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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2020 سبتمبر /أيلول 18 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من التاسع البند

 ةسياسة واستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج اإلعاق

 

ً بشأن هيكل وتركيز سياسة منظمة العمل الدولية بشأن إدماج  قدمت هذه الوثيقة األساس المنطقي الذي تستند إليه كما تقدم مقترحا
ً  تقدم الوثيقةومنظمة بأن تصبح منظمة شاملة لمسائل اإلعاقة كلياً. العكس التزام ، ياإلعاقة إطار االستراتيجيات متعددة السنوات  أيضا

 ،قدم الوثيقة بهدف تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة. وتُ في هذا الصدد ة منظمة العمل الدوليةالتي ستنفذ سياس
 التي اعتُمدت مؤخراً.

ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يطلب من المدير العام وضع سياسة منظمة العمل الدولية في صيغتها النهائية وتنفيذها، مع مراعاة 
ً إلى أن يوعز إلى المكتب المجلسات إرشاد أن يضع استراتيجيات متعددة السنوات لتنفيذ السياسة ب. ومجلس اإلدارة مدعو أيضا

وأن يطلب من  ،إلى مجلس اإلدارة عن التقدم المحرز والمجاالت التي تقتضي التحسين ةرير دورياالمعنية وإجراء الرصد وتقديم تق
والية منظمة العمل الدولية لتعزيز إدماج اإلعاقة في تنفيذ  تنفيذ ر إرشادات المجلس في متابعةالمدير العام أن يأخذ بعين االعتبا

الخطط اإلستراتيجية لمنظمة العمل الدولية والبرامج والميزانيات المقابلة لها، وفي تيسير الموارد من خارج الميزانية )انظر مشروع 
 (.9في الفقرة  القرار

الوثيقة  هي نسخة منقحة عن( لمجلس اإلدارة. وهذه الوثيقة 2020)آذار/ مارس  338أُرجئ النظر في هذا البند من الدورة  مالحظة:
GB.338/INS/8،  8و 7. وقد أدخلت التعديالت على الفقرات 2020فيها آخر ما استجد من تطورات منذ آذار/ مارس بحيث أدرج 

 )ب(.9و

 األهداف االستراتيجية جميعها. :الهدف االستراتيجي المعني

 عالم العمل.: المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في 6النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على اإلسراع في إدماج األشخاص المعوقين بصورة أكبر وفائدة أكثر.: االنعكاسات السياسية

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 تحدد في وقت الحق. االنعكاسات المالية:

 انظر مشروع القرار. إجراء المتابعة المطلوب:

 (.WORKQUALITYإدارة ظروف العمل والمساواة ) الوثيقة:الوحدة مصدر 

 .GB.316/POL/2الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737028.pdf
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 معلومات أساسية 

. وقد وصفها األمين العام 2019أُطلقت استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة في حزيران/ يونيه  .1
"أداة إلحداث التغيير الموحد والتحويلي المطلوب" من أجل إدماج مسألة اإلعاقة في األمم لألمم المتحدة بأنها 

ولمعالجة مسائل مثل التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية واإلدماج والثقافة التنظيمية، تتضمن  1المتحدة.
ة األمم المتحدة وإطاراً للمساءلة تقوم استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة سياسةً على نطاق منظوم

 جميع كيانات األمم المتحدة على أساسه بتقديم تقارير سنوياً.

وبناًء على الخبرة الطويلة لمنظمة العمل الدولية في مجال إدماج اإلعاقة، اضطلعت المنظمة بدور الرئيس  .2
ت المعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي المشارك في الفريق العامل التابع لفريق الدعم المشترك بين الوكاال

اإلعاقة، الذي نسق العمل الذي أفضى إلى وضع استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة. باإلضافة إلى 
بصورة خاصة إلى استراتيجية األمم  هذا الدور التنسيقي الرئيسي، قدمت منظمة العمل الدولية مدخالت وجيهة

اإلعاقة فيما يتعلق بما يلي: المؤشرات المقابلة لتوظيف األشخاص المعوقين وتوفير المتحدة إلدماج منظور 
ترتيبات تيسيرية معقولة؛ اإلشارات إلى معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية؛ دور نقابات الموظفين 

 ً  معوقين. وأدت منظمة واالتحادات النقابية؛ التشاور مع الموظفين المعوقين والموظفين الذين يعيلون أشخاصا
ً في عملية الموافقة، حيث أيدت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، التي  ً دوراً هاما العمل الدولية أيضا
ترأستها منظمة العمل الدولية، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة، استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور 

 .2019دها مجلس الرؤساء التنفيذيين في األمم المتحدة المعني بالتنسيق في أيار/ مايو اإلعاقة، قبل أن يعتم

وأحد المؤشرات الرئيسية إلطار المساءلة الستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، هو أن تعّد كيانات  .3
 ً لذلك، تعكف كيانات األمم المتحدة  األمم المتحدة سياساتها واستراتيجياتها الخاصة بشأن إدماج اإلعاقة. ووفقا

ً لسياقاتها ووالياتها المحددة ومواءمة خططها  حالياً على وضع أو مراجعة سياساتها الخاصة وتكييفها وفقا
 اإلستراتيجية التنظيمية مع استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة.

ستها الخاصة بشأن إدماج اإلعاقة. وسوف تستند وفي هذا السياق، تعكف منظمة العمل الدولية على وضع سيا .4
هذه السياسة إلى العمل المستمر الذي تقوم به المنظمة بشأن إدماج اإلعاقة، مثل السياسة المتعلقة بتوظيف 

بشأن  2017-2014واستراتيجية وخطة عمل منظمة العمل الدولية للفترة  2 2005األشخاص المعوقين لعام 
ويمثل  3(.2012)تشرين الثاني/ نوفمبر  316ًء على قرار مجلس اإلدارة في دورته إدماج ذوي اإلعاقة، بنا

ً للعمل الذي اضطلعت به المنظمة حتى  وضع سياسة منظمة العمل الدولية بشأن إدماج اإلعاقة امتداداً منطقيا
أوسع وأشمل بشأن  اليوم، حيث توفر استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة الفرصة للعمل على نطاق

اإلعاقة في جميع أقسام المنظمة. واالتساق مع استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، مهم كذلك في 
 تحديد موقع منظمة العمل الدولية على نحو استراتيجي في سياق إصالح األمم المتحدة.

 المقترحة بشأن إدماج اإلعاقة سياسة منظمة العمل الدولية 

ً مع النهج المشترك المنصوص عليه في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة لجميع كيانات  .5 تمشيا
يُقترح أن تعبر سياسة منظمة العمل الدولية عن التزام المنظمة بإدماج األشخاص المعوقين بشكل  األمم المتحدة،

جة وبيان سياسي ومبادئ توجيهية. باإلضافة إلى أكبر وفائدة أكثر وأن تحدد كيفية تحقيق ذلك من خالل ديبا
ذلك، ستستند سياسة منظمة العمل الدولية إلى مبادئها الخاصة بوصفها منظمة مكرسة لتعزيز العمل الالئق 
والعدالة االجتماعية. وفي حين أن استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة تشير إلى االلتزام الشامل 

، الذي يتحدد ضمن إطار معايير حقوق اإلنسان الدولية الخاصة بها، فإن سياسة منظمة العمل لألمم المتحدة
الدولية ستبني التزامها على القيم المنصوص عليها في دستورها ومعايير العمل الدولية وإعالن مئوية منظمة 

 

 ، نيويورك،لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمالحظات األمين العام إلى الدورة الثانية عشرة المتحدة: األمم   1

 .2019 هيوني حزيران/

 .2005يوليه  /تموز 19بشأن سياسة توظيف األشخاص المعوقين،  655: التعميم رقم منظمة العمل الدولية  2

 ..2POL//316GB الوثيقة . انظر كذلك379الفقرة ، .PV(&Corr.)/316GB الوثيقة  3

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-06-11/secretary-generals-remarks-the-12th-session-of-the-conference-of-states-parties-the-convention-the-rights-of-persons-disabilities-delivered
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_204384.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191384.pdf
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لسياسة الهيكل الفريد والوالية العمل الدولية من أجل مستقبل العمل. وسيكون من المهم ضمان أن يتجلى في هذه ا
 والقيم الفريدة لمنظمة العمل الدولية، وقد يرغب مجلس اإلدارة في تقديم اإلرشاد في هذا الصدد.

اإلطار في ترد مجاالتها لتي التوجيهية دئ المباامن بالتفصيل عدداً لية ولدالعمل اسياسة منظمة ف تعرض سوو .6
نجاحات الرئيسية التي تحققت في إطار استراتيجية وخطة عمل منظمة وسوف تستند هذه المبادئ إلى الناه. أد

بشأن إدماج ذوي اإلعاقة، مثل تحسين سبل نفاذ األشخاص المعوقين وتنقّلهم  2017-2014العمل الدولية للفترة 
 في مقر منظمة العمل الدولية وإدماج مسألة اإلعاقة في البرامج القطرية للعمل الالئق. وسوف تتصدى هذه

المبادئ أيضاً للتحديات الرئيسية المالحظة في تطبيق االستراتيجية وخطة العمل، مثل الحاجة إلى تعميم أكبر 
لمسائل اإلعاقة، خاصة في نتائج البرامج القطرية. ويُسلّط الضوء على هذه النجاحات والتحديات في ملخص 

ملحق بهذه الوثيقة، تتناول هذه المسائل من تقييم االستراتيجية وخطة العمل. وترد سياسة مقترحة مرفقة في 
 منظور منظمة العمل الدولية.

 مجاالت المبادئ التوجيهية في سياسة منظمة العمل الدولية المقترحة بشأن إدماج اإلعاقة 

 التشاور والحوار االجتماعي 

 التوظيف وعدم التمييز 

 سبل النفاذ والتنقّل 

 التعميم واالستهداف 

  واالتصاالتتنمية القدرات 

 الرصد والتقييم 

 الموارد البشرية والمالية 

 استعراض السياسة المعنية 

 

 إطار من أجل االستراتيجيات متعددة السنوات 

ستُنَفذ سياسة منظمة العمل الدولية بشأن إدماج اإلعاقة من خالل استراتيجيات متعددة السنوات تتمشى مع اإلطار  .7
لمنظمة العمل الدولية. وستتناول هذه االستراتيجيات متعددة السنوات بشأن إدماج الزمني إلطار البرمجة الشامل 

المجاالت التشغيلية وستشمل مؤشرات محددة خاصة بمنظمة العمل الدولية، عند الضرورة. وسوف  ،اإلعاقة
متحدة إلدماج مؤشراً من مؤشرات إطار المساءلة في استراتيجية األمم ال 15تتمشى هذه المجاالت التشغيلية مع 

ً إدماج اإلعاقة في العمل  منظور اإلعاقة، كما هو جلي في الجدول أدناه. وسوف تضمن االستراتيجيات أيضا
-2020السياسي، على النحو المبين في وثيقة البرنامج والميزانية المعنية. ويركز البرنامج والميزانية للفترة 

امج والميزانيات السابقة، تمشياً مع إعالن مئوية منظمة العمل على إدماج اإلعاقة بقدر أكبر مقارنة بالبر 2021
بشأن تكافؤ الفرص والمساواة  6الدولية من أجل مستقبل العمل، بإدراج ناتج مخصص لذلك في إطار النتيجة 

في المعاملة في عالم العمل لألشخاص المعوقين وغيرهم من األشخاص في أوضاع االستضعاف. وسوف يعتمد 
المديرين االستراتيجيات متعددة السنوات، وسوف يستعرض التقدم المحرز على نحو منتظم. وستغطي  فريق كبار

 .2023-2020فترة الأول استراتيجية متعددة السنوات 
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  مؤشرات إطار المساءلة في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقةمجاالت 

 الثقافة التنظيمية البرمجة اإلدماج القيادة والتخطيط االستراتيجي واإلدارة

 القيادة .1
التشاور مع األشخاص  .5

 المعوقين
 التوظيف .13 البرامج والمشاريع .9

 تنمية قدرات الموظفين  .14 التقييم .10 والتنقلالنفاذ  سبل .6 التخطيط االستراتيجي .2

 سياسة/ استراتيجية  .3
 خاصة باإلعاقة

 وثائق البرامج .11 لمؤتمرات واألحداثا 6-1
 القطرية

 االتصاالت .15

  المبادرات المشتركة .12 ترتيبات تيسيرية معقولة .7 الوضع المؤسسي .4

   المشتريات .8 

 

وسوف تنبثق استراتيجيات إدماج اإلعاقة متعددة السنوات عن عمليات تشاورية رفيعة ستجرى في جميع أقسام  .8
المكتب. وسوف توضح هذه االستراتيجيات األدوار والمسؤوليات، وسوف تعيّن وحدات مسؤولة عن كل مؤشر 

ها. واستناداً إلى إطار المساءلة وتحدد خطوط األساس واألهداف لتتبع األداء وقياس التقدم المحرز على أساس
تقارير سنوية إلى األمم المتحدة عن تنفيذ االستراتيجيات متعددة  قُدمتالمتفق عليه على نطاق األمم المتحدة، 

وتضمن تقرير منظمة العمل الدولية، أنشطتها الجارية  .2019عن برنامج عام  2020عام  فيالسنوات، 
كما تضمن أول تقرير عن استراتيجية األمم المتحدة إلدماج اإلعاقة، معلومات  والمخطط لها بشأن إدماج اإلعاقة.

 ، فضالً عن أي إجراءات أخرى مخطط لها.19-بشأن اإلجراءات الشاملة لإلعاقة والمتصلة بأزمة كوفيد

 مشروع القرار 

 إن مجلس اإلدارة: .9

اإلعاقة في صيغتها النهائية  طلب من المدير العام أن يضع سياسة منظمة العمل الدولية بشأن إدماج (أ)
، مع مراعاة اإلرشادات المقدمة أثناء GB.340/INS/9على النحو الوارد في ملحق الوثيقة  وأن ينفذها
 المناقشة؛

ضع استراتيجيات متعددة السنوات لتنفيذ سياسة منظمة العمل الدولية بشأن إدماج أن يأوعز إلى المكتب  (ب)
 ، في ضوء استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة؛2023-2020اإلعاقة، ابتداًء من الفترة 

تنفيذ إطار المساءلة الذي وضعته عن يتزامن مع فترة إعداد التقارير  اً رصد أن يجريأوعز إلى المكتب  )ج(
تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة عن التقدم  وأن يقدماستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، 

 المحرز ومجاالت التحسين؛

طلب من المدير العام متابعة تنفيذ والية منظمة العمل الدولية لتعزيز إدماج مسألة اإلعاقة في تنفيذ  )د(
ا، الخطط االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية الحالية والمستقبلية والبرامج والميزانيات المقابلة له

 وتيسير الموارد من خارج الميزانية، مع مراعاة اإلرشادات المقدمة أثناء المناقشة.
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 الملحـق 

 سياسة منظمة العمل الدولية المقترحة بشأن إدماج اإلعاقة

  الديباجة

مفيداً، وبإدراج نهج إلدماج مسألة تلتزم منظمة العمل الدولية بإدماج األشخاص المعوقين في عملها على إدماجاً  .1
 اإلعاقة بشكل فعال في جميع سياساتها ومشاريعها وبرامجها وعملياتها.

تؤكد منظمة العمل الدولية من جديد، مسترشدةً بواليتها الرامية إلى النهوض بالعدالة االجتماعية وتعزيز العمل  .2
ور اإلعاقة، أن األشخاص المعوقين يتمتعون بنفس حقوق الالئق، ومستنيرةً باستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظ

اإلنسان والحريات األساسية العالمية، بما في ذلك حقوق العمل، مثل جميع األشخاص. وهذا يتمشى مع إعالن 
ً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل  فيالدلفيا الذي يؤكد على "أن لجميع البشر، أيا

مادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص"، رفاهيتهم ال
ويتبع النهج المتمحور حول اإلنسان والوارد في إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، والذي 

 ."شخاص المعوقينيشمل "ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في عالم العمل لصالح األ

عند وضع هذه السياسة، تؤكد منظمة العمل الدولية من جديد أهمية اتفاقياتها األساسية وتذّكر بالصكوك الدولية  .3
األخرى ذات الصلة، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدولي 

هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والع
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية 

 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

 البيان السياسي

العمل الدولية بأن العمل الالئق للجميع ال يمكن تحقيقه إال إذا تم إدماج األشخاص المعوقين، بمن  تسلّم منظمة .4
فيهم األشخاص ذوو العاهات البدنية أو النفسية واالجتماعية أو الفكرية أو الحسية، إدماجا كامالً ومفيداً في عالم 

 قدوة التي يحتذى بها في هذا الصدد.العمل، كما أنه ال بد لمنظمة العمل الدولية من أن تكون ال

 تحقيقاً لهذا الغرض، ستكفل منظمة العمل الدولية ما يلي: .5

يمكن أن يساهم األشخاص المعوقون، بمن فيهم موظفو منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة الثالثية  (أ)
ي العمل الذي تضطلع والمستفيدون من عملها البرمجي، مساهمةً كاملةً على قدم المساواة مع اآلخرين، ف

 ؛به المنظمة

تتضمن سياسات المنظمة ومشاريعها وبرامجها وعملياتها نهجاً قائماً على حقوق اإلنسان ويراعي قضايا  (ب)
 الجنسين إلدماج اإلعاقة.

سوف تنفذ سياسة إدماج اإلعاقة من خالل استراتيجيات شاملة متعددة السنوات تضع مؤشرات وأهدافاً لجميع  .6
عنية، سيجري تقييم التقدم المحرز والتصدي للثغرات على أساسها، وكذلك من خالل وضع المجاالت الم

 واستعراض وتطبيق السياسات العامة والخاصة بالمعوقين.

 المبادئ التوجيهية

 سوف ترشد المبادئ الواردة أدناه تنفيذ هذه السياسة من خالل االستراتيجيات متعددة السنوات. .7

 اعيالتشاور والحوار االجتم

ضمان احترام الحوار االجتماعي والتشاور مع نقابة الموظفين في تطبيق هذه السياسة، بقدر ما يؤثر ذلك  "1"
 على شروط عمل موظفي منظمة العمل الدولية.
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ً معوقين وإشراكهم بأسلوب مفيد، ال  "2" التشاور مع الموظفين المعوقين والموظفين الذين يعيلون أشخاصا
المتعلقة بتطوير مسارهم الوظيفي ورفاههم وما يحق لهم من إعانات اجتماعية وتغطية سيما في المسائل 

 صحية.

 التوظيف وعدم التمييز

في  اجتذاب الموظفين المعوقين وتوظيفهم واستبقاؤهم في وظائفهم وتعزيز تطوير مسارهم الوظيفي، بما "3"
 ذلك من خالل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في العمل.

نع جميع أشكال الوصم والتمييز والعنف والتحرش على أساس اإلعاقة، بما في ذلك التمييز ذو األشكال م "4"
 المتعددة والمتقاطعة والتمييز بالتالزم، والتصدي لها.

 سبل النفاذ والتنقل

تنفيذ مبادئ تعزيز سبل النفاذ والتنقل، بدنياً ورقمياً، في المقر والمكاتب الميدانية على السواء من خالل  "5"
 التصميم العام، بما في ذلك في مجال مشتريات السلع والخدمات، ومن خالل إزالة الحواجز القائمة.

ضمان سبل النفاذ والتنقل في جميع اجتماعات ومؤتمرات وأحداث منظمة العمل الدولية، في مقر المنظمة  "6"
 وفي الميدان.

 التعميم واالستهداف 

في مشاريع منظمة العمل الدولية وبرامجها وعملياتها، واستكمالها بتدخالت هادفة تعميم إدماج اإلعاقة  "7"
 لصالح األشخاص المعوقين.

 تنمية القدرات واالتصاالت

بناء القدرات بشأن إدماج اإلعاقة، بما في ذلك من خالل استثارة الوعي والتدريب، للموظفين على جميع  "8"
 الم ثقافة تنظيمية تعطي جميع األشخاص حق قدرهم.المستويات، بهدف المساعدة في رسم مع

ضمان أن تكون االتصاالت الداخلية والخارجية شاملة للجميع وتحترم األشخاص المعوقين، وأن تكون  "9"
 متاحة في أشكال يسهل االطالع إليها.

 الرصد والتقييم

اسات والمشاريع والبرامج جمع البيانات المصنفة حسب اإلعاقة لتنوير تصميم وتنفيذ ورصد السي "10"
 والعمليات.

الرصد والتقييم على نحو منتظم لتطبيق هذه السياسة واالستراتيجيات متعددة السنوات التي ستنفذ من  "11"
 خاللها.

 الموارد البشرية والمالية

اإلعاقة  ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية، ضمن برامج وميزانيات فترات السنتين، إلدماج "12"
 من أجل تنفيذ هذه السياسة واالستراتيجيات متعددة السنوات.

 استعراض السياسة المعنية

للسياسة المعنية، وإذا لزم األمر، مراجعة هذه السياسة للتصدي للثغرات التي  دوريةإجراء استعراضات  "13"
 يجري تحديدها واالحتياجات المستقبلية التي تنشأ.


