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

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 نوفمبر/ الثاني تشرين جنيف، ، 343الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2021تشرين األول/ أكتوبر  8 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الثالث البند

 ( 2021) 109 أعمال الدورةالمسائل المنبثقة عن 
 :يـل الدولـر العمـلمؤتم

متابعة القرار بشأن نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور 
 الصمود ، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على19-حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد

 

، يكون 19-إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيدعالمي من أجل اتخاذ النداء ينص ال
(، 2021)حزيران/ يونيه  109، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في القسم األول من دورته الصمود شامالً ومستداماً وقادراً على

ريادي مع هيئاتها المكونة في النظام الدولي من حيث دفع عجلة  من أن تضطلع بدورعلى أنه "ال بد لمنظمة العمل الدولية )...( 
وبفضل تنفيذ مرّكز ومعّجل إلعالن . متمحور حول اإلنسان، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود 19-انتعاش من أزمة كوفيد

األعضاء وتحشد دعم المنظمات متعددة مئوية منظمة العمل الدولية، ستعزز المنظمة دعمها لجهود االنتعاش التي تبذلها الدول 
األطراف والمؤسسات الدولية األخرى وتساهم في الوقت نفسه مساهمة نشطة في جهود منظومة األمم المتحدة لتسريع تنفيذ برنامج 

 ."2030عام 

يئات المكونة بصورة التي يمكن أن يتخذها المكتب من أجل دعم الهإجراءات المتابعة مجلس اإلدارة،  لنظر، وتعرض هذه الوثيقة
فعالة في استراتيجياتها الوطنية لالنتعاش وتعزيز الدعم الدولي واتساق السياسات سعياً نحو تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان من 

 .(40انظر مشروع القرار في الفقرة ) 19-جائحة كوفيد

 جميع األهداف االستراتيجية. الهدف االستراتيجي المعني:

 جميع النتائج.  الرئيسية المعنية:النتيجة 

 نعم.: االنعكاسات السياسية

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 .)ز( 39انظر الفقرة  االنعكاسات المالية:

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
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 نعم. إجراء المتابعة المطلوب:

 .مكتب نائب المدير العام المعني بالسياسة العامة الوحدة مصدر الوثيقة:

 ؛ GB.341/INS/8؛ الوثيقة GB.341/POL/4؛ الوثيقة GB.340/POL/6الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:

 .ILC.109/Resolution I القرار

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758854.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771903.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774047.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
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 مقدمة 

داء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة النيحدد  .1
الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في (، )النداء العالمي الصمود ، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على19-كوفيد

التدابير السياسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات (، 2021)حزيران/ يونيه  109القسم األول من دورته 
جهودها الجارية للتصدي لألزمة وتعزيز انتعاش  تقويةومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بهدف 

بالشمولية واالستدامة رسم معالم عالم ما بعد األزمة يتسم  في واإلسهام في الوقت نفسهمتمحور حول اإلنسان 
ويدعو النداء منظمة العمل الدولية، استناداً إلى إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل والقدرة على الصمود. 

وسائل عملها لدعم تصميم وتنفيذ ، إلى استخدام جميع (الدولية نظمة العملم مئويةإعالن ) 2019مستقبل العمل، 
يز التعاون ، بما في ذلك عن طريق االضطالع بدور الريادة وتعزاستراتيجيات انتعاش ال تترك أحداً خلف الركب

 مع المؤسسات األخرى في النظام متعدد األطراف.

واتساقاً مع ذلك الطموح، تعرض هذه الوثيقة الخطوط االستراتيجية الرئيسية للعمل الذي يقترحه المكتب من أجل  .2
نتعاش دعم الهيئات المكونة في إنفاذ النداء العالمي وزيادة مستوى واتساق الدعم متعدد األطراف الستراتيجيات اال

المتمحور حول اإلنسان. وتهدف المتابعة التي يقترحها المكتب إلى تركيز الجهود وبناء تآزرات ضمن النظام 
 .األقصى متعدد األطراف بغية تحقيق األثر

 السياق الحالي لالنتعاش العالمي  

يتوقع صندوق النقد الدولي ، مقارنة بالسنة السابقة. و2021شهد االقتصاد العالمي زيادةً حادةً في النمو في عام  .3
، بعد أن عانى من انكماش بنسبة 2022في المائة عام  4,9و 2021في المائة عام  6أنه سيشهد نمواً بمقدار 

اآلفاق بين في . بيد أن هذه القيم اإلجمالية المشجعة ترافقها فروقات كبيرة في األداء و2020في المائة عام  3,2
كبيرة. ومن المتوقع أن تعود مستويات  مخاطر وحاالت انعدام يقين، كما ترافقها ةالبلدان والعوامل الديموغرافي

في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين  2022الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما كانت عليه قبل األزمة في عام 
والمنخفض، بنسبة  سيبقى الناتج المحلي اإلجمالي متخلفاً عن هذه المستويات في البلدان ذات الدخل المتوسط

التي  –العالمية  البطالةوفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل  1.في المائة على التوالي 6,7في المائة و 3,8
أما  2022.2مليون عام  205و 2021مليون عام  220إلى  – 2019عام  شخص مليون 187استقرت عند 

الذين يعملون  ال سيما النساء والشباب واألشخاص –جوانب القوة العاملة التي تضررت أشد الضرر من األزمة 
 فسيستمر تمثيلها بشكل غير متناسب في هذه األرقام.  –في القطاعات األكثر تضرراً في النشاط االقتصادي 

حول  أن يكون متمحوراً  مؤكد ويتسم بالهشاشة دونوجميع ما سبق ذكره هو دليل على انتعاٍش غير متساٍو وغير  .4
اإلنسان. وإذا واصل العالم سيره على هذا الطريق، فمن المرجح أن يترك أعداداً كبيرةً من البلدان واألشخاص 
ً نحو تحقيق أهداف برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة  متخلفين أكثر عن الركب بدالً عن المضي قدما

بير" في األوضاع في عملية االنتعاش معترف بها أسباب هذا "التباين الكو(. 2030)برنامج عام  2030 لعام
  3.تناولها أكثر فأكثر في النقاشات السياسية الدولية ويتزايدتماماً 

على أن البلدان تواجه أوضاعاً مختلفةً للغاية في سعيها  19-أوالً، يدل الوصول غير المتكافئ إلى لقاحات كوفيد .5
االقتصادي واالجتماعي. ومن شأن اإلجراء الدولي الرامي إلى نحو إعادة فتح أماكن العمل ومعاودة النشاط 

 إتاحة اللقاحات عالمياً أن يكون عنصراً رئيسياً في السياسات الهادفة إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان.

 

التعاون والتنمية  وصندوق النقد الدولي ومنظمة Economist Intelligence Unitتقديرات منظمة العمل الدولية المستندة إلى بيانات من    1

 في الميدان االقتصادي واألمم المتحدة.

 .2021World Employment and Social Outlook: Trends , ILOانظر:    2

"، مدونة صندوق النقد الدولي، اجتناب التباعد الكبير: مفترق في طريق االقتصاد العالميينا جورجيفا، "الى سبيل المثال، كريستانظر عل   3

 .2021شباط/ فبراير  24

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/02/24/blog-the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/02/24/blog-the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy
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بين البلدان ثانياً، تدل الفروقات الكبيرة في الحيز المالي المحلي والوصول إلى األسواق المالية الدولية الموجودة  .6
ً بعضها نطاقلدى على أن  أوسع بكثير من غيره من أجل تحفيز االنتعاش االقتصادي ودعمه. وأثناء األزمة،  ا

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع، في  16,4 نسبة مثلت التدابير التحفيزية
البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض على التوالي. وفي  في المائة فقط في 1,7في المائة و 4,2حين مثلت 

ً كبيراً في جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان ذات الدخل  الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات الَدين العام ارتفاعا
ً بالوقوع في أزمة دين، حيث يعاني  ه واجمنها بالفعل من مديونية حرجة أو يبلداً  35المنخفض تهديداً وشيكا

أهمية بالغة في عملية  يكتسي هذه الظروف البرنامج الدولي بشأن تمويل التنمية تجعلخطر التعرض لها. و
 االنتعاش. 

البلدان ذات فوتجدر اإلشارة إلى أن عاملَي الخطر المذكورين أعاله هما تراكميان في أثرهما بصورة عامة؛  .7
ً البلدان اللقاحات غير الكافية هي  عوزها الحاجة إلى الموارد المالية والعكس صحيح. وهناك ذاتها التي تأيضا

في  من البلدان وما بينها. ويتجلىعامل خطر ثالث يزداد بروزه أكثر فأكثر، يبدو أنه يعمل بطريقة مختلفة ض
أشباه ذلك أّن عند معاودة النشاط االقتصادي: واإلمداد العقبات التي تواجه إعادة تفعيل عدٍد من سالسل التوريد 

 ،الموصالت والغاز الطبيعي والمنتجات الغذائية واألجهزة المنزلية وكذلك األجهزة المتعلقة باللقاحات بحد ذاتها
ما إذا كانت هذه العقبات ظواهر  واإلمداد. ويبقى السؤال المطروح هو معرفة قد واجهت أوجه قصور في التوريد

 . واإلمداد هندسة سالسل التوريدمؤقتة أم سيكون لها أثاٌر طويلة األجل في سياق إعادة 

التدابير والممارسات أثناء الجائحة سيجري  اعتمدت وفقهاوتُطرح أسئلة مشابهة حول ما إذا كانت الطريقة التي  .8
عد، عكسها أو تعديلها أو المحافظة عليها أثناء االنتعاش وما بعده. وينطبق ذلك بأوضح صورة على العمل عن بُ 

اط االستهالك وتغير التفضيالت االجتماعية والسياسات والممارسات التي اعتمدت فيما إال أنه يمتد ليشمل أنم
الذي ما يزال مفهوماً بعيد  مفهوم "االعتيادي الجديد" يتعلق باللقاح ومكان العمل، إذ يمكن أن تسهم جميعها في

 شهراً.  18 يزيد علىما ذ تكاثر الحديث عنه من المنال، على الرغم من

ً ودولياً  الملّحةالحتمية  الضرورة العتبارات مجتمعة التركيز علىوتسلّط هذه ا .9 التخاذ إجراءات منسقة وطنيا
 بهدف تسريع تنفيذ إعالن مئوية منظمة العمل الدولية حسب األسلوب المحدد في النداء العالمي.

 اتخاذ اإلجراءات إنفاذ النداء العالمي من أجل 

والخطة االستراتيجية  2023-2022بوضوح البرنامج والميزانية للفترة مجلس اإلدارة أنه قد حدد ال يغفل عن  .10
. وقد 19-روف التي خلقها كوفيدبهدف تنفيذ إعالن المئوية في الظ 2025-2022لمنظمة العمل الدولية للفترة 

إلرشاد من ا ينبثق عنه مزيدمراعاة هذه األهداف، لذلك فهو مصدر بالنداء العالمي واعتماده  جرى التفاوض بشأن
اتخاذ  أن إنفاذ النداء العالمي من أجل ذلك بالعمل والخطة االستراتيجية. ويعقوالزخم من أجل تنفيذ برنامج 

انعكاسات على أنشطة منظمة العمل الدولية في ظل النتائج السياسية الثماني كلها في برنامج  يخلّفاإلجراءات 
دة في الخطة االستراتيجية. باإلضافة إلى ذلك، من شأن تنفيذه العمل لفترة السنتين المقبلة، وعلى األهداف المحد

، بما واستخدامهايدعو إلى تركيز رسم السياسات في المجاالت المعنية وإلى الحشد األمثل للموارد يبدو وكأنه أن 
 في ذلك عن طريق شراكات التمويل الطوعي، وإلى إطالق مبادرات جديدة في المجاالت الواردة أدناه. 

 رص المتاحة أمام وضع السياساتالف

من المقترح اتخاذ إجراءات من أجل تحسين بحوث وأدوات المكتب بشأن تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة  .11
واستحداث عمالة منتجة والحد من الفقر. وسيتضمن ذلك تعزيز تحليل منظمة العمل الدولية النعكاسات التنفيذ 

االقتصادية  الميزاتالعمالة والسياسة االجتماعية والمساعدة على تعزيز  ألهداف التنمية المستدامة على المعّجل
لالستثمارات الغنية بالوظائف، ال سيما في االقتصادات الرقمية والخضراء، ولالنتقال العادل نحو استدامة بيئية، 

االقتصاد الرقمي وستكون البحوث بشأن العالقة بين العمل الالئق و 4.القتصاد الريفيلمع إيالء اهتمام خاص 
نتائج المناقشة  وريثما تتبلور. بين الجنسين ةبالمساواالمتعلقة  جوانبها، بما في ذلك نطاقها بحاجة إلى توسيع

لمؤتمر العمل الدولي  109أثناء القسم الثاني من الدورة  إجراؤهاالعامة بشأن المهارات والتعلم المتواصل المزمع 
يستطيع (، التي سترشد عمل المكتب في السنوات المقبلة، 2021 األول/ ديسمبركانون  – )تشرين الثاني/ نوفمبر

 
 )ز(.14)أ( و13النداء العالمي، الفقرتان    4
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ع نشاطه بشأن تقييمات فجوة المهارات دعماً الستحداث العمالة المنتجة في القطاعات ذات أن يسرّ المكتب 
تحليلية وسيواصل المكتب استثماره في األدوات المعرفية وال 5.األولوية وفي االقتصادات الرقمية والخضراء

االقتصادية وانتعاش غني  عمليات االنتقالمن أجل تسهيل  واإلمداد بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد
أن يشمل ذلك قطاعات فرعية محددة تكون إما متضررة بشدة من عمليات اإلغالق  المحتملومن  6.بالوظائف

 ى االنتعاش )مثل الزراعة والبناء والتصنيع(. )مثل السياحة والنقل( أو ستكون هامة بالنسبة إل 19-بسبب كوفيد

ً ومتكامالً  .12 للحد من انتشار السمة غير  باإلضافة إلى ذلك، من المقترح أن يضع المكتب نهجاً شامالً وابتكاريا
وسيكون  7.ع االنتقال إلى االقتصاد المنظم إلى جانب برامج عمل عملية على المستوى القطريالمنظمة وتسري

م المساواة وعالم العمل جراءات في إطار متابعة مناقشة المؤتمر بشأن أوجه انعدااإل مع غيره منبالترافق ذلك 
كانون األول/  – لمؤتمر العمل الدولي )تشرين الثاني/ نوفمبر 109دها أثناء القسم الثاني من الدورة المزمع عق

ر الذي يضمه النداء العالمي من اإلشارات . وفي ضوء العدد الكبي، متسماً باالهمية في هذا السياق(2021 ديسمبر
المرجعية إلى اإلنتاجية والقدرة على الصمود، يمكن أن يزيد المكتب من تطوير نهجه استناداً إلى تعزيز النظم 

من أجل العمل الالئق. وبإمكان المكتب أن يوفر مشورة تقنية محسَّنة من أجل دعم قدرة  اإليكولوجية لالنتاجية
المنشآت  ال سيما تهيئة بيئة مؤاتية لالبتكار ونمو اإلنتاجية والمنشآت المستدامة،ل على الصمود واألعمامشاريع 

المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، مع االعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به المنشآت المستدامة بوصفها 
 8.الجيدة وحافزة لالبتكار والعمل الالئقمولّدة للعمالة 

ضاً أن يعمق المكتب عمله بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك من أجل تعزيز نظم ومن المقترح أي .13
المنشآت السالمة والصحة المهنيتين، بالتوازي مع مراعاة األولويات بالنسبة إلى أماكن العمل غير المنظمة و

مخاطر السالمة  والقطاعات المعرضة للخطر. ويتضمن ذلك مواجهة المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر
والتدابير التي اتخذت من أجل  19-والصحة المهنيتين الحالية والمخاطر الجديدة التي برزت بسبب جائحة كوفيد

 9.التلقيحالحد من انتشارها في أماكن العمل، بما في ذلك 

 يشملوال بد أن  10.ويمكن أن يجري المكتب تحليالً معمقاً للديناميات الجديدة ألسواق العمل في أعقاب الجائحة .14
ذلك إعداد وتوفير إرشاد قائم على األدلة بشأن وضع استراتيجيات ابتكارية وتنفيذها بغية توسيع نطاق الحماية 

 11.أثناء الجائحة ازدادتاالجتماعية كي تشمل مختلف أشكال ترتيبات العمل التي 

 ات القائمة على األدلة والتوعية. وفي جميع هذه المجاالت، سترشد معايير العمل الدولية عملية وضع السياس .15

 الدولية منظمة العمل عملمجاالت 

 تتبع التقدم المحرز نحو انتعاش متمحور حول اإلنسان

سبعة أعداد من  2021وكانون الثاني/ يناير  2020نشرت منظمة العمل الدولية في الفترة ما بين آذار/ مارس  .16
بيانات عن أثر الجائحة على عالم العمل  ، قدمت فيهاوعالم العمل 19-مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد سلسلة

المرصد الكثير من االنتباه واالهتمام من جانب وسائل عن طريق استخدام تقنيات "تنبؤ" ابتكارية. وقد جذب 
وأساساً لوضع  19-اإلعالم العامة وبين الهيئات المكونة بصفته مساهمة هامة وذات حجية في فهم آثار كوفيد

السياسات الرامية إلى االستجابة إليها. وفي الوقت نفسه، وفّرت منظمة العمل الدولية مركز معلومات على شبكة 
، يهدف إلى جمع وتقاسم المعلومات الواردة من الدول األعضاء االستجابات السياسية القطريةنت بشأن االنتر

 للهيئات المكونة.قيّماً ذا المركز بتقبل جيد بصفته مورداً عن إجراءاتها السياسية في سياق الجائحة. كما حظي ه

 
 )ب(.14)أ( و13النداء العالمي، الفقرتان    5

 )د(.14النداء العالمي، الفقرة    6

 )و(.41النداء العالمي، الفقرة    7

 )ب(.13و )أ(13النداء العالمي، الفقرتان    8

 )د(.13النداء العالمي، الفقرة    9

 )ح(.14)د( و13النداء العالمي، الفقرتان    10

 )ج(.14)ب( و13اء العالمي، الفقرتان الند   11

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767028/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm
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إضافات  عملية االنتعاش، وسيجريوسيواصل المكتب نشر سلسلة المرصد واستضافة مركز المعلومات أثناء  .17
وتعديالت في ضوء تطور عملية االنتعاش والسياسات المتعلقة به. وعلى سبيل المثال، سيغدو من المفيذ عرض 

 والعمل. التلقيحمتعلقة بسياسة المسائل ال

لعملية االنتعاش، من أجل رصد المؤشرات  باإلضافة إلى ذلك، من المقترح أن ينشئ المكتب إطار تتبع شامالً  .18
معلومات عما كانت تقوم به البلدان عن طريق توثيق  وتقديم الرئيسية لسوق العمل على المستوى الوطني

: يمّكن المكتب من إجراء تقييمات قائمة أن سياسات. ومن شأن إطار التتبعاالستجابات السياسية وتحليل مقارن لل
على األدلة لكمية ونوعية االنتعاش وشموليته االجتماعية على المستوى القطري وفحص سبل تحسين 

تقاسم المعارف بين الهيئات المكونة وغيرها.  لهّ منظور متمحور حول اإلنسان؛ يس استراتيجيات االنتعاش، من
 من أجل أعداد المرصد المستقبلية. مدخالت إضافيةعن هذه العملية  المعارف والتحليالت الناتجةتكون وس

 الحوار الثالثي من أجل وضع استراتيجيات انتعاش وطنية متمحورة حول اإلنسان 

الدولية تواجه مل أياً كانت المسائل العالمية التي تؤثر على عمليات االنتعاش، فإن كل دولة عضو في منظمة الع .19
عالوة على ذلك، فإن إعداد عملية صنع السياسة كيف ستتعامل معها. الخاصة بها وستقرر  التحديات والفرص

بعمق في  متجذراً أن يكون  تنفيذها في نهاية المطاف ال بد منالوطنية من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان و
 مان الملكية والشرعية والتطبيق العملي.الحوار الثالثي الجوهري على المستوى القطري بهدف ض

 أطلقت والتيدولةً عضواً  120 زهاء ولهذه األسباب، وبناًء على المثال المتخذ من الحوارات الوطنية التي شملت .20
 اتحالياً دعوة الدول األعضاء إلى إجراء حوار جل مستقبل العمل، يُقترحمبادرة مئوية منظمة العمل الدولية من أ

 12.قطرية مستلهمة من النداء العالميمتمحور حول اإلنسان بهدف بناء استراتيجيات انتعاش بشأن  ةوطني

عمليات الحوار هذه لكنها ستعتمد بشدة على اهتمام الهيئات د إمكانياته، في حدو، ويدعم وسوف يسهل المكتب .21
الً من جانب مجلس اإلدارة، . وفي حال القى المقترح قبوفيها المكونة المعنية بصورة مباشرة ومشاركتها النشطة

مرفقة بوثيقة تحدد المسائل يمكن أن يبدأ المكتب بالدعوة إلى الحوارات الوطنية عن طريق إرسال دعوة 
في مركز المعلومات وإطار التتبع وحصيلتها الحوارات  ء. ويمكن أن يُدرج تقّدمإلى الدول األعضا المطروحة

احتمال إعداد وثيقة توليفية كي يناقشها مجلس اإلدارة في تاريخ الحق.  الجديد المشار إليه في القسم السابق، مع
وفي حال تحقق هذا األمر، قد يكون من المفيد دعوة عدد من الهيئات المكونة الوطنية من أجل تقاسم خبراتها 

 بصورة مباشرة مع مجلس اإلدارة.

 تمويل االنتعاش المتمحور حول اإلنسان

ومدى  19-أزمة كوفيد لمواجهةأدى حجم اإلنفاق العام الذي لم يسبق له مثيل حتى اآلن في إطار االستجابة  .22
إلى وضع مسألة تمويل  ،وتوزيع التمويل المتاح بصورة غير متكافئة للغاية ةاحتياجات االستثمار المستقبلي

تحدد خطة عمل أديس أبابا التي الجائحة. إذ عهداً من النقاش بشأن التمويل أقدم تحت المجهر. وبشدة االنتعاش 
إطاراً عالمياً يكفل أن تتسق جميع التدفقات المالية مع  2015اعتمدها المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية عام 

. ويحدد إعالن مئوية منظمة العمل الدولية 2030برنامج عام  أهداف التنمية المستدامة في من 17تحقيق الهدف 
وهي: الناس وقدراتهم؛ وظائف المستقبل؛  ،ستثمار في ثالثة مجاالت حاسمة بالنسبة إلى مستقبل العملبرنامج ا

 مؤسسات العمل. 

 الدولي بصورة جماعية، في أنه في وقت والمجتمع ألعضاء بصورة فرديةوتتمثل المعضلة التي تواجه الدول ا .23
من أجل االنتعاش االقتصادي  -وجه االحتمال على  الطلبات على التمويل أكبر من أي وقت مضى فيه أصبحت

ة والكثير الرقمي لتوصيليةلمناخ والتعليم والتدريب واوالوظائف واللقاحات والصحة العامة والحماية االجتماعية وا
 قيوداً شديدة.  هذا التمويل بات من المرجح أن يواجه توفير -غيرها 

، باالشتراك مع رئيسي وزراء 2015مم المتحدة في أيار/ مايو ذلك، أطلق األمين العام لألل ومن باب االستجابة .24
، بهدف زيادة تمويل التنمية بعدهوما  19-كوفيدالمبادرة بشأن التمويل من أجل التنمية في زمن كندا وجامايكا، 

في سياق االنتعاش من كوفيد والتنمية  البرنامج السياسي العالميالتمويل في صميم المستدامة ووضع مسائل 
على تخصيص عام غير  2021المستدامة. وبعد ذلك، وافق مجلس حكام صندوق النقد الدولي في آب/ أغسطس 

 من أجل دعم قدرة االقتصاد العالمي علىأمريكي مليار دوالر  650 قدرهمسبوق لحقوق السحب الخاصة 

 
 (.ه)14و( ه)13و 13لنداء العالمي، الفقرات ا   12

https://www.un.org/ar/coronavirus/hle-financing-development
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 معرفة المشكلة السياسية الرئيسية في هذه المرحلة هيومساعدة االقتصادات الضعيفة. و االستقرارالصمود و
نحو تلك البلدان والغايات كيف سيوجه المستلمون األوليون للتمويل الذي وفره إصدار حقوق السحب الخاصة 

. وتشتمل تلك العملية على تعقيدات تقنية كبيرة، لكن يمكن تحقيق الهدف عن طريق أمس الحاجةالتي تحتاج إليه 
مرفق الصندوق االستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، الذي يوفر قروضاً بشروط ميسرة إلى البلدان منخفضة 

لذي تجري مناقشته الدخل، وعن طريق آليات أخرى مثل الصندوق االستئماني للقدرة على الصمود واالستدامة، ا
 حالياً.

أن تمارس منظمة العمل الدولية  على ما يبدو ومن أجل الدفع قدماً بأهداف النداء العالمي، سيكون من الحاسم .25
وهيئاتها المكونة نفوذها على أكمل وجه بهدف ضمان التمويل على المستوى المطلوب من أجل جعل االنتعاش 

إدراج أهداف النداء العالمي بصفتها "عوامل  وسائل من بينها عن طريق المتمحور حول اإلنسان واقعاً ملموساً،
حاسمة كلية" في اختصاصات آليات التمويل المتفق عليها. وهذا هو السياق الذي اضطلعت فيه منظمة العمل 

عن ، بما في ذلك بعده وما 19-المبادرة بشأن التمويل من أجل التنمية في زمن كوفيدالدولية بدوٍر نشٍط في 
، في مجاالت 19-أزمة كوفيد لمواجهةطريق قيادتها للمجموعة الثانية المعنية باالستجابة االجتماعية واالقتصادية 

واألطفال والشباب والصحة والتعليم وحقوق اإلنسان. وبتلك الصفة،  والمساواة بين الجنسينالحماية االجتماعية 
المتحدة على تنظيم حدث رفيع المستوى بشأن الوظائف  عملت منظمة العمل الدولية مع األمين العام لألمم
، في إطار الجمعية العامة لألمم 2021أيلول/ سبتمبر  28والحماية االجتماعية من أجل القضاء على الفقر في 

ع العالمي من مقترحاً عن العامل المسرّ  ،الجتماعل المتحدة. وقد أَدرج الموجز السياسي الذي أعده األمين العام
مليون وظيفة جديدة، بصورة رئيسية  400الوظائف والحماية االجتماعية، بهدف استحداث ما ال يقل عن أجل 

في  50في االقتصادات الخضراء واقتصاد الرعاية، وتوسيع أرضيات الحماية االجتماعية كي تشمل حوالي 
 ً االستثمارات المطلوبة من مجموعة أشار إلى أنه يمكن توليد قد و 13.المائة من األشخاص غير المشمولين بها حاليا

محلية ودولية، مبرزاً الحاجة إلى أن تكون الحماية االجتماعية واالنتقال العادل موضع تركيز عند  موارد
 تخصيص التمويل اإلضافي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة. 

الدولية فعالة على المستوى  أن تكون منظمة العملمن أعاله إلى أنه ال بد  المذكورةويشير السياق والعمليات  .26
القطري وأن تقوم بنشاٍط تحليليٍ قويٍ بشأن العمالة والسياسات االجتماعية من أجل دعم هيئاتها المكونة في 
الحصول على التمويل، بما في ذلك في وضع أطر تمويل وطنية متكاملة تابعة لألمم المتحدة، وعلى المستوى 

 14.ج التنميةأجل براممن التمويل نشر الدولي في 

 األطراف ةمتعدد اتاإلجراء

ومتطلبات انتعاش متمحور حول بما خلّفته من تكلفة بشرية مرّوعة  19-الخبرة المكتسبة من أزمة كوفيد إنّ  .27
أمر حاسم وال مفر منه، األطراف  ةمتعدد قد بينّت بما ال يقبل الشك أن تقوية اإلجراءات، للخروج منها اإلنسان

وال أوسع إدراكاً مما : لم يسبق أن كانت الحاجة إلى االستجابات العالمية إلى التحديات العالمية أكثر وضوحاً إذ
هذا سياٌق واعد وتمكيني بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية من أجل تسخير تعاون الجهات الفاعلة هي عليه اليوم. و

 عم أهدافها.غية داألخرى، كما يدعو إلى ذلك النداء العالمي، ب

، وهي تعكس 2030في برنامج عام  2015وقد تحددت األهداف المشتركة للنظام متعدد األطراف منذ عام  .28
العديد من أهداف برنامج العمل الالئق وإعالن مئوية منظمة العمل الدولية والنداء العالمي. وتنبثق حتمية االتساق 

المسؤوليات الدستورية لكل منها، وتكتسب أهمية من والغايات المشتركة بين الكيانات ضمن المنظومة من 
ً البرامج والخطة التي  هذا . وبصورة غير مسبوقة من هذه الحتمية 19-وقد زادت أزمة كوفيد ،انضمت إليها معا

، ويكمن التحدي اآلن في طريقة باتت راسخةزيادة وتضافر العمل متعدد األطراف قد  الداعية إلىيعني أن الحجة 
 . العمل هذا تنفيذ

، العديد من المسائل التي جدول أعمالنا المشتركويضع األمين العام لألمم المتحدة، في تقريره األخير المعنون  .29
حددها النداء العالمي في صميم البرنامج السياسي الدولي، داعياً إلى تجديد التضامن العالمي والعقد االجتماعي 

عالوة هو يدعو السلع العامة العالمية. و وحماية المشاعات العالمية وانتاج والتضامن مع األجيال الشابةالمتجدد 

 
 انظر:   13

UN, Secretary-General’s Policy Brief: Investing in Jobs and Social Protection for Poverty Eradication and a 
Sustainable Recovery, 28 September 2021. 

 )ز(.14)أ( و14)أ( و13النداء العالمي، الفقرات    14
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على ذلك، إلى تعددية تكون أكثر ترابطاً وأكثر شمولية وأكثر فعالية؛ إذ يقول: "تعددية أكثر ترابطاً تجمع القدرات 
 المؤسسية الحالية وتتغلب على التجزئة كي تكفل عمل الجميع يداً واحدةً نحو تحقيق هدف مشترك". 

من الزمن. وقد أوضحت طويل  منذ عهدات وقد سعت منظمة العمل الدولية إلى العمل على تحقيق هذه التطلع .30
 ترطوّ أهداف التنمية المستدامة المعنية، وغايات على نحو منتظم العالقة بين نتائجها السياسية المتفق عليها و

مجلس اإلدارة أنه عقد في دورته  مستويات المنظومة. وال يخفى علىجميع  علىعلى نحو استباقي شراكات 
ً نحو تحقيق والية  مستفيضةناقشة (، م2021)آذار/ مارس  341 بشأن تحسين التعاون متعدد األطراف سعيا

، بما الشراكات القائمةوفي إطار المتابعة، يعمل المكتب على بناء الشراكات أو تعزيز  15.منظمة العمل الدولية
 في ذلك في المجاالت التالية:

 ة؛االقتصادية من أجل عمالة كاملة ومنتج السياسات 

 جتماعية؛الحماية اال 

  ؛العمل الدوليةمعايير 

 االنتقال العادل والعمل المناخي من أجل الوظائف؛ 

 المبادالت التجارية ومستويات المعيشة؛ 

 المهارات والتعلّم المتواصل؛ 

 تنسيق اإلحصاءات من أجل تعزيز اتساق السياسات؛ 

 الشراكات اإلقليمية والتعاون مع الفرق الحكومية الدولية بشأن العمالة والمسائل االجتماعية. 

طلب النداء العالمي من منظمة العمل الدولية أن تؤدي دور الريادة في النظام الدولي وأن تعزز الدعم الذي  ماو .31
إلى الحاجة إلى تكثيف جهودها،  ، سوى إشارةالدولية األخرى متعددة األطراف والمؤسساتتقدمه المنظمات 

 فورية وملّحة للغاية.أولويات  19-سيما في المجاالت التي جعلت منها أزمة كوفيد ال

وفي هذا الصدد، تبرز األهمية الكبيرة للحماية االجتماعية. وقد رفعت األزمة مستوى الوعي العام والسياسي  .32
من استجابات الخط األمامي التي ال غنى عنها واستجابة وقائية  استجابة الحماية االجتماعية بصفتها أهميةبشأن 

. ر المعيشية واالستجابة إلى األزماتاستقرار مداخيل األس تحقيق يرمي إلى اً للصحة العامة وكذلك بصفتها تدبير
الشراكة العالمية من أجل الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق ويقترح المكتب في إطار المساهمة في تحقيق أهداف 

اته التحليلية من أجل و، االستمرار في تطوير أد(2030أهداف التنمية المستدامة )الحماية االجتماعية الشاملة، 
حساب تكلفة أرضيات الحماية االجتماعية وتقدير فجوات التمويل ورسم معالم االستراتيجيات القطرية من أجل 
رتقها. ويمكن من أجل تحقيق تلك الغاية، أن يعّد عدداً محدداً من سيناريوهات التمويل المتكامل الخاصة بكل بلد 

وباإلضافة إلى  16.في أرضيات الحماية االجتماعية في البلدان النامية يةالرئيسبهدف توضيح جدوى التحسينات 
، مثل البنك 2030األخرى في شراكة الحماية االجتماعية الشاملة  الكبرىمع الجهات الفاعلة  تعاون المكتب

عززا معاً تعاوٍن أكثر رسمية ومنهجية وفعالية مع صندوق النقد الدولي كي ي يمكنه أن يسعى إلى إرساءالدولي، 
العضوية الثالثية لمنظمة العمل الدولية حاسمة في و 17.لنظم الحماية االجتماعية تمويالً كافياً ومستداماً وسليماً 

فيها بتعاون منتظم  أن تعمالالمؤسستان  تستطيعتحديد هذا اإلطار. ويمكن تحديد عدد من البلدان الرائدة التي 
في المناقشات السياسية مع النظراء الوطنيين، بما في ذلك توفير منتظمة والمشاركة التبادالت العن طريق 

 التوصيات المشتركة. 

لمؤتمر  26مبادرة العمل المناخي من أجل الوظائف، في إطار متابعة الدورة نطاق وستوسع منظمة العمل الدولية  .33
لمجلس اإلدارة،  343زاة الدورة موا، التي تنعقد بفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاألطراف 

و اقتصادات مستدامة بيئياً غني بالوظائف، تمشياً مع االنتقال العادل نحوأخضر و شامل من أجل دعم انتعاش
عملها بالسعي نحو ضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ترتقي بأن  للمنظمة . ويمكنوتشمل الجميع

المستويين الوطني والعالمي، مما يوسع نطاق عضويتها ليشمل عدداً أكبر من الوكاالت الدولية والدول األعضاء 

 
 ..8INS//341GBالوثيقة    15

 )ز(.14)أ( و13النداء العالمي، الفقرتان    16

 )ج(.14)ج( و13النداء العالمي، الفقرتان    17

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774047.pdf
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في جميع األقاليم. وستواصل منظمة العمل الدولية بناء مبادرات وبرامج مشتركة مع الشركاء العالميين اآلخرين، 
 بما في ذلك عن طريق الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر. 

معايير العمل الدولية ضمن النظام متعدد األطراف. لدعم بناء الوهناك مجال آخر يستدعي اهتماماً خاصاً يتعلق ب .34
ستجابة إلى مصارف التنمية متعددة األطراف جهات فاعلة رئيسية، نظراً إلى دورها في اال وفي هذا الصدد، تعدّ 

وإلى توسيع النطاق الالزم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة عامة. وبهدف ضمان  19-أزمة كوفيد
ية إلى احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل، يمكن والسياسات الوطنية والتعاون اإلنمائي األول تولي أن

قليمية متعددة األطراف بشأن تطوير اإلمصارف الدولي ومع مجموعة البنك ال التعاونالمكتب  يواصلأن 
 18.الضمانات هذه مسائل العمل التي تنجم عند تطبيقضماناتها االجتماعية ومساعدتها في 

وفيما يتعلق بالمبادالت التجارية ومستويات المعيشة، يستكشف المكتب إرساء روابط بين سياسات التجارة الدولية  .35
توفير العمل الالئق. ويتضمن ذلك مراعاة الجوانب  من لبلدان واالستثمارات التي تمّكنوالسياسات المحلية لدى ا

التجارة واالستثمار الدوليين وتعزيز االستثمار في فرص استخدام الناس ومهاراتهم  تكاملالعملية للسعي نحو 
اعلة بالغة األهمية في هذا المجال، منظمة التجارة العالمية جهة فالعمال والحماية االجتماعية. ووانتقاالتهم وحماية 

 19.ويمكن أن تضع المنظمتان برنامجاً بحثياً مشتركاً من أجل دعم الحوار واإلرشاد السياسي

باإلضافة إلى المجاالت المذكورة أعاله، سيواصل المكتب تعزيز دوره في مجموعة العشرين ومجموعة السبعة  .36
اد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا( والمجموعات )التي تضم البرازيل واالتح سوفي مجموعة بريك

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية األخرى، من أجل تعزيز النداء العالمي ودعم عملية الحوار السياسي بشأن النهج 
 المتمحور حول اإلنسان بين أعضائها وحشد الموارد من أجل تنفيذه.

 المنتدى السياسي متعدد األطرافتنظيم طرائق 

المؤسسات متعددة األطراف  سائر يطلب النداء العالمي من منظمة العمل الدولية، في الفقرة األخيرة منه، العمل مع .37
حشد استجابة عالمية وقوية ومتسقة  يكون هدفهو. تنظيم منتدى سياسي مهم، يحدد طرائقه مجلس اإلدارةمن أجل 

حول اإلنسان، بما في ذلك من خالل المبادرات لدعم الدول األعضاء في وضع استراتيجيات انتعاش متمحور 
 20.المشتركة والترتيبات المؤسسية المعززة بين المنظمات الدولية واإلقليمية

األهمية الكبيرة للمنتدى في أنه يكّمل نطاق تنفيذ برنامج أنشطة منظمة العمل الدولية والتدخالت  وتتمثل .38
عن طريق توفير فرصة النظر  – المنظمات الشقيقة فرادى والشراكات على المستويين الوطني واإلقليمي مع

في مبادرات جماعية متعددة األطراف، وبالتالي يتحقق الطلب الموجه إلى منظمة العمل الدولية بأن تضطلع 
 وكذلك مع الهيئات المكونة في ضمان إجراء متابعة شاملة للنداء العالمي.  ،بدور الريادة في النظام الدولي

ر في الطرائق المناسبة من أجل تنظيم المنتدى، سيسترشد مجلس اإلدارة باألهداف المحددة المتمثلة وعند النظ .39
" من أجل دعم استراتيجيات االنتعاش الوطنية، وتعزيز "مبادرات استجابة عالمية وقوية ومتسقةحشد "في 

 الترتيبات التالية: اتخاذومن هذا المنظار، من المقترح مشتركة" و"تحسين االتفاقات المؤسسية". 

 .2022 ن عاممفي األشهر األولى عقد المنتدى يُ : التاريخ )أ(

تسمح بمشاركة فعالة من جميع المناطق  بحيث الجلسات موتنظّ هجين  وفق نسقعقد المنتدى يُ : النسق )ب(
 الزمنية.

من جميع المنظمات  على مستوى القيادات العلياالجهود من أجل تأمين مشاركة  قصارىبذل : تُ المشاركة )ج(
. ويكون المنتدى مفتوحاً أمام الهيئات المكونة الثالثية من جميع الدول األعضاء، المعنية الدولية واإلقليمية

حدد المداخالت بتشاور وثيق وباتساق مع الممارسة المتبعة، مما يسمح لممثلي كل مجموعة بإدالء وتُ 
يعتبر مفيداً، فسيكون هذا األمر أيضاً موضوع مشاورات بياناتهم. وفي حال كان الحضور الفعلي ممكناً و

 مشابهة.
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مة : ينبغي أن يتيح برنامج المنتدى الفرصة أمام قادة المنظمات المدعوة من أجل تقديم عروض قيّ البرنامج (د)
على األهداف الواردة في النداء العالمي. وتقدم المجموعات المختلفة عروضها المبدئية  تحديداً ز كّ تر

 .معهموتتجاوب مع تلك التي يقدمها القادة المدعوون وتشارك حسب مقتضى الحال، في مناقشات تفاعلية 
داء العالمي بشأن عدد من المسائل المواضيعية المحددة في الن، أن يعقد مناقشات ويمكن للمنتدى من ثمّ 

والتي يعتبرها مجلس اإلدارة أساسية من أجل ظروف االنتعاش الحالية. وسوف تخصص جلسة أخيرة 
 المتابعة.  اتمن أجل مناقشة الخطوات المقبلة وإجراء

إلى المنتدى مقترحات أو التزامات  يقدمواسوف يشجع جميع قادة المنظمات المدعوين على أن  :النتائج (ه)
التجاوب معها والنظر في  لعمل المشترك وترتيبات مؤسسية محسنة. وقد يرغب المنتدىابشأن ملموسة 

 في خيارات إضافية للتعاون من أجل تعزيز انتعاش متمحور حول اإلنسان.

سوف يتلقى مجلس اإلدارة تقريراً عن أعمال المنتدى بهدف تحديد اإلجراءات المناسبة فيما  :المتابعة )و(
 بثقة عنه.يخص المقترحات المن

التي قد تنشا في إطار الجزء  تُمّول تكاليف المنتدى في المقام األول من اإلدخارات :االنعكاسات المالية )ز(
، أو إن تعذّر ذلك، عن طريق استخدام 2023-2022األول من ميزانية منظمة العمل الدولية للفترة 

 االعتماد المخصص في باب المصروفات الطارئة في الجزء الثاني.

 مشروع القرار 

 آخذا   GB.343/INS/3/2الوثيقة المفصلة في  إجراءات المتابعةمن المدير العام أن ينفذ  طلب مجلس اإلدارة .40
 .في كامل االعتبار وجهات النظر المعرب عنها أثناء مناقشتها


