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 المقدمة

؛ وهي تتمتع بوالية استثنائية 0212على قاب قوسين من االحتفال بمئويتها في عام هي إّن منظمة العمل الدولية  .1

من حيث حجمها وخطورتها؛ أما هيئاتها تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل من حيث أهميتها وجدواها؛ كما أنها 

ل العالم جع تتحملها بهدف ومسؤوليةسانحة أمام فرصة التي تضافر جهودها فإنها على السواء  ثالثيةالمكونة ال

 ةمؤسسيال اتعالم العمل والسياقفي أفضل حاالً وأكثر إنصافاً وأمناً. وفي ضوء اقتراب المئوية والوضع الراهن 

تكثيف أنشطتها لصالح العدالة ورة في آن معاً ضرفيما يلي، تواجه منظمة العمل الدولية  االوارد وصفه

 أن تستجيب لهذهمن  0201-0212لخطتها االستراتيجية للفترة  والبد. وإمكانية تحقيق هذا الهدف االجتماعية

 االحتياجات. لتلبية هذه أن تنتهز الفرصة من  الضرورة، والبد لها كذلك

-0212"خطة استراتيجية" متوسطة األجل للفترة وقرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي أن يكون لمنظمة العمل الدولية  .2

وال بد من أن تشمل هذه الخطة إعادة تأكيد على االلتزام باالستناد إلى الوالية التاريخية للمنظمة بغية  0201.1

 مواجهة التحديات المعاصرة وتحديد كيفية القيام بذلك.

مشى مع دعوة الهيئات المكونة لوضع خطة والمقترحات الواردة في هذه الوثيقة مصممة وفقاً لذلك، وهي تت .3

استراتيجية رفيعة المستوى وذات طبيعة استشرافية. وبعد لمحة عامة موجزة عن وضع عالم العمل والسياق 

" وتحدد الخطوات 0201 - المؤسسي الحالي، تقدم الوثيقة رؤية استراتيجية مسماة "منظمة العمل الدولية

 .اتخاذها بغرض تحقيقهاالتي ينبغي الجوهرية والتنظيمية 

وهناك الكثير من البنود األخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس اإلدارة، استنارت بها الخطة  .4

 تمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانيةال االستراتيجية ولها عالقة مباشرة مع استعراضها السيما: االستعراض

أن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: مقترحات ؛ متابعة القرار بش0212-0212للفترة 

؛ الوثيقة المعنونة "العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة" التي تتناول متعلقة بطرائق عمل المناقشات المتكررة

مال مؤتمر (؛ جدول أع0202بشأن التنمية المستدامة )برنامج عام  0202برنامج عمل األمم المتحدة لعام 

وسيكون  0؛ آخر المستجدات بشأن اإلصالح الداخلي.مبادرات مئوية منظمة العمل الدوليةالعمل الدولي؛ متابعة 

للقرارات المتخذة واإلرشادات المقدمة بشأن هذه المسائل انعكاسات وسوف ترتدي أهمية يعتد بها من أجل تحديد 

سنوات القادمة. وعليه، البد للنتائج المتمخضة عن هذه المناقشات التوجه االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية في ال

 المترابطة أن تكون متسقة اتساقاً كامالً. 

وترد المقترحات البرنامجية التي ستترَجم من خاللها الخطة االستراتيجية إلى إجراءات ملموسة، في  .5

، المقدم إلى مجلس اإلدارة 0212-0212االستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة 

 لالسترشاد بها. وهي تضم عشر نتائج سياسية وثالث نتائج تمكينية وأربعة محركات سياسية مشتركة. 

 عالم العمل سياق -ألف

ال يزال عالم العمل يخضع للضغوط التي تفرضها عدم قدرة االقتصاد العالمي على إيجاد مسار للنمو يكون  .6

. ويطرح هذا األمر تحديات بالنسبة 0222ومستداماً وعلى االنتعاش من آثار األزمة العالمية لعام متيناً ومتوازناً 

 إلى كافة أبعاد العمل الالئق.

  

 

مع اإلشارة إلى اتساق دورة التخطيط االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية  0، الفقرة GB.320/PFA/3انظر الوثيقة    1

 مع دورة األمم المتحدة.

 GB.328/INS/3والوثيقة  GB.328/INS/7والوثيقة  GB.328/INS/5/2والوثيقة  2GB.328/PFA/انظر الوثيقة    0

 على التوالي. GB.328/INS/17/1والوثيقة  GB.328/INS/17/2والوثيقة 
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سوق إلى مليون شخص  02لبطالة والبطالة الجزئية مصدراً رئيسياً للقلق. ومع دخول لوتبقى المستويات العالية  .7

، ينبغي استحداث قرابة 0252مليار نسمة بحلول عام  12ن العالم قرابة عدد سكا يبلغالعمل سنوياً وتوقع أن 

. وعلى المستوى العالمي، هناك تزايد في بطالة الشباب، إذ بلغ  0202مليون وظيفة جديدة بحلول عام  572

 ( بعد ثالث سنوات0215في المائة في عام  1032)مقارنة بنسبة  0212في المائة في عام  1031مجدداً نسبة 

 من التحسن.

وقد تجل  االختالالت الجغرافية المترسخة من حيث الفرص والدخل في حراك الناس الذين يسعون إلى عيش  .8

مليون عامل مهاجر.  152مليون مهاجر دولي في العالم، هناك  044أفضل ووظائف الئقة. واليوم، من أصل 

ال يمكن تجاهلهم في سياسات العمل  0252ماليين مهاجر بحلول عام  425كما يقدر أنه سيكون هناك قرابة 

مليون الجئ أو طالب لجوء أو شخص نازح  2530والسياسات االجتماعية المستقبلية. ومن شأن وجود قرابة 

 داخلياً على مستوى العالم بسبب النزاعات أو أوضاع أخرى، أن يؤثر أيضاً في أسواق العمل.

لحماية االجتماعية. وحالياً ال يحصل على الحماية االجتماعية غرة في ااحب الثغرة العالمية في الوظائف ثوتص .9

التغير الديمغرافي أن يطرح تحديات جمة أمام استحداث نُظم  نإال ما يفوق بقليل ربع سكان العالم، ومن شأ

في المائة ممن هم فوق سن التقاعد ال يحصلون على  42مستدامة للحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها. وقرابة 

 معاش تقاعدي منتظم. أي

وعلى الرغم من التزام كافة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية مع اعتماد إعالن منظمة العمل الدولية   .11

ار المبادئ والحقوق ، ال يزال انتهاك وإنك1222بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته في عام 

اً شائعاً. وما فتئ التمييز، في كافة أشكاله، يحرم أعداداً كبيرة من التي تشكل موضوع اإلعالن، أمر األساسية

ى سبيل ، علن أّن بعض نماذج التمييز الجنسانيالناس من االستفادة من التقدم االجتماعي واالقتصادي. ويتبيّ 

تشارك  الفي المائة مما يكسبه الرجال و 77المثال، مستعصية بشكل كبير. والتزال النساء يكسبن في المتوسط 

مليون طفل فريسة عمل األطفال  122في المائة من الشابات في سوق العمل. وال يزال قرابة  07نسبة  إال

مليون شخص في العمل  01مليون طفل ضالعين في األعمال الخطرة وحوالي  25وأكثر من نصفهم، أي 

لنقابية والحق في المفاوضة مليون رجل وفتى(. والحرية ا 235مليون امرأة وفتاة و 1134الجبري )منهم 

الجماعية أساسيان بالنسبة إلى العمل الالئق: فهما آليتان أساسيتان للمطالبة بالعدالة االجتماعية، غير أنهما غالباً 

 ما يكونان عرضة للتهديد مع تقليص تغطية المفاوضة الجماعية على نحو واسع ومثير للقلق في عدة سياقات. 

ي يتجلى فيها االختالف بين الثروات الطائلة والفرص غير المسبوقة المتاحة أمام قلة وفي ظل هذه الظروف الت  .11

قليلة والتهميش والحرمان اللذين يعاني منهما عدد كبير من الناس، هناك اعتراف متجدد بضرورة ضمان السلم 

ذه ه وأصبح اعي. واالستقرار من خالل سياسات تتناول األسباب الجذرية والمظاهر الملموسة للظلم االجتم

ات تترَجم بعد إلى إجراءلم  هاالسياسي في كافة األقاليم، غير أنمركز الصدارة في الخطاب تحتل االعتبارات 

 حاسمة من أجل األفضل.أن تولّد تغييرات  بمقدورها

لمقترحات لوتكرار الطلب على سياسات توفر العمل الالئق والمزيد من العدالة االجتماعية قد ولّد صدًى يعتد به  .12

، وولّد مستويات 1244وإعالن فيالدلفيا الذي وضعته عام  1212التأسيسية لدستور منظمة العمل الدولية لعام 

عالية من االهتمام السياسي بوالية منظمة العمل الدولية على أمل أن تأتي المنظمة باستجابة فعالة. ومما ال شك 

 يصب تركيزه بشكل كبير على العمل الالئق. 0202فيه أنّه كان خير مساهم في جعل برنامج عام 

غير أّن ذلك ترافق بتساؤالت عما إذا كان  صكوك السياسة العامة الموجودة ووسائل العمل المتاحة أمام كل  .13

فعالة على نحو ما كان  عليه في الماضي، وإذا ما كان  مكيّفة  ،من منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها

ة مع أسواق العمل التي تخضع لتغيرات تحويلية عميقة. واستمرار العجز في تخطي اآلثار السلبية بما فيه الكفاي

لألزمة بشكل حاسم هو البرهان أّن ثمة أمر غير سوي. ويمكن أن يُعزى ذلك لفشل اإلرادة السياسية في تطبيق 

لية الفعالة. وتمتُع منظمة العمل الدوالسياسات التي من شأنها أن تحدث فرقاً أو حتى يمكن عزوه لغياب السياسات 

بوالية مالئمة ال يضمن بحد ذاته نجاحها. والبد من مواصلة هذه الوالية بتحديد ما هو مجٍد في المجاالت 

السياسية األساسية، مع مراعاة الوقائع الحالية في عالم العمل والتحلي بروح اإلقناع لتطبيقها. وهذه ضرورات 

 .البد من االستجابة لها
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واستمرار ظروف األزمة في أسواق العمل المصاحبة للتغيرات العميقة والسريعة في العمل قد طرح تحديات  .14

سياسية ذات حجم وتعقيد لم يشهد لهما مثيل منذ إنشاء منظمة العمل الدولية منذ قرابة مائة عام. وبالتالي، فإّن 

ير السيما العولمة والتغير التكنولوجي والديمغرافية وتغ – تحديد وفهم التوجهات الكبرى التي تحفّز هذا التغيير

ووضع سياسات ترمي إلى التصدي آلثارها على عالم العمل، عنصر محوري في  – المناخ والتهديدات البيئية

المهمة الموكلة إلى منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالنهوض بالعدالة االجتماعية والسعي إلى تحقيق هدف 

 ئق للجميع.العمل الال

ويولّد التغيير تنوعاً متزايداً لألشكال التي يرتديها العمل. ومن المسلّم به أّن المنشآت المستدامة أساسية في توليد  .15

الوظائف وأنّه ال بد من وجود سياق، على مستوى السياسات العامة، يضمن نجاح هذه المنشآت على أساس 

ل. المنشآت والوظائف في المستقب الشكل الذي ستتخذهساسية حول العمل الالئق. غير أنه يمكن طرح تساؤالت أ

 ر فيماإعادة النظودون إغفال واقع أّن نسبة كبرى من اليد العاملة العالمية ضالعة في االقتصاد غير المنظم، فإّن 

لهي واقع قام  منظمة العمل  ،على أساس العمالة الدائمة وبدوام كامل القائمةيُعرف باسم "الوظيفة العادية" 

الدولية بتوثيقه في تحليلها المتعلق بالطبيعة المتغيرة لعالم العمل. واستناداً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، 

 74 ذٍ عندئمعّرفة على أنها أشكال استخدام تستند إلى عقود غير دائمة،  أشكال االستخدام غير المعتادةإذا كان  

 العمالة هي عمالة غير معتادة، مع تباين كبير في هذه النسبة بين مختلف األقاليم.  اليإجم في المائة من

وكان من شأن النزعة التي تأكدت على طول تاريخ منظمة العمل الدولية وحتى يومنا هذا، والتي تنظر إلى  .16

فاده أّن م في اآلراء ار متينللعمل الالئق، أن أفض  إلى تي العامةاألشكال المعتادة لالستخدام على أنها القاعدة 

بتنامي الوضع الهش وتردي شروط وظروف العمل وتآكل  وينذرهذا التنوع يترافق مع تدهور نوعية الوظائف 

مفادها أّن هذه النزعة تطرح فرصاً وخيارات جديدة مهمة وتشكل،  بديلةالحقوق في العمل. وهناك وجهة نظر 

 منه لتحديث أسواق العمل.األحوال، شرطاً مسبقاً ال مفر  جميعفي 

وكان من العسير إيجاد أساس مشترك بين هذين المنظورين، غير أنه من الضروري القيام بذلك من أجل تحقيق  .17

العمل الالئق للجميع في عالم يتسم بأشكال متنوعة ومعقدة من العمل وعالقات االستخدام. وهذا التحدي السياسي 

 وع. ويصبح أكثر إلحاحاً مع تطور عملية التن متناميةياً، إال أنه يرتدي أهمية االستراتيجي، ولو لم يكن بالجديد كل

بشأن القضاء على  0202وفي هذا السياق، يمكن أن يقوم نهٌج توحيدي على االلتزام الوارد في برنامج عام  .18

 يحصل ينبغي أال الفقر وعلى الدور المحوري الذي يعزى إلى العمل الالئق للجميع في تحقيق هذا الهدف. وعليه،

أي شخص، امرأة كان أو رجالً، ضالع في عمل بدوام كامل على دخل أدنى مما هو مطلوب إلبقائه خارج 

شراك الفقر. وتشكل تلبية احتياجات العمال الفقراء جزءاً ال يتجزأ من الجهود العامة الرامية إلى التصدي للفقر 

كون ذلك بدوره نقطة انطالق لمعالجة المسائل الناجمة عن ، وي0202في العالم، كما يرد ذلك في برنامج عام 

 تزايد التنوع في أشكال االستخدام.

وعمليات الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي المالزمة لطبيعة منظمة العمل الدولية والتي تشكل أحد األهداف  .19

 شتى المصادر. االستراتيجية لبرنامج العمل الالئق، خضع  خالل السنوات األخيرة لضغوط من 

وهناك أدلة قاطعة على أّن البلدان ذات مؤسسات وتقاليد متينة وراسخة في مجال الشراكات والتعاون على  .21

المستوى االجتماعي، لطالما استفادت منها بشكل كبير وتمكن  من مواجهة آثار األزمة بشكل أفضل من غيرها. 

م توترات األزمة، إذ اعتبره صانعو القرارات على أنه غير الهيكل الثالثي على الدوالم يقاوم  وفي الوق  نفسه،

في ظل الضغوط المالية والتنافسية الشرسة في أغلب األحيان. ويسري ذلك  سياسيةمجٍد في البحث عن حلول 

التي لم تكن على الدوام في منأى عن فقدان الثقة بشكل كبير  هأيضاً على الحوار االجتماعي والجهات الفاعلة في

لمؤسسات العامة القائمة في بلدان كثيرة، إذ أصبح يُنظر إليها على أنها غير قادرة على توفير استجابات في ا

 مرضية لمواجهة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية العويصة.

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل تحدياً كبيراً أمام  إلىباإلضافة إلى ذلك، يطرح خفض عدد المنتسبين  .21

ها في الكثير من البلدان. وبالتالي، فإنه يحد من الموارد التي تحتاج إليها هذه المنظمات لتمثيل مصالح فعاليت

افة إلى باإلضهيئاتها المكونة، في ظروف غالباً ما تكون معقدة وتضع قدراتها التقنية على المحك أكثر فأكثر. 

الجتماعيين آثاراً على شرعية نتيجة اإلجراءات ال ينبغي غض النظر عن أّن لمستويات تمثيلية الشركاء ا ذلك،

 الثالثية وقبولها من جانب الجمهور األعم.
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أن يكون في صميم كافة جوانب  جبوالهيكل الثالثي هو الميزة النسبية األساسية لمنظمة العمل الدولية وي .22

ه ي يأتي بها أكثر منه باعتبارنشاطها. غير أنّه يجري تقييم إسهامه في عالم العمل عادة على أساس النتائج الت

الع لالضط – على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي –مسألة مبدأ محضة. وللهيكل الثالثي إمكانيات جمة 

بدور مركزي في وضع السياسات العامة لصالح العمل الالئق والعدالة االجتماعية. ويعتمد نجاح الهيكل الثالثي 

ومستقلة للعمال وألصحاب العمل، تتفاعل مع بعضها البعض ومع الحكومات  على وجود منظمات قوية وتمثيلية

في احترام كامل ومتبادل وضمن إطار مؤسسي متكافل. ويستلزم ذلك أن تتمتع الجهات الفاعلة الثالثية بالقدرات 

تي تزود الالزمة وأن يكون بمقدورها تقديم إسهاماتها في إطار من اإلجراءات والمؤسسات محكمة التصميم ال

 الهيكل الثالثي بالجوهر واالتساق.

 السياق المؤسسي -باء

 توجد أربعة عوامل مؤسسية توفر معاً الجوهر والبيئة المؤاتية من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية: .23

 مبادرات المئوية؛ "1"

)إعالن العدالة  0222إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،  "0"

 بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق؛ 0212االجتماعية( وقرار عام 

 ؛0202برنامج عام  "0"

 برنامج إصالح منظمة العمل الدولية. "4"

-0212في منتصف فترة الخطة االستراتيجية للفترة  0212واالحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية في عام  .24

. أولها، أنه مع اقتراب هذا الحدث التاريخي، سبق ووافق  منظمة العمل النتائجينطوي على عدد من  0201

الدولية على عدد من مبادرات المئوية تتسم بأهمية استراتيجية رئيسية بالنسبة للمنظمة والتي ينبغي لها، من 

يعني في الواقع أّن مكونات مهمة من  حيث المنطق، أن تشكل الدعائم المركزية للخطة االستراتيجية. وهذا

الخطة االستراتيجية سبق ووضعها مجلس اإلدارة. غير أنه ينبغي االستفاضة في تطويرها وإدراجها في نهج 

 اقاً.استراتيجي أوسع نطاقاً وأكثر اتس

ل تقييم من أجوتتمثل النتيجة الثانية في أّن دورة المئوية لمؤتمر العمل الدولي )المؤتمر( تطرح فرصة فريدة  .25

العدالة االجتماعية في ظروف  في تحقيقأنشطة المنظمة وطرائق عملها وقدرتها على المضي قدماً بواليتها 

يسودها تغيير تحويلي في عالم العمل. وقد تم  الموافقة على مبادرة مستقبل العمل من هذا المنطلق، وأثيرت 

للمئوية، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة الممكنة  اً إعالن 0212مسألة إمكانية أن يعتمد المؤتمر في دورته في عام 

لالستفادة من هذا الحدث. وعلى مجلس اإلدارة أن يب  في أسرع وق  ممكن عما إذا كان يرغب في مواصلة 

هذا الخيار وفي حالة اإليجاب، كيفية ذلك. وسيكون من الضروري أن يكون ألي إعالن من هذا النوع وزن 

من وزن وسلطة، إذا  1244و 1212يمكن مقارنتهما بما للنصوص الدستورية لعامي  عالنيةإسياسي وسلطة 

 أريَد تزويد المنظمة بوسائل تسمح لها بمواجهة تحديات مئويتها الثانية.

الخطة االستراتيجية بضرورة مراعاة  تسلّم، 0212وبما أنه من غير الممكن استدراك نتيجة دورة المؤتمر لعام  .26

 محتملة وإدراجها في أنشطة المنظمة.حصائلها ال

يشكل  0212والقرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، الذي اعتمده المؤتمر في عام  .27

. وهو بمثابة مصدر إلهام ألنشطة منظمة العمل 0222تأييداً ثالثياً قوياً ألهمية إعالن العدالة االجتماعية لعام 

مئويتها وما بعدها وألنشطة الدول األعضاء فيها، السيما فيما يتعلق بالتزامها الكامل والنشط في الدولية حتى 

. وقد قدم المؤتمر توجيهات مفصلة ودقيقة بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق كامل 0202برنامج عام 

 . 0201-0212للفترة إمكانات اإلعالن، وطلب أن تراعى وجهات نظره عند وضع الخطة االستراتيجية 
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مالة، العأي  – وفي القرار، أعاد المؤتمر التأكيد على أّن األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق .28

رية صورة عص تسبغما فتئ   – الحماية االجتماعية، المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الحوار االجتماعي

مل منظمة الع تضطلعالعدالة االجتماعية. وقد دعا إلى أن  المتمثلة في تحقيقوالية منظمة العمل الدولية على 

في المجاالت التالية: تعزيز إطار اإلدارة القائمة على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق؛  بأنشطةالدولية 

اتساق السياسات من الشراكات وإرساء بالبحوث وجمع المعلومات وتقاسمها؛  القيامبناء القدرات المؤسسية؛ 

 أجل العمل الالئق.

، ترحيباً كبيراً باعتباره 0215في أيلول/ سبتمبر  0202ولقي اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة برنامج عام  .29

التزاماً مترسخاً من جانب المجتمع الدولي للقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز المساواة 

فحة أوجه انعدام المساواة وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع وكفالة الحماية بين الجنسين ومكا

من المهم بمكان أن يكون هناك من منظور منظمة العمل الدولية، الدائمة لكوكب األرض وموارده الطبيعية. و

ر دامة، وبالتالي فرصة غياعتراف واضح بالمكانة األساسية للعمل الالئق باعتباره هدفاً وأداة للتنمية المست

الدول األعضاء بل المنظمات األخرى من النظام متعدد األطراف كذلك في تعزيز ليس فقط مسبوقة إلشراك 

 هذا الهدف. 

كمحرك يسمح لمنظمة العمل الدولية بالمشاركة في تنفيذ برنامج  ة المئوية بشأن القضاء على الفقرمبادروأرسي   .31

. وشددت مناقشة المؤتمر 0212ر المدير العام المقدم إلى دورة المؤتمر لعام وكان  موضوع تقري 0202عام 

على المستوى الوطني، بما يتمشى مع إدماجه بشكل كامل في  0202على أهمية الملكية الثالثية لبرنامج عام 

ة ما مضمونه قشاستراتيجيات التنمية الوطنية، وعلى دور الشراكات الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، تجلى في المنا

من أهداف التنمية المستدامة مع التزامه الصريح بتعزيز العمل الالئق يرتدي أهمية  2أنه في حين أّن الهدف 

مركزية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية، ينبغي أال يحّول ذلك اهتمام المنظمة عن األهداف المتبقية، بما أّن 

 الالئق.الكثير منها تتناول مسائل ترتبط بالعمل 

، استهل  منظمة العمل الدولية عملية إصالح مهمة بإرشاد من مجلس اإلدارة الذي بقي على 0210ومنذ عام  .31

تعراض اساطالع بالمستجدات بشكل منتظم. وبالتالي، جرى التطرق إلى كافة مكونات برنامج اإلصالح مع قيام 

منظمة العمل الدولية. ومن المسلّم به أنه هناك  ساس التحسين الجاري لكافة أنشطةأال بتوفير عملية سير األعم

ل توحيد األداء في منظمة العمالسيما التواصل وهدف " – أنشطة غير مكّملة فيما يتعلق ببعض جوانب اإلصالح

 ن المقر واإلدارات اإلقليمية." المتمثل في شد أواصر التعاون وتحقيق المزيد من أوجه التآزر بيالدولية

االلتزام المستمر في التحسين انعكاسات مهمة على الخطة االستراتيجية. أوالً، كان من شأن لسجل اإلصالح وو .32

اإلنجازات المحققة أصالً بفضل اإلصالح أن عززت قدرات منظمة العمل الدولية من حيث النوعية والكمية 

ينات اً، من شأن التحسواالتساق، بحيث يبدأ تنفيذ الخطة االستراتيجية عند مستوى أعلى من االستعداد. ثاني

المطردة والمدخلة حتى بداية فترة الخطة االستراتيجية وخالل هذه الفترة أن تسمح، باإلضافة إلى أبعادها 

النوعية، بإعادة توزيع مستمرة للموارد من وظائف الدعم واإلدارة إلى األنشطة التقنية والتحليلية والوحدات 

لعامة وفي تنفيذ والية المنظمة. كما يبذل المكتب جهوداً حثيثة ويستثمر التي تشارك مباشرة في أنشطة السياسة ا

موارد مهمة في توليد مكاسب مجدية لبلوغ هذا الهدف وتحقيق العائد على االستثمار خالل فترة الخطة 

 االستراتيجية.

 8180 - رؤية االستراتيجية: منظمة العمل الدوليةال -جيم

ماعية، كما هي العدالة االجت المتمثلة في تحقيقيتمثل االلتزام الدستوري لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ واليتها  .33

. والبد من تعزيز األهداف الواردة في تلك 1244وإعالن فيالدلفيا لعام  1212محددة في ديباجة دستور عام 

هداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل النصوص على نحو شامل باعتماد نهج متوازن لكل هدف من األ

 الالئق الذي يبقى التعريف المعاصر للعدالة االجتماعية في عالم العمل.
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 0201-0212والرؤية االستراتيجية للفترة  العدالة االجتماعية في تحقيقمنظمة العمل الدولية  ةتنفيذ واليويرد  .34

 والحرمان بأعدادعمل تنطوي على إلحاق الظلم والضنك هناك ظروف في سياق من التغيير التحويلي حيث "

م والوئام العالميين للخطر، ومن الملح تحسين تولد سخطاً يبلغ من جسامته أن يعرض السالكبيرة من الناس 

، غير أّن الظروف ما زال  اليوم 1212وعلى الرغم من أّن هذا النص ُكتب في عام  0."الظروف المذكورة

نظمة العمل الدولية مسؤولية أن تعيد التأكيد بكل ثقة واقتناع، على مبادئها التأسيسية وقيمها هي هي. ويقع على م

ودور هذه المبادئ والقيم في إرساء مجتمعات عادلة ومستقرة، وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا التحسن. 

 حة لتحقيق ذلك.هي رؤية منظمة اغتنم  الفرصة السان 0201ورؤية منظمة العمل الدولية لعام 

وتستند الرؤية االستراتيجية إلى قناعة مفادها أّن الهيئات المكونة الثالثية في منظمة العمل الدولية تسلّم بأّن  .35

تعاونها أساسي في تحقيق العدالة االجتماعية، وبالتالي في حفظ السلم في بيئة سريعة التغير، وهي تعقد العزم 

 ة العمل الدولية، تمشياً مع دستورها.على العمل معاً لتحقيق أهداف منظم

، تكون 0201 -ومن شأن الخطة االستراتيجية أن ترشد األنشطة الرامية إلى رسم معالم منظمة العمل الدولية  .36

، ستكون منظمة العمل 0201قد عززت تأثيرها كجهة فاعلة وجهة مدافعة عن العدالة االجتماعية. وبحلول عام 

 الدولية قد قام  بما يلي:

عززت قدراتها بشكل كبير من أجل تقديم خدمات جيدة إلى هيئاتها المكونة والدول األعضاء فيها، تحقيقاً  )أ(

للعدالة االجتماعية من خالل برنامج العمل الالئق واعترف  بشكل منتظم بضرورة فهم احتياجات الهيئات 

 المكونة وتلبيتها على نحو أفضل؛  

للوصول لألشخاص األكثر استضعافاً وحرماناً في عالم العمل وتلبية احتياجاتهم، زادت قدرتها بشكل كبير  )ب(

بمن فيهم من يعيشون في الفقر وأولئك المتضررون من أوضاع النزاع والهشاشة ومن يواجهون انتهاكات 

 صارخة للحريات والحقوق األساسية؛

ة من معايير العمل الدولية، يتم دعم  وعززت وظيفتها المعيارية من خالل مجموعة متينة ووثيق )ج(

اإلشراف عليها ضمن نظام فعال وذي حجية يتمتع بثقة هيئاته المكونة الثالثية الكاملة في ضوء اعتراف 

ر لمنظمة العمل الدولية، ي"تشجيع سياسة وضع المعايبالحاجة إلى  0222إعالن العدالة االجتماعية، 

من خالل تعزيز مالءمتها لعالم العمل وضمان دور المعايير  باعتبار ذلك ركناً أساسياً ألنشطة المنظمة

وستكون قد دعم  الجهود التي تبذلها الدول   4."كأداة مفيدة في تحقيق األهداف الدستورية للمنظمة

األعضاء إزاء التصديق على المعايير، محققة بذلك تغطية متزايدة تدريجياً لكل هدف من األهداف 

 ا يرد في إعالن العدالة االجتماعية؛االستراتيجية، على نحو م

عززت بشكل كبير دورها في الزعامة الفكرية وفهمها للتغيرات التحويلية في عالم العمل وقدرتها على  )د(

االستجابة بفعالية للمسائل الكبرى الناشئة، وبالتالي سيتم االعتراف بها على أنها مركز التميز العالمي في 

 دارة المعارف ووضع السياسات العامة في كافة المجاالت ذات الصلة؛إحصاءات العمل والبحوث وإ

دعماً لالستراتيجيات الوطنية للدول األعضاء  0202فاعلة بارزة في تنفيذ برنامج عام جهة أصبح   (ه)

ين الوطنية واإلقليمية وجهة مدافعة وفاعلة وشريكة ناجعة من أجل النهوض بالعمل الالئق في المياد

 والدولية؛

زادت بشكل كبير قدرتها على األداء كمنظمة فعالة وناجعة باستخدام كافة الموارد المعهودة إليها على  )و(

 إلى الدول األعضاء فيها. اللقيمة مقابل الماخدمات  وتقديمنحو فعال 

 

 دستور منظمة العمل الدولية، الديباجة.   0
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 الغرض والكيفيةالرؤية: تحقيق  -دال

 الغرض

ضمن والية منظمة العمل الدولية، من المسلّم به بصرف النظر عن تنوع وحجم المسائل الجوهرية التي تندرج  .37

عند تخصيص مواردها إذا أريد أن يكون لها  هذه المسائل ينبغي للمنظمة أن تعطي األولوية لعدد محدود من هأن

 تأثير مجٍد ومستدام.  

انية األعضاء وإمك ألهمية التي ترتديها إزاء أكبر عدد ممكن من الدولا باالستناد إلىوال بد من اختيار األولويات  .38

وجدواها بالنسبة إلى أهداف العدالة االجتماعية. وفي هذا  ،منظمة العمل الدولية أن تقدم مساهمة فعالة فيها

، تستحق المسائل التي تعنى باألشخاص األشد حرماناً أو استضعافاً، 0202الصدد، وتمشياً مع برنامج عام 

حاجة إلى معالجة األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق اهتماماً خاصاً. باإلضافة إلى ذلك، تبرز ال

 بشكل متوازن، سواء من حيث االهتمام المولى لها أو وسائل العمل المضطلع بها.

ميزانيات لوسوف يوافق مجلس اإلدارة على مسائل مختارة للتركيز بشكل جوهري على شكل النتائج السياسية ل .39

 ، التي ستنفَذ خالل فترة الخطة االستراتيجية.المتواليةن لفترة السنتيوالبرامج 

مرار، ألنه االست رار والتكيف مع التحديات الناشئة:وعند اختيار هذه المسائل، سيتعين إيجاد توازن بين االستم .41

ئيسية رمن المنطقي االفتراض أّن منظمة العمل الدولية ال يمكن أن يكون لها تأثير فعلي على المسائل السياسية ال

إال مع مرور عدد من فترات السنتين؛ والتكيّف، ألّن عالم العمل في تغير سريع وينبغي استخالص الدروس 

 المستفادة، كما سيتغير البرنامج السياسي الدولي األوسع نطاقاً الذي ينبغي أن تنشط فيه منظمة العمل الدولية.

مكن ذكر ضرورة مواجهة تغير المناخ والمسائل البيئية ومن األمثلة البارزة عن البرنامج السياسي المتغير، ي .41

لهجرة اليد العاملة وحراكها والتحديات الناشئة عن الطرائق الجديدة  ذات الصلة وحجم وتعقيد النماذج الجديدة

 لإلنتاج وتنظيم العمل على المستوى العالمي.

 تبقي على عدد محدود من المسائل المشتركة وبغية دعم النتائج السياسية، من الضروري لمنظمة العمل الدولية أن .42

 التي ينبغي أن تشكل جزءاً دائماً من كافة مجاالت عملها بموجب طبيعتها الدستورية أو قيمتها االستراتيجية. 

وسبق وجرى تحديد المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ومعايير العمل الدولية والهيكل الثالثي  .43

 االجتماعي على أنها مسائل سياسية مشتركة ضرورية وستبقى كذلك خالل فترة الخطة االستراتيجية.والحوار 

ويُقترح إضافة مسألة االستدامة البيئية إلى هذه المسائل. وتوافق اآلراء السائد حالياً بشأن الحاجة الملحة لوضع  .44

عيد التأكيد عليه في اتفاق باريس بشأن تغير عالم العمل في انتقال عادل إلى مسار التنمية المستدامة، والذي أ

 المناخ، يشير إلى أنه من الضروري والمبرر إضافة االستدامة البيئة كمسألة مشتركة رابعة.

ويضع مجلس اإلدارة مبادرات المئوية السبع، من خالل الموافقة عليها، في صميم نشاط منظمة العمل الدولية  .45

المبادرات جزءاً ال يتجزأ من هذه الخطة االستراتيجية. وهي غير  وما بعده. وتشكل هذه 0212حتى عام 

متجانسة بطبيعتها وتتعلق معظمها بالمسائل الجوهرية المشار إليها أعاله، باستثناء مبادرة اإلدارة السديدة التي 

ومن شأنها أن  ،نيةتتعلق أساساً بإدارة المنظمة. وتنير وتوجه مبادرات المئوية النتائج السياسية والنتائج التمكي

 ،عيةفي تحقيق العدالة االجتماالمتمثلة تزود المنظمة بما يلزم لمواجهة التحديات المستقبلية ومواصلة واليتها 

وهي تسهم في التركيز بشكل أفضل على تدخالت منظمة العمل الدولية من أجل وهي تطأ عتبة مئويتها الثانية. 

 تحقيق أهدافها.

استراتيجي يتمثل في ضمان تعزيز األنشطة المعيارية لمنظمة العمل الدولية وتمتع  هدفلمبادرة المعايير و .46

المنظمة بمجموعة من المعايير ذات الصلة ومحدثة تخدم أهدافها الدستورية، وبنظام لإلشراف عليها يكون ذا 

اض لية استعرآلأداة حجية ويشمل الدعم الملتزم من جانب الهيئات المكونة الثالثية. وسوف تبقى هذه المبادرة 

المعايير. ونجاح هذه المبادرة مهم بالنسبة إلى كافة جوانب أنشطة منظمة العمل الدولية، باعتبار أّن معايير 

لنتائج رمي إلى تحقيق اي ومحركاً سياسياً مشتركاً شكل في الوق  نفسه نتيجة قائمة بحد ذاتها العمل الدولية ت

 لمنظمة العمل الدولية. السياسية
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. 0202اإلطار الشامل لمساهمة منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج عام  مبادرة القضاء على الفقروتوفر  .47

يما يتعلق خاصة وليس حصراً ف، 0202وتضطلع المنظمة بدور مهم في معالجة الكثير من أبعاد برنامج عام 

اء "بتعزيز النمو االقتصادي المطرد من أهداف التنمية المستدامة والذي يلزم الدول األعض 2بتنفيذ الهدف 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع." وهناك عناصر محددة من 

برنامج العمل الالئق مدرجة في إطار الكثير من أهداف التنمية المستدامة األخرى. وبالتالي، سيتطلب ذلك 

مة األمم المتحدة، بما في ذلك على المستوى القطري من خالل البرامج القطرية تعزيز التعاون ضمن منظو

للعمل الالئق وإرساء تحالفات استراتيجية كما يدعو إليه القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل 

ج أن يكون لبرنامية، بالشراكة مع الهيئات المكونة الثالث ،سوف تضمن منظمة العمل الدوليةوالعمل الالئق. 

، على غرار المكانة التي يتمتع بها في هذا البرنامج 0202العمل الالئق مكانته في االستراتيجيات الوطنية لعام 

 على المستوى العالمي.

وستساهم منظمة العمل الدولية، باعتبارها شريكاً عالمياً، في آليات المتابعة واالستعراض التي ستضمن المساءلة  .48

. كما تهدف األنشطة المقترحة خالل فترة هذه الخطة االستراتيجية إلى تعزيز قدرة 0202يذ برنامج عام عند تنف

الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها على إجراء عمليات استعراض منتظمة وشاملة 

 الغرض. باإلضافة إلى ذلك، باعتبار أنّ للتقدم المحرز وتحديد المنتديات اإلقليمية األكثر مالءمة لتحقيق هذا 

هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، سوف تسعى  10المحتملة لقرابة  المسؤولةمنظمة العمل الدولية هي الجهة 

شرات أهداف التنمية إلى ضمان أن تتمتع الدول األعضاء بالقدرة على جمع البيانات الضرورية ورصد مؤ

 المستدامة.

أن تساعد على إرساء قاعدة من البينات يمكن االستناد إليها في وضع وتنفيذ  لمرأة في العملمبادرة اومن شأن  .49

تدابير ابتكارية من أجل المضي قدماً بنشاط منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز 

مساهمة المهمة والمعترف بها لمنظمة باعتبارهما مكونين أساسيين للعدالة االجتماعية. والبد من مواصلة ال

العمل الدولية في تحقيق المساواة بين الجنسين حتى النهاية. ويتطلب ذلك فهماً أفضل للعوائق الهيكلية المعقدة 

ومحددة السياق التي ال تزال مطروحة أمام المساواة، على الرغم من اعتماد تشريعات لمكافحة التمييز. كما 

اهتمام خاص لمجموعات العامالت المعرضات للتمييز أو الفقر أو االستبعاد. وتتطرق ينطوي ذلك على إيالء 

أال وهي "عدم ترك أي شخص على قارعة الطريق". وفي  0202المبادرة إلى الرسالة األساسية لبرنامج عام 

تنمية المستدامة من أهداف ال 5تآزر مع المبادرة بشأن القضاء على الفقر، سوف تأتي بإجابة أساسية إلى الهدف 

 ين وتمكين كل النساء والفتيات.بشأن تحقيق المساواة بين الجنس

في إرساء شراكات استراتيجية مع المنشآت من أجل توسيع نطاق المنظمة  مبادرة المنشآتوسوف تستمر  .51

لحها اوتأثيرها في النهوض بالعمل الالئق على مستوى المنشأة. وسوف تدعم عالقة منظمة العمل الدولية ومص

االستراتيجية إزاء المنشآت، الذي يعتمد عليها إنشاء واستدامة العمل الالئق بشكل كبير. وتزود المبادرة منظمة 

المنشآت، السيما من خالل سالسل التوريد واإلمداد العالمية، بغية تلبية  معالعمل الدولية بإطار ومنهجية للعمل 

المبادرة تعزيز المنشآت المستدامة وتشمل تعزيز نشاط منظمة العمل احتياجاتها وتقديم الخدمات لها. وتدعم هذه 

الدولية بشأن البيئة المالئمة للمنشآت المستدامة وتعاون المنظمة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بإطار برنامج 

 .0202عام 

لية لمنظمة العمل الدو واسطة العقد المتّوجة ألنشطة المئوية. ومن شأنها أن تسمح مبادرة مستقبل العملوتُعتبر  .51

 العدالة االجتماعية في ظل التغيرات التحويلية التي المتمثلة في تحقيقباستدامة قدرتها على مواصلة واليتها 

يشهدها عالم العمل. وستلقى الدعم من أنشطة البحوث والتحليالت واإلحصاءات التي تضطلع بها منظمة العمل 

رئيسية كما جرى تحديدها في أحاديث المئوية األربعة التي تهيكل الحوارات الدولية وتتناول المسائل السياسية ال

المبادرة على عمل مبادرات هذه دولة عضواً. وتؤثر  102الوطنية عن "مستقبل العمل" الجارية في أكثر من 

فيا والهجرة االمئوية الس  األخرى وتستنير بها. على سبيل المثال، من شأن األنشطة التحليلية المعنية بالديمغر

والتغير التكنولوجي أن ترشد النشاط السياسي الذي توجهه مبادرة المرأة في العمل والمبادرة الخضراء ومبادرة 

المنشآت، في حين أّن األنشطة المضطلع بها في إطار مبادرة القضاء على الفقر، بما في ذلك تطبيق األدوات 

 قي منها مبادرة مستقبل العمل.وتصميم التدخالت على المستوى القطري، سوف تست

وفي القسم األول من الفترة المشمولة بالخطة االستراتيجية، سيجري تنفيذ مبادرة مستقبل العمل من خالل أعمال  .52

اللجنة العالمية رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل والمناقشة المزمع إجراؤها في دورة مؤتمر العمل الدولي 

 نتائج المؤتمر.   . وخالل السنتين الالحقتين، ستتوقف األنشطة على0212لعام 
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وسيلة تستخدمها منظمة العمل الدولية لالستجابة لضرورة إدارة انتقال عادل إلى  المبادرة الخضراءوتشكل  .53

عالم عمل مستدام بيئياً. وتضطلع المبادرة بدور استراتيجي يتمثل في إدراج االستدامة البيئية في كافة جوانب 

رورة قد تم التسليم بها عالمياً وبوق  قصير نسبياً يعني أنّه ينبغي أنشطة منظمة العمل الدولية. وكون هذه الض

لمنظمة العمل الدولية أن تعزز قدراتها الخاصة وقدرات الهيئات المكونة فيها في مجاالت تفتقر فيها إلى 

 الماضي القريب نسبياً. المعلومات أو التوعية، حتى ولو كان ذلك في 

 الكيفية

تمد على العمل على المسائل الجوهرية الفعلية فحسب بل ينبغي االضطالع بالعمل أيضاً إّن تحقيق النجاح ال يع .54

خطة ال هذه على النحو الصحيح من خالل تعزيز القدرة التشغيلية للمنظمة على تقديم النتائج. لذا، تطلب

من بقاء وأن تض نالتنظيميتياالستراتيجية من منظمة العمل الدولية أن تسهر على تحسين فعاليتها ونجاعتها 

 في تحقيق هذه األهداف. مبادرة اإلدارة السديدةمنظمة العمل الدولية مسؤولة ومهمة وذات نفوذ. وتسهم 

التركيز على ضمان التزام كامل من الهيئات المكونة الثالثية في عملية صنع  مبادرة اإلدارة السديدةوستواصل  .55

إصالحات مجلس اإلدارة والمؤتمر، التي قطع  شوطاً القرار وتحديد أولويات المنظمة. وهي تضم كبرى 

 كبيراً.  

وخالل فترة الخطة االستراتيجية، سينصب التركيز على متابعة تقييم إعالن العدالة االجتماعية وتوضيح دور  .56

واإلصالحات  0210االجتماعات اإلقليمية وتحسين سير أعمالها. واستناداً إلى األعمال المضطلع بها منذ عام 

، من شأن مبادرة اإلدارة السديدة أن تستعرض أوالً بأول التدابير المتخذة 0215ناجحة المختبرة في عام ال

 لتحسين سير أعمال المؤتمر ومجلس اإلدارة. 

 تعزيز المساءلة من أجل النتائج

اإلدارة  ئجرى تعزيز قياس ورصد النتائج وسوف يستمر ذلك في البرنامج والميزانية المقبلين تمشياً مع مباد .57

القائمة على النتائج والتي تلتزم بها المنظمة. وتتيح هذه القياسات الفرصة أمام هيئات اإلدارة السديدة في منظمة 

العمل الدولية ليكون لها استشرافات أفضل بشأن كيفية مساهمة أعمال المنظمة في تحقيق النتائج المنشودة 

على الرغم من التحديات الحقيقية التي تطرحها تكمية أهداف  وأثرها. والبد من السعي إلى إدخال التحسينات

منظمة العمل الدولية، والتي هي بطبيعتها غير قابلة للقياس بسهولة. والبد من أن يستند ذلك على وظيفة متينة 

ت اللتقييم. والتقييم والمتابعة واالستعراض وسائل رئيسية لضمان المساءلة إزاء الهيئات المكونة. وهناك آلي

رجعية للمعلومات توفر معلومات موضوعية بشأن التقدم المحرز في التنفيذ والنتائج المحققة، وتسمح 

وسيتم دعم المزيد من التحسينات، بما في ذلك إرساء ثقافة متينة  خالص الدروس من الخبرات السابقة.باست

 عاوني. ى نحو منهجي ومنتظم ودقيق وتللتقييم ألهداف التعلم التنظيمي، حتى يمكن لوظيفة التقييم أن تعمل عل

ويتطلب ضمان أهمية أنشطة منظمة العمل الدولية القدرة على فهم احتياجات وأولويات الهيئات المكونة فهماً  .58

أفضل واالستجابة لها على نحوٍ مجٍد. وعلى المستوى العالمي، تشكل المناقشات التي أجري  مؤخراً في المؤتمر 

الجتماعية، إحدى األدوات االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية والمصممة خصيصاً بموجب إعالن العدالة ا

منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها على نحو فعال  الذي تقوم بهلتحقيق هذا الغرض. والنشاط 

متزايدة م العمل التقديم الدعم المتواصل لتعزيز قدرة الهيئات المكونة على تحسين فهم مسائل عال أيضاً  يشمل

دور مهم )مركز تورينو( ب لمنظمة العمل الدولية في تورينو مركز التدريب الدولي التابعتعقيداً. وسوف يضطلع 

في هذا الصدد. كما ستقوم اإلجراءات المستقبلية على األحكام ذات الصلة بالقرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة 

 االجتماعية من خالل العمل الالئق.

وعلى المستوى الوطني، تضطلع البرامج القطرية للعمل الالئق بدور حاسم في مراعاة احتياجات الهيئات  .59

لبرامج االمكونة وفي تصميم منظمة العمل الدولية الستجابات مالئمة لها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تشمل كافة 

هداف االستراتيجية للعمل الالئق والمسائل نهجاً متوازناً ومتكامالً لتعزيز جميع األ القطرية للعمل الالئق

المشتركة وإظهار وجهات النظر والملكية الثالثية الفعلية وإدراج نتائج واقعية وقابلة للقياس تمشياً مع إرشادات 

ذ . وسوف تُتخالدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئقالمكتب المنقحة على ضوء القرار بشأن 

، بما في ذلك تحديث التوجهات، حسب مقتضى الحال، للعمل الالئقالمحسنة البرامج القطرية عم إجراءات لد

 وإعداد أدوات وبرامج تدريبية ذات صلة لصالح الموظفين والهيئات المكونة.
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 االستثمار في البحوث واإلحصاءات وإدارة المعارف

إلحصاءات وإدارة المعارف شرطاً أساسياً يشكل تعزيز قدرات منظمة العمل الدولية في مجاالت البحوث وا .61

مسبقاً إذا أريد للمنظمة أن تبلغ مستوى التميّز الذي تصبو إليه في أنشطتها التقنية والتحليلية. وباعتبار منظمة 

العمل الدولية منظمة تقوم على المعارف، فقد سبق واستثمرت بشكل كبير في هذه المجاالت وينبغي لها مواصلة 

 قتضييع اإلرشادات الواردة في القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق. وذلك تمشياً م

ل بدورها كجهة تقوم باستحداث نتائج البحوث بشكل أفضمنظمة العمل الدولية  تضطلعأن األمر هذا 

 ارلة تطوير إطواإلحصاءات والمعلومات وتجميعها وإدارتها ونشرها. وسوف يكَرس جهد خاص لمواص

لمؤشرات العمل الالئق، من شأنه أن يسمح للدول األعضاء أن تقيس تقدمها إزاء العمل الالئق وفقاً الحتياجاتها 

 وظروفها الوطنية وأن تدعم قدرتها على عرض التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ل الالئقالعم من أجلتعزيز الشراكات واتساق السياسات 

يقوم كٌل من إعالن العدالة االجتماعية والقرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق  .61

باإليعاز إلى منظمة العمل الدولية بإرساء شراكات مع طائفة من الجهات الفاعلة الخارجية. وتتمثل القيمة 

مكانية االستفادة من معارف وخبرات اآلخرين وتعزيز اتساق المضافة التي تأتي بها هذه الشراكات أساساً في إ

السياسات على أساس قيم منظمة العمل الدولية وأهدافها وحشد موارد الجهات الفاعلة األخرى سعياً إلى تحقيق 

 ات كذلك فرصاً لحشد الموارد.هذه األهداف. ويمكن أن تعرض الشراك

واستناداً إلى التقدم المهم المحرز أصالً، سوف تشمل الشراكات التعاون مع منظمات دولية أخرى، السيما في  .62

؛ ومع كيانات خاصة، السيما في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص 0202إطار تنفيذ برنامج عام 

مع جهات فاعلة غير حكومية معنية، بما ومبادرة المنشآت؛ ومع تجمعات إقليمية ودولية من الدول األعضاء؛ و

دماً والقرار بشأن الدفع قفيها المؤسسات األكاديمية وفرق التفكير، كما ينص عليه إعالن العدالة االجتماعية 

 . بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق

ء ات المانحة وتنويع شركاوفيما يتعلق بحشد الموارد، تلتزم منظمة العمل الدولية بتحسين عالقاتها مع الجه .63

على الموارد التي  حصولهاالتمويل لديها وتحديد مستوى من الطموح ينطبق على المنظمة ككل، بغية ضمان 

 قد تحتاج لها لالستجابة فعلياً لتوقعات الدول األعضاء فيها. 

 ستخدام الفعال والناج  لموارد منظمة العمل الدوليةتعزيز اال

منظمة العمل  أماماصل بضمان االستخدام األكثر فعالية ونجاعة لكافة الموارد المتاحة من شأن االلتزام المتو .64

تركيز  ينصبالدولية والمبادرات الرامية إلى ذلك، أن تشكل جزءاً ال يتجزأ من تنفيذ الخطة االستراتيجية. وس

 المكملة للموارد.التالية المكونات الثالثة على  خاص

متكامل الستخدام مواردها المالية والبشرية.  جمل الدولية جهودها من أجل اعتماد نهأوالً، سوف تكثف منظمة الع .65

والميل إلى التبويب التنظيمي سواء وفقاً للمكان الجغرافي )في المقر في جنيف أو في األقاليم( أو مصدر التمويل 

 لمثلى للموارد. وينبغي التصدي)الميزانية العادية أو من خارج الميزانية( لهو متصنع أساساً ومضر بالتنمية ا

لذلك من خالل تجديد الجهود الرامية إلى تعزيز نهج "منظمة عمل دولية واحدة" باستغالل أوجه التآزر القائمة 

 بين األنشطة الممولة من مختلف مصادر التمويل.

اتيجية م. والعناصر االسترثانياً، إّن اإلدارة الفعالة والناجعة للموارد البشرية أساسية لتوفير أداء تنظيمي سلي .66

المعنية بإجراء المزيد من التحسينات في هذا المجال، تتمثل في التأكد من التنفيذ المحدد لسياسة الحراك وتحقيق 

إنجازات ملموسة في متابعة السلوك المهني واالضطالع بمسؤوليات منظمة العمل الدولية بشأن التنوع الجغرافي 

جري تشجيع ثقافة التعلم التنظيمي وسيكون لمركز تورينو أيضاً دوٌر رئيسي والمساواة بين الجنسين. وسي

 يضطلع به في تطوير الموظفين. 
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ثالثاً، ال تزال إعادة توزيع الموارد التي كان  مخصصة في السابق لوظائف الدعم واإلدارة ونقلها إلى وظائف  .67

ع يتها وتشكل قيمتها، تحظى باألولوية. ومن المتوقالخط األساسي، والتي تسمح لمنظمة العمل الدولية بتنفيذ وال

أن يؤدي االستعراض الشامل لإلجراءات التشغيلية على مستوى المكتب، إلى مكاسب في اإلنتاجية يعتد بها 

ومن شأنها أن تسمح، عند تحقيقها، بإعادة توزيع الموارد من الخدمات اإلدارية إلى األنشطة التقنية. وسيترافق 

 ين نوعية اإلجراءات اإلدارية ونجاعتها.ذلك مع تحس

، أجري  استعراضات األنشطة التشغيلية في أربع وحدات إدارية )إدارة الشؤون المالية 0212وخالل عام  .68

وإدارة البرمجة االستراتيجية واإلدارة وإدارة الشراكات والدعم الميداني ومكتب المشتريات(. وكان من شأن 

العمل.  وطرائقإلجراءات الداخلية ذلك أن أشار إلى ما يمكن تحقيقه من ادخارات جوهرية من خالل تحسين ا

ومن المتوقع توليد مثل هذه االدخارات في وحدات أخرى ستكون موضوع استعراض مقابل في ما تبقى من 

فترة السنتين الحالية وفي الفترة القادمة. وعند مراعاة ضرورة إعادة االستثمار في الموارد، والسيما في 

الدخارات بالكامل، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية ذات الصلة بتحقيقها تكنولوجيا المعلومات بغية توليد هذه ا

مع الوق ، فإّن مكاسب الفعالية التي ستستفيد منها المنظمة خالل فترة الخطة االستراتيجية، ستعادل ما ال يقل 

لية في لعمل الدووظيفة سيعاد توزيعها لصالح األنشطة التقنية والتحليلية التي تضطلع بها منظمة ا 22عن 

 الميدان.

 مشروع قرار

، بصيغتها الواردة 2121-2118للفترة لمنظمة العمل الدولية االستراتيجية  يوافق مجلس اإلدارة على الخطة .69
 في هذه الوثيقة.


