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 تمهيـد

 

خص هذا التقرير سنتين من نشاط منظمة العمل الدولية يل
الرامي إلى تعزيز العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، 

من حكومات  - تجسيداً للجهود التي تبذلها هيئاتها المكونة
مع العمل معاً على  -ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال 
 إدخال تحسينات مستمرة على عالم العمل.

في التقرير االلتزام الراسخ في ضمان أن تتمشى  ويتجلى

أنشطة المنظمة مع توقعات الهيئات المكونة والدول األعضاء من 

حيث النوعية والجدوى والمنفعة وأن يتم االضطالع بها بفعالية. 

 تنفيذب الخاص التقرير وتوخياً لمزيد من الشفافية، ُيستكمل هذا

ت، الالئق على شبكة اإلنترنالبرنامج بلوحة متابعة نتائج العمل 

تقدم معلومات مستفيضة بشأن النتائج القطرية ومتاحة أمام 

 الجميع. وإذا جمعنا هذه العناصر معاً، فإنها تشكل حجر أساس

 حاسماً في ضمان المساءلة المطلوبة من منظمة العمل الدولية.

واستعراض نتائجنا المتعلقة بالعمل الالئق في فترة السنتين 
دلة في مجاالت تشكل فيها منظمة العمل الدولية اختالفاً يوفر أ

يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس من خالل إجراءات مستهدفة 
أو بشكل غير مباشر من خالل التأثير على السياسات العامة أو 
من خالل تقاسم المعارف على سبيل المثال. وتترسخ في هذا 

ثالثي والحوار اإلطار مواضيع متكررة من قبيل الهيكل ال

االجتماعي والوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية وأساس 
برنامج العمل الالئق. ويسترشد العمل المؤدى أيضاً ببرنامج 

 .6131التنمية المستدامة لعام 

والجهود اإلصالحية الحثيثة المبذولة آخذة في التقدم من 
ي األمام أجل تبسيط العمليات وتحويل الموارد إلى خدمات الخط

وتحسين الخدمات المقدمة. ونحن نسعى باستمرار إلى تحسين 
تقديم النتائج، والمعلومات المستقاة من الهيئات المكونة ومن 

 مستخدمي هذا التقرير ال تقّدر بثمن في هذا الصدد. 

ويعكف المكتب، على قدم وساق، على الوفاء بمسؤولية 
ه، وهذا يعني إننا مساءلته إزاء هيئاته المكونة على أكمل وج

سنواصل العمل من أجل تحسين عملية تقديم التقارير لتلبية 
 توقعاتها.

 ال هذا العمل، قيمة تقاس أن من بد ال المطاف، نهاية وفي
 ائجبالنت بل المنجزة األنشطة بكمية وال الموارد بإنفاق مقارنة

 لحياةا تحسين في تخلفه الذي وباألثر األنشطة هذه تحققها التي
 لمنظمةو. العالم أنحاء كافة في االجتماعية العدالة وتعزيز المهنية
تحملها: عشية االحتفال بمئويتها، من  مهمة رسالة الدولية العمل
 إقناع. وقوة بوضوح بها تجهر أن األهم
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 مقدمــة

 

تحوالً في تركيز  1027-1026شهدت فترة السنتين  .1

برنامج منظمة العمل الدولية نحو عدد محدود من المجاالت 

السياسية الرئيسية بغية حشد الكتلة الحرجة والنُهج متعددة 

التخصصات إلحداث آثار حقيقية. كما أُعيد توزيع موارد 

كبيرة من خدمات اإلدارة والدعم على العمل التقني في 

مع الجهود الجارية لدعم الفعالية األقاليم وفي المقر تمشياً 

واإلصالح. ومن ثم، فإن إمعان النظر في اإلنجازات 

والتحديات والدروس المستفادة خالل تنفيذ البرنامج 

أمر بالغ األهمية ليس فقط  1027-1026والميزانية للفترة 

ألغراض المساءلة ولكن بهدف تنوير المبادرات المقبلة 

 أيضاً.

لى أداء منظمة العمل الدولية في فترة ويركز هذا التقرير ع .2

 السنتين مقيساً بما يلي: 

  النتائج السياسية العشر إلطار النتائج، التي تتمحور

 حول مجاالت االهتمام الرئيسية لدى الهيئات المكونة؛

  دة أي التوعية واإلدارة السدي -النتائج التمكينية الثالث

 وخدمات الدعم؛ 

 أي معايير -تركة الثالثة المحركات السياسية المش 

العمل الدولية والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز 

التي تنطبق على جميع مجاالت  -والحوار االجتماعي 

 أنشطة منظمة العمل الدولية. 

ويحلل التقرير كذلك كيف أدى الدعم الذي قدمته منظمة  

، 1027-1026العمل الدولية إلى هيئاتها المكونة في الفترة 

لى نتائج متصلة بالعمل الالئق على المستوى القطري إ

واإلقليمي والعالمي، علماً بأن الهدف النهائي هو إحداث أثر 

 إيجابي على حياة الناس.

ويرتكز هذا التقرير على التزام منظمة العمل الدولية  .3

المستمر بالشفافية والكفاءة. ويراعي شكله ومضمونه 

ارة بمناسبة دراسته اإلرشادات المقدمة من مجلس اإلد

وثائق منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبرامج طوال فترة 

السنتين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تقرير 

-1022تنفيذ البرنامج للفترة منظمة العمل الدولية بشأن 
. وفي هذا السياق، أُتيحت لوحة جديدة لمتابعة نتائج 1022

                                                      
 .http://www.ilo.org/IRDashboard:  انظر   2

الستكمال هذا التقرير، مما  2العمل الالئق على اإلنترنت

يسمح للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والجمهور 

العام بالبحث والوصول بسهولة إلى معلومات وتحليالت 

 األداء المفصلة بشأن:

  النتائج التي حققتها الدول األعضاء في منظمة العمل

، ومعلومات عن 1027-1026الدولية في الفترة 

تحقيق تلك النتائج، مع مراعاة إسهام المكتب في 

 المحركات السياسية المشتركة؛

  التقدم المحرز في الدفع قدماً ببرنامج العمل الالئق

 على المستوى القطري في األقاليم الخمسة جميعها؛

  التقدم العام المحرز فيما يتعلق بكل نتيجة من نتائج

 منظمة العمل الدولية؛

 تب.أبرز النتائج التي أنجزها المك 

وتشمل لوحة نتائج العمل الالئق أيضاً روابط بمشاريع  

محددة في لوحة منظمة العمل الدولية لمتابعة التعاون 

 1اإلنمائي.

وتُستمد البيانات والتحليالت الواردة في هذا التقرير مباشرة  .4

من المعلومات المدرجة في لوحة نتائج العمل الالئق. وتيسر 

مات الكمية إجماالً، في األشكال والجداول عرض المعلو

حين أن األطر التي تتضمن أمثلة على النتائج والتي تبرز 

أثر نشاط منظمة العمل الدولية في ظروف المعيشة والعمل 

والمعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز بموجب 

المئوية لمنظمة العمل الدولية، تشهد على جودة  مبادرات

 اإلنجازات.

 :وينقسم التقرير إلى جزأين .5

  يقدم الجزء األول لمحة عامة عن التقدم المحرز على

الصعيد العالمي والتحديات المطروحة أمام تعزيز 

العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق. وبعد لمحة 

عامة عن أنشطة منظمة العمل الدولية على الصعيد 

( يجمع 2)القسم  1027-1026العالمي في الفترة 

داء في إطار عناوين فرعية التقرير معلومات عن األ

 متمايزة، تشمل: 

 .dashboardhttp://www.ilo.org/انظر:     1
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األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية،  –

التي تحتل صميم برنامج العمل الالئق، أال وهي: 

العمالة، الحماية االجتماعية، الحوار االجتماعي 

والهيكل الثالثي، المبادئ والحقوق األساسية في 

 (؛ 1العمل )القسم 

 (؛ 3يم منظمة العمل الدولية الخمسة )القسم أقال –

 (؛ 2المحركات السياسية المشتركة الثالثة )القسم  –

اإلنجازات المحققة بقيادة منظمة العمل الدولية فيما  –

يتعلق بالبحوث واإلحصاءات وتنمية القدرات من 

 (.2أجل العمل الالئق )القسم 

 القيمةيركز الجزء الثاني على الكفاءة والمساءلة و 

مقابل المال. ويقدم معلومات عن النتائج التمكينية 

الثالث المتعلقة بالتوعية واإلدارة السديدة وخدمات 

(. كما يتضمن تحليالً للدروس 8-6الدعم )األقسام 

الرئيسية المستخلصة من تنفيذ برنامج منظمة العمل 

، ويقترح مؤشرات 1027-1026الدولية للفترة 

 (.9العمل قدماً )القسم  استراتيجية للمضي في

ويُستكمل التقرير بملحقين، يتضمن أحدهما معلومات أكثر  .6

تفصيالً عن األداء حسب النتيجة السياسية وحسب اإلقليم 

)الملحق األول(، ويتضمن اآلخر بيانات مالية إضافية 

 )الملحق الثاني(.
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 عامة عن أنشطة  لمحة -2

 منظمة العمل الدولية على الصعيد 

 1027-1026رة ـالعالمي في الفت

 

يُذّكر تمهيد المدير العام لمقترحات البرنامج والميزانية  .7

بالهدف العام الرامي إلى جعل منظمة  1027-1026للفترة 

العمل الدولية أكثر فعالية ونجاعة، "سعياً في نهاية المطاف 

رها في النهوض بالعدالة االجتماعية في عالم إلى زيادة تأثي

وبالتالي، فقد تمثل جانب مهم  2هو في أمس الحاجة إليها".

من تنفيذ البرنامج في نشاط منظمة العمل الدولية، مدعوماً 

بقدراتها البحثية والتحليلية المعززة ومحدداً بوظيفتها 

 .المعيارية، إلحداث تأثير في العمليات السياسية الدولية

وقد اضطُلع بهذه األنشطة في سياق انتعاش من األزمة ما  .8

فتئ متذبذباً ومتفاوتاً. وعلى الرغم من تزايد زخم النمو 

العالمي في نهاية فترة السنتين، قُدر عدد العاطلين عن العمل 

 1027مليون شخص عاطل في عام  29197بنحو 

. 1022مليون شخص عاطل في عام  28296بالمقارنة مع 

أن  1027ت التقديرات العالمية التي نُشرت في عام وأظهر

مليارات شخص لم يكونوا يتمتعون بالحماية االجتماعية  2

مليون طفل وقعوا ضحايا لعمل  221على اإلطالق وأن 

مليون شخص للعمل الجبري.  12األطفال، فيما تعرض 

وكان من شأن هذه الظروف إلى جانب اإلصالحات 

ها منظومة األمم المتحدة لتزويدها الرئيسية التي اضطلعت ب

بما يلزم من أجل تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 

( مع تركيزها القوي على 1030)برنامج عام  10301

العمل الالئق، أن أتاحت لمنظمة العمل الدولية فرصاً مهمة 

 لزيادة تأثيرها في مجال السياسة الدولية.

إن تقرير المدير العام ، ف1030وفيما يتعلق ببرنامج عام  .9

قد شّكل أساساً لنقاش  1026إلى مؤتمر العمل الدولي لعام 

عام وفّر إرشادات سياسية ثالثية قيّمة لرسم معالم إسهامات 

                                                      
-1026مقترحات البرنامج والميزانية للفترة : مكتب العمل الدولي   2

، جنيف، 313مقترحات المدير العام، مجلس اإلدارة، الدورة ، 1027

 .GB.323/PFA/1، الوثيقة 1022آذار/ مارس 

منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة. وأصبحت منظمة 

مؤشراً من مؤشرات  22العمل الدولية هي القيّمة على 

)القضاء على  2المتعلقة بالهدف أهداف التنمية المستدامة 

)العمل  8)المساواة بين الجنسين( والهدف  2الفقر( والهدف 

)الحد من أوجه انعدام  20الالئق والنمو الشامل( والهدف 

 المساواة(. وفي هذا السياق، فإن منظمة العمل الدولية:

 الف ـأسست، بالتعاون مع عدة شركاء آخرين، التح

الجبري والرق المعاصر للقضاء على العمل  8-7

 واالتجار بالبشر وعمل األطفال؛

  تولت قيادة المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة

كياناً من كيانات األمم  11للشباب، التي تضم 

 المتحدة؛

  أطلقت بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، االئتالف 

 ةــدولي للمساواة في األجور من أجل تحقيق الغايال

 من أهداف التنمية المستدامة؛ 8-2

  تولت زمام التمثيل في مجلس إدارة شراكة األمم

المتحدة من أجل اقتصاد أخضر، التي تهدف إلى 

تعميق التفاهم والعمل من أجل االنتقال المشترك إلى 

 االستدامة البيئية.

أعربت منظمة العمل الدولية عن وتعزيزاً لهذه األنشطة،  .11

تأييدها القوي لعملية األمين العام المستمرة إلصالح نظام 

األمم المتحدة اإلنمائي، وشاركت بنشاط في الجهود 

المتواصلة لجعل هذا النظام مالئماً للغرض المتمثل في تنفيذ 

. وأيدت منظمة العمل الدولية الهدف 1030برنامج عام 

، 1030التنمية المستدامة لعام  تحويل عالمنا: خطةاألمم المتحدة:    1
، الوثيقة 1022أيلول/ سبتمبر  12قرار اعتمدته الجمعية العامة في 

A/RES/70/1. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_342936.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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لى التجزؤ في المنظومة وتحسين الرامي إلى التغلب ع

اتساقها، وفي الوقت نفسه التشديد على ضرورة احترام 

وتسخير األسس الثالثية والمعيارية للمنظمة وواليتها. وفي 

هذا السياق، أصبحت منظمة العمل الدولية عضواً في 

 المجموعة األساسية لنظام األمم المتحدة اإلنمائي.

في توفير الدعم التقني واستمرت منظمة العمل الدولية  .11

لمجموعة العشرين، متعاونة بشكل وثيق مع رئاستها 

. 1027ورئاستها األلمانية في عام  1026الصينية في عام 

وركزت المناقشة في مجموعة العشرين بصورة متزايدة 

على دور مؤسسات سوق العمل والعمل الالئق. وأشار بيان 

ة هانغجو لعام قادة مجموعة العشرين الصادر في مؤتمر قم

إلى ضرورة تقاسم الفوائد المحققة من النمو  1026

االقتصادي والعولمة واالبتكار التكنولوجي تقاسماً واسع 

النطاق لخلق وظائف أكثر وأفضل والحد من أوجه انعدام 

المساواة وتعزيز المشاركة الشاملة للقوى العاملة، واعترف 

يع ونُظم أقوى بالحاجة إلى المهارات وروح تنظيم المشار

للحماية االجتماعية وأماكن عمل أكثر أماناً، بما في ذلك في 

وعلى  3سالسل التوريد واإلمداد العالمية والعمل الالئق.

غرار ذلك، أقر إعالن قادة مجموعة العشرين الصادر في 

بأهمية ضمان تعميم فوائد  1027مؤتمر قمة هامبورغ لعام 

العمل جيدة التسيير في العولمة على الجميع ودور أسواق 

تحقيق النمو الشامل والتشديد على الحاجة الماسة إلى حفز 

 2مشاركة اإلناث في القوى العاملة وتحسين نوعية عمالتهن.

وقد دأبت منظمة العمل الدولية على دعم إشراك الشركاء 

االجتماعيين في مجموعة العشرين من خالل منظمات 

( B20لعشرين )قطاع األعمال في بلدان مجموعة ا

 (. L20والمنظمات النقابية في بلدان مجموعة العشرين )

وخالل فترة السنتين، عززت منظمة العمل الدولية أيضاً  .12

)البرازيل واالتحاد  BRICSدورها في دعم مجموعة 

الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا(، ال سيما من خالل 

 اسة الصيناجتماعات وزراء العمل المعقودة أثناء فترة رئ

والهند. وقد تمحور التعاون في هذا اإلطار بوجه خاص 

حول الحماية االجتماعية وإضفاء السمة المنظمة ومستقبل 

 العمل.

وباإلضافة إلى عمل مجموعة العشرين، شمل الحوار  .13

والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية إقامة شراكة بين 

جل تحقيق من أ 1027أصحاب المصلحة المتعددين في عام 

من أهداف التنمية المستدامة للمضي قدماً  3-2الغاية 

بالمبادرة المشتركة بين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي 

بشأن الحماية االجتماعية الشاملة. كما قدمت منظمة العمل 

الدولية مدخالت للبنك الدولي بشأن ضماناته البيئية 

                                                      
 انظر:   3

G20: G20 Leaders’ Communiqué Hangzhou Summit, Hang-

zhou, China, Sep. 2016, para. 40. 
 انظر:   2

G20: G20 Leaders’ Declaration: Shaping an interconnected 

world, Hamburg, Germany, July 2017. 
 انظر:    2

ILO: World Employment and Social Outlook 2016: Trans-

forming jobs to end poverty (Geneva, 2016). 

رة أحكاماً بشأن واالجتماعية المنقحة التي تضمنت ألول م

التزامات المقترضين فيما يتعلق بمعايير العمل في 

المشاريع التي يمولها البنك الدولي. وركزت المناقشات مع 

صندوق النقد الدولي على دعم منظمة العمل الدولية 

المحتمل بشأن مسائل العمل الكبرى التي يُسلم صندوق النقد 

اعل ها. وتواصل التفالدولي بخبرة منظمة العمل الدولية بشأن

أيضاً في سياق تدابير التقشف التي تشجعها المؤسسات 

 المالية الدولية، وإن كان ال يزال يشكل تحدياً.

وُحدد الدور الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في هذه  .14

المجاالت المختلفة والذي أسهم في زيادة تأثيرها السياسي، 

تُضيفها لها، والتي  حسب القيمة التي يُعتبر أن المنظمة

تتوقف بدورها على نوعية قدراتها البحثية واإلحصائية 

والتحليلية وإطاللتها السياسية بشأن األولويات السياسية 

 الرئيسية والناشئة.

ويُمثل استمرار منظمة العمل الدولية في االستثمار في  .15

األنشطة البحثية واإلحصائية واألعمال التحليلية التي توفر 

الذي يقوم عليه الدعم السياسي القائم على البينات  األساس

المطلوب من جانب الدول األعضاء، قاعدة ال غنى عنها 

لتعزيز ريادتها. وقد تجسد ذلك في نشر التقارير الرائدة، 

لمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون بما فيها تقرير 
، الذي تناول مسائل تحويل 1026لعام  االجتماعية

للقضاء على الفقر والحماية االجتماعية لتحقيق الوظائف 

تقرير األجور في و 2من أهداف التنمية المستدامة، 2الهدف 
الذي بحث انعدام المساواة في  1026/1027،6العالم 

 األجور.

باإلضافة إلى ذلك، ثبت أن مبادرات مئوية منظمة العمل  .16

الدولية مفيدة في تعزيز مشاركة المنظمة في مجاالت 

ما في مبادرة القضاء على الفقرية محددة، من قبيل سياس

فيما  مبادرة المرأة في العملو 1030يتعلق ببرنامج عام 

يتعلق بالمساواة بين الجنسين. عالوة على ذلك، مكنت 

ظمة العمل الدولية من أن تتخذ لنفسها من المبادرة الخضراء

موقعاً استراتيجياً في متابعة اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 

، أبرمت منظمة العمل 1027وفي عام  1022.7لعام 

الدولية مذكرة تفاهم مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ، هي اآلن بمثابة قاعدة للشراكات 

ذ ية على الصعيد الدولي وفيما يخص تدابير التنفياالستراتيج

الوطنية على السواء. وتشارك منظمة العمل الدولية في 

فريق خبراء تقني تابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ، معني بتوفير المشورة لمفاوضات تغير المناخ 

من  وكانالمتعلقة باالنتقال العادل وبرنامج العمل الالئق. 

شأن المشاركة مع رئاسة فيجي للدورة الثالثة والعشرين 

 انظر:   6
ILO: Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the 
workplace (Geneva, 2016). 

ر تقرير مؤتماتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:    7
 30األطراف عن دورته الحادية والعشرين، المعقودة في باريس من 

، الوثيقة 1022كانون األول/ ديسمبر  23شرين الثاني/ نوفمبر إلى ت

FCCC/CP/2015/10/Add.1 نيويورك، ، 12-/م أ2، المقرر(

1022). 

http://www.g20chn.com/xwzxEnglish/sum_ann/201609/t20160906_3397.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_562295.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_562295.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479779.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479779.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ، أن أفسحت المجال إلنشاء فريق عمل معني 

 بهذه المسائل.

لمنظمة العمل الدولية  مبادرة مستقبل العملوقد أتاحت  .17

االضطالع بدور ريادي في نقاش سياسي رئيسي عالمي 

يحتل اليوم مركز الصدارة على جدول أعمال الدول 

بما في ذلك  -األعضاء والمنظمات والمجموعات الدولية 

 BRICSلعشرين ومجموعة األمم المتحدة ومجموعة ا

كل ويش -ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

موضع اهتمام واسع لدى األوساط األكاديمية ووسائل 

اإلعالم والجمهور. واستفادت المبادرة على نحو جيد من 

والية منظمة العمل الدولية وقدرتها التنظيمية وشرعيتها 

سم مثيلها في مجاالت ستتالثالثية لتأكيد سلطة المنظمة وت

بأهمية حاسمة بالنسبة إلى مستقبلها، وللوصول إلى الجهات 

األخرى النشطة في النقاش. وأدت الحوارات التي أُجريت 

في العالم بأسره بشأن مبادرة مستقبل العمل، والتي بلغ 

 حواراً، إلى تعزيز الملكية الوطنية 220عددها 

ل ـفي منظمة العم للمبادرة في الدول األعضاء القوية

 الدولية.

بشأن  1027-1026وكان من شأن النتيجة السياسية للفترة  .18

سياسات هجرة اليد العاملة المنصفة والفعالة، أن مكنّت 

منظمة العمل الدولية من أن تتخذ لنفسها موقعاً مركزياً في 

النقاش السياسي العالمي بشأن الهجرة، الذي اكتسب زخماً 

مال التحضيرية لوضع اتفاق عالمي لألمم متزايداً بفعل األع

المتحدة من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 

. وعملت منظمة العمل الدولية على 1028العتماده في عام 

نحو وثيق مع الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

المعني بالهجرة الدولية، بما في ذلك في صياغة مذكرة 

مواضيعية الست بشأن موضوع "الهجرة إلحدى الدورات ال

غير النظامية ومسارات الهجرة النظامية، بما في ذلك العمل 

الالئق وحراك اليد العاملة واالعتراف بالمهارات 

والمؤهالت والتدابير األخرى ذات الصلة". وقد أتاحت 

العملية التحضيرية لالتفاق العالمي فرصاً مهمة لمنظمة 

عيتها السياسية القائمة على البينات العمل الدولية لنشر تو

 على جمهور واسع.

وتمشياً مع الحاجة إلى التجاوب بسرعة مع التحديات  .19

السياسية العالمية الناشئة، عملت منظمة العمل الدولية على 

معالجة آثار الزيادة غير المسبوقة في التدفق واسع النطاق 

عمل. ق اللالجئين في جميع أنحاء العالم وتداعياتها على سو

وتسليماً بالحاجة إلى الوفاء بمسؤولياتها دون أن تحيد عن 

واليتها، أدرجت استجابة منظمة العمل الدولية النقاش 

ة مبادئ توجيهيالسياسي في مجلس اإلدارة )ال سيما اعتماد 
بشأن سبل نفاذ الالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين 

ي مؤتمر العمل وف 8 (1026، إلى سوق العمل في عام قسراً 

، 1026الدولي، فضالً عن إقامة الشراكات. وفي عام 

جددت منظمة العمل الدولية ونقحت مذكرة التفاهم المبرمة 

منذ ثالثين سنة مع مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة 

ويشدد االتفاق المنقح على الوالية  9لشؤون الالجئين.

ولوية للعمل الخاصة بكل وكالة ويعيد تكريس وإعطاء األ

المشترك بشأن الالجئين والعمل الالئق، ال سيما فيما يتعلق 

بإمكانية الوصول إلى أسواق العمل وأسباب الرزق وفرص 

التدريب. وقد ُوضعت خطة عمل مشتركة، وتسعى منظمة 

العمل الدولية حالياً إلى وضع برنامج متكامل من أجل 

 الوظائف في القرن األفريقي.

إسهام منظمة العمل الدولية في البرنامج  وباإلضافة إلى .21

السياسي العالمي، فقد استمرت في الوفاء بوظيفتها 

دولة من الدول األعضاء  26المعيارية. وُسجل تصديق 

معياراً من معايير العمل الدولية المختلفة خالل  98على 

فترة السنتين، مع تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق باالتفاقيات 

ى الصعيد المؤسسي، ُكّرست الجهود لضمان األساسية. وعل

وجود مجموعة محدثة ومالئمة من معايير العمل الدولية 

ات والسير الفعال ألعمال هيئ مبادرة المعاييرمن خالل 

 اإلشراف.

وباالستناد إلى هذه اإلنجازات والدروس المستخلصة في  .21

، وبدعم قوي من الهيئات المكونة 1027-1026الفترة 

الثالثية، يعكف المكتب اآلن على تنفيذ برنامجه وميزانيته 

، بهدف المضي قدماً بمنظمة العمل 1029-1028للفترة 

في، بجعلها تالدولية نحو مئويتها، مجهزة بالوسائل الكفيلة 

بأقصى قدر ممكن من الفعالية، بواليتها المتمثلة في تحقيق 

 العدالة االجتماعية في العالم.

 

 

                                                      
 انظر:    8

ILO: Guiding principles on the access of refugees and other 

forcibly displaced persons to the labour market, Tripartite 

Technical Meeting on the Access of Refugees and other For-

cibly Displaced Persons to the Labour Market,  Geneva, July 

2016. 

 انظر:    9
ILO and UNHCR: Memorandum of Understanding between 

the International Labour Organization and the Office of the 

United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 

July 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_433878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_433878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_433878.pdf
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 ية ـداف االستراتيجــاأله - 1

 ة: ـل الدوليــة العمــلمنظم

 إجمالي لإلنجازات تحليل

 

أحدث عامالن على وجه الخصوص آثاراً مهمة في تنفيذ  .22

والنتائج  1027-1026امج منظمة العمل الدولية للفترة برن

التي حققتها الهيئات المكونة في الدول األعضاء خالل فترة 

 السنتين: 

  العامل األول هو أن تنفيذ البرنامج جرى في سياق

تجديد التزام الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 

لى بمهمة المنظمة في تحقيق العدالة االجتماعية، ع

القرار بشأن المضي قدمًا بالعدالة نحو ما أعاد تأكيده 
، الذي اعتمده االجتماعية من خالل العمل الالئق

(. وقد 1026) 202مؤتمر العمل الدولي في دورته 

أعادت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 

التأكيد في القرار، على أن التزامها وجهودها الرامية 

إلى تنفيذ الوالية الدستورية المنوطة بمنظمة العمل 

الدولية وجعل العمالة المنتجة والكاملة والعمل الالئق 

في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية، ينبغي 

ند إلى األهداف االستراتيجية األربعة المتمثلة أن تست

في العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي 

والهيكل الثالثي والمبادئ والحقوق األساسية في 

العمل، فضالً عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز 

كمسائل مشتركة. كما قدم القرار تعليمات مفصلة 

ءات منظمة العمل الدولية ودقيقة فيما يتعلق بإجرا

إعالن منظمة العمل الالزمة لتحقيق كامل إمكانات 
 الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

 ة االجتماعية(. )إعالن العدال

  العامل الثاني هو أن االعتراف الصريح في برنامج

بالمكانة األساسية للعمل الالئق كهدف  1030عام 

وأداة للتنمية المستدامة، قد أتاح لمنظمة العمل الدولية 

فرصة ال مثيل لها لالضطالع بدور ريادي في 

تعزيزه، بالتعاون ليس فقط مع الهيئات المكونة في 

ألعضاء، بل مع عدد متزايد من الجهات الدول ا

 الفاعلة الوطنية والدولية أيضاً.

وفي الوقت ذاته، عنى استمرار ظروف األزمة في أسواق  .23

العمل مقترنة بعمليات التغيير السريعة والعميقة في مجال 

العمل، أن الهيئات المكونة في البلدان واألقاليم وعلى 

سية ذات تعقيدات الصعيد العالمي قد واجهت تحديات سيا

وأحجام غير مسبوقة. وهذا، باالقتران مع التغييرات المهمة 

وغيره من أهداف التنمية  8الالزمة لتحقيق الهدف 

المستدامة ذات الصلة بالعمل الالئق من أهداف التنمية 

 -المستدامة، يعني فعلياً أن تحقيق النتائج في البلدان يتطلب 

إسهام العديد من الجهات التزام و -أكثر من أي وقت مضى 

 الفاعلة، وعلى رأسها الهيئات المكونة نفسها.

وتقدم األقسام التالية لمحة عامة عن التقدم المحرز إجماالً  .24

نحو كل هدف من األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة 

العمل الدولية. ويستند التحليل إلى النتائج المحققة في إطار 

-1026برنامج والميزانية للفترة النتائج السياسية العشر لل

. ويقدم الملحق األول موجزاً للنتائج المسجلة في 1027

فترة السنتين حسب النتيجة السياسية وحسب اإلقليم، لما 

دولة عضواً وخمس  232نتيجة محرزة في  701مجموعه 

نتائج أخرى محرزة فيما يتعلق باألنشطة والمؤسسات 

ويمكن االطالع على معلومات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. 

األداء المفصلة عن النتائج حسب البلد وحسب النتيجة 

 السياسية في لوحة متابعة نتائج العمل الالئق.

والترابط فيما بين األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل  .25

الدولية يعني أن التقييم الدقيق التساع وعمق التقدم المحرز 

قدماً ببرنامج العمل على الصعيد العالمي في المضي 

الالئق، يعتمد على التحليل الكمي والنوعي لإلنجازات. 

ومن المعتاد أن تُسهم نتائج العمل الالئق في النهوض بأكثر 

من هدف استراتيجي واحد. وعلى سبيل المثال، يؤدي 

تعزيز العمل الالئق لصالح العمال المنزليين في معظم 

اء الطابع المنظم الحاالت إلى إحراز تقدم من حيث إضف

على العمل وظروف العمل والمساواة بين الجنسين 

واالمتثال في مكان العمل وحماية العمال المهاجرين. وفي 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
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السياق ذاته، كثيراً ما تجمع النتائج في البلدان بين أبعاد 

متعددة للتغيير. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي تعزيز القدرة 

ى حفز إصالحات على دعم وضع السياسات، بدوره إل

 تشريعية.

وتخلف الطبيعة المتكاملة لبرنامج العمل الالئق كذلك آثاراً  .26

مهمة على الطريقة التي ينظم بها المكتب نفسه لتقديم خدماته 

الرامية إلى دعم الهيئات المكونة في تحقيق النتائج على 

الصعيد القطري. وتجسد جميع النتائج المسجلة في فترة 

سهامات المتراكمة للتدخالت متنوعة السنتين مجموع اإل

التخصصات التي تشمل مجاالت تقنية متعددة، فضالً عن 

أساليب العمل التعاونية على مستوى الهيكل اإلداري 

للمكتب. وفي حين تفاوتت عمليات تقديم خدمات منظمة 

العمل الدولية باالستناد إلى احتياجات وقدرات قطرية 

لحاالت إلى نهج قوي قائم محددة، فقد استندت في جميع ا

على الحقوق ومجموعة متنامية من األدلة على ما هو ناجع، 

تمشياً مع الوظائف األساسية لمنظمة العمل الدولية بوصفها 

منظمة معيارية وقائمة على المعرفة. كما أن النتائج المحققة 

في فترة السنتين إنما هي شاهد على الدور القيادي لمنظمة 

في الدفع بالمناقشات السياسية في البلدان  العمل الدولية

وعلى الصعيد العالمي بشأن القضايا المعقدة التي تؤثر في 

عالم العمل، وهو ما ساعد بدوره على تعزيز الشراكات 

متعددة أصحاب المصلحة واإلجراءات متعددة القطاعات 

وتوسيع نطاقها. وتنظر منظمات األمم المتحدة األخرى 

ئيون بشكل متزايد إلى الهيكل اإلداري وشركاؤها اإلنما

الثالثي لمنظمة العمل الدولية وأساليب عملها المجربة 

بوصفها وسيلة لتحفيز التغيير الذي يقتضيه برنامج عام 

1030. 

 العمالة 2-1

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

دولة عضواً، ال سيما البلدان منخفضة الدخل،  11قامت  ●

 ية شاملة وإطالقها.بوضع سياسات عمالة وطن

دولة عضواً، في األقاليم الخمسة جميعها،  17أيّدت  ●

 استراتيجيات وسياسات وخطط عمالة جديدة للشباب.

دولة عضواً استراتيجيات لالنتقال إلى  22وضعت  ●

السمة المنظمة، بما في ذلك تدابير لتشجيع إضفاء السمة 

ص تشخيالمنظمة على العمالة والمنشآت، باالستناد إلى 

وطني صرف لخصائص ومحركات العمالة غير 

 المنظمة.

دولة عضواً بنُظم تنمية المهارات لديها، ال  22ارتقت  ●

سيما من خالل تعزيز الحوار االجتماعي وآليات استباق 

 الطلب على المهارات.

دول أعضاء خارجة من النزاعات أو متضررة  8قامت  ●

 ة.زة على العمالمن الكوارث، بتفعيل االستجابات المرك

                                                      
 :انظر   20

ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2017 

(Geneva, 2017). 

دول أعضاء برامج هادفة لتعزيز العمالة  8وضعت  ●

المنتجة والعمل الالئق في المناطق الريفية، بما فيها 

 المزارع.

ماليين من أصحاب المشاريع الحاليين  2استفاد  ●

والمحتملين من برنامج منظمة العمل الدولية "كيف تبدأ 

إلى حوالي  مشروعك وتحسنه"، مما رفع العدد اإلجمالي

مليون مستفيد منذ أوائل التسعينات وأسهم في إنشاء  29

ماليين وظيفة جديدة على  9مليون مشروع جديد و 196

 .1022و 1022مستوى العالم بين عامي 

ولم يكن النمو المتواضع للناتج المحلي اإلجمالي العالمي  .27

كافياً الستحداث وظائف كافية  1027و 1026في عامي 

ات متينة ومستدامة في نوعية العمالة. وضمان تحسين

في المائة  297وتُعزى الزيادة في معدل البطالة العالمي من 

، إلى حد 1027في المائة في عام  298إلى  1026في عام 

ما إلى فقدان الوظائف في بعض االقتصادات الناشئة. أضف 

إلى ذلك أن تباطؤ وتيرة التقدم في خفض األرقام المطلقة 

مليون عامل في  776لعاملين )حيث يقّدر أن أجور للفقراء ا

 3920االقتصادات الناشئة والبلدان النامية لم تتجاوز 

دوالرات أمريكية في اليوم من حيث تكافؤ القوة الشرائية 

(، وانتشار أشكال العمالة الهشة التي تؤثر 1027في عام 

مليار شخص في جميع أنحاء العالم، إنما هو شاهد  292في 

عدم قدرة أسواق العمل على أن تكون بمثابة قوة كفيلة  على

وبدأت معدالت بطالة الشباب  20بتحقيق الشمولية والمساواة.

في المائة على  23ترتفع مرة أخرى، حيث تجاوزت 

، مع تباينات 1027و 1026الصعيد العالمي في عامي 

كبيرة حسب اإلقليم وحسب البلد. وال تزال الحالة في الدول 

ية وشمال أفريقيا تثير القلق بشكل خاص، إذ بلغت فيها العرب

في المائة في عام  30معدالت بطالة الشباب حوالي 

1027. 22 

وازداد الطلب على دعم منظمة العمل الدولية لتعزيز  .28

وظائف أكثر وأفضل. وارتفعت طلبات الحصول على 

المساعدة لوضع سياسات العمالة في البلدان منخفضة الدخل 

رت التي تأث -يما في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ال س -

فيها أسواق العمل بانخفاض أسعار الصادرات من السلع 

األساسية وشكلت فيها العمالة هدفاً رئيسياً لالستراتيجيات 

اإلنمائية العامة. وكانت هذه هي الحال بصفة خاصة بالنسبة 

مؤسسية لإلى: عمليات تقييم البيئة القانونية والسياسية وا

للمنشآت المستدامة؛ تنمية التعاونيات وغيرها من منشآت 

االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ دعم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة. وعالجت منظمة العمل الدولية طلبات إلجراء 

استعراض للقوانين واالستراتيجيات التعاونية الجديدة في 

ي حين و، فبيرو وسيراليون وسري النكا وترينيداد وتوباغ

تم حشد تمويل من خارج الميزانية لمساعدة الحكومات 

وأصحاب المصلحة اآلخرين على صياغة سياسات 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني في جنوب أفريقيا وتونس.

 انظر:   22
ILO: Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to 

a better working future (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
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وقد ركز دعم منظمة العمل الدولية إلى الهيئات المكونة في  .29

المقام األول على وضع سياسات العمالة واستراتيجيات 

الة الشباب، وتعزيز تنمية المنشآت وتدعيم مؤسسات عم

سوق العمل، مع إيالء اهتمام خاص لتحسين آفاق العمالة 

في المناطق الريفية وتيسير عملية االنتقال إلى السمة 

 المنظمة.

 سياسات واستراتيجيات العمالة، بما في ذلك 
 تحسين آفاق عمالة الشباب

من أجل استحداث فيما يتعلق بوضع أطر سياسية شاملة  .31

دولة عضواً أنها حققت،  16وظائف أكثر وأفضل، ذكرت 

بدعم من منظمة العمل الدولية، تقدماً إما عن طريق وضع 

سياسات أو استراتيجيات العمالة الوطنية أو تنقيحها 

بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين، وإما عن طريق تعزيز 

ي ظ تمثل فآليات تنسيق السياسات. وكان ثمة توجه ملحو

التحول إلى سياسات أكثر شمولية للعمالة، تشمل تدابير 

االقتصاد الكلي واالستراتيجيات القطاعية وإضفاء السمة 

المنظمة وتنمية المنشآت. ومن األمثلة على هذه التطورات 

 ما يلي:

  أطلقت اثنتان وعشرون دولة عضواً سياسات وطنية

سياسة  جديدة للعمالة، مسترشدة بأحكام اتفاقية

(، التي حصلت على 211)رقم  2962العمالة، 

تصديقين جديدين خالل فترة السنتين )مالي 

 النكا(؛ وسري

  غالباً ما شملت سياسات العمالة الوطنية أهداف عمالة

واضحة، سواء من حيث عدد الوظائف المتوقع 

استحداثها أو كتغيير في المعدالت اإلجمالية للبطالة 

هذه األهداف، على سبيل المثال، أو العمالة. وتشمل 

 ما يلي:

  وظيفة  127 000في كوستاريكا، استحداث

 ؛1028بحلول عام 

  في  2691في المغرب، زيادة معدل العمالة إلى

، أي ما يعادل زيادة 1012المائة بحلول عام 

 مليون شخص مستخدم؛ 298متوقعة بزهاء 

   في غواتيماال، زيادة عدد الوظائف المنظمة

-1027في المائة سنوياً خالل الفترة  192نسبة ب

 ؛1031

  في أذربيجان، خفض نسبة الشباب )الذين

عاماً( غير  12و 22تتراوح أعمارهم بين 

 22الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب إلى 

، بما يتسق مع 1030في المائة بحلول عام 

من أهداف التنمية  8إحدى غايات الهدف 

 المستدامة؛

  كوستاريكا وكوت ديفوار ونيبال وجمهورية

تنزانيا المتحدة، أدرجت إضفاء السمة المنظّمة 

 في سياسات العمالة الوطنية لديها.

وقد أدرجت عدة دول أعضاء مسائل العمالة في أطر إنمائية  .31

واستراتيجيات قطاعية أوسع تعزز على نحو فعال اتساق 

 لة ذلك: السياسات من أجل العمل الالئق. ومن أمث

  بلداً تحليالً معمقاً بشأن أثر  22أجرى ما مجموعه

السياسات الصناعية أو القطاعية أو التجارية أو 

السياسات المتعلقة بالبنية التحتية أو البيئة، على 

العمالة. وشمل ذلك تقييمات ألعمال التكيف مع تغير 

 المناخ في هايتي واألردن وساموا وسري النكا؛

 وممارسات العمل الالئق في السياسات  أُدرجت مبادئ

اإلنمائية الوطنية التي تشمل المناطق الريفية في 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وجنوب 

أفريقيا وزامبيا، استرشاداً بنهج قائم على الحقوق 

وعملية مشاورة ثالثية وتنسيق مشترك بين 

ة الوزارات، ال سيما بين وزارات العمل والزراع

 والتنمية الريفية.

وأجرت تسع دول أعضاء تحليالً تشخيصياً لالقتصاد غير  .32

المنظم، استرشدت به في وقت الحق االستراتيجيات 

الوطنية لتيسير عملية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى 

االقتصاد المنظم. وباالستناد إلى األوضاع القطرية، شملت 

ات اد ككل وبعض القطاعهذه التحليالت التشخيصية االقتص

المحددة من االقتصاد أو فئات العمال )العمال المنزليون أو 

العمال المستقلون( أو الوحدات االقتصادية )المنشآت 

الصغيرة وبالغة الصغر(. ونتيجة للعمل المضطلع به في 

فترة السنتين، تعززت إلى حد كبير قاعدة المعارف العالمية 

خصائص العمالة غير المنظمة  لمنظمة العمل الدولية بشأن

في جميع أنحاء العالم ببيانات إحصائية مقارنة متاحة ألكثر 

 بلد. 200من 

ووضعت ثماني دول أعضاء ونفذت برامج لتعزيز العمالة  .33

المنتجة والعمل الالئق في المناطق الريفية، مستخدمة 

منهجية منظمة العمل الدولية للتدريب من أجل التمكين 

ريفي وأساليب أخرى للتنمية االقتصادية االقتصادي ال

 المحلية. وركزت التدخالت على ما يلي:

  توفير التدريب المهني في البرازيل والهند ومدغشقر

 وموزامبيق ونيبال وزمبابوي؛

  تطوير سالسل القيم في القطاع الزراعي في لبنان

 وفي مصائد األسماك والزراعة في سري النكا؛

 عزز السعي المتكامل إلى وضع خطط عمل وطنية ت

تحقيق برنامج العمل الالئق في قطاع المزارع في 

 غانا وإندونيسيا ومالوي وسري النكا.

وقامت سبع وعشرون دولة عضواً في جميع األقاليم بوضع  .34

واعتماد قوانين وسياسات واستراتيجيات وخطط ومبادرات 

في مجال عمالة الشباب لتسهيل دخول الشبان والشابات إلى 

سوق العمل أو العودة إليه، بما في ذلك من خالل برامج 

االنتقال من المدرسة إلى العمل واستعراض نُظم تنمية 

 المهارات واالرتقاء بها.

دولة عضواً، بفضل الدعم المقدم من  21وقد استطاعت  .35

منظمة العمل الدولية، أن تعزز إدارات التوظيف العامة 

على إجراء إصالحات دول أعضاء  6لديها، في حين وافقت 

تشريعية وسياسية مرتبطة بسياسات ومؤسسات سوق 

العمل النشطة. وأُدرجت هذه التحسينات التي أُدخلت على 
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إدارات التوظيف وسياسات سوق العمل النشطة، في 

سياسات العمالة الوطنية وبرامج ومشاريع المهارات 

 والقابلية لالستخدام وخطط إدارة الكوارث والتأهب، فضالً 

عن مبادرات الهجرة والتوظيف العادل. وقد أفضى ذلك إلى 

 ما يلي:

  تعزيز قدرات إدارات التوظيف العامة على تقديم

خدمات متكاملة ومصممة على نحو يلبي احتياجات 

مجموعات سكانية بعينها في سوق العمل، مثل 

 الشباب والنساء في جزر القمر وتركيا؛

  ُظم التمويل في تقديم مقترحات من أجل إصالح ن

 أوكرانيا؛

  تطوير آليات لتحسين ربط الباحثين عن عمل مع

 أصحاب العمل المحتملين في مصر ونيبال؛

  إنشاء إدارات توظيف شاملة من خالل إقامة شراكات

محلية، بما في ذلك تقديم الدعم إلى المعوقين في 

مسعاهم للحصول على عمل في كوستاريكا وإلى 

 ت المحرومة في األرجنتين.المجموعات والمجتمعا

وّحسنت خمس عشرة دولة عضواً عناصر من نُظم تنمية  .36

المهارات لديها بدعم من منظمة العمل الدولية، ال سيما من 

خالل تعزيز الحوار االجتماعي داخل اللجان االستشارية 

الثالثية وإنشاء نُظم اإلقرار بالمهارات واستحداث آليات 

ارات واحتياجات سوق العمل في الستباق الطلبات على المه

المستقبل. واستندت خدمات المساعدة والمشورة التقنية 

وخدمات الحوار السياسي المقدمة من منظمة العمل الدولية 

إلى عمل تحليلي جديد قائم على البينات مضطلع به في فترة 

السنتين، ال سيما فيما يتعلق بعدم تطابق الوظائف 

األدوات الجديدة للتلمذة  وعةمجموالمهارات. ويشمل ذلك 
، الصادرة عن منظمة العمل الدولية 21،الصناعية الجيدة

واإلرشاد بشأن تعزيز نُظم اإلقرار بالمهارات واإلرشاد 

لصالح مزودي خدمات التوظيف بشأن تيسير االعتراف 

 بالمهارات بالنسبة إلى العمال المهاجرين.

السالم  وشكل البرنامج الرائد بشأن الوظائف من أجل .37

والقدرة على الصمود، وهو مبادرة بحثية بشأن برامج 

العمالة وبناء السالم، مضطلع بها بالتعاون مع مكتب األمم 

المتحدة لدعم بناء السالم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والبنك الدولي، والتوصية المعتمدة حديثاً بشأن العمالة 

على الصمود، والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة 

(، أساس أنشطة منظمة العمل الدولية في 102)رقم  1027

البلدان التي تعاني من أوضاع هشة. وقد أسفر دعم منظمة 

 العمل الدولية للهيئات المكونة عن تفعيل:

  االستجابات المركزة على العمالة من أجل البلدان

الخارجة من النزاعات، من قبيل جمهورية أفريقيا 

لومبيا وليبيريا ومالي والصومال الوسطى وكو

 واليمن؛

  االستجابات المركزة على العمالة من أجل األقاليم

والبلدان المتضررة من الكوارث، من قبيل الكاريبي 

 ( وباكستان؛2وإكوادور وفيجي ونيبال )اإلطار 

  برامج االستثمارات العامة كثيفة العمالة، ال سيما فيما

ة ة، والتحسينات المدخليخص البنية التحتية الريفي

على نُظم تنمية المهارات في بعض الدول المذكورة 

أعاله، وكذلك على مخيمات الالجئين في األردن 

 ولبنان وتركيا؛

  تقييمات قطرية قائمة على البينات بشأن القدرة

االستيعابية لسوق العمل واستحداث وظائف لالجئين 

حدة أُجريت باالشتراك مع مفوضية األمم المت -

في تسع دول أعضاء  -السامية لشؤون الالجئين 

)األرجنتين وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

والمكسيك والنيجر وباكستان وجنوب أفريقيا وتونس 

 وزامبيا(.

 

 

 1اإلطار 
 نيبال: العمالة وإعادة اإلعمار

شخص، ودمر  9000درجة، بحياة قرابة  798وته والذي بلغت ق 1022نيسان/ أبريل  12أودى الزلزال الذي ضرب نيبال في 

ل اجزءاً كبيراً من البنية التحتية للبلد وأدى إلى تشريد الماليين. وبدعم مالي من البنك الدولي، ساعدت منظمة العمل الدولية حكومة نيب

ن شخص، معظمهم في المناطق الريفية. مليو 22على تحقيق أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلد، مما عاد بالفائدة على أكثر من 

كيلومتر من شبكات الطرق المحلية ومعابر األنهار وترميمها  2000وتمثل هدف المشروع في بناء الجسور وتحسين أكثر من 

 مقاطعة. 36وصيانتها في 

لة، حيث اليب كثيفة العماودعمت منظمة العمل الدولية إيجاد فرص عمل جديدة من أجل تطوير وصيانة البنى التحتية باستخدام أس

في  80. وكان أكثر من 1027-1026مليون يوم عمل الئق مدفوع األجر في المناطق الريفية في الفترة  192تم استحداث أكثر من 

ن والمائة من العمال المستخدمين من الفئات المحرومة، وثلثاهم من النساء. وفّضلت ممارسات التوظيف استخدام الفقراء الذين ال يملك

 تأرضاً والطبقات الدنيا. وقد باتت الطرق الريفية الجديدة اآلن مأمونة على امتداد السنة، وأُبرمت ترتيبات الصيانة مع منشآت وتعاونيا

 صغيرة محلية.

                                                      
 انظر:   21

ILO: ILO Toolkit for Quality Apprenticeships, Volume I: 

Guide For Policy Makers (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
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 المنشآت المستدامة

، ولّد القطاع الخاص في االقتصادين المنظم 1026في عام  .38

العمالة في في المائة من  87وغير المنظم على السواء، 

مليار رجل وامرأة. وقد  198العالم ووفر الوظائف لنحو 

ازداد إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي 

العمالة خالل السنوات الماضية، ال سيما في االقتصادات 

وشكل مشروع جديد موجه  23النامية وفي المناطق الريفية.

ن بدعم لسنتينحو البحث، يُسمى "المختبر"، أُطلق في فترة ا

من حكومة سويسرا، إسهاماً كبيراً في الجهود الجارية التي 

تبذلها منظمة العمل الدولية لتعزيز مجموعة البينات المتعلقة 

 بأثر تطوير نُظم السوق في العمالة.

تقييماً باستخدام  27ودعم المكتب هيئاته المكونة في إجراء  .39

آت مؤاتية للمنشمنهجية منظمة العمل الدولية بشأن البيئة ال

المستدامة، مما أفضى إلى إصالحات سياسية ومقترحات 

لبناء المؤسسات، حفزتها في حاالت كثيرة منظمات 

 أصحاب العمل. وفيما يلي بعض األمثلة:

  في مصر، أطلقت الحكومة استراتيجية وأنشأت وكالة

 مخصصة لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

 ة سياسات تدريب في أوروغواي، صاغت الحكوم

لصالح قطاعات محددة )إنتاج الحمضيات والطاقات 

المتجددة( بناًء على دراسة استقصائية أجرتها غرف 

 الصناعة والتجارة؛

  ليشتي، وافق مجلس الوزراء على  -في تيمور

السياسة الوطنية للسياحة، إذ أن السياحة هي أحد 

في  يالقطاعات ذات األولوية للنمو والتنويع االقتصاد

 البلد.

وشمل البرنامج التدريبي لمنظمة العمل الدولية "كيف تبدأ  .41

ماليين صاحب مشروع خالل فترة  2مشروعك وتحسنه" 

مليون  29السنتين، ليبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين قرابة 

مستفيد منذ أوائل التسعينات. وقد أكدت التقديرات الجديدة، 

ة والبيانات الصادرة استناداً إلى تقييمات األثر السابق

نشر الدراسة التتبعية  عنـد 1027 يونيه حزيران/ في

العالمية المتعلقة ببرنامج "كيف تبدأ مشروعك وتحسنه" 

The Next 15 Million: Start and Improve Your 

Business Global Tracer Study 2011–15 القيمة ،

 196 حداثالعالية لهذا البرنامج من حيث نتائج العمالة، باست

ماليين وظيفة جديدة على الصعيد  9مليون مشروع جديد و

 .1022و 1022العالمي بين عامي 

وشجعت منظمة العمل الدولية إنتاجية المنشآت الصغيرة  .41

والمتوسطة ومشاركتها في سالسل التوريد واإلمداد 

باستخدام البرنامج العالمي "استدامة المنشآت المسؤولة 

، والذي 1009"، الذي أُطلق في عام والقادرة على التنافس

يجمع بين التدريب المدرسي العملي والمشورة داخل 

 المصنع. وفيما يتصل بهذا البرنامج، تجدر مالحظة ما يلي:

  مؤسسة  18أقامت منظمة العمل الدولية شراكة مع

شركة متعددة الجنسية لتقديم التدريب  31تدريبية و

جية وظروف العمل والخدمات االستشارية بشأن اإلنتا

منشأة صغيرة ومتوسطة في سالسل  167لصالح 

في  22التوريد واإلمداد الوطنية والعالمية، كانت 

 المائة منها مملوكة للنساء؛

  ً2 200يبلغ العدد اإلجمالي للمنشآت المشاركة حاليا 

 100 000 منشأة، تمثل قوة عاملة تضم أكثر من

 شخص؛

 طة التي شاركت فيأفادت المنشآت الصغيرة والمتوس 

برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على 

 وظيفة؛ 6000التنافس أنها استحدثت 

  في المائة من الشركات وفورات في  70حقق

دوالر  20 000و 200تراوحت بين  -التكاليف 

 بعد المشاركة في البرنامج؛ -أمريكي 

  أبلغت المنشآت أيضاً عن حدوث تحسينات كبيرة في

روف العمل، ال سيما وقت العمل والسالمة ظ

 والصحة المهنيتان.

وكان هناك اتجاه تدريجي ولكن مشجع نحو اعتماد نهج  .42

متكامل إزاء العمل الالئق واالستدامة البيئية، تمشياً مع 

لمنظمة العمل الدولية  المبادرة الخضراءأهداف 

(. وتشمل األمثلة على التطورات في هذا المجال 1 )اإلطار

 ما يلي:

  اعتماد مجلس الشيوخ في الفلبين قانون الوظائف

 الخضراء؛

  إدراج الوظائف الخضراء في سياسة العمالة الوطنية

 في غانا؛

 االقتصاد األخضر كجزء من  تصميم استراتيجية

سياسة كينيا اإلنمائية طويلة األمد )رؤية كينيا لعام 

(، مدعومة بتقييم للوظائف الخضراء وبدراسة 1030

 استطالعية دعمتها منظمة العمل الدولية.

 
  

                                                      
 انظر:   23

ILO: World Employment and Social Outlook 2017: Sustain-

able enterprises and jobs: Formal enterprises and decent 

work (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
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 2اإلطار 
 رز ـدم المحـراء: التقـادرة الخضـالمب

 2112-2112في الفترة 

 تداممسلمنظمة العمل الدولية ُبعد العمل الالئق المتمثل في تحقيق انتقال عادل إلى مسار إنمائي  المبادرة الخضراءتعالج 
من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  66اط في الدورة ومنخفض الكربون. وقد شاركت منظمة العمل الدولية بنش

، وقعت منظمة العمل الدولية وأمانة اتفاقية األمم المتحدة 6112. وفي آذار/ مارس 6112بشأن تغير المناخ في مراكش في عام 
، خالل مؤتمر 6112ل االقتصاديين. وفي أيار/ مايو اإلطارية بشأن تغير المناخ مذكرة تفاهم للعمل معاً من أجل تحقيق التنوع والتحو

بون بشأن تغير المناخ، منظمة العمل الدولية شاركت في تنظيم حدث جانبي بشأن "التخضير المترافق مع الوظائف: العمل الالئق 
ال اء بشأن مسائل االنتقواالنتقال العادل في اتفاق باريس". وعلى المستوى الوطني، ركز دعم منظمة العمل الدولية للدول األعض

 العادل، على غانا والفلبين وأوروغواي كبلدان رائدة.

ومنهَجي تدريب عالميين بشأن الوظائف الخضراء وسبعة موجزات سياسية  1كتيب مشاريع األعمال الخضراءوأصدر المكتب 
؛ ة العمالة؛ حراك اليد العاملة؛ تنمية المهاراتمواضيعية بشأن: تغير المناخ وصالته بالعمل الالئق واالنتقال العادل؛ البرامج كثيف

السكان األصليون؛ الحماية االجتماعية؛ التمويل االجتماعي. وأسهمت هذه الموجزات في تعزيز فهم كيف يمكن نشر سياسات وُنهج 
ياً عمل الدولية إسهاماً جوهرالمنشآت وأسواق العمل لدعم العمل الالئق والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وقدمت منظمة ال

أصدرتها أمانة اتفاقية األمم  6"،االنتقال العادل للقوى العاملة واستحداث العمل الالئق والوظائف الجيدة في وثيقة تقنية بعنوان "
ة بموجب اتفاق بالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتسترشد بها المفاوضات العالمية بشأن المناخ حول أثر تنفيذ تدابير االستجا

باريس. كما شاركت منظمة العمل الدولية في فريق الخبراء التقنيين المكلف بتقديم المشورة التقنية للمفاوضين المعنيين بتغير المناخ 
 بشأن قضايا العمل الالئق واالنتقال العادل.

من أجل انتقال عادل إلى االستدامة البيئية بلداً على أحكام منظمة العمل الدولية  32مشاركاً من  112وجرى تدريب ما مجموعه 
في إطار الشراكة من أجل  6112في الصيغة الثانية لألكاديمية المعنية باالقتصاد األخضر، التي نظمت في تشرين األول/ أكتوبر 

 ينو(.)مركز تور العمل لصالح االقتصاد األخضر، وبالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو

  :Green Business BookletILO .(Geneva, 2017)  انظر:  1
 انظر:   6

UNFCCC: Just transition of the workforce, and the creation of decent work and quality jobs, technical paper by the secretariat, 
FCCC/TP/2016/7 (New York NY, 2016). 

 

 الحماية االجتماعية 2-2

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

سات جديدة أو محسنة دولة عضواً سيا 16وضعت  ●

للحماية االجتماعية واستراتيجيات التمويل وأطر اإلدارة 

 السديدة وآليات التنسيق.

دولة عضواً قاعدة المعارف بشأن تقديم  32عززت  ●

 الحماية االجتماعية.

دولة عضواً برامج جديدة لزيادة نطاق  23وضعت  ●

لى عتغطية النُظم القائمة على االشتراكات وغير القائمة 

 االشتراكات أو تحسين مالءمة اإلعانات.

دول أعضاء توسيع نطاق الحماية االجتماعية  2أدرجت  ●

 في استراتيجياتها المتكاملة إلضفاء السمة المنظمة.

دولة عضواً بتعزيز أو إصالح سياسات  21اضطلعت  ●

 األجور والمفاوضة الجماعية لتحسين ظروف العمل.

أو تحديث البيانات  دولة عضواً بوضع 29قامت  ●

والخطط والسياسات والوطنية بشأن السالمة والصحة 

 المهنيتين. 

وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في توسيع نطاق  .43

الحماية االجتماعية )حماية العمال والضمان االجتماعي( 

سوى  1022في أجزاء عديدة من العالم، لم تستفد في عام 

ن استفادة فعالة من إعانة واحدة في المائة من السكا 22نسبة 

 22على األقل للحماية االجتماعية، في حين تُركت نسبة 

دون  -مليارات شخص  2أي ما يبلغ  -في المائة المتبقية 

حماية، مع وجود تباينات كبيرة بين األقاليم والبلدان. ولم 

في المائة من األطفال في جميع أنحاء  32تتمتع سوى نسبة 

عالة للحصول على الحماية االجتماعية؛ وتلقت العالم بسبل ف

في المائة من األمهات الالتي لديهن ُرضع إعانة  22نسبة 

مليون أم حديثة العهد بالوالدة  83أمومة، مما يعني بقاء 

في المائة من  1298دون تغطية. ولم تحصل سوى نسبة 

العمال العاطلين عن العمل على إعانات البطالة، مما يعني 

مليون شخص ظلوا دون تغطية. ولم تكن الحماية  221أن 

من إصابات العمل متاحة بشكل فعال إال ألقلية من القوى 

في المائة فقط من  18العاملة في العالم، وتلقت نسبة 

األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة في جميع أنحاء العالم 

إعانة عجز. وتعتبر المعاشات التقاعدية للمسنات والمسنين 

كال الحماية االجتماعية انتشاراً في العالم: إذ تلقت أكثر أش

في المائة ممن هم فوق سن التقاعد معاش  68نسبة 

في المائة  26شيخوخة. وفي المناطق الريفية، افتقرت نسبة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_555274.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2016/tp/07.pdf
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في المائة  11من السكان إلى التغطية الصحية مقابل نسبة 

 22في المناطق الحضرية.

 االجتماعيتوسيع نطاق تغطية وإعانات الضمان 

أعاد التزام الدول األعضاء بتنفيذ نُظم وتدابير الحماية  .44

االجتماعية المالئمة للجميع على الصعيد الوطني، تمشياً مع 

من أهداف التنمية المستدامة، تأكيد األهمية  3-2الغاية 

العالمية لمعايير الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولية. 

ة، صدقت األرجنتين وبدعم من منظمة العمل الدولي

والجمهورية الدومينيكية وأوكرانيا على اتفاقية الضمان 

( في الفترة 201)رقم  2921االجتماعي )المعايير الدنيا(، 

، في حين شرعت عدة دول أعضاء أخرى، 1026-1027

من بينها الصين ومنغوليا وجمهورية تنزانيا المتحدة، في 

 عملية التصديق.

مل الدولية بشأن الحماية االجتماعية وتفوق نتائج منظمة الع .45

الهدف المحدد لفترة السنتين، مما يعكس فعالية استراتيجية 

منظمة العمل الدولية في تعبئة الموارد وطبيعة الجهود 

المنسقة تنسيقاً جيداً مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وفيما 

 يلي بعض أبرز نتائج الحماية االجتماعية هذه:

 دولة عضواً تقدماً كبيراً في  16عه أحرز ما مجمو

سياسات الحماية االجتماعية واستراتيجيات التمويل 

 واإلدارة السديدة والتنسيق؛

  دولة عضواً قاعدة المعارف  32عزز ما مجموعه

بشأن تقديم الحماية االجتماعية، ال سيما من خالل 

 التقييمات واالستعراضات االكتوارية؛

  ج جديدة لزيادة نطاق دولة عضواً برام 23وضعت

تغطية النُظم القائمة على االشتراكات وغير القائمة 

على االشتراكات أو تحسين مالءمة اإلعانات 

 (.3 )اإلطار

 

 

 3اإلطار 
 توسيع نطاق الضمان االجتماعي: أمثلة على النتائج المحققة 

 بدعم من منظمة العمل الدولية 2112-2112في الفترة 

ليشتي على القانون العام للضمان  -، وافق البرلمان الوطني في تيمور 1026شرين الثاني/ نوفمبر في تليشتي:  -تيمور 

. وينص أول نظام للضمان االجتماعي يقوم على االشتراكات على أحكام بشأن إعانات الشيخوخة والوفاة (12/2016االجتماعي )
ي المستقبل. وقد وافق البرلمان الوطني على اللوائح المتعلقة والورثة واإلعاقة واألمومة/ األبوة، وسيشمل إصابات العمل ف

عامل بحلول  21 111و 11 111. وكان من المتوقع أن يشمل النظام الجديد بين 6112باالشتراكات واإلعانات في أيار/ مايو 
 .6118كانون الثاني/ يناير 

ى اإلطالق للعاملين في القطاع الخاص في أيلول/ سبتمبر اعُتمد أول قانون للضمان االجتماعي علاألرض الفلسطينية المحتلة: 
عقب مشاورات مع الشركاء االجتماعيين. ويقنن هذا القانون نظاماً جديداً من شأنه أن ُيسهم في توسيع نطاق إعانات الشيخوخة  6112

 . 6165أسرهم بحلول عام عامل و 331 111واإلعاقة والوفاة، فضالً عن إعانات إصابات العمل واألمومة ليشمل أكثر من 

قدمت منظمة العمل الدولية دراسة اكتوارية ومنتجات معرفية أخرى استخدمتها المؤسسة الوطنية للتأمين االجتماعي بيرو: 
، مع إمكانية 6112عامل وأسرهم في عام  62 111لتوسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، بحيث شمل 

 شخص على األمد األطول. ماليين 1تغطية 

، بعد التشاور مع الشركاء االجتماعيين، على آلية لتوزيع إعانات إضافية بشأن 6112وافقت حكومة باكستان في عام باكستان: 
 . 6116إصابات العمل على ضحايا حريق مصنع منشآت علي في عام 

، حيث اعتمد 6112ماية االجتماعية للبلد في تموز/ يوليه وافق المجلس التنفيذي الفيدرالي على أول سياسة وطنية للحنيجيريا: 
 معايير دنيا بشأن الضمان االجتماعي لماليين النيجيريين.

قانوناً جديداً بشأن النظام العام للضمان االجتماعي، يهدف إلى توسيع  6112سنت الحكومة في تموز/ يوليه جمهورية الكونغو: 
 ت لم تكن مشمولة من قبل، بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم.نطاق الحماية االجتماعية ليشمل مجاال

دعمت منظمة العمل الدولية الهيئة الوطنية المعنية بنظام المعاشات التقاعدية وهيئة رقابة صندوق تعويض العمال في زامبيا: 
عامل بناء في ُنظم  6111ل فعلياً وجود وضع نموذج لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير المنظم، فسج

. ويجري استنساخ هذا النموذج في قطاعات أخرى ذات نسبة عالية من 6112-6112المعاشات التقاعدية وإصابات العمل في الفترة 
 العمال غير المنظمين، مثل الزراعة والنقل والعمل المنزلي.

 

                                                      
 انظر:   22

ILO :World Social Protection Report 2017–19: Universal 

social protection to achieve the Sustainable Development 

Goals (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
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ل ها خالواستند دعم منظمة العمل الدولية للدول األعضاء في .46

فترة السنتين إلى قاعدة معارف وإحصاءات معززة. وجرى 

تحديث قاعدة البيانات االستقصائية للضمان االجتماعي 

لمنظمة العمل الدولية لتشمل بيانات قابلة للمقارنة وتسهل 

الجهود الرامية إلى رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المؤشر 

غطية الحماية من أهداف التنمية المستدامة بشأن ت 2-3-2

االجتماعية. وأُدرجت المعلومات المستمدة من قاعدة 

تقرير الحماية االجتماعية في العالم للفترة البيانات في 
: تغطية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف 1027-1029

الذي نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر  22،العمل الالئق

ة تر. وشمل العمل التحليلي الجديد الذي أُعد في ف1027

السنتين ثالث خالصات تضمنت االبتكارات والممارسات 

الجيدة بشأن توسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية 

وِحزم الموارد بشأن توسيع نطاق الضمان االجتماعي 

ليشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم والعمال 

المهاجرين، فضالً عن البحوث القائمة على البينات بشأن 

لي والخيارات المتاحة لتوسيع نطاق االستثمار الحيز الما

دولة عضواً في منظمة العمل  287االجتماعي، وشملت 

 الدولية.

أن  1027-1026وتبين اإلنجازات المحققة في الفترة  .47

الدعم التقني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية بشأن الحماية 

دد عاالجتماعية يبلغ أقصى فعاليته إذا ما استمر على امتداد 

من السنوات وإذا ما قُدم في سياق نهج تنموي شامل. غير 

أن صعوبة التنبؤ بالتمويل من خارج الميزانية يمكن أن 

تقوض العمليات طويلة األمد لبناء نُظم مستدامة وتوسيع 

نطاق التغطية. ويعتبر التخصيص االستراتيجي للموارد 

دمه منظمة المحدودة عامالً أساسياً لزيادة أثر الدعم الذي تق

العمل الدولية. كما يتعين في الجهود الرامية إلى مضاعفة 

تأثير منظمة العمل الدولية أن تشمل بناء قدرة المكتب على 

التأثير في النقاشات السياسية العالمية وتعزيز التحالفات 

االستراتيجية واالرتقاء بها واعتماد إطار متسق للتعاون 

 مها على نحو منتظم.اإلنمائي وتطوير المعارف وتقاس

وفي هذا الصدد، أثبت البرنامج العالمي الرائد لمنظمة  .48

العمل الدولية بشأن "إرساء أرضيات الحماية االجتماعية 

، أنه وسيلة قوية 1026للجميع"، الذي استُهل في عام 

لتعزيز قدرة المكتب على االستجابة الحتياجات الهيئات 

ات. وفيما يلي المكونة على نحو متسق ومحدد األولوي

 :1027إنجازات البرنامج المحققة في نهاية عام 

  في المائة من االحتياجات المتوقعة من  21تعبئة

، مع توافر تمويل 1010-1026الموارد للفترة 

طوعي جديد يعتد به من حكومة إيرلندا )لصالح 

مالوي وموزامبيق وزامبيا( وحكومة لكسمبرغ 

 (؛)لصالح بلدان في جنوب شرق آسيا

  تعزيز القدرات في المجاالت المواضيعية مثل الحماية

االجتماعية للمهاجرين واستراتيجيات إضفاء السمة 

                                                      
 المرجع نفسه.    22

المنظمة وتوسيع نطاق التغطية الصحية وآثار تغير 

 المناخ في نُظم الضمان االجتماعي؛

  تعزيز الشراكات المحلية والعالمية مع وكاالت األمم

أصحاب العمل  المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات

ومنظمات العمال والشركاء اإلنمائيين والمجتمع 

المدني والشبكات األخرى. وقد كانت هذه الشراكات 

مفيدة في تعزيز الخبرات والموارد لدعم إجراءات 

 التدخل في الدول األعضاء.

إن االلتزام بالحماية االجتماعية الشاملة ودعمها، بما في  .49

شترك بين الوكاالت بشأن ذلك من خالل مجلس التعاون الم

الحماية االجتماعية والشراكة العالمية من أجل حماية 

التي استهلتها منظمة العمل الدولية  -اجتماعية شاملة 

أدى إلى  - 1026باالشتراك مع البنك الدولي في عام 

توضيح الرؤية وبناء تحالف قوي لمساعدة البلدان على 

لة والمستدامة تصميم نُظم الحماية االجتماعية الشام

 وتنفيذها.

وشكل توسيع نطاق الحماية االجتماعية مكوناً مهماً في  .51

االستراتيجيات التي اعتمدتها عدة دول أعضاء إلضفاء 

السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم. ومن ذلك على 

 سبيل المثال:

  ُوضعت نُظم لتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي

ير المنظم في األرجنتين ليشمل عمال االقتصاد غ

ومدغشقر وفيتنام وزامبيا، بدعم من منظمة العمل 

الدولية التي استرشدت إلى حد كبير برزمة مواردها 

السياسية العالمية استناداً إلى أحكام توصية االنتقال 

من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

 (؛102)رقم  1022

 اق الحماية االجتماعية وسعت الهند وتركيا وزامبيا نط

 وحماية العمال ليشمل العمال المنزليين؛

  نفذت األرجنتين حملة تسجيل واعتمدت خطة على

الصعيد الوطني إلضفاء السمة المهنية لفائدة العمال 

 غير المنظمين.

وتشكل قابلية نقل إعانات الحماية االجتماعية عنصراً  .51

 ة الرامية إلىأساسياً في استراتيجية منظمة العمل الدولي

تعزيز سياسات الهجرة العادلة. ويتحقق ذلك عادة من خالل 

اإلدارة الجيدة لسياسات حراك اليد العاملة في سياق عمليات 

التكامل اإلقليمي أو من خالل االتفاقات الثنائية. وبدعم من 

منظمة العمل الدولية، قدمت الرابطة الثالثية لمنتدى أمم 

د العاملة المهاجرة توصيات بشأن جنوب شرق آسيا بشأن الي

توسيع نطاق الحماية االجتماعية، بما في ذلك قابلية النقل، 

ليشمل العمال المهاجرين. ووضعت منظمات العمال من 

خمس دول أعضاء في أمريكا الالتينية )األرجنتين 

والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي( اتفاقاً متعدد 

 اجرين.األطراف لحماية العمال المه
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 حماية العمال وتحسين األجور وظروف العمل

في السياق الحالي للتباطؤ العالمي في نمو األجور الحقيقية  .52

وتدهور السالمة  26وزيادة انعدام المساواة في األجور

مليون عامل كل سنة  198والصحة المهنيتين، يموت نحو 

بسبب اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل وتفتقر نسبة 

المائة من القوة العاملة في العالم إلى الحماية الكافية  في 60

لذا، ال تزال حماية العمال تشكل مجاالً يشتد  27أو الفعالة.

فيه الطلب على المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية 

 إلى الدول األعضاء.

دولة عضواً  21، عززت 1027-1026وفي الفترة  .53

ية أو قامت بإصالحها سياسات األجور والمفاوضة الجماع

لتحسين نوعية الوظائف، بمساعدة منظمة العمل الدولية 

وباالستناد إلى مجموعة منظمة العمل الدولية المتزايدة من 

البينات والمعارف العالمية بشأن سياسات ومؤسسات سوق 

تقرير األجور في العالم للفترة العمل، بما في ذلك 
دول بتعديل وقامت ثماٍن من هذه ال 1026/1027.28

سياسات األجور لديها من خالل إجراء إصالحات تشريعية 

وسياسية وتكييفات على مستوى الحد األدنى لألجور 

واعتماد استراتيجيات ومبادرات لتعزيز المفاوضة 

الجماعية والمضي قدماً بالمساواة في األجر عن العمل ذي 

القيمة المتساوية. وصدرت توجيهات جديدة بشأن سياسة 

حد األدنى لألجور وطُبقت لتعزيز استمرار الخدمات التي ال

تقدمها منظمة العمل الدولية في مجال المشورة التقنية 

والسياسية. وشملت هذه التوجيهات استكشاف السبل الممكنة 

لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل العمال المستبعدين 

لمنزليين عادة من تغطية الحد األدنى لألجور مثل العمال ا

والعاملين في االقتصاد غير المنظم والعاملين في أشكال 

االستخدام غير المعتادة والعمال المهاجرين والعمال 

 المعوقين.

وقد كان من شأن دعم منظمة العمل الدولية والمشاركة  .54

دولة عضواً من  23الكاملة للشركاء االجتماعيين أن مّكن 

ة ة للسالمة والصحوضع أو تحديث الصور البيانية الوطني

عنصراً من النظام الوطني للسالمة  11المهنيتين لتقييم 

والصحة المهنيتين، فضالً عن الخطط والسياسات الوطنية 

للسالمة والصحة المهنيتين، تمشياً مع توصية اإلطار 

(. 297)رقم  1006الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

 ومن ذلك على سبيل المثال:

 يسيا وناميبيا والفلبين وجنوب أفريقيا عززت إندون

وفيتنام وزمبابوي نُظمها الوطنية للرقابة الصحية، 

بدعم من منظمة العمل الدولية، من خالل وضع 

توجيهات بشأن تشخيص األمراض المهنية وتدريب 

األطباء على استخدام التصنيف الدولي لمنظمة العمل 

هدف وي، بالدولية للصور اإلشعاعية لداء التغبر الرئ

                                                      
 :op. citGlobal Wage Report 2016/17 ILO ,.انظر:     26
 انظر:   27

ILO: ILO global estimates on safety and health at work, pre-

sented at the XXI World Congress on Safety and Health at 

Work (Singapore, 3–6 September 2017). 
 op. citGlobal Wage Report 2016/17: ILO ,انظر:  .   28

حماية العمال المعرضين للغبار في التعدين والمحاجر 

 والتصنيع؛

  بات استخدام التصنيف الدولي لمنظمة العمل الدولية

 إلزامياً في فيتنام؛

  في الصين، يستخدم اتحاد نقابات عموم الصين القائمة

في  29 المرجعية اإلرغونومية لمنظمة العمل الدولية

مقاطعة، مما يطاول  10ي منشأة ف 20 000أكثر من 

 ماليين عامل. 20أكثر من 

وأطلقت منظمة العمل الدولية البرنامج الرائد بشأن النشاط  .55

العالمي للسالمة والصحة المهنيتين من أجل الوقاية. 

وبمقتضى هذا البرنامج، وضعت منظمة العمل الدولية إطار 

تدخل يتمحور حول مجموعة قدرات السالمة والصحة 

الالزمة من أجل: النهوض بثقافة الوقاية وإدراج  المهنيتين

األطر التشريعية؛ آليات جمع البيانات ومؤشرات السالمة 

والصحة المهنيتين؛ إنفاذ شروط السالمة والصحة المهنيتين 

واالمتثال لها في أماكن العمل؛ كفاءات أصحاب العمل 

والعمال؛ الحوار االجتماعي؛ خدمات الصحة المهنية؛ 

يون والمؤسسات في مجال السالمة والصحة األخصائ

المهنيتين. وينصب تركيز خاص على التحديات المطروحة 

في المنشآت الصغيرة والمتوسطة واألعمال الخطرة 

سيما في قطاعي البناء والزراعة( وسالسل التوريد  )ال

واإلمداد العالمية والوضع الخاص للمرأة والعمال الشباب 

طار، دعم االتحاد األوروبي والمهاجرين. وفي هذا اإل

وجمهورية كوريا والواليات المتحدة ومجلس الواليات 

 المتحدة لقطاع األعمال الدولي، مشاريع في عشرة بلدان.

وباعتبار منظمة العمل الدولية الهيئة القيّمة على "صندوق  .56

ية صفر"، الذي استهلته مجموعة السبعة بهدف تحسين ؤالر

ن في القطاعات المرتبطة بسالسل السالمة والصحة المهنيتي

التوريد واإلمداد العالمية والذي يموله ائتالف كبير من 

المانحين يشمل حكومات ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، 

فضالً عن الشركات الخاصة، دعمت المنظمة الهيئات 

المكونة في مدغشقر وميانمار لتحسين نتائج السالمة 

توريد وإمداد النسيج  والصحة المهنيتين في سالسل

 واألغذية الزراعية.

وتصدرت حماية العمال المهاجرين البرنامج السياسي في  .57

العديد من الدول األعضاء في جميع األقاليم. وواصلت 

خدمات المشورة والتوعية وبناء القدرات التي تقدمها 

منظمة العمل الدولية على المستوى القطري، التركيز على 

لمكونة على تصميم وتعزيز سياسات مساعدة الهيئات ا

الهجرة المنصفة والفعالة. واسترشد هذا العمل بمعايير 

العمل الدولية ذات الصلة وبمجموعة موسعة من البينات، 

، باالستنتاجات بشأن اإلدارة 1027واعتباراً من عام 

 انظر:    29
ILO and International Ergonomics Association: Ergonomic 

checkpoints: Practical and easy-to-implement solutions for 

improving safety, health and working conditions, second 

edition (Geneva, 2010). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/instructionalmaterial/wcms_178593.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/instructionalmaterial/wcms_178593.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/instructionalmaterial/wcms_178593.pdf
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العادلة والفعالة لجهرة اليد العاملة، التي اعتمدها مؤتمر 

(. وجرى على نطاق 1027) 206رته العمل الدولي في دو

المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من واسع نشر 
، التي اعتمدها مجلس إدارة مكتب أجل التوظيف العادل

 -)تشرين األول/ أكتوبر  318العمل الدولي في دورته 

(، وأخذتها في االعتبار 1026تشرين الثاني/ نوفمبر 

ظمة الدولية للهجرة في معايير منظمات دولية، مثالً المن

النظام الدولي للنزاهة في التوظيف، كما اعتمدت ومن خالل 

العمليات اإلقليمية. وفيما يلي بعض أبرز النتائج المتعلقة 

 بهجرة اليد العاملة:

  أجرت سبع دول أعضاء تحليالً للتشريعات الوطنية

المتعلقة بأحكام اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، 

( واتفاقية العمال المهاجرين )أحكام 97)رقم  2929

 (؛223)رقم  2972تكميلية(، 

  دولة عضواً بصياغة أو مراجعة  21قام ما مجموعه

 السياسات أو التشريعات المتعلقة بهجرة اليد العاملة؛

 اعتُمدت خطط عمل في خمس دول أعضاء؛ 

  اعتمدت دولتان عضوان سياسات بشأن العودة وإعادة

 ماج؛اإلد

  في ثماني دول أعضاء، اتخذت تدابير تمشياً مع

المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل 
 ، وهي تشمل ما يلي:التوظيف العادل

 حظر فرض الرسوم على العمال )تايلند(؛ 

  منح الترخيص لوكاالت التوظيف وضمان

 تنظيمها الذاتي )ميانمار وفيتنام(؛ 

 ول إلى آليات تقديم الشكاوى إمكانية الوص

 )كمبوديا(؛

  ممارسات التوظيف التي تتبعها إدارات

 التوظيف العامة )تونس(؛

  تعزيز قدرة نقابات العمال على رصد عمليات

 التوظيف وتقديم الخدمات للعمال )الفلبين(؛

 .)إرساء ممر توظيف عادل )نيبال واألردن 

 آسيا  اضطلعت الهيئات المكونة في جنوب شرق

وجنوب آسيا بإدارة مراكز موارد العمال المهاجرين 

المعلومات  1026موقعاً، حيث قدمت في عام  36في 

عامل مهاجر  220 000الالزمة إلى أكثر من 

آخرين  23 000محتمل، ووفرت خدمات الدعم إلى 

وحصلت على تعويضات عن انتهاكات الحقوق بلغت 

 دوالر؛ 200 000أكثر من 

 ،ساعدت وزارة العمل والشؤون  في إثيوبيا

االجتماعية على إعادة اإلدماج االجتماعي 

عائداً، ووفر برنامج  20 027واالقتصادي لنحو 

"المحادثة المجتمعية" معلومات عن الهجرة اآلمنة 

 مهاجر محتمل. 112 000لنحو 

واستجابة ألزمة الالجئين العالمية، وضعت منظمة العمل  .58

المبادئ لى منشورها عن الدولية إطار عمل يستند إ
بشأن سبل نفاذ الالجئين وغيرهم من  1026التوجيهية لعام 

. وشمل نهج األشخاص النازحين قسرًا، إلى سوق العمل

منظمة العمل الدولية، القائم على تقييمات شاملة ألثر 

التحركات الكبيرة لالجئين في أسواق العمل في البلد 

رص العمل )توفير المضيف: المساعدة على الوصول إلى ف

تصاريح العمل وتوسيع نطاق إدارات التوظيف العامة(؛ 

تنمية المهارات واالعتراف بها؛ تنمية المنشآت وإضفاء 

السمة المنظمة عليها؛ السالمة والصحة المهنيتان؛ الحوار 

االجتماعي ومشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

د أُدرجت هذه العمال؛ برامج االستثمار كثيفة العمالة. وق

االستراتيجيات في برامج متعددة األطراف من قبيل خطة 

األمم المتحدة اإلقليمية لالجئين والقدرة على الصمود بشأن 

األزمة السورية وأسهمت أيضاً في عمل المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في وضع الميثاق العالمي 

جمعية العامة لألمم بشأن الالجئين، المزمع عرضه على ال

. وفيما يلي 1028المتحدة العتماده في أيلول/ سبتمبر 

 بعض النتائج المحققة بدعم من منظمة العمل الدولية:

  في تركيا، أتاح إدخال إصالحات تنظيمية وتحسين

إدارات التوظيف العامة إمكانية وصول قرابة 

الجئ سوري إلى سوق العمل. وقدمت  10 000

التركية خدمات سوق العمل النشطة وكالة التوظيف 

فرد  200الجئ سوري وأكثر من  1 300ألكثر من 

 من أفراد المجتمعات المضيفة؛

  ما انفك االتحاد العام 1027منذ آب/ أغسطس ،

 3 200لنقابات عمال األردن يدعم إصدار أكثر من 

تصريح عمل لالجئين السوريين في قطاع البناء؛ كما 

ولية الدعم إلى وزارة العمل قدمت منظمة العمل الد

تصريح عمل  30 000في إصدار أكثر من 

للسوريين من خالل التعاونيات الزراعية، مما وفر 

قدراً أكبر من المرونة للعمال نتيجة عدم ربطهم 

 بصاحب عمل واحد؛

  تم توفير التدريب على المهارات والتدريب اللغوي

في  60سورياً )تمثل النساء أكثر من  2 320لنحو 

 المائة منهم( مشموالً بالحماية المؤقتة في تركيا؛ 

  في األردن، أدت برامج التدريب على المهارات

لالجئين السوريين ولألردنيين في قطاع البناء إلى 

عامل في  3 600إصدار شهادات رسمية لنحو 

 ؛1027تشرين األول/ أكتوبر 

  في األردن، نفذت منظمة العمل الدولية مشاريع

ال العامة بالشراكة مع الوزارات المباشرة األشغ

المعنية لتطوير البنية التحتية الريفية، مما أدى إلى 

فرصة عمل للمجتمعات  2 000استحداث قرابة 

 المحلية المضيفة والالجئين والعمال المهاجرين.
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 الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي 2-3

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

ضواً أو عززت اآلليات والمؤسسات دولة ع 16أنشأت  ●
 الوطنية للحوار االجتماعي الثالثي.

دول أعضاء صكوك وأطر المفاوضة  9عززت  ●
 الجماعية.

دولة عضواً من قدرات ُنظم إدارة العمل أو  31زادت  ●
 أنشأت مؤسسات لتسوية المنازعات أو أنعشتها.

دولة عضواً األطر المؤسسية والقانونية  11عززت  ●
 ياسية الوطنية لالمتثال في مكان العمل.والس

بلدان سياسات أو استراتيجيات وطنية  5وضعت  ●
لتعزيز العمل الالئق في االقتصاد الريفي من خالل 

 عملية حوار اجتماعي واسعة النطاق.

وضعت منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع  ●
دولة عضواً،  16األعمال خططاً استراتيجية في 

فير خدمات جديدة أو منقحة ألعضائها وشرعت في تو
دولة عضواً وزادت من قدراتها على تحليل بيئة  68في 

 دولة عضواً. 61األعمال في 

طورت منظمات العمال قدراتها المؤسسية على تقديم  ●
الخدمات إلى المنتسبين إليها وتنظيم األعضاء الجدد في 

 دولة عضواً، وزادت من قدراتها على التأثير في 62
دولة عضواً واستخدمت  11البرامج السياسية في 

معايير العمل الدولية لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة 
 دول أعضاء. 11الجماعية والعدالة االجتماعية في 

ويشكل الهيكل الثالثي مثال اإلدارة السديدة لمنظمة العمل  .59

الدولية من أجل تعزيز العدالة االجتماعية، وينطبق على 

مجاالت عمل المنظمة. وقد تحققت نتائج ضمن  جميع

من حيث تعزيز الحوار  -النتائج السياسية العشر جميعها 

الثنائي على مستوى المنشأة وإضفاء السمة المؤسسية على 

الحوار االجتماعي الثالثي على المستويين القطاعي 

والوطني وتعزيز االمتثال في مكان العمل. وفي الوقت 

ؤسسات الحوار االجتماعي الوطنية نفسه، شكل حشد م

هدف العديد من مبادرات بناء القدرات الصادرة عن المكتب 

خالل فترة السنتين، بما في ذلك ضمن سالسل التوريد 

 واإلمداد العالمية.

 الحوار االجتماعي وتسوية المنازعات 
 واالمتثال في مكان العمل

 21كين أدى الدعم المقدم من منظمة العمل الدولية إلى تم .61

دولة عضواً من إنشاء أو تعزيز اآلليات والمؤسسات 

الوطنية الثالثية للحوار االجتماعي وزيادة القدرة الوطنية 

على مناقشة السياسات االجتماعية وسياسات العمل ذات 

الصلة وضمان االمتثال في مكان العمل، بما في ذلك إنشاء 

 ليونانلجنة ثالثية معنية بالعمل غير المعلن عنه في ا

( ومجلس أعلى للحوار االجتماعي في 2)اإلطار 

 فاسو.  بوركينا

 

 

 4اإلطار 
 اليونان: خارطة طريق للحد من العمل غير المعلن عنه 

 من خالل الحوار االجتماعي

 ، وافقت حكومة اليونان والمفوضية األوروبية على إنشاء آلية أوروبية لالستقرار من أجل البلد،6115في آب/ أغسطس 
تضمنت االلتزام التالي: "تعتمد السلطات خطة عمل متكاملة لمكافحة العمل غير المعلن عنه والعمل غير المعلن عنه بالكامل من أجل 

 تعزيز القدرة التنافسية للشركات القانونية وحماية العمال، فضالً عن تحصيل الضرائب وإيرادات الضمان االجتماعي".

التعاون الوثيق مع حكومة اليونان والشركاء االجتماعيين، مشروع "دعم االنتقال من االقتصاد وأعّدت منظمة العمل الدولية ب
غير المنظم إلى االقتصاد المنظم والتصدي للعمل غير المعلن عنه في اليونان"، الذي مولته المفوضية األوروبية. وتمثل أول إنجاز 

الذي أُعد من خالل عملية تشاركية واسعة ولقي تأييداً في  1،ه في اليونانالتقرير التشخيصي عن العمل غير المعلن عنللمشروع في 
. كما يقدم التقرير توصيات سياسية تعكس نهجاً متوازناً يجمع بين الحوافز 6112تموز/ يوليه  2اجتماع ثالثي رفيع المستوى في 

 (. 611)رقم  6115المنظم إلى االقتصاد المنظم، وتدابير االمتثال، على نحو ما تدعو إليه توصية االنتقال من االقتصاد غير 

وشكل االتفاق الثالثي بشأن الخصائص والمحركات الرئيسية للسمة غير المنظمة في اليونان، الذي اعتمدته حكومة اليونان 
غير المعلن  ، نقطة انطالق لتصميم خارطة طريق تهدف إلى التصدي للعمل6112والشركاء االجتماعيون في تشرين األول/ أكتوبر 

عنه في البلد. ويتضمن مزيجاً من التدابير الرامية إلى تحسين اإلطار التنظيمي والسياسي لمنع العمل غير المعلن عنه واتخاذ تدابير 
الذي ينشئ  4468/2017، اعتمدت الحكومة القانون رقم 6112تصحيحية ُتسهل االنتقال إلى االقتصاد المنظم. وفي نيسان/ أبريل 

الثالثية المعنية بالعمل غير المعلن عنه، بتمثيل متساٍو في مجلس العمل األعلى. وستضطلع هذه اللجنة بالمسؤولية عن توجيه اللجنة 
ورصد تنفيذ خارطة الطريق وإشراك الشركاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ التدابير االقتصادية واالجتماعية وتدابير العمالة ذات 

 الصلة.

  :Diagnostic report on undeclared work in GreeceILO .(Geneva, 2016)  :انظر  1

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_531548.pdf
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دولة عضواً  32وبدعم من منظمة العمل الدولية، عززت  .61

العمل من خالل إنشاء القدرة المؤسسية لنُظم إدارة 

مؤسسات لتسوية المنازعات أو إنعاشها، أو من خالل 

إشراك القطاع الخاص في تحقيق نتائج االمتثال. وأنشئت 

منصات لتقاسم المعارف لصالح إقليم أوروبا الوسطى 

والشرقية ولصالح الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي من 

سلمية لمنازعات أجل إنشاء ودعم وكاالت تُشجع التسوية ال

العمل وتفتيش العمل. واستخدمت وثيقة منظمة العمل 

أنظمة منازعات العمل: مبادئ توجيهية من الدولية بعنوان 
لتقييم الوضع في بلدان مثل ألبانيا  10أجل تحسين األداء

 وجمهورية تنزانيا المتحدة واإلمارات العربية المتحدة.

مؤسسية دولة عضواً األطر ال 20وعزز ما مجموعه  .62

والقانونية والسياسية الوطنية من أجل االمتثال في مكان 

العمل، مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر، فضالً 

عن قدرات مفتشيات العمل والسلطات الوطنية األخرى 

ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذا المجال. 

 نوحّسنت بوركينا فاسو ومدغشقر من مستوى االمتثال م

خالل تكييف نُهج تفتيش العمل مع االقتصاد غير المنظم، 

في حين حققت كولومبيا ذلك من خالل مكافحة عالقات 

 االستخدام المستترة.

واسترشدت المشورة السياسية والخدمات التقنية التي تقدمها  .63

منظمة العمل الدولية إلى الدول األعضاء المنخرطة في 

حوار االجتماعي وآليات مراجعة قوانين العمل وقوانين ال

المفاوضة الجماعية، استرشاداً واسع النطاق بقاعدة البيانات 

القانونية المحدثة لمنظمة العمل الدولية بشأن العالقات 

(، التي تلخص اإلطار القانوني بشأن IRLexالصناعية )

دولة عضواً، وقاعدة بيانات  22العالقات الصناعية في 

(، التي توفر معلومات عن IRDataالعالقات الصناعية )

بلدان.  220الكثافة النقابية وتغطية المفاوضة الجماعية في 

وأُطلقت رزمة موارد جديدة بشأن تفتيش العمل والعمل غير 

المعلن عنه واالقتصاد غير المنظم، حيث شكلت محور 

استراتيجية منظمة العمل الدولية لتعزيز جهود إدارات 

نتقال الفعال من االقتصاد غير العمل الرامية إلى تشجيع اال

 المنظم إلى االقتصاد المنظم.

وقد سهلت ترتيبات وشراكات التعاون القائمة بين إدارات  .64

العمل والمؤسسات العامة األخرى ومنظمات أصحاب 

العمل ومنظمات العمال وقطاعات األعمال في سالسل 

 .التوريد واإلمداد العالمية، االمتثال الشامل في مكان العمل

ودعم البرنامج العالمي الرائد لمنظمة العمل الدولية بعنوان 

"العمل األفضل"، زيادة مستوى االمتثال لمعايير العمل 

شركة  2 200الدولية األساسية والتشريعات الوطنية في 

في صناعة المالبس العالمية عن طريق الحوار بين 

محققة لالمديرين والعمال والمساعدة التقنية. وقدمت النتائج ا

عن طريق البرنامج، براهين جديدة على العالقات القائمة 

بين االمتثال الصارم في مكان العمل وبين رفاه العمال وأداء 

 (.2قطاع األعمال ونتائج التنمية اإليجابية )اإلطار 

 

 

 5اإلطار 
 رفاه العمال في المصانع التنافسية

مستقالً لألثر المترتب على برنامج "العمل األفضل". واضطلع فريق  ، تقييماً 6112و 6115أجرت جامعة تافتس خالل عامي 
رد من مديري المصانع في هايتي  6 111رد على دراسة استقصائية من عمال قطاع األلبسة و 15 111البحث بجمع وتحليل 

ل أثر هذه الخطط استراتيجية لعزوإندونيسيا واألردن ونيكاراغوا وفيتنام، مستخدمة خططاً تجريبية لتقييم أثر البرنامج. وشملت 
البرنامج باستخدام مهل زمنية عشوائية، وهو ما يعكس مختلف الفترات التي تتعرض فيها المصانع لخدمات "العمل األفضل"، فضالً 

 عن اختبار نوعي عشوائي لتقييم أثر التدريب على مهارات اإلشراف.

" في مجموعة واسعة من ظروف العمل في مصانع المالبس، بما في وأظهر التحليل وجود أثر سببي لبرنامج "العمل األفضل
ذلك منع الممارسات التعسفية )العمل الجبري واإلساءة اللفظية والتحرش الجنسي(، مما أدى إلى الحد من ساعات العمل اإلضافية 

على مهارات اإلشراف، يزيد اإلنتاجية المفرطة وردم ثغرة األجور بين الجنسين. كما بّين أن أحد مكونات البرنامج، وهو التدريب 
في المائة، ال سيما في صفوف المشرفات اللواتي استطعن تحقيق االستفادة القصوى من المهارات التعبوية الالزمة لحفز  66بنسبة 

ضاً زيادة في يالعمال بطريقة فعالة وإنسانية، وفي الوقت ذاته معالجة الضغوط التي تحّتم تلبية حصص اإلنتاج. وشهدت المصانع أ
 الربحية )ُتحسب كنسبة إجمالي اإليرادات مقابل إجمالي التكاليف( بفضل مشاركتها في البرنامج.

 1 511، تلقت سبع دول أعضاء مساعدة من برنامج "العمل األفضل"، حيث استفاد منه أكثر من 6112-6112وفي الفترة 
يون للبرنامج حكومات أستراليا وهولندا وسويسرا والواليات المتحدة. مصنع وأكثر من مليوني عامل. وضم شركاء التنمية األساس

 ووقعت خمس وثالثون شركة اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لدعم تنفيذ هذا البرنامج.

 

                                                      
 : انظر   10

ILO and Turin Centre: Labour dispute systems: Guidelines 

for improved performance (Geneva and Turin, 2013). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_211468.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_211468.pdf
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 تعزيز منظمات أصحاب العمل 
 ومنظمات قطاع األعمال

ركز دعم منظمة العمل الدولية لمنظمات أصحاب العمل  .65

عمال على تعزيز الجهود التي تبذلها ومنظمات قطاع األ

هذه المنظمات لتكييف هياكلها وخدماتها لالستجابة على 

نحو أكثر فعالية الحتياجات أعضائها الجديدة والناشئة. وقد 

شكل بناء القدرات واإلرشاد السياسي باالقتران بالبحوث 

القائمة على البينات ووضع األدوات العملية، حجر الزاوية 

جية منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، حيث الستراتي

دولة عضواً، ومن ذلك على سبيل  21نتيجة في  62حققت 

 المثال:

  دولة عضواً، وضعت منظمات أصحاب  21في

العمل ومنظمات قطاع األعمال خططاً استراتيجية 

 وحّسنت هياكل العضوية واإلدارة؛

 اب مّكنت الخدمات الجديدة أو المحّسنة منظمات أصح

بلداً، من  18العمل ومنظمات قطاع األعمال في 

 توسيع أنشطة االتصال التي تستهدف أعضاءها؛

  اكتسبت منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع

األعمال قدرة جديدة على تنسيق التوعية السياسية 

 بلداً؛ 12القائمة على البينات، في 

  مهدت منهجية منظمة العمل الدولية بشأن البيئة

اتية للمنشآت المستدامة، السبيل أمام وضع أطر المؤ

سياسات استراتيجية وبرامج أعمال قائمة على 

البينات، وعززت قدرة هذه المنظمات على المشاركة 

الفعالة في التوعية السياسية في مختلف الدول 

األعضاء، بما فيها ألبانيا وأرمينيا ودولة بوليفيا 

كازاخستان المتعددة القوميات وبوركينا فاسو و

 ليشتي وأوكرانيا. -وناميبيا وتيمور 

وفي حين أن اإلنجازات تختلف باختالف المنظمة، فإن  .66

االتجاهات اإلجمالية تُشير إلى زيادة الطلب من جانب 

منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال على 

استحداث أو تعزيز خدمات العضوية، األمر الذي يُثبت أن 

زال تشكل مصدراً للمشورة بوصفها هذه المنظمات ال ت

هيئات استشارية وجهات معنية بتقديم المعلومات وتدريب 

المنشآت، رغم ضغوط السوق التنافسية. وقد أنصب تركيز 

في المائة من المساعدة المقدمة من منظمة العمل  20حوالي 

الدولية إلى هذه المنظمات، على تطوير الخدمات التقليدية 

عمل ومنظمات قطاع األعمال، من لمنظمات أصحاب ال

قبيل إدارة الموارد البشرية والعالقات الصناعية وقانون 

العمل والسالمة والصحة المهنيتين، في حين ركز النصف 

المتبقي من دعم منظمة العمل الدولية على المجاالت التي 

تعالج مسائل أوسع لقطاع األعمال، من قبيل بناء قدرة 

                                                      
 : انظر   12

J.H. Chang, G. Rynhart and P. Huynh: ASEAN in transfor-

mation: How technology is changing jobs and enterprises, 

Bureau for Employers’ Activities, Working Paper No. 10 

(Geneva, ILO, 2016). 

وجه الكوارث الطبيعية وتوسيع  المنشآت على الصمود في

نطاق الوصول إلى المنشآت الصغيرة التي تمثل نسبة كبيرة 

من القطاع الخاص في معظم البلدان التي تتلقى الخدمات 

من منظمة العمل الدولية. وشملت المنتجات المعرفية 

الجديدة التي ُوضعت في فترة السنتين لدعم تقديم خدمات 

ارير تحليلية وموجزات قطرية منظمة العمل الدولية، تق

ودراسات حالة وأدلة خاصة بمنظمات أصحاب العمل 

ومنظمات قطاع األعمال وأصحاب المصلحة فيها بشأن 

مستقبل العمل والهشاشة وسالسل التوريد واإلمداد العالمية 

 والمرأة في قطاع األعمال واإلدارة.

، أطلقت منظمة العمل الدولية، كجزء من 1026وفي عام  .67

، سلسلة من ستة تقارير تتقصى أثر مبادرة مستقبل العمل

التكنولوجيا في قطاعات النمو الرئيسية وكثيفة اليد العاملة 

رابطة أمم جنوب شرق في البلدان العشرة األعضاء في 

رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيا. وقد أُعد التقرير المعنون 
تمر بمرحلة انتقالية: كيف تغير التكنولوجيا الوظائف 

وسلسلة الوثائق التي تكمله والتي أعّدت بفضل  12والمنشآت

جهود متضافرة بذلتها خمس مؤسسات أكاديمية وعشر 

براء الدوليين منظمات ألصحاب العمل ومجموعة من الخ

وخبراء قطاع األعمال. واستُخدم التقرير الرئيسي كحافز 

الستثارة األفكار لدى منظمات أصحاب العمل والحكومات 

وأصحاب المصلحة اآلخرين لبدء الحوار السياسي واتخاذ 

إجراءات بناءة للتصدي للتحديات المقبلة. واستُخدم التقرير 

ت الوطنية في في جميع أنحاء آسيا، إلرشاد الحوارا

بنغالديش وكمبوديا وميانمار وإندونيسيا والفلبين وتايلند 

وفيتنام. كما شكل المنشور مصدراً مرجعياً في االجتماعات 

التي عقدتها منظمات دولية مثل مصرف التنمية اآلسيوي 

والبنك الدولي ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط 

 الهادئ.

عمل الدولية "المرأة في األعمال وقد أتاح مشروع منظمة ال .68

للشرق األوسط وشمال  -واإلدارة" إعداد تقريرين إقليميين 

وهو ما ساهم  - 13 وألمريكا الالتينية والكاريبي 11أفريقيا،

بدوره في إثراء مناقشات المؤتمرين رفيعي المستوى 

. 1027وفي ليما في  1026المنعقدين في ُعمان في 

إلبراز الجهود العملية التي  وأُصدرت ثالثة أدلة جديدة

تبذلها الشركات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع 

األعمال للرقي بالنساء إلى المناصب القيادية. وعلى الصعيد 

القطري، شجعت هذه المنظمات في كابو فيردي 

والكاميرون وتونس تنمية قدرات النساء الموهوبات من 

وشبكات تنظيم خالل إنشاء أكاديمية لسيدات األعمال 

 المشاريع للمرأة.

 انظر:   11
ILO: Women in business and management: Gaining momen-

tum in the Middle East and North Africa (Geneva, 2016). 
 انظر:   13

ILO: Women in business and management: Gaining momen-

tum in Latin America and the Caribbean (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/asean_in_transf_2016_r1_techn.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/asean_in_transf_2016_r1_techn.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_446101.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_446101.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/events/2017/lima_conf/wibm_fullreport_2017.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/events/2017/lima_conf/wibm_fullreport_2017.pdf
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 تعزيز منظمات العمال

دولة  16مّكن دعم منظمة العمل الدولية منظمات العمال في  .69

عضواً من تطوير قدراتها المؤسسية على تقديم الخدمات 

إلى فروعها، وخصوصاً على تنظيم األعضاء الجدد في 

االقتصاد غير المنظم، مع التركيز على قطاعات ومجاالت 

بيل العمل المنزلي والسياحة والمالبس والبناء ومناطق من ق

 تجهيز الصادرات. ومن ذلك على سبيل المثال:

  في كمبوديا وكولومبيا، ُسجلت نقابات جديدة بينما

نجحت منظمات العمال في العديد من البلدان األخرى 

في التفاوض على توسيع نطاق تغطية المفاوضة 

 الجماعية؛

  ،شملت المساعدة المقدمة من في جنوب أفريقيا

منظمة العمل الدولية تقييم جدوى تطوير تعاونيات 

العمال المنزليين، مما أدى إلى وضع استراتيجية تنفيذ 

 شاملة؛

  في ترينيداد وتوباغو، دعمت منظمة العمل الدولية

اتحاد العمال المنزليين في تعزيز تخطيط األعمال 

وذجية والسالمة وإدارة التعاونيات ووضع العقود النم

والصحة المهنيتين. ويجري استنساخ هذا النهج في 

غيانا حيث تتولى منظمة العمل الدولية أمر تيسير 

 تشكيل تعاونيات العمال المنزليين.

دولة عضواً، بقدرتها  22ونهضت منظمات العمال، في  .71

على التأثير في البرامج السياسية على المستوى الوطني 

في حين عززت في عشر دول أعضاء، واإلقليمي والدولي، 

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والعدالة االجتماعية. 

وشمل ذلك إصدار وثائق مواقف تتناول معالجة ثغرات 

التنفيذ التي حددتها هيئات اإلشراف في منظمة العمل 

الدولية. ونُظمت حمالت نقابية من أجل التصديق على 

من منظمة العمل الدولية في معايير العمل الدولية بدعم 

العديد من البلدان، ال سيما في أمريكا الالتينية. باإلضافة 

إلى ذلك، وبالنظر إلى احتمال اعتماد معيار أو معايير جديدة 

بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، يزمع أن يناقشها 

، نظم 1028مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه 

ات العمال وستة اتحادات نقابية عالمية االتحاد الدولي لنقاب

حمالت الستثارة الوعي في جميع األقاليم لتنوير مواقف 

نقابات العمال بشأن عملية وضع المعايير. واستند هذا األمر 

لعنف اجزئياً إلى بينات جديدة موثقة في التقرير المعنون 
والتحرش ضد النساء والرجال في عالم العمل: منظور 

 12.جراءاتهاالنقابات وإ

وركز أحد التيارات المهمة ألنشطة منظمة العمل الدولية  .71

على تقديم المساعدة لمنظمات العمال الضالعة في عمليات 

الحوار االجتماعي اإلقليمية واإلقليمية الفرعية بشأن هجرة 

 اليد العاملة وحراكها، ال سيما ما يلي:

                                                      
 انظر:   12

Dr J. Pillinger: Violence and harassment against women and 

men in the world of work: Trade union perspectives and ac-

tion (Geneva, ILO, 2017). 

  ضافر مجلس نقابات عمال رابطة أمم جنوب شرق

جهوده مع المجلس اإلقليمي لنقابات عمال جنوب آسيا 

آسيا واالتحاد العربي لنقابات العمال، بغية حماية 

 حقوق العمال المهاجرين؛

  استحدثت منظمات العمال النشطة في ممرات

المهاجرين )باراغواي/ األرجنتين والبرازيل/ 

األرجنتين( داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط 

فر نقابي للعامالت المنزليات الجنوبي، جواز س

 المهاجرات؛

  أطلق االتحاد الدولي لنقابات العمال موقع المستشار

وهو منبر إلكتروني يُمّكن العمال  -المعني بالتوظيف 

المهاجرين من تقييم خبرتهم في مجال التوظيف 

 واإلبالغ عن اإلساءات؛

  أتاح دعم منظمة العمل الدولية لمنظمات العمال أن

بصورة مجدية في عملية األمم المتحدة تمهيداً  تشارك

بشأن  72/180العتماد الجمعية العامة القرار رقم 

طرائق المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة 

بالميثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة 

 والنظامية.

وكجزء من مبادرة مستقبل العمل، ركزت المساعدة المقدمة  .72

لدولية على تعزيز قدرة نقابات العمال من منظمة العمل ا

على البت والمشاركة في المناقشات السياسية المتعلقة 

بالتحديات التي يطرحها االبتكار التكنولوجي وتغير أنماط 

اإلنتاج وتزايد تكامل األسواق في االقتصاد العالمي وتغير 

المناخ والتحوالت الديمغرافية. وشاركت منظمات العمال 

لحوار االجتماعي الوطنية في خمسة اجتماعات في آليات ا

، حددت مجاالت 1027إقليمية وندوة عالمية واحدة في عام 

العمل ذات األولوية واالستجابات السياسية الممكنة 

للحكومات والشركاء االجتماعيين لتعزيز حقوق العاملين، 

 رجاالً ونساًء، وحمايتها.

زيز سنتين لتعوأُتيحت منتجات جديدة وطُبقت في فترة ال .73

مؤسسات وقدرات منظمات العمال. وُعززت هذه المنتجات 

بعمل تحليلي جديد منجز في إطار برنامج بحثي مخصص 

بشأن سياسات العمل والسياسات االجتماعية. وركزت 

، على وجه الخصوص، 1027-1026البحوث في الفترة 

على هجرة اليد العاملة وإضفاء السمة المنظمة. وقد ُعممت 

تائج على نطاق واسع من خالل منبر على شبكة اإلنترنت الن

ودورات دراسية متاحة في مركز تورينو. باإلضافة إلى 

 ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بما يلي: 

  تنظيم برنامج عالمي لدعم الجهود التنظيمية التي

تبذلها نقابات العمال وتعزيز قوتها التمثيلية، وإجراء 

 مية بالتعاون مع مركز تورينو؛ ثالث أكاديميات عال

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf
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  إجراء دورات تدريبية إقليمية فرعية ووطنية مّكيفة

بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد 

 المنظم؛ 

  تنظيم دورات دراسية على شبكة اإلنترنت بشأن

معايير العمل الدولية والعمل الالئق في سالسل 

اتيجيات األجور التوريد واإلمداد العالمية واستر

 العادلة في اقتصاد عالمي.

 الحوار االجتماعي القطاعي

في إطار والية المكتب لدعم الحوار االجتماعي القطاعي  .74

ممثالً عن  683بشأن المسائل الرئيسية والناشئة، حضر 

الحكومات وأصحاب العمل والعمال ثمانية اجتماعات 

ية عالمية، أثمرت عن استنتاجات بشأن الخدمات الصح

وصيد األسماك والنفط والغاز والعمل عن بُعد في الخدمات 

الخاصة، بهدف تنوير البرامج والسياسات في هذه 

القطاعات. وتوصل اجتماع إقليمي ثالثي ألفريقيا إلى 

استنتاجات بشأن ظروف العمل في إنتاج النفط والغاز في 

ظروف شديدة الحرارة. واعتمدت اجتماعات الخبراء 

 في -ونتي ممارسات بشأن السالمة والصحة الثالثية مد

ومبادئ توجيهية  - 16 وفي المناجم المكشوفة 12 الموانئ

للسياسة العامة بشأن العمل الالئق والسياحة المسؤولة 

  17اجتماعياً.

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل 2-4

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

 31يتناول  تصديقاً جديداً، 98دولة عضواً  52سجلت  ●
منها االتفاقيات األساسية )بما فيها بروتوكول عام 

اتفاقيات  6(، و1931التفاقية العمل الجبري،  6111
 االتفاقيات التقنية. 22اإلدارة السديدة، و

في المائة من  99٫9، كانت نسبة 6112بحلول عام  ●
األطفال في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، 

دولة عضواً، مشمولة باتفاقية أسوأ  182البالغ عددها 
 81(، ونسبة 186)رقم  1999أشكال عمل األطفال، 

في المائة تقريباً مشمولة باتفاقية الحد األدنى للسن، 
 (.138)رقم  1923

دولة عضواً إجراءات لتطبيق معايير العمل  31اتخذت  ●
الدولية، ال سيما استجابة للمسائل التي أثارتها هيئات 

 ف.اإلشرا

                                                      
 انظر:   12

ILO: Code of practice on safety and health in ports (Revised 

2016), Meeting of Experts to Adopt a Revised Code of Prac-

tice on Safety and Health in Ports (Geneva, 2016), document 

MESHP/2016/7/Rev.1. 
 انظر:   16

ILO: Draft code of practice on safety and health in opencast 

mines, Meeting of Experts on Safety and Health in Opencast 

Mines (Geneva, 16–20 October 2017), document 

MECPM/2017. 

دولة عضواً إصالحات في قانون العمل،  19نفذت  ●
واستخدمت معايير العمل الدولية كمراجع في قرارات 
المحاكم الوطنية أو نفّذت أنشطة في مجال التدريب 

 واستثارة الوعي بشأن معايير العمل الدولية.

دولة عضواً سياسات أو استراتيجيات  68اعتمدت  ●
من أشكال العمل غير  محددة األهداف لحماية العمال

 المقبولة.

دول أعضاء على لوائح لغرض إلغاء العمل  2وافقت  ●
دول أعضاء قوائم بعمل األطفال  1الجبري ووضعت 

 المحفوف بالمخاطر.

دول أعضاء خطط عمل وطنية بشأن عمل  9وضعت  ●
 األطفال في القطاعات عالية المخاطر.

 عميم المبادئوعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في ت .75

والحقوق األساسية في العمل على مدى العقود الماضية، ال 

يزال الماليين من الناس أسرى أشكال العمل غير المقبولة، 

 27و 2مليون طفل تتراوح أعمارهم بين  22296بمن فيهم 

سنة يوجدون في أوضاع عمل األطفال، حيث يؤدي نصفهم 

، وقع 1026عام وفي  18تقريباً أعماالً محفوفة بالمخاطر.

في  29مليون شخص ضحايا العمل الجبري ) 12قرابة 

في المائة  9992ماليين تقريباً ) 2المائة من النساء(، منهم 

وال  19من النساء( عانوا من االستغالل الجنسي الجبري.

يزال التمييز في االستخدام وانعدام المساواة في األجور 

اإلثني وظروف العمل على أساس الجنس واالنتماء 

واإلعاقة واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والهوية 

الجنسية والتوجه الجنساني والعمر وعوامل أخرى، قائمة 

في العديد من البلدان. كما أن هناك العديد من البلدان التي 

ال يزال العمال وأصحاب العمل يُحرمون فيها من الحق 

 ية.فاوضة الجماعاألساسي المتمثل في الحرية النقابية والم

ويكمن التقدم المحرز في هذه المجاالت في صميم األهداف  .76

الدستورية لمنظمة العمل الدولية، وقد تواصل في فترة 

السنتين في إطار جميع مجاالت النتائج السياسية. وعلى 

نطاق أوسع، اكتسب دور معايير العمل الدولية وتنفيذها 

 للوفاء بااللتزامات اعترافاً متزايداً، بما في ذلك كوسيلة

العالمية التي أعلنتها الدول األعضاء العتماد برنامج عام 

من أهداف التنمية  8، ال سيما فيما يتعلق بالهدف 1030

 2المستدامة بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي والهدف 

من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين 

من أهداف التنمية المستدامة  26وتمكين المرأة والهدف 

 بشأن السلم والعدالة والمؤسسات القوية.

 انظر:   17
ILO: ILO guidelines on decent work and socially responsi-

ble tourism (Geneva, 2017). 
 انظر:   18

ILO: Global estimates of child labour: Results and trends, 

2012–16 (Geneva, 2017). 
 انظر:   19

ILO and Walk Free Foundation: Global estimates of modern 

slavery: Forced labour and forced marriage (Geneva, 

2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546257.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546257.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_575302.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_575302.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546337.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546337.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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 معايير منظمة العمل الدولية كأساس لتعزيز 
 العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق

بقي تعزيز الصكوك الدولية والتصديق عليها مكوناً رئيسياً  .77

-1026للعمل المعياري لمنظمة العمل الدولية في الفترة 

 . وفيما يلي نتائج مهمة في هذا الصدد:1027

  تصديقاً جديداً على االتفاقيات  98كان هناك

منها كانت تصديقات على  30 -والبروتوكوالت 

 1022االتفاقيات األساسية )بما فيها بروتوكول عام 

( وتصديقان 2930التابع التفاقية العمل الجبري، 

على تصديقاً  66على اتفاقيات اإلدارة السديدة و

 االتفاقيات التقنية؛

  على اتفاقية أسوأ  1027نتيجة لتصديق الهند في عام

( واتفاقية 281)رقم  2999أشكال عمل األطفال، 

 9999(، أصبح 238)رقم  2973الحد األدنى للسن، 

في المائة من األطفال في الدول األعضاء في منظمة 

دولة عضواً،  287العمل الدولية البالغ عددها 

في المائة  80وزهاء  281ن باالتفاقية رقم مشمولي

 ؛238مشمولين باالتفاقية رقم 

 " من أجل الحرية"، التي قادتها منظمة  20كانت حملة

العمل الدولية واالتحاد الدولي لنقابات العمال 

والمنظمة الدولية ألصحاب العمل، مفيدة في تحقيق 

 التابع التفاقية 1022تصديقاً على بروتوكول عام  10

 خالل فترة السنتين؛ 2930العمل الجبري، 

  ،1007دخلت اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك 

( حيز النفاذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 288)رقم 

إثر تصديق عشر دول أعضاء عليها. وتوفر  1027

مليون عامل في القطاع،  38االتفاقية الحماية لنحو 

 ايلند.ويجري استخدامها في تنفيذ برنامج في ت

وُخصص جزء مهم من دعم منظمة العمل الدولية لهيئات  .78

 اإلشراف. وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذا العمل:

  تقرير، قدمت لجنة  3 900بعد فحص أكثر من

الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 

طلباً مباشراً إلى  1 322مالحظة ووجهت  2 312

 الدول األعضاء المعنية؛

 ربت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات أع

والتوصيات عن ارتياحها أو اهتمامها بالتدابير 

 حالة؛ 373المتخذة لمعالجة تعليقاتها في 

  حالة، وناقشت  228استعرضت لجنة الحرية النقابية

 28لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي 

 عامتين؛حالة فردية ودراستين استقصائيتين 

  12احتجاجاً بموجب المادة  22ناقش مجلس اإلدارة 

من دستور منظمة العمل الدولية وست شكاوى بعدم 

. 16التقيد باالتفاقيات المصدق عليها بموجب المادة 

وأغلقت ملفات أربع من هذا الشكاوى خالل فترة 

السنتين )شيلي وفيجي وقطر وجمهورية فنزويال 

   البوليفارية(؛

  لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل أصدرت

الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو( بشأن تطبيق التوصيات المتعلقة بالعاملين 

في التدريس تقريرين عن ادعاءات نقابات المدرسين 

، استعرضهما 2966بعدم تنفيذ مبادئ توصية عام 

مل الدولي والمجلس الحقاً مجلس إدارة مكتب الع

 التنفيذي لليونسكو.

وأثمرت اإلجراءات الهادفة التي اتخذها المكتب لتحسين  .79

دولة عضواً، ال  32تطبيق معايير العمل الدولية نتائج في 

سيما استجابة للمسائل التي أثارتها هيئات اإلشراف. 

وأسهمت المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية في 

يئات المكونة على معالجة أوجه القصور تعزيز قدرات اله

الجسيمة في تقديم التقارير، وأنهت األعمال المتأخرة بشأن 

دولة عضواً. ونظم المكتب ومركز  12إعداد التقارير في 

نشاطاً تدريبياً بشأن معايير العمل الدولية،  60تورينو 

 922امرأة و 907مشاركاً ) 2 811لصالح ما مجموعه 

 رجالً(. 

استثمارات منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز وأفضت  .81

دولة عضواً، بما  29قدرات الهيئات المكونة إلى نتائج في 

في ذلك إدخال إصالحات على قانون العمل تمشياً مع 

معايير العمل الدولية وإرشادات هيئات اإلشراف في منظمة 

العمل الدولية. وقُدمت مشورة الخبراء في شكل تحليالت 

ونية للثغرات واستعراضات لمشاريع النصوص قان

واألحكام القانونية النموذجية. باإلضافة إلى ذلك، قدم 

المكتب المشورة التقنية للهيئات المكونة بشأن متطلبات 

االتفاقيات والممارسات التشريعية والتنظيمية الجيدة 

والسياسة العامة األساسية إلصالحات قانون العمل وإعداد 

ى اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وفي معظم التصديق عل

الحاالت، وكلما اعتُمد قانون جديد، كانت تُقدم أشكال مختلفة 

من المساعدة التقنية لدعم تنفيذه. وفي بنما وباراغواي، 

استُخدمت معايير العمل الدولية لتنوير قرارات المحاكم 

الوطنية، بُعيد أنشطة منظمة العمل الدولية في مجال 

 دريب وتنمية القدرات التي استهدفت الجهاز القضائي.الت

 التركيز على أشكال العمل غير المقبولة

أدت إجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى التصدي  .81

 ألشكال العمل غير المقبولة إلى تحقيق اإلنجازات التالية:

  دولة عضواً سياسات أو استراتيجيات  18اعتمدت

العمال من أشكال العمل غير  محددة األهداف لحماية

 المقبولة؛

  األرجنتين والهند وباكستان  -دول أعضاء  7وافقت

ى عل -وباراغواي وبيرو وطاجيكستان وأوزبكستان 

دول  2اللوائح المتعلقة بإلغاء العمل الجبري وقامت 

 -كوت ديفوار وهندوراس والهند وبنما  -أعضاء 

 النسبة إلىبوضع أو تنقيح قوائم األعمال الخطرة ب

 األطفال؛

  دول أعضاء، وضعت الهيئات المكونة لمنظمة  9في

العمل الدولية خطط عمل وطنية بشأن عمل األطفال 
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في القطاعات عالية المخاطر، بما في ذلك منع عمل 

األطفال في إنتاج القطن في باراغواي وبيرو 

وجمهورية تنزانيا المتحدة من خالل تعاون بلدان 

 ازيل.الجنوب مع البر

كذلك، تم التصدي للتمييز على أساس نوع الجنس واالنتماء  .82

اإلثني والوضع الصحي في األطر السياسية على المستوى 

الوطني ومستوى البلديات ومستوى مكان العمل في عدة 

 بلدان. وعلى سبيل المثال:

  اعتمدت جامايكا سياسة وطنية لمكان العمل بشأن

يدز مستخدمة فيروس نقص المناعة البشرية واإل

 األدوات القطاعية لمنظمة العمل الدولية؛

  وضعت هايتي وزمبابوي سياسات خاصة بفيروس

نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان العمل 

تستهدف القطاعات عالية المخاطر )النسيج والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة( بغية ضمان الوقاية والرعاية 

 ؛ال من الوصم والتمييزوالدعم فيما يتعلق بحماية العم

  في بنغالديش، تمت معالجة األجور شديدة االنخفاض

أو عدم دفع األجور أو عدم تكافؤ دفعها، إما عن 

طريق توسيع نطاق تغطية الحد األدنى لألجور ليشمل 

الفئات المستبعدة سابقاً )من قبيل عمال مزارع الشاي( 

 لعملأو القوانين التي تعزز المساواة في األجر عن ا

المتساوي في القيمة في قطاعات محددة )كما في 

قطاع البناء في دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 ((؛6)اإلطار 

  قام األردن بتوسيع نطاق اإلعانات االجتماعية من

خالل المفاوضة الجماعية، وتحسين أجور معلمي 

وهو قطاع يتسم عادة بانخفاض  -القطاع الخاص 

ة عالية من العامالت مع وجود األجور ويستخدم نسب

 فجوة كبيرة في األجور بين المرأة والرجل.

 

 

 2اإلطار 
 نهج متكامل لحماية العمال من الشعوب األصلية في بنغالديش 

 ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وغواتيماال

كونة والمنظمات المحلية األخرى، بتعزيز اضطلعت منظمة العمل الدولية بالشراكة مع حكومة السويد وباالشتراك مع هيئاتها الم
توعية النساء من الشعوب األصلية بحقوقهن وإمكانية حصولهن على عمل الئق، والنهوض بالتمكين االقتصادي لهن وبفرص التعبير 

 عن اهتماماتهن. 

م في المناطق الحضرية : ركزت منظمة العمل الدولية مساعدتها على قطاع مزارع الشاي وعلى االقتصاد غير المنظبنغالديش
في البلد. وأجرت دراسة استقصائية، بالتشاور مع سلطات مزارع الشاي ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بشأن 
ظروف المعيشة والعمل في هذا القطاع، بما فيها ظروف معيشة وعمل العامالت من الشعوب األصلية. واسُتخدمت نتائج الدراسة 

كأساس للتفاوض على اتفاق جماعي جديد للقطاع، أفضى إلى تحسين ظروف العمل. وُعززت مشاركة المرأة وقدرتها  االستقصائية
على صنع القرارات في نقابات عمال مزارع الشاي من خالل بناء القدرات. وأُنشئت رابطة جديدة للعمال من الشعوب األصلية في 

ية الوطنية. وستوفر الرابطة منبراً للنساء والرجال من الشعوب األصلية للدفاع عن بنغالديش، يجري ربطها حالياً بالحركة النقاب
 حقوقهم.

أدت الطفرة في البناء إلى زيادة الطلب على اليد العاملة واستقطبت العديد من النساء من  دولة بوليفيا المتعددة القوميات:
واجهن التمييز في بيئات عمل عدائية، بما في ذلك تقاضي أجور أقل من الشعوب األصلية إلى قطاع البناء في البلد، حيث كثيراً ما ي

، ثاني أكبر مدينة في البلد، تعاونت منظمة العمل الدولية مع نقابات El Alto de La Pazالرجال الذين يؤدون العمل نفسه. وفي مدينة 
شعوب األصلية ومعالجة التمييز في األجور ودعم العمال والحكومات المحلية وأصحاب العمل لزيادة الوعي بحقوق النساء من ال

التدريب على السالمة المهنية في مواقع البناء. وأنشأ اتحاد أصحاب العمل في قطاع البناء منبراً افتراضياً جديداً وقاعدة بيانات 
ى سوق ريب معتمد، على النفاذ إلللعامالت في قطاع البناء، بدعم من الحكومة المحلية. ويساعد المنبر النساء اللواتي حصلن على تد

العمل في إطار شروط عادلة. وتكفل رابطة أنشئت حديثاً للنساء العامالت في قطاع البناء في البلد أن تحظى اآلن اهتمامات النساء 
 بما تستحقه من اعتبار محلياً ووطنياً.

الشعوب األصلية، معظمهم من الشابات، ولديهم  ينتمي عامل واحد من أصل ثالثة عمال منزليين في غواتيماال إلى غواتيماال:
وعي محدود بحقوقهم، وهم عرضة ألشكال العمل غير المقبولة، ألن العمل المنزلي "غير مرئي" في القانون والممارسة. وبدعم من 

عا األجور. ود منظمة العمل الدولية، ُعززت المؤسسات الوطنية لضمان ظروف عمل أفضل للعمال المنزليين، بما في ذلك تحسين
االتحاد الوطني للعمال المنزليين إلى إجراء تغييرات على التشريعات لتعزيز حقوق هؤالء العمال، بما في ذلك التصديق على اتفاقية 

(، وحث على اعتماد أشكال بديلة لتنظيم العمال المنزليين من الشعوب 189)رقم  6111منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 
 ألصلية، من قبيل التعاونيات.ا
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ومّكن دعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة من  .83

 االضطالع بحمالت الستثارة الوعي بشأن ما يلي:

  عمل األطفال )لبنان، ميانمار(؛ 

 العمل المنزلي لألطفال )سوازيلند، توغو(؛ 

  ،عمل األطفال في الزراعة )غانا، سوازيلند

 (؛أوزبكستان، زمبابوي

 العمل الجبري )األرجنتين، ميانمار، أوزبكستان(؛ 

  التمييز على أساس نوع الجنس )دولة بوليفيا المتعددة

 القوميات، كوستاريكا، السلفادور(؛

  الوضع الصحي في قطاعي التعدين والزراعة

 )زمبابوي(؛ 

  اتخاذ قرارات مستنيرة بالنسبة إلى المرأة بالنظر إلى

 لى الخارج )نيبال(.هجرة اليد العاملة إ
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 أبرز التطورات اإلقليمية -3

 

يستند هذا القسم إلى معلومات مفصلة عن األداء مقدمة في  .84

لوحة متابعة نتائج العمل الالئق، ويسلط الضوء على 

المجاالت الرئيسية للدعم المقدم من منظمة العمل الدولية 

 ته حسب اإلقليم.والتقدم الذي أحرز

 أفريقيا 3-1

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

 دولة عضواً. 12نتيجة للعمل الالئق في  632تحققت  ●

نتيجة أو أكثر من نتائج العمل  16دول أعضاء  5حققت  ●
الالئق، حيث أحرزت تقدماً في تحقيق جميع األهداف 

 االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية.

برنامجاً قطرياً  63، كان ثمة 6112اية عام بحلول نه ●
برنامجاً  11للعمل الالئق يعمل في اإلقليم، في حين كان 

 آخر قيد اإلعداد.

أدت الشراكات مع مفوضية االتحاد األفريقي إلى وضع  ●
استراتيجيات وبرامج بشأن العمالة، مع التركيز على 

 عملالشباب والنساء وهجرة اليد العاملة وإدارة سوق ال
والحماية االجتماعية وعمل األطفال والعمل الجبري 

 وإحصاءات العمل.

واستجابة لألولويات التي حددتها الهيئات المكونة لمنظمة  .85

العمل الدولية في إعالن أديس أبابا المعتمد في االجتماع 

اإلقليمي األفريقي الثالث عشر في كانون األول/ ديسمبر 

الدولية في فترة أعطى عمل منظمة العمل  1022،30

السنتين األولوية لعمالة الشباب وهجرة اليد العاملة والحماية 

االجتماعية، في حين تواصل تعزيز معايير العمل الدولية 

والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، 

 باعتبارها مسائل مشتركة.

 نتيجة من 137وأسهم دعم منظمة العمل الدولية في تحقيق  .86

دولة عضواً أفريقية وأربع نتائج  27نتائج العمل الالئق في 

أخرى للعمل الالئق في منظمات إقليمية فرعية. وأحرزت 

عدة دول أعضاء تقدماً فيما يتصل بجميع األهداف 

االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية في وقت واحد وفي 

معظم النتائج السياسية الواردة في البرنامج والميزانية 

لمنظمة العمل الدولية. وتحقق أكبر  1027-1026لفترة ل

عدد من النتائج في مجالي تنمية روح المبادرة وعمالة 

الشباب، استجابة للطلب المتزايد على المساعدة من جانب 

الهيئات المكونة. كما تحققت نتائج مهمة فيما يتعلق باالمتثال 

فتشيات مفي مكان العمل، ال سيما فيما يتصل بتعزيز قدرات 

العمل والعمل الالئق في االقتصاد الريفي. وظل التقدم 

المحرز دون الهدف المحدد في اعتماد القوانين 

واالستراتيجيات الرامية إلى حماية العمال من أشكال العمل 

غير المقبولة )باستثناء سياسات مكان العمل بشأن فيروس 

ه مننقص المناعة البشرية واإليدز(، ويعود ذلك في جزء 

أمثلة على  7إلى طول العملية التشريعية. ويقدم اإلطار 

التقدم الشامل المحرز بشأن برنامج العمل الالئق في إثيوبيا 

 وجنوب أفريقيا.

 

 

                                                      
 تحول أفريقيا بفضل العملإعالن أديس أبابا: : مكتب العمل الدولي   30

، االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر، الالئق من أجل تنمية مستدامة

كانون األول/ ديسمبر  3 -تشرين الثاني/ نوفمبر  30 أديس أبابا،

 .AFRM.13/D.8، الوثيقة 1022

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_432591.pdf
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 2اإلطار 
 تفعيل العمل الالئق: إثيوبيا وجنوب أفريقيا

صادياً كبيراً في مجموعة متنوعة من المجاالت على مدى أكثر من عقد من الزمن، أحرزت إثيوبيا تقدماً اجتماعياً واقتإثيوبيا: 
السياسية، ال سيما التعليم والصحة، على أساس النمو االقتصادي الكبير المطرد. وبدعم من منظمة العمل الدولية، حقق البلد إنجازات 

اء سياسة واستراتيجية العمالة ، أقر مجلس الوزر6112مهمة في السعي المتكامل إلى تنفيذ برنامج العمل الالئق. وفي نيسان/ أبريل 
الوطنية، اللتين أُعدتا بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين واللتين تنسقان الجهود التي تبذلها مختلف اإلدارات وتتناوالن الحاجة إلى 

، 923/2016م تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ال سيما في االقتصاد المنظم. واعتمدت الحكومة إعالن العمل في الخارج رق
الذي أسفر عن إنشاء مديرية داخل وزارة العمل والشؤون االجتماعية تتناول تحديداً قضايا العمل في الخارج وإدارة هجرة اليد 
العاملة. وأسهمت منظمة العمل الدولية، في برنامج مشترك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، في تعزيز قدرة المرأة على تنظيم 

سين قدرة المؤسسات المالية ومقدمي خدمات األعمال على الوصول إلى المنشآت التي تقودها النساء. كما اعتمدت المشاريع وتح
الحكومة خطط عمل وطنية لتعزيز إدارة سوق العمل في صناعة المالبس. وركزت خدمات منظمة العمل الدولية على وضع سياسات 

شياً مع معايير العمل الدولية. وجرى التشديد أيضاً على إنشاء منتدى ألصحاب السالمة والصحة المهنيتين على مستوى المصنع، تم
المصلحة المتعددين لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ونقابات العمال والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى، يعالج التحديات 

أدت إلى زيادة عدد  6112ت األثيوبية خطة استراتيجية في عام الرئيسية التي تواجه قطاعي النسيج والمالبس. واعتمد اتحاد النقابا
 .6112و 6115في المائة بين  11: أي زيادة في العضوية بأكثر من 1 551إلى  1 186النقابات المنتسبة إليه من 

دا والسويد وأيرلنوكان الشركاء اإلنمائيون الرئيسيون لمنظمة العمل الدولية في إثيوبيا في فترة السنتين حكومات الدانمرك 
 والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ووكاالت األمم المتحدة.

على الرغم من الزيادة األخيرة في معدل البطالة، استمر التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة  جنوب أفريقيا:
تخدام أدوات تقييم اآلثار على العمالة، المعروفة بأنها ، بدأت الحكومة في اس6112العمل الدولية. وفي كانون األول/ ديسمبر 

مصفوفات المحاسبة االجتماعية الديناميكية الفرعية، لتقييم آثار السياسات القطاعية والتجارية والبيئية على الوظائف. واسُتخدمت هذه 
يما يتعلق دخالته اإلنمائية السنوية على العمالة. وفاألدوات لتنوير القرارات المتعلقة بالخطة الرئيسية للطاقة في البلد، وتقييم أثر ت

، أرسى معلماً 6112بعالقات العمل، وّقعت الحكومة والشركاء االجتماعيون اتفاقاً وطنياً للحد األدنى لألجور في شباط/ فبراير 
قانون يالت على الشروط األساسية لمرجعياً جديداً لمعالجة التفاوت الصارخ والفقر في البلد. وفي الوقت نفسه، أدخلت الحكومة تعد

العمالة وقانون عمل األطفال استناداً إلى التعليقات الواردة من آليات اإلشراف في منظمة العمل الدولية. وأحرزت االتحادات العمالية 
نمية االقتصادية الوطني للتتقدماً في تعميم قضايا الجنسين، كما يدل على ذلك العدد المتزايد للنساء النقابيات المشاركات في المجلس 

، اعتمدت وحدة قطاع 6112(. وفي آذار/ مارس 183)رقم  6111والعمل وصياغة موقف للعمال بشأن اتفاقية حماية األمومة، 
األعمال في جنوب أفريقيا خطة عمل بشأن إضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المبتدئة والمشاريع 

 .6112بالتوصيات المنبثقة عن تقييم يستخدم منهجية البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، أُنجز في وقت سابق في  مسترشدة

وأُنجز عمل منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا بدعم من حكومة جنوب أفريقيا، فضالً عن الدعم المقدم من حكومات بلجيكا 
 تحدة والحساب التكميلي للميزانية العادية.)الفالندرز( وهولندا ووكاالت األمم الم

 

حواراً على  19، نُظم مبادرة مستقبل العملوفي سياق  .87

ليم. اإلق الصعيد الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي في

وشملت الرسائل والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن هذه 

المنتديات ما يلي: دعوات إلى وضع برامج التنمية 

االقتصادية المحلية القائمة على المجتمع المحلي؛ تحسين 

اتساق السياسات؛ تعزيز المسؤولية االجتماعية الفعلية 

بالية للشركات؛ الحاجة إلى مراجعة القوانين المهملة وال

وغير الفعالة التي تعيق اإلدارة السديدة للعمل. وكان موجز 

للرسائل الرئيسية المنبثقة عن الحوارات، قد عرض واعتمد 

رسمياً في الدورة الثانية للجنة التقنية لالتحاد األفريقي 

المختصة بالتنمية االجتماعية والعمل والعمالة، المنعقدة في 

. ومن ثم، اقترح 1027ريل الجزائر العاصمة في نيسان/ أب

االتحاد األفريقي بلورة موقف أفريقي بشأن مستقبل 

 يؤكد بفعالية على أهميته. 32العمل،

                                                      
 انظر:    32

https://au.int/en/pressreleases/20170429/ministers-charge-

social-development-labour-and-employment-au-member-

states. 

، وبدعم من منظمة العمل الدولية والشركاء 1026وفي عام  .88

اآلخرين، على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي، 

 صممت مفوضية االتحاد األفريقي برنامج األولويات األول

من خمس سنوات لتنفيذ إعالن وخطة عمل االتحاد األفريقي 

بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق  1022لعام 

التنمية الشاملة. ويركز برنامج مفوضية االتحاد األفريقي 

على عمالة الشباب والنساء وهجرة اليد العاملة وإدارة سوق 

م وفي عا العمل، فضالً عن الحماية االجتماعية واإلنتاجية.

، أقرت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي إطارها 1026

المتعلق بالنهوض بعمالة الشباب، في حين اعتمدت 

الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في 

"خارطة  1027بلدان شمال أفريقيا في أيلول/ سبتمبر 

طريق لعمالة الشباب في شمال أفريقيا" من خمس 

المتوقع أن تُسهم جميع هذه المبادرات في ومن  31سنوات.

 انظر:   31
ILO: Reconfirming commitment to youth employment pro-

motion in North Africa – the YENA Roadmap (2017–22), 

ILO Conference on Youth Employment in North Africa 

(YENA), Geneva, 26–27 Sep. 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
https://au.int/en/pressreleases/20170429/ministers-charge-social-development-labour-and-employment-au-member-states
https://au.int/en/pressreleases/20170429/ministers-charge-social-development-labour-and-employment-au-member-states
https://au.int/en/pressreleases/20170429/ministers-charge-social-development-labour-and-employment-au-member-states
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/meetingdocument/wcms_596079.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/meetingdocument/wcms_596079.pdf
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منها.  8تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف 

وشمل إسهام منظمة العمل الدولية في المنظمات اإلقليمية 

 واإلقليمية الفرعية ما يلي:

  تقديم الدعم لمفوضية االتحاد األفريقي لتطوير

يد هجرة الالمنتجات المعرفية واإلحصاءات المتعلقة ب

 العاملة؛

  مراجعة إطار االتحاد األفريقي للسياسة االجتماعية

 .1006وإطاره لسياسة الهجرة لعام  1008لعام 

  صياغة بروتوكول إضافي للميثاق األفريقي لحقوق

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في الضمان 

 االجتماعي والحماية االجتماعية؛

 تماعي التابع للجماعة تعزيز منتدى الحوار االج

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

  تقديم الدعم للجنة الجماعة االقتصادية لدول غرب

أفريقيا لوضع استراتيجيات بشأن هجرة اليد العاملة 

 وعمل األطفال والعمل الجبري.

وبالنظر إلى ضخامة تحديات عمل األطفال في أفريقيا،  .89

ات لزيادة تأثيرها أقامت منظمة العمل الدولية عدة شراك

على الصعيد اإلقليمي، بما في ذلك مع غيرها من وكاالت 

األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والهيئات المكونة في 

كما تعاونت منظمة العمل الدولية مع  7.33-8سياق التحالف 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن إحصاءات العمل ومع 

ي ين الشباب والمرأة. وفمصرف التنمية األفريقي بشأن تمك

، وضعت منظمة العمل الدولية إطاراً 1027أيار/ مايو 

للتعاون بين بلدان الجنوب ألفريقيا مهّد الطريق للتعاون 

بشأن العمل الالئق فيما بين البلدان األفريقية، بما فيها البلدان 

 ذات الوضع الهش.

، ُوضعت ثالثة برامج قطرية 1027-1026وفي الفترة  .91

الالئق )كوت ديفوار ومالي وتونس( وتمت الموافقة  للعمل

برنامجاً آخر قيد اإلعداد، على  22عليها، في حين كان ثمة 

غرار أول برنامج للعمل الالئق على اإلطالق لإلقليم 

الفرعي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعلى 

العموم، فإن هذا الجيل الجديد من البرامج القطرية للعمل 

الئق يعكس على نحو أفضل األهداف االستراتيجية ال

األربعة لمنظمة العمل الدولية ويتمشى أكثر مع األطر 

اإلنمائية الوطنية وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة 

 اإلنمائية.

                                                      
أن أفريقيا جنوب الصحراء  1027أظهرت التقديرات العالمية لعام    33

 1026-1021شهدت ارتفاعاً في نسبة عمل األطفال خالل الفترة 

دية والديمغرافية التي حدت من األثر اإليجابي مدفوعة بالقوى االقتصا

 اإلقليم. انظر: للسياسات المستهدفة التي نُفذت في
ILO: Global estimates of child labour: Results and trends, 

2012–16, op. cit; 
تضافر القوى عالميًا لوضع حد لعمل األطفال والرق : 7-8والتحالف 

 (.1027) المعاصر واالتجار بالبشر وعمل األطفال

 األمريكتان 3-2

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

 دولة عضواً. 31نتيجة للعمل الالئق في  122تحققت  ●

نتيجة أو أكثر للعمل الالئق،  16دول أعضاء  2حققت  ●
حيث أحرزت تقدماً فيما يتصل باألهداف االستراتيجية 

 األربعة جميعها لمنظمة العمل الدولية.

برامج قطرية للعمل  3، كانت 6112بحلول نهاية عام  ●
الالئق تعمل في اإلقليم، في حين كان برنامج واحد آخر 

 قيد اإلعداد.

ة اإلقليمية بشأن القضاء على عمل أعدت المبادر ●
األطفال في أمريكا الالتينية والكاريبي، في سياق 

، نموذجاً استقرائياً لتقييم آثار السياسات 2-8التحالف 
على التعجيل بخفض عمل األطفال. وُطبق النموذج في 

بلدان، وتم تقاسم النتائج المترتبة عليه في المؤتمر  2
ء الحثيث على عمل األطفال العالمي الرابع بشأن القضا

 (.6112)بوينوس أيرس، 

وتمشياً مع إعالن ليما المعتمد في االجتماع اإلقليمي  .91

ركز برنامج  1022،32األمريكي الثامن عشر في عام 

منظمة العمل الدولية في اإلقليم على ثالثة مجاالت تحظى 

 باألولوية لدى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، هي: 

 ع سياسات التنمية المنتجة من أجل نمو شامل وض

 ووظائف أكثر وأفضل؛ 

  االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد

 المنظم؛ 

 .تعزيز وتنفيذ معايير العمل الدولية وحقوق العمل 

نتيجة يعتد  276وأسهم دعم منظمة العمل الدولية في تحقيق  .92

رنامج العمل بها في هذه المجاالت وغيرها من مجاالت ب

دولة عضواً وإقليماً في اإلقليم. وُسجل أكبر  30الالئق، في 

عدد من النتائج فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات 

والقدرات المؤسسية لحماية العمال من أشكال العمل غير 

المقبولة، مع التركيز على عمل األطفال والعمل الجبري. 

ة لنشط للمبادرة اإلقليميويُعزى ذلك في جزء منه إلى العمل ا

للقضاء على عمل األطفال في أمريكا الالتينية والكاريبي 

وإلى الزخم الذي تولد في اإلقليم بفضل المؤتمر العالمي 

الرابع بشأن القضاء الحثيث على عمل األطفال، المنعقد في 

. وظل التقدم 1027بوينس آيرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 

، االجتماع اإلقليمي األمريكي الثامن إعالن ليمامكتب العمل الدولي:    32

، الوثيقة 1022تشرين األول/ أكتوبر  26-23عشر، ليما، 

AMRM.18/D.5(Rev.). 

https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2017/09/Alliance87_VisionDocument_Short_EN_WEB.pdf
https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2017/09/Alliance87_VisionDocument_Short_EN_WEB.pdf
https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2017/09/Alliance87_VisionDocument_Short_EN_WEB.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_314401.pdf
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حدد من حيث التعزيز المؤسسي المحرز دون الهدف الم

 لمنظمات أصحاب العمل.

وفيما يتصل بالعمل المتعلق بسياسات التنمية المنتجة،  .93

أجرى المكتب بحوثاً إقليمية خاصة بكل بلد، ووضع وثائق 

 تشخيصية في المجاالت التالية:

 سالسل التوريد واإلمداد العالمية؛ 

 البيئات المؤاتية للمنشآت المستدامة؛ 

 اسات اإلنمائية الخاصة بكل مجموعة وقطاع؛السي 

  آثار االستثمارات األجنبية الصينية على العمالة في

 اإلقليم؛

 ظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 

 .التدريب المهني والتلمذة الصناعية 

وسهّلت منظمة العمل الدولية تنسيق اإلحصاءات المتعلقة  .94

ال سيما في الكاريبي، بعملية إضفاء السمة المنظمة، 

ويسّرت تقييم السياسات في عدة بلدان. وأعطى النشاط 

المتعلق بمعايير العمل األولوية لتقديم الدعم للبلدان في تنفيذ 

توصيات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، بما في 

ذلك من خالل البعثات والمساعدة التقنية. وركز هذا العمل 

ونية وتعزيز الحرية النقابية على اإلصالحات القان

والمفاوضة الجماعية وتطبيق اتفاقية الشعوب األصلية 

(. وتمشياً مع الطبيعة المتالزمة 269)رقم  2989والقبلية، 

والمترابطة والمتكافلة لبرنامج العمل الالئق، أحرزت 

بعض البلدان تقدماً كبيراً في مجاالت العمل الثالثة جميعها 

ية لدى الهيئات المكونة في اإلقليم التي تحظى باألولو

 (.8)اإلطار 

 

 8اإلطار 
 اإلنتاجية وإضفاء السمة المنظمة وحقوق العمل: 

 التقدم المحرز في كوستاريكا والمكسيك

ُيحرز تقدم في تعزيز تحول اقتصادي الستحداث وظائف أكثر وأفضل واالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى كوستاريكا: 
منظم وحماية حقوق العمل. وبدعم من منظمة العمل الدولية، أدرجت الحكومة معدل البطالة كمتغير رئيسي يتعين النظر االقتصاد ال

فيه في إطار االقتصاد الكلي، ودرس البنك المركزي العالقة القائمة بين التضخم والعمالة. وأدى ذلك إلى اعتماد سياسة نقدية أقل 
 8٫5ما لذلك من تأثير إيجابي في النمو االقتصادي، مما أسهم بدوره في خفض معدل البطالة من  صرامة وتخفيض أسعار الفائدة، مع

، اعتمد البلد اتفاقاً ثالثياً لتنفيذ توصية 6112. وفي تشرين األول/ أكتوبر 6112في المائة في عام  2٫8إلى  6112في المائة في عام 
(، مما أفضى إلى استحداث 611)رقم  6115غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  منظمة العمل الدولية بشأن االنتقال من االقتصاد

طاولة رفيعة المستوى للمناقشة الثالثية وأربع لجان تقنية لمناقشة الحماية االجتماعية وتنمية المهارات وتبسيط اإلجراءات واإلصالح 
ق والعاملين بأجر والعمال المنزليين وقطاع األعمال. وفيما يتعلالضريبي لتعزيز عملية إضفاء السمة المنظمة على العمال المستقلين 

، استناداً إلى تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية 6112بحقوق العمل، بدأ نفاذ إصالح إجراءات العمل في تموز/ يوليه 
الضمان االجتماعي إجراًء في تموز/ يوليه وارتباطاً بحق اإلضراب واعتماد جلسات االستماع في محاكم العمل. واعتمدت إدارة 

لتسجيل أصحاب عمل العمال المنزليين وعدلت نظام الحماية االجتماعية لتحسين استجابته الحتياجاتهم الخاصة بهدف توسيع  6112
 نطاق تغطية الضمان االجتماعي.

 ك من موارد الحساب التكميلي للميزانية العادية.وُنفذ عمل منظمة العمل الدولية في البلد بدعم مالي من حكومة كوستاريكا، وكذل

اعتمدت اللجنة الوطنية المعنية بالحد األدنى لألجور سلسلة من التوصيات المقترحة في أربع وثائق تقنية أعدتها  المكسيك:
د ر القرارات لزيادة الحمنظمة العمل الدولية، وسلطت فيها الضوء على الصالت القائمة بين اإلنتاجية واألجور. وأدى هذا إلى تنوي

. وفي الوقت نفسه، استطاعت الهيئات المكونة في واليتي 6112األدنى لألجور بأكثر من عشرة في المائة في كانون الثاني/ يناير 
خاليسكو وشيهواهوا، ال سيما منظمات أصحاب العمل، بفضل الدعم المقدم من منظمة العمل الدولية، إجراء دراسات استقصائية 

البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، مع التركيز على اإلنتاجية وإضفاء السمة المنظمة. واستناداً إلى هذا العمل، اعُتمدت خطط  بشأن
عمل وممارسات محددة كجزء من االستراتيجيات التنافسية للواليتين لتسهيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستدامة. وفي 

مة العمل الدولية الحكومة المحلية في وضع خارطة طريق إلضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة مكسيكو سيتي، دعمت منظ
في قطاع التجزئة، مما أدى إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة تمشياً مع توصية منظمة العمل الدولية بشأن االنتقال من االقتصاد غير 

كما دربت مدربين من الوكاالت التابعة للواليات ومنظمات أصحاب العمل بشأن (. 611)رقم  6115المنظم إلى االقتصاد المنظم، 
منهجيات تنظيم المشاريع )برنامج كيف تبدأ مشروعك وتحسنه(، بهدف صياغة مقترحات األعمال في المجاالت التي تشهد ارتفاعاً 

 كبيراً في نسبة عمل األطفال.

 عم من حكومة المكسيك ومن الحساب التكميلي للميزانية العادية.وتلقى عمل منظمة العمل الدولية في المكسيك الد
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وعلى العموم، زادت قدرة المكتب التحليلية والتشغيلية على  .95

تقديم المشورة السياسية القائمة على البينات للهيئات المكونة 

خالل فترة السنتين في مجاالت التنمية المنتجة وتنمية 

ات المتغيرة والوظائف المهارات من أجل تلبية الطلب

الخضراء واالنتعاش االقتصادي المحلي بعد الكوارث 

والهجرة. وأجرت منظمة العمل الدولية بحوثاً بشأن 

االتجاهات التي ستؤثر في مستقبل العمل في أمريكا الالتينية 

نظرة عامة عن العمل والكاريبي، كما نُشر في مجلة 
رى تنفيذ دراسة وج 32.: أمريكا الالتينية والكاريبي1026

استقصائية بشأن توقعات الشباب فيما يتعلق بمستقبلهم في 

العمل، وأثرت نتائجها مناقشات رفيعة المستوى، بما في 

ذلك العديد من الحوارات الوطنية واإلقليمية الفرعية 

حواراً، المعقودة استجابة لدعوة  16واإلقليمية البالغ عددها 

مبادرة لي للمشاركة في المدير العام لمكتب العمل الدو

 .مستقبل العمل

، كانت ثالثة برامج قطرية للعمل 1027وبحلول نهاية عام  .96

 الالئق نشطة في اإلقليم )كوستاريكا وغيانا وهايتي(

والمفاوضات جارية في األرجنتين إلعداد برنامجها 

القطري الرابع للعمل الالئق. وخالل فترة السنتين، وقعت 

شيلي وبنما وباراغواي وأوروغواي مذكرات تفاهم، 

مستندة إلى إطار البرنامج القطري للعمل الالئق لمنظمة 

 العمل الدولية.

مت وعلى الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي، أسه .97

منظمة العمل الدولية في منتدى بلدان أمريكا الالتينية 

( 1027والكاريبي بشأن التنمية المستدامة )المكسيك، 

 8وأعدت منشوراً عن التحديات القائمة أمام تحقيق الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة. وأسهم المكتب بنشاط في 

ى ء علمن خالل المبادرة اإلقليمية بشأن القضا 7-8التحالف 

 عمل األطفال في أمريكا الالتينية والكاريبي. 

وأسهمت الشراكات مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  .98

والكاريبي في إثراء عملية توفير المعلومات اإلحصائية عن 

أسواق العمل وسياسات العمالة اإلقليمية. وركزت 

م الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى )برنامج األم

المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم 

المتحدة لألغذية والزراعة ومفوضية األمم المتحدة السامية 

لشؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وصندوق 

األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 نظمة التعاونواليونسكو( ومع الكيانات متعددة األطراف )م

والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي ومصرف 

التنمية للبلدان األمريكية ومنظمة الدول األمريكية( على 

تطوير العمليات التحليلية والتشخيصية والموجزات 

السياسية وتنفيذ المنهجيات واألدوات المتعلقة بعمل األطفال 

نسين واالقتصاد وهجرة اليد العاملة والمساواة بين الج

األخضر وعمالة الشباب والتنمية الريفية وإضفاء السمة 

 المنظمة والقدرة التنافسية.

                                                      
 انظر:   32

ILO: 2016 Labour Overview: Latin America and the Carib-

bean (Lima, 2016). 

 الدول العربية 3-3

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

دول أعضاء  11نتيجة للعمل الالئق في  11تحققت  ●
 وأقاليم.

نتيجة أو أكثر للعمل  16حققت دولة عضو واحدة  ●
تقدماً فيما يتصل باألهداف الالئق، حيث أحرزت 

 االستراتيجية األربعة جميعها لمنظمة العمل الدولية.

، كان برنامج قطري واحد 6112بحلول نهاية عام  ●
برامج  3للعمل الالئق نشطاً في اإلقليم، في حين كانت 

 أخرى قيد اإلعداد.

وضعت منظمة العمل الدولية استجابة شاملة لألزمة  ●
المجاورة، تمشياً مع االلتزامات  السورية في البلدان

الدولية المتعهد بها في المؤتمرات العالمية بشأن األزمة، 
. وتشمل اإلنجازات 6112و 6112المعقودة في عامي 

المهمة في األردن ولبنان إضفاء السمة المنظمة على 
عمل الالجئين واستحداث آليات للتوظيف وتعزيز 

وف العمل وعمل التدابير الرامية إلى منع تدهور ظر
 األطفال في الزراعة والقطاع الحضري غير المنظم.

، ظلت منطقة الدول العربية 1027-1026وفي الفترة  .99

تعاني من حاالت النزاع وانعدام االستقرار على نطاق واسع 

ألسباب تتعلق بصفة خاصة باآلثار غير المباشرة لألزمة 

ت اراً ذاالسورية وما استتبعها من تدفق لالجئين خلّف آث

شأن في أسواق العمل المتوترة أصالً والموارد الشحيحة، 

دون أن يقتصر األمر على ذلك. وظلت الخطط اإلنمائية 

وبرامج اإلصالح، التي وضعتها الدول األعضاء في مجلس 

التعاون الخليجي، متأثرة بانخفاض أسعار النفط. وأثرت 

الدولية  مة العملهذه الحالة تأثيراً كبيراً في تنفيذ برنامج منظ

نتيجة للعمل الالئق في عشرة  22في المنطقة، حيث تحققت 

في المائة من الهدف  66بلدان وأقاليم، وهي نسبة ال تتجاوز 

المحدد لفترة السنتين. وللعديد من هذه النتائج آثار بعيدة 

المدى في المنطقة، من قبيل اعتماد أول قانون على اإلطالق 

ال القطاع الخاص وأسرهم في للضمان االجتماعي لعم

، 1026األرض الفلسطينية المحتلة في أيلول/ سبتمبر 

والتقدم المحرز في إطار مشروع لمنظمة العمل الدولية منفذ 

باالشتراك مع حكومة قطر، لتعزيز المساواة في المعاملة 

لصالح العمال المهاجرين من خالل إلغاء نظام الكفالة الذي 

الوظيفة بحرية. وأدى ذلك في عام كان يمنعهم من تغيير 

إلى إغالق ملف الشكوى المتعلقة بعدم تقيد قطر  1027

( واتفاقية تفتيش 19)رقم  2930باتفاقية العمل الجبري، 

(. وتحقق أكبر عدد من النتائج في 82)رقم  2927العمل، 

مجال تنمية روح تنظيم المشاريع وتنفيذ برامج البنية التحتية 

توسيع نطاق الحماية االجتماعية، حيث كثيفة العمالة و

شكلت هذه النتائج أهم عناصر استجابة منظمة العمل الدولية 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_545825.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_545825.pdf
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لحالة األزمة. وكان التقدم المحرز أقل بكثير من الهدف 

المحدد فيما يتعلق بالتعزيز المؤسسي لمنظمات أصحاب 

العمل ومنظمات العمال، الذي تأثر بمواطن العجز اإلقليمي 

 لحوار االجتماعي.الحالي في ا

وأدى التشديد على العمل الالئق في إطار برنامج عام .111

وفي مواجهة األزمات إلى طلب غير مسبوق على  1030

خدمات منظمة العمل الدولية على المستوى اإلقليمي. 

وتجلى هذا في تعميم العمل الالئق في التقارير السنوية 

داف للمنتدى العربي للتنمية المستدامة وإدراج األه

االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية في أطر عمل جديدة 

لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لصالح البحرين واألردن 

ولبنان واألرض الفلسطينية المحتلة واليمن وفي العديد من 

 أطر االستجابة لألزمات.

وتم التوصل إلى اتفاقات للبدء في وضع برامج قطرية .111

لبنان وُعمان واألرض الفلسطينية  جديدة للعمل الالئق في

المحتلة، ولتوسيع نطاق البرنامج القطري للعمل الالئق 

القائم في األردن. وصيغت البرامج من خالل مشاورات 

مكثفة مع الهيئات المكونة الثالثية واسترشدت ببرنامج عام 

وإطار نتائج أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة  1030

 الوطنية. اإلنمائية وخطط التنمية

ومن التطورات المهمة التي شهدتها فترة السنتين، الدور .112

متعاظم األهمية الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في 

مواجهة األزمة السورية، تمشياً مع االلتزامات الدولية 

المتعهد بها في المؤتمرات العالمية المعقودة بشأن هذه 

جابة . وركزت است1027و 1026المسألة في عامي 

منظمة العمل الدولية في األردن ولبنان على التدابير 

الالزمة الستحداث فرص عمل أكثر وأفضل لالجئين 

السوريين والمجتمعات المضيفة على السواء، بما يتمشى 

المبادئ التوجيهية بشأن سبل نفاذ الالجئين وغيرهم من مع 
، التي وضعتها األشخاص النازحين قسرًا إلى سوق العمل

(. وتشمل 9)اإلطار  1026مة العمل الدولية في عام منظ

أهم اإلنجازات إضفاء السمة المنظمة على عمل الالجئين 

واستحداث آليات التوظيف وتعزيز التدابير التي تمنع 

ظروف العمل غير المقبولة في االقتصاد غير المنظم في 

المناطق الحضرية وعمل األطفال في الزراعة وإيجاد 

قتران مع تحسين البنية التحتية الحرجة الوظائف باال

اقتصادياً من خالل برنامج االستثمار كثيف العمالة لمنظمة 

 العمل الدولية.

 

 

 9اإلطار 
 األردن ولبنان: مواجهة األزمة السورية 

 باالرتكاز على العمل الالئق

اير ا تعقيداً في عصرنا. وبحلول كانون الثاني/ ينتعتبر أزمة الالجئين السوريين أكبر حاالت الطوارئ اإلنسانية وأطولها وأكثره
 61مليون نسمة. ويعيش قرابة  9٫5الجئ سوري في األردن، وهو بلد يبلغ عدد سكانه حوالي  211 111، ُسجل أكثر من 6112

اد من وطأة في المائة من الالجئين في مخيمات مخصصة لهم، في حين وجد الباقون المأوى في المدن والمناطق الريفية، مما ز
مليون الجئ، أي ما يعادل ربع سكان البلد.  1٫5الضغوط على موارد األردن وسوق العمل فيه. وفي لبنان، يبلغ عدد الالجئين 

وركزت استجابة منظمة العمل الدولية خالل فترة السنتين على تعزيز إمكانيات الوصول إلى فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات 
والسكان المحليين على السواء، من خالل تنفيذ برامج األشغال العامة كثيفة اليد العاملة والعمل على مستوى القاعدة المضيفة لالجئين 

الشعبية في سالسل القيم الزراعية والدعوة إلى إدخال تغييرات مناسبة على السياسات واللوائح. وقد سمح تمويل الحساب التكميلي 
الدولية باستهالل األنشطة بطريقة سريعة ووضع منظمة العمل الدولية في موقع الوكالة الرائدة لألمم  للميزانية العادية لمنظمة العمل

 المتحدة في مجال العمالة وسبل العيش ومّكن المكتب من حشد موارد إضافية من مجموعة من الشركاء اإلنمائيين.

وزارة العمل عملية الحصول على تراخيص عمل الالجئين  : سّهل نشاط التوعية الذي قامت به منظمة العمل الدولية معاألردن
، صدر أكثر 6112وكانون األول/ ديسمبر  6112للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 

ق الريفية من ترخيص عمل آخر في المناط 12 111ترخيص عمل لالجئين السوريين في هذين القطاعين، وصدر  21 111من 
، دّشنت منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم المتحدة 6112خالل التعاونيات الزراعية ومتعددة األغراض. وفي آب/ أغسطس 

 لشؤون الالجئين أول مكتب للتوظيف داخل مخيم لالجئين في الزعتري.

تحديد وتنفيذ المشاريع كثيفة العمالة في أشد  : دعمت منظمة العمل الدولية وزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعية فيلبنان
شركة متعاقدة  61المجتمعات استضعافاً، ومعالجة الحاجة إلى تطوير البنية التحتية واستحداث الوظائف الالئقة في آن معاً. وشاركت 

مل . كما وضعت منظمة العفي مشاريع إنمائية منتجة، حيث وظفت العمال المحليين مع التركيز على الالجئين والنساء والمعوقين
الدولية أطراً للضمانات االجتماعية لحماية حقوق العمال وتعزيز أماكن عمل آمنة وسليمة. وبالتعاون مع نقابات العمال والحكومة، 

 اضطلع بنشاط في البقاع بهدف منع عمل األطفال في صفوف األطفال الالجئين.

ظمة العمل الدولية في األردن ولبنان، حكومات كندا والدانمرك وألمانيا وإيطاليا وكان من بين الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين لمن
 وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، فضالً عن االتحاد األوروبي.
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ونُظم في فترة السنتين تسعة أحداث إقليمية وأقاليمية .113

ت تبلغ ذروتها في المداوالمرتبطة بمبادرة مستقبل العمل، ل

المشتركة بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية 

وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن اإلنجازات المحققة في 

النهوض ببرنامج العمل الالئق ودور منظمة العمل الدولية 

في تحقيق مستقبل يسوده النمو الشامل بالترافق مع العمل 

وركزت إحدى هذه المداوالت  الالئق والتحديات المتبقية.

في االجتماع العربي الثالثي بشأن مستقبل العمل، المعقود 

، على التحوالت 1027في بيروت في نيسان/ أبريل 

اإلقليمية في عالم العمل، بما في ذلك في الدول التي تعاني 

 من أوضاع هشة.

وشملت المجاالت األخرى الستجابة منظمة العمل الدولية، .114

رات تقاسم المعارف بشأن الحماية االجتماعية تعزيز مباد

وهجرة اليد العاملة، بما في ذلك التعاون األقاليمي وخارج 

اإلقليم )فيما بين بلدان الجنوب(. ودعت منظمة العمل 

الدولية إلى إجراء مشاورات أقاليمية بشأن هجرة وحراك 

اليد العاملة، ضمت الهيئات المكونة الثالثية والمجتمع 

دولة عضواً من آسيا  11واألكاديميين البارزين من  المدني

وأفريقيا والدول العربية )لبنان، تشرين األول/ أكتوبر 

(، فضالً عن مؤتمر إقليمي بشأن "المرأة في 1027

األعمال واإلدارة: كسب الزخم في الشرق األوسط وشمال 

(. وقد وفر 1026أفريقيا" ُعقد في )ُعمان، شباط/ فبراير 

اً للحوار بشأن التقدم المحرز في اإلقليم فيما يتعلق ذلك منبر

 بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل.

وتشكل أو تّعزز عدد من الشراكات في فترة السنتين بهدف .115

االرتقاء بنشاط منظمة العمل الدولية في دعم الهيئات 

 المكونة وتحقيق تأثير أكبر. ومن األمثلة على ذلك:

 لبناء القدرات وتبادل المعارف بشأن  نُظّم نشاط إقليمي

أهداف التنمية المستدامة في كانون األول/ ديسمبر 

، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية 1026

واالجتماعية لغرب آسيا ومركز تورينو لصالح 

الهيئات المكونة وغيرها من أصحاب المصلحة من 

ة يمصر والعراق واألردن ولبنان واألرض الفلسطين

 المحتلة؛

  أُجريت دراسة إقليمية عن عمل األطفال، بالتعاون مع

جامعة الدول العربية، بهدف التأثير في 

السياسات والتعاون اإلقليمي في هذا المجال  وضع

 الحساس؛

  اتفق على خطة عمل مشتركة مع المكتب التنفيذي

لمجلس التعاون الخليجي، لدعم تنفيذ أنشطة بناء 

المعارف في مجاالت تنمية روح القدرات وتقاسم 

تنظيم المشاريع وسياسات التوظيف العادلة والتمييز 

 والنزاعات العمالية والحوار االجتماعي. 

                                                      
، االجتماع اإلقليمي السادس عشر إعالن باليمكتب العمل الدولي:    36

كانون األول/ ديسمبر  9-6آلسيا والمحيط الهادئ، بالي، إندونيسيا، 

 .APRM.16/D.6، الوثيقة 1026

 آسيا والمحيط الهادئ 3-4

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

 دولة عضواً. 62نتيجة للعمل الالئق في  121تحققت  ●

الالئق، نتيجة أو كثر للعمل  16دول أعضاء  5حققت  ●
حيث أحرزت تقدماً فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية 

 األربعة جميعها لمنظمة العمل الدولية.

برامج قطرية للعمل  8، كانت 6112بحلول نهاية عام  ●
برنامجاً آخر  61الالئق نشطة في اإلقليم، في حين كان 

 قيد اإلعداد.

، اعتماد 6112دعمت منظمة العمل الدولية في عام  ●
ؤساء دول وحكومات رابطة أمم جنوب شرق آسيا ر

إعالن فينسيان بشأن االنتقال من العمالة غير المنظمة 
إلى العمالة المنظمة نحو تعزيز العمل الالئق في رابطة 
أمم جنوب شرق آسيا فضالً عن اعتماد رابطة جنوب 

، خطة العمل من 6112آسيا للتعاون اإلقليمي في عام 
 مسائل المرتبطة بالهجرة.أجل التعاون بشأن ال

وقد أدى األداء االقتصادي الالفت الذي حققته آسيا في .116

العقود األخيرة إلى انتشال الماليين من براثن الفقر، لكن 

النمو السريع صاحبته زيادة انعدام المساواة واستمرار 

الهشاشة. وترتبط هذه التحديات ارتباطاً قوياً بمواطن العجز 

يتمثل أحد النواقص المشتركة في  في سوق العمل، حيث

ضعف إدارة سوق العمل، مما يقوض تنفيذ الحقوق 

 والمعايير وإنفاذها.

دولة  16نتيجة للعمل الالئق في  270وتحقق ما مجموعه .117

عضواً في اإلقليم، وكانت نتيجة واحدة أخرى ذات بعد 

الذي اعتُمد في االجتماع  36 إقليمي. وتمشياً مع إعالن بالي

ي اآلسيوي السادس عشر في كانون األول/ ديسمبر اإلقليم

، انصب تركيز عمل منظمة العمل الدولية بوجه 1026

خاص، على التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها، 

دول أعضاء  9تصديقاً جديداً من جانب  22مما أفضى إلى 

)الهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين 

ليشتي(. وركزت المجاالت  -نكا وتايلند وتيمور وسري ال

األخرى ذات األولوية على تقديم المساعدة للهيئات المكونة 

لتعزيز إدارة سوق العمل ووضع سياسات عادلة وفعالة في 

مجال هجرة اليد العاملة وحماية العمال من أشكال العمل 

غير المقبولة. وتطلب العدد المتزايد للبلدان ذات الدخل 

لمتوسط دعم منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجيات ا

بشأن االنتقال إلى السمة المنظمة، بما في ذلك من خالل 

تنمية القدرات لبناء أرضيات الحماية االجتماعية ووضع 

سياسات األجور وضمان استدامة المنشآت. كما تلقت 

الهيئات المكونة دعم منظمة العمل الدولية لسد الثغرة القائمة 

في المهارات في سوق العمل اليوم، وكذلك في سياق مبادرة 

 مستقبل العمل. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_537473.pdf


 6112-6112تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة       تقريـر المديـر العـام

36 

وتحقق تقدم إقليمي كبير في االنتقال إلى السمة المنظمة. .118

وبدعم من منظمة العمل الدولية، اعتمد رؤساء الدول 

والحكومات، الذين حضروا مؤتمري قمة رابطة أمم جنوب 

نسيان شرين في فيشرق آسيا الثامن والعشرين والتاسع والع

، إعالن فينسيان بشأن االنتقال من العمالة 1026في عام 

غير المنظمة إلى العمالة المنظمة نحو تعزيز العمل الالئق 

وتضمنت إجراءات  37في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

المتابعة التي اضطلع بها المكتب من باب االستجابة لطلبات 

ق آسيا، مشاريع الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شر

خطط عمل وطنية ودورة تدريبية في مركز تورينو بشأن 

وضع السياسات )استناداً إلى إحصاءات العمالة غير 

 المنظمة(.

كذلك، أسهمت منظمة العمل الدولية في اعتماد خطة العمل .119

من أجل التعاون بشأن المسائل المتصلة بالهجرة لرابطة 

حددت سبعة مجاالت جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، التي 

 رئيسية للعمل بشأن هجرة اليد العاملة:

 وضع إطار لتصنيف المهارات؛ 

 إعداد المهاجرين قبل المغادرة؛ 

 عقود العمل النموذجية والحد األدنى لألجور؛ 

 تبادل المعلومات وتقاسم المعارف؛ 

 التوظيف العادل واألخالقي؛ 

 اإلمكانات اإلنمائية االقتصادية للهجرة؛ 

 .استحداث آلية قضائية وخدمات الدعم 

ولضمان استدامة الخدمات المناسبة وعالية الجودة، وضع .111

المكتب منتجات معرفية وإرشادات سياسية وأدوات عملية 

في المجاالت ذات الصلة ببرنامج العمل الالئق، مع التركيز 

بلداً في ما  12بوجه خاص على مستقبل العمل. وشارك 

حواراً  23شأن مبادرة مستقبل العمل )حواراً ب 22مجموعه 

وطنياً وحوار إقليمي فرعي واحد لبلدان جزر المحيط 

الهادئ(. باإلضافة إلى ذلك، أتاح مؤتمر إقليمي نُظّم 

بالتعاون مع االتحاد الدولي لنقابات العمال في آسيا والمحيط 

الهادئ، للمنظمات المنتسبة إليه فرصة لمناقشة اآلثار 

مستقبل العمل بالنسبة إلى العمالة والعالقات المترتبة على 

الصناعية في اإلقليم. وفي حين كان هناك تنوع في هيكليات 

الحوارات الوطنية، ظهرت مواضيع مشتركة بشأن آثار 

التغير الديمغرافي والتقدم التكنولوجي وأهمية المهارات 

ورأس المال البشري واإلدارة السديدة واالستقرار 

ار االجتماعي الفعال، وتعزيز اإلنتاجية من المؤسسي والحو

خالل سالسل التوريد واإلمداد العالمية المستدامة والحماية 

االجتماعية الشاملة. وتواصل منح األسبقية لمواضيع 

مستقبل العمل بعد الحوارات الوطنية واتخذت التحضيرات 

لألحداث المواضيعية المقبلة لتقاسم المعارف، وال سيما 

داد تقرير إقليمي عن مستقبل المهارات وحوار عملية إع

رفيع المستوى بشأن مستقبل المرأة في العمل، من المزمع 

 .1028استهاللهما في عام 

وُوضع ما مجموعه تسعة برامج قطرية جديدة للعمل الالئق .111

خالل فترة السنتين، تتمشى جميعها مع أطر عمل األمم 

دامة ات التنمية المستالمتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجي

(. وفي كل حالة، 20)اإلطار  1030الوطنية وبرنامج عام 

أُنشئت لجنة توجيهية ثالثية لإلشراف على الرصد 

والمشاركة في اتخاذ القرارات االستراتيجية بشأن المسائل 

 المتعلقة بالعمل الالئق.

 

 

 11اإلطار 
 ليشتي -يمور البرامج القطرية المتكاملة للعمل الالئق: الصين وت

: تسليماً بالظروف االجتماعية واالقتصادية سريعة التطور في الصين والدور المتنامي للبلد في اإلدارة العالمية والتنمية الصين
إلقامة  6112المستدامة، وقّعت منظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي مذكرة تفاهم في أيلول/ سبتمبر 

، اعتمدت منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة في الصين، 6112استراتيجية وتنفيذها. وبناًء على ذلك، في آذار/ مارس  شراكة
أال وهي الوزارة واتحاد نقابات عموم الصين واتحاد المنشآت في الصين واإلدارة الحكومية لسالمة العمل، البرنامج القطري للعمل 

. ويستند هذا البرنامج إلى ثالث أولويات تشمل األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل 6161-6112الالئق في الصين للفترة 
الدولية، وهي: زيادة جودة العمالة وكميتها؛ تعزيز الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها داخل مكان العمل وخارجه؛ تعزيز سيادة 

 مل.القانون وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في الع

ويشمل التقدم المعّزو إلى تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق ما يلي: اضطالع مكتب اإلحصاءات الوطني في الصين باستعراض 
قرار المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل الستخدامه في النظام الوطني إلحصاءات العمل، الذي سيدعم إعداد 

لمقارنة لتعزيز سياسات العمالة؛ العمل مع الشركاء االجتماعيين بشأن الحماية االجتماعية لتوسيع نطاق بيانات عمل متسقة وقابلة ل
استراتيجية االمتثال من اإلنفاذ إلى إسداء المشورة، وذلك باستخدام أدوات منظمة العمل الدولية لتعزيز السالمة والصحة المهنيتين 

التوريد واإلمداد؛ العمل بشأن العمالة الشاملة لمسائل اإلعاقة والمساواة في المعاملة  في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي سالسل

                                                      
إعالن فنسيان بشأن االنتقال من  رابطة أمم جنوب شرق آسيا:   37

ظمة إلى العمالة المنظمة نحو تعزيز العمل الالئق في العمالة غير المن
لرابطة أمم جنوب  19و 18، مؤتمرا القمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 .1026أيلول/ سبتمبر  8-6شرق آسيا، فينسيان، 

http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
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، استهلت 6112لصالح النساء واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز في مكان العمل. وفي نيسان/ أبريل 
"تعزيز عالقات عمل منسجمة من خالل المفاوضة الجماعية"، منظمة العمل الدولية والوزارة تنفيذ مشروع ثالثي السنوات بعنوان 

 سيجري تنفيذه كمشروع تجريبي في مقاطعات هوباي ومنغوليا الداخلية وجيانغ سو.

ومن بين الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين لمنظمة العمل الدولية في الصين، حكومات أيرلندا والنرويج والواليات المتحدة، فضالً 
 مم المتحدة األخرى.عن وكاالت األ

واتحاد  ليشتي -: اعتمدت وزارة الدولة لسياسة التدريب المهني والعمالة وغرفة التجارة والصناعة في تيمور ليشتي -تيمور 
. ويدعم هذا البرنامج 6112في أيار/ مايو  6161-6112ليشتي، البرنامج القطري للعمل الالئق للفترة  -نقابات العمال في تيمور 

. وتتمثل األولويات والنتائج المتفق عليها في التالي: تعزيز العمالة 6131-6111لخطة الوطنية االستراتيجية للتنمية للفترة تنفيذ ا
 والحماية االجتماعية؛ التنمية االجتماعية واالقتصادية الريفية؛ إيجاد مؤسسات جيدة إلدارة سوق العمل.

-6112ليشتي للفترة -ة، اعتمدت الحكومة استراتيجية العمالة الوطنية في تيموروفي هذا اإلطار، وبدعم من منظمة العمل الدولي
والقانون العام للضمان االجتماعي، الذي يرسي أولى ُنظم الضمان االجتماعي االكتتابية في البلد، التي توفر أحكاماً بشأن  6131

العنصر الخاص بالتنمية الريفية في البرنامج القطري للعمل  إعانات الشيخوخة والوفاة والورثة واإلعاقة واألمومة/ األبوة. وبموجب
الالئق، استهلت منظمة العمل الدولية تنفيذ المرحلة الثانية لمشروعين رئيسيين للتعاون اإلنمائي، هما: "طرقات من أجل التنمية" 

ن المشروعان بإعادة تأهيل ما مجموعه (، قام هذا6112-6113و"تعزيز سبل الوصول إلى الطرق الريفية". وخالل المرحلة األولى )
ليشتي وصيانتها بحيث تكون صالحة للغاية في جميع األحوال الجوية،  -في المائة( من الطرق الريفية في تيمور  61كلم )قرابة  111

ية من بيع المنتجات في المائة في اإليرادات األسبوع 111في المائة وتحقيق زيادة بنسبة  51مما أدى إلى تقليص أوقات السفر بنسبة 
 ماليين دوالر من األجور المدفوعة 8الزراعية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والمدارس. وأُنفِق في االقتصاد المحلي 

 في المائة من القوة العاملة. 31للنساء والرجال الذين عملوا في إصالح الطرقات. وبلغ متوسط مشاركة المرأة في هذه المشاريع 

البرتغال ليشتي، حكومات أستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا و -بين الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين لمنظمة العمل الدولية في تيمور  ومن
 واالتحاد األوروبي.

 

وأقامت منظمة العمل الدولية ودعمت العديد من الشراكات .112

. ومن األمثلة على 1030والتحالفات حول برنامج عام 

 ذلك:

 رة تفاهم مع مجموعة منطقة المحيط أبرمت مذك

الهادئ المعنية ببناء القدرات لتنفيذ دراسات 

استقصائية منتظمة بشأن أسواق العمل المتقيدة 

بالمعايير الدولية، بغرض جمع البيانات لرصد 

مؤشرات العمل الالئق ومؤشرات أهداف 

المستدامة المعنية في بلدان جزر المحيط  التنمية

 الهادئ؛

 عاون مع النظام اإلحصائي لجماعة رابطة أمم استهل ت

جنوب شرق آسيا من أجل وضع إطار رصد الحماية 

االجتماعية في الرابطة في سياق أهداف التنمية 

 المستدامة؛

  أنشئت شبكة إقليمية للتعاون اإلنمائي لنقابات العمال

لدعم جهود النقابات الوطنية الرامية إلى جمع 

أن حقوق العمل والحقوق المعلومات واإلحصاءات بش

النقابية من أجل تحسين رصد أهداف التنمية 

 المستدامة ذات الصلة.

                                                      
 انظر:    38

ILO: The Oslo Declaration: Restoring confidence in jobs 

and growth, Ninth European Regional Meeting, Oslo, 8–11 

Apr. 2013, ERM.9/D.7. 

 أوروبا وآسيا والوسطى 3-5

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

 دولة عضواً. 19نتيجة للعمل الالئق في  28تحققت  ●

نتيجة أو أكثر للعمل  16حققت دولة عضو واحدة  ●
تحقيق األهداف الالئق، حيث أحرزت تقدماً في 

 االستراتيجية األربعة جميعها لمنظمة العمل الدولية.

برامج قطرية للعمل  9، كانت 6112بحلول نهاية عام  ●
منها خالل  5الالئق نشطة في اإلقليم، حيث ُوضعت 

 فترة السنتين.

بعد تصديق أوزبكستان على اتفاقية الحرية النقابية  ●
أصبحت  (،82)رقم  1918وحماية حق التنظيم، 

أوروبا وآسيا الوسطى أول إقليم يصدق على االتفاقيات 
 األساسية الثماني جميعها لمنظمة العمل الدولية.

المعتمد في االجتماع اإلقليمي  38وأرشد إعالن أوسلو،.113

، عمل منظمة 1023األوروبي التاسع في نيسان/ أبريل 

العمل الدولية على الصعيد اإلقليمي وأثرى االستراتيجيات 

لى الصعيد القطري، على النحو المبين في البرامج ع

، 1027القطرية للعمل الالئق. وفي تشرين األول/ أكتوبر 

اعتُمد االتجاه االستراتيجي لإلقليم في االجتماع اإلقليمي 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210356.pdf
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 39األوروبي العاشر، كما يتجلى في مبادرة إسطنبول.

 مارس هذه الوثيقة إلى مجلس اإلدارة في آذار/ جرى تقديمو

1028. 

وأسهمت إجراءات منظمة العمل الدولية في فترة السنتين .114

بلداً ضمن جميع  29نتيجة في  78في تحقيق ما مجموعه 

مجاالت النتائج السياسية، باستثناء العمل الالئق في 

االقتصاد الريفي، الذي لم يمنحه اإلقليم األولوية في الفترة 

الة . وُسجلت إنجازات مهمة في مجاالت عم1026-1027

الشباب والمنشآت المستدامة وظروف العمل )ال سيما 

السالمة والصحة المهنيتان( وأشكال العمل غير المقبولة 

(، 22واالمتثال لمعايير العمل والحوار االجتماعي )اإلطار 

فضالً عن مجاالت األولوية الناشئة األخرى، من قبيل 

 إضفاء السمة المنظمة وهجرة اليد العاملة. 

 

 11 اإلطار
 االمتثال لمعايير العمل الدولية كأولوية إنمائية: أوكرانيا وأوزبكستان

، صدقت أوكرانيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي )المعايير 6112في حزيران/ يونيه  أوكرانيا:
انون األوروبي للضمان االجتماعي. وبناًء على ، وقع البلد على الق6112(. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 116)رقم  1956الدنيا(، 

طلب الحكومة األوكرانية، أقامت منظمة العمل الدولية شراكة مع مجلس أوروبا لتعزيز القدرات الوطنية بهدف تحديث نظام الحماية 
صالحات التي ليقات على اإلاالجتماعية في البلد في ضوء هذين المعيارين. وفي إطار متابعة التصديق على االتفاقية، قدم المكتب تع

، ودعم النقاش الوطني بشأن مراجعة الحد 6112أُدخلت على نظام المعاشات التقاعدية والتي ُنفذت بنجاح في تشرين األول/ أكتوبر 
انون ك 1األدنى لألجور، التي طال انتظارها. وكان من المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة بمضاعفة الحد األدنى لألجور اعتباراً من 

في المائة، في حين كان ُينتظر  19إلى إحداث آثار إيجابية، نظراً إلى أن نمو متوسط األجور بالقيم الحقيقية بلغ  6112الثاني/ يناير 
 في المائة. 32بنسبة  6112أن ينمو متوسط األجور بالقيم االسمية في عام 

الجتماعية في سياق استراتيجيات االنتعاش في أوروبا الوسطى وقد تم تمويل عمل منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية ا
 والشرقية من خالل الحساب التكميلي للميزانية العادية.

، استثمر المكتب بكثافة في أوزبكستان بهدف ضمان إحراز تقدم في االمتثال للمبادئ 6112-6112في الفترة  أوزبكستان:
طن، ال سيما فيما يتعلق بعمل األطفال والعمل الجبري. وبدعم من حكومة الواليات والحقوق األساسية في العمل في مجال جني الق

المتحدة، وبالشراكة مع البنك الدولي، كفلت منظمة العمل الدولية رصد عمل األطفال والعمل الجبري أثناء جني القطن. وأجريت مرة 
ة الموسمية في الزراعة كانت قد أجريت للمرة األولى ، دراسة استقصائية بشأن ممارسات التوظيف والعمال6112أخرى في عام 

، مما أسفر عن تقدير عدد العمال الذين يشاركون في جني القطن ألسباب خارجة عن إرادتهم. وأوصى تقرير رصد 6115في عام 
استدامة جهود الرصد هذه الصادر عن منظمة العمل الدولية، باتخاذ المزيد من التدابير الحاسمة لضمان  1 ،6112الطرف الثالث لعام 

 من خالل إدخال تحسينات على بناء القدرات والتعليم والتدريب وممارسات التوظيف وظروف العمل ونظام عالقات العمل. 

، اعتمد البرلمان األوروبي قراراً بشأن أوزبكستان سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي 6112وفي كانون األول/ ديسمبر 
عمل األطفال والعمل الجبري والقضاء عليهما، والستئصال ممارسات التوظيف القسرية خالل موسم جني القطن.  بذلها البلد لمنع

، اعتمدت أوزبكستان 6112وتضمن القرار العديد من اإلشارات إلى عمل منظمة العمل الدولية في هذا المجال. وفي آذار/ مارس 
أوزبكستان واالتحاد األوروبي، مما يوسع نطاق أحكام االتفاق ليشمل التجارة الثنائية قانون التصديق على اتفاق الشراكة والتعاون بين 

 (.6111في مجال النسيج )

 انظر:   1
ILO: Third-party monitoring of measures against child labour and forced labour during the 2016 cotton harvest in Uzbekistan, report submit-
ted to the World Bank by the International Labour Office (Geneva, 2017). 

 

وخالل فترة السنتين، اعتمدت خمسة برامج قطرية جديدة .115

 أذربيجانللعمل الالئق في صيغتها النهائية )ألبانيا و

وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان(، وجرى توقيع 

برنامج جديد للتعاون مع االتحاد الروسي. وتتمشى هذه 

البرامج مع األولويات الوطنية والجهود المبذولة لتنفيذ 

 .1030برنامج عام 

                                                      
 انظر:    39

ILO: The Istanbul Initiative for the Centenary: Future for 

Decent Work for strong and responsible social partnership 

in Europe and Central Asia, Tenth European Regional 

Meeting, Istanbul, Turkey, 2–5 Oct. 2017, ERM.10/D.10. 

ومن التطورات المهمة في اإلقليم، تصديق أوزبكستان على .116

 2928وحماية حق التنظيم، اتفاقية الحرية النقابية 

(، لتكون بذلك أوروبا وآسيا الوسطى أول إقليم 87 )رقم

تصدق فيه الدول األعضاء كلها على االتفاقيات األساسية 

 الثماني جميعها لمنظمة العمل الدولية.

http://pubdocs.worldbank.org/en/269051485892885586/IOL-Monitoring-Report.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579907.pdf
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 26وقدم اإلقليم دعماً مكثفاً لمبادرة مستقبل العمل: شارك .117

حواراً ثالثياً ُعقد  30بلداً في أكثر من  22بلداً من أصل 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي الفرعي، بما في ذلك 

مؤسسات االتحاد األوروبي ومجلس شمال أوروبا ورابطة 

 الدول المستقلة.

وعززت منظمة العمل الدولية شراكتها االستراتيجية مع .118

االتحاد األوروبي. وأُطلقت مشاريع تعاون جديدة لتعزيز 

لدولية في عدة بلدان تقيم عالقات معايير منظمة العمل ا

تجارية مع االتحاد األوروبي. وقد جاء المنشور المعنون 

الحديث عن األزمة: الحوار االجتماعي واتجاهات العالقات 
تتويجاً  20،الصناعية في بلدان مختارة في االتحاد األوروبي

للتعاون الناجح بين منظمة العمل الدولية واالتحاد األوروبي 

وتحليل االتجاهات الناشئة والممارسات الجيدة في لتوثيق 

الفترة التالية لألزمة االقتصادية والمالية في أوروبا. 

وبموازاة ذلك، أبرمت منظمة العمل الدولية أو جّددت 

اتفاقات شراكتها مع حكومات الدانمرك والنرويج والسويد، 

فضالً عن حكومة االتحاد الروسي ولوكويل ورابطة 

 كوالتة والبسكويت والحلويات في أوروبا.صناعة الشو

وركزت التحالفات داخل منظومة األمم المتحدة على .119

االئتالفات القائمة على القضايا المطروحة حول غايات 

أهداف التنمية المستدامة، ال سيما فيما يتعلق بالحماية 

االجتماعية وتنمية الشباب والعمل الجبري وعمل األطفال. 

مل الدولية العمل بالشراكة مع اللجنة وواصلت منظمة الع

االقتصادية ألوروبا عن طريق اإلسهام في مختلف فُرق 

العمل المعنية بالمسائل المتصلة باإلحصاءات مثل بيانات 

أهداف التنمية المستدامة وقياس حراك اليد العاملة وتقييم 

الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر، وكذلك عن طريق 

في اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء المشاركة كعضو 

 المعني بقياس نوعية العمالة.

وأُقيمت شراكة ثالثية مع مجلس التعاون اإلقليمي لمنطقة .121

غرب البلقان لتوفير الخبرة التقنية وتسهيل المشاركة الفعالة 

لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في أعمال 

امج اإلصالح المجلس المذكور بشأن الدعامة الثالثة لبر

االقتصادي والشبكة اإلقليمية الفرعية لتنسيق إدارات 

التوظيف العامة. باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار شراكة 

إقليمية راسخة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في آسيا 

الوسطى وبلدان رابطة الدول المستقلة ومنطقة غرب 

ة على صالبلقان، ركز العمل على الصعيد القطري بصفة خا

من أهداف التنمية المستدامة  8العمالة بغية تحقيق الهدف 

بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي المستدام، مسترشداً 

 (.211 )رقم 2962بأحكام اتفاقية سياسة العمالة، 

 

                                                      
 انظر:    20

I. Guardiancich and O. Molina (eds): Talking through the 

crisis: Social dialogue and industrial relations trends in se-

lected EU countries (Geneva, ILO, 1997). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
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 المحركات السياسية المشتركة - 2

 

 نبذة عن نتائج العمل الالئق

في المائة من النتائج المحققة على  19نسبة أسهمت  ●
الصعيد القطري في جميع المجاالت السياسية، إسهاماً 
كبيراً في التصديق على معايير العمل الدولية أو 

في المائة على تعزيز  53تطبيقها، وساعدت نسبة 
في المائة  12الحوار االجتماعي، وشجعت نسبة 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

، توصل فريق عامل ثالثي مبادرة المعاييرفي إطار  ●
اتفاقية وتوصية بالية، وكذلك  23إلى استنتاجات بشأن 

 مهنيتين.صكاً يتعلق بالسالمة والصحة ال 19بشأن 

معلومات محدثة عالمية  مبادرة المرأة في العملقدمت  ●
وخاصة بكل بلد بشأن االتجاهات والتحديات المتعلقة 

ائمة ق بالمرأة في سوق العمل كأساس لسياسات ابتكارية
 على البينات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

ثالثة  1027-1026واعتمد البرنامج والميزانية للفترة .121

معايير العمل الدولية والحوار  -محركات سياسية مشتركة 

ناول تت -االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز 

لية وذات المسائل المالزمة حقاً لوالية منظمة العمل الدو

الصلة بجميع مجاالت أنشطتها. وقد أثرت المحركات 

السياسية عملية تصميم استراتيجيات النتائج على الصعيد 

العالمي، فضالً عن تنفيذها على الصعيد القطري. وتعكس 

نتائج العمل الالئق المحققة في فترة السنتين بدعم من منظمة 

حرك واحد أو العمل الدولية، التقدم المحرز في النهوض بم

 اثنين أو المحركات السياسية الثالثة جميعها.

وفي بداية فترة السنتين، اعتمد المكتب نظام عالمات .122

ألغراض التخطيط والرصد كوسيلة لقياس مدى إسهام 

النتائج القطرية في االرتقاء بالمحركات السياسية المشتركة. 

 واستناداً إلى الضوابط المتفق عليها في منظومة األمم

المتحدة فيما يتعلق بعالمات المساواة بين الجنسين، ُصنفت 

كل نتيجة من نتائج البرامج القطرية على أساس جدول من 

أربع فئات، ابتداًء من صفر )ال يُتوقع أن تُسهم في المحرك( 

ألف )يُتوقع  1)يُتوقع أن تُسهم فيه إسهاماً محدوداً( ثم  2ثم 

باء )المحرك  1والً إلى أن تُسهم فيه إسهاماً كبيراً( ووص

السياسي المشترك هو الهدف الرئيسي(. وبالتالي، ُصنفت 

كل نتيجة قطرية محسوبة في عملية إعداد التقارير 

البرنامجية على أساس الجدول نفسه فيما يتعلق بكل محرك 

 سياسي مشترك، بعد عملية ضمان الجودة.

 نتيجة للعمل الالئق من أصل 236وفي المجموع، ُصنفت .123

ألف أو  1في المائة( إما باستخدام عالمة  29نتائج ) 707

باء في المحركات السياسية الثالثة جميعها  1عالمة 

في المائة(  28نتيجة ) 219(، في حين أسهمت 21)اإلطار 

إسهاماً محدوداً في المحركات السياسية الثالثة جميعها 

ين ت(. ولم تُمنح أي نتيجة مبلّغ عنها لفترة السن2)الشكل 

 عالمة صفر.

 توزيع النتائج القطرية بحسب اإلسهام  :1الشكل 

 في المحركات السياسية المشتركة

 

 

 

 

 

إسهام محدود

       محركات   

أو إسهام كبير

رئيسيهدف

من     

      المحركات

ي إسهام كبير أو هدف رئيس
       محركات   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
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 12اإلطار 
 الحلقات الحميدة: إحداث تغييرات في معايير العمل الدولية 
 والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز

ألرجنتين تقدماً كبيراً في تحسين ظروف العمل وإضفاء السمة المنظمة على ، أحرزت ا6112-6112: في الفترة األرجنتين
وهي فئة سكانية تتألف في معظمها من النساء ذوات الدخل المنخفض ويمثل العمال المهاجرون فيها نسبة  -وضع العمال المنزليين 

ين عمال المنزلين، نظمت نقابة العمال المنزليساحقة. وباستخدام "وثيقة معلومات" وتطبيق هاتف ذكي يتضمن تفاصيل عن حقوق ال
( حملة الستثارة الوعي، شملت دليالً للتوعية بشأن حقوق Sindicato de Amas de Casa de la República Argentinaفي األرجنتين )

ى ظمة العمل الدولية، علومسؤوليات أصحاب العمل في المنازل الخاصة. وُيشجع الدليل الذي اعُتمد في ُورش عمل ثالثية نظمتها من
( 611)رقم  6111( وتوصية العمال المنزليين، 189)رقم  6111عدم التمييز والحوار االجتماعي وتطبيق اتفاقية العمال المنزليين، 

 (.113)رقم  1925واتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، 

بدعم من حكومتي اليابان وسويسرا وبرنامج الخليج العربي  -ة : قدمت منظمة العمل الدوليجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
المساعدة إلى الحكومة والشركاء االجتماعيين إلطالق برنامج متكامل لتعزيز سبل العيش الريفية  -لمنظمات األمم المتحدة اإلنمائية 

رة التجريبية. وركز البرنامج الذي ُنفذ في الفتوالعمل الالئق، مع التركيز على النساء والقرويين من األقلية اإلثنية في المناطق 
، على بناء قدرات المنظمات وأصحاب العمل والعمال المحليين في مجال االستثمارات كثيفة العمالة وتنمية المهارات 6112-6112

ية حدوث نتائج األولواالرتقاء بسالسل القيم وتعزيز المنشآت الصغيرة وتحسين ظروف العمل والمساواة بين الجنسين. وُتظهر ال
تغييرات إيجابية في إعادة توزيع األدوار بين الجنسين في المنازل والمزارع وفي الشؤون المجتمعية، فضالً عن زيادة دخل األسرة. 
وشاركت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بنشاط في البرنامج، حيث وضعت خطط عمل مشتركة لتدريب المنتسبين إليها 

من قبيل السالمة والصحة في مكان العمل. واستندت مبادرات بناء القدرات والمبادرات الترويجية لمنظمة العمل الدولية  بشأن مسائل
إلى االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين والمساواة بين الجنسين وظروف العمل، مما ساعد بدوره على المضي 

 قدماً بتطبيق هذه المعايير.

 

 معايير العمل الدولية  4-1

أولت أنشطة منظمة العمل الدولية على الصعيد العالمي .124

بشأن معايير العمل الدولية عناية خاصة إلشراك الهيئات 

المكونة بشكل فعال في نظام المعايير لزيادة مشاركتها فيه 

وملكيتها له. وتطلب ذلك بذل جهود متواصلة في إطار 

(، 23لمنظمة العمل الدولية )اإلطار  مبادرة المعايير

لضمان بقاء معايير العمل الدولية مواكبة للعصر ومتصلة 

 بعالم عمل متغير. 

المائة من  في 9استهدفت نسبة  وعلى الصعيد القطري،.125

النتائج المحققة خالل فترة السنتين مباشرة تطبيق معايير 

في المائة إسهاماً كبيراً في  20العمل الدولية، في حين أسهم 

 22وأسهم  المضي قدماً بهذا المحرك السياسي المشترك.

 في المائة من النتائج إسهاماً محدوداً في هذا الصدد

فة ضمن جميع مجاالت (. وتحققت النتائج المستهد1 )الشكل

في المائة( في  90النتائج السياسية، حيث اندرج معظمها )

إطار النتائج المتعلقة بمعايير العمل الدولية وأشكال العمل 

غير المقبولة واالمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش 

 العمل.

 

 

 13اإلطار 
 2112-2112: التقدم المحرز في الفترة مبادرة المعايير

خالل فترة السنتين، اجتمع الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير ثالث مرات وأعد برنامج عمل أولياً واستنتاجات 
صكاً بشأن السالمة والصحة المهنيتين. ونتيجة لهذا العمل، قرر مؤتمر العمل الدولي  19بالية، فضالً عن اتفاقية وتوصية  23بشأن 

صكوك أخرى. وبغية ضمان متابعة مستدامة لتوصيات الفريق العامل  1سحب صكين باليين وإلغاء  6112في حزيران/ يونيه 
لدعم وضع سياسات وخطط عمل وطنية ثالثية شمولية بشأن التصديق  الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير، اتخذ المكتب خطوات

 على المعايير وتطبيقها وتقديم التقارير بشأنها وإدماجها في البرامج القطرية للعمل الالئق.

وسهل المكتب أيضاً المشاورات الثالثية بشأن تعزيز سلطة وفعالية آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية ضمن اإلطار 
 ، خطة عمل محددة زمنياً.6112دستوري الحالي للمنظمة، مما أدى إلى اعتماد مجلس اإلدارة في آذار/ مارس ال

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
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توزيع النتائج القطرية : معايير العمل الدولية :2الشكل 

 بحسب عالمة اإلسهام

 

وركزت استراتيجية تعميم معايير العمل الدولية في جميع .126

سور بين عمل هيئات النتائج السياسية على بناء الج

اإلشراف والمساعدة التي يقدمها المكتب على الصعيدين 

العالمي والقطري. وتواصل ذلك بضمان تدفق المعلومات 

والتعقيبات على نحو متواصل من هيئات اإلشراف إلى 

هياكل منظمة العمل الدولية في األقاليم والعكس بالعكس. 

عايير في وفي هذا الصدد، وبعد دورة لجنة تطبيق الم

، وعمالً بتوجيهاتها، قام المكتب 1026حزيران/ يونيه 

بلداً من  26بتنظيم وتنفيذ بعثات لمتابعة األولويات في 

تموز/ يوليه إلى تشرين األول/ أكتوبر. وسمح ذلك للجنة 

الخبراء ببحث التقدم المحرز وتقديم المزيد من التعقيبات 

 وفي السياق خالل اجتماعها في تشرين الثاني/ نوفمبر.

نفسه، شاركت المكاتب القطرية لمنظمة العمل الدولية 

والفرق التقنية المعنية بالعمل الالئق في األقاليم في إعداد 

دورتي لجنة الخبراء في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون 

من خالل  1027و 1026األول/ ديسمبر من عامي 

 ت هذهالمؤتمرات والحلقات الدراسية اإللكترونية. وساعد

االجتماعات على تبادل المعلومات المحدثة عن التقدم 

المحرز في تطبيق االتفاقيات المصدق عليها على الصعيد 

 القطري.

وأثبتت هذه االتصاالت في االتجاهين أنها فّعالة في ربط .127

األولويات المنبثقة عن هيئات اإلشراف باالحتياجات 

بلدان. والطلبات الصادرة عن الهيئات المكونة في ال

وأظهرت الخبرة المكتسبة خالل فترة السنتين فوائد تعزيز 

هذا النهج الذي ينبغي اتباعه منذ المراحل المبكرة لدورة 

 برمجة فترة السنتين لمنظمة العمل الدولية.

وواصل المكتب تعزيز هذه الحلقة الحميدة من اإلرشاد .128

والدعم والتبليغ في سياق مشاريع محددة. وبدعم من 

ضية األوروبية وبالتركيز على تنفيذ تعليقات هيئات المفو

اإلشراف في منظمة العمل الدولية، نُفذت مشاريع في عشرة 

بلدان مستفيدة من ترتيب الحوافز الخاص من أجل التنمية 

                                                      
متابعة المناقشة بشأن الحوار االجتماعي في مكتب العمل الدولي:    22

 ،(: خطة العمل1023الدورة الثانية بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي )
، 1023، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر 329مجلس اإلدارة، الدورة 

 .GB.319/POL/3 (Rev.1)الوثيقة 

المستدامة واإلدارة السديدة، التابع لالتحاد األوربي )نظام 

دة من ااألفضليات المعمم وأكثر(. وستُطبق الدروس المستف

هذه المشاريع في سياقات وحاالت أخرى بغية االستفادة من 

الدور المعياري لمنظمة العمل الدولية لزيادة أهمية وأثر 

أنشطتها في مجال التعاون اإلنمائي. وفيما يلي بعض األمثلة 

 على النتائج المحققة:

  عدة تقارير متأخرة  1027قدمت كابو فيردي في عام

دق عليها، بما فيها عن اتفاقية عن االتفاقيات المص

( 87 )رقم 2928الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 

 2929واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

 (؛98)رقم 

  أنشأت وزارة الرعاية 1027في آذار/ مارس ،

االجتماعية والعمل في منغوليا لجنة فرعية ثالثية 

 مات الناشئة عنمسؤولة عن ضمان وفاء البلد بااللتزا

التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتقديم 

التقارير في وقتها إلى هيئات اإلشراف في منظمة 

العمل الدولية، وسد الثغرات في التنفيذ، وهو ما أدى 

 إلى تنقيح قانون العمل؛

  في باكستان، أعدت الحكومة تقريراً شامالً عن وضع

ألساسية وخطة إصالح تطبيق االتفاقيات الثماني ا

لتحسين تنفيذ معايير العمل الدولية، تمشياً مع تعليقات 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، 

حيث أصبحا جزءاً من تقرير باكستان بشأن نظام 

 .1026األفضليات المعمم وأكثر في 

 الحوار االجتماعي 4-2

ر االجتماعي استرشدت الجهود الرامية إلى تعزيز الحوا.129

في جميع النتائج السياسية العشر باستراتيجية البرنامج 

وخطة عمل منظمة العمل  1027-1026والميزانية للفترة 

 1027.22-1022الدولية بشأن الحوار االجتماعي للفترة 

وشكلت المشورة السياسية وتنمية قدرات الهيئات المكونة 

وتسهيل الثالثية، إلى جانب توليد المعارف وتقاسمها 

المشاورات، الوسيلة الرئيسية المتبعة لدعم الدول األعضاء 

من أجل تعزيز مؤسسات وعمليات الحوار االجتماعي، 

فضالً عن تحسين أطر الحوار االجتماعي والمفاوضة 

 الجماعية.

واُدرج الحوار االجتماعي، بدرجات متفاوتة وبأشكال .131

لى مختلفة، في معظم تدخالت منظمة العمل الدولية ع

في المائة من النتائج  23الصعيد القطري. وأسهم قرابة 

المحققة خالل فترة السنتين إسهاماً كبيراً في الحوار 

االجتماعي أو استهدف مباشرة النهوض بهذا المحرك 

(. وقد لوحظ هذا النمط في جميع مجاالت النتائج 3)الشكل 

السياسية، إذ تحققت معظم النتائج بمشاركة مباشرة من 

هيئات المكونة الثالثية التي اعتمدت بدورها على الحوار ال

 

  إسهام محدود

(51 %) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_222313.pdf
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السياسي المستمر وممارسة الحوار االجتماعي من أجل 

 التوصل إلى توافق في اآلراء.

 توزيع النتائج  :الحوار االجتماعي :3الشكل 
 بحسب عالمة اإلسهام

 
وتفاوت مستوى اإلسهام في الحوار االجتماعي بحسب .131

تسم بأهمية خاصة فيما يتصل بالنتائج مجاالت النتائج، وا

المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك بالنسبة إلى الشباب، وتنمية 

 المنشآت، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

  أدى وضع سياسات العمالة الوطنية أو برامج عمالة

الشباب إلى تعزيز مجالس العمالة الثالثية أو 

انا مؤسسات الحوار االجتماعي المماثلة في غ

والمغرب وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة 

 وتونس؛

  أثبت الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية

أهميتهما الخاصة فيما يتعلق بسياسات األجور في 

كوستاريكا وجنوب أفريقيا، وشكال جزءاً ال يتجزأ من 

التدخالت الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين 

ي األردن وزمبابوي، وكذلك على وعدم التمييز ف

الصعيد العالمي، مثالً في التصدي للعنف على أساس 

 نوع الجنس؛

  في إطار اللجان الثالثية الوطنية، تم تنظيم األعمال

الخفيفة ووضعت قوائم وطنية باألعمال الخطيرة 

بالنسبة إلى عمل األطفال في شيلي وكوت ديفوار 

ه في اتفاقية وهندوراس، على النحو المنصوص علي

 (.281)رقم  2999أسوأ أشكال عمل األطفال، 

وكثيراً ما أسفرت الحوارات السياسية واالجتماعية في .132

صفوف الهيئات المكونة عن وضع اتفاقات وخطط عمل 

تشمل عدة بلدان أو جهات فاعلة. وقد تعاونت الهيئات 

المكونة في عدد من البلدان، على وضع استراتيجيات 

االمتثال في مكان العمل وتهيئة بيئات عمل  وطنية لتعزيز

 آمنة ومنتجة. ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

  وضعت الوفود الثالثية من مصر والمغرب وتونس

برنامج عمل لتنسيق جهودها في إدارة هجرة اليد 

 العاملة؛

  أُبرمت اتفاقات ثالثية بشأن إضفاء السمة المنظمة

غير المعلن عنه  على االقتصاد غير المنظم والعمل

 في كوستاريكا واليونان؛

  في كوت ديفوار وغانا والمكسيك والسنغال وجنوب

أفريقيا، شاركت الهيئات المكونة الثالثية في تشخيص 

التحديات الرئيسية القائمة أمام عملية إضفاء السمة 

المنظمة واتفقت على وضع استجابات سياسية أو 

 خرائط طريق؛

 ريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، في خمسة بلدان في أف

أُجريت حوارات وطنية تشاركية قائمة على التقييم 

بشأن أرضيات الحماية االجتماعية باستخدام المنهجية 

العامة لمنظمة العمل الدولية، حيث تضطلع الهيئات 

المكونة الثالثية والشركاء اآلخرون بتحليل ثغرات 

ء حول الحماية االجتماعية وبناء توافق في اآلرا

 األولويات والتوصيات السياسية؛

  ،في غيانا واألرض الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا

تعاونت الهيئات المكونة على وضع استراتيجيات 

لتعزيز االمتثال في مكان العمل، مما أدى الحقاً إلى 

 إدخال إصالحات على قانون العمل؛

 في غرينادا وساموا، أدى التعاون إلى اعتماد سياسات 

وأطر ومواصفات وطنية بشأن السالمة والصحة 

 المهنيتين؛

  عملت الهيئات المكونة معاً في بنغالديش وكولومبيا

ومصر لتعزيز البرامج الرامية إلى تحسين إدارة 

 العمل وتفتيش العمل.

وعززت منظمة العمل الدولية شراكاتها مع الرابطة الدولية .133

سات المماثلة للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤس

والمفوضية األوروبية والمؤسسة األوروبية للنهوض 

بظروف المعيشة والعمل بهدف تعزيز قدرات المؤسسات 

الوطنية للحوار االجتماعي والجهات الفاعلة وتوسيع نطاق 

 .1030قاعدة المعارف، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج عام 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز 4-3

التوجه االستراتيجي  مبادرة المرأة في العملدعمت .134

ألنشطة منظمة العمل الدولية على الصعيد العالمي بشأن 

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز خالل فترة السنتين 

(. وعلى المستوى القطري، ركزت عمليات 22 )اإلطار

التنفيذ على تقديم الدعم للهيئات المكونة للمضي قدماً بهذا 

المحرك تمشياً مع تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة. 

واضطلع التقدم المحرز في إطار المحركات السياسية 

المشتركة بدور مهم في تمكين المرأة والفئات األكثر 

ترك على الهامش، بمن فيها المعوقون عرضة ألن تُ 

والمجتمعات األصلية أو األقليات اإلثنية والمثليات 

والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الجنس وحاملو 

سمات الجنسين واألشخاص المصابون بفيروس نقص 

 المناعة البشرية واإليدز أو المتأثرون به، وغيرهم.

 

هدف رئيسي 
     

إسهام كبير
      

إسهام محدود 
      

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
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 14اإلطار 
 تنفيذ مبادرة المرأة في العملالتقدم المحرز في 

على معالجة العقبات التي تحول دون تحقيق العمل الالئق للنساء،  مبادرة المرأة في العمل، ركزت 6112-6112خالل الفترة 
ز الذي يقوض إمكانية الحصول على العمل الالئق؛ األجور المتدنية وعدم وجود أجور متساوية؛ عدم االعتراف بأعمال وهي: التميي

الرعاية وتوزيعها غير المتساوي وبخس قيمتها؛ العنف والتحرش في عالم العمل. وقد وفرت مجموعة من المبادرات البحثية والمعرفية 
ات سياسية رئيسية للتغيير التحويلي الجنساني. وشملت هذه المجموعة المنشورات التالية: خط أساس لالتجاهات، فضالً عن محرك

لمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون االجتماعية: االتجاهات بالنسبة للمرأة في   1؛6112المرأة في العمل: االتجاهات في عام 
النساء في بعنوان  1(6112وأمريكا الالتينية والكاريبي ) 3(6112تقريران إقليميان للشرق األوسط وشمال أفريقيا ) 6؛6112عام 

. واسُتهل تقرير رائد، بالشراكة مع مؤسسة كالوب، أكد أن المرأة تتطلع إلى وظائف مدفوعة قطاع األعمال واإلدارة: كسب الزخم
القطرية  كل إقليم. وكان من شأن البيانات األجر وأن التوفيق بين العمل واألسرة والحصول على الرعاية يشكالن تحديين رئيسيين في

المستمدة من تقرير منظمة العمل الدولية ومؤسسة كالوب، أن ساعدت على نقل النقاش في بعض البلدان من التساؤل عما إذا كانت 
قليمي الوطني واإل المرأة ترغب في العمل في وظائف مدفوعة األجر وعما إذا كان ذلك مقبوالً، إلى مناقشات سياسية على المستويين

 بشأن التحديات الرئيسية واألساليب االبتكارية للتغلب عليها.

( لمؤتمر العمل الدولي، حيث سيناقش وضع 6118) 112وركز أحد تيارات العمل المهمة على األعمال التحضيرية للدورة 
لة ن القوانين والسياسات والممارسات ذات الصمعيار بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك تجميع وتقاسم المعارف بشأ

 لتنوير المناقشة في المؤتمر.

، بقيادة منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة 6112وشكل إطالق االئتالف الدولي للمساواة في األجور في أيلول/ سبتمبر 
ر للمبادرة. والغرض من هذا االئتالف الذي أُنشئ لإلسهام للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مكوناً رئيسياً آخ

من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على المساواة في األجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة  5-8في تحقيق الغرض 
 طاق الشراكات القائمةالمتساوية، هو توفير إطار لتعزيز الخبرات في صفوف مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة وتوسيع ن

 وأثرها.

في مركز  6112كذلك، شكلت مجاالت تركيز مبادرة المرأة في العمل، المواضيع الرئيسية ألكاديمية قضايا الجنسين لعام 
 دولة عضواً. 29رجالً من  63امرأة و 116تورينو، الذي وفر التدريب لنحو 

 ندرز( والسويد، فضالً عن مجلس الوزراء النوردي.وحظيت المبادرة بدعم من حكومات أستراليا وبلجيكا )فال

  :Women at Work: Trends 2016ILO .(Geneva, 2016)انظر:    1
  :Social Outlook: Trends for Women 2017and World Employment ILO .(Geneva, 2017)انظر:    6
 Women in business and management: Gaining momentum in the Middle East and North Africa .(Geneva, 2016)  انظر:  3
  :Women in business and management: Gaining momentum in Latin America and the CaribbeanILO .(Geneva, 2017)  انظر:  1

ومن بين مجموع النتائج المحققة في جميع مجاالت النتائج .135

في المائة مباشرة المساواة بين  7السياسية، استهدفت 

في  20التمييز، في حين أسهم ما يقرب من  الجنسين وعدم

(. وغالباً 2 المائة إسهاماً كبيراً في النهوض بهما معاً )الشكل

جداً ما تعكس هذه النتائج التركيز على نوع الجنس أكثر من 

التركيز على عدم التمييز ألسباب أخرى. وقد اتسمت النتائج 

تعزيز ة والمحققة بأهمية خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالعمال

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وإضفاء السمة 

المنظمة على االقتصاد غير المنظم وحماية العمال من 

 أشكال العمل غير المقبولة.

وركزت اإلجراءات المتخذة في إطار هذا المحرك أيضاً .136

على تطوير المعارف والخدمات المقدمة للهيئات المكونة 

لتصدي للتمييز في العمل. ومن لتمكين الفئات المحرومة وا

خالل الربط الشبكي وتطوير األدوات، أتاحت الشبكة 

العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة، 

للشركات إمكانية تقاسم الممارسات الجيدة بشأن توظيف 

المعوقين واستبقائهم. وانضمت عشر شركات عالمية جديدة 

كتان وطنيتان جديدتان متعلقتان إلى الشبكة، وأُطلقت شب

باألعمال واإلعاقة. كما استضافت الشبكة اجتماعاً عالمياً 

للخبراء بشأن الصحة النفسية في العمل، ُعقد في تشرين 

 .1026األول/ أكتوبر 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز:  :4الشكل 

 توزيع النتائج بحسب عالمة اإلسهام

 

لموجزات والتقارير بشأن القوانين وركزت وثائق العمل وا.137

والسياسات المتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية على مسائل 

من قبيل التشاور والمشاركة وظروف العمل وتغير المناخ، 

فضالً عن النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب 

األصلية. ونُشرت أيضاً تقارير قطرية تتضمن تحليالت 

العمل لصالح العمال من  وتوصيات بشأن الحقوق في

هدف رئيسي 
     

إسهام كبير
      

إسهام محدود 
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المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 

 الجنس. 

وفيما يلي أمثلة على النتائج القطرية المحققة من خالل .138

الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين 

 الجنسين وعدم التمييز:

  صدقت أربعة بلدان )الجمهورية الدومينيكية وبيرو

ساوتومي وبرنسيب والسنغال( على اتفاقية حماية و

( وصدق بلدان آخران 283)رقم  1000األمومة، 

)غينيا وجامايكا( على اتفاقية العمال المنزليين، 

 (؛289 )رقم 1022

  في األردن، عززت اللجنة الوطنية لإلنصاف في

األجور نُظم األجور المنصفة والسياسات المراعية 

 طاع التعليم الخاص. وأسفر ذلكلقضايا الجنسين في ق

عن اعتماد اتفاق جماعي يوفر مزيداً من الحقوق 

 للمعلمات وأجوراً أفضل؛

  في األرجنتين والمكسيك، ُوسع نطاق نُظم الضمان

االجتماعي ليشمل العمال المنزليين الذين يعملون 

لحساب أصحاب عمل متعددين، واستُهدفت األسر 

ة المنظمة على عالقات المعيشية توخياً إلضفاء السم

 االستخدام؛

  أدت سياسات المهارات الوطنية في السلفادور

وإثيوبيا وبيرو وزامبيا إلى زيادة االعتراف بالمنافع 

المتأتية من إدماج المعوقين في القوى العاملة 

 المنظمة؛

  تحسنت ظروف عمل النساء من الشعوب األصلية في

يماال قوميات وغواتبنغالديش ودولة بوليفيا المتعددة ال

 من خالل تنمية المهارات والحصول على الخدمات

 أعاله(؛ 6الصحية واإلصالحات التشريعية )اإلطار 

  شملت التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين

وتلبية احتياجات الفئات المعرضة لمواطن العجز في 

العمل الالئق عند االنتقال من االقتصاد غير المنظم 

 ى االقتصاد المنظم، ما يلي: إل

  في زامبيا، تكييف ممارسات اإلقراض الستهداف

 صاحبات المشاريع؛

  (، التمكين االقتصادي 22في السنغال )اإلطار

 وتحسين ظروف عمل العامالت في الدباغة؛ 

  في منغوليا، التدابير محددة األهداف لتعزيز عملية

ليل قائم على إضفاء السمة المنظمة استناداً إلى تح

البينات لظروف العمل الخاصة بالسن ونوع الجنس 

 في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

  بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني

بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والمنظمة 

الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات 

مل الدولية من العمال، أسهمت إجراءات منظمة الع

خالل مبادرة االستشارة والفحص الطوعيين 

( في تعزيز معرفة العمال VCT@Workوالسريين )

بوضعهم الصحي فيما يخص فيروس نقص المناعة 

البشرية والحصول على الخدمات الصحية من خالل 

مليون عامل  292مكان العمل. وخضع أكثر من 

 حيل إلىبلداً خالل فترة السنتين، وأُ  28للفحص في 

عامل من بين  28 000الرعاية ما يقرب من 

 األشخاص الذين كانت نتيجة فحوصهم إيجابية؛

  في الكاميرون، أدمجت مجموعة الحد األدنى من

الرعاية الصحية، التي اعتمدتها الحكومة، الرعاية 

للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 

حتياجات في المائة من اإلعانات ا 20وعالجت 

 األطفال واألمهات؛

  في كينيا، أدت زيادة فرص الحصول على الخدمات

المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل 

دورات استثارة الوعي والمشورة الطوعية وإجراء 

الفحوص في الموقع لعامالت وعمال االقتصادين 

عامالً ذكراً  22 283المنظم وغير المنظم، إلى تحقق 

عاملة من وضعهم الصحي فيما يخص  6 227و

فيروس نقص المناعة البشرية وإحالتهم إلى الحماية 

 االجتماعية المتاحة.

 

 15اإلطار 
 تحسين ظروف العمل كأساس لتمكين المرأة: 

 العامالت في الدباغة في السنغال

 الصغيرة كأساس إلضفاء السمة المنظمة في السنغال، دعمت منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في تطوير إنتاجية المنشآت
واستحداث الوظائف، وتحسين ظروف العمل والحماية االجتماعية للعاملين في هذا القطاع. وبالتعاون مع منظمة العمال أي االتحاد 

ر، غالباً في ي داكاالوطني للنقابات المستقلة في السنغال، دعمت منظمة العمل الدولية العامالت في الدباغة اللواتي يعملن في ضواح
بيئات خطرة وغير آمنة وغير صحية، في إنشاء تعاونية منظمة. وشمل ذلك بناء القدرات وتوفير مواد ومعدات الحماية لتحسين 

في المائة. كما أثمر قيادات  65ظروف العمل. وأثر هذا التدخل تأثيراً إيجابياً في ظروف العمل واإليرادات الفردية التي زادت بنسبة 
سائية ناشئة في هذا القطاع، وهن أصغر سناً وُيرجح أن يكن أكثر مشاركة في عمليات الحوار القائمة على المجتمعات المحلية بشأن ن

عامل فعلياً من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم في اعقاب حملة الستثارة  311ظروف المعيشة والعمل. وانتقل أكثر من 
الوطني للنقابات المستقلة في السنغال، واستندت إلى توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  الوعي نظمها االتحاد

 (.611)رقم  6115المنظم، 
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 اءات ــوث واإلحصـراء البحـإج - 2

 وبناء القدرات من أجل العمل الالئق

 تعزيز المعارف، مع التركيز  5-1
 تقبل العملعلى مس

، واصلت منظمة العمل الدولية 1027-1026في الفترة .139

االستثمار بكثافة في إجراء البحوث الموثوقة ونشرها 

إلرشاد العمل الذي تضطلع به في مجال توفير المشورة 

 السياسية وإقامة الشراكات وتنمية القدرات.

مبادرة مستقبل وقد حددت مبادرات المئوية، وال سيما .141

، ووجهت برنامج بحوث منظمة العمل الدولية خالل العمل

(. وأصدرت منظمة العمل الدولية 26فترة السنتين )اإلطار 

العمالة لمحة عامة عالمية عن تقريرها الرائد المعنون 
، الذي ركز على الحد من الفقر والشؤون االجتماعية

فضالً  23(،1027وعلى المنشآت المستدامة ) 21 (1026)

: عدم المساواة 1026/1027تقرير األجور في العالم عن 
تقرير الحماية االجتماعية و 22في األجور في مكان العمل

: الحماية االجتماعية الشاملة 1027/1029في العالم 
ووضع المكتب أيضاً  22.ق أهداف التنمية المستدامةلتحقي

تقديرات عالمية جديدة بشأن عمل األطفال والعمل الجبري، 

فضالً عن مجموعة من الدراسات التي تبحث العوامل 

الرئيسية الكامنة وراء مستقبل العمل وآثارها في العمل 

والمشاريع والتدابير السياسية الممكنة لتحديد معالم مستقبل 

ضل. وُوسع نطاق أنشطة التوعية التي تضطلع بها منظمة أف

العمل الدولية ليشمل المجتمع البحثي العالمي، كما يتجلى 

ذلك في الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، 

شراكة، والتي أقيمت مع الجامعات  22البالغ عددها 

ومراكز البحوث. ونُظم عدد من المؤتمرات وورش العمل، 

فيها المؤتمر الخامس للتنظيم من أجل شبكة العمل بما 

                                                      
 انظر:    21

ILO: World Employment and Social Outlook 2016: Trans-

forming jobs to end poverty (Geneva, 2016). 
 انظر:    23

ILO: World Employment and Social Outlook 2017 – Sus-

tainable enterprises and jobs: Formal enterprises and de-

cent work (Geneva, 2017). 
  :op. cit.al Wage Report 2016/17GlobILO ,انظر:     22

الالئق؛ مستقبل العمل، لمناقشة آخر نتائج البحوث المتعلقة 

بمستقبل العمل. وزودت البيانات األساسية والتحليالت 

المواضيعية الواردة في هذه المنتجات البحثية الهيئات 

العام بمعلومات تتعلق بظروف سوق  المكونة والجمهور

العمل وتوقعاتها، لدعم التوصيات السياسية القائمة على 

 البينات والمشورة السياسية.

وركز المكتب، في إطار جهوده البحثية التي يضطلع بها .141

على مستوى منظمة العمل الدولية، على الموضوع الشامل 

 عملبشأن "اإلجراءات الناجحة" فيما يتصل ببرنامج ال

الالئق، على أساس التعاون المخطط له تخطيطاً جيداً فيما 

بين اإلدارات التقنية في المقر وبين المقر والمكاتب 

اإلقليمية. وعززت نتائج البحوث مشاركة منظمة العمل 

الدولية في المنتديات السياسية العالمية مثل مجموعة 

)البرازيل واالتحاد الروسي  BRICSالعشرين ومجموعة 

الهند والصين وجنوب أفريقيا(، وفي الحوارات الوطنية و

وفي المؤتمرات المشتركة المنظمة مع شركاء خارجيين. 

وأسهم العمل التحليلي لمنظمة العمل الدولية في تحسين فهم 

االتجاهات التي ترسم معالم عالم العمل ودور العمل الالئق 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشملت البحوث 

الرئيسية القائمة على البينات بشأن طائفة من المجاالت 

 السياسية المنشورات التالية:

 26،االستثمار في المهارات من أجل التجارة الشاملة 

الذي أُعد بصورة مشتركة مع منظمة التجارة 

 العالمية؛

 

 انظر:    22
ILO: World Social Protection Report 2017–19: Universal 

social protection to achieve the Sustainable Development 

Goals (Geneva, 2017). 
 انظر:    26

ILO and WTO: Investing in skills for inclusive trade (Ge-

neva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_481534.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_579893.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/investinsskills_e.pdf
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 12اإلطار 
 مبادرة مستقبل العملالتقدم المحرز بشأن 

دولة عضواً في الحوارات الوطنية واإلقليمية خالل المرحلة األولى من مبادرة مستقبل العمل. وورد  161شارك ما مجموعه 
الرئيسية للتغيير، التي تؤثر في عالم العمل والمواضيع األربعة، المحددة  بشأن المحركات 1تلخيص للنتائج الرئيسية في تقرير توليفي

 في المبادرة: العمل والمجتمع؛ توفير فرص العمل الالئق للجميع؛ تنظيم العمل واإلنتاج؛ اإلدارة السديدة للعمل.

 6 ،6112 ريد" في نيسان/ أبريلوبموازاة ذلك، جرى إعداد برنامج بحثي وعقد اجتماع عالمي بموضوع "مستقبل العمل الذي ن

مشارك، بمن فيهم أكاديميون بارزون وممثلون عن الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، ناقشوا التغييرات التي  211ضم 
 تّحول عالم العمل واالستجابات السياسية الممكنة.

ة المعنية بمستقبل العمل، التي يتوقع منها أن ُتجري بحثاً ، أنشأت منظمة العمل الدولية اللجنة العالمي6112وفي آب/ أغسطس 
معمقاً لعالم العمل الذي يشهد تحوالً سريعاً. وأعدت منظمة العمل الدولية تقريرين أساسيين لالجتماع األول للجنة العالمية: تقرير 

عضواً، من بينهم رئيس  68ه. وتضم اللجنة يبرز الجوانب المختلفة لمستقبل العمل، والتقرير التوليفي المذكور أعال 3استهاللي
موريشيوس ورئيس وزراء السويد )رئيسان بالمشاركة(، وأربعة أعضاء بحكم المنصب )المدير العام لمكتب العمل الدولي وهيئة 

رة ي الفتمكتب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي(. وعقدت اللجنة أول اجتماع من أصل االجتماعات األربعة المبرمجة، في جنيف ف
 .6119، وستقدم تقريراً مستقالً إلى دورة مئوية مؤتمر العمل الدولي في عام 6112تشرين األول/ أكتوبر  66إلى  61من 

  :sis Report of the National Dialogues on the Future of WorkSyntheILO .(Geneva, 2017)انظر:    1
  :http://www.ilo.org/futurewewantGeneva, 2017); see also: ( The Future of Work We Want: A global dialogueILO.  انظر:  6
  :or the Global Commission on the Future of WorkInception Report fILO .(Geneva, 2017)انظر:    3

 نشر باالشتراك مع  27،أهمية الحوار االجتماعي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

واالتفاق العالمي، الذي يعتبر شراكة متعددة أصحاب 

المصلحة تسعى إلى مواجهة التحديات في سوق 

 العمل العالمي؛

  أوجه انعدام المساواة وعالم العمل: ما هو دور
، وقد أُعد 28العالقات الصناعية والحوار االجتماعي؟

 األوروبية؛ المفوضيةبالتعاون مع 

  اختفاء الطبقة الوسطى في أوروبا؟ أدلة مستمدة من
 29؛عالم العمل

  تحول المرأة في العمل في آسيا: برنامج إنمائي غير
 20؛مكتمل

 دام غير المعتادة حول العالم: فهم أشكال االستخ
الذي يوفر  22،التحديات ورسم معالم اآلفاق المستقبلية

تحليالً ابتكارياً وشامالً آلثار هذه الظاهرة بالنسبة إلى 

 العمال والشركات وأسواق العمل والمجتمعات.

وُعززت آليات مراقبة النوعية في مجال البحوث .142

فها بحوث منظمة والمنشورات لتحسين اآلثار التي تخل

                                                      
 انظر:   27

ILO, OECD and Global Deal: The business case for social 

dialogue: Achieving decent work and inclusive growth, The-

matic Brief (2017). 
 انظر:   28

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---travail/documents/meetingdocu-

ment/wcms_544236.pdf. 
 انظر:     29

D. Vaughan-Whitehead (ed.): Europe’s disappearing mid-

dle class? Evidence from the world of work (Geneva, ILO, 

العمل الدولية في السياسات. واجتمع فريق استعراض 

البحوث بشكل منتظم لضمان النوعية والدقة األكاديمية 

واستقاللية البحوث التي تجريها إدارة البحوث. واتخذ 

المكتب خطوات ملموسة لتنفيذ سياسته في مجال النشر لعام 

 ، ال سيما من خالل لجنة النشر.1022

ستخدام منابر وقنوات جديدة على ضمان حصول وساعد ا.143

المنشورات على تغطية إعالمية عالمية كبرى وإثارة اهتمام 

عالمي، كما يبيّنه عدد التحميالت. وعلى سبيل المثال، حّمل 

آفاق مستخدم فرد في المتوسط تقارير  20 000قرابة 
دة بزياالعمالة واآلفاق االقتصادية واالجتماعية العالمية، 

 1026وظة بالنسبة إلى التقارير المنشورة في عامي ملح

 30. باإلضافة إلى ذلك، أشير إلى كل تقرير بين 1027و

 إشارة أحادية في وسائط اإلعالم الدولية. 20و

واعتمد المكتب أدوات تفاعلية وأساليب ابتكارية لتقديم .144

العناصر الرئيسية لتقارير منظمة العمل الدولية البارزة إلى 

ئات الجمهور، مستهدفاً بصورة خاصة الشباب من مختلف ف

خالل منابر وسائل اإلعالم االجتماعية. وبإمكان منظمة 

العمل الدولية اآلن، من خالل صفحتها العالمية على 

 300 000الفايسبوك، أن تستهدف بطريقة انتقائية أكثر من 

and Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publish-

ing, 2016). See also ILO: Europe’s disappearing middle 

class? Evidence from the world of work, Executive Sum-

mary (Geneva, 2017). 
 انظر:    20

S. Dasgupta and S. Singh Verick (eds): Transformation of 

women at work in Asia: An unfinished development agenda 

(Geneva, ILO, and Sage Publishing, 2016). 
 انظر:    22

ILO: Non-standard employment around the world: Under-

standing challenges, shaping prospects (Geneva, 2016). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591505.pdf
http://www.ilo.org/futurewewant
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591502.pdf
http://www.theglobaldeal.com/app/uploads/2017/09/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue-2.pdf
http://www.theglobaldeal.com/app/uploads/2017/09/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue-2.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_544236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_544236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_544236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_535617.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_535617.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
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متابع بحسب اللغة واإلقليم. وتشمل الشراكات التعاونية 

ديم الدعم لجامعة العمل العالمية بشأن الدورات األخرى تق

 الدراسية المفتوحة وواسعة النطاق على شبكة اإلنترنت.

 ز ـل، مع التركيـإحصاءات العم 5-2
 على أهداف التنمية المستدامة

أعطى إنشاء إطار المؤشرات العالمي لرصد أهداف التنمية .145

مج عام هدفاً والتي تشكل برنا 27المستدامة البالغ عددها 

، دفعة قوية لجمع البيانات على المستوى القطري. 1030

مؤشراً  22وتضطلع منظمة العمل الدولية باإلشراف على 

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وهذا ما أدى إلى 

زيادة الطلب على دعم منظمة العمل الدولية في تقديم 

دولة عضواً  16التقارير عن هذه المؤشرات، إذ: قامت 

بتعزيز إحصاءات سوق العمل لديها بدعم من منظمة العمل 

الدولية خالل فترة السنتين. ومن المرجح أن يستمر هذا 

 االتجاه في المستقبل.

وفي مجال قياس أهداف التنمية المستدامة، أسهم المكتب .146

في إعداد التقارير المرحلية لألمين العام لألمم المتحدة 

ة البيانات العالمية ، وكذلك قاعد1027و 1026لعامي 

لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة. وركزت أكاديمية 

إحصاءات وتحليالت سوق العمل، المنظمة بالتعاون مع 

مركز تورينو في تشرين األول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ 

، على قياس العمل الالئق في سياق مؤشرات 1027نوفمبر 

إلقليمي، أقامت أهداف التنمية المستدامة. وعلى المستوى ا

منظمة العمل الدولية شراكة مع الوكاالت األخرى بشأن 

العديد من البحوث والمنتجات اإلحصائية ومنتجات بناء 

القدرات. باإلضافة إلى ذلك، اضطلع المكتب بتصميم وتنفيذ 

برامج لبناء القدرات لتهيئة الموظفين والهيئات المكونة 

ة، اف التنمية المستدامللمشاركة في العمليات المرتبطة بأهد

بما في ذلك أكاديمية مخصصة ودليل تدريبي لصالح نقابات 

 العمال.

واستهدفت أنشطة محددة المكاتب اإلحصائية الوطنية بغية .147

استثارة الوعي بشأن التصنيف الدولي المراجع للوضع في 

، وهو معيار إحصائي جديد لقياس 2993االستخدام لعام 

زمع النظر فيه في المؤتمر الدولي أشكال العمل الناشئة، ي

العشرين لخبراء إحصاءات العمل، الذي يتوقع انعقاده في 

. وأُنجزت دراسات نموذجية بشأن 1028جنيف في عام 

الصادر عن  21تنفيذ القرار المتعلق بإحصاءات العمل،

المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل، في 

التابعة لمؤسسة  Data2Xعشر دول أعضاء باالشتراك مع 

األمم المتحدة ومصرف التنمية للبلدان األمريكية. وأُعدت 

                                                      
قرار بشأن إحصاءات العمل والعمالة ونقص مكتب العمل الدولي:    21
، القرار: أوالً، المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء ستخدام اليد العاملةا

 . 1023تشرين األول/ أكتوبر  22-1إحصاءات العمل، جنيف، 

أدلة تقنية وإحصائية متعددة بالتعاون مع وكاالت األمم 

 المتحدة األخرى.

وتعززت قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية .148

ILOSTAT  لتشمل مجموعات بيانات جديدة بشأن هجرة

ر وبطالة الشباب والضمان االجتماعي، اليد العاملة واألجو

في حين تحسنت إمكانية الوصول إلى البيانات من خالل 

 واجهة بينية جديدة وسهلة االستخدام.

 تنمية القدرات من خالل مركز تورينو 5-3

، استضاف مركز تورينو قرابة 1027-1026في الفترة .149

بلداً وإقليماً في دورات دراسية  293طالب من  12 000

المجاالت السياسية الرئيسية للمنظمة والخطة  غطت

(. وبلغ عدد المشاركين 2اإلنمائية الدولية الشاملة )الشكل 

 22 000من الحكومات وأصحاب العمل والعمال أكثر من 

(. وأدت مجموعة من التدابير الرامية إلى 6مشارك )الشكل 

 تعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع إلى زيادة نسبة النساء

في المائة فيما يتعلق بالتدريب  2291المشاركات إلى 

في المائة فيما يتعلق بأنشطة التعلم  2891المباشر، وإلى 

عن بعد. وباإلضافة إلى الدورات الدراسية العادية التي تُقدم 

في غالبيتها في حرم مركز تورينو، قُدمت أنشطة تدريبية 

 مستوىمكيفة حسب االحتياجات في حرم المركز وعلى ال

 اإلقليمي واإلقليمي الفرعي والوطني على السواء.

وخالل فترة السنتين، تمت مواءمة أنشطة مركز تورينو .151

التدريبية بشكل أكبر مع اإلطار االستراتيجي لمنظمة العمل 

الدولية. وُربط القسط األعظم من جميع األنشطة حسب 

لثالث االمواضيع بالنتائج السياسية العشر والنتائج التمكينية 

. كما ُصمم ونُفذ 1027-1026الواردة في البرنامج للفترة 

نشاطان تدريبيان من أصل ثالثة أنشطة لمركز تورينو 

بالتعاون مع إدارات منظمة العمل الدولية والمكاتب 

الميدانية. وقدم مركز تورينو عدة دورات تدريبية الستثارة 

منظمة ئق لالوعي بشأن الصلة القائمة بين برنامج العمل الال

 . 1030العمل الدولية وبرنامج عام 

وحافظ مركز تورينو على مستوى رضا المشاركين العالي .151

، إذ بلغ 1027-1026عن خدماته التدريبية في الفترة 

، 2إلى  2على مقياس من  2928متوسط الدرجة التي تلقاها 

 82إلى تميز الخدمة. وحصل قرابة  2حيث تشير الدرجة 

لمشاركين على معارف جديدة في التدريب، في المائة من ا

في المائة منهم إلى تطبيق المعارف المكتسبة  66وسعى 

حديثاً بعد التدريب، حسبما تبيّن من خالل عمليات التقييم 

 السنوية الخارجية والمستقلة.

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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 المشاركون في الدورات الدراسية المقدمة  :5الشكل 

 : 2112-2112ة من مركز تورينو في الفتر
 التوزيع بحسب اإلقليم

 

 المشاركون من منظمات الهيئات المكونة الثالثية  :2الشكل 

 في الدورات الدراسية المقدمة في مركز تورينو 
 2117-2116 في الفترة

 

 يقيا. لسودان وتونس ضمن أفرتمشياً مع معايير تصنيف منظمة العمل الدولية، تم إدراج المشاركين من الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وا  *

 

ووسع مركز تورينو إلى حد كبير نطاق استخدام حرمه .152

اإللكتروني ألغراض األنشطة التدريبية المختلطة والتعلم 

عن بعد. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، زاد عدد األنشطة 

التدريبية التي تجمع بين طرائق التدريب المباشر والتعلم 

ن تقريباً، وزاد عدد المشاركين عن بعد بنسبة ضعفي

المسجلين في دورات التعلم عن بعد زيادة كبيرة بالمقارنة 

مع فترة السنتين السابقة، باالستناد إلى إطالق الدورات 

الدراسية المفتوحة وواسعة النطاق على شبكة اإلنترنت. 

كما وسع مركز تورينو نطاق مجموعة خدمات الدعم 

ء القدرات، بما يستكمل دراسات المؤسسي التي يقدمها لبنا

الجدوى إلنشاء مركز تدريب لمفتشي العمل في فيتنام، 

وإعادة تنظيم المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل في 

زمبابوي. واستحدث مركز تورينو وظيفة ابتكارية في إطار 

برنامجه الخاص بتطبيقات التعلم عن بعد وتكنولوجيا التعلم 

مخصصة لدعم التعلم التجريبي  وأطلق طريقة تمويل

 الداخلي وتطوير منتجات جديدة.

، وافق مجلس إدارة 1027وفي تشرين األول/ أكتوبر .153

مركز تورينو على خطة المركز االستراتيجية للفترة 

التي ترسم تفاصيل رؤية مؤسسة تدريب  1028-1012،23

مستدامة تتسم بالفعالية في سعيها إلى االضطالع بواليتها 

ئية لتعزيز العمل الالئق والعدالة االجتماعية من خالل اإلنما

دعم بناء القدرات، مع الوفاء في الوقت نفسه باحتياجاتها 

المالية واالمتثال للمعايير الدولية لإلدارة السديدة. وتستمد 

هذه الرؤية جذورها من فكرة إيجاد منظمة تطورية تتكيف 

ديم خدماتها باستمرار مع عالم معقد وتكون قادرة على تق

بكفاءة بما يتمشى مع متطلبات الهيئات المكونة لمنظمة 

بشأن الدفع قدماً بالعدالة  1026العمل الدولية وقرار عام 

االجتماعية من خالل العمل الالئق والتحديات الناشئة عن 

 . 1030برنامج عام 

 

                                                      
 : انظر   23

ILO: Strategic Plan of the ITCILO for 2018–21: Capacity 

development for the world of work, Board of the Centre, 80th 

Session, Turin, 26–27 Oct. 2017, document CC 80/21. 
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على كفاءة سير أعمال منظمة العمل يشكل إدخال تحسينات .154

الدولية وحسن إدارتها األساس الذي يستند إليه التنفيذ الفعال 

لجميع برامج منظمة العمل الدولية المخصصة للهيئات 

إصالح  1027-1026المكونة. وقد تواصل في الفترة 

مجاالت التنظيم واإلدارة والدعم، الذي استهل في عام 

كاسب من حيث الفعالية وتحسين ، مما أتاح تحقيق م1021

نوعية الخدمات وإعادة توزيع الموارد من وظائف الدعم 

 واإلدارة إلى الخدمات التقنية والتحليلية المباشرة.

 يـاألداء المال - 6

 * (اتالدوالرماليين ب ) 6112-6112، اإلنفاق االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية بحسب النتيجة :1الجدول 

 ة الميزاني  
 العادية

 اإلسهامات 
 **من خارج الميزانية

الحساب التكميلي 
 للميزانية العادية

 وظائف أكثر وأفضل من أجل نمو شامل وتحسين  :1النتيجة 
 آفاق عمالة الشباب

143.9 132.8 6.3 

 1.3 14.6 84.6 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها :6النتيجة 

 5.4 12.7 54.0 الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقهاإرساء أرضيات  :3النتيجة 

 2.2 53.5 62.4 تعزيز المنشآت المستدامة :1النتيجة 

 3.0 10.1 34.3 توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي :5النتيجة 

 3.4 3.2 28.5 إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم :2النتيجة 

 2.1 62.8 65.7 في مكان العمل من خالل تفتيش العمل تعزيز االمتثال :2النتيجة 

 1.9 61.1 34.7 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة :8النتيجة 

 1.8 25.1 24.6 تعزيز سياسات هجرة اليد العاملة المنصفة والفعالة :9النتيجة 

 3.2 5.7 99.5 منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال قوية وتمثيلية :11النتيجة 

 30.6 381.6 632.2 المجموع

 اإلنفاق االستراتيجي بحسب النتيجة يشمل جميع التكاليف األخرى غير التكاليف المرتبطة بأجهزة صنع السياسات وخدمات اإلدارة.   *

 باستثناء تكاليف دعم البرنامج.   **

، أنفقت منظمة العمل الدولية مبلغ 1027-1026في الفترة .155

ر في إطار الجزء االستراتيجي من مليون دوال 63191

ميزانيتها العادية، الممولة من خالل االشتراكات المقدرة 

مليون دوالر من  38296للدول األعضاء، ومبلغ 

 3096اإلسهامات الطوعية من خارج الميزانية ومبلغ 

 22مليون دوالر من الحساب التكميلي للميزانية العادية.

. فإنفاق 2الجدول  ويمكن استخالص بعض االتجاهات من.156

الميزانية العادية يتمشى عموماً مع الميزانية الموضوعة في 

في  9896بداية فترة السنتين من حيث اإلنفاق اإلجمالي )

المائة( مع تباينات فيما بين النتائج السياسية. وكانت 

مستويات إنفاق الميزانية العادية، مقيمة على أساس استخدام 

تيجة، أدنى من المستويات الموارد المرصودة لكل ن

المخطط لها في إطار بعض المجاالت السياسية، ال سيما 

إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم وأشكال 

العمل غير المقبولة وهجرة اليد العاملة. بيد أنها تعادلت مع 

ارتفاع مستويات اإلنفاق في مجاالت أخرى مرتبطة 

لى حٍد ما، من قبيل العمالة ارتباطاً وثيقاً أو متداخلة إ

ومعايير العمل الدولية والمنشآت المستدامة ومنظمات 

أصحاب العمل ومنظمات العمال. وتتركز الحصة الكبرى 

 3298، بنسبة 2 من اإلنفاق من التمويل الطوعي في النتيجة

في المائة، في حين تسجل الحصة الصغرى تحت 

ع اإلنفاق. وكان في المائة من مجمو 098، بنسبة 6 النتيجة

اإلنفاق من الحساب التكميلي للميزانية العادية موزعاً على 

 2نحٍو متساٍو أكثر بين النتائج السياسية: تلقت النتيجة 

في  2798في المائة و 1092أكبر حصة، بلغت  3والنتيجة 

تلقت الحصة  1المائة على التوالي، في حين أن النتيجة 

 في المائة.  291الصغرى بنسبة 
 

                                                      
يرد المزيد من المعلومات عن استراتيجية وموارد التعاون اإلنمائي    22

 .8ولية في القسم لمنظمة العمل الد
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 تعزيز اإلدارة السديدة  - 7

 من خالل اإلصالح

ركز العمل المضطلع به خالل فترة السنتين على ضمان .157

مشاركة الهيئات المكونة الثالثية على أكمل وجه في عملية 

مبادرة صنع القرار وتحديد أولويات المنظمة من خالل 

(، وفعالية الرصد واإلشراف 27)اإلطار  اإلدارة السديدة

في استخدام الموارد الموكلة إلى المكتب. وتعرض الفقرات 

التالية نتائج مجاالت العمل المدرجة في إطار النتيجة 

. 1027-1026التمكينية باء من البرنامج والميزانية للفترة 

النتائج الرئيسية المحققة في  1ويقدم الملحق األول، الجدول 

إطار هذه النتيجة، وهي نتائج متاحة أيضاً في لوحة متابعة 

 نتائج العمل الالئق.

 

 

 12اإلطار 
 مبادرة اإلدارة السديدةالتقدم المحرز في تنفيذ 

ما فتئ سير أعمال مجلس اإلدارة يثبت جدوى إصالحه السابق، بهيكلية أكثر تركيزاً ومالءمة وفعالية لصنع القرار، مدعومة 
مل الدولي، ؤتمر العبآلية تشاركية وشفافة لوضع جداول األعمال وزيادة دعم المكتب للهيئات المكونة الثالثية. وقد استلزم إصالح م

، 6112فترة زمنية أطول من التصميم والتنفيذ والتقييم، مما ساعد على تحقيق توافق اآلراء بشأن نسق األسبوعين. وبحلول نهاية عام 
حلة رأُحرز تقدم فيما يتعلق بتحديث النظام األساسي للمؤتمر وتبسيطه، كما بلغ استعراض سير أعمال االجتماعات اإلقليمية ودورها م

 متقدمة جداً.

، اعتمد مؤتمر العمل الدولي قراراً بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، وهو ما يشكل 6112وفي عام 
برنامج بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة وااللتزام المستمر ب 6118تأييداً ثالثياً قوياً إلعالن منظمة العمل الدولية لعام 

 العمل الالئق. ومن باب متابعة قرار المؤتمر، اعتمد مجلس اإلدارة نهجاً ثالثي المراحل:

، وافق مجلس اإلدارة على دورة جديدة من خمس سنوات للمناقشات المتكررة وفقاً للتسلسل 6112في تشرين الثاني/ نوفمبر  ●
؛ الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في 6118لثالثي في عام التالي لألهداف االستراتيجية: الحوار االجتماعي والهيكل ا

؛ الحقوق والمبادئ األساسية في 6166؛ الحماية االجتماعية )حماية اليد العاملة( في عام 6161؛ العمالة في عام 6161عام 
 .6163العمل في عام 

ر، يوفر اإلطار الشامل لتنسيق وتنوير األنشطة الجارية ، اعتمد مجلس اإلدارة برنامج عمل إلنفاذ القرا6112في آذار/ مارس  ●
 واإلجراءات الجديدة للمضي قدماً بالعمل الالئق بأسلوب متسق وتكميلي.

، اعتمد مجلس اإلدارة إطاراً للمناقشات المتكررة يوفر اإلرشاد لسيرها الفعال بغية تحقيق 6112في تشرين الثاني/ نوفمبر  ●
 .6118لعام  إعالن العدالة االجتماعيةمقصدها بالكامل في إطار 

 

 الدعم الناجع الجتماعات اإلدارة السديدة

يشكل تنفيذ سياسة وممارسات فعالة وسهلة المنال لترشيد .158

استخدام الورق جزءاً من التزام المكتب بالكفاءة من حيث 

-1026التكلفة والحد من البصمة الكربونية فيه. وفي الفترة 

لوثائق في صيغة إلكترونية، ونُشرت ، نُشرت جميع ا1027

في المائة فقط من وثائق مجلس اإلدارة في هذه الصيغة،  62

في المائة من المراسالت الرسمية حصراً  3992وأُرسلت 

ؤتمر ر مواستمر توزيع وثائق وتقاري شكل إلكتروني.في 

العمل الدولي واالجتماعات التقنية في شكل مطبوع، لكن 

مليون صفحة للمؤتمر في  793طبعت بأعداد أقل بكثير: 

 .1022مليون صفحة في عام  2192مقارنة مع  1027عام 

وتفاوت التقدم المحرز في نشر الوثائق الرسمية في الوقت .159

 70المحدد خالل سنتي فترة السنتين. وفي المتوسط، نُشر 

في المائة من الوثائق في الوقت المحدد في  82في المائة و

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_474926/lang--en/index.htm
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في  81لى التوالي، بالمقارنة مع ، ع1027و 1026عامي 

. 1022في المائة في عام  87و 1022المائة في عام 

 26وتُعزى حاالت التأخير بدرجة كبيرة إلى الزيادة البالغة 

في المائة في الحجم الكلي للكلمات المعالجة بالمقارنة مع 

فترة السنتين السابقة، على الرغم من أن الهدف المحدد 

تمثل في تحقيق تخفيض في عددها  1027-1026للفترة 

في المائة. وواجه التقدم المحرز في الحد من حجم  20بنسبة 

الكلمات المعالجة تحدياً جراء زيادة وطول وتعقد البالغات 

المقدمة في إطار نظام اإلشراف على المعايير، والدراسات 

 االستقصائية العامة والوثائق آللية استعراض المعايير.

ة الفعالة لوقت االجتماعات الرسمية لمنظمة وتشهد اإلدار.161

العمل الدولية تحسناً رغم الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود. 

 1026وتُظهر بيانات مجلس اإلدارة المجمعة في عامي 

بعض األنماط الثابتة في الوقت اإلجمالي الضائع  1027و

من خالل حاالت التأخير في افتتاح الجلسات )قرابة خمس 

دورة(. وفي حين أنه ال توجد حالياً أي  ساعات لكل

معلومات مماثلة مجمعة عن مؤتمر العمل الدولي 

واالجتماعات اإلقليمية، فمن المسلم به بوجه عام أن تقصير 

مدة المؤتمر قد أسهم في إدارة الوقت على نحو أكثر 

صرامة. وسيجري جمع بيانات أكثر شمولية إلعداد 

 التقارير في المستقبل. 

 اإلشراف والتقييمات تعزيز

يقّدم كبير مراجعي الحسابات الداخلي تقارير سنوية إلى .161

مجلس اإلدارة عن النتائج والتحقيقات المهمة التي يضطلع 

بها مكتب المراجعة الداخلية واإلشراف. ويقدم المكتب 

بدوره تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات 

ير ت الواردة في تقرير كبالمتابعة المتخذة لمعالجة التوصيا

مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة السابقة. وعلى 

مستوى تقارير مراجعة الحسابات الفردية، ُخفض متوسط 

أشهر في عام  296اإلطار الزمني الستجابات المكتب من 

. وفي الوقت نفسه، 1027أشهر في عام  398إلى  1022

ل لتوصيات، مما يدزاد المستوى العام للتنفيذ الكامل لهذه ا

على وجود التزام قوي من جانب المكتب باالستجابة في 

الوقت المناسب وبفعالية لهدف ضمان الجودة، الذي 

يحرص عليه مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 

 واإلشراف في مسائل المراقبة الداخلية.

ونُفذ إطار منظمة العمل الدولية إلدارة المخاطر المؤسسية .162

. وأعدت سجالت للمخاطر في 1026مالً في عام تنفيذاً كا

جميع المواقع واستُعرضت لتحديد محاور المخاطر 

المشتركة. وأدى هذا إلى تنوير سجل المخاطر االستراتيجية 

-1028المنقح المدرج في البرنامج والميزانية للفترة 

، توسعت األنشطة في مجال إدارة 1027. وفي عام 1029

التركيز على المخاطر المرتبطة المخاطر لضمان زيادة 

بالنتائج السياسية، وتوفير نهج أكثر اتساقاً إلدارة المخاطر 

في جميع أقسام المكتب، وزيادة مجموعة األدوات وآليات 

 الدعم.

فترة حاسمة  1027-1026وقد شكلت فترة السنتين .163

لوظيفة التقييم، حيث شهدت اكتمال استراتيجية التقييم 

ة قييم مستقل لوظيفة التقييم وإعداد سياسخمسية السنوات، وت

تقييم جديدة تعكس نتائج التقييم المستقل لوظيفة التقييم 

وعملية تشاور معمقة. وأظهر تقرير التقييم السنوي المقدم 

أن جميع األهداف  1027إلى مجلس اإلدارة في عام 

والغايات لفترة السنتين قد تم االقتراب من تحقيقها أو أنها 

، عولج ما يقرب 1026و تم تجاوزها. وفي عام تحققت أ

في المائة من توصيات تقييم المشاريع كلياً أو  83من 

في المائة عن الفترة  20جزئياً، مما يمثل زيادة بنسبة 

إلى أنه  1027. وتشير األرقام األولية لعام 1023-1022

سيتم تجاوز هذه النتيجة. وعزز إطالق لوحة متابعة 

إمكانية الوصول إلى  1026في عام  alev-i 22االكتشافات 

تقارير التقييم والدروس المستخلصة والممارسات الجيدة 

والتوصيات. وجرى توسيع وتحسين القدرة على التقييم 

وممارسته في صفوف موظفي منظمة العمل الدولية 

هيئة  212، تم تدريب 1026وهيئاتها المكونة. وفي عام 

فة ائج التقييم المستقل لوظيمن الهيئات المكونة. وتخلص نت

التقييم إلى أنه خالل السنوات الخمس الماضية، أُنشئت 

وظيفة تقييم متينة وناضجة ومستقلة ضمن حدود ميزانية 

م صغيرة نسبياً. وتتطابق هذه النتائج مع نتائج تقييم شبكة تقيي

 1027( لعام MOPANأداء المنظمات متعددة األطراف )

 األخرى. واالستعراضات الخارجية
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 وإدارة الموارد

 أحرز المكتب تقدماً يعتد به في تحسين: .164

  كفاءة ونوعية العمليات اإلدارية وخدمات الدعم؛ 

  استخدام الموارد؛ 

  فعالية ممارسات اإلدارة؛ 

  تعزيز أطر البرمجة وبرنامج التعاون اإلنمائي؛ 

  إدارة المواهب؛ 

 القدرات القيادية.  تنمية 

وتقدم الفقرات التالية نتائج مجاالت العمل المدرجة في .165

إطار النتيجتين التمكينيتين باء وجيم في البرنامج والميزانية 

، 1. ويعرض الملحق األول، الجدول 1027-1026للفترة 

النتائج الرئيسية المحققة في إطار هاتين النتيجتين، وهي 

 26بعة نتائج العمل الالئق.متاحة أيضاً في لوحة متا

 تعزيز إطار البرمجة

، بُذلت جهود كبيرة من أجل 1027-1026في الفترة .166

تعميق ممارسات إدارة المكتب القائمة على النتائج في 

مجاالت التخطيط والتنفيذ والتبليغ والتقييم. ويتسق هذا 

األمر مع االستنتاجات التي خلصت إليها تقارير وحدة 

ة التابعة لمنظومة األمم المتحدة بشأن التفتيش المشترك

اإلدارة القائمة على النتائج. وقد أتاح إعداد البرنامج 

فرصة لتنقيح إطار نتائج  1029-1028والميزانية للفترة 

منظمة العمل الدولية، مع التركيز على مؤشرات األداء 

ومعايير النجاح المعنية. وساعد تحديد صالت واضحة بين 

ية لمنظمة العمل الدولية وغايات ومؤشرات النتائج السياس

أهداف التنمية المستدامة المعنية على جعل إسهام منظمة 

 1030العمل الدولية في تحقيق األهداف األعّم لبرنامج عام 

يبلغ مركز الصدارة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يساعد الدول 

األعضاء على قياس ورصد التقدم الذي أحرزته باالقتران 

 ة العمل الدولية في تحقيق هذه الغايات.مع منظم
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وفي إطار متابعة عدد من االستعراضات الخارجية ألداء .167

 MOPANمنظمة العمل الدولية وفعاليتها، بما في ذلك تقييم 

، أنشأ المكتب في تشرين الثاني/ نوفمبر 1026في عام 

فريق عمل على مستوى جميع أقسام المكتب  1027

ات الواجب إدخالها على النُهج لمراجعة واقتراح التحسين

والممارسات واألدوات الحالية لإلدارة القائمة على النتائج. 

ومن شأن وضع خارطة طريق لإلدارة القائمة على النتائج 

أن يوجه عمل المكتب في هذا المجال  1012-1028للفترة 

. وسينصب التركيز بشكل خاص 1029حتى نهاية عام 

وات الخاصة بالتخطيط على تنسيق اإلرشادات واألد

االستراتيجي والميزنة والرصد والتبليغ في األقاليم والمقر، 

في جميع مصادر التمويل، وعلى مواصلة تحسين إطار 

نتائج منظمة العمل الدولية، بما في ذلك على مستوى 

األهداف االستراتيجية. ولتعزيز الشفافية فيما يتعلق 

مكتب لوحة متابعة بالموارد من خارج الميزانية، أطلق ال

التعاون اإلنمائي وقدم تقريراً إلى لجنة المساعدة اإلنمائية 

التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

واستهل عملية نشر البيانات في إطار مبادرة شفافية 

 المساعدة الدولية.

وحفز تنفيذ استعراض عملية سير األعمال إدخال تحسينات .168

ال البرمجة. وأدى اعتماد طرائق أكثر فعالية كبيرة في مج

لتخطيط العمل القائم على النتائج إلى إجراء مناقشات أكثر 

موضوعية بين وحدات المقر واألقاليم بشأن المسائل 

االستراتيجية، بما في ذلك بشأن إسهام برامج منظمة العمل 

الدولية في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وبشأن 

طاق النتائج العالمية ومحتواها واستخدامها األمثل، التي ن

يتعين على المكتب إحرازها خالل فترة السنتين. ويسمح 

الرصد الدقيق لألداء المالي على فترات منتظمة في فترة 

السنتين واإلجراءات الصارمة بشأن إعادة التخصيص، 

 بإعادة توزيع الموارد غير المستغلة بالكامل على األنشطة

 ذات األولوية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.

http://www.ilo.org/IRDashboard
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وواصل المكتب المشاركة بفعالية في العمليات على نطاق .169

منظومة األمم المتحدة مثل إطار المؤشرات العالمي لرصد 

أهداف التنمية المستدامة وإعداد اإلرشادات المنقحة إلطار 

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وقد أسهمت هذه 

المشاركة في ما يلي: تحديث إرشادات منظمة العمل الدولية 

إلعداد وتنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق، التي صدرت 

برنامجاً  28واستُخدمت لوضع  1026في منتصف عام 

وكانون األول/ ديسمبر  1026جديداً بين أيلول/ سبتمبر 

؛ الموافقة خالل الفترة المذكورة على ستة برامج 1027

رية جديدة للعمل الالئق )ألبانيا وكمبوديا والصين قط

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وتونس وأوزبكستان(. 

وفيما ال يزال هناك مجال إلدخال التحسينات، فإن البرامج 

القطرية للعمل الالئق، الموضوعة خالل فترة السنتين، 

(  زيادة التركيز على 2تُبرز التقدم المحرز من حيث: )

مان إسهام أولويات العمل الالئق في االستراتيجيات ض

(  السعي المتكامل 1والخطط الوطنية للتنمية المستدامة؛ )

على نحو أفضل إلى تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة 

(  المشاركة المنتظمة للهيئات 3لمنظمة العمل الدولية؛ )

مل عالمكونة الثالثية في جميع مراحل البرامج القطرية لل

إدراج المحركات السياسية المشتركة الثالثة   (2الالئق؛ )

كعوامل تمكينية نحو تحقيق العدالة االجتماعية والعمل 

(  إرساء إطار متكامل 2الالئق على المستوى القطري؛ )

للموارد يستند إلى جميع مصادر التمويل المتاحة أمام 

غيرها منظمة العمل الدولية، واالستفادة حيثما أمكن، من 

من مصادر التمويل القائمة الخاصة والعامة والمحلية 

والدولية. ويجري العمل على زيادة تحسين صياغة البرامج 

القطرية للعمل الالئق، األمر الذي سيساعد بدوره على 

تعزيز وضع استراتيجيات برامج سليمة وقائمة على البينات 

ف بغية إحداث أثر ملموس في حياة الناس وتحقيق أهدا

 التنمية المستدامة.

 زيادة كفاءة وفعالية التعاون اإلنمائي والشراكات

يشكل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية جزءاً أساسياً .171

من إجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى تزويد 

الهيئات المكونة بخدمات مهمة وفي الوقت المناسب، بما في 

وتنمية القدرات والبحوث  ذلك ما يتعلق بالعمل المعياري

والتوعية والتعاون التقني، بغية تحقيق نتائج العمل الالئق. 

وقد استمرت البرامج القطرية للعمل الالئق في توفير إطار 

للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية على الصعيد 

القطري، األمر الذي دعم أيضاً إسهامات منظمة العمل 

طنية للتنمية المستدامة والمبادرات الدولية في العمليات الو

على نطاق منظومة األمم المتحدة، فضالً عن إدراج العمل 

الالئق في خطط التنمية الوطنية الجديدة أو أُطر عمل األمم 

دولة عضواً  23المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموضوعة في 

                                                      
 http://www.ilo.org/dashboard.انظر:     27

خالل فترة السنتين. وعلى الصعيد العالمي، وجهت النتائج 

العشر إلطار نتائج منظمة العمل الدولية الجهود  السياسية

المبذولة في مجال التعاون اإلنمائي، مع التركيز بشكل 

خاص على البرامج الرائدة الخمسة والبرامج الرئيسية 

األخرى التي تجمع بين التوعية والشراكات على الصعيد 

 العالمي واإلجراءات القطرية.

اإلسهامات الطوعية  وبُذلت جهود حثيثة لزيادة مستويات.171

دعماً للنتائج السياسية العشر واألولويات القطرية. وسجلت 

-1026الموافقات الجديدة على التمويل الطوعي في الفترة 

مليون دوالر،  62296مستوى قياسياً بأكثر من  1027

في  9793حيث مثلت الجهات المانحة العشرون الرئيسية 

لدول األعضاء في (. وفي حين واصلت ا1المائة )الجدول 

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي تقديم أعلى نسبة من التمويل الطوعي، 

زاد الشركاء الناشئون دعمهم بقدر كبير من التمويالت 

الجديدة التي وافقت عليها قطر واالتحاد الروسي. وترتبط 

فترة السنتين ارتباطاً واضحاً جميع المشاريع المنفذة في 

بشأن  8بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف 

بشأن المساواة  2العمل الالئق والنمو االقتصادي، والهدف 

بشأن القضاء على الفقر، والهدف  2بين الجنسين، والهدف 

بشأن الحد من انعدام المساواة. ويمكن االطالع على  20

يع لكل بلد من البلدان موضع التنفيذ تفاصيل هذه المشار

ونتائج منظمة العمل الدولية والشركاء اإلنمائيين في لوحة 

 27متابعة التعاون اإلنمائي.

وبلغ مجموع التمويل الطوعي غير المرصود الوارد من .172

الجهات المساهمة الثماني في الحساب التكميلي للميزانية 

مليون  19 198ما قدره  1027-1026العادية في الفترة 

(. وأتاح الدعم المتواصل لشركاء 3دوالر )الجدول 

الحساب التكميلي للميزانية العادية قدراً من المرونة لمنظمة 

العمل الدولية لتخصيص هذا التمويل ألولويات المنظمة 

بسرعة وفي الوقت المناسب، تكميالً لمصادر أخرى. كما 

المتحدة مّكن المكتب من تعزيز تأثيره ضمن أطر األمم 

للبرمجة في البلدان وتوجيه العمل بشأن أهداف التنمية 

المستدامة واالستجابة لالحتياجات الملحة. واستهدف 

الحساب التكميلي للميزانية العادية بوجه خاص البلدان ذات 

الدخل المتوسط األدنى والبلدان ذات الدخل المنخفض. 

وركزت آخر مخصصات الحساب التكميلي للميزانية 

على البلدان التي تعيش حاالت ما  1027عادية في عام ال

بعد النزاع أو ذات الوضع الهش )جمهورية أفريقيا الوسطى 

وكولومبيا وجزر القمر وميانمار وسيراليون والصومال 

 وسري النكا والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا(. 
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 منظمة العمل الدولية من خارج الميزانية  الجهات العشرون الرئيسية المساهمة في تمويل :2الجدول 
 )بآالف الدوالرات( 6112-6112ة في الفتر

 المبلغ الجهة المساهمة المبلغ الجهة المساهمة

 441 13 هولندا 408 154 المفوضية األوروبية

 841 12 المملكة المتحدة  621 80 الواليات المتحدة

 000 12 وسياالتحاد الر 409 58 التمويل اإلنمائي المحلي

 183 10 السويد  942 47 منظومة األمم المتحدة

 915 8 كندا 933 47 ألمانيا

 104 8 الدانمرك 896 29 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 680 7 اليابان 409 27 النرويج

 739 5 لكسمبرغ 268 23 سويسرا

 113 4 إيطاليا 967 21 أستراليا

 803 3 إيرلندا 503 16 )مصارف التنمية(المؤسسات المالية الدولية 

 175 595 المجموع

 

 الجهات المانحة للحساب التكميلي  :3الجدول 
 6112-6112في الفترة للميزانية العادية 

 )بآالف الدوالرات(

 المبلغ البلد المانح

 156 8 بلجيكا

 464 5 هولندا

 215 4 السويد

 307 3 النرويج

 928 2 الدانمرك

 641 2 ألمانيا

 140 2 لكسمرغ

 447 إيطاليا

 298 29 المجموع

وفيما يتعلق باالتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة، .173

كانت مشاركة منظمة العمل الدولية على المستوى القطري 

قوية، نظراً إلى أن المنظمة عضو في الفرق القطرية لألمم 

ان في المائة من جميع البلد 82بلداً ) 222المتحدة في 

األعضاء في الفرق القطرية لألمم المتحدة( وطرف موقّع 

إطار عمل لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.  220على 

باإلضافة إلى ذلك، كانت منظمة العمل الدولية في عام 

فريقاً مشتركاً بين الوكاالت تابعاً  327، عضواً في 1026

                                                      
 انظر:   28

http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/lang--en/in-

dex.htm. 

ريقاً في ف 172للفرق القطرية لألمم المتحدة، بالمقارنة مع 

فريقاً، مما  17، وترأست أو شاركت في رئاسة 1022عام 

يعكس زيادة في مشاركة منظمة العمل الدولية وقيادتها 

لعمليات الفرق القطرية لألمم المتحدة وأطر عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية. كما أدى التعاون على المستوى 

 ركة فيالقطري إلى جعل المكتب في موقع أفضل للمشا

 ترتيبات التمويل المشترك لألمم المتحدة.

توخياً لتعزيز دعمه  1027وأطلق المكتب خالل عام .174

للهيئات المكونة في هذا المجال، الصيغة األولى لمنصة 

بما في  28العمل الالئق من أجل موارد التنمية المستدامة،

ذلك معلومات أساسية عن الصالت القائمة بين النتائج 

نظمة العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة السياسية لم

ومعايير العمل الدولية والمؤشرات واألدوات والخدمات 

مجاالً مواضيعياً في برنامج العمل الالئق.  12فيما يخص 

والقصد من هذه المنصة هو دعم الهيئات المكونة وموظفي 

منظمة العمل الدولية وأعضاء الفرق القطرية لألمم المتحدة 

شركاء اإلنمائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، في وال

جهودهم الرامية إلى إرساء العمل الالئق على نحو مالئم 

 1030في العمليات الوطنية الهادفة إلى ترجمة برنامج عام 

 إلى خطط وبرامج وميزانيات وطنية.

وازدادت الشراكات العالمية مع وكاالت األمم المتحدة .175

النهوض ببرنامج العمل الالئق. كوسيلة لزيادة التأثير و

واعتمدت اللجنة رفيعة المستوى بشأن الصحة والعمالة 

والنمو االقتصادي، التي يشارك في رئاستها رئيسا فرنسا 

http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/lang--en/index.htm
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وجنوب أفريقيا والرؤساء التنفيذيون لمنظمة العمل الدولية 

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 

توصيات وخمسة إجراءات فورية  الصحة العالمية، عشر

لضمان استحداث الوظائف  1026في أيلول/ سبتمبر 

الالئقة في قطاع الصحة لتوفير التغطية الشاملة. وشكل ذلك 

أساساً إلنشاء برنامج العمل من أجل الصحة، المشترك بين 

منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة 

-1027االقتصادي للفترة  التعاون والتنمية في الميدان

. كما استضافت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي 1012

عندما استُهل تقرير لجنة األمم المتحدة  1026للمياه لعام 

 تقرير التنمية المائية فيالمعنية بالموارد المائية بعنوان 
 الذي يركز على المياه والوظائف. 1026،29العالم 

ة بصورة خاصة في إقامة وتنشط منظمة العمل الدولي.176

التحالفات ذات المصلحة المشتركة بين أصحاب المصلحة 

المتعددين، ال سيما: المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة 

بشأن العمل الجبري والرق  7-8لصالح الشباب؛ التحالف 

المعاصر واالتجار بالبشر وعمل األطفال؛ الشراكة العالمية 

شاملة والتحالف العالمي للمساواة  من أجل حماية اجتماعية

في األجور، وكذلك في المنتديات السياسية رفيعة المستوى 

)البرازيل  BRICSمن قبيل مجموعة العشرين ومجموعة 

واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا(. وُوسع 

نطاق التعاون مع المنظمات متعددة األطراف األخرى، بما 

ية الدولية ووكاالت األمم المتحدة فيها المؤسسات المال

األخرى في فترة السنتين الستهداف المجاالت ذات االهتمام 

المشترك مثل أرضيات الحماية االجتماعية وأزمة الالجئين 

وهجرة اليد العاملة. وفي هذا الصدد، وقّعت منظمة العمل 

الدولية ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

وُوضعت خطة عمل  1026م في تموز/ يوليه مذكرة تفاه

لتحديد إطار التعاون  1027مصاحبة في آذار/ مارس 

والعمل الميداني المشترك ومدخالت منظمة العمل الدولية 

في مشاورات المفوضية بشأن االتفاق العالمي الخاص 

بالالجئين. وأسهمت منظمة العمل الدولية بنشاط في عملية 

إلى وضع االتفاق العالمي من أجل  األمم المتحدة المفضية

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، المقرر اعتماده في 

كما رفعت منظمة العمل الدولية من  1028.60أواخر عام 

مبادرة سياق مستوى التزامها مع القطاع الخاص في 

 (.28)اإلطار  المنشآت

 

 18اإلطار 
 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة المنشآت: 

 التزام منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص

هو تحقيق كامل اإلمكانات المتصلة بالتزام منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص بحيث ُتسهم في  مبادرة المنشآتإن هدف 
تحقيق رؤية المنظمة وأهدافها. وتركز المبادرة على المنشآت وسياسات وممارسات سالسل التوريد واإلمداد والمبادرات الدولية بشأن 

لوك المنشآت وبناء المعارف والتوعية، تمشياً مع معايير العمل الدولية المعنية. وتواصل منظمة العمل الدولية تعاونها القائم مع س
فريق األمم المتحدة العامل المعني بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان، الذي أصدر بياناً رحب فيه بإعالن مبادئ منظمة العمل الدولية 

بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(. وبالنسبة إلى فريق خبراء األمم الثالثي المنقح 
، يوفر مرجعاً 6112المتحدة فإن "إعالن المنشآت متعددة الجنسية، الذي اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في آذار/ مارس 

المبذولة لضمان حماية حقوق العمل واحترامها في عمليات مشاريع األعمال عبر الوطنية. ويمثل هذا  دولياً رئيسياً للجهود الجماعية
التنقيح إسهاماً كبيراً في زيادة االتساق المعياري في هذا المجال من خالل إدماج المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال 

 1ية المستدامة".للتنم 6131وحقوق اإلنسان ومراعاة برنامج عام 

، وطلب من المدير العام أن يواصل تنفيذ 6112واستعرض مجلس اإلدارة المبادرة في دورته المنعقدة في آذار/ مارس 
 التوصيات الرامية إلى تحسين التزام منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص ومراعاة إرشادات المجلس في الوقت ذاته.

ائج في ميادين مختلفة، في األقاليم وعلى الصعيد العالمي، بما في ذلك إنشاء فريق عمل األمم وقد أسفرت هذه المبادرة عن نت
المتحدة المشترك بين الوكاالت والمعني بمركز معارف االقتصاد االجتماعي والتضامني ونمو الشبكة العالمية لمنظمة العمل الدولية 

التابعة لها من أجل أرضيات الحماية االجتماعية. وازداد االلتزام مع المنشآت فيما  المتعلقة باألعمال واإلعاقة وشبكة األعمال العالمية
يتعلق بمنصة عمل األطفال التابعة لفريق اتفاق األمم المتحدة المعني بالعمل. وتشمل اإلنجازات األخرى االرتقاء بالتدريب في إطار 

في العديد من بلدان العالم، بما فيها الصين، وتعزيز العمل المشترك مع "برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس" 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات في ستة بلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. 

وخارطة  6112إلمداد العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر واعتمد مجلس اإلدارة برنامج عمل بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد وا
 .GB.328/INS/5/1(Add.1)))الوثيقة  .6112الطريق المصاحبة له في آذار/ مارس 

 انظر:   1
UNHCR: UN expert group welcomes revised ILO declaration on multi-national enterprises – Another step toward greater convergence on 
business and human rights, Information Note. 

                                                      
 انظر:    29

UN-Water: The United Nations World Water Development 

Report 2016: Water and Jobs (Paris, UNESCO, 2016). 

طرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن االتفاق األمم المتحدة:    60
، قرار اتخذته ميةالعالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظا

 .A/RES/71/280، الوثيقة 1027نيسان/ أبريل  6الجمعية العامة في 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545657.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/2017-04-28_INFONOTE_WGBHR_ILO_MNE.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/2017-04-28_INFONOTE_WGBHR_ILO_MNE.pdf
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2016/
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2016/
http://undocs.org/ar/A/RES/71/280
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وأُحرز مزيد من التقدم أيضاً في تعزيز الشراكات مع .177

مصارف التنمية اإلقليمية أو متعددة األطراف. ومن األمثلة 

على ذلك اتفاق المبادئ االئتمانية، الموقع مع مصرف 

، والذي يوفر اإلطار 1027التنمية األفريقي في عام 

ولية لتتصرف بوصفها الوكالة القانوني لمنظمة العمل الد

المنفذة للمشاريع التي تتولى تنفيذها الحكومات ويمولها أو 

يديرها المصرف. وعلى غرار ذلك، اعتمدت منظمة العمل 

اتفاقاً إطارياً قانونياً  1026الدولية والبنك الدولي في عام 

جديداً يسهل توفير خبرة منظمة العمل الدولية للحكومات 

ريع بتمويل من البنك الدولي. ويعتبر هذان المنفذة للمشا

المثاالن شهادة على الفرص الناشئة لزيادة توسيع نطاق 

مشاركة منظمة العمل الدولية في دعم الحكومات التي 

تستفيد من التمويل والشراكات مع المؤسسات المالية 

 اإلقليمية والدولية.

وال تزال الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشهد .178

تطوراً، سواء من حيث عدد الشراكات أو من حيث التمويل 

من مؤسسات القطاع الخاص. وقد بلغ عدد الشراكات 

القائمة مع الجامعات ومراكز البحوث والمعارف في نهاية 

شراكة. وتشارك منظمة العمل  20أكثر من  1027عام 

الدولية مع بعض المنشآت، في مراحل المتابعة التي تشمل 

ة من األموال، بينما تضطلع مع منشآت أخرى مبالغ كبير

بتطوير العمل في مجاالت جديدة. ويتزايد استكشاف فرص 

التمويل االبتكارية، بما في ذلك إطالق نظام نموذجي 

للتمويل الجماعي دعماً لعمل منظمة العمل الدولية بشأن 

أرضيات الحماية االجتماعية. وقد ظل التعاون بين بلدان 

ون المثلث يمثل طريقة تكميلية مهمة من الجنوب والتعا

طرائق التعاون اإلنمائي. وخالل فترة السنتين، 

ثالث دول أعضاء إضافية )األردن  أدرجت

ومنغوليا( وثالث منظمات إضافية )سيتي  وقيرغيزستان

( ومعهد األمم Caritas( وكاريتاس )Citi-Habitat) هابيتا

دان الجنوب المتحدة للتدريب والبحث( التعاون بين بل

والتعاون المثلث في استراتيجياتها لتنفيذ البرامج بدعم من 

 منظمة العمل الدولية.

وكجزء من تنفيذ استعراض عملية سير األعمال، كيّف .179

المكتب تدفقات العمل فيما يتعلق بتصميم مشاريع التعاون 

اإلنمائي وتقييمها وإقرارها وتقديم التقارير بشأنها، مدعوماً 

يدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد أدى بوظائف جد

ذلك إلى خفض عبء العمل اإلداري المرتبط بهذه 

 العمليات، ووفر إشرافاً أفضل عليها واتساقاً أكبر بينها.

 قيمة أفضل مقابل المال في خدمات الدعم

شكل استعراض عملية سير األعمال الوسيلة األساسية .181

دمات الدعم )وغيرها لتحقيق قيمة أفضل مقابل المال في خ

من العمليات(. ويُعاد استثمار الوفورات المحققة لتحسين 

مستويات الخدمات واالستجابة، بما في ذلك من خالل 

االستثمار في تكنولوجيا المعلومات، أو تخصيصها 

 للوظائف التقنية أو السياسية أو التنفيذية.

وحتى اآلن، أُنجزت استعراضات عملية سير األعمال في .181

بع وحدات تنظيمية في المقر، ويجري حالياً استعراض س

ثامن. وقد حددت هذه االستعراضات متوسط الوفورات 

في  29الزمنية المتفق عليها مع مديري الوحدات بنسبة 

المائة. وفي الوقت الراهن، وفي انتظار تحقيق المزيد من 

الفوائد من االستعراض الجاري لعملية سير األعمال، حققت 

مليون  28ت اإلصالح التي اتخذها المدير العام نحو مبادرا

وظيفة.  66دوالر من الوفورات، مما مّكن من إعادة توزيع 

، تحققت الفرصة إلعادة 1027-1026وخالل الفترة 

وظيفة من خالل حاالت التقاعد وإنهاء الخدمة  1392توزيع 

بالتراضي وحاالت المغادرة األخرى في المكتب. ومن هذه 

رة ـي الفتـة فــوظيف 2292ع ــد توزيـف، أُعيائـالوظ

أو في سياق البرنامج والميزانية للفترة  1026-1027

، وأُعيد استثمار ثماني وظائف لتعزيز 1028-1029

القدرات اإلدارية ومستويات الخدمة المرتبطة بها. ويظهر 

أثر عمليات إعادة التوزيع هذه بصفة خاصة في المكاتب 

وظيفة تقنية  17عيد، أو يجري إعادة، توزيع الميدانية. وقد أُ 

في الميدان، وهو ما يسد الثغرات القائمة في المجاالت 

التخصصية التقنية في كل إقليم. وهذا يسمح ببلوغ مستويات 

أعلى من الدعم والمشورة الواجب توفيرهما مباشرة 

للهيئات المكونة وغيرها من موظفي منظمة العمل الدولية 

وتحقيق الكفاءة المالزمة لوجود أخصائيين الميدانيين، 

تقنيين "على أرض الواقع" بدالً من االعتماد على بعثات 

المكتب الرئيسي. واستناداً إلى األعمال المتعلقة باستعراض 

 1027-1026عملية سير األعمال، المنجزة في الفترة 

واالستعراضات المقررة في فترة السنتين المقبلة، 

من  رةـرة في الفتـة كبيـرات إضافيتحقيق وفو يُتوقع

1028-1012. 

وتحققت قيمة أفضل مقابل المال في خدمات الدعم من .182

خالل أنواع شتى من التدخالت. وقد شملت هذه التدخالت 

تحسين العمليات من خالل إجراءات التبسيط واألتمتة، 

فضالً عن الحد من أخطاء المعالجة وما يرتبط بها من 

ل أحد العناصر المهمة للعمل في تحديد تكرار العمل. وتمث

أفضل الممارسات التي تم توثيقها وتقاسمها بوصفها 

إجراءات تشغيلية موحدة. وأخيراً، أُدخلت تغييرات على 

الهياكل التنظيمية داخل اإلدارات وكذلك ضمن الحافظات 

في المقر، وعلى توزيع العمل بين الوحدات التشغيلية. 

ات الهيكلية بتوضيح األدوار واستُكملت هذه التغيير

 والمسؤوليات.

ويشمل استعراض عملية سير األعمال أيضاً تنفيذ مجموعة .183

من الممارسات واألدوات اإلدارية الجديدة، التي تُشكل آلية 

رسمية للتحسين المستمر. وقد أدت هذه الممارسات إلى 

تحسين مشاركة الموظفين واالتصاالت داخل الفرق 

بينها، وتعزيز العمل ضمن فرق والمساءلة التنفيذية وفيما 

 وحل المشاكل وتسهيل التدريب داخل مكان العمل.

إن استعراض عملية سير األعمال آخذ في إحداث تّحول .184

في طريقة عمل منظمة العمل الدولية، وهو يشكل عنصراً 

أساسياً في قدرة المكتب على االستجابة للطلبات المتزايدة 

ه في سياق عقدين من النمو بصورة كبيرة على خدمات

الصفري بالقيم الحقيقية في الميزانية العادية. ونتيجة 

الستعراض عملية سير األعمال، باتت الخدمات تقّدم على 
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نحو أكثر كفاءة وبدرجة أعلى من الجودة. وباتت تُتاح 

للموظفين فرص جديدة لالرتقاء المهني وتُحرر الموارد 

ويات العليا والجديدة، مع إلعادة تخصيصها لمجاالت األول

التركيز على زيادة الخدمات المباشرة المقدمة للهيئات 

المكونة. وقد حظي المكتب بتقييمات إيجابية لبرنامجه 

اإلصالحي من تقارير تدقيق وحدة التفتيش المشتركة التابعة 

لمنظومة األمم المتحدة ومن تقييمات الشركاء اإلنمائيين. 

متحدة األخرى أكثر فأكثر في نهج وتنظر وكاالت األمم ال

منظمة العمل الدولية، وبصفة خاصة النهج الموازي إلدخال 

تحسينات على عمليات سير األعمال والسالمة المؤسسية 

وثقافة مكان العمل. وقد استُعرضت معظم المجاالت 

اإلدارية للمكتب الرئيسي خالل فترة السنتين، وسيتوسع 

ل العمليات الميدانية نطاق االستعراضات اآلن ليشم

والمجاالت السياسية ذات الصلة. وسينظر المكتب أيضاً في 

أفضل السبل إلدماج استعراض عملية سير األعمال 

التزامه إزاء اإلصالحات التشغيلية األوسع لألمم  ضمن

 المتحدة.

وبعد التطبيق الشامل لنموذجي الموارد البشرية وكشف .185

فقت لجنة اإلدارة ، وا1022-1022األجور في الفترة 

، على 1022السديدة لتكنولوجيا المعلومات في نهاية عام 

وضع خطة تنفيذية مدتها أربع سنوات ودراسة جدوى 

تسريع وتيرة تعميم الوظائف المتبقية للنظام المتكامل 

للمعلومات عن الموارد. ومن المقرر أن تستغرق فترة 

قد ( و1029-1026التعميم السريع هذه أربع سنوات )

 أحرزت تقدماً نحو تحقيق الهدف خالل فترة السنتين.

، أُعيد تنفيذ الوظائف الكاملة 1027-1026وفي الفترة .186

للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في المكتب اإلقليمي 

ألفريقيا بعد نقل المكتب اإلقليمي من أديس أبابا إلى 

 في أبيدجان. ونُفذت وظائف النظام المالية والبرنامجية

جميع المكاتب الخارجية في أوروبا وأمريكا الالتينية 

والكاريبي، وفي مكاتب منظمة العمل الدولية في نيويورك 

وطوكيو وواشنطن العاصمة، وفي خمسة مواقع للمشاريع. 

وُسحب النظام المالي المتكامل للمكاتب الخارجية، سحباً 

 مكتباً.  29كامالً في 

ين أساليب العمل الجديدة وأُنشئ نموذج عالمي يوائم ب.187

للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد وأدوار ومسؤوليات 

كل عملية من عمليات سير األعمال، وتوزيع األنشطة فيما 

 بين المكاتب الميدانية ووحدات المقر المعنية.

وتستخدم اآلن ثالثة أقاليم لمنظمة العمل الدولية النظام .188

د استخداماً كامالً، وتستفيد المتكامل للمعلومات عن الموار

من نظام عالمي واحد وعمليات مشتركة لسير األعمال 

وهياكل بيانات متوائمة ومعلومات مقدمة في الوقت الفعلي 

وعمليات أفضل للتخطيط والمراقبة وقدرة على االستفادة 

الكاملة من إجراءات التخطيط والميزنة والرصد والتبليغ 

 القائمة على النتائج.

الرغم من الفوائد التي حققتها عملية تعميم النظام  وعلى.189

المتكامل للمعلومات عن الموارد وتنفيذها الناجح وفي 

الوقت المناسب حتى هذا التاريخ، فإنها ال تزال شديدة 

الطموح وشاقة بالنسبة إلى جميع الجهات المعنية. وتتسم 

زيادة حجم قاعدة مستخدمي النظام المتكامل للمعلومات عن 

لموارد بإنها مطردة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط ويتطلب ا

قدراً كبيراً من التدريب والدعم على مدار الساعة. وتُساعد 

المكاتب اإلقليمية على تقديم الدعم في مرحلة ما بعد التنفيذ 

وتضطلع ببعض المهام األكثر تعقيداً. ولتمكينها من 

لنظام عميم ااالضطالع بعملية التنفيذ بنجاح، نظّم فريق ت

المتكامل للمعلومات عن الموارد حلقات تدريبية متقدمة 

للمستخدمين اإلقليميين المتمرسين، ومن شأن تنظيم هذه 

الحلقات أن يتواصل. ويُشكل هذا الجهد جزءاً من 

االستراتيجية طويلة األمد الرامية إلى دعم وتطوير وتحسين 

ى وتجديد مهارات وقدرات الموظفين الرئيسيين عل

 المستوى اإلقليمي.

 تعزيز إدارة المواهب وتنمية القدرات القيادية

، بُذلت جهود لتحسين 1027-1026خالل فترة السنتين .191

إدارة األداء وتعزيز القدرات اإلدارية ودعم الحراك 

الوظيفي والجغرافي للموظفين. وقد تعززت هذه الجهود من 

مة خالل مبادرتي استعراض عملية سير األعمال والسال

 المؤسسية.

كانون األول/  32حالة التوظيف حتى  2ويبيّن الجدول .191

. ويبلغ مجموع عدد موظفي منظمة العمل 1027ديسمبر 

 296موظفاً، حيث سجل عددهم زيادة قدرها  1 921الدولية 

كانون األول/  32في المائة بالمقارنة مع العدد المسجل في 

ي نسبة منهم )أ 2 693، وتمّول وظائف 1022ديسمبر 

في المائة( عن طريق الميزانية العادية ووظائف  2792

في المائة( عن طريق  2196آخرين )أي نسبة  2 129

في المائة من  2296الموارد من خارج الميزانية. ونسبة 

الموظفين الممولين من الميزانية العادية موجودة في 

في المائة من الوظائف في  2792األقاليم، وتمّول نسبة 

 اليم عن طريق الموارد من خارج الميزانية.األق
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  ،6112كانون األول/ ديسمبر  31لدولية حتى عدد موظفي منظمة العمل ا :4الجدول 
 بحسب الموقع ومصدر التمويل

 المجموع الموارد من خارج الميزانية الميزانية العادية 

 138 1 218 920 المقر الرئيسي

 814 1 041 1 773 األقاليم

 485 261 224 ريقياأف 

 284 99 185 األمريكتان 

 98 57 41 الدول العربية 

 792 539 253 آسيا والمحيط الهادئ 

 155 85 70 أوروبا وآسيا الوسطى 

 952 2 259 1 693 1 المجموع

وتمثل أحد أهداف اإلجراء المنقح للتعيين واالنتقاء، الذي .192

تنوع  ، في زيادة1022ُوضع موضع التنفيذ في عام 

الموظفين المعينين حديثاً. لذا، وّسعت منظمة العمل الدولية 

نطاق جهود التوعية التي تبذلها من أجل اجتذاب المزيد من 

المرشحين من جميع أنحاء العالم. وال تنشر إعالنات 

الوظائف على بوابة منظمة العمل الدولية 

اإللكتروني فحسب، بل يعلن عنها أيضاً في مختلف  للتعيين

 Jeuneو The Economistوسائل اإلعالم الدولية )مثل 

Afrique والصحافة الوطنية في البلدان المستهدفة غير ،)

الممثلة وذات التمثيل الناقص، ومواقع الرابطات النسائية 

وموقع التعيين التابع لألمم المتحدة ومواقع التعيين التقني. 

مة وتُوزع إعالنات الوظائف الشاغرة على مديري منظ

العمل الدولية وعلى جميع البعثات في جنيف، فضالً عن 

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. كما رّوجت 

منظمة العمل الدولية للوظائف الشاغرة لديها على المواقع 

المستهدفة للبحث عن الوظائف وشاركت في مجموعة من 

المعارض المهنية للوصول إلى المهنيين المستهدفين ممن 

 منتصف حياتهم الوظيفية والمتخرجين الجدد.هم في 

ترشيحاً في جوالت التعيين  16 297وورد ما مجموعه .193

وجوالت التعيين الخمس في عام  1026الثالث في عام 

في المائة  1098أي  -ترشيحاً  2 211، بما في ذلك 1027

كما زاد عدد الطلبات المقدمة من مرشحين من البلدان  -

مما يجب. ونتيجة لذلك، سجلت في الفترة الممثلة تمثيالً أقل 

موظفاً من  17في المائة ) 1292، نسبة 1026-1027

موظفاً( من الموظفين غير العاملين في مجال  218أصل 

اللغات المعينين حديثاً والخاضعين للتوزيع الجغرافي، من 

 البلدان الممثلة تمثيالً أقل مما يجب. 

ثاً البشرية المعتمدة حدي وفي سياق استراتيجية إدارة الموارد.194

، يعتزم المكتب زيادة تعزيز هذه 1012-1028للفترة 

الجهود للتوصل إلى تمثيل وطني وإقليمي وجغرافي أكثر 

توازناً، وذلك بدءاً بإطالق بوابة جديدة للتعيين اإللكتروني 

، من شأنها أن تسمح بنشر إعالنات 1028في أوائل عام 

لعمل الدولية على نطاق الوظائف الشاغرة لدى منظمة ا

أوسع على لوحات خاصة بإعالنات الوظائف، وتمكين 

المرشحين من تلقي تنبيهات بشأن الوظائف الشاغرة التي 

 يُمكن أن تستجيب الهتماماتهم ومواصفاتهم.

، أنفقت منظمة العمل الدولية ما 1027-1026وفي الفترة .195

 ماليين دوالر على أنشطة تطوير 692يربو قليالً عن 

الموظفين الموجهة مركزياً، سواء بالنسبة إلى الموظفين 

الممولين عن طريق الميزانية العادية أو الموظفين الممولين 

(. ويمثل 2عن طريق الموارد من خارج الميزانية )الجدول 

 9 220مجموع المشاركين الذين يبلغ عددهم قرابة 

ظفين فرداً، نظراً لمشاركة العديد من المو 1 232مشاركاً، 

أيام لكل شخص في المتوسط(.  797في أحداث متعددة )

وفي األقاليم، استأثرت اإلدارة السديدة )بما في ذلك برنامج 

اإلدارة الداخلية السديدة للتعلم اإللكتروني( وتعلم اللغات 

في المائة من مجموع أيام التدريب وكرست نسبة  12بنسبة 

المتكامل  في المائة لتسريع وتيرة تعميم النظام 26

للمعلومات عن الموارد؛ وفي المقر، استأثرت الدورات 

في المائة من مجموع أيام التدريب. وتُبرز  63اللغوية بنسبة 

فترة السنتين هذه زيادة التركيز على دعم توفير المناصب 

القيادية لصالح المرأة. وستزداد أهمية بناء القدرات من أجل 

ي ميم قضايا الجنسين فتحقيق المساواة بين الجنسين وتع

 .1029-1028الفترة 
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 تطوير الموظفين في منظمة العمل الدولية: األنشطة الموجهة مركزيًا )بالدوالر( :5الجدول 

 عدد المشاركين  عدد أيام التدريب  المبلغ الفئة

موظفو فئة      
الخدمات 

 العامة

 موظفو الفئة المهنية  
)بمن فيهم وما فوقها 

 وطنيون(الموظفون ال

 343  3  048 1  217 670 1 الريادة

 563  036 1  550 1  000 400 1 النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

 942 1  714 1  449 2  492 080 1 التدريب التمهيدي/ الفعالية الشخصية

 809  412  410 8  722 765 اللغات

 142 1  575  908 2  091 648 اإلدارة السديدة الفعالة والكفؤة

 221  15  957  874 301 المبادرات التقنية العالمية

 154  84  131 1  555 203 االتصاالت

 16  32  24  546 174 شؤون الموظفين

 45  2  133  833 173 بناء القدرات لدى الجنسين

 263  69  757  085 88 العمل ضمن فرق والتعاون

 498 5  942 3  367 19  415 506 6 المجموع

ماليين دوالر من صندوق  2وخصص مبلغ إضافي بقيمة .196

تطوير الموظفين لإلدارات والمكاتب الميدانية تحت إشراف 

شبكة عالمية من منسقي التعلم، بمساعدة أدوات محّسنة 

استحدثتها إدارة الموارد البشرية إلدارة األموال وتقديم 

خدم نتين، استُ التقارير عنها. وتمشياً مع أولويات فترة الس

في المائة من األموال المخصصة ألغراض  20حوالي 

التحديث التقني، أي أنشطة التعلم المتعلقة بتعزيز خبرة 

موظفي منظمة العمل الدولية في مجاالت عملهم، كما 

أنصبت الجهود على أنشطة العمل ضمن فرق والتعاون 

في  22)الخلوات على سبيل المثال( التي استأثرت بنسبة 

المائة من المشاركين في أنشطة التعلم وزادت نسبة األموال 

في  28في المائة )بالمقارنة مع  30المخصصة لها حتى 

(. وكان تعدد اللغات أولوية 1022-1022المائة في عام 

في المائة من األموال  892عليا حيث أنفقت نسبة 

المخصصة على دروس اللغة المباشرة، مدعومة أيضاً 

عن بُعد، التي قدمتها إدارة الموارد البشرية  بدروس اللغة

موظفاً في منظمة العمل الدولية في الفترة  179لزهاء 

، بتمويل من األموال المركزية. وإلى جانب 1026-1027

تعلّم اللغات، انصب التركيز أيضاً على تعزيز مهارات 

التواصل، حيث كرست نسبة أربعة في المائة من األموال 

المجال بهدف تحسين تقديم الخدمات إلى المخصصة لهذا 

الهيئات المكونة. وتحققت المساواة بين الجنسين في أنشطة 

تطوير الموظفين، في حين مثّل الموظفون المعينون محلياً 

في المائة( في أنشطة التّعلم المنظّمة  29أغلبية المشاركين )

من األموال المخصصة، مما يعكس نسبتهم في القوى 

 عالمية لمنظمة العمل الدولية. العاملة ال

وعقب إجراء الدراسة االستقصائية بشأن السالمة .197

، أعطى المكتب 1022المؤسسية في تشرين األول/ أكتوبر 

 مجاالت تتطلب التحسين: 2األولوية إلى 

 المساءلة ووضوح األدوار وإدارة األداء؛ 

 المكافآت وإدارة النتائج؛ 

 القيادة المتزنة؛ 

 النُظم الواضحة.اإلجراءات و 

ممارسة ذات أولوية في  22واتُخذت إجراءات لمعالجة .198

إطار هذه المجاالت ووصل متوسط التحسن، وفقاً لدراسة 

نقاط مئوية  7استقصائية بشأن متابعة تصورات الموظفين، 

. وتوجد حالياً ست 1022من خط األساس في عام 

ممارسة ذات أولوية في الربع  22ممارسات من أصل 

 ول أو الثاني بالمقارنة مع مؤشر القطاع العام المطبق.األ

واتُخذت تدابير خالل فترتي السنتين األخيرتين لزيادة .199

حراك الموظفين. وفي حين أن عدد الموظفين الذين غيروا 

-1021مركز العمل لمدة عام واحد أو أكثر في الفترة 

 موظفاً(، إال أنه ارتفع إلى 72كان منخفضاً نسبياً ) 1023

 202، نُقل منهم 1027-1022موظف خالل الفترة  100

 .1027-1026موظفاً في الفترة 

واتُخذت مجموعة من التدابير لتحسين إطار إدارة األداء. .211

وقد أدى ذلك إلى تحقيق تحسن يعتد به من حيث النوعية 

ودقة التوقيت واالمتثال، بازدياد مستوى إنجاز تقييمات 

 1022كانون األول/ ديسمبر في المائة في  20األداء من 

 .1027في المائة في كانون األول/ ديسمبر  92إلى 
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مديراً في منظمة العمل  122وعموماً، شارك ما مجموعه .211

الدولية في نشاط تعلمي واحد أو أكثر ضمن إطار منظمة 

العمل الدولية رباعي المراحل لتنمية القدرات القيادية. 

تعلم اإللكتروني التابع وتحّسن االمتثال العام لبرنامج ال

في  82لبرنامج اإلدارة الداخلية السديدة، ويبلغ مستواه اآلن 

 المائة.

 إدارة أكثر فعالية للمرافق

أصبح األمن أحد أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة إلى العديد من .212

المنظمات الدولية، وهو مطلب أساسي للعمليات العالمية. 

د ن األمن نشاطاً تتزايويجعل التعقيد السياسي والبيئي م

تحدياته. وقد تمثلت أولى أولويات المكتب في هذا المجال 

في ضمان امتثال جميع المكاتب القطرية لمنظمة العمل 

الدولية وأنشطتها الممولة في إطار الميزانية العادية، امتثاالً 

كامالً للمعايير الدنيا لألمن التشغيلي. وقد تحقق هذا الهدف. 

القدرة على التدخل السريع في المواقع في وبغية تطوير 

حاالت الطوارئ، استفاد موظفو األمن المحليون من تدريب 

منتظم وإرشاد تقني. كما عزز موظفو األمن التابعون 

لمنظمة العمل الدولية في الميدان تعاونهم مع موظفي أمن 

 األمم المتحدة الموجودين في مراكز العمل هذه.

قر، أُعطيت األولوية لتوفير مستوى وفيما يتعلق بأمن الم.213

أعلى من الحماية لموظفي المنظمة وهيئاتها المكونة، 

وبالتالي معالجة استنتاجات تقييمات التهديدات التي أُجريت 

باالشتراك مع السلطات المحلية. وقد تعزز األمن في المقر 

من خالل تنفيذ قواعد جديدة لمراقبة الدخول وتحسين القدرة 

على الوقاية واالستجابة في حاالت الطوارئ الداخلية 

وتدريب موظفي األمن لضمان االمتثال لمعايير األمم 

 المتحدة والمعايير المحلية.

وأُنجزت بنجاح المرحلة األولى من مشروع أعمال تجديد .214

 600، عندما انتقل نحو 1027مبنى المقر في نيسان/ أبريل 

 حديثاً من المبنى موظف إلى الجانب الجنوبي الثالث المجّدد

الرئيسي، الذي يستجيب اآلن للمعايير الدنيا لألمن 

التشغيلي، بما في ذلك إجراءات اإلجالء الجديدة والمعدات 

األمنية ذات الصلة. وقد أدى استخدام المزيد من الهياكل 

العازلة واأللواح الزجاجية مثلثة الكثافة ومصابيح اإلنارة 

LED فضة إلى جعل المكاتب والتدفئة الحرارية المنخ

المجّددة أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة ووفر أماكن 

عمل أكثر جاذبية. ولقيت األقسام المجّددة ترحيباً كبيراً من 

جانب الموظفين والهيئات المكونة. ويجري تنفيذ المرحلة 

، من خالل 1027الثانية من التجديد، التي بدأت في عام 

دة. وسيمضي المشروع قدماً في منهجية اإلدارة الُمقتص

موعده المحدد وفي إطار الميزانية المخصصة له، على نحو 

ما أكدته آخر مراجعتين خارجيتين مستقلتين إيجابيتين 

 .1027-1026للحسابات أجريتا خالل فترة السنتين 

ونُفذت بنجاح إجراءات فعالة للتخلص من النفايات في .215

لممارسات الحالية خمسة مكاتب رائدة. وفّر استعراض ل

لتصريف النفايات في كل موقع، خط أساس لوضع خطط 

عمل فردية. واستكشفت خطط العمل هذه تنفيذ إجراءات 

جديدة للحد من األنواع اإلضافية من النفايات وإعادة 

استخدامها وإعادة تدويرها. وأسهمت العملية في وضع 

ع قمنهجية ومواد لبناء القدرات سيتم استنساخها في موا

ميدانية أخرى. واستُخدمت البيانات المجمعة أيضاً إلعداد 

تقرير بشأن جرد النفايات على مستوى المكتب بالتعاون مع 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة.
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 ة ــالدروس المستخلص - 9

 والتحديات وآفاق المستقبل

"تستحق منظمة العمل الدولية الثناء النفتاح عملية 
زامها بالتصدي للتحديات التي تطرحها استعراضها، واللت

 مختلف االستعراضات".

تقييمات موبان شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة األطراف: 
 ،تقرير التقييم المؤسسي : منظمة العمل الدولية،6115-6112

 .viموجز تنفيذي، الصفحة 

يولي المكتب أهمية كبيرة للتعلم مما ثبتت نجاعته وما ثبت .216

فشله في تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية. ويستند في هذه 

العملية إلى مجموعة من التقييمات الداخلية والخارجية 

برز رة. وتُ المطلوبة، فضالً عن تحليله الخاص لألداء والخب

الفقرات التالية بعض الدروس الشاملة المستخلصة من تنفيذ 

 1027-1026برنامج منظمة العمل الدولية في الفترة 

 وفيما يتعلق بالتحديات المقبلة.

 سياسات وإجراءات متسقة من أجل تحقيق 
 النتائج المنشودة في البلدان

 نمن شأن زيادة اتساق السياسات على مختلف المستويات أ.217

يوفر ظروفاً أنسب لتحقيق برنامج العمل الالئق. ويتطلب 

ذلك في المقام األول بذل جهود متواصلة لوضع اعتبارات 

العمل الالئق في صميم صنع السياسات على المستوى 

الوطني والدولي في جميع المجاالت ذات الصلة. وقد أكدت 

مشاركة منظمة العمل الدولية المستمرة في المبادرات 

اسية والبحثية التمهيدية مع المنظمات األخرى من السي

النظام متعدد األطراف والمنتديات الحكومية الدولية مثل 

، سمعة منظمة العمل الدولية BRICSمجموعة العشرين و

كمصدر قيّم للمعلومات والتحليالت. وساعدت على إبقاء 

العمالة والحماية االجتماعية والحقوق في العمل والمساواة 

لب البرامج السياسية العالمية، بما في ذلك ما يتعلق في ص

منها بمستقبل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وتطلب ذلك التركيز على المسائل الرئيسية والتنسيق 

والقيادة، ومن الضروري في الوقت الراهن مواصلتها من 

خالل التوعية والتواصل للمساعدة على ضمان ترجمة هذه 

مات العالمية إلى تنفيذ السياسات واتخاذ قرارات االلتزا

 التمويل، على الصعيدين الوطني والدولي.

"ازدادت أهمية العمل العالمي ضمن النطاق الشامل لنشاط 
الحماية االجتماعية في الفترة قيد االستعراض. وقد برهنت 
أنشطة التوعية العالمية القائمة على البينات واستثارة الوعي، 

ب تهيئة مجاالت جديدة لإلدارة والتبادل العالميين، أنها إلى جان
وسيلة فعالة لزيادة موارد منظمة العمل الدولية المحدودة 
لتعزيز إطاللتها ورسم معالم المناقشات العالمية. باإلضافة إلى 
ذلك، فإنها تتيح للمنظمة الفرصة للتأثير في جدول أعمال 

لي والمصارف اإلقليمية الوكاالت الكبرى )من قبيل البنك الدو
وصندوق النقد الدولي( والدعوة إلى إدماج أرضيات الحماية 

 االجتماعية في أهداف التنمية المستدامة".

مستقل الستراتيجية وإجراءات التقييم ال: مكتب العمل الدولي
منظمة العمل الدولية إلرساء أرضيات الحماية 

(، 6112)جنيف، ، 6112-6116وتوسيع نطاقها،  االجتماعية
 .22 الصفحة

وقد أثبتت التجربة أن الشراكات العالمية المتمحورة حول .218

أهداف التنمية المستدامة تنطوي على إمكانات كبيرة 

ركاء على تحديد استجابات لتشجيع طيف واسع من الش

سياسية أكثر تكامالً واتخاذ إجراءات منسقة، وفي الوقت 

ذاته زيادة أثر تدخالت منظمة العمل الدولية وإطاللتها. 

ولتحقيق هذه النتائج، ال بد من دعم مشاركة المكتب بموارد 

تقنية ومالية كافية، على الرغم من أن عائدات هذه 

بعض الوقت قبل أن تتحقق. االستثمارات قد تحتاج إلى 

وبالنظر إلى محدودية الموارد، سيبقى إيالء األولوية إلقامة 

هذه الشراكات أمراً أساسياً. وسيتعين بذل جهود إضافية 

كبيرة لدعم الهيئات المكونة للمشاركة في تنفيذ برنامج عام 

. وبمشاركة كاملة من مركز تورينو، سيحتاج 1030

معارف الموظفين والهيئات  المكتب إلى مواصلة تعزيز

 .1030المكونة وفهمهم لبرنامج عام 

وعلى الصعيد القطري، تتطلب الطبيعة المترابطة ألهداف .219

التنمية المستدامة استجابات متكاملة. وقد اتسمت أنشطة 

منظمة العمل الدولية بقدر أكبر من الفعالية والتأثير عندما 

تشمل جمعت بين نُهج نظامية ومتعددة التخصصات 

مجاالت تقنية عديدة، ونهج لعموم الحكومات وأصحاب 

المصلحة المتعددين. وعلى سبيل المثال، أظهرت 

http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
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الحوارات الوطنية القائمة على التقييم بشأن أرضيات 

الحماية االجتماعية كيف يمكن لهدف معين واحد من أهداف 

العمل الالئق أن يكون نقطة االنطالق للسعي المتكامل إلى 

األهداف االستراتيجية األربعة جميعها والمحرك تحقيق 

للمشاركة المثمرة مع مجموعة واسعة من الشركاء 

الوطنيين والدوليين، على السواء. ومن الممكن تطبيق هذا 

 النهج على نطاق أوسع.

"لذلك، قد تحتاج منظمة العمل الدولية إلى أن ُتنبه مكاتبها 
س اإلسهامات من وهيئاتها المكونة إلى ضرورة ضمان التما

الوزارات األخرى على نحو سليم. وباإلضافة إلى وزارة 
التعليم، هناك وزارات أخرى سيكون لها اهتمام أيضاً 

بما فيها مثالً الوزارات المسؤولة عن التنمية  -بالمهارات 
االقتصادية والتجارة وقطاع األعمال والبنية التحتية، فضالً عن 

 الوزارات الخاصة بكل قطاع".

التقييم المستقل الستراتيجية وإجراءات مكتب العمل الدولي: 
منظمة العمل الدولية لتنمية المهارات من أجل فرص العمل 

 .21صفحة (، ال6112 )جنيف، 6115-6111والنمو، 

 األعمال البحثية والتحليلية واإلحصائية 
 األساس الذي تقوم عليه  -لمنظمة العمل الدولية 

 المصداقية والجدوى

-1026بذلت منظمة العمل الدولية جهوداً خاصة في الفترة .211

لتحسين جدوى ونوعية بحوثها لتعزيز مرجعيتها  1027

تعين ة. وسيالعالمية بشأن قضايا العمل والقضايا االجتماعي

 مواصلة هذا النهج في السنوات القادمة.

وتُبرز الخبرة المكتسبة خالل فترة السنتين الحاجة إلى .211

التحلي بروح المبادرة في طلب الفرص واغتنامها إلنجاز 

أعمال تحليلية استشرافية وقائمة على البينات بشأن القضايا 

لعالمية ا الناشئة ذات األهمية بالنسبة إلى النقاشات السياسية

والهيئات المكونة في الدول األعضاء على السواء. وقد 

مبادرة اكتسبت هذه البحوث زخماً، بما في ذلك من خالل 

مراقبة نوعية البحوث  . وستظل آلياتمستقبل العمل

والمنشورات تؤدي دوراً بالغ األهمية في الحفاظ على أعلى 

المعايير في البرنامج البحثي لمنظمة العمل الدولية. وفي 

حين تواصل منظمة العمل الدولية تطوير مخزون كبير من 

المعارف، فإن تنظيم ذلك من خالل تنفيذ استراتيجية 

فقد  لسنتين المقبلة. ومع ذلك،معارفها يبقى تحدياً في فترة ا

أظهرت منظمة العمل الدولية أيضاً أن لها دوراً مهماً 

بصفتها منظمة ناقلة للمعارف ذات الصلة والمستقاة من 

مصادر متنوعة، بما في ذلك من هيئاتها المكونة. وسيلزم 

إقامة المزيد من الشراكات مع دوائر البحث العالمية ومع 

المتحدة والمنظمات متعددة  غيرها من منظمات األمم

 األطراف.

ويشهد العدد الكبير للمؤشرات التي اعتمدتها الجمعية .212

العامة لألمم المتحدة لرصد العمل الالئق في إطار أهداف 

التنمية المستدامة، على ريادة منظمة العمل الدولية في هذا 

المجال وعلى قدرتها على بناء توافق في اآلراء بشأنه في 

 ام الدولي.إطار النظ

وستتطلب ثالث مسائل اهتماماً مستمراً في المستقبل، .213

 وهي:

  تحسين تنسيق األنشطة اإلحصائية في جميع أقسام

المكتب. وهذا أمر ضروري لتعزيز الكتلة الحرجة 

وتحقيق وفورات الحجم وتفادي االزدواجية في 

 الخدمات المقدمة للهيئات المكونة؛

 تمر بتحديد مكان تمركز التزام الهيئات المكونة المس

منظمة العمل الدولية وتعزيز الشراكات، دعماً 

لعمليات تقديم التقارير الوطنية بشأن أهداف التنمية 

، تأثر دور 1027-1026المستدامة. وفي الفترة 

منظمة العمل الدولية سلباً في عمليات مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة بسبب التأخيرات التي حدثت 

صل إلى اتفاق بشأن كيفية قياس الحقوق في في التو

 العمل؛

  تحسين نوعية اإلحصاءات المعدة في العديد من الدول

األعضاء لرصد العمل الالئق. وال بد من أن يظل 

تعزيز إحصاءات العمل الالئق في جميع أنحاء العالم 

على رأس األولويات بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية 

واصلة القيام باالستثمارات التي سيتعين عليها م

 لتعزيز القدرة اإلحصائية للمكتب. 

 تعزيز الوظيفة المعيارية من خالل التعاون التقني

تؤكد الخبرة المكتسبة في فترة السنتين أهمية وضوح .214

األهداف واإلصرار على معالجة المسائل المتصلة 

بالمعايير حتى في السياقات الصعبة وحيال االنتقادات 

لنهج منظمة العمل الدولية. ومما يشهد على صحة الموجهة 

ذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بحاالت عدم االمتثال منذ أمد 

طويل لالتفاقيات األساسية في ظروف صعبة. كما تُظهر 

أهمية الربط المنتظم بين الوظيفة المعيارية األساسية 

لمنظمة العمل الدولية وخدماتها االستشارية وعملياتها في 

لبلدان، وبالتالي تكوين حلقة حميدة بين عمل هيئات ا

اإلشراف والمساعدة التقنية التي يقدمها المكتب ومتابعة 

الهيئات المكونة الوطنية. غير أنه لم يكن من غير المألوف 

أن يجد المرء فجوة بين األولويات التي حددتها الهيئات 

ابعة متالمكونة في سياق البرامج القطرية للعمل الالئق وال

التي طلبتها هيئات اإلشراف. ولمعالجة هذه المسألة، استهل 

المكتب عملية مشاورات مبكرة بشأن دعم منظمة العمل 

الدولية في البلدان التي كانت موضوع تعليقات نظام 

 اإلشراف. 

"عند الفحص، تبين أن استراتيجيات النتائج العالمية ليست 
التي أعربت عنها جميعها موجهة نحو تلبية االحتياجات 

الهيئات المكونة على الصعيد العالمي أو نحو سد الثغرات 
المحددة من خالل آليات اإلشراف. ومع ذلك، فإن المواءمة مع 
هذه اآلليات تحدث بالفعل، على الرغم من أنها ليست تلقائية 

 وال شاملة".

التقييم المستقل الستراتيجيات منظمة العمل  مكتب العمل الدولي:
الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل: نسخة منقحة 

 .xi(، الصفحة 6115)جنيف،  6115لعام 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369619.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_314442.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_314442.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_314442.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_314442.pdf
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وتؤكد التجربة أيضاً الحاجة إلى مواصلة العمل إلتاحة .215

رف والمعلومات المعيارية لمنظمة العمل الدولية على المعا

وجه السرعة وبطريقة يمكن أن تفهمها وتطبقها هيئاتها 

المكونة وشركاؤها بسهولة. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في 

وقت يسعى فيه الشركاء، بما في ذلك النظام متعدد 

األطراف، إلى الحصول على مشورة منظمة العمل الدولية 

مسائل، بما في ذلك في سياق أهداف التنمية بشأن هذه ال

المستدامة. وسيتعين زيادة تعزيز جهود التوعية والتواصل 

 التي يبذلها المكتب في هذا الصدد.

اظ على للحف مبادرة المعاييروسيتعين إحراز تقدم كبير في .216

مرجعية الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية، بما في 

ذلك مرجعية نظام اإلشراف، باالستناد إلى مجموعة متينة 

وذات صلة من معايير العمل الدولية. وتؤثر المآزق القائمة 

 في نظام اإلشراف في دور منظمة العمل الدولية في تعريف

قانون العمل الدولي واإلشراف عليه وتُفضي إلى حاالت 

من عدم الكفاءة في استخدام الموارد التي تعهد بها الدول 

 األعضاء إلى المنظمة.

 جعل الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي 
 يعمالن على نحو أكثر فعالية

قدمت عدة تقييمات براهين على الدور األساسي للحوار .217

ت الفاعلة االجتماعية القوية في صياغة االجتماعي والجها

 سياسات العمل الالئق والعدالة االجتماعية.

وفي الوقت نفسه، يجري تقدير قيمة الهيكل الثالثي عموماً .218

استناداً إلى النتائج الملموسة التي يحققها. وفي سياق يتسم 

بضغوط كبيرة على الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي في 

فإن هذا األمر يخلف آثاراً مختلفة في  عدد من الحاالت،

 اإلجراءات المستقبلية لمنظمة العمل الدولية.

"إن تولي زمام األمور عنصر أساسي لضمان استدامة 
المشروع، إلى جانب التعاون الثالثي التشاركي، وإنشاء هياكل 
التنفيذ ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين على جميع 

ل ضمان االستدامة، تشير بعض مستويات البرنامج. ومن أج
التقييمات إلى ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة 

 المحققة/ االلتزام الثابت".

تماعي: الوسائل تدخالت الحوار االج مكتب العمل الدولي:
الناجحة ولماذا؟ دروس مستخلصة من استعراض توليفي، 

 .81(، الصفحة 6112)جنيف،  6113-6112

أوالً، تشكل القيود المفروضة في القانون أو الممارسة على .219

ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم األساسي في الحرية 

ام مالنقابية والمفاوضة الجماعية عقبة كبرى وغير مقبولة أ

النهوض بأهداف منظمة العمل الدولية. وتقع المسؤولية 

الدائمة فيما يتعلق بالتصدي لهذه العقبات على عاتق منظمة 

 العمل الدولية وهيئاتها المكونة.

ثانياً، غالباً ما يتطلب تحقيق كامل إمكانات الحوار .221

االجتماعي والهيكل الثالثي بذل جهود منتظمة لتحسين 

سياسي والتنظيمي والمؤسسي، فضالً عن اإلطار الوطني ال

البرامج الهادفة لبناء القدرات والمؤسسات لتعزيز إدارات 

العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. 

وستحتاج الجهود التي يبذلها المكتب إلى أن تستند على نحو 

أكثر انتظاماً إلى تولي الجهات الوطنية زمام األمور والقيادة 

 ع وأعمق.على نحو أوس

ثالثاً، تتغير أشكال الخدمات التي يلتمسها الشركاء .221

االجتماعيون من منظمة العمل الدولية في وجه التحوالت 

السريعة الحاصلة في عالم العمل واالحتياجات المتنامية 

ألعضائها. ومع ذلك، فقد أثبتت التجربة أن قدرة منظمات 

ديدة أصحاب العمل ومنظمات العمال على أداء وظائف ج

وتقديم الخدمات التي يطلبها أعضاؤها تتوقف أيضاً على 

قدرة موحدة على أداء وظائفها التمثيلية التقليدية ضمن 

السياسة االجتماعية االقتصادية وعمليات الحوار 

االجتماعي. ويجب أن يظل إنشاء منظمات أصحاب عمل 

ومنظمات عمال قوية وتمثيلية يمثل مجاالً رئيسياً من 

تركيز برنامج منظمة العمل الدولية. ويعتبر الدعم مجاالت 

المقدم من الدول األعضاء والجهات المانحة أمراً حاسماً 

لتوفير التمويل المناسب لهذا العمل الذي يجب أن يولي 

 العناية الكاملة للتأثير الدائم لألنشطة المعنية.

 االرتقاء بالشراكات من أجل تعاون إنمائي أكثر تأثيراً 

اق استمرار الطلب القوي على مساعدة منظمة العمل في سي.222

الدولية، يستدعي تحقيق نتائج يُعتد بها تحديد األولويات 

وتطوير كتلة حاسمة من الخبرات في مجاالت عمل منظمة 

العمل الدولية الرئيسية. وفي حين أحرز المكتب تقدماً في 

ما لإعادة توزيع الموارد على عمله التقني، فإن هناك حدوداً 

يمكن تحقيقه في محيط يتسم بالنمو الصفري الحقيقي في 

الميزانية. لذلك، فإن االرتقاء بعمل منظمة العمل الدولية 

يتوقف على حافظة قوية ودينامية لبرامج التعاون اإلنمائي، 

باالستناد إلى التمويل المحلي. وفي ظل هذه الظروف، يجب 

عبئة يجيات عملية لتعلى منظمة العمل الدولية أن تُنفذ استرات

الموارد وإقامة شراكات متنوعة مع مجموعة واسعة من 

الجهات الفاعلة، بما في ذلك البلدان المانحة التقليدية 

والجديدة والقطاع الخاص والتعاون بين بلدان الجنوب 

 والتعاون المثلث.

"تشير األدلة إلى أن تدخالت منظمة العمل الدولية مجتمعة 
ية بالغة لكنها تتفاوت من حيث الفعالية تكتسي عموماً أهم

والنجاعة واالستدامة. وقد نتجت آثار مهمة عن بعض البرامج 
الرائدة. وكانت منظمة العمل الدولية بالغة الفعالية في اإلسهام 

 في إحداث تغييرات في السياسات والبرامج الوطنية".

تقييمات موبان  شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة األطراف:
 ،: منظمة العمل الدولية، تقرير التقييم المؤسسي6115-6112

 .62موجز تنفيذي، الصفحة 

وبموازاة ذلك، يلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة إدماج .223

ل الطوعي، إلى جانب الموارد من الميزانية العادية التموي

لمنظمة العمل الدولية، في برنامج عمل يجمع الموارد من 

مصادر مختلفة. وتمشياً مع إصالح منظومة األمم المتحدة 

اإلنمائية واالنتقال من تمويل المساعدة التقنية إلى تمويل 

عمل ى الالنتائج اإلنمائية، ستحتاج منظمة العمل الدولية إل

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
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مع هيئاتها المكونة من أجل تكثيف اإلجراءات لضمان 

إدماج نتائج العمل الالئق في التمويل والتخطيط اإلنمائيين 

على الصعيد الوطني. وخالل فترة السنتين، ظلت الصناديق 

الطوعية غير المرصودة )الحساب التكميلي للميزانية 

ديدة العادية( تشكل طريقة فعالة الختبار خطوط عمل ج

على الصعيد القطري وتعبئة موارد إضافية، بما في ذلك 

التمويل المحلي. ومن االتجاهات المهمة األخرى زيادة 

العمل المشترك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من خالل 

مجموعة متنوعة من الشراكات بين أصحاب المصلحة 

المتعددين، مما يجعل قدرة منظمة العمل الدولية على 

ة إلى تمويل العمل الالئق وتسهيله كجزء من شراكات الدعو

أوسع تتسم باألهمية نفسها التي يتسم بها ضمان تمويل 

 اإلسهامات الخاصة لمنظمة العمل الدولية.

والشراكات هي أحد المقومات األساسية لالستراتيجية .224

الداعمة لبرامج التعاون اإلنمائي الرائدة الخمسة. وتفيد 

مستخلصة من تنفيذ هذه البرامج في الفترة الدروس األولية ال

أنها ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في  1026-1027

النهوض بخدمات منظمة العمل الدولية من أجل االستجابة 

على نحو أفضل الحتياجات الهيئات المكونة. وفي حين أن 

االنطالق بهذه البرامج كان متفاوتاً ومن السابق ألوانه 

جات قاطعة، فإن البرامج الرائدة تمّكن استخالص استنتا

المكتب من تقديم مساعدته بأسلوب له طابع استراتيجي 

ومتسق وتكاملي أكبر، وتبليغه على نحو أسهل. وقد أدى 

التركيز على المجاالت ذات األولوية جيدة التحديد والداعمة 

لتحقيق النتائج بشأن عدد محدود من البلدان، إلى توجيه 

بادل للبرامج وتحسين التنسيق فيما بين األقسام اإلثراء المت

التقنية في المقر وفي األقاليم. كما أسهم في سد الثغرات 

القائمة في القدرات، بما في ذلك ما يتعلق بقاعدة المعارف 

والبيانات الالزمة لتطوير عمليات تدخل قطرية قائمة على 

 البراهين، وحشد شراكات جديدة.

مشجعة، ال تزال هناك تحديات. ورغم هذه التطورات ال.225

والبرامج الرائدة متباينة في مستويات استدامتها. وقد اتسم 

التمويل الطوعي بالتفاوت. كما أن التنسيق مع الجهات 

المانحة لم يكن سهالً في جميع األحوال، واألهم من ذلك أن 

الشراكات ال تزال بحاجة إلى أن تزداد رسوخاً وتوسعاً من 

اعلية على الصعيد العالمي والتأثير في أجل تحقيق الف

 البلدان.

 تعزيز المساءلة عن النتائج

تتسم اإلدارة السليمة القائمة على النتائج بأهمية مركزية .226

بالنسبة إلى التزام منظمة العمل الدولية بالمساءلة عن 

النتائج. وال بد من مواصلة االنتقال من قياس األنشطة 

ة الجوهرية والتأثير الدائم بطريقواإلنفاق إلى قياس النتائج 

ثابتة وجلية. وتشير تقييمات واستعراضات أداء منظمة 

إلى  1027-1026العمل الدولية المضطلع بها في الفترة 

حدوث تقدم في هذا المجال، غير أنه ال يزال يوجد مجال 

للتحسين. وفيما يتعلق بالرصد، سيواصل المكتب تعزيز 

ت عن النتائج التي تحققت من نُظمه ليس فقط لجمع معلوما

خالل تدخالت منظمة العمل الدولية، بل عن أثر هذه النتائج 

كذلك على األمد األطول والذي قد يمتد على مدى فترات 

سنتين عديدة، على أساس نظرية تغيير طويلة األجل. وقد 

إلى  1027-1026أدى اعتماد آليات رصد جديدة في الفترة 

لبرنامج وميزانية منظمة العمل  تعزيز التنفيذ اإلجمالي

الدولية وأتاح إعادة توزيع الموارد في حينها على أهم 

األولويات. وال يزال من الضروري إحراز المزيد من التقدم 

في هذا المجال، وكذلك في مجال الميزنة االستراتيجية 

لتمكين المديرين من الوصول إلى المعلومات المفيدة التخاذ 

ا وإطالع مجلس اإلدارة اطالعاً تاماً فيما القرارات في وقته

يتعلق بتخصيص الموارد واستخدامها. ومن شأن إنشاء 

فريق عمل مخصص لإلدارة القائمة على النتائج على 

مستوى المكتب من أجل مراجعة النُظم واألدوات 

والممارسات ذات الصلة مراجعة شاملة خالل الفترة 

لعمل الدولية ، أن يسهل التزام منظمة ا1028-1029

 بتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

"في حين أن النتائج في سياق اإلدارة القائمة على النتائج 
متاحة لإلبالغ المركزي، فإنها ال توفر حالياً أساساً واضحاً 
لإلشارة إلى المدى الذي تؤدي فيه الخدمات التي تقدمها 

ن ئج المتوقعة. ولتحسي)العمليات والهياكل الميدانية( إلى النتا
هذه العملية، ينبغي للمكاتب اإلقليمية والقطرية أن تكفل تحديد 
النتائج واألنشطة والحصائل المتوقعة بالنسبة إلى المكتب 
تحديداً واضحاً على جميع المستويات وأن تتجسد في خطط 
العمل والتقارير المتعاقبة. وسيتطلب ذلك اتخاذ إجراءات أكثر 

 ع البيانات المصنفة حسب الجنس ورصدها ...".انتظاماً لجم

ية التقييم المستقل للعمليات والهيكلية الميدان مكتب العمل الدولي:
( 6112)جنيف،  ،6112-6111لمنظمة العمل الدولية للفترة 

 .xviالصفحة 

وعلى الصعيد القطري، ستتواصل التدابير الرامية إلى دعم .227

وضع برامج قطرية محسنة ومركزة أكثر فأكثر للعمل 

الالئق. غير أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في عدم رغبة 

الهيئات المكونة في عدة دول أعضاء في االلتزام بالبرامج 

التي تشمل نهجاً متوازناً ومتكامالً القطرية للعمل الالئق 

لتعزيز جميع األهداف االستراتيجية للعمل الالئق. واالفتقار 

إلى توافق ثالثي حقيقي بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق 

وملكيتها يمكن أن يقّوض الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه 

 هذه البرامج في النهوض بجميع أهداف العمل الالئق. لذلك،

فإن من األهمية بمكان أن تتواصل الجهود الرامية إلى 

تصميم البرامج القطرية للعمل الالئق التي تتضمن نهجاً 

متوازناً إزاء برنامج العمل الالئق، إلى جانب ملكية ثالثية 

نشطة، وتسمح لمنظمة العمل الدولية باإلسهام على نحو 

ية دعماً مميز في أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائ

 .1030لبرنامج عام 

ومن الممكن استخالص دروس محددة من الخبرة المكتسبة .228

من معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والمساواة بين 

الجنسين وعدم التمييز باعتبارها من المسائل المشتركة التي 

ينبغي أن تشكل جزءاً دائماً من جميع مجاالت عمل منظمة 

قد أبرز التقييم الذي أجرته شبكة تقييم أداء العمل الدولية. و

المنظمات متعددة األطراف )موبان( لمنظمة العمل الدولية 

أن التركيز االستراتيجي القوي على قضايا الجنسين يفضي 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_586142.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_586142.pdf


 الدروس المستخلصة والتحديات وآفاق المستقبل  - 9

71 

إلى نتائج متباينة، نظراً إلى أن تعميم قضايا الجنسين ليس 

زال ت مملوكاً بما فيه الكفاية أو إلى أن القدرات التقنية ال

ضعيفة، في بعض الحاالت. غير أن التقييم ذاته أقر بأن 

منظمة العمل الدولية قد اتخذت خطوات واضحة إلدماج 

ة المبادرالشواغل البيئية في برنامجها، ال سيما من خالل 

وإدراج مسألة مشتركة رابعة في البرنامج  الخضراء

  .1029-1028والميزانية للفترة 

"ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تصبح أكثر انتظاماً فيما يتعلق 
بكيفية الطلب من موظفي منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة 

ية. وفي الوقت إدماج قضايا الجنسين في أعمالهم الجوهر
الراهن، تعتبر اإلرشادات مبهمة للغاية وال تنص على توضيح 
ما تستتبعه تحديداً المساواة بين الجنسين على مختلف 

 المستويات".

خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل مكتب العمل الدولي: 
: التقييم النهائي 6115-6111المساواة بين الجنسين للفترة 

 .96(، الصفحة 6112)جنيف،  المستقل

الحاجة  1027-1026وتؤكد الخبرة المكتسبة في الفترة .229

إلى أن يكون العمل في هذه المجاالت محدد األهداف على 

ميع النتائج السياسية من نحو منتظم وأن يتواصل ضمن ج

أجل اإلسهام في إحداث تغيير قابل للقياس. وفي المقابل، 

فإن اإلرشادات العملية والقابلة لالستخدام والنُظم الداعمة 

والخطوط الواضحة للمساءلة، مطلوبة لضمان معالجة 

جميع المسائل المشتركة على نحو سليم وتزويدها بموارد 

 وقد اتخذ المكتب بالفعل إجراءات كافية خالل عملية التنفيذ.

بشأن هذه الدروس في التخطيط لتنفيذ البرنامج والميزانية 

 .1029-1028للفترة 

 د األداء ـل لتوحيـلة العمـمواص
 في "منظمة عمل دولية واحدة"

تتطلب الضرورة الملحة لتوفير استجابات سريعة ورفيعة .231

أطر  المستوى ومالئمة الحتياجات الهيئات المكونة في

زمنية أقصر، باإلضافة إلى قدرات تقنية وتحليلية قوية، 

عمليات سير أعمال قابلة للتكيف، بحيث تمّكن المكتب من 

حشد وتنظيم خدماته وتقديمها على وجه السرعة بوصفها 

 "منظمة عمل دولية واحدة".

"إن وضع العمليات الميدانية في وحدة المقر تحت إدارة نائب 
شاء وحدات خاصة لتنسيق المسائل الجوهرية المدير العام، وإن

مثل الفرق التقنية العالمية وفُرق تنسيق النتائج، قد مكّن المقر 
من تطوير التنسيق والدعم )...(. ومع ذلك، فإن تغطية هذه 
المبادرات وإسهاماتها متفاوتة. وقد يكون بعضها أكبر من أن 

قوة علومات يتم بيتسم بالفعالية. والمشكلة األعم هي أن تدفق الم
في اتجاه واحد، من المقر إلى الميدان وليس العكس. )...( ومن 
شأن أدوات من قبيل ُنظم االتصاالت القائمة على اإلنترنت أن 

 تساعد على حل هذه المشكلة".

 التقييم المستقل للعمليات والهيكلية الميدانية مكتب العمل الدولي:
(، 6112 )جنيف، 6112-6111لمنظمة العمل الدولية للفترة 

 .21الصفحة 

وعلى الرغم من التقدم الملموس المحرز في تعزيز الكتلة .231

الحرجة من الخبرة التقنية لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك 

لى المزيد من العمل لتحقيق مستويات متطابقة من حاجة إ

اإلتقان والكفاءة واألداء في مختلف مجاالت عمل منظمة 

العمل الدولية وفيما بين اإلدارات والفِرق التقنية ولضمان 

عملها معاً في مجال توفير الخدمات للهيئات المكونة. وسيتم 

ة يالسعي إلى تحقيق ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية تنم

)الوثيقة  1012-1028الموارد البشرية للفترة 

GB.331/PFA/13). 

وأدى رفع مستوى التنسيق الداخلي إلدارات الدعم وتوزيع .232

لمكاتب القطرية واعتماد إجراءات العمليات اإلدارية على ا

مبسطة إلى تحسين العمليات والخدمات المقدمة. ويُعتبر 

التصدي للعراقيل التي تكبح قدرة المكتب على االستجابة 

للطلبات المتزايدة بشكل كبير على خدمات منظمة العمل 

الدولية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، أحد األهداف 

لية سير األعمال. كما أن االستثمار الرئيسية الستعراض عم

المستمر في تطوير النُظم القائمة على تكنولوجيا المعلومات 

في مجال البرمجة والمالية واالتصاالت التي تسهل التنسيق 

والشفافية والمساءلة داخل المكتب وإزاء الهيئات المكونة 

والشركاء، تعالج هذه المسألة أيضاً. وفي حين أن هذه 

ستهلكة للوقت وللموارد، فإن ما يبرر االستثمار الجهود م

 المطلوب هو الفوائد التي يمكن أن يولدها.

ويستند نجاح إصالحات منظمة العمل الدولية إلى استمرار .233

الحوار والتعاون بين المكتب والهيئات المكونة. وقد أظهر 

إصالح مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي أن االلتزام 

يمكن أن يحقق تحسينات رئيسية. ويتمثل أحد الثالثي القوي 

التحديات في التوفيق بين تنفيذ التغييرات المتفق عليها 

ا كم -وحالة القصور الناشئة عن طلبات الهيئات المكونة 

هي الحال مثالً فيما يتعلق بصعوبة تنفيذ سياسة المكتب 

بشأن تخفيض استهالك الورق. ومن التحديات األخرى 

ضافية صدر بها تكليف من مجلس اإلدارة تمويل أعمال إ

لتنفيذ قرارات المؤتمر في غضون فترة الميزانية المتفق 

 عليها، وفي سياق نمو الموارد الصفري بالقيم الحقيقية.

ويعتبر تحسين التواصل شرطاً ال بد منه من أجل "توحيد .234

أداء منظمة العمل الدولية" وإحاللها المكانة الالئقة كجهة 

ارزة وذات حجية تجاه هيئاتها المكونة وشركائها. موثوقة وب

ويتطلب توحيد األداء تحوالً في نمط التفكير وتغيراً ثقافياً، 

حيث يؤدي التواصل والتوعية على الصعيد الداخلي دوراً 

أساسياً في حدوثهما. وقد أظهرت التجربة أهمية التزام 

ز وأُحروقيادة اإلدارة العليا في عملية التواصل الداخلية، 

تقدم ينبغي توطيد دعائمه ومواصلته على مستوى المكتب، 

بما في ذلك من خالل التدريب. كما أُحرز تقدم في كسر 

حواجز التقوقع. وخضعت آليات مثل الفُرق التقنية العالمية 

وفُرق تنسيق النتائج لالختبار التجريبي خالل فترة السنتين 

ثراء ات التقنية واإللزيادة التواصل وتقاسم الخبرات والكفاء

المتبادل بين اإلدارات التقنية في المقر وفي األقاليم. 

وعززت هذه اآلليات العمل الجماعي والمساءلة ووصلت 

باستخدام الموارد إلى الحدود المثلى وحّسنت تنفيذ برنامج 

منظمة العمل الدولية. وسيتواصل استثمار الجهود من أجل 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_536526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_536526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_536526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_536526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_586142.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_586142.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580958.pdf
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حقيقاً كامالً. وستُعزز تحقيق روح العمل لغرض مشترك ت

عمليات التواصل والتوعية على الصعيد الخارجي لرسم 

صورة أفضل للعمل التحليلي والترويجي والسياسي لمنظمة 

العمل الدولية والنتائج المحققة بدعم منها. وسيشمل ذلك 

الوصول إلى الجمهور المستهدف أوسع نطاق ووضع 

 مبادرات لتعزيز دعم المانحين.

يد أداء األمم المتحدة" على الصعيدين العالمي وأدى "توح.235

والقطري إلى اتاحة الفرص، فضالً عن أنه طرح تحديات 

في سياق إصالح األمم المتحدة. ولّما نجحت منظمة العمل 

الدولية في إقامة شراكات مع اآلخرين في منظومة األمم 

المتحدة، فإنها حققت نتائج مثمرة للغاية والقت الكثير من 

ير وعززت سمعتها. وفي الوقت نفسه، قد تتطلب بعض التقد

المبادرات استثماراً كبيراً من الوقت والموارد ال يمكن 

توقعه مسبقاً. وتهدف مقترحات األمين العام لألمم المتحدة 

بشأن التغيير فيما يتعلق باإلدارة السديدة واالتساق 

االستراتيجي والتنظيم على المستوى القطري واآلليات 

قليمية والتمويل، إلى جعل األمم المتحدة أكثر تماسكاً اإل

ومساءلة وتركيزاً على النتائج من أجل تحسين مساعدة 

. ورهناً 1030الدول األعضاء على تنفيذ برنامج عام 

بالمشاورات مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية 

العامة لألمم المتحدة ومجلس إدارة مكتب العمل الدولي 

وبالقرارات الصادرة عن هذه الهيئات، سيكون  نفسه،

لمقترحات األمين العام بالتأكيد تأثيرات مهمة بالنسبة إلى 

منظمة العمل الدولية ودورها وعملياتها كجزء من منظومة 

األمم المتحدة اإلنمائية. وعملية التغيير الداخلي التي تجريها 

أهميتها إلعادة تأكيد  1021منظمة العمل الدولية منذ عام 

ونفوذها، باإلضافة إلى اإلسهامات الجوهرية التي قدمتها 

ومشاركتها  1030حتى اآلن للمضي قدماً ببرنامج عام 

النشطة والبناءة في عملية إصالح األمم المتحدة، إنما تضع 

منظمة العمل الدولية في موقع جيد لالستعداد لمواجهة 

 ذلك. التحديات الجديدة وانتهاز الفرص التي يتيحها
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 الملحق األول

 األداء البرنامجي

 ةـمقدم

تتضمن هذه الوثيقة موجزاً كمياً للنتائج التي حققتها الهيئات 

المكونة لمنظمة العمل الدولية في الدول األعضاء، بدعم من 

. وتُعرض النتائج 1027-1026المكتب، خالل فترة السنتين 

المؤشر لجميع نتائج إطار النتائج المحدد في البرنامج  بحسب

 ، ال سيما:1027-1026والميزانية للفترة 

 عشر نتائج سياسية، مصنفة بحسب اإلقليم؛ 

  ثالث نتائج تمكينية تتعلق بالتوعية الفعالة بشأن العمل

الالئق واإلدارة السديدة للمنظمة واالستخدام الناجع لخدمات 

 الدعم والموارد.

 النتائج في إطار النتائج السياسية

أسهم الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية خالل فترة 

نتيجة ضمن النتائج السياسية العشر،  707السنتين في تحقيق 

دولة عضواً وخمس نتائج على  232نتيجة منها في  701تحققت 

مستوى المؤسسات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية )الجدول 

(. وترد معلومات األداء المفصلة بحسب النتائج القطرية 2

 2وبحسب النتائج السياسية في لوحة متابعة نتائج العمل الالئق.

وتعكس النتائج السياسية تحديات مواضيعية في عالم العمل 

ذات صلة بالهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية في 

وسع، بما في ذلك في سياق الدول األعضاء والمجتمع اإلنمائي األ

. 1030االلتزام العالمي بتحقيق األهداف التحويلية لبرنامج عام 

 وهي مصممة لتكون بمثابة استجابات متكاملة للقضايا الرئيسية

 المتصلة بسياسة العمالة والسياسة االجتماعية وسياسة العمل.

وتجدر اإلشارة إلى أنه وإن كان يجري التبليغ عن كل 

ابل مؤشر واحد فقط للنتائج، فإن العديد منها يتضمن نتيجة مق

أبعاداً مستمدة من نتائج أخرى. ويتمشى ذلك مع الطبيعة 

المتالزمة والمترابطة والمتكافلة لألهداف االستراتيجية األربعة 

العمالة والحماية  -التي تشكل هيكلية برنامج العمل الالئق 

المبادئ األساسية في االجتماعية والحوار االجتماعي والحقوق و

العمل. وبالتالي، فإن كل نتيجة تشمل عادة أبعاد جميع األهداف 

االستراتيجية وتُسهم في المضي قدماً بأكثر من بُعد واحد منها. 

لذا، يتطلب تقييم التقدم اإلجمالي في النهوض ببرنامج العمل 

                                                      
 .www.ilo.org/IRDashboardانظر:     2

الالئق، الجمع بين نهج كمي وتحليل نوعي لإلنجازات، على 

 لوارد في الجزء الرئيسي من هذا التقرير. النحو ا

لمحة عامة عن األداء ضمن النتائج  2ويقدم الشكل 

السياسية العشر المتعلقة باألهداف المحددة في البرنامج والميزانية 

 .1027-1026للفترة 

وقد تجاوزت النتائج المحققة، في عدد من المجاالت 

، األهداف المحددة 7و 3السياسية، ال سيما فيما يتعلق بالنتيجتين 

لفترة السنتين. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى مجموعة من 

 العوامل، هي:

  أوالً، أدت الريادة المعترف بها لمنظمة العمل الدولية بشأن

المسائل المرتبطة بعالم العمل، فضالً عن األهمية المركزية 

ألنشطتها التحليلية والمعيارية واالستشارية السياسية 

من أهداف التنمية  8ارية من أجل تحقيق الهدف والحو

المستدامة بشأن النمو والعمل الالئق وغير ذلك من غايات 

أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالعمل الالئق، إلى زيادة 

كبيرة في الطلب على دعم منظمة العمل الدولية. وارتبط 

ذلك بوجه خاص بعمليات وضع السياسات وجهود بناء 

ت في سياق االستراتيجيات الوطنية المستدامة المؤسسا

وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، ودور الهيئات 

 المكونة في هذه المشاريع.

  ثانياً، تشير الخبرة األولية في تنفيذ البرامج العالمية الرائدة

الخمسة إلى أن هذه البرامج ما فتئت تثبت فعاليتها في 

ياسي والشراكات متعددة أصحاب استقطاب االهتمام الس

المصلحة والموارد حول األولويات الرئيسية لبرنامج 

منظمة العمل الدولية. وقد ساعدت هذه البرامج، بدرجات 

متفاوتة، على زيادة أثر التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل 

الدولية، إما عن طريق توسيع نطاق نماذج التدخل التي 

األفضل؛ البرنامج الدولي  أثبتت نجاحها )برنامج العمل

المنقح بشأن القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري 

)البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال +(( أو عن 

طريق تعبئة موارد طوعية إضافية )توفير أرضيات 

الحماية االجتماعية للجميع؛ النشاط العالمي للسالمة 

 والصحة المهنيتين من أجل الوقاية(.

http://www.ilo.org/IRDashboard/#azfoxn0
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 ثاً، ما انفكت الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل ثال

الدولية لتقديم القيمة مقابل المال إلى دولها األعضاء تؤتي 

ثمارها في فترة السنتين. وقد اتُخذت تدابير لتعزيز القدرات 

التقنية من خالل إعادة توزيع الموارد التي كانت مخصصة 

لدعم على األنشطة في السابق للخدمات اإلدارية لمكاتب ا

التقنية والتحليلية، لتعزيز قاعدة معارف منظمة العمل 

الدولية بشأن قضايا الساعة المتعلقة بعالم العمل وتوطيد 

الخبرة والتعاون بين البلدان والهيئات المكونة، وكذلك بين 

موظفي منظمة العمل الدولية وبينهم وبين الشركاء 

ر جميعها في تعزيز الخارجيين. وقد أسهمت هذه التدابي

 الكتلة الحرجة وعمل الفرق وتحقيق وفورات الحجم

 وتشجيع نماذج تدخل وممارسات عمل أكثر كفاءة وتأثيراً.

 

 

 (بالنسبة المئوية)توزيع األهداف والنتائج بحسب النتيجة السياسية  :1الشكل 

 

 

ومن جهة أخرى، كان التقدم المحرز أدنى قليالً من الهدف 

ي بعض مجاالت العمل. ويُعزى ذلك باألساس، في المتوخى ف

بشأن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،  20حالة النتيجة 

إلى االنخفاض الحاد في التمويل من خارج الميزانية المتاح 

للمكتب بالمقارنة مع المبلغ المقدر في البرنامج والميزانية للفترة 

العمل الدولية في  . كما تأخر تنفيذ برنامج منظمة1026-1027

منطقة الدول العربية، وذلك أساساً نتيجة لالحتياجات الضخمة 

الناجمة عن أزمة الالجئين السوريين. وعلى الرغم من الزيادة 

الكبيرة في التمويل الطوعي الذي حشدته منظمة العمل الدولية، 

كان على المكتب أن يركز جهوده وموارده على االحتياجات 

ألولوية القصوى في البلدان المتضررة من المحدودة ذات ا

 األزمة.

ويواصل المكتب التصدي للتحديات المطروحة في مجال 

قياس النتائج بهدف تحسين األُطر والنُظم ذات الصلة باإلدارة 

 القائمة على النتائج.

 النتائج في إطار النتائج التمكينية

مل عتشير النتائج التمكينية إلى التوعية الفعالة بشأن ال

الالئق واإلدارة السديدة وإلى سير أعمال منظمة العمل الدولية 

على نحو فعال تمشياً مع دستورها وقواعدها وإجراءاتها، بالنظر 

إلى التوفير الالزم للخدمات األساسية التي يرتكز عليها العمل 

التقني الذي يضطلع به مكتب العمل الدولي والمتعلق بالسياسات. 

داف الرئيسية لعملية إصالح منظمة العمل وقد كان أحد األه

زيادة فعالية وكفاءة هذه الخدمات من أجل  -وال يزال  -الدولية 

تحقيق أقصى حد ممكن من القيمة وخفض التكاليف الكلية. وتُقاس 

النتائج المحققة في إطار هذه النتائج من خالل مؤشرات األداء 

 الرئيسية.

زة في إطار النتائج وقد حققت النتائج اإلجمالية المحر

(. 1)الجدول  1027-1026التمكينية، األهداف المحددة للفترة 

وفيما يتعلق بالتوعية الفعالة بشأن العمل الالئق )النتيجة ألف(، 

فاقت النتائج الهدف المحدد بخصوص مشاركة الوكاالت الدولية 

وظائف أكثر وأفضل من أجل نمو شامل وتحسين آفاق عمالة الشباب : 1النتيجة 

 وتطبيقها الدولية العمل معايير على : التصديق2 النتيجة

 نطاقها وتوسيع االجتماعية الحماية أرضيات : إرساء3 النتيجة

 المستدامة المنشآت : تعزيز4 النتيجة

 الريفي االقتصاد في الالئق العمل : توفير5 النتيجة

 المنظم غير االقتصاد على المنظمة السمة : إضفاء6 النتيجة

 العمل تفتيش خالل من العمل مكان في االمتثال : تعزيز7 النتيجة

 المقبولة غير العمل أشكال من العمال : حماية8 النتيجة

 والفعالة المنصفة العاملة اليد هجرة سياسات : تعزيز9 النتيجة

 وتمثيلية قوية عمال ومنظمات عمل أصحاب : منظمات10 النتيجة

األهداف  

النتائج  
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والمؤسسات اإلقليمية ومتعددة األطراف لتعزيز سياسات العمل 

وتوطيد نُظم معلومات سوق العمل على السواء، في الدول الالئق 

، 1030األعضاء. ويعكس هذا األمر األثر اإلجمالي لبرنامج عام 

باعتبار أن العمل الالئق أصبح هدفاً رئيسياً للجهود اإلنمائية 

األوسع، والبلدان مطالبة على نحو متزايد بأن تقيس مؤشرات 

 ة. أهداف التنمية المستدامة ذات الصل

وتُبين النتائج المحققة بشأن اإلدارة الفعالة والناجعة 

للمنظمة )النتيجة باء( آثار عملية اإلصالح التي أُجريت في فترات 

السنتين السابقة لشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل 

الدولي، فضالً عن اإلنجازات المحرزة في تنفيذ وظائف اإلشراف 

اطر. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من والمساءلة وإدارة المخ

العمل لتحقيق توازن أفضل بين أهداف الكفاءة في إعداد وثائق 

موجزة وموعد جلسات االجتماع بالنظر إلى الطلبات الجديدة 

 .مبادرة المعاييرالناشئة في سياق تنفيذ 

وفيما يتعلق بتوفير خدمات الدعم الفعالة واالستخدام الفعال 

لموارد منظمة العمل الدولية )النتيجة جيم(، تؤكد النتائج التقدم 

المحرز في التخطيط على الصعيد القطري وفي إدارة المرافق. 

رقماً  1027جل عام أما بخصوص اإلسهامات الطوعية، فقد س

قياسياً فيما يتعلق بحشد الموارد. بيد أنه يتعين بذل المزيد من 

الجهود لزيادة حصة التعاون التقني من خارج الميزانية في 

اإلنفاق اإلجمالي لمنظمة العمل الدولية وفي إحالل الالمركزية 

في تنفيذ المشاريع في المكاتب الميدانية. وقد ظلت النتائج دون 

ف المرجو في بعض مؤشرات تنمية المواهب. ومن المتوقع الهد

 1012-1028أن يُسهم تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية للفترة 

تي أقرها مجلس اإلدارة في (، الGB.331/PFA/13الوثيقة )

، في إحراز تقدم ملموس في هذه 1027تشرين الثاني/ نوفمبر 

 المجاالت.

 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580958.pdf
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 األهداف والنتائج بحسب المؤشر: النتائج السياسية :1الجدول 

 الدول  األمريكتان أفريقيا المجموع الهدف
 العربية

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

ف
هد

ال
ج 

النتائ
 

ال
ف

هد
ج 

النتائ
ف 

اله
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
 

 : وظائف أكثر وأفضل من أجل نمو شامل وتحسين آفاق عمالة الشباب1النتيجة 

 : الدول األعضاء التي وضعت 1-1المؤشر 
أو نقحت أو نفذت أو رصدت أطر عمالة شاملة، 

 بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين

21 26 10 14 2 2 2 1 5 6 2 3 

 : الدول األعضاء التي اتخذت 6-1المؤشر 
إجراءات مستهدفة بشأن خلق الوظائف الالئقة 
 والمهارات لصالح الشابات والشبان من خالل 
 وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متعددة الجوانب

26 34 10 15 5 6 2 1 5 7 4 5 

 : الدول األعضاء التي قامت 3-1المؤشر 
 ئات المكونة بتعزيز القدرات لوضع فيها الهي

سياسات لالقتصاد الكلي بغية تعزيز وظائف أكثر 
 وأفضل والتصدي ألوجه انعدام المساواة

13 5 3 2 3 1 2 0 3 1 2 1 

 : الدول األعضاء التي نفذت 1-1المؤشر 
 فيها الهيئات المكونة برامج للتنمية المؤسسية وبناء 

 والقطاعية القدرات في السياسات الصناعية 
 والتجارية والسياسات المتعلقة بالمهارات والبنية 

التحتية واالستثمار والبيئة من أجل توفير وظائف 
 أفضل نوعية وأكثر إنتاجية

19 17 8 6 3 5 2 1 5 4 1 1 

: الدول األعضاء التي استعرضت 5-1المؤشر 
 ووضعت ونفذت سياسات ولوائح وخدمات ترمي 

 ملة وفعالة لسوق العملإلى استحداث مؤسسات شا

15 26 4 6 3 4 1 0 5 10 2 6 

 : التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها2النتيجة 

 : الهيئات المكونة تزيد مشاركتها 1-6المؤشر 
 في إعداد معايير العمل الدولية واعتمادها

21 
في 

المائة 

من 
كل 

معيار 
 جديد

دود الواردة من الدول األعضاء على باالستناد إلى معدالت الر – في المائة 49

االستبيانين المرسلين في إطار األعمال التحضيرية المؤدية إلى اعتماد توصية العمالة 
 (615)رقم  6112والقدرة على الصمود،  السالموالعمل الالئق من أجل 

 : الدول األعضاء التي اتخذت 6-6المؤشر 
إجراءات للتصديق على معايير العمل الدولية 

 وتطبيقها، وال سيما استجابة للقضايا التي تثيرها 
 هيئات اإلشراف

33 34 10 9 8 7 2 2 10 13 3 3 

: الدول األعضاء التي قامت الهيئات 3-6المؤشر 
المكونة فيها وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية 

 بتحسين المعارف بشأن معايير العمل الدولية 
 امهاونظام اإلشراف والقدرة على استخد

21 19 6 5 5 5 3 2 5 5 2 2 
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 الدول  األمريكتان أفريقيا المجموع الهدف
 العربية

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

ف
هد

ال
ج 

النتائ
 

ال
ف

هد
ج 

النتائ
ف 

اله
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
 

 : إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها3النتيجة 

: الدول األعضاء التي حسنت سياساتها 1-3المؤشر 
بشأن الحماية االجتماعية واستراتيجياتها التمويلية 

 وبرامج اإلدارة السديدة والحماية االجتماعية 
 لديهاأو تنسيق الحماية االجتماعية 

17 26 5 10 2 6 3 3 6 5 1 2 

 : الدول األعضاء التي عززت 6-3المؤشر 
 قاعدة المعارف لديها أو قدرتها التحليلية 

أو إدارتها المالية أو اإلحصاءات أو وسائل نشر 
 المعلومات لتوفير الحماية االجتماعية

18 34 5 12 4 8 3 4 4 7 2 3 

  : الدول األعضاء التي وضعت3-3المؤشر 
 برامج جديدة أو حسنت البرامج القائمة التي تسهم 

في توسيع تغطية الحماية االجتماعية أو في تحسين 
 مالءمة اإلعانات

10 13 1 2 2 3 3 2 2 5 2 1 

 : تعزيز المنشآت المستدامة4النتيجة 

 : الدول األعضاء التي جرى فيها 1-1المؤشر 
 تحسين البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة 

 من خالل اإلصالحات السياسية أو القانونية 
 أو المؤسسية أو التنظيمية

15 19 3 6 4 5 1 0 4 1 3 7 

 : الدول األعضاء التي جرى فيها 6-1المؤشر 
تصميم وتنفيذ برامج لدعم المنشآت، بهدف تشجيع 

 الممارسات المسؤولة والمستدامة على مستوى 
 المنشأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 والتعاونيات والمنشآت متعددة الجنسية

16 21 5 7 3 8 2 2 4 3 2 1 

: الدول األعضاء التي قام فيها الوسطاء 3-1المؤشر 
من القطاعين العام والخاص بتصميم وتنفيذ برامج 

 لتنظيم المشاريع قابلة للتوسيع وترمي إلى توفير 
 الدخل والعمالة مع التركيز على الشباب والنساء

24 30 10 17 5 4 3 4 5 5 1 0 

 : توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي5النتيجة 

 : الدول األعضاء التي اتخذت 1-5المؤشر 
خطوات ملموسة إلدماج العمل الالئق في سياسات 

 واستراتيجيات التنمية الريفية

5 9 3 5 0 2 0 0 2 2 0 0 

 : الدول األعضاء التي قامت فيها 6-5المؤشر 
المكونة بإعداد برامج هادفة تسهم في تحقيق  الهيئات

 العمل الالئق والعمالة المنتجة في المناطق الريفية

10 8 3 1 3 2 1 1 3 4 0 0 

 : الدول األعضاء التي عززت 3-5المؤشر 
 قواعد معارفها وقدراتها التحليلية وإحصاءاتها 

 بشأن العمل الالئق في االقتصاد الريفي

12 9 4 2 3 5 1 0 4 2 0 0 
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 الدول  األمريكتان أفريقيا المجموع الهدف
 العربية

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

ف
هد
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النتائ
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ف
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النتائ
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ف 
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ف 

الهد
ج 

النتائ
ف 

الهد
ج 

النتائ
 

 : إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم2النتيجة 

: الدول األعضاء التي حدثت أطرها 1-2المؤشر 
 القانونية أو السياسية أو االستراتيجية لتسهيل 

 االنتقال إلى السمة المنظمة

9 19 2 6 4 5 1 0 1 4 1 4 

 : الدول األعضاء التي زادت فيها 6-2المؤشر 
 كونة الوعي وقاعدة المعارف بشأن الهيئات الم

 السمة غير المنظمة لتعزيز عملية االنتقال 
 إلى السمة المنظمة وتسهيلها

15 21 2 9 4 5 1 1 4 2 4 4 

 : الدول األعضاء التي اتخذت فيها 3-2المؤشر 
هيئة واحدة على األقل من الهيئات المكونة تدابير 

اجات لتعزيز المساواة بين الجنسين وعالجت احتي
 المجموعات المستضعفة عند تسهيل االنتقال 

 إلى السمة المنظمة

12 12 2 2 5 4 1 1 3 4 1 1 

 : تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل2النتيجة 

 : الدول األعضاء التي قامت 1-2المؤشر 
 بتحسين األطر القانونية أو السياسات أو الخطط 

 االمتثال في مكان العمل  أو االستراتيجيات لتعزيز
بما يتفق مع معايير العمل الدولية وقوانين العمل 

 الوطنية واالتفاقات الجماعية

19 40 5 14 5 8 2 3 5 12 2 3 

 : الدول األعضاء التي قامت 6-2المؤشر 
 بتحسين قدراتها المؤسسية أو تعزيز التعاون 

مع الشركاء االجتماعيين وغيرهم من الشركاء 
 ات لتحسين االمتثال في مكان العملوالمؤسس

20 34 6 15 5 4 2 2 5 7 2 6 

 : الدول األعضاء والشركاء 3-2المؤشر 
 االجتماعيون وغيرهم من أصحاب المصلحة، 

الذين يقومون بتحسين ُنظم المعارف والمعلومات 
 الخاصة بهم لدعم االمتثال في مكان العمل

10 15 2 2 2 4 1 2 3 6 2 1 

 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة: 8النتيجة 

: الدول األعضاء التي قامت بتنقيح 1-8المؤشر 
 القوانين والسياسات واالستراتيجيات لحماية العمال،
ال سيما أكثرهم استضعافاً، من أشكال العمل غير 

المقبولة، تمشياً مع معايير العمل الدولية ومن خالل 
 الحوار الثالثي

36 28 12 5 10 11 3 1 8 7 3 4 

 : الدول األعضاء التي قامت 6-8المؤشر 
 فيها هيئة أو أكثر من الهيئات المكونة بتعزيز 

قدراتها المؤسسية لحماية العمال، ال سيما أكثرهم 
 استضعافاً، من أشكال العمل غير المقبولة

12 36 4 10 3 12 1 2 3 6 1 6 
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 : الدول األعضاء التي أقامت 3-8المؤشر 
 ا الهيئات المكونة الثالثية شراكات، بما في ذلك فيه

مع أصحاب المصلحة اآلخرين، من أجل الحماية 
 سيما أكثرهم استضعافاً،  الفعالة للعمال، ال

 من أشكال العمل غير المقبولة

14 12 5 3 4 5 1 1 3 2 1 1 

 : تعزيز سياسات هجرة اليد العاملة المنصفة والفعالة9النتيجة 

: الدول األعضاء أو 1-9المؤشر 
المؤسسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية 
 التي قامت بوضع أو تنفيذ السياسات 
أو التشريعات أو االتفاقات الثنائية أو 
متعددة األطراف أو غيرها من أطر 

اإلدارة السديدة بما يتمشى مع معايير 
 وإطار العمل الدولية ذات الصلة، 

راف منظمة العمل الدولية متعدد األط
ومن خالل  بشأن هجرة اليد العاملة

 الحوار الثالثي

الدول 

 األعضاء
10 19 4 7 1 4 1 1 4 6 0 1 

المؤسسات 

اإلقليمية/ 

 دون اإلقليمية

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

: الدول األعضاء أو 6-9المؤشر 
المؤسسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية 
التي قامت بإنشاء أو تعزيز اآلليات 

سية والممارسات أو الخدمات المؤس
الشاملة من أجل حماية العمال 

 المهاجرين أو من أجل النهوض 
بالعمالة المنتجة والعمل الالئق لفائدة 

 العمال المهاجرين

الدول 

 األعضاء
16 18 4 5 2 6 3 1 7 5 0 1 

المؤسسات 

اإلقليمية/ 

 دون اإلقليمية

3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

األعضاء أو : الدول 3-9المؤشر 
المؤسسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية 

التي قامت بتطوير قاعدة للمعارف 
وإحصاءات بشأن هجرة اليد العاملة 

 لتنوير السياسات العامة على نحو 
 أفضل وتعزيز أوجه التآزر بين 

سياسات هجرة اليد العاملة والعمالة 
 والتدريب والتنمية

الدول 

 األعضاء
7 7 3 2 1 1 1 1 2 2 0 1 

المؤسسات 

اإلقليمية/ 

 دون اإلقليمية

3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

 : منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال قوية وتمثيلية11النتيجة 

: المنظمات التي نجحت في تكييف 1-11المؤشر 
هيكلياتها التنظيمية أو ممارسات التنظيم واإلدارة 

الية الفعالسديدة لديها لتعزيز القيادة من حيث القدرة و
 واألهمية والصفة التمثيلية

15 12 4 3 4 3 1 0 4 4 2 2 

: المنظمات التي نجحت في استحداث 6-11المؤشر 
خدمات مستدامة وتعزيزها وتنفيذها لتلبية احتياجات 

 األعضاء الحاليين والمحتملين

27 28 7 12 9 6 1 0 8 8 2 2 

: المنظمات التي نجحت في تعزيز 3-11المؤشر 
 ا على تحليل بيئة قطاع األعمال والتأثير قدراته

 في وضع السياسات العامة

25 21 7 5 6 7 2 0 7 5 3 4 
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 : منظمات العمال الوطنية التي 1-11المؤشر 
تعزز قدراتها التنظيمية على المستويين الوطني 

 واإلقليمي

20 26 6 12 6 9 2 1 4 4 2 0 

 : منظمات العمال الوطنية التي 5-11المؤشر 
زز قدراتها التمثيلية من أجل التأثير في البرامج تع

 السياسية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

15 16 5 6* 3 3 3 1 3 4 1 2 

 : منظمات العمال الوطنية 2-11المؤشر 
 التي تستخدم معايير العمل الدولية لتعزيز الحرية 
 النقابية والمفاوضة الجماعية والعدالة االجتماعية 

 ى المستوى الوطني واإلقليمي والدوليعل

20 10 5 2 7 6 4 0 4 2 0 0 

 ، منظمات العمال دون اإلقليمية.5-11تقابل نتيجتان من النتائج المبلغ عنها في أفريقيا في إطار المؤشر    *
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 األهداف والنتائج بحسب المؤشر: النتائج التمكينية :2الجدول 

 أوروبا وآسيا الوسطى آسيا والمحيط الهادئ دول العربيةال األمريكتان أفريقيا المجموع 
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 النتيجة ألف: التوعية الفعالة بشأن العمل الالئق

 : الدول األعضاء التي جعلت هدف العمل الالئق في صميم 1- المؤشر ألف
 السياسات أو جعلت سياساتها تتالءم مع مبادئ العمل الالئقصنع 

15 11 4 0 4 5 1 3 4 2 2 1 

 : الوكاالت الدولية والمؤسسات متعددة األطراف والمؤسسات 6- المؤشر ألف
 اإلقليمية التي تعاونت تعاوناً نشطاً مع منظمة العمل الدولية لتعزيز سياسات 

 العمل الالئق

رين: أثّر اإلسهام التحليلي والدعم التقني والتوعية السياسية لمنظمة العمل الدولية خالل دورات مجموعة مجموعة العش (2) 8 5

العشرين في مضمون إسهامات مجموعات العمل في البيانات الختامية وخطط العمل المعتمدة في مؤتمرات قمة القادة، 

 التي تشمل مختلف عناصر العمل الالئق.

، وقعت منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم 1026متحدة السامية لشؤون الالجئين: في تموز/ يوليه مفوضية األمم ال (1)

 المتحدة السامية لشؤون الالجئين مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز فرص العمل لالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين قسراً.

ون والتنمية في الميدان االقتصادي: تشارك منظمة العمل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعا (3)

الدولية بصفتها نائبة الرئيس المشاركة في اللجنة المعنية بالصحة والعمالة والنمو االقتصادي التي عيّنها األمين العام لألمم 

ي ض بالعمل االقتصادلحفز إيجاد وظائف في القطاعين الصحي واالجتماعي كوسيلة للنهو 1026المتحدة في آذار/ مارس 

 الشامل. وعلى هذا األساس، أُنشئ برنامج العمل من أجل الصحة.

نيه )حزيران/ يو إرساء دعامة اجتماعية للتقارب األوروبياالتحاد األوروبي: أعدت منظمة العمل الدولية التقرير المعنون  (2)

كإسهام في إرساء الدعامة األوروبية للحقوق االجتماعية، مما أدى إلى تضمين مجموعة من اإلشارات المتعلقة  ،(1026

 بمبادئ العمل الالئق في الوثائق السياسية الرئيسية لالتحاد األوروبي.

مجالس االقتصادية واالجتماعية: شاركت منظمة العمل الدولية في تنظيم أحد المؤتمرات في تشرين الرابطة الدولية لل (2)

إعالن أثينا بشأن الحوار االجتماعي ومستقبل العمل في المجالس ، وهو ما أفضى إلى اعتماد 1027الثاني/ نوفمبر 
 .االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي: أقامت منظمة العمل الدولية شراكة مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  (6)

ت الجيدة بشأن مكافحة العمل الجبري في أمريكا الجنوبية ووضع نموذج للتنبؤ باحتمال والكاريبي لتعزيز تبادل الممارسا

 وجود عمل األطفال.

المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة: أسهمت منظمة العمل الدولية في المنتدى في عامي  (7)

إلى مسائل العمل الالئق وأنشطة منظمة العمل الدولية في اإلعالنات ، مما أسفر عن تضمين إشارات عديدة 1027و 1026

 الوزارية للمنتدى وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة المعنية قيد االستعراض.

إعالن فينسيان بشأن االنتقال من العمالة غير  1026رابطة أمم جنوب شرق آسيا: اعتمدت الرابطة في أيلول/ سبتمبر  (8)
باالستناد إلى األعمال التحضيرية  المنظمة إلى العمالة المنظمة نحو تعزيز العمل الالئق في رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 لمنظمة العمل الدولية.

م معلومات سوق العمل : الدول األعضاء التي عززت نظ3- المؤشر ألف
 ونشرت المعلومات عن اتجاهات سوق العمل الوطنية بما يتمشى 

 مع المعايير الدولية بشأن إحصاءات العمل

17 26 6 9 2 7 2 1 4 6 3 3 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_605757.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_605757.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/meetingdocument/wcms_605757.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
http://asean.org/storage/2016/09/Vientiane-Declaration-on-Employment.pdf
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 النتيجة باء: اإلدارة الفعالة والناجعة للمنظمة

 لعمل الدولية: فعالية وظائف اإلدارة ووضع السياسات في هيئات منظمة ا1-المؤشر باء

 الهدف المنشود: التنفيذ الكامل  تنفيذ تدابير اإلصالح المتفق عليها
 لإلجراءات والقواعد المالئمة الناتجة 

 عن استعراض التجارب

بعد . و6111عملية إصالح مجلس اإلدارة، المستهلة في عام  6115و 6111استعرض مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة في عامي  قيد اإلنجاز.
ي فالخالصة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال مجلس اإلدارة موافقة مجلس اإلدارة، ُدمجت التغييرات الناجمة عن ذلك في نسخة جديدة من 

 وُنفذت منذ ذلك الحين تنفيذاً ناجحاً. 6112أوائل عام 
مع تنفيذ  6115ى إصالحات أبعد مدى، ال سيما اعتباراً من عام . وسرعان ما تطورت إل6116بدأت رزمة اإلصالحات المتعلقة بالمؤتمر في عام 

مة على ظسلسلة من التجارب المتعلقة بعمل المؤتمر باالستناد إلى نسق من أسبوعين. وال تزال هذه التجارب قيد االستعراض بغية إضفاء السمة المن
، بما في ذلك تحديث وتبسيط النظام األساسي والممارسات القائمة في 6119-6118التغيرات التنظيمية واإلجرائية الناجمة عن ذلك خالل الفترة 

 المؤتمر.

 مستوى المشاركة وبناء توافق اآلراء 
 من جانب الهيئات المكونة

 الهدف المنشود: توافق اآلراء الذي 
تم التوصل إليه فيما يتعلق بالخطوات 

 المقبلة بشأن اإلصالح اإلداري، 
مال بما في ذلك بخصوص سير أع

 االجتماعات اإلقليمية

وثيقة معلومات أساسية عن  6112، طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد لدورته في تشرين الثاني/ نوفمبر 6112في آذار/ مارس  قيد اإلنجاز.
 تنظيم االجتماعات اإلقليمية وأن يشرع في استعراض سير أعمالها ودورها.

لجوانب، بما في ذلك: دور االجتماعات اإلقليمية وواليتها؛ تشكيلها؛ حقوق المشاركة؛ مدتها وتواترها ونظر مجلس اإلدارة بعد ذلك في عدد من ا
الحفاظ أيام وومكان انعقادها؛ نسقها وطرائق عملها؛ شكل وطبيعة الوثيقة الختامية. وهناك تأييد واسع النطاق لإلبقاء على مدة االجتماعات من أربعة 

قواعد ، التعديالت المقترحة على 6112يتها وتواترها. وناقش مجلس اإلدارة، في دورته في تشرين الثاني/ نوفمبر على المرونة الالزمة لتوق
 .االجتماعات اإلقليمية

الهدف المنشود: مشاركة موضوعية  
واسعة النطاق لجميع أصحاب 

المصلحة في وضع جدول األعمال 
وصنع القرارات من خالل مجموعة 

 ليات المتفق عليهامن اإلجراءات واآل

. وفي أعقاب القرار 6119-6112اعتمد مجلس اإلدارة ونفذ بفعالية نهجاً استراتيجياً ومتسقاً لوضع جدول أعمال دورات المؤتمر للفترة  هدف منجز.
، دورة جديدة 6112، اعتمد مجلس اإلدارة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئقالصادر عن المؤتمر بشأن 

؛ الحماية 6118لثالثي في عام من خمس سنوات للمناقشات المتكررة، باتباع التسلسل التالي لألهداف االستراتيجية: الحوار االجتماعي والهيكل ا
؛ المبادئ والحقوق 6166؛ الحماية االجتماعية )حماية العمال( في عام 6161؛ العمالة في عام 6161االجتماعية )الضمان االجتماعي( في عام 

 .6163األساسية في العمل في عام 

الهدف المنشود: تقييم فعال يجريه  
 المؤتمر ألثر إعالن منظمة العمل 

 لية بشأن العدالة االجتماعية الدو
من أجل عولمة عادلة، ووضع 

 استراتيجية متابعة متفق 
 عليها لتنفيذه

، قّيم مؤتمر العمل الدولي الخطوات المتخذة لتعزيز تنفيذ اإلعالن وأثره واعتمد قراراً بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية 6112في عام  هدف منجز.
يشكل القرار تأييداً ثالثياً قوياً لإلعالن والتزاماً متواصالً ببرنامج العمل الالئق. وهو يشدد على األهمية الحاسمة للدفع قدماً من خالل العمل الالئق. و

 ور كاملبنهج متكامل إزاء العمل الالئق ويدعو إلى تعزيز الجهود من أجل تحقيق كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية، من خالل االضطالع بد
وتجهيز منظمة العمل الدولية على نحو أفضل لولوج مئويتها الثانية. وقد وفر القرار إرشادات  6131ونشط في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 

-6118البرنامج والميزانية للفترة ( وGB.328/PFA/1)الوثيقة  6161-6118مهمة لصياغة الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 
6119. 
بعة للقرار، اعتمد مجلس اإلدارة برنامج عمل إلنفاذ القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق وكمتا

( في GB.331/INS/3وإطاراً من أجل المناقشات المتكررة )الوثيقة  6112( في دورته المعقودة في آذار/ مارس GB.329/INS/3/1 )الوثيقة
. ويقدم برنامج العمل لمحة عامة وإطاراً من أجل تنسيق وتنوير األنشطة الجارية واإلجراءات الجديدة 6112بر دورته المعقودة في تشرين الثاني/ نوفم

ده ومناقشة اللمضي قدماً بالعمل الالئق بأسلوب متسق وتكميلي. ويقدم اإلطار اإلرشاد بشأن السير الفعال ألعمال المناقشات المتكررة التي تشمل إعد
 .19لختامية وأوجه التداؤب بين المناقشات المتكررة والدراسات االستقصائية العامة المقدمة بموجب المادة المؤتمر والوثيقة ا

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533243.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543364.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543364.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579865.pdf
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 فعالية تخطيط وإعداد وإدارة دورات مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية: 2-المؤشر باء

توفير وثائق رسمية موجزة في شكل 
 مناسبإلكتروني في الوقت ال

في المائة من  111الهدف المنشود: 
الوثائق الرسمية منشورة في صيغة 

 إلكترونية وفي الوقت المحدد

في المائة من الوثائق الرسمية في صيغة إلكترونية. وفيما يتعلق بالجدول الزمني المحدد لنشرها )أي بالرجوع  111ُنشرت نسبة  هدف منجز جزئياً.
 ، موزعة على النحو التالي:6112في المائة في عام  85و 6112في المائة في عام  21النتائج في المتوسط إلى المهل القانونية(، بلغت 

 .6112في المائة في عام  96و 6112في المائة في عام  96٫2مجلس اإلدارة:  ●
 .6112في المائة في عام  22و 6112في المائة في عام  55مؤتمر العمل الدولي:  ●
 .6112و 6112في المائة في عامي  111ليمية: االجتماعات اإلق ●
 .6112في المائة في عام  81و 6112في المائة في عام  33االجتماعات القطاعية والتقنية واالجتماعات األخرى:  ●

 في المائة  21الهدف المنشود: 
 من الوثائق الرسمية منشورة فقط 

 في صيغة إلكترونية

ة من وثائق مجلس اإلدارة في صيغة إلكترونية فقط؛ استمر توزيع الوثائق والتقارير الخاصة بالمؤتمر في المائ 25ُنشرت نسبة  هدف منجز.
 واالجتماعات التقنية في شكل مطبوع، لكن عدد النسخ انخفض بدرجة كبيرة.

 2115 2112 2112 

 7.3 8.8 12.5 عدد الصفحات المطبوعة للمؤتمر، بالماليين

 17% 29.6%  30.1% ع العام السابقنسبة االنخفاض بالمقارنة م
 

 الهدف المنشود: انخفاض 
 عدد الكلمات المعالجة 

 في المائة 11بنسبة 

-6111في المائة في الكمية اإلجمالية للكلمات المعالجة بالنسبة إلى الفترة  12، حدثت زيادة قدرها 6112-6112استناداً إلى بيانات  هدف غير منجز.
 .6113-6116بالنسبة إلى الفترة  6115-6111في المائة في  8نخفاض قدره ، بالمقارنة مع ا6115

 2114 2115 2112 2112 

 13.381 11.258 11.193 9.993 الكلمات بالماليين
 

في المائة من  61الهدف المنشود: 
 الرسائل الرسمية مرسلة إلكترونياً 

 بشكل حصري

 11٫3و 6112في المائة في عام  32٫5اسالت الرسمية إلكترونياً بشكل حصري في فترة السنتين )في المائة من المر 39٫1أًرسلت نسبة  هدف منجز.
 (.6112في المائة في عام 

 اإلدارة الفعالة للوقت 
 في االجتماعات الرسمية

 الهدف المنشود: خفض متوسط 
 الوقت الضائع بسبب تأخر بدء 
 جلسات االجتماعات الرسمية، 

 في المائة 51بنسبة 

، فقد اقتصر جمع البيانات 6112-6112لم ُيحدد أي خط أساس في غياب بيانات موثوقة عن فترات السنتين السابقة. أما بالنسبة إلى الفترة  يد اإلنجاز.ق
ها من باستمرار على دورات مجلس اإلدارة فقط، بسبب عدم وجود أدوات رصد مناسبة في المؤتمر أو االجتماعات اإلقليمية أو القطاعية وغير

 االجتماعات التقنية. وُتظهر بيانات مجلس اإلدارة وجود نمط ثابت من الوقت الكلي لتأخر بدء الجلسات، على النحو التالي:

 الوقت الضائع دورة مجلس اإلدارة

 دقيقة 37ساعات و 2 (1026)آذار/ مارس  316

  -)تشرين األول/ أكتوبر  318

 (1026تشرين الثاني/ نوفمبر 

 دقيقة 27ساعات و 2

 ساعات وثماني دقائق 2 (1027)آذار/ مارس  319

  -)تشرين األول/ أكتوبر  332

 (1027تشرين الثاني/ نوفمبر 

 دقيقة 23ساعات و 6
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رة 
ل الدولية للفت
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6
1
1
2

-
6
1
1
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 : جودة تنفيذ وظائف اإلشراف والمساءلة وإدارة المخاطر3-المؤشر باء

مستوى رضا مراجع الحسابات 
 الخارجي عن البيانات 

 دةالمالية الموح

 الهدف المنشود: رأي مستوفى 
 لمراجع الحسابات الخارجي 

ومواصلة االمتثال كلياً للمعايير 
 المحاسبية الدولية للقطاع العام

وردت آراء مستوفاة لمراجعة الحسابات من مراجع الحسابات الخارجي تؤكد جملة أمور منها، االمتثال الكامل للمعايير المحاسبية الدولية هدف منجز. 
 لدول األعضاء.ا طاع العام بالنسبة إلى مجموعتي البيانات المالية المعدة خالل فترة السنتين. وقد أُدرجت هذه اآلراء في البيانات المالية وقُدمت إلىللق

الهدف المنشود: تنفيذ بيان المراقبة 
 الداخلية كجزء من التقرير المالي 

 السنوي

. واألنشطة التحضيرية تتواصل وفقاً للجدول الزمني 6112ة الداخلية المزمع إدراجه في البيانات المالية لعام نشر البيان االفتتاحي للمراقب هدف منجز.
 المحدد وقد استعرضتها اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف.

 الوقت المطلوب من أجل التنفيذ 
الفعال للتوصيات المتعلقة بمراجعة 

 الحسابات

 دات الهدف المنشود: تقدم الوح
 المسؤولة عن تنفيذ التوصيات 

المتعلقة باإلشراف خطط عملها في 
غضون ثالثة أشهر من تاريخ صدور 

 تقرير مراجع الحسابات.

أشهر  5إلى  6115أشهر في عام  5٫2انخفاض متوسط اإلطار الزمني لردود المكتب على تقارير المراجعة الداخلية للحسابات من  هدف غير منجز.
 .6112أشهر في عام  3٫8و 6112في عام 

 الهدف المنشود: توصيات 
مراجعة الحسابات المقبولة من 

اإلدارة، تنفذ في غضون ستة أشهر 
 من تاريخ التقرير

أصل  )من 125العدد اإلجمالي لتوصيات المراجعة الداخلية للحسابات المنفذة تنفيذاً كامالً بحلول الموعد المحدد من ستة أشهر هو:  هدف منجز جزئياً.
 52في المائة. والعدد اإلجمالي لتوصيات المراجعة الداخلية للحسابات المنفذة تنفيذاً جزئياً أو قيد التنفيذ بحلول التاريخ المحدد هو:  23٫8( أو 632

)من  2الميزانية هو:  في المائة. والعدد اإلجمالي لتوصيات المراجعة الداخلية للحسابات التي تأجل تنفيذها بسبب قيود 63٫2( أو 632)من أصل 
 في المائة. 6٫1( أو 632أصل 

 مستوى تنفيذ نظام إدارة المخاطر 
 على نطاق المنظمة

 الهدف المنشود: وضع جميع 
عناصر نظام إدارة المخاطر موضع 

 التنفيذ وتعهدها وتوسيع نطاقها

. وأُنشئت سجالت المخاطر في جميع المواقع. وقد اسُتعرضت 6112ُنفذت العناصر المتبقية من إطار إدارة المخاطر المؤسسية في عام هدف منجز. 
ة يهذه السجالت لتحديد مظاهر المخاطر المشتركة، وقد أرشدت بدورها استعراض وإصدار سجل مخاطر استراتيجي منقح كجزء من البرنامج والميزان

زيادة التركيز على المخاطر المرتبطة بالنتائج السياسية، وتوفير ، ُوسع نطاق أنشطة إدارة المخاطر لضمان 6112. وخالل العام 6119-6118للفترة 
 نهج أكثر اتساقاً إلدارة المخاطر في جميع أقسام المكتب وزيادة مجموعة األدوات وآليات الدعم.

 جانب إدارة منظمة العمل الدولية ومجلس اإلدارة : مدى كفاية استخدام النتائج والتوصيات المنبثقة عن التقييمات المستقلة في عملية صنع القرارات من4-المؤشر باء

 تحسين استفادة الهيئات المكونة 
واإلدارة من نتائج التقييم ألغراض 

 اإلدارة السديدة

الهدف المنشود: تجتمع اللجنة 
االستشارية للتقييم أربع مرات على 
األقل في السنة وُتسهم إسهاماً كبيراً 

في متابعة التوصيات الناجمة عن 
 مليات التقييم رفيعة المستوىع

)ُعقد أحد هذه االجتماعات من  1027وكانون األول/ ديسمبر  1026اجتمعت اللجنة االستشارية للتقييم تسع مرات بين كانون الثاني/ يناير  هدف منجز.

وصارمة للغاية لمتابعة توصيات التقييم  منتظمة إجراءاتخالل اإلنترنت(. وقد تطور عمل اللجنة باتجاه أكثر موضوعية وطموحاً واعتمدت اللجنة 

 رفيع المستوى.

 الهدف المنشود: تبلغ متابعة 
 توصيات تقييم المشاريع 

 في المائة على األقل 25

 نقاط مقارنة بالمتوسط المسجل 20في المائة من التوصيات أو عولجت معالجة جزئية، بزيادة قدرها  83، استُكمل قرابة 1026في عام  هدف منجز.

في المائة. وقد واجهت وحدة التقييم تحديات في تلقي ردود اإلدارة على توصيات التقييم في الوقت المناسب، وهي  71والبالغ  1022-1023في الفترة 

متابعة ردود ب بصدد وضع نظام آلي على شبكة اإلنترنت لتحديث طريقة تتبع هذه المعلومات، مما سيؤدي إلى تحسين الكفاءة. وستتاح األرقام المتعلقة

 .1028-1027في تقرير التقييم السنوي للفترة  1027اإلدارة على توصيات التقييم لعام 



 

 

8
7 

 

ق 
ح
ال

م
 

 

الهدف المنشود: تتجلى توصيات  
مكتب التقييم، التي أقرها مجلس 
 اإلدارة، في الخطة االستراتيجية 

 6161-6118للفترة 

إلعداد الخطط االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية. وتعترف الخطة االستراتيجية للفترة  شكلت تقارير التقييم السنوية باستمرار أساساً  هدف منجز.

بقيمة التقييم في دعم عمل منظمة العمل الدولية من حيث تعزيز المساءلة عن النتائج. وهي تحدد وظيفة التقييم بوصفها وسيلة لضمان  1028-1012

 ر معلومات موضوعية بشأن التقدم المحرز في التنفيذ والنتائج المحققة.المساءلة إزاء الهيئات المكونة من خالل توفي

تتماشى جودة عمليات التقييم رفيعة 
 المستوى وعمليات تقييم المشاريع 

 التي تجري داخل منظمة العمل 
الدولية مع الممارسات الجيدة كما 

 تحددها معايير منظمة التعاون 
 والتنمية في الميدان االقتصادي 

 ق األمم المتحدة المعني بالتقييموفري

الهدف المنشود: تؤكد التقييمات 
في المائة من  85الخارجية أن 

تقييمات المشاريع تفي بمعايير منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي وفريق األمم المتحدة 
 المعني بالتقييم

سنتين. وقد كان من شأن تطوير مواد إرشادية جوهرية وجهود لبناء القدرات كفالة تخضع تقارير التقييم لتقييمات خارجية للنوعية كل  هدف منجز.
في المائة من تقارير التقييم من معايير  21، اقتربت 6115-6111أن تظل نوعية تقييمات المشاريع عند مستويات مقبولة. وفيما يتعلق بفترة السنتين 

تقييم أو استوفتها أو تجاوزتها. وخلص التقييم الخارجي لتقييمات المشاريع، المنجز في تشرين األول/ الجودة التي وضعها فريق األمم المتحدة المعني بال
 في المائة من التقارير التي تم تقييمها استوفت الحد األدنى من متطلبات الجودة. 91، إلى أن أكثر من 6112أكتوبر 

الهدف المنشود: يؤكد تقرير التقييم 
 يفة التقييم فيالخارجي المستقل لوظ
 ، 6112منظمة العمل الدولية، 

النوعية المقبولة للتقييمات رفيعة 
 المستوى

، 6112-6111التقرير النهائي للتقييم الخارجي المستقل للفترة ، المستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية 6112خلص تقييم عام  هدف منجز.

ادت بشكل دإلى أن التقييمات رفيعة المستوى وتقييمات المشاريع على السواء، تستخدم عموماً وسائل مناسبة لجمع البيانات وتحليلها وأن نوعيتها از
 . 6111ملحوظ منذ التقييم الخارجي المستقل في عام 

الهدف المنشود: تحسين استفادة 
 اإلدارات التقنية من منهجية تقييم 

 األثر وفقاً إلرشاد مكتب التقييم

أُعدت مذكرة إرشادية محدثة بشأن تقييم األثر، ووفر استعراض تقييم األثر الذي أجرته وحدة التقييم إشرافاً وتوصيات نوعية ألربعة  هدف منجز.
األعمال التحضيرية إلجراء استعراض الحق للجودة لعينة من  6112يد االستكمال. وبدأت في كانون األول/ ديسمبر تقييمات لألثر مستكملة أو ق

 تقييمات األثر.

 تحسين القدرة على التقييم وممارسته 
 في صفوف الموظفين والهيئات 
 المكونة في منظمة العمل الدولية

هيئة من  25الهدف المنشود: تلقت 
ة على األقل تدريبات الهيئات المكون

 51على عمليات التقييم وحصل 
موظفاً من موظفي منظمة العمل 
الدولية على شهادة تثبت أهليتهم 

 لممارسة مهام مديري التقييم

هيئة  161، تلقت 6112قامت وحدة التقييم تدريجياً بتوسيع نطاق مزيجها من المنتجات والخدمات التدريبية وتحسينه. وفي عام  هدف منجز جزئياً.
وضع رزمة تدريبية منقحة بشأن التقييم للهيئات المكونة الثالثية في سياق أهداف التنمية المستدامة.  6112من الهيئات المكونة تدريباً، وتم في عام 

خالل فترة السنتين موظفاً من موظفي منظمة العمل الدولية على شهادة حتى اآلن كجزء من برنامج تأهيل مديري التقييم. و 22وحصل ما مجموعه 
، وضعت وحدة 6112موظفاً تدريباً على إدارة التقييم، لكن لم يحصل سوى ثمانية منهم فقط على شهادة اعتماد. وفي عام  12، تلقى 6112-6112

 من معظم األقاليم ومن ون موظفاً التقييم برنامج التدريب على التقييم الداخلي لتحسين نوعية التقييمات الذاتية والتقييمات الداخلية. وشارك أربعة وعشر
 .6112المقر في البرنامج التجريبي في نيسان/ أبريل عام 

 النتيجة جيم: خدمات الدعم الفعالة واالستخدام الفعال لموارد منظمة العمل الدولية

 : فعالية المنهجية البرنامجية المحدثة على الصعيد القطري1-المؤشر جيم

ج القطرية النسبة المئوية من البرام
 للعمل الالئق، التي تفي بمعايير 

الجودة تمشياً مع المنهجية المنقحة 
واإلرشاد، بما في ذلك معالجة جميع 

 دعائم برنامج العمل الالئق األربعة

إلى  6112ليها في الفترة الممتدة من أيلول/ سبتمبر في المائة من البرامج القطرية الجديدة للعمل الالئق وتمت الموافقة ع 111ُوضعت  هدف منجز. في المائة 81الهدف المنشود: 
(. وهو ما يقابل ستة برامج الدولية: دليل عملي البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل من 1)منذ إطالق النسخة  6112كانون األول/ ديسمبر 

 جديدة.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_545949.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf
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 : فعالية تعبئة وإدارة اإلسهامات الطوعية من قاعدة متنوعة من الجهات المانحة2-المؤشر جيم

حصة اإلنفاق من اإلسهامات الطوعية 
)التعاون التقني من خارج الميزانية 

والحساب التكميلي للميزانية العادية( 
 ة من إجمالي اإلنفاقكنسبة مئوي

 في المائة. 39٫2هدف غير منجز.  في المائة 15الهدف المنشود: 

 النسبة المئوية لإلسهامات الطوعية 
 التي تديرها المكاتب الميدانية

 في المائة. 23٫1هدف غير منجز.  في المائة 81الهدف المنشود: 

 مل الدولية: فعالية خدمات الدعم التي تقدمها منظمة الع3-المؤشر جيم

 النسبة المئوية للمستخدمين الذين 
أفادوا بأنهم "راضون" أو "راضون 
جداً" عن فعالية خدمات الدعم التي 

 تقدمها منظمة العمل الدولية

  الهدف المنشود: زيادة بنسبة
 في المائة 11

 .6118ة الالزمة لقياس المؤشر، في الربع الثاني من عام سيجري االضطالع بالدراسة االستقصائية للمتابعة بشأن السالمة التنظيمي قيد اإلنجاز.

 : فعالية تنمية المواهب وتطوير الريادة4-المؤشر جيم

زيادة في عدد الموظفين الذين غيروا 
 مركز عملهم لعام واحد أو أكثر

 6115-6111( مقارنة بالفترة 111) 6112-6112غيروا مركز عملهم في الفترة لم تكن هناك زيادة كبيرة في عدد الموظفين الذين  هدف غير منجز. في المائة 65الهدف المنشود: 
، عندما غّير 6113-6116في المائة مقارنة بالفترة  31مّثل زيادة بنسبة  6115-6111(. لكن، تجدر اإلشارة إلى أن معدل تجددهم في الفترة 99)

 موظفاً مركز عملهم. 21

 النسبة المئوية للمديرين الذين 
 كون في أنشطة تطوير الريادة يشار

بعد الحصول على عالمة "لم ُتستوف 
تماماً" في تصنيف األداء بشأن النتائج 
اإلدارية في تقرير تقييم األداء الخاص 

 بهم في ختام الدورة

 في المائة. 25هدف منجز.  في المائة 25الهدف المنشود: 

النسبة المئوية للموظفين الذين لديهم 
في موقع موظفي  مواصفات الموظف

 منظمة العمل الدولية

ألن تنفيذ منصة التعيين الجديدة على شبكة اإلنترنت  6112في المائة. جرى التركيز بشكل أقل على مواصفات الموظف في عام  55هدف غير منجز.  في المائة 25الهدف المنشود: 
 .6118سيحدث تغييرات في هيكلها في عام 

 جدد الذينالنسبة المئوية للموظفين ال
أنهوا برنامج اإلدارة الداخلية السديدة 
للتعلم اإللكتروني خالل األشهر الستة 

 األولى من العمل

ر في المائة. وواجه الموظفون الجدد صعوبات في إتمام البرنامج في غضون األشه 81في المائة. بلغ معدل االمتثال اإلجمالي  18هدف غير منجز.  في المائة 81الهدف المنشود: 
 في المائة منهم أتموه في غضون ثمانية أشهر. 58الستة األولى، لكن 
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 : فعالية إدارة المرافق5-المؤشر جيم

 تسير أعمال مشروع تجديد مبنى 
 المقر لفترة السنتين حسبما هو مقرر 

 أو أبكر من ذلك وضمن الميزانية

رية كما هو متوقع. وتبقى الميزانية اإلجمالية للعمل األولي في حدود الخطة المالية التي أقرها مجلس اإلدارة سابقاً. تتواصل األعمال الجاهدف منجز.  في المائة 111الهدف المنشود: 
 وسوف يعاد توزيع االدخارات المحققة ضمن االعتماد المخصص للتكاليف الطارئة التي قد تنشأ.

 وضع إجراءات فعالة للتخلص 
 من النفايات في مكاتب 

 ذجيةميدانية نمو

 الهدف المنشود: 
 خمسة مكاتب ميدانية

أُنجزت اإلجراءات في خمسة مكاتب نموذجية، بما في ذلك إجراء تقييم مرجعي ووضع خطة عمل وإصدار مواد إرشادية قابلة لالستنساخ هدف منجز. 
 في مكاتب ميدانية أخرى.
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 الملحق الثاني

 بيانات مالية إضافية

افية بشأن إنفاق منظمة تضم هذه الوثيقة معلومات إض

 بحسب النتيجة السياسية. 1027-1026في الفترة  2 العمل الدولية

مجموع اإلنفاق، بحسب  2إلى  2وتظهر األشكال من 

النتيجة السياسية ومصدر األموال، في كل إقليم من األقاليم 

 الخمسة لمنظمة العمل الدولية.

 مساهمة إدارات منظمة 22إلى  6وتظهر األشكال من 

العمل الدولية في المقر والبرامج المضطلع بها في األقاليم الخمسة 

لمنظمة العمل الدولية، في مجموع اإلنفاق بالنسبة المئوية، مقاسة 

بالوقت الذي خصصه موظفون دوليون من فئة المهنيين 

المدرجين في الميزانية العادية لالضطالع بأنشطة وخدمات تقنية 

جة من النتائج العشر. ويشكل ذلك وتحليلية ذات صلة بكل نتي

مقياساً يعتد به للمساهمة في اإلنفاق، نظراً إلى أّن التكاليف 

في المائة من إجمالي موارد  70المتعلقة بالموظفين تمثل 

 الميزانية العادية.

 
 (اتلدوالراماليين )ب 2117-2116مجموع اإلنفاق بحسب النتائج السياسية ومصدر األموال في أفريقيا،  :1الشكل 

 
  

                                                      
 بيانات أولية وغير مراجعة.    2

: 2 النتيجة
 على التصديق
 العمل معايير

 الدولية
 وتطبيقها

: 3 النتيجة
 أرضيات إرساء

 الحماية
 االجتماعية

 نطاقها وتوسيع

: 4 النتيجة
 تعزيز

 المنشآت
 المستدامة

: 5 النتيجة
 العمل توفير

 في الالئق
 االقتصاد
 الريفي

: 6 النتيجة
 السمة إضفاء

 على المنظمة
 غير االقتصاد

 المنظم

: 7 النتيجة
 االمتثال تعزيز

 العمل مكان في
 تفتيش خالل من

 العمل

: 8 النتيجة
 العمال حماية
 أشكال من

 غير العمل
 المقبولة

: 9 النتيجة
 سياسات تعزيز

 اليد هجرة
 المنصفة العاملة

 والفعالة

: 10 النتيجة
 منظمات

 عمل أصحاب
 ومنظمات

 قوية عمال
 وتمثيلية

 

: 1النتيجة 
وظائف أكثر 
وأفضل من 

أجل نمو شامل 
وتحسين آفاق 
عمالة الشباب 
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 )بماليين الدوالرات( 2117-2116مجموع اإلنفاق بحسب النتائج السياسية ومصدر األموال في األمريكتين،  :2الشكل 

 

 )بماليين الدوالرات( 2117-2116مجموع اإلنفاق بحسب النتائج السياسية ومصدر األموال في الدول العربية،  :3الشكل 

 
  

: 3 النتيجة
 أرضيات إرساء

 الحماية
 االجتماعية

 نطاقها وتوسيع

: 4 النتيجة
 تعزيز

 المنشآت
 المستدامة

: 5 النتيجة
 العمل توفير

 في الالئق
 االقتصاد
 الريفي

: 6 النتيجة
 السمة إضفاء

 على المنظمة
 غير االقتصاد

 المنظم

: 7 النتيجة
 االمتثال تعزيز

 العمل مكان في
 تفتيش خالل من

 العمل

: 8 النتيجة
 العمال حماية
 أشكال من

 غير العمل
 المقبولة

: 9 النتيجة
 سياسات تعزيز

 اليد هجرة
 المنصفة العاملة

 والفعالة

: 10 النتيجة
 منظمات

 عمل أصحاب
 ومنظمات

 قوية عمال
 وتمثيلية

: 2 النتيجة
 على التصديق
 العمل معايير

 الدولية
 وتطبيقها

 

: 1النتيجة 
وظائف أكثر 
وأفضل من 

أجل نمو شامل 
وتحسين آفاق 
عمالة الشباب 

 الميزانية العادية 

  الميزانية خارج من التقني التعاون العادية الميزانية من التقني التعاون

 العادية للميزانية التكميلي الحساب

: 4 النتيجة
 تعزيز

 المنشآت
 المستدامة

: 5 النتيجة
 العمل توفير

 في الالئق
 االقتصاد
 الريفي

: 6 النتيجة
 السمة إضفاء

 على المنظمة
 غير االقتصاد

 المنظم

: 7 النتيجة
 االمتثال تعزيز

 العمل مكان في
 تفتيش خالل من

 العمل

: 8 النتيجة
 العمال حماية
 أشكال من

 غير العمل
 المقبولة

: 9 النتيجة
 سياسات تعزيز

 اليد هجرة
 المنصفة العاملة

 والفعالة

: 10 النتيجة
 منظمات

 عمل أصحاب
 ومنظمات

 قوية عمال
 وتمثيلية

: 2 النتيجة
 على التصديق
 العمل معايير

 الدولية
 وتطبيقها

: 3 النتيجة
 أرضيات إرساء

 الحماية
 االجتماعية

 نطاقها وتوسيع

 

: 1النتيجة 
وظائف أكثر 
وأفضل من 

أجل نمو شامل 
وتحسين آفاق 
عمالة الشباب 

 الميزانية العادية 

  الميزانية خارج من التقني التعاون العادية الميزانية من التقني التعاون

 العادية للميزانية التكميلي الحساب
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 سب النتائج السياسية ومصدر األموال في آسيا والمحيط الهادئ،مجموع اإلنفاق بح :4الشكل 

 )بماليين الدوالرات( 2116-2117

 

 مجموع اإلنفاق بحسب النتائج السياسية ومصدر األموال في أوروبا وآسيا الوسطى، :5الشكل 

 )بماليين الدوالرات( 2116-2117

 
  

: 5 النتيجة
 العمل توفير

 في الالئق
 االقتصاد
 الريفي

: 6 النتيجة
 السمة إضفاء

 على المنظمة
 غير االقتصاد

 المنظم

: 7 النتيجة
 االمتثال تعزيز

 العمل مكان في
 تفتيش خالل من

 العمل

: 8 النتيجة
 العمال حماية
 أشكال من

 غير العمل
 المقبولة

: 9 النتيجة
 سياسات تعزيز

 اليد هجرة
 المنصفة العاملة

 والفعالة

: 10 النتيجة
 منظمات

 عمل أصحاب
 ومنظمات

 قوية عمال
 وتمثيلية

: 2 النتيجة
 على التصديق
 العمل معايير

 الدولية
 وتطبيقها

: 3 النتيجة
 أرضيات إرساء

 الحماية
 االجتماعية

 نطاقها وتوسيع

: 4 النتيجة
 تعزيز

 المنشآت
 المستدامة

 

: 1النتيجة 
وظائف أكثر 
وأفضل من 

أجل نمو شامل 
وتحسين آفاق 
عمالة الشباب 

 الميزانية العادية 

  الميزانية خارج من التقني التعاون العادية الميزانية من التقني التعاون

 العادية للميزانية التكميلي الحساب

: 6 النتيجة
 السمة إضفاء

 على المنظمة
 غير االقتصاد

 المنظم

 

 

 الميزانية العادية 

  الميزانية خارج من التقني التعاون العادية الميزانية من التقني التعاون

 العادية للميزانية التكميلي الحساب

: 1النتيجة 
وظائف أكثر 
وأفضل من 

أجل نمو شامل 
وتحسين آفاق 
عمالة الشباب 

: 7 النتيجة
 االمتثال تعزيز

 العمل مكان في
 تفتيش خالل من

 العمل

: 8 النتيجة
 العمال حماية
 أشكال من

 غير العمل
 المقبولة

: 9 النتيجة
 سياسات تعزيز

 اليد هجرة
 المنصفة العاملة

 والفعالة

: 10 النتيجة
 منظمات

 عمل أصحاب
 ومنظمات

 قوية عمال
 وتمثيلية

: 2 النتيجة
 على التصديق
 العمل معايير

 الدولية
 وتطبيقها

: 3 النتيجة
 أرضيات إرساء

 الحماية
 االجتماعية

 نطاقها وتوسيع

: 4 النتيجة
 تعزيز

 المنشآت
 المستدامة

: 5 النتيجة
 العمل توفير

 في الالئق
 االقتصاد
 الريفي
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 1مج اإلقليمية في النتيجة السياسية مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرا :6الشكل 

 وظائف أكثر وأفضل من أجل نمو شامل وتحسين آفاق عمالة الشباب :2النتيجة 

 

 2مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :7الشكل 

 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها :1النتيجة 
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 3مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :8الشكل 

 إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها :3النتيجة 

 

 4مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :9الشكل 

 تعزيز المنشآت المستدامة :2النتيجة 

 
  

 
 

 

 (% 5 )المنشآت

 (% 10 )البرامج في األمريكتين

 (% 3 )ظروف العمل والمساواة
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 5مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :11الشكل 

 توفير العمل الالئق في االقتصاد الريفي :2النتيجة 

 

 6مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :11الشكل 

 االقتصاد غير المنظم إضفاء السمة المنظمة على :6النتيجة 
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 7مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :12الشكل 

 تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل :7النتيجة 

 

 8مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :13الشكل 

 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة :8النتيجة 
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 9مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج اإلقليمية في النتيجة السياسية  :14الشكل 

 تعزيز سياسات هجرة اليد العاملة المنصفة والفعالة :9النتيجة 

 

 11اإلقليمية في النتيجة السياسية مساهمة إدارات منظمة العمل الدولية والبرامج  :15الشكل 

 منظمات أصحاب عمل ومنظمات عمال قوية وتمثيلية  :20النتيجة 
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