
 

 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  مجلس اإلدارةأعضاء . لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.329/INS/3/1 الوثيقة:  2017 آذار/ مارس9-24 ، جنيف، 329 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 1122شباط/ فبراير  12 التاريخ:
 انكليزي األصل:

 
 

 األعمال جدول من الثالث البند

 المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة الخامسة بعد المائة
 ( لمؤتمر العمل الدولي6102)

 العمل إلنفاذ القرار بشأن الدفع قدماً برنامج 
 االجتماعية من خالل العمل الالئق بالعدالة

 
 غرض الوثيقة 

وتأييد برنامج العمل المقترح إلنفاذ نتيجة تقييم أثر إعالن منظمة مجلس اإلدارة مدعو إلى مناقشة 
العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )إعالن العدالة االجتماعية( )انظر مشروع 

 (.34القرار في الفقرة 

 

 جميعها. الهدف االستراتيجي المعني:

  جميعها.النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك: 

انعكاسات على الخطط االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية ومبادرات المئوية لمنظمة العمل الدولية ومقترحات  االنعكاسات السياسية:
واإلرشادات ذات الصلة، إلنفاذ نتيجة تقييم البرنامج والميزانية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب االستراتيجيات والمبادرات 

 إعالن العدالة االجتماعية. 

 ال توجد في هذه المرحلة. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد في هذه المرحلة. االنعكاسات المالية:

ة لمنظمة الحالية والمستقبليسوف ُيدمج برنامج العمل المقترح في الخطط االستراتيجية والبرامج والميزانيات  إجراء المتابعة المطلوب:
 العمل الدولية وفي االستراتيجيات الداعمة ذات الصلة، وسوف ينفذه المكتب على نحو شامل ومنسق. 

 حافظة السياسات العامة وحافظة العمليات الميدانية والشراكات.و حافظة اإلدارة واإلصالح الوحدة مصدر الوثيقة:

 GB.329/LILS/7والوثيقة   GB.329/INS/7والوثيقة  GB.329/INS/5والوثيقة  GB.329/INS/2الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
 GB.328/INS/5/2والوثيقة  GB.328/PV/Draftوالوثيقة  GB.329/HL/1والوثيقة  GB.329/PFA/1والوثيقة 
؛ إعالن GB.328/PFA/1والوثيقة  GB.328/INS/17/2والوثيقة  GB.328/INS/7والوثيقة  GB.328/INS/3  والوثيقة

؛ القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من 1112منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 
 (. 1122خالل العمل الالئق، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الخامسة بعد المائة )

 





GB.329/INS/3/1 

 

1 GB329-INS_3-1_[DDGMR-170208-1]-Ar.docx  

 المقدمـة

 8002من أجل عولمة عادلة،  العدالة االجتماعيةمنظمة العمل الدولية بشأن قيّم مؤتمر العمل الدولي أثر إعالن  .1

الدفع قدماً بالعدالة ( واعتمد قراراً بشأن 8002) الخامسة بعد المائةفي دورته  )إعالن العدالة االجتماعية(

لى "تقديم مقترحات إ :)القرار(. ويطلب القرار من المدير العام القيام بما يلي االجتماعية من خالل العمل الالئق

شمل من أجل برنامج عمل يرمي إلى إنفاذ نتيجة التقييم الحاضر، ت ،8002 مارس آذار/مجلس اإلدارة في 

 0."اً ومؤشرات مناسبة وقابلة للقياسحدوداً زمنية معينة وأهداف

رد القرار. وتستط وتلخص هذه الوثيقة النتائج والرسائل األساسية والدعوات إلى اتخاذ اإلجراءات الواردة في .2

الوثيقة في وصف غرض ونطاق ومجاالت عمل برنامج العمل المقترح الذي وضع من خالل مشاورات موسعة 

مع الهيئات المكونة وكافة أقسام المكتب. ويرد في الملحق قائمة باإلجراءات الملموسة من أجل إنفاذ نتيجة التقييم 

 ، عند االقتضاء.بالترافق مع حدود زمنية معينة وأهداف ومؤشرات

 والرسائل النتائجتقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية:  - ألف
 اإلجراءاتوالدعوات إلى اتخاذ  األساسية

وبمثابة إطار تنظيمي الحظ المؤتمر أّن إعالن العدالة االجتماعية كان بمثابة نقطة مرجعية للدول األعضاء  .3

إعالن العدالة االجتماعية تبيّن أّن وها. إلى الدول األعضاء في لمنظمة العمل الدولية من أجل تقديم الدعمجامع 

وجيه اليوم أكثر من أي وق  مضى من أجل التصدي للتحديات العالمية واإلقليمية والوطنية ومن أجل أن "

 (".8000 )برنامج عام 8000يخلّف أثراً حاسماً على تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 

ت ومن خالل القرار، أعاد. لإلعالن والتزاماً مستمراً في برنامج العمل الالئقداً ثالثياً قوياً تأيي القراريشكل و .4

ية أي العمالة، الحما - المنظمة والدول األعضاء بهيكلها الثالثي التأكيد على أّن األهداف االستراتيجية األربعة

والحقوق األساسية في العمل، إلى جانب المساواة بين االجتماعية، الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، المبادئ 

يهاً ما فتئ  تعبيراً معاصراً ووج - الجنسين وعدم التمييز باعتبارهما مسألتين مشتركتين بين جميع األهداف

 للغاية عن والية منظمة العمل الدولية.

ة لغير القاببطة والمتكافلة واألربعة المترا االستراتيجية هدافويؤكد القرار من جديد مبادئ النهوض باأل .5

، بأسلوب متكامل وتكييف الجهود مع االحتياجات والظروف الخاصة بكل بلد وتشجيع التضامن للتجزئة

والتعاون فيما بين الدول األعضاء وتعزيز الشراكات من أجل اتساق السياسات على المستوى الوطني واإلقليمي 

قدماً بنهج متكامل إزاء العمل الالئق من خالل أداء دور  عة للدفوالدولي. ويشدد القرار على األهمية الحاسم

، ومن خالل تجهيز منظمة العمل الدولية على نحو أفضل لولوج 8000كامل وأكثر نشاطاً في إطار برنامج عام 

ويتها ئستتوج وتتخطى احتفال منظمة العمل الدولية بممئويتها الثانية في سعيها إلى تحقيق مبادرات المئوية التي 

 . 8002في عام 

خيارات معقدة في تحديد أولويات جهودها المبذولة للمضي واجه  الدول األعضاء ويسلّم القرار أيضاً بأّن " .6

وفي هذا الصدد، يدعو القرار إلى تعزيز جهود منظمة العمل الدولية  ."لقدماً بالعمل الالئق بأسلوب متكام

 العدالة االجتماعية. إعالنكامل إمكانيات ل تحقيق والمكتب والهيئات المكونة الثالثية من أج

وعندما يتعلق األمر باإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء، باإلضافة إلى تلك المشار إليها في القسم ثانياً باء  .7

 من إعالن العدالة االجتماعية نفسه، فإّن القرار يناشد الدول األعضاء أن تقوم بما يلي: 

، بما في ذلك االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية من 8000العمل الالئق في تنفيذ برنامج عام  إدراج برنامج )أ(

 أجل التنمية المستدامة؛

 حفز اإلجراءات كي تحقق تدريجياً تصديق وتنفيذ االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة؛ )ب(

 

 ".0)ج("02القرار، الفقرة    0
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لعمل الالئق في السياسات الوطنية. ويمكن أن تشمل هذه تعزيز اتساق السياسات فيما بين الوزارات وإدماج ا )ج(

 الجهود، حيثما اقتضى األمر، مشاورات فعالة فيما بين الوزارات المعنية ومع الشركاء االجتماعيين؛

 .النهوض بالمنشآت المستدامة )د(

اعدة المتاحة لها لمسويهيب المؤتمر كذلك بمنظمة العمل الدولية أن تستخدم أفضل استخدام جميع وسائل العمل  .8

المناقشات المتكررة:   "8نظام المعايير؛ " " 0الدول األعضاء فيها بشكل فعال في المجاالت الستة التالية: "

بناء القدرات المؤسسية؛  " 4تقوية اإلطار القائم على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق؛ " " 0"

 الشراكات واتساق السياسات من أجل العمل الالئق.  "2"البحوث وجمع المعلومات وتقاسمها؛   "5"

 غرض ونطاق برنامج العمل المقترح - باء

يعتمد تحقيق كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية على الجهود المتضافرة والمنسقة التي تبذلها منظمة العمل  .9

زيز العمل المقترح في إنفاذ نتيجة التقييم وتعالدولية والدول األعضاء فيها والمكتب. ويتمثل الغرض من برنامج 

ن أجل تحقيق كامل إمكانيات إعالن الجهود المشتركة التي تبذلها منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها م

 العدالة االجتماعية.

ل ويتمحور برنامج العمل حول العناصر الموجهة نحو اإلجراءات الواردة في القرار، والسيما مجاالت عم .11

منظمة العمل الدولية الستة المشار إليها آنفاً، التي ستتواصل على نحو متكامل وشامل. كما يراعي برنامج العمل 

االلتزامات والمبادئ التوجيهية واالتجاهات االستراتيجية الواردة في القرار، والتي يتعين عليها تنوير كافة 

السنوات القادمة. ويقدم الملحق نظرة عامة عن كافة  أنشطة منظمة العمل الدولية وجهود الدول األعضاء في

اإلجراءات المقترحة من جانب المكتب ومجلس اإلدارة لمساعدة الدول األعضاء في الجهود الجارية والجديدة 

 التي تبذلها إلنفاذ نتيجة التقييم. ويرد في القسم جيم أدناه وصف النهج الشامل لتنفيذ هذه اإلجراءات.

العمل المقترح إلى العمل الذي تضطلع به حالياً منظمة العمل الدولية للدفع قدماً بالعدالة  ويستند برنامج .11

االجتماعية من خالل العمل الالئق. ويشمل ذلك على سبيل المثال، تعزيز المنشآت المستدامة كوسيلة لتوليد 

تي الدعم المتواصل للجهود ال عمالة الئقة ومنتجة تسهم في خفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب

هداف تغطية كل هدف من األيزيد تدريجياً  تبذلها الدول األعضاء في اتجاه التصديق على المعايير وتنفيذها، مما

. وفي سياق المضي قدماً، فإّن غالبية اإلجراءات التي دعا إليها القرار قد أدرج  أو سوف تدرج االستراتيجية

لبرامج والميزانيات الحالية والمستقبلية لمنظمة العمل الدولية واالستراتيجيات ذات في الخطط االستراتيجية وا

الصلة بها، إلى جانب مبادرات المئوية السبع وعملية التحسين المستمرة إلدارة منظمة العمل الدولية، التي 

 يقودها استعراض عملية سير األعمال.

بما في ذلك على سة إلنفاذ اإلجراءات الواردة في القرار، وسبق أن اتخذ مجلس اإلدارة والمكتب خطوات ملمو .12

دورة أقصر للمناقشات  8002اعتماد مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر   "0: "ال الحصر سبيل المثال

لمنظمة العمل الدولية، التي تتابع تقييم أثر  8080-8002تأييد الخطة االستراتيجية للفترة   "8" 8المتكررة؛

 8002و 8002استخدام دورات مجلس اإلدارة في آذار/ مارس في قرار ب " 0" 0العدالة االجتماعية؛ إعالن

 ةالسنوي اتكمنصة من أجل إجراء مناقشات ثالثية بشأن إسهام منظمة العمل الدولية في االستعراض 8002و

التنمية  المرتبطة بالعمل الالئق وأهدافحول المسائل التنمية المستدامة، للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني ب

 4المستدامة.

وفي هذا السياق، يقدم برنامج العمل المقترح لمحة عامة وإطاراً من أجل تنسيق وتنوير األنشطة الجارية  .13

واإلجراءات الجديدة للمضي قدماً بالعمل الالئق بأسلوب متسق وتكميلي. واالستراتيجيات واإلجراءات الجديدة 

 

 .008، الفقرة GB.328/PV/Draftوالوثيقة  GB.328/INS/5/2انظر الوثيقة    8

 .GB.328/PFA/1انظر الوثيقة    0

 .000الفقرة  ،GB.328/PV/Draftانظر الوثيقة    4

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531677.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
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لمنظمة العمل الدولية وتقدم اإلرشاد من  8080-8002الملحق تستكمل الخطة االستراتيجية للفترة  الواردة في

 أجل تخطيط وتنفيذ البرامج والميزانيات القادمة، إلى جانب تنفيذ مبادرات المئوية السبع.

لعمل لزمني لبرنامج اوفي ضوء الفترة الزمنية للدورة القادمة للمناقشات المتكررة، يُقترح أن يتراوح اإلطار ا .14

. غير أّن معظم اإلجراءات محددة عملياً لتحقيقها بحلول 8080وكانون األول/ ديسمبر  8002بين آذار/ مارس 

. وهذا يترك وقتاً 8002، وتحديداً خالل الفترة المؤدية إلى مئوية منظمة العمل الدولية في عام 8080عام 

وعن  8002مخض عن المؤتمر احتفاًء بالمئوية في حزيران/ يونيه إلجراء التكييفات في ضوء النتيجة التي ستت

 48)انظر الفقرة  8002االستعراض متوسط األجل لبرنامج العمل، المقترح إجراؤه في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 أدناه(.

  مجاالت العمل ذات األولوية المطروحة - جيم
 أمام منظمة العمل الدولية

 نظام المعايير

"، رال يزال من الالزم بذل المزيد من النشاط توخياً لتحسين تنفيذ وتصديق المعاييالضوء على أنّه " يسلّط القرار .15

 ."بتعزيز نشاطها بشأن سياسة المعايير، ال سيما من خالل مبادرة المعاييرتقوم منظمة العمل الدولية ويسلّم بأّن "

ونتائج مبادرة المعايير، بما في ذلك من خالل ويصب القرار التركيز على التنسيق بين المناقشات المتكررة 

 5.دستورالن م 02)د( من المادة 2)ه( و5استكشاف خيارات استخدام أفضل للفقرتين 

وينبغي النظر في مجال العمل ذي األولوية هذا باالقتران على نحو وثيق مع مجاالت العمل الثالثة األخرى ذات  .16

ويشكل إرساء روابط عملية بين المكونات ذات الصلة  2بالمعايير. األولوية المتضمنة مكوناً صريحاً ذا صلة

بالمعايير لهذه المجاالت األربعة ذات األولوية، عامالً رئيسياً يضمن أن تكون اإلجراءات المتخذة على 

 المستويين المؤسسي والسياسي واإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء، متسمة بالتكافل فيما بينها.

ادرة المعايير مكونين: آلية استعراض المعايير وتدعيم التوافق الثالثي حول نظام إشراف ذي حجية. وتشمل مب .17

وسبق أن اتُخذ عدٌد من الخطوات إلنفاذ القرار في سياق تنفيذ مبادرة المعايير. ومن شأن التنسيق بين المناقشات 

ة من خمس سنوات للمناقشات المتكررة على المتكررة ونتائج مبادرة المعايير أن يستمر بموجب الدورة الجديد

 أساس القرارات التي سيتخذها مجلس اإلدارة، السيما فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة المعايير.

 ،تدعيم التوافق الثالثي حول نظام إشراف ذي حجيةوعلى وجه الخصوص، قد تقوم العملية الجارية بشأن  .18

من  02)د( من المادة 2( و)ه5استخدام أفضل للفقرتين الكفيلة بتحقيق خيارات بالنظر في مسائل من بينها ال

، مع مراعاة ضرورة ضمان أال تؤدي الخطوات المستقبلية إلى زيادة االلتزامات الواقعة على الدول الدستور

 2األعضاء فيما يتعلق بتقديم التقارير.

  

 

تتعلق هذه األحكام بتقديم التقارير من جانب الدول األعضاء، بناًء على طلب مجلس اإلدارة، لتبيان األثر المعطى    5

لالتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات، واإلشارة إلى الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصديق على االتفاقية أو 

 االتفاقيات المعنية.

)الشراكات واتساق السياسات  2-05)المناقشات المتكررة(؛  8-05ذات األولوية هي التالية:  ةمجاالت العمل الثالث   2

 (.02من أجل العمل الالئق(؛ جيم )إجراءات الدول األعضاء، الفقرة 

 .GB.329/INS/5الوثيقة    2
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 المناقشات المتكررة

مقترحات مفصلة تتصل بطرائق إجراء المناقشات المتكررة إلى  على نحو ما يدعو إليه القرار، قدم المكتب .19

لمجلس اإلدارة، الذي اعتمد دورة جديدة من خمس سنوات للمناقشات  8002دورة تشرين الثاني/ نوفمبر 

؛ 8002المتكررة، باتباع التسلسل التالي لألهداف االستراتيجية: الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في عام 

؛ الحماية االجتماعية )حماية 8080؛ العمالة في عام 8080الجتماعية )الضمان االجتماعي( في عام الحماية ا

 .8080؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام 8088العمال( في عام 

كذلك، قدم مجلس اإلدارة اإلرشاد إلى اإلطار المقترح للمناقشات المتكررة وطلب من المكتب أن يعد إطاراً  .21

. وسوف يشمل اإلطار فيما يشمله: 8002نوفمبر  نقحاً بغرض المداولة واالعتماد في دورته في تشرين الثاني/م

إعداد تقرير المكتب بشأن المناقشات المتكررة؛ تنظيم المناقشات المتكررة في المؤتمر؛ نتيجة المناقشات 

ائية العامة والمناقشات المتكررة. والغرض المتكررة ومتابعتها؛ الروابط وأوجه التآزر بين الدراسات االستقص

الدول  في د إلى الوقائع والتحديات القائمةتستن أن وضمانتركيز المناقشات المتكررة  من اإلطار هو تحسين

المتعلقة  اراتالقرير وتناألعضاء وتقييم نتائج أنشطة منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية و

 وغير ذلك من قرارات اإلدارة السديدة. تراتيجي والبرنامج والميزانية في منظمة العمل الدوليةبالتخطيط االس

س اإلدارة ، ويقدمه إلى مجلسير الفعال للمناقشات المتكررة في المستقبلبشأن ال وسوف يعد المكتب إطاراً منقحاً  .21

المناقشات المتكررة للدورة السابعة ، وسيستهل تطبيقه عندما يعد 8002في دورته في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 (.8002بعد المائة للمؤتمر )حزيران/ يونيه 

  تقوية اإلطار القائم على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق

سبق أن اتخذ المكتب ومجلس اإلدارة خطوات لتقوية اإلطار القائم على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق،  .22

لمنظمة العمل الدولية مترسخة بثبات في إعالن  8080-8002القرار. والخطة االستراتيجية للفترة كما دعا إليه 

العدالة االجتماعية وفي القرار. وسيجري تقصي التقدم الذي تحرزه الخطة من حيث التنفيذ في ضوء المبادئ 

تعراض ذ البرنامج كوسيلة السوالسياسات الواردة في هذين الصكين. وسوف يُستخدم التقرير القادم بشأن تنفي

 ، على أن يحدد إطاره في ضوء إعالن العدالة االجتماعية والقرار.8002-8002البرنامج والميزانية للفترة 

كما ترد في  تراتيجية إلى إجراءات ملموسة،المقترحات البرنامجية التي ستترَجم من خاللها الخطة االسو .23

، تشمل إطاراً محسناً للنتائج، يحفز على تقييم نتائج أنشطة 8002-8002مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 

منظمة العمل الدولية وإسهامها في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة، بأسلوب متكامل. وسعياً إلى االستمرار 

المية عفي تحسين إطار النتائج في منظمة العمل الدولية، ارتبط  النتائج على مستوى الحصيلة بمؤشرات 

محددة ألهداف التنمية المستدامة تقيس األثر. وهي تشكل مؤشرات تُعتبر منظمة العمل الدولية جهة مسؤولة 

عنها. وسوف تتواصل الجهود من أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء على رصد وتقييم التقدم المحرز في اتجاه 

ذلك من خالل المؤشرات المحددة على المستوى تحقيق الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، بما في 

وعلى الرغم من ضرورة الحفاظ على االتساق والتماسك في إطار النتائج خالل فترة الخطة  الوطني.

، سيواصل المكتب 8080-8080، تحضيراً لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة 8080-8002االستراتيجية 

نه، عند االقتضاء، بما في ذلك من حيث االستناد إلى الممارسات الجيدة استعراض إطار النتائج الخاص به ويحس

 في منظمات أخرى.

واستجابة للدعوة إلى تقييم النتائج بشأن كيفية قيام برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية باإلسهام في الدفع قدماً  .24

في إطار األهداف  2لحالي عن النتائج السياسيةبالعمل الالئق بأسلوب متكامل تقييماً أفضل، يُقترح إدماج اإلبالغ ا

االستراتيجية األربعة. ومن الممكن تحديد النتائج السياسية باعتبار أنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في 

تنفيذ كل هدف من األهداف االستراتيجية األربعة، وتنظيمها في أربعة بنود تقابل كل هدف من األهداف 

ع أن يستعرضها مجلس اإلدارة في دورتيه في آذار/ مارس وتشرين الثاني/ نوفمبر في فترة االستراتيجية المزم

السنتين المعنية. ويمكن تنسيق اإلبالغ عن التقدم المحرز بشأن خطط العمل بناًء على طلب المؤتمر وبتأييٍد من 

مقتضى الحال، في التقارير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي المقابل، أو يمكن إدماجه، عند 

 

ية العشر في جدول ، اقترح  مجموعة الفحص إدراج مناقشة النتائج السياس8005تشرين الثاني/ نوفمبر  02في    2

 .8002-8002أعمال دورتي مجلس اإلدارة في الخريف والربيع لفترة السنتين 
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الموحدة. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى نهج أكثر تبسيطاً واستراتيجية واتساقاً بشأن التبليغ عن النتائج السياسية 

إلى مجلس اإلدارة، وأن يعزز التنسيق المحّسن عبر النتائج السياسية وفيما بينها، في سعي متكامل إلى تحقيق 

عة. وسيجري وضع المقترحات المفصلة بشأن التبليغ المتكامل عن النتائج السياسية األهداف االستراتيجية األرب

-8002، بهدف اختباره في فترة السنتين 8002وتقديمها إلى دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

8002. 

ئق، الذي تم وضعه ويجري استخدام اإلرشاد الجديد لمنظمة العمل الدولية بشأن البرامج القطرية للعمل الال .25

وصياغته بشكله النهائي في ضوء القرار، لوضع برامج قطرية جديدة للعمل الالئق في كافة األقاليم. ومن أجل 

المضي قدماً، سيطبق المكتب على نحو منتظم آلية ضمان الجودة على البرامج القطرية للعمل الالئق بحيث 

استراتيجيات متكاملة ومتوازنة لتعزيز جميع األهداف يمكن تقييم إلى أي مدى تشتمل هذه البرامج على 

االستراتيجية والمسائل المشتركة، في سياق األولويات الخاصة التي حددتها الهيئات المكونة الثالثية الوطنية. 

وسوف تشرف اللجان التوجيهية الثالثية أو منتديات شبيهة بها على هذه البرامج القطرية الجديدة للعمل الالئق، 

ضمان المزيد من الملكية وفي نهاية المطاف زيادة أثرها. وستتمشى هذه البرامج بقدر أكبر مع الجيل الجديد ل

من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو ما يقابلها من أطر التخطيط على المستوى القطري 

ا الصدد، سيضع المكتب أدوات جديدة . وفي هذ8000واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج عام 

لبناء قدرات موظفي منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة لتمكينهم من أداء دور أقوى في تصميم البرامج 

 القطرية الجديدة للعمل الالئق ورصدها واستعراضها وتقييمها.  

سياسة تقييم جديدة،  8002 نوفمبر/ الثانيتشرين دورة مجلس اإلدارة في باإلضافة إلى ذلك، سيقدم المكتب إلى  .26

إلنفاذ النتائج والدروس المستخلصة من التقييم المستقل والمكتمل  8080-8002يليها استراتيجية تقييم للفترة 

وسوف يبقى تحسين ثقافة التقييم والمساءلة أولوية ويستدعي التزاماً  2مؤخراً لوظيفة تقييم منظمة العمل الدولية.

 حكومات والشركاء االجتماعيين وتعزيزاً لقدراتهم. أوثق مع ال

 تطوير القدرات المؤسسية

إّن كافة نتائج البرنامج والميزانية ومعظم البرامج القطرية للعمل الالئق والكثير من مشاريع التعاون التقني  .27

مة لتابع لمنظركز التدريب الدولي امتتضمن نواتج أو أنشطة بشأن تطوير قدرات الهيئات المكونة، ويؤدي 

)مركز تورينو( دوراً يعتد به في توفير التدريب الرامي إلى تطوير قدرات الهيئات  العمل الدولية في تورينو

المكونة وموظفي منظمة العمل الدولية على السواء. غير أنه، كما أشير إليه في تقرير المكتب من أجل تقييم 

تبرز الحاجة إلى نهج أكثر استراتيجية وانتظاماً لتطوير القدرات  00المؤتمر ألثر إعالن العدالة االجتماعية،

المؤسسية للهيئات المكونة ورصد وقياس نتائج الجهود الرامية إلى تطوير هذه القدرات على نحو متسق وقابل 

ا في ذلك بم -للمقارنة. وبالتالي، يُقترح أن يضع المكتب استراتيجية لتطوير القدرات المؤسسية للهيئات المكونة 

لتحقيق أهداف إعالن العدالة االجتماعية، وأن يقدم هذه االستراتيجية إلى دورة مجلس  - من خالل مركز تورينو

 .8002اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

ومن شأن االستراتيجية المقترحة أن تستند إلى نتائج التقييم المستقل القادم للجهود التي تبذلها منظمة العمل  .28

مع التركيز بشكل خاص  8002،00التي تشمل جميع الهيئات المكونة الثالثية في عام وية لبناء القدرات الدول

على الطريقة التي يمكن بها لتطوير القدرات أن يصبح أكثر تركيزاً على الحصائل بدل النواتج، لدعم االستدامة 

طوير القدرات من شأنها أن تعزز طويلة األجل لمؤسسات سوق العمل. وسوف تشمل االستراتيجية أنشطة لت

معارف ومهارات الهيئات المكونة، والسيما منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وتدعم الهيكليات 

والعمليات المؤسسية بحيث يمكن للمنظمات الحكومية أو نقابات العمال أو رابطات أصحاب العمل أن تفي 

سيجري وضعها بالتعاون مع مكتب األنشطة الخاصة بالعمال بفعالية بمهمتها وبأهدافها على نحو مستدام. و

 

 .GB.329/PFA/8الوثيقة    2

استعراض أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة المضي قدمًا بالعدالة االجتماعية: : مكتب العمل الدولي  00
 .8002، جنيف، 005السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ، التقريراالجتماعية من أجل عولمة عادلة

يرد تقييم مستقل "مؤسسي" للجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في بناء القدرات )والتي تشمل كافة الهيئات    00

 لمكتب التقييم في منظمة العمل الدولية. 8002المكونة الثالثية( في خطة العمل المتجددة لعام 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_469055.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_469055.pdf
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ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومركز تورينو وسائر إدارات ومكاتب منظمة العمل الدولية، إلى 

 جانب الجهات الشريكة الخارجية المعترف بها والملتزمة بالدفع قدماً بالعمل الالئق.

تب أيضاً شيئاً من االفتقار إلى الوعي والدراية بإعالن العدالة االجتماعية باإلضافة إلى ذلك، أبرز تقرير المك .29

ونهجه المتكامل لمقاربة العمل الالئق. وتمشياً مع دعوة القرار إلى قدر أكبر من الوعي بإعالن العدالة 

ي استراتيجيته ات وفاالجتماعية وملكيته، يُقترح بالتالي أن يدمج المكتب في االستراتيجية الجديدة لتطوير المهار

نظر أدناه( مجموعة من التدابير المحددة لتعزيز الوعي والدراية في صفوف الهيئات المكونة االجديدة للمعارف )

وموظفي منظمة العمل الدولية وموظفي األمم المتحدة باألهداف والمبادئ الواردة في إعالن العدالة االجتماعية، 

طبيقه بوصفه أداة تسترشد بها الدول األعضاء في إجراءاتها الرامية إلى الدفع والسيما بالطريقة التي يمكن بها ت

قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل النهج المتكامل لمقاربة العمل الالئق، بما في ذلك في سياق برنامج عام 

8000 . 

 االبحوث وجمع المعلومات وتقاسمه

همية االستراتيجية لتعزيز قاعدة معارف منظمة العمل الدولية يؤكد إعالن العدالة االجتماعية والقرار على األ .31

وتقاسم المعارف في الوفاء بواليتها. وقد استثمرت المنظمة على نحو نشط في هذه المجاالت وستواصل تعزيز 

جهودها لجعل منظمة العمل الدولية مركز تميز عالمياً من أجل إنتاج المعارف بشأن عالم العمل واستخدامها 

ميعها ونشرها وتقاسمها. وتمشياً مع القرار، سوف يضع المكتب ويقدم إلى دورة مجلس اإلدارة في تشرين وتج

 .8080-8002استراتيجية معارف جديدة للفترة  8002الثاني/ نوفمبر 

وسوف تستند استراتيجية المعارف إلى نتائج استعراض المكتب الجاري لممارسات تقاسم المعارف في منظمة  .31

من القرار. وسوف تكرس جهود خاصة للقيام  5-05لدولية، وستشمل كافة العناصر الواردة في الفقرة العمل ا

بما يلي: تعزيز البحوث الموجهة نحو السياسات والقائمة على البينات، التي أجرتها منظمة العمل الدولية لدعم 

نظام لإلحصاءات أكثر تماسكاً الحوار السياسي؛ تحسين بيانات وإحصاءات منظمة العمل الدولية بواسطة 

 واتساقاً؛ تعزيز الممارسات الفعالة لتقاسم المعارف على مستوى المكتب ككل؛ تحسين نشر المعارف وتسويقها.

وسيواصل المكتب تعزيز البحوث القائمة على البينات من خالل نشر التقارير الرائدة عالية الجودة، السيما  .32

ة تقرير الحماية االجتماعيوتقرير األجور في العالم و لة والشؤون االجتماعيةعالمية عن العمالمحة عامة تقرير 
. وسيولى المزيد من االهتمام لبرنامج بحوث أكثر تركيزاً وتنسيقاً يستجيب لتحديات عالم العمل في العالم

ف التنمية المستدامة من أهدا 2واحتياجات الهيئات المكونة، والسيما دعماً لمبادرة مستقبل العمل وتحقيقاً للهدف 

بشأن النمو الشامل والعمل الالئق وغير ذلك من األهداف والغايات المرتبطة بالعمل الالئق والواردة في برنامج 

. كما سيقدم المكتب دراسات سياسية قطرية لتعزيز التقاسم الثالثي للخبرات والممارسات الجيدة. 8000عام 

ي سياق استعراضات األقران الطوعية، وفي حال قدمها مجلس ومن شأن هذه الدراسات، التي قد تجرى ف

 أن تسهم في المناقشات المتكررة القادمة لكل هدف من األهداف االستراتيجية. 08اإلدارة،

لضمان بقائها مركز  00(ILOSTAT) اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية قاعدة البياناتوسيواصل المكتب تعزيز  .33

اإلحصاءات الخاصة باليد العاملة والعمل الالئق األكثر شموالً في العالم. ويشمل ذلك سد الفجوات القائمة في 

البيانات ودعم الدول األعضاء لتقديم بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً وتحديثها وتسهيل الوصول إليها من 

أن ضرورة سد الفجوات القائمة ومعالجة المزيد من مجموعات البيانات خالل منصات سهلة االستخدام. ومن ش

التي تقدمها الدول األعضاء أن تمّكن المكتب من توفير بيانات مفتوحة أكثر وأفضل إلى الهيئات المكونة عموماً 

 وإلى صانعي السياسات تحديداً، دعماً لنهج متكامل بشأن العمل الالئق. 

ودعم قدرة الدول األعضاء على  وير إطار لمؤشرات العمل الالئقر إلى مواصلة تطوفيما يتعلق بدعوة القرا .34

وتقديم التقارير بشأنه، سوف يعد المكتب مقترحاً حول  تحقيق أهداف التنمية المستدامةنحو التقدم المحرز  رصد

 ذ إطار المؤشراتطريقة قيام منظمة العمل الدولية برصد المؤشرات المتعلقة بالعمل الالئق، كجزء من تنفي

العالمي لرصد أهداف التنمية المستدامة. وسيقدم المكتب المقترح إلى مجلس اإلدارة بهدف مناقشته والموافقة 

 

 .422، الفقرة GB.328/PV/Draftالوثيقة ر قرار مجلس اإلدارة في انظ   08

 stathttp://www.ilo.org/ilo.  انظر:   00

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
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عليه بعد أن تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة نظام رصد أهداف التنمية المستدامة وأن تناقشه الهيئات المكونة 

. وسيراعي 8002رين لخبراء إحصاءات العمل في تشرين األول/ أكتوبر الثالثية خالل المؤتمر الدولي العش

المقترح مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية ذات الصلة بالعمل الالئق، السيما تلك التي تُعتبر منظمة 

، والمؤشرات المحددة على المستوى الوطني، وسوف يستند في ذلك إلى جهة مسؤولة عنهاالعمل الدولية 

ألنشطة التي اضطلع بها المكتب في السابق بشأن قياس العمل الالئق. وسوف يتضمن المقترح خطة لمساعدة ا

داف االستراتيجية الدول األعضاء وتعزيز قدرتها على إصدار واستخدام إحصاءات ومعلومات تشمل األه

 فضالً عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.  األربعة جميعها

 اق السياسات من أجل العمل الالئقسالشراكات وات

 8002على حد ما يدعو إليه القرار، سيضع المكتب ويقدم إلى دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  .35

 ، مع التركيز بشكل خاصستراتيجية ترمي إلى تعزيز العمل الالئق من خالل الشراكات واتساق السياساتا

ئق على المستوى القطري مع المؤسسات االقتصادية الدولية واإلقليمية. على تعزيز النمو الشامل والعمل الال

وستبيّن االستراتيجية ما تأمل منظمة العمل الدولية تحقيقه من خالل تكثيف تعاونها مع المنظمات الرئيسية 

نهج لوالمؤسسات الرائدة على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، وكيف ستقوم بذلك بشكل يدفع قدماً با

 لعمل الالئق.لمتكامل ال

والمكتب في صدد وضع منصة للموارد من أجل العمل الالئق والتنمية المستدامة بغية تعزيز قدرات الهيئات  .36

. باإلضافة إلى ذلك، يواصل المكتب ريادة 8000المكونة على المضي قدماً بالعمل الالئق في سياق برنامج عام 

أهداف التنمية وبغيره من  2ة بهدف التنمية المستدامة رقم المتصلشتركة وعدد من التحالفات ذات المصلحة الم

، أو يسهم في هذه التحالفات بمشاركة الهيئات المكونة 8000في برنامج عام  المستدامة المتصلة بالعمل الالئق

 الثالثية.

نامج عام العمل الالئق في بروفيما يتعلق بالنظر في إمكانية تبادل ثالثي رفيع المستوى في اآلراء بشأن دور  .37

وريادة منظمة العمل الدولية في مجال األهداف المتعلقة بالعمل الالئق، يقترح المكتب اتخاذ مثل هذا  8000

القرار في مرحلة الحقة في ضوء التجربة والدروس المستخلصة من المناقشات الثالثية في دورات مجلس 

بشأن مساهمة منظمة العمل الدولية في االستعراضات السنوية  8002و 8002و 8002اإلدارة في آذار/ مارس 

للمنتدى السياسي رفيع المستوى، ومن التبادل التفاعلي رفيع المستوى المزمع تنظيمه كجزء من المناقشات 

 .8002المتكررة في المؤتمر في حزيران/ يونيه 

استراتيجية  8002ين الثاني/ نوفمبر ويُقترح أيضاً أن يضع المكتب ويقدم إلى دورة مجلس اإلدارة في تشر .38

جديدة للتعاون اإلنمائي. ومن شأن ذلك أن يستند إلى المناقشة العامة للمؤتمر بشأن التعاون اإلنمائي الفعال دعماً 

(. ومن شأن المكتب أن يسترشد 8002ألهداف التنمية المستدامة في دورته السابعة بعد المائة )حزيران/ يونيه 

 800004من أهداف التنمية المستدامة في برنامج عام  02التي يبذلها لتعزيز تنفيذ الهدف بها في الجهود 

إعالن العدالة االجتماعية. وسيقوم المكتب، مسترشداً كامل إمكانيات واستقطاب المزيد من الموارد بهدف تحقيق 

دلة بشأن فيذ استراتيجيته المعالجديدة للتعاون اإلنمائي، بتسريع تن ةبمبادرة المنشآت وكجزء من االستراتيجي

الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن شأن ذلك أن يقوي التزامه مع القطاع الخاص وأن يعزز شراكاته 

ومية المعنية، بما يتمشى مع مبادئ الهيكل الثالثي والحوار جهات الفاعلة غير الحكالاالستراتيجية مع 

 االجتماعي.

  

 

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.: 02الهدف    04
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 ستعراضد واالـالتنفيذ والرص - دال

إّن المدير العام وفريق اإلدارة العليا مسؤولون في نهاية المطاف عن تنفيذ برنامج العمل المقترح، مما يتطلب  .39

التعاون والعمل ضمن فرق على مستوى المكتب، في المقر والميدان. وسيجري تنسيقه من جانب مكتب نائب 

 لمهمات على مستوى المكتب.المدير العام لشؤون اإلدارة واإلصالح بإرشاٍد من فريق ل

ة إعالن العدالكامل إمكانيات وسيجري تقييم اإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء إلنفاذ القرار وتحقيق  .41

، كجزء من الدورة القادمة للمناقشات المتكررة. كما ستشكل جزءاً من التقييم القادم ألثر إعالن العدالة االجتماعية

 لس اإلدارة إدراج هذا البند في جدول أعمال المؤتمر ومتى قرر ذلك.االجتماعية، في حال قرر مج

وسيجري رصد وتكييف برنامج العمل المقترح واإلجراءات الواردة في الملحق على نحو منتظم وعندما يكون  .41

من المطلوب إظهار التطورات المتغيرة باستمرار واألولويات الجديدة التي يمكن أن تبرز. كما ستجري مواءمة 

ومع المقترحات الجديدة  8002-8002عملية رصد برنامج العمل مع استعراض البرنامج والميزانية للفترة 

 . 8080-8080للبرنامج والميزانية للفترة 

ويُقترح أيضاً إجراء استعراض منتصف المدة وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى دورة مجلس اإلدارة في  .42

. ومن شأن ذلك أن يتيح لمجلس اإلدارة تكييف برنامج العمل المقترح تمشياً مع 8002تشرين الثاني/ نوفمبر 

. وسيساعد ذلك أيضاً 8002ونيه الدروس المستخلصة والنتائج المتمخضة عن دورة المؤتمر في حزيران/ ي

على ضمان أن يكون النهج المتكامل للعمل الالئق مدرجاً إدراجاً كامالً في أي مبادرات جديدة، كمتابعة للمؤتمر 

 . 8085-8088وفي الخطة االستراتيجية القادمة لمنظمة العمل الدولية للفترة  8002في عام 

 مشروع قرار

العام أن ينفذ برنامج العمل المقترح إلنفاذ تقييم أثر إعالن العدالة االجتماعية، يطلب مجلس اإلدارة من المدير  .43
 مع مراعاة اإلرشاد المقدم خالل مناقشة الدورة الحالية لمجلس اإلدارة.
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 الملحـق

 الجدول الزمني  المؤشرات واألهداف   اإلجراءات المقترحة  مجاالت العمل

 21المادة  من )د(2 و (ه)5الستخدام أفضل للفقرتين  مقترحات مشروع 2-2  نظام المعايير  .2
 البند أيضاً  انظر) القراريدعو إليه  كما ،الدولية العمل منظمة دستورمن 

تصلة الم ةالمناقشو العامة االستقصائية الدراسات بإسهام يتعلق فيما 1-2
 (.المتكررة والمناقشات المعايير تطبيقبها في اللجنة المعنية ب

رهنًا بقرار مجلس اإلدارة بشأن مبادرة المعايير في آذار/ مارس  
1122*. 

رهنًا بقرار مجلس اإلدارة  
 بشأن مبادرة المعايير 

 اتالمناقش بتحسين تركيزالكفيلة  لطرائقا إلطار نهائي مقترح تقديم 2-1  المناقشات المتكررة .1
 لتعزيز محددة تدابير اتخاذ ذلك في بما الجديدة، الدورة في المتكررة
 العامة. االستقصائية الدراسات مع الروابط

 وفمبرن /الثاني تشرين في اإلدارة مجلس عتمدهي المتكررة للمناقشات إطار 
1122. 

  -آذار/ مارس  
 1122تشرين الثاني/ نوفمبر 

 وتطبيق ،سنوات للمناقشات المتكررة خمسالجديدة من  دورةال تنفيذ 1-1 
 المعتمد. اإلطار

 فقاً و الجديدة الدورة ضمن يةالمستقبل المتكررة المناقشات جميع تنظيم 
 .الجديد لإلطار

  - 1122تموز/ يوليه  
 1114كانون األول/ ديسمبر 

 اإلطار القائم  تقوية .4
على النتائج والبرامج 
 القطرية للعمل الالئق

 لالسب واقتراح الدولية العمل منظمة نتائج طارإل مستفيض استعراض 4-2 
 .1112-1111 للفترة والميزانية البرنامج مقترحات في بتحسينها الكفيلة

 لفترةل والميزانية البرنامج مقترحات في نتائجالمحسن لل طاريتجلى اإل 
1111-1112. 

  - 1122حزيران/ يونيه  
 1121حزيران/ يونيه 

تقديم مقترح بشأن التبليغ المتكامل والموحد لفترة السنتين عن النتائج  4-1 
 السياسية في إطار األهداف االستراتيجية األربعة.

  - 1122آذار/ مارس   .1122 نوفمبر /الثاني تشرين في المقترحاتيعتمد مجلس اإلدارة  
 1122تشرين الثاني/ نوفمبر 

 للعمل الالئق ةقطريالمج ابرالجديدة بشأن ال اإلرشاداتتطبيق  ضمان 4-4 
 من بمزيد ،البرامج القطرية الجديدة للعمل الالئق لجميع الدورة طوال

 الهيئات المكونة. من جانب واإلشراف الملكية

 للعمل الالئق وفقاً الجديدة  جميع البرامج القطرية تصميم وتنفيذ 
 الجديدة. لإلرشادات

 - 1122آذار/ مارس  
 1114كانون األول/ ديسمبر 

 تنفيذو لتصميم المكونة والهيئات للموظفين جديدة أدوات تحديث أو تطوير 4-3 
 البرامج القطرية للعمل الالئق.  وتقييم واستعراض ورصد

أمام الهيئات المكونة  وإتاحتهالألدوات المالئمة  النهائية الصيغة وضع 
 .1122ديسمبر  /األول كانون بحلول الموظفينو

  -آذار/ مارس  
  1122كانون األول/ ديسمبر 

 1112-1122 لفترةل ستراتيجيةاالو ةالمنقح التقييم سياسة وتنفيذ تقديم 4-5 
 والمساءلة. التقييم ثقافة تحسين لمواصلة

 .1122 نوفمبر /الثاني تشرين في اإلدارة مجلس يعتمدها سياسة 

 في وتنفذ 1122 مارس /آذار في اإلدارة مجلس يعتمدهااستراتيجية 
 المناسب. الوقت

  - 1122آذار/ مارس  
 1112/ ديسمبر األولكانون 

 تنمية القدرات  .3
 المؤسسية

بشأن تنمية وضع استراتيجية جديدة على مستوى منظمة العمل الدولية  3-2 
 في المعقودة دورته في اإلدارة مجلس إلى القدرات المؤسسية وتقديمها

 .وتنفيذها 1121 مارس /آذار

  - 1122آذار/ مارس   .1121 مارس /آذار في اإلدارة مجلس يعتمدها ستراتيجيةا 
 1121آذار/ مارس 

 لمتكامال نهجالب للنهوض وإدراكها وقدراتها المكونة الهيئات وعي تعزيز 3-1 
 الالئق. للعمل

 بشأن وحدات دمجت تورينو مركز في التدريبتنمية القدرات و برامج 
 االجتماعية. لعدالةا إلعالن متكاملال نهجال

التوجيه بشأن إعالن العدالة االجتماعية  يإطالق نموذج التعلم عن بعد ذات
 في مركز اإللكترونيالحرم  في 1122 ديسمبر /األول كانون بحلول

 تورينو.

  - 1122آذار/ مارس  
 1114/ ديسمبر األولكانون 
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 الجدول الزمني  المؤشرات واألهداف   اإلجراءات المقترحة  مجاالت العمل

 البحوث وجمع  .5
 المعلومات وتقاسمها

 هدورت يف اإلدارة مجلس إلى هاميوتقدوضع استراتيجية جديدة للمعارف  5-2 
 االستراتيجية.هذه  وتنفيذ 1122 نوفمبر /الثاني تشرين في

 1122 نوفمبر /الثاني تشرين في اإلدارة مجلس يعتمدها استراتيجية 
 وللفترة 1121-1122 للفترة والميزانية للبرنامج دعماً  نفذوتُ 

1111-1112. 

  - 1122آذار/ مارس  
 1112/ ديسمبر األولكانون 

 البيانات لقاعدة الراهنة والحالة األخيرة التحسينات عنتقرير  إعداد 5-1 
، كقاعدة بيانات إحصائية ILOSTAT اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية

وتقديم هذا التقرير إلى مجلس  ،محسنة بشأن مؤشرات العمل الالئق
 .اإلدارة

 - 1122آذار/ مارس   .1122 آذار/ مارسمجلس اإلدارة في  دورة إلى مقدم تقرير 
 1122آذار/ مارس 

إعداد مقترح حول كيفية قيام منظمة العمل الدولية برصد المؤشرات  5-4 
المتعلقة بالعمل الالئق كجزء من تنفيذ إطار المؤشرات العالمي لرصد 

لقدرات بهدف رصد اأهداف التنمية المستدامة ولوضع برنامج تطوير 
قديم هذا المقترح إلى تو ،أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني

 .اإلدارة مجلس

 - 1122آذار/ مارس   .1121مقترح مقدم إلى مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  
 1121آذار/ مارس 

الشراكات واتساق  .2
 السياسات من أجل 

 العمل الالئق

-1122وضع استراتيجية جديدة للشراكات واتساق السياسات للفترة  2-2 
ر الثاني/ نوفمبوتقديمها إلى مجلس اإلدارة في دورته في تشرين  1112
 .وتنفيذ هذه االستراتيجية 1122

 1122مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  عتمدهاياستراتيجية  
 وللفترة 1121-1122نفذ دعماً للبرنامج والميزانية للفترة وتُ 

1111-1112. 

  - 1122آذار/ مارس  
 1112/ ديسمبر األولكانون 

من أجل العمل الالئق والتنمية  وضع الصيغة النهائية لمنصة الموارد 2-1 
 .المستدامة ونشرها

المستدامة وإتاحتها  والتنمية الالئق العمل أجل من الموارد تشغيل منصة 
أمام جميع الهيئات المكونة وموظفي منظمة العمل الدولية بحلول كانون 

 .1122األول/ ديسمبر 

 - 1122آذار/ مارس  
 1122/ ديسمبر األولكانون 

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرات الهيئات المكونة على  2-4 
 .المشاركة في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة

 - 1122آذار/ مارس   .هيئة من الهيئات المكونة 151تحديث البرامج التدريبية وتقديمها إلى  
 1121/ ديسمبر األولكانون 

التحالفات ذات المصلحة المشتركة أو المساهمة فيها االستمرار في ريادة  2-3 
من أهداف التنمية المستدامة واألهداف األخرى ذات  2لتحقيق الهدف 

 .1141الصلة بالعمل الالئق في برنامج عام 

يجري تنفيذ ما ال يقل عن ثمانية تحالفات ذات مصلحة مشتركة تنفيذاً  
 .فعاالً دعماً لنهج متكامل للعمل الالئق

 1122آذار/ مارس  
 1114كانون األول/ ديسمبر 

 1122إعداد وتنظيم مناقشات دورات مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  2-5 
للتوصل إلى توافق بشأن مساهمة منظمة العمل الدولية  1121و 1122و

 .1141في متابعة واستعراض إطار برنامج عام 

 رفيع المستوى للقسم يجري إعداد ثالثة تقارير وتنظيم ثالث دورات 
لمجلس اإلدارة من أجل تعزيز االتفاق الثالثي حول كيفية المضي قدماً 

يد االستعراض في قبالعمل الالئق كجزء من المواضيع واألهداف 
 .المنتدى السياسي رفيع المستوى

 - 1122آذار/ مارس  
 1121تموز/ يوليه 

 1122مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  يعتمدهااستراتيجية   .نمائي لمنظمة العمل الدوليةإعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للتعاون اإل 2-2 
 .وتنفذ في الوقت المناسب

 -تموز/ يوليه  
 1122تشرين الثاني/ نوفمبر 

 .GB.328/INS/6قة الوثي  *

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532216.pdf

