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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 

  
 2022تشرين األول/ أكتوبر  6 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  الثالث  من  جدول  األعمال

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

 متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة الثالثة عن العمالة

 

  ، العمالة  عن االستنتاجات المتعلقة بالمناقشة المتكررة الثالثة    إنفاذ من أجل    2027-2022تقترح هذه الوثيقة خطة عمل بشأن العمالة للفترة  
. ومجلس اإلدارة مدعو لتقديم إرشادات بشأن خطة العمل  2022في حزيران/ يونيه    110التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته  

 (. 51المقترحة )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 . العمالة  : الهدف االستراتيجي المعني

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

 من شأن خطة العمل هذه أن ترشد نشاط المكتب في مجال العمالة لفترة السنتين الحالية وفترتي السنتين القادمتين. : االنعكاسات السياسية

 ال توجد.  :قانونية االنعكاسات ال 

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 تنفيذ خطة العمل، مع مراعاة اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارة.  إجراء المتابعة المطلوب:

 . إدارة سياسة العمالة الوحدة مصدر الوثيقة:

إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل    ؛القرار واالستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثالثة عن العمالة  : الوثائق ذات الصلة
، يكون شامالً  19-وفيدكالنداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة    ؛العمل

لدولية دعماً  القرار بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل ا  ؛2023-2022  للفترة  البرنامج والميزانية  ؛ومستداماً وقادراً على الصمود
 . ألهداف التنمية المستدامة

 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848769.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
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/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
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  الخلفية والمضمون 

العمالة، في    عن ( قراراً واستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثالثة  2022)  110اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته   .1
  ، عادلة  عولمة  أجل  من  االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  متابعة  العدالة    2008إطار  )إعالن 
)إعالن المئوية(.   2019االجتماعية( ومع المراعاة الواجبة إلعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل،  

من   أكد  الكا  جديدوبذلك،  المتعلقة األهمية  واالستنتاجات  القرارات  في  الواردة  والتوصيات  التوجيهية  للمبادئ  ملة 
 .بالمناقشتين المتكررتين األولى والثانية بشأن العمالة

من يُطلب    ،القرار  وفيالمنظمة والمكتب في هذا المجال.  أعمال  إطار عمل لتوجيه    2022وقد حددت استنتاجات عام   .2
 استرعاء انتباه ؛  346في دورته    مجلس اإلدارةد خطة عمل لتنفيذ االستنتاجات لكي ينظر فيها  ما يلي: إعداب  القيامالمدير  

االستنتاجات عند إعداد مقترحات البرنامج والميزانية   مراعاة؛  لهذه االستنتاجاتالمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة  
 دارة على علم بتنفيذها. الموارد من خارج الميزانية؛ إبقاء مجلس اإل وحشدفي المستقبل 

لينظر فيه مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/   2027-2022خطة عمل يغطي الفترة    مشروعوبناًء على ذلك، أعد المكتب   .3
يكون شامالً ومستداماً وقادراً على   ،اإلنسان متمحور حول  انتعاش في منظور وتندرج خطة العمل هذه. 2022نوفمبر 

عن العواقب    على مستوى العالم، ناجمةيقين    وانعدام  جّمة في سياق اضطرابات    العمل  خطةوقد جرى إعداد  الصمود.  
كوفيد لجائحة  الهائلة  واالجتماعية  إليها،  19-االقتصادية  والتضخم    أضيفت  الجيوسياسية  للتوترات  المركبة  اآلثار 

المرتفع  ةالمالي  اتواالضطراب التي شهدتها سالسل  و  وعبء الدين  العالميةاالضطرابات  . وفي حين  التوريد واإلمداد 
هذه    ما كان مننجحت بعض البلدان، وال سيما االقتصادات المتقدمة، في حماية أسواق العمل في السنوات األخيرة،  

. وباإلضافة وفيما بينها  والبلدان  والمنشآتانعدام المساواة داخل مجموعات العمال أوجه تفاقم   أن أّدت إلى الصدمات إالّ 
لك، تحد القيود المالية من قدرة البلدان على دعم االنتعاش على نحو مستدام وتزيد من احتمال حدوث تنمية غير إلى ذ

سوق العمل أمام  تحديات طويلة األمد  الفي الوقت نفسه، ال تزال  ومتكافئة، مع تخلف البلدان النامية أكثر عن الركب.  
ل اوعدم تطابق المهارات وفقر العم  المنظمارتفاع معدل العمل غير  قائمة من حيث كمية ونوعية العمالة، كما يتضح من  

ً نمو غير المتكافئ والضعيف  الالمستمر والمتزايد و تغطية الحماية إلى  وانخفاض اإلنتاجية واالفتقار  لألجور الفعلية    عموما
المساواة في سوق العمل. وفي  انعدام  أوجه  ل في سالسل التوريد واإلمداد العالمية وااالجتماعية وانتهاكات حقوق العم

السياق المزيد من    تبرز،  هذا  النمو وتوليد  لتغيير مسارات  العمل فرصة حاسمة  الالئقة والمنتجة، ال سيما في    فرص 
 الرقمي واقتصاد الرعاية، مما يؤدي إلى مزيد من التحوالت العادلة والعمل الالئق للجميع.   واالقتصاد   االقتصاد األخضر

 رحة خطة العمل المقت 

في    جرتالعمالة، التي    بشأنفي تنفيذ االستنتاجات المعتمدة بعد المناقشة المتكررة الثالثة    العمللهدف العام لخطة  ايتمثل   .4
)يشار إليها فيما يلي بعبارة "االستنتاجات"(. وهو يضمن  2022لمؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه  110الدورة 

األخرى لبرنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية، وفقاً إلعالن العدالة االجتماعية  االتساق مع األهداف االستراتيجية
ً نهج  يقترحوإعالن المئوية. كما   ً متسق  ا متمحور   تحقيق انتعاش  من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى للنداء العالمي  استجابة    ا

أزمة للخروج  اإلنسان    حول في ،  19-كوفيد من  المؤتمر  اعتمده  الذي  الصمود،  على  وقادراً  ومستداماً  شامالً  يكون 
التي اعتمدها مجلس اإلدارة، وتستفيد من أوجه األخرى  خطط العمل    العملخطة    تراعي. كما  2021حزيران/ يونيه  

خطة العمل و  2026- 2021بشأن الحماية االجتماعية للفترة  أوجه التآزر مع خطة العمل    المتأتية عنها، السيماالتآزر  
  المتواصل ، فضالً عن خطط العمل المتعلقة بالمهارات والتعلم  2027-2022عدم المساواة في عالم العمل للفترة  بشأن  

   .لمجلس اإلدارة الحالية مناقشتها في الدورة سيجريالتي  ،والعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني

تنفيذ اإلطار الموضح في االستنتاجات في ضوء المبادئ التوجيهية الواردة فيها. وتهدف خطة العمل المقترحة إلى دعم  .5
  المتسقة القطاعية  السياسات  ( تعزيز سياسات االقتصاد الكلي و1وتغطي خطة العمل ستة مكونات مترابطة، هي التالية: )

الدائري    واالقتصاد  األخضر  اداإلنسان وخلق فرص العمل، بما في ذلك في االقتص  يتمحور حولانتعاش  تحقيق  من أجل  
( تعزيز حماية العمال 3بيئة مؤاتية لمنشآت أكثر استدامة وإنتاجية؛ )  إرساء(  2الرعاية؛ )اقتصاد  الرقمية و  االقتصادو

دعم  ال( تعزيز  5( تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمعايير؛ )4انعدام المساواة؛ )ألوجه    والتصدي وضمان نوعية العمالة  
( إعادة التأكيد على  6التنفيذ من خالل المساعدة التقنية األكثر استجابة وتنمية المعارف والشراكات؛ ) المقدم في مجال  

 السياسات العامة.  قاتساوالية منظمة العمل الدولية وقيادتها داخل النظام متعدد األطراف وتعزيز 
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منظمة العمل الدولية وتستند إلى اإلجراءات وااللتزامات المتفق  المطروحة أمام  عمل  الوتستخدم خطة العمل كافة وسائل   .6
للفترة   والميزانية  البرنامج  في  والواردة  سابقاً  للفترة   2023- 2022عليها  المقترحة  والميزانية  البرنامج  وثيقة   وفي 

 مع إطار نتائج منظمة العمل الدولية.  ، بما يتمشى2024-2025

واالستراتيجيات   .7 السياسات  لتعزيز  أعاله  المذكورة  بااللتزامات  الوفاء  في  األعضاء  الدول  يساعد  أن  للمكتب  وينبغي 
المكتب قابلة للقياس التي يضطلع بها  نشطة  األ  كافةأن تكون    وينبغيوتنفيذها ورصدها وتقييمها.    وصياغتهاوالبرامج  
 المكونات الستة التالية. قدماً في إطار  العملبالمكتب  سيدفعبدقة. وفي هذا الصدد،  والتقييم

 متمحور  لتحقيق انتعاش  المتسقة القطاعية السياسات : تعزيز سياسات االقتصاد الكلي و1 المكّون
 الدائري  االقتصاد و  األخضراإلنسان وخلق فرص العمل، بما في ذلك في االقتصاد  حول

 الرعاية  الرقمي واقتصاد االقتصاد و

سياسات تعزيز وتصميم وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي وبهدف  على تقديم الدعم التقني للجهات المكونة    المكّونيركز هذا   .8
راعية للجنسين من أجل االنتعاش وخلق فرص العمل، مع التركيز  اإلنسان وشاملة ومحول    ومتمحورة  متسقةقطاعية  

االقتصاد  على  خاص  الدائري    بشكل  واالقتصاد  حوار  االقتصاد  واألخضر  إلى  واالستناد  الرعاية  واقتصاد  الرقمي 
قوي تشمل  ؛ اجتماعي  أن  السياسات  لهذه  و  ويمكن  الوطنية  التنمية  وخطط  الوطنية  التوظيف  من  سياسات  غيرها 

المنشود أال وهو   من أجل الوصول إلى الهدف،  للمنشآتراتيجيات، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة  االست
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

العمالة والحماية االقتصاد الكلي والسياسات المعنية بسياسات بين تساق  االوسيتم تقديم التوجيه والمشورة التقنية لتعزيز  .9
غيرها من المستدامة وإضفاء الطابع المنظم ونمو اإلنتاجية وهجرة اليد العاملة و  المنشآتوتنمية    والمهاراتة  االجتماعي
وعبرها،  السياسات القطاعات  داخل  والمشاورات  الحوار  خالل  وتعزيز   من  المتعددين  المصلحة  أصحاب  وإشراك 

ع العالمي لألمم المتحدة استجابات سياسية منسقة ومتكاملة، بما في ذلك من خالل تنفيذ المسرّ ضمان  الشراكات من أجل  
االجتماعية   والحماية  الوظائف  أجل  بشأن  الخدمات من  لتقديم  الرئيسية  األدوات  أحد  سيكون  والذي  عادلة،  تحوالت 

 باألطر الشاملة لسياسات العمالة.  المرتبطة

تراعي قضايا الجنسين،  وسيجري المكتب، باالشتراك مع الهيئات المكونة، عمليات تقييم سريعة وتشخيصات للعمالة   .10
تحليل اتجاهات سوق العمل والمراحل االنتقالية والتحديات والفرص الناشئة، بما في ذلك في حاالت النزاع  من أجل  

منتجة ومراعاة الحاجة  وع التركيز على االنتعاش والقدرة على الصمود وإيجاد فرص عمل الئقة  واألوضاع الهشة، م
 المهارات.وعدم تطابق والسمة غير المنظمة  وضع حد ألوجه التفاوتإلى 

 الةالعمالخاصة به، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي: تمويل سياسات    البيّناتوسيجري المكتب أبحاثاً جديدة ويثري قاعدة   .11
في دعم التحوالت العادلة المتعددة؛ العالقة بين اإلنتاجية والعمل الالئق؛ تأثير   العمالةوتنمية المهارات؛ دور سياسات  

الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل الئقة؛ التفاوت الرأسي واألفقي   المنشآتالتجارة واالستثمار على العمالة؛ تنمية  
األثر على العمالة. وسيتم   تشخيص  /في األجور ودخل العمل(؛ منهجيات تقييم  اتالتباينفي سوق العمل )بما في ذلك  

ق،  دورة بشأن تمويل العمل الالئال  متابعةمن خالل  السيما  العمالة،    اتتمويل أهداف سياسب  فيما يتعلقتوفير بناء القدرات  
   المكونة. لهيئاتصالح اينو( لالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورالتي يقدمها 

وسيكون هناك تركيز خاص على مساعدة البلدان على التقدم نحو إضفاء الطابع المنظم، بما في ذلك في المناطق الريفية.   .12
سيعمل المكتب على تعزيز قدرات الهيئات المكونة لضمان أن تدعم السياسات واالستراتيجيات بشكل فعال انتقال كما  

الحماية االجتماعية والروابط مع التحوالت نطاق إلى االقتصاد المنظم، بما في ذلك عن طريق توسيع  والعمال المنشآت
 .في مواجهة األزمات المستقبلية القدرة على الصمود، مع زيادة األخرىالعادلة  

حصة عادلة من مكاسب   تعزيز اإلنتاجية وضمانالرامية إلى  سياسات  الالمكونة في تصميم وتطوير    الهيئاتوسيتم دعم   .13
إلنتاجية ل حول النُظم اإليكولوجيةالمكونة  للهيئاتدورة سنوية مع مركز تورينو تنظيم من خالل   ذلكاإلنتاجية، بما في 

ومن  زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل.  بغية  لتقدم التكنولوجي  لوفي تسخير اإلمكانات الكاملة    ،من أجل العمل الالئق
السياسات    شأن المنافعهذه  نفسه،  الوقت  في  تراعي،  و  المحتملة  أن  التكنولوجي  عليها مخاطر  الللتقدم  تنطوي  التي 

ظروف عمل الئقة )بما في ذلك اإلدارة الحسابية وضمان األمن السيبراني وحماية البيانات؛  من أجل توفيرالتكنولوجيا  
 معالجة الفجوة الرقمية(. 

ا .14 ومقدمي  المكونة  الهيئات  المكتب  وخدمات  وسيدعم  النشطة  العمل  سوق  سياسات  وتقييم  وتنفيذ  تطوير  في  لخدمات 
االنتقال   سيما  الالتوظيف، بالتنسيق مع سياسات الحماية االجتماعية، حيث ستكون أساسية لضمان عمليات انتقال عادلة،  

في المناطق الريفية   بما في ذلكالرعاية،  ابتكارية وزرقاء أو وظائف في قطاع  خضراء ومنظمة ورقمية وإلى وظائف  
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فيما يتعلق    هارقمنة البيانات الضخمة واستخداماإلمكانيات التي تطرحها  تقييم    وسيجريوفي حاالت الهشاشة واألزمات.  
ً   بتحديث مجديا تقييماً  العامة  الخدمات،  المجاالت  في  اآلخرين  الرئيسيين  الخدمات  مقدمي  مع  الشراكات  دعم  وسيتم   .

افي    وأوالخاصة   الصلة واألطر  المجتمع  الدولية ذات  للمعايير  وفقاً  الخاصة،  التوظيف  ذلك وكاالت  في  بما  لمدني، 
 القانونية الوطنية ودون الوطنية.

الدول األعضاء في تعزيز قدرة خدمات التوظيف العامة ومقدمي الخدمات اآلخرين لتحديث  الدعم إلى  المكتب    كما سيقدم .15
الفئات المحرومة، ودعم قدراتها  لصالح  الحتياجات سوق العمل، بما في ذلك    وتقديم خدمات تركز على العمالء وتستجيب

على التكيف، بما في ذلك من خالل التمويل المستدام. وسيستمر تعزيز السياسات الوطنية واألطر    تهااالبتكارية وقدر
واتفاقية وكاالت االستخدام  ( 88)رقم  1948، إدارات التوظيفاتفاقية القانونية، ال سيما من خالل حملة التصديق على  

. وسيتعاون المكتب مع منظمات أخرى، بما في ذلك الرابطة العالمية لخدمات  وتنفيذهما  ( 181)رقم    1997الخاصة،  
، وسوف يستفيد من مبادرات أصحاب المصلحة  األخرى  للعمالة ووكاالت األمم المتحدة  التوظيف العامة واالتحاد العالمي

 قودها منظمة العمل الدولية. ترة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب، التي المتعددين، مثل المباد

تعزيز مساهمة االستثمار العام   على المساعدة من أجلالبلدان    سوف تحصلوكوسيلة مهمة لالنتعاش والتحول الهيكلي،   .16
ية. وسيتم تعزيز تأثير االستثمار العمالة في المناطق الريفلصالح  تدخل  عمليات  ، بما في ذلك من خالل  الوظائففي خلق  

لألثر على العمالة  تقييم  عمليات  إجراء  بغية  المكتب  الذي سيقدمه  دعم  الوالبيئة الطبيعية من خالل    التحتيةالعام في البنية  
. كما سيدعم المكتب تصميم  العمالة  هج االستثمار كثيفةبناء القدرات الوطنية والمحلية وإظهار استراتيجيات ونُ من جانب  

 ضمان خلق فرص عمل الئقة. من أجل وتقييمها  ورصدهابرامج التوظيف العامة وتنفيذها  

إلى البحوث التي يقدمها  دعم  من شأن المكتب أن يستند في خدمات الاألخرى،    التقنية  اإلداراتوبناًء على تعاون أقوى مع   .17
ً ية المطورة حديثوالبيانات واألطر التحليلية واألدوات التوجيه استعراض سياسة العمالة  والقائمة على األدلة، بما في ذلك    ا

 .ر اتجاهات العمالة العالمية للشبابتقريو في العالم 

المعارف المؤسسية بشأن سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية والقطاعية  أن تزيد  أنشطة بناء القدرات    ومن شأن .18
تعزيز اإلنتاجية  الرامية إلى سياسات الالبنية التحتية المؤيدة للعمالة، وكذلك  السياسات المعنية بواالستثمارية ووالتجارية 

أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك الدورات التدريبية والتعلم من األقران    ستتناولالمساواة. كما    انعداموالحد من أوجه  
تعزيز العمل الالئق في االقتصاد  على  العمالة ووتقييم التأثير على  تشخيص    ،الدول األعضاءمختلف  وتبادل الخبرات بين  

لعمل الالئق مع التركيز صالح االريفي، جنباً إلى جنب مع استهداف وكاالت ترويج االستثمار بشأن جذب االستثمار ل
كما سيتم تعزيز قدرة نقاط  . توفير فرص عمل أفضل وأكثرعلى تعزيز الصلة بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر و 

والوزارات   الوطنية  والسياسة    المختصةاالتصال  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الثالثي  المبادئ  إعالن  تعزيز  على 
االجتماعية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية( فيما يتعلق بالروابط بين التجارة واالستثمار والعمل الالئق. باإلضافة إلى  

تقديم سيتم  مجال  أنشطة    ذلك،  برنامج  في  خالل  من  القدرات  أجل  مهارات  البناء  االقتصادي من  والتنوع  التجارة 
من أجل االستدامة البيئية ورقمنة نُظم المهارات، من بين   العمالةوالسياسات القطاعية والتوظيف والمهارات وسياسات  

 مواضيع أخرى. 

 إنتاجية اتية لمنشآت أكثر استدامة وؤبيئة م  إرساء : 2ن المكوّ 

المكوّ  .19 هذا  إطار  بيئة  في  لتعزيز  القدرات  وبناء  السياسات  بشأن  والمشورة  البحوث  توفير  سيتم  للمنشآت   مؤاتيةن، 
المستدامة. وسيتم تقديم المشورة والدعم التقني بشأن كيفية تنفيذ السياسات والتدخالت المؤسسية والتنظيمية لتحسين البيئة 

العقبات التي تعترض بيئة األعمال التمكينية. وسيولى اهتمام خاص لنمو   لتذليلبذولة  التمكينية، إلى جانب الجهود الم
إلى   المنظمة لالنتقال  الوحدات االقتصادية غير  إنتاجية  المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وتعزيز  المنشآت  إنتاجية 

 .االقتصاد المنظم

إيجاد  على  المشاريع المستدامة وتنمية    التي تؤثر على وستُجرى عمليات تقييم للسياسات والقيود المؤسسية والتنظيمية   .20
إلى   الرامية  السياسات  الالئق والمنتج، مما سيوفر األساس لوضع توصيات بشأن    نفاذ الحواجز وتيسير    تذليلالعمل 

 .ودعم التنفيذ  والمواردإلى األسواق  المنشآت

بيئة أكثر  المشورة والدعم التقني بشأن كيفية تنفيذ السياسات والتدخالت المؤسسية والتنظيمية لتحسين  ا سيقدم المكتب  كم .21
، بما في ذلك وضع أطر مؤسسية  تمكينيةالعمال األتعترض بيئة العقبات التي  لتذليل، إلى جانب الجهود المبذولة مؤاتاة

 للدعوة إلى اإلصالحات. 

لمنشآت المستدامة، با  األنشطة فيما يتعلقهيئات المكونة في إدارة المخاطر المؤسسية وتخطيط استمرارية  كما سيتم دعم ال .22
 ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني.
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تنمية روح   .23 تعزيز  في  البلدان  المكتب مساعدة  المشاريعوسيواصل  و  تنظيم  الحواجز  إزالة  الحوافز  إرساء  من خالل 
، مع  والتضامنياالجتماعي    االقتصادالمخصصة لتشجيع االبتكار وخلق فرص العمل الالئقة، بما في ذلك في كيانات  

لمجلس الحالية  الدورة  خالل  نوقشت  التي  العمل  خطة  العامة    مراعاة  للمناقشة  كمتابعة  الالئق   بشأناإلدارة  العمل 
 . 110 دورته مؤتمر العمل الدولي في  أجراهاالتي  ،واالقتصاد االجتماعي والتضامني

المستدامة والعمل الالئق في    المنشآت  لصالحالسياسات وبناء القدرات    ذات صلة بوضع  بأنشطةوسيجري االضطالع   .24
 ً  القادمة.  دوراتهمجلس اإلدارة ذات الصلة في وإرشادات بقرارات  سالسل التوريد واإلمداد، رهنا

جميع عناصر   يشمل،  بشأن السياسات العامة  وسيجري المكتب مزيداً من البحوث التي ستوفر األساس لحوار مستنير .25
الجنسية،   متعددة  المنشآت  لغرض  إعالن  العالميوذلك  واإلمداد  التوريد  واالستثمار وسالسل  التجارة  للعمل تسخير  ة 
خطة المتابعة. وتشمل األبحاث اإلضافية التي لوفقاً    لقطاعات األعمال  المسؤولالسلوك  الالئق، بما في ذلك من خالل  

سيجريها المكتب النظر في تأثير الضمان االجتماعي على إنتاجية المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وكيفية 
عاملين في هذه المنشآت والعاملين لحسابهم الخاص، ال سيما في سياق زيادة  تيسير الوصول إلى الضمان االجتماعي لل

 السمة غير المنظمة.

 المساواة ومكافحة أوجه انعدامتعزيز حماية العمال وضمان نوعية العمالة  : 3ن المكوّ 

أوجه انعدام المساواة القائمة. وقد تم   ومكافحةن على جوانب نوعية العمل، بما في ذلك حماية العمال  يركز هذا المكوّ  .26
 .التأكيد على كال المجالين في االستنتاجات على أنهما هدفان مهمان ألطر سياسة العمالة الشاملة 

العمل لضمان حماية العمال من خالل  ة  المرتبطة بنوعيجوانب  بال  فيما يتعلقم دعم تقني  ، سيقد  المكّونوفي إطار هذا   .27
تعزيز الحقوق األساسية )بما في ذلك السالمة والصحة المهنيتان( والحد األدنى المناسب لألجور )القانوني أو المتفاوض  

تحديد ومعالجة األسباب ب  ،واالنتقال إلى السمة المنظمة  المناسبةعليه( والحد األقصى لوقت العمل والحماية االجتماعية  
ضمان توازن أفضل بين العمل والحياة، بما   من شأنالجذرية والدوافع المتعددة للسمة غير المنظمة. عالوة على ذلك،  

 .ر سيقدم المكتب الدعم لهآخ مجاالً أن يشّكل عد، في ذلك من خالل تبادل الممارسات الجيدة في العمل عن بُ 

قاعدة  سيسعى المكتب إلى إثراء    ،أشكاله   في كافةواة والتمييز  معالجة أوجه انعدام المسافيما يتعلق بالشق المرتبط بو .28
ألشخاص ذوي  صالح التعزيز أسواق عمل شاملة وبرامج توظيف أكثر فعالية، بما في ذلك ل   اإلرشاداتاألدلة وتقديم  

 األجور/ الدخل.  توزيعفي  التبايناتاإلعاقة، مع مراعاة 

األولوية لتنفيذ خطة عمل منظمة   سيعطي المكتبالتي يعاني منها الشباب على وجه التحديد،    االستضعافوإدراكاً لحالة   .29
( لدعم الهيئات المكونة في تفعيل سياسات عمالة الشباب المراعية  2030-2020الشباب )بشأن عمالة  العمل الدولية  

متعددة  للجنسين وتعزيز   الشباب غير  الشراكات  على  التركيز  ذلك  في  بما  العالمي،  الصعيد  على  المصلحة  أصحاب 
ات عالية  االنتقال إلى قطاع أن تراعي ضرورة ضمان  التدخالت    ومن شأنأو التدريب.    التوظيفالملتحقين بالتعليم أو  

 بالمنشآت عمليات تحول هيكلي. وستشمل أيضاً ربط االقتصاد المحلي  ، من خالل  اإلنتاجية تضمن فرص العمل الالئق
الجنسية   أجل  متعددة  للشباب،  من  أكثر وأفضل  برامج    معخلق وظائف  على  والشابات  التركيز  الشبان  في  تستهدف 

القوي العالمية  الشراكات  الريفية. وستكون  المجال وسيتم المناطق  هذا  في  أساسية  المتعددين  المصلحة  بين أصحاب  ة 
 ضمانها، من بين طرق أخرى، من خالل مواصلة تنفيذ المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب.

التغلب على أوجه انعدام  تلك المرتبطة بجانب الطلب على  وبما أّن القضايا المتعلقة بجانب العرض ال تقل أهمية عن   .30
المساواة واالفتقار إلى الوظائف الجيدة، فإّن المكتب سيدعم الهيئات المكونة في تطوير مهارات شاملة وقائمة على الطلب  

للجميع ومعالجة   المتواصلمن خالل ضمان الحق في التعليم الجيد وتعزيز تنمية المهارات والتعلم    المتواصلونظم التعلم  
استراتيجية منظمة العمل الدولية   تمشياً مع،  على االستخدامقابلية  الطابق وتعزيز  الفجوات في المهارات وحاالت عدم الت

سيدعم  كما  .  في دورته الحالية  مجلس اإلدارة  ينظر فيهاالتي    2030- 2022للفترة    المتواصلبشأن المهارات والتعلم  
تدابير   وتنفيذ  تصميم  في  المكونة  الهيئات  تأهيلاكتساب  المكتب  وإعادة  بذلكوصقل  اهالمهارات  مستهدفاً  الفئات   ها، 

الهشة،   العمل،    وضع  من خاللالمحرومة والسياقات  القائم على  الجيدة والتعلم  الصناعية  التلمذة  نُظم   وإرساءوتنفيذ 
 المهارات التطلعية. معلومات بشأن 

الجنسين لمعالجة  وسيقدم الدعم لصياغة وتنفيذ سياسات شاملة ومتكاملة لسوق العمل وخدمات التوظيف التي تراعي   .31
في سوق العمل وتيسير عمليات االنتقال وسبل العيش، بما في    النساءوتعزيز مشاركة    الجنسينأوجه انعدام المساواة بين  

بما في ذلك في المناطق الريفية،   ،، مثل الشباب والنساءالعمل  سوق  هم عن ذلك لمن هم أكثر عرضة لخطر استبعاد
 والعمال المهاجرين.
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األدوات   .32 تطوير  أيضاً  المكتب  العمل    بشأنالمعلومات  نُظم  وتعزيز    واإلرشاداتوسيدعم  مؤسسات خدمات   فيسوق 
دعم التكامل الشامل في سوق العمل والعمالة الالئقة،  بغية  على العمال وأصحاب العمل    ونشر هذه المعلوماتالتوظيف  

 سوق العمل.  لبرامج ضالً عن التقييم النوعي ف

وسيدعم المكتب الدول األعضاء، ال سيما في حاالت الكوارث أو النزاعات، في تشجيع االستثمارات كثيفة العمالة، بما  .33
 للعاملين فيها. تقدم حماية جيدة ذات نوعيةخلق وظائف   بما يضمن ،عامة استخدام في ذلك من خالل برامج  

المساواة   انعداملمعارف بشأن القضايا الجديدة والناشئة، بما في ذلك في مجال أوجه انعدام المساواة )أوجه  وسيكون بناء ا .34
الرأسية واألفقية والصالت فيما بينها( وجوانب نوعية العمل، عامالً أساسياً لتمكين الهيئات المكونة من إدراك القضايا  

نشر المعارف المكتسبة من تُ   وسوف.  العامة  السياساتبشأن  حوار  ء  غرض إرسال  المقدمةالمعلومات    واستخدامالحالية  
"تقرير بعنوان  الجديد لمنظمة العمل الدولية  التقرير الرائد  والمستحدثة مؤخراً، بما في ذلك نشر    القائمةخالل المنشورات  

إحصائية    بيانات  تحسين نشر البحوث والمعلومات من خالل منصات متكاملة وقواعد  وسيجريالحوار االجتماعي".  
 الجماعية واالستجابة لألزمات. المفاوضة  تفاقات اوسياسية، بما في ذلك واحدة بشأن 

 : تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمعايير 4ن المكوّ 

سيواصل المكتب العمل على تعزيز التصديق على جميع معايير العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها تنفيذاً فعاالً، بما في  .35
. وبناًء على الحملة الجارية للتصديق على  في هذا المجالحمالت وبناء قدرات الهيئات المكونة    إطالقذلك من خالل  
(  122)رقم    1964طلق المكتب حمالت أخرى بشأن اتفاقية سياسة العمالة،  وتنفيذهما، سي  181ورقم    88االتفاقيتين رقم  

والعمل الالئق من    العمالة( وتوصية  204)رقم    2015وتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  
 .(205)رقم  2017الصمود، القدرة على  أجل السالم و

من  تعزيز المعايير التي تتعلق بأكثر من مجال من مجاالت السياسة العامة    ى علالتقنية    إداراتهوسيعمل المكتب عبر    .36
 بين مختلف المعايير.القائمة  الروابطإثبات أجل 

 : تعزيز دعم التنفيذ من خالل مساعدة تقنية أكثر استجابة وتنمية المعارف والشراكات5ن المكوّ 

العمالة على النحو المبين في االستنتاجات، سيقدم   اتلسياس  عناصر األطر الشاملةمختلف  بغية تعزيز التنفيذ الناجح ل .37
 .معارف أكثر استجابةالتنمية أنشطة بشأن مساعدة تقنية و المكونةإلى الهيئات المكتب 

إجراء  و العامة وفي هذا الصدد، سيعزز المكتب مرافق الدعم التقني لتقديم دعم أكثر استجابة في كل من تنفيذ السياسات .38
للهيئات المكونة وتطوير  المقدمة  التشخيص على الصعيد القطري، بما في ذلك عن طريق تعزيز المساعدة التقنية  عمليات  

ووحدات التدريب ذات   اإلرشادقدراتها من خالل التدريب والتعلم من األقران، بالتعاون مع مركز تورينو وتنقيح أدوات  
 .العمالةمراحل دورة سياسة كافة في  الهيئات المكونةالصلة باحتياجات 

ع في التنفيذ، بما في ذلك من خالل المسرّ   اتشراكأال وهو إرساء  محدد    من أجل تحقيق هدفتعزيز الشراكات    وسيجري .39
 للتحوالت العادلة. دعماً   االجتماعيةوالحماية  للعمالةالعالمي 

ل التعاون اإلنمائي ومرافق الدعم التقني وتعزيز في مجال السياسات من خال  المشورةوسيعمل المكتب أيضاً على تعزيز   .40
الشركاء االجتماعيين وتطوير  والحكومة    بينوالتنسيق بشأن مسائل السياسات  العامة  الحوار االجتماعي بشأن السياسات  

 تقييم. الو رصدشطة النأوكذلك أدوات ابتكارية جديدة لدعم عمليات تقييم وتشخيص أثر العمالة، 

ألزمات، بما في ذلك من خالل  مساعدتها في مواجهة االدول األعضاء ل  الذي سيقدمه المكتب إلىدعم  الوباإلضافة إلى   .41
الشركاء االجتماعيين في  هااحتياجات  تقييم السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية وكذلك في   وضع، سيعزز دور 

ء المعارف بشأن القضايا الجديدة والناشئة لتعزيز حوار مستنير بشأن  تعزيز السالم والقدرة على الصمود. وسيزيد من بنا
 السياسات العامة. 

 .أو ذات صلة بالسياسات العامةمن خالل منصات متكاملة وقواعد بيانات إحصائية   البحوثنشر  وسيحّسن المكتب .42
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 داخل النظام  ودورها الرياديوالية منظمة العمل الدولية  على تأكيد ال: إعادة 6ن المكوّ 
 تالسياسا اتساقمتعدد األطراف وتعزيز 

منظمة الذي توفره  دعم  التأثير    أن يزيدا من  العالمعلى مستوى    وتعزيز أنشطة التوعيةالسياسات    اتساق  من شأن تحسين .43
سياسات  مجال  في    الرياديالعمل الدولية دورها القيادي    ، ستعزز منظمةمن هذا المنظارو .  العمل الدولية في مجال العمالة

 المعنية.  اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية وأوتزيد من تعاونها مع المنظمات متعددة األطراف  العمالة

  الجنسين لقضايا  القطاعية والتجارية واالستثمارية المؤيدة للعمالة والمراعية  السياسات  تعزيز سياسات االقتصاد الكلي وو .44
الشراكات مع    من أجل إرساءمنظمة العمل الدولية  التي تبذلها  جهود  الفي صميم  سيكون    ،داخل النظام متعدد األطراف 
تعزيز تنفيذ استراتيجيات تمويل   وبفضلالتي توفر نقاط دخول واعدة بشكل خاص.    وأنشطتهاالمؤسسات المالية الدولية  

ع  كجزء من تنفيذ مسرّ   ،متسقة وشاملة ومتكاملة مع سياسات الحماية االجتماعيةتكون    العمالة،سياسات    أطرصالح  ل
 .عزز الدور الريادي لمنظمة العمل الدوليةتسي  ،للتحوالت العادلةدعماً  والحماية االجتماعية    للعمالةاألمم المتحدة العالمي  

الستعراض األقران بشأن المفاهيم   ة عث خاضوإلسهام في فهم أفضل لألجور المعيشية من خالل إجراء بحومن خالل ا .45
في المناقشات  أن تعزز مشاركتها  منظمة العمل الدولية    من شأن والتقديرات وتقديم المساعدة للدول األعضاء عند الطلب،  

 الوطنية والعالمية.

التق  ومن شأن  .46 الدعم  لتقديم  الدولي  التعاون  ني والمالي  المشاركة في وضع وتنفيذ أطر تمويل وطنية متكاملة وتعزيز 
 .وجود منظمة العمل الدولية في مجال التمويل من أجل التنميةأن يكفل للبلدان النامية 

وتسهيل التعلم من األقران بين  فيما يتعلق بسياسات العمالة  تقييم األثر    أدواتو  تث والتحليالومن خالل تطوير البحو .47
تعزيز الشراكات   سيجري،  العامةالدول األعضاء وإشراك المنظمات متعددة األطراف واإلقليمية في نتائج السياسات  

 .منظمة العمل الدوليةل  والدور القيادي

لتوفير فرص العمل  المبادرة العالمية  إطار  منظمة العمل الدولية في    به   تضطلعوسيجري تعزيز الدور الريادي الذي   .48
 في هذا المجال. متماسك ومتكامل  طارإل جالتروي بغيةالالئق للشباب 

 المخاطر واالفتراضات 

 :، ال سيما في ضوء ما يليتعديالتالبعض خطة العمل  تستلزمقد  .49

 تطور األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ (أ)

 األمم المتحدة؛ داخل  تطورات األخرى الاألمم المتحدة ومنظومة إصالح  ( ب)

 .تنفيذ خطة العملالتي تسمح للمكتب االضطالع بأنشطته من أجل توافر الموارد الكافية  ( ج)

يتعلق  و .50 أنّ   بالخطرفيما  في حين  الموارد    )ج(،  باستخدام  هذه ستنفذ  العمل  في خطة  المبينة  والنواتج  األنشطة  بعض 
أو من موارد   العادية  الميزانية  فإنّ   خارجمن  الحالية، سواء من  البعض اآلخر سيتطلب تخصيص تمويل   الميزانية، 

خالل إعادة تخصيص   خاصة لتغطية تكاليف هذه األنشطة من  اً كذلك، سيبذل المكتب جهود األمرإضافي. وحيثما يكون  
موارد إضافية من    حشد، وكذلك من  االئتمانات غير المستخدمةمن  المحققة  الموارد المتاحة وإعادة توزيع الوفورات  

 العالمي.الوطني والقطري و المستوىشركاء منظمة العمل الدولية على 

 مشروع القرار 

اإلدارة   .51 مجلس  العام  منطلب  االعتبار  يأن    المدير  في  عندإرشادأخذ  العمل    اته  خطة  العمالةتنفيذ   للفترة  بشأن 
على النحو المبين، بما في ذلك اآلثار المالية المقابلة مع السعي لتلبية متطلبات التمويل اإلضافية،    2022-2027

في جهود المتجددة الإلى أقصى حد ممكن، عن طريق إعادة ترتيب األولويات ضمن الميزانيات الحالية و/أو من خالل 
 الموارد.حشد  مجال
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 الفقرات المقابلة   النتائج رفيعة المستوى
 من االستنتاجات 

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022 -2023 ) 

 غايات أهداف التنمية  
 المستدامة 

 اإلطار الزمني 

 الرعاية  الرقمي واقتصاداالقتصاد الدائري واالقتصاد واألخضر   اإلنسان وخلق فرص العمل، بما في ذلك في االقتصاد  متمحور حوللتحقيق انتعاش  المتسقةالقطاعية السياسات : تعزيز سياسات االقتصاد الكلي و1المكّون 

،  من خالل الحوار االجتماعي االتساق، تعزيز من أجل  المحدثة  التقنية والمشورة  اإلرشاداتتقديم 
المنشآت  تنمية والمهارات و الحماية االجتماعيةب االقتصاد الكلي والسياسات ذات الصلة  سياساتبين 

 . سياسات أخرى، إلى جانب ونمو اإلنتاجية وهجرة اليد العاملة   المنظموإضفاء الطابع  المستدامة 

 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 )أ(45، 18، 14(، ن)10

5-2 

6-1 

4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ، 8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

دعم استجابات السياسات المنسقة  في إطار إشراك أصحاب المصلحة المتعددين وتطوير الشراكات 
الحماية  و العمالةع العالمي لألمم المتحدة بشأن  تنفيذ المسرّ  والمتكاملة، بما في ذلك من خالل

ً  االجتماعية   . للتحوالت العادلة دعما

 3-8، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 )د(45، 28

 4-ألف
1-3 ،4-4 ،5-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،10-4 

2022-2027 

سوق العمل،  في فرص التحديات وال تحليل االتجاهات وبغية لعمالة  ل تقييم سريعة وتشخيص عمليات 
 . المساواةأوجه انعدام مع التركيز على أوضاع النزاعات أو الهشاشة، بما في ذلك في 

41 ،42 ،43 3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5 4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

المهارات؛ دور سياسات  تنمية العمالة وسياسات البحوث المحدثة والجديدة، بما في ذلك: تمويل 
التجارة   انعكاسات؛ والعمل الالئق بين اإلنتاجية القائمة عدة انتقاالت عادلة؛ العالقة  في دعم العمالة

فرص عمل الئقة؛  من أجل استحداث  الصغيرة والمتوسطة  تنمية المنشآت عمالة؛  واالستثمار على ال
في األجور ودخل   التبايناتسوق العمل )بما في ذلك  الرأسية واألفقية في أوجه انعدام المساواة 

 . منهجيات تقييم األثر/ التشخيص على العمالة العمل(؛ 

18 ،21 ،23 ،28 ،44  ،
 )و(45)ب(، 45

1-1 ،1-2 ،3-1 ،3-2 ،3-3، 
3-4 ،3-5 ،4-1 ،4-2 ،5-1 ،5-2  ،
5-3 ،5-4 ،6-2 ،6-3 ،6-4 

4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

،  3-4، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 18 ، (ر)11 . ، بما في ذلك في المناطق الريفيةالمنظم المساعدة التقنية في عمليات إضفاء الطابع تقديم 
6-3 

4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

 تعزيز اإلنتاجية وضمان حصة عادلة  الرامية إلى  تقديم دعم أقوى في تصميم وتطوير السياسات  
 . من مكاسب اإلنتاجية

15 ،18 ،19 ،23 1-1 ،1-2 ،3-1 ،3-2 ،4-1 ،4-2  ،
5-2 

4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

االستخدام.  وخدمات   سياسات سوق العمل النشطة  المحدثة لتطوير وتنفيذ وتقييمتقديم المساعدة التقنية 
مقدمي الخدمات وتعزيز األطر  من  خدمات التوظيف العامة وغيرها اتتعزيز قدروبالتوازي، 

 181 رقمو 88ن رقم ياالتفاقيتعلى من خالل حملة التصديق السيما الوطنية، السياسية والقانونية 
 . وتنفيذهما

 4-4 5-3، 3-2، 2-2، 1-2 31 (، ل)11، 8

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

خلق فرص العمل، بما في ذلك في    تحديث المساعدة التقنية بشأن مساهمة االستثمار العام في
على العمالة وبناء   هاتقييم أثرعمليات من خالل  اتاالستثمار المناطق الريفية، مع تعزيز تأثير

 . هج االستثمار كثيفة العمالةواستراتيجيات ونُ  القدرات

18 ،31 ،36 ،41 ،42  ،
43  

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5 4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 
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 الفقرات المقابلة   النتائج رفيعة المستوى
 من االستنتاجات 

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022 -2023 ) 

 غايات أهداف التنمية  
 المستدامة 

 اإلطار الزمني 

 4-4 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 43 ،42، 41، 36، 31 .هاوتقييم  هاتنفيذو العامة االستخدامدعم تصميم برامج بغية   التقنيةتقديم المساعدة  

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

العمل الالئق  و اإلنتاجيةو السياساتاتساق  منها:رئيسية،  مواضيع  بشأنالهيئات المكونة   اتناء قدرب
 )تعزيز بين التجارة واالستثمار والعمل الالئقالقائمة  الروابطر واالستثماة وفي المناطق الريفي

من أجل  مهارات برنامج الالمهارات )على سبيل المثال، المنشآت متعددة الجنسية( وتنمية  إعالن
 .  ومنهجيات التشخيص/ التقييم( التجارة والتنويع االقتصادي

19 ،20 ،21 ،23 ،25  ،
38 

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5، 
4-2 ،4-3 ،5-1 ،5-2 ،5-3 ،5-4 

4-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 

2022-2027 

 إرساء بيئة مؤاتية لمنشآت أكثر استدامة وإنتاجية : 2المكّون 

المستدامة    للمنشآت مؤاتيةبيئة  تعزيزبغية بناء القدرات أنشطة و  السياسيةحديث البحوث والمشورة ت
 . من أجل جعل هذه البيئة أكثر مؤاتاةتنفيذ التدخالت السياسية والمؤسسية والتنظيمية وكيفية 

22 ،23 ،24 4-1 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 

تنمية المنشآت المستدامة  التي تؤثر على  قييم السياسات والقيود المؤسسية والتنظيمية  عمليات ت
 . الالئقالعمل فرص  واستحداث

22 ،23 ،24 4-1 ،4-2 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 

البيئة  أن تجعل  التي من شأنها المؤسسية والتنظيميةالتدخالت تنفيذ السياسات و  بغرضدعم تقديم ال
 . بيئةهذه ال العقبات التي تعترض   لتذليل إلى جانب الجهود المبذولة  أكثر مؤاتاة للمنشآت، 

 6-8، 5-8، 3-8، 2-8، 1-8 4-4، 3-4، 2-4، 1-4 22)و(، 10

9-2 ،9-3 
2022-2027 

  ، المنشآت المستدامةمن أجل   األنشطةبشأن التخطيط الستمرارية المقدمة  التقنيةتحسين المشورة 
 . المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامنيسيما  ال

22 ،23 ،24 4-1 ،4-4 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 

القائمة في هذا  من خالل إزالة الحواجز روح تنظيم المشاريع تعزيز بغية   التقنيةالمساعدة  تقديم 
االبتكار وخلق فرص العمل الالئق، بما في ذلك  من أجل تحفيز   الصدد واتخاذ تدابير محفزة خاصة

 .االقتصاد االجتماعي والتضامنيفي كيانات 

22 ،23 ،24 4-1 ،4-3 ،4-4 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 

المنشآت المستدامة والعمل  ما يتعلق بفي تطوير السياسات وبناء القدرات في التقنيةالمساعدة  تقديم 
 . العالميةواإلمداد سل التوريد الالئق في سال 

22 ،23 ،24 3-1 ،4-2 ،4-4 ،5-1 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 

، بما في ذلك  العامة السياسات بشأن  حواراتالإثراء  بغية   البيّناتعلى  ةث القائم والبحإجراء 
  اتالتجارة واالستثمار لالستفادة إلى أقصى حد من، ة متعددة الجنسي المنشآتإعالن  عناصر

السلوك  لعمل الالئق، بما في ذلك من خالل من أجل المضي قدماً با التوريد واإلمداد سالسلو
تأثير الضمان االجتماعي على إنتاجية  كما ستتناول هذه البحوث   المسؤول لقطاعات األعمال.

االجتماعي   وطرق تسهيل الوصول إلى الضمانالمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر 
 . والعاملين لحسابهم الخاصتلك المنشآت للعاملين في  

22 ،23 ،24 ،25 3-1 ،4-4 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6 

9-2 ،9-3 
2022-2027 
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 الفقرات المقابلة   النتائج رفيعة المستوى
 من االستنتاجات 

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022 -2023 ) 

 غايات أهداف التنمية  
 المستدامة 

 اإلطار الزمني 

 تعزيز حماية العمال وضمان نوعية العمالة ومكافحة أوجه انعدام المساواة : 3المكّون 

 ،5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 32 . العمالةأطر سياسة  العمل داخل نوعيةلتعزيز جوانب  التقنيةالمساعدة توفير 
6-1 ،6-2 ،6-3 ،6-4 ،7-2 ،7-3  ،
7-4 ،7-5 ،8-1 ،8-3 

4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 

صالح  ذلك ل سواق عمل شاملة، بما في أل  للترويج التقنية واإلرشادات والمشورة  البيّناتتحديث قاعدة 
اإلعانات   حصولهم علىتحسين    العامة، بغية السياساتومراعاتها في  ألشخاص ذوي اإلعاقة  ا

 . والخدمات

34 3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5، 
6-1 ،6-2 ،6-3 ،6-4 ،7-2 ،7-3  ،
7-4 ،7-5 ،8-1 ،8-3 

4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 

التركيز على الشباب   مع، (2030-2020) الشباب  بشأن عمالةتنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية  
 . أو التدريب أو العمل غير الملتحقين بالتعليم

29 3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5 4-4 ،4-5 

 باء -8، 8-8، 8-6، 8-5، 8-1

9-2 

2022-2027 

مواصلة تنفيذ   المتعددين، بما في ذلك من خالل تعزيز الشراكات العالمية ألصحاب المصلحة  
 . المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب

29 3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5 4-4 ،4-5 

 باء -8، 8-8، 8-6، 8-5، 8-1

9-2 

2022-2027 

  ةشامللتنمية المهارات والتعلم المتواصل، تكون   نُظم  بشأن تطويرواإلرشادات  التقنيةالمشورة تقديم 
الفئات  لصالح   واالرتقاء بها تأهيلهاالمهارات وإعادة تدابير الكتساب تصميم وتنفيذ  ؛ ويقودها الطلب

والتعلم الجيد؛ إرساء نُظم معلومات بشأن تدريب قائم على العمل توفير    ؛ المحرومة والسياقات الهشة
 . المهارات التطلعية

10 ،30 5-1 ،5-2 ،5-3 ،5-4 4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 

خدمات استخدام تكون سوق العمل و لبرامج  بشأن صياغة وتنفيذ  واإلرشادات  التقنيةالمشورة تقديم 
  في الغالب  يعانونتسهيل عمليات االنتقال وسبل العيش، بما في ذلك لمن وتسمح ب شاملة ومتكاملة 

 . ، مثل الشباب والنساء، بما في ذلك في المناطق الريفيةهم خطر استبعادمن 

31 3-5 ،5-1 ،6-2 ،6-4 ،7-3 ،8-3 4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 

في   ونشرها خدمات االستخدام في  سوق العملمعلومات تحديث األدوات واإلرشادات وتعزيز 
 . لعمال وأصحاب العملصفوف ا

31 3-5 4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 
9-2 

2022-2027 

حاالت الكوارث أو    بشأن االستثمارات كثيفة العمالة في  واإلرشادات التقنيةالمشورة توفير 
 . االستخدام العامةبرامج   في إطارالنزاعات، بما في ذلك 

36 3-4 ،3-5 4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 
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 الفقرات المقابلة   النتائج رفيعة المستوى
 من االستنتاجات 

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022 -2023 ) 

 غايات أهداف التنمية  
 المستدامة 

 اإلطار الزمني 

الجديد   الرائدالعمل، بما في ذلك نشر التقرير  نوعيةالتفاوت وجوانب أوجه  بشأنث و بحإجراء 
ً   لمنظمة العمل الدولية من   تلك البحوثنشر   إلى جانب  االجتماعي،  يُعنى بالحوارتقرير وهو ، سنويا

، بما في ذلك قاعدة  تتعلق بالسياسات العامة  وأوقواعد بيانات إحصائية  مدمجة خالل منصات
 . واالستجابة لألزمات الجماعية اتفاقات المفاوضة بشأن البيانات  

44 1-4 ،6-1 ،6-2 ،6-3 ،6-4 ،7-3  ،
8-3 

4-4 ،4-5 

8-1 ،8-5 ،8-6 ،8-8 

9-2 

2022-2027 

 : تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمعايير 4المكّون 

معايير العمل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك من خالل   لكافةتعزيز التصديق والتنفيذ الفعال 
جميع معايير العمل الدولية ذات   إزاءالحمالت المتعلقة بالمعايير وبناء قدرات الهيئات المكونة  

 . الصلة

37 ،38 2-1 ،2-2 ،2-3 ،2-4 4-7 ،8-5 ،8-7 ،8-8 2022-2027 

حمالت  إطالق وتنفيذهما،   181 رقمو 88الجارية للتصديق على االتفاقيتين رقم  على ضوء الحملة 
 .205 رقمو 204والتوصيتين رقم  122االتفاقية رقم  بشأن

37 ،38 2-1 ،2-2 ،2-3 ،2-4 ،3-5 4-7 ،8-5 ،8-7 ،8-8 2022-2027 

 وتنمية المعارف والشراكات : تعزيز دعم التنفيذ من خالل مساعدة تقنية أكثر استجابة 5المكّون 

،  43، 42، 41، 40، 39 . أكثر استجابة  ارفالمع خدمات لتطويرو تقنيةمساعدة توفير 
44 

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5، 
 2-، ألف1-ألف

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

9-2 

2022-2027 

والحماية   للعمالةع العالمي ، ال سيما من خالل المسرّ العمالةتعزيز الشراكات بشأن تنفيذ سياسات 
 . للتحوالت العادلةدعماً االجتماعية 

،  3-8، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 )د(45، 28
 2-، ألف1-ألف

1-3 ،5-4 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

9-2 ،10-4 

2022-2027 

واألدوات المبتكرة الجديدة   بشأن قضايا التنفيذ من خالل التعاون اإلنمائي  السياسيةتعزيز المشورة 
ورصد السياسات وتقييمها( ومرافق الدعم   األدوات الخاصة بتقييم تأثير العمالة والتشخيص منها)

 . التقني

39 ،40 ،41 3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4 ،3-5 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

9-2 

2022-2027 

تعزيز دور الشركاء االجتماعيين  و لمساعدتها على مواجهة األزماتالدول األعضاء   إلىدعم تقديم ال
السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وكذلك في تعزيز السالم والقدرة على   وضعفي 

 . الصمود

42 3-1 ،3-4 ،8-3 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

9-2 

2022-2027 

حوار   تلك الماثلة في األفق من أجل إرساءالتنفيذ و في الجديدة   المشاكلبشأن  المعارف تعزيز
 . العامة السياساتعن مستنير 

44 3-1 ،3-2 ،3-4 ،3-5 8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

9-2 

2022-2027 
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 الفقرات المقابلة   النتائج رفيعة المستوى
 من االستنتاجات 

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022 -2023 ) 

 غايات أهداف التنمية  
 المستدامة 

 اإلطار الزمني 

أو تتعلق  المتعلقة بالتنفيذ من خالل منصات متكاملة وقواعد بيانات إحصائية   المعارفتحسين نشر 
 . بالسياسات العامة

،  6-8، 5-8، 3-8، 2-8، 1-8 1-ألف، 3-5، 3-1 44
 باء -8، 8-8

9-2 

2022-2027 

 ز اتساق السياسات : إعادة التأكيد على والية منظمة العمل الدولية ودورها الريادي داخل النظام متعدد األطراف وتعزي6المكّون 

سياسات   بغية تنفيذشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها في النظام متعدد األطراف تقوية ال
لقضايا  االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية والتجارية واالستثمارية المؤيدة للعمالة والمراعية 

 . الجنسين

 5-4، 4-4 4-ألف، 1-3 )أ( 45

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
8-8 

2022-2027 

والحماية   للعمالةع العالمي  تكامل أقوى للعمالة والحماية االجتماعية كجزء من تنفيذ المسرّ 
 . للتحوالت العادلةدعماً االجتماعية 

 4-5، 5-4، 4-4، 3-1 4-، ألف3-8، 1-3 )د(45، 28

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
8-8 

10-4 

2022-2027 

إلى   التقنيةالمساعدة  تقديم  النظراء حول مفاهيم وتقديرات األجور المعيشية و يراجعهاث و بحإجراء 
 . لدول األعضاء عند الطلبا

 5-4، 4-4 3-7 )ب(45

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
8-8 

2022-2027 

من أجل  التمويل، بما في ذلك أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والتعاون الدولي بشأن  شراكات إرساء 
 .تقديم الدعم التقني والمالي للبلدان النامية

 5-4، 4-4 4-ألف (ه)45

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
8-8 

2022-2027 

 ،5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 29 . في هذا المجالالمبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب لتعزيز إطار متماسك ومتكامل تنفيذ 
 4-ألف

4-4 ،4-5 

8-1 ،8-2 ،8-3 ،8-5 ،8-6  ،
 باء -8، 8-8

2022-2027 

 




