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 مقدمة -أوالً 

لتابع للمجلس ا)"المنتدى"( يستعرض المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة  .1

التقدم المحرز والتحديات المطروحة أمام تحقيق برنامج التنمية  ةسن ، كلاالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

، تنفيذ أهداف 0289تموز/ يوليه  81إلى  9دى من . وسيناقش المنت(0202)برنامج عام  0202المستدامة لعام 

)الحد من انعدام  82)العمل الالئق والنمو االقتصادي( ورقم  1)تعليم جيد( ورقم  4التنمية المستدامة رقم 

)السلم والعدالة ومؤسسات قوية( حول الموضوع  81)اإلجراءات المتعلقة بالمناخ( ورقم  80المساواة( ورقم 

" وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة األخرى، بما الناس وضمان الشمولية والمساواةكين الشامل بشأن "تم

 . ا  شمولي ا  هدفبوصفه بشأن "وسائل التنفيذ والشراكات"  81فيها الهدف 

ذه هوالعمليات التحضيرية جارية على قدم وساق من أجل االستعراض المواضيعي ألهداف التنمية المستدامة  .2

المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية. وتكتسي سلسلة اجتماعات فرق الخبراء التي تنظمها إدارة الشؤون على 

أهمية خاصة. وقد تلق  منظمة العمل  ،االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة بالتعاون مع منظمات أخرى

من أهداف التنمية المستدامة  1الهدف  لدعم اجتماع فريق الخبراء بشأن المذكورة الدولية دعوة من اإلدارة

في مقر منظمة العمل الدولية. وسيكون  0289نيسان/ أبريل  5إلى  0وستستضيف االجتماع المزمع عقده من 

من بين المشاركين والمحاورين خبراء من العمال وخبراء من أصحاب العمل، باإلضافة إلى خبراء حكوميين 

ألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية التابعة وخبراء األمم المتحدة وخبراء من ا

للمجلس االقتصادي واالجتماعي. كما سيشارك المكتب في اجتماعات فرق الخبراء بشأن أهداف التنمية 

المستدامة األخرى. وستصدر اجتماعات فرق الخبراء وثائق ختامية لتنوير االستعراضات المواضيعية التي 

 تضنها المنتدى.سيح

، بإصدار 0289وستقوم منظمة العمل الدولية، إلى جانب إسهامها اإلجمالي في الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام  .3

من أهداف التنمية المستدامة والعمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة المزمع  1تقريرها الخاص عن الهدف 

يضا  من مناقشة مجلس اإلدارة بشأن هذه الوثيقة. باإلضافة إلى إطالقها خالل المنتدى. وسيستفيد هذا التقرير أ

في تقرير منظمة العمل الدولية المنشور حديثا   1الهدف  في تحقيقذلك، فإن من شأن تحليل التقدم المحرز 

 ، أن ينير اجتماع فريق الخبراء0289لمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون االجتماعية: اتجاهات عام بعنوان 

ووفق الممارسة المتبعة،  8 من أهداف التنمية المستدامة على السواء. 1وتقرير منظمة العمل الدولية عن الهدف 

يُسهم المكتب أيضا  في تقرير األمين العام المرحلي السنوي عن أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم بيانات 

االجتماعات اإلقليمية التحضيرية للمنتدى، التي تعقدها  عن المؤشرات المعهود بها إليه. ويُشارك المكتب في

 لتواصاللجان االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية من آذار/ مارس إلى أوائل أيار/ مايو. باإلضافة إلى ذلك، ي

 1البلدان التي تقوم طواعية بتقديم استعراضات وطنية لدعم النظر في التقدم المحرز بشأن الهدف  معالمكتب 

بلدا  لتقديم تقارير )منها عشرة بلدان  58أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص. وقد تطوع قرابة من 

تقدم تقارير للمرة الثانية(. ومن المقرر تنظيم حدث تدريبي محدد بشأن العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة 

التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو، الذي  نيسان/ أبريل في مركز التدريب الدولي 80إلى  1في الفترة من 

 تحظى فيه المشاركة الثالثية من البلدان المتطوعة لتقديم استعراض وطني بالتشجيع البالغ.

وتُبرز هذه الوثيقة الطريقة التي يمكن بها لمنظور منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية واألهمية  .4

لة المنتجة في تحقيقها، أن يوفر الوسائل المفاهيمية والتشغيلية لتحديد الثغرات المركزية للعمل الالئق والعما

. وعلى نحو ما هو مطلوب في رسالة من رئيس 0202واإلجراءات المحتملة لتحقيق أهداف برنامج عام 

صة مستخلالمجلس االقتصادي واالجتماعي إلى منظمات األمم المتحدة، فإنها تقيّم الثغرات القائمة والدروس ال

واإلجراءات التي أثبت  فعاليتها في اإلسهام في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق. وهي تُكمل 

والتي وفرت األساس إلسهام منظمة العمل الدولية في منتديي عام  0الوثائق السابقة التي ناقشها مجلس اإلدارة

الفقر وتشجيع االزدهار في عالم آخذ في التغير" المعقودين تح  شعار "القضاء على  0281وعام  0281

 و"التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود" على التوالي.

 

 . :2019Geneva, , Outlook: Trends 2019World Employment and Social ILOانظر:    8

 .GB.332/HL/2والوثيقة  GB.329/HL/1الوثيقة    0

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545837.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618461.pdf
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الترابط والتكامل بين أهداف التنمية وبالنظر إلى نطاق موضوع "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" و .5

ال تتناول  ،0289ية المستدامة قيد المراجعة في عام تشمل جميع أهداف التنم ، وإن كان المستدامة، فإن الوثيقة

هذه األهداف واحدا  واحدا. وهي تناقش تحديات محددة في مجال المساواة وإيجاد العمل الالئق، فضال  عن 

المحركات األوسع نطاقا  لإلنتاجية واستحداث الوظائف في سياق االنتقال إلى اقتصادات أكثر مؤاتاة للبيئة. 

ى ذلك، تُبرز الوثيقة مدى الحاجة إلى مؤسسات العمل والسياسات الشاملة من أجل تهيئة مجتمعات باإلضافة إل

سلمية وشاملة للجميع، فضال  عن أهمية اتساق السياسات وتطور شراكات منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج 

 .0202عام 

 تمكين الناس من خالل العمل الالئق  -ثانياً 
 ة والمنتجةوالعمالة الكامل

في "... عالم من االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان وسيادة القانون  0202تتمثل رؤية برنامج عام  .6

ا يسمح الفرص، مم تكافؤوالعدالة والمساواة وعدم التمييز؛ وفي احترام العرق واإلثنية والتنوع الثقافي؛ وفي 

ضمنا  إلى  0202برنامج عام  ويساهم في االزدهار وتقاسمه". ويدعو بتحقيق اإلمكانيات البشرية تحقيقا  كامال  

والقدرات االقتصادية واالجتماعية للشعوب، إلى جانب وضع حد لجميع  0التحقيق الشامل للعدالة االجتماعية

 ،ويقتضي تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة 4.أشكال التمييز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل

، مع توزيع هذه المكاسب بقدر أكبر من التساوي ويترافق ل هيكلي مستدام بيئيا  ينهض باإلنتاجيةتعزيز تحوّ 

 تمكين العمال من تحقيق كامل إمكاناتهم. وفي الوق  ذاتهفضال  عن تهيئة الظروف المناسبة الستدامة المنشآت 

 قدر أكبر منأن ثمة حاجة إلى إيجاد  ،مع "عدم ترك أحد على قارعة الطريق"بالترافق الناس"  "تمكين ويعني .7

وام إذ تطلب األمر تسعة أع :فرص العمل مع التمتع الفعلي بالحقوق وتطبيق المعايير. ويبقى التحدي هائال  

مليون عاطل عن العمل  810. وباإلضافة إلى 0221قبل أزمة عام  اهإلعادة معدل البطالة العالمي إلى مستو

شمل طالبي العمل المحتملين ي بماالقوى العاملة المحتملة على الصعيد العالمي،  عدد، بلغ 0281في عام 

نقص  خانةمليون شخص في  080، مما يعني تصنيف ما مجموعه إضافيمليون عامل  842الموجودين، 

غير  يعملون في العمالةفي المائة  12أكثر من  كهنااستخدام اليد العاملة. ومن بين أولئك الذين يعملون، 

منظمة، وغالبا  ما يفتقرون إلى سبل الوصول إلى الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي. وقد سجل فقر ال

مليون عامل مع  015العاملين تراجعا  لكنه ال يزال منتشرا  في بعض المناطق. وفي كافة أرجاء العالم، يعيش 

مليون  402دوالرا  أمريكيا  للشخص الواحد في اليوم(، إلى جانب  8992دقع )يعيشون بأقل من أسرهم في فقر م

دوالرا  أمريكيا  للشخص  0902دوالرا  أمريكيا  و 8992عامل إضافي في فقر متوسط )يعيشون بمبلغ يتراوح بين 

ائة( في سوق العمل بالمقارنة في الم 41النساء في سن العمل ) مجموعالواحد في اليوم(. ويشارك أقل من نصف 

 5.مع ثالثة أرباع الرجال في سن العمل

باإلضافة  1.عالوة على ذلك، فإن نصف سكان العالم ال يستفيدون بعُد من الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية .8

مليون شخص في مختلف أشكال  42مليون طفل واقعين في شراك عمل األطفال و 850إلى ذلك، ال يزال 

 

الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي  ،عولمة عادلة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجلانظر    0

 .0221حزيران/ يونيه  82، جنيف، في 91في دورته 

: ، ما يليالدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعتهإعالن منظمة العمل  وهي تشمل، استنادا  إلى   4

ي؛ القضاء مالحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزا

 الفعلي على عمل األطفال؛ القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة.

 انظر:   5
ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture (third edition), Geneva, 2018; 

and ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2019, 2019, op. cit. 

 8949(، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 11)رقم  8941تبقى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،    1

 (، أقل االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، التي حظي  بالتصديق.91)رقم 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
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ل الجبري والزواج القسري، ويُحرم عدد ال يحصى من األشخاص من فرص التعلم وتنمية المهارات والعمل العم

 السياسية أو الدينية وعوامل أخرى. معتقداتال وأاإلعاقة  وأالسن  وأالالئق بسبب التمييز على أساس الجنس 

ة العمل رامة اإلنسانية وكثيرا  ما تعكس نوعيويوفر العمل الالئق الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة والك .9

مليون عامل  091المنجز ظروف العمل السائدة. ووفقا  آلخر التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، يلقى 

 1190مليون ) 094تقريبا  حتفهم كل سنة بسبب الحوادث المهنية واألمراض المرتبطة بالعمل. ويُعزى حوالي 

 8091)حالة وفاة  012 222 ذه الوفيات إلى األمراض المرتبطة بالعمل، في حين أن أكثر منفي المائة( من ه

مليون عامل يتعرضون سنويا  إلصابات  014في المائة( تنتج عن الحوادث المهنية. وتشير التقديرات إلى أن 

 1على المدى الطويل. غير مميتة، ويكون للعديد من هذه اإلصابات تبعات خطيرة على قدرة العمال على الكسب

 توفير الفرص للجميع والحد من انعدام المساواة  - ثالثاً 
 ووضع حد للتمييز

الفرص، وذلك غالبا   سبل الحصول على لما كان انعدام المساواة في المداخيل ناتجا  في معظمه عن عدم تكافؤ .11

من أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى اتخاذ تدابير  82نتيجة أشكال مختلفة من التمييز، فإن غايات الهدف 

. وتواجه الفرصسبل الحصول على اقتصادية مناهضة للتمييز وتنظيمية ونشطة على السواء إلتاحة المزيد من 

واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز  النساء والفتيات والمعوقون والشعوب األصلية

 عبر أبعادهما المتعددة ويتجليان كثغرات توالدا  ذاتيا  الفقر وانعدام المساواة  والدتحديات خاصة. ويت ،والمهاجرون

لى إفي المهارات والتعليم وتقديم الخدمات الصحية وظروف المعيشة والعمل وفرص العمل وإمكانية الوصول 

ض استدامة اقتصاداتها. إن الحد من الموارد. وتمتد اآلثار الضارة النعدام المساواة إلى تماسك المجتمعات وتقوّ 

من أهداف  82هو المبتغى من هذا الهدف برمته، أي الهدف  ،أوجه انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

 1ف التنمية المستدامة ذات الصلة.التنمية المستدامة، ومن غايات عديدة تندرج ضمن أهدا

 أمام تكافؤ الفرص الماثلة التحديات المحددة

بشأن المساواة بين الجنسين في تحديد األولويات  5من أهداف التنمية المستدامة الهدف  82و 1يدعم الهدفان  .11

ت التعليم مجاال والوسائل الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وال تزال الثغرات بين الجنسين قائمة في

 9.والحصول على المهارات والعمالة والمشاركة في القوى العاملة والتحيز المهني واألجر عن العمل المماثل

في  ،نتائج الفصل بين الجنسين في المهنة والقطاع والتمييز في مكان العمل والقوالب النمطية تتمثل إحدىو

االنتشار. وفي معظم البلدان، وال سيما البلدان ذات معدالت  واسعةالمستمرة وثغرة األجور بين الجنسين  وجود

مشاركة المرأة المنخفضة في العمالة بأجر، عادة ما تكون وظائف المرأة ذات خصائص مختلفة عن وظائف 

الرجل. وبمجرد إزالة "اآلثار" الناجمة عن هذه العناصر، فإن ثغرة األجور بين الجنسين على المستوى العالمي، 

 82في المائة. 89رة باستخدام متوسط األجور عن الساعة، ال تتجاوز المقدّ 

ويواجه األشخاص المعوقون تحديات إضافية في تحقيق كامل طاقاتهم وال بد من بذل المزيد من الجهود لتوفير  .12

فرص العمل الالئق لهم. وتبلغ مستويات عمالة األشخاص المعوقين نصف مستويات عمالة األشخاص غير 

ن في المتوسط وظروف عملهم أسوأ من ظروف عمل نظرائهم غير المعوقين. وهناك حاجة إلى إيجاد المعوقي

 

 انظر:   1
P. Hämäläinen, J. Takala and T.B. Kiat: Global estimates of occupational accidents and work-related 

illnesses 2017 (Workplace Safety and Health Institute, Singapore, 2017). 

إلى المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، في حين تحظى المساواة  5-1على سبيل المثال، تدعو الغاية    1

من أهداف التنمية المستدامة، الذي استعرضه المنتدى السياسي رفيع المستوى  5بين الجنسين بهدف خاص، هو الهدف 

 .0281في عام 

 .GB.329/HL/1من أهداف التنمية المستدامة، انظر الوثيقة  5من أجل مناقشة أكثر تحديدا  بشأن الهدف    9

 .Geneva, 2019 ,Report 2018/19: What lies behind gender pay gapsGlobal Wage  :ILOانظر:    82

http://www.icohweb.org/site/images/news/pdf/Report%20Global%20Estimates%20of%20Occupational%20Accidents%20and%20Work-related%20Illnesses%202017%20rev1.pdf
http://www.icohweb.org/site/images/news/pdf/Report%20Global%20Estimates%20of%20Occupational%20Accidents%20and%20Work-related%20Illnesses%202017%20rev1.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
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بيئة تشريعية وسياسية أكثر مؤاتاة للقضاء على الحواجز المادية والسلوكية التي ال يزال يواجهها األشخاص 

وق العمل. ومن شأن المعوقون في كثير من األحيان وتزويدهم بفرص متساوية للوصول إلى المهارات وس

 تحسين إحصاءات العمالة المصنفة حسب طبيعة اإلعاقة أن يدعم أيضا  التدابير السياسية التشخيصية والداعمة.

ويتطلب  88.في جميع أنحاء العالم وال يزال السكان األصليون ممثلين تمثيال  غير متناسب في صفوف الفقراء .13

ام خاص للشعوب األصلية في التدخالت اإلنمائية ومشاركتها "عدم ترك أحد على قارعة الطريق" إيالء اهتم

ى ص القدرة على الوصول إلفي صنع القرار ودعم مبادراتها وأولياتها اإلنمائية. ويدفع أثر تغير المناخ وتقلّ 

مال تعرضهم احت حيث يشتد السكان األصليين إلى العمل في االقتصاد غير المنظمب ،األراضي والموارد الطبيعية

للتمييز والعمل الجبري ومخاطر السالمة والصحة المهنيتين وأنواع أخرى من أشكال العمل غير المقبولة. 

الجنس والعرق. وإدراج النساء والرجال نوع ا  على أساس ضاعفوتواجه النساء من الشعوب األصلية تمييزا  م

المساواة وتوفر سبل الحصول على الحماية  من الشعوب األصلية في سوق العمل، في ظل ظروف تسودها

االجتماعية، أمٌر أساسٌي للتمكين االقتصادي، شأنه شأن دعم روح تنظيم المشاريع والتعاونيات والمنشآت على 

. ويمكن أن يُسهم تعزيز المهن والمعارف التقليدية للشعوب األصلية الستدامة سبل المجتمعات األصليةصعيد 

ف خضراء على المستوى المحلي إسهاما  مباشرا  في التصدي النعدام المساواة، فضال  العيش واستحداث وظائ

 عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

غير ذلك من التمييز وبدورهم يواجه األشخاص المصابون أو المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية و .14

وعلى الرغم من أن العالج المضاد  80.الئق واالحتفاظ بهافي الوصول إلى الوظائف وفرص العمل ال التحديات

نتجة مللفيروسات العكوسة يمّكن اآلن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أن يتمتعوا بحياة 

لى وظائف وفي التقدم في المسار الوظيفي عالصحية أكثر، فإنهم ال يزالون يعانون الوصم والتمييز، في إيجاد و

 اء.السو

"باإلسهام اإليجابي للمهاجرين في تحقيق النمو الشامل للجميع والتنمية المستدامة" في  0202ويُقر برنامج عام  .15

بلدان المنشأ والعبور والمقصد وبااللتزام "بالتعاون على الصعيد الدولي من أجل كفالة الهجرة اآلمنة والمنظمة 

ضمان المعاملة اإلنسانية للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم والقانونية مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان و

وترتبط الهجرة اليوم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالسعي إلى  80من حيث الهجرة، ولالجئين والمشردين".

إلى الحصول على فرص العمل الالئق. وكثيرا  ما يكون العمال المهاجرون، ال سيما النساء، في الوظائف متدنية 

متدنية المهارات، مجبرين على إيجاد عمل في االقتصاد غير المنظم. وقد يتعرضون لظروف العمل األجر و

االستغاللية وانتهاكات معايير العمل الدولية، ال سيما المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما في ذلك الحرية 

 84النقابية والمفاوضة الجماعية.

(، استنتاجات لدعم وضع تشريعات 0281ته السادسة بعد المائة )في دوروقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي  .16

وسياسات قائمة على الحقوق ومراعية لالعتبارات الجنسانية وشفافة ومتسقة لهجرة اليد العاملة، بما في ذلك 

 من خالل تعزيز أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات وجمع وإعداد إحصاءات هجرة اليد العاملة على المستويات

الوطنية واإلقليمية والعالمية. وعهدت خطة عمل منظمة العمل الدولية إلى المكتب والية العمل على نحو وثيق 

الذي نسق عملية وضع الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  ،مع الممثل الخاص لألمين العام

. وبالفعل، تشير الديباجة إلى أن الميثاق 0281 والنظامية، الذي اعتمدته األمم المتحدة في كانون األول/ ديسمبر

العالمي يستند إلى معايير حقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الالئق 

كما أن مشاركة منظمة العمل الدولية تمتد  85والهجرة، وتشير إشارة وافية إلى العمل الالئق في جميع األهداف.

 ل مع الهيئات المكونة لدعم السكان الالجئين، ال سيما فيما يتعلق بحمايتهم وإدماجهم في سوق العمل.إلى العم

 

 (.819)رقم  8919بلدا  على اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،  00صّدق حتى اآلن    88

 (.022)رقم  0282انظر: توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،    80

 .1-82و 1-1انظر: الغايتان    80

 .91ورقم  11اقيتان األساسيتان لمنظمة العمل الدولية رقم انظر: االتف   84

بلدا  على اتفاقية العمال المهاجرين  00(، و91)رقم  8949بلدا  على اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،  49صّدق    85

 (.840)رقم  8915)أحكام تكميلية(، 
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 مع دعم الفرصبالترافق تخفيف انعدام المساواة في المداخيل 

من العوامل التي تُسهم إسهاما  كبيرا  في االتجاه العام النعدام المساواة في  هو انعدام المساواة في األجورإن  .17

في المائة العليا من العمال ذوي األجور  82، حصل  نسبة 0282في جميع أنحاء العالم. وفي عام  المداخيل

في المائة من العمال  52في المائة من مجموع األجور، في حين حصل  نسبة  0595العالية في أوروبا على 

الدخل المنخفض، تعتمد األسر على وفي العديد من البلدان ذات  81 في المائة. 02األدنى أجرا  على أقل من 

عائدات العمل للحساب الخاص التي تدرها أنشطة متدنية اإلنتاجية وفي ظروف استضعاف، مما يُسهم في الفقر 

 وانعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

والحماية االجتماعية، إلى "اعتماد السياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور  4-82وتدعو الغاية  .18

وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا ". وفي الواقع، يمكن للسياسات المالية )لإليرادات والمصروفات على 

السواء( وسياسات الحماية االجتماعية أن تخفف آثار تزايد انعدام المساواة وطابعها ذاتي االستدامة من خالل 

لتي يمكن أن تعزز قدرتهم على الصمود وأن تستحدث فرص العمل تمكين الناس من الوصول إلى الموارد ا

وتدعم الحماية االجتماعية، على وجه الخصوص، التنمية  81.والتعليم والحراك الجغرافي واألنشطة المنتجة

االقتصادية واالجتماعية الشاملة وتخفف أثر التقلبات االقتصادية وتحد من أوجه انعدام المساواة وتعزز حقوق 

تعزيز نُظم الحماية االجتماعية )بما في ذلك من خالل إرساء أرضيات للحماية االجتماعية  كما أنسان. اإلن

محددة على المستوى الوطني والحفاظ عليها( يساعد على تثبي  االقتصاد والحفاظ على القابلية لالستخدام 

 81.وتعزيزها

ة في المداخيل عبئا  أكبر على عاتق الموازين المالية، تزايد انعدام المساوا يُلقيونظرا  إلى أنه من المحتمل أن  .19

، إلى جانب اتخاذ واستدامتها فإن هناك حاجة إلى معالجة هذه المشاكل من خالل زيادة إنتاجية النُظم االقتصادية

إجراءات سياسية متضافرة في سوق العمل. وتشمل هذه اإلجراءات نُظم الحد األدنى لألجور وتعزيز المفاوضة 

ماعية، فضال  عن القيام بتدخالت تهدف إلى القضاء على ثغرات األجور من خالل التصدي الج

التحدي المتمثل في تحقيق "المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية"  لمواجهةالتمييزية  للممارسات

 .020289( بحلول عام 5-1)الغاية 

  تعزيز اإلنتاجية وبناء القدرات المنتجة - رابعاً 
 لتحقيق التنمية المستدامة

يعتمد النمو المستدام وتوليد العمالة الكاملة والمنتجة على التحول االقتصادي المستدام بيئيا ، الذي يتسم بالشمولية  .21

ع القدرات اإلنتاجية لالقتصادات. ويجب معالجة نمو اإلنتاجية على نطاق االقتصاد وعلى مستوى اجتماعيا  ويوسّ 

لداعم اهيئة بيئة مالئمة لألعمال تعزز االستثمار والنمو واستحداث العمالة والتحول الهيكلي القطاع من خالل ت

االئتمان أمٌر حاسٌم الستمراريتها وإسهامها في  علىالمنشآت الصغيرة والمتوسطة  فر سبل حصولاتو. وللنمو

نولوجيات جديدة واإلسهام في توسيع النمو والعمالة، وهو ما يُمّكنها من االستثمار في رأس مال جديد واعتماد تك

 نطاق قدرات العمال.

 

 . :op. citind gender pay gapsGlobal Wage Report 2018/19: What lies behILO ,2019 ,  انظر:   81

إن هذا يتمشى مع برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية وإعالنها بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،    81

وتوفير أجر ، الذي يدعو إلى "سياسات أجور ]...[ تمّكن الجميع من الحصول على قسط عادل من ثمار التقدم 0221

 حدا  أدنى من مستوى المعيشة لجميع المستخدمين والمحتاجين إلى مثل هذه الحماية".يضمن 

لالطالع على عرض لدور الحماية االجتماعية في سياق استعراض المنتدى السياسي  GB.329/HL/1انظر الوثيقة    81

 ذ في التغير".بشأن موضوع "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في عالم آخ 0281رفيع المستوى لعام 

 يف،، جن: األجور وعدم المساواة في الدخل0285-0284تقرير األجور في العالم للفترة  ي:انظر: مكتب العمل الدول   89

0285. 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--en/index.htm


GB.335/INS/11 

 

GB335-INS_11_[MULTI-190118-1]-Ar.docx  6  

سية اإلصالحات المؤسسية والسيا ،وينبغي أن تعزز السياسات اإلنمائية الوطنية وأطر التجارة والتمويل الدولية .21

 لتعزيز نمو اإلنتاجية القطاعية ونقل التكنولوجيا وتكييفها وروح تنظيم المشاريع وسب الموّجهة نحووالتنظيمية 

 الحصول على التمويل وإضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم، مع التركيز على تعزيز العمل الالئق.

 ،مع توجيه التحول الهيكلي نحو اقتصاد أكثر اخضرارا   المترافق إن بناء القدرات اإلنتاجية البشرية والمادية .22

رأس المال المادي االستراتيجي في مار في الناس و. وهذا يعني االستث0202أمٌر أساسٌي لتحقيق برنامج عام 

من أهداف التنمية المستدامة  4في سياق الحوار االجتماعي واالهتمام باستحداث الوظائف الالئقة. ويدعو الهدف 

م في كعنصر مساه"وفرص التعلم المتواصل للجميع" إلى ضمان "التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع" 

املة للجميع وفرص لبناء القدرات اإلنتاجية واستحداث العمل الالئق. باإلضافة إلى ذلك، إيجاد مجتمعات ش

ب المباشر الطلعلى السواء يشكل االستثمار في البنية التحتية عنصرا  مهما  في أي استراتيجية إنمائية ويدعم 

ية. األسواق وزيادة اإلنتاج وغير المباشر على اليد العاملة من خالل وصل الناس ببعضهم البعض وتوسيع نطاق

وينبغي تعزيز المؤسسات التي تدعم تنمية المهارات في شكل التعلم المتواصل واالنتقال من المدرسة إلى العمل 

وبين الوظائف واالستثمار في البنية التحتية في إطار سياسات واسعة النطاق في مجالي العمالة والصناعة، 

 02الجتماعي المعاد تنشيطه.بطريقة متكاملة في سياق الحوار ا

 بناء القدرات اإلنتاجية من خالل المهارات

بما في ذلك االتجاهات  -يمر عالم العمل بتغيرات تحويلية جوهرية ومتزايدة. وتطرح هذه االتجاهات  .23

 تحديات هائلة أمام نُظم التعليم والتدريب التقليدية. -التكنولوجية، في تنظيم العمل 

وبغية التصدي لهذه الشواغل، ال بد من أن تتكيف نُظم التعليم والتدريب وأن تصبح أكثر مرونة وتنوعا  من  .24

ل والتعاون واإلبداع وح النّقادحيث خيارات التعلم ومساراته. وستصبح مهارات العمل األساسية مثل التفكير 

الوظائف واالنتقال من االقتصاد غير المنظم صر أكثر حيوية لتمكين الناس من التنقل بين المهن واالمشاكل عن

إلى االقتصاد المنظم. ومع تسارع وتيرة التغير التكنولوجي ونطاقه، ثمة اعتراف متزايد بأهمية التعلم المتواصل 

 إلى االبتكارات لتشجيع التدريب وتوفيره للجميع. وحاجة متزايدة

وق احتياجات سبين ين مؤسسات التعليم والتدريب ووينبغي معالجة عدم مواءمة المهارات من خالل التقريب ب .25

العمل. ويتطلب ذلك الدفع قدما  بالتعاون الثالثي من خالل الحوار االجتماعي على مختلف المستويات، لتعزيز 

تقدم الحوافز  ،العمل قائمة علىاالستثمار في التدريب والسياسات، بما في ذلك مخططات تنمية مهارات 

 لمذة الصناعية.للشركات لتوفير الت

ع التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في تنمية المهارات هذه الخبرة السياسية التطبيقية وتجري صياغته ويتبّ  .26

باالستناد إلى نتائج البحوث والدروس المستخلصة من تقييمات الظروف الخاصة بكل بلد. وتشمل الحافظة 

 توفير التدريب؛ حديثليم والتدريب المهنيين والتقنيين وت" دعم مبادرات إصالح التع8الحالية ما يلي: "

" تعزيز التدريب 0تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية على إرساء وتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة؛ " "0"

" إعادة بناء نُظم 5" االرتقاء بالتلمذة الصناعية غير المنظمة في بلدان مختارة في أفريقيا؛ "4المجتمعي؛ "

" تعزيز الشراكات العالمية للمهارات بشأن الهجرة؛ 1لتدريب من أجل السالم والقدرة على الصمود؛ "ا

تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية على استباق االحتياجات من المهارات والتوفيق فيما بينها؛  "1"

 دعم الشركاء في وضع استراتيجيات المهارات القطاعية االستشرافية. "1"

  

 

. 0289جنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، جنيف، الل ،العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا  : ليمكتب العمل الدو   02

 المقدرات البشرية".سيما دعامة العمل األولى "االستثمار في  ال

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
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 ستثمار من أجل استحدا  العمالة المباشرة وغير المباشرةاال

تعتبر البنية التحتية المادية والرقمية شرطا  أساسيا  لتعزيز التواصل وتوسيع نطاق األسواق ودعم النمو  .27

وعلى وجه   08.االقتصادي والتنمية االجتماعية المستدامين، ومن ثم إرساء األساس لتحسين نوعية الحياة

لك المرتبطة بالبيئة، بما في ذالمنتجة والخصوص، فإن وسائل النقل أو غير ذلك من البنى التحتية الزراعية 

على سبيل المثال شبكات الري والحفاظ على المياه وحماية المنحدرات وتحسين األراضي وتدابير الحماية، 

  نفسه أيضا  حماية البيئة والحد من الفقر. والبنى تنطوي على إمكانات توفير المنافع االقتصادية، وفي الوق

التحتية التي يمكن تنفيذها باستخدام النُهج كثيفة العمالة والتكنولوجيات القائمة على الموارد المحلية توفر منافع 

 اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وتحمي البيئة على السواء.

ضافية مهمة، ال سيما عندما يكون العمل مخططا  له حول ذروة ويمكن أن توفر العمالة المرتبطة بالبناء فرصة إ .28

الطلب على اليد العاملة الزراعية ومكمال  لها. وفي المناطق الحضرية، يمكن أن يشكل تطوير البنية التحتية 

امج . وبالتالي، يمكن لبرالعشوائيةأيضا  استراتيجية مهمة الستحداث الوظائف، ال سيما في تطوير المساكن 

عمالة المصممة بعناية أن تُسهم في تحقيق أهداف متعددة مثل إنشاء البنية التحتية المادية وتنمية المهارات، ال

 وفي الوق  نفسه توفير مصدر دخل للمجتمعات المحلية.

ة يالهيئات المكونة في تصميم وتنفيذ البرامج الرام ،وقد دعم برنامج منظمة العمل الدولية لالستثمار كثيف العمالة .29

إلى المعالجة المشتركة للعمالة واالستثمار العام في فجوات البنية التحتية، مع التركيز على االحتياجات المحددة 

 00.مثل توفير العمل الالئق للشباب والنساء والشعوب األصلية والتكيف مع تغير المناخ

 ةانتقال عادل: اإلجراءات المتعلقة بالمناخ بالترافق مع العدالة االجتماعي

تبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية والمنظمات األخرى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير  .31

باإلضافة إلى ذلك، هناك أدلة قاطعة تشير إلى  00.يعتد بهاالمناخ يمكن أن يؤدي إلى استحداث وظائف جديدة 

ئف وسبل عيش ماليين البشر، بل باألحرى أن اإلجراءات المتعلقة بالمناخ ليس  هي التي ستقضي على الوظا

 توليدمن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يؤدي إلى  80التقاعس عن اتخاذها، في حين أن تحقيق الهدف 

 مكاسب صافية في الوظائف والحفاظ على المداخيل وسبل العيش.

والنوعية  ةالكميعالية من حيث  وينبغي أن يركز االنتقال إلى اقتصادات خفيضة الكربون على استحداث وظائف .31

على السواء، ويتطلب أن تضع الحكومات سياسات منسقة تنسيقا  جيدا  بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين من 

المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات  خالل الحوار االجتماعي. وتوفر
، إطارا  توجيهيا  للمضي قدما  0285، المعتمدة عن طريق توافق ثالثي في عام عومجتمعات مستدامة بيئيا  للجمي

والتعبير عن الحقوق والعمالة والمهارات والحماية االجتماعية  واالستباقباإلجراءات من خالل التخطيط 

عالن سيليسيا ويجسد إ 04.وغيرها من التدابير في إطار متسق لدعم األشخاص المتأثرين سلبا  من عملية االنتقال

بشأن التضامن واالنتقال العادل، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، نهج منظمة العمل الدولية إزاء االنتقال العادل، 

 

 انظر:    08
ILO: Employment Intensive Investment Programme: Creating jobs through public investment, 

Geneva, 2018. 

 .برنامج االستثمار كثيف العمالةبوابة انظر    00

 - 0281نظرة عامة عالمية على العمالة والشؤون االجتماعية لعام ن يخلص تقرير منظمة العمل الدولية بعنوا   00
اوز العالمي في حدود ال تتج ءات في قطاع الطاقة لإلبقاء على االحتراراإلى أن اتخاذ إجر التخضير المترافق مع الوظائف

مليون وظيفة، مما يعوض إلى حد كبير أي فقدان  04درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن يمكن أن يستحدث حوالي 

 للوظائف.

باعتبارها وثيقة المناقشة إلسهامها  GB.332/HL/2بشأن منظمة العمل الدولية واالنتقال العادل، انظر أيضا  الوثيقة    04

 .0281دى السياسي رفيع المستوى لعام في المنت

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_619821.pdf
https://www.ilo.org/employment/units/emp-invest/employment-intensive-investment/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/units/emp-invest/employment-intensive-investment/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
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وظائف الجيدة تمشيا  مع األولويات اإلنمائية المحددة على الصعيد العمل الالئق وال استحداثالذي يركز على 

 05.شمل جميع الشركاء االجتماعيينيالوطني وأهمية العملية التشاركية لحوار اجتماعي 

وتولي منظمة العمل الدولية أهمية خاصة للشراكات وحشد الجهات الفاعلة الرئيسية وتوفير المشورة التقنية  .32

وضات العالمية وعمليات التنفيذ الوطنية لتعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ بما يتمشى مع والسياسية في المفا

ومن الممكن إنشاء منصة عالمية لالنتقال العادل  0202.01برنامج عام في أهداف العمالة واألهداف االجتماعية 

العمل الدولية ليشمل الحكومات  توسيع نطاق الدعم التقني لمنظمة بهدف والوظائف الالئقة واإلدماج االجتماعي

 والشركاء االجتماعيين في عدد متزايد من البلدان.

 بناء المؤسسات وتعزيز السياسات الشاملة - خامساً 

من أهداف التنمية المستدامة( تعزيز  81يتطلب تشجيع قيام مجتمعات مسالمة وعادلة وحاضنة للجميع )الهدف  .33

، التي تضمن األمن االقتصادي وتكافؤ الفرص والحرية والكرامة المؤسسات، بما فيها مؤسسات سوق العمل

ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات  المؤسسات الداعمة للتنظيمللجميع. وتعتبر مؤسسات سوق العمل مثل 

 مجتمعاتال التي تبنى عليها األساسحجارة  ،العمال واالتفاقات الجماعية ونُظم إدارة العمل وتفتيش العمل

ويجب أن تستند السياسات اإلنمائية الشاملة إلى الحوار االجتماعي والتشخيصات والحلول الخاصة  01.العادلة

بكل بلد. ويمكن ألطر السياسات المتكاملة للنمو والعمالة، المكرسة في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية والقائمة 

ه تضيف مزيدا  من التركيز بوجأن قات مختلفة وعلى الحوار االجتماعي، أن تعالج أهدافا  إنمائية متعددة في سيا

 لى مجموعات مستهدفة مختارة.عخاص 

 سياسات العمالة الوطنية والتركيز على الشباب

إذ سلط  الضوء على أهمية الحوار  :شكل  سياسات العمالة الوطنية أدوات فعالة للتصدي لهذه التحديات .34

ب العمل في تحديد التحديات ذات األولوية وتصميم التدابير الين بين الحكومات والعمال وأصحاوالتعاون الفعّ 

كما أظهرت دور النهج الشمولي، بما في ذلك التدابير المتعلقة بجانب الطلب من قبيل أطر االقتصاد  01.السياسية

ات ذ طةنشالكلي المؤاتية للعمالة والسياسات القطاعية لدعم التحول الهيكلي من أنشطة متدنية اإلنتاجية إلى أ

 هذه الفئات ض فرصالبطالة حرجة على نحو خاص في صفوف الفئات األصغر سنا ، مما يقوّ و 09.إنتاجية أعلى

في اكتساب المهارات أثناء العمل وقابلية االستخدام وإمكانية الكسب في المستقبل. وقد بلغ عدد العاطلين عن 

سنة،  04و 85شابة تتراوح أعمارهم بين مليون شاب و 14قرابة  ،0281العمل على الصعيد العالمي في عام 

وهو معدل يتجاوز ثالثة أضعاف معدله لدى الراشدين  - في المائة 8091وهو ما يمثل معدل بطالة عالمي نسبته 

في المائة من الشباب خارج نطاق التعليم أو  00باإلضافة إلى ذلك، يوجد زهاء  02.عاما  وما فوق 05البالغين 

وتتطلب معالجة عمالة الشباب اتخاذ مجموعة من التدابير السياسية  08 معظمهم من اإلناث.العمالة أو التدريب، و

 

 .Solidarity and Just Transition Silesia Declarationانظر:    05

نظّم  ،الترابط بين التخضير والوظائف: االنتقال العادل إلى االستدامة ععلى سبيل المثال، أدى حوار بشأن موضو   01

، إلى 0281تشرين األول/ أكتوبر  4ي تح  رعاية فريق األمم المتحدة إلدارة البيئة واستضافته منظمة العمل الدولية ف

 صدور عشر رسائل سياسية رئيسية إلرشاد المشاركة المستقبلية لوكاالت األمم المتحدة.

، مرجع 0289اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل،  ،العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا  مكتب العمل الدولي:    01

 يادة االستثمار في مؤسسات العمل".سابق. ال سيما دعامة العمل الثانية "ز

 بلدا . 880(، التي صّدق عليها 800)رقم  8914انظر: اتفاقية سياسة العمالة،    01

 .National Employment Policies –SDG Note  :ILO, 2016ضا : انظر أي   09

 .May 2018, ILO modelled estimates –Unemployment rate  :ILOانظر:    02

 انظر:   08
ILO: Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future, Geneva, 2017. 

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
https://unemg.org/upcoming-nexus-dialogue-greening-with-jobs-a-just-transition-to-sustainability/
https://unemg.org/upcoming-nexus-dialogue-greening-with-jobs-a-just-transition-to-sustainability/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/genericdocument/wcms_561755.pdf
https://www.ilo.org/ilostat/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
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الشمولية المتمحورة حول سياسات العمالة والسياسات االقتصادية والتعليم وتنمية المهارات وسياسات سوق 

ا  أن تدعم أيض العمل وروح تنظيم المشاريع لدى الشباب والعمل للحساب الخاص وحقوق الشباب التي يمكن

 1.00و 4تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدفان 

 تعزيز العمل الالئق من أجل بناء السالم

بأن السالم واألمن يشكالن هدفا  بحد ذاتهما ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. ويشجع  0202ر برنامج عام يُذكّ  .35

وال غنى عن العمالة  00.دون اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات"قرارا الحفاظ على السالم" اعتماد نهج يحول 

مثل قدامى المحاربين والعائدين  ،الكاملة والمنتجة إلعادة إدماج المجموعات السكانية المتضررة من النزاعات

 من خالل تزويدهم بفرص عيش مستدامة حقيقية، ال سيما الشباب منهم.، وغيرهم من األشخاص النازحين قسرا  

، اعتمدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية توصية العمالة والعمل الالئق من 0281حزيران/ يونيه  وفي .36

(، وهي صك معياري يوفر اإلرشاد للدول األعضاء 025)رقم  0281أجل السالم والقدرة على الصمود، 

ت الهشة، ومن شأنه أن يرشد العمالة والعمل الالئق في الحاالمسائل والمنظمات والممارسين الذين يعالجون 

عمل منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالتوعية السياسية والتعاون التقني في مجال عمالة الشباب من أجل السالم. 

بين  ،ويجمع البرنامج العالمي الرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن الوظائف من أجل السالم والقدرة على الصمود

والتدريب التقني والمهني والتدريب على المهارات الخاصة بتنظيم المشاريع وإدارات االستثمار كثيف العمالة 

االستخدام والقطاع الخاص ونُهج التنمية االقتصادية المحلية بطريقة متسقة ومحددة اإلطار. ويدعم البرنامج 

ية وضع نُظم الحماكذلك  العالمي الرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن إرساء أرضيات الحماية االجتماعية للجميع

 04.تعزيزها في السياقات التي تتسم بالهشاشة وأاالجتماعية 

 االنتقال إلى السمة المنظمة لزيادة اإلنتاجية 
 والحد من أوجه انعدام المساواة

دة يثمة حاجة إلى االنتقال إلى السمة المنظمة لتحقيق نمو شامل ومستدام حقا  وبلوغ أهداف التنمية المستدامة العد .37

نسمة من سكان العالم المستخدمين  ملياريوتشير التقديرات إلى أن  05.المرتبطة بالعمالة المنتجة والعمل الالئق

في المائة من العمالة العالمية. وتسجل أفريقيا أعلى  1890يكسبون رزقهم في االقتصاد غير المنظم، مما يمثل 

في  1190في المائة( وآسيا والمحيط الهادئ ) 1191في المائة، تليها الدول العربية ) 1591معدل بنسبة 

 01المائة(.

وتتخذ األنشطة والعمالة غير المنظمة أشكاال  مختلفة وتميز عادة عمل شرائح المجتمع الضعيفة من قبيل الشباب  .38

والعمال المسنين والنساء والمهاجرين، ومعظمهم من الفقراء العاملين الذين يعملون في المنشآت المتوسطة 

الصغيرة وبالغة الصغر منخفضة اإلنتاجية. وتحول هذه الظروف غير المنظمة دون تمتعهم بسبل فعالة و

 للحصول على الحماية االجتماعية والقانونية والوسائل الالزمة لتطوير قدراتهم اإلنتاجية. 

 

العمل ، التي اعتمدها مؤتمر أزمة عمالة الشباب: دعوة إلى اتخاذ اإلجراءاتن انظر أيضا  القرار واالستنتاجات بشأ   00

 (. 0280) 828الدولي في دورته 

 (.0281) 0010قرار مجلس األمن رقم و 12/010قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    00

 GB.329/HL/1المنظمة )أدناه(، انظر أيضا  الوثيقة غير فيما يتعلق بالعمل الالئق وبناء السالم، فضال  عن السمة    04

بشأن موضوع  0281استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام لالطالع على المناقشة التي أجري  في سياق 

 "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في عالم آخذ في التغير".

بوضوح إضفاء السمة المنظمة على المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر بإمكانية الحصول  0-1تربط الغاية    05

يقيس التقدم المحرز بواسطة حصة العمالة غير المنظمة في العمالة غير  8-0-1على التمويل، في حين أن المؤشر 

والغاية  4-8ة لظروف التهميش واالستبعاد، التي تتناولها الغاية الزراعية. وتخضع العالقة بين الفقر والسمة غير المنظم

82-0. 

 .op. cit, pictureWomen and men in the informal economy: A statistical  :ILO ,2018  انظر:   01

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
http://www.quno.org/sites/default/files/timeline/files/2016/Resolution%202282.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
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هدفا   ،القتصاد المنظمويشكل التحول الهيكلي الرامي إلى تسهيل عملية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى ا .39

رئيسيا  لمنظمة العمل الدولية يتواصل العمل على تحقيقه من خالل توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم 

 01(، وخطة عملها.024)رقم  0285إلى االقتصاد المنظم، 

 اتساق السياسات وبناء القدرات والشراكات - سادساً 

التأكيد على أهمية إعالن منظمة العمل  ،االجتماعية من خالل العمل الالئق أعاد القرار بشأن الدفع قدما  بالعدالة .41

في التصدي لتحديات التنمية المستدامة وأهمية  ،0221، الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

 ج العمل الالئقتعزيز التماسك والشراكات الفعالة داخل األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف وترويج برنام

ضمن "المؤسسات الدولية واإلقليمية ]...[ من خالل الشراكات المؤسسية وآليات التعاون". وتتعاون منظمة 

العمل الدولية على نحو وثيق مع المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة 

تقدم خدمات المشورة التقنية استنادا  إلى وتدعم بناء القدرات و 0202والجهات الفاعلة في برنامج عام 

 01المشاورات الثالثية الوطنية لتكييف التدخالت مع االحتياجات الوطنية.

 رصد أهداف التنمية المستدامة والدعم المقدم إلى ُنظم اإلحصاء الوطنية

اإلحصائية والبيانات تضطلع منظمة العمل الدولية بدور رئيسي في دعم الدول األعضاء في تحسين نُظمها  .41

. وهي تُسهم في وضع 0202السياسات بشأن تحقيق برنامج عام  إرشاداألساسية من أجل فهم التقدم المحرز و

 .09منهجيات متفق عليها دوليا  لقياس التقدم المحرز في عملية الرصد العالمية الجارية ألهداف التنمية المستدامة

وقد أحرزت تقدما  نحو ، مؤشرا   84هة مسؤولة أو مسؤولة مشاركة عن وتُعتبر منظمة العمل الدولية حاليا  ج .42

وضع نهج ثالثي لقياس التقدم اإللكتروني. وفي هذا السياق، نُقل  بعض المؤشرات من المستوى الثالث إلى 

 ة)مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمل )الحرية النقابية والمفاوض 0-1-1المستوى الثاني، بما فيها المؤشر 

الجماعية( باالستناد إلى المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية حسب الجنس ووضع 

)وجود استراتيجية وطنية متطورة وتشغيلها من أجل عمالة الشباب، كاستراتيجية مستقلة  8-ب-1المهاجر( و

براء إحصاءات العمل في تشرين األول/ أو في إطار استراتيجية وطنية للعمالة(. وقد اعتمد المؤتمر الدولي لخ

 .42باإلجماع منهجية هذين المؤشرين 0281أكتوبر 

وضع المؤشرات المعهود عن ضمان  المسؤولية منظمة العمل الدولية، في إطار دورها كوكالة مسؤولة،تتولى و .43

لدولية ا يتمشى مع المعايير ابها إليها والتي تُدرج في قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية، بم

. كما أنها مسؤولة عن بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان والتنسيق مع الوكاالت 48ذات الصلة

المسؤولة األخرى، ال سيما على المستويين اإلقليمي والوطني. وقد استثمرت منظمة العمل الدولية موارد كبيرة 

للدراسات االستقصائية الوطنية عن القوى العاملة لتسهيل إعداد قواعد البيانات  في مواءمة البيانات الجزئية
 

: إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم" بالنسبة إلى خطة 1"النتيجة  GB.329/POL/2انظر: الوثيقة    01

لدعم البلدان من خالل تحسين األطر القانونية والسياسية الشاملة على المستوى الوطني وتعزيز  024وصية رقم عمل الت

وعي وقدرات الهيئات المكونة ومعالجة المساواة بين الجنسين واحتياجات المجموعات المستضعفة في االقتصاد غير 

 المنظم.

األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، انظر الوثيقة  من أجل االطالع على آخر ما استجد بشأن إصالح   01

GB.335/INS/10. 

أن "أعمال اللجنة اإلحصائية المتعلقة بخطة التنمية بش 18/080قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم انظر:    09

 إطار للمؤشرات العالمية. " من اجل اعتماد0202المستدامة لعام 

وقرارا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل  18/080انظر: قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    42

ICLS/20/2018/Resolution II و ICLS/20/2018/Resolution III. 

 المؤشر ،لرسمي عنهاتشمل المؤشرات التي تُسهم فيها منظمة العمل الدولية من دون أن تكون المسؤول ا   48

بشأن "ما تم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف، واالختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب  81-82-8

للصحفيين والعاملين في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل االثني عشر 

لى "الحاالت التي تم التحقق منها" على أساس سنوي ويُحسب باالستناد إلى مجموعة من شهرا  الماضية". ويستند ذلك إ

 المعلومات ذات الصلة الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544712.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648636.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648637.pdf
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القابلة للمقارنة دوليا  من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إقامة اتصاالت وثيقة مع مكاتب 

لى ذلك، ما اإلحصاء الوطنية والوزارات والمؤسسات األخرى التي تصدر المعلومات المطلوبة. باإلضافة إ

فتئ  منظمة العمل الدولية تقدم المساعدة التقنية، حيثما لزم األمر، إلى نُظم اإلحصاء الوطنية لمساعدتها على 

 40.إعداد التقارير عن أهداف التنمية المستدامة ورصدها

 المبادرات المحددة والدعم المقدم إلى الفرق الحكومية الدولية

ية أهداف التنم تحالفاتلتزام أصحاب المصلحة شرطين الزمين لمجموعة من يُعتبر التعاون متعدد األطراف وا .44

، أطلق  منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 0281المستدامة. وفي عام 

 و مبادرةاالئتالف الدولي للمساواة في األجور، وه ،المرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

متعددة أصحاب المصلحة لتسريع وتيرة اإلجراءات الرامية إلى تقليص فارق األجور بين الجنسين وتحقيق مبدأ 

(. 822)رقم  8958األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية تمشيا  مع اتفاقية المساواة في األجور، 

 سات الجيدة، إرشادات عملية لجميع أصحاب المصلحةويوفر االئتالف، من خالل تبادل بيانات البحوث والممار

 5.40-1السياسات وقطاعات األعمال والنقابات( بشأن كيفية المضي قدما  بذلك تمشيا  مع الغاية  صنّاعالمعنيين )

، شارك  منظمة العمل الدولية في قيادة مبادرة أرضيات الحماية االجتماعية المشتركة بين 0229ومنذ عام  .45

الدولية واألمم المتحدة، مما أفضى إلى وضع نموذج مشترك من أجل "توحيد األداء". كما أن  منظمة العمل

ية وشبكة األعمال العالم للحماية االجتماعية الشراكات األخرى من قبيل مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت

والحرية والعدالة لصالح ومبادرة الحماية االجتماعية  0285من أجل أرضيات الحماية االجتماعية في عام 

أهمية كبرى لزيادة  بدورها تكتسي ،والشراكة العالمية بشأن الحماية االجتماعية الشاملة 0281العمال في عام 

 اتساق السياسات ودعم أهداف التنمية المستدامة.

شراكة تهدف إلى اإلسهام تحديدا  في الغاية  و"، وه1-1، أطلق  منظمة العمل الدولية "التحالف 0281وفي عام  .46

شريك من الحكومات والمنظمات  022مع أكثر من  1-1من أهداف التنمية المستدامة. ويتعاون التحالف  1-1

الدولية واإلقليمية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات المجتمع 

سائر أصحاب المصلحة المعنيين والشبكات ذات الصلة. ويتكون هذا التحالف المدني والمؤسسات األكاديمية و

األوضاع اإلنسانية  ؛سيادة القانون واإلدارة السديدة ؛الهجرة ؛من أربعة فرق عمل )سالسل التوريد واإلمداد

تحقيق كار لوالنزاعات( لتسريع وتيرة اإلجراءات المتخذة وتوليد المعارف ونشرها وتعبئة الموارد وحفز االبت

 44.هذه الغاية الطموحة من أهداف التنمية المستدامة

ي إلى الراموعلى تأثير العمالة في بناء السالم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكاالت  البرهانوقد أدى  .47

، نسق  0281من أهداف التنمية المستدامة. وفي عام  81والهدف  1اإلسهام على نحو مشترك في الهدف 

منظمة العمل الدولية ومكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم نُهجهما البرنامجية لتعزيز برامج التوظيف باعتبارها 

دة األوسع نطاقا  الستخدام هذه البرامج استخداما  فعاال  وناجعا  أداة رئيسية لبناء السالم وتسهيل جهود األمم المتح

 45من أجل الحفاظ على السالم.

 

العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة: دليل عن مؤشرات  0281لتسهيل هذه العملية، أطلق المكتب أيضا  في عام    40
تقني رئيسي لمقرري ومستخدمي بيانات أهداف التنمية  ليكون بمثابة مورد أهداف التنمية المستدامة بشأن سوق العمل

 اقها قريبا  ليشمل المؤشرات التي اعتمدتها الدول األعضاء منذ عهد قريب.المستدامة، التي سيجري توسيع نط

يضم أصحاب المصلحة الرئيسيون حكومات أستراليا وكندا وألمانيا وآيسلندا واألردن ونيوزيلندا وبنما وجمهورية    40

ضمن العمال. وقد قُدم تقرير يت كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات

من أهداف التنمية  5-1سع )الهدف اأمام جمهور و 0281النتائج األولية خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 المستدامة(.

أعرب أربعة عشر بلدا  عن رغبتها في أن تصبح بلدانا  رائدة، وبدأت عشرة بلدان في تنظيم ورشات عمل بشأن    44

 اتيجيات الوطنية، حيث شكل  مدغشقر أول بلد يرسي خطة عمل وطنية متعددة أصحاب المصلحة.االستر

يجري حاليا  تنفيذ برامج مشتركة محددة لألمم المتحدة بمشاركة منظمة العمل الدولية من خالل صندوق األمم المتحدة    45

 لية بشأن الوظائف من أجل السالم والقدرة على الصمودالبرنامج العالمي الرائد لمنظمة العمل الدولبناء السالم وفي إطار 

 في لبنان وليبيريا وسيراليون وجزر سليمان والصومال وسري النكا.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_647109.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_647109.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_647109.pdf
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بتأييد من الرؤساء التنفيذيين لألمم  0281وتُعتبر مبادرة الوظائف الالئقة من أجل الشباب، التي استُهل  في عام  .48

، حيث 0202الة الشباب دعما  لبرنامج عام تأثير في عمالالمتحدة، مبادرة عالمية لتسريع وتيرة اإلجراءات و

زيادة فعالية االستثمارات في عمالة بهدف تجمع بين موارد وخبرات العديد من الشركاء لتحقيق أوجه التآزر 

 41الشباب إلى أقصى حد.

وتعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز تعاونها مع منظمات أخرى بشأن اإلجراءات المتعلقة بالمناخ، وقد  .49

رم  مذكرة تفاهم مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وانضم  إلى شراكة اإلسهامات أب

المحددة وطنيا  لالضطالع بدور أكثر نشاطا  في دعم تنفيذ االلتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ والعمل بالتنسيق 

نها مع صندوق المناخ األخضر بغية اإلسهام مع األعضاء اآلخرين في الشراكة. وهي بصدد توسيع نطاق تعاو

على نحو أفضل في والية الصندوق، وفي الوق  نفسه تشجيع استحداث الوظائف واالنتقال العادل للجميع في 

 سياق االستجابات لتغير المناخ.

امج عام رنوتدعم منظمة العمل الدولية الفرق الحكومية الدولية مثل مجموعة العشرين في إسهاماتها في تنفيذ ب .51

على التوالي(،  0281و 0281و 0281. ومع انعقاد مؤتمرات قمة هانغجو وهامبورغ وبوينس آيرس )0202

بإعطاء القدوة ومن خالل اتخاذ إجراءات  0202التزم  بلدان مجموعة العشرين باإلسهام في برنامج عام 

 لتنمية المستدامة تنفيذا  ناجحا .جماعية شاملة وملموسة لتوجيه الجهود العالمية من أجل تنفيذ أهداف ا

 استنتاج - سابعاً 

يُعتبر تحقيق العمل الالئق للجميع سبيال  مهما  لتمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة. وتُعزى حاالت انعدام  .51

 المساواة ومواطن العجز في العمل الالئق على السواء، إلى االفتقار إلى إمكانية االستفادة من الفرص، وكثيرا  

ما تستمد جذورها من أشكال التمييز الفعلي وانتهاك المبادئ والحقوق األساسية في العمل. ويمكن التخفيف من 

 وفي الوق انعدام المساواة في المداخيل من خالل "السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية" 

الشاملة بالضرورة إلى الحوار االجتماعي، وينبغي  معالجة تحديات اإلنتاجية األساسية. وتستند السياسات ذاته

إدراجها في األطر اإلنمائية األوسع نطاقا  التي تشمل تشجيع االستثمار وإتاحة سبل الحصول على التمويل 

ارات. من خالل تنمية المه الناسوإضفاء السمة المنظمة واالستثمار في البنية التحتية، فضال  عن تنمية قدرات 

يهدف التحول الهيكلي إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة بيئيا  واجتماعيا  من خالل دعم الحوار االجتماعي وينبغي أن 

المسالمة والحاضنة العادلة وواالنتقال العادل. ومؤسسات وسياسات سوق العمل ضرورية لتعزيز المجتمعات 

ستند إلى نُهج شمولية. ويكتسي ذلك للجميع وسياسات العمالة الشاملة على أساس األطر الثالثية، ويجب أن ت

أهمية خاصة لمعالجة تحدي عمالة الشباب ودعم بناء السالم واالنتقال إلى السمة المنظمة. وأخيرا ، يشكل اتساق 

السياسات مبدأ  أساسيا  لنشاط منظمة العمل الدولية، حيث يدعو إلى دعم قدرات الهيئات المكونة والشراكات بين 

 .0202برنامج عام الوكاالت في سياق 

 مشروع قرار

طلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته في مواصلة تعزيز إسهامات منظمة العمل الدولية  .52
 .2119في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 

 

لالطالع على المزيد من المعلومات عن المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة من أجل الشباب، انظر:   41

www.ilo.org/decentjobsforyouth . وتشكل األولويات المواضيعية الرئيسية ما يلي: المهارات الرقمية من أجل

القتصاد االشباب؛ التلمذة الصناعية الجيدة؛ الوظائف الخضراء من أجل الشباب؛ الشباب في االقتصاد الريفي؛ االنتقال إلى 
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