع  سياسة العمالة: .820
سياسات متكاملة للعمالة والتنمية والمهارات، تحقق أقصى حد من 

ية تعزيز تأثير النمو االقتصادي واالستثمار على العمالة، بغ
 التنمية الشاملة والمستدامة.

التحليالت والمشورة السياسية لتعزيز المنشآت  المنشآت: .828
 المستدامة، بما فيها التعاونيات والمنشآت متعددة الجنسية.

تحليل االتجاهات الناشئة في  السياسات القطاعية: .823
االستخدام والعمل ضمن مجموعة من القطاعات االقتصادية 
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المستويين الوطني والعالمي بشأن المبادئ والحوارات على 
 التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات القطاعية.

التحليالت والمشورة  اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي: .824
السياسية بشأن قانون العمل وإنفاذ حقوق العمل األساسية إلى 
جانب الدعم التقني وبناء قدرات وزارات العمل ومفتشيات العمل، 

في ذلك في مجال السالمة والصحة المهنيتين واالمتثال في بما 
 مكان العمل.

التحليالت والمشورة السياسية  :ةظروف العمل والمساوا .825
بشأن األجور ووقت العمل والمفاوضة الجماعية واألمن الوظيفي 
وظروف العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وبشأن 

صعيد الدولي وفيروس نقص هجرة وحراك اليد العاملة على ال
 المناعة البشرية/ اإليدز والتمييز واإلعاقة والشعوب األصلية.

التحليالت والمشورة السياسية بشأن الحماية االجتماعية:  .826
إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وسياسات الحماية االجتماعية 

 وتوسيع نطاقها.

وضع برنامج بحثي لمنظمة العمل الدولية البحوث:  .827
تصدي للتحديات الجارية والمستقبلية في عالم العمل والتي يتعين لل

على منظمة العمل الدولية أن تتخذ بشأنها مواقف ذات مصداقية 
 وذات حجية وتقوم على البينات.

 تإدارة وتنسيق مركزيان لتجميع المعلوما اإلحصاءات: .822
اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق والتحقق من 

 وعيتها ونشرها.ن

أن يمول المؤتمر  احتياطي االجتماعات التقنيةمن شأن  .822
الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل واالجتماع الثالث للجنة 

 .7335الثالثية الخاصة المنشأة من أجل اتفاقية العمل البحري، 

 العمليات الميدانية والشراكات

لشراكات وارد المخصصة للعمليات الميدانية واممن شأن ال .311
أن تعزز فعالية ونجاعة وأثر األنشطة التي تضطلع بها منظمة 
العمل الدولية في األقاليم، وأن تنهض بقدرات الهيئات الثالثية 
المكونة لمنظمة العمل الدولية وتدعم الدول األعضاء فيها في 

، وأن ترسي وتدعم الشراكات الخارجية 7303تنفيذ برنامج عام 
ألمم المتحدة والنظام متعدد األطراف. وتدير العالقات مع ا

 والوظائف األساسية هي التالية:

تعزيز وتنسيق تعاون منظمة  التعاون متعدد األطراف: .310
العمل الدولية مع األمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية 

 والمنظمات متعددة األطراف األخرى.

 اإلدارة العامة لبرنامج منظمة الشراكات والدعم الميداني: .318
العمل الدولية بشأن التعاون اإلنمائي وإدارة الشراكات مع طائفة 
واسعة من المنظمات والمؤسسات، بما في ذلك الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص وبرنامج التعاون بين بلدان الجنوب 

 والتعاون المثلث.

 للبرامج اإلقليميةيتجلى في المخصصات المقترحة  .313
ديدة في األقاليم الخمسة، وزيادة في مناصب تقنية ج 03استحداث 

 الميزانية العادية للتعاون التقني.

 المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدوليةيضع  .314
)مركز تورينو( ويقدم برامج تدريبية تستجيب ألولويات المنظمة 
والهيئات المكونة. وتقدم هذه البرامج في المركز وفي األقاليم 

عن بعد. وُيحافظ على اتساق وثيق بين برامج ومن خالل التعلم 
منظمة العمل الدولية والبرامج التدريبية المقدمة بواسطة المركز. 

وتمثل المخصصات المقترحة مساهمة مباشرة في التكاليف 
 التشغيلية للمركز.

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب يضطلع  .315
بتنسيق كافة العالقات التي يقيمها  ة الخاصة بالعمالاألنشط

المكتب مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، على 
التوالي في المقر وفي الميدان على حد سواء. والمكتبان 
يضطلعان أيضاً بتعزيز مشاركة منظمات أصحاب العمل 
ومنظمات العمال في أنشطة منظمة العمل الدولية، كما يضمنان 

تعالج استراتيجيات منظمة العمل الدولية وبرامجها شواغل  أن
وأولويات تلك المنظمات وأعضائها، وأن يعمّم الهيكل الثالثي 

في األنشطة التقنية التي تقوم بها المنظمة.  يوالحوار االجتماع
وظيفة تقنية  7.6وتعكس المخصصات المقترحة استحداث 

 تعاون التقني.إضافية وزيادة في الميزانية العادية لل

 اإلدارة واإلصالح

سوف تدعم موارد اإلدارة واإلصالح تقديم منظمة العمل  .316
الدولية خدمات الدعم على نحو فعال وناجع، مع التشديد بشكل 
خاص على الممارسات التنظيمية واإلدارية. والوظائف الرئيسية 

 لهيكل اإلدارة هي التالية:

إلدارة العامة ا الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية: .317
للمرافق والممتلكات والمخزون؛ السالمة واألمن؛ الطباعة والنشر 
والتوزيع؛ االمتيازات الدبلوماسية؛ السفر والتنقل؛ استخدام 

 األماكن العامة؛ الخدمات الداخلية العامة.

إدارة كافة المعلومات  إدارة المعلومات والتكنولوجيا: .312
استراتيجية إلدارة وتكنولوجيا المعلومات ووضع وتنفيذ 

 المعلومات.

تقديم الدعم إلى  االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية: .312
أجهزة اإلدارة السديدة وغيرها من االجتماعات الرسمية للمنظمة؛ 
العالقات الرسمية مع الهيئات المكونة؛ الوثائق الرسمية )خدمات 
الترجمة والمراجعة والتحرير واإلخراج الطباعي( وخدمات 
االجتماعات )بما في ذلك خدمات الترجمة الفورية والتخطيط 

 والبرمجة والدعم التكنولوجي(.

تنظيم اتصاالت منظمة  العامة: تاالتصاالت والمعلوما .301
العمل الدولية من خالل عالقاتها مع وسائل اإلعالم ومبادرات 

العامة وإدارة المواقع اإللكترونية العامة  تإيصال المعلوما
 لمنظمة العمل الدولية.والداخلية 

سياسة وعمليات الموارد البشرية  تنمية الموارد البشرية: .300
وتطوير الموظفين وإدارة التأمين الصحي، إلى جانب تولّي 

 العالقات مع ممثلي الموظفين.

اإلدارة المالية السديدة وضمان االضطالع اإلدارة المالية:  .308
ومتسق مع  بالمهام والواجبات المالية على نحو فعال وناجع

 الالئحة والقواعد المالية.

إدارة إجراءات المشتريات وشراء التجهيزات  المشتريات: .303
 والخدمات والتعاقد من الباطن.

تزويد مجلس اإلدارة  البرمجة االستراتيجية واإلدارة: .304
ومؤتمر العمل الدولي بالتحليالت والمقترحات الضرورية لتحديد 

 تقديم التقارير بشأن تنفيذه.برنامج عمل منظمة العمل الدولية و
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 اإلشراف والتقييم

سوف تستمر موارد اإلشراف والتقييم في تعزيز فعالية  .305
الرصد واإلشراف عند استخدام الموارد المعهود بها إلى منظمة 
العمل الدولية، وفي اتسام المكتب بالمساءلة الكاملة فيما يتعلق 

ة ألغراض بتقديم برنامجه. وتعكس المخصصات المقترحة زياد
 اإلشراف. والوظائف الرئيسية هي التالية:

هذا القسم  المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف: .306
مسؤول عن وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات تمشياً مع الفصل 
الرابع عشر من القواعد المالية للمكتب. وهو مرتبط مباشرة 

 بالمدير العام.

توفر المشورة إلى  ف:اللجنة االستشارية المستقلة لإلشرا .307
مجلس اإلدارة والمدير العام بشأن فعالية الرقابة الداخلية واإلدارة 
المالية وتقديم التقارير وإدارة المخاطر ونتائج المراجعة الداخلية 

 والخارجية للحسابات.

تغطية تكاليف مراجعة  المراجعة الخارجية للحسابات: .302
ام )الميزانية العادية، كافة األموال المعهود بها إلى المدير الع

مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصناديق االستئمانية، 
الحسابات من خارج الميزانية وكافة الحسابات األخرى(. وهناك 

المستقلة لألراضي والمباني  تأيضاً التكاليف المرتبطة بالتقييما
توقف والتكاليف الواجب دفعها فيما يتعلق بالتأمين الصحي بعد ال

 عن العمل، وذلك امتثاالً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

تسهر على أن يكون الدعم  الوظيفة المعنية باألخالقيات: .302
واالمتثال للمعايير األخالقية لحسن السلوك والنزاهة مطبقاً من 

 جانب جميع الموظفين في المنظمة.

مسؤول عن تقديم خدمات تقييم مستقل  التقييم: .381
الجودة إلى منظمة العمل الدولية. ويرتبط مباشرة بالمدير  رفيعو

 العام.

 اعتمادات الميزانية األخرى

يشمل هذا البند اعتمادات الميزانية الالزمة لدفع  .380
االشتراكات في شتى صناديق منظمة العمل الدولية والنظام 
الموحد لألمم المتحدة والهيئات المشتركة بين الوكاالت، فضالً 

التي ال تندرج على الوجه الصحيح في مكان آخر  تعتماداعن اال
 من البرنامج والميزانية.

األقساط السنوية للقرض الخاص بمبنى مكتب العمل  .388
: تم رصد اعتماد لدفع قسطين سنويين قدرهما الدولي
)ما  7302و 7302في عامي  يفرنك سويسر 0 237 033

داداً للقرض دوالر لفترة السنتين( س 2 224 333يعادل زهاء 
المسحوب من المنشأة العقارية السويسرية للمنظمات الدولية 
بخصوص مبنى المقر الرئيسي للمنظمة. وسيتم سداد القرض 

 .7376بالكامل بحلول عام 

 صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي مكتب العمل الدولي: .383
على المستوى ذاته بالقيم الحقيقية )قرابة  ديظل االعتما

الر(، وهو معد لتغطية كلفة المستفيد األخير من دو 032 333
 هذا الصندوق.

: الغرض من هذا الصندوق صندوق المدفوعات الخاصة .384
هو تقديم مدفوعات دورية على سبيل الهبة إلى الموظفين السابقين 
أو إلى زوجاتهم وفقاً للمعايير التي يقرها مجلس اإلدارة. وقد تم 

الميزانية العادية لهذا الصندوق  اإلبقاء على المساهمة المقدمة من

دوالر(  744 333فرنك سويسري )قرابة  707 333والبالغة 
 على نفس المستوى الذي كانت عليه في فترة السنتين السابقة.

صندوق التأمين الصحي للموظفين: المساهمة المدفوعة  .385
: يغطي هذا االعتماد من أجل التأمين على الموظفين المتقاعدين

مليون دوالر مساهمة منظمة العمل الدولية  03.2هاء الذي يبلغ ز
في صندوق التأمين الصحي للموظفين فيما يتعلق بالتأمين على 
الموظفين المتقاعدين والمحالين على المعاش بسبب العجز 

. ويبقى المبلغ للفترة موورثتهم من الزوجات/ األزواج واأليتا
دين على المستوى بالقيم الحقيقية للموظفين المتقاع 7302-7302

 ذاته الذي كان عليه في فترة السنتين السابقة. 

: يبلغ المساهمة في صندوق المبنى والمرافق األساسية .386
المخصص تحت هذا البند في الميزانية العادية زهاء  داالعتما

 404 333فرنك سويسري لكل فترة سنتين )قرابة  020 333
رنامج والميزانية دوالر(. وقد أدرج تحت الجزء الرابع من الب

مليون دوالر  0.40وعنوانه االستثمارات المؤسسية، اعتماد قدره 
لتمويل الصندوق الحتياجات إعادة التأثيث والتجديد المستقبلية 

 لمباني منظمة العمل الدولية.

المساهمة في شتى هيئات النظام الموحد لألمم المتحدة  .387
د اإلجمالي قرابة : يبلغ االعتماواللجان المشتركة بين الوكاالت

مليون دوالر، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فترة  0.5
السنتين السابقة. وهو يغطي مساهمات منظمة العمل الدولية في 
مختلف الكيانات التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة، بما في ذلك 
وحدة التفتيش المشتركة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظمة 

 ةمتحدة المعني بالتنسيق والفريق المشترك المعني بأنشطاألمم ال
المشتريات ولجنة الخدمة المدنية الدولية وكلية موظفي األمم 

 المتحدة وأنشطة الدراسات االستقصائية للمرتبات.

: تشغل منظمة العمل الدولية وحدة وحدة الخدمات الطبية .382
ن أجل للسالمة والصحة المهنيتين كجزء ال يتجزأ من المكتب م

توفير مجموعة من الخدمات والمشورة الطبية. ويخصص بالقيم 
مليون دوالر( الذي كان  7.0الحقيقية المبلغ ذاته )قرابة 

 مخصصاً في فترة السنتين السابقة.

: توفر الموارد المرصودة تحت هذا البند المحكمة اإلدارية .382
عم االعتمادات الالزمة ألمين سجل المحكمة اإلدارية وخدمات الد

المؤقت ألعمال السكرتارية وحصة من تكاليف التشغيل األخرى. 
وتشمل تكاليف التشغيل األخرى التكاليف المتصلة بأمين السجل 
المساعد والمساعدة المكتبية واعتمادات المهام الرسمية وأعمال 
الترجمة وصيانة قاعدة البيانات الحاسوبية لقضايا المحكمة 

فر. وتقسم هذه التكاليف على وأتعاب القضاة ومصروفات الس
إلى إجمالي عدد موظفي  منظمة العمل الدوليةأساس نسبة موظفي 

المنظمات التي تقبل بالوالية القضائية للمحكمة ونسبة عدد 
إلى العدد اإلجمالي  منظمة العمل الدوليةالقضايا التي تخص 

للقضايا المعروضة على المحكمة خالل فترة السنتين. ويظل 
على ما كان عليه مليون دوالر(  0.0)قرابة المرصود  االعتماد

 بالقيم الحقيقية في فترة السنتين السابقة.

من الئحة  0-03المادة  تمشياً مع: تمثيل الموظفين  .331
وقت مستقطع من العمل ألعضاء لجنة نقابة  ، ُيمنحالموظفين

الموظفين بغرض تمثيل موظفي المكتب بشأن المسائل المتعلقة 
مل وشروط االستخدام. وعلى غرار فترات السنتين بظروف الع

رصد اعتماد مقداره أربع سنوات عمل للفئة  قترحالسابقة، يُ 
المهنية وسنة عمل لفئة الخدمة العامة للتمويل الجزئي للبدالء 
الذين ُيستعان بهم في الوحدات التي يعمل فيها عادة أعضاء لجنة 

اره نسبة سنتي نقابة الموظفين. ويخصص اعتماد إضافي مقد
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عمل لفئة الخدمة العامة لتوفير خدمات أمين لنقابة الموظفين. 
مليون  0.4ويبلغ االعتماد اإلجمالي لتمثيل الموظفين زهاء 

 دوالر. 

 قرابة : يبلغ االعتماد اإلجماليمرافق رعاية األطفال  .330
وهو  ،دوالر( 622 333فرنك سويسري )أي زهاء  652 333

عليه في فترة السنتين السابقة بالقيم نفس المستوى الذي كان 
 الحقيقية.

دوالر  7 333: ُخصص مبلغ قدره التزامات غير مسددة  .338

أي معامالت متعلقة  7302-7302لكي ُيسدد منه في الفترة 

بسنوات سابقة ال يكون من المالئم تسديدها من بنود أخرى في 

ئحة من الال 02الميزانية. وُيدرج هذا االعتماد بمقتضى المادة 

 المالية.

 

 المصروفات الطارئة: الثانيالجزء 

 

تم رصد اعتماد تحت هذا البند للمصروفات الطارئة  .333
واالستثنائية، أي المصروفات التي قد تنشأ نتيجة لقرار يتخذه 
مجلس اإلدارة بعد اعتماد الميزانية أو عندما يصبح االعتماد 

كاٍف لتغطية  الموافق عليه في الميزانية، ألي سبٍب آخر، غير
تكاليف الغرض المتوخى؛ أو عندما يوافق مجلس اإلدارة على بند 

 عمل أو نشاط لم ُيرصد له اعتماد في الميزانية.

من الالئحة المالية، ال يجوز استخدام أي  06ووفقاً للمادة  .334
جزء من الموارد المخصصة تحت هذا البند ألي غرض آخر 

  لهذا الغرض. محدد ،بدون إذن مسبق من مجلس اإلدارة

وأذون جميع المصروفات التكميلية التي أقرها  .335
اإلدارة بالنسبة للفترات المالية األخيرة كانت على النحو  مجلس
 التالي:

 

 بدوالرات الواليات المتحدة  الفترة المالية

2004–05  1 473 500 

2006–07  1 013 700 

2008–09  1 244 900 

2010–11  808 930 

2012–13  1 796 400 

2014–15  895 200 1 

 

للمرة  اعتماداً يتم تمويله هذه األذون تشملوفي العادة،  .336
قدر اإلمكان، من وفورات الميزانية؛ وفي حالة تعذر  ،األولى

؛ وفي حالة استنفاد هذا ذلك، فمن اعتماد يخصص لهذا البند
االعتماد، يتم التمويل بواسطة السحب من صندوق رأس المال 

 العامل.

 

 صندوق رأس المال العامل: الثالثالجزء 

 

أنشىء صندوق رأس المال العامل للغرضين التاليين، على  .337
 ( من الالئحة المالية:0)02نحو ما هو محدد في المادة 

تمويل مصروفات الميزانية إلى حين تلقي االشتراكات أو  )أ(
 اإليرادات األخرى؛

متوقعة أو حاالت توفير ُسلف لمواجهة مصروفات غير  )ب(
طارئة في الظروف االستثنائية ورهناً بالحصول على إذن 

 مجلس اإلدارة.مسبق من 

: حدد مؤتمر العمل مستوى صندوق رأس المال العامل .332
( مستوى 0220الدولي في دورته الثمانين )حزيران/ يونيه 

مليون فرنك سويسري  06صندوق رأس المال العامل عند مبلغ 
 .0220ن الثاني/ يناير في األول من كانو

من  7-70: بموجب أحكام المادة تسديد المسحوبات  .332
الالئحة المالية، فإن أي مبالغ تسحب من صندوق رأس المال 
العامل لتمويل نفقات في الميزانية لحين تلقي االشتراكات، تسدد 
من متأخرات االشتراكات الواردة. بيد أن المبالغ المسحوبة 

ة فيما يتعلق بمصروفات غير متوقعة أو لتمويل نفقات ُمتكَبد
حاالت طارئة بموجب إذن مسبق من مجلس اإلدارة، تسدد من 
أنصبة إضافية تقرر على الدول األعضاء. ومن المتوقع أال تكون 

لرصد اعتماد تحت هذا الجزء من الميزانية في  هناك ضرورة
 .7302-7302الفترة 

 

 لبنود االستثنائيةاالستثمارات المؤسسية وا: الرابعالجزء 

 

ُرصد اعتماد تحت هذا البند لتغطية االستثمارات  .341
التي لم ترصد لها موارد تحت الجزء األول من  يةـالمؤسس

 .الميزانية

وفقاً لالستراتيجية طويلة األجل بشأن تمويل إعادة التأثيث  .340

والتجديد المستقبلية الدورية لمباني منظمة العمل الدولية، التي 

)آذار/ مارس  003مجلس اإلدارة في دورته  وافق عليها

مليون دوالر  0.4(، جرى تخصيص اعتماد قدره حوالي 7300

لتمويل صندوق المبنى والمرافق األساسية من أجل إعادة التأثيث 

 والتجديد المستقبلية الدورية لمباني منظمة العمل الدولية.
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 تفاصيل الزيادات في التكاليف

 

 8102-8102تقديرات  8106-8107
بالسعر الثابت للدوالر 

8106-8107 

من  % 8102-8102 زيادات التكلفة )التخفيضات( زيادات البرنامج )التخفيضات(
مجموع 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

         الميزانية العادية -الجزء األول 

         السديدةأجهزة اإلدارة 

 %3.5 852 989 27 %0.6 410 162 %3.1- 901 875-  442 827 27  343 703 28 مؤتمر العمل الدولي

 %2.4 611 979 18 %0.3- 375 53- %4.3- 775 849-  986 032 19  761 882 19 مجلس اإلدارة

 %0.3 700 640 2 %0.1- 486 3- %9.8 613 235  186 644 2  573 408 2 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 %0.5 932 743 3 %0.5- 549 18- %0.0 120-  481 762 3  601 762 3 مكتب المستشار القانوني

 

54 757 278 53 267 095 -1 490 183 -2.7% 87 000 0.2% 53 354 095 6.7% 

         
         السياسة العامة

 %3.3 262 135 26 %0.6 735 166 %1.5 949 389  527 968 25  578 578 25 معايير العمل الدولية

 %2.8 357 931 21 %0.7- 953 152- %0.3 825 71  310 084 22  485 012 22 سياسة العمالة

 %2.1 367 878 16 %0.2- 493 32- %0.6 591 95  860 910 16  269 815 16 المنشآت

 %1.7 146 241 13 %0.5- 758 63- %3.2 509 409  904 304 13  395 895 12 السياسات القطاعية

 %3.7 936 041 29 %0.7- 878 217- %0.5 011 139  814 259 29  803 120 29 اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

 %2.8 104 588 22 %0.3- 509 63- %0.3 143 59  613 651 22  470 592 22 ظروف العمل والمساواة

 %1.4 089 250 11 %0.0 575 3- %1.8 509 202  664 253 11  155 051 11 الحماية االجتماعية

 %2.6 862 379 20 %0.3 079 52 %3.5 261 686  783 327 20  522 641 19 البحوث والمعارف

 %1.8 517 055 14 %0.6 952 87 %4.9 243 652  565 967 13  322 315 13 اإلحصاءات

 %0.1 548 594 %6.8- 094 43- %60.0 000 239  642 637  642 398 احتياطي االجتماعات التقنية

 %0.4 862 452 3 %0.4- 445 15- %0.0 320  307 468 3  987 467 3 مكتب نائب المدير العام

 %0.8 844 495 6 %0.8 108 51 %0.0 0  736 444 6  736 444 6 التعاون التقني في الميزانية العادية

 

183 334 364 186 279 725 2 945 361 1.6% -234 831 -0.1% 186 044 894 23.5% 

         
         العمليات الميدانية والشراكات

 %1.0 014 763 7 %2.5- 694 196- %5.0- 544 417-  708 959 7  252 377 8 التعاون متعدد األطراف

 %0.7 471 361 5 %0.7- 354 38- %4.5- 108 254-  825 399 5  933 653 5 الشراكات والدعم الميداني
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 8102-8102تقديرات  8106-8107
بالسعر الثابت للدوالر 

8106-8107 

من  % 8102-8102 زيادات التكلفة )التخفيضات( زيادات البرنامج )التخفيضات(
مجموع 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

 %9.8 174 991 77 %3.2- 081 603 2- %0.4 909 359  255 594 80  346 234 80 البرامج في أفريقيا

 %8.1 173 070 64 %0.8- 480 535- %0.2 496 139  653 605 64  157 466 64 البرامج في األمريكتين

 %2.4 534 663 18 %0.8- 804 147- %0.7 474 128  338 811 18  864 682 18 البرامج في الدول العربية

 %8.9 289 487 70 %0.8- 978 549- %0.3 345 243  267 037 71  922 793 70 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 %3.1 334 721 24 %3.6- 737 917- %2.2 069 559  071 639 25  002 080 25 البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

 لمنظمة  المركز الدولي للتدريب التابع
 %1.1 365 430 8 %2.3 079 190 %0.0 0  286 240 8  286 240 8 العمل الدولية، تورينو

 %0.2 841 785 1 %0.8 051 14 %0.0 0  790 771 1  790 771 1 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 %0.3 477 524 2 %0.4 909 10 %14.4 400 316  568 513 2  168 197 2 مكتب نائب المدير العام

 

285 497 720 286 572 761 1 075 041 0.4% -4 774 089 -1.7% 281 798 672 35.5% 

         
         منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 %1.3 651 373 10 %0.6- 413 61- %10.6 000 000 1  064 435 10  064 435 9 أنشطة أصحاب العمل

 %2.7 969 359 21 %0.6- 548 118- %0.0 0  517 478 21  517 478 21 أنشطة العمال

 

30 913 581 31 913 581 1 000 000 3.2% -179 961 -0.6% 31 733 620 4.0% 

         
         اإلدارة واإلصالح

         خدمات الدعم

 %6.1 560 736 48 %1.0 195 464 %2.7- 652 352 1-  365 272 48  017 625 49 الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية

 %6.1 564 433 48 %1.2 427 551 %0.0 671 2  137 882 47  466 879 47 إدارة المعلومات والتكنولوجيا

 %2.3 523 494 18 %0.8 118 146 %2.2- 771 412-  405 348 18  176 761 18 االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية

 %1.8 651 424 14 %0.8 022 109 %9.9- 730 580 1-  629 315 14  359 896 15 امةاالتصاالت والمعلومات الع

 %0.4 185 941 2 %0.7 691 19 %0.0 364  494 921 2  130 921 2 المشتريات

 

135 083 148 131 740 030 -3 343 118 -2.5% 1 290 453 1.0% 133 030 483 16.8% 

         
         خدمات اإلدارة

 %3.1 316 782 24 %0.6 339 147 %2.0 865 471  977 634 24  112 163 24 ية الموارد البشريةتنم

 %2.0 951 176 16 %1.4 777 228 %4.8- 865 796-  174 948 15  039 745 16 اإلدارة المالية

 %0.6 441 809 4 %0.1 914 2 %1.4- 656 67-  527 806 4  183 874 4 البرمجة االستراتيجية واإلدارة
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 8102-8102تقديرات  8106-8107
بالسعر الثابت للدوالر 

8106-8107 

من  % 8102-8102 زيادات التكلفة )التخفيضات( زيادات البرنامج )التخفيضات(
مجموع 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

 %0.3 558 455 2 %0.4- 898 8- %0.0 214  456 464 2  242 464 2 مكتب نائب المدير العام

 

48 246 576 47 854 134 -392 442 -0.8% 370 132 0.8% 48 224 266 6.1% 

         
 %0.9 726 144 7 %0.7- 142 48- %0.0 695  868 192 7  173 192 7 مكتب المدير العام

         
         اإلشراف والتقييم

 %0.4 633 083 3 %0.6- 025 18- %11.4 903 317  658 101 3  755 783 2 المراجعة الداخلية واإلشراف

 %0.1 294 622 %2.6- 468 16- %24.1 055 124  762 638  707 514 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

 %0.1 400 067 1 %0.0 0 %22.9- 600 317-  400 067 1  000 385 1 تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات

 %0.0 190 303 %0.6- 797 1- %35.6 019 80  987 304  968 224 الوظيفة المعنية باألخالقيات

 %0.4 975 049 3 %1.1- 326 34- %0.0 269  301 084 3  032 084 3 التقييم

 

7 992 462 8 197 108 204 646 2.6% -70 616 -0.9% 8 126 492 1.0% 

         
 %5.8  135 016 46 %1.2- 824 550- %0.0 0  959 566 46  959 566 46 اعتمادات الميزانية األخرى

         
 %0.8-  738 509 6- %0.2- 388 13 %0.0 0  126 523 6-  126 523 6- تسوية تجدد الموظفين

         
 %99.4 645 963 788 %0.5- 490 097 4- %0.0 0 135 061 793 135 061 793 مجموع الجزء األول

         
         الجزء الثاني: المصروفات الطارئة

 %0.1 000 875 %0.0 0 %0.0 0 000 875 000 875 المصروفات الطارئة

         
         الجزء الثالث: صندوق رأس المال العامل

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 0 0 صندوق رأس المال العامل

         
 %99.6 645 838 789 %0.5- 490 097 4- %0.0 0 135 936 793 135 936 793 المجموع )األجزاء من األول إلى الثالث(

         
 الجزء الرابع: االستثمارات المؤسسية 

         والبنود االستثنائية

 %0.4 829 492 3 %1.1 964 38 %0.0 0  865 453 3  865 453 3 المرافق األساسية

 %0.4 829 492 3 %1.1 964 38 %0.0 0 865 453 3 865 453 3 مجموع الجزء الرابع

         
 %100.0 474 331 793 %0.5- 526 058 4- %0.0 0 000 390 797 000 390 797 المجموع )األجزاء من األول إلى الرابع(
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يقدم ملحق المعلومات هذا تفاصيل عن المنهجية  .348
-7302لمستخدمة في حساب الزيادات في التكاليف للفترة ا

الميزانيات و وبموافقة مؤتمر العمل الدولي على البرامج. 7302
تكييفات )زيادات فإنه يقّر بالحاجة إلى إدراج  ،المتوالية

في الميزانية الثابتة بالدوالر لضمان  وتخفيضات على حد سواء(

مستوى المنشود للخدمات للمحافظة على ال الكافي توفر التمويل
موجزاً عن  0-7ألف  الشكلالمقدمة إلى الهيئات المكونة. ويقدم 

التكلفة المعتمدة لفترات السنتين  في زياداتالنسب المئوية لل
 األخيرة.

 السنتين فترات ميزانيات في المدرجة التكلفة في للزيادات المئوية النسب :0-8ألف  الشكل

 

 

 في التكاليف أساس حساب الزيادات

تضع منظمة العمل الدولية قاعدة صفرية للميزانية في كل  .343
دورة للميزانية لتحديد خط األساس لكافة التكاليف التشغيلية 
المتوقعة في فترة السنتين المقبلة. وتوضع الميزانية االستراتيجية 
والميزانية التشغيلية أصالً على أساس معدالت التكلفة الثابتة بما 

 7302-7305انية مقارنة الميزانية المعتمدة للفترة يتيح إمك
 .7302-7302بالميزانية المقترحة للفترة 

ويجري تحليل بحسب مكون التكلفة في المصروفات  .344
المتكبدة خالل فترة السنتين الحالية، بما فيها استعراض للزيادات 
في التكاليف المتوقعة سابقاً ولهيكليات التكلفة وألي تغيرات 

في محركات التكلفة. إلى جانب ذلك، يجري تحليل متوقعة 
التوزيع الجغرافي على السواء للنفقات الحالية والنفقات المتوقعة 
في المستقبل بالنظر إلى أّن معدل التضخم يتباين تبايناً كبيراً بين 
األقاليم التي تعمل فيها منظمة العمل الدولية وداخل هذه األقاليم. 

لمتوقعة للزيادات على ميزانية الفترة وتطبق النسب المئوية ا
على كل وجه من وجوه اإلنفاق المقابلة والموقع  7302-7302

 الجغرافي.

ولدى وضع الميزانيات المتوقعة يستعان بصورة  .345
مستفيضة ببيانات التوقعات المستقلة والقابلة للتحقق بشأن 
مؤشرات أسعار االستهالك، والبيانات التي تنشرها هيئات موثوق 

ها مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية وصندوق النقد الدولي ب
والمصارف المركزية. وحيث ال تغطي توقعات التضخم المتوفرة 
كامل فترة الميزانية، تقدر هذه التوقعات من باب االستنتاج 

، استناداً إلى آخر البيانات 7302-7302بالنسبة لفترة السنتين 
ي تتيحها المؤسسات االقتصادية. المتاحة واالتجاهات المتوقعة الت

كما تجري عملية استعراض لتحديد المقابل بالدوالر لحركة 

التكاليف واألسعار بالعمالت المحلية منذ اعتماد الميزانية 
 األخيرة. 

وبالنسبة إلى بنود المصروفات في سويسرا، استخدمت  .346
منظمة العمل الدولية توقعات متوسط التضخم السنوي الصادرة 

 7302و 7302مصرف الوطني السويسري لألعوام عن ال
في  3.6في المائة و 3.0، وتبلغ المعدالت على التوالي 7302و

في المائة. وما لم يالحظ العكس، استـُخدمت  0.76المائة و
معدالت متوسط التضخم السنوي لحساب الزيادات في التكاليف 

 .7302-7302للفترة 

للمواقع الميدانية  إّن المصدر الرئيسي لتقديرات التضخم .347
هو بيانات صندوق النقد الدولي. وبالنسبة لهذه المواقع، يجري 

بالنسبة للتضخم المقّدر في  7305تكييف آخر تكاليف سنة 
، وتراعي التغيرات في أسعار 7302و 7302و 7302السنوات 

الصرف بين العملة المحلية ودوالر الواليات المتحدة. وتختلف 
زيادة في التكلفة اختالفاً كبيراً بين األقاليم المعدالت السنوية لل

متوسط المعدل السنوي المتوقع  0-7وداخلها. ويبين الجدول ألف 
 لكل إقليم بدوالرات الواليات المتحدة.

  ةالسنوي المتوقع معدالت التضخممتوسط  :0-6الجدول ألف 

 6102-6102للفترة  حسب اإلقليم

 المئويةالزيادة السنوية بالنسبة   اإلقليم

 2.4  أفريقيا

 2.9  األمريكتان

 3.5  الدول العربية

 2.4  آسيا والمحيط الهادئ

 1.9  أوروبا
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ويقوم تطبيق الميزنة على أساس الصفر بمقارنة تحركات  .342
الزيادات في التكاليف المتوقعة سابقاً مع اإلنفاق الفعلي. ويحقق 

للفترة الجديدة.  هذا إعادة اتساق ميزانية كل موقع وكل وجه إنفاق
وبشكل عام، أمكن امتصاص قسم كبير من التضخم المتوقع 

، ألن معدالت التضخم كانت 7302و 7302و 7302لألعوام 
-7305أدنى مما كان متوقعاً في البرنامج والميزانية للفترة 

7302. 

التكييفات المقترحة في  7-7ويلخص الجدول ألف  .342
إلنفاق على مستوى حسب وجه ا 7302-7302التكاليف للفترة 

 4.0المكتب. وتشير التكييفات إلى انخفاض صاٍف يبلغ قرابة 
( في المائة 3.6-مليون دوالر، يساوي معدالً متوسطاً قدره )

 .7302-7302لفترة السنتين 

 (المتحدة الواليات بدوالرات) 8102-8102للفترة اإلنفاق  وجه حسب التكاليف في التكييفات :8-8ألف  الجدول

 مقترحات الميزانية )بالسعر  ه اإلنفاقوج
 الثابت لدوالر الواليات المتحدة(

 التكييفات 
 في التكاليـف

 التكييف 
 المئوي كل سنتين

 0.8- 626 205 4- 025 981 557 تكاليف الموظفين

 7.5- 877 276 1- 818 050 17 السفر في مهام رسمية

 0.5 821 149 956 061 29 الخدمات التعاقدية

 1.8 002 125 1 300 795 63 روفات التشغيل العامةمص

 1.4- 475 42- 767 999 2 اللوازم والمواد

 0.5 604 19 428 350 4 األثاث والمعدات

 0.0 0 316 794 7 سداد القرض المتعلق بمبنى المقر

 الزماالت والمنح والتعاون التقني 
 في الميزانية العادية

75 794 091 560 807 0.7 

 1.0- 782 388- 299 562 38 ف أخرىتكالي

 0.5- 526 058 4- 000 390 797 المجموع

 

 تكاليف الموظفين

في المائة من مجموع  20تبلغ تكاليف الموظفين زهاء  .351
مليون  4.7ميزانية اإلنفاق ويشكل االنخفاض في التكاليف والبالغ 

في المائة( أكبر تغيير بالقيم المطلقة.  3.2-دوالر أمريكي )
 7302-7302عكس االنخفاضات في تكاليف الموظفين للفترة وت

 إعادة تكييف تكاليف الموظفين مع المستويات الحالية.

 وتشمل تكاليف الموظفين ما يلي: .350

  جميع الموظفين المدرجين في الميزانية على أساس التكلفة
 الموحدة المتمايزة والتي يرد وصفها بتفصيل أكبر أدناه؛

 ون وأمانات اللجان وموظفو المؤتمر المترجمون الفوري
بعقود قصيرة األمد، حيث يتماشى االعتماد المقترح لزيادة 
التكلفة مع االعتماد المقترح لموظفي الفئة المهنية وموظفي 
الخدمة العامة في المقر واالتفاقات المعقودة مع الرابطة 

 الدولية للمترجمين الفوريين المختصين بخدمة المؤتمرات.

 الموظفين محسوبة على أساس  تكاليف
 التكاليف الموحدة

تستند التغيرات في عناصر التكاليف الموحدة إلى آخر  .358
السياسات والقرارات المتصلة باألجور، التي وافقت عليها 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بناًء على توصية لجنة الخدمة 

حد لألمم المدنية الدولية من أجل تطبيقها عموماً على النظام المو
المتحدة. وبالنظر إلى أّن منظمة العمل الدولية تشارك في النظام 

المشترك لألمم المتحدة لألجور والعالوات، فإّن المكتب ملتزم 
 بتطبيق أي زيادات قانونية.

إلى  7302-7302وتستند التكاليف الموحدة للفترة  .353
لكل درجة مع مراعاة  7305التكاليف الفعلية المتكبدة في سنة 

التقديرات المناسبة لالتجاهات المتوقعة في التضخم والتغيرات في 
مستحقات الموظفين وتنقل وتشكيل الموظفين بشكل عمومي. وفي 

في المائة  3.2المتوسط، يتوقع انخفاض التكاليف الموحدة بنسبة 
 .7302-7302في الفترة 

: نفذ المكتب مجموعة اإلصالحات التي وافقت الفئة المهنية .354
الجمعية العامة لألمم المتحدة بالنسبة إلى موظفي الفئة عليها 

المهنية، مما أدى إلى انخفاضات في التكاليف كما سبق وأعلنه 
مجلس اإلدارة. وتنشأ التغيرات في معاشات الفئة المهنية إلى حد 
ما عن تقلبات أسعار الصرف والتحركات في تكلفة المعيشة كما 

ولية وتتجلى في معدالت تسوية تحددها لجنة الخدمة المدنية الد
مقر العمل. وقد وضعت االعتمادات للزيادات في تسوية مقر 
العمل على أساس معدل التضخم العام للموظفين في جنيف. 
وتحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية أيضاً معدالت تسوية مقر 
العمل في المواقع الميدانية، وتعكس هذه المعدالت تكييفات تكلفة 

ة ذات الصلة والعالقة بين العملة المحلية والدوالر المعيش
 األمريكي.

: أدرجت تقديرات التضخم في جنيف، فئة الخدمة العامة .355
، في الرواتب المتوقعة لموظفي الخدمة 045كما جاء في الفقرة 

، 7305-7306العامة. وعلى الرغم من تدني التضخم في الفترة 
نية كان مقّدراً بأدنى من فإن االعتماد المخصص للتكييفات القانو

 المستوى.
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وجرى استخدام سلم األجور األحدث عهداً في كل موقع  .356
بالنسبة إلى موظفي الخدمة العامة في الميدان، ووضعت 
االعتمادات والتكييفات بما يسمح بتقدير معدل التضخم بدوالر 

 الواليات المتحدة.

 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

 يةالسفر في مهام رسم

أجري تخفيض كبير في تكاليف بطاقات السفر وفي  .357
معدالت بدل اإلقامة اليومي بالدوالر لتتجلى فيه التغييرات في 
سعر البطاقات بحسب وجهات السفر األكثر ارتياداً والتغييرات 
في معدالت بدل اإلقامة اليومي، التي أقرتها اللجنة الدولية للخدمة 

 تعمل فيها منظمة العمل الدولية. المدنية في مختلف المواقع التي 

 مصروفات التشغيل العامة

بالرغم من أن أسعار الوقود ما زالت متقلبة  :المرافق .352
في المائة في تقديرات  74وغير أكيدة، تم إدراج خفض بحوالي 

أدرج في التقديرات  . وفي جنيف،7302-7302الميزانية للفترة 
 2تخفيض بنسبة تناهز  في المائة للمياه، وأدرج 0.0زيادة بنسبة 

في المائة لإلمدادات الكهربائية. وبالنسبة للمواقع الميدانية، من 
المفترض أن تزيد معدالت تكاليف المياه والكهرباء وفقاً للمعدل 

 المحلي للتضخم بموجب توقعات صندوق النقد الدولي.

ُخصصت اعتمادات لتغطية الزيادات التعاقدية اإليجار:   .352
تكاليف المتزايدة في أعقاب تغيير المواقع ألسباب في اإليجار وال

 أمنية أو ألسباب أخرى.

 اللوازم والمواد

ازدادت تكلفة الكتب والمجالت وغيرها من االشتراكات  .361
 في المائة. 3.5بمتوسط سنوي قدره 

 الزماالت والمنح والتعاون التقني 
 في الميزانية العادية

نية العادية مكونات تتضمن أنشطة التعاون التقني في الميزا .360

في الميدان وفي المقر على السواء. وأفضت الزيادات المتوقعة 

في التكاليف باالستناد إلى معدالت التضخم في المواقع إلى زيادة 

في المائة. وقد ازدادت المساهمة في مركز  3.2متوسطة بنسبة 

في  2 البلدان األمريكية لتنمية المعارف في التدريب المهني بنسبة

لمائة سنوياً لتعكس توقعات التضخم المحلي بالدوالر في ا

أوروغواي. وازدادت المساهمة لفترة السنتين في مركز تورينو 

في المائة سنوياً لتعكس توقعات التضخم المحلي  0.60بنسبة 

 بالدوالر في إيطاليا. 

 التكاليف األخرى غير المتعلقة بالموظفين

ير المتعلقة جرى تعديل كافة التكاليف األخرى غ .368
بالموظفين، تمشياً مع معدالت متوسط التضخم السنوي المنطبقة 

 على المنطقة الجغرافية المعنية.

 بنود أخرى في الميزانية

يشمل باب "بنود أخرى في الميزانية" المساهمات في  .363

األنشطة اإلدارية المشتركة في إطار منظومة األمم المتحدة )من 

لدولية؛ اللجنة رفيعة المستوى بشأن قبيل: لجنة الخدمة المدنية ا

اإلدارة؛ مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة 

المعني بالتنسيق؛ وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة؛ 

نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة(، والتأمين الصحي بعد نهاية 

معلومات المقدمة من الخدمة. وتستند تقديرات الميزانية إلى آخر ال

مختلف الهيئات، ومعّدل التضخم العام المفترض في مواقعها، وقد 

عّدلت لتعكس أي تغييرات على أساس توزيع التكاليف على 

 الوكاالت المشاركة. 
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 المتعلق 

 بمبنى المقر

 الزماالت والمنح
 والتعاون التقني 

 في الميزانية العادية

 بنود أخرى 
 في الميزانية

 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

            الميزانية العادية -الجزء األول 

            أجهزة اإلدارة السديدة

 343 703 28  -  316 10  -  097 77 579 75 232 280 3 493 630 1 292 57 334 572 23 17–2016 مؤتمر العمل الدولي

 2018–19 22 772 578 57 292 1 363 595 3 530 122 82 207 11 332  -  10 316  -  27 827 442 

 761 882 19  -   -   -  797 74 145 27 976 040 1 638 615 573 734 2 632 389 15 17–2016 مجلس اإلدارة

 2018–19 14 613 731 2 734 573 356 701 1 283 411 33 575 10 995  -   -   -  19 032 986 

 573 408 2  -   -   -  781 7 825 2 044 219 202 229 576 217 145 732 1 17–2016 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 2018–19 1 835 912 352 576 203 490 247 462 3 575 1 171  -   -   -  2 644 186 

 601 762 3  -  912 48  -   -   -   -  830 1 154 11 705 700 3 17–2016 مكتب المستشار القانوني

 2018–19 3 640 586 21 154 48 949 3 000  -   -   -  48 792  -  3 762 481 

 278 757 54  -  228 59  -  675 159 549 105 252 540 4 163 477 2 595 020 3 816 394 44 17–2016 مجموع أجهزة اإلدارة السديدة

 2018–19 42 862 807 3 165 595 1 972 735 5 063 995 119 357 23 498  -  59 108  -  53 267 095 

            
            السياسة العامة

 578 578 25  -  816 348  -  348 22  -  856 1 107 033 1 315 716 136 456 23 17–2016 معايير العمل الدولية

 2018–19 23 922 226 685 521 901 451 1 856  -  22 348  -  435 125  -  25 968 527 

 485 012 22  -  750 424  -  317 62 355 18 704 78 717 893 1 750 565 892 968 18 17–2016 سياسة العمالة

 2018–19 18 833 612 608 435 1 627 581 85 704 19 854 68 418  -  840 706  -  22 084 310 

 269 815 16  -  244 198  -  074 1  -   -  139 469 2 652 545 160 601 13 17–2016 المنشآت

 2018–19 13 941 960 555 648 1 975 903  -   -  1 074  -  436 275  -  16 910 860 

 395 895 12  -  604 141  -   -   -  931 675 2 675 440 385 152 800 484 9 17–2016 السياسات القطاعية

 2018–19 10 472 560 87 385 572 632 36 174  -   -   -  2 136 153  -  13 304 904 

 803 120 29  -  504 041 1  -  495 72 348 39 622 95 064 857 1 101 841 669 173 25 17–2016 اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

 2018–19 25 489 624 1 361 168 1 164 390 116 579 39 268 72 495  -  1 016 290  -  29 259 814 
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سداد القرض 
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 بمبنى المقر

 الزماالت والمنح
 والتعاون التقني 

 في الميزانية العادية

 بنود أخرى 
 في الميزانية

 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 470 592 22  -  849 633  -  416 16 972 14 762 26 895 209 1 342 431 234 259 20 17–2016 ظروف العمل والمساواة

 2018–19 20 360 834 403 661 1 050 288 30 970 16 507 14 420  -  774 933  -  22 651 613 

 155 051 11  -  235 179  -   -   -   -  378 82 790 41 752 747 10 17–2016 الحماية االجتماعية

 2018–19 10 942 692 41 790 82 606  -   -   -   -  186 576  -  11 253 664 

 522 641 19  -  845 376  -  776 64 303 129 317 29 961 643 049 266 271 131 18 17–2016 البحوث والمعارف

 2018–19 18 788 651 266 049 660 501 29 317 129 303 64 776  -  389 186  -  20 327 783 

 322 315 13  -  266 444  -  000 30 498 7 784 16 006 446 883 508 885 861 11 17–2016 اإلحصاءات

 2018–19 12 786 665 344 097 334 011 16 784 7 498 20 000  -  458 510  -  13 967 565 

 642 398  -   -   -   -   -   -  873 3 769 394  -  17–2016 ت التقنيةاحتياطي االجتماعا

 2018–19  -  633 769 3 873  -   -   -   -   -   -  637 642 

 987 467 3  -  905 93  -  460 34 169 6 691 5 845 35 164 110 753 181 3 17–2016 مكتب نائب المدير العام

 2018–19 3 170 017 195 000 30 000 13 000 2 000 8 341  -  49 949  -  3 468 307 

 736 444 6  -  736 444 6  -   -   -   -   -   -   -  17–2016 التعاون التقني في الميزانية العادية 

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -  6 444 736  -  6 444 736 

 364 334 183  -  754 327 10  -  886 303 645 215 667 930 2 660 115 10 200 574 4 552 866 154 17–2016 مجموع السياسة العامة

 2018–19 158 708 841 5 182 523 8 403 236 330 384 214 430 271 872  -  13 168 439  -  186 279 725 

            
            العمليات الميدانية والشراكات

 252 377 8  -  685 276  -  242 14 368 15 102 857 920 324 577 195 358 693 6 17–2016 التعاون متعدد األطراف

 2018–19 6 293 525 204 728 304 916 857 102 15 368 14 242  -  269 827  -  7 959 708 

 933 653 5  -  221 109  -  647 5  -  118 15 795 165 598 116 554 241 5 17–2016 الشراكات والدعم الميداني

 2018–19 5 094 620 70 480 90 000 15 000  -  12 000  -  117 725  -  5 399 825 

 346 234 80 673 543 1 111 009 10  -  238 576 343 368 687 358 12 954 465 1 184 552 1 156 360 52 17–2016 البرامج في أفريقيا

 2018–19 53 310 312 1 576 051 1 668 796 11 261 755 361 434 497 917  -  10 282 188 1 635 802 80 594 255 

 157 466 64 041 729 389 838 8  -  615 184 390 191 901 888 6 827 891 652 876 1 342 865 44 17–2016 البرامج في األمريكتين

 2018–19 45 347 362 1 657 564 1 191 192 6 348 278 203 772 208 005  -  8 920 439 729 041 64 605 653 
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 بنود أخرى 
 في الميزانية

 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 864 682 18 400 280 670 720 2  -  488 74 525 188 405 366 1 990 356 924 416 462 278 13 17–2016 البرامج في الدول العربية

 2018–19 13 686 222 380 436 274 175 1 246 336 112 400 33 400  -  2 797 969 280 400 18 811 338 

 922 793 70 001 701 510 670 7  -  264 612 872 562 203 486 7 382 816 1 038 074 1 652 870 50 17–2016 الهادئ البرامج في آسيا والمحيط

 2018–19 51 124 112 1 358 426 1 938 908 7 654 987 297 478 175 664  -  7 786 691 701 001 71 037 267 

 002 080 25 041 729 740 305 2  -  460 25  -  915 371 1 760 314 974 324 112 008 20 17–2016 البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

 2018–19 20 486 612 353 470 294 693 1 490 475  -  43 651  -  2 241 129 729 041 25 639 071 

 المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة 
 286 240 8  -  286 240 8  -   -   -   -   -   -   -  17–2016 العمل الدولية، تورينو

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -  8 240 286  -  8 240 286 

 790 771 1  -  790 771 1  -   -   -   -   -   -   -  17–2016 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -  1 771 790  -  1 771 790 

 168 197 2  -  961 25  -  000 7 012 3 103 16 524 12 698 97 870 034 2 17–2016 ب نائب المدير العاممكت

 2018–19 2 346 290 97 698 12 525 16 103 3 011 7 000  -  30 941  -  2 513 568 

 720 497 285 156 983 3 363 968 41  -  954 499 1 510 329 1 434 360 30 152 349 5 645 654 5 506 352 195 17–2016 مجموع العمليات الميدانية والشراكات

 2018–19 197 689 055 5 698 853 5 775 205 28 890 036 993 463 991 879  -  42 458 985 4 075 285 286 572 761 

 
           

            منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 064 435 9  -  077 369 2  -  106 11  -   -  499 94 627 308 755 651 6 17–2016 أنشطة أصحاب العمل

 2018–19 7 032 395 308 627 94 499  -   -  11 106  -  2 988 437  -  10 435 064 

 517 478 21  -  766 732 6  -  251 4  -   -  878 569 662 747 960 423 13 17–2016 أنشطة العمال

 2018–19 13 446 960 747 662 546 878  -   -  4 251  -  6 732 766  -  21 478 517 

 مجموع منظمات أصحاب العمل 
 581 913 30  -  843 101 9  -  357 15  -   -  377 664 289 056 1 715 075 20 17–2016 ومنظمات العمال

 

2018–19 20 479 355 1 056 289 641 377  -   -  15 357  -  9 721 203  -  31 913 581 
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 الزماالت والمنح
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 بنود أخرى 
 في الميزانية

 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

            اإلدارة واإلصالح

            خدمات الدعم

 017 625 49  -  757 845  -  473 127 250 341 014 845 19 963 808 250 192 310 464 27 17–2016 الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية

 2018–19 26 796 115 191 997 1 495 521 18 402 516 525 602 114 588  -  746 026  -  48 272 365 

 466 879 47  -  594 520  -  760 057 4 976 930 656 796 8 462 156 5 000 280 018 137 28 17–2016 إدارة المعلومات والتكنولوجيا

 2018–19 28 059 470 240 000 6 166 647 9 153 837 936 000 2 823 073  -  503 110  -  47 882 137 

 176 761 18  -  471 678  -  432 55 965 8 618 7 092 444 352 19 246 547 17 17–2016 الجتماعات والوثائق والعالقات الرسميةا

 2018–19 17 175 451 40 000 436 813 84 343 2 178 6 531  -  603 089  -  18 348 405 

 359 896 15  -  637 221  -  727 57 335 118 978 93 997 044 1 072 219 613 140 14 17–2016 االتصاالت والمعلومات العامة

 2018–19 12 641 353 210 594 997 854 88 978 118 335 57 727  -  200 788  -  14 315 629 

 130 921 2  -  688 81  -  626 3  -  509 14  -  895 23 412 797 2 17–2016 المشتريات

 2018–19 2 797 412 23 895  -  14 508  -  3 626  -  82 053  -  2 921 494 

 148 083 135  -  147 348 2  -  018 302 4 526 399 1 775 757 28 514 454 7 569 734 599 086 90 17–2016 مجموع خدمات الدعم

 2018–19 87 469 801 706 486 9 096 835 27 744 182 1 582 115 3 005 545  -  2 135 066  -  131 740 030 

            
            خدمات اإلدارة

 112 163 24  -  862 204 3  -  767 8 615 7 797 957 538 645 656 162 877 175 19 17–2016 تنمية الموارد البشرية

 2018–19 19 721 396 162 656 556 538 957 796 7 615 8 767  -  3 220 209  -  24 634 977 

 039 745 16  -  806 262  -   -  403 583 62 366 112 955 74 926 231 16 17–2016 اإلدارة المالية

 2018–19 15 438 336 74 955 112 996 62 583 403  -   -  258 901  -  15 948 174 

 183 874 4  -  655 67  -  904 27  -  029 11 335 26 744 46 516 694 4 17–2016 البرمجة االستراتيجية واإلدارة

 2018–19 4 679 550 31 744 16 335 3 029  -  7 904  -  67 965  -  4 806 527 

 242 464 2  -  174 25  -   -   -  090 14 033 136 203 117 742 171 2 17–2016 مكتب نائب المدير العام

 2018–19 2 171 742 117 203 136 033 14 090  -   -   -  25 388  -  2 464 456 

 576 246 48  -  497 560 3  -  671 36 018 8 499 045 1 272 920 558 401 061 274 42 17–2016 خدمات اإلدارة مجموع

 2018–19 42 011 024 386 558 821 902 1 037 498 8 018 16 671  -  3 572 463  -  47 854 134 
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 173 192 7  -  815 81  -  181 17 721 18 315 698 011 59 545 375 585 941 5 17–2016 مكتب المدير العام

 2018–19 5 743 825 573 305 59 010 698 315 18 721 17 182  -  82 510  -  7 192 868 

            
            اإلشراف والتقييم

 755 783 2  -  532 35  -  424 8  -  441 26 054 149 169 33 135 531 2 17–2016 المراجعة الداخلية واإلشراف

 2018–19 2 848 735 33 169 149 055 26 441  -  8 424  -  35 834  -  3 101 658 

 707 514  -   -   -   -   -   -  495 16 064 147 148 351 17–2016 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

 2018–19 319 139 167 936 147 879  -   -   -   -  3 808  -  638 762 

 000 385 1  -   -   -   -   -   -  000 385 1  -   -  17–2016 المراجعة الخارجية للحسابات

 2018–19  -   -  1 067 400  -   -   -   -   -   -  1 067 400 

 968 224  -  360 2  -   -   -   -  158 60  -  450 162 17–2016 الوظيفة المعنية باألخالقيات

 2018–19 162 450  -  140 158  -   -   -   -  2 379  -  304 987 

 032 084 3  -  467 31  -   -   -   -  965 663 000 75 600 313 2 17–2016 التقييم

 2018–19 2 313 600 75 000 663 966  -   -   -   -  31 735  -  3 084 301 

 462 992 7  -  359 69  -  424 8  -  441 26 672 274 2 233 255 333 358 5 17–2016 مجموع اإلشراف والتقييم

 2018–19 5 643 924 276 105 2 168 458 26 441  -  8 424  -  73 756  -  8 197 108 

 
           

 959 566 46 014 612 33 696 068 1 316 794 7  -  663 63 449 4 198 123 104 5 519 895 3 17–2016 اعتمادات الميزانية األخرى

 2018–19 3 895 519 5 104 123 198 4 449 63 663  -  7 794 316 1 068 696 33 612 014 46 566 959 

            
 126 523 6-  -   -   -   -   -   -   -   -  126 523 6- 17–2016 تسوية تجدد الموظفين

 2018–19 -6 523 126  -   -   -   -   -   -   -   -  -6 523 126 

            
 135 061 793 170 595 37 702 585 68 316 794 7 166 343 6 632 140 3 832 363 68 019 438 29 738 077 16 560 722 555 17–2016 مجموع الجزء األول

 2018–19 557 981 025 17 050 818 29 061 956 63 795 300 2 999 767 4 350 428 7 794 316 72 340 226 37 687 299 793 061 135 
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 في الميزانية

 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 
           

            المصروفات الطارئة -الجزء الثاني 

            

 000 875 000 875  -   -   -   -   -   -   -   -  17–2016 المصروفات الطارئة

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -   -  875 000 875 000 

            
            س المال العاملصندوق رأ -الجزء الثالث 

            

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  17–2016 صندوق رأس المال العامل

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

            
 135 936 793 170 470 38 702 585 68 316 794 7 166 343 6 632 140 3 832 363 68 019 438 29 738 077 16 560 722 555 17–2016 مجموع األجزاء من األول إلى الثالث

 2018–19 557 981 025 17 050 818 29 061 956 63 795 300 2 999 767 4 350 428 7 794 316 72 340 226 38 562 299 793 936 135 

            
 االستثمارات المؤسسية  -الجزء الرابع 

            ئيةوالبنود االستثنا

            

 865 453 3  -  865 453 3  -   -   -   -   -   -   -  17–2016 المرافق األساسية

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -  3 453 865  -  3 453 865 

            
 865 453 3  -  865 453 3  -   -   -   -   -   -   -  17–2016 مجموع الجزء الرابع

 2018–19  -   -   -   -   -   -   -  3 453 865  -  3 453 865 

            
 000 390 797 170 470 38 567 039 72 316 794 7 166 343 6 632 140 3 832 363 68 019 438 29 738 077 16 560 722 555 17–2016 المجموع )األجزاء من األول إلى الرابع(

 2018–19 557 981 025 17 050 818 29 061 956 63 795 300 2 999 767 4 350 428 7 794 316 75 794 091 38 562 299 797 390 000 

 474 331 793 517 173 38 898 354 76 316 794 7 032 370 4 292 957 2 302 920 64 777 211 29 941 773 15 399 775 553 إعادة تقدير التكاليف 

 



 1ملحق المعلومات رقم   
 

 

 95  

 التقني في الميزانية العاديةموجز عن موارد التعاون 

 
8102-8102 8102-8102 

  
 )بالسعر الثابت للدوالر 

 (8107-8106للفترة 
 )المعاد تقديرها 

 )بدوالر الواليات المتحدة((

 844 495 6 736 444 6 السياسة العامة

 758 089 9 240 018 9 البرامج في أفريقيا

 459 539 5 875 495 5 البرامج في األمريكتين

 679 513 2 902 493 2 البرامج في الدول العربية

 175 545 6 678 493 6 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 200 658 1 153 645 1 البرامج في اوروبا وآسيا الوسطى

 841 785 1 790 771 1 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 677 919 2 705 896 2 أنشطة أصحاب العمل

 896 784 5 381 739 5 طة العمالأنش

 
41 999 460 42 332 529 
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