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 6 ـر األعمـال ـمحضA 

  2022، 110الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي 
  2022حزيران/ يونيه  10 التاريخ:

 

 العمالة : المتكررةتقارير لجنة المناقشة 

 اعتمادها قرار مقترح واستنتاجات مقدمة إلى المؤتمر من أجل 

التقرير نص القرار المقترح واالستنتاجات التي قدمتها لجنة المناقشة   ليعتمدها  ةلا: العمالمتكررةيتضمن هذا   ،
 المؤتمر.

وسيُنشر تقرير اللجنة بشأن أعمالها، بالصيغة التي وافقت عليها هيئة مكتب اللجنة بالنيابة عن اللجنة، على موقع 
بعد اختتام الدورة. وستتاح ألعضاء اللجنة إمكانية تقديم تصويبات    6Bاألعمال رقم  المؤتمر على اإلنترنت في محضر  

 .2022تموز/ يوليه  1على بياناتهم الواردة في التقرير حتى 
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  المناقشة المتكررة الثالثة عن العمالةبشأن  قرار

 ،2022إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته العاشرة بعد المائة، 

منظمة العمل الدولية الهدف االستراتيجي المتمثل في العمالة، تمشياً مع إعالن  بشأن    متكررة ثالثةوقد أجرى مناقشة  
بغية النظر في الطريقة التي   2022( بصيغته المعدلة في عام  2008بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )

ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تستجيب بموجبها لوقائع واحتياجات الدول األعضاء فيها، مع مراعاة إعالن فيالدلفيا 
 ، (2019ة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل )( وإعالن مئوية منظم1944)

التي تتضمن إطاراً متسقاً وشامالً ومتكامالً لسياسات العمالة، مكيفاً مع عالم عمل سريع   يعتمد االستنتاجات التالية .1

 ؛التغير

كتب العمل يدعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى النظر في االستنتاجات على النحو الواجب وإلى إرشاد م .2

 الدولي في إنفاذها؛

 :يطلب إلى المدير العام أن يقوم بما يلي .3

تشرين الثاني/  في    346إعداد خطة عمل إلنفاذ االستنتاجات، على أن ينظر فيها مجلس اإلدارة في دورته   )أ(
 ؛ 2022نوفمبر 

  ؛باههاالسترعاء انت  إبالغ االستنتاجات إلى المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية )ب( 

الحالية و  االستنتاجات عند   مراعاة )ج(  البرنامج والميزانية  الموارد ضمن  البرنامج  تخصيص  مقترحات  إعداد 
 ؛والميزانية المقبلة وحشد الموارد من خارج الميزانية

 إبقاء مجلس اإلدارة على اطالع على عملية التنفيذ. )د(

 عمالةاالستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثالثة عن ال

 السياق والتحديات  -  أوالا 

، شهدت أسواق العمل 2019  عامالعمالة و  عنالمناقشة المتكررة الثانية  وهو العام الذي أجريت فيه    2014عام  ين  ب .1
التحسينات   العمالةسياسات  العدد    وازداد بعض  بشأن  المتزايد    ، مما عكسالوطنية  الاالعتراف  المركزي  ي ذبالدور 

 .عجز كبيرة في العمل الالئق مواطن ال تزال هناكومع ذلك،  .العمالة به ضطلعت
لمزيد  أن تعّرض تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية للجميع  في مجالالتقدم المحرز  وكان من شأن .2

لبلدان على حماية العمال  ة في العديد من ا يتدابير السياسالساعدت    وفي حين .  ةاألخير  19-كوفيد من الخطر بسبب جائحة  
لتوترات الجيوسياسية،  اواآلثار المضاعفة المترتبة على  االنتعاش ال يزال غير منتظم وغير كامل.    نّ أ إال  ،  والمنشآت

سالسل   وخللوعبء الديون المرتفع    األسواق المالية، وارتفاع التضخم واضطراب  الدائرةسيما النزاعات المسلحة   ال
.  وفيما بينها  والبلدان  والمنشآتالمساواة داخل مجموعات العمال    أوجه انعدامإلى تفاقم  أفضت  العالمية،    اإلمدادو  التوريد 

هذا الوضع  ويهدد  .  وتزيد من احتماالت عدم تكافؤ التنمية  القيود المالية تحد من قدرة البلدان على مواصلة دعم االنتعاش و
 . كثر فأكثرأ الركب  متخلفة عنبترك البلدان النامية 

من ذلك  وفي الوقت نفسه، ال تزال هناك تحديات طويلة األمد في سوق العمل من حيث كمية ونوعية العمالة، كما يتضح   .3
عدم تطابق وانخفاض اإلنتاجية و  وانتهاكات حقوق العمال في سالسل التوريد واإلمداد العالمية  المنظمةغير    السمة  زيادة

المساواة في   أوجه  انعداموعدم انتظامه في معظم األحيان ولعمال وركود نمو األجور  استمرار وتزايد فقر اوالمهارات  
في    المحققةعلى الرغم من المكاسب  و  ، باإلضافة إلى أشكال العمل غير اآلمنة. أشكال التمييزمختلف  سوق العمل و

ً فرص العمل الالئق تقدم  عدم كفاية  عكسيبعض المجاالت خالل العقود األخيرة،   ً بطي  ا في التحول نحو أسواق عمل    ئا
وانقطاع بطالة  أعلى من المعدالت  يعانين من  أجور أقل وعلى  النساء    وتحصللجميع.  وجيدة األداء لصالح ا  شموالً أكثر  

من    يكافحونب  الشبافتئ   وماغير مدفوعة األجر.  المدفوعة وغالبية أعمال الرعاية  ب  ويضطلعنالرجال  ب مقارنة  النشاط
على الصعيد العالمي، ال تزال السمة ووإلى أول وظيفة الئقة لهم.  على نحو سلس  أجل االنتقال من المدرسة إلى العمل  

بوجه    الصغرالمتوسطة والصغيرة وبالغة    المنشآت للعجز في العمل الالئق، بما في ذلك في  اً  رئيسي  اً مصدر  المنظمةغير  
فضالً عن إضفاء الطابع   ،ير اآلمنة بشكل أكبر في حدوث عجز في العمل الالئق. وقد ساهمت أشكال العمل غخاص
 .المنظمةعلى العمالة  المنظمغير 
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العمل لم يتم تسخيرها بالكامل حتى اآلن، ال سيما في البلدان النامية.  مستقبل  جلبها محركات  تالفرص التي يمكن أن  و .4
التحول الهيكلي الشامل من مكانات  ما إلال تزال التحوالت الديمغرافية والفجوة الرقمية وتغير المناخ تلقي بظاللها على  و

 . فرص العمل الالئقتأثير على استحداث 
ً العجز في العمل الالئق أيض   تكون مواطنفي كثير من األحيان،  و .5 ً سبب  ا ً جذري  ا ً لضعف الفقراء ومحرك  ا االستقرار    النعدام  ا

 . دوامة نزولية مفرغةمزيد من ال نشوب النزاعات واستحداثاالجتماعي، مما قد يؤدي إلى 
ال سيما  قدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وإحراز ت  وبغية .6

مع عالم عمل    هاوتكييف  ها سياسات العمالة وتعزيزشاملة لأطر    الرامية إلى إرساءتسريع اإلجراءات  ال بد من  ،  8الهدف  
 سريع التطور.

ا   وشاملة ومتكاملة في عالم عمل سريع التطور متسقةعمالة  اتمبادئ توجيهية لسياس -  ثانيا

العمل الالئق استحداث فرص  كاملة ومنتجة ومختارة بحرية و  عمالةتهدف األطر الشاملة لسياسات العمالة إلى إيجاد   .7
ً يكون شامالً ومستدام ،اإلنسان متمحور حولوالمساهمة في انتعاش   على الصمود.  اً وقادر ا

معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما في  بلمبادئ والحقوق األساسية في العمل واوتسترشد هذه األطر الشاملة ب .8
واتفاقية  (  169)رقم    1984،  )أحكام تكميلية( توصية سياسة العمالةو(  122)رقم    1964ذلك اتفاقية سياسة العمالة،  

اتفاقية وكاالت  و(  88)رقم    1948،  يفالتوظ  إداراتاتفاقية  و(  168)رقم    1988العمالة والحماية من البطالة،  ب  النهوض
ً ، جنب(198)رقم    2006وتوصية عالقات االستخدام،    (181)رقم    1997االستخدام الخاصة،    إلى جنب مع توصية ا

( وتوصية العمالة والعمل الالئق من أجل 204)رقم    2015،  المنظمإلى االقتصاد    المنظماالنتقال من االقتصاد غير  
 .2014 عام المناقشة المتكررة الثانية في  بعد  اعتُمدت، التي (205 )رقم  2017الصمود ،  القدرة على السالم و

أهمية  و .9 على  التأكيد  إعادة  عام    وجدوىمع  العمالة  2014استنتاجات  عن  الثانية  المتكررة  المناقشة  تتطلب بشأن   ،
معززة لسياسات العمالة تكون مستجيبة ومكيفة بشكل كامل لدعم العمال  وشاملة    اً التغييرات العميقة في عالم العمل أطر

من أجل  النداء العالمي مع ( و2019مستقبل العمل )من أجل  العمل الدوليةمنظمة  مئويةمع إعالن  وتتمشى والمنشآت،
ً يكون شامالً ومستدام،  19-كوفيد   من أزمة  للخروج  اإلنسان  متمحور حول  اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش  ا

 (.2021) ادراً على الصمود وق
 سياسات العمالة، مع مراعاة الظروف القطرية: لمتسقة وشاملة ومتكاملة  اً ينبغي أن توجه المبادئ التالية أطرو .10

االستفادة الكاملة من الطبيعة غير القابلة للتجزئة والمترابطة والمتداعمة لألهداف االستراتيجية األربعة للمنظمة  )أ(
هج متكاملة عند وضع نُ   - ة االجتماعية والحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق األساسية في العمل  العمالة والحماي  -

 ومنسقة. متسقة 

 الروابط بين النمو االقتصادي الشامل والعمالة ودخل العمل واإلنتاجية.  تعزيز )ب( 
بما في ذلك من   ،حقوقهم احترام  للعمال و  المناسبة، مع ضمان الحماية  يةنوعالو  يةكممن حيث التعزيز العمالة   )ج( 

 .خالل ضمان بيئة عمل آمنة وصحية
 العمل الالئق. لصالح  الشاملينع الهيكليين يتعزيز التحول والتنو )د(

تعزيز تنمية الرامية إلى  لعمل الالئق، بما في ذلك من خالل الحوافز  افرص    انتهاز زيادة قدرات العمال على   ( ه)
عمليات    وضمانتعزيز القابلية لالستخدام والقدرة على التكيف  بغية    المتواصل،والتعلم  ها  واالرتقاء بالمهارات  

 .منصفة في سوق العمل والوصول إلى العمل الالئقناجحة ونتقال ا

 .مستدام والحفاظ عليهاعلى نحو  لتطوير المنشآت مؤاتيةخلق بيئة  )و(

 .االقتصادية من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظمتشجيع انتقال العمال والوحدات  )ز( 

 .وتقييمها  صياغتها وتنفيذها ورصدها عند االنخراط في حوار اجتماعي قوي وهيكل ثالثي  )ح( 

ومراعاتها )ط( الجنسين  لقضايا  الواجب  االعتبار  واحتياجات    والتكيّف،  إيالء  التنوع    المستضعفة  المجموعاتمع 
 .والمحرومة

ً شاملة واالنتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات    هيلتس )ي(  للمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل ،  مستدامة بيئيا وفقاً 
 .الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع
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 السعي إلى تقليصالئقة مع  خلق فرص عمل  من أجل  اإلنتاجية    وزيادةتسخير اإلمكانات الكاملة للتقدم التكنولوجي   )ك( 
 .الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها 

 .المرونة واالستجابة لألزمات والنزاعات الجيوسياسية والمخاطر الناشئةالتمتع ب )ل( 

 .وتطوير السياسات ، بما في ذلك المفاوضة الجماعية،دعم الحوار االجتماعيمن أجل قوية  بيّنات بناء قاعدة  )م( 

 سياسات متسقة ومنسقة. زيادة التركيز على دعم التنفيذ عن طريق استراتيجيات تمويل مالئمة ومستدامة و )ن( 

ا   العمالة وتكييفها وتنفيذها  اتتعزيز األطر الشاملة لسياس -  ثالثا

العمالة وأن    اتواستناداً إلى مشاورات ثالثية، أن تعزز األطر المتسقة والشاملة والمتكاملة لسياس  ،ينبغي للدول األعضاء .11
تعمل على تكييفها وتنفيذها، على أن تتضمن، حسب مقتضى الحال وفي ضوء الظروف الخاصة بكل بلد، العناصر  

 التالية:

في الوقت المناسب لتحديات سوق العمل،   واستجابةجعل السياسات أكثر تكيفاً  واستراتيجيات ترمي إلى    تدابير )أ(
 وغيرها. وجيوسياسية وبيئية وصحية بما في ذلك تلك الناشئة عن أزمات اقتصادية 

تكون   ،العام والخاصسياسات لالستثمار  تجارية وبيئية وصناعية وقطاعية و  القتصاد الكلي وسياساتل  سياسات )ب( 
الشامل من أجل استحداث وظائف الئقة، بما في ذلك في اقتصاد الرعاية  ل التحول الهيكلي  مؤاتية للعمالة وتسهّ 

 ، وتعزز االنتقال إلى االقتصاد المنظم. االقتصاد األخضرالدائري واالقتصاد وفي االقتصاد الرقمي و

ل الئقة في ظل  وبظروف عمالحماية الكافية للعمال، بمن فيهم عمال المنصات، وكفالة تمتّعهم بالحماية    ضمان )ج( 
 التكنولوجي.   التغييراالستفادة من الفرص التي يتيحها 

  ومؤسسات تكفل تمتّع جميع العمال، بصرف النظر عن وضع استخدامهم، بالحماية الكافية، مع مراعاة   سياسات )د(
  ؛ت العمل: احترام الحقوق األساسية؛ حد أدنى مناسب لألجور، قانوني أو متفاوض عليه؛ حدود قصوى لوقما يلي

 السالمة والصحة في العمل.  

تصنيفاً    عالقات االستخدام  تصنيفسياسات ولوائح تتصدى ألشكال العمل غير اآلمنة، بما في ذلك من خالل   ( ه)
 ً  . صحيحا

األعمال وتعزز    تهيء  سياسات )و( قطاع  استمرارية  المستدامة وتدعم  للمنشآت  مؤاتية  المشاريع  روح  بيئة  تنظيم 
 لمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر.  لبتكار، مع إيالء اهتمام خاص واإلنتاجية واال

 دعم دور القطاع العام بصفته صاحب عمل هاماً ومزوداً للخدمات العامة الجيدة. )ز( 
العمل  سياسات )ح(  سوق  الحتياجات  تستجيب  المتواصل،  والتعلم  المهارات  وتنمية  التعليم  وتعالج  بشأن  وتستبقها 

لقائمة في المهارات، مع توفير ما يكفي من االستثمار العام والخاص، حسب مقتضى الحال، في التعليم  الثغرات ا
 والتدريب بما في ذلك التلمذة الصناعية.

مع   )ط( اإلنتاجية،  في  المستدام  النمو  تعزز  الصغر السياسات  وبالغة  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  على  تركيز 
وضمان في الوقت عينه حصة عادلة من مكاسب اإلنتاجية وفقاً    ،وات اإلنتاجيةوالقطاعات التي تتسع فيها فج

 للقيمة المستحدثة، بما في ذلك من خالل تعزيز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع المستويات. 

األجور    سياسات )ي(  تكييفها  ة تمييزيالوغير    ةعادلالو  المناسبة بشأن  والممارسات    ، وآليات  القوانين  يتمشى مع  بما 
 المتفاوض عليه، ودعم المفاوضة الجماعية   وأالقانوني  المناسب لألجور،  من خالل توفير الحد األدنى    ،الوطنية

 على جميع المستويات والتعاون الثالثي.  

ئج على مستوى استحداث تحسين ما حققته التجارة وسالسل التوريد واإلمداد العالمية من نتا  إلى  ترمي   سياسات )ك( 
المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   تعزيز تنفيذ   العمل الالئق، بما في ذلك

لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية )إعالن المنشآت   وإعالن المبادئ الثالثي
؛ تعزيز  حقوق اإلنسان والتظلم وسبل االنتصافبالعناية الواجبة  بالشفافية و  يتعلقما  ذلك  بما في    ،(متعددة الجنسية

 ، القانونيألجورالحد األدنى المناسب لسالمة والصحة المهنيتين واحترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل وال 
 رة. أو المتفاوض عليه، والحدود القصوى لوقت العمل وتوفير عمالة مستق
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تنظيم المشاريع واالبتكار ودعم عمليات  روح  أمام    ذليل العقباتوتسياسات سوق العمل النشطة وإدارات التوظيف   )ل( 
االنتقال في مختلف مراحل الحياة، بما في ذلك انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل واالنتقال من البطالة إلى 

 منتمين إلى مجموعات مستضعفة في سوق العمل. العمالة، إلى جانب مشاركة النساء والمسنين وال

أكبر مع سياسات الحماية االجتماعية دعماً للعمال أثناء فترات التعطل وخالل عمليات االنتقال في مختلف    مواءمة )م( 
 . حياتهم مراحل 

للسمة    سياسات ( ن) الجذرية  األسباب  وتعالج  المنظم  االقتصاد  إلى  المنظم  غير  االقتصاد  من  االنتقال  غير تشجع 
 ثر استضعافاً.حتياجات األكال المنظمة، مع إيالء اهتمام خاص

االبتعاد عن االقتصادات كثيفة الكربون وتستحدث وظائف   فيتدعم وتمّكن العمال وقطاعات األعمال    سياسات ( س)
العادل للجميع نحو   بما يضمن االنتقال  آثاره،  المناخ والحد من  التكيف مع تغير  العمل الالئق الئقة من خالل 

ً   اقتصاداتو ن كفالة السالمة والصحة المهنيتين لجميع العمال، بما في ذلك في  ال بد مو.  شاملة ومستدامة بيئيا
 الدائري. االقتصاد االقتصاد األخضر و

وتعزيز مشاركة  في هذا الصدد  من أجل التصدي ألوجه انعدام المساواة    جنسينقضايا العمالة تستجيب ل  سياسات ( ع)
سياسات تكفل األجر  بين الجنسين من خالل    سياسات تتصدى للفصل المهني  :في سوق العمل، بما في ذلك  المرأة

هدف إلى ت التوازن بين العمل والحياة الخاصة وسياسات    عن العمل ذي القيمة المتساوية؛ تدابير تضمن   المتساوي
إجازات أمومة وإجازات والدية منح  معالجة التقسيم غير المتكافئ لمسؤوليات الرعاية، بما في ذلك من خالل  

إدماج سياسات تمكين الجنسين في صميم المجالين العام   ؛التكلفة  وميسورة مالئمة وتوفير خدمات الرعاية الجيدة  
 .في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنسالتحرش العنف ومكافحة  ؛والخاص

لمطالبة بترتيبات اتنظيمية قد تتيح  عمل والحياة الخاصة، بما في ذلك من خالل أطر  بين ال  التوازنتدعم    تدابير ( ف)
واحترام حدود وقت العمل وحماية انقطاع العمال عن العمل ، مع ضمان  والعمل عن بُعد   العملبشأن وقت  مرنة  

 وفقاً للوائح الوطنية وتبعاً لالتفاق بين األطراف. 

دمج االستجابات الفورية في استراتيجيات مستدامة وأطول أجالً بهدف تعزيز    ،في أوضاع هشة ومتأثرة باألزمات ( ص)
 . 205، تمشياً مع التوصية رقم من أجل السالم والقدرة على الصمود العمالة والعمل الالئق 

لال  سياسات (ق) التحتية،  محفّزة  البنية  وتطوير  الجيدة  العامة  العمالة  برامج  فيها  بما  العمالة،  كثيف  دعماً ستثمار 
 .واعتماد برامج لدعم التقدم الوظيفي بهدف تحسين سبل العيش وظائف منتجة والئقة  الستحداث

تعزيز تنويع اإلنتاج  على مستوى العمالة في المناطق الريفية، من شأنها أن تزيد فرص العمل الالئق، مع    تدخالت ( ر)
 المحلي.على المستوى تحسين الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية ووالقطاعات 

وحماية حقوق    السديدة في هذا المجالدارة  اإلأكبر مع السياسات الخاصة بهجرة اليد العاملة بهدف تحسين    اتساق ( ش)
 . واالعتراف بها ونقل إعانات الضمان االجتماعي العمال المهاجرين ونقل المهارات

مستجيبة وُمحدثة وآليات فعالة لرصد سياسات وبرامج العمالة وتقييمها  تكون  عمل  السوق  بشأن  معلومات    ظمنُ  ( ت)
 وتقييم أثرها.  

الموارد الكافية وفي الوقت المناسب،   حشد لقيود المالية في البلدان وتعزز  ا  تراعيتمويل مستدامة    استراتيجيات ( ث)
 بما في ذلك لصالح إدارات التوظيف العامة، إلى جانب تدابير أخرى لتعزيز تنفيذ السياسات.

وضع السياسات    عند الحكومات والشركاء االجتماعيين بما يمّكنهم من االضطالع بدور أكثر فعالية    قدرات   تقوية ( خ)
 تقديم الدعم للجهات المعنية. عند وتنفيذها و

لسياس .12 الشاملة  األطر  تنفيذ  لسياسات  الالعمالة من خالل  ات  ينبغي  الوطنية الوطنية  التنمية  في خطط  وإدماجها  لعمالة 
 من خالل الرصد والتقييم القائمين على البيّنات.    ،سائر االستراتيجياتاألوسع نطاقاً وفي 
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ا   الحوار االجتماعي  - رابعا

العمالة وتنفيذها    اتيضطلع الحوار االجتماعي بدور حيوي في بناء الملكية وإيجاد حلول توافقية أثناء بلورة أطر سياس .13
الرامية يشكل الحوار االجتماعي جزءاً هاماً من جهود االنتعاش  ما  كوتقييمها، بما في ذلك أثناء فترات التعطل واألزمات.  

 إعادة البناء على نحو أفضل وتعزيز قدرة المنشآت والعمال على الصمود.إلى 

وتُعتبر العمليات الثالثية أساسية في تعزيز االتساق بين السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة،   .14
 ب تفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات.إلى جان

ويسهم الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثالثي، في استحداث وظائف الئقة وضمان حصة  .15
، وفي حالة سالسل التوريد واإلمداد العالمية،  وتوزيع أكثر إنصافاً للدخل  عادلة من مكاسب اإلنتاجية والنمو االقتصادي

 . منصف للمكاسب عند تحقيق قيمة مضافة  توزيع

وفي أوضاع هشة ومتأثرة باألزمات، ال غنى عن الحوار االجتماعي لتعزيز السالم وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق   .16
 االنتعاش وبناء القدرة على الصمود.

ا   نشاط مكتب العمل الدولي  -  خامسا

عند  .17 األعضاء،  الدول  الدولي  العمل  مكتب  يساعد  أن  والبرامج   ينبغي  واالستراتيجيات  السياسات  تعزيز  في  طلبها، 
وصياغتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، تمشياً مع أطر متسقة وشاملة ومتكاملة لسياسات العمالة على النحو المشار إليه 

وينبغي أن يعزز المكتب نشاطه يجري تقييمها بدقة.  أن  موجهة وقابلة للقياس ومكتب  الأعاله. وينبغي أن تكون أنشطة  
 في المجاالت التالية:

متسقة من أجل تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان القطاعية السياسات الوكلي القتصاد االتعزيز سياسات   -  ألف
 الرقمي واقتصاد الرعاية الدائري واالقتصاد واالقتصاد االقتصاد األخضرواستحداث الوظائف، بما في ذلك في 

من أجل تعزيز سياسات    المكتبوالبيانات واألطر التحليلية وأدوات اإلرشاد في    البيّناتبحوث القائمة على  تحسين ال .18
االقتصاد الكلي الشاملة والمراعية لقضايا الجنسين واالتساق مع السياسات القطاعية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل  

بشأن االستثمار العام في    البيّناتي ذلك البحوث القائمة على  واستحداث الوظائف وإضفاء السمة المنظمة عليها، بما ف
 دعم التحول الهيكلي في سوق العمل واستحداث الوظائف وزيادة اإلنتاجية. 

تعزيز قدرات الهيئات المكونة في مجال سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية والقطاعية والتجارية واالستثمارية   .19
 المؤاتية للعمالة، فضالً عن السياسات الرامية إلى تحسين اإلنتاجية.  ةوسياسات البنية التحتي

في    لتقدم التكنولوجي من أجل إيجاد فرص العمل، مع التصدياإمكانات    تسخيرتعزيز قدرات الدول األعضاء على   .20
ألمن السيبراني  الخوارزميات وضمان اظروف العمل الالئق، بما في ذلك إدارة  ة علىلمخاطر التكنولوجيل الوقت عينه

 وحماية البيانات؛ التصدي للفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها. 
 تحسين القدرات واإلرشادات المتعلقة بتمويل أهداف سياسات العمالة. .21

 إرساء بيئة مؤاتية من أجل منشآت أكثر استدامة وإنتاجية  -  باء

تعزيز التركيز على دعم استمرارية سير األعمال وتوفير بيئة مؤاتية من أجل المنشآت المستدامة، ال سيما المنشآت   .22
بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، التي اعتمدها مؤتمر العمل   ، تمشياً مع االستنتاجاتالصغيرة وبالغة الصغرالمتوسطة و

 .2007الدولي في عام  
استحداث وظائف الئقة وتحسين اإلنتاجية عن طريق البحوث والمشورة السياسية وبناء القدرات، بما  دعم المنشآت في   .23

 في ذلك في مجال النظم اإليكولوجية لإلنتاجية. 
االبتكار   .24 دعم  أجل  من  حوافز مخصصة  وتقديم  العوائق  تذليل  من خالل  وتعزيزها  المشاريع  تنظيم  تنمية روح  دعم 

 . واستحداث الوظائف الالئقة
دعم المنشآت في تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، بما في ذلك عن طريق تعزيز تنفيذ إعالن  .25

االجتماعية   والسياسة  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الدولية  العمل  لمنظمة  الثالثي  متعددة المبادئ  المنشآت  )إعالن 
المتحد الجنسية(   التوجيهية لألمم  اإلنسانوالمبادئ  التجارية وحقوق  األعمال  بشأن  بالشفافية  ة  يتعلق  ما  ذلك  بما في   ،

 . ظلم وسبل االنتصافوالعناية الواجبة بحقوق اإلنسان والت
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 تحسين حماية العمال وضمان نوعية العمالة ومعالجة أوجه انعدام المساواة -  جيم

ار البرامج القطرية للعمل الالئق، بشأن تحسين نوعية تعزيز الدعم التقني المقدم إلى الهيئات المكونة، السيما في إط .26
القانوني أو المتفاوض   ،مناسب لألجورال دنى  األحد  الالعمالة وضمان حماية مالئمة للعمال، بما في ذلك الحقوق األساسية و

من أجل   العمل، تمشياً مع إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  لوقتوالسالمة والصحة المهنيتان والحد األقصى    عليه
 . مستقبل العمل وغيره من الصكوك ذات الصلة

مساندة الدول األعضاء في إعداد نهج متعدد الجوانب وتنفيذه بغية دعم االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  .27
، تمشياً مع التوصية السمة غير المنظمة ومعالجة دوافعها المتعددة  المنظم من خالل تحديد األسباب الجذرية الكامنة وراء

 . 204رقم 
الحماية   .28 الثانية بشأن  المتكررة  بالمناقشة  المتعلقة  العمالة والحماية االجتماعية، مع مراعاة االستنتاجات  دمج سياسات 

ا األمين العام لألمم المتحدة بعنوان  المبادرة التي أطلقهبغية تحقيق أهداف  (  2021االجتماعية )الضمان االجتماعي( )
 المسّرع العالمي بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل.

( من أجل دعم البلدان في عدة أمور منها  2030-2020تنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب ) .29
تعزيز الشراكات العالمية متعددة أصحاب المصلحة، بما في  تفعيل سياسات عمالة الشباب المراعية لقضايا الجنسين و

 ذلك بالتركيز على الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب. 
معالجة الفجوات و  المهارات والتعلم المتواصل للجميعتنمية    وتعزيز  دعم الدول األعضاء في ضمان الحق في التعليم الجيد  .30

الستخدام، مع مراعاة االستنتاجات  لتحسين القابلية  وظم التعلم المتواصل  ا عن طريق تعزيز نُ في المهارات وعدم تطابقه
 (.2021المتعلقة بالمناقشة العامة بشأن المهارات والتعلم المتواصل )

إدارات التوظيف العامة وتحديثها  قدرات  عزيز  تدعم الدول األعضاء في إعداد وتنفيذ سياسات سوق العمل النشطة و .31
عند   وكاالت االستخدام الخاصة  الممكن، حيثما كان ذلك مناسباً، والنظر في الدور المكّمل الذي تضطلع به  ودعم التعاون

 .181تمشياً مع االتفاقية رقم تنظيمها بشكل مناسب، 
بين العمل والحياة الخاصة، بما في ذلك من خالل نشر    تحقيق التوازن  جهودها الرامية إلى  في  الدول األعضاءدعم   .32

 .للعمالتوفير الحماية  وفي الوقت نفسه بُعد قة بتحسين توفير العمل عن الممارسات الجيدة المتعل
في كافة أشكاله، والتمييز    تعزيز التركيز على معالجة أوجه انعدام المساواة، بما في ذلك أوجه انعدام المساواة في األجور .33

االستنتاجات   ومنها العمل، مع مراعاة  المتعددة والمتداخلة في سوق  العمل    أشكاله  المساواة وعالم  انعدام  أوجه  بشأن 
(2021 .) 

تأسيس قاعدة البيّنات واإلرشاد من أجل تعزيز أسواق عمل شاملة وبرامج توظيف أكثر فعالية لصالح الشباب والنساء  .34
 المستضعفة األخرى.  مجموعاتواألشخاص المعوقين والعمال غير المنظمين والعمال المهاجرين وال والمسنين

تمشياً مع اتفاقية األمم    تعزيز سياسات فعالة وتوثيق الممارسات الجيدة المتعلقة بتوفير العمل الالئق لألشخاص المعوقين، .35
أماكن  ووسائل الراحة المعقولة داخل  المالية والمعونة  بما في ذلك الحوافز  المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  

بغية زيادة المشاركة    متى أمكن ذلكأو األهداف المتفق عليه بين الشركاء االجتماعيين،    ظام الحصصوتوفير ن  العمل
 . في سوق العمل

، بما في  العمالةدعم الدول األعضاء، ال سيما تلك التي تعاني من الكوارث أو النزاعات، بغية تعزيز االستثمارات كثيفة   .36
 العامة.  العمالةذلك عن طريق برامج 

 بالمعايير المرتبطةاإلجراءات  -  دال

بالمعايير، بما في ذلك مواصلة تشجيع التصديق على جميع معايير العمل الدولية   المرتبطةاالستمرار بتعزيز اإلجراءات   .37
 المعنية وتنفيذها على نحو فعال. 

جميع معايير العمل الدولية  بالمعايير وبناء قدرات الهيئات المكونة فيما يتعلق ب المرتبطةتوفير الدعم في إطار الحمالت  .38
 .8في الفقرة  تلك المشار إليها بما في ذلك  ،المعنية
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ا وتنمية المعارف وإرساء الشراكات -  هاء  تحسين دعم التنفيذ عن طريق تقديم مساعدة تقنية أكثر تجاوبا

 التعاون اإلنمائي ومرافق الدعم التقني. سيما في إطار    تعزيز المشورة السياسية باالستناد إلى أولويات الدول األعضاء، ال .39
 دعم الحوار والتنسيق بشأن السياسات ضمن الحكومات ومع الشركاء االجتماعيين. .40
إعداد أدوات جديدة وابتكارية من أجل دعم عمليات تقييم وتشخيص أثر العمالة، واالضطالع بأنشطة الرصد والتقييم،   .41

 في الوقت المناسب وعلى نحو سريع االستجابة. 
استجابات الدول األعضاء لألزمات، بما في ذلك عن طريق عمليات تقييم سريعة لالحتياجات المرتبطة بالنزاعات    دعم .42

 والكوارث، وتعزيز دور الشركاء االجتماعيين في دعم السالم والقدرة على الصمود.
 على العمالة. مساعدة الدول األعضاء في تقييم أثر السياسات واالستثمارات .43
ا .44 بما في ذلك عن طريق نشر  تكوين  المحددة أعاله،  المسائل  المسائل الجديدة والناشئة، ال سيما بشأن  لمعارف بشأن 

المناقشة المتكررة مع استنتاجات  بشأن    2018لعام    الثانية  التقرير الرائد للحوار االجتماعي على نحو سنوي، تمشياً 
الية الالزمة تحقيقاً لهذا الغرض وتحسين نشر البحوث عن  ، وتخصيص الموارد المالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي

وسياسية إحصائية  بيانات  وقواعد  منصات  الجماعية    طريق  المفاوضة  باتفاقات  المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما  متكاملة، 
 واالستجابات لألزمات. 

 العالميعلى المستوى وعي لاأنشطة استثارة اتساق السياسات و تحسين - واو

على منظمة العمل الدولية أن تؤدي دوراً ريادياً عالمياً في سياسات العمالة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات    يتعين .45
 والعمليات المعنية اإلقليمية ومتعددة األطراف، بالتركيز على ما يلي: 

عمالة المترتبة على عملياتهم  تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من أجل زيادة آثار ال )أ(
 وتحسين اتساق السياسات.

قران حول المفاهيم من خالل إجراء بحث خاضع الستعراض األ  األجور المعيشية،  أفضل لمفهوم فهم  سهام في  اإل )ب( 
 .والتقديرات في هذا الصدد، وتقديم المساعدة للدول األعضاء، عند الطلب

والسياسات القطاعية والتجارية واالستثمارية المؤاتية للعمالة والمراعية لقضايا  تعزيز سياسات االقتصاد الكلي   )ج( 
 الجنسين ضمن النظام متعدد األطراف.

تعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية ومتعددة األطراف في إعداد استراتيجيات مالية وتنفيذها من أجل إرساء   )د(
، كجزء من تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المعنية في الدول األعضاء  أطر متسقة وشاملة ومتكاملة لسياسات العمالة 

 .ع العالمي بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادلسرّ بالم
 تعزيز التعاون الدولي من أجل توفير الدعم التقني والمالي إلى البلدان النامية عند طلبها.  ( ه)

ييم أثر سياسات العمالة وإشراك المنظمات اإلقليمية ومتعددة األطراف في النهوض بالبحوث وأدوات تحليل وتق )و(
 تحقيق النتائج السياسية. 

 تسهيل التعلم من األقران بين الدول األعضاء. )ز( 

 


