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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  الدورة 346، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022ر تمب سب   /أيلول  29 التاريخ: 

 إنكليزي  األصل:
 

 البند  الثالث  من  جدول  األعمال

 لمؤتمر العمل  الدولي  ( 2022) 110 المسائل المنبثقة عن أعمال  الدورة 

   متابعة القرار بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني

 

التي  تتضمن هذه   الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني إلنفاذ االستنتاجات  العمل  بشأن  المقترحتين  العمل  الوثيقة االستراتيجية وخطة 
 (. 30( )انظر مشروع القرار في الفقرة 2022)  110اعتمدها المؤتمر في دورته 

 األهداف االستراتيجية األربعة جميعها.  : الهدف االستراتيجي المعني

 : المنشآت المستدامة بوصفها مولّدة للعمالة وحافزة لالبتكار والعمل الالئق. 4النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 نعم.  : االنعكاسات السياسية

 ال توجد.  االنعكاسات القانونية:

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 . 30الفقرة نعم، انظر مشروع القرار في  إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة المنشآت.  الوحدة مصدر الوثيقة:

 . قرار بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامنيال ؛GB.341/INS/3/1(Rev.2)  الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
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  الخلفية 

الدولي، في دورته   .1 العمل  الالئق واالقتصاد  2022  )حزيران/ يونيه  110أجرى مؤتمر  (، مناقشة عامة بشأن العمل 
ئق واالقتصاد االجتماعي قراراً واستنتاجات بشأن العمل الالاالجتماعي والتضامني. وأفضت المناقشة إلى اعتماد المؤتمر  

قدمت تعريفاً عالمياً لمصطلح "االقتصاد االجتماعي والتضامني" وحّددت المبادئ والقيم المرتبطة به. ودعا   والتضامني
المكتب في إنفاذها.    وأن يرشدفي االستنتاجات على النحو الواجب    نظريأن  المؤتمر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  

استراتيجية وخطة عمل بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني    أن يعدالمدير العام    من المؤتمر  كما طلب
االستنتاجات،   أن  إلنفاذ  دورته  على  في  اإلدارة  فيهما مجلس  نوفمبر    346ينظر  الثاني/  يُطلع (  2022)تشرين    وأن 

الصلة ذات  واإلقليمية  الدولية  يأخذها  المنظمات  وأن  االستنتاجات  االعتبار    بهذه  البرنامج في  مقترحات  إعداد  عند 
 والميزانية المقبلة وحشد الموارد من خارج الميزانية.  

إلى الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية المتمثلة في تعزيز العدالة االجتماعية والعمل الالئق وتمشياً مع   .2 واستناداً 
العمل   وخطة  االستراتيجية  هذه  تهدف  على  االستنتاجات،  وقادر  قوي  وتضامني  اجتماعي  اقتصاد  إنشاء  تعزيز  إلى 

حتياجات الدول األعضاء، بما في ذلك التفاوت وا  تنوع واقعالصمود وتنميته كوسيلة لتحقيق العمل الالئق، مع مراعاة  
ايير العمل في درجات تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني، فضالً عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وسائر مع

 الدولية وحقوق اإلنسان المعنية.  

جدوى االقتصاد االجتماعي والتضامني لتحقيق والية منظمة العمل الدولية  استمرارية  وتسلّم االستراتيجية وخطة العمل ب .3
االجتماعي  باالقتصاد  النهوض  في  الريادي  الدولية  العمل  منظمة  دور  وتوطيد  تعزيز  إلى  تسعيان  كما  نشأتها،  منذ 

ا السياق، تقّر صكوك والتضامني ضمن منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك من خالل نشاطها المرتبط بالمعايير. وفي هذ
توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم و  (193)رقم    2002توصية تعزيز التعاونيات،  منظمة العمل الدولية، من قبيل  

  2017توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  و  ( 204)رقم    2015إلى االقتصاد المنظم،  
بمساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني في الحد من الفقر وأوجه انعدام المساواة وبناء مجتمعات شاملة   (205)رقم  

النتعاش وبناء القدرة على الصمود في أعقاب ا  مكينوتوتحقيق االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم  
 األزمات. 

تسترشد االستراتيجية وخطة العمل بإعالن فيالدلفيا المرفق بدستور منظمة العمل الدولية وباألهداف الواردة في برنامج و .4
ية من أجل عولمة عادلة  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعب  تسترشد كما. 2030التنمية المستدامة لعام 

النداء  بو(  2019)  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العملبو  2022( بصيغته المعدلة في عام  2008)
العالمي لمنظمة العمل الدولية من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة  

وتعترف هذه الصكوك صراحةً باالقتصاد االجتماعي (.  2021)  مستداماً وقادراً على الصمود، يكون شامالً و19-كوفيد
والتضامني باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية والعمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين  

 مستويات المعيشة للجميع والمساهمة في التصدي للتحديات البيئية. 

الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية هذه االستراتيجية وخطة العمل مع وثائق مؤسسية استراتيجية، منها    وتتمشى .5
واالستعراض    2023- 2022والبرنامج والميزانية لفترة السنتين    واالستراتيجيات المصاحبة لها  2025-2022للفترة  

وتسترشدان أيضاً بعمليات  (.  GB.346/PFA/1)الوثيقة    2025-2024التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة  

التقييم المستقل  و  عمليات التقييم رفيعة المستوى لالستراتيجيات والبرامج القطرية للعمل الالئقالتقييم ذات الصلة، منها  
التقييم و  2019-2010رفيع المستوى الستراتيجيات ونُهج منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبحوث وإدارة المعارف للفترة  

من أجل تعزيز المنشآت المستدامة للفترة   واإلجراءات التي اعتمدتهارفيع المستوى الستراتيجية منظمة العمل الدولية  
2014-2019 . 

 وتتمحور االستراتيجية وخطة العمل حول ثالثة أهداف، هي:   .6
 الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛  : تحسين فهم الوقائع واالحتياجات المتصلة بالعمل1الهدف  (أ)
 : زيادة القدرة على النهوض بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛  2الهدف  ( ب)
 : تعزيز االتساق في العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني. 3الهدف  ( ج)

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r193_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757560.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757560.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757560.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_831162.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_831162.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822474.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
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 : المبادئ التشغيلية الخمسة التالية  علىاالستراتيجية وخطة العمل  قوموت .7
االجتماعي (أ) والحوار  الدولية  العمل  بمعايير  والحقوق االسترشاد  بالمبادئ  العمل  االستراتيجية وخطة  تستأنس   .

والحوار االجتماعي. وترد في    ذات الصلة األساسية في العمل وحقوق اإلنسان األخرى ومعايير العمل الدولية  
االستنتاجات قائمة غير حصرية بصكوك منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ذات الصلة بالعمل الالئق واالقتصاد 

ماعي والتضامني. وسيضطلع الحوار االجتماعي بدور أساسي في تمكين الهيئات المكونة من معالجة ما  االجت
 يعتري منشآت ومنظمات وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني األخرى من شواغل.  

التمييز ( ب) الجنسين وعدم  بين  الذيالمساواة  الهام  الدور  على  الضوء  العمل  االستراتيجية وخطة  تسلّط  يؤديه    . 
االقتصاد االجتماعي والتضامني في تعزيز التنوع واإلدماج والتضامن واحترام المعارف والثقافات التقليدية وتلبية  

دور  ال احتياجات الفئات المحرومة واألشخاص في أوضاع استضعاف والمتأثرين بالتمييز المتقاطع. كما تراعيان  
إلنسان وتنّصان على تدابير إلدماج المساواة بين الجنسين وعدم  هذا االقتصاد في احترام كرامة االذي يضطلع به  

ومن خاللها على جميع المستويات، مع إيالء اهتمام خاص    االقتصاد االجتماعي والتضامني  التمييز في كيانات
المسنين والمهاجرين والالجئين  للنساء والشباب والشعوب األصلية والقبلية واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال 

فئات أخرى من العمال قد تكون مستضعفة، ال سيما العاملون في اقتصاد الرعاية واالقتصاد الريفي واالقتصاد و
 غير المنظم.

االستراتيجية وخطة   راعيت  .احترام قيم االقتصاد االجتماعي والتضامني والتكامل بين كياناته والمنشآت األخرى )ج( 
مل كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني والمتوافقة مع رعاية  العمل مجموعة من القيم المتأصلة في سير ع

الناس والكوكب والمتمشية مع المساواة واإلنصاف والتكافل واإلدارة الذاتية والشفافية والمساءلة وتحقيق العمل  
خرى الالئق وضمان سبل العيش. وتعترفان بالتكامل بين كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني والمنشآت األ

بأهمية  تقّران  كما  للجميع.  الالئق  والعمل  والعمالة  والمستدام  الشامل  االقتصادي  النمو  تحقيق  تعزيز  أجل  من 
رقم   التوصية  مع  تمشياً  الدولية    193التعاون  العمل  منظمة  عن  المنشآت  والصادرة  تعزيز  بشأن  االستنتاجات 

 . 2007المستدامة، 

ترسيخ مكانة االقتصاد االجتماعي والتضامني السياق  التكيّف مع )د( بأهمية  العمل  . تعترف االستراتيجية وخطة 
وابتكارية لتوفير فرص العمل الالئق والحفاظ  محلياً في بناء المجتمعات وتعزيز التنوع ومساهمته في نُهج متجذرة  

تنوع سمات وظروف واحتياجات العمال وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني، منها مثالً   عليها. وتراعيان
في أوقات األزمات وما بعدها وفي جميع مراحل سالسل التوريد واإلمداد وفيما يتعلق باالنتقال الرقمي والبيئي 

الن أيضاً هذا التنوع من خالل استجابات سياسية مهيأة خصيصاً ومرتبطة بقطاع محدد وسياق  العادل. وتتناو
 بعينه تلبي احتياجات الدول األعضاء وتسترشد بالممارسات الجيدة والدروس المستخلصة. 

انتهاز الفرص و   جديدةالتحديات  ال  لمواجهة. ستُكيّف االستراتيجية وخطة العمل حسب االقتضاء  القدرة على التكيف ( ه)
: تطور السياقات واألولويات على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ التقدم  ما يلي  ، ال سيما في ضوءالمحتملة

األمم المتحدة وغير ذلك من    منظومة  إصالح ؛  2030المحرز أو التحديات الماثلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عام  
 ارد كافية لينفّذ المكتب االستراتيجية وخطة العمل. التطورات العالمية واإلقليمية؛ توافر مو

  االستراتيجية 

 تحسين فهم الوقائع واالحتياجات المتصلة بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني  : 1الهدف 

يسهم قتصاد اجتماعي وتضامني قوي وقادر على الصمود  ا  الوقائع والمعارف الضرورية إلرساءسيعزز المكتب فهم   .8
في العمل الالئق، بما في ذلك من خالل البحوث واإلحصاءات وإدارة المعارف. وتمشياً مع المبادئ التشغيلية الرئيسية 

اهتماماً خاصاً للبحوث التي تحدد التحديات والفرص المرتبطة باالقتصاد االجتماعي والتضامني.   المكتب  الخمسة، سيولي
تحدي على  خاصة  بصورة  التركيز  االجتماعي  وسينصب  االقتصاد  لكيانات  مؤاتية  بيئة  لتوفير  الجيدة  الممارسات  د 

من الجهات الفاعلة في الحوار    كافيةإطار تمكيني قانوني وسياسي وتنظيمي؛ مشاركة    : وضعوالتضامني، بما في ذلك
والفقر والمديونية   تتصدى للسمة غير المنظمة  التي  سياساتال؛  والدور االستباقي الذي تضطلع به  االجتماعي ومؤسساته

وعدم اليقين القانوني وضعف سيادة القانون وعدم مالءمة الحصول على التمويل والممارسات التنافسية والتجارية غير  
 بيئة محفزة.  من أجل تهيئة العادلة وغيرها من أوجه القصور في الظروف

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
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 التضامني  تعزيز البحوث بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي و : 1-1الحصيلة 

بين المجاالت التقنية وأوجه التآزر، فضالً عن النُهج متعددة    فيما المكتب بحوثاً وينشر النتائج التي تنظم التعاون  سيجري .9
العالمي   المستوى  المستخلصة على  الدروس  المؤسسي على  الطابع  الجيدة وإضفاء  الممارسات  األبعاد وتوسيع نطاق 

الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية بالتحليل الذي تحتاج   إلى تزويد  ثالبحو  ستهدفوواإلقليمي والقطري.  
السياسات والتشريعات المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني وبلورة إجراءات سياسية قائمة   وتحسين  إليه لمراجعة

أيضاً إلى توفير اإلرشاد لتوجيه الموارد    على البيّنات وتقييم أثرها على المجتمعات الوطنية والدولية. وستهدف البحوث
االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن   الالئق في  بالعمل  النهوض  التي تدعم  إلحاحاً  األكثر  األولويات  والقدرات نحو 

التضامني و  االجتماعي  خالله. وسيحرص المكتب على أن تكون البحوث بشأن مسائل تخص العمل الالئق واالقتصاد 
الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية. كما    جانب  طبيعة تشاركية وأن تستند إلى التشاور والتصديق منذات  

سيما  ستستفيد البحوث من التعاون الذي يبديه الشركاء في االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن مشاركتهم المتواصلة، ال
 .عة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية باالقتصاد االجتماعي والتضامنيمجموضمن 

 تحسين اإلحصاءات بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني   : 2-1الحصيلة 

ويين سيدعم المكتب الدول األعضاء في وضع إطار منهجي يقيس مساهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني على المست .10
االقتصادي واالجتماعي وفي جمع وحفظ بيانات موثوقة ومنسقة وقابلة للمقارنة وفي وقتها بشأن االقتصاد االجتماعي 

  . والتضامني. كما سيعمل على وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن اإلحصاءات المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني 
اإلحصاءات، بما في ذلك عن طريق الحسابات الفرعية والتعاون بين  الدول األعضاء في تحسين هذه  المكتب وسيساعد

معاهد اإلحصاء الوطنية والممثلين المؤسسيين لالقتصاد االجتماعي والتضامني، بغية تنوير صياغة السياسات العامة  
ستتناول   التي  والمناقشات  بالعروض  جدوالً  المكتب  وسيضع  بحصاءات  اإلوتنفيذها.  والتعاونياالمتعلقة  االقتصاد بت 

والتضامني الدورةاالجتماعي  انعقاد  بمناسبة  و  ة الحادي  ،  الدولي  والعشرين  ةالثانيالدورة  والعشرين  لخبراء    للمؤتمر 
 .  على التوالي  2028  موعا 2023، في عام إحصاءات العمل

 ي  إدارة أكثر فعالية للمعارف بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامن  : 3-1الحصيلة 

المكتب على وضع مجموعة من المنتجات المعرفية ونشرها وتيسير تقاسم الممارسات الجيدة وتنفيذ أنشطة فعالة    سيعمل .11
المع التواصل وتقاسم  الفاعلة على    ارفقوامها  الوعي مع الجهات  المستويات. ومن أبرز هذه الجهات   كافةواستثارة 

الفاعلة الرئيسية: الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية؛ مجموعة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت  
والمعنية باالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ شبكات االقتصاد االجتماعي والتضامني وهيئاته التمثيلية؛ المنظمات الدولية؛ 

 مؤسسات البحث والتعليم والتدريب؛ مكاتب اإلحصاء الوطنية؛ الجمهور العام.  

 زيادة القدرة على النهوض بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني   : 2الهدف 

كونة الهيئات الم  اتسيعمل المكتب، سعياً منه إلى تقوية األنشطة المعيارية لتحقيق العدالة االجتماعية، على تعزيز قدر .12
إلى تعزيز  يرميالقدرات أن  تعزيزللنهوض بالعمل الالئق في االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن خالله. ومن شأن 

معايير   على   تصديقال وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل في كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني وإلى  
.  في هذا الصدد  يات الصادرة عن هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدوليةالتوص  وتنفيذها وإنفاذالعمل الدولية المعنية  

المتصلة بالمعايير، من أجل تزويد الهيئات المكونة بالمساعدة    تلك  أو  منها  االستشارية، القانونية  هوسيعزز المكتب خدمات
 تعاون اإلنمائي.  ال السيما في إطارالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني،  في مجالالتقنية 

الهيئات المكونة، وذلك في محاولة منه لجعل الهيئات المكونة الثالثية   اتكما سيوفر المكتب المساعدة التقنية لتنمية قدر .13
والحوار االجتماعي أكثر قوة وتأثيراً فيما يتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني. وسيدعم المكتب أيضاً  

انات االقتصاد االجتماعي والتضامني وموظفي منظمة العمل الدولية من أجل النهوض على نحو فعال تنمية قدرات كي
لهذا  ببالعمل الالئق و الدور األساسي الذي يضطلع به هذا االقتصاد على المستويين االجتماعي واالقتصادي. وتحقيقاً 

لتنم له  المتاحة  واألساليب  األدوات  مجموعة  المكتب  سيحّدث  واالقتصاد  الهدف،  الالئق  العمل  مجال  في  القدرات  ية 
التي ينظمها مركز التدريب الدولي التابع االجتماعي والتضامني، بما في ذلك أكاديميات االقتصاد االجتماعي والتضامني  

ا  السيم نُهجاً مبتكرة ومصممة خصيصاً لتنمية القدرات،    المكتب  في تورينو. وسيستحدث ويختبرلمنظمة العمل الدولية  
التنوع واإلدماج وإمكانية الوصول، بما في ذلك لألشخاص    وتعزز  تسخير التكنولوجيات الرقمية التي تدعم  من خالل

. وسيوطد المكتب أيضاً الملكية الوطنية ألدوات تنمية القدرات وسيسّهل التعلم وتبادل الخبرات على المستوى ذوي اإلعاقة
 القطري.  

https://unsse.org/
https://unsse.org/
https://unsse.org/
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ل .14 الدعم  المكتب  النهوض  وسيقدم  أجل  الجنسين من  لقضايا  ومراعياً  ومتكامالً  شامالً  نهجاً  تطّور  لكي  المكونة  لهيئات 
 أنشطةبقيمة    لتسليمباالقتصاد االجتماعي والتضامني، بما في ذلك فيما يتصل بالمجموعات في أوضاع استضعاف، مع ا

حرش. وسيساعد الهيئات المكونة في توطيد  غير مدفوع األجر وتعزيز بيئة عمل خالية من العنف والت  عملالرعاية وال
والشباب   بالنساء  يتعلق  فيما  سيما  واالقتصادي، ال  االجتماعي  اإلدماج  في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مساهمة 
األصلية   والشعوب  المهاجرين  والعمال  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  العمل  عن  العاطلين  قبيل  من  المحرومة،  والفئات 

 والقبلية.   

 تحسين تنمية القدرات في مجال العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني  : 1-2الحصيلة 
 على المستوى المجتمعي  

الدول األعضاء على إرساء بيئة اتعزيز  في إطار   .15 المكتب قدرات  الالئق، سيطّور  المستدامة من أجل العمل  لمنشآت 
م مع طبيعته وطابعه المتنوع، بما في ذلك إطار تمكيني قانوني محفزة لكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني تتالء

وسياسي وتنظيمي. وسيدعم الدول األعضاء في تحسين قدراتها على احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية  
جتماعي والتضامني في العمل وحقوق اإلنسان األخرى ومعايير العمل الدولية المعنية، بما في ذلك في كيانات االقتصاد اال

الدول األعضاء أيضاً في ضمان استفادة الكيانات والعمال في االقتصاد    المكتب  على اختالف حجمها ونوعها. وسيساعد
وتمكين الحوار االجتماعي من االجتماعي والتضامني من الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية  

الكيانات   هذه   الً ألصحاب العمل وللعمال بهدف تحديد التدابير التي تؤثر تأثيراً مباشراً علىخالل المنظمات األكثر تمثي
االقتصاد هؤالء  و في  المعنيين  والعمال  للكيانات  والممثلة  الصلة  ذات  المنظمات  مع  الحال،  مقتضى  حسب  العمال، 

رص من خالل معاملة كيانات االقتصاد وسيساعد المكتب الدول األعضاء في ضمان تكافؤ الفاالجتماعي والتضامني.  
االجتماعي والتضامني بما يتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية وبشروط ال تقل مؤاتاة عن تلك الممنوحة ألشكال 

الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وسيدعم الدول األعضاء في    193أخرى من المنشآت، وذلك تمشياً مع التوصية رقم  
االقتصاد االجتماعي والتضامني الزائفة ومنعها من االلتفاف على أوجه الحماية المنصوص عليها في    مكافحة كيانات

وسيتصدى العمال.  لحقوق  انتهاك  في  التشريعات  وسائر  العمل  للقانون    المكتب  قوانين  الممتثلة  المنشآت  لتعريض 
ة الصغر، لخطر المنافسة غير العادلة، تمشياً  وقطاعات األعمال المسؤولة، ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغ

 .  193مع التوصية رقم  

وتحقيقاً للعمالة الكاملة والمنتجة من أجل انتقال رقمي وبيئي عادل، سيساعد المكتب الدول األعضاء في إدماج االقتصاد   .16
سياسات    ومن شأن ذلك أن يدعم  .االجتماعي والتضامني في استراتيجيات التنمية واالنتعاش والعمالة على الصعيد الوطني

االقتصاد الكلي والسياسات الضريبية والصناعية واالجتماعية والبيئية المؤاتية للعمالة وغيرها من السياسات، من أجل 
  اتخاذ تعزيز االنتقال الرقمي والبيئي العادل والحد من أوجه انعدام المساواة. كما سيساعد المكتب الدول األعضاء في  

ة من أجل تمكين وصولها إلى المعلومات والتمويل واألسواق والتكنولوجيا والبنية التحتية والمشتريات العامة  تدابير داعم
استضعاف.   أوضاع  في  واألشخاص  المحرومة  للفئات  اهتمام خاص  إيالء  وسيتم  اجتماعياً.  والمسؤولة  التنظيم  جيدة 

النهوض الدول األعضاء في  إلى ذلك، سيساعد المكتب  باالقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل تعزيز   باإلضافة 
االبتكار االجتماعي وروح تنظيم المشاريع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تقاليد وثقافات الشعوب األصلية والقبلية 

 .  وتعزيزها والمجموعات المحددة األخرى

 جتماعي والتضامني تعزيز تنمية القدرات في مجال العمل الالئق واالقتصاد اال : 2-2الحصيلة 
 على مستوى المؤسسات  

تعزيز التفاعل والشراكات بين كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني   من أجل الدول األعضاء    الدعم إلى  المكتب  قدمسي .17
المحلي واإلقليمي. وسيساعدها في   يينالمستويات، بما في ذلك على المستو  كافةواإلدارات العامة وإدارات العمل على  

تعزيز تفتيش العمل وتقوية التعاون بين هيئات تفتيش العمل والسلطات العامة المعنية األخرى والشركاء االجتماعيين  
االجتماعي   االقتصاد  كيانات  ومعاقبة  وتثبيط  منع  في  األمر  هذا  وسيسهم  والتضامني.  االجتماعي  االقتصاد  وممثلي 

الزائ على االستقاللية والتضامني  والحفاظ  العمال  في حماية  وبالتالي  الحقوق،  وانتهاك  القانونية  والممارسات غير  فة 
الذاتية لكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني واستقالليتها وكفالة المنافسة العادلة. كما سيقدم المكتب اإلرشاد ويوفر 

مل والتشريعات األخرى المرتبطة بمكان العمل تطبيقاً فعاالً في التدريب لهيئات تفتيش العمل بشأن تطبيق تشريعات الع
أو   والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  كيانات  إنشاء  عدم  سيضمن  الطريقة،  وبهذه  والتضامني.  االجتماعي  االقتصاد 

 استخدامها على نحو ال يمتثل لقانون العمل أو استخدامها من أجل إنشاء عالقات استخدام مقنّعة.  
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االقتصاد    وسيدعم .18 إزاء  واستباقياً  تعاونياً  موقفاً  متخذين  اجتماعي  حوار  في  لالنخراط  االجتماعيين  الشركاء  المكتب 
االجتماعي والتضامني بشأن قضايا تتعلق بالمصالح المشتركة. وسيسّهل أيضاً تقاسم المعارف والخبرات فيما بينهم، ال 

عمل الالئق في االقتصاد االجتماعي والتضامني ومن خالله. وبالمثل،  سيما بشأن الممارسات الجيدة الرامية إلى تعزيز ال
العمل    المكتب  سيعزز ألصحاب  تمثيالً  األكثر  والمنظمات  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  شبكات  بين  الشراكات 
تدعم تنميتها من خدمات الدعم والمشورة التي    في االستفادة  هذه الكيانات  كات أن تساعداومن شأن هذه الشر   .وللعمال
 االجتماعية واالقتصادية.   شاكلوحّل الم

وسيدعم المكتب منظمات أصحاب العمل كي تسّهل وصول كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني إلى شبكات قطاع  .19
بتنظي المتعلقة  األعمال وقدراتها  قطاع  في  إمكانياتها  تنميتها؛ تحسين  في  اإلسهام  على:  القادرين  والشركاء  م  األعمال 

التنافسية؛ تسهيل وصولها إلى األسواق الدولية والتمويل المؤسسي.   كما  المشاريع واإلدارة؛ تعزيز إنتاجيتها وقدرتها 
كي    المكتب  سيساعد نطاق عضويتها  توسيع  في  االقتضاء،  العمل، حسب  أصحاب  االقتصاد تمنظمات  كيانات  شمل 

 دها بخدمات الدعم المناسبة.  االجتماعي والتضامني الراغبة في االنضمام إليها وتزوي

عنها؛    دفاع الاالقتصاد االجتماعي والتضامني و  العاملين في : دعم حقوق ومصالح  فيوسيدعم المكتب منظمات العمال   .20
تنظيمهم ومفاوضاتهم    زيادة النقابات؛ دعم  إلى  العمل والضمان االجتماعي؛ ضّمهم  العمال بحقوقهم في  وعي هؤالء 

تحالفات بغية تحقيق األهداف المشتركة؛ زيادة إطاللة هؤالء العمال. كما سيدعم المكتب الجماعية؛ إرساء شراكات و
منظمات العمال لتوفر المدخالت والمشورة، ال سيما بالنسبة إلى كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني قيد التكوين،  

وخدمات  سلع  توفير  عن  وتسّهل  والتضامني ألعضا  ناجمة  االجتماعي  كيانات  االقتصاد  إنشاء  في  وتسهم  النقابات  ء 
 االقتصاد االجتماعي والتضامني، حسب مقتضى الحال.  

باإلضافة إلى ذلك، سيوفر المكتب تنمية القدرات من أجل النهوض بالعمل الالئق في االقتصاد االجتماعي والتضامني  .21
الدولية. ومن شأن ه العمل  التابع لمنظمة  الدولي  التدريب  الخطوة أن تدعم تطوير كياناتبالتعاون مع مركز  هذا   ذه 

سيساعد المكتب  ما  بغية تحسين مستويات إنتاجيتها وقدرتها على الصمود ومساهمتها االجتماعية ورفاهها. ك  االقتصاد
الدول األعضاء في تعزيز اإلنتاجية من خالل تمكين التنظيم األفقي والعمودي والعرضي لكيانات االقتصاد االجتماعي 

توصية خلق الوظائف في المنشآت وتسخير التكامل وأوجه التآزر المحتملة مع المنشآت األخرى، تمشياً مع  والتضامني  
 .  (189)رقم  1998الصغيرة والمتوسطة، 

 توطيد تنمية القدرات في مجال العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني على المستوى الفردي  : 3-2الحصيلة 

االجتماعي   .22 االقتصاد  وإدماج  المتواصلين  والتدريب  والتعلم  الكفاءات  لتطوير  األعضاء  للدول  الدعم  المكتب  سيقدم 
والتضامني في التعليم العام على كافة المستويات واالستثمار في تعليم وتدريب العمال والكيانات في االقتصاد االجتماعي  

المالية، من أجل تحسين كفاءتهم وقدرتهم على الصمود. إضافة إلى ذلك،    والتضامني، بما في ذلك على اإللمام باألمور
سيعمل المكتب مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية الستكشاف الفرص المتاحة أمام مؤسسات التعليم والتدريب 

 امني. لوضع المناهج التعليمية والمقررات الدراسية بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتض

 االقتصاد االجتماعي والتضامني واالتساق في العمل الالئق   تعزيز : 3الهدف 

في   .23 االتساق  من  أكبر  قدراً  العمل  وخطة  االستراتيجية  نجاح  جميع   والميزانيات  والبرامج  السياساتيقتضي  على 
المستويات. وبالتالي، تشدد االستراتيجية وخطة العمل على االتساق ضمن منظمة العمل الدولية ومع الهيئات المكونة 
وكيانات وشبكات االقتصاد االجتماعي والتضامني والمنشآت األخرى وفيما بينها. كما تستعرضان االتساق في منظومة 

ف أوسع نطاقاً من الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية  األمم المتحدة اإلنمائية وفيما بين طي
 والشركاء اإلنمائيون.  

 االقتصاد االجتماعي والتضامني  وتحسين اتساق السياسات بشأن العمل الالئق  : 1-3الحصيلة 

الوطنية    سيدعم المكتب االستراتيجياتتحقيقاً التساق السياسات من أجل العدالة االجتماعية وعقد اجتماعي عالمي جديد،   .24
االستنتاجات بشأن    الهادفة  والبرامج مع  فعاالً. وتمشياً  االقتصاد االجتماعي والتضامني دوراً  فيها كيانات  التي تؤدي 

 العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني، سينصب تركيز المكتب بشكل خاص على المجاالت التالية:  

. سيعزز المكتب قدرة الدول األعضاء على االعتراف بمساهمة العاملين  املين في اقتصاد الرعايةالعمل الالئق للع (أ)
في اقتصاد الرعاية في االقتصاد االجتماعي والتضامني وتقديرها على نحو مناسب وتحسين وصولهم إلى العمل  

 ؛ ساهمتهم فيهاالالئق، بما في ذلك تغطية الضمان االجتماعي، وحصولهم على الرعاية الجيدة وم

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r189_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r189_ar.pdf
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. سيساعد المكتب الدول األعضاء على النظر في الدور  االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم ( ب)
المحتمل الذي يضطلع به االقتصاد االجتماعي والتضامني في االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  

اعد الدول األعضاء أيضاً في النظر في وجوب إيالء اهتمام خاص  المنظم، بما في ذلك في المناطق الريفية. وسيس
تصميم وتنفيذ ورصد االستراتيجيات والتدابير الرامية    عندللعمال وللكيانات في االقتصاد االجتماعي والتضامني  

إلى التصدي لألسباب الجذرية للسمة غير المنظمة. كما سيدعم المكتب إرساء نُظم الحماية االجتماعية العالمية 
  ؛والكافية والمستدامة والشاملة للعاملين في االقتصاد االجتماعي والتضامني

. سيساعد المكتب الدول األعضاء على تعزيز مساهمة جتمعات مستدامة بيئيا  االنتقال العادل نحو اقتصادات وم ( ج)
ومجتمعات   اقتصادات  نحو  العادل  االنتقال  في  المستدامة  والمنشآت  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  كيانات 

للجميع،   بيئياً  التحدياتت مستدامة  مراعاة  مع  المستدامة،  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  تغير  ،  الماثلة  عزز  السيما 
  ؛المناخ

إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  . تمشياً مع  العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد (د)

الصادر عن منظمة العمل الدولية، سيدعم المكتب الدول األعضاء لزيادة إسهام االقتصاد االجتماعي   االجتماعية
والتضامني في العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد، بما في ذلك عن طريق تنمية التجارة العادلة والمنصفة  

ماعي والتضامني. وسيدعمها أيضاً لتسهيل والمستدامة وغير ذلك من أشكال التعاون بين كيانات االقتصاد االجت
التدابير والصكوك  الحال، من خالل  المالية، بما في ذلك، حسب مقتضى  الخدمات  الكيانات على  حصول هذه 

المكتب في االعتبار   الدعائم األساسية لوضع استراتيجية شاملة من أجل تحقيق  المالية المتنوعة والمحددة. وسيأخذ 

 ؛، نظراً الرتباطها باالقتصاد االجتماعي والتضامنيالعمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد

وما   ( ه) األزمات  في  الالئق  االقتصاد ابعدهالعمل  كيانات  مساهمة  تعزيز  في  األعضاء  الدول  المكتب  سيدعم   .
االجتماعي والتضامني في منع األزمات والتعافي منها وتحقيق التماسك االجتماعي والسالم والقدرة على الصمود  

ا االنكماش االقتصادي واالجتماعي والنزاعات والكوارث. ويتمثل  الناشئة عن  يتعلق باألزمات  لهدف في  فيما 
الذين باتوا )أو قد يصبحون( مستضعفين بصورة خاصة بسبب  السكانية واألفراد  المجموعات  تعزيز حصول 

على العمل الالئق وفرص كسب العيش. وقد تشتمل هذه المجموعات على الشباب والنساء واألشخاص   ،األزمة
اإلع ذوي  واألشخاص  والقبلية  األصلية  والشعوب  األقليات  إلى  داخلياً  المنتمين  النازحين  واألشخاص  اقة 

 والمهاجرين والالجئين وغيرهم من األشخاص النازحين قسراً . 

وسيساعد المكتب الدول األعضاء على وضع آلية من أجل التعاون بين الوزارات وتنسيق السياسات المتعلقة باالقتصاد  .25
الحفاظ على الشراكات المتعلقة باالقتصاد   االجتماعي والتضامني ضمن الهيكليات الوطنية وفيما بينها. وسيعمل على

االجتماعي والتضامني وتكثيفها، وتوسيعها متى أمكن ذلك، بغية تحقيق تنسيق أفضل للجهود المبذولة من أجل توفير  
  سيعزز المكتب دوره الريادي   كماتحّسن األطر واالتفاقات الحالية وتكّملها.    من شأنها أن  اإلرشاد السياسي واألدوات التي

اتساق   وسيعزز  المستدامة.  والتنمية  الالئق  بالعمل  النهوض  أجل  من  والتضامني  االجتماعي  باالقتصاد  يتعلق  فيما 
السياسات بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني في النظام متعدد األطراف الذي تقع األمم المتحدة في  

لهذا الهدف، سيسّخر المكتب مساه  مة مجموعة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية صميمه. وتحقيقاً 
مع المؤسسات المالية الدولية وسائر    تعاونباالقتصاد االجتماعي والتضامني. باإلضافة إلى ذلك، سيسعى المكتب إلى ال

الدولية في العمل  سياسات االقتصاد    المؤسسات متعددة األطراف أو الدولية والتجمعات اإلقليمية بهدف تعميم معايير 
الصناعية  الكلي للعمالة،  والسياسات  االجتماعي   المؤاتية  االقتصاد  بشأن  المتخذة  العالمية  اإلجراءات  خالل  من 

 والتضامني. 

 تعزيز اتساق البرامج بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني   : 2-3الحصيلة 

ضامني في النتائج والمخرجات والمؤشرات المعنية في برنامج وميزانية سيحّسن المكتب إدماج االقتصاد االجتماعي والت .26
حصيلة خاصة باالقتصاد االجتماعي   2025- 2024منظمة العمل الدولية. وتتضمن مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  

ظمة العمل الدولية  والتضامني. باإلضافة إلى ذلك، سيعزز المكتب إدماج االقتصاد االجتماعي والتضامني في أنشطة من
اإلقليمي والوطني، بما في ذلك عن طريق البرامج القطرية للعمل الالئق وأنشطة منظمة العمل الدولية    نييعلى المستو

سيعمل الغاية،  ولهذه  األخرى.  للحوار   المكتب  المعنية  الوطنية  والمؤسسات  االجتماعيين  الشركاء  قدرات  بناء  على 
االقتصاد   إدماج  أيضاً  وسيحّسن  والتضامني.  االجتماعي  االقتصاد  لكيانات  المؤسسية  التنمية  تعزيز  بغية  االجتماعي 

 ب والتعاون المثلث. التعاون بين بلدان الجنو في ذلك في إطاراالجتماعي والتضامني في مشاريع التعاون اإلنمائي، بما 

  ،باإلضافة إلى ذلك، سيعزز المكتب قدراته التقنية والبشرية في مجال العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني .27
التقييم رفيع المستوى الستراتيجية منظمة العمل الدولية وعملها من أجل  في المقر وفي الميدان. وتمشياً مع توصيات  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579896.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579896.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/supply-chains-preview/news-events/wg-on-ensuring-dw-in-supply-chains/WCMS_850438/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/supply-chains-preview/news-events/wg-on-ensuring-dw-in-supply-chains/WCMS_850438/lang--en/index.htm
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فيما يتعلق بهاتين سيطّور المكتب قدرات موظفي منظمة العمل الدولية  ،  2019-2014تعزيز المنشآت المستدامة للفترة  
االجتماعي  كما    المسألتين. واالقتصاد  الالئق  للعمل  شبكة  لتفعيل  سينشئ  رئيسية  مؤسسية  آلية  باعتبارها  والتضامني 

االستراتيجية وخطة العمل، على أن تتولى وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية تنسيقها. وستكون الشبكة بمثابة آلية 
طة لتنسيق أنشطة المنظمة في مجال النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني وستحرص على التنسيق مع مكتب األنش

بالعمال الخاصة  األنشطة  ومكتب  العمل  بأصحاب  ومنظمات    ،الخاصة  العمل  أصحاب  منظمات  مع  الوثيق  بالتعاون 
القدرات إلدماج االقتصاد   تسمح بتطوير وتعزيزعمل    ستراتيجيات وأساليباتحديد  على    هذه الشبكة  العمال. وستركز

 االجتماعي والتضامني في مجاالت عملها.

 ل االتساق في الميزانية فيما يتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني تفعي : 3-3الحصيلة 

مليون دوالر أمريكي    37.5استناداً إلى أفضل تقديرات المكتب، ستصل التكلفة التقريبية لالستراتيجية وخطة العمل إلى   .28
افتراض أنها ستبقى عند مستوياتها لفترة  ، باإلضافة إلى مخصصات الميزانية العادية الحالية، على  2029-2023للفترة  

 .  2023-2022السنتين 

وفي حين أّن بعض األنشطة المحددة في االستراتيجية وخطة العمل هذه ستُنفّذ باستخدام الموارد المتاحة ضمن مستوى  .29
السنتين أو في   لفترة  المعتمدة  العادية  القائمة، قد تتطل  إطارالميزانية  التعاون اإلنمائي  ب أنشطة أخرى حشد مشاريع 

موارد    الحصول علىمن أجل تغطية تكاليف تلك األنشطة عن طريق    هجهود  قصارى  موارد إضافية. وسيبذل المكتب
شركاء منظمة العمل الدولية على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري. وفي حال عدم وجود موارد   من جانب إضافية

المتصلة   الموارد  حدود  في  تحقيقها  على  قادراً  سيكون  التي  األولوية  ذات  النتائج  تحديد  المكتب  على  سيتعين  كافية، 
التدخالت من حيث   لجدوى وسيولي المكتب اهتماماً  بالموظفين وتلك غير المتصلة بالموظفين ووفقاً للجداول الزمنية.  

. كما سيطور وينفذ ويوسع مشاريع التعاون اإلنمائي المتصلة على  الرائدةالمشاريع والبرامج  و  البحوث  التكلفة من خالل 
الموار  يينالمستو تعزيز  وسائل  في  المكتب  وسينظر  الالمركزية.  للمشاريع  األولوية  إيالء  مع  والوطني،  د اإلقليمي 

 المخصصة للعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني.  

  خطة العمل 

  (2029-2023)خطة العمل بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
  والميزانية البرنامج نتائج االستنتاجات  من  المقابلة النقاط  المستوى رفيعة  النتائج

 ( 2023-2022) الصلة ذات
 الزمنية  األطر

 : تحسين فهم الوقائع واالحتياجات المتصلة بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني1الهدف 

 مليون دوالر أمريكي  15.6: طلوبةالموارد الم تقدير
 : تعزيز البحوث بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 1-1الحصيلة 

  عالية  البحوث من برنامج وتعميم وتنفيذ وضع
  واالقتصاد الالئق العمل بشأن  الجودة

 عملية خالل  من امني والتض  االجتماعي
  الحتياجات واستجابته  أهميته تكفل  تشاورية
 . المكونة الهيئات

 

7(a), 16(b) A.2 
4.1 

2023–29 

 : تحسين اإلحصاءات بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 2-1الحصيلة 
 المحرز التقدم  عن محدثة  معلومات عرض

  إحصاءات بشأن  القطرية الحالة دراسات  في
 الدولي المؤتمر خالل ومناقشتها  التعاونيات

 .العمل  إحصاءات لخبراء والعشرين الحادي

 

9(n), 16(c) A.1 
4.1 

2023 

  إحصاءات وعرض  داخلية وثيقة إعداد
 ليناقشها والتضامني االجتماعي االقتصاد
  لخبراء نووالعشر الحادي الدولي  المؤتمر

 . العمل  إحصاءات

 

9(n), 16(c) A.1 
4.1 

2023 
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  والميزانية البرنامج نتائج االستنتاجات  من  المقابلة النقاط  المستوى رفيعة  النتائج
 ( 2023-2022) الصلة ذات

 الزمنية  األطر

  التعاونيات إحصاءات عن دليل إعداد
  الدولي المؤتمر  فيه لينظر ومناقشته وعرضه

 العمل  إحصاءات لخبراء نووالعشر الثاني 
 ويعتمده. 

 

9(n), 16(c) A.1 
4.1 

2023–28 

  إحصاءات بشأن  توجيهية مبادئ وضع
  وعرضها والتضامني االجتماعي االقتصاد

  الثاني الدولي المؤتمر  فيها لينظر  ومناقشتها
 ويعتمده.  العمل إحصاءات لخبراء  نووالعشر

 

9(n), 16(c) A.1 
4.1 

2023–28 

 : إدارة أكثر فعالية للمعارف بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 3-1الحصيلة 
  بما  المعارف،  إلدارة استراتيجية  وتنفيذ وضع

 عبر  والندوات المقابالت  خالل من ذلك في
  البصرية  والمنتجات الفيديو ومقاطع اإلنترنت

  الدولية  العمل منظمة رسائل وتعمم تنشر التي
 الالئق  بالعمل  يتعلق فيما الجمهور وتُلهم

 . والتضامني االجتماعي واالقتصاد

 

6(b), 16(b), 16(c) A.2 
A.3 

2023–29 

 : زيادة القدرة على النهوض بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 2الهدف 

 مليون دوالر أمريكي  17.2: طلوبةالموارد الم تقدير
 : تحسين تنمية القدرات في مجال العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني على المستوى المجتمعي 1-2الحصيلة 

  ةسياسيالو ةقانونيال تحديث اإلرشادات
 الهيئات   لطلب استجابة تقنيةال مشورةالو

  مؤاتية بيئةالتي ترغب في إرساء  المكونة
  .وكياناته والتضامني االجتماعي لالقتصاد

6(c), 6(e), 6(f), 6(h), 6(k), 
7(a), 7(c), 7(e), 7(g), 8, 9(a), 

9(b), 9(c), 9(e), 9(f), 9(h), 
9(i), 9(j), 9(k), 9(l), 9(n), 11, 

16(a), 16(h) 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
2.2 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

6.1, 6.2, 6.4,  
7.4 

2023–29 

 تقنية بشأنال  مشورةالو تحديث اإلرشادات
 في  والتضامني االجتماعي االقتصاد تعميم

  واإلقليمية الوطنية والبرامج االستراتيجيات
 . والعالمية

 

6(c), 6(e), 6(f), 6(i), 6(j), 
6(k), 7(c), 7(e), 8, 9(a), 9(b), 

9(c), 9(d), 9(e), 9(f), 9(i), 
9(j), 9(k), 11, 16(a), 16(e), 

16(h) 

2.2 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
6.1, 6.2, 6.4, 7.4 

2023–29 

 العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى المؤسسات : تعزيز تنمية القدرات في مجال 2-2الحصيلة 
 خالل من القدرات لتنمية متمايز دعم توفير

  بما والمحدثة، المراجعة واألساليب األدوات 
 االجتماعي  االقتصاد أكاديميات ذلك في

 االجتماعي  االقتصاد وتعميم  والتضامني
 الدورات  أو  األكاديميات  في والتضامني

  التدريب مركز ينظمها التي األخرى التدريبية
  في  الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي
 المؤسسات  الحتياجات   استجابة ،تورينو

  ومنظمات العمل أصحاب  ومنظمات الحكومية
  االجتماعي االقتصاد وكيانات العمال

  الالئق  بالعمل  النهوضو والتضامني
 . والتضامني االجتماعي واالقتصاد

 

7(d), 7(e), 7(g), 8, 9(g), 
9(h), 9(k), 9(l), 9(m), 9(n), 

10, 12, 13, 16(a), 16(f), 
16(g), 16(h) 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
2.2 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

6.1, 6.2, 6.4 
7.1, 7.4 

2023–29 

 الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني على المستوى الفردي: توطيد تنمية القدرات في مجال العمل 3-2الحصيلة 
 العمل  بشأن وتدريبية  تعليمية مواد  وضع
 والتضامني االجتماعي واالقتصاد الالئق 

  ، والتدريب  التعليم مؤسسات بين ونشرها
  لمنظمة المكونة الهيئات  مع الوثيق بالتعاون

 لالقتصاد  التمثيلية والهيئات الدولية العمل
 . والتضامني ماعياالجت

 

9(m), 9(n), 11, 16(a), 16(g) 4.2, 4.3 
5.3 

2023–29 



 GB.346/INS/3/2 11 
 

  والميزانية البرنامج نتائج االستنتاجات  من  المقابلة النقاط  المستوى رفيعة  النتائج
 ( 2023-2022) الصلة ذات

 الزمنية  األطر

 : تعزيز االتساق في العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 3الهدف 
 مليون دوالر أمريكي   4.7: طلوبةالموارد الم تقدير

 االقتصاد االجتماعي والتضامني و : تحسين اتساق السياسات بشأن العمل الالئق 1-3الحصيلة 
  كيانات إلدماج المكونة  للهيئات  الدعم تقديم

 وشبكاته والتضامني االجتماعي االقتصاد
 الصلة  ذات  االستراتيجيات   في وشواغله
  . المستويات كافة على ةفالهاد  والبرامج

6(e), 6(i), 7(c), 9(d), 9(f), 
16(a), 16(e)  

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

5.4 
6.1, 6.4 
7.4, 7.5 
8.1, 8.3 

2023–29 

 باالقتصاد المتعلقة الشراكات على  الحفاظ
  خالل من  ذلك في بما) والتضامني االجتماعي

 بين  المشتركة  المتحدة األمم عمل مجموعة
 االجتماعي  باالقتصاد والمعنية الوكاالت

  ائتالف نحو  وتوجيهها وتكثيفها( والتضامني
  الهيئات يجمع ، االجتماعية  للعدالة  عالمي

  والمؤسسات المتحدة األمم  ووكاالت المكونة
  اإلنمائيين والشركاء الدولية  المالية

  واألوساط والمنشآت الخاصة والمؤسسات 
 . األخرى الفاعلة والجهات األكاديمية 

 

16(k), 16(l) A.4 
4.1 

2023–29 

 : تعزيز اتساق البرامج بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 2-3الحصيلة 
 العمل  منظمة إدارة   تقدمه الذي الدعم تعزيز
  واالقتصاد الالئق العمل إلدماج الدولية 

  النتائج  في والتضامني االجتماعي
 برنامج في المعنية   والمؤشرات والمخرجات

 نُهجها وفي الدولية العمل منظمة وميزانية
 . وبرامجها ومشاريعها واستراتيجياتها

 

16(d), 16(i) B.1 2023–29 

 االجتماعي  االقتصاد بشأن  فعاليات تنظيم
  بلدان بين التعاون إطار  في والتضامني

 بالتشاور  وذلك المثلث،  والتعاون الجنوب 
 . المكونة الهيئات  مع الوثيقين  والتنسيق

 

16(d) A.4 
4.1 

2023–29 

 منظمة في  المعنيين الموظفين قدرة تطوير
 االجتماعي االقتصاد إدماج  على الدولية العمل

  واستراتيجياتها المنظمة نُهج  في والتضامني
  أوضاع  في ذلك في بما  وبرامجها،  ومشاريعها
 الوثيقين والتنسيق بالتشاور وذلك األزمات، 

 العمل بأصحاب الخاصة األنشطة مكتب مع
مع  و بالعمال  الخاصة األنشطة ومكتب

 . الميدان وفي المقر  في المعنية اإلدارات 

 

16(d), 16(i) B.1 
C.3 

2023–29 

 واالقتصاد الالئق  لعملا  بشأن شبكة إقامة
  المكتب مستوى على والتضامني االجتماعي

  الميدانية المكاتب وفي المقر  في عملها وتفعيل
  بأصحاب الخاصة األنشطة مكتب بمشاركة

  ، بالعمال  الخاصة األنشطة ومكتب العمل
  العمل  أصحاب منظمات  مع الوثيق وبالتعاون
 . العمال ومنظمات

 

16(j) C.4 2023–29 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني : تفعيل االتساق في الميزانية فيما يتعلق بالعمل الالئق  3-3الحصيلة 
 العمل بشأن الموارد  لحشد  خطة  وتنفيذ وضع
 والتضامني االجتماعي واالقتصاد الالئق 

 ". واحدة دولية عمل منظمة "   نهج باستخدام
 

16(i) A.4 2023–29 
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  مشروع القرار 

مجلس اإلدارة على االستراتيجية وخطة العمل المقترحتين بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني   وافق .30
 وطلب من المدير العام أن يراعي إرشاداته في تنفيذ االستراتيجية. 


