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البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

 تمهيـد
صممت المقترحات التي أقدمها من أجل إعداد البرنامج
ُ
والميزانية لمنظمة العمل الدولية للفترة  2023-2022بحيث
تستجيب على نحو فعال للظروف والتحديات العاجلة التي
تواجه عالم العمل ،والمضي قدما ً باألهداف طويلة األجل التي
حددتها المنظمة لمضمون أنشطتها وعملية تنفيذها.
وقد أغرق كوفيد 19-عالم العمل في أزمة كارثية،
سوف تتردد أصداء آثارها على امتداد فترة السنتين .واالنتعاش
ال يعني العودة إلى ما كنا عليه من قبل .بل يعني المضي قدما ً
لتحقيق مستقبل أفضل للعمل كما ينص على ذلك إعالن مئوية
منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل .وكل ما شهده
العالم خالل العام الماضي يؤكد أهمية اإلعالن وجدواه
والضرورة الملحة للغاية للعمل على تنفيذه .وهذا العمل حاسم
األهمية أيضا ً لتنفيذ برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام
 ،2030الذي تتقاسم منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة
لها المسؤولية عنه داخل النظام متعدد األطراف.
ولقد انبرت منظمة العمل الدولية فعالً ،في المتابعة
الفورية لسنة االحتفال بمئويتها ،إلى رسم إطار النتائج السياسية
في برنامجها للفترة  2021-2020يحدوها هدف واضح يتمثل
في تنفيذ إعالن المئوية .وعلى الرغم من اإلعراب عن بعض
اآلراء في مجلس اإلدارة تأييدا ً إلجراء إعادة هيكلة محدودة
لتلك النتائج ،يبدو أن هناك ميزة أكبر في االحتفاظ بإطار
النتائج الحالي .لكن هذه االستمرارية الضرورية تقترن
بالتعديالت المدخلة على كل نتيجة مطلوبة لجعلها مالئمة
ومستجيبة تماما ً لظروف كوفيد ،ولظروف ما بعد كوفيد ،كما
هو مأمول .وكما هو الحال دائماً ،يعتبر الهيكل الثالثي
واستمرار التركيز على بناء قدرات الهيئات المكونة
ومعايير العمل الدولية ،عناصر حاسمة لجميع مجاالت النشاط
المقترح.
وتُحدد الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة
 ،2025-2022التي اعتمدها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2020مقترحات البرنامج والميزانية .وبالتالي ،فقد
بُذل جهد خاص إلعادة توزيع الموارد على المجاالت السياسية
الجوهرية المشار إليها في الخطة في ضوء أثر كوفيد.19-
لذلك ،يُقترح إنشاء وظائف جديدة في المقر في مجاالت
السالمة والصحة المهنيتين والحماية االجتماعية وفي مجال
اإلحصاءات .كما يُقترح إنشاء خمس وظائف أخرى في
الميدان – وظيفة لكل إقليم – في المجاالت ذات األولوية التي
تحددها األقاليم.

 1شباط /فبراير 2021

أمر ممكن بفضل الجهود المستمرة
وإعادة التوزيع هذه ٌ
المبذولة لتحقيق مكاسب في الكفاءة وإعادة توصيف الوظائف
الحالية وخفض االستثمارات المؤسسية .وقد أدت هذه الجهود
إلى إتاحة حوالي  10.44ماليين دوالر أمريكي إلعادة
تخصيصها في فترة السنتين المقبلة .وإن أضفنا ذلك إلى
التغييرات المقابلة في فترات السنتين األربع األخيرة ،فإن هذا
يعني أن التحويل التراكمي للموارد لتحسين تقديم الخدمات إلى
الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية يبلغ  79.84مليون
دوالر أمريكي في الفترة التي توليت فيها منصب المدير العام.
ويعكس اإلطار المعزز القائم على النتائج فضالً عن
النتائج التمكينية المعدلة الواردة في هذه المقترحات ،التزام
منظمة العمل الدولية المستمر بأن توفر عمالً جيداً وقيمة
فضلى مقابل المال ،وبأن تكون مسؤولة بالكامل عن طريقة
أدائها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن طبيعة ووتيرة التغيرات
التحويلية المستمرة في عالم العمل تجعالن من الضروري أن
تكون منظمة العمل الدولية نفسها في وضع يسمح لها باالبتكار
في عملها وتحسين إدارتها للمعارف .وتحقيقا ً لهذه الغاية،
تشمل مقترحاتي إنشاء وحدة جديدة لحفز االبتكار والمعارف
على جميع مستويات المنظمة .وهذا استثمار مهم وضروري.
وفي الوقت نفسه ،من الضروري أن يفي كل ما
تضطلع به منظمة العمل الدولية من أنشطة بالمعايير العالية
للسلوك والنزاهة التي تطلبها منها الدول األعضاء عن وجه
حق .وهذا هو السبب الداعي إلى اقتراح إنشاء وظيفة بدوام
كامل لمسؤول عن القضايا األخالقية.
وتبلغ الميزانية المقترحة لتنفيذ البرنامج للفترة -2022
 2023مبلغ  790 640 000دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل
زيادة اسمية قدرها  12.9مليون دوالر أمريكي ،مما يعكس
زيادة في التكاليف بنسبة  1.63في المائة ويتوافق مع مسار
منظمة العمل الدولية طويل األجل ذي النمو الصفري بالقيم
الحقيقية .ومن المفهوم أن المالية العامة مقيدة ،ال سيما بإنفاق
الحكومات للتخفيف من العواقب الصحية واالجتماعية
واالقتصادية للجائحة .وفي هذه الظروف ،بُذلت جميع الجهود
الممكنة لتقديم مقترحات تلبي احتياجات الدول األعضاء وتمثل
استثمارا ً قيما ً لمواردها في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في
بناء مستقبل قوامه العمل الالئق والعدالة االجتماعية للجميع.
وإنني أقدم مقترحات البرنامج والميزانية كي يقرها
مجلس اإلدارة وتُعتمد بشكل نهائي في الدورة )2021( 109
لمؤتمر العمل الدولي.

غــاي رايــدر
المدير العام
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مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية

DSA

بدل اإلقامة اليومي

DWCP

برنامج قطري للعمل الالئق

EBMO

منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال

EPIC

االئتالف الدولي للمساواة في األجور

ESSF

إطار االستدامة البيئية واالجتماعية

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)

ICLS

المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل

ICSC

لجنة الخدمة المدنية الدولية

IFI

مؤسسة مالية دولية

ILOSTAT

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل

IMF

صندوق النقد الدولي

IOM

المنظمة الدولية للهجرة

IPEC+

البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري

IRIS

النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

IT

تكنولوجيا المعلومات

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

OHCHR

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

OSH

السالمة والصحة المهنيتان

RBSA

الحساب التكميلي للميزانية العادية

SDG

هدف التنمية المستدامة

SRM TWG

فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

UN

األمم المتحدة

UNAIDS

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز

UNCTAD

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNDS

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

UNSDG

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

WAIPA

الرابطة العالمية لوكاالت تشجيع االستثمار

WHO

منظمة الصحة العالمية
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 أوال ً  -لمحة عامة تنفيذية
 .1تُقدم مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2023-2022
في وقت يشهد فيه عالم العمل أزمة غير مسبوقة وتتسم فيه
اآلفاق االجتماعية واالقتصادية العالمية بقدر كبير من انعدام
اليقين في سياق استمرار جائحة كوفيد .19-ويتمثل الهدف
اإلجمالي في دعم جهود الدول األعضاء في منظمة العمل
الدولية من أجل تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان
باالسترشاد بإعالن المئوية من أجل مستقبل العمل وتعزيز
الدور الرائد لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج األمم
المتحدة للتنمية المستدامة لعام  .2030وبذلك ،فإن من شأن
المقترحات أن تفعل طموحات الخطة االستراتيجية لمنظمة
العمل الدولية للفترة 1.2025-2022
 .2وتُلخص هذه اللمحة العامة التنفيذية السمات الرئيسية
للسياق الخارجي والمؤسسي لمقترحات البرنامج والميزانية
وتحدد عناصرها الرئيسية التي تجمع بين االستمرارية
والتكيف المطلوب في أنشطة منظمة العمل الدولية لالستجابة
للطلبات الناشئة حديثا ً والناتجة عن األزمة .كما أنها تُسلط
الضوء على التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج
منظمة العمل الدولية وتشرح االعتمادات المالية المخصصة
لمختلف مجاالت العمل.

كوفيد 19-والتنمية المستدامة ومستقبل العمل
 .3كشفت أزمة كوفيد ،19-بأكثر الطرق قسوة ،عن مواطن
عجز ضخمة قائمة أصالً في العمل الالئق ،وزادتها سوءاً.
وولدت الجائحة ،إضافة إلى أثرها الصحي المأساوي ،تكاليف
اقتصادية واجتماعية ذات أبعاد هائلة ،وستستمر آثارها في
فترة السنتين  2023-2022وما بعدها .وتتطلب الحاجة الملحة
إلى "إعادة البناء بشكل أفضل" أال تقتصر جهود منظمة
العمل الدولية على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أزمة
كوفيد .19-بل يتعين بدالً من ذلك توجيه هذه الجهود نحو
معالجة تحديات عالم العمل المتعددة التي كانت واضحة أصالً.
ويتناول إعالن المئوية تلك التحديات بشكل مباشر ويُزود
منظمة العمل الدولية بخارطة طريق متفق عليها لتوفير مستقبل
العمل األفضل الذي سبق أن التزمت به هيئاتها المكونة
الثالثية .ومن شأن األزمة الحالية وكل المعاناة اإلنسانية التي
تسببت بها ،أن تتيح مجاالً لنوع التغيير والتحسين الذي
يتصوره إعالن المئوية .وهذا ما يجعل اإلعالن أكثر أهمية
من أي وقت مضى ،ويجعل تنفيذه أكثر إلحاحاً.
 .4وقد تفشت الجائحة بعد فترة وجيزة من دعوة زعماء العالم
إلى "عقد عمل" للتعجيل بإحراز التقدم في تنفيذ برنامج التنمية
المستدامة لعام  .2030وفي كانون األول /ديسمبر ،2020
حثت الجمعية العامة لألمم المتحدة منظومة األمم المتحدة
 1الوثيقة ).GB.340/PFA/1(Rev.1
 2الوثيقة .A/C.2/75/L.61

اإلنمائية على العمل من أجل تحقيق انتعاش مستدام وشامل
وقادر على الصمود يركز على الناس ويراعي قضايا الجنسين
ويحترم حقوق اإلنسان ويحمي الكوكب ويحقق الرخاء
والتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2.2030
 .5وتمنح األهمية المحورية للهدف  8من برنامج عام 2030
بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي الشامل ،منظمة العمل
الدولية المسؤولية والفرصة لزيادة إسهامها وتأثيرها ضمن
النظام متعدد األطراف في عملية االنتعاش بهدف ضمان أن
يعتمد جميع الشركاء وأصحاب المصلحة ويدعموا المبادئ
والقيم التي تستند إليها والية المنظمة وإعالن المئوية .وفي
الفترة  ،2023-2022ستكون منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
بعد إصالحها جاهزة للعمل تماماً ،مما يتطلب وجوداً نشطا ً
لمنظمة العمل الدولية في آليات التنسيق العالمية واإلقليمية وفي
الفرق القطرية لألمم المتحدة ،فضالً عن مشاركة أقوى للهيئات
المكونة لمنظمة العمل الدولية في هذه العمليات.
 .6ويضع إعالن المئوية ،بفضل دعوته إلى اعتماد نهج
متمحور حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل من خالل
االستجابات السياسية والعملية لتحديات العمل الالئق المستمرة
والجديدة على السواء ،منظمة العمل الدولية في موضع يتيح
فرصة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية
الراهنة .ويُعتبر اإلعالن الذي أيدته الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،أداة قوية لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة من
أجل حشد التضامن العالمي لدعم االستجابات الالزمة لبناء
عالم عمل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان
بالترافق مع العمل الالئق
 .7حظي عمل منظمة العمل الدولية على مدى العام الماضي
بهدف دعم الدول األعضاء فيها في مواجهة العواقب
االقتصادية واالجتماعية للوباء ،بترحيب جيد من الهيئات
المكونة وكانت هذه التجربة مفيدة في تصميم مقترحات
البرنامج لفترة السنتين المقبلة.
 .8أما الخطة االستراتيجية للفترة  2025-2022التي اعتمدها
مجلس اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020فهي تلزم
المنظمة فعالً بالتركيز بقوة على تفعيل إعالن المئوية في
السنوات المقبلة .وهذا يعني أن النتائج السياسية لفترة السنتين
 2023-2022ينبغي أن تتسق على نحو وثيق مع أحكام إعالن
المئوية ،كما كانت عليه الحال في الفترة  .2021-2020لذلك،
يُقترح تنظيم البرنامج للفترة  2023-2022حول النتائج
السياسية الثماني لبرنامج الفترة  ،2021-2020بحيث تُكيف
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كل نتيجة منها وفقا ً للظروف الناتجة عن كوفيد .19-وهذه
النتائج التي تتناول العناصر األساسية النتعاش متمحور حول
اإلنسان بالترافق مع العمل الالئق ،هي التالية:
 .1هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل؛
 .2معايير عمل دولية وإشراف فعال وذو حجية؛
 .3التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير
العمل الالئق للجميع؛
 .4المنشآت المستدامة بوصفها مولدة للعمالة وحافزة
لالبتكار والعمل الالئق؛
 .5المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى
سوق العمل والتنقل فيه؛
 .6المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في
المعاملة للجميع في عالم العمل؛
 .7حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل؛
 .8حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع.

تحقيق التوازن بين االستمرارية والتكيف مع التغيير
 .9تجمع المقترحات الواردة في إطار كل نتيجة سياسية بين
االستمرارية المطلوبة في تنفيذ إعالن المئوية وبين التكيف
الالزم لمواجهة الظروف الجديدة والمأساوية .وبذلك ،فهي
تُفعل الخطة االستراتيجية للفترة  2025-2022التي تشدد،
كما يجدر التذكير ،على ضرورة أن تنفذ منظمة العمل الدولية
إعالن المئوية من خالل:
 االستفادة مما تتمتع به من مزايا نسبية دائمة في المعايير
والهيكل الثالثي؛
 معالجة التغير في عالم العمل؛
 معالجة الحاجة إلى عدم تخلف أحد عن الركب؛
 معالجة العجز في الحماية االجتماعية على الصعيد العالمي؛
 معالجة السالمة والصحة في العمل؛
 معالجة االنتعاش العالمي من أزمة كوفيد.19-
ويلخص الشكل  1العناصر الرئيسية لمقترحات الفترة -2022
.2023
 .10ويدعو إعالن المئوية منظمة العمل الدولية إلى دعم الدول
األعضاء في جهودها الفردية والجماعية في ثالثة مجاالت
بغية وضع نهج متمحور حول اإلنسان من أجل المستقبل،
وتتجلى هذه المجاالت في النتائج السياسية المقترحة:
 تعزيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام وعمالة كاملة
ومنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع (النتيجتان  3و)4؛
 تعزيز قدرات جميع األشخاص كي يستفيدوا من الفرص
المتاحة في عالم عمل متغير (النتيجتان  5و)6؛

البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

 تقوية مؤسسات العمل (النتيجتان  7و.)8
 .11ويستند العمل في المجاالت السياسية هذه جميعها إلى
الميزتين النسبيتين الدائمتين لمنظمة العمل الدولية ،وهما:
الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي (النتيجة  )1ومعايير العمل
الدولية (النتيجة  .)2وتُعتبر هاتان النتيجتان غايتين في حد
ذاتهما ووسيلتين لتحقيق جميع النتائج األخرى .ويشكل الحوار
االجتماعي والتشاور مع أصحاب العمل والعمال شرطا ً مسبقا ً
لوضع وتنفيذ سياسات وتشريعات ولوائح فعالة ومستدامة في
كل مجال من مجاالت برنامج العمل الالئق .وبالتالي ،فإن كل
نتيجة سياسية تتضمن مبادرات لتنمية قدرات منظمات الشركاء
االجتماعيين في المجاالت التقنية المعنية .وبعبارات مماثلة،
فإن تعزيز تصديق وتطبيق معايير العمل الدولية المحدثة
المعنية ،راسخ في جميع النتائج ويوفر البوصلة المعيارية
لجميع أنشطة منظمة العمل الدولية.
 .12والنتائج السياسية مترابطة ومتكافلة ،ويتطلب تنفيذها
على نحو فعال العمل ضمن فرق في جميع أقسام المكتب
وتكثيف التفاعل مع الهيئات المكونة الثالثية وإقامة شراكات
قوية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية مع أصحاب
المصلحة اآلخرين.
 .13وفي الوقت نفسه ،تعكس النتائج السياسية الحاجة إلى
التغيير والتكيف لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي
ستصادفها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات
العمال خالل األزمة وعملية االنتعاش وكذلك أثناء عمليات
االنتقال الجارية في عالم العمل .وقد جرى صقل جميع
استراتيجيات النتائج والحصائل وتكييفها لتشمل مكونا ً من
مكونات االستجابة لكوفيد 19-مع زيادة االهتمام باحتياجات
العمال والمنشآت والمؤسسات وقدراتهم .وفي هذا الصدد،
أُضيفت حصيلة تركز تحديداً على رقمنة نُظم تنمية المهارات
في إطار النتيجة  5بشأن التعلم المتواصل.
 .14باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن النتائج السياسية نهجا ً قطاعيا ً
قويا ً في عمل منظمة العمل الدولية .وهذا يستجيب للتأثير
المتفاوت ألزمة كوفيد 19-داخل القطاعات االقتصادية وما
يترتب على ذلك من حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بكل
قطاع .لذلك ،أُدرجت حصيلة جديدة في إطار النتيجة  2بشأن
معايير العمل الدولية بهدف تعزيز قدرة الدول األعضاء على
تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسات
القطاعية.
 .15ومن خالل إعادة توزيع الموارد ضمن نمو شامل
للميزانية معادل للصفر ،يُقترح تعزيز أنشطة منظمة العمل
الدولية في المجاالت الرئيسية المحددة في الخطة االستراتيجية.
ووفقا ً لذلك ،فإن وظائف المقر الجديدة مدرجة في مجاالت
السالمة والصحة المهنيتين والحماية االجتماعية ،فضالً عن
اإلحصاءات .باإلضافة إلى ذلك ،اقتُرح إنشاء وظيفة إضافية
واحدة في كل إقليم من األقاليم الخمسة في المجاالت التي
تحددها هذه األقاليم ،بما يتفق مع الطلبات الملحة للهيئات
المكونة :السالمة والصحة المهنيتان والحماية االجتماعية
وقانون العمل واقتصاديات العمل والمساواة بين الجنسين.
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 .16وتُجسد النتائج السياسية أيضا ً النهج الشامل الذي يراعي
ى عنه إلعادة البناء بشكل أفضل
قضايا الجنسين ،والذي ال غن ً
وعدم ترك أحد متخلفا ً عن الركب .وقد أماطت األزمة اللثام
عن أوجه انعدام المساواة واالستضعاف القائمة أصالً في عالم
العمل وفاقمتها ،مع تضرر بعض فئات العمال والمنشآت منها
تضررا ً بالغاً .وبالنظر إلى الخطر الحقيقي المتمثل في أن
األزمة ستزيد من مستويات انعدام المساواة غير المقبولة
أصالً ،فإن النتائج السياسية تولي اهتماما ً خاصا ً للفئات التي قد
يصعب عليها أكثر من غيرها شق الطريق نحو بناء مستقبل
أفضل في العمل .وتشمل هذه الفئات :النساء الممثالت تمثيالً
مفرطا ً في األنشطة في خطوط األمامية وفي القطاعات األكثر
تضررا ً من األزمة؛ األشخاص المعرضون لخطر التمييز،
بمن فيهم الالجئون والعمال المهاجرون والسكان األصليون؛
أصحاب المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر والعاملون لحسابهم
الخاص؛ العمال العرضيون والمؤقتون والعاملون في االقتصاد
غير المنظم؛ العاملون في أشكال جديدة من ترتيبات العمل،
بما في ذلك اقتصاد األعمال الصغيرة؛ العمال من الشباب
وكبار السن الذين يواجهون حتى في األوقات العادية صعوبات
في العثور على عمل الئق والحفاظ عليه.

معالجة الطلبات الناشئة
 .17ستعتمد أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن عدد من
القضايا الرئيسية التي كانت موضوع نقاش مستفيض ،على
اإلرشاد الذي ستوفره هيئات صنع القرار في المنظمة وتكون
مشروطة به.
 .18وفيما يتعلق باإلنتاجية ،يدعو إعالن المئوية منظمة العمل
الدولية إلى توجيه الجهود لتسخير أقصى طاقات التقدم
التكنولوجي ونمو اإلنتاجية ،بما في ذلك من خالل الحوار
االجتماعي ،من أجل تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة،
ويدعو الدول األعضاء إلى أن تتبع ،بدعم من منظمة العمل
الدولية ،السياسات الالزمة لتعزيز اإلنتاجية .وكان من المقرر
أن يعالج تقرير المدير العام إلى دورة مؤتمر العمل الدولي
لعام  2020المؤجلة ،هذه المسائل التي ستُناقش اآلن في الدورة
الحالية لمجلس اإلدارة في إطار البند "العمل الالئق
واإلنتاجية" .ومن شأن نتيجة نظر مجلس اإلدارة فيها أن تنير
زيادة تطوير عمل منظمة العمل الدولية في هذا المجال.

منظم ة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل ،الذي اعتمده
مؤتمر العمل الدولي خالل دورة االحتفال بمئوية المنظمة،
والذي يطلب من مجلس اإلدارة النظر ،في أقرب وقت ممكن،
في مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية
في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في
العمل .وسنُعالج هذه المسألة أيضا ً في الدورة الحالية ،وسيتعين
إدراج اإلجراءات الضرورية لمتابعة القرارات المعنية في
برنامج العمل لفترة السنتين القادمة.
 .21وفي ضوء الظروف السياسية السائدة فيما يتعلق بكل
مسألة من هذه المسائل ،تقر مقترحات البرنامج والميزانية
بالحاجة إلى معالجة المتطلبات المتغيرة وتكييف األنشطة خالل
فترة السنتين بما يتناسب مع القرارات المتخذة.

التركيز على النتائج القابلة للقياس واإلسهام
في أهداف التنمية المستدامة
 .22تشمل مقترحات البرنامج والميزانية إطاراً كامالً للنتائج
يحدد سلسلة النتائج التي تعتزم منظمة العمل الدولية اإلسهام
فيها والمؤشرات المقابلة لقياس التقدم المحرز على كل
مستوى :الحصائل والنتائج والتأثير طويل األجل (الملحق
األول) .وتحدد المذكرات التقنية التفصيلية التي وضعها
المكتب ألغراض التخطيط والرصد واإلبالغ على مستوى
الحصائل كذلك المعايير النوعية التي تحدد النتائج المتوقعة
التي يتعين تحقيقها على المستوى القطري بدعم من منظمة
العمل الدولية .وسيواصل المكتب تحسين هذا اإلطار بهدف
زيادة الشفافية وتحسين المساءلة .وسيشمل ذلك ،بتوجيه من
مجلس اإلدارة ،وضع مؤشرات للنتيجة السياسية  1بشأن
الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي لقياس التقدم المحرز
واالتجاهات.
 .23وترتبط النتائج السياسية المقترحة ارتباطا ً وثيقا ً بالغايات
الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة .ويُشير إدراج مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة العمل الدولية
لتتبع التقدم المحرز على مستويات النتائج والتأثيرات في إطار
النتائج ،إشارة صريحة إلى إسهام منظمة العمل الدولية في
تنفيذ برنامج عام ( 2030الملحق الثاني).

التنفيذ الفعال للبرنامج

 .19وعلى غرار ذلك ،تواصل نظر مجلس اإلدارة في عمل
منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بسالسل التوريد واإلمداد
العالمية منذ مناقشة المؤتمر في عام  .2016وال يزال ذلك
مستمرا ً في فحص المجلس في دورته الحالية ،تقرير االجتماع
التقني بشأن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد
العالمية .وفي حين ال تزال اآلراء منقسمة حول اإلجراءات
المستقبلية المناسبة لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال ،هناك
اهتمام سياسي وعام متزايد به وتطورات مؤسسية مهمة في
أوساط إقليمية ودولية أخرى .وسيعتمد عمل منظمة العمل
الدولية خالل الفترة  ،2023-2022مرة أخرى ،على
القرارات السياسية التي ال يمكن التنبؤ بها في هذا الوقت.

 مصممة تصميما ً يستوفي الخصائص المحددة لكل إقليم
وبلد ،استجابة لالحتياجات التي أعربت عنها الهيئات
المكونة الثالثية؛

 .20وبرزت مسائل السالمة والصحة المهنيتين إلى الواجهة
بشدة خالل الجائحة .وقد تنبأ بذلك القرار بشأن إعالن مئوية

 مستندة إلى األدلة والمعارف الناتجة عن البحوث الجيدة
واإلحصاءات الموثوقة؛

 .24سيظل السياق الذي سيُنفذ فيه برنامج منظمة العمل
الدولية للفترة  2023-2022يتسم بالتحديات االستثنائية في
االنتعاش من األزمة التي تفرض ،بدورها ،متطلبات كبيرة
على الدور الريادي الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية
والخدمات التي تقدمها .وسيتطلب ضمان تحقيق نتائج مستدامة
في المجاالت السياسية الموضوعية أن تكون إجراءات منظمة
العمل الدولية:
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 مركزة على تقوية قدرة الهيئات المكونة على مواجهة
التحديات المتعلقة بالعمل الالئق؛
 متاحة من خالل إدخال تحسينات مستمرة على األداء
التنظيمي.

تكييف البرنامج مع السياقات اإلقليمية
والوطنية واحتياجات الهيئات المكونة
 .25سيستمر تحديد إطار عمل منظمة العمل الدولية على
المستويين اإلقليمي والقطري من خالل أهداف إعالن المئوية
وبرنامج عام  ،2030كما ستستمر بلورته في ضوء مطالب
الهيئات المكونة على النحو المبين في استنتاجات االجتماعات
اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية واألطر اإلقليمية المعنية
والبرامج القطرية للعمل الالئق .وفي جميع األقاليم ،سيكون
تعزيز القدرة المؤسسية للحكومات والشركاء االجتماعيين
والحوار االجتماعي وتشجيع التصديق على معايير العمل
الدولية المحدثة وتطبيقها ،أهدافا ً مشتركة لعمل منظمة العمل
الدولية .وسيتواصل بذل الجهود لدعم الهيئات المكونة لمنظمة
العمل الدولية في المشاركة واإلسهام في آليات مجموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة بعد إصالحها على المستويين
القطري واإلقليمي .وستعزز منظمة العمل الدولية أيضا ً
الشراكات مع المنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية المعنية،
بما في ذلك المصارف اإلقليمية ،بهدف تعزيز االتساق
السياسي وتحقيق نتائج عمل الئق أكثر تأثيراً.
 .26وفي أفريقيا ،أدت األزمة االقتصادية وأزمة الوظائف
الناجمتان عن الجائحة إلى مفاقمة أوجه االستضعاف ومواطن
العجز في العمل الالئق القائمة أصالً ،ال سيما بالنسبة إلى
الشباب وفي العمالة غير المنظمة ،األمر الذي أثر في بقاء
المنشآت وكمية ونوعية الوظائف واحترام معايير العمل
الدولية والحوار االجتماعي .وسيولي عمل منظمة العمل
الدولية في أفريقيا اهتماما ً خاصا ً لما يلي:
 توسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية وتعزيز حماية
العمال والسالمة والصحة المهنيتين؛
 تعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة والمنتجة ،ال سيما
المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر والمنشآت
اليافعة الجديدة في القطاعات الخضراء الناشئة وتسهيل
عمليات االنتقال إلى االقتصاد المنظم؛
 دعم استحداث الوظائف الالئقة ،مع التركيز على النساء
والشباب واالقتصادات غير المنظمة والريفية من خالل:
تنمية المهارات الهادفة والتعلم المتواصل؛ السياسات
المؤاتية للعمالة والسياسات الرامية إلى إضفاء السمة
المنظمة؛ تعزيز االستثمارات العامة والخاصة كثيفة
العمالة؛
 تدعيم الحوار االجتماعي بالترافق مع تعزيز قدرة الهيئات
المكونة الثالثية ومؤسسات سوق العمل من أجل تحقيق
انتعاش شامل وقادر على الصمود وكذلك تحسين ظروف
العمل؛
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 تكثيف األنشطة الترويجية المتعلقة بمعايير العمل الدولية
بشأن المساواة بين الجنسين وهجرة اليد العاملة والعمل
الجبري وعمل األطفال.
 .27وواجهت منطقة الدول العربية ظروفا ً اقتصادية صعبة
حتى قبل انتشار الجائحة .وأدى تقلب أسعار النفط واالعتماد
الكبير على صادرات النفط إلى إضعاف األداء االقتصادي
وأداء سوق العمل في بعض البلدان ،في حين تأثر العديد من
البلدان األخرى بالصراعات واألزمات اإلنسانية .وتسببت
أزمة كوفيد 19-في صعوبات خاصة بالنسبة إلى العاملين في
االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين والالجئين .وسيولي
نشاط منظمة العمل الدولية المنطقة اهتماما ً خاصا ً لما يلي:
 حفز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة واألكثر قدرة على
الصمود ،وتعزيز سياسات العمالة الوطنية الشاملة ،بما في
ذلك استراتيجيات تهدف إلى دعم استحداث العمالة في
القطاعات الناشئة؛
 تعزيز االستثمار في تنمية المهارات والتعلم المتواصل
لجميع العمال ،استجابة الحتياجات سوق العمل المتغيرة؛
 توسيع نطاق نُظم الحماية االجتماعية المستدامة واالرتقاء
بمستوى السالمة والصحة المهنيتين وضمان المساواة في
المعاملة وسبل الوصول إلى العمل الالئق بالنسبة إلى
العمال المهاجرين والالجئين والفئات المستضعفة األخرى؛
 مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية
وتسريع الجهود المبذولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم
التمييز.
 .28ولقد أثر االنكماش االقتصادي وعمليات اإلغالق الناجمة
عن جائحة كوفيد 19-في جميع البلدان في آسيا والمحيط
الهادئ ،ال سيما تلك التي تعتمد بشدة على السياحة والتصنيع
الموجه نحو التصدير ،مما أدى إلى انخفاض دخل المنشآت
والعمال ،وكثير منهم في االقتصاد غير المنظم .وتفاقمت
التحديات االجتماعية واالقتصادية بسبب العدد الكبير من
العمال المهاجرين العائدين .وسيولي نشاط منظمة العمل
الدولية القائم على الحوار االجتماعي وأساسه المعياري ،في
اإلقليم ،اهتماما ً خاصا ً لما يلي:
 الدعوة إلى التنويع االقتصادي والتكامل اإلقليمي والنمو
المحلي الشامل الذي يولد فرص العمل الالئق؛
 تعزيز سياسات العمالة التي تؤدي إلى إضفاء الصفة
المنظمة وتهيئة بيئة أعمال مؤاتية؛
 تعزيز الحماية االجتماعية ومؤسسات سوق العمل لتوفير
الحماية الفعالة لجميع العمال وتحسين نتائج سوق العمل،
مع إيالء اهتمام خاص لمسائل العنف والتحرش وإدارة
هجرة اليد العاملة والالجئين؛
 تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة والمنظمات الرئيسية
في عالم العمل وصرف األموال لدعم البرنامج المتمحور
حول اإلنسان من أجل االنتعاش من األزمة ،مما يؤدي إلى
مستقبل أفضل للعمل.
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 .29وأكدت آثار الجائحة في أوروبا وآسيا الوسطى الحاجة
إلى مواجهة التحديات المنتشرة ذات الصلة بالعمل الالئق مثل
بطالة الشباب والمساواة بين الجنسين وعمل األطفال وظروف
العمل واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للفئات في األوضاع
الهشة ،بمن في ذلك المهاجرون والالجئون والعمال المسنون.
وفي بعض البلدان ،سلطت األزمة الضوء على اآلثار السلبية
للفجوات التكنولوجية التي تعيق اإلنتاجية والقدرة التنافسية
واألداء االقتصادي ،ال سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط
والمنخفض .وسيولي نشاط منظمة العمل الدولية في اإلقليم
اهتماما ً خاصا ً لما يلي:
 تعزيز وضع سياسات االقتصاد الكلي والحماية االجتماعية
الشاملة المؤاتية للعمالة والمتحورة حول اإلنسان ،باالستفادة
من أفضل األدوات اإلحصائية المتاحة والدعوة إلى مزيد
من االستثمارات في اقتصاد الرعاية وحماية حقوق عمال
الرعاية؛
 تعزيز مؤسسات العمل ،بما في ذلك إدارات االستخدام
العامة وتفتيش العمل ،والوصول إلى الفئات السكانية في
أكثر األوضاع استضعافاً؛
 معالجة التحديات والفرص الناشئة عن اتجاهات مستقبل
العمل ،بما في ذلك العمل عن بعد وترتيبات العمل المرنة
وسياسات الرعاية واإلجازة والعمل عن بُعد وتقاسم العمل؛
 اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين السالمة والصحة المهنيتين
وتعزيز االنتقال العادل إلى االستدامة البيئية واالنتقال إلى
السمة المنظمة والتعلم المتواصل واالرتقاء بمهارات القوى
العاملة وتجديدها.
 .30ولقد أبرز االنكماش االقتصادي وأزمة سوق العمل
الناجمان عن كوفيد 19-في أمريكا الالتينية والكاريبي الحاجة
الملحة إلى مواجهة التحديات الهيكلية ،من قبيل انعدام المساواة
والسمة غير المنظمة وضعف نُظم ومؤسسات الحماية
االجتماعية .وسيولي نشاط منظمة العمل الدولية في اإلقليم
اهتماما ً خاصا ً لما يلي:
 تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد
المنظم من خالل تهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة تعزز
نمو اإلنتاجية باالقتران مع العمل الالئق ،مع التركيز على
المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ،وكذلك من
خالل وضع سياسات نشطة لسوق العمل ،تستهدف بصورة
خاصة العمال الشباب والقطاعات األكثر تضررا ً من
األزمة؛
 تطوير التعلم المتواصل والمهارات لالستفادة من الفرص
التي يتيحها التغير التكنولوجي والرقمنة ،وفي القطاعات
التي تشجع االنتقال العادل إلى االستدامة البيئية ،ال سيما في
البلدان األكثر عرضة لتغير المناخ في الكاريبي؛
 تعميم السالمة والصحة المهنيتين في األطر اإلنمائية
والبروتوكوالت القطاعية وتعزيز نُظم الحماية االجتماعية
المستدامة؛

 تعزيز احترام حقوق العمل بما يتمشى مع معايير العمل
الدولية ،مع التركيز على األشخاص في األوضاع الهشة
عن طريق :معالجة آثار األزمة في عمل األطفال؛ تسهيل
التنظيم المناسب للعمل عن بعد وعمل المنصات؛ دعم
السكان األصليين واالندماج االجتماعي واالقتصادي
للمهاجرين والالجئين؛ اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق
المساواة بين الجنسين والمساواة في األجور ،باالقتران مع
استهداف اقتصاد الرعاية بصورة خاصة.

تدعيم البحوث واإلحصاءات وإدارة المعارف
 .31إن البحوث واإلحصاءات الجادة والوجيهة ضرورية
إلسداء المشورة السياسية القائمة على األدلة للهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية ودعم قدراتها على صياغة سياسات فعالة
وتعزيز تأثير منظمة العمل الدولية في رسم معالم السياسات
الوطنية واإلقليمية والدولية التي يمكن أن تضمن تحقيق إعالن
المئوية وبرنامج عام  .2030وستكون االستجابة على نحو
أفضل لالحتياجات المعرفية للهيئات المكونة لمنظمة العمل
الدولية وتعزيز دور المنظمة بوصفها مركزاً عالميا ً للتميز في
مجال المعارف بشأن عالم العمل ،من األولويات الرئيسية في
فترة السنتين .وستحشد منظمة العمل الدولية قدراتها البحثية
واإلحصائية وتُسخر أحدث نُهج وأدوات إدارة المعارف
لتحقيقها.
 .32ويتطلب الدفع قدما ً ببرنامج العمل الالئق والنهج المتحور
حول اإلنسان في إعالن المئوية ،أن تزيد منظمة العمل الدولية
من تعزيز بحوثها األساسية والتطبيقية .وستُكرس جهود خاصة
لتعزيز األدلة وفهم األهمية المركزية للنهج المتحور حول
اإلنسان ،كما صاغه إعالن المئوية ،سعيا ً إلى تحقيق انتعاش
اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام من جائحة كوفيد،19-
فضالً عن نموذج التنمية المستدامة المحدد في برنامج عام
 .2030وستستفيد منظمة العمل الدولية من المعارف
والخبرات المستقاة من هيئاتها المكونة الثالثية عند تصميم
البحوث وإجرائها ،بما في ذلك في المجاالت ذات األهمية
القصوى ،من قبيل تعزيز نمو اإلنتاجية باالقتران مع العمل
الالئق ،وفي التطورات المتعلقة بسالسل التوريد واإلمداد
العالمية والوطنية .وكجزء من هذا المسعى ،ستعمل إدارة
البحوث بتعاون أوثق مع مكاتب منظمة العمل الدولية في
األقاليم واإلدارات التقنية األخرى في المقر ،وكذلك مع
المؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك سائر
المؤسسات متعددة األطراف.
 .33وستسعى منظمة العمل الدولية إلى توسيع نطاق نشر
وتأثير المنشورات الرائدة والتقارير الرئيسية والمنتجات
المعرفية األخرى من خالل تطوير منتجات معرفية مشتقة
وبرامج تدريبية تطويرا ً أكثر انتظاماً ،بحيث تُسهل استثارة
الوعي بها واستخدامها في صفوف الجماهير الرئيسية
والهيئات المكونة .وسيتواصل تنفيذ نهج مشترك للتقارير
الرائدة بهدف االستفادة على أفضل وجه من القدرات داخل
المكتب وتأمين الحد األمثل من الموارد المتاحة لكل تقرير
وتحقيق تأثير أكبر في صفوف الهيئات المكونة وأصحاب
المصلحة اآلخرين.
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 .34وستعتمد المنتجات المعرفية على قاعدة إحصائية متينة
وموسعة ناتجة عن المساعدة التقنية المستمرة وبناء القدرات
بشأن نُظم إحصائية تمكن من إعداد إحصاءات نوعية وفي
الوقت المناسب على المستوى القطري .وستواصل منظمة
العمل الدولية االبتكار في استخدام منهجيات التنبؤات الفورية
والمصادر غير التقليدية الستكمال اإلحصاءات الرسمية .ومن
شأن إقامة شراكات أقوى مع الوكاالت األخرى أن يساعد على
ضمان توافر بيانات العمل الالئق الموثوقة وحسنة التوقيت.
وستخضع قاعدة إحصاءات منظمة العمل الدولية ILOSTAT
لمزيد من التطوير للسماح بتحسين إمكانية الوصول إليها
وتعزيز مضمونها وتعميمها تعميما ً أوسع نطاقا ً وأيسر
استخداماً.
 .35وسيشكل استمرار الجهود المبذولة لتعزيز وظيفة إدارة
المعارف في منظمة العمل الدولية ،عامالً أساسيا ً في دعم
تحسين تقاسم المعارف والتعاون داخل المكتب وتعميم
المعارف واستيعابها من جانب الهيئات المكونة وأصحاب
المصلحة الرئيسيين .وسينصب التركيز على تعزيز وسائل
تعاونية أوثق للعمل دعما ً للنُهج السياسية المتكاملة ونشر النُظم
الالزمة على مستوى المكتب لتحسين إدارة البيانات
والمضامين واكتشاف المعارف وتحسين تقاسم المعارف،
داخليا ً وخارجيا ً على السواء .وسيقترن ذلك بتشجيع الوسائل
االبتكارية للعمل – من زيادة الشبكات الموزعة للتعاون عن
بُعد إلى حشد مصادر عديدة إلجراء البحوث واستخدام
األساليب االستشرافية – واالبتكارات التكنولوجية ،مثل
التخزين واستخالص البيانات وعرض البيانات بصريا ً
واالستعانة بلوحة متابعة النتائج لتدعيم ريادة منظمة العمل
الدولية وتأثيرها في النقاشات المتعلقة بمستقبل العمل .وترد
في الفترة  46أدناه كيفية تحقيق ذلك بمزيد من التفصيل.

تعزيز قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية
 .36ستكون زيادة تحسين أداء منظمة العمل الدولية في
المساعدة على تنمية قدرات هيئاتها المكونة الثالثية ،أمرا ً
أساسيا ً في تصميم عمليات تشاركية إلعادة البناء بشكل أفضل
بعد أزمة كوفيد 19-وتنفيذ برنامج عام .2030
 .37أما مجاالت النتائج في استراتيجية تنمية القدرات
المؤسسية على مستوى منظمة العمل الدولية ،التي وافق عليها
مجلس اإلدارة في آذار /مارس  ،2019فستواصل الدفع قدما ً
بعمل المنظمة .وستستند تنمية القدرات التقنية عبر األبعاد
السياسية الموضوعية للخطة االستراتيجية للفترة -2022
 2025ومجاالت نتائج البرنامج والميزانية للفترة -2022
 ،2023إلى األهمية المركزية للصكوك المعيارية والهيكل
الثالثي لمنظمة العمل الدولية .وسينصب التركيز على دعم
عمليات االنتقال نحو عالم عمل أفضل وأكثر اخضرارا ً
ومواجهة التحديات واغتنام الفرص الناشئة عن اتجاهات
مستقبل العمل المتسارعة ،مثل الرقمنة والعمل عن بُعد.
وستشكل زيادة قدرة منظمات الشركاء االجتماعيين وإدارات
العمل على الصمود إحدى األولويات األساسية لتنمية القدرات
خالل فترة السنتين.
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 .38وسيضطلع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل
الدولية في تورينو بدور مركزي في تنفيذ استراتيجية منظمة
العمل الدولية لتنمية القدرات على مستوى األفراد والمؤسسات
والنُظم ،من خالل توسيع نطاق الوصول إلى الهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية ومؤسسات التدريب الشريكة على
السواء ،على المستويين الوطني واإلقليمي .وفي ظل الظروف
المتغيرة بوتيرة سريعة ،سيستفيد مركز تورينو من خبرته
الراسخة ،في وضع نموذج جديد لتقديم الخدمات يجمع بين
التدريب والمشورة التقنية وتطوير وسائل اإلعالم وتقاسم
المعارف والحوار.
 .39واستنادا ً إلى الدروس المستفادة من الزيادة في طرائق
تنمية القدرات افتراضيا ً وعن بُعد في الفترة ،2021-2020
سيسعى المركز إلى زيادة مواءمة نموذجه التشغيلي مع الوقائع
الجديدة من خالل اتباع نهج ابتكاري لتنمية القدرات واإلسراع
في تطوير برامج مؤسسية ومنهجية مختلطة وخارجية لتنمية
القدرات الستكمال التدريب الفردي والمباشر .وسينصب
التركيز على االبتكار في أساليب التعلم والتعلم الرقمي
والتعاون الرقمي ،مدعومة بتطبيقات الواقع االفتراضي
ومختبرات االبتكار.

ضمان االستمرار في إدخال تحسينات
على األداء التنظيمي
 .40ستواصل منظمة العمل الدولية مسارها المتمثل في
االستمرار في إدخال تحسينات على أدائها التنظيمي .وقد
أُجري تنقيح يُعتد به للنتائج التمكينية الثالث بهدف زيادة تأثير
منظمة العمل الدولية وقيادتها وتحقيق قيمة أكبر مقابل المال،
من أجل تحسين دعم التنفيذ الفعال والناجع لواليتها وتقديم
الضمانات الالزمة فيما يتعلق باإلشراف والشفافية
والمسؤولية .وتُنظم النتائج التمكينية المنقحة على النحو التالي:
ألف  -تحسين المعارف والتأثير من أجل تعزيز العمل الالئق
باء  -تحسين القيادة واإلدارة السديدة
جيم  -تحقيق االستخدام األمثل للموارد
 .41وسيتطلب تأكيد الدور الريادي لمنظمة العمل الدولية في
قضايا عالم العمل ،مواصلة تعزيز قدرات إدارة اإلحصاءات
والبحوث وإرساء ثقافة فعالة لتوليد المعارف ونشرها ،إلى
جانب إقامة شراكات أقوى لزيادة استيعاب جدول أعمال
منظمة العمل الدولية وأنشطتها (النتيجية التمكينية ألف).
 .42كذلك ،ستتطلب قيادة منظمة العمل الدولية النتعاش
متمحور حول اإلنسان باالقتران مع العمل الالئق ،تحرير
اإلمكانات الكاملة للهيكل الثالثي لبناء توافق في اآلراء ورسم
معالم استجابات سياسية فعالة ،على الصعيدين العالمي
والوطني (النتيجة التمكينية باء) .وسيسعى المكتب جاهداً إلى
ضمان مشاركة أعضائه على نطاق واسع في صنع القرار
على نحو فعال وشامل وتحديد أولويات المنظمة من خالل
اتباع نهج استراتيجي لوضع جدول أعمال مجلس اإلدارة
ومؤتمر العمل الدولي ،وفي الوقت نفسه تعزيز عمليات التقييم
والمساءلة واإلشراف.
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 .43وسينصب التركيز على الصعيد القطري ،على التخطيط
والبرمجة االستراتيجيين باالستناد إلى مبادئ اإلدارة القائمة
على النتائج ،بما يكفل أن تعكس جميع البرامج القطرية للعمل
الالئق االحتياجات المحددة للبلدان وأن تقودها الهيئات المكونة
الثالثية وتمتلك زمام أمورها وأن يكون إطارها محددا ً
باالستناد إلى أُطر عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية
المستدامة ومسترشدا ً بها.
 .44ولتحقيق االستخدام األمثل للموارد ،سيواصل المكتب
وضع النُظم والسياسات الالزمة لزيادة تعزيز اإلدارة القائمة
على النتائج ،بما يضمن المساءلة المالية واالبتكار في أساليب
سير األعمال والشفافية والقيمة مقابل المال .وستُكرس الجهود
واالستثمارات لضمان أن تكفل البنية التحتية الرقمية والمادية
استمرارية سير األعمال وتهيئة ظروف عمل آمنة وصحية،
وكذلك لتوسيع نطاق تنوع موظفي منظمة العمل الدولية
ومهاراتهم وقدراتهم (النتيجة التمكينية جيم).
 .45ويمكن أن تكون فترة السنتين  2023-2022فترة
استثنائية من التقلبات وانعدام اليقين .وتشمل عوامل الخطر
الرئيسية أثر جائحة كوفيد 19-في تمويل العمل الالئق
والتعاون الدولي وااللتزام غير المؤكد بتعددية األطراف والقيم
التي تدعمها وخطر الهجمات اإللكترونية والجرائم اإللكترونية
(الملحق الثالث) .لذلك ،ستواصل منظمة العمل الدولية بناء
نُظم ومواقف ابتكارية في صفوف موظفيها لالستجابة بسرعة
ومرونة للتهديدات التي تشكلها هذه المخاطر.
 .46وتعكس هذه النتائج التمكينية الثالث ،إلى جانب التعزيز
الالزم إلدارة المعارف (انظر الفقرة  35أعاله) ،األولويات
المؤسسية األساسية التي يجب على المنظمة أن تستثمر فيها
إذا ما أُريد لها أن تفي بنجاح بطموح إعالن المئوية وتحقيق
األثر المطلوب من كل نتيجة من النتائج السياسية .لذلك ،يُقترح
إنشاء وحدة جديدة للدفع قدما ً بالمعارف واالبتكار في جميع
أقسام المكتب لضمان وجوده في أفضل وضع للتصدي

للتحديات التي تواجه المنظمة .وستعمل الوحدة في إطار
شراكة وثيقة مع مركز تورينو ،إذ تعكف على تطوير نموذجها
الجديد لتقديم الخدمات.
 .47وستكون المجاالت ذات األولوية للوحدة ،ما يلي:
 تعزيز ثقافة التعاون واالبتكار عن طريق اعتماد المبادئ
والممارسات والسلوكيات التي تتيح وتعزز أساليب العمل
معا ً على نحو أكثر فعالية والمشاركة بنشاط في تنفيذ
تحسينات مستمرة واختبار نُهج جديدة.
سنة للبيانات والمضمون لتسهيل
 قيادة عملية إدارة مح ّ
الوصول السهل والفعال إلى أنواع مختلفة من المعلومات
والبيانات والوثائق من خالل نُظم على مستوى المكتب
تُسهل تقاسم المعارف والتعاون.
 قيادة عملية تقاسم المعارف ،داخليا ً وخارجيا ً على السواء،
لضمان أن ت ُخلف المعارف التي تستحدثها منظمة العمل
الدولية أكبر أثر ممكن.
 تطوير القدرات المؤسسية في إدارة المعارف واالبتكار
لضمان زيادة تعزيز األدوات والمهارات والكفاءات
المطلوبة إلقامة التعاون وتقاسم المعارف واالبتكار.
 تسهيل صياغة وتنفيذ السياسات والمنتجات والخدمات
االبتكارية لالستجابة على نحو أفضل الحتياجات الهيئات
المكونة واالرتقاء إلى أقصى حد بجودة الخدمات وكفاءة
العمليات في المشورة التقنية وآليات التنفيذ على السواء.
 .48ومن شأن إنشاء هذه الوحدة أن يوفر الخبرة الالزمة بشأن
مجموعة متنوعة من منهجيات االبتكار والتغيير وإدارة
المعارف ،ويمنح المكتب إمكانية الوصول إلى الخبرات
الداخلية لحفز تطوير وتنفيذ التحسينات في العمليات والمشورة
السياسية والمنتجات المعرفية وتقديم الخدمات الداعمة للهيئات
المكونة.
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 الشكل :1

ملخص عن عناصر مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2023-2022

الخطة االستراتيجية
للفترة

االنتعاش المتمحور
حول اإلنسان

العدالة االجتماعية من خالل
العمل الالئق

البرنامج والميزانية للفترة

النتائج السياسية
تعزيز المزايا النسبية الدائمة
للمعايير والهيكل الثالثي

إعالن مئوية
منظمة العمل الدولية
من أجل مستقبل
العمل

نمو اقتصادي مطرد وشامل
ومستدام وتحقيق العمالة الكاملة
والمنتجة والعمل الالئق للجميع
تعزيز قدرات جميع األشخاص
كي يستفيدوا من الفرص المتاحة
في عالم عمل متغير
تقوية مؤسسات العمل من أجل
ضمان الحماية المناسبة
لجميع العمال

هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل

معايير عمل دولية وإشراف فعال وذو حجية

حصائل

حصائل

التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة
والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع حصائل
المنشآت المستدامة بوصفها مولدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق
حصائل
المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل والتنقل فيه
حصائل
المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع
في عالم العمل حصائل
حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل
حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع

حصائل
حصائل

النتائج التمكينية
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ألف تحسين المعارف
والتأثير من أجل
تعزيز العمل الالئق
حصائل

باء تحسين القيادة
واإلدارة السديدة
حصائل

جيم تحقيق االستخدام
األمثل للموارد
حصائل

العمل الالئق
وبرنامج
التنمية المستدامة
بحلول عام
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مخصصات الموارد
الميزانية العادية
 .49تعكس مقترحات الميزانية الجهود المتواصلة لتحسين
كفاءة وفعالية جميع العمليات في كافة أقسام المكتب من أجل
إعادة توزيع الموارد على االحتياجات الناشئة واألولويات
العليا.

 .50وتبلغ الميزانية العادية المقترحة للفترة 2023-2022
كما هو مبين في الجدول  790.64 ،1مليون دوالر أمريكي:
ميزانية ذات نمو صفري بالقيم الحقيقية ،وهي مطابقة
بالسعر الثابت للدوالر األمريكي للميزانية المعتمدة للفترة
 .2021-2020ويُقترح ذلك من باب التسليم بالقيود المالية
التي ال يزال العديد من الدول األعضاء يواجهها.

 الجدول  :1الميزانية االستراتيجية حسب باب االعتماد
الميزانية االستراتيجية
للفترة 2021-2020
(بدوالر الواليات
المتحدة) *

الميزانية االستراتيجية
للفترة 2023-2022
(بالسعر الثابت
لدوالر الواليات المتحدة
للفترة )2021-2020

الميزانية االستراتيجية
للفترة 2023-2022
(المعاد تقدير تكلفتها
(بدوالر الواليات المتحدة))

الجزء األول  -الميزانية العادية
ألف  -أجهزة رسم السياسات

50 267 588

49 864 567

50 229 701

626 425 218

631 197 289

642 639 654

جيم  -خدمات اإلدارة

61 418 750

60 878 294

60 990 518

دال  -اعتمادات الميزانية األخرى

42 430 168

42 430 168

43 472 457

تسوية تجدد الموظفين

-6 303 318

-6 303 318

-6 409 110

774 238 406

778 067 000

790 923 220

باء  -النتائج السياسية

مجموع الجزء األول
الجزء الثاني  -المصروفات الطارئة
المصروفات الطارئة

875 000

875 000

875 000

الجزء الثالث  -صندوق رأس المال العامل
صندوق رأس المال العامل
مجموع (األجزاء األول إلى الثالث)

775 113 406

778 942 000

791 798 220

الجزء الرابع  -االستثمارات المؤسسية
والبنود االستثنائية
االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية
مجموع (األجزاء األول إلى الرابع)

15 526 594

11 698 000

11 750 700

790 640 000

790 640 000

803 548 920

* تشمل مقترحات الميزانية االستراتيجية ألجهزة رسم السياسات موارد من إدارة االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية واإلدارة ،تدعم مباشرة
أنشطة اإلدارة السديدة .ولتسهيل المقارنة مع أرقام الفترة  ،2023-2022جرى تنقيح ميزانية الفترة  2021-2020بحيث يتجلى فيها ما يلي( :أ) إعادة تقدير قيمة الميزانية
المعاد تقدير تكلفتها بسعر صرف للميزانية قدره  1فرنكا ً سويسريا ً مقابل كل دوالر أمريكي؛ (ب) تمويل نظام المنسق المقيم التابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،
من األرباح المحققة في الكفاءة وتخفيضات البرنامج في الجزء األول من الميزانية.

 .51وفي سياق هذه الميزانية ذات النمو الصفري بالقيم
الحقيقية للفترة ُ ،2023-2022حدد مبلغ إجمالي قدره 10.44
مليون دوالر أمريكي إلعادة توزيعه ،نتيجة لما يلي:
 خفض تكاليف السفر واالجتماعات من خالل زيادة استخدام
تكنولوجيا المعلومات؛
 الوظائف الشاغرة وحاالت التقاعد المخطط لها ،مما يتيح
إعادة تصنيف المناصب التقنية وتخفيض عدد المناصب
اإلدارية؛

 استخدام أكثر فعالية ونجاعة للموارد غير المتعلقة
بالموظفين؛
 إعادة تخصيص  3.8ماليين دوالر أمريكي من
االستثمارات المؤسسية من الجزء الرابع لدعم برنامج
العمل في الجزء األول.
 .52ويُتمم ذلك النهج المتبع في فترة السنتين األخيرة والمتمثل
في اعتماد أساليب جديدة وأكثر كفاءة لتقديم الخدمات .ويمثل
ذلك اآلن ،باالقتران مع إجمالي إعادة التوزيع المتراكمة خالل
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الفترات المالية األربع الماضية البالغ  69.4مليون دوالر
أمريكي ،حوالي  79.84مليون دوالر أمريكي من عمليات
إعادة التخصيص الجارية ،أي ما يعادل  10في المائة تقريبا ً
من الميزانية العادية المقترحة للفترة .2023-2022
 .53ومن أصل هذا المبلغ الذي يعادل  10.44مليون دوالر
أمريكي ،يُقترح إعادة توزيع ما يلي:
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المستقبلية المتعلقة بالبرنامج والميزانية واالحتياجات ،من أجل
ضمان توافر التمويل خالل فترة السنتين.
 .57وقد أكدت الجائحة الحالية األهمية الحاسمة لنُظم قوية
وآمنة ومواكبة للعصر لضمان قدرة المكتب على مواصلة تنفيذ
واليته بفعالية .ويُقترح تمويل مشروعين مؤجلين من فترة
السنتين السابقة بتكلفة إجمالية قدرها  4.5مليون دوالر
أمريكي ،هما:

 3.27 ماليين دوالر أمريكي إلنشاء ثماني وظائف تقنية
جديدة – ثالث منها في المقر ووظيفة واحدة في كل إقليم
من األقاليم الخمسة؛

 استبدال برنامج الموقع الشبكي الداخلي باعتباره أداة أساسية
للتواصل الفعال في جميع أقسام المكتب؛

 4.57 مليون دوالر أمريكي لتعويض إسهام منظمة العمل
الدولية في نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة للفترة -2022
 2023تعويضا ً كامالً؛

 وضع نظام إلدارة السجالت إلكترونياً ،لتهيئة بيئة فعالة
على مستوى المنظمة لتخزين جميع أنواع المعلومات التي
يجمعها المكتب وترتيبها وتقاسمها.

 2.24 مليون دوالر أمريكي إلنشاء وحدة جديدة إلدارة
االبتكار والمعارف؛

زيادات التكلفة

 0.36 مليون دوالر إلنشاء وظيفة مسؤول عن القضايا
األخالقية بدوام كامل ،على النحو الذي أوصت به وحدة
التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة األمم المتحدة.
 .54وبشكل عام ،تعكس مقترحات الميزانية تحركات أخرى
للموارد من الوظائف اإلدارية ووظائف الدعم إلى الخدمات
التقنية المباشرة في المقر وفي األقاليم .وزادت المخصصات
المرصودة للنتائج السياسية بمقدار  4.77مليون دوالر أمريكي
بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ،2021-2020
في حين انخفضت المخصصات المرصودة للدعم اإلداري
والتنظيم بمقدار  1.54مليون دوالر أمريكي .وعلى غرار
ذلك ،أدت المقترحات إلى زيادة قدرها  2.02مليون دوالر
أمريكي في المخصصات المرصودة للبرامج اإلقليمية.

 .58يُقترح اإلبقاء على المستوى الحقيقي للميزانية عند
مستوى الفترة  .2021-2020ومثلما كان عليه الحال في
فترات السنتين السابقة ،جرى تحليل مستوى الميزانية في سياق
البيئة االقتصادية الدولية الجارية لضمان إدارج أثر التضخم
وتقلبات أسعار الصرف وعوامل أخرى في الميزانية للحفاظ
على قدرة المنظمة على تنفيذ برنامج عملها المعتمد .ويولى
اعتبار خاص للتكاليف واتجاهاتها في المكاتب الخارجية ،إذ
يتباين التضخم بشكل كبير بين األقاليم وداخلها .وباالستناد إلى
هذا التحليل ،من المطلوب زيادة اسمية قدرها  12.9مليون
دوالر أمريكي لإلبقاء على المستوى الحقيقي لميزانية الفترة
 .2021-2020وهذا يمثل زيادة قدرها  1.63في المائة لفترة
السنتين .ويرد وصف عوامل التكلفة هذه بمزيد من التفصيل
في ملحق المعلومات رقم .2

االستثمار المؤسسي

الميزنة المتكاملة للنتائج

صندوق المبنى والمرافق األساسية

 .59ستُمول مقترحات البرنامج والميزانية للفترة -2022
 2023من المستوى المعتمد للميزانية العادية والمستوى
المقدر للتمويل الطوعي من الشركاء اإلنمائيين .ويعرض
الجدول  2إجمالي الموارد – العادية ومن خارج الميزانية –
المخصصة لكل نتيجة من النتائج السياسية .وتجري زيادة
مخصصات الميزانية العادية للنتائج السياسية الثماني جميعها.
وتعكس الموارد المخصصة لكل نتيجة من النتائج السياسية
الثماني المساهمات من جميع إدارات السياسات العامة
واألقاليم .وبالتالي ،فإن الموارد المخصصة لنتيجة معينة ،على
النحو المبين في الميزانية االستراتيجية ،أعلى من الموارد
المرصودة للوحدات التقنية الرائدة ذات الصلة في الميزانية
التشغيلية .وترد معلومات إضافية عن مساهمات كل إدارة
وبرنامج في الميدان في النتائج السياسية الثماني في ملحق
المعلومات رقم .4

 .55يُقترح استثمار  7.2مليون دوالر أمريكي في صندوق
المبنى والمرافق األساسية بما يتمشى مع االستراتيجية التي
اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته ( 310آذار /مارس
 3)2011لتمويل احتياجات إعادة تأثيث مباني منظمة العمل
الدولية وتجديدها .ويمثل هذا االعتماد  1في المائة من قيمة
تأمين مباني منظمة العمل الدولية.
صندوق نُظم تكنولوجيا المعلومات
 .56عند الموافقة على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة
 2021-2018أيد مجلس اإلدارة مبدئيا ً إعادة تفعيل صندوق
نُظم تكنولوجيا المعلومات ،الذي أُنشئ أصالً في عام ،2000
باعتماد داللي لفترة السنتين قدره  9ماليين دوالر أمريكي4.
وكان من المقرر تحديد االعتماد الدقيق في سياق المناقشات
 3الوثيقة  ،GB.310/PVالفقرة .139
 4الوثيقة  ،GB.331/PVالفقرة .798
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مقارنة بالفترة  2021-2020أساسا ً إلى زيادة مستويات
المساهمات الطوعية في السنوات األخيرة واألرصدة المستبقاة
والتي ستظل متاحة في الفترة .2023-2022

 .60وستُستكمل مخصصات الميزانية العادية بموارد من
خارج الميزانية ،يتيحها الشركاء اإلنمائيون .ويشمل الجدول
 2نفقات تقديرية تبلغ  520مليون دوالر أمريكي في الموارد
من خارج الميزانية و 30مليون دوالر أمريكي من الحساب
التكميلي للميزانية العادية .وتستند هذه التقديرات إلى نفقات
السنوات السابقة والمساهمات المستقبلية المؤكدة أو المتوقعة
من الشركاء اإلنمائيين .وتُعزى الزيادة المقدرة في نفقات
الموارد من خارج الميزانية البالغة  50مليون دوالر أمريكي

 .61ويُتوقع حدوث زيادات كبيرة في النفقات المقدرة من
خارج الميزانية بالنسبة إلى النتائج  1و 2و 5و 7و ،8مع
تسجيل بعض االنخفاضات فيما يتعلق بالنتائج  3و 4و.6

 الجدول  :2اإلطار االستراتيجي ،مجموع الموارد في الفترة  2021-2020وللفترة 2023-2022
(بماليين دوالرات الواليات المتحدة)
النتيجة

الميزانية
العادية
المنقحة
للفترة
-2020
* 2021

تقدير اإلنفاق
من خارج
الميزانية للفترة
2021-2020

102.1

11.0

102.7

النتيجة  :2معايير عمل دولية
وإشراف فعال وذو حجية

56.9

11.0

57.2

15.6

النتيجة  :3التحوالت االقتصادية
واالجتماعية والبيئية من أجل
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة
والمختارة بحرية وتوفير العمل
الالئق للجميع

69.7

127.0

70.1

109.2

النتيجة  :4المنشآت المستدامة
بوصفها مولدة للعمالة وحافزة
لالبتكار والعمل الالئق

48.9

56.0

49.2

55.0

النتيجة  :5المهارات والتعلم
المتواصل من أجل تسهيل النفاذ
إلى سوق العمل والتنقل فيه

41.8

45.0

42.1

64.6

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

40.8

35.0

41.0

30.0

النتيجة  :7حماية مناسبة وفعالة
للجميع في العمل

95.0

147.0

95.5

172.8

النتيجة  :8حماية اجتماعية شاملة
ومستدامة للجميع

42.7

38.0

43.0

52.0

المجموع الفرعي للنتائج السياسية

497.9

470.0

500.8

520.0

خدمات الدعم

128.5

المجموع

626.4

النتيجة  :1هيئات مكونة ثالثية
قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل

تقدير الحساب
التكميلي
للميزانية
العادية للفترة
-2020
2021

30.0

الميزانية
العادية للفترة
-2022
2023

تقدير اإلنفاق
من خارج
الميزانية للفترة
2023-2022

20.8

تقدير الحساب
التكميلي
للميزانية
العادية للفترة
-2022
2023

30.0

130.4
470.0

30.0

631.2

520.0

30.0

* لتسهيل المقارنة مع أرقام الفترة  ،2023-2022جرى تنقيح ميزانية الفترة  2021-2020بحيث يتجلى فيها ما يلي( :أ) إعادة تقدير قيمة الميزانية المعاد تقدير تكلفتها
بسعر صرف للميزانية قدره  1فرنكا ً سويسريا ً مقابل كل دوالر أمريكي؛ (ب) تمويل نظام المنسق المقيم التابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،من األرباح
المحققة في الكفاءة وتخفيضات البرنامج .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل خدمات الدعم للفترة  2023-2022الميزانية المقترحة من أجل وحدة إدارة االبتكار والمعارف.
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 .62ويقدم الشكل  2النفقات المقدرة من خارج الميزانية حسب
اإلقليم .ومن المتوقع أن تزداد النفقات المقدرة لجميع األقاليم
في الفترة  2023-2022بخالف منطقة الدول العربية التي
 الشكل :2

ستُستأنف فيها مستويات اإلنفاق العادية بعد مستويات التمويل
االستثنائية في السنوات األخيرة بسبب أزمة الالجئين.

اإلنفاق الفعلي والمقدر من خارج الميزانية ،حسب اإلقليم ،فترات السنتين الماضية
والفترة ( 2023-2022بماليين دوالرات الواليات المتحدة)
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الصعيد العالمي

أوروبا وآسيا الوسطى
***2023-2022

آسيا والمحيط الهادئ
**2021-2020

الدول العربية
*2019-2018

األمريكتان
*2017-2016

أفريقيا

0

*2015-2014

* اإلنفاق الفعلي ** .اإلنفاق الفعلي لعام  2020حتى  4كانون الثاني /يناير  2021والمقدر لعام  *** .2021اإلنفاق المقدر.

 .63وسيسعى المكتب إلى تنويع شراكاته وتوسيع نطاقها
لتأمين الموارد الالزمة لتنفيذ النتائج السياسية ،بما في ذلك من
خالل المساهمات المرصودة لبعض األهداف المحددة
والمساهمات غير المرصودة .وسيُنفذ شراكات استشرافية
ونهج تمويل ،متخذا ً كمنطلق لذلك النتائج المتوقعة لكل نتيجة
سياسية ،بما يتمشى مع استراتيجية التعاون اإلنمائي للفترة
 2025-2020لمنظمة العمل الدولية ،التي اعتمدها مجلس
اإلدارة في تشرين الثاني /نوفمبر .2020

 .64وفي سياق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
وطرائق التمويل ،سيعمل المكتب على نحو وثيق مع المنسقين
المقيمين التابعين لألمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين والهيئات
المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية لتحسين سبل الوصول
إلى التمويل من خارج الميزانية للنتائج السياسية.
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 ثانيا ً  -النتائج السياسية
 .65يعرض هذا القسم النتائج السياسية الثماني .ولكل نتيجة،
يحدد النص ما يلي :التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص
الناشئة؛ مجال تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة -2022
2023؛ المخرجات التي سيتم تسليمها لهذا الغرض .ويرد في

الملحق األول إطار النتائج الكامل ،بما في ذلك المؤشرات
ووسائل التحقق واألهداف وخطوط األساس .وترد في الملحق
الثاني الروابط بين النتائج السياسية وأهداف التنمية المستدامة.

النتيجة  :1هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .66تظل الحاجة إلى وجود منظمات أصحاب عمل ومنظمات
عمال قوية وديمقراطية ومستقلة وتمثيلية وإدارات عمل فعالة
ومزودة بموارد كافية ومؤسسات وعمليات حوار اجتماعي
متينة وشاملة ،أمرا ً أساسياً ،ال سيما في أوقات األزمات
واالنتعاش .وتشكل هذه المؤسسات حجر األساس الذي تقوم
عليه إدارة سوق العمل وشرطا ً الزما ً لتحقيق العدالة
االجتماعية ودعامة أساسية لتنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية
وواليتها ككل .ويعتبر الحوار االجتماعي في جميع أشكاله أمرا ً
حاسما ً لتحقيق اتساق السياسات واإلدارة الفعالة لألزمات
والقدرة على الصمود .كما يعتبر أداة أساسية في إدارة
التحوالت في عالم العمل واالستجابة لها .ومع ذلك ،تطرح هذه
التحوالت أيضا ً تحديات أمام الحوار االجتماعي والجهات
الفاعلة التمثيلية ومؤسسات وعمليات سوق العمل األخرى.
 .67وقد أظهرت االستجابة لجائحة كوفيد 19-قيمة الحوار
االجتماعي التي ال تنازع فيها على جميع المستويات لتقديم
استجابات سياسية فورية وشاملة وفعالة .ومكنت الطبيعة
التمثيلية لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال من اتباع
نهج اقتصادي كامل ويسرت اتخاذ إجراءات سريعة .وفي
الوقت نفسه ،كان من شأن آثار األزمة في العديد من البلدان،
بما في ذلك إجراءات اإلغالق ،أن قيدت بشدة القدرة التشغيلية
لمنظمات الشركاء االجتماعيين وقدرتها على الصمود ،فضالً
عن قدرتها على تقديم الخدمات ألعضائها والتأثير في صنع
السياسات .أضف إلى ذلك أن القيود المفروضة على المبادئ
والحقوق األساسية في العمل وعلى استقاللية منظمات أصحاب
العمل ومنظمات العمال ما فتئت تنتشر وتُضعف الحوار
االجتماعي في العديد من البلدان ،مما يعيق استراتيجيات
االنتعاش الفعالة والشاملة.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .68في هذا السياق ،ستواصل منظمة العمل الدولية التركيز
بوجه خاص على تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات أصحاب
العمل ومنظمات العمال على وضع حلول استشرافية لمواصلة
العمليات وتحسينها من أجل تقوية أدوارها التمثيلية والقيادية
والترويجية ،بالترافق مع تجديد استراتيجيات العضوية فيها

وآليات تقديم الخدمات وتنفيذها وتعزيز التوعية السياسية
وتأثيرها.
 .69وسيركز التعاون مع الحكومات على األطر القانونية
والمؤسسية التي تمكن جميع األطراف من المشاركة بفعالية
في جميع أشكال الحوار االجتماعي ،فضالً عن بناء نُظم إدارة
عمل قوية ومزودة بموارد كافية ،ال غنى عنها لتحقيق حسن
إدارة سوق العمل واالمتثال لمعايير العمل الدولية وإقامة
عالقات سليمة في مكان العمل وصنع السياسات القائمة على
البينات .وستُبذل جهود إضافية لتطوير مفتشيات عمل حديثة
وابتكارية واستراتيجية ومختصة وقادرة على دعم أسواق
العمل جيدة األداء من خالل التكامل بين الوظائف المترابطة
والتكميلية لتقديم المشورة والمعلومات ،إلى جانب إنفاذ األحكام
القانونية المتعلقة بحماية العمال.
 .70وستواصل منظمة العمل الدولية دعم مشاركة هيئاتها
المكونة ودورها الترويجي في المنتديات الوطنية واإلقليمية
والدولية والنظام المتعدد األطراف األوسع نطاقا ً إلبراز قيمة
الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي في بناء المؤسسات وصنع
السياسات وتحسين العالقات في مكان العمل .وفي إطار
إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية و"عقد األمم المتحدة
للعمل ( ،")2030-2020سيعزز التعاون اإلنمائي لمنظمة
العمل الدولية قدرة الحكومات والشركاء االجتماعيين على
إدارة ودعم أذكى الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المتصلة بالعمل الالئق وتعبئة المزيد من الموارد على
المستويين اإلقليمي والوطني.

الحصيلة  :1-1زيادة القدرة المؤسسية لمنظمات
أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال
 .71أدت منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال
دورا ً حاسما ً في مساعدة المنشآت على معالجة األثر
االقتصادي واالجتماعي ألزمة كوفيد .19-وفي الوقت ذاته،
واجهت هذه المنظمات أيضا ً صعوبات في إعادة التفكير في
بيان قيمتها لألعضاء وتعزيز القدرة على الصمود
واستراتيجيات االحتفاظ بالعضوية وتكييف تقديم الخدمات
وزيادة قدرتها على التأثير في السياسة العامة .وسيحقق الدعم
الذي تقدمه منظمة العمل الدولية إلى منظمات أصحاب العمل
ومنظمات قطاع األعمال ،وفورات في الحجم من خالل تصميم
نُهج عالمية مختبرة في المجاالت المذكورة أعاله ،مما يتيح
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إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة وقابلة لالستنساخ وتقاسم
المعارف .وسيُوسع نطاق استخدام القنوات الرقمية لمساعدة
منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال فيما يخص
التزام األعضاء وجمع البيانات وإجراء التحليالت والبحوث
والريادة الفكرية .وسيتعين تعزيز الجهود لمساعدة هذه
المنظمات على قيادة مجتمع األعمال الجتياز التغيرات
التحويلية في عالم العمل وتشجيع نمو اإلنتاجية وتهيئة بيئة
مؤاتية للمنشآت المستدامة ،بما في ذلك من خالل التمثيل الفعال
لمصالح المنشآت المحلية والمستثمرين األجانب على السواء.
ومن شأن تعزيز التنسيق والشراكات مع منظمات األعمال
األخرى أن يزيد من فعالية وأهمية منظمات أصحاب العمل
ومنظمات قطاع األعمال ويُعزز صوتا ً أكثر تكامالً وتوحيداً
للقطاع الخاص.
 .72وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ،من أجل:
 تعزيز قدرتها التنظيمية على الصمود أمام الصدمات
الداخلية والخارجية والوقائع المتغيرة من خالل دعم تكييف
وتقوية هياكل مواردها ،فضالً عن تطوير عمليات إدارة
المخاطر وتخفيفها والخطط االستراتيجية وخطط
استمرارية سير األعمال ونماذج اإلدارة السديدة المتنوعة
والشاملة؛
 وضع استراتيجيات اجتذاب األعضاء واالحتفاظ بهم من
خالل نُهج ابتكارية لتعزيز قوتهم التمثيلية وتوسيع نطاقها،
ال سيما في القطاعات أو المنشآت األقل تمثيالً؛
 تطوير خدمات رقمية ومستدامة وقابلة للتوسيع لدعم
األعضاء الحاليين والمحتملين ،بما في ذلك في أوقات
األزمات واالنتعاش؛
 تعزيز قدرتها التحليلية لتلبية احتياجات المنشآت من خالل
التوعية القائمة على البينات والحوار السياسي الفعال
وقدرتها المؤسسية على المشاركة في الحوار االجتماعي
وعمليات أطر األمم المتحدة للتعاون؛
 تحسين قدراتها الفردية والمؤسسية على توفير قيادة قطاع
األعمال من خالل التواصل الفعال والتمثيل المنسق
والموحد للقطاع الخاص والشراكات والتحالفات المتنوعة،
بما في ذلك مع الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم
واألشكال الجديدة من قطاعات األعمال.
 .73وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إعداد منتجات معرفية تبحث اتجاهات تطور قطاع األعمال
من خالل جمع البيانات وتحليل العوامل على المستوى
الكلي والقطاعي ومستوى المنشأة وتقييم الفرص والتحديات
المتصلة بالقدرة التنافسية لقطاع األعمال وقدرته على
الصمود ونمو اإلنتاجية؛
 وضع برامج تنمية القدرات لتعزيز قدرة منظمات أصحاب
العمل ومنظمات قطاع األعمال المؤسسية على الصمود
وتكييف أساليب إدارة التغيير التنظيمي ودعم جهودها
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إليجاد طرق ابتكارية تزيد من أهمية أعضائها ،بالتعاون
مع مركز تورينو؛
 وضع النُهج وتوسيع نطاقها لدعم تحول منظمات أصحاب
العمل ومنظمات قطاع األعمال ،بما في ذلك من خالل
اعتماد التكنولوجيا واستخدام البيانات كأصل استراتيجي
للتوعية القائمة على البينات والخدمات القائمة على
االحتياجات؛
 وضع إرشادات لمساعدة منظمات أصحاب العمل
ومنظمات قطاع األعمال على ممارسة دور قيادي لقطاع
األعمال بهدف اإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحصيلة  :2-1زيادة القدرة المؤسسية لمنظمات العمال
 .74أضفت جائحة كوفيد 19-إحساسا ً جديدا ً بالضرورة
الملحة ،على التحديات التي تواجه منظمات العمال لالستجابة
للتحوالت الجارية في عالم العمل والناجمة عن العولمة
والتغيرات الديمغرافية والبيئية والتكنولوجية ،فضالً عن
االضطالع بدور حاسم في التخفيف من حدة األزمة واالستجابة
لها والتعافي منها .ومن أجل اإلسهام في بناء اقتصادات
ومجتمعات أقوى وأكثر استدامة ومساواة ،يتعين على منظمات
العمال أن تستمر في ممارسة دور قيادي وإبراز أهميتها وتقديم
خدمات عالية الجودة ألعضائها الحاليين والجدد .وفي هذا
السياق ،فإنها تحتاج إلى تعزيز قدرتها على تحليل وفهم الوقائع
الجديدة في عالم العمل ورسم معالم سياسات التنمية االقتصادية
واالجتماعية والمستدامة والتأثير فيها وتعزيز عملياتها
المؤسسية والتنظيمية واعتماد استراتيجيات ابتكارية ،ال سيما
في السياق الجديد الذي أوجدته األزمة .ومن الالزم أيضا ً أن
تعمل منظمات العمال مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل
لتهيئة بيئة مؤاتية للحوار االجتماعي النوعي والمجدي والقائم
على الثقة واحترام حقوقهم واستقاللهم.
 .75وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
منظمات العمال ،من أجل:
 بناء قوة تنظيمية من خالل اتباع نُهج جديدة في مجال
اإلدارة السديدة والعمليات الهيكلية والتنظيمية ،بما في ذلك
طرائق الرصد والتقييم وإعداد التقارير؛
 جذب جميع فئات العمال في االقتصاد وإدماجها وتمثيلها،
مع اإلقرار بالحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين
واالنتقال الفعال إلى السمة المنظمة ،من خالل استراتيجيات
ابتكارية؛
 تقديم خدمات جديدة أو محسنة ألعضائها مع مراعاة
التحوالت الجارية في عالم العمل؛
 وضع مقترحات للتفاوض بشأنها على مستوى آليات الحوار
االجتماعي الثنائي والثالثي ،بما في ذلك اتفاقات المفاوضة
الجماعية على جميع المستويات ،مع التركيز على المجاالت
المعنية؛
 اإلسهام بفعالية في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية
وبيئية وتنفيذها تنفيذا ً متسقا ً على المستويات الوطنية
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واإلقليمية والدولية ،بما في ذلك في األطر أو المؤسسات
متعددة األطراف.
 .76وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تطوير المعارف وتوثيق الممارسات الجيدة بشأن أشكال
التمثيل والنماذج التنظيمية الجديدة ،بما في ذلك فيما يتعلق
باستخدام التكنولوجيات واالتصاالت الرقمية في التنظيم
وفي تقديم الخدمات لألعضاء؛
 وضع استراتيجيات لدعم مشاركة منظمات العمال في
الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع
المستويات ،بما في ذلك المستوى العابر للحدود؛
 تطوير منتجات معرفية وبرامج واستراتيجيات تواصل
ابتكارية من أجل التوعية السياسية ،بما في ذلك بشأن دور
منظمات العمال في تعزيز وتنفيذ إعالن المئوية وأهداف
التنمية المستدامة؛
 وضع مناهج تدريبية وطرائق تنفيذ ابتكارية ،بما في ذلك
مع مركز تورينو ،بشأن المجاالت السياسية ذات األولوية،
مع التركيز على دور نقابات العمال وصوتها في السعي
إلى ضمان اتساق السياسات على الصعيدين الوطني
والدولي.

الحصيلة  :3-1زيادة القدرات المؤسسية
إلدارات العمل وقدرتها على الصمود
 .77تقتضي إقامة سوق عمل جيدة األداء تُلبى فيها احتياجات
أصحاب العمل واحتياجات العمال على السواء في إطار
الحقوق والضمانات القائمة ،وجود نظام سليم إلدارة العمل
قادر على تحديد االتجاهات وتوليد المعارف واستباق
التحوالت ومعالجة المخاطر في الوقت المناسب واعتماد
سياسات وتدابير تستجيب لالحتياجات وتنظيم سوق العمل
تنظيما ً فعاالً وبناء القدرة على الصمود ورسم معالم السياسات
االجتماعية واالقتصادية .وستُسهم منظمة العمل الدولية في
تعزيز قدرة إدارات العمل من خالل اتباع نهج متكامل ومراع
لقضايا الجنسين لتنظيم سوق العمل واالمتثال لقانون العمل،
في سياق االنتعاش من األزمة ،باالستناد إلى الحوار
االجتماعي واإلدارة السديدة وسيادة القانون وإدماج المصلحة
العامة واالبتكار.
 .78وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تقييم نُظم إدارة العمل وتفتيش العمل وتعزيزها وتكييفها مع
السياق الجديد الذي أوجدته أزمة كوفيد 19-وضرورة
االنتقال العادل إلى االستدامة البيئية ،مع التركيز على
األطر التنظيمية والهيكليات والسياسات واالستراتيجيات
واإلجراءات ،تمشيا ً مع :اتفاقية تفتيش العمل1947 ،
(رقم )81؛ اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)1969 ،
(رقم )129؛ اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم )150؛
بروتوكول عام  1995التابع التفاقية تفتيش العمل1947 ،؛

 تعزيز قدرات إدارات العمل ومفتشيات العمل على اعتماد
نُظم إدارة المعلومات واستخدامها استخداما ً أفضل ونشر
التكنولوجيا الجديدة لصنع السياسات القائمة على البينات
والتخطيط وتقديم الخدمات ولوضع واستخدام المنهجيات
والتقنيات والمهارات التي تستجيب الحتياجات أصحاب
العمل والعمال؛
 نشر النُهج التعاونية والمستنيرة لمعالجة الثغرات في
االمتثال من خالل تدخالت االمتثال االستراتيجي والتغيير
السياسي والتنظيمي؛
 تعزيز مؤهالت مفتشي العمل وغيرهم من موظفي إدارة
العمل ،من خالل التدريب األولي والمتواصل ،بما في ذلك
من خالل التعلم اإللكتروني.
 .79وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تطوير المعارف ومبادرات التوعية من أجل وضع نُظم
أقوى إلدارة العمل وتفتيش العمل ،بما في ذلك تعزيز
تصديق وتنفيذ االتفاقيات ذات األرقام  81و 129و،150
وبروتوكول عام  1995التابع التفاقية تفتيش العمل،
1947؛
 وضع ونشر مواد بشأن اإلدارة السديدة وممارسات تفتيش
العمل لمعالجة األزمات والتعافي منها ،بما في ذلك األوبئة
والحوادث الصناعية الكبرى ،وبشأن المواضيع البارزة في
االستنتاجات المتعلقة بإدارة العمل وتفتيش العمل ،التي
اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام  ،2011مع التركيز
على العاملين في القطاع العام واالقتصاد غير المنظم
واألشكال المتنوعة من ترتيبات العمل؛
 وضع ونشر حلول عملية بشأن استخدام التكنولوجيا في
مؤسسات إدارة العمل (السيما اإلدارة اإللكترونية) لتسهيل
الوصول إلى القطاعات وفئات العمال األكثر تضرراً من
أزمة كوفيد 19-أو أولئك المستبعدين تقليديا ً من خدمات
إدارة العمل ،بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم؛
 تعزيز ودعم الشبكات واألحداث العالمية واإلقليمية بشأن
إدارة العمل وتفتيش العمل بالتعاون مع مركز تورينو ،بما
في ذلك أكاديمية إدارة العمل وتفتيش العمل ومبادرات
التوعية لنشر المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن
تفتيش العمل والتبادل المنتظم للمعلومات والممارسات بين
الخبراء.

الحصيلة  :4-1زيادة قدرة الدول األعضاء
على تحسين قوانين وعمليات ومؤسسات
الحوار االجتماعي وعالقات العمل
 .80أكدت االستجابة الفورية لجائحة كوفيد 19-من جديد أن
الحلول الموضوعة من خالل الحوار االجتماعي تعكس على
نحو أفضل وقائع عالم العمل ومن المرجح أن تتمتع بقدر أكبر
من الشرعية والدعم أثناء عملية التنفيذ .وفي الوقت نفسه،
سلطت األزمة الضوء أيضا ً على ضرورة تدعيم الجهود لزيادة
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تعزيز قوانين الحوار االجتماعي وعملياته ومؤسساته ،بما في
ذلك المفاوضة الجماعية ،وتحسين شمولية األطر المؤسسية
القانونية لعالقات العمل ،بالترافق مع تشجيع التعاون الفعال
في مكان العمل .وهذه أدوات أساسية إلدارة سوق العمل من
أجل بناء عالم عمل متمحور حول اإلنسان وشامل ومراع
لقضايا الجنسين وقادر على الصمود .ومن الضروري أن
تعزز الحكومات مشاركتها واستثمارها على جميع المستويات
في دعم الحوار االجتماعي وعالقات العمل.
 .81وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تعزيز دور وأداء مؤسسات الحوار االجتماعي الثالثية
لجعلها أكثر فعالية وشمولية واستجابة للسياق الجديد الذي
أوجدته جائحة كوفيد ،19-تمشيا ً مع اتفاقية المشاورات
الثالثية (معايير العمل الدولية)( 1976 ،رقم )144؛
 تعزيز مؤسسات عالقات العمل وعملياتها ونتائجها من
خالل تقديم المشورة االستراتيجية وتنمية القدرات
واستهداف الحكومات والشركاء االجتماعيين المشاركين
في السياسات الرامية إلى دعم الحرية النقابية واإلقرار
الفعلي بحق المفاوضة الجماعية ،تمشيا ً مع اتفاقية الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم( 1948 ،رقم  )87واتفاقية حق
التنظيم والمفاوضة الجماعية( 1949 ،رقم  )98والتعاون
في مكان العمل ،تمشيا ً مع توصية التعاون على مستوى
المنشأة( 1952 ،رقم )94؛
 تعزيز قدرتها على تدعيم بيئة قانونية ومؤسسية مؤاتية
للحوار االجتماعي ،بما في ذلك المفاوضة الجماعية،
وعالقات العمل السليمة ،بما في ذلك من خالل التدريب
الهادف لصالح المؤسسات والمسؤولين الحكوميين
المعنيين؛
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 دعم اإلصالحات القانونية من أجل تعزيز الحوار
االجتماعي في المنشآت أو مجموعات المنشآت وتعزيز
آليات الشكاوى على مستوى المنشأة؛
 مراجعة األطر القانونية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتسويتها
لتوسيع نطاق الحقوق وحمايتها لتشمل الجميع وتبسيط
اإلجراءات وتعزيز مؤهالت وقدرات جميع الموظفين.
 .82وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 مواصلة تجميع البيانات – وذلك أساسا ً من خالل قواعد
بيانات  ILOSTAT/IRDataو - IRLEXوإعداد الموجزات
السياسية والمواد المرجعية لدعم اإلجراءات الرامية إلى
تعزيز الحوار االجتماعي ومؤسسات عالقات العمل؛
 إعداد منتجات معرفية ،بما في ذلك النسخة الثانية من
التقرير الرائد عن الهدف االستراتيجي المتمثل في الحوار
االجتماعي والهيكل الثالثي وإجراء بحوث بشأن الطريقة
التي يمكن أن يساعد بها الحوار االجتماعي وعالقات العمل
ومنع النزاعات وتسويتها على التخفيف من األزمات
وإدارتها وتعزيز القدرة على الصمود وتسهيل التغير
التحويلي وعمليات االنتقال والتكيف في عالم العمل؛
 بالتعاون مع مركز تورينو ،تنفيذ برامج تنمية القدرات ،بما
في ذلك من خالل الوسائل االفتراضية ،لصالح الهيئات
المكونة الثالثية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين بشأن
الحوار االجتماعي وعالقات العمل ،مع التركيز على
دورهم في إدارة األزمات واستدامة االنتعاش؛
 استهالل حمالت ترويجية ومواد للتوعية لتعزيز االعتراف
بقيمة الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي بين وكاالت األمم
المتحدة ،ال سيما في االستجابات واالستراتيجيات
االجتماعية واالقتصادية لما بعد كوفيد 19-بغية تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.

النتيجة  :2معايير العمل الدولية وإشراف فعال وذو حجية
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .83يعيد إعالن المئوية التأكيد على أن عملية وضع معايير
العمل الدولية وترويجها والتصديق عليها واإلشراف عليها إنما
تتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية .ولذا،
فهو يدعو المنظمة إلى وضع وتعزيز معايير عمل دولية
تستجيب لألنماط المتغيرة في عالم العمل وتحمي العمال
وتراعي احتياجات المنشآت المستدامة وتخضع إلشراف فعال
وذي حجية.
 .84وإذ تسعى البلدان جاهدة إلى التعافي من جائحة
كوفيد ،19-فإن المعايير توفر أساسا ً معياريا ً مجربا ً وموثوقا ً
إلرشاد الدول األعضاء في إعادة البناء بشكل أفضل وجعل
االقتصادات والمجتمعات أكثر قدرة على الصمود وأكثر عدالً
وشموالً .وتدعم المعايير اتساق السياسات وتوفر فرصا ً متكافئة

داخل البلدان وفيما بينها كي تتصدى ألوجه انعدام المساواة
التي أبرزتها الجائحة وتوجه مكاسب اإلنتاجية الالزمة للحفاظ
على مستويات المعيشة الالئقة وتعيد بث الثقة في اقتصاد
عالمي منفتح ال يترك أحداً خلف الركب.
 .85ومن الحيوي أكثر من أي وقت مضى أن تكون المنظمة
والدول األعضاء فيها مجهزة بمعايير تفي بغرض تعزيز قدرة
الناس والهيئات المكونة ومجتمعاتهم على الصمود باالستناد
إلى العمل الالئق وأن تحقق هذه المعايير أثرها من خالل
التصديق عليها وتطبيقها على نحو فعال .ويتطلب هذا األمر
االستفادة مما أُحرز من تقدم في عام  2020الذي شهد
التصديق العالمي التاريخي على اتفاقية أسوأ أشكال عمل
األطفال( 1999 ،رقم  )182وبدء سريان اتفاقية العنف
والتحرش( 2019 ،رقم  )190بعد مرور عامين على
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اعتمادها .ويتيح تحديث سجالت التصديق الوطنية فرصة أمام
جميع الدول األعضاء لتحقيق اإلمكانات الكاملة للمعايير.
ويُمكن إلدارات العمل أن تغتنم هذه الفرصة لتبسيط التزاماتها
بتقديم التقارير وتعزيز أثر المشاورات الثالثية وتعليقات هيئات
اإلشراف بشأن سياسات االنتعاش .ومما ال يقل أهمية عن األثر
الذي تحدثه المعايير ،هو اإلشراف المستمر عليها .وفي ضوء
القيود التي فرضتها الجائحة ،كيفت هيئات اإلشراف في منظمة
العمل الدولية خالل عام  2020أساليب عملها لمواصلة
استعراض االمتثال لجميع االتفاقيات المصدقة .ويعتمد نجاح
عملها في المساعدة على الدفع قدما ً بالعدالة االجتماعية،
اعتمادا ً كبيرا ً على قدرتها المستمرة على استعراض االمتثال
ألكثر المعايير تحديثا ً في مجاالت معينة.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .86كشفت الجائحة عن ثغرات سياسية قائمة أصالً وأخرى
جديدة تركت العديد من العمال والمنشآت عرضة للصدمات
في جميع قطاعات االقتصاد .ويجب أن تعالج تدابير االنتعاش
هذه الثغرات وتعزز اتساق السياسات بين النمو االقتصادي
والعمالة المنتجة والعمل الالئق المتوخى في الهدف  8من
أهداف التنمية المستدامة والمسترشد بمعايير العمل الدولية.
وستتتواصل الجهود المبذولة بشأن:
 تكثيف عمل الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض
المعايير وزيادة الدعم لمتابعة توصياته بالصيغة التي وافق
عليها مجلس اإلدارة ،بما في ذلك ،من أجل وضع
المعاييروفيما يتعلق بإعداد وتحديث المبادئ التوجيهية
ومدونات الممارسات؛
 المساعدة في استعراض وضع الدول األعضاء فيما يتعلق
بالتصديق على المعايير وتطبيقها على نحو فعال بهدف
تحقيق تغطية متزايدة تدريجيا ً لكل هدف من األهداف
االستراتيجية في برنامج العمل الالئق ،وفي الوقت ذاته
مواصلة تشجيع التصديق على االتفاقيات األساسية
واتفاقيات اإلدارة السديدة على الصعيد العالمي.
 .87وعلى الصعيد القطري ،سيقدم هذا الدعم من خالل
اآلليات الوطنية للحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين
وإصالح قانون العمل وتسوية نزاعات العمل وحماية حقوق
اإلنسان وتعزيز دور منظمة العمل الدولية في الفرق القطرية
لألمم المتحدة .وعلى الصعيد العالمي ،سيواصل برنامج العمل
دعم مختلف االبتكارات لتعزيز وزيادة شفافية نظام اإلشراف
على النحو الذي يقرره مجلس اإلدارة ويستعرضه دورياً.
وسيتواصل االضطالع بأنشطة توعية أكثر تأثيراً من خالل
توسيع نطاق التعاون مع الشركاء التقليديين والجدد.
 .88وستركز الدراسات االستقصائية العامة لهيئات اإلشراف
في منظمة العمل الدولية على صكوك تروج العمل الالئق
لصالح الممرضين والعمال المنزليين ( )2022الذين كانوا
الخط األمامي في عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ،
ومعظهم من النساء ،وعلى المساواة بين الجنسين في سياق
المعايير المتعلقة بالتمييز وحماية األمومة والعمال ذوي

المسؤوليات العائلية ( .)2023وفي ضوء األثر الذي خلفته
الجائحة في مختلف القطاعات االقتصادية ،ستستلزم
االستراتيجية أيضا ً زيادة الدعم للتصديق على المعايير
القطاعية وتطبيقها وتنفيذ مدونات الممارسات والمبادئ
التوجيهية القطاعية ،بما في ذلك ما يتعلق بالبحارة وصيادي
األسماك وموظفي الخدمات الصحية والخدمات العامة ،فضالً
عن العاملين في قطاعات من قبيل البناء والتعدين والسياحة
والتعليم والزراعة .وسيركز الدعم على زيادة قدرة الهيئات
المكونة على تطبيق المعايير واألدوات القطاعية في إطار
خطط واستراتيجيات االنتعاش العالمية ،مما يضمن تماسك
السياسات العامة وزيادة التنسيق بين المؤسسات.

الحصيلة  :1-2زيادة قدرة الدول األعضاء
على التصديق على معايير العمل الدولية
 .89إن قدرة الدول األعضاء على المضي قدما ً بالعدالة
االجتماعية من خالل التصديق على المعايير وتطبيقها بفعالية،
تتوقف على نشاط المنظمة سعيا ً إلى امتالك وتعزيز مجموعة
معايير دولية تكون واضحة ومتينة ومواكبة للعصر .وستُجرى
متابعة فعالة لتوصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية
استعراض المعايير ،بما في ذلك ما يتعلق بتحسين تصميم
المعايير المستقبلية واتباع نهج استراتيجي في وضع جدول
أعمال مؤتمر العمل الدولي ،بحيث يمكن للدول األعضاء
االعتماد على اإلرشاد المعياري الذي يتجاوب مع األنماط
المتغيرة في عالم العمل سعيا ً إلى تحقيق برنامج عام .2030
 .90وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:







إجراء تحليالت للثغرات ومراجعات ما قبل التصديق
للقوانين والممارسات الوطنية؛
إجراء مشاورات ثالثية بشأن مقترحات التصديق وتنمية
قدرة الشركاء االجتماعيين على المشاركة بفعالية في جميع
المشاورات المتعلقة بالمعايير؛
زيادة القدرة على االستعداد للتصديق والتطبيق الفعال ،بما
في ذلك من خالل تبادل الخبرات المتعلقة بالتصديق
والتطبيق مع الدول األعضاء األخرى؛
وضع وثائق سياسية وطنية بشأن معايير العمل الدولية
واعتمادها ،مع مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وعدم
التمييز ،وإبراز عالقتها باألولويات الوطنية وبرنامج عام
 2030وأهمية التصديقات التي تشمل برنامج العمل الالئق
بأكلمه؛

 .91وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 استحداث مكتب مساعدة لتسهيل التزام الهيئات المكونة بآلية
استعراض المعايير ومتابعتها على المستوى الوطني؛
 تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والتعلم عن بعد
استجابة الحتياجات الهيئات المكونة ،مما يضمن إمكانية
الوصول إلى المعلومات العملية وسهلة االستخدام لتسهيل
التصديق والتطبيق الفعال؛
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 مواصلة تعزيز الشراكات والتحالفات مع منظومة األمم
المتحدة والشركاء اإلنمائيين ومصارف التنمية والمؤسسات
المالية الدولية من أجل دعم الدول األعضاء في الجهود التي
تبذلها في التصديق العالمي على االتفاقيات األساسية
واتفاقيات اإلدارة السديدة.

الحصيلة  :2-2زيادة قدرة الدول األعضاء
على تطبيق معايير العمل الدولية
 .92تكفل هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية التطبيق
الفعلي لاللتزامات المعيارية بالعدالة االجتماعية والعمل
الالئق .وتساعد منظمة العمل الدولية الدول األعضاء على
تحديد الخيارات القابلة للتطبيق لسد الثغرات المعيارية التي
تحددها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية ومنع
النزاعات.
 .93وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 شرح ومعالجة التعليقات الواردة من هيئات اإلشراف في
منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنفيذ معايير العمل الدولية؛
 استعراض مشاريع النصوص التنظيمية ،ال سيما تشريعات
العمل ولوائح العمل البحري واالتفاقات الثنائية التي تنظم
الهجرة من أجل العمل ،باالستناد إلى الخبرة في مجال
قوانين العمل المقارنة ومعايير العمل الدولية والصياغة
المراعية لقضايا الجنسين؛
 تحسين وصول جميع العمال إلى سبل االنتصاف القانونية
الفعالة وتشجيع إنفاذ قوانين العمل الوطنية بما يتوافق مع
معايير العمل الدولية من خالل تعزيز آليات منع النزاعات
وتسويتها ،استنادا ً إلى التشخيصات السليمة ألداء نظام
تسوية نزاعات العمل؛
 رعاية الترتيبات للسماح بالتوفيق الطوعي االختياري أو
غيره من التدابير كجزء من تفعيل إجراء تقديم االحتجاجات
بموجب المادة  24من الدستور ،عمالً بالقرارات التي
يتخذها مجلس اإلدارة.
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الحصيلة  :3-2زيادة قدرة الدول األعضاء
على المشاركة في سياسة استشرافية
لمعايير العمل الدولية
 .95يعتبر بناء قدرة الهيئات المكونة الثالثية على المشاركة
على نحو كامل وفعال في جميع مراحل الدورة المعيارية ،أمراً
حاسما ً لضمان أن يكون للمعايير تأثير في جميع األوضاع.
ولتعزيز اتساق السياسات في النظام متعدد األطراف ،يتعين
على منظمة العمل الدولية أيضا ً أن تبني قدرة الهيئات المكونة
والموظفين والنظراء متعددي األطراف على استخدام معايير
العمل الدولية في صياغة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية إلعادة
البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مع
التركيز على التواصل وتقاسم المعارف واستثارة الوعي.
ويؤدي تبسيط االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير وتيسيرها إلى
تقليل العبء اإلداري وتحرير قدرة إدارات العمل على
االستثمار في الحوار االجتماعي المتعلق بالمعايير.
 .96وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تعزيز مشاركتها في إجراءات معايير العمل وملكيتها لها
من خالل المشاورات الثالثية الفعالة؛
 االمتثال لاللتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بشأن معايير
العمل من خالل تنمية القدرات ومن خالل تيسير عملية
تقديم التقارير بشأن الصكوك المصدق عليها عمالً
بالقرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة؛
 إدراج التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها في
استراتيجيات التنمية الوطنية والبرامج القطرية للعمل
الالئق وأطر األمم المتحدة للتعاون ومشاريع التعاون
اإلنمائي؛
 االستفادة على نحو فعال من أوجه التآزر بين نظام اإلشراف
في منظمة العمل الدولية واالستعراضات الدورية الشاملة
لألمم المتحدة وآليات رصد حقوق اإلنسان القائمة على
المعاهدات بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان.

 .94وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:

 .97وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:

 تسهيل عمل هيئات اإلشراف ومناقشاتها بشأن أساليب
العمل من أجل زيادة تعزيز الهيكل الثالثي واالتساق
والشفافية والفعالية؛

 اختبار نظام ميسر لتقديم التقارير واستعراضه ،تمشيا ً مع
إرشادات مجلس اإلدارة ،لتبسيط االلتزامات المتعلقة بتقديم
التقارير ،بما في ذلك من خالل تقديم التقارير باالستناد إلى
خطوط األساس وتسهيل اإلجابات الحكومية على تعليقات
موضوعية موحدة مما يتيح إجراء تحليل أكثر اتساقا ً
وشمولية وإعداد تقارير سهلة االستخدام؛

 مواصلة تقديم التقارير سنويا ً وزيادة تنقيح المؤشر 2-8-8
من أهداف التنمية المستدامة بشأن حقوق العمل وفقا ً
للمنهجية التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون لخبراء
إحصاءات العمل في عام  2018والتي أيدها مجلس
اإلدارة؛
 مواصلة تنمية قدرات الهيئات المكونة وأعضاء الجهاز
القضائي وسلطات تسوية النزاعات العمالية والمهنيين
القانونييين بالتعاون مع مركز تورينو.

 بناء وتنفيذ استراتيجية إلدارة التواصل والمعارف بشأن
معايير العمل الدولية لصالح الهيئات المكونة ومستخدمي
المنتجات المعرفية المعيارية والشركاء ،بغرض زيادة
استخدام وتأثير المعايير في تصميم وتنفيذ استراتيجيات
عالمية ووطنية متسقة للمضي قدما ً بالعدالة االجتماعية
والتنمية المستدامة؛
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 وضع برامج وتنفيذها بالتعاون مع مركز تورينو بهدف حفز
تقديم التقارير على نحو متجاوب بشأن المعايير وإدراج
المعايير في أطر األمم المتحدة للتعاون؛ وبهدف أن يستخدم
الموظفون والهيئات المكونة المعايير لتعزيز المشاركة مع
مصارف التنمية وغيرها من الشركاء متعددي األطراف.

الحصيلة  :4-2زيادة قدرة الدول األعضاء على تطبيق
معايير العمل الدولية القطاعية ومدونات الممارسات
والمبادئ التوجيهية
 .98تُستكمل معايير العمل الدولية القطاعية بمدونات
ممارسات ومبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع تدعم جهود
الهيئات المكونة لتناول تحديات وفرص العمل الالئق في
القطاعات الرئيسية .وهذه الصكوك ضرورية إليجاد حلول
ابتكارية وفعالة لتعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق في
القطاعات االقتصادية ،وهو ما يكتسي أهمية حاسمة لتحقيق
انتعاش مستدام من أزمة كوفيد.19-
 .99وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 صياغة تشريعات وسياسات وبرامج وطنية لتنفيذ معايير
منظمة العمل الدولية وأدواتها الخاصة بكل قطاع ،من قبيل
مدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية ،كما يوافق عليها
مجلس اإلدارة؛
 تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل القطاعية ومنظمات
العمال القطاعية ،فضالً عن الكيانات الحكومية التي تلبي
احتياجات قطاعات معينة ،لتطبيق المعايير واألدوات ذات
الصلة بكل قطاع؛
 إدراج معايير وأدوات منظمة العمل الدولية الخاصة بكل
قطاع في أطر السياسات الوطنية ،بما في ذلك أطر األمم
المتحدة للتعاون والبرامج القطرية للعمل الالئق وخطط
العمل الرامية إلى االنتعاش من أزمة كوفيد 19-وإعادة
البناء بشكل أفضل.

 .100وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إعداد مدونات ممارسات ومبادئ توجيهية قطاعية جديدة
وأدوات أخرى في إطار برنامج االجتماعات القطاعية،
الذي يوافق عليه مجلس اإلدارة؛
 توفير الخدمات الجتماعات الخبراء القطاعية واالجتماعات
التقنية ،بما في ذلك لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة
العمل الدولية واليونسكو المعنية بتطبيق التوصيات المتعلقة
بالعاملين في التدريس واللجنة الثالثية الخاصة التفاقية
العمل البحري ،2006 ،بصيغتها المعدلة ،واللجنة الفرعية
المعنية بأجور البحارة ،التابعة للجنة البحرية المشتركة؛
 تنفيذ برامج تنمية القدرات ،بما في ذلك بالتعاون مع مركز
تورينو ،بشأن التنفيذ الفعال لمعايير وأدوات منظمة العمل
الدولية الخاصة بكل قطاع؛
 نشر المعارف بشأن الممارسات الجيدة والدروس
المستخلصة فيما يتعلق بتطبيق معايير العمل الدولية
ومدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية وغيرها من
األدوات في قطاعات اقتصادية محددة من أجل االستجابة
لألزمات وتحقيق االنتعاش والقدرة على الصمود ،مع إيالء
اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين؛
 الدعوة إلى اعتماد معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بكل
قطاع ومدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية وغيرها من
األدوات كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بما
في ذلك من خالل إقامة الشراكات مع وكاالت منظومة األمم
المتحدة المتخصصة األخرى والمنظمات متعددة األطراف
وآليات التنسيق ،ال سيما تلك التي تركز على القطاعات،
من قبيل منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الطيران
المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومنظمة األمم
المتحدة العالمية للسياحة ومنظمة الصحة العالمية.

النتيجة  :3التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة
بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .101أدى األثر االجتماعي واالقتصادي المدمر ألزمة
كوفيد 19-واألضرار غير المسبوقة التي تكبدتها العمالة
وأسواق العمل من جرائها ،إلى دفع العديد من البلدان إلى
تخصيص موارد كبيرة لحماية الوظائف وتعزيز اقتصاداتها،
مما أفضى إلى إنهاك المالية العامة إنهاكا ً شديداً .وفاقمت
األزمة أوجه انعدام المساواة المستمرة ،مما أثر بشدة في النساء
والشباب والعاملين في االقتصاد غير المنظم ،المتمركزين في
قطاعات أكثر عرضة آلثار الجائحة .ومن المحتمل أن يعاني
العديد من هؤالء العمال من عواقب األزمة طويلة األجل طوال
حياتهم المهنية.

 .102وستكتسي االستجابات السياسية التحويلية وحسنة
التوقيت ،التي تركز على السياسات المتكاملة والمتسقة
لالقتصاد الكلي والتجارة والقطاعات والصناعات وسوق
العمل ،كما ورد في إعالن المئوية ،أهمية حاسمة لمنع حدوث
دوامات نزولية في االقتصاد والعمالة وضمان حدوث تحوالت
اجتماعية واقتصادية وبيئية وتسخير التكنولوجيا الرقمية
وتسهيل نمو اإلنتاجية ومراعاة االتجاهات الديمغرافية.
وسيكون من األساسي تنسيق السياسات االقتصادية واإلنمائية
وسياسات العمالة والحماية االجتماعية لتحقيق انتعاش غني
بالوظائف وإعادة بناء اقتصادات تتمحور حول اإلنسان
والعمالة وتكون شاملة ومستدامة ،فضالً عن تسهيل تحسين
سير أسواق العمل ودعم عمليات االنتقال إلى السمة المنظمة.
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 .103وستظل الحكومات تواجه خيارات سياسية معقدة
وحاسمة لضمان انتعاش قوي وشامل ضمن حيز مالي محدود،
ال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .وستكون
هناك أيضا ً فرص لرسم معالم مبادرات االنتعاش العالمية
لتسهيل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل
انتعاش غني بالوظائف إلعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مؤاتاة
للبيئة .وهذا ما يجعل من المهم أكثر من ذي قبل ،البحث عن
حلول لتعزيز القدرات اإلنتاجية واستحداث وظائف أكثر
وأفضل وتعزيز إضفاء السمة المنظمة من خالل التعاون
الدولي وتحسين اتساق السياسات.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .104ستنكب منظمة العمل الدولية ،مستندة إلى العمل
المضطلع به في الفترة  2021-2020ومسترشدة بالدروس
المستخلصة من االستجابات السياسية المتعلقة بالجائحة
واألزمات العالمية السابقة ،على التركيز على تعزيز قدرة
الهيئات المكونة على وضع وتنفيذ التسلسل والمزيج السياسيين
الصحيحين اللذين يوفران الدعم الفوري للعمال المستضعفين
والقطاعات األكثر تضرراً ،وفي الوقت نفسه تعزيز التحول
الهيكلي وعمليات االنتقال األطول أمدا ً نحو اقتصادات أكثر
استدامة وقدرة على الصمود .ومن خالل األساليب المحدثة
والنُهج األكثر فعالية لتقديم المشورة السياسية ،سيولى اهتمام
خاص لمساعدة البلدان في عملية تصميم خطط االنتعاش الغنية
بالوظائف ،باالستناد إلى مجموعة مشاريع منظمة العمل
الدولية القائمة واالستفادة منها .وستتواصل إقامة روابط أقوى
بين االستجابات السياسية الوطنية واإلقليمية في مجال العمالة
والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في قطاعات
محددة كوسيلة لتعزيز النظم اإليكولوجية للعمالة .وسيُقدم الدعم
إلى الهيئات المكونة من أجل توفير وتحليل معلومات وبيانات
أكثر وأفضل عن وضع السياسات القائمة على البينات ،بما في
ذلك من خالل جمع البيانات االبتكارية واألساليب التحليلية.
 .105وسيستفاد من دعم منظمة العمل الدولية من خالل
تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ومن
خالل االرتقاء بالتعاون الحالي مع كيانات األمم المتحدة
األخرى.

الحصيلة  :1-3زيادة قدرة الدول األعضاء
على صياغة وتنفيذ سياسات العمالة الوطنية
استجابة ألزمة كوفيد19-
 .106تتسم سياسات العمالة بأهمية حاسمة في التخفيف من
األثر السلبي العميق لألزمة في الوظائف والمداخيل ،وفي
الوقت نفسه في تعزيز أسواق العمل وتشجيع اإلدماج
والمساعدة على تحقيق االنتعاش المتمحور حول العمالة.
ولتحقيق هذه األهداف ،ستُسهم منظمة العمل الدولية في وضع
استراتيجيات االنتعاش العالمية وستدعم هيئاتها المكونة في
وضع سياسات العمالة الوطنية المراعية لقضايا الجنسين
وتنفيذها ورصدها واستعراضها لمعالجة آثار األزمة.
وستُراعي هذه اإلجراءات تحديات مستقبل العمل الماثلة
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أمامنا ،مع تركيز قوي على التدابير المتعلقة بجانب الطلب،
بما في ذلك تعزيز بيئة مؤاتية تدعم دور القطاع الخاص
باعتباره مصدرا ً رئيسيا ً للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل.
وهي تشمل أيضا ً تعزيز قدرة الهيئات المكونة وتشجيع الحوار
االجتماعي ،مع إيالء االعتبار الواجب الحتياجات الفئات
المتضررة بشكل خاص من األزمة .ومع دعم توسيع نطاق
الوظائف الالئقة بشكل عام ،سينصب التركيز على الشباب
والنساء والعاملين في االقتصاد غير المنظم ،ال سيما
األشخاص األكثر تضررا ً من األزمة.
 .107وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 اعتماد نُهج ابتكارية لجمع البيانات وتحليلها وشحذ فهم آثار
سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وسياسات
سوق العمل والعمالة وتفاعالتها بشأن انتعاش الوظائف؛
 إجراء تقييمات ألثر كوفيد 19-في سوق العمل على األمد
األطول ،ال سيما في الفئات األكثر تضرراً والشباب
والنساء؛
 إدراج نُهج استحداث الوظائف التي تركز على الشباب
والنساء في السياسات الكلية والقطاعية ،بما في ذلك تعزيز
العمالة في االقتصاد الرقمي واقتصاد الرعاية؛
 تصميم وتنفيذ واستعراض ورصد (بما في ذلك من خالل
تقديم التقارير عن المؤشر -8ب 1-من أهداف التنمية
المستدامة) سياسات العمالة الوطنية المراعية لقضايا
الجنسين واستراتيجيات التنفيذ لمواجهة التحديات الناشئة
عن األزمة والخاصة بكل بلد وتداعيات اتجاهات مستقبل
العمل ،مثل الرقمنة وتغير المناخ ،على احتماالت االستخدام
في القطاعات االقتصادية؛
 تصميم وتنفيذ استراتيجيات متكاملة وابتكارية لتسهيل
االنتقال إلى السمة المنظمة تمشيا ً مع توصية االنتقال من
االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم2015 ،
(رقم  )204وكجزء من سياسات العمالة الوطنية.
 .108وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إجراء بحوث جديدة وإعداد منتجات معرفية بشأن:
السياسات الرامية إلى تعزيز االنتعاش والقدرة على
الصمود في أعقاب أزمة كوفيد19-؛ التحول الهيكلي
الشامل؛ تحوالت سوق العمل لصالح النساء والشباب؛ آفاق
فرص العمل في المستقبل في الخدمات وفي االقتصادات
الرقمية والخضراء واقتصاد الرعاية؛ األنماط التجارية
المتغيرة وانعكاساتها على العمالة؛ استخدام التكنولوجيات
الرقمية لدعم عمليات االنتقال إلى السمة المنظمة؛
 تحديث المبادئ التوجيهية والخدمات االستشارية وبرامج
تطوير المهارات بشأن الجيل الجديد من سياسات العمالة
الوطنية من أجل تحقيق االنتعاش والقدرة على
الصمود ،ذات الصلة بالمراحل المختلفة لدورة وضع
السياسات؛
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 تعزيز قدرة الهيئات المكونة ،ال سيما من خالل الدورات
التدريبية على شبكة اإلنترنت وأنشطة التعلم من األقران،
بالتعاون مع مركز تورينو ،بشأن :سياسات االقتصاد الكلي
والسياسات القطاعية وسياسات العمالة؛ االستراتيجيات
المتكاملة إلضفاء السمة المنظمة؛ دور الرقمنة؛ أطر تنسيق
سياسة العمالة والممارسات الدولية؛
 تعزيز الشراكات والدعوة إلى العمالة الكاملة والمنتجة
والمختارة بحرية والعمل الالئق على الصعيد العالمي ،بما
في ذلك تعزيز اتفاقية سياسة العمالة( 1964 ،رقم )122
والتوصية رقم  204وخطة عمل ومتابعة بشأن عمالة
الشباب للفترة  ،2030-2020ال سيما مع المنظمات
اإلقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ولجان األمم المتحدة االقتصادية ووكاالت
األمم المتحدة األخرى.

الحصيلة  :2-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة
وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات من أجل استحداث
فرص العمل الالئق في االقتصاد الريفي
 .109لقد أبرزت جائحة كوفيد 19-هشاشة النظم الغذائية
وسلطت الضو على التحديات التي تواجه االقتصادات الريفية
التي تتفشى فيها مواطن العجز في العمل الالئق .وتعزيز قدرة
الهيئات المكونة على معالجة مواطن العجز هذه من خالل
السياسات القطاعية واالستثمار في القطاعات االستراتيجية،
كما أكد عليه إعالن المئوية ،باإلضافة إلى تعزيز التصديق
أمر بالغ
على معايير العمل الدواية ذات الصلة وتنفيذهاٌ ،
األهمية .وال بد للتدخالت الهادفة من أجل مضي قدما ً بالعمل
الالئق في المناطق الريفية ،ال سيما في قطاع األغذية
الزراعية ،بما في ذلك مصائد األسماك وتربية المائيات،
وإتاحة الفرص غير الزراعية (مثالً في التعدين والحراجة
والتصنيع والسياحة والبناء) من أن تكون مصحوبة بالتدابير
الالزمة لتحسين البنية التحتية والخدمات ،ال سيما فيما يخص
الصحة والتعليم والمرافق .ويمكن لهذه التدخالت ،في سياق
التحول المنتج األوسع نطاقاً ،أن تساعد على إرساء أساس
للنمو الشامل والتنمية المستدامة واألمن الغذائي ،ويمكن أن
تتيح الفرص أمام الفئات التي قد يكون من األصعب عليها
الحصول على عمل الئق ،بمن في ذلك النساء والشباب
والعمال المهاجرون.
 .110وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 وضع السياسات والخطط واالستراتيجيات والتدابير تمشيا ً
مع معايير العمل الدولية ذات الصلة والتي تعزز العمل
الالئق في قطاعات محددة من االقتصاد الريفي ،وتقوية
القدرة على تنفيذها؛
 تحسين األطر القانونية والمؤسسية المعنية ،ال سيما بالنسبة
إلى الحوار االجتماعي القطاعي في االقتصاد الريفي،
باالستناد إلى المعايير واألدوات القطاعية ذات الصلة ،بما
في ذلك من خالل تعزيز قدرة الوكاالت الحكومية ،فضالً
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عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل القطاعية
والريفية؛
 تنفيذ تدخالت هادفة لتعزيز التحول المنتج والشامل والعمل
الالئق وتحسين اإلنتاجية في قطاعات االقتصاد الريفي ،بما
في ذلك برامج االستثمار كثيفة العمالة.
 .111وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إجراء البحوث الموجهة نحو السياسات بشأن المسائل
االجتماعية واالقتصادية في القطاعات الرئيسية لالقتصاد
الريفي؛
 تنفيذ برامج تنمية القدرات وتصميم أدوات خاصة
بقطاعات /مواضيع محددة لالقتصاد الريفي؛
 عقد اجتماعات ثالثية عالمية بشأن قطاعات مختارة في
االقتصاد الريفي؛
 تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية للمضي قدما ً باتساق
السياسات ووضع البرامج في االقتصاد الريفي.

الحصيلة  :3-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة
وتنفيذ السياسات من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات
ومجتمعات مستدامة بيئيا ً
 .112يؤدي تغير المناخ وفقدان التنوع اإلحيائي وإدارة
النفايات والمواد الكيميائية ،إلى نشوء تحديات وفرص
أمام توفير العمالة المنتجة والعمل الالئق والقضاء على الفقر
والحد من انعدام المساواة .وقد أبرزت جائحة كوفيد 19-أن
توفير حياة وأماكن عمل صحية واقتصادات منتجة وعمل الئق
يعتمد على وجود بيئة صحية .وهناك فرص لوضع وتنفيذ
سياسات متكاملة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز االنتقال إلى
اقتصاد أخضر وتشجيع استحداث وظائف أكثر وأفضل كجزء
ال يتجزأ من استراتيجيات االنتعاش .ويُمكن للمبادئ التوجيهية

لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات
ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع ،أن تُسهل التغير التحويلي في
جميع القطاعات االقصادية من خالل سياسات متكاملة قائمة
على الحوار االجتماعي.

 .113وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 إجراء تقييمات وتشخيصات وتحليالت لألثر االقتصادي
الذي يخلفه تغير المناخ والتدهور البيئي والقدرة على
الصمود في العمالة ،مع التركيز بوجه خاص على قضايا
الجنسين؛
 الدفع قدما ً بالسياسات التي تتناول برنامج العمل الالئق
وأهداف تغير المناخ في آن معا ً من خالل الحوار
االجتماعي؛
 صياغة وتنفيذ أطر وبرامج سياسية متسقة وقائمة على
البينات من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات
مستدامة بيئيا ً على المستويات الوطنية أو القطاعية أو
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المحلية ،بما في ذلك المجتمعات األصلية ،من خالل مرفق
ابتكاري جديد لالنتقال العادل يكون بمثابة آلية لدعم
االبتكارات السياسية؛
 وضع وتنفيذ برامج األعمال الخضراء والوظائف الخضراء
لمعالجة التدهور البيئي وتغير المناخ.
 .114وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تشجيع انتقال عادل إلى االستدامة البيئية من خالل العمليات
السياسية اإلقليمية ومتعددة األطراف تمشيا ً مع أهداف
التنمية المستدامة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات بين
أصحاب المصلحة المتعددين ،ال سيما من خالل مبادرة
العمل المناخي من أجل الوظائف؛
 تنفيذ برامج تنمية القدرات على إدراج األبعاد البيئية في
تدخالت العمالة المنتجة والعمل الالئق ،بما في ذلك من
خالل آليات استعراض األقران والتعلم المتبادل ،بالتعاون
مع مركز تورينو؛
 تطوير ونشر معارف عالمية بشأن سياسات وممارسات
خلق الوظائف الخضراء واألعمال الخضراء واالقتصاد
األخضر واالقتصاد األزرق والوظائف الخضراء للشباب
واالنتقال العادل ،بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون المثلث.

الحصيلة  :4-3زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز
المجتمعات اآلمنة والمستقرة والقادرة على الصمود
من خالل العمل الالئق
 .115ستقدم منظمة العمل الدولية اإلرشاد إلى الهيئات
المكونة لدعم االستثمارات في تعزيز العمل الالئق في الرابط
بين السالم والتنمية والشؤون اإلنسانية ،السيما من أجل تعميم
نتائج بناء السالم في برامج منظمة العمل الدولية وتعزيز
مساهمة العمل الالئق في عملية بناء السالم ،تمشيا ً مع توصية
العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،
( 2017رقم  ،)205التي تدعو إلى وضع استراتيجيات متسقة
وشاملة لالستجابة لألزمات وتمكين اإلنتعاش وبناء القدرة على
الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية ،لمعالجة أوجه انعدام
المساواة والسمة غير المنظمة .وسيولى اهتمام خاص للفئات
المستضعفة ،بمن في ذلك األقليات والشعوب األصلية والقبلية
والمعوقون والنازحون داخليا ً والمهاجرون والالجئون.
وسيجري توحيد برنامج الوظائف من أجل السالم والقدرة على
الصمود بحيث يكون منصة لتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج
وتقاسم المعارف بشأن الطريقة التي تُسهم بها العمالة المنتجة
والعمل الالئق ،بدعم من معايير العمل الدولية والهيكل الثالثي
والحوار االجتماعي ،في التقدم االجتماعي واالقتصادي في
بيئات األزمات.
 .116وفي البلدان التي تواجه الهشاشة ،ستدعم منظمة العمل
الدولية هيئاتها المكونة ،من أجل:
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 تعزيز معارفها ودرايتها وقدرتها من أجل استحداث فرص
العمل الالئق وتحسين سبل العيش من خالل نُهج االستثمار
كثيف العمالة والمهارات والمنشآت والتعاونيات وبرامج
خدمات التوظيف ،تمشيا ً مع معايير العمل الدولية ذات
الصلة ومن خالل الحوار االجتماعي؛
 تعزيز حالة االستعداد وبناء السالم والقدرة على الصمود
من خالل استراتيجيات تتمحور حول العمالة لالستجابة
لألزمات وتشمل عمليات التقييم الالحقة للكوارث
والمراعية لألزمات وتعميم عمليات بناء السالم واالنتعاش
الالحق للكوارث واعتماد وتعزيز ممارسات العمل الجيدة
ضمن البرامج والمشاريع؛
 تعزيز إدراج المسائل المتعلقة بالعمل في االستراتيجيات
والبرامج الوطنية المصممة لتفعيل الرابط بين السالم
والتنمية والشؤون اإلنسانية ،ال سيما ضمن أطر األمم
المتحدة للتعاون.
 .117وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 وضع إجراءات تشغيلية واستراتيجيات وطرائق تنفيذ
لتصميم ورصد وتقييم نتائج تدخالت بناء السالم المنفذة في
إطار برنامج الوظائف من أجل السالم والقدرة على
الصمود؛
 الدعوة إلى تطوير المعارف وإدارتها بشأن إسهام العمالة
في بناء السالم وتعميم ممارسات وأدوات العمل الجيدة في
عمليات االنتعاش /إعادة البناء؛
 تحديد موضع تمركز منظمة العمل الدولية وتعميم برنامج
العمل الالئق في المنتديات العالمية المتعلقة بالهشاشة
والسالم وفي فرق األمم المتحدة المواضيعية العاملة فيما
بين الوكاالت.

الحصيلة  :5-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة
وتنفيذ برامج سوق العمل وخدمات التوظيف من أجل
االنتقال إلى العمل الالئق في مختلف مراحل الحياة،
مع التركيز بشكل خاص على الشباب وكبار السن
 .118إن أثر جائحة كوفيد 19-يجعل عمليات االنتقال التي
تشهدها سوق العمل أشد صعوبة في عالم عمل سريع التغير
أصالً ،ال سيما بالنسبة إلى فئات من بينها الشباب وكبار السن
والعاملين في االقتصاد غير المنظم والنساء .وتعتبر برامج
سوق العمل وخدمات التوظيف الهادفة والمراعية لقضايا
الجنسين ،أمرا ً حاسما ً إلعداد العمال والباحثين عن عمل
وأصحاب العمل من أجل الحفاظ على انتعاش غني بالوظائف.
وهذا يستدعي تعزيز قدرات الهيئات المكونة على تصميم
وتنفيذ خدمات نوعية وشاملة متمحورة حول الزبون وزيادة
االستثمارات في برامج سوق العمل النشطة وضمان تنفيذ
منسق مع سياسات الحماية االجتماعية ،فضالً عن تعزيز
التعاون والشراكات بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام
والخاص والقطاع الثالث ،بالترافق مع تحقيق الحد األمثل من
استخدام الخدمات الرقمية .وستتعاون منظمة العمل الدولية مع
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الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة واتحاد العمالة
العالمي ومصارف التنمية اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة.
 .119وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
الهيئات المكونة ومقدمي خدمات التوظيف ،من أجل:
 صياغة وتنفيذ برامج سوق العمل الشاملة والمتكاملة
وخدمات التوظيف (خدمات الوساطة وتوجيه المسار
المهني والتدريب على المهارات والعمل للحساب الخاص
ودعم تنظيم المشاريع واإلحالة إلى برامج التوظيف العامة
والتوظيف المدعوم وتدابير التنشيط األخرى) لتسهيل
عمليات االنتقال ،مع التركيز بوجه خاص على الشباب
وكبار السن واالقتصاد الرقمي؛
 تعزيز قدرة مقدمي خدمات التوظيف وتحديث نُظم تقديم
الخدمات بتكنولوجيات جديدة ،بالشراكة مع المنظمات
األخرى؛
 قياس وتقييم نتائج سياسات وبرامج سوق العمل ،بما في
ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين انتقال الشباب من المدرسة
إلى العمل ودعم التوظيف النشط لألشخاص النازحين،
لتنوير عملية صنع القرار.
 صياغة وتنفيذ تدابير لتفعيل خطة عمل متابعة عمالة الشباب
للفترة  2030-2020فيما يتعلق ببرامج وخدمات سوق
العمل التي تدعم التحوالت المستدامة للشباب؛
 دعم العمل التعاوني بين مقدمي خدمات التوظيف
ومؤسسات التدريب (مثل التعليم والتدريب التقنيين
والمهنيين) وخدمات تطوير المؤسسات وبرامج التوظيف

العامة والمنظمات
االجتماعية.

االجتماعية

ومنظمات

الرعاية

 .120وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إصدار ونشر مواد معرفية وإرشادات بشأن برامج سوق
العمل وخدمات التوظيف لالستفادة إلى أقصى حد من
عمليات االنتقال في سياق ما بعد كوفيد ،19-بما في ذلك

تقرير عام  2022عن اتجاهات العمالة العالمية للشباب

وتقرير عام  2022عن خدمات التوظيف العالمية ،فضالً
عن المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تنظيم وكاالت
االستخدام الخاصة؛
 الحفاظ على مرفق معارف الوظائف الالئقة لصالح الشباب
وتوسيع نطاقه بموارد منسقة بشأن عمالة االشباب ،بوصفه
مصدرا ً لوضع برامج سوق العمل وخدمات التوظيف
المستنيرة؛
 تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين أصحاب المصلحة
المتعددين من أجل االنتقال الفعال إلى العمل الالئق ،بما في
ذلك مع المؤسسات العالمية واإلقليمية المتعلقة بخدمات
التوظيف؛
 تعزيز قدرات خدمات التوظيف وهيئات تقديم برامج سوق
العمل في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع مركز
تورينو والمنظمات األخرى ،مع التركيز على تصميم
وتمويل برامج سوق العمل الفعالة والمتكاملة ودور
التكنولوجيات الرقمية واإلدماج وخدمات التوظيف لصالح
مجموعات مستهدفة بعينها.

النتيجة  :4المنشآت المستدامة بوصفها مولدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .121أجبرت أزمة كوفيد 19-العديد من المنشآت على إنهاء
أو تعليق أو خفض أو إعادة هيكلة العمليات وسالسل التوريد
واإلمداد ،مما أدى إلى فقدان الماليين من الوظائف.
وتضررت ،بوجه خاص ،مشاريع األعمال في االقتصاد غير
المنظم والمنشآت التي تقودها النساء والعاملون لحسابهم
الخاص .وأدت تدابير اإلغالق إلى مفاقمة التحديات والعوائق
القائمة أصالً أمام نمو واستدامة المنشآت ،مما أضر بدوره
بقدرتها على توليد العمالة المنتجة والعمل الالئق وتعزيز
االبتكار.
 .122وتضطلع المنشآت بدور حيوي على السواء في
االستجابة لألزمات والمضي قدما ً بانتعاش مستدام وقادر على
الصمود .ويتطلب إعادة تنشيطها ونموها تهيئة سياسة مؤاتية
وبيئة مؤسسية تؤديان إلى زيادة القدرة على الصمود واإلنتاجية
وتوليد العمل الالئق .ومن الملح االرتقاء بالتدخالت المتكاملة،
مع التركيز على تنمية روح تنظيم المشاريع والرقمنة وتطوير
القدرات البشرية وتنمية المهارات وإمكانية الوصول إلى
األسواق والتمويل والتدريب ،فضالً عن تقديم الحوافز والدعم

إلضفاء السمة المنظمة على المنشآت وتحسين ظروف العمل
للجميع .وفي سياق ما بعد كوفيد ،19-ستبرز الحاجة إلى
معالجة استدامة دين المؤسسات والتسليم في الوقت نفسه بأن
الفرصة متاحة أمام المنشآت ،للنمو من خالل االبتكار
واالستفادة من التكنولوجيات الرقمية واعتماد نماذج
وممارسات األعمال المستدامة التي تولد فوائد اجتماعية
وبيئية .وهناك أيضا ً فرصة لتسريع وتيرة االنتقال نحو اقتصاد
أكثر اخضرارا ً واستحداث وظائف خضراء والئقة من خالل
تسخير قدرة المنشآت المستدامة في إطار خطط االنتعاش
واستراتيجيات التنمية طويلة األمد .ومن شأن االنتقال العادل
إلى اقتصاد أكثر اخضرارا ً أن يفضي أيضا ً إلى إنشاء
مؤسسات أكثر استدامة وقدرة على االستمرار قد تؤدي بدورها
دورا ً رئيسيا ً في النمو االقتصادي.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .123بنا ًء على التقييم المستقل رفيع المستوى الستراتيجية
منظمة العمل الدولية وعملها من أجل تعزيز المنشآت
المستدامة للفترة  2019-2014واستنادا ً إلى التجارب األخيرة
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والدروس المستخلصة من األزمة الحالية ،من شأن عمل
منظمة العمل الدولية في هذا المجال أن يشجع تفاعالت بين
األفراد والمنظمات والمؤسسات تفضي إلى االبتكار واإلنتاجية
وتنظيم المشاريع ،مما يسمح للمنشآت بالتعلم والتكيف
واالزدهار على المدى الطويل .وهذا يلبي حاجة المنشآت ،ال
سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ،إلى نظام
إيكولوجي داعم في تنظيم المشاريع لسد الفجوات اإلنتاجية
أمر
وتعزيز قدرتها على العمل في األسواق المضطربة .وهذا ٌ
ال غنى عنه لضمان أن توفر المنشآت مداخيل أفضل وتُحسن
ظروف العمل ومستويات العيش وتُعزز العمل الالئق ،بما في
ذلك من خالل تسهيل إضفاء السمة المنظمة على الوحدات
االقتصادية والوظائف والحيلولة دون وقوعها في السمة غير
المنظمة .وسالسل التوريد واإلمداد هي نقطة دخول ويمكن أن
تلعب دورا ً إيجابيا ً في مواجهة العديد من التحديات االقتصادية
واالجتماعية.
 .124وستواصل منظمة العمل الدولية تعزيز احترام الحقوق
في العمل ،ال سيما المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،داخل
المنشآت من جميع األحجام ،من خالل مساعدة المنشآت على
تنفيذ تدابير السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل
وتحسين عالقات العمل والحوار االجتماعي على جميع
ي للحد من األثر السلبي
المستويات .وهذا
ٌ
أمر ضرور ٌ
للتحديات الصحية والبيئية ،واإلسهام في الوقت ذاته في
استدامة قطاعات األعمال وقدرتها على المنافسة.
 .125كذلك ،سيكون دعم المنشآت في تنمية المهارات
األساسية والرقمية والوصول إلى التلمذة الصناعية القائمة على
الطلب وتعزيز ثقافة التكيف مع مستقبل العمل ،جزءا ً من
استراتيجية منظمة العمل الدولية .وهناك حاجة إلى زيادة
االستثمار واالبتكار لتسخير إمكانات التقدم التكنولوجي
تسخيرا ً كامالً ،إذ إن ذلك يتيح للمنشآت زيادة كمية منتجاتها
أو خدماتها وتحسين نوعيتها.
 .126وستعمل منظمة العمل الدولية على تنمية قدرة
الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على
وضع خطط لتحسين اإلنتاجية تتمشى مع السيناريوهات
المتغيرة وتعزيز االستثمارات في البنية التحتية وفي الشؤون
اللوجيستية وتحديد اإلجراءات الالزمة لدعم تنظيم المشاريع
في القطاعات المتنامية .وسيركز الدعم على استمرارية قطاع
األعمال واستحداث فرص العمل  ،وسيترسخ في برنامج العمل
الالئق ونهج منظمة العمل الدولية المتحور حول اإلنسان من
أجل مستقبل العمل ،مما يضمن تقاسما ً عادالً لفوائد التقدم
التكنولوجي ونمو اإلنتاجية .وسيستمر تعزيز دور االقتصاد
االجتماعي والتضامني ،وال سيما التعاونيات ،في دعم خلق
فرص العمل الالئق وإعانات العمال المصاحبة.

الحصيلة  :1-4زيادة قدرة الدول األعضاء
على تهيئة بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع
والمنشآت المستدامة
 .127إن وجود بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع والمنشآت
ي لتوفير العمل الالئق والعمالة المنتجة
المستدامة ٌ
أمر أساس ٌ
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وتحسين مستويات المعيشة للجميع .ويسعى عمل منظمة العمل
الدولية في هذا المجال إلى تحسين اآلفاق االقتصادية لجميع
المنشآت ،ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة
الصغر ،وتذليل مواطن العجز في العمل الالئق وضمان أن
تكون األنشطة االقتصادية مستدامة بيئياً.
 .128وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تحليل ومعالجة العوائق السياسية أو المؤسسية أو التنظيمية
الرئيسية أمام تهيئة البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة ،ال
سيما تلك الناجمة عن أزمة كوفيد 19-التي قد تؤثر في
استراتيجيات االنتعاش األطول أمداً؛
 دعم الجهود الوطنية لضمان حصول المنشآت على
المعارف والخدمات المالية واألسواق المحلية والعالمية
وفرص االبتكار؛
 المشاركة في عمليات التوعية وصنع السياسات لتحسين
البيئة الكفيلة برعاية إقامة ونمو واستدامة المنشآت بوصفها
مولدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق ،بما في ذلك
من خالل األطر المؤسسية التي تدعم إنتاجية المنشآت
المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وقدرتها على الصمود؛
 تقديم توصيات بشأن السياسات التي يمكن أن تسهل وصول
المنشآت إلى الخدمات المالية المناسبة؛
 وضع أو مراجعة السياسات الرامية إلى تعزيز العمالة
الجيدة واإلنتاجية في االقتصادات الدائرية والفعالة من
الناحية البيئية ودعم المنشآت والعمال خالل عمليات
االنتقال؛
 وضع أو مراجعة السياسات والتشريعات بشأن االقتصاد
االجتماعي والتضامني ،بما في ذلك التعاونيات ،وإجراء
اختبار أولي لتطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإحصاءات
التعاونيات ،التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون لخبراء
إحصاءات العمل في عام .2018
 .129وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إجراء البحوث لتقديم رؤى وأدلة جديدة بشأن البدائل
السياسية وأدوات صنع السياسات من أجل تحسين
البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة في ظروف ما بعد
الجائحة؛
 تعزيز قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ،بما في
ذلك من خالل عمليات استعراض األقران والتعلم المتبادل،
لتعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة ورصد مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة المعنية ،بالتعاون مع مركز تورينو
وغيره من الشركاء ،من قبيل الحلف التعاوني الدولي ولجنة
تعزيز التعاونيات والنهوض بها ومجموعة عمل األمم
المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية باالقتصاد
االجتماعي والتضامني ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي.
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الحصيلة  :2-4تعزيز قدرة المنشآت ونُظم الدعم لديها
لتعزيز اإلنتاجية واالستدامة
 .130تحتاج المنشآت ،في بيئة أعمال دائمة التغير ،إلى أن
تكون قادرة على الصمود وأن تُسخر إمكانات التقدم
التكنولوجي واالبتكار والتحول الرقمي لتحقيق زيادة في
اإلنتاجية وتوليد العمالة وتعزيز العمل الالئق واإلسهام في
التنمية المستدامة .وال بد من أن يكون العمال قادرين على
المشاركة في نجاح المنشآت واكتساب حصة عادلة من منافع
األنشطة االقتصادية وتزايد اإلنتاجية .وتشمل مجاالت التدخل
دعم النُظم اإليكولوجية لإلنتاجية وتنظيم المشاريع وتحسين
اإلنتاجية وظروف العمل داخل المنشأة وتسخير التكنولوجيا
الرقمية وبناء القدرة على الصمود والتدريب على تنظيم
المشاريع واإلدماج المالي وتحليل سلسلة القيم ،وكل ذلك كجزء
من اقتصاد دائري .كما سيتم تقديم الدعم لتمكين المنشآت من
التكيف مع بيئة األعمال المتغيرة.
 .131وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 العمل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والوطنية الفرعية
التي تؤدي دورا ً رئيسيا ً في النظام اإليكولوجي للمنشآت
وتنظيم المشاريع ،من أجل تحسين قدرة قطاع األعمال على
الصمود واالحتفاظ بالوظائف واإلنتاجية وظروف العمل؛
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 وضع واختبار وتنفيذ مجموعة شاملة من األدوات التي
تهدف إلى زيادة قدرة مشاريع المنشآت المتوسطة
والصغيرة وبالغة الصغر على الصمود ،مع التركيز على
السالمة والصحة المهنيتين وتقييم المخاطر وتخطيط
استمرارية األعمال؛
 بالتعاون مع مركز تورينو وشركاء من قبيل مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
(الفاو) "1" :بناء قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل
الدولية على حفز تحسين اإلنتاجية واالبتكار ،بما في ذلك
من خالل استعراض األقران والتعلم المتبادل؛ " "2إنشاء
منصة لتعزيز تنمية المنشآت واستحداث الوظائف والعمل
الالئق في االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري؛ ""3
وضع واختبار وتنفيذ مجموعة من األدوات الرقمية البسيطة
التي تستهدف المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر
والتعاونيات ،بغرض إدخال تحسينات على اإلدارة
وممارسات السالمة والصحة المهنيتين وتعزيز التعاون في
مكان العمل وتحسين ظروف العمل.

الحصيلة  :3-4زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع
سياسات وتشريعات وتدابير أخرى تهدف بالتحديد
إلى تيسير انتقال المنشآت إلى السمة المنظمة

 تشجيع تنظيم المشاريع المستدامة واإلدماج المالي وتنمية
المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ،وعلى وجه
الخصوص استهداف النساء واألشخاص في األوضاع
الهشة ،بمن فيهم الشباب والسكان النازحون والالجئون
وبناء القدرات من أجل تطوير نظم السوق وسالسل القيم؛

 .133تعتبر المنشآت المنظمة عنصراً أساسيا ً الستحداث
وظائف أكثر وأفضل والحد من المنافسة غير الشريفة وزيادة
اإليرادات الحكومية وتحقيق التماسك االجتماعي .واستناداً إلى
التوصية رقم  ،204يسعى عمل منظمة العمل الدولية بشأن
إضفاء السمة المنظمة على المنشآت إلى تذليل العقبات وإتاحة
الدعم والحوافز ،بالترافق مع تعزيز إنتاجية المنشآت .ويقتضي
هذا األمر تقييم خصائص المنشآت غير المنظمة وتحديد
األسباب الرئيسية ومحركات السمة غير المنظمة وتحديد
التدخالت المناسبة وإعطائها األولوية والدعوة إلى تنفيذ
اإلصالحات وبرامج الدعم المناسبة.

 تنفيذ مبادرات لتوليد بيانات موثوقة عن العمالة المنتجة
والعمل الالئق  ،ال سيما في سياق تغير المناخ؛

 .134وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:

 تحسين وصول قطاعات األعمال إلى الخدمات المالية
المالئمة وزيادة قدرتها على تحديث المهارات وتحسين
ظروف العمل واالرتقاء باالبتكار واعتماد التكنولوجيات
األكثر مالءمة للبيئة وممارسات أجدى من حيث استخدام
الطاقة والموارد وتوفير العمالة المنتجة والعمل الالئق.

 إجراء تشخيصات مراعية لقضايا الجنسين على المستويات
الوطنية واإلقليمية والقطاعية لتقييم طبيعة وخصائص
المنشآت غير المنظمة والعمال المستخدمين فيها وتحديد
العوائق القائمة أمام إضفاء السمة المنظمة والدوافع الكامنة
وراءها والفرص التي تتيحها في سياق ما بعد كوفيد،19-
كأساس إليجاد استجابات سياسية قائمة على البينات وزيادة
الوعي بشأن إضفاء السمة المنظمة وفهم مزاياها؛

 توفير التدريب بشأن إدارة األعمال من أجل قدرة قطاع
األعمال على الصمود وتحسين اإلنتاجية وظروف العمل
داخل المنشآت وإتاحة الوصول إلى أفضل الممارسات
بشأن كفاءة اإلنتاج وديناميات االبتكار ،بالتعاون مع
المؤسسات الشريكة المحلية؛

 .132وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 وضع إطار مفاهيمي للنُظم اإليكولوجية لإلنتاجية وتنظيم
المشاريع في سالسل قيم محلية وعالمية محددة وإجراء
اختبار تجريبي لتحليل نُظم السوق من منظور اإلنتاجية،
مع إيالء االعتبار الواجب لألهداف االستراتيجية لبرنامج
العمل الالئق؛

 وضع أو مراجعة االستراتيجيات أو السياسات أو
التشريعات أو برامج الدعم الحكومية أو غيرها من التدابير
لتعزيز انتقال الوحدات االقتصادية والعمال إلى االقتصاد
المنظم؛
 تعزيز وصول المنشآت غير المنظمة إلى الخدمات المالية
وغير المالية المالئمة لتنمية المشاريع ،بما في ذلك
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التكنولوجيات الرقمية ،وإلى األسواق بهدف تعزيز
اإلنتاجية وتسهيل التحول إلى السمة المنظمة ،مع إيالء
االهتمام الواجب للتحديات المحددة في المناطق الريفية
وتلك التي تواجهها المنشآت التي تقودها النساء والوحدات
االقتصادية؛
 دعم أصحاب المشاريع غير المنظمة من أجل تنظيم أنفسهم
في تعاونيات أو غير ها من وحدات االقتصاد االجتماعي
والتضامني لزيادة حجم إنتاجهم وتحسين عائدات أنشطتهم،
مما يسهل االنتقال إلى االقتصاد المنظم ويعزز القدرة على
الصمود.
 .135وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 توثيق ونشر الممارسات والمبادئ التوجيهية الناشئة ،بما
في ذلك بين استجابات البلدان لكوفيد ،19-لتعزيز انتقال
المنشآت والعمال المستخدمين فيها إلى االقتصاد المنظم،
فضالً عن الحد من إضفاء السمة غير المنظمة على
االقتصاد واآلثار الضارة للجائحة في المنشآت غير
المنظمة ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات في األوضاع
الهشة؛
 تنمية قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وأصحاب
المصلحة الرئيسيين على المستويين اإلقليمي والعالمي
لتسهيل انتقال المنشآت غير المنظمة إلى السمة المنظمة،
بما في ذلك من خالل استعراض األقران والتعلم المتبادل،
بالتعاون مع مركز تورينو وسائر الشركاء المعنيين مثل
مركز التجارة العالمية واألونكتاد.

الحصيلة  :4-4زيادة قدرة الدول األعضاء والمنشآت
على وضع سياسات وتدابير تعزز اتساق ممارسات
قطاع األعمال مع العمل الالئق ونهج متمحور حول
اإلنسان إزاء مستقبل العمل
 .136تُعتبر سياسات وممارسات األعمال التي تتمشى مع
برنامج العمل الالئق والنهج المتمحور حول اإلنسان من أجل
مستقبل العمل ،مكونا ً أساسيا ً للجهود المبذولة إلعادة البناء
بشكل أفضل في سياق ما بعد كوفيد ،19-وتتسم بأهمية حاسمة
لتحقيق النمو االقتصادي الشامل وأهداف التنمية المستدامة.
وستدعم منظمة العمل الدولية مبادرات سلوكيات األعمال
المسؤولة على الصعيدين العالمي والوطني من خالل الحوار
االجتماعي وتوليد المعارف ونشرها والمشورة السياسية
المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق اتساق السياسات في
القطاعات االقتصادية ،مع مراعاة مجاالت التجارة واالستثمار
وآثار تغير المناخ .وستكثف منظمة العمل الدولية أيضا ً الجهود
لدعم الدول األعضاء في االستفادة من الفرص لتعزيز المنشآت
المستدامة والعمل الالئق والتنمية الشاملة ،بما يتمشى مع
االستنتاجات بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد
العالمية ،التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام .2016
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 .137وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تعزيز ممارسات األعمال المسؤولة كعنصر أساسي في
استراتيجيات االنتعاش االجتماعي واالقتصادي ،ال سيما
في القطاعات األكثر تضررا ً من أزمة كوفيد 19-وعلى
طول سالسل التوريد واإلمداد؛
 وضع سياسات وتدابير داعمة لمواكبة جهود قطاعات
األعمال الرامية إلى مواءمة ممارساتها مع المبادئ
والمعايير الدولية وإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت
متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية (إعالن المنشآت
متعددة الجنسية  -الطبعة الخامسة ( ،))2017بالشراكة مع
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واالتفاق
العالمي لألمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي وسائر المنظمات الدولية حسب االقتضاء؛
 تعزيز الحوار االجتماعي بشأن سياسات واستراتيجيات
االستثمار والتجارة لدعم االستثمار األجنبي المباشر
وممارسات األعمال التي تفضي إلى توفير العمالة المنتجة
والعمل الالئق ،بالشراكة مع األونكتاد والرابطة العالمية
لوكاالت تشجيع االستثمار وغيرها من المنظمات الدولية،
في سياق الجهود المبذولة لتعزيز اتساق ممارسات األعمال
مع إعالن المنشآت متعددة الجنسية؛
 إجراء البحوث المراعية لقضايا الجنسين وتعزيز الحوار
القائم على البينات بشأن التدابير الضرورية لتشجيع
المساهمة اإليجابية للمنشآت متعددة الجنسية في التقدم
االقتصادي واالجتماعي والتنمية المستدامة وتوفير العمل
الالئق للجميع؛
 وضع أدوات تحليلية ونماذج ومشاريع التدخل بشأن تنظيم
المشاريع البيئية وتطوير سالسل القيم الخضراء والقادرة
على الصمود واالبتكار في التكنولجيات الخضراء.
 .138وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تنمية قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وأصحاب
المصلحة الرئيسيين على تعزيز وتنفيذ ممارسات األعمال
المسؤولة ،بما في ذلك في سالسل التوريد واإلمداد المحلية
والعالمية ،من خالل استعراض األقران والتعلم المتبادل،
بالتعاون مع مركز تورينو وعند االقتضاء ،بالشراكة مع
االتفاق العالمي لألمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي والرابطة العالمية لوكاالت تشجيع االستثمار
وغيرها؛
 تسهيل تبادل الخبرات بين الدول األعضاء في المجاالت
المتعلقة بممارسات األعمال الشاملة والمسؤولة والمستدامة
من أجل تحقيق العمل الالئق وتطبيق مبادئ إعالن المنشآت
متعددة الجنسية؛
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 تقاسم المعارف والدروس المستخلصة والممارسات الجيدة
بشأن المضي قدما ً بالعمل الالئق في االقتصاد الدائري في
قطاعات اقتصادية استراتيجية مختارة؛

 تقديم المشورة والمساعدة إلى المنشآت بشأن معايير العمل
الدولية من خالل مكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية
لقطاع األعمال.

النتيجة  :5المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل والتنقل فيه
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .139يدعو إعالن المئوية إلى توفير التعلم المتواصل الفعال
والتعليم الجيد للجميع ،تمشيا ً مع اإلطار المنصوص عليه في
توصية تنمية الموارد البشرية( 2004 ،رقم  )195واتفاقية
تنمية الموارد البشرية( 1975 ،رقم  .)142وسيظل هذا
الطموح ،باالتساق مع الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة
بشأن فرص التعليم الجيد والتعلم المتواصل للجميع ،هو الدافع
لنهج منظمة العمل الدولية بشأن تنمية المهارات في الفترة
.2023-2022
 .140وأدت أزمة كوفيد 19-إلى تسريع التغييرات في أسواق
العمل وسلطت الضوء على الحاجة إلى التعلم مدى الحياة
للجميع .والشعور بأهمية إرساء مهارات فعالة ونُظم تعلم مدى
الحياة أقوى من أي وقت مضى .وقد أدت الجائحة إلى تعطيل
التعليم والتدريب أثناء العمل والتعليم والتدريب التقنيين
والمهنيين في جميع أنحاء العالم .وبذلت العديد من البلدان
جهودا ً شاقة لالنتقال نحو التدريب عن بُعد ،وتعذر على كثير
من الناس االتصال عبر شبكة اإلنترنت بسبب قلة مواردهم.
باإلضافة إلى ذلك ،أدى الفقدان غير المسبوق للوظائف في
العديد من القطاعات إلى مفاقمة التحديات القائمة أصالً ،ال
سيما عدم تطابق المهارات واالفتقار إلى سبل الوصول إلى
فرص تنمية المهارات ،حيث أُجبر ماليين النساء والرجال
على البحث عن مهن بديلة.
 .141وبالنظر إلى أن المنشآت والعمال يتكيفون مع الرقمنة،
فإن ثمة فرصة إلتاحة التدريب على المهارات لعدد أكبر من
الناس ،بغية تسخير إمكانات تكنولوجيات التعليم الجديدة
وتحويل أماكن العمل إلى مواقع للتعلم واالرتقاء بتدخالت تنمية
المهارات.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .142ستواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم إلى هيئاتها
المكونة لمطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل وتحديد
واختبار وتطوير حلول مناسبة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة
لالستنساخ من خالل مرفق موسع لالبتكار في مجال
المهارات .وسيركز المرفق الذي أُطلق في عام ،2019
تركيزاً قويا ً على الرقمنة والنُهج الجديدة القائمة على البيانات
الستباق المهارات ،بهدف توسيع نطاق فوائد التكنولوجيات
الجديدة ليشمل جميع الناس في جميع األقاليم ،وفي الوقت
نفسه ،االعتراف باألهمية المستمرة للتدريب حضوريا ً
وضرورة سد الفجوة الرقمية .باإلضافة إلى ذلك ،ستوفر
مناقشات مؤتمر العمل الدولي لوضع المعايير بشأن التلمذة

الصناعية في عام  2022وعام  2023إرشادات شاملة من
أجل تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة للحد من عدم تطابق
المهارات.
 .143وبالنظر إلى تزايد الطلب من الهيئات المكونة على
إجراءات منظمة العمل الدولية البارزة بشأن المهارات والتعلم
المتواصل ،سيوفر برنامج جديد مقترح بعنوان "البرنامج
العالمي بشأن المهارات والتعلم المتواصل" الدعم التشغيلي
لتوسيع نطاق المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية إلى الدول
األعضاء وتعبئة الموارد وإقامة الشراكات واالستفادة منها
وتعزيز تقاسم المعارف وتشجيع االبتكارات السياسية.
 .144وستعمل منظمة العمل الدولية على نحو وثيق مع:
وكاالت األمم المتحدة ،بما فيها اليونسكو ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف)؛ الشراكات متعددة أصحاب المصلحة ،بما
فيها األجيال غير المحدودة والشراكة العالمية من أجل التعليم؛
الوكاالت ثنائية ومتعددة األطراف ،بما فيها مفوضية االتحاد
األفريقي واالتحاد األوروبي؛ المؤسسات المالية اإلقليمية
والدولية ،بما فيها مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية
اآلسيوي ومصرف التنمية في أمريكا الالتينية.

الحصيلة  :1-5زيادة قدرة الدول األعضاء
على تحديد حاالت عدم تطابق المهارات الحالية
واستباق االحتياجات المستقبلية من المهارات
 .145يفرض التحول السريع للصناعات والمهن وتغير مشهد
سالسل التوريد واإلمداد مقتضيات جديدة على نُظم التعليم
والتدريب .ويمكن أن تساعد معلومات سوق العمل والحوار
االجتماعي على تحديد احتياجات تجديد المهارات واالرتقاء
بها والحيلولة دون عدم تطابقها وتمكين نُظم المهارات من
استباق االحتياجات المستقبلية منها .وتحتاج المؤسسات على
المستويات الوطنية والقطاعية واإلقليمية إلى الدعم الستخدام
المعلومات عن المهارات لتحسين نوعية التدريب وأهميته.
ويؤدي التعاون الوطني والدولي بشأن استباق المهارات دوراً
رئيسيا ً في مواجهة هذه التحديات.
 .146وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
الهيئات المكونة ووكاالت التدريب ،من أجل:
 زيادة قدراتها على تحديد واستباق االحتياجات من
المهارات ،مع مراعاة األنماط المتغيرة في عالم العمل وأثر
كوفيد19-؛
 وضع وتنفيذ استراتيجيات مهارات استشرافية وشاملة
وقائمة على القطاعات والبينات ،من خالل الحوار
االجتماعي لتحديد االحتياجات من المهارات ومعالجتها؛
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 اختبار نُهج ابتكارية لقياس االختالالت الحالية والمحتملة
في المهارات ،بما في ذلك التقييمات السريعة لالحتياجات
من المهارات واستخدام أدوات "البيانات الكلية" وقياس عدم
تطابق المهارات ،استنادا ً إلى المبادئ التوجيهية التي
اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في عام
2018؛
 تصميم وتنفيذ التدخالت لتحديد االحتياجات من المهارات
وتعزيز االستثمار في المهارات وتجديدها واالرتقاء بها من
أجل انتقال عادل إلى االستدامة البيئية ،إلى جانب قدرات
أخرى من أجل العمالة المنتجة والعمل الالئق وقدرة العامل
وقطاع األعمال على الصمود والتطور على المستوى
الشخصي.
 .147وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 استحداث منتجات معرفية  -مع األخذ بمنظور المساواة بين
الجنسين وعدم التمييز – بشأن استباق االحتياجات من
المهارات وتحديد اختالالت سوق العمل استنادا ً إلى
معلومات سوق العمل ،بما في ذلك بيانات الوقت الفعلي
الكلية؛
 تحديد ونشر الممارسات الجيدة بشأن التدخالت الناجحة
الستباق المهارات ،ال سيما بشأن منهجيات المهارات من
أجل التنويع التجاري واالقتصادي؛
 وضع مبادئ توجيهية واختبارها من أجل تحديد واستباق
المهارات الالزمة لدعم االنتقال العادل إلى مستقبل أفضل
للعمل في مرحلة االنتعاش ما بعد كوفيد19-؛
 وضع برامج تنمية القدرات بشأن النُهج والمنهجيات الجديدة
من أجل استباق االحتياجات من المهارات ومطابقتها
بالتعاون مع مركز تورينو ومركز البلدان األمريكية لتطوير
المعارف في مجال التدريب المعني ،التابع لمنظمة العمل
الدولية.

الحصيلة  :2-5زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز
سياسات شاملة بشأن المهارات والتعلم المتواصل
ونماذج اإلدارة السديدة ونُظم التمويل
 .148تتزايد الحاجة إلى وضع وتعزيز نُهج ثالثية تشمل
جميع مستويات الحكومة بشأن سياسات واستراتيجيات
المهارات والتعلم المتواصل التي تدعم التغير الهيكلي ونمو
اإلنتاجية وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بخطط التنمية الوطنية
والسياسات القطاعية والتجارية وسياسة العمالة ،بما فيها تلك
المرتبطة باالنتعاش من أزمة كوفيد .19-ويُمكن أن تتيح نماذج
التمويل االبتكارية والمستدامة القائمة على التعاون بين
الحكومة والشركاء االجتماعيين ،فرصا ً أكبر لتجديد المهارات
والتعلم المتواصل ،بما في ذلك لصالح العمال المسنين.
وستتعاون منظمة العمل الدولية مع شركاء من بينهم شبكة
األمم المتحدة لالبتكار ومكتب األمم المتحدة لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من خالل منصة وحدة األفكار.

البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

 .149وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للمهارات والتعلم
المتواصل وتنفيذها ،من خالل الحوار االجتماعي
والمفاوضة الجماعية ،لتلبية االحتياجات من المهارات بما
يتجاوز التدريب المهني األولي ،مع التركيز على المساواة
بين الجنسين واإلدماج والتنوع؛
 إدراج المهارات والتعلم المتواصل في خطط التنمية الوطنية
والسياسات القطاعية واستراتيجيات التغير الهيكلي على
المستويين الوطني واإلقليمي؛
 تعزيز مشاركتها في اإلدارة السديدة للمهارات ونُظم التعلم
المتواصل ،بما في ذلك من خالل إنشاء أو إصالح اآلليات
الثالثية المعنية بإدارة المهارات؛
 وضع وتنفيذ ترتيبات جديدة للتمويل المنصف والمستدام
ونُظم حوافز تُتيح التعلم المتواصل وتُسهل إيجاد حلول
ابتكارية لتحديات المهارات التي يواجهها األفراد
والمنشآت؛
 وضع وتنفيذ خطط تنمية القدرات بشأن المهارات والتعلم
المتواصل.
 .150وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تعزيز وتوسيع نطاق مرفق االبتكار في مجال المهارات
لوضع واختبار حلول تراعي قضايا الجنسين لتحديات
المهارات الرئيسية ،بالتعاون مع مركز تورينو ومركز
البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب
المهني ،التابع لمنظمة العمل الدولية؛
 وضع سياسات وتوجيهات تقنية بشأن تمويل تنمية
المهارات ،مع التركيز على مختلف النماذج واآلليات
والحوافز وتدابير التوعية؛
 وضع إرشادات سياسية قائمة على البينات بشأن الروابط
القائمة بين التعلم المتواصل والحماية االجتماعية واإلدارة
الثالثية وآليات التنسيق والترتيبات المؤسسية؛
 تحديد ونشر الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة بشأن
اإلدارة الفعالة والشاملة لنُظم المهارات ،من خالل منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال.

الحصيلة  :3-5زيادة قدرة الدول األعضاء على تصميم
وتقديم خيارات تعليمية ابتكارية ومرنة وشاملة ،بما في
ذلك التعلم أثناء العمل والتلمذة الصناعية الجيدة
 .151لتلبية احتياجات المنشآت وتحقيق نتائج أفضل من حيث
العمالة لجميع النساء والرجال ،ينبغي أن تدمج نُظم التعلم
المتواصل التعلم أثناء العمل ،فضالً عن المهارات األساسية
والرقمية في جميع برامج التعلم ،من خالل الحوار االجتماعي.
وعلى برامج التدريب الشاملة أن تكثف تقديم تدريب مرن
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ومتمحور حول المتعلم وتهيئ بيئة تعلم غير تمييزية ،مع
التركيز بشدة على المساواة بين الجنسين والتدابير الرامية إلى
سد الفجوة الرقمية من خالل تحسين الحصول على التجهيزات
واإلنترنت وغيرها من الحلول منخفضة التكنولوجيا  .ويقتضي
نمو مسارات التعلم اإللكترونية وغير الرسمية وغير المنظمة
اعترافا ً أقوى بنُظم التعلم السابقة واعترافا ً ثابتا ً بالمهارات من
خالل أوراق االعتماد الجزئية .وفي ضوء أثر كوفيد،19-
يحتاج الشباب والنساء والفئات في أوضاع الحرمان
واالستضعاف إلى العناية على سبيل األولوية .وستتعاون
منظمة العمل الدولية مع شركاء من بينهم شبكة التلمذة
الصناعية العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان.
 .152وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تحديث التلمذة الصناعية من خالل مراجعة القوانين والنُظم
ووضع نماذج مالئمة للبلد؛
 تنويع خيارات ومسارات التعلم مع التركيز على تعزيز
مهارات النساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات والحد من الفصل بين الجنسين في التدريب؛
 وضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة بشأن االعتراف
بالمعارف والمهارات المكتسبة سابقا ً وتعزيز تنقل
المهارات من خالل االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف
ووضع برامج لتعزيز المهارات األساسية؛
 تصميم وتنفيذ مبادرات هادفة ،بما في ذلك التوجيه المهني
وتدابير الدعم الالحق للتدريب ،لتحسين سبل الوصول إلى
التعلم ،ال سيما بالنسبة إلى الشباب والنساء والعمال المسنين
والعاملين في االقتصاد غير المنظم والمعوقين واألشخاص
في أوضاع االستضعاف؛
 تكييف ورفع مستوى المنهجيات الناجحة من قبيل التدريب
من أجل التمكين االقتصادي الريفي لتعزيز سبل وصول
الناس إلى المهارات في المناطق الريفية.
 .153وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إعداد تقارير تحليلية عن التلمذة الصناعية من أجل مناقشات
وضع المعايير في مؤتمر العمل الدولي في عامي 2022
و2023؛
 توليد ونشر المنتجات المعرفية والمواد التعليمية بشأن"1" :
نُظم التدريب الثنائية والتعلم والتلمذة الصناعية أثناء العمل؛
" "2مسارات التعلم المرنة ،بما في ذلك الدراسة بدوام
جزئي أو بدوام كامل أو التعلم عبر اإلنترنت أو القيام
بأعمال تطوعية؛ " "3التنمية االستراتيجية للموارد البشرية
في المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر؛
" "4اإلدماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين؛
 وضع وتنفيذ برامج عالمية وإقليمية لتنمية القدرات بشأن
المهارات األساسية والتلمذة الصناعية الجيدة واالعتراف
بالتعلم السابق ،بما في ذلك الدورات الدراسية االلكترونية

المفتوحة وواسعة النطاق ،بالتعاون مع مركز تورينو
ومركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب
المهني ،التابع لمنظمة العمل الدولية؛
 تنفيذ برامج إقليمية بشأن المهارات والهجرة وفي ممرات
الهجرة المختارة في إطار الشراكة العالمية للمهارات مع
المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات
العمال والمنظمة الدولية للهجرة واليونسكو؛
 بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الدولية ،دعم
التوعية العالمية وحمالت التسويق االجتماعي وتقاسم
المعارف بشأن التدريب الشامل على المهارات والمساواة
بين الجنسين من خالل المهارات والتعلم المتواصل.

الحصيلة  :4-5زيادة قدرة الدول األعضاء
على دعم االنتقال الرقمي لنُظم تنمية المهارات
وتنمية المهارات الرقمية
 .154تتيح الرقمنة مجموعة من الفرص لنُظم تنمية
المهارات ،مما يدعم نهج التعلم المتواصل ،كما يتضح من
زيادة استخدام حلول التعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد خالل
فترة كوفيد .19-واستنادا ً إلى الحوار االجتماعي ،يُمكن أن
تُحسن فرص الوصول إلى تنمية المهارات والمواد المرجعية
وتقديم التدريب وعمليات التقييم .وتدعم األشكال الجديدة
لالعتماد الرقمي االعتراف بنتائج التعلم وتسهيل حراك
المتعلمين ومطابقة الوظائف .ومع ذلك ،ثمة فجوة رقمية كبيرة
داخل البلدان وفيما بينها بسبب االفتقار إلى البنية التحتية
والموارد التعليمية المحدودة وعدم كفاية قدرة المعلمين
والمدربين ونقص المهارات الرقمية للمتعلمين .وستتعاون
منظمة العمل الدولية مع شركاء من بينهم االتحاد الدولي
لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجهات الفاعلة
المحلية والعالمية في مجال التكنولوجيا.
 .155وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
الهيئات المكونة ومقدمي التدريب ،من أجل:
 تقييم البنية التحتية الرقمية األساسية والقدرات المطلوبة
لنُظم تنمية المهارات والمنشآت والمعلمين ومقدمي التدريب
لتقديم برامج مختلطة وعبر اإلنترنت وتوفير المهارات
الرقمية؛
 تعزيز الوصول العادل إلى التعلم الرقمي من خالل الدعم
التقني والشراكات واختبار الحلول االبتكارية منخفضة
التكلفة؛
 تصميم واستخدام األدوات والمواد الرقمية وخيارات التعلم
المختلط وعن بعد وعبر اإلنترنت ،لتعزيز تقديم التدريب
وإجراء التقييمات وإصدار الشهادات؛
 تصميم برامج تدريبية شاملة وشهادات لتوفير المهارات
الرقمية.
 .156وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
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 إعداد أداة تقييم بشأن االستعداد الرقمي كأساس لوضع
توصيات للهيئات المكونة بشأن النُهج النظامية للتدريب
اإللكتروني وإصدار الشهادات اإللكترونية؛
 إعداد ونشر مواد تدريس وتعلم رقمية قائمة على الكفاءات
لدعم البرامج المختلطة وعن بعد وعبر اإلنترنت ،بالتعاون
مع مركز تورينو؛
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 تنمية قدرات المعلمين والمدربين الرئيسيين والمؤسسات
الحكومية ومقدمي التدريب ومنظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال على تصميم وتنفيذ البرامج والتقييمات
عبر اإلنترنت واستخدام التكنولوجيات واألدوات الرقمية
الجديدة؛
 إعداد منتجات معرفية وإرشادات تقنية بشأن تصميم وتنفيذ
وتقييم واعتماد المهارات الرقمية.

النتيجة  :6المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في عالم العمل
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .157أدت أزمة كوفيد 19-إلى إبراز ومفاقمة أوجه انعدام
المساواة بين الجنسين المستمرة والمتفشية في عالم العمل،
فضالً عن التمييز ضد بعض الفئات السكانية وتهميشها.
وباإلضافة إلى تزايد مواطن العجز في العمالة الكاملة والمنتجة
والعمل الالئق في العديد من القطاعات ،قد يتعطل بعض التقدم
المحرز قبل األزمة بسبب زيادة خطر كراهية األجانب والعنف
والتحرش والتوزيع غير المتكافئ ألعمال الرعاية غير
مدفوعة األجر بين النساء والرجال.
 .158وقد برزت السياسات الشاملة والتدابير الهادفة لصالح
الفئات المحرومة ،بوصفها عناصر أساسية لضمان تحقيق
انتعاش عادل يراعي قضايا الجنسين ويتصدى للتمييز .ويجب
أن تستند الخيارات السياسية إلى التقييمات التي تعالج التحديات
المستمرة أمام تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة النساء
والفئات في أوضاع استضعاف ،بمن فيهم المعوقون والشعوب
األصلية والقبلية واألقليات اإلثنية والعرقية واألشخاص
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والعمال المهاجرون
والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون
جنسيا ً وثنائيو الجنس .والعديد من هذه الفئات ممثل تمثيالً
مفرطا ً في وظائف الخطوط األمامية عالية المخاطر وكذلك في
االقتصادات غير المنظمة ،التي تضررت بوجه خاص من
األزمة .وتتقاطع مواطن االستضعاف التي تؤثر في هذه الفئات
وتتداخل مع بعضها البعض وكذلك مع عوامل أخرى مثل
الوضع االجتماعي واالقتصادي والسن ،ويمكن أن
تفضي جميعها إلى مستويات متعددة مستمرة من التمييز
والوصم.
 .159وتشمل فرص االنتعاش القائمة على المساواة الفعلية
وعدم التمييز ،ما يلي:
 زيادة مساحة منظمة العمل الدولية للعب دور قيادي في
وضع ونشر المعارف والبينات بشأن األهمية الحاسمة
ألعمال الرعاية ووظائف الرعاية لتنوير السياسات
والتدابير سعيا ً إلى االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة
األجر والحد منها وإعادة توزيعها وزيادة االستثمار في
اقتصاد الرعاية ،بما في ذلك وظائف الرعاية الالئقة؛
 الزخم المتزايد لتعزيز وضمان المساواة في األجر عن
العمل ذي القيمة المتساوية من خالل التشريعات والتدابير

االستباقية ،المدعومة بالمبادئ والحقوق األساسية لمنظمة
العمل الدولية؛
 إذكاء الوعي بأهمية اتفاقية العنف والتحرش2019 ،
(رقم  ،)190وتوصية العنف والتحرش2019 ،
(رقم  ،)206بما في ذلك أثناء انعدام االستقرار واألزمات،
للتصدي للعنف والتحرش في مكان العمل؛
 إعطاء األولوية في برنامج عام  2030للفئات المعرضة
للتخلف عن الركب وللحاجة إلى حماية وتعزيز حقوقها من
خالل السياسات والتدابير العامة الشاملة.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .160ال تزال استراتيجية منظمة العمل الدولية تستند إلى
دعوة إعالن المئوية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل
من خالل برنامج تحويلي وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في
معاملة المعوقين وغيرهم من األشخاص في أوضاع
استضعاف .وسيستمر عمل منظمة العمل الدولية في الفترة
 ،2023-2022في زيادة إدراج نهج يراعي قضايا الجنسين
من أجل المساعدة على المضي قدما ً بتمكين المرأة ،من خالل
تشجيع مشاركة الرجال كحلفاء من أجل تحقيق المساواة بين
الجنسين ،وتحليل أكثر انتظاما ً ألساليب التحقيق
المتداخلة واالبتكارية التي ستُختبر للكشف عن التمييز المرتبط
بالجائحة.
 .161وستتواصل إقامة الشراكات االستراتيجية في سياق:
المبادرة البارزة لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بشأن القضاء
على العنف ضد النساء والفتيات؛ البرنامج المشترك بين هيئة
األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بشأن النهوض
بالعمل الالئق لفائدة المرأة من خالل سياسات النمو الشامل
واالستثمارات في اقتصاد الرعاية؛ المشروع المشترك مع
مؤسسة األمم المتحدة بشأن سد الفجوات القائمة في البيانات
في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة األجر؛
المشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني
بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز وقيادة عمله بشأن
الحماية االجتماعية مع برنامج األغذية العالمي؛ الشراكة مع
منظمة الصحة العالمية بشأن االختبار الذاتي لفيروس نقص
المناعة البشرية في مكان العمل وبشأن اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية وداء السل معا ً في عالم العمل؛ المشروع
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المشترك مع اليونيسف وشراكة األمم المتحدة لتعزيز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة والتحالف الدولي المعني بقضايا
اإلعاقة؛ العمل المشترك مع المجموعة الرئيسية للشعوب
األصلية من أجل التنمية المستدامة.

الحصيلة  :1-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تشجيع
االستثمارات في اقتصاد الرعاية وتحقيق تقاسم
أكثر توازنا ً للمسؤوليات العائلية
 .162أدى تزايد أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر واالفتقار
إلى خدمات الرعاية إلى مفاقمة أثر الجائحة في صفوف العمال
ذوي المسؤوليات العائلية ،ال سيما النساء .وسيتطلب تعزيز
االنتعاش وبناء مستقبل عمل أكثر شمولية ،زيادة االستثمار في
اقتصاد الرعاية بالترافق مع تحسين ظروف العمل وتشجيع
تقاسم أكثر إنصافا ً لمسؤوليات الرعاية.
 .163وعلى المستوى القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تقييم وتشجيع االستثمار في اقتصاد الرعاية وصياغة
سياسات تراعي قضايا الجنسين لدعم االنتعاش الغني
بالوظائف ،بما في ذلك من خالل االستثمار في خدمات
الرعاية وما يتصل بها من بنية تحتية ومجاالت سياسية؛
 بناء قدرة الهيئات المكونة على قياس أعمال الرعاية غير
مدفوعة األجر وتصميم وتنفيذ واستعراض سياسات
الرعاية ،بما في ذلك سياسات اإلجازات وغيرها من
اللوائح؛
 تصميم البرامج ،من خالل الحوار االجتماعي ،التي تعزز
العمالة الالئقة والمنتجة في اقتصاد الرعاية ،بما في ذلك
لصالح العاملين في الخطوط األمامية في قطاعات الصحة
والتعليم ورعاية المسنين ،مع مراعاة احتياجات العمال
المهاجرين.
 .164وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تطوير منتجات معرفية جديدة بشأن تقييم آثار األزمة في
الجنسين وتقييم االستثمارات في اقتصاد الرعاية لدعم
االنتعاش؛
 إعداد إرشادات تقنية وتقاسم الممارسات الجيدة بشأن
سياسات الرعاية واإلجازات والسياسات المعنية األخرى
التي تشمل إدماج مسائل الرعاية في السياسات واللوائح
والممارسات الوطنية بشأن العمالة والحماية االجتماعية في
أماكن العمل ،بما في ذلك في المنشآت المتوسطة والصغيرة
وبالغة الصغر؛
 تصميم وتنفيذ أدوات لجمع البيانات وإرشادات لتعزيز قياس
الوقت المنفق في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير
مدفوعة األجر من خالل وحدات استخدام الوقت في
الدراسات االستقصائية عن القوى العاملة؛
 تنفيذ برامج التدريب والتعلم لفائدة الهيئات المكونة،
بالتعاون مع مركز تورينو ،بشأن العمالة الالئقة من أجل
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العاملين في مجال الرعاية وسياسات الرعاية لتعزيز
انتعاش العمالة المراعية لقضايا الجنسين.

الحصيلة  :2-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز
السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تشجيع وضمان
تكافؤ الفرص والمساواة في المشاركة والمعاملة بين
النساء والرجال ،بما في ذلك المساواة في األجر عن
العمل ذي القيمة المتساوية
 .165تشمل فرص االنتعاش المستدام المترافق مع المساواة
الفعلية وعدم التمييز ،في جوهرها معالجة العراقيل قديمة العهد
التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.
وال تزال فجوات األجور بين الجنسين تمثل تحديا ً شديداً
ومستمراً ،إلى جانب االلتزام المتزايد بمعالجتها ،بما في ذلك
من خالل االئتالف الدولي للمساواة في األجور ،وهو شراكة
متعددة أصحاب المصلحة تولت تنسيقها منظمة العمل الدولية
مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي.
 .166وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تطبيق أدوات التشخيص ،بما في ذلك اختبار أساليب جديدة،
لتقييم آثار كوفيد 19-طويلة األمد على أوجه انعدام المساواة
بين الجنسين ،بما في ذلك األجور؛
 تنفيذ تدابير لمعالجة انعدام تكافؤ الفرص القائم ،بما في ذلك
انعدام تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج سوق
العمل ،إلى جانب الفصل بين الجنسين حسب المهنة
والقطاع؛
 تعزيز أساليب جمع بيانات الدراسات االستقصائية ،بما في
ذلك دعم تصميم سياسات االنتعاش القائمة على البينات
والتي تعالج أوجه انعدام المساواة بين الجنسين؛
 وضع وتعزيز القوانين والسياسات والعمليات ،بالتشاور مع
الشركاء االجتماعيين ،للحد من أوجه انعدام المساواة بين
الجنسين ومساعدة منظمات أصحاب العمل ومنظمات
العمال على المشاركة في العمليات ذات الصلة بذلك؛
 وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من أثر األزمات
وتمكين االنتعاش وبناء القدرة على الصمود  -بما في ذلك
في القطاعات األساسية أو الناشئة  -تحترم وتعزز وتحقق
تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل،
وتدابير لضمان تمكين المرأة من المشاركة بفعالية في
عمليات صنع القرار المعنية.
 .167وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 إعداد مبادئ توجيهية وأدوات لدعم الهيئات المكونة في
قياس وتقييم الطريقة التي تؤثر بها األزمات على نحو
مختلف في المرأة والرجل وكيف تسهم المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة ،في منع أوجه انعدام المساواة
وإتاحة انتعاش محوره اإلنسان وبناء القدرة على الصمود
في أوقات األزمات؛
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 تطوير منتجات لتقاسم المعارف بشأن الممارسات الجيدة
لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في القطاعات
الناشئة والقطاعات االستراتيجية للتنمية الوطنية؛
 دعم تبادل السياسات وتقاسم المعارف بين األقران كجزء
من االئتالف الدولي للمساواة في األجور ،لتعزيز الخبرات
في صفوف مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة.

الحصيلة  :3-6زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع
تشريعات وسياسات وتدابير تراعي قضايا الجنسين
من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش
 .168بات التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل أكثر
أهمية من أي وقت مضى .ويجب أن يكون ضمان حق كل فرد
في عالم عمل خال من العنف والتحرش جزءا ً ال يتجزأ من أي
جهد لبناء انتعاش مستدام وتحسين القدرة على الصمود أمام
األزمات المستقبلية.
 .169وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
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الحصيلة  :4-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز
التشريعات والسياسات والتدابير الرامية إلى ضمان
تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في عالم العمل
لصالح األشخاص المعوقين وغيرهم من األشخاص
في أوضاع استضعاف
 .171إن ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في عالم
ي للوفاء بالوعد المتمثل
عمل يتعافى من الجائحةٌ ،
أمر أساس ٌ
أمر يتطلب بينات
في عدم ترك أحد متخلفا ً عن الركب .وهذا ٌ
ومعارف بشأن أشكال التمييز المستمرة والجديدة الناشئة في
سياق كوفيد 19-والتركيز على التداخل واالستراتيجيات
والمنهجيات الهادفة والمتكاملة على السواء للتصدي للتحديات
التي تواجه الفئات المحرومة.
 .172وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:


 تشجيع المصادقة على االتفاقية رقم  190وتنفيذها ،إلى
جانب التوصية رقم 206؛



 إجراء استعراضات ما قبل التصديق للقوانين والممارسات
الوطنية المعنية؛



 تعزيز قاعدة المعارف  -بما في ذلك بأساليب ابتكارية لجمع
البيانات  -بشأن أشكال العنف والتحرش ودوافعها والفئات
المتضررة منها على نحو غير تناسبي والقطاعات أو المهن
أو ترتيبات العمل عالية الخطر والتدابير الوقائية في مكان
العمل؛
 تنمية قدراتها ،بالتعاون مع مركز تورينو ،على تحديد ومنع
ومعالجة العنف والتحرش ،بما في ذلك في االقتصاد غير
المنظم والمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر.
 .170وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تطوير منتجات معرفية جديدة بشأن منع ومعالجة العنف
والتحرش المستندين إلى أسس تمييزية؛
 وضع دليل لدعم القطاع الخاص ،بما في ذلك المنشآت
المتوسطة والصغيرة ،لمنع ومعالجة العنف والتحرش؛
 إجراء بحوث بشأن الروابط القائمة بين العنف والتحرش
ونوع ترتيبات العمل وقطاعات االستخدام والفقر ووضع
فقر العاملين والتعرض لألزمات ؛
 إعداد تقرير عن اإلحصاءات الموجودة بشأن العنف
والتحرش وبشأن تحديد ومناقشة المسائل المفاهيمية المعنية
كإسهام في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لخبراء
إحصاءات العمل ()2023؛
 وضع ونشر أداة لمساعدة الهيئات المكونة على تقدير تكلفة
العنف والتحرش في عالم العمل.



تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالمعوقين ،بما في
ذلك من خالل تعميم مراعاة حقوق المعوقين في تدابير
االنتعاش والتدابير الرامية إلى تحقيق انتقال عادل إلى
االستدامة البيئية؛
وضع وتنفيذ سياسات وبرامج قائمة على الحقوق ومصممة
لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية؛
بناء القدرات للتصديق على اتفاقية الشعوب األصلية
والقبلية( 1989 ،رقم  )169وتنفيذها تنفيذاً فعاالً؛
تعزيز جمع وتحليل بيانات سوق العمل المصنفة فيما يتعلق
بعدم التمييز وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .173وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:










إجراء ونشر بحوث بشأن التمييز والتداخل باالستناد إلى
الجنس أو اإلعاقة أو فيروس نقص المناعة البشرية أو
عوامل أخرى ،من قبيل الوضع الصحي الحقيقي أو
المتصور والعرق واالنتماء اإلثني والتوجه الجنسي والهوية
الجنسانية؛
تصميم ونشر المنتجات المعرفية واإلرشادات السياسية
الموجهة نحو العمل والتي تعزز المساواة واإلدماج
والتنوع؛
وضع واختبار أساليب جديدة قائمة على الحقوق إلدماج
ذوي اإلعاقة ،مع التركيز على المهارات والعمالة في
االقتصادات الرقمية والخضراء وباالستناد إلى خبرات
الشبكة العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة باألعمال
واإلعاقة؛
تطوير ونشر المعارف واإلرشادات بشأن فيروس نقص
المناعة البشرية في عالم العمل ،مع مراعاة الدروس
المستخلصة من كوفيد19-؛
اإلسهام في توجيه العمل المتسق على نطاق منظومة األمم
المتحدة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية تمشيا ً مع
االتفاقية رقم  ،169بما في ذلك من خالل المشاركة في
مبادرات تنمية قدرات سائر كيانات األمم المتحدة.
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النتيجة  :7حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل
التحديات المستمرة واالحتياجات والفرص الناشئة
 .174لقد كشفت جائحة كوفيد 19-كذلك عن التوزيع غير
المتكافئ لحماية العمل في صفوف العمال ،مما أضر بالبعض
منهم ضررا ً بالغا ً ألنهم لم يحظوا بالحماية الكافية من الفيروس
وفقدان سبل العيش .وفي الوقت ذاته ،أدت الجائحة إلى تسريع
وتيرة التحوالت التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تنظيم العمل (من قبيل العمل عن بعد
ومنصات العمل الرقمية) ،مما خلق فرصا ً جديدة لكنه أثار
أيضا ً في كثير من األحيان تحديات شملت المكاسب والعقود
المتدنية والمتقلبة وظروف العمل غير اآلمنة وغير الصحية
وأوقات العمل الطويلة وغير المتوقعة ومسائل خصوصية
العمال .وتأتي هذه التحديات الجديدة على رأس الشواغل طويلة
األمد مثل العمل غير المنظم وعمل األطفال ،والتي يُحتمل أن
تتفاقم مرة أخرى مع األزمة.
 .175وينبغي أن يعيد االنتعاش الشامل والمستدام تأكيد أهمية
جميع المبادئ والحقوق األساسية في العمل .ومن الضروري
أن يستند إلى الصلة الوثيقة بين الصحة العالمية وعالم العمل،
إذ إن أماكن العمل اآلمنة واستعدادها لحاالت الطوارئ
المستقبلية في مجال الصحة والسالمة شر ٌ
ي لضمان
ط أساس ٌ
صحة العمال وإنتاجية العمل .وستشكل حماية األجور ،ال سيما
عند الطرف األدنى من سلم التوزيع ،عنصرا ً أساسيا ً لحماية
أمن دخل العمال والطلب اإلجمالي على السواء .ويُمكن
لترتيبات وقت العمل ،مثل العمل عن بعد وتقاسم العمل ،في
حال إدارتها على نحو سليم ،أن تساعد العمال والمنشآت على
التكيف بشكل أفضل مع الظروف االقتصادية المتقلبة .ومن
شأن اإلدارة األكثر فعالية والقائمة على البينات لهجرة اليد
العاملة أن تُؤدي إلى تقليل حاالت سوء االستخدام والسمة غير
المنظمة ،وأن تلبي في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل في
بلدان المنشأ وبلدان المقصد.
 .176وإحراز التقدم في ضمان الحماية الكافية والفعالة في
ي إلعادة العالم إلى المسار الذي
العمل للجميع ٌ
أمر ضرور ٌ
حدده برنامج عام  ،2030ال سيما فيما يتعلق بالهدف  8من
أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي
والهدف  10من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد من أوجه
انعدام المساواة.

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022
 .177إن طموح إعالن المئوية إلى تعزيز مؤسسات العمل
لضمان الحماية الكافية لجميع العمال والتأكيد من جديد على
أهمية عالقة االستخدام واالعتراف في الوقت ذاته بنطاق
السمة غير المنظمة والحاجة إلى تسريع وتيرة االنتقال إلى
السمة المنظمة ،سيستمر في توجيه عمل منظمة العمل الدولية
في هذا المجال.

 .178وستلقى الجهود الرامية إلى تعزيز المبادئ والحقوق
األساسية في العمل ككل متكامل ،الدعم من خالل توسيع نطاق
الشراكات ،بما في ذلك مع القطاع الخاص .وسيُستفاد من
التكنولوجيا الرقمية لالعتراف بعالقات االستخدام حيثما
ُوجدت ،وتحسين االمتثال للقانون .وست ُ َّ
عزز البينات والمساعدة
التقنية لتنوير عملية تحديد األجور التي توازن بين احتياجات
العمال وأسرهم والمسارات الوطنية للنمو االقتصادي واستدامة
المنشآت .وسيجري تعميق المعارف والمساعدة بشأن العمل
عن بعد ،بما في ذلك آثاره في الصحة والسالمة المهنيتين،
وست ُ َّ
عزز في الوقت ذاته أوجه التآزر بين وزارات العمل
والصحة ،بما في ذلك من أجل تحسين التأهب لحاالت
الطوارئ المتعلقة بالصحة والسالمة .وستُعطى األولوية لمنع
إضفاء السمة غير المنظمة على الوظائف ومعالجة الفجوات
التنظيمية المتعلقة بعمل المنصات الرقمية ،وكذلك إشراك
العمال المهاجرين في جهود االنتعاش ،بما في ذلك إعادة إدماج
المهاجرين العائدين في بلدانهم األصلية .وستسترشد المبادرات
المحددة في هذه المجاالت بالدروس المستخلصة من تنفيذ
برنامج منظمة العمل الدولية في فترات السنتين السابقة وتُكيف
مع الظروف االجتماعية واالقتصادية المتغيرة واحتياجات
الهيئات المكونة.

الحصيلة  :1-7زيادة قدرة الدول األعضاء
على ضمان احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ
والحقوق األساسية في العمل
 .179سيبقى دعم منظمة العمل الدولية للدول األعضاء في
احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيزها
وتحقيقها ،من األولويات بالنظر إلى خطر تراجع هذه الحقوق
بسبب أزمة كوفيد .19-كما ستعطى األولوية الحترام وتعزيز
الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة
الجماعية ،بما في ذلك في االقتصاد الرقمي .وست ُ َّ
عزز إجراءات
اإلنفاذ واالمتثال في قطاعات من قبيل القطن والتعدين
والتصنيع ،بما في ذلك على امتداد سالسل التوريد واإلمداد
ومسارات التوظيف ،وكذلك بالنسبة إلى العمال المهاجرين.
وباالستناد إلى الزخم المنبثق عن التصديق العالمي على
االتفاقية رقم  182واحتفال األمم المتحدة بسنة 2021
باعتبارها السنة الدولية للقضاء على عمل األطفال ،سيُعطي
البرنامج الدولي الرائد للقضاء على عمل األطفال وأكثر
األولوية إلجراءات اإلنفاذ والتعليم ودعم سبل العيش،
وسيرصد التقدم المحرز .وسيجري تعميق وتوسيع نطاق
الشراكات االستراتيجية مع البلدان الرائدة في التحالف 7-8
واليونيسف وسائر أصحاب المصلحة المعنيين.
 .180وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 وضع سياسات وأطر قانونية وتدابير أخرى أقوى لتحقيق
المبادئ والحقوق األساسية في العمل في سياق مبادرات
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االنتعاش ،من خالل استراتيجية متكاملة تعزز طبيعتها
المتعاضدة ،مع التركيز على الحرية النقابية واإلقرار الفعلي
بالحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على التمييز في
العمل ،ومن خالل توسيع نطاق البرنامج الرائد المعنون
العمل األفضل؛

المستدامة .وستُعزز منظمة العمل الدولية السالمة والصحة
المهنيتين باعتبارهما دعامة من دعائم استراتيجيات وأطر
التنمية الوطنية ،بما في ذلك إطار برنامج منظمة العمل الدولية
الرائد المعنون السالمة  +الصحة للجميع وصندوقه "الرؤية
صفر" .وستهدف التدخالت إلى ترويج السالمة والصحة
المهنيتين على المستوى العالمي ،بما في ذلك من خالل حملة
تصديق جديدة وتعزيز نُظم وطنية للسالمة والصحة المهنيتين
واستراتيجيات وخدمات شاملة ومكيفة بشكل أفضل للسالمة
والصحة المهنيتين تستهدف القطاعات وفئات العمال األكثر
تضررا ً من األزمة .كما ستدعم منظمة العمل الدولية الحوار
السياسي بشأن اإلدراج المحتمل للسالمة والصحة المهنيتين
في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في
العمل ،وستواصل التحضير للصكوك المعيارية الجديدة
للسالمة والصحة المهنيتين بشأن المخاطر البيولوجية
والكيميائية واألرغونومية.

 تعزيز قدراتها على القضاء التدريجي على عمل األطفال
واالتجار بالبشر والعمل الجبري ،بالشراكة مع الجهات
الفاعلة األخرى من خالل البرنامج الدولي للقضاء على
عمل األطفال وأكثر.

 .183وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:

 بناء القدرات إلعداد التقارير السنوية عن المؤشر 1-7-8
من أهداف التنمية المستدامة بشأن عمل األطفال ،إلدراجه
في قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية
 ILOSTATوالمؤشرات األخرى المتعلقة بالمبادئ
والحقوق األساسية في العمل ،لدعم جهود االمتثال وصنع
السياسات؛
 تسخير التكنولوجيات الرقمية لتعزيز رصد عمل األطفال
والعمل الجبري وتعبئة الموارد وإقامة الشراكات أو
تعزيزها لهذا الغرض؛

 .181وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تحديث اإلرشادات السياسية لمساعدة الهيئات المكونة على
تنفيذ النُهج المتكاملة لتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في
العمل ،باالستناد إلى الدروس المستخلصة والممارسات
الجيدة المستمدة من تجربة البلدان؛
 مواصلة الجهود الترويجية العالمية لدعم التصديق على
االتفاقيات األساسية ،مع التركيز على االتفاقيتين رقم 87
ورقم  98وبروتوكول عام  2014التفاقية العمل الجبري،
 ،1930كمتابعة للقرارات التي اتخذها مؤتمر العمل الدولي
حول المناقشات المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األساسية
في العمل ( )2017والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي
( ،)2019مع مراعاة المسائل المحددة بموجب متابعة
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق
األساسية في العمل؛
 تطوير ونشر منتجات التوعية لدعم مبادرات التحالف 7-8
والبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال وأكثر ،ال سيما
من خالل المؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال
والعمل الجبري المزمع عقده في عام 2022؛
 تحديث ونشر التقرير العالمي عن اقتصاديات العمل
الجبري.

الحصيلة  :2-7زيادة قدرة الدول األعضاء
على ضمان ظروف عمل آمنة وصحية
 .182أكدت جائحة كوفيد ،19-إلى جانب أكثر من 2.78
مليون حالة وفاة سنويا ً بسبب الحوادث المهنية أو األمراض
المرتبطة بالعمل ،أهمية السالمة والصحة المهنيتين بالنسبة إلى
مشاريع األعمال والخدمات العامة واستراتيجيات االنتعاش

 صياغة أو استعراض السياسات والبرامج الوطنية ،تمشيا ً
مع اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين( 1981 ،رقم )155
واتفاقية خدمات الصحة المهنية( 1985 ،رقم )161
واإلطار الترويجي التفاقية السالمة والصحة المهنيتين،
( 2006رقم  )187وبروتوكول عام  2002التفاقية
السالمة والصحة المهنيتين 1981 ،كعناصر تمكينية
لالستجابات المدمجة في مكان العمل وعلى المستوى
الوطني إزاء التحديات التي تطرحها السالمة
والصحة المهنيتان ،وكجزء من خطط االنتعاش لفترة ما
بعد كوفيد .19-وستولي األنشطة القطرية اهتماما ً خاصا ً
للمخاطر التي تؤثر في الصحة العقلية والعمل عن بعد ومنع
الحوادث الصناعية الكبرى وإعادة تصميم خدمات السالمة
والصحة المهنيتين للوصول إلى جميع العمال ،ال سيما في
االقتصاد غير المنظم ،بغض النظر عن وضع المهاجر؛
 اعتماد نُظم شاملة إلدارة السالمة والصحة المهنيتين
على جميع المستويات ،بما في ذلك االستعداد لحاالت
الطوارئ؛
 تعزيز النُظم الوطنية إلعداد التقارير واإلخطار عن
الحوادث واألمراض المهنية وإحصاءات السالمة والصحة
المهنيتين ،بما في ذلك ما يتعلق بإعداد التقارير عن المؤشر
 1-8-8من أهداف التنمية المستدامة؛
 دعم التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة في مجال السالمة
والصحة المهنيتين وتنمية قدرات معاهد السالمة والصحة
المهنيتين وخدمات الصحة المهنية والرابطات المهنية
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.
 .184وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تحديث التقديرات العالمية بشأن األمراض واإلصابات
المرتبطة بالعمل وتعزيز قاعدة المعارف بشأن قدرة مكان
العمل على الصمود أمام حاالت الطوارئ في مجال السالمة
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والصحة المهنيتين ومخاطر السالمة والصحة المهنيتين
المرتبطة بالعمل عن بعد واألخطار النفسية واالجتماعية؛

 .187وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:

 نشر المعارف والتقديرات والممارسات المرتبطة بالسالمة
والصحة المهنيتين ،بما في ذلك من خالل االئتالف العالمي
من أجل السالمة والصحة في العمل ومبادرة اليوم العالمي
للسالمة والصحة في العمل والمشاركة في شبكات وأحداث
إقليمية تُعنى بالسالمة والصحة المهنيتين؛

 إعداد ونشر طبعة تقرير األجور في العالم للفترة -2022
2023؛

 تنمية قدرة موظفي السالمة والصحة المهنيتين في
المنظمات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات
العمال والمنشآت وخدمات الصحة المهنية ،بما في ذلك من
خالل الندوات عبر اإلنترنت ومنصات التدريب الرقمية،
بالتعاون مع مركز تورينو.

الحصيلة  :3-7زيادة قدرة الدول األعضاء على تحديد
أجور مالئمة وتعزيز وقت العمل الالئق
 .185يتطلب االنتعاش لتحقيق اقتصادات ومجتمعات أكثر
شموالً تحديد أجور مالئمة ومتوازنة ،ال سيما بالنسبة إلى
ماليين العمال ذوي األجور المتدنية في جميع أنحاء العالم،
وكثيرون منهم يعملون في القطاع غير المنظم .ومن
الضروري بذل جهود أقوى إلرساء حد أدنى مناسب لألجور،
فضالً عن أجور متفاوض عليها جماعيا ً ومنع اإلفراط في
ساعات العمل الطويلة والحد من البطالة الجزئية المرتبطة
بالوقت وضمان فترات راحة كافية .ومن الحيوي أيضا ً تعزيز
ترتيبات وقت العمل وتنظيم العمل من أجل توازن أفضل بين
العمل والحياة بالنسبة إلى المرأة والرجل وتمكين العمال
وأصحاب العمل من االتفاق على حلول تراعي احتياجاتهم.
 .186وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تصميم وإعمال حد أدنى مناسب لألجور ،يكون قانونيا ً أو
متفاوضا ً عليه ،مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم
والعوامل االقتصادية؛
 التفاوض على األجور من خالل المفاوضة الجماعية ،مع
مراعاة المؤشرات االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية أو
الوطنية ،فضالً عن الظروف القائمة في قطاعات أو
شركات محددة؛
 اعتماد وإعمال وتقييم تدابير ترمي إلى تعزيز كفاءة وعدالة
نُظم األجور وضمان دفع األجور وتخفيف األثر السلبي
لألزمات االقتصادية في األجور والعمالة؛
 تعزيز القوانين والسياسات والتدابير المتعلقة بالحدود
الزمنية للعمل وفترات الراحة ،فضالً عن تنفيذها؛
 وضع وتنفيذ قوانين وسياسات وتدابير وطنية تعزز ترتيبات
وقت العمل وترتيبات تنظيم العمل األخرى ،من قبيل العمل
عن بعد ،وتتيح تحقيق توازن بين العمل والحياة وإدخال
تكييفات على اضطرابات ظروف العمالة أو العمل.

 إعداد استعراض لتحديد األجور من خالل المفاوضة
الجماعية ،بما في ذلك للمؤشرات المستخدمة في التفاوض
بشأن األجور في سياقات مختلفة؛
 عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بأجور البحارة التابعة
للجنة البحرية المشتركة بهدف تحديث الحد األدنى الشهري
األساسي ألجور البحارة القادرين ليصبح نافذاً اعتباراً من
 1كانون الثاني /يناير 2024؛
 إعداد تقرير يحلل تداعيات آثار جائحة كوفيد 19-في
ساعات العمل وترتيبات وقت العمل والعمل عن بعد.

الحصيلة  :4-7زيادة قدرة الدول األعضاء على توفير
حماية عمل مناسبة للعمال في ترتيبات العمل المتنوعة،
بما في ذلك منصات العمل الرقمية وفي العمالة
غير المنظمة
 .188وضع العديد من الدول األعضاء تدابير ابتكارية لحماية
العمل دعما ً للعمال األكثر تضرراً من الجائحة ،بما في ذلك ما
يتعلق بترتيبات العمل المتنوعة والعمالة غير المنظمة .وينبغي
أن يستند االنتعاش إلى هذه التدابير .وفي هذا السياق ،ستعطي
منظمة العمل الدولية األولوية لضمان استخدام بعض ترتيبات
العمل للغرض المقصود منها وعدم التحايل على التزامات
العمل وتكييف إجراءات حماية العمل حسب الضرورة
والحيلولة دون إضفاء السمة غير المنظمة على الوظائف
المنظمة وتعزيز إضفاء السمة المنظمة على العمالة غير
المنظمة في المنشآت المنظمة واألسر المعيشية ،تمشيا ً مع
التوصية رقم  .204وسيجري تعميق المعارف واإلجراءات
بشأن العمالة المنتجة والعمل الالئق على المنصات الرقمية.
 .189وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 إجراء تشخيصات تراعي قضايا الجنسين بشأن البيئة
التنظيمية وفجوات االمتثال في حماية العمل بالنسبة إلى
العمال في ترتيبات العمل المتنوعة ،بما في ذلك على
المنصات الرقمية ،فضالً عن العمالة غير المنظمة في
المنشآت المنظمة واألسر المعيشية ،وتقييم مدى
انتشارها والعوامل المحركة لها وأوجه استضعاف العمال
المعنيين؛
 اعتماد السياسات وإصالح القوانين واللوائح وتحسين آليات
االمتثال لضمان الحماية الكافية للعمال في ترتيبات العمل
المتنوعة؛
 إجراء تقييمات للمخاطر الناجمة عن األزمات فيما يتعلق
بإضفاء السمة غير المنظمة على الوظائف المنظمة ،بهدف
منعها أو التخفيف من حدتها أو إزالتها؛
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 وضع سياسات متكاملة ومراجعة التشريعات وآليات
االمتثال لتسهيل انتقال العمال في العمالة غير المنظمة إلى
السمة المنظمة و/أو الحيلولة دون إضفاء السمة غير
المنظمة على الوظائف؛

منظمة العمل الدولية على تعزيز أطر ومؤسسات هجرة اليد
العاملة القائمة على الحقوق والمراعية لقضايا الجنسين
والخدمات المكيفة معها ،من خالل نُهج تشمل جميع مستويات
الحكومة ودورة الهجرة باالستناد إلى الحوار االجتماعي.

 بناء قدرة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لتقديم
الخدمات إلى العمال المنزليين وأصحاب عملهم ،على
التوالي وخفض ومنع االستخدام غير المنظم في المنشآت
المنظمة.

 .192وعلى الصعيدين القطري واإلقليمي ،ستدعم منظمة
العمل الدولية هيئاتها المكونة ،من أجل:

 .190وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تحديث البحوث بشأن تعزيز حماية العمل بالنسبة إلى
العمال في ترتيبات العمل المتنوعة ،ال سيما عمل
المنصات ،مع مراعاة الفرص التي قد تستحدثها ،وبشأن
خصوصية العمال وحماية البيانات الشخصية؛
 إعداد معلومات إحصائية عن النساء والرجال في االقتصاد
غير المنظم (المؤشر  1-3-8من أهداف التنمية المستدامة)
واإلسهام في مراجعة المنهجية اإلحصائية بشأن العمل غير
المنظم كإسهام في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين
لخبراء إحصاءات العمل ()2023؛
 وضع إرشادات عملية إلجراء تقييم للمخاطر تتواله
مفتشيات العمل وسلطات اإلنفاذ المعنية األخرى للكشف
عن العمالة غير المنظمة ومعالجتها ،ال سيما العمل غير
المعلن عنه؛
 استعراض الممارسات القطرية الحالية ووضع منهجية
تراعي قضايا الجنسين لتقييم ومعالجة مخاطر إضفاء السمة
غير المنظمة على الوظائف المنظمة؛
 توثيق أثر اتفاقية العمال المنزليين( 2011 ،رقم )189
واتفاقية العمل في المنزل( 1996 ،رقم  ،)177في القوانين
الوطنية وتنفيذها وصياغة توصيات سياسية لتحسين
فعاليتها.

الحصيلة  :5-7زيادة قدرة الدول األعضاء
على وضع أطر ومؤسسات وخدمات عادلة وفعالة
لهجرة اليد العاملة لحماية العمال المهاجرين
 .191كشفت جائحة كوفيد 19-عن مواطن العجز واسعة
النطاق في حماية العمال المهاجرين في إطار النماذج الحالية
إلدارة هجرة اليد العاملة .ولقد فقد العديد من هؤالء العمال
وظائفهم ولم يعد بإمكانهم الحصول على األجور والحماية
االجتماعية ،أو أُجبروا على العودة إلى بلدان تعاني من ارتفاع
معدالت البطالة واضطراب قطاع األعمال .وإلعادة البناء
بشكل أفضل ،ينبغي أن تشمل جهود االنتعاش االجتماعي
واالقتصادي العمال المهاجرين ،بمن فيهم المهاجرون
العائدون ،لمصلحة هؤالء العمال والمجتمعات المضيفة على
السواء .ومثلما أظهرت التجربة في العديد من البلدان ،أدى
عدم حماية العمال المهاجرين من الفيروس في أماكن العمل
إلى انتشاره في المجتمع بأسره .ولتحقيق هذه الغاية ،ستعمل

 المضي قدما ً بنُظم حماية األجور وظروف العمل والمعيشة
وقابلية نقل المستحقات وسبل الوصول إلى الحماية
االجتماعية والعدالة ،من خالل اإلرشادات الجديدة وآليات
االنتصاف وتقديم خدمات الدعم وتنمية قدرات منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال؛
 تعزيز الحوار الثالثي اإلقليمي الفرعي واألقاليمي والقدرة
المؤسسية العتماد أطر وطنية وثنائية وإقليمية عادلة لهجرة
اليد العاملة باالستناد إلى معايير العمل الدولية المعنية؛
 االرتقاء بنماذج التدخل الموضوعة في الفترة -2020
 2021لدعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وإعادة إدماج
المهاجرين العائدين وتوفير العمالة المنتجة والعمل الالئق
لصالح العمال المهاجرين ،ال سيما النساء والشباب؛
 تنمية قدرة مؤسسات إدارة هجرة اليد العاملة للمضي قدما ً
بتنمية المهارات واالعتراف بها من أجل العمال المهاجرين
من خالل الشراكات العالمية للمهارات ووسائل أخرى؛
 بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والشركاء المعنيين اآلخرين ،تنفيذ اإلرشادات والممارسات
الجيدة بشأن إدماج الالجئين واألشخاص النازحين في سوق
العمل ،بمن في ذلك المتأثرون من تغير المناخ.
 .193وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 اتخاذ إجراءات مشتركة مع شبكة األمم المتحدة للهجرة
وصندوق األمم المتحدة االستئماني المتعدد الشركاء المعني
بالهجرة والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء اآلخرين سعيا ً
إلى تحقيق والية منظمة العمل الدولية وتعزيز معاييرها
وأدواتها وإرشاداتها المعنية في سياق االتفاقات العالمية
المتعلقة بالهجرة والالجئين؛
 دعم تنفيذ إرشادات منظمة العمل الدولية وعلى نطاق
منظومة األمم المتحدة بشأن اتفاقات العمل الثنائية ،بما في
ذلك من خالل التدخالت التجريبية عبر ممرات الهجرة؛
 إطالق مركز للمعارف بشأن مبادرة التوظيف العادل إلعداد
وتبادل البحوث والبيانات والممارسات الجيدة؛
 تحديث التقديرات العالمية واإلقليمية لمنظمة العمل الدولية
بشأن العمال المهاجرين ،بما في ذلك في اقتصاد
الرعاية؛ البيانات بشأن تكاليف التوظيف بالنسبة إلى
المؤشر  1-7-10من أهداف التنمية المستدامة؛ المبادئ
التوجيهية بشأن إحصاءات الهجرة الدولية لليد العاملة من
أجل المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لخبراء إحصاءات
العمل (.)2023
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النتيجة  :8حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع
التحديات المستمرة واالحتياجات
والفرص الناشئة

مجال تركيز منظمة العمل الدولية
في الفترة 2023-2022

 .194كشفت أزمة كوفيد 19-عن العواقب االجتماعية
واالقتصادية المدمرة للصدمات النظامية في ظل عدم وجود
حماية اجتماعية شاملة وكافية ،مع األخذ في االعتبار وجود
 31في المائة فقط من سكان العالم ممن يتمتعون بحماية
اجتماعية شاملة ،في حين ال يتمتع  55في المائة منهم بأي
تغطية على اإلطالق ،ال سيما أولئك الذين يعملون في االقتصاد
غير المنظم .وفي الوقت نفسه ،شكلت نُظم الحماية االجتماعية
جزءا ً ال غنى عنه من االستجابة السياسية المنسقة لألزمة
الناتجة عن الجائحة .وتدخل العديد من الدول األعضاء على
نحو حاسم لضمان وصول الناس بفعالية إلى الرعاية الصحية،
من دون التسبب في مزيد من المشقة ،بالترافق مع دعم األمن
الوظيفي وأمن الدخل لألشخاص األكثر تضرراً ،وبالتالي
تعزيز قدرة العمال والمنشآت واالقتصادات والمجتمعات على
الصمود .كما أعطت االستجابات مكانة بارزة للنُهج األكثر
شموالً إزاء الحماية االجتماعية بالنظر إلى القيود المفروضة
على شروط االستهداف الضيق والرصد الدقيق .وفي مرحلة
االنتعاش ،يتعين على البلدان :تعزيز نُظم الحماية االجتماعية
لديها عن طريق سد الفجوات القائمة في التغطية والمالءمة
على وجه االستعجال من خالل حلول سياسية مكيفة؛ استعادة
وضمان الموارد المالية الالزمة بطريقة مستدامة ومنصفة في
سياق اقتصادي ومالي صعب؛ تعزيز التنسيق بين
الحماية االجتماعية وسياسات العمالة والسياسات االقتصادية
والمالية.

 .197ستظل االستراتيجية راسخة في معايير العمل الدولية،
ال سيما اتفاقية الضمان االجتماعي (المعايير الدنيا)1952 ،
(رقم  )102وتوصية أرضيات الحماية االجتماعية2012 ،
(رقم  ،)202وفي الحوار االجتماعي ،مما يعزز نهج منظمة
العمل الدولية لضمان الحماية االجتماعية الشاملة والمالئمة
طوال حياة الناس .وسيجري تكثيف العمل لتعزيز نُظم الحماية
االجتماعية بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع
نطاق أمن الدخل ليشمل العمال في جميع أنواع العمالة ،بمن
فيهم العاملون في االقتصادات غير المنظمة والريفية
والعاملون لحسابهم الخاص والعمال المهاجرون وسائر الفئات
التي تعاني من أوضاع االستضعاف .وستركز المساعدة على
التأمين الصحي وإعانات المرض والبطالة وعلى تسريع وتيرة
إرساء أرضيات الحماية االجتماعية.

 .195وسيتعين على سياسات الحماية االجتماعية أيضا ً
االستمرار في معالجة المستويات العالية من السمة غير
المنظمة وانعدام المساواة فضالً عن التغيرات التحويلية في
عالم العمل ،المدفوعة باالبتكارات التكنولوجية والتحوالت
الديمغرافية والتغير البيئي والمناخي والتي تزيد من حدة
التحديات التي تواجهها نُظم الحماية االجتماعية.
 .196وإدراكا ً للدور المهم للحماية االجتماعية كعامل استقرار
اجتماعي واقتصادي ،ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لجعل
حق اإلنسان في الضمان االجتماعي حقيقة واقعة للجميع .ولن
يكون باإلمكان دعم االنتعاش والتخفيف من األزمات في
المستقبل إال إذا سارت البلدان قدما ً نحو إرساء نُظم حماية
اجتماعية شاملة ومستدامة ومستجيبة للصدمات .وسياسات
الحماية االجتماعية التي تُمكن الناس من تحسين فرص اجتياز
الفترات االنتقالية في الحياة والعمل والتغيرات الهيكلية في
سوق العمل والصدمات النظامية واستكمال سياسات العمالة،
تستجيب على نحو أفضل لنداء إعالن المئوية من أجل مستقبل
عمل متمحور حول اإلنسان وتُسهم في تحقيق برنامج
عام .2030

 .198كذلك ،ستنكب منظمة العمل الدولية على تعزيز تصميم
استجابات سياسية متكاملة للحماية االجتماعية لمعالجة
التغيرات التحويلية في عالم العمل وحماية العمال وأصحاب
العمل ،بالترافق مع تسهيل عمليات االنتقال العادلة .وستواصل
تعزيز قدرات هيئاتها المكونة على صياغة وتنفيذ ورصد
سياسات الحماية االجتماعية الوطنية وتعزيز التنسيق مع
سياسات العمالة التي تدعم خلق الوظائف وإضفاء السمة
المنظمة واكتساب المهارات .وسينصب التركيز بصورة
خاصة على الدعوة إلى إيجاد حيز مالي كاف وإثبات الجدوى
االقتصادية من الحماية االجتماعية من خالل تعزيز الروابط
بين استحداث الوظائف الالئقة واستدامة نُظم الحماية
االجتماعية وعلى تعزيز دورها في الربط بين السالم والتنمية
والشؤون اإلنسانية .وستوفر نتائج المناقشة المتكررة بشأن
الحماية االجتماعية (الضمان االجتماعي) المزمع إجراؤها في
مؤتمر العمل الدولي في عام  2021إرشادات إضافية من أجل
إرساء نُظم مستدامة وشاملة للحماية االجتماعية.
 .199وستستند استراتيجية البرنامج العالمي الرائد بشأن
إرساء أرضيات الحماية االجتماعية للجميع ،إلى الدروس
المستخلصة لتعزيز الدعم االستشاري التقني المقدم إلى البلدان
لتحقيق أهداف الحماية االجتماعية الواردة في برنامج عام
 .2030وستواصل منظمة العمل الدولية تعزيز تعاونها مع
وكاالت األمم المتحدة والشراكات متعددة أصحاب المصلحة،
بما في ذلك الشراكة العالمية من أجل الحماية االجتماعية
الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام
 ،2030لتقديم خدمات استشارية تقنية منسقة إلى الهيئات
المكونة والحفاظ على الحماية االجتماعية في صدارة البرامج
العالمية واإلقليمية والوطنية ،مما يثبت أهمية االستثمار العام
في الحماية االجتماعية .وستضطلع منظمة العمل الدولية،
استنادا ً إلى دورها القيادي المعترف به على الصعيد الدولي في
إدارة نظام شامل إلحصاءات ومؤشرات الحماية االجتماعية،
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بتعزيز رعايتها للمؤشر  1-3-1من أهداف التنمية المستدامة
للسعي بنشاط إلى تشجيع إدماج نتائج الحماية االجتماعية في
أطر األمم المتحدة للتعاون.

الحصيلة  :1-8زيادة قدرة الدول األعضاء
على استحداث أو إصالح االستراتيجيات أو السياسات
أو األطر القانونية الوطنية المستدامة للحماية االجتماعية
لتوسيع نطاق تغطية اإلعانات وتحسين مالءمتها
 .200يتطلب تعزيز نُظم الحماية االجتماعية إيالء اهتمام
متزايد إلى تكييف استراتيجيات وسياسات الحماية االجتماعية
وأطرها القانونية ،باالستناد إلى الحوار االجتماعي ،مع عالم
العمل المتغير بطريقة تراعي قضايا الجنسين وضمان أساس
مالي منصف ومستدام ،بما في ذلك حيز مالي كاف .وستُقدم
مشورة محددة في هذا الصدد عن طريق العمل بالشراكة مع
كيانات األمم المتحدة األخرى من قبيل اليونيسف ،من خالل
مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية
االجتماعية والشراكة العالمية من أجل الحماية االجتماعية
الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام
 ،2030والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لحماية وزيادة
مستويات اإلنفاق االجتماعي.
 .201وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تكييف سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعية لديها
للتعامل مع االنتعاش من أزمة كوفيد 19-والتغيرات في
عالم العمل ،ال سيما لتوسيع نطاق التغطية وتعزيز كفاية
اإلعانات وضمان تمويلها الكافي والمستدام؛
 تصديق وتطبيق اتفاقية الضمان االجتماعي (المعايير
الدنيا)( 1952 ،رقم  )102وسائر معايير الضمان
االجتماعي المحدثة؛
 تعزيز قدرتها على تصميم وتنفيذ ورصد نُظم الحماية
االجتماعية ،بالتعاون مع مركز تورينو ،وإذكاء الوعي
بالحماية االجتماعية؛
 تعميق الشراكات االستراتيجية لضمان إدراج الحماية
االجتماعية في أطر األمم المتحدة للتعاون وإعطائها
األولوية في االستراتيجيات الوطنية لتمويل أهداف التنمية
المستدامة ،بما في ذلك في الحوار مع المؤسسات المالية
الدولية.
 .202وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 وضع سياسات وإرشادات تقنية باالستناد إلى الممارسات
الجيدة بشأن التمويل المستدام لنُظم الحماية االجتماعية؛
 استحداث أدوات كمية على اإلنترنت لتحديد وتقييم تكاليف
االستدامة المالية وخيارات الحيز المالي لنُظم الحماية
االجتماعية ،بما في ذلك المعاشات التقاعدية والنُظم الصحية
وخطط التأمين ضد إصابات العمل ،وكذلك لخدمات
الرعاية؛
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 تعزيز نهج منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة القائم على
الحقوق تمشيا ً مع معايير العمل الدولية من خالل الشراكات
متعددة أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الشراكة العالمية من
أجل الحماية االجتماعية الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة بحلول عام  2030وشبكة األعمال
العالمية من أجل أرضيات الحماية االجتماعية وشبكة
الحماية االجتماعية والحرية والعدالة من أجل العمال؛
 التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بشأن اإلنفاق
االجتماعي ،بما في ذلك في سياق أطر التمويل الوطنية
المتكاملة للتنمية المستدامة ،للدعوة إلى وضع سياسات مالية
أكثر مالءمة لتطوير الحماية االجتماعية؛
 إجراء بحوث بشأن أثر الحماية االجتماعية في الفقر وانعدام
المساواة واإلنتاجية واستقرار االقتصاد الكلي وبوصفها
عامالً مسرعا ً لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة،
ال سيما الغايات  3-1و 8-3و 4-5و 5-8و.4-10

الحصيلة  :2-8زيادة قدرة الدول األعضاء على تحسين
إدارة نُظم الحماية االجتماعية واستدامتها
 .203من أجل تحقيق االنتعاش المستدام بعد كوفيد19-
وزيادة القدرة على الصمود ،يتطلب تعزيز نُظم الحماية
االجتماعية الوطنية بذل جهود منسقة ،باالستناد إلى الحوار
االجتماعي ،لتحسين إدارتها واستدامتها ،بما في ذلك النُظم
والبرامج االكتتابية وغير االكتتابية التي تشكل جزءا ً منها.
ويشمل ذلك بوجه خاص ،تعزيز القدرات الوطنية لتصميم
وتنظيم وإدارة وتمويل وتنسيق ورصد نُظم وبرامج الحماية
االجتماعية تمشيا ً مع معايير الضمان االجتماعي الدولية
وبمشاركة الشركاء االجتماعيين .ومن شأن وضع وتنفيذ
أدوات تقييم الحماية االجتماعية المشتركة بين الوكاالت،
بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين ،أن
يسهل تعميم معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها في عمل
األمم المتحدة المشترك.
 .204وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:
 تحسين اإلدارة والتنسيق المؤسسي واإلدارة القائمة على
الحقوق وتنفيذ نُظم الحماية االجتماعية ،بما في ذلك نُظم
اإلدارة والمعلومات الشاملة والقوية واستخدام التكنولوجيات
الرقمية؛
 تحسين اإلدارة المالية واالستدامة االقتصادية لنُظـم /برامـج
الحمايـة االجتماعيـة لمـا بعـد االنتعـاش مـن كوفيد،19-
المكيفة مع عالم العمل ودعم عمليات االنتقال المتصلة
بسوق العمل؛
 تعزيز القدرات اإلحصائية لرصد نُظم الحماية االجتماعية
الخاصة بها وتتبع التقدم المحرز في تحقيق الحماية
االجتماعية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المعنية ،من
خالل البيانات اإلدارية والدراسات االستقصائية والبيانات
الكلية ،بما في ذلك في سياق أطر األمم المتحدة للتعاون؛
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 تحسين القدرات على التنسيق المؤسسي وتسيير الشؤون
اإلدارية والمالية والتعليم ،بالتعاون مع مركز تورينو؛

 .207وعلى الصعيد القطري ،ستدعم منظمة العمل الدولية
هيئاتها المكونة ،من أجل:

 تعزيز الحوار االجتماعي بشأن الحماية االجتماعية ،بما في
ذلك من خالل تعزيز قدرات الشركاء االجتماعيين
على المشاركة بفعالية في مناقشات إصالح الحماية
االجتماعية؛

 وضع سياسات إلدماج الحماية االجتماعية والضمان
االجتماعي مع المهارات وتدابير العمالة ،لدعم العمال
وأصحاب العمل خالل الفترات االنتقالية في الحياة والعمل
وفي أوقات األزمات واالنتعاش؛

 وضع برنامج شامل للتدريب يشمل التأمين ضد إصابات
العمل ،بالتعاون مع مركز تورينو.

 وضع وتنفيذ استراتيجيات ابتكارية لتوسيع نطاق التغطية
ليشمل ترتيبات العمل المتنوعة ودعم عمليات انتقال العمال
والمنشآت إلى االقتصاد المنظم ،بما في ذلك المنشآت
الصغيرة وبالغة الصغر ،والجمع بين النُظم االكتتابية وغير
االكتتابية وتحسين النُظم اإلدارية؛

 .205وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 تعزيز جمع وتحليل ونشر واستخدام بيانات الحماية
ى جنسانيا ً أكثر أهمية ،من
االجتماعية بحيث تضم محتو ً
خالل استقصاء الضمان االجتماعي على اإلنترنت وقاعدة
البيانات ولوحات المعلومات العالمية للحماية االجتماعية،
وتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن المؤشر  1-3-1من
أهداف التنمية المستدامة؛
 وضع واختبار أدوات التقييم وإدارة النظام لبناء نُظم
إحصائية وطنية للحماية االجتماعية وتقييم مدى مالءمة
اإلعانات وتمويل الحماية االجتماعية والمساعدة
االجتماعية ،حيثما كان ذلك مناسبا ً في إطار مجلس التعاون
المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية االجتماعية؛
 إعداد ونشر طبعة تقرير الحماية االجتماعية في العالم للفترة
.2025-2023

الحصيلة  :3-8زيادة قدرة الدول األعضاء على إدماج
الحماية االجتماعية في استجابات سياسية شاملة لدعم
وحماية العمال وأصحاب العمل خالل الفترات
االنتقالية في حياتهم وعملهم
 .206تلعب الحماية االجتماعية إلى جانب السياسات األخرى،
دورا ً رئيسيا ً في دعم العمال خالل الفترات االنتقالية في حياتهم
وعملهم ،بما في ذلك االنتقال من المدرسة إلى العمل وبين
الوظائف وعمليات االنتقال األخرى المرتبطة بحراك اليد
العاملة والشيخوخة النشطة والهجرة والحالة الوالدية وإعادة
التأهيل من إصابات العمل وعودة ضحايا حوادث العمل إلى
العمل .وسيُبذل جهد خاص في سبيل توسيع نطاق إعانات
وخدمات حماية ورعاية األمومة /األبوة /الوالدية .وقد أضافت
جائحة كوفيد 19-مزيدا ً من اإللحاح لضمان تكييف نُظم
الحماية االجتماعية تكييفا ً جيدا ً وجعلها جزءا ً من االستجابات
السياسية المتكاملة ،استنادا ً إلى الحوار االجتماعي ،من أجل
ضمان مستويات كافية من الحماية الضرورية للعمال
وألصحاب العمل وتسهيل إضفاء السمة المنظمة على العمال
والمنشآت وضمان استدامة نُظم الحماية االجتماعية .وستعمل
منظمة العمل الدولية على نحو وثيق في هذا المجال مع
الشركاء المعنيين والمنتديات متعددة أصحاب المصلحة.

 وضع وتنفيذ سياسات لحماية األشخاص المتضررين من
الصدمات ،بما في ذلك تغير المناخ ،وتسهيل االنتقال العادل
إلى االقتصادات المستدامة بيئيا ً وتيسير االنتقال من برامج
الطوارئ ،بما في ذلك المساعدة اإلنسانية ،إلى نُظم مستدامة
للحماية االجتماعية؛
 وضع اتفاقات ثنائية /متعددة األطراف للضمان االجتماعي
وتدابير أحادية الجانب ،بما في ذلك أرضيات الحماية
االجتماعية ،لحماية العمال المهاجرين الحاليين والعائدين
وأسرهم وطالبي اللجوء والالجئين؛
 وضع استراتيجيات تمويل مالئمة ومستدامة لدعم تحوالت
عالم العمل ،باالستناد إلى التضامن وتجميع المخاطر.
 .208وعلى الصعيد العالمي ،ستضطلع منظمة العمل الدولية
بما يلي:
 وضع إرشادات قائمة على البينات بشأن تكييف نُظم الحماية
االجتماعية مع عالم العمل المتغير والصدمات النظامية
واالنتقال العادل إلى االقتصادات المستدامة بيئياً ،بما في
ذلك ما يتعلق بالحماية من البطالة والتكامل مع المهارات
والعمالة؛
 إجراء بحوث ووضع إرشادات لبناء نُظم حماية اجتماعية
مراعية لقضايا الجنسين ،إلى جانب االستثمار في خدمات
رعاية األطفال والرعاية طويلة األجل؛
 وضع إرشادات لتغطية العمال على المنصات الرقمية من
خالل تكييف تشريعات الضمان االجتماعي الوطنية وتعزيز
امتثال المنصات الرقمية واستكشاف خيارات التنسيق عبر
الوطني؛
 وضع المزيد من اإلرشادات لتوسيع نطاق الحماية
االجتماعية لتشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم؛
 وضع منهجية تستند إلى معايير منظمة العمل الدولية بشأن
الضمان االجتماعي لمساعدة البلدان في إجراء تقييمات
ذاتية لنُظم الضمان االجتماعي لديها وتوجيه سيناريوهات
اإلصالح ،ال سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
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 ثالثا ً  -النتائج التمكينية
 .209يعرض هذا القسم النتائج التمكينية الثالث والمخرجات
المصاحبة لها والتي تعتبر أساسية لكفاءة عمل منظمة العمل
الدولية والسعي الفعال لسياستها الجوهرية وعملها المعياري.

وترد مؤشرات المخرجات في إطار النتائج المعروض في
الملحق األول.

النتيجة ألف :تحسين المعارف والتأثير من أجل تعزيز العمل الالئق
 .210يدعو إعالن المئوية منظمة العمل الدولية إلى "الحفاظ
على أعلى مستوى تملكه من القدرات والخبرات في إدارة
اإلحصاءات والبحوث والمعارف من أجل زيادة تعزيز جودة
مشورتها السياسية القائمة على البينات" وتكثيف "المشاركة
والتعاون في النظام متعدد األطراف ،بغية تعزيز اتساق
ي ال لدعم عمل
السياسات" .وتحقيق هذه األهداف ٌ
أمر ضرور ٌ
الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية داخل البلدان فحسب،
ولكن لتمكين المنظمة من تعزيز دورها القيادي العالمي أيضا ً
كمركز للمعارف القائمة على البينات بشأن عالم العمل وشريك
رئيسي لرسم معالم نهج متمحور حول اإلنسان من أجل
االنتعاش في أعقاب أزمة كوفيد.19-
 .211واستنادا ً إلى التقدم المحرز في السنوات األخيرة،
سيواصل المكتب االستثمار في إعداد البحوث واإلحصاءات
المالئمة والموثوقة وحسنة التوقيت وإدارتها وترويجها ،مع
إيالء اهتمام خاص للقطاعات والفئات األكثر تضررا ً من
الجائحة بهدف دعم الهيئات المكونة في تصميم وتنفيذ سياسات
فعالة وقائمة على البينات .وستستند هذه الجهود إلى نهج أكثر
اتساقا ً وتأثيرا ً لالتصاالت والشراكات بغية حفز المزيد من
التعاون بشأن االستجابات السياسية المتكاملة التي تدفع قدما ً
بأهداف برنامج العمل الالئق وأولويات إعالن المئوية.
وسيستلزم ذلك تعاونا ً وتنسيقا ً أكثر تنظيما ً داخل المكتب
وتعزيز المشاركة ضمن منظومة األمم المتحدة ،في العمليات
متعددة األطراف من قبيل مجموعة السبعة ومجموعة العشرين
وبلدان ( BRICSالبرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين
وجنوب أفريقيا) ،مع المؤسسات المالية الدولية ومع التحالفات
والشراكات متعددة أصحاب المصلحة.

الحصيلة ألف  :1-تعزيز إحصاءات العمل الالئق
باستخدام مصادر ومعايير إحصائية ابتكارية
 .212أكدت الحاجة إلى استجابات فورية وطويلة المدى
لمواجهة األزمة مجدداً أهمية توفير بيانات حسنة التوقيت
وموثوقة ،باالستناد إلى المعايير اإلحصائية الدولية ،لتنوير
عملية صنع السياسات .وستواصل منظمة العمل الدولية تجميع
ونشر البيانات المنسقة على مستوى العالم ،ال سيما بشأن
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالعمل الالئق،
وتوفير المساعدة التقنية للهيئات المكونة في هذا الصدد .وستُقيم
شراكات أقوى مع الوكاالت األخرى وتلجأ كذلك إلى مصادر
ابتكارية مثل البيانات الكلية الستكمال اإلحصاءات الرسمية،
من خالل وضع نماذج التنبؤ اآلني إلثراء تقديرات وتحليالت

منظمة العمل الدولية .وسيحتفل المكتب بمرور  100عام على
وضع المعايير اإلحصائية من خالل المؤتمر الدولي الحادي
والعشرين لخبراء إحصاءات العمل في تشرين األول /أكتوبر
 .2023وسيركز البند الرئيسي في جدول أعمال المؤتمر
المذكور على مراجعة التعريف اإلحصائي للسمة غير
المنظمة .باإلضافة إلى ذلك ،ستجري أيضا ً مناقشة قياس
مفاهيم أخرى ،مثل هجرة اليد العاملة والعنف والتحرش في
عالم العمل واألشكال الجديدة من ترتيبات العمل.
 .213وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 توفير تقارير تحليلية وورقات مناقشة لدعم عمل المؤتمر
الدولي لخبراء إحصاءات العمل ،بما في ذلك المعايير
المراجعة وتعريف السمة غير المنظمة؛
 تعزيز منصة قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية
 ،ILOSTATبحيث تسمح بتوفير بيانات مصنفة بشأن
العمل الالئق ،بما في ذلك بشأن قطاعات محددة ،إلتاحتها
في الوقت المناسب للبلدان المشاركة في وضع السياسات،
بما في ذلك في سياق أطر األمم المتحدة للتعاون والبرامج
القطرية للعمل الالئق؛
 زيادة الدعم المقدم إلى الدول األعضاء في تعزيز نُظم
معلومات سوق العمل لديها من خالل استخدام البيانات
اإلدارية الوطنية وغيرها من المصادر؛
 تكييف برامج تنمية القدرات لدعم الهيئات المكونة لمنظمة
العمل الدولية في إعداد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
ومؤشرات العمل الالئق األخرى التي تضمن استخدام
أحدث المعايير اإلحصائية.

الحصيلة ألف  :2-إجراء بحوث طليعية وتحسين
إدارة المعارف لتعزيز العمل الالئق
 .214لتحسين دعم االحتياجات المعرفية للهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية وتعزيز تأثيرها على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية ،سيواصل المكتب إجراء وتوفير البحوث
الطليعية والقائمة على البينات ومتعددة االختصاصات .كما
سيسعى إلى بذل جهود متضافرة لالستفادة من خبرات
ومعارف الهيئات المكونة الثالثية عند تصميم وإجراء البحوث
وسيعزز وظيفته في إدارة المعارف لتحسين تقاسم المعارف
بين موظفي منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة وشركائها.

49

البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

وستُبذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان استفادة الهيئات
المكونة والدوائر البحثية واألكاديمية العالمية ،من التقارير
الرائدة والموجزات البحثية والمنتجات المعرفية بشأن مستقبل
العمل .وستؤدي نتائج وتوصيات التقييم رفيع المستوى بشأن
إدارة البحوث والمعارف إلى إدخال تحسينات في هذا المجال.
 .215وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:

ذلك التقارير الرائدة ،وتعزيز استيعابها واستخدامها ،بما في
ذلك على المستوى القطري؛
 تحسين قنوات االتصال ،بما في ذلك الندوات عبر اإلنترنت
والنشرات اإلخبارية وقوائم البريد اإللكتروني ،لزيادة
االتصاالت المباشرة بالجماهير الرئيسية ،ال سيما الهيئات
المكونة والشركاء اإلنمائيين والمنظمات متعددة األطراف
وأصحاب المصلحة اآلخرين والجمهور ووسائل اإلعالم؛

 إعداد تقارير وموجزات ووثائق حفز أفكار عالمية وإقليمية
بشأن مستقبل العمل تراعي احتياجات الهيئات المكونة ،بما
في ذلك لتنوير المشورة السياسية ومبادرات تنمية القدرات
في الدول األعضاء؛

 استحداث منتجات ومنصات رقمية جديدة لزيادة عدد زوار
موقع منظمة العمل الدولية على شبكة اإلنترنت ومتابعيها
على وسائل التواصل االجتماعي والمشاركين في األحداث
التي تنظمها ومستخدمي منتجاتها المعرفية.

 تنفيذ مشاريع بحثية طليعية ومراعية لقضايا الجنسين
وعالمية وإقليمية وخاصة بكل بلد بشأن مسائل العمل
الالئق ،بحيث تقدم توصيات سياسية واضحة وعملية ،بما
في ذلك على المستوى القطاعي ،بغية التأثير في البرامج
السياسية للبلدان وتوصيات الوكاالت الدولية األخرى
والمنظمات متعددة األطراف؛

الحصيلة ألف  :4-تعزيز الشراكات من أجل
اتساق السياسات والتعاون لتحقيق نتائج
العمل الالئق والتنمية المستدامة

 إرساء وظيفة قوية وموحدة ومنسقة إلدارة المعارف لدعم
تحسين تقاسم المعارف داخل المكتب ورصدها والتعاون
بشأنها ،فضالً عن نشرها واستيعابها من قبل الهيئات
المكونة والشبكات الخارجية ذات الصلة والشركاء
اإلنمائيين المعنيين.

الحصيلة ألف  :3-التواصل من أجل زيادة
استيعاب وتأثير قاعدة المعارف
 .216يُعتبر إعداد محتوى معارف منظمة العمل الدولية
المقرر والمنسق وحسن التوقيت ،فضالً عن نشره الهادف
والفعال والناجع ،أمرا ً أساسيا ً لضمان وصول الهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية والجماهير األخرى إلى المعارف
واألدوات التي تحتاجها لتنفيذ نهج متمحور حول اإلنسان في
مقاربة مستقبل العمل .وقد أدى السياق االستثنائي لكوفيد19-
إلى تسريع االبتكار في هذا المجال واعتماد أساليب جديدة
للتواصل عبر اإلنترنت .لذا ،ستعزز منظمة العمل الدولية
التخطيط االستراتيجي لالتصاالت لضمان تقاسم المحتوى
المعرفي المعني بفعالية ،مع مراعاة السياقات واألحداث
الخارجية لتحقيق تأثير أكبر .كما ستعزز وظيفتها التسويقية،
مع إعطاء األولوية للقنوات الرقمية ،لضمان حصول الجماهير
الرئيسية على المحتوى المعرفي لمنظمة العمل الدولية
والتفاعل معه وتقاسمه في أشكال مناسبة ومفيدة لهذه الجماهير.
وسيعزز محتوى االتصاالت برمته القيم األساسية لمنظمة
العمل الدولية ،بما في ذلك تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة
لجميع النساء والرجال.
 .217وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 تنظيم حمالت تواصل شاملة وموجهة نحو الجمهور،
باستخدام أشكال وتقنيات مختلفة وبلغات متعددة ،لترويج
المنتجات المعرفية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية ،بما في

 .218أظهرت أزمة كوفيد 19-أن التعاون والتضامن في
وقتهما بين مختلف الشركاء أمران ضروريان للتوصل إلى
حلول فعالة للتحديات المشتركة .والسعي إلى اتباع نهج منظمة
العمل الدولية المتمحور حول اإلنسان في جهود االنتعاش يستند
إلى الشراكات والتحالفات مع مجموعة واسعة من الجهات
الفاعلة ويعتمد أيضا ً على التعاون المستمر بين الهيئات المكونة
لمنظمة العمل الدولية لتعزيز اتساق السياسات ،ال سيما في
سياق العمليات على المستوى القطري ،فضالً عن حشد
التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنتائج ذات
الصلة بالعمل الالئق .لذلك ،سيعمل المكتب على تعميق وتنويع
شراكاته لبناء وتدعيم األطر السياسية والتمويلية الوطنية
واإلقليمية المتكاملة ،بما في ذلك على المستوى القطاعي ،مع
التركيز على برنامج العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة
المعنية ،فضالً عن تعزيز اتساق حافظة التعاون اإلنمائي لديه
مع نتائج البرنامج والميزانية .وسيشمل العمل في فترة السنتين
أيضا ً الدعم المستمر للعمليات في سياق مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة والمشاركة بشكل أقوى في التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون المثلث والتعاون االستباقي مع منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات
والعمليات متعددة األطراف ،ال سيما في سياق جهود االنتعاش.
 .219وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 توفير الدعم التقني العالمي والخاص بكل بلد وتنمية القدرات
لتدعيم البرامج الجارية وتوسيع نطاقها وتسهيل مشاركة
الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وشركائها في
التحالفات العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
المثلث وائتالفات األمم المتحدة القائمة على القضايا
المطروحة والشراكات متعددة أصحاب المصلحة وأطر
األمم المتحدة للتعاون؛
 استحداث منتجات التوعية واستراتيجيات المشاركة الرامية
إلى تسهيل العمل المشترك مع المؤسسات المالية الدولية،
بما في ذلك المنظمات متعددة األطراف والفرق الحكومية
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 إجراء تحليل منتظم للفجوات القائمة في الموارد والتمويل
للعمل السياسي لمنظمة العمل الدولية ،مما يفضي إلى
حمالت مواضيعية وحوارات منظمة مع شركاء التمويل
وغيرهم من الشركاء اإلنمائيين من القطاعين العام
والخاص ،تمشيا ً مع اتفاق األمم المتحدة للتمويل.

النتيجة باء :تحسين القيادة واإلدارة السديدة
 .220إن منظمة العمل الدولية فريدة من نوعها من حيث أنها
تجمع شمل الحكومات وأصحاب العمل والعمال لوضع معايير
العمل الدولية واستحداث السياسات لعالم العمل .وتقع على
عاتق المنظمة وهيئاتها المكونة مسؤولية االضطالع بدور
قيادي للمضي قدما ً بواليتها باالستناد إلى إعالن المئوية ،ال
سيما في سياق ما بعد كوفيد .19-وسيستمر العمل خالل فترة
السنتين سعيا ً إلى إحراز التقدم في اتجاه تحقيق أهداف إعالن
المئوية من خالل تعزيز الدور القيادي والتوجه االستراتيجي
للمنظمة في رسم معالم جدول األعمال السياسي العالمي
والوطني من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان يصاحبه
العمل الالئق.
 .221ولتمكين جميع الهيئات المكونة من بحث ومناقشة
واتخاذ مواقف سياسية متفق عليها من خالل مجلس اإلدارة
ومؤتمر العمل الدولي ،سيعزز المكتب عملية وضع جدول
األعمال ويُقدم خدمات قانونية عالية الجودة ومستقلة وحسنة
التوقيت ويُعد وثائق وجلسات إعالمية قائمة على البينات بشأن
المسائل السياسية ويضمن في الوقت ذاته المساءلة وتوفير
ضمانات بأن تواصل المنظمة تحقيق أهدافها من خالل تعزيز
وظائف اإلشراف والتقييم.
 .222وسيواصل المكتب الحفاظ على عالقات العمل مع
الهيئات المؤسسية لألمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية،
بما في ذلك مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق ووحدة التفتيش المشتركة وفريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم لالستفادة من الممارسات الجيدة في
مجال القيادة واإلدارة السديدة واإلشراف والتقييم.

الحصيلة باء  :1-تعزيز الدور القيادي والتوجه
االستراتيجي لضمان التأثير التنظيمي
 .223تتمثل الوالية األساسية لمؤتمر العمل الدولي ومجلس
اإلدارة في توفير التوجه االستراتيجي لعمل المنظمة بغية
ضمان االتساق والتنسيق والتعاون داخل مكتب العمل الدولي
لدعم الهيئات المكونة في تحقيق النتائج السياسية ونتائج العمل
الالئق ،مع مراعاة برنامج التنمية العالمي ودور منظمة العمل
الدولية داخل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .وستواصل
منظمة العمل الدولية تحقيق أفضل استفادة من هيكلها الثالثي
وسلطة تنظيم االجتماعات لقيادة ورسم معالم انتعاش متمحور
حول اإلنسان ال يترك أحدا ً خلف الركب ويترافق مع العمالة
المنتجة والعمل الالئق على جميع المستويات من خالل اتخاذ
قرارات ثالثية فعالة وتعزيز المشاركة السياسية .وستُكرس
جهود خاصة لتعزيز الدور القيادي لمنظمة العمل الدولية على

المستوى القطري بالمهارات والموارد المالئمة عن طريق
تحسين مواءمة اإلجراءات الوطنية التي تلبي االحتياجات
المتنوعة للهيئات المكونة مع األهداف العالمية للمنظمة.
 .224وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 تنفيذ النتائج والصكوك السياسية ذات الحجية التي اعتمدها
مؤتمر العمل الدولي لكي تضطلع منظمة العمل الدولية
بدور قيادي في وضع جدول أعمال مشترك إلعادة البناء
بشكل أفضل وللتخفيف من حدة األزمات في المستقبل ،إلى
جانب توفير العمالة المنتجة والعمل الالئق للجميع؛
وسيجري السعي إلى تحقيق ذلك من خالل المشاركة
السياسية المعززة والشاملة والحوار السياسي في المنتديات
العالمية واإلقليمية والوطنية؛
 تحسين سير المناقشات المتكررة في ضوء القرار بشأن
الدفع قدما ً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق
واإلطار من أجل المناقشات المتكررة الذي اعتمده مجلس
اإلدارة ،كوسيلة لتنوير تحديد األولويات االستراتيجية
لمنظمة العمل الدولية باالستناد إلى فهم أفضل لمختلف
احتياجات الهيئات المكونة وقدراتها؛
 زيادة تحسين عمليات التخطيط والبرمجة االستراتيجية التي
تركز على الدور القيادي والتأثير على المستوى القطري،
إلى جانب إقامة صالت واضحة بين األهداف العالمية
وإطار نتائج المنظمة وبين أهداف البرامج القطرية للعمل
الالئق وأطر األمم المتحدة للتعاون ،مما يعكس االحتياجات
المتنوعة للبلدان ويضمن تحقيق ملكية ثالثية.

الحصيلة باء  :2-دعم فعال وناجع لعملية
صنع القرارات في الهيئات اإلدارية
 .225سيواصل المكتب تقديم الدعم إلى الهيئات اإلدارية
بهدف السعي إلى إدخال المزيد من التحسينات على سير
عمليات المؤتمر ومجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية
وزيادة الشمولية والشفافية والكفاءة .وسيتحقق ذلك من خالل
وضع جداول أعمال أفضل إدارة وتحسين التواصل مع الهيئات
المكونة وتوفير وثائق اجتماعات عالية الجودة في الوقت
المناسب .وسينصب التركيز على دعم المناقشة بشأن إضفاء
الطابع الديمقراطي على وظيفة وتشكيل الهيئات اإلدارية
لمنظمة العمل الدولية ووضع جدول أعمال المؤتمر ومجلس
اإلدارة وتعزيز التزام الهيئات المكونة ومشاركتها في عملية
صنع السياسات واتخاذ القرارات من خالل تحسين الوسائل
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واألدوات واالستفادة من التكنولوجيا وباالستناد إلى الخبرة
المكتسبة خالل الجائحة.
 .226وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 تقديم مقترحات من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على
عملية تشكيل الهيئات اإلدارية لمنظمة العمل الدولية لضمان
المشاركة الكاملة والمتساوية والديمقراطية في نظام إدارتها
الثالثي وعملية صنع القرار؛
 إعداد حافظة منقحة من بنود جدول أعمال المؤتمر
وتقاسمها بشكل دوري استنادا ً إلى أربعة اجتماعات لفريق
التنسيق تعقد خالل فترة السنتين وإلى منتجات منظمة العمل
الدولية البحثية والمعرفية المالئمة والصادرة في الوقت
المناسب ،وكذلك إلى االجتماعات الثالثية العالمية ،من قبيل
اجتماعات الخبراء واالجتماعات التقنية ،حسب االقتضاء؛
 تقديم جلسات إعالمية غير رسمية منتظمة ألعضاء مجلس
اإلدارة قبل انعقاد دورات المجلس بشأن حافظة بنود جدول
أعمال المؤتمر؛
 اتباع نهج متكامل لخدمة الهيئات اإلدارية يشمل عملية
مبسطة إلعداد الوثائق وقاعدة بيانات متكاملة على اإلنترنت
لتحقيق االستخدام األمثل للمراسالت الرسمية مع إمكانية
تنظيم اجتماعات افتراضية ومختلطة حسب الضرورة؛
 وضع نماذج جديدة قائمة على التكنولوجيا الستكمال اآلليات
الموجودة لتلقي تعقيبات الهيئات المكونة المنتظمة ،بغرض
تحسين استجابة المكتب الحتياجاتها المتطورة من
المعلومات وبالتالي نوعية اتخاذ القرارات؛
 توفير خدمات قانونية عالية الجودة ومستقلة وحسنة التوقيت
تركز على تعزيز اليقين القانوني وسهولة استخدام القواعد
اإلجرائية للهيئات اإلدارية.

الحصيلة باء  :3-تعزيز اإلشراف والتقييم
وإدارة المخاطر لضمان الشفافية واالمتثال
 .227تطبق منظمة العمل الدولية نموذج "خطوط الدفاع
الثالثة" إلدارة المخاطر والمراقبة الداخلية ،الذي اعتمدته لجنة
األمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة .ويشمل ذلك:
(أ) الوظائف التي تحتوي وتدير المخاطر والضوابط ("الخط
األول  -اإلدارة التشغيلية")؛ (ب) الوظائف التي تشرف على
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المخاطر والضوابط ("الخط الثاني  -اإلشراف على تيسير
األعمال والمراقبة")؛ (ج) الوظائف التي تقدم إلى مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا تطمينات مستقلة بشأن نجاعة وفعالية
نظام المراقبة الداخلية ("الخط الثالث  -التطمينات المستقلة").
 .228وفي منظمة العمل الدولية ،يتولى اإلطار القوي
للمراقبة الداخلية الذي يستند إلى النظام المتكامل للمعلومات
عن الموارد ،والمتاح حاليا ً في كل مكتب من مكاتب منظمة
العمل الدولية ،الخطين األولين .وتُطبق السلطة المسندة على
أساس تقييم المخاطر ،التي تتولى رصدها اإلدارة ،في جميع
أقسام المكتب باالستناد إلى االحتياجات التشغيلية .وفي خط
الدفاع الثالث ،يقدم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
واإلشراف ومكتب التقييم لمحة عامة عن األداء واالمتثال
اإلجماليين ،حيث يقدمان تقاريرهما على نحو مستقل ومباشر
إلى مجلس اإلدارة .باإلضافة إلى ذلك ،يقدم مراجع الحسابات
الخارجي رأيا ً عن مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية
السنوية لمنظمة العمل الدولية وتقريراً إلى مجلس اإلدارة عن
األداء العام للمكتب ،فضالً عن األداء في مجاالت محددة،
استنادا ً إلى نهج لتقييم المخاطر .وسيهدف العمل في فترة
السنتين إلى زيادة تعزيز تشغيل هذا النموذج.
 .229وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 تكييف عمليات تقييم المخاطر وخطط مراجعة الحسابات
لضمان تغطية واسعة النطاق للمجاالت عالية المخاطر
التقليدية والمتغيرة التي نشأت في ضوء جائحة كوفيد،
فضالً عن متابعة عمليات مراجعة الحسابات للتحقق من أن
اإلدارة تنفذ التوصيات في األطر الزمنية المتفق عليها؛
 تعزيز نظام متكامل لتخطيط التقييم يُحسن التغطية وتقوية
التكامل بين التقييم ووظائف اإلشراف األخرى؛
 اتباع نُهج وأساليب تقييم ابتكارية لضمان إجراء تقييمات
حسنة التوقيت وعالية الجودة وتعزيز مشاركة الهيئات
المكونة ،األمر الذي سيوفر أدلة تقييمية سليمة لتحسين
الفعالية والتعلم التنظيمي لمنظمة العمل الدولية ،ال سيما في
سياق االستجابة ألزمة كوفيد 19-وما بعدها؛
 وضع أحدث النُظم والنُسق لتقاسم نتائج التقييم فيما يتعلق
بالعمل الجوهري لمنظمة العمل الدولية ،الذي يُسهل متابعة
التوصيات واستخدامها.

النتيجة جيم :تحقيق االستخدام األمثل للموارد
 .230يُمول برنامج عمل منظمة العمل الدولية من قاعدة
موارد متكاملة تشمل اإلسهامات المقدرة في الميزانية العادية
واإلسهامات الطوعية من شركاء التمويل من القطاعين العام
والخاص .ولالستفادة إلى أقصى حد من هذه اإلسهامات
وضمان تحقيق نتائج مستدامة ،يحتاج المكتب إلى نُظم إدارة
وعمليات سير أعمال مدعومة ببنية تحتية رقمية ومادية
مناسبة ،تستجيب الحتياجات بيئات تشغيلية متنوعة وتتكيف

معها ،وتلبي في الوقت ذاته متطلبات معايير الجودة الالزمة
من حيث الشفافية والمساءلة والقيمة مقابل المال .ومن المهم
بالقدر نفسه جذب قوى عاملة شديدة الحماس وعالية األداء
وذات مهارات مناسبة ومعايير أخالقية ممتازة ،وتعزيز ثقافة
تنظيمية تشجع على اتباع نهج محوره اإلنسان إزاء التغيير
واالبتكار والتحسين المستمر.
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 .231وسيركز العمل في فترة السنتين على تحسين تأثير
ونوعية واستجابة وفعالية خدمات الدعم التي يقدمها المكتب
باعتبارها عوامل تمكينية لألداء التنظيمي ،مستنيرا ً بالدروس
المستخلصة والتوصيات المنبثقة عن عمليات التدقيق والتقييم،
وبما يتمشى مع التقدم المحرز في إصالح األمم المتحدة.

الحصيلة جيم  :1-تحسين االستراتيجيات والنُظم
والنُهج التشغيلية لزيادة القيمة مقابل المال
 .232تشكل اعتبارات القيمة مقابل المال  -االقتصاد والفعالية
والنجاعة  -وتطبيق المعايير األخالقية ،أساس إدارة واستخدام
األموال العامة على نحو سليم .وسيضطلع المكتب بتحسين
الطرائق المرنة واالبتكارية لإلدارة المتكاملة للموارد المعهود
بها إلى منظمة العمل الدولية بحيث تنطبق على جميع مصادر
األموال ولتقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية ،بما في
ذلك في البلدان التي ليس لمنظمة العمل الدولية وجود فعلي
فيها .وسيولى اهتمام خاص لترتيبات العمل المشتركة مع
كيانات األمم المتحدة األخرى الناشئة عن إصالح األمم المتحدة
وإلمكانيات تبسيط العمليات وتعزيز تقديم الخدمات من خالل
الرقمنة .ومن شأن إدخال مزيد من التحسينات على نُظم الرصد
وتقديم التقارير أن يتيح إعداد تقارير أفضل وأكثر شفافية،
تمشيا ً مع المعايير الدولية.
 .233وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 وضع نموذج أعمال موحد لتقديم المشورة التقنية والخدمات
اإلدارية ،بما في ذلك في البلدان التي تكون فيها منظمة
العمل الدولية وكالة غير مقيمة ،عن طريق زيادة تجريب
إيفاد الخبراء التقنيين والمشاركة المنتظمة عن بعد في
الفرق القطرية لألمم المتحدة من خالل الوسائل الرقمية،
وعمليات تسيير األعمال المشتركة مع كيانات األمم المتحدة
األخرى من خالل االعتراف المتبادل بالسياسات
واإلجراءات والنُظم؛
 تعزيز إجراءات الميزنة االستراتيجية لضمان أوجه التآزر
واالستخدام األكفأ للموارد المتاحة تمشيا ً مع نتائج البرنامج
والميزانية؛
 تعزيز نُظم الرصد وتقديم التقارير التي تركز على كيفية
استخدام الموارد وتحقيق النتائج ،بما يتمشى مع معايير لجنة
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ومبادرة شفافية المساعدة الدولية
ومكعب بيانات األمم المتحدة واتفاق األمم المتحدة للتمويل،
استنادا ً إلى التقدم المحرز في الفترة 2021-2020؛
 تحسين البنية التحتية للمرافق وتعزيز سياسات السفر لزيادة
كفاءة استخدام الطاقة والموارد؛
 وضع إطار لالستدامة البيئية واالجتماعية يقنن معايير
األداء ألنشطة منظمة العمل الدولية ،مصحوبا ً بترتيبات
التطبيق المالئمة.
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الحصيلة جيم  :2-تحسين موثوقية وقدرة البنية
التحتية الرقمية والمادية لدعم طرائق العمل
الجديدة واستمرارية سير األعمال
 .234أظهرت أزمة كوفيد 19-أهمية تطوير بنية تحتية رقمية
مالئمة للعمليات العادية واستمرارية سير األعمال ،فضالً عن
تسهيل التواصل مع الهيئات المكونة وشركاء منظمة العمل
الدولية .وقد نفذ المكتب بالفعل خطة لالنتعاش من الكوارث
تضم تعليمات مفصلة بشأن كيفية االستجابة لعدد من األحداث
التي يُحتمل أن تكون مدمرة والتي تؤثر في معدات تكنولوجيا
المعلومات وحصائلها .وسيستمر العمل على توسيع نطاق
الوصول إلى نُظم منظمة العمل الدولية وقواعد معلوماتها
ومعارفها خارج شبكة المنظمة الموثوقة ،ميسراً بتحسينات
على أمن تكنولوجيا المعلومات من حيث التوعية واالستجابة.
وستتواصل عملية االنتقال نحو بيئة اإلنتاج الرقمي أساساً ،بما
في ذلك لتحسين دعم األساليب والمنتجات الجديدة إلدارة
االتصاالت والمعارف.
 .235وفي مجال البنية التحتية المادية ،سيؤدي االبتكار إلى
إدخال المزيد من التحسينات على إدارة المرافق ،عن طريق
رقمنة عمليات سير األعمال وإضفاء الطابع المركزي على
إدارة البيانات واستبدال العديد من تطبيقات البرمجيات البالية.
وسيواصل المكتب التركيز على ضمان ظروف التشغيل اآلمنة
والمأمونة في الميدان والمقر على السواء ،مع إيالء االعتبار
الواجب لألمن الجسدي واعتبارات السالمة والصحة
المهنيتين.
 .236وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 إنشاء مركز للعمليات األمنية يعمل على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع لضمان رصد بيانات وحسابات منظمة العمل
الدولية ومسح الحالة العامة للتهديدات اإللكترونية في الوقت
الفعلي ،مما يسمح بالكشف بسرعة عن مواطن الضعف
الجديدة ومعالجتها من دون إبطاء ،مصحوبا ً بتطبيقات أمنية
إضافية وتحديث البرمجيات؛
 تحسين المعايير المتصلة بإمكانية الوصول المدرجة في
تصميم جميع التطبيقات الجديدة أو خدمات تكنولوجيا
المعلومات التي يقدمها المكتب؛
 وضع نُظم متطورة لتسهيل إصدار المنشورات الرقمية
والتواصل والعمل الجماعي وتقاسم المعلومات بين
الموظفين ومع الهيئات المكونة والشركاء ،مما يُسهم أيضا ً
في تحقيق اإلدارة الفعالة للمعارف وتقليل الحاجة إلى السفر
وإتاحة تحسين التعاون وتقديم الخدمات؛
 وضع نظام إدارة متكامل ألماكن العمل يربط بين إدارة
المرافق ونُظم األمن والموارد البشرية ويحقق الكفاءة في
اإلشراف على األصول المادية وسبل الوصول إلى المباني
وتقديم خدمات الدعم؛
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 تعزيز البنية التحتية المادية ،مما يُحسن الترتيبات األمنية
وسبل الوصول إلى المباني ،بما في ذلك إنشاء جناح أمني
جديد في المقر.

الحصيلة جيم  :3-تعزيز السياسات والنُظم لتطوير
قوة عاملة عالية األداء ومتحمسة ومتنوعة
 .237سيواصل المكتب تطوير السياسات واألدوات القائمة
لتعزيز قوة عاملة متنوعة وشاملة ومتحركة تتمتع بالمهارات
الالزمة لتحقيق التنفيذ الفعال لوالية منظمة العمل الدولية.
وسيضطلع المكتب بتدعيم نهج متمحور حول الموظف إلدارة
المواهب وتعزيز بيئة عمل عادلة وشاملة وقائمة على االحترام
لدعم تطوير قوة عاملة عالية األداء ومتحمسة يشعر الجميع
في إطارها بالتقدير .وستوضع سياسات فعالة للموارد البشرية
ومبادرات ريادية لضمان أن يفهم جميع الموظفين فهما ً تاما ً ما
هو متوقع منهم ويتحمسون لمواجهة التحديات واغتنام الفرص
التي يطرحها مستقبل عالم العمل على النحو المبين في إعالن
المئوية وفي منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقاً .وستُقيم آليات
المساءلة األداء بطريقة تُسهم في تنفيذ التحسينات وتكفل تحقيق
أداء وتعلم وتطوير تنظيمي عال.
 .238وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 تعزيز تخطيط القوى العاملة والتوعية لتعيين مرشحين ذوي
مؤهالت عالية وتحسين التكافؤ بين الجنسين والتنوع
الجغرافي ،بالترافق مع ضمان التوسيع الالزم لمهارات
وخبرات موظفي منظمة العمل الدولية ذات الصلة
بمجموعات الهيئات المكونة الثالث؛
 كفالة االستثمارات االستراتيجية في مجال تطوير الموظفين
لمعالجة الفجوات القائمة في المهارات في المجاالت الناشئة
ذات األولوية وإدارة المواهب واألهداف المهنية األطول
أمداً ،مما يضمن إيجاد استجابة سريعة الحتياجات الهيئات
المكونة المتطورة وأساليب العمل؛

والتحرش وأي شكل من أشكال التمييز وسوء السلوك في
العمل.

الحصيلة جيم  :4-تعزيز القدرة التنظيمية من أجل
التغيير واالبتكار والتحسين المستمر
 .239ستواصل منظمة العمل الدولية تكثيف الجهود لتكون
جاهزة للمستقبل وقادرة على االستفادة من الفرص للمضي
قدما ً بواليتها المتمثلة في تحقيق العدالة االجتماعية وتنفيذ
إعالن المئوية من خالل زيادة تطوير قدرتها على االبتكار.
وسيتواصل انتهاج ثقافة مكان عمل تشجع الموظفين على
اقتراح أفكار ابتكارية وتنفيذها ،يُمنحون في إطارها حيزا ً
الختبار النُهج الجديدة ويحظون فيها باالعتراف بالجهود التي
يبذلونها لتحديد التحسينات المطلوبة ويتمتعون فيها بالدعم عند
المخاطرة المدروسة .وسيحصل الموظفون على ما يلزم من
أدوات ودعم لتطوير منتجات وخدمات وأساليب عمل جديدة
وابتكارية ،مما يُسهم في تحسين االستجابة الحتياجات الهيئات
المكونة لمنظمة العمل الدولية وتحقيق النتائج .وسيؤدي تحسين
االتصاالت الداخلية وتقاسم المعارف إلى إذكاء الوعي بأهمية
االبتكار بالنسبة إلى المنظمة وإدراك ضرورة مشاركة
الموظفين وإتاحة الفرص لهم ونشر النتائج المحققة.
 .240وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين
ما يلي:
 وضع سياسات تعترف بتشجيع المديرين لمشاركة
الموظفين في االبتكار ،وبالتالي تعزيز ثقافة تنظيمية
تدعم التفكير اإلبداعي وتكون منفتحة أمام استكشاف نُهج
جديدة؛
 توفير حوافز تشجع الموظفين على اإلسهام بأفكار من أجل
إحداث تحسينات وتكريس ما يلزم من وقت لقيادة عملية
تنفيذ المشاريع االبتكارية أو المشاركة فيها ،بغية تحقيق
تبادل أوسع وأغنى لألفكار وحفز الموظفين على التعاون
عبر الحدود التنظيمية؛

 وضع سياسات فعالة للموارد البشرية وآليات ناجعة لدعم
األداء األمثل للموظفين ،بما في ذلك في مكان عمل رقمي
وافتراضي على نحو متزايد ،مدعومة بنظام أفضل إلدارة
األداء لضمان وجود خط مساءلة واضح يربط بين األهداف
والنتائج الرئيسية لمنظمة العمل الدولية والحصائل المتوقعة
للوحدات التنظيمية ،وصوالً إلى فرادى األهداف؛

 إنشاء منصة رقمية من شأنها تمكين الموظفين من المشاركة
في المبادرات على نطاق المكتب لحل المشاكل وتحسين
المنتجات والخدمات وأساليب العمل ،بما في ذلك من خالل
الحوار على شبكة اإلنترنت وعلى مستوى المكتب وفرق
المشاريع متعددة التخصصات؛

 تعزيز السياسات وتنفيذ تدابير إدارة العواقب ،بحيث يفضي
ذلك إلى بيئة عمل يسودها االحترام ،وهو ما يضمن تحقيق
أعلى المعايير األخالقية في مجال السلوك ،بما في ذلك من
خالل منع ومعالجة االستغالل واالعتداء الجنسيين والعنف

 وضع مجموعة من األساليب لتعزيز ديناميات الفريق
ومشاركة الموظفين من أجل تشخيص التحديات وإيجاد
الحلول وتنفيذ التحسينات القابلة للتطبيق في األوضاع
المتنوعة.
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 رابعا ً  -مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات للفترة 2023-2022
 .241تبلغ مقترحات البرنامج والميزانية للفترة -2022
 ،2023مقدرة على أساس سعر الصرف المعتمد في ميزانية
الفترة  2021-2020وهو  1فرنكا ً سويسريا ً للدوالر
األمريكي ،مع مراعاة التغيرات في التكاليف ،زهاء
 803.548.920دوالرا ً أمريكياً .وعلى هذا المستوى ،فإن
الميزانية المقترحة للفترة  2023-2022تظل بالقيم الحقيقية
على المستوى الذي كانت عليه في فترة السنتين السابقة.
 .242وبعد إجراء تحليل مفصل لعوامل التكلفة ،في المقر
والمواقع الميدانية على حد سواء ،تجلت الزيادات في التكاليف
عند معدل شامل يبلغ  1.6في المائة لفترة السنتين .وترد
معلومات كاملة عن التغيرات في عوامل التكلفة في ملحق
المعلومات رقم .2
 .243وسيحدد سعر صرف الميزانية للفترة 2023-2022
وفقا ً لسعر الصرف السائد في السوق وقت استعراض الميزانية
من قِ َبل اللجنة المالية لممثلي الحكومات في دورة المؤتمر
التاسعة بعد المائة (حزيران /يونيه  .)2021وبنا ًء عليه ،تم
تقدير هذه المقترحات على أساس نفس سعر صرف الميزانية
( 1فرنكا ً سويسريا ً للدوالر األمريكي) المعتمد في البرنامج
والميزانية للفترة  ،2021-2020وذلك من أجل تسهيل

المقارنة وألن تكلفة المقترحات المقدرة بكل من الدوالر
األمريكي والفرنك السويسري ستستمر في التغير مع تغير
أسعار الصرف إلى حين وضع اللمسات األخيرة على
الميزانية.
 .244بيد أنه على سبيل الداللة ،كان سعر صرف السوق وقت
إعداد هذه المقترحات في أوائل عام  2021يبلغ  0.90فرنكا ً
سويسريا ً للدوالر األمريكي .وإذا ظل هذا السعر ساريا ً في
حزيران /يونيه  ،2021سيكون مستوى الميزانية المقترحة
مقدرا ً بالدوالر األمريكي نحو  853مليون دوالر والمبلغ
المقابل له من تقديرات اشتراكات الدول األعضاء بالفرنك
السويسري نحو  767مليون فرنك سويسري.
 .245ومن ثم ،ستتوقف االشتراكات التي تدفعها الدول
األعضاء في الفترة  2023-2022على المستوى اإلجمالي
للميزانية ،وعلى سعر الصرف بعد تحديده بشكل نهائي وعلى
جدول االشتراكات ،الذي يعتمده المؤتمر.
 .246ويرد أدناه مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات
بالشكل المطلوب العتماده من قِ َبل المؤتمر ،إلى جانب األرقام
المقابلة للفترة .2021-2020

 مشروع الميزانية
اإليرادات

المصروفات
الميزانية
2021-2020

التقديرات
2023-2022

الميزانية 2021-2020

التقديرات 2023-2022

بدوالر الواليات
المتحدة

بدوالر الواليات
المتحدة

بالفرنك
السويسري

بالفرنك
السويسري

بدوالر الواليات
المتحدة

بدوالر الواليات
المتحدة

الجزء األول
الميزانية العادية

774 238 406

 790 923 220اشتراكات
الدول األعضاء

803 548 920 803 548 920 790 640 000 790 640 000

الجزء الثاني
المصروفات الطارئة

875 000

875 000

الجزء الثالث
صندوق رأس المال
العامل

–

–

الجزء الرابع
االستثمارات المؤسسية
والبنود االستثنائية
مجموع الميزانية

15 526 594

11 750 700

790 640 000

803 548 920

 .247وقد يرغب مجلس اإلدارة ،بعد استكمال دراسته
لمشروع التقديرات المقترحة في هذه الوثيقة ،في أن يقدم إلى
مؤتمر العمل الدولي مشروع قرار من أجل اعتماد البرنامج

803 548 920 803 548 920 790 640 000 790 640 000

والميزانية للفترة المالية الثامنة والسبعين ()2023-2022
وتوزيع المصروفات بين الدول األعضاء للفترة
.2023-2022
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مشروع القرار
 .248أوصى مجلس اإلدارة إلى أن يقوم مؤتمر العمل
الدولي ،في دورته التاسعة بعد المائة (حزيران /يونيه
 ،)2021بما يلي:
(أ)

بقيمة
للبرنامج
مؤقت
مستوى
اعتماد
 803٫548٫920دوالر أمريكي مقدر على
أساس سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة
 2021-2020والبالغ  1فرنكا ً سويسريا ً للدوالر
األمريكي ،على أن يحدد المؤتمر سعر الصرف النهائي
ومستوى الدوالر األمريكي المقابل للميزانية وتقدير
الفرنك السويسري؛

(ب) اعتماد القرار التالي:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
يعتمد ،بمقتضى الالئحة المالية ،للفترة المالية الثامنة
والسبعين المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر ،2023
ميزانية مصروفات منظمة العمل الدولية البالغة  ....دوالرا ً
أمريكيا ً وميزانية لإليرادات تبلغ  ....دوالراً أمريكياً ،أي ....
فرنكا ً سويسرياً ،وعلى أساس سعر صرف يبلغ  ....فرنكا ً
سويسريا ً للدوالر األمريكي ،ويقرر أن يتم توزيع إيرادات
الميزانية ،المحددة بالفرنك السويسري ،على الدول األعضاء
وفقا ً لجدول االشتراكات الذي أوصت به اللجنة المالية لممثلي
الحكومات.
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 الملحـق األول
إطار النتائج للفترة 2023-2022
 .1يعرض هذا الملحق إطار نتائج منظمة العمل الدولية للفترة
 .2023-2022وهو يحتوي على النتائج المتوقعة فيما يتعلق
بالتأثير المنشود على المدى الطويل والنتائج السياسية الثماني
والنتائج التمكينية الثالث ،جنبا ً إلى جنب مع المخرجات
المقابلة ،باإلضافة إلى المؤشرات المزمعة على المستويات
الثالثة:
 4 مؤشرات تأثير تتبع التغييرات طويلة األجل فيما يتعلق
ببرنامج العمل الالئق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 14 مؤشرا ً من مؤشرات النتائج تقيس تأثير تحسين
السياسات والمؤسسات على أسواق العمل وحياة الناس.
 59 مؤشرا ً لمخرجات السياسات يقيس اآلثار المباشرة
لجهود تنمية القدرات التي تبذلها منظمة العمل الدولية على
تحسين السياسات والمؤسسات وظروف العمل الالئق.
 31 مؤشرا ً لمخرجات السياسات تقيس التحسينات والتقدم
المحرز فيما يتعلق بالمعارف والقيادة والتأثير واإلدارة
السديدة واإلدارة التشغيلية لمنظمة العمل الدولية.
 .2بالنسبة إلى الفترة  ،2021-2020يشمل إطار النتائج
التغييرات التالية:
 ناتجان جديدان  -بشأن تطبيق المعايير القطاعية والمبادئ
التوجيهية ومدونات الممارسات ( )4-2ورقمنة نظام
المهارات ( - )4-5مع ثالثة مؤشرات مصاحبة (1-4-2
و 1-4-5و )2-4-5ومؤشر ناتج جديد بشأن وقت العمل
( ،)2-3-7يعكسان الحاجة إلى تكييف عمل منظمة العمل
الدولية في ضوء الحقائق الجديدة التي تواجهها الهيئات
المكونة في الدول األعضاء؛
 4 مؤشرات منقحة ( 1-3-6و 2-4-6و1-3-7
و )1-4-7مع تركيز أوضح على النتائج المتوقعة التي سيتم

تحقيقها ،بنا ًء على الدروس المستفادة من تنفيذ البرنامج في
عام 2020؛
 تنقيح وتحديث معلومات خط األساس إلظهار التقدم
التراكمي بمرور الوقت ،بنا ًء على أحدث البيانات المتاحة
والتي تقابل عادةً عام ( 2019ما قبل أزمة كوفيد)19-
بالنسبة لمؤشرات التأثير ومؤشرات النتائج ومؤشرات
المخرجات التي تعكس أيضا ً تقديرات عام  .2021وسيتم
تحديث خطوط األساس هذه في شباط /فبراير  2022مع
األخذ في االعتبار النتائج الواردة في تقرير تنفيذ البرنامج
للفترة 2021-2020؛
 أهداف مؤشرات المخرجات مقسمة حسب اإلقليم ،مع األخذ
في االعتبار الموارد المتاحة والنتائج المتوقعة للشراكات
والجهود المبذولة لحشد الموارد.
 جرى تنقيح  3نتائج تمكينية والمخرجات والمؤشرات
المصاحبة لها ،مع زيادة التركيز على الحفاظ على قدر أكبر
من الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة لدعم تحقيق النتائج
السياسية في بيئة ما بعد كوفيد.19-
 .3وعلى غرار الفترة  ،2021-2020يضم إطار النتائج 13
مؤشرا ً ألهداف التنمية المستدامة تحت رعاية منظمة العمل
الدولية لتتبع التقدم المحرز على مستوى التأثير ومستوى
النتائج .وبتوجيه من مجلس اإلدارة ،سيستمر العمل في الفترة
 2023-2022لوضع مؤشرات التأثير ومؤشرات النتائج،
التي من شأنها أن تقيس التقدم المحرز بشكل كامل فيما يتعلق
بالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي.
 .4ومن شأن القياس ورصد التقدم واإلبالغ عن النتائج أن
يستند إلى مستوى المخرجات والمذكرات التقنية التفصيلية التي
يعدها المكتب لهذا الغرض .وتشير هذه المذكرات إلى المعايير
النوعية التي تحدد النتائج المتوقعة التي سيتم تحقيقها بدعم من
منظمة العمل الدولية ،والتي يجب أن تستند في جميع الحاالت
إلى المشاورات مع الشركاء االجتماعيين وإلى معايير العمل
الدولية.
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 الجدول أوال ً :1-األثر طويل األجل
العدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق :مستقبل عادل وشامل وآمن للعمل بتوفير عمالة كاملة ومنتجة ومختارة بحرية وعمل الئق للجميع
مؤشرات األثر

سبل التحقق
ُ

خط األساس

الغاية

نسبة السكان العاملين دون خط الفقر الدولي حسب
الجنس والسن والموقع الجغرافي (حضري /ريفي)
(معدل فقر العاملين ،مكون فرعي للمؤشر 1-1-1
من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة
العمل الدولية

 7.4في المائة
()2018
 7.1في المائة
()2019

القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين
أينما كانوا (الغاية  1-1من أهداف التنمية
المستدامة).

النمو السنوي في معدل العائدات الشهرية الحقيقية
للعاملين (مرتبط بالمؤشر  1-5-8من أهداف
التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة
العمل الدولية

 1.6في المائة
()2017
 2.2في المائة
()2018
 2.0في المائة
()2019

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق
لجميع النساء والرجال ،بمن فيهم الشباب
واألشخاص المعوقون ،والمساواة في األجر
عن العمل ذي القيمة المتساوية (الغاية 5-8
من أهداف التنمية المستدامة).

معدل البطالة حسب الجنس والسن واألشخاص
المعوقين (المؤشر  2-5-8من أهداف التنمية
المستدامة).

إحصاءات منظمة
العمل الدولية

 5.4في المائة
()2018
 5.4في المائة
()2019

حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي
(المؤشر  1-4-10من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة
العمل الدولية

 51.4في المائة
()2017

اعتماد السياسات ،وال سيما السياسات المالية
وسياسات األجور والحماية االجتماعية،
وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا ً
(الغاية  4-10من أهداف التنمية المستدامة).

 الجدول أوال ً :2-النتائج السياسية
المؤشرات

سبل التحقق

خط األساس

الغاية

 -1هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثر وشامل
تُحدد الحقا ً
الحصيلة  :1-1زيادة القدرة المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال
 :1-1-1عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع
األعمال المجهزة بنظام إدارة سديدة مطور
واستراتيجيات لتوسيع نطاق التمثيل و/أو
تحسين تقديم الخدمات.
 :2-1-1عدد منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع
األعمال التي تجري تحليالت بخصوص التغير
في بيئة العمل وتضطلع بأنشطة توعية للتأثير
في عملية وضع السياسات.

تقارير ومحاضر جلسات موثقة
وسجالت الخدمات /التدريب
وأدلة إرشادية /كتيبات وخطط/
استراتيجيات األعمال الخاصة
بمنظمات أصحاب العمل
ومنظمات قطاع األعمال؛
اتفاقات الشراكة؛ التغطية
اإلعالمية؛ أو أية وثائق
رسمية أخرى.

)2019( 20
)*2021( 24

 24منظمة ( 7في أفريقيا و7
في األمريكتين و 1في الدول
العربية و 6في آسيا والمحيط
الهادئ و 3في أوروبا  -آسيا
الوسطى).

)2019( 16
)*2021( 20

 21منظمة ( 7في أفريقيا و5
في األمريكتين و 1في الدول
العربية و 5في آسيا والمحيط
الهادئ و 3في أوروبا – آسيا
الوسطى).

الحصيلة  :2-1زيادة القدرة المؤسسية لمنظمات العمال
 :1-2-1عدد منظمات العمال الوطنية المجهزة
باستراتيجيات مبتكرة لجذب مجموعات
جديدة من العمال و/أو تحسين خدماتهم.

 :2-2-1عدد منظمات العمال العاملة على وضع
مقترحات ليتم النظر فيها خالل آليات الحوار
االجتماعي من أجل عملية وضع السياسات.

تقارير سنوية من منظمات
العمال؛ اتفاقات المفاوضة
الجماعية؛ تقارير ومنشورات
رسمية؛ وسائل اإلعالم؛
سياسات وقوانين ولوائح وطنية
وإقليمية ومتعددة األطراف؛
اتفاقات تجارية؛ تعليقات
وتقارير من هيئات اإلشراف
في منظمة العمل الدولية.

)2019( 32
)*2021( 48

 37منظمة ( 13في أفريقيا
و 8في األمريكتين و 4في
الدول العربية و 10في آسيا
والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 24
)*2021( 45

 36منظمة ( 12في أفريقيا
و 8في األمريكتين و 3في
الدول العربية و 10في آسيا
والمحيط الهادئ و 3في
أوروبا – آسيا الوسطى).
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المؤشرات

سبل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة  :3-1زيادة القدرة المؤسسية إلدارات العمل وقدرتها على الصمود
 :1-3-1عدد الدول األعضاء المجهزة بأطر مؤسسية
إلدارة العمل ،تواجه التحديات الراهنة والمقبلة
في عالم العمل.

 :2-3-1عدد الدول األعضاء المجهزة بخطط امتثال
استراتيجية وهادفة ،وضعتها بالتشاور مع
الشركاء االجتماعيين.

وثائق وتقارير وطنية رسمية،
بما فيها تلك الصادرة عن
منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال وتقارير
صادرة عن هيئات اإلشراف
في منظمة العمل الدولية.

)2019( 7
)*2021( 28

 25دولة عضوا ً ( 5في
أفريقيا و 8في األمريكتين و2
في الدول العربية و 5في آسيا
والمحيط الهادئ و 5في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 8
)*2021( 16

 13دولة عضوا ً ( 4في
أفريقيا و 1في األمريكتين و4
في الدول العربية و 3في آسيا
والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :4-1زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز قوانين وعمليات ومؤسسات الحوار االجتماعي وعالقات العمل
 :1-4-1عدد الدول األعضاء التي قامت حديثا ً بإنشاء أو
تعزيز مؤسسات أو آليات أو أطر عمل تنظيمية
خاصة بالحوار االجتماعي أو عالقات العمل أو
منع /تسوية النزاعات ،تواجه التحديات الحالية
والمقبلة في عالم العمل.
 :2-4-1عدد الدول األعضاء التي قامت بتحسين
السياسات أو الممارسات لتشجيع المفاوضة
الجماعية و/أو التعاون في مكان العمل1.

وثائق وتقارير وطنية رسمية،
بما فيها تلك الصادرة عن
منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال وتقارير
صادرة عن هيئات اإلشراف
في منظمة العمل الدولية.

)2019( 10
)*2021( 40

 29دولة عضوا ً ( 9في
أفريقيا و 4في األمريكتين و3
في الدول العربية و 10في
آسيا والمحيط الهادئ و 3في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 6
)*2021( 16

 19دولة عضوا ً ( 4في
أفريقيا و 2في األمريكتين و2
في الدول العربية و 10في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 -2معايير عمل دولية وإشراف فعال وذو حجية
مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمل (الحرية النقابية
والمفاوضة الجماعية) استنادا ً إلى المصادر النصية
لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية حسب
الجنس ووضع المهاجر (المؤشر  2-8-8من أهداف
التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

النتيجة اإلجمالية
العالمية هي 5.4
على مقياس من
صفر إلى 10
(باعتبار الصفر هو
األفضل و  10هو
األسوأ) لعام 2016
وعام  2017على
حد سواء.

حماية حقوق العمال وتشجيع
بيئات عمل سليمة وآمنة
لجميع العمال ،بمن فيهم
العمال المهاجرون ،وبخاصة
المهاجرات ،والعاملون في
الوظائف الهشة (الغاية 8-8
من أهداف التنمية المستدامة).

الحصيلة  :1-2زيادة قدرة الدول األعضاء على التصديق على معايير العمل الدولية
 :1-1-2عدد التصديقات على االتفاقيات األساسية
واتفاقيات اإلدارة السديدة أو البروتوكوالت.

 :2-1-2عدد التصديقات على اتفاقيات تقنية محدثة
بما فيها االتفاقيات الموصى بها من قبل مجلس
اإلدارة في سياق آلية استعراض المعايير2.

وثائق وتقارير وطنية رسمية
صادرة عن هيئات اإلشراف
في منظمة العمل الدولية،
مجمعة في قواعد البيانات
المعيارية لمنظمة العمل
الدولية.

)2019( 1.888
)*2021( 1.918

 25تصديقا ً ( 6في أفريقيا و3
في األمريكتين و 1في الدول
العربية و 12في آسيا
والمحيط الهادئ و 3في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 2.582
)*2021( 2.622

 80تصديقا ً ( 20في أفريقيا
و 15في األمريكتين و 5في
الدول العربية و 25في آسيا
والمحيط الهادئ و 15في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-2زيادة قدرة الدول األعضاء على تطبيق معايير العمل الدولية
 :1-2-2عدد حاالت التقدم المحرز في تطبيق االتفاقيات
المصدق عليها والتي تشير إليها برضا هيئات
اإلشراف.

وثائق وتقارير وطنية رسمية
صادرة عن هيئات اإلشراف في
منظمة العمل الدولية ،مجمعة في

)2019( 45
)*2021( 50

 50حالة تقدم.
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المؤشرات

سبل التحقق

خط األساس

الغاية

 :2-2-2النسبة المئوية من أطر عمل التعاون الجديدة في
األمم المتحدة بما فيها التدابير المتخذة لمعالجة
القضايا التي تثيرها هيئات اإلشراف في منظمة
العمل الدولية.

قواعد البيانات المعيارية لمنظمة
العمل الدولية.

 10في المائة
()2020

 10في المائة

الحصيلة  :3-2زيادة قدرة الدول األعضاء على المشاركة في سياسة استشرافية لمعايير العمل الدولية
 :1-3-2النسبة المئوية من التقارير عن تطبيق االتفاقيات
المصدق عليها والمطلوبة بحلول األول من أيلول/
سبتمبر والمستلمة في الوقت المناسب ،بما فيها
الردود
على تعليقات هيئات اإلشراف.

وثائق وطنية رسمية وتقارير
هيئات اإلشراف في منظمة
العمل الدولية مجمعة في قواعد
البيانات المعيارية لمنظمة
العمل الدولية.

 :2-3-2عدد الدول األعضاء التي لديها آليات ثالثية
تمكن الهيئات المكونة من المشاركة بفعالية
في تنفيذ معايير العمل الدولية على المستوى
الوطني ،بما في ذلك تقديم التقارير إلى
هيئات اإلشراف.

 38في المائة
()2019-2018
 40في المائة
()*2021-2020

 40في المائة

)2019( 10
)*2021( 20

 20دولة عضوا ً ( 5في
أفريقيا و 4في األمريكتين و2
في الدول العربية و 5في آسيا
والمحيط الهادئ و 4في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :4-2زيادة قدرة الدول األعضاء على تطبيق معايير العمل الدولية القطاعية ومدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية
 :1-4-2عدد الدول األعضاء التي لديها مبادرات جديدة
أو محسنة لتطبيق المعايير القطاعية لمنظمة
العمل الدولية ومدونات الممارسات القطاعية
والمبادئ التوجيهية التي أقرها مجلس اإلدارة.

وثائق وتقارير وطنية ،بما فيها
تلك الصادرة عن منظمات
أصحاب العمل ومنظمات
العمال؛ تقارير صادرة عن
هيئات اإلشراف في منظمة
العمل الدولية؛ التقارير المجمعة
من خالل آلية التنسيق القطاعي
التابعة لمنظمة العمل الدولية.

ال ينطبق.

 15دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 6في
آسيا والمحيط الهادئ).

 -3التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع
نسبة العمالة غير المنظمة في العمالة غير الزراعية ،حسب
الجنس (المؤشر  1-3-8من أهداف التنمية المستدامة)*.

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 50.5في المائة
()2016

تعزيز سياسات موجهة نحو
التنمية تدعم األنشطة اإلنتاجية
وتستحدث فرص العمل الالئق
وتنظيم المشاريع والقدرة على
اإلبداع واالبتكار ،وتشجع
على إضفاء السمة المنظمة
على المنشآت المتوسطة
والصغيرة وبالغة الصغر
وعلى نموها ،بما في ذلك من
خالل الحصول على الخدمات
المالية (الغاية  3-8من أهداف
التنمية المستدامة).

* من المتوقع أن ينقح المؤشر  1-3-8من أهداف التنمية المستدامة
ليغطي السمة غير المنظمة في القطاع الزراعي وغير الزراعي على حد
سواء.

نسبة العمالة إلى السكان (البالغين  15سنة وما فوق).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 57.6في المائة
()2018
 57.4في المائة
()2019

تحقيق نسبة أعلى من السكان
في سن العمل في التوظيف
وتقليص الفجوات بين الجنسين
في معدالت التوظيف.
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المؤشرات

سبل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة  :1-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ سياسات العمالة الوطنية لمواجهة أزمة كوفيد19-
)2019( 19
)*2021( 35

 32دولة عضوا ً ( 12في
أفريقيا و 4في األمريكتين و3
في الدول العربية و 8في آسيا
والمحيط الهادئ و 5في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :2-1-3عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية وطنية
لتوفير العمالة للشباب ،سواء كانت استراتيجية
مستقلة أو جزءا ً من استراتيجية وطنية للعمالة
(استناداً إلى المؤشر -8ب 1-من أهداف التنمية
المستدامة).

)2019( 10
)*2021( 14

 17دولة عضوا ً ( 8في
أفريقيا و 3في األمريكتين
و 2في الدول العربية و 3في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :3-1-3عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية متكاملة
نحو إضفاء السمة المنظمة تمشيا ً مع التوصية
رقم .204

)2019( 10
)*2021( 16

 10دول أعضاء ( 3في
أفريقيا و 4في األمريكتين و2
في الدول العربية و 1في آسيا
والمحيط الهادئ).

 :1-1-3عدد الدول األعضاء المجهزة بجيل جديد
من سياسات العمالة الوطنية لمواجهة تحديات
مستقبل العمل الخاصة بكل بلد.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية

الحصيلة  :2-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات من أجل استحداث فرص العمل الالئق
في االقتصاد الريفي
 :1-2-3عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير لتوفير
العمل الالئق في المناطق الريفية.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة العمل
الدولية.

)2019( 8
)*2021( 23

 15دولة عضوا ً ( 4في
أفريقيا و 4في األمريكتين و2
في الدول العربية و 3في آسيا
والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :3-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا ً
 :1-3-3عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير سياسية
من أجل تسهيل انتقال عادل نحو اقتصادات
ومجتمعات مستدامة بيئيا ً من خالل
العمل الالئق.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 3
)*2021( 8

 18دولة عضوا ً ( 8في
أفريقيا و 6في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :4-3زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز مجتمعات مسالمة ومستقرة وقادرة على الصمود من خالل العمل الالئق
 :1-4-3عدد الدول األعضاء المجهزة ببرامج لترويج
مجتمعات مسالمة ومستقرة وقادرة على
الصمود من خالل العمل الالئق.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 2
)*2021( 13

 18دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 5في األمريكتين
و 4في الدول العربية و 3في
آسيا والمحيط الهادئ).

الحصيلة  :5-3زيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ برامج سوق العمل وخدمات التوظيف من أجل االنتقال إلى العمل الالئق
في مختلف مراحل الحياة ،مع التركيز بشكل خاص على العمال من الشباب وكبار السن
 :1-5-3عدد الدول األعضاء المجهزة بإدارات استخدام
وبرامج سوق عمل معززة تعالج االنتقال
إلى العمل الالئق ،بما في ذلك لصالح
الشباب والمسنين.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 14
)*2021( 30

 22دولة عضوا ً ( 7في
أفريقيا و 6في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 1في
آسيا والمحيط الهادئ و 7في
أوروبا – آسيا الوسطى).
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خط األساس

الغاية

 -4المنشآت المستدامة بوصفها مو ّلدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق
معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بالقيم
الحقيقية للفرد الواحد العامل (المؤشر 1-2-8
من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 2.2في المائة
()2018
 1.9في المائة
()2019

تحقيق مستويات أعلى من
اإلنتاجية االقتصادية من
خالل التنويع واالرتقاء
بمستوى التكنولوجيا
واالبتكار ،بما في ذلك من
خالل التركيز على القطاعات
المتسمة بالقيمة المضافة
العالية والقطاعات كثيفة اليد
العاملة (الغاية  2-8من
أهداف التنمية المستدامة).

الحصيلة  :1-4زيادة قدرة الدول األعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لروح تنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة
 :1-1-4عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجية
و/أو خطة عمل تهدف إلى تحسين البيئة
المؤاتية من أجل خلق ونمو المنشآت المستدامة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 10
)*2021( 23

 14دولة عضوا ً ( 7في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-4تعزيز قدرة المنشآت ونُظم الدعم لديها لتعزيز اإلنتاجية واالستدامة
 :1-2-4عدد الدول األعضاء المجهزة بخطط تدخل
فعالة من أجل دعم اإلنتاجية وتنظيم المشاريع
واالبتكار واستدامة المنشآت.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 9
)*2021( 37

 28دولة عضوا ً ( 8في
أفريقيا و 5في األمريكتين و3
في الدول العربية و 11في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :3-4زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع السياسات والتشريعات وتدابير أخرى تهدف بالتحديد إلى تيسير انتقال المنشآت
إلى السمة المنظمة
 :1-3-4عدد الدول األعضاء التي اعتمدت تدابير
تهدف إلى تسهيل انتقال المنشآت والعمال
المستخدمين فيها إلى السمة المنظمة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 8
)*2021( 22

 17دولة عضوا ً ( 7في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 3في الدول العربية و 3في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :4-4زيادة قدرة الدول األعضاء والمنشآت على وضع سياسات وتدابير تعزز اتساق ممارسات قطاع األعمال مع العمل الالئق
ونهج متمحور حول اإلنسان إزاء مستقبل العمل
 :1-4-4عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات أو تدابير
ترمي إلى تعزيز اتساق ممارسات قطاع األعمال
مع أولويات العمل الالئق واتباع نهج متمحور
حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019) 3
)*2021( 17

 13دولة عضوا ً ( 4في
أفريقيا و 6في األمريكتين
و 2في آسيا والمحيط الهادئ
و 1في أوروبا – آسيا
الوسطى).

 - 5المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل والتنقل فيه
نسبة الشباب (تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاماً)
غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب
(المؤشر  1-6-8من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 22.0في المائة
()2018
 22.2في المائة
()2019

الحد بدرجة كبيرة من نسبة
الشباب غير الملتحقين
بالعمالة أو التعليم أو التدريب
(استناداً إلى الغاية  6-8من
أهداف التنمية المستدامة).

الحصيلة  :1-5زيادة قدرة الدول األعضاء على تحديد حاالت عدم تطابق المهارات الحالية واستباق االحتياجات المستقبلية من المهارات
 :1-1-5عدد الدول األعضاء التي طبقت نُهج منظمة
العمل الدولية من أجل قياس حاالت عدم تطابق
المهارات و/أو استباق االحتياجات المستقبلية من
المهارات على المستوى الوطني و/أو القطاعي.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 8
)*2021( 27

 10دول أعضاء ( 3في
أفريقيا و 1في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 5في
آسيا والمحيط الهادئ).
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 :2-1-5عدد الدول األعضاء المجهزة بآليات مؤسسية
على المستوى الوطني أو القطاعي من أجل قياس
حاالت عدم تطابق المهارات واستباق االحتياجات
المستقبلية من المهارات.

خط األساس

الغاية

)2019( 2
)*2021( 8

 8دول أعضاء ( 4في أفريقيا
و 1في الدول العربية و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-5زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز سياسات المهارات والتعلم المتواصل ونماذج اإلدارة السديدة ونُظم التمويل
)2019( 4
)*2021( 7

 10دول أعضاء ( 3في
أفريقيا و 1في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 4في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :1-2-5عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجيات شاملة
بشأن المهارات والتعلم المتواصل.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 :2-2-5عدد الدول األعضاء المجهزة بنماذج إدارة
سديدة شاملة بشأن المهارات والتعلم المتواصل.

)2019( 1
)*2021( 2

 6دول أعضاء ( 1في أفريقيا
و 2في الدول العربية و 3في
آسيا والمحيط الهادئ).

 :3-2-5عدد الدول األعضاء المجهزة بنُظم تمويل
تمكن تنفيذ سياسات شاملة بشأن المهارات
والتعلم المتواصل.

)2019( 2
)*2021( 2

 5دول أعضاء ( 2في أفريقيا
و 1في األمريكتين و 2في
آسيا والمحيط الهادئ).

الحصيلة  :3-5زيادة قدرة الدول األعضاء على تصميم وتقديم خيارات تعليمية ابتكارية ومرنة وشاملة،
بما في ذلك التعلم أثناء العمل والتلمذة الصناعية الجيدة
 :1-3-5عدد الدول األعضاء التي طبقت نُهج منظمة
العمل الدولية على التعلم أثناء العمل والتلمذة
الصناعية الجيدة.

)2019( 6
)*2021( 16

 10دول أعضاء ( 4في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 3في الدول العربية و 1في
آسيا والمحيط الهادئ).

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 :2-3-5عدد الدول األعضاء المجهزة ببرامج مهارات
ابتكارية ومرنة وشاملة وخدمات موجهة نحو
النساء أو الشباب أو األشخاص في أوضاع
استضعاف.

)2019( 4
)*2021( 24

 10دول أعضاء ( 3في
أفريقيا و 1في األمريكتين
و 2في الدول العربية و 4في
آسيا والمحيط الهادئ).

 :3-3-5عدد الدول األعضاء المجهزة بآليات شاملة
لالعتراف بالمهارات.

)2019( 4
)*2021( 8

 10دول أعضاء ( 3في
أفريقيا و 3في الدول العربية
و 4في آسيا والمحيط
الهادئ).

الحصيلة  :4-5زيادة قدرة الدول األعضاء على دعم االنتقال الرقمي لنُظم تنمية المهارات وتنمية المهارات الرقمية
 :1-4-5عدد الدول األعضاء التي اعتمدت استراتيجية أو
سياسة أو برنامجا ً للمهارات لتحسين البنية التحتية
الرقمية والقدرات لتقديم برامج وخدمات رقمية
مختلطة وعبر اإلنترنت وسد الفجوة الرقمية.
 :2-4-5عدد الدول األعضاء التي راجعت أو طورت تدابير
تدريب جديدة لتلبية احتياجات المهارات الرقمية
للمجموعات المستهدفة الرئيسية.

وثائق وتقارير وطنية رسمية،
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية لمنظمة
العمل الدولية.

ال ينطبق.

 5دول أعضاء ( 1في أفريقيا
و 1في الدول العربية و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا وآسيا الوسطى).

ال ينطبق.

 5دول أعضاء ( 1في أفريقيا
و 3في آسيا والمحيط الهادئ
و 1في أوروبا وآسيا
الوسطى).
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 -6المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل
نسبة العمالة إلى عدد السكان من حيث الجنس.

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 70.5في المائة
من الرجال44.8 ،
في المائة من النساء
()2018
 70.3في المائة
من الرجال44.6 ،
في المائة من النساء
()2019

تحقيق المساواة بين الجنسين
في الوصول إلى العمالة
في كافة األقاليم.

نسبة النساء في مناصب إدارية (المؤشر 2-5-5
من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 27.8في المائة
()2018
 27.9في المائة
()2019

ضمان مشاركة المرأة
مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ
الفرص المتاحة لها للقيادة
على قدم المساواة مع الرجل
على جميع مستويات صنع
القرارات في الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة
(الغاية  5-5من أهداف
التنمية المستدامة).

حصة العمالة غير المنظمة بين النساء.

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

 46.4في المائة
()2016

زيادة كبيرة في عدد النساء
في العمالة المنظمة.

الحصيلة  :1-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز االستثمارات في اقتصاد الرعاية وتقاسم المسؤوليات العائلية تقاسما ً أكثر توازنا ً
 :1-1-6عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات أو
استراتيجيات اقتصاد كلي تشمل الجنسين لتمويل
التوسع في البنية التحتية الخاصة بالرعاية
وخدمات الحماية االجتماعية أو الرعاية العامة
الداعمة لتوفير عمالة الئقة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة العمل
الدولية.

صفر ()2019
)*2021( 7

 9دول أعضاء ( 2في أفريقيا
و 2في األمريكتين و 3في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :2-1-6عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات لتحسين
حقوق العمال وظروف العمل في قطاع رعاية أو
أكثر.

صفر ()2019
)*2021( 6

 11دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 1في األمريكتين و2
في الدول العربية و 2في آسيا
والمحيط الهادئ).

 :3-1-6عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير تهدف إلى
تحقيق تقاسم أكثر توازنا ً للمسؤوليات العائلية بين
النساء والرجال.

)2019( 1
)*2021( 3

 7دول أعضاء ( 2في أفريقيا
و 2في األمريكتين و 1في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تشجيع وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المشاركة
والمعاملة بين النساء والرجال ،بما في ذلك المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية
 :1-2-6عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات لتعزيز
تكافؤ جوهري للفرص والمساواة في المعاملة
بين النساء والرجال في عالم العمل،
واستراتيجيات لتنفيذ تلك السياسات.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 :2-2-6عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات لتعزيز
تحقيق فعلي لحق المساواة في األجر عن العمل
ذي القيمة المتساوية بين النساء والرجال،
واستراتيجيات لتنفيذ تلك السياسات.

)2019( 3
)*2021( 8

 12دولة عضوا ً ( 5في
أفريقيا و 3في األمريكتين
و 2في الدول العربية و2
في أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 2
)*2021( 4

 4دول أعضاء ( 2في أفريقيا
و 1في األمريكتين و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :3-6زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع تشريعات وسياسات وتدابير تراعي قضايا الجنسين من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش
 :1-3-6عدد الدول األعضاء التي اتخذت تدابير إزاء
التصديق على االتفاقية رقم  190والتوصية
رقم  206لمنظمة العمل الدولية وتنفيذهما.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)*2021( 17

 18دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 5في األمريكتين
و 2في الدول العربية و 1في
آسيا والمحيط الهادئ و 4في
أوروبا – آسيا الوسطى).
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الحصيلة  :4-6زيادة قدرة الدول األعضاء على تعزيز التشريعات والسياسات والتدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة
في المعاملة في عالم العمل لصالح األشخاص المعوقين وغيرهم من األشخاص في أوضاع هشة
 :1-4-6عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير لضمان
تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة األشخاص
ذوي اإلعاقة أو مجموعة واحدة على األقل من
المجموعات التالية :الشعوب األصلية أو القبلية؛
األقليات اإلثنية؛ األشخاص المصابون بمرض
نقص المناعة البشرية؛ المثليات والمثليون
ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية
الجنسانية وحاملو سمات الجنسين.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 9
)*2021( 16

 14دولة عضوا ً ( 2في
أفريقيا و 4في األمريكتين
و 5في آسيا والمحيط الهادئ
و 3في أوروبا – آسيا
الوسطى).

 :2-4-6عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجيات
لتعزيز جمع وتحليل بيانات سوق العمل المصنفة
حسب فئة على األقل من الفئات التالية :حالة
اإلعاقة؛ الوضع من حيث اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية؛ اإلثنية؛ هوية الشعوب األصلية
أو القبلية.

استبيانات الدراسات
االستقصائية.

)2019( 1
)*2021( 3

 6دول أعضاء ( 4في أفريقيا
و 1في الدول العربية و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 -7حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل
نسبة وعدد األطفال الذين يتراوح عمرهم بين  17-5عاماً،
الضالعين في عمل األطفال ،حسب الجنس والسن
(المؤشر  1-7-8من أهداف التنمية المستدامة).

التقديرات العالمية لمنظمة
العمل الدولية بشأن
عمل األطفال

 9.6في المائة
()2016

معدل العمل الجبري.

التقديرات العالمية لمنظمة
العمل الدولية بشأن الرق
المعاصر :العمل الجبري
والزواج القسري

 3.4لكل
 1000نسمة
()2016

اتخاذ تدابير فورية وفعالة
للقضاء على العمل الجبري
وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر وضمان
حظر أسوأ أشكال عمل
األطفال والقضاء عليها ،بما
في ذلك تعبئتهم واستخدامهم
كجنود أطفال ،وبحلول عام
 2025إنهاء عمل األطفال
في كافة أشكاله( .الغاية 7-8
من أهداف التنمية المستدامة).

تواتر معدالت التعرض لحوادث مهنية مميتة أو غير
مميتة ،حسب الجنس ووضع المهاجر (المؤشر 1-8-8
من أهداف التنمية المستدامة).

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

المعلومات
متوفرة عن
حوالي  71بلداً
(بدءا ً من .)2015

حماية حقوق العمال وتشجيع
بيئات عمل سليمة وآمنة
لجميع العمال ،بمن فيهم
العمال المهاجرون ،وبخاصة
المهاجرات ،والعاملون في
الوظائف غير المستقرة
(الغاية  8-8من أهداف
التنمية المستدامة).

حصة العمال الخاضعين لساعات عمل مفرطة.

إحصاءات منظمة العمل
الدولية

المعلومات متوفرة
عن حوالي
 129بلداً
(بدءا ً من .)2015

خفض حصة العمال
الخاضعين لساعات
عمل مفرطة.

تكاليف التوظيف الواقعة على عاتق المستخدم كنسبة
من الدخل الشهري المكتسب في بلد المقصد
(المؤشر  1-7-10من أهداف التنمية المستدامة).

لم تحدد بعد.

لم تحدد

بعد3.

تيسير الهجرة وحراك
األشخاص على نحو منظم
وآمن ومنتظم ومتسم
بالمسؤولية ،بما في ذلك من
خالل تنفيذ سياسات الهجرة
المخطط لها والتي تتسم
بحسن اإلدارة (الغاية 7-10
من أهداف التنمية المستدامة).
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سبل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة  :1-7زيادة قدرة الدول األعضاء على ضمان احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل
)2019( 6
)*2021( 8

 9دول أعضاء ( 3في أفريقيا
و 2في األمريكتين و 3في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :1-1-7عدد الدول األعضاء المجهزة ببرامج متكاملة
بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 :2-1-7عدد الدول األعضاء التي اكتسبت صفة بلد
رائد ،التحالف .7-8

)2019( 6
)*2021( 17

 7دول أعضاء ( 2في أفريقيا
و 1في األمريكتين و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :3-1-7عدد الدول األعضاء المجهزة باستراتيجيات
وخطط عمل معتمدة حديثا ً أو محدثة للتصدي
لعمل األطفال بكافة أشكاله.

)2019( 14
)*2021( 39

 21دولة عضوا ً ( 4في
أفريقيا و 12في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 3في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-7زيادة قدرة الدول األعضاء على ضمان ظروف عمل آمنة وصحية
 :1-2-7عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات
أو برامج وطنية للسالمة والصحة المهنيتين،
تصاحبها أطر عمل مؤسسية ،لمواجهة
مخاطر محددة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 :2-2-7عدد الدول األعضاء المجهزة بنُظم تسجيل وإشعار
وطنية تسمح بإصدار تقارير منتظمة وفقا ً للمؤشر
 1-8-8من أهداف التنمية المستدامة.

)2019( 14
)*2021( 43

 39دولة عضوا ً ( 12في
أفريقيا و 16في األمريكتين
و 3في الدول العربية و 5في
آسيا والمحيط الهادئ و 3في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 5
)*2021( 8

 12دولة عضوا ً ( 2في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 5في الدول العربية و 1في
آسيا والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :3-7زيادة قدرة الدول األعضاء على تحديد أجور مالئمة وتعزيز وقت العمل الالئق
 :1-3-7عدد الدول األعضاء التي اعتمدت فيها الهيئات
المكونة سياسات أو تدابير قائمة على بينات
بشأن األجور ،بما في ذلك الحد األدنى القانوني
أو المتفاوض بشأنه لألجور.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 8
)*2021( 18

 14دولة عضوا ً ( 3في
أفريقيا و 3في األمريكتين
و 1في الدول العربية و 6في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :2-3-7عدد الدول األعضاء التي اعتمدت فيها الهيئات
المكونة سياسة أو الئحة أو تدابير أخرى بشأن
ساعات العمل أو ترتيبات وقت العمل
أو ترتيبات تنظيم العمل لتلبية احتياجات
كل من العمال وأصحاب العمل.

وثائق وتقارير وطنية رسمية،
بما فيها تلك الصادرة عن
منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال؛ التقارير
المجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة العمل
الدولية ومن جانب هيئات
اإلشراف في المنظمة.

ال ينطبق.

 8دول أعضاء ( 4في
األمريكتين و 3في آسيا
والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا وآسيا الوسطى).

الحصيلة  :4-7زيادة قدرة الدول األعضاء على توفير حماية عمل مناسبة للعمال في ترتيبات العمل المتنوعة ،بما في ذلك منصات العمل الرقمية
وفي العمالة غير المنظمة
 :1-4-7عدد الدول األعضاء التي ثبت لديها أشكال
مختلفة من ترتيبات العمل ،بما فيها المنصات
االلكترونية ،و /أو تلك المجهزة بتدابير سياسية
تضمن حماية فعالة للعمال المعنيين.
 :2-4-7عدد الدول األعضاء التي ثبت فيها وجود
االقتصاد غير المنظم و/أو سياسات أو لوائح أو
آليات امتثال بغية دعم انتقال العمال غير المنظمين
إلى السمة المنظمة في المنشآت المنظمة أو في
األسر المعيشية.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)*2021( 2

 7دول أعضاء ( 1في أفريقيا
و 4في األمريكتين و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

)2019( 3
)*2021( 18

 14دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 2في األمريكتين
و 3في الدول العربية و 2في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).
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المؤشرات

سبل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة  :5-7زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع أطر منصفة وفعالة لهجرة اليد العاملة ومؤسسات وخدمات لحماية العمال المهاجرين
)2019( 6
)*2021( 20

 19دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 5في األمريكتين
و 2في الدول العربية و 6في
آسيا والمحيط الهادئ).

 :2-5-7عدد الدول األعضاء المجهزة بخدمات جديدة أو
محسنة لحماية حقوق العمال المهاجرين.

صفر ()2019
)*2021( 12

 22دولة عضوا ً ( 5في
أفريقيا و 6في األمريكتين
و 2في الدول العربية و 8في
آسيا والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

 :3-5-7عدد أطر العمل الثنائية أو اإلقليمية المطبقة
على هجرة اليد العاملة والمزودة بآليات مراقبة
واستعراض بغية حماية حقوق العمال المهاجرين.

)2019( 2
)*2021( 7

 9أطر عمل ( 4في أفريقيا
و 1في األمريكتين و 1في
الدول العربية و 3في آسيا
والمحيط الهادئ).

 :1-5-7عدد الدول األعضاء المجهزة بأطر عمل أو
آليات مؤسسية لهجرة اليد العاملة بغية حماية
حقوق العمال المهاجرين وتعزيز االتساق مع
سياسات العمالة والمهارات والحماية االجتماعية
وغيرها من السياسات ذات الصلة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

 -8حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع
نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات ونظم الحماية
االجتماعية بحسب الجنس مع تمييز األطفال والعاطلين
عن العمل والمسنين والمعوقين والحوامل والمواليد الجدد
وضحايا حوادث العمل والفقراء والمستضعفين
(المؤشر  1-3-1من أهداف التنمية المستدامة).

تقرير الحماية االجتماعية
في العالم ،الصادر عن مكتب
العمل الدولي

 45.2في المائة
()2016

تنفيذ نُظم وتدابير حماية
اجتماعية مناسبة للجميع على
الصعيد الوطني ،بما في ذلك
أرضيات الحماية االجتماعية،
وتحقيق تغطية يعتد بها
للفقراء والمستضعفين ،بحلول
عام ( 2030الغاية  3-1من
أهداف التنمية المستدامة).

الحصيلة  :1-8زيادة قدرة الدول األعضاء على استحداث أو إصالح االستراتيجيات أو السياسات أو األطر القانونية الوطنية المستدامة
للحماية االجتماعية لتوسيع نطاق تغطية اإلعانات وتحسين مالءمتها
 :1-1-8عدد الدول األعضاء المجهزة بسياسات جديدة أو
منقحة للحماية االجتماعية الوطنية بهدف زيادة
وتعزيز الشمولية و/أو زيادة مالءمة اإلعانات.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة العمل
الدولية.

)2019( 11
)*2021( 15

 33دولة عضوا ً ( 15في
أفريقيا و 9في األمريكتين و1
في الدول العربية و 5في آسيا
والمحيط الهادئ و 3في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :2-8زيادة قدرة الدول األعضاء على تحسين إدارة نظم الحماية االجتماعية واستدامتها
 :1-2-8عدد الدول األعضاء المجهزة بتدابير سياسية
جديدة أو منقحة بغية تمكين استدامة نظم الحماية
االجتماعية وتقديم إعانات مالئمة.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 7
)*2021( 16

 26دولة عضوا ً ( 12في
أفريقيا و 4في األمريكتين و3
في الدول العربية و 6في آسيا
والمحيط الهادئ و 1في
أوروبا – آسيا الوسطى).

الحصيلة  :3-8زيادة قدرة الدول األعضاء على إدماج الحماية االجتماعية في استجابات سياسية شاملة لدعم وحماية العمال وأصحاب العمل
خالل الفترات االنتقالية في حياتهم وعملهم
 :1-3-8عدد الدول األعضاء المجهزة باستجابات سياسية
جديدة أو منقحة بما فيها الحماية االجتماعية ،بغية
دعم وحماية العمال وأصحاب العمل على مدى
حياتهم وانتقالهم في العمل.

تقارير ووثائق وطنية رسمية
مجمعة في نظام اإلدارة
االستراتيجية في منظمة
العمل الدولية.

)2019( 9
)*2021( 12

 12دولة عضوا ً ( 6في
أفريقيا و 1في األمريكتين و1
في الدول العربية و 2في آسيا
والمحيط الهادئ و 2في
أوروبا – آسيا الوسطى).

* مقدر.
 1سيتم اإلبالغ عن النتائج المتعلقة بالمفاوضة الجماعية والنتائج المتعلقة بالتعاون في مكان العمل بشكل منفصل؛  2يتوافق خط األساس المنقح لعام  2019وخط األساس
التقديري لعام  2021مع كافة االتفاقيات التقنية المحدثة؛  3هناك تسعة بلدان تنتج المؤشر ويخطط  15بلداً آخر إلجراء دراسات استقصائية محددة أو إضافة وحدة إلى
الدراسة االستقصائية بشأن القوى العاملة في العامين أو الثالثة أعوام القادمة.
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 الجدول أوال ً  :3-النتائج التمكينية
المؤشرات

وسائل التحقق

خط األساس

الغاية

ألف  -معارف موثوقة وشراكات بالغة التأثير من أجل النهوض بالعمل الالئق
الحصيلة ألف  :1-تعزيز إحصاءات العمل الالئق باستخدام مصادر ومعايير إحصائية ابتكارية
ألف :1-1-عدد الدول األعضاء التي تعزز إحصاءات
سوق العمل لديها ونظم المعايير والمعلومات
باالستناد إلى المسوح اإلحصائية المحسنة
واستخدام المصادر اإلحصائية األخرى.

إحصاءات منظمة العمل
الدولية.

إحصاءات منظمة العمل
ألف :2-1-النسبة المئوية للزيادة في البيانات السنوية
المقدمة إلى األمم المتحدة فيما يتعلق بمؤشرات الدولية ،البيانات المتعلقة
بأهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر منظمة
المقدمة سنويا ً إلى األمم
العمل الدولية هي الجهة الراعية لها.
المتحدة.

)*2021( 15

 15دولة عضواً.

تم اإلبالغ عن نقاط
البيانات لعامي 2018
و 2019إلى قاعدة
البيانات العالمية
لمؤشرات أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة
في عام .2021

زيادة بنسبة  5في المائة على
خط األساس.

الحصيلة ألف :2-إجراء بحوث طليعية وتحسين إدارة المعارف لتعزيز العمل الالئق
ألف :1-2-عدد مخرجات البحوث التعاونية مع
كيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية
الدولية والمؤسسات األكاديمية الرائدة التي
تركز على النهج المتمحور حول اإلنسان
من أجل مستقبل العمل واالنتعاش من جائحة
كوفيد19-

المنشورات وقواعد
البيانات وصفحات الويب
الخاصة بمنظمة العمل
الدولية والمؤسسات
الشريكة.

من المقرر تحديده
في نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  10في المائة على
خط األساس.

ألف :2-2-مراجع المنتجات البحثية والمعرفية لمنظمة
العمل الدولية في( :أ) اإلعالنات والوثائق
الختامية للمنتديات العالمية ،بما في ذلك
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجموعة
العشرين ومجموعة السبع ومجموعة
BRICS؛ (ب) كيانات األمم المتحدة وتقارير
المؤسسات المالية الدولية؛ (ج) المجالت
األكاديمية المراجعة من األقران؛
(د) المنظمات المكونة؛ (ه) وسائل اإلعالم.

المنتديات العالمية وكيانات
األمم المتحدة وصفحات
الويب والمنشورات
الخاصة بالمؤسسات المالية
الدولية؛ نظام تتبع
االقتباسات لمنظمة العمل
الدولية؛ نظام تتبع وسائل
اإلعالم وتحليالت منظمة
العمل الدولية.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  5في المائة على
خط األساس في كل فئة.

ألف :3-2-عدد التحميالت الفريدة لمنتجات منظمة العمل
الدولية البحثية ،حسب اإلقليم.

تحليالت صفحات الويب
الخاصة بمنظمة العمل
الدولية.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  5في المائة على
خط األساس في كل إقليم.

الحصيلة ألف :3-التواصل من أجل زيادة استيعاب وتأثير قاعدة المعارف
ألف :1-3-عدد مستخدمي المنصات االلكترونية
الرئيسية لمنظمة العمل الدولية
على المستويين العالمي واإلقليمي.

تحليالت جوجل لقياس
عدد الزيارات لصفحات
الويب.
تحليالت فردية لحساب
وسائل التواصل االجتماعي
لعدد المتابعين للحسابين
الرئيسيين على مستوى
العالم وفي كل إقليم.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  10في المائة على
خط األساس على المستوى
العالمي وفي كل إقليم.
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المؤشرات

وسائل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة ألف :4-تعزيز الشراكات من أجل اتساق السياسات والتعاون لتحقيق نتائج العمل الالئق والتنمية المستدامة
تمثل المساهمات
الطوعية  42في المائة
من الموارد المتاحة
(.)2020-2018

 45في المائة

ألف :1-4-حصة وتشكيل المساهمات الطوعية*.

البيانات المالية لمنظمة
العمل الدولية.

تمثل المساهمات
الطوعية غير المخصصة
)الحساب التكميلي
للميزانية العادية)
والمساهمات المخصصة
الخفيفة  13في المائة من
المساهمات الطوعية
(.)2019-2018

 15في المائة

يمثل تمويل األمم
المتحدة (الصندوق
االستئماني متعدد الشركاء
والتمويل من كيانات األمم
المتحدة)  7في المائة من
المساهمات الطوعية
(.)2019-2018

 15في المائة

 5شراكات

ألف :2-4-عدد الشراكات مع كيانات األمم المتحدة
والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات
متعددة األطراف أو تحالفات مع شراكات
متعددة القطاعات ،بما في ذلك االتفاقات بين
بلدان الجنوب ،المنشأة أو المجددة*.

مذكرات التفاهم وخطابات
النوايا وخرائط الطريق أو
االتفاقات الرسمية األخرى

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

 15دولة عضواً

ألف :3-4-عدد الدول األعضاء حيث قامت الهيئات
المكونة الثالثية بالمشاركة في مبادرات بناء
القدرات في منظمة العمل الدولية ،في تطوير
إطار تعاون األمم المتحدة اإلنمائي*.

تقارير التدريب والتقييم؛
محاضر األعمال بشأن
إطار التعاون اإلنمائي
لألمم المتحدة والوثائق
ذات الصلة.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

باء  -تحسين القيادة واإلدارة السديدة
الحصيلة باء :1-تعزيز الدور القيادي والتوجه االستراتيجي لضمان التأثير التنظيمي
باء :1-1-إرشادات سياسية ذات حجية من جانب
هيئات اإلدارة السديدة في منظمة العمل
الدولية لضمان القيادة التنظيمية في دفع
عجلة التعافي الذي يركز على اإلنسان
من أزمة كوفيد ،19-بنا ًء على إعالن
مئوية منظمة العمل الدولية.

السجالت الرسمية لهيئات
اإلدارة السديدة في منظمة
العمل الدولية؛ الجمعية
العامة لألمم المتحدة؛
مجالس األمم المتحدة
وغيرها من الكيانات
متعددة األطراف؛ مذكرات
التفاهم؛ االتفاقات مع
الشركاء.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

باء :2-1-النسبة المئوية من البرامج القطرية للعمل
الالئق التي تم تطويرها خالل فترة السنتين
والتي تتمشى مع األهداف العالمية وإطار
النتائج لمنظمة العمل الدولية ،بإشراف
من لجنة توجيهية ثالثية ومستمدة من إطار
التعاون لألمم المتحدة*.

وثائق البرامج القطرية
للعمل الالئق وتقارير
مكاتب المنسقين المقيمين
وسجالت اجتماعات اللجنة
التوجيهية للبرامج القطرية
للعمل الالئق.

من المقرر تحديده
في نهاية عام .2021

جميع الوثائق الختامية المتعلقة
بالسياسات العامة التي اعتمدها
مؤتمر العمل الدولي
واالجتماعات اإلقليمية حسب
جدول األعمال.
الدعم الذي توفره األمم المتحدة
والمنظمات متعددة األطراف
وشركاء التنمية إلى الوثائق
الختامية المتعلقة بالسياسات
العامة التي اعتمدها مؤتمر
العمل الدولي واالجتماعات
اإلقليمية ،باعتبارها خط
األساس أو أعلى منه.
 100في المائة

70

المؤشرات

البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

وسائل التحقق

خط األساس

الغاية

الحصيلة باء :2-دعم فعال وناجع لعملية صنع القرارات في الهيئات اإلدارية
باء :1-2-النسبة المئوية من الوثائق الرسمية المنشورة
إلكترونيا ً ضمن المهل الزمنية القانونية.

الموقع الرسمي لمنظمة
العمل الدولية (أقسام
مخصصة لمؤتمر العمل
الدولي ومجلس اإلدارة
واالجتماعات اإلقليمية).

نشر  90في المائة من
الوثائق الرسمية إلكترونيا ً
في الوقت المحدد
( ،2021متوقعة).

نشر  100في المائة من
الوثائق الرسمية إلكترونيا ً في
الوقت المحدد.

باء :2-2-النسبة المئوية من بنود جدول األعمال التي
تمت الموافقة عليها /المصادقة عليها
من جانب األجهزة اإلدارية في منظمة العمل
الدولية كما هو مقرر ،بنا ًء على المشاورات
الفعالة والخدمات التقنية والقانونية الجيدة
التي يقدمها المكتب.

السجالت الرسمية للهيئات
اإلدارية في منظمة العمل
الدولية.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

 100في المائة

الحصيلة باء :3-تعزيز اإلشراف والتقييم وإدارة المخاطر لضمان الشفافية واالمتثال
باء :1-3-مستوى رضا المدقق الخارجي عن البيانات
المالية الموحدة والتصريحات والعمليات
المرتبطة بها.

رأي مدقق الحسابات
الخارجي.

رأي غير معدل على مر
السنين.

اإلبقاء على الرأي غير المعدل
لمدقق الحسابات الخارجي.

باء :2-3-التنفيذ الفعال وفي وقته للتوصيات المتعلقة
بتدقيق الحسابات.

قاعدة بيانات المكتب على
اإلنترنت لمتابعة توصيات
التدقيق.

كان متوسط الوقت الالزم
لتقديم خطط العمل 4.3
شهرا ً في الفترة
.2019-2018

تقدم جميع الوحدات المسؤولة
عن تنفيذ التوصيات المتعلقة
بتدقيق الحسابات خطط عملها
في غضون  3أشهر من
إصدار تقرير التدقيق.

 75.8في المائة من
توصيات التدقيق التي
قبلتها اإلدارة تم تنفيذها
بالكامل في الفترة
.2019-2018

 95في المائة من توصيات
التدقيق التي قبلتها اإلدارة تتم
معالجتها بشكل مرض في
غضون  6أشهر من تاريخ
التقرير.

باء :3-3-النسبة المئوية للوحدات والوظائف المسموح
بها والتي قامت بتحديث سجالت المخاطر
التي تحتوي على مخاطر ذات صلة ،وفقا ً
لمتطلبات المنظمة.

منصة المخاطر لمنظمة
العمل الدولية.

 100في المائة ()2019

 100في المائة

باء :4-3-النسبة المئوية للتقييمات اإللزامية والمؤسسية
المنجزة في الوقت المناسب ،وفقًا لخطة التقييم
المتكاملة.

i-eval Discovery

 95في المائة (اإلنجاز
المتوقع بنهاية عام
.)2021

 95في المائة (تمت المحافظة
على هذه النسبة المئوية أو
تجاوزها رهنا ً بالتغيرات في
المحفظة).

باء :5-3-النسبة المئوية للتقييمات اإللزامية والمؤسسية
التي تفي بمعايير منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي وفريق األمم المتحدة
المعني بالتقييم وتلتزم بالوالية المحددة لمنظمة
العمل الدولية واحتياجات التعلم التنظيمية.

التقييم الخارجي المنهجي
لنوعية عمليات التقييم
والدراسات الكلية لنتائج
العمل الالئق.

 95في المائة (اإلنجاز
المتوقع بنهاية عام
.)2021

 95في المائة (تمت المحافظة
على هذه النسبة المئوية أو
تجاوزها رهنا ً بالتغيرات في
المحفظة).

باء :6-3-النسبة المئوية للتوصيات القابلة للتنفيذ
التي تم تنفيذها كليًا أو جزئيًا في غضون
 12شهرا ً من االنتهاء من التقييم.

النظام اآللي لالستجابة
اإلدارية وسجالت اللجنة
االستشارية للتقييم.

 90في المائة (اإلنجاز
المتوقع بنهاية عام
.)2021

 95في المائة
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المؤشرات

وسائل التحقق

خط األساس

الغاية

جيم  -تحقيق االستخدام األمثل للموارد
الحصيلة جيم  :1-تحسين االستراتيجيات والنُظم والنُهج التشغيلية لزيادة القيمة مقابل المال
التقارير السنوية
والمنشورات (.)2020

النشر الشهري لبيانات تمتثل
لمبادرة شفافية المساعدة
الدولية والتقارير السنوية
المقدمة إلى لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي واألمم المتحدة.

جيم :1-1-مستوى امتثال بيانات منظمة العمل الدولية
لمعايير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ومبادرة شفافية المساعدة
الدولية ولمعايير المصدر المرجعي
الوحيد لألمم المتحدة*.

بوابة مبادرة شفافية
المساعدة الدولية والتقارير
الصادرة عن لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي واألمم المتحدة.

تغطي منشورات منظمة
العمل الدولية بشأن مبادرة
شفافية المساعدة الدولية
 50في المائة من البيانات
المالية للمنظمة (.)2020

 90في المائة

 50في المائة

جيم :2-1-النسبة المئوية للعمليات التجارية والمجاالت
التقنية المحددة لمنظمة العمل الدولية التي
طورت أدوات لتطبيق إطار االستدامة
البيئية واالجتماعية لمنظمة العمل الدولية.

محتوى صفحات الويب
ألصحاب قطاع األعمال
واألقسام التقنية المعنية.

ال ينطبق.

جيم :3-1-استهالك المياه في مقر منظمة العمل الدولية.

الجرد البيئي السنوي.

 17.540م.)2019( 3

خفض بنسبة  5في المائة.

جيم :4-1-بصمة الكربون لمنظمة العمل الدولية بشأن
السفر الجوي.

الجرد البيئي السنوي.

 19.057طن من غاز
الكربون (.)2019-2018

خفض بنسبة  10في المائة.

الحصيلة جيم  :2-تحسين موثوقية وقدرة البنية التحتية الرقمية والمادية لدعم طرائق العمل الجديدة واستمرارية سير األعمال
جيم :1-2-التنفيذ الفعال الستراتيجية تكنولوجيا
المعلومات للفترة .2025-2022

تقارير بشأن تطبيق
استراتيجية تكنولوجيا
المعلومات.

ال ينطبق.

تحقيق أو تجاوز المعالم
المحددة للفترة .2023-2022

جيم :2-2-عدد التطبيقات الحالية المنقولة إلى نظام
إدارة مكان العمل المتكامل الجديد.

تقرير مرحلي عن
المشروع من أجل تطوير
النظام الجديد.

ال ينطبق.

 50في المائة من التطبيقات
المنقولة.

جيم :3-2-عدد أنواع المنشورات التي يتم إنتاجها من
خالل منصات اإلنتاج الرقمي للوثائق.

تقارير األداء من إدارة
المقر المكلفة بإنتاج
المنشورات.

تم تحويل سلسلة أوراق
العمل فقط لنشرها عبر
منصة إنتاج رقمي
للوثائق (.)2020

تم تحويل  30في المائة من
المنشورات التي تم تحديدها
لالنتقال إلى النشر الرقمي.

جيم :4-2-تم تنفيذ الحد األدنى من معايير إمكانية
الوصول للتقارير الرئيسية الصادرة
عن المقر.

تقارير األداء من إدارة
المقر المكلفة بإنتاج
المنشورات.

ال ينطبق.

 100في المائة من التقارير
الرائدة تمتثل على األقل للحد
األدنى من معايير إمكانية
الوصول.

الحصيلة جيم  :3-تعزيز السياسات والنُظم لتطوير قوة عاملة عالية األداء ومتحمسة ومتنوعة
جيم :1-3-التنفيذ الفعال الستراتيجية الموارد البشرية
للفترة .2025-2022

تقرير عن تطبيق
استراتيجية الموارد البشرية.

ال ينطبق.

تحقيق أو تجاوز المعالم
المحددة للفترة .2023-2022

الحصيلة جيم  :4-تعزيز القدرة التنظيمية من أجل التغيير واالبتكار والتحسين المستمر
جيم :1-4-عدد طرائق العمل الجديدة أو المحسنة
المقدمة من خالل االبتكار عبر األبعاد
التالية :النوعية وتركيز المستخدم والشفافية
والكفاءة وديناميكية الفريق.

نظام تتبع ابتكار قطاع
األعمال

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  10في المائة
على خط األساس لكل بُعد.

جيم :2-4-عدد الموظفين الذين يشاركون في مبادرات
االبتكار خالل فترة السنتين (ثقافة االبتكار).

نظام تتبع ابتكار األعمال.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة بنسبة  10في المائة على
خط األساس.

جيم :3-4-تصورات الموظفين لالبتكار في منظمة
العمل الدولية.

دراسة استقصائية بشأن
الصحة التنظيمية.

من المقرر تحديده في
نهاية عام .2021

زيادة ربع واحد مقابل المعيار
المرجعي للقطاع العام.

*

المؤشر المقابل الستراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة .2025-2020
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 الملحق الثاني
ملخص العالقات بين غايات أهداف التنمية
المستدامة والنتائج السياسية في البرنامج
والميزانية للفترة 2023-2022
 .5إن برنامج العمل الالئق وبرنامج عام  2030من أجل
التنمية المستدامة مرتبطان ارتباطا ً وثيقاً .والتقدم المحرز بشأن
العمالة والحقوق في العمل والحماية االجتماعية والحوار
االجتماعي والهيكل الثالثي هو أمر أساسي بالنسبة للتنمية
المستدامة ،ويمكن رؤية العناصر المتعلقة بالعمل الالئق في
جميع أهداف التنمية المستدامة وفي معظم غاياتها.

 .6ويتضمن الجدول أدناه الغايات الرئيسية ألهداف التنمية
المستدامة التي ستساهم فيها منظمة العمل الدولية بصورة
مباشرة  -من خالل نتائج منظمة العمل الدولية  -في الفترة
 .2023-2022ويتضمن أيضا ً مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة البالغة  14مؤشراً المدرجة في إطار نتائج منظمة
العمل الدولية (الملحق األول) ،إذ ستُستخدم لتتبع التقدم المحرز
في مكونات محددة تتعلق بالعمل الالئق خاصة بغايات أهداف
التنمية المستدامة ذات الصلة بنتائج منظمة العمل الدولية
وأهدافها االستراتيجية .وبالمقارنة مع برنامج العمل للفترة
 ،2021-2020يتضمن هذا الجدول غايتين إضافيتين من
أهداف التنمية المستدامة ( 1-5و )3-10بنا ًء على الدروس
المستفادة من التنفيذ في عام .2020

 الجدول ثانيا ً  :1-الصالت بين إطار نتائج منظمة العمل الدولية للفترة  2023-2022وأهداف التنمية المستدامة
هدف التنمية
المستدامة

غايات أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المدرجة
في إطار نتائج منظمة العمل الدولية

نتائج منظمة
العمل الدولية

 1-1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا
بحلول عام  ،2030وهو يُقاس حاليا ً بعدد األشخاص الذين
يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم.

 1-1-1نسبة السكان دون خط الفقر الدولي
حسب الجنس والسن والوضع في االستخدام
والموقع الجغرافي (حضري /ريفي).

النتائج جميعها

 3-1استحداث نظم وتدابير للحماية االجتماعية مالئمة
للجميع على الصعيد الوطني ووضع حدود دنيا لها،
وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والمستضعفين بحلول
عام .2030

 1-3-1نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات/
نظم الحماية االجتماعية بحسب الجنس مع
تمييز األطفال والعاطلين عن العمل والمسنين
والمعوقين والحوامل والمواليد الجدد وضحايا
حوادث العمل والفقراء والمستضعفين.

النتيجة 8

 8-3تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحماية
من المخاطر المالية ،وإمكانية الحصول على خدمات
الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع
على األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والجيدة والفعالة
وميسورة التكلفة.

النتيجة 8

 3-4بحلول عام  ،2030ضمان تكافؤ فرص جميع
النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني
والتعليم العالي الجيد وميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم
الجامعي.

النتيجة 5

 4-4بحلول عام  ،2030زيادة بنسبة كبيرة في عدد
الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة ،بما
في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل وشغل وظائف
الئقة ولمباشرة المشاريع.

النتيجة 5

 5-4بحلول عام  ،2030القضاء على التفاوت بين
الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى
جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات
المستضعفة ،بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة
والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل
أوضاع هشة.

النتيجة 5
النتيجة 6
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هدف التنمية
المستدامة

غايات أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المدرجة
في إطار نتائج منظمة العمل الدولية

نتائج منظمة
العمل الدولية

 1-5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء
والفتيات في كل مكان.

النتيجة 1
النتيجة 2
النتيجة 6
النتيجة 7

 2-5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء
والفتيات في المجالين العام والخاص ،بما في ذلك االتجار
بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع
االستغالل.

النتيجة 6
النتيجة 7

 4-5االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير
مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة
والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز
تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة ،حسبما
يكون ذلك مناسبا ً على الصعيد الوطني.

النتيجة 6
النتيجة 8

 5-5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ
الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل
على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة.

 2-5-5نسبة النساء في المناصب اإلدارية.

النتيجة 1
النتيجة 6

 2-8تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من
خالل التنويع واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار ،بما
في ذلك من خالل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة
المضافة العالية والقطاعات كثيفة اليد العاملة.

 1-2-8معدل النمو السنوي للناتج المحلي
اإلجمالي بالقيم الحقيقية للفرد الواحد العامل.

النتيجة 3
النتيجة 4

 3-8تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم
األنشطة اإلنتاجية وفرص العمل الالئق ومباشرة المشاريع
والقدرة على اإلبداع واالبتكار ،وتشجع على إضفاء السمة
المنظمة على المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر
ونموها ،بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات
المالية.

 1-3-8نسبة العمالة غير المنظمة في العمالة
غير الزراعية ،حسب الجنس.

النتيجة 1
النتيجة 3
النتيجة 4

 4-8تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في
مجال االستهالك واإلنتاج ،تحسينا ً تدريجيا ً حتى عام
 ،2030والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور
البيئي ،وفقا ً لإلطار عشري السنوات للبرامج بشأن
االستهالك واإلنتاج المستدامين ،مع اضطالع البلدان
متقدمة النمو بدور الريادة.
 5-8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق
لجميع النساء والرجال ،بمن فيهم الشباب واألشخاص
المعوقون ،والمساواة في األجر عن العمل ذي القيمة
المتساوية ،بحلول عام .2030

النتيجة 3
النتيجة 4

 1-5-8متوسط الدخل عن كل ساعة للنساء
والرجال المستخدمين ،حسب الوظيفة والسن
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

النتائج جميعها

 2-5-8معدل البطالة ،حسب الجنس والسن
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 6-8الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين
بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام .2020

 1-6-8نسبة الشباب (تتراوح أعمارهم بين
 15و 24عاماً) غير الملتحقين بالتعليم أو
العمالة أو التدريب.

النتيجة 3
النتيجة 5

 7-8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل
الجبري وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر وضمان
حظر واستئصال أسوأ اشكال عمل األطفال ،بما في ذلك
تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وانهاء عمل األطفال بجميع
أشكاله بحلول عام .2025

 1-7-8نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  5و 17عاماً ،الضالعين في عمل
األطفال ،حسب الجنس والسن.

النتيجة 7

 8-8حماية حقوق العمل وتشجيع بيئات عمل سليمة
وآمنة لجميع العمال ،بمن فيهم العمال المهاجرون،

 1-8-8تواتر معدالت التعرض لحوادث
مهنية مميتة أو غير مميتة ،حسب الجنس
ووضع المهاجر.

النتيجة 1
النتيجة 2
النتيجة 7
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المستدامة
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غايات أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المدرجة
في إطار نتائج منظمة العمل الدولية

وبخاصة المهاجرات ،والعاملون في الوظائف غير
المستقرة.

 2-8-8مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمل
(الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية) استناداً
إلى المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية
والتشريعات الوطنية ،حسب الجنس ووضع
المهاجر.

-8ب بحلول عام  ،2020وضع وتفعيل استراتيجية
عالمية لعمالة الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص
العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

-8ب 1-وجود استراتيجية وطنية متطورة
وتشغيلها من أجل عمالة الشباب ،كاستراتيجية
مستقلة أو في إطار استراتيجية وطنية للعمالة.

نتائج منظمة
العمل الدولية

النتيجة 3

 3-9زيادة فرص حصول المنشآت الصناعية الصغيرة
وسائر المنشآت ،وال سيما في البلدان النامية ،على
الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة،
وإدماجها في سالسل القيم واألسواق.

النتيجة 4

 2-10بحلول عام  ،2030منح اإلمكانيات وتعزيز
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض
النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء اإلثني أو
األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك.

النتائج جميعها

 3-10ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام
المساواة في النتائج ،بما في ذلك من خالل إزالة القوانين
والسياسات والممارسات التمييزية ،وتعزيز التشريعات
والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد.

النتيجة 2
النتيجة 6
النتيجة 7

 4-10اعتماد السياسات ،وال سيما السياسات المالية
وسياسات األجور والحماية االجتماعية ،وتحقيق قدر أكبر
من المساواة تدريجياً.

 1-4-10نسبة العمل من الناتج المحلي
اإلجمالي ،التي تتضمن األجور وتحويالت
الحماية االجتماعية.

النتائج جميعها

 7-10تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم
وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية ،بما في ذلك من خالل
تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن
اإلدارة.

 1-7-10تكاليف التوظيف الواقعة على عاتق
المستخدم كنسبة من الدخل السنوي المكتسب
في بلد المقصد.

النتيجة 7

 3-16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني
والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.

النتيجة 2

 6-16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
على جميع المستويات.

النتيجة 1
النتيجة 2
النتيجة 7

 7-16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
المستويات.

النتيجة 1

 14-17تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية
المستدامة.

النتائج جميعها

 18-17تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية،
بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
النامية ،لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل والجنس
والسن واالنتماء العرقي واإلثني والوضع من حيث الهجرة
واإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات
الصلة في السياقات الوطنية ،بحلول عام .2020

النتائج جميعها
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سجل المخاطر االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية
حدث محفوف بالمخاطر

تبعات محتملة

تعليق

استجابة يقترحها المكتب

 .1ال يتوصل مجلس اإلدارة أو
مؤتمر العمل الدولي إلى اتفاق
بشأن مسألة رئيسية.

تعليق أنشطة منظمة العمل الدولية وعدم
فعالية عمل الهيئات اإلدارية في منظمة
العمل الدولية .يفقد الشركاء المؤثرون
الثقة في النموذج التشغيلي لمنظمة العمل
الدولية ،مما يؤثر على مستويات الدعم
السياسي والمالي.

يواجه النظام متعدد األطراف مجموعة جديدة من الضغوط.
ويعمل المشهد االقتصادي والجيوسياسي المتغير على
تشكيل جداول األعمال االقتصادية واالجتماعية وعالم العمل
الدولية وكذلك اإلدارة السديدة الدولية .كما أن النزعة
الحمائية والقومية والقلق بشأن اآلثار غير المتكافئة للعولمة
تشجع البلدان على البحث عن حلول ثنائية وليست متعددة
األطراف .وقد يكون لذلك انعكاسات على األداء الفعال
ألجهزة إدارة منظمة العمل الدولية.

ستواصل منظمة العمل الدولية التواصل مع الهيئات المكونة
وإجراء الحوارات المنتظمة والشفافة معها بشأن المسائل الناشئة.
وستتخذ إجراءات وقائية لتحديد و/أو كبح و/أو نزع فتيل
الخالفات المؤسسية المحتملة.

 .2الهيئات المكونة والجهات المانحة
تُعدل التزامها إزاء العمل الالئق.

زيادة /انخفاض معدل إنجاز النتائج المتفق
عليها أو مستوى التبرعات من خارج
الميزانية .وتسحب الدول األعضاء أو
الجهات الشريكة الخارجية الفاعلة دعمها
لمنظمة العمل الدولية.

يتعرض رأس المال السياسي والمالي الذي تستثمره
الحكومات في تعزيز العمل الالئق لضغوط من العواقب
االقتصادية واالجتماعية لكوفيد 19-والقيود المالية
والضغوط األوسع التي نشأت عن تسارع وتيرة التغيير .تم
تصميم البرنامج والميزانية لمعالجة هذه الضغوط
واستغاللها .ومع ذلك ،فإن بيئة السياسات متقلبة ،مما يتطلب
أن تكون منظمة العمل الدولية قادرة على التكيف واالبتكار
في استجاباتها.

ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي )1( :استخدام أدواتها
وشبكاتها اإلحصائية ورصد السياسات لتنبيه الشركاء
االجتماعيين إلى الظروف المتغيرة؛ ( )2إجراء البحوث
واستثارة التوعية من أجل إثبات جدوى االستثمار والعائد
االجتماعي واالقتصادي من دعم العمل الالئق؛ ( )3بناء
شراكات استراتيجية جديدة وتعزيز الشراكات القائمة ،ال سيما
من خالل منتديات السياسة الدولية والوطنية؛ ( )4التصرف
بسرعة لتوجيه البرنامج وفقا ً لالحتياجات بغية تلبية المتطلبات
الجديدة وإثبات القيمة مقابل المال مع النتائج واآلثار.

 3التغيير األساسي في سياسة األمم
المتحدة أو ممارساتها بشأن
التنسيق بين الوكاالت ومنظومة
األمم المتحدة اإلنمائية ،يؤثر في
دور ونفوذ منظمة العمل الدولية
وسياساتها ومنتجاتها وخدماتها
على الصعيدين الوطني والدولي.

يتأثر الدور القيادي لمنظمة العمل الدولية
والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل
الالئق ،في سياق إصالح منظومة األمم
المتحدة وتعزيز التعافي المتمحور حول
اإلنسان من استجابة كوفيد.19-

يمثل إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك
تعزيز نظام المنسقين المقيمين والتغييرات في نُظم التمويل
والمساءلة وتقديم التقارير ،فرصا ً وتحديات محتملة كبيرة
بالنسبة إلى الوالية المعيارية لمنظمة العمل الدولية وهيكلها
الثالثي وعملياتها على المستوى القطري وإدماج أولويات
البرنامج القطري للعمل الالئق في أطر عمل األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية (أطر التعاون) .وقد تم وضع المكونات
واإلرشادات األساسية وتطوير هيكل إداري وتنسيقي سيتم
تفعيله بشكل أكبر لتوجيه مجاالت المشاركة المختلفة.
وزادت منظمة العمل الدولية من مكانتها وتأثيرها في إطار
األمم المتحدة لالستجابة الفورية للتأثير االجتماعي
واالقتصادي لفيروس كوفيد  .19-ومع ذلك ،فإن التمويل
المستدام إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،وال سيما
مكتب تنسيق أنشطة التنمية التابع لألمم المتحدة ونظام
المنسقين المقيمين ،ال يزال يمثل مجاالً رئيسيا ً لعدم اليقين.

سيواصل المكتب المشاركة بنشاط في إصالح األمم المتحدة وفي
الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة إلعادة البناء
بشكل أفضل .كما سيواصل العمل مع مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة على جميع المستويات ،وكذلك مع مكتب
التنسيق اإلقليمي لألمم المتحدة ،لدعم التنفيذ المثمر والمفيد
للجميع إلصالح األمم المتحدة وضمان االعتراف بالهيكل الثالثي
وبالوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية في عمليات اإلطار
القطري المشترك للتحليل والتعاون .وستبذل الجهود لتعزيز
االنتعاش الذي يركز على اإلنسان مع توفير العمل الالئق للجميع
من خالل شراكات أقوى واتساق السياسات مع المنظمات
األخرى في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
والتصدي لفيروس كوفيد ( 19-مثل المنظمة الدولية للهجرة
ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي).
وسيقوم المكتب بإحاطة مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
بالمعلومات واالستفادة من إرشادات الهيئات المكونة.
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حدث محفوف بالمخاطر

تبعات محتملة

تعليق

استجابة يقترحها المكتب

 .4بيانات منظمة العمل الدولية بشأن
النتائج المؤثرة والدائمة
والمستدامة ،غير كافية أو غير
مقنعة.

التخصيص غير الفعال لألموال أو
اإلخفاق في تحقيق النتائج الملتزم بها في
البرنامج والميزانية أو في المشاريع
الممولة من خارج الميزانية ،مما يؤثر
على ثقة جهات المصلحة وتدفقات األموال
في الميزانية العادية واألموال من خارج
الميزانية.

يوفر إعالن مئوية منظمة العمل الدولية والخطة
االستراتيجية للفترة  2025-2022واستراتيجية التعاون
اإلنمائي للفترة  2025-2022توجها ً استراتيجيا ً في هذا
الصدد .وقدمت منظمة العمل الدولية إطارا ً مبتكرا ً للنتائج
في عام  2019مع مؤشرات النتائج على مستوى التأثير
والنواتج والمخرجات .وبنا ًء على الخبرة المكتسبة من
االستجابة لكوفيد19-والدروس المستفادة من عمليات التقييم،
تعمل منظمة العمل الدولية على تحسين عمليات اإلدارة
القائمة على النتائج مع التركيز على األولويات الهادفة
والتخصيص المتكامل للموارد والنتائج على المستوى
القطري.

ستُتخذ تدابير جديدة لتعزيز الميزانية االستراتيجية والبرمجة
على المستوى القطري واالستخدام المتكامل لجميع الموارد.
وسيتم تحديث النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد ووضع
لوحة مراقبة في الوقت الحقيقي لتتبع الموارد بشكل أفضل
والتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.
وستواصل منظمة العمل الدولية تحسين أنشطتها في مجال
التعاون اإلنمائي إلظهار مساهمتها في نتائج البرنامج والميزانية
ومواءمتها مع احتياجات الهيئات المكونة مع تحسين الشفافية
والمساءلة ونتائج الجودة وفقا ً الستراتيجية التعاون اإلنمائي
لمنظمة العمل الدولية للفترة .2025-2020
وسيواصل المكتب معالجة االختناقات التي حددتها التحليالت
وعمليات التقييم الخارجية مثل شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة
األطراف ،لتعزيز إدارته القائمة على النتائج والتعاون اإلنمائي.

 .5ال تفلح منتجات منظمة العمل
الدولية في أن تشرح بوضوح
وبشكل مقنع التحليالت الصعبة أو
التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل،
أو أن تروج على نحو فعال
لإلنجازات المهمة.

ال يستشير صانعو القرار الرئيسيون
منتجات منظمة العمل الدولية أو يرفضون
مشورتها ،مما يؤدي إلى تلف سمعة يمكن
تجنبه وتقويض أهمية منظمة العمل
الدولية المتصورة.

تنشر منظمة العمل الدولية مقارنات قطرية وتتخذ مواقف
بشأن المواضيع االجتماعية واالقتصادية التي قد تجدها
بعض المجموعات محرجة .ويتعين على منظمة العمل
الدولية أن تستخدم مجموعة متنوعة من األدوات لضمان
تنبيه صانعي القرار والجهات المؤثرة إلى التحليالت
والرسائل واإلرشادات الجديدة.

ستعزز منظمة العمل الدولية التخطيط االستراتيجي لالتصاالت
لضمان تقاسم المحتوى المعرفي الدقيق والقائم على األدلة تقاسما ً
فعاالً مع الجماهير الرئيسية ،باستخدام قنوات متعددة لزيادة
استيعاب وتأثير قاعدة معارف منظمة العمل الدولية.

 .6منظمة العمل الدولية ال تجتذب
وال تعين وال تحتفظ بالموظفين
ذوي المهارات الالزمة لتلبية
المتطلبات التشغيلية واالستراتيجية
المتغيرة.

عدم رضا جهات المصلحة من التقدم
المحرز في دفع برنامج العمل الالئق؛
مخرجات ذات نوعية سيئة؛ ممارسات
عمل غير فعالة؛ فقدان الخبرة.

يتزايد البحث عن المواهب لتلبية االحتياجات المرتبطة
بمستقبل العمل ،مما يؤدي إلى منافسة شرسة بين وكاالت
األمم المتحدة .وتتطور مهارات وكفاءات موظفي منظمة
العمل الدولية لتلبية متطلبات برنامج عام  2030والخطة
االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2025-2022
وتنفيذ إعالن مئوية منظمة العمل الدولية.

ستواصل منظمة العمل الدولية تعزيز قدرتها على االتصال
لجذب موظفين أكفاء ومتنوعين .وسيعزز المكتب تخطيط القوى
العاملة (بما في ذلك تخطيط التعاقب) والتوظيف القائم على
الكفاءة والتدريب وتطوير الموظفين وتحديث سياسات الموارد
البشرية ذات الصلة لتحسين عرض القيمة اإلجمالي للموظفين.

 .7المشاريع أو البرامج تعاني من
أعمال احتيال وفساد كبيرة.

ينعكس فقدان الثقة في إدارة منظمة العمل
الدولية على مشاركة الشركاء
االستراتيجيين وتدفقات موارد الميزانية
العادية والموارد من خارج الميزانية.

ما برح الوعي بمكافحة االحتيال يشهد تحسنا ً في منظمة
العمل الدولية ،كما يتجلى في نمو عدد اإلحاالت إلى مكتب
التدقيق الداخلي للحسابات واإلشراف .ومع ذلك ،ال بد من
توخي الحذر نظرا ً إلى أن عمليات منظمة العمل الدولية
تجري في مناطق جغرافية ومجاالت وظيفية (المشتريات
والتعيين واستخدام شركاء في التنفيذ) عرضة لالحتيال
والفساد.

تتمتع منظمة العمل الدولية بمجموعة متينة من الضوابط الداخلية
واإلدارية التي تشمل مراقبة االحتيال والفساد .ويجري تقييم
مخاطر االحتيال .ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى جيل جديد من
أدوات مكافحة االحتيال.
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حدث محفوف بالمخاطر

تبعات محتملة

تعليق

استجابة يقترحها المكتب

 .8الهجمات السيبرانية على نُظم
منظمة العمل الدولية تعطل
العمليات أو تشوه /تكشف
المعلومات السرية.

التأخير في تنفيذ النتائج المتفق عليها؛
خسائر مالية؛ إلحاق الضرر باألفراد؛
إلحاق الضرر بسمعة منظمة العمل
الدولية.

تتزايد الهجمات السيبرانية على الصعيد العالمي من حيث
تواترها وتأثيرها على العمليات .وتعتمد منظمة العمل
الدولية على منصات تكنولوجيا المعلومات من أجل
التواصل والبحوث وتقاسم المعارف ووضع السياسات
العامة وإجراء العمليات ودعم القرارات .وتحتوي قواعد
بياناتها على معلومات قد تكون حساسة سياسيا ً أو اقتصادياً.
وتواجه منظمة العمل الدولية ،مثلها مثل المنظمات األخرى،
تحديات في بناء المستوى الضروري من الوعي واالنضباط
في مسائل أمن تكنولوجيا المعلومات .وتخضع حماية
البيانات الشخصية لتدقيق متزايد.

حصل نهج منظمة العمل الدولية إزاء أمن المعلومات على شهادة
تثبت اتساقه مع المعيار  ،ISO/IEC 27001:2013وهو المعيار
الدولي بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات .وتقوم منظمة العمل
الدولية باستعراض مستمر للتهديدات الناشئة وتحد من مواطن
الضعف المحتملة وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.
ويجري مراجعة المبادئ المشتركة بشأن خصوصية البيانات في
إطار مبادرة األمم المتحدة لجس النبض العالمي ،فضالً عن
االستجابة للوائح الناشئة لحماية البيانات.

 .9حوادث القوة القاهرة (مثل
الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن
فعل اإلنسان) تتسبب في إصابات
في صفوف الموظفين أو تلحق
أضرارا ً بمباني وأصول منظمة
العمل الدولية.

تعطيل العمليات؛ خسائر مالية؛ فقدان
الروح المعنوية وااللتزام من جانب
الموظفين.

من شأن جائحة كوفيد 19-أن تعطل العمليات حتى الفترة
 .2023-2022وتتعرض مباني وموظفو األمم المتحدة
لهجوم نتيجة النزاعات المسلحة واإلرهاب والجريمة
واالضطرابات التي يشهدها األمن العام .كما أن منظمة
العمل الدولية تضطلع بعمليات في بلدان معرضة للكوارث
الطبيعية وفي مناطق النزاعات الحديثة .وتقتضي منها
استراتيجيتها أن توسع نطاق نشاطها في الدول ذات الوضع
الهش.

سيواصل فريق اإلدارة العليا (وفريق إدارة األزمات) تتبع
التطورات بشأن جائحة كوفيد 19-واألزمات األخرى .وسيكون
هناك اتصاالت منتظمة ومستمرة مع الموظفين بشأن هذه
القضايا لتحسين قدرة المكتب على المقاومة ،حسب االقتضاء.
وستواصل منظمة العمل الدولية مراجعة وتنقيح نهجها فيما
يتعلق بممارسات استمرارية األنشطة ،بنا ًء على الدروس
المستفادة من االستجابة لجائحة كوفيد 19-واألحداث األخرى.
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 مالحق المعلومات
 -1الميزانية التشغيلية
 -2تفاصيل الزيادات في التكاليف
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حسب اإلدارة والبرنامج في الميدان
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الميزانية التشغيلية
اعتمادات الميزانية األخرى؛ الجزء الثاني "المصروفات
الطارئة"؛ الجزء الثالث "صندوق رأس المال العامل"؛ الجزء
الرابع "االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية".

 .1يقدم ملحق المعلومات هذا معلومات إضافية عن الميزانية
التشغيلية لمنظمة العمل الدولية ،وهو مؤلف من األجزاء
األربعة التالية :الجزء األول "الميزانية العادية" بشأن الوظائف
والموارد األساسية لبرامج منظمة العمل الدولية وبشأن

الجزء األول :الميزانية العادية
أجهزة اإلدارة السديدة

والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية واإلدارة
إلى أجهزة اإلدارة السديدة ،مبينة أيضا ً تحت هذا البند لتقديم
تقدير مستكمل لتكلفة تلك االجتماعات.

 .2تبين موارد مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة
واالجتماعات اإلقليمية التكاليف المباشرة (مثل الترجمة
الفورية وإعداد التقارير وطباعتها واستئجار المرافق وتكاليف
سفر أعضاء مجلس اإلدارة وبعض تكاليف الموظفين) المتعلقة
بتنظيم دورتين للمؤتمر وست دورات لمجلس اإلدارة ،فضالً
عن اجتماعين إقليميين في فترة السنتين :االجتماع اإلقليمي
العشرون للألمريكتين في عام  2022واالجتماع اإلقليمي
األفريقي الخامس عشر خالل عام  .2023وبعض التكاليف
المباشرة ذات الصلة بالدعم الذي تقدمه إدارة االجتماعات

 .3ويتولى مكتب المستشار القانوني تقديم المشورة القانونية
وغيرها من الخدمات القانونية للمنظمات ،باإلضافة إلى اآلراء
القانونية فيما يتعلق بدستور وعضوية وقواعد وأنشطة منظمة
العمل الدولية .ويقوم كذلك بتقديم الخبرة القانونية بشأن المسائل
المتعلقة بشؤون الموظفين والقضايا والعقود التجارية أو
التقنية.

 الميزانية التشغيلية للفترة * 2023-2022
فئة الخدمة
العامة

الفئة المهنية

تكاليف
الموظفين

التكاليف غير
المتعلقة
بالموظفين

مجموع الموارد

(شهر /سنة عمل)

الجزء األول
أجهزة اإلدارة السديدة
مؤتمر العمل الدولي

27

/

1

مجلس اإلدارة

31

/

8

37

3

/

7

5

/

13

/

2

1

/

11

75

/

6

82

/

7

االجتماعات اإلقليمية الرئيسية
مكتب المستشار القانوني

6

21 611 293

3 305 172

24 916 465

/ 37
/

11

15 668 625

2 579 317

18 247 942

3

2 437 680

621 235

3 058 915

3 483 261

157 984

3 641 245

43 200 859

6 663 708

49 864 567

السياسة العامة
معايير العمل الدولية

86

/

3

25

/

7

23 444 394

1 663 433

25 107 827

سياسة العمالة

68

/

6

19

/

6

18 926 415

2 581 929

21 508 344

المنشآت

50

/

0

15

/

0

13 565 800

2 682 476

16 248 276

السياسات القطاعية

38

/

0

11

/

0

10 517 314

2 670 966

13 188 280

اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

94

/

0

24

/

0

24 998 204

2 892 015

27 890 219

ظروف العمل والمساواة

73

/

5

19

/

8

19 730 767

2 039 639

21 770 406

الحماية االجتماعية

46

/

0

7

/

0

10 959 558

265 675

11 225 233
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فئة الخدمة
العامة

الفئة المهنية

تكاليف
الموظفين

التكاليف غير
المتعلقة
بالموظفين

مجموع الموارد

(شهر /سنة عمل)

البحوث

70

/

0

19

/

7

18 324 157

1 443 670

19 767 827

اإلحصاءات

48

/

8

15

/

4

13 051 611

879 235

13 930 846

احتياطي االجتماعات التقنية

0

/

0

0

/

0

–

568 981

568 981

مكتب نائب المدير العام

8

/

0

2

/

0

2 670 637

290 881

2 961 518

التعاون التقني في الميزانية العادية

0

/

0

0

/

0

–

6 680 242

6 680 242

582

/

10

24 659 142

180 847 999

8 / 158

156 188 857

العمليات الميدانية والشراكات
التعاون متعدد األطراف

20

/

0

8

/

0

5 845 286

1 618 322

7 463 608

الشراكات والدعم الميداني

17

/

5

5

/

10

4 912 800

304 297

5 217 097

البرامج في أفريقيا

232

/

11

256

/

0

51 947 071

26 721 722

78 668 793

البرامج في األمريكتين

186

/

8

152

/

6

43 910 298

18 451 193

62 361 491

52

/

10

33

/

0

13 803 571

4 815 432

18 619 003

البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

239

/

0

249

/

8

51 237 697

18 369 277

69 606 974

البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

100

/

10

61

/

0

20 363 470

4 352 939

24 716 409

المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل
الدولية ،تورينو

0

/

0

0

/

0

–

8 966 760

8 966 760

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

0

/

0

0

/

0

–

1 836 535

1 836 535

نظام المنسقين المقيمين لألمم المتحدة

0

/

0

0

/

0

–

8 712 339

8 712 339

مكتب نائب المدير العام

6

/

4

3

/

5

2 294 150

153 630

2 447 780

856

/

0

769

/

5

194 314 343

94 302 446

288 616 789

البرامج في الدول العربية

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة –

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
أنشطة أصحاب العمل

26

/

0

5

/

6

6 933 143

3 327 179

10 260 322

أنشطة العمال

46

/

0

14

/

0

12 834 000

8 243 690

21 077 690

72

/

0

19

/

6

19 767 143

11 570 869

31 338 012

اإلدارة واإلصالح
خدمات الدعم
35

/

9

97

/

7

21 267 327

23 609 622

44 876 949

113

/

10

64

/

11

33 241 446

18 912 812

52 154 258

االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية

20

/

5

30

/

2

13 716 944

1 889 456

15 606 400

االتصاالت والمعلومات العامة

41

/

0

14

/

0

11 125 816

1 561 813

12 687 629

المشتريات

10

/

8

2

/

9

2 754 405

75 648

2 830 053

وحدة إدارة االبتكار والمعارف

10

/

0

0

/

0

2 239 200

–

2 239 200

231

/

8

209

/

5

84 345 138

46 049 351

130 394 489

الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية
إدارة المعلومات والتكنولوجيا
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فئة الخدمة
العامة

الفئة المهنية

تكاليف
الموظفين

التكاليف غير
المتعلقة
بالموظفين

مجموع الموارد

(شهر /سنة عمل)

خدمات اإلدارة
تنمية الموارد البشرية

46

/

10

54

/

7

18 937 408

4 667 176

23 604 584

اإلدارة المالية

42

/

7

38

/

0

15 201 783

362 599

15 564 382

البرمجة االستراتيجية واإلدارة

15

/

0

4

/

0

4 292 400

110 715

4 403 115

4

/

0

2

/

0

1 620 751

263 238

1 883 989

108

/

5

98

/

7

40 052 342

5 403 728

45 456 070

10

/

0

14

/

0

5 401 169

1 324 152

6 725 321

مكتب نائب المدير العام

مكتب المدير العام
اإلشراف والتقييم

10

/

3

3

/

9

3 136 504

245 796

3 382 300

اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

1

/

0

0

/

2

337 665

274 930

612 595

تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات

0

/

0

0

/

0

–

1 067 400

1 067 400

الوظيفة المعنية باألخالقيات

2

/

0

0

/

3

533 250

124 636

657 886

التقييم

8

/

0

2

/

0

2 232 000

744 722

2 976 722

21

/

3

6

/

2

6 239 419

2 457 484

8 696 903

اعتمادات الميزانية األخرى

9

/

0

9

/

10

3 811 699

38 618 469

42 430 168

تسوية تجدد الموظفين

0

/

0

0

/

0

-6 303 318

–

-6 303 318

/

8

/ 1 368

2

547 017 651

231 049 349

778 067 000

الجزء الثاني :المصروفات الطارئة

0

/

0

0

/

0

–

875 000

875 000

الجزء الثالث :صندوق رأس المال العامل

0

/

0

0

/

0

–

–

–

الجزء الرابع :االستثمارات المؤسسية
والبنود االستثنائية

0

/

0

0

/

0

–

11 698 000

11 698 000

/

8

/ 1 368

2

547 017 651

243 622 349

790 640 000

المراجعة الداخلية واإلشراف

مجموع الجزء األول

المجموع (األجزاء من األول إلى الرابع)

1 966

1 966

* بالسعر الثابت للدوالر األمريكي للفترة  2021-2020على أساس سعر صرف الميزانية بمعدل  1فرنكا ً سويسريا ً لكل دوالر أمريكي.
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السياسة العامة
 .4من شأن الموارد المخصصة للسياسة العامة أن تعزز قدرة
منظمة العمل الدولية على وضع وتقديم خدمات عالية الجودة
ومالئمة ومفيدة في مجال المشورة السياسية والتوعية والتعاون
اإلنمائي .وتعكس المخصصات استحداث  3وظائف تقنية
جديدة .والوظائف الرئيسية لهيكل اإلدارة هي التالية:
 .5معايير العمل الدولية :وظائف وضع المعايير واإلشراف
واستعراض سياسة المعايير.
 .6سياسة العمالة :وضع سياسات متكاملة للعمالة والتنمية
والمهارات ،تحقق أقصى حد من تأثير النمو االقتصادي
واالستثمار على العمالة ،بغية تعزيز التنمية الشاملة
والمستدامة.
 .7المنشآت :وضع سياسات وبرامج لتعزيز المنشآت
المستدامة ،بما فيها التعاونيات والمنشآت متعددة الجنسية.
 .8السياسات القطاعية :تحليل االتجاهات الناشئة في
االستخدام والعمل ضمن مجموعة من القطاعات االقتصادية
والحوارات على المستويين الوطني والعالمي بشأن المبادئ
التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات القطاعية.
 .9اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي :توفير المشورة السياسية
بشأن قانون العمل ،إلى جانب الدعم التقني وبناء قدرات
وزارات العمل ومفتشيات العمل ،بما في ذلك في مجال
السالمة والصحة المهنيتين وفي مجال إنفاذ حقوق العمل
األساسية.
 .10ظروف العمل والمساواة :التحليالت والمشورة السياسية
بشأن األجور ووقت العمل والمفاوضة الجماعية واألمن
الوظيفي وظروف العمل والمساواة والتنوع ،وبشأن هجرة اليد
العاملة وفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز والتمييز ،بما
في ذلك اإلعاقة والشعوب األصلية.
 .11الحماية االجتماعية :التحليالت والمشورة السياسية بشأن
إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وسياسات الحماية
االجتماعية وتوسيع نطاقها.
 .12البحوث :وضع برنامج بحثي لمنظمة العمل الدولية
يترافق مع كتلة حرجة من الموارد الضرورية لمعالجة المسائل
الواسعة والمعقدة التي يتعين على منظمة العمل الدولية أن تتخذ
بشأنها مواقف ذات مصداقية وذات حجية وتقوم على البينات.
 .13اإلحصاءات :إدارة وتنسيق مركزيان لجمع المعلومات
اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق والتحقق
من نوعيتها ونشرها.
 .14ومن شأن احتياطي االجتماعات التقنية أن يمول المؤتمر
الدولي الحادي والعشرين لخبراء إحصاءات العمل واجتماعا ً
تقنيا ً آخر ،رهنا ً بقرار مجلس اإلدارة.

العمليات الميدانية والشراكات
 .15من شأن الموارد المخصصة للعمليات الميدانية
والشراكات أن تعزز فعالية ونجاعة وأثر األنشطة التي
تضطلع بها منظمة العمل الدولية في األقاليم ،وأن ترسي وتدعم
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الشراكات الخارجية وتدير العالقات مع األمم المتحدة والنظام
متعدد األطراف .والوظائف األساسية هي التالية:
 .16التعاون متعدد األطراف :تعزيز وتنسيق تعاون منظمة
العمل الدولية مع األمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية
والمنظمات متعددة األطراف األخرى.
 .17الشراكات والدعم الميداني :إرساء شراكات استراتيجية
من أجل برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية ،بما في
ذلك مبادرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون
بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث.
 .18يتجلى في المخصصات المقترحة للبرامج اإلقليمية
استحداث خمس وظائف تقنية إضافية ،بمعدل وظيفة واحدة
لكل إقليم.
 .19يضع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل
الدولية (مركز تورينو) ويقدم برامج تدريبية تستجيب
ألولويات المنظمة والهيئات المكونة .وتق َدم هذه البرامج في
المركز وفي األقاليم ومن خالل التعلم عن بعد .ويُحافظ على
اتساق وثيق بين برامج منظمة العمل الدولية والبرامج التدريبية
المقدمة بواسطة المركز .وتمثل المخصصات المقترحة
مساهمة مباشرة في التكاليف التشغيلية للمركز.
 .20مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -نظام
المنسقين المقيمين لألمم المتحدة :مساهمة منظمة العمل
الدولية في ترتيبات تقاسم التكاليف على مستوى المنظومة لدعم
نظام المنسقين المقيمين لألمم المتحدة .ويضمن نظام المنسقين
المقيمين تنسيق كافة منظمات األمم المتحدة التي تتعامل مع
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية ،بغض النظر عن وجودها
الرسمي في البلد ،بهدف تحسين فعالية وكفاءة األنشطة
التشغيلية على المستوى القطري.

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
 .21يضطلع مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب
األنشطة الخاصة بالعمال بتنسيق كافة العالقات التي يقيمها
المكتب مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ،على
التوالي في المقر وفي الميدان على حد سواء .والمكتبان
مسؤوالن أيضا ً عن تعزيز مشاركة منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال في أنشطة منظمة العمل الدولية .وهما
يضمنان أن تعالج استراتيجيات منظمة العمل الدولية وبرامجها
شواغل وأولويات تلك المنظمات وأعضائها ،ولتعميم الهيكل
الثالثي والحوار االجتماعي في األنشطة التقنية التي تقوم بها
المنظمة.

اإلدارة واإلصالح
 .22سوف تدعم موارد اإلدارة واإلصالح تقديم منظمة العمل
الدولية خدمات الدعم على نحو فعال وناجع ،مع التشديد بشكل
خاص على الممارسات التنظيمية واإلدارية .والوظائف
الرئيسية لهيكل اإلدارة هي التالية:
 .23الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية :اإلدارة العامة
للمرافق والممتلكات والمخزون؛ السالمة واألمن؛ الطباعة

85

 البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

والنشر والتوزيع؛ االمتيازات الدبلوماسية؛ السفر والتنقل؛
استخدام األماكن العامة؛ الخدمات الداخلية العامة.
 .24إدارة المعلومات والتكنولوجيا :إدارة كافة المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات ووضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة
المعلومات.
 .25االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية :تقديم الدعم
إلى أجهزة اإلدارة السديدة وغيرها من االجتماعات الرسمية
للمنظمة؛ العالقات الرسمية مع الهيئات المكونة؛ الوثائق
الرسمية (خدمات الترجمة والمراجعة والتحرير واإلخراج
الطباعي) وخدمات االجتماعات (بما في ذلك خدمات الترجمة
الفورية والتخطيط والبرمجة والدعم التكنولوجي).
 .26االتصاالت والمعلومات العامة :تنظيم اتصاالت منظمة
العمل الدولية من خالل عالقاتها مع وسائل اإلعالم ومبادرات
إيصال المعلومات العامة وإدارة المواقع اإللكترونية العامة
والداخلية لمنظمة العمل الدولية.
 .27تنمية الموارد البشرية :سياسة وعمليات الموارد البشرية
وتطوير الموظفين وإدارة التأمين الصحي ،إلى جانب تولي
العالقات مع ممثلي الموظفين.

 .35التدقيق الخارجي للحسابات :تغطية تكاليف مراجعة كافة
األموال المعهود بها إلى المدير العام (الميزانية العادية،
مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الصناديق االستئمانية،
الحسابات من خارج الميزانية وكافة الحسابات األخرى).
وهناك أيضا ً التكاليف المرتبطة بالتقييمات المستقلة لألراضي
والمباني والتكاليف الواجب دفعها فيما يتعلق بالتأمين الصحي
بعد التوقف عن العمل ،وذلك امتثاالً للمعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام.
 .36الوظيفة المعنية باألخالقيات :تسهر على أن يكون الدعم
واالمتثال للمعايير األخالقية لحسن السلوك والنزاهة مطبقا ً من
جانب جميع الموظفين في المنظمة .وتعكس المخصصات
توزيع الموارد اإلضافية لتمويل وظيفة مسؤول عن المسائل
األخالقية بدوام كامل.
 .37التقييم :مسؤول عن تقديم خدمات تقييم مستقل ورفيع
الجودة إلى منظمة العمل الدولية .ويرتبط مباشرة بالمدير العام.

اعتمادات الميزانية األخرى

 .28اإلدارة المالية :اإلدارة المالية السديدة وضمان
االضطالع بالمهام والواجبات المالية على نحو فعال وناجع
ومتسق مع الالئحة والقواعد المالية.

 .38يشمل هذا البند اعتمادات الميزانية الالزمة لدفع
االشتراكات في شتى صناديق منظمة العمل الدولية والنظام
الموحد لألمم المتحدة والهيئات المشتركة بين الوكاالت ،فضالً
عن االعتمادات التي ال تندرج على الوجه الصحيح في مكان
آخر من البرنامج والميزانية.

 .29المشتريات :إدارة إجراءات المشتريات وشراء
التجهيزات والخدمات والتعاقد من الباطن.

 .39األقساط السنوية للقرض الخاص بمبنى مكتب
العمل الدولي :تم رصد اعتماد لدفع قسطين سنويين قدرهما

 .30البرمجة االستراتيجية واإلدارة :تزويد مجلس اإلدارة
ومؤتمر العمل الدولي بالتحليالت والمقترحات الضرورية
لتحديد برنامج عمل منظمة العمل الدولية وتقديم التقارير بشأن
تنفيذه.

 3 702 300فرنك سويسري في عامي  2022و2023
(ما يعادل زهاء  7 404 600دوالر لفترة السنتين) سدادا ً
للقرض المسحوب من المنشأة العقارية السويسرية للمنظمات
الدولية بخصوص مبنى المقر الرئيسي للمنظمة .وسيتم سداد
القرض بالكامل بحلول عام .2025

 .31وحدة إدارة االبتكار والمعارف :الخبرة في مجال االبتكار
والكفاءة التشغيلية والفعالية ومنهجيات إدارة التغيير والمعارف
التي تدعم تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة.

اإلشراف والتقييم
 .32سوف تستمر موارد اإلشراف والتقييم في تعزيز فعالية
الرصد واإلشراف عند استخدام الموارد المعهود بها إلى
منظمة العمل الدولية ،وفي اتسام المكتب بالمساءلة الكاملة فيما
يتعلق بتقديم برنامجه .وتعكس المخصصات زيادة في الوظيفة
المعنية باألخالقيات .والوظائف الرئيسية هي التالية:
 .33التدقيق الداخلي للحسابات واإلشراف :هذا القسم مسؤول
عن وظيفة التدقيق الداخلي للحسابات تمشيا ً مع الفصل الرابع
عشر من القواعد المالية للمكتب .وهو مرتبط مباشرة بالمدير
العام.
 .34اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف :توفر المشورة
إلى مجلس اإلدارة والمدير العام بشأن فعالية الرقابة الداخلية
واإلدارة المالية وتقديم التقارير وإدارة المخاطر ونتائج التدقيق
الداخلي والخارجي للحسابات.

 .40صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي مكتب العمل
الدولي :يظل االعتماد على المستوى ذاته بالقيم الحقيقية (قرابة
 305 000دوالر) ،لتغطية كلفة المستفيد األخير من هذا
الصندوق.
 .41صندوق المدفوعات الخاصة :الغرض من هذا الصندوق
هو تقديم مدفوعات دورية على سبيل الهبة إلى الموظفين
السابقين أو إلى زوجاتهم وفقا ً للمعايير التي يقرها مجلس
اإلدارة .وقد تم اإلبقاء على المساهمة المقدمة من الميزانية
العادية لهذا الصندوق والبالغة  232 000فرنك سويسري
(قرابة  232 000دوالر) على نفس المستوى الذي كانت عليه
في فترة السنتين السابقة.
 .42صندوق التأمين الصحي للموظفين :المساهمة المدفوعة
من أجل التأمين على الموظفين المتقاعدين :يغطي هذا االعتماد
الذي يبلغ زهاء  27.4مليون دوالر أمريكي مساهمة منظمة
العمل الدولية في صندوق التأمين الصحي للموظفين فيما يتعلق
بالتأمين على الموظفين المتقاعدين والمحالين على المعاش
بسبب العجز وورثتهم من الزوجات /األزواج واأليتام .ويبقى
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المبلغ للفترة  2023-2022بالقيم الحقيقية للموظفين
المتقاعدين على ما كان عليه في فترة السنتين السابقة.
 .43المساهمة في صندوق المبنى والمرافق األساسية :يبلغ
االعتماد المخصص تحت هذا البند في الميزانية العادية زهاء
 403 000فرنك سويسري لكل فترة سنتين (قرابة 403 000
دوالر أمريكي) .وقد اقتُرح تحت الجزء الرابع من البرنامج
والميزانية وعنوانه االستثمارات المؤسسية ،اعتماد قدره 7.2
مليون دوالر أمريكي لتمويل الصندوق الحتياجات إعادة
التأثيث والتجديد المستقبلية الدورية لمباني منظمة العمل
الدولية.

 .44المساهمة في شتى هيئات النظام الموحد لألمم المتحدة
واللجان المشتركة بين الوكاالت :يبلغ االعتماد اإلجمالي قرابة
 1.5مليون دوالر أمريكي ،وهو نفس المستوى الذي كان عليه
في فترة السنتين السابقة بالقيم الحقيقية .وهو يغطي مساهمات
منظمة العمل الدولية في مختلف الكيانات التابعة للنظام الموحد
لألمم المتحدة ،بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة ومجلس
الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق
والفريق المشترك المعني بأنشطة المشتريات ولجنة الخدمة
المدنية الدولية وكلية موظفي األمم المتحدة وأنشطة الدراسات
االستقصائية للمرتبات.
 .45وحدة الخدمات الطبية :تشغل منظمة العمل الدولية وحدة
للسالمة والصحة المهنيتين كجزء ال يتجزأ من المكتب من أجل
توفير مجموعة من الخدمات والمشورة الطبية .ويخصص
بالقيم الحقيقية المبلغ ذاته (قرابة  2مليون دوالر أمريكي) الذي
كان مخصصا ً في فترة السنتين السابقة.
 .46المحكمة اإلدارية :توفر الموارد المرصودة تحت هذا
البند االعتمادات الالزمة ألمين سجل المحكمة اإلدارية
وخدمات الدعم المؤقت ألعمال السكرتارية وحصة من تكاليف
التشغيل األخرى .وتشمل تكاليف التشغيل األخرى التكاليف
المتصلة بأمين السجل المساعد والمساعدة المكتبية واعتمادات
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المهام الرسمية وأعمال الترجمة وصيانة قاعدة البيانات
الحاسوبية لقضايا المحكمة وأتعاب القضاة ومصروفات السفر.
وتقسم هذه التكاليف على أساس نسبة موظفي منظمة العمل
الدولية إلى إجمالي عدد موظفي المنظمات التي تقبل بالوالية
القضائية للمحكمة ونسبة عدد القضايا التي تخص منظمة العمل
الدولية إلى العدد اإلجمالي للقضايا المعروضة على المحكمة
خالل فترة السنتين .ويظل االعتماد المرصود (قرابة 1.2
مليون دوالر أمريكي) على ما كان عليه بالقيم الحقيقية في
فترة السنتين السابقة.
 .47تمثيل الموظفين :تمشيا ً مع المادة  1-10من الئحة
الموظفين ،يُمنح وقت مستقطع من العمل ألعضاء لجنة نقابة
الموظفين بغرض تمثيل موظفي المكتب بشأن المسائل المتعلقة
بظروف العمل وشروط االستخدام .وعلى غرار فترات
السنتين السابقة ،يُقترح رصد اعتماد مقداره أربع سنوات عمل
للفئة المهنية وسنة عمل لفئة الخدمة العامة للتمويل الجزئي
للبدالء الذين يُستعان بهم في الوحدات التي يعمل فيها عادة
أعضاء لجنة نقابة الموظفين .ويخصص اعتماد إضافي مقداره
نسبة سنتي عمل لفئة الخدمة العامة لتوفير خدمات أمين لنقابة
الموظفين .ويبلغ االعتماد اإلجمالي لتمثيل الموظفين زهاء
 1.4مليون دوالر أمريكي.
 .48مرافق رعاية األطفال :يبلغ االعتماد اإلجمالي قرابة
 573 000فرنك سويسري (أي زهاء  573 000دوالر
أمريكي) ،وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فترة السنتين
السابقة بالقيم الحقيقية.
 .49التزامات غير مسددةُ :خصص مبلغ قدره  2000دوالر
أمريكي لكي يُسدد منه في الفترة  2023-2022أي معامالت
متعلقة بسنوات سابقة ال يكون من المالئم تسديدها من بنود
أخرى في الميزانية .ويُدرج هذا االعتماد بمقتضى المادة 17
من الالئحة المالية.

الجزء الثاني :المصروفات الطارئة
 .50تم رصد اعتماد تحت هذا البند للمصروفات الطارئة
واالستثنائية ،أي المصروفات التي قد تنشأ نتيجة لقرار يتخذه
مجلس اإلدارة بعد اعتماد الميزانية أو عندما يصبح االعتماد
الموافق عليه في الميزانية ،ألي سبب آخر ،غير كاف لتغطية
تكاليف الغرض المتوخى؛ أو عندما يوافق مجلس اإلدارة على
بند عمل أو نشاط لم يُرصد له اعتماد في الميزانية.
 .51ووفقا ً للمادة  15من الالئحة المالية ،ال يجوز استخدام أي
جزء من الموارد المخصصة تحت هذا البند ألي غرض آخر
بدون إذن مسبق من مجلس اإلدارة محدد لهذا الغرض.
 .52وأذون جميع المصروفات التكميلية التي أقرها مجلس
اإلدارة بالنسبة للفترات المالية األخيرة كانت على النحو التالي:

الفترة المالية

بدوالرات الواليات المتحدة

2011-2010

808 930

2013-2012

1 796 400

2015-2014

1 895 200

2017-2016

3 381 250

2019-2018

5 216 301

 .53وفي العادة ،تشمل هذه األذون اعتماداً يتم تمويله للمرة
األولى ،قدر اإلمكان ،من وفورات الميزانية؛ وفي حالة تعذر
ذلك ،فمن اعتماد يخصص لهذا البند؛ وفي حالة استنفاد هذا
االعتماد ،يتم التمويل بواسطة السحب من صندوق رأس المال
العامل.
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الجزء الثالث :رأس المال العامل
 .54أنشىء صندوق رأس المال العامل للغرضين التاليين،
على نحو ما هو محدد في المادة  )1(19من الالئحة المالية:

صندوق رأس المال العامل عند مبلغ  35مليون فرنك
سويسري في األول من كانون الثاني /يناير .1993

تمويل مصروفات الميزانية إلى حين تلقي االشتراكات
أو اإليرادات األخرى؛

 .56تسديد المسحوبات :بموجب أحكام المادة  2-21من
الالئحة المالية ،إن أي مبالغ تسحب من صندوق رأس المال
العامل لتمويل نفقات في الميزانية لحين تلقي االشتراكات،
تسدد من متأخرات االشتراكات الواردة .بيد أن المبالغ
المسحوبة لتمويل نفقات ُمتكبَدة فيما يتعلق بمصروفات غير
متوقعة أو حاالت طارئة بموجب إذن مسبق من مجلس
اإلدارة ،تسدد من أنصبة إضافية تقرر على الدول األعضاء.
ومن المتوقع أال تكون هناك ضرورة لرصد اعتماد تحت هذا
الجزء من الميزانية في الفترة .2023-2022

(أ)

سلف لمواجهة مصروفات غير متوقعة أو حاالت
(ب) توفير ُ
طارئة في الظروف االستثنائية ورهنا ً بالحصول على
إذن مسبق من مجلس اإلدارة.
 .55مستوى صندوق رأس المال العامل :حدد مؤتمر العمل
الدولي في دورته الثمانين (حزيران /يونيه  )1993مستوى

الجزء الرابع :االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية
 .57يُرصد اعتماد تحت هذا البند لتغطية االستثمارات
المؤسسـية التي لم ترصد لها موارد تحت الجزء األول من
الميزانية.
 .58ووفقا ً لالستراتيجية طويلة األجل بشأن تمويل إعادة
التأثيث والتجديد المستقبلية الدورية لمباني منظمة
العمل الدولية ،التي وافق عليها مجلس اإلدارة في دورته 310
(آذار /مارس  ،)2011جرى تخصيص اعتماد قدره حوالي
 7.2مليون دوالر لتمويل صندوق المبنى والمرافق األساسية
من أجل إعادة التأثيث والتجديد المستقبلية الدورية لمباني
منظمة العمل الدولية .ويمثل هذا االعتماد  1في المائة من قيمة
تأمين مباني منظمة العمل الدولية.
 .59وعندما وافق مجلس اإلدارة على استراتيجية تكنولوجيا
المعلومات للفترة  2021-2018أيد مبدئيا ً تفعيل صندوق نُظم
تكنولوجيا المعلومات ،الذي أُنشئ أصالً في عام ،2000
باعتماد داللي لفترة السنتين قدره  9ماليين دوالر أمريكي1.
 .60وكان من المقرر تحديد االعتماد الدقيق في سياق
المناقشات المستقبلية المتعلقة بالبرنامج والميزانية ،من أجل
ضمان توافر التمويل خالل فترات السنتين.

 1الوثيقة  ،GB.331/PVالفقرة .798

 .61لقد عززت الجائحة الحالية ضرورة وجود نظم قوية
ومحدثة وآمنة لضمان قدرة المكتب على مواصلة تنفيذ واليته
بفعالية .ويُقترح تمويل مشروعين مؤجلين من فترة السنتين
السابقة بتكلفة إجمالية قدرها  4.5مليون دوالر:
(أ)

استبدال الشبكة الداخلية لمنظمة العمل الدولية لزيادة
توحيد العالمة التجارية لمنظمة العمل الدولية وتحسين
التواصل والتعاون وتعزيز رؤية "منظمة عمل دولية
واحدة" ومساعدة الموظفين على االستفادة من
المعلومات المتاحة وزيادة اإلنتاجية وإثراء ثقافة منظمة
العمل الدولية.

(ب) تنفيذ حل نظام إدارة السجالت اإللكترونية لتوفير حل
فعال على مستوى المكتب اللتقاط المعلومات وتخزينها
ومقارنتها واستعادتها وتقاسمها وأرشفتها واالحتفاظ بها،
بما يتمشى مع السياسات المعمول بها.
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 -2 تفاصيل الزيادات في التكاليف
-2020
* 2021

تقديرات -2022
 2023بالسعر
الثابت للدوالر
2021-2020

زيادات البرنامج
(التخفيضات)

زيادات التكلفة
(التخفيضات)

2023-2022

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

من مجموع
الميزانية
%

الجزء األول – الميزانية العادية
أجهزة اإلدارة السديدة
مؤتمر العمل الدولي

25 073 643

24 916 465

-157 178

-0.6%

98 019

0.4%

25 014 484

3.1%

مجلس اإلدارة

18 493 785

18 247 942

-245 843

-1.3%

189 787

1.0%

18 437 729

2.3%

االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

3 058 915

3 058 915

0

0.0%

7 648

0.3%

3 066 563

0.4%

مكتب المستشار القانوني

3 641 245

3 641 245

0

0.0%

69 680

1.9%

3 710 925

0.5%

50 267 588

49 864 567

-403 021

-0.8%

365 134

0.7%

50 229 701

6.3%

السياسة العامة
معايير العمل الدولية

25 107 827

25 107 827

0

0.0%

419 512

1.7%

25 527 339

3.2%

سياسة العمالة

21 726 144

21 508 344

-217 800

-1.0%

319 862

1.5%

21 828 206

2.7%

المنشآت

16 312 676

16 248 276

-64 400

-0.4%

246 947

1.5%

16 495 223

2.1%

السياسات القطاعية

13 188 280

13 188 280

0

0.0%

218 971

1.7%

13 407 251

1.7%

اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

27 523 019

27 890 219

367 200

1.3%

447 817

1.6%

28 338 036

3.5%

ظروف العمل والمساواة

21 770 406

21 770 406

0

0.0%

351 957

1.6%

22 122 363

2.8%

الحماية االجتماعية

10 858 033

11 225 233

367 200

3.4%

247 127

2.2%

11 472 360

1.4%

البحوث

19 767 827

19 767 827

0

0.0%

324 006

1.6%

20 091 833

2.5%

اإلحصاءات

13 496 446

13 930 846

434 400

3.2%

205 380

1.5%

14 136 226

1.8%

568 981

568 981

0

0.0%

22 320

3.9%

591 301

0.1%

مكتب نائب المدير العام

2 961 518

2 961 518

0

0.0%

-50 844

-1.7%

2 910 674

0.4%

التعاون التقني في الميزانية العادية

6 680 242

6 680 242

0

0.0%

104 683

1.6%

6 784 925

0.8%

179 961 399

180 847 999

886 600

0.5%

2 857 738

1.6%

183 705 737

22.9%
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-2020
* 2021

تقديرات -2022
 2023بالسعر
الثابت للدوالر
2021-2020

زيادات البرنامج
(التخفيضات)

زيادات التكلفة
(التخفيضات)

2023-2022

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

من مجموع
الميزانية
%
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العمليات الميدانية والشراكات
التعاون متعدد األطراف

7 463 608

7 463 608

0

0.0%

126 723

1.7%

7 590 331

0.9%

الشراكات والدعم الميداني

5 217 097

5 217 097

0

0.0%

57 558

1.1%

5 274 655

0.7%

البرامج في أفريقيا

78 337 353

78 668 793

331 440

0.4%

1 571 220

2.0%

80 240 013

10.0%

البرامج في األمريكتين

61 935 841

62 361 491

425 650

0.7%

959 445

1.5%

63 320 936

7.9%

البرامج في الدول العربية

18 226 604

18 619 003

392 399

2.2%

612 289

3.3%

19 231 292

2.4%

البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

69 172 573

69 606 974

434 401

0.6%

2 963 545

4.3%

72 570 519

9.0%

البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

24 282 009

24 716 409

434 400

1.8%

475 404

1.9%

25 191 813

3.1%

المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية ،تورينو

8 966 760

8 966 760

0

0.0%

71 015

0.8%

9 037 775

1.1%

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

1 836 535

1 836 535

0

0.0%

28 779

1.6%

1 865 314

0.2%

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة – نظام المنسقين المقيمين
لألمم المتحدة

8 712 339

8 712 339

0

0.0%

0

0.0%

8 712 339

1.1%

مكتب نائب المدير العام

2 447 780

2 447 780

0

0.0%

-56 659

-2.3%

2 391 121

0.3%

286 598 499

288 616 789

2 018 290

0.7%

6 809 319

2.4%

295 426 108

36.8%

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
أنشطة أصحاب العمل

10 260 322

10 260 322

0

0.0%

158 059

1.5%

10 418 381

1.3%

أنشطة العمال

21 077 690

21 077 690

0

0.0%

277 373

1.3%

21 355 063

2.7%

31 338 012

31 338 012

0

0.0%

435 432

1.4%

31 773 444

4.0%

اإلدارة واإلصالح
خدمات الدعم
الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية

44 876 949

44 876 949

0

0.0%

394 557

0.9%

45 271 506

5.6%

إدارة المعلومات والتكنولوجيا

52 154 258

52 154 258

0

0.0%

572 406

1.1%

52 726 664

6.6%

االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية

15 978 419

15 606 400

-372 019

-2.3%

54 599

0.3%

15 660 999

1.9%
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االتصاالت والمعلومات العامة
المشتريات
وحدة إدارة االبتكار والمعارف

%

-2020
* 2021

تقديرات -2022
 2023بالسعر
الثابت للدوالر
2021-2020

زيادات البرنامج
(التخفيضات)

زيادات التكلفة
(التخفيضات)

2023-2022

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

12 687 629

12 687 629

0

0.0%

218 073

1.7%

12 905 702

1.6%

2 830 053

2 830 053

0

0.0%

44 081

1.6%

2 874 134

0.4%

0

2 239 200

2 239 200

100.0%

56 160

2.5%

2 295 360

0.3%

128 527 308

130 394 489

1 867 181

1.5%

1 339 876

1.0%

131 734 365

16.4%

من مجموع
الميزانية

خدمات اإلدارة
تنمية الموارد البشرية

23 750 884

23 604 584

-146 300

-0.6%

78 611

0.3%

23 683 195

2.9%

اإلدارة المالية

15 564 382

15 564 382

0

0.0%

1 540

0.0%

15 565 922

1.9%

البرمجة االستراتيجية واإلدارة

4 403 115

4 403 115

0

0.0%

55 053

1.3%

4 458 168

0.6%

مكتب نائب المدير العام

2 385 589

1 883 989

-501 600

-21.0%

-69 672

-3.7%

1 814 317

0.2%

46 103 970

45 456 070

-647 900

-1.4%

65 532

0.1%

45 521 602

5.7%

6 978 521

6 725 321

-253 200

-3.6%

-86 990

-1.3%

6 638 331

0.8%

مكتب المدير العام
اإلشراف والتقييم

3 382 300

3 382 300

0

0.0%

50 814

1.5%

3 433 114

0.4%

اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

612 595

612 595

0

0.0%

9 225

1.5%

621 820

0.1%

تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات

1 067 400

1 067 400

0

0.0%

31 307

2.9%

1 098 707

0.1%

297 242

657 886

360 644

121.3%

4 716

0.7%

662 602

0.1%

2 976 722

2 976 722

0

0.0%

37 620

1.3%

3 014 342

0.4%

8 336 259

8 696 903

360 644

4.3%

133 682

1.5%

8 830 585

1.1%

اعتمادات الميزانية األخرى

42 430 168

42 430 168

0

0.0%

1 042 289

2.5%

43 472 457

5.4%

تسوية تجدد الموظفين

-6 303 318

-6 303 318

0

0.0%

-105 792

1.7%

-6 409 110

-0.8%

المراجعة الداخلية واإلشراف

الوظيفة المعنية باألخالقيات
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مجموع الجزء األول

الجزء الثاني :المصروفات الطارئة
الجزء الثالث :صندوق رأس المال العامل
الجزء الرابع :االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

المجموع (األجزاء من األول إلى الرابع)

%

-2020
* 2021

تقديرات -2022
 2023بالسعر
الثابت للدوالر
2021-2020

زيادات البرنامج
(التخفيضات)

زيادات التكلفة
(التخفيضات)

2023-2022

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

774 238 406

778 067 000

3 828 594

0.5%

12 856 220

1.7%

790 923 220

98.4%

875 000

875 000

0

0.0%

0

0.0%

875 000

0.1%

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

15 526 594

11 698 000

-3 828 594

-24.7%

52 700

0.5%

11 750 700

1.5%

790 640 000

790 640 000

0

0.0%

12 908 920

1.6%

803 548 920

100.0%

من مجموع
الميزانية

البرنامج والميزانية – مقترحات المدير العام للفترة 2023-2022

* تشمل مقترحات الميزانية االستراتيجية ألجهزة رسم السياسات م وارد من إدارة االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة الخدمات الداخلية واإلدارة ،تدعم مباشرة أنشطة اإلدارة السديدة .لتسهيل المقارنة مع أرقام الفترة  ،2023-2022جرى
تنقيح ميزانية الفترة  2021-2020بحيث يتجلى فيها ما يلي( :أ) إعادة تقدير قيمة الميزانية المعاد تقدير تكلفتها بسعر صرف للميزانية قدره  1فرنكا ً سويسريا ً مقابل كل دوالر أمريكي؛ (ب) تمويل نظام المنسق المقيم التابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،من األرباح المحققة في الكفاءة وتخفيضات البرنامج في الجزء األول من الميزانية.
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 .62يقدم ملحق المعلومات هذا تفاصيل عن المنهجية
المستخدمة في حساب الزيادات في التكاليف للفترة -2022
 .2023وبموافقة مؤتمر العمل الدولي على الميزانيات
والبرامج المتوالية ،فإنه يقر بالحاجة إلى إدراج تكييفات
(زيادات وتخفيضات على حد سواء) في الميزانية الثابتة

بالدوالر لضمان توفر التمويل الكافي للمحافظة على المستوى
المنشود للخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة .ويقدم الشكل
ألف  1-2موجزا ً عن النسب المئوية للزيادات في التكلفة
المعتمدة لفترات السنتين األخيرة.

 الشكل ألف  :1-2النسبة المئوية للزيادات في التكلفة المدرجة في ميزانيات فترات السنتين
8

7

6

5

3

النسبة المئوية

4

2

1

0
2022-23

2020-21

2018–19

2016–17

2014–15

2012–13

2010–11

2008–09

2006–07

2004–05

2002–03

2000–01

-1

فترات السنتين

أساس حساب الزيادات في التكاليف
 .63تضع منظمة العمل الدولية قاعدة صفرية للميزانية في
كل دورة للميزانية لتحديد خط األساس لكافة التكاليف التشغيلية
المتوقعة في فترة السنتين المقبلة .وتوضع مقترحات الميزانية
االستراتيجية والميزانية التشغيلية أصالً على أساس معدالت
التكلفة الثابتة بما يتيح إمكانية مقارنة الميزانية المعتمدة للفترة
 2021-2020بالميزانية المقترحة للفترة .2023-2022
 .64ويجري تحليل بحسب مكون التكلفة في المصروفات
المتكبدة خالل فترة السنتين الحالية بما فيها استعراض
للزيادات في التكاليف المتوقعة سابقاً ،لهيكليات التكلفة وأية
تغيرات متوقعة في محركات التكلفة .إلى جانب ذلك ،يجري
تحليل التوزيع الجغرافي على السواء للنفقات الحالية والنفقات
المتوقعة في المستقبل بالنظر إلى أن معدل التضخم يتباين تباينا ً
كبيرا ً بين األقاليم التي تعمل فيها منظمة العمل الدولية وداخل
هذه األقاليم .وتطبق النسب المئوية المتوقعة للزيادات على
ميزانية الفترة  2023-2022على كل وجه من وجوه اإلنفاق
المقابلة والموقع الجغرافي.

 .65ولدى وضع الميزانيات المتوقعة يستعان بصورة
مستفيضة ببيانات التوقعات المستقلة والقابلة للتحقق بشأن
مؤشرات أسعار االستهالك ،والبيانات التي تنشرها هيئات
موثوق بها مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية وصندوق النقد
الدولي والمصارف المركزية .وحيث ال تغطي توقعات
التضخم المتوفرة كامل فترة الميزانية ،تقدر هذه التوقعات من
باب االستنتاج بالنسبة لفترة السنتين  ،2023-2022استناداً
إلى آخر البيانات المتاحة واالتجاهات المتوقعة التي تتيحها
المؤسسات االقتصادية .كما تجري عملية استعراض لتحديد
المقابل بالدوالر لحركة التكاليف واألسعار بالعمالت المحلية
منذ اعتماد الميزانية األخيرة.
 .66بالنسبة إلى بنود المصروفات في سويسرا ،استخدمت
منظمة العمل الدولية توقعات متوسط التضخم السنوي الصادرة
عن المصرف الوطني السويسري لألعوام  2021و2022
و ،2023وتبلغ المعدالت على التوالي  0.1في المائة و0.2
في المائة و 0.5في المائة .وما لم يالحظ العكس ،استـُخدمت
معدالت متوسط التضخم السنوي لحساب الزيادات في التكاليف
للفترة .2023-2021
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 .67والمصدر الرئيسي لتقديرات التضخم للمواقع الميدانية
هو بيانات صندوق النقد الدولي .وبالنسبة لهذه المواقع ،يجري
تكييف آخر تكاليف سنة  2020بالنسبة للتضخم المقدر في
السنوات  2021و 2022و ،2023وتراعي التغيرات في
أسعار الصرف بين العملة المحلية ودوالر الواليات المتحدة.
وتختلف المعدالت السنوية للزيادة في التكلفة اختالفا ً كبيرا ً بين
األقاليم وداخلها .ويبين الجدول ألف  1-2متوسط المعدل
السنوي المتوقع لكل إقليم بدوالرات الواليات المتحدة.
 .68ويقوم تطبيق الميزنة على أساس الصفر بمقارنة تحركات
الزيادات في التكاليف المتوقعة سابقا ً مع اإلنفاق الفعلي .ويحقق
هذا إعادة اتساق ميزانية كل موقع وكل وجه إنفاق للفترة
الجديدة .وبشكل عام ،أمكن امتصاص قسم كبير من التضخم
المتوقع لألعوام  2021و 2022و ،2023ألن معدالت
التضخم كانت أدنى مما كان متوقعا ً في البرنامج والميزانية
للفترة .2021-2020

 الجدول ألف  :1-2متوسط معدالت التضخم السنوي
المتوقعة حسب اإلقليم للفترة 2023-2022
اإلقليم

الزيادة بالنسبة المئوية

أفريقيا

4.4

األمريكتان

3.4
12.9

الدول العربية
آسيا والمحيط الهادئ

2.9

أوروبا

4.2

 .69ويلخص الجدول ألف  2-2التكييفات المقترحة في
التكاليف للفترة  2023-2022حسب وجه اإلنفاق على
مستوى المكتب .وتشير التكييفات إلى زيادة صافية تبلغ قرابة
 12.9مليون دوالر ،تساوي معدالً متوسطا ً قدره  1.6في
المائة لفترة السنتين .2023-2022

 الجدول ألف  :2-2التكييفات في التكاليف حسب وجه اإلنفاق للفترة 2023-2022
(بدوالرات الواليات المتحدة للفترة )2021-2020
الميزانية (بالسعر الثابت
لدوالر الواليات المتحدة)

التكييفات في التكاليف

التكييف المئوي
كل سنتين

وجه اإلنفاق

547 017 651

9 475 435

1.7

السفر في مهام رسمية

12 394 975

406 372

3.3

الخدمات التعاقدية

38 659 745

183 837

0.5

مصروفات التشغيل العامة

54 155 729

869 292

1.6

اللوازم والمواد

2 865 672

53 048

1.9

األثاث والمعدات

3 902 636

2 842

0.1

سداد القرض المتعلق بمبنى المقر

7 404 600

0

0.0

الزماالت والمنح والتعاون التقني في الميزانية العادية

84 361 790

908 279

1.1

تكاليف أخرى

39 877 202

1 009 815

2.5

790 640 000

12 908 920

1.6

تكاليف الموظفين

المجموع

تكاليف الموظفين
 .70تبلغ تكاليف الموظفين زهاء  69في المائة من مجموع
ميزانية اإلنفاق وتشكل الزيادة في التكاليف والبالغ  9.5مليون
دوالر أمريكي ( 1.7في المائة) أكبر تغيير بالقيم المطلقة.
وتعكس الزيادات في تكاليف الموظفين للفترة 2023-2022
إعادة تكييف تكاليف الموظفين مع المستويات الحالية.
 .71وتشمل تكاليف الموظفين ما يلي:
 جميع الموظفين المدرجين في الميزانية على أساس التكلفة
الموحدة المتمايزة والتي يرد وصفها بتفصيل أكبر أدناه؛

 المترجمون الفوريون وأمانات اللجان وموظفو المؤتمر
بعقود قصيرة األمد ،حيث يتمشى االعتماد المقترح لزيادة
التكلفة مع االعتماد المقترح لموظفي الفئة المهنية وموظفي
الخدمة العامة في المقر واالتفاقات المعقودة مع الرابطة
الدولية للمترجمين الفوريين المختصين بخدمة المؤتمرات.

تكاليف الموظفين محسوبة على أساس
التكاليف الموحدة
 .72تستند التغيرات في عناصر التكاليف الموحدة إلى آخر
السياسات والقرارات المتصلة باألجور ،الصادرة عن الجمعية
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العامة لألمم المتحدة بنا ًء على توصية لجنة الخدمة المدنية
الدولية.
 .73وتستند التكاليف الموحدة للفترة  2023-2022إلى نهج
الميزانية على أساس الصفر مع التقديرات المناسبة لالتجاهات
المتوقعة في التضخم وتسوية مقر العمل المناسبة والتغيرات
في مستحقات الموظفين وتنقل وتشكيل الموظفين بشكل عام.
وفي المتوسط ،يتوقع زيادة التكاليف الموحدة بنسبة  1.8في
المائة في الفترة .2023-2022
 .74الفئة المهنية :تنشأ التغيرات في معاشات الفئة المهنية إلى
حد ما عن تقلبات أسعار الصرف والتحركات في تكلفة المعيشة
كما تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية وتتجلى في معدالت
تسوية مقر العمل .وقد وضعت االعتمادات للزيادات في تسوية
مقر العمل على أساس معدل التضخم العام للموظفين في
جنيف .وتحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية أيضا ً معدالت تسوية
مقر العمل في المواقع الميدانية ،مما يعكس تكييفات تكلفة
المعيشة ذات الصلة والعالقة بين العملة المحلية والدوالر
األمريكي.
 .75فئة الخدمة العامة :أدرجت تقديرات التضخم في جنيف،
كما جاء في الفقرة  ،66في الرواتب المتوقعة لموظفي الخدمة
العامة .وبسبب التضخم السلبي في عام  2020والتوقعات
الحالية المنخفضة لعام  ،2021كان هناك مغاالة في
االعتمادات المخصصة للزيادات للفترة .2021-2020
 .76وجرى استخدام سلم األجور األحدث عهداً في كل موقع
بالنسبة إلى موظفي الخدمة العامة في الميدان ،ووضعت
االعتمادات والتكييفات بما يسمح بتقدير معدل التضخم بدوالر
الواليات المتحدة.

التكاليف غير المتعلقة بالموظفين
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تقديرات الميزانية للفترة  .2023-2022وفي جنيف ،أدرج
في التقديرات زيادة بنسبة  8.5في المائة لإلمدادات الكهربائية.
وبالنسبة للمواقع الميدانية ،من المفترض أن تزيد معدالت
تكاليف المياه والكهرباء وفقا ً للمعدل المحلي للتضخم بموجب
توقعات صندوق النقد الدولي.
 .79اإليجارُ :خصصت اعتمادات لتغطية الزيادات التعاقدية
في اإليجار.

اللوازم والمواد
 .80ازدادت تكلفة الكتب والمجالت وغيرها من االشتراكات
بمتوسط سنوي قدره  4.9في المائة.

الزماالت والمنح والتعاون التقني
في الميزانية العادية
 .81تتضمن أنشطة التعاون التقني في الميزانية العادية
مكونات في الميدان وفي المقر على السواء .وأفضت الزيادات
المتوقعة في التكاليف باالستناد إلى معدالت التضخم في
المواقع إلى زيادة متوسطة بنسبة  1.6في المائة .وقد انخفضت
المساهمة في مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في
التدريب المهني بنسبة  6.1في المائة سنويا ً لتعكس توقعات
التضخم المحلي بالدوالر في أوروغواي .وازدادت المساهمة
لفترة السنتين في مركز تورينو بنسبة  0.5في المائة سنويا ً
لتعكس توقعات التضخم المحلي بالدوالر في إيطاليا.

التكاليف األخرى غير المتعلقة بالموظفين
 .82جرى تعديل كافة التكاليف األخرى غير المتعلقة
بالموظفين ،تمشيا ً مع معدالت متوسط التضخم السنوي
المنطبقة على المنطقة الجغرافية المعنية.

السفر في مهام رسمية

بنود أخرى في الميزانية

 .77طرأت زيادات كبيرة على تكاليف بطاقات السفر
ومعدالت بدل اإلقامة اليومي بالدوالر لتتجلى فيها التغييرات
في سعر البطاقات بحسب وجهات السفر األكثر ارتيادا ً
والتغييرات في معدالت بدل اإلقامة اليومي ،التي أقرتها اللجنة
الدولية للخدمة المدنية في مختلف المواقع التي تعمل فيها
منظمة العمل الدولية.

 .83يشمل باب "بنود أخرى في الميزانية" المساهمات في
األنشطة اإلدارية المشتركة في إطار منظومة األمم المتحدة
(من قبيل لجنة الخدمة المدنية الدولية؛ اللجنة رفيعة المستوى
بشأن اإلدارة؛ مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق؛ وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم
المتحدة؛ نظام المنسقين المقيمين لألمم المتحدة) والتأمين
الصحي بعد نهاية الخدمة .وتستند تقديرات الميزانية إلى آخر
المعلومات المقدمة من مختلف الهيئات ومعدل التضخم العام
المفترض في مواقعها ،وقد عدلت لتعكس أية تغييرات على
أساس توزيع التكاليف على الوكاالت المشاركة.

مصروفات التشغيل العامة
 .78المرافق :بالرغم من أن أسعار الوقود ما زالت متقلبة
وغير أكيدة ،تم إدراج خفض بحوالي  25في المائة في
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 -3 موجز عن موارد التعاون التقني في الميزانية العادية
2023-2022

2023-2022

(بالسعر الثابت لدوالر
الواليات المتحدة
)2021-2020

(المعاد تقدير تكلفتها
(بدوالر الواليات المتحدة))

السياسة العامة

6 680 242

6 784 925

البرامج في أفريقيا

9 347 786

9 494 271

البرامج في األمريكتين

5 696 706

5 785 977

البرامج في الدول العربية

2 585 035

2 625 544

البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

6 730 971

6 836 449

البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

1 705 271

1 731 994

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

1 836 535

1 865 314

أنشطة أصحاب العمل

2 842 622

2 887 167

أنشطة العمال

5 949 110

6 042 336

43 374 278

44 053 977
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 -4 موارد الميزانية العادية المخصصة للنتائج السياسية،
حسب اإلدارة والبرنامج في الميدان
الميدان ،في إجمالي موارد الميزانية العادية حسب النتائج
السياسية.

 .84توضح األرقام التالية النسبة المئوية لمساهمة
إدارات منظمة العمل الدولية في المقر والبرامج في
 النتيجة  :1هيئات مكونة ثالثية قوية وحوار اجتماعي مؤثّر وشامل
 102٫661٫549دوالر أمريكي

سياسة العمالة

البرامج في أفريقيا

مسائل أخرى

اإلحصاءات

المنشآت

مركز تورينو

معايير العمل الدولية
ظروف العمل والمساواة
البرامج في األمريكتين

البحوث
البرامج في الدول العربية
البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

أنشطة أصحاب العمل

أنشطة العمال

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي
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 النتيجة  :2معايير عمل دولية وإشراف فعال وذو حجية
 57٫179٫861دوالر أمريكي

مسائل أخرى

سياسة العمالة

مركز تورينو
ظروف العمل والمساواة

معايير العمل الدولية

اإلحصاءات
أنشطة العمال
البحوث

البرامج في الدول العربية
البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

البرامج في أفريقيا

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي

السياسات
القطاعية

البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

البرامج في األمريكتين

 النتيجة  :3التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة
والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق للجميع
 70٫088٫189دوالر أمريكي

مسائل أخرى

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي

البرامج في أفريقيا

ظروف العمل
والمساواة

مركز تورينو

أنشطة العمال

معايير العمل الدولية
المنشآت
اإلحصاءات

البرامج في آسيا
والمحيط الهادئ

البرامج في الدول العربية

البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى
البحوث

سياسة العمالة

السياسات القطاعية
البرامج في األمريكتين
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 النتيجة  :4المنشآت المستدامة بوصفها مولّدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق
 49٫213٫002دوالر أمريكي

ظروف العمل
والمساواة

مسائل أخرى
المنشآت

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي

أنشطة العمال
اإلحصاءات

مركز تورينو

معايير العمل الدولية

البرامج في الدول العربية
البحوث

البرامج في أفريقيا

البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

سياسة العمالة
البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

البرامج في األمريكتين

 النتيجة  :5المهارات والتعلم المتواصل من أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل والتنقل فيه
 42٫052٫913دوالر أمريكي

أنشطة أصحاب العمل

مسائل أخرى

ظروف العمل والمساواة
اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي

البرامج في األمريكتين

المنشآت

أنشطة العمال
معايير العمل الدولية
مركز تورينو

اإلحصاءات
البرامج في أفريقيا

البرامج في الدول العربية

البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى
البحوث

البرامج في آسيا
والمحيط الهادئ
سياسة العمالة
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 النتيجة  :6المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل
 41٫044٫450دوالر أمريكي

مسائل أخرى

الحماية
االجتماعية

البرامج في أفريقيا

المنشآت
مركز تورينو

السياسات القطاعية

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي
أنشطة العمال

البحوث

ظروف العمل والمساواة
13,5%

البرامج في الدول العربية
اإلحصاءات

البرامج في آسيا
والمحيط الهادئ

سياسة العمالة
معايير العمل الدولية
البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

البرامج في األمريكتين

 النتيجة  :7حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل
 95٫501٫460دوالر أمريكي

المنشآت
مسائل أخرى
البرامج في أفريقيا

السياسات القطاعية
سياسة العمالة
أنشطة العمال

البحوث
البرامج في الدول العربية

البرامج في آسيا
والمحيط الهادئ
معايير العمل الدولية
اإلحصاءات

البرامج في األمريكتين

اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي

البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

ظروف العمل
والمساواة
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 النتيجة  :8حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للجميع
 43٫061٫376دوالر أمريكي

اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي
مسائل أخرى

مركز تورينو

معايير العمل الدولية

الحماية االجتماعية

ظروف العمل والمساواة
أنشطة العمال

اإلحصاءات
سياسة العمالة
البرامج في الدول العربية

البحوث

البرامج في أفريقيا

البرامج في أوروبا
وآسيا الوسطى

البرامج في آسيا
والمحيط الهادئ

البرامج في األمريكتين

