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  ًمقدمة  -أوال 

واليتها الدستورية ووظيفتها  بفضل    منظمة العمل الدولية في عالم تتزايد فيه معدالت الفقر وأوجه انعدام المساواة، تتحلى   .1
المعيارية وطبيعتها الثالثية، باألهلية وااللتزام من أجل الترويج لعقد اجتماعي عالمي جديد يمكنه أن يعكس مسار هذه 

لعام   المستدامة  التنمية  برنامج  بشأن  التقدم  إحراز  ضمان  وبغية  الغرض  ولهذا  السلبية.  )برنامج   2030االتجاهات 
الدولية   (، ينبغي2030 عام العمل  التحديات والفرص    لمنظمة  إيجاد حلول ناجعة متمحورة حول اإلنسان ومكيّفة مع 

 الموجودة في عالم العمل والناجمة عن األزمات الراهنة والتقدم التكنولوجي وتغير المناخ والتحوالت الديمغرافية.  
ى تصميم البرنامج من أجل النهوض بالعدالة  . وقد جر2025-2024وتعرض هذه الوثيقة برنامج العمل المقترح للفترة   .2

منظمة االجتماعية والعمل الالئق، في بيئة تتسم بتحول استثنائي وبالتقلب وانعدام اليقين، عن طريق االستناد إلى إعالن  
نظمة م)إعالن العدالة االجتماعية( وإعالن مئوية  2008، بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة العمل الدولية
رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور  والنداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات    ، 2019،  من أجل مستقبل العمل  العمل الدولية

كوفيد أزمة  من  للخروج  اإلنسان  الصمود19-حول  على  وقادراً  ومستداماً  شامالً  يكون  واستنار   ،  العالمي(.  )النداء 
با والالبرنامج  والخطة    التي  المعنيةقرارات  الستنتاجات  اإلدارة  مجلس  وبقرارات  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمدها 

 والدروس المستخلصة من عمل المنظمة السابق. 2025-2022للفترة  منظمة العمل الدوليةاالستراتيجية ل

   ًبرنامج عالمي للعدالة االجتماعية   - ثانيا 

رات الجيوسياسية واألحداث المناخية الكارثية وارتفاع  واشتداد التوت  19-كوفيدبما فيها جائحة    -أدت األزمات العالمية   .3
التقدم االجتماعي   يتهدد  وانعدام المساواة في عالم العمل، مما  االستضعافومواطن    االختالالتإلى مفاقمة    -تكلفة المعيشة  

واالقتصادي المحرز ويسبب عكس مساره في بعض المجاالت. وقد أدى ذلك في العديد من البلدان إلى تقويض الهيكل 
ً الثالثي والحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق األساسية في العمل وتطبيق معايير العمل الدولية  . ، تقويضاً جسيما

سارعة وانتشار الرقمنة والطرائق الجديدة في تنظيم اإلنتاج والعمل تحديات ومخاطر وتمثل التطورات التكنولوجية المت .4
العمل.   عالم  في  تحويلي  تغير  لنشوء  بفرص  أيضاً  تبشر  أنها  بيد  العمل،  حقوق  انتكاس  في  العمل   أماتتمثل  أسواق 

 لتحديات وانتهاز تلك الفرص.غير كافية من أجل التصدي لهذه ا  فهي وسياسات ومؤسسات الحماية االجتماعية الراهنة
ل .5 القيم األساسية  المشتركة" قد وضع  الذي يحمل عنوان "خطتنا  المتحدة  العام لألمم  العمل وكان تقرير األمين  منظمة 

، ال سيما عن طريق المسّرع العالمي بشأن أمام المنظمة  عظيمة الشأن  يمثل فرصة، مما  تلك الخطة  في صميم  الدولية
  منظمة العمل الدولية المبادرات التي يتعين على    وهذه مبادرة منجتماعية من أجل انتقال عادل.  الوظائف والحماية اال

االستفادة منها بغية مواجهة المخاطر الناجمة عن تجزؤ االستجابات متعددة األطراف للمشاكل االجتماعية التي تعيق 
 ئق.جتماعية عن طريق العمل الالالعدالة االالجهود الرامية إلى تحقيق 

للجهود الجارية الرامية إلى تركيز عمل   .6 على عدد محدد من النتائج    منظمة العمل الدولية وفي هذا السياق، ومواصلةً 
 من أجل تحقيق ما يلي: 2025-2024للفترة  منظمة العمل الدولية)انظر الشكل أدناه(، جرى تصميم برنامج 

اإلدارة السديدة في عالم العمل باالستناد إلى معايير    ودةج  بشأن  منظمة العمل الدوليةتحديث وتعزيز ونشر نموذج   •
 ؛ (2و 1ن االعمل الدولية والحوار االجماعي والهيكل الثالثي، باعتبار ذلك قيمة مميزة تضيفها المنظمة )النتيجت

ور حول  تقديم الدعم إلى الهيئات المكونة من أجل إعداد سياسات ومؤسسات العمل وتكييفها بغية تحقيق انتعاش متمح •
 ؛ (6و 5و 4و 3اإلنسان ينشئ وظائف الئقة ويوسع نطاق الحماية ليشمل الجميع )النتائج 

زيادة اتساق السياسات واالستثمارات من أجل تحقيق العدالة االجتماعية والعمل الالئق على المستوى العالمي وضمن  •
 (. 7ي مجاالت رئيسية شاملة )النتيجة عالمي للعدالة االجتماعية وبرامج عمل مخصصة ف تحالف البلدان من خالل 

رات تهدف إلى ي، تغي العمل الدولية   وتتضمن جميع النتائج السياسية، بالتوازي مع حفاظها على استمرارية عمل منظمة .7
تركز حصائل  والدول األعضاء.  في  االستجابة بصورة أفضل لالحتياجات الملحة والتحديات التي تواجه الهيئات المكونة  

؛ السمة المنظمة؛ المساواة وعدم التمييز؛ سالسل التوريد واإلمداد؛ االقتصاد  والرقمي  ضراألخ  ناالقتصادا  :علىمحددة  
 ن.ااالستجابة إلى األزمات؛ السالمة والصحة المهنيتو االجتماعي والتضامني
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خبرات الصصات التي تستند إلى  التخ  ومتعددة  التعاونية والمتكاملةوجرى تصميم النتائج كي تحفّز االستجابات السياسية   .8
ذلك تقوية العمل الجماعي والتعاون على   يقتضي. وفي المقابل، منظمة العمل الدوليةفي مجاالت تقنية مختلفة من عمل 

 )مركز تورينو(.   لمنظمة العمل الدوليةالتابع المحّدث كامل نطاق المكتب، بما في ذلك بمشاركة مركز التدريب الدولي 
على الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي   منظمة العمل الدولية على قدرة    2025-2024البرنامج للفترة    ويعتمد تنفيذ .9

لالمتياز فيما يتعلق بالمعارف المرتبطة بقضايا عالم العمل. كما أنه يعتمد على قدرة المنظمة على تسخير السياسات  
اإلنما والتعاون  الشراكات  االبتكارية وتوسيع نطاق  هيئاتها  والممارسات  العالمية عن طريق  بالريادة  ئي واالضطالع 

العمل تلك في ثالثة   النتائج وتتسم بالشفافية. وقد ُجمعت مجاالت  إدارة فعالة وناجعة وموجهة نحو  اإلدارية وضمان 
 ة محددة.تمكينيعوامل 

 2025- 2024في مقترحات البرنامج للفترة  الواردة موجز عن العناصر المقترحة 

 

 المعياري وتعزيز الحوار االجتماعي  منظمة العمل الدولية تحديث نظام 

بالتالي معالم عالم  ورسمت  أدت مجموعة معايير العمل الدولية التي وضعتها المنظمة إلى رسم معالم قوانين العمل،   .10
االستخدام ومكان العمل وآثار الرقمنة واألتمتة   ةالعمل ككل. وبغية مواكبة التغيرات الناشئة في اتجاهات مختلفة منها عالق

  منظمة العمل الدولية تعزز تحديث نظام   1، فإّن النتيجة  وسبل المعيشة  في سوق العمل وأثر تغير المناخ على الوظائف
ميع  المعياري، بما في ذلك هيئات اإلشراف وآلية استعراض المعايير، وتصاحبها المساعدة التقنية بغية ضمان متابعة ج

المعايير، إدماج  التصديقات وتعزيز  المبادئ والحقوق األساسية في    بالترافق مع  توصياتها وزيادة عدد  التركيز على 
العمل والصكوك القطاعية في التجارة واالستثمار وخطط التنمية وإطار األمم المتحدة للتعاون والبرامج القطرية للعمل 

 سل التوريد واإلمداد. الالئق وبغية تعزيز العمل الالئق في سال
على قوة الشركاء االجتماعيين وإدارات العمل    تجددجتماعي ماعقد    إزاءالمعياري    منظمة العمل الدوليةيقوم نهج  كذلك،   .11

الفع واالعتراف  النقابية  بالحرية  يتعلق  فيما  المؤثر،  االجتماعي  والحوار  الجماعية    لي الفعالة  المفاوضة  في  بالحق 
  لمنظمة العمل الدولية استراتيجية من أجل دعم الهيئات المكونة    2قين أساسيين. وتضع النتيجة  باعتبارهما شرطين مسب
اإليجابي في عالم العمل عن طريق تحسين قدراتها وقدرتها على الصمود من    رئيسية وقادة التغييربصفتها جهات فاعلة  

اعية والبيئية. ويشتمل ذلك على برنامج مخصص  أجل توسيع نطاق عملياتها والتأثير في السياسات االقتصادية واالجتم
عنى بتسخير كامل إمكانات الشركاء االجتماعيين ويمّكنهم من تأدية دور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، تصاحبه  يُ 

لية تنمية القدرات المتعلقة بعمليات التخطيط في األمم المتحدة والتفاعل مع المنظمات متعددة األطراف والمؤسسات الما
 الدولية. 
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االجتماعية

إعالن المئوية

النداء العالمي

برنامج عام 

2030

تقرير األمين 

العام لألمم 

خطتنا  المتحدة 

 المشتركة

اإلدارة السديدة

 يئات مكونة ث ثية  وية وتمثيلية  2

وم ثرة وحوار اجتماعي فعال 

إجراءات معيارية م حكمة ومحد ثة   1

من أجل تحقيق العدالة االجتماعية 
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 العمل ال ئق من أجل تحقيق العدالة االجتماعية 

يتطلب تكييف    ،إّن وجود نهج متمحور حول اإلنسان من أجل االنتعاش من األزمات العديدة التي تؤثر على عالم العمل .12
حاجة إليه. وترمي برنامج العمل الالئق كي يلبي االحتياجات المتغيرة لدى الهيئات المكونة ويصل إلى من هم في أمّس ال

( إلى التصدي للتحديات الراهنة التي تفرضها التحوالت  6و  5و  4و  3االستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق النتائج المعنية )
. ويتمثل أحد االبتكارات الهامة في دمج إجراءات  خضرألوا  الرقمي  ينفي عالم العمل، ال سيما توسيع نطاق االقتصاد

المتواصل وبرامج  إعداد أطر سياسة العمال المهارات والتعلم  العمل ونظم  لتعزيز مؤسسات  ة مع اإلجراءات الالزمة 
 الوظائف الالئقة.  توليدمن أجل  األساسيةسوق العمل 

منظمة العمل وضمن جميع تلك النتائج، يولى اهتمام معزز الحتياجات وطموحات كل الفئات التي هي بأمس الحاجة إلى   .13
غالباً    وهنّ في العمل الالئق والعدالة االجتماعية. وتضم تلك الفئات النساء،    عجزه أشد أوجه الوتلك التي تواج   الدولية 

األشد تضرراً أثناء األزمات؛ العمال وصغار أصحاب المشاريع في االقتصاد غير المنظم؛ العاملين لحسابهم الخاص؛  
بالعمالة الملتحقين  غير  الشباب  األطفال؛  وعمل  الجبري  العمل  المهاجرين   ضحايا  العمال  التدريب؛  أو  التعليم  أو 

 والمنزليين؛ عمال المنصات؛ فئات أخرى معرضة بصورة كبيرة للتخلف عن الركب.

 عالمي للعدالة االجتماعية وزيادة اتسا  السياسات تحالف

قيق تنمية راسخة من أجل تح  1عالمي للعدالة االجتماعية   تحالفيتمثل أحد أهم ابتكارات البرنامج المقترح في إنشاء   .14
الكفيل   طاراإل  التحالفومستدامة وشاملة عن طريق تعزيز التضامن العالمي واتساق السياسات والعمل المنسق. وسيمثل  

المكونة  بأن الهيئات  العمل الدولية   الثالثية  يضم  الدولية    لمنظمة  المالية والتجارية  المتحدة والمؤسسات  وكيانات األمم 
وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألكاديميات، بغية ضمان إسناد األولوية للعدالة االجتماعية 

وا اإلنمائي  التعاون  وفي  والعالمي  الوطني  المستوى  على  السياسات  عملية وضع  في  الالئق  المالية  والعمل  التفاقات 
عن طريق توفير استجابة متسقة ومتعددة    2030في تنفيذ برنامج عام    التحالفوالتجارية واالستثمارية. كما سيسهم  

 األطراف للمشاكل االجتماعية واالقتصادية في العالم. 
اق السياسات بغية تحقيق  الحاجة إلى بذل جهود منسقة من أجل تعزيز اتس  تحديداً   7، تتناول النتيجة  التحالفوضمن إطار   .15

نطاق   وضمن  والوطنية  واإلقليمية  العالمية  المستويات  على  االجتماعية  الدوليةالعدالة  العمل  خمسة منظمة  وهناك   .
مجاالت ذات أولوية من المقترح أن يجري التنسيق بشأنها بصورة مكثفة على نطاق المكتب وأن تكون بمثابة منافذ 

المساواة بين الجنسين وعدم    :، وتلك المجاالت هيالتحالفكات والتعاون في سبيل دعم  تؤدي إلى االستفادة من الشرا
التمييز واإلدماج؛ االنتقاالت من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم؛ االنتقاالت العادلة نحو اقتصادات ومجتمعات  

 الئق من أجل االستجابة إلى األزمات.مستدامة بيئياً؛ العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد؛ العمل ال

 أولوية  املة وبرنامج عمل بوصفهاالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واإلدماج  

النتائج    واصلت .16 الدولية التزام    إنفاذجميع مقترحات  العمل  الجنسين وعدم    منظمة  بين  المساواة  ببرنامج تحويلي بشأن 
محددة. باإلضافة    حصائل ونواتجيه إعالن المئوية والنداء العالمي، عن طريق  التمييز واإلدماج، على النحو الذي دعا إل

ً إلى ذلك، فإّن البرنامج يضم برنامج عمل مخصص ، يضمن إحراز تقدم ثابت في هذا المجال من  7في إطار النتيجة    ا
 لشراكات.خالل تقديم دعم تقني متكامل إلى الهيئات المكونة وتنمية القدرات وحشد الموارد وإرساء ا

 الوظائف التمكينية 

التغيير في المجاالت السياسية من خالل زيادة فعالية وكفاءة أن تسّرع  الثالثة المقترحة    تمكينيةالعوامل ال  من  من المتوخى .17
معارف ال، فضالً عن زيادة قدرتها على إرساء قاعدة  اإلدارةتقييم والواإلشراف و   منظمة العمل الدوليةاإلدارة السديدة في  

 توسيعها عن طريق البحوث واإلحصاءات والشراكات واالبتكار والتعاون اإلنمائي. و
ال .18 العامل  البحوث   ألف  تمكينيويهدف  بشأن  المكونة  الهيئات  إلى  المقدم  التقني  ودعمه  المكتب  قدرة  تعزيز  إلى 

ة والعقد االجتماعي الجديد  بشأن اتجاهات العدالة االجتماعي  طليعيةواإلحصاءات. وتتضمن االستراتيجية توليد معارف  
ومفهوم   الالئق  والعمل  اإلنتاجية  غرار  على  الرئيسية  المعيشالوالقضايا  تحسين    يدخل  على  تركز  أنها  كما  الكافي. 

 
 ./17/1GB.346/INSانظر أيضاً الوثيقة   1
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للتعاون اإلنمائي، ال سيما بغية تعزيز الدعم المقدم    منظمة العمل الدوليةبرنامج    من أجلوزيادة حشد الموارد    تواصلال
 إلى الهيئات المكونة في البلدان. 

المتعلق بتحسين الريادة واإلدارة السديدة على زيادة الجهود المبذولة من أجل الترويج لصك    باء  تمكينيويشتمل العامل ال .19
ه حيز التنفيذ فيضمن تمثيالً أكثر إنصافاً داخل  كي يتسنى دخول  منظمة العمل الدوليةبشأن تعديل دستور    1986عام  

إدارة   الدولي  كتبممجلس  إلى دعم عمليات األجهزة اإلدارية في المنظمة العمل  ، فضالً عن إطالق مبادرات ترمي 
 مناسبة وإلى استعراض االجتماعات اإلقليمية. تباالستفادة من تكنولوجيا

نها مبادرات ترمي إلى تحسين اإلدارة الموجهة نحو النتائج والشفافية والفعالية  أولويات من بي   جيم  تمكينييضم العامل الو .20
الجنسين واإلدماج   بين  الكفاءة والتنوع والتوازن  على  بالتركيز  البشرية،  الموارد  استراتيجية  التكلفة وتنفيذ  من حيث 

ال عدم  بسياسة  االلتزام  أجل  من  المبذولة  الجهود  ً وتحسين  إطالقا ي  تسامح  الجنسيين فيما  واالعتداء  باالستغالل  تعلق 
 والتحرش الجنسي والتحرش في مكان العمل.

  ً  النتائج السياسية  -   ثالثا

 إجراءات معيارية م حكمة ومحد ثة من أجل تحقيق العدالة االجتماعية  : 1النتيجة  

 االستراتيجية 

أدوات اإلدارة السديدة الرئيسية    تشّكلمعايير العمل الدولية والدعم التقني المقدم من أجل تطبيقها واإلشراف عليها    ما فتئت  .21
دعم مؤسسات سوق العمل وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل التي تحمي    بهدف  منظمة العمل الدوليةفي  

مة بغية تعزيز العدالة  حاس   لم عمل تلبى فيه الحاجة إلى إجراءاتالنهج المتمحور حول اإلنسان الهادف إلى تحقيق عا
بالكامل من  االستفادة  بغية  الدولية  العمل  نظام معايير  تحديث  بد من  المساواة. وال  انعدام  أوجه  االجتماعية ومعالجة 

لمعايير العمل . وسيؤدي تسريع االستعراض الثالثي  تجّددإمكاناته بصفته خطة عمل من أجل تحقيق عقد اجتماعي م
بمجموعة معايير واضحة    منظمة العمل الدوليةإلى تزويد    ،الدولية وعملية وضع معايير هادفة إلى سد الفجوات التنظيمية

وُمحكمة ومحدثة. ومن شأن إدخال تحسينات متواصلة على طرق عمل نظام اإلشراف وزيادة اليقين القانوني فيه أن  
 التقارير وعبء عمل هيئات اإلشراف. تقديم عبء نويخفف في الوقت ذاته ميزيد سلطته 

وقد دعيت آلية استعراض المعايير إلى مضاعفة جهودها بغية ضمان استمرار مالءمة مجموعة المعايير عن طريق   .22
العمل.  تنفيذ جميع توصياتها. وستهدف عملية وضع المعايير إلى تضييق الفجوات التنظيمية الناجمة عن تغير أنماط عالم  

التصديق على المعايير   جعل  وسيجري تكثيف المساعدة المقدمة إلى الهيئات المكونة من أجل دعم جهودها الرامية إلى
 ، مع مراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.  إلى الحماية في الوقت الراهن  العاملينجميع    احتياجاتمع    يانتماشي   وتطبيقها

األساس للعمل المعياري الراسخ. وسيجري دعم هيئات اإلشراف من أجل    رحجوال يزال نظام اإلشراف ذو الحجية   .23
ت باستخدام  المتوافقة  الممارسات  تقاسم  تحديثها وتحسين  عام    كنولوجيازيادة  مع خطة عمل  تمشياً    2016المعلومات 

تحسين المساعدة المقدمة  الرامية إلى تعزيز نظام اإلشراف. وينبغي ضمان اليقين القانوني عند تفسير المعايير. وسيجري  
 في تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق المعايير.  تعتمد التوافقإلى الهيئات المكونة على المستوى الوطني كي 

الد .24 إلى  ومستنداً  اإلنمائي  بالتعاون  مدعوماً  المعياري،  العمل  العمال  رووسيركز  على  التقييمات،  من  المستخلصة  س 
االجتماعي وتعزيزها وإنفاذها؛   ضمانالعمل وال  وانينتصميم ق  :هنيين القانونيين من أجلوأصحاب العمل والمشّرعين والم 

إجراء حوار اجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية القائمة على احترام الحرية النقابية؛ توطيد ثقافة وقائية بشأن  
ضطلع بها المنشآت الساعية إلى تعزيز سلوك السالمة والصحة. وسيرسم العمل المعياري معالم العناية الواجبة التي ت

 اإلدارة السديدة. صعيدعلى االجتماعي و المسؤول على الصعيد األعمال
ستعكف   .25 األطراف،  متعدد  النظام  في  المعياري  العمل  اتساق  ضمان  الدوليةوبغية  العمل  نطاق   منظمة  توسيع  على 

لمتحدة )مثل نداء األمين العام لألمم المتحدة للعمل من  مع مبادرات حقوق اإلنسان التابعة لألمم ا  :هادعيمالشراكات وت
أجل حقوق اإلنسان( واآلليات )مثل هيئات األمم المتحدة لرصد تطبيق المعاهدات عن طريق مفوضية األمم المتحدة 

للمساواة    5-8الدولي    إلئتالفوا  7-8تحالف  الالسامية لحقوق اإلنسان(؛ مع ائتالفات أهداف التنمية المستدامة، بما فيها  
تقرير "خطتنا المشتركة" عن طريق    في  فيما يتعلق بالبعد المعياري  اإلنمائيةاألمم المتحدة    منظومةفي األجور؛ مع  

صندوق تعميم حقوق اإلنسان التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وغيرها من المبادرات؛ مع مصارف التنمية متعددة 
 باالستناد إلى معايير العمل الدولية.  ةاالجتماعي حمايةة بالاألطراف بغية تعزيز سياساتها المتعلق
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عمل   .26 الدوليةوسيتضمن  العمل  ق  منظمة  بشأن  استشارية  خدمات  تقديم  أيضاً  السنتين  فترة  وال  وانينفي    ضمان العمل 
الخبرة    بحيثمصممة    ،االجتماعي وتقاسم  والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت  الخاصة  الطبيعة  ا   المقارنةتوائم  لنُهج في 

للنساء  مناسبة  عمل  حماية  وتوفير  للوائح  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  امتثال  تحسين  بهدف  التنظيم  في  االبتكارية 
والشباب وغيرهم من العمال المحرومين المستخدمين بالدرجة األولى في مشاريع األعمال الصغيرة. وضمن اإلطار  

الرامية إلى تعزيز اتساق السياسات، سيلبي التعاون اإلنمائي الطلب المتزايد من    منظمة العمل الدوليةاألوسع لمبادرات  
جانب الهيئات المكونة في القطاعين العام والخاص على تطبيق معايير العمل الدولية في مبادراتها البيئية واالجتماعية 

 واالستثمار وفي سالسل التوريد واإلمداد.التجارة  ترتيبات ة السديدة، بما في ذلك أحكام العمل فياروالمتعلقة باإلد

 2025-2024في الفترة  منظمة العمل الدوليةتركيز محور 

 زيادة  درة الدول األعضاء على التصديق على معايير العمل الدولية 1-1 الحصيلة

منظمة  بة إلى  تكتسي عمليات وضع معايير العمل الدولية والترويج لها والتصديق واإلشراف عليها أهمية كبيرة بالنس .27
الدولية  االلتزامات وتالعمل  إلى تعزيز  التصديق  الرسمية بغية ضمان تطبيق وها  دعيم. وتهدف عملية  السمة  إكسابها 

معايير العمل الدولية بفعالية في القانون والممارسة. وتنفرد الدول األعضاء بوضع االستراتيجية تبعاً لقرارها السيادي  
ق  الدفع  إلى  الرامية  الشركاء  وجهودها  مع  بالتشاور  واحد،  وقت  في  وتطبيقها  المعايير  على  التصديق  بعملية  دماً 

االجتماعيين. واستناداً إلى الخبرة المكتسبة والدروس المستخلصة من حمالت التصديق السابقة والجارية، سيكون العمل  
منظمة  حة العالميين والمحليين. وستدعم قائماً على تقديم الدعم إلى الهيئات المكونة وسينفذ بالشراكة مع أصحاب المصل

تصديق االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة وتنفيذها،    العمل الساعي إلىجميع الدول األعضاء في    العمل الدولية
المهنيتين،   والصحة  السالمة  اتفاقية  ذلك  في  والصحة  155)رقم    1981بما  السالمة  التفاقية  الترويجي  واإلطار   )

في    بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،و(، والنظر بصورة دورية  187)رقم    2006هنيتين،  الم
المحّدثة التقنية  المعايير  الالئق   في  من أجل تغطية كل هدف من األهداف االستراتيجية  التصديق على  العمل  برنامج 

 تغطية متزايدة وتدريجية. 
 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  العمل الدولية منظمةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .28

 تسريع متابعة توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير؛ •

 إجراء تحليالت للفجوات واستعراضات ما قبل التصديق للقانون والممارسة على المستوى الوطني؛ •

ذلك عن  • في  بما  الفعال،  والتطبيق  للتصديق  الدول األعضاء    اإلعداد  والتطبيق مع  التصديق  تقاسم خبرات  طريق 
 األخرى وتقديم المشورة السابقة للتصديق بشأن مشاريع قوانين ولوائح العمل والضمان االجتماعي؛

تمثل تعهداً بتوفير الحرية النقابية    :إجراء استعراضات شاملة لسجل التصديق بهدف ضمان أّن االلتزامات المتخذة •
لجماعية باعتبارهما حقوقاً تمكينية؛ تلبي توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير؛  والمفاوضة ا

 احتياجات المنشآت المستدامة؛   وتراعي  برنامج العمل الالئق؛ تحمي العمالفي  تغطي األهداف االستراتيجية األربعة  

يق على معايير العمل الدولية ومن خالل االستفادة الكاملة  تعزيز العمل الالئق والتنمية المستدامة عن طريق التصد •
 ات التجارة واالستثمار التفضيلية.ترتيبمن 

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .29

الفريق العامل الثالثي المعني  مواصلة تطوير مكتب المساعدة الذي أنشئ من أجل تسهيل مشاركة الهيئات المكونة مع   •
 وتنفيذ توصياته على جميع المستويات، على النحو الذي وافق عليه مجلس اإلدارة؛  بآلية استعراض المعايير

نظمة بغية اتخاذ قرار بشأن صكوك جديدة محتملة يمكن  مواصلة تسهيل الحوار الثالثي بشأن سياسة المعايير في الم  •
 ها بسهولة أكبر مع األنماط المتغيرة في عالم العمل؛ تكييف

التوريد واإلمداد وتطبيقها • الالئق وسالسل  المتعلقة بالعمل  الدولية  العمل  التصديق على معايير    السعي نحو تعزيز 
الوطني  بفعالية المستوى  القانون والممارسة على  المبادئ  في  لجميع  التي ترّوج  للمعايير  إيالء اهتمام خاص  ، مع 

 والحقوق األساسية الخمسة في العمل، واتفاقيات اإلدارة السديدة؛

عد تلبية الحتياجات الهيئات المكونة، مما يضمن الوصول  المعلومات والتعلم عن بُ   تكنولوجيااستخدام    التتوسيع مجا •
 بالتصديق والتطبيق الفعال؛إلى معلومات مفيدة ومبسطة وذات صلة 
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تعزيز نهج مفصل وقائم على البيانات من أجل العمل المعياري، يكون أساسياً في تتبع التقدم المحرز بشأن أهداف   •
العمل،   إحصاءات  اتفاقية  على  للتصديق  بكثافة  الترويج  المستدامة، عن طريق  ( وجمع  160)رقم    1985التنمية 

 .2-8-8وبموجب المؤشر  7-8البيانات بواسطة التحالف 

 التطبيق الفعال لمعايير العمل الدوليةتحفيز زيادة  درة الهيئات المكونة على  2-1الحصيلة 

االلتزامات المعيارية بالعدالة االجتماعية    توضع  كي يضمن أن  منظمة العمل الدوليةسيتواصل تحديث نظام اإلشراف في   .30
ومنتظم    ، بما في ذلك عن طريق نظام محّدثقابل للقياسلى إحراز تقدم  بفعالية وتحفز ع   موضع التنفيذوالعمل الالئق  
 األمم المتحدة   منظومةبالشراكة مع    منظمة العمل الدوليةوإسناد األولوية لخدمات االستشارة التقنية في    لتقديم التقارير

 التي تحددهالفجوات المعيارية  سد اب  الكفيلةتحديد الخيارات الناجعة    على، من أجل مساعدة الدول األعضاء  اإلنمائية
 ومنع وقوع نزاعات عمل تتعلق بالمعايير.   منظمة العمل الدوليةهيئات اإلشراف في 

 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .31

بتنفيذ معايير العمل الدولية،    فيما يتعلق  الدوليةمنظمة العمل  هيئات اإلشراف في    الصادرة عن  بحث ومعالجة التعليقات •
 بما في ذلك في سياق أطر األمم المتحدة للتعاون والبرامج القطرية للعمل الالئق واستراتيجيات التنمية؛

اليد   • البحري وهجرة  العمل  ولوائح  العمل  تشريعات  الطلب، ال سيما  عند  التنظيمية  النصوص  استعراض مشاريع 
الدولية ق  العاملة  في  المكتسبة  الخبرة  إلى  استناداً  االجتماعي،  الضمان  االجتماعي   وانينواتفاقات  العمل والضمان 

 ومعايير العمل الدولية وإرشادات األمم المتحدة والصياغة المراعية لقضايا الجنسين؛  ةالمقارن

 ات القطرية؛ والبيان منظمة العمل الدوليةالوصول إلى معلومات بشأن استنتاجات نظام اإلشراف في  •

أو غيرها من التدابير الوقائية بغية معالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء النزاعات المتعلقة   توفيقرعاية ترتيبات ال •
من الدستور، تمشياً مع قرارات مجلس    24بموجب المادة    االحتجاجاتمن تفعيل إجراء    بالمعايير باعتبار ذلك جزءاً 

 اإلدارة؛

 لمتعلقة بتنفيذ أحكام العمل في اتفاقات التجارة واالستثمار.طلبات الدعم ا معالجة •
 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .32

 تسهيل عمل هيئات اإلشراف وإسناد األولوية لمتابعة توصياتها على المستوى القطري؛  •

 حسينات متواصلة عليها؛تسهيل نقاشات هيئات اإلشراف المتعلقة بطرق العمل، بهدف دعم إدخال ت •

على نحو تدريجي بغية تسهيل مشاركة الدول األعضاء والتعلم بين األقران    منتظمةالتقارير ال  تقديم  تحديث طرائق •
 عن طريق توليد بيانات متاحة للجمهور بشأن الممارسات المتوافقة؛ 

السنوية عن   • التقارير  إصدار  المستدامة  ألهداف  2-8-8  مؤشرالمواصلة  العم  بشأن  التنمية  ومواصلة   -ل  احقوق 
التي  و  2018عام    فين لخبراء إحصاءات العمل  والمؤتمر الدولي العشر  التي وافق عليهاباتباع المنهجية    - تنقيحه

، في  2-8-8أقرها مجلس اإلدارة، وضمان تحسين فهم المنهجية المذكورة ودالالت مؤشر أهداف التنمية المستدامة  
 على حد سواء؛  منظمة العمل الدوليةصفوف الهيئات المكونة وموظفي 

عمل والخبراء  مواصلة تنمية قدرات الهيئات المكونة الثالثية وأعضاء السلطة القضائية وسلطات تسوية نزاعات ال •
 القانونيين بالتعاون مع مركز تورينو. 

 زيادة  درة الهيئات المكونة وال ركاء وأصحاب المصلحة على الم اركة في العمل المعياري 3-1الحصيلة 

أمراً    ،بناء قدرة الهيئات المكونة الثالثية على المشاركة على نحو كامل وفعال في جميع مراحل الدورة المعيارية  شّكلي .33
وفيما يتعلق بجميع العمال الذين يحتاجون إلى الحماية. وبغية    لمعايير في جميع األوضاعاتأثير    ضمانمن أجل  سماً  حا

تعزيز اتساق السياسات في النظام متعدد األطراف، يتعين على منظمة العمل الدولية أيضاً أن تبني قدرة الهيئات المكونة 
  االنتعاش   صياغة استراتيجيات  عندواستخدامها وتطبيقها  ير العمل الدولية  معاي  امتالكعلى    والشركاء وأصحاب المصلحة

 .وتقاسم المعارف واستثارة الوعي تواصلالوتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على   وتطويرهاالوطنية 
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 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .34

وتنمية قدرة الشركاء االجتماعيين على المشاركة بفعالية والتطبيق  مقترحات التصديق    إجراء مشاورات ثالثية بشأن •
 ؛الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرل إلى توافق ال سيما فيما يتعلق بتوصيات توصوال

 المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين؛المشاركة في عمليات وضع المعايير، بما في ذلك المعايير  •

العمل  • )معايير  الثالثية  المشاورات  اتفاقية  مع  تمشياً  بالمعايير  المتعلقة  المسائل  بشأن  الثالثية  المشاورات  تسهيل 
 (؛144)رقم   1976الدولية(، 

ر منتظمة من المشاركة مع نظام اإلشراف بأسلوب فعال وفي الوقت المناسب، بما في ذلك عن طريق تقديم تقاري •
 الشركاء االجتماعيين؛ جانبمن  وتقديم المالحظاتالحكومات  جانب

تعزيز تعميم معايير العمل الدولية بصورة مستمرة في أطر األمم المتحدة للتعاون والبرامج القطرية للعمل الالئق  •
الخمس للمبادئ والحقوق  بالتعاون مع مركز تورينو، مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين وجميع الفئات  

 األساسية في العمل. 
 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .35

على مجموعة المعايير   الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرتسريع الفحص الثالثي الذي يجريه   •
 ؛ 2028عام  قبلالحالية، بما في ذلك عن طريق تطبيق خطة محتملة محددة زمنياً بغية استكمال االستعراض 

المتغير والتحديات    من أجلوضع خيارات   • العمل  الدولية كي تواكب عالم  العمل  مبادرات تكّمل مجموعة معايير 
ة للحدود والفجوات في التنفيذ والظروف الوطنية، سواء عن طريق اتخاذ  الماثلة أمام سالسل التوريد واإلمداد العابر

 التدابير الحالية، أم عن طريق وضع مبادئ توجيهية وأدوات إضافية؛   تنقيحتدابير معيارية جديدة أو 

بل • بين  التعاون  ذلك  في  )بما  التنمية  المتحدة وشركاء  األمم  منظومة  مع  والتحالفات  الشراكات  تعزيز  دان  مواصلة 
إنفاذ  الجنوب والتعاون المثلث( والمؤسسات المالية الدولية بغية دعم الهيئات المكونة في جهودها المبذولة من أجل  

اإلشراف مع إيالء اهتمام خاص لجميع الفئات الخمس للمبادئ والحقوق األساسية   هيئات  المعايير، بما في ذلك تعليقات
 في العمل؛ 

لتدابير المعيارية وتحليلها وتحليل أثرها المحتمل على العمل الالئق في سالسل التوريد  المبادرات التنظيمية وا  إحصاء •
 واإلمداد، فضالً عن تعليقات هيئات اإلشراف في هذا الخصوص. 

 زيادة  درة الهيئات المكونة وال ركاء وأصحاب المصلحة على  4-1الحصيلة 
 وتعزيز ا وتحقيقها  والحقو  األساسية في العمل المبادئاحترام 

جدد الزخم من أجل    أن  المبادئ والحقوق األساسية في العملبيئة عمل آمنة وصحية كواحد من    مبدأ  إدراج   من شأن  كان .36
تعزيز سياسات قائمة على الحقوق في مجال العمل والتجارة واالستثمار على المستويين الوطني والدولي وعلى طول  

الترويج الفرصة التي أتاحها هذا الحدث من أجل تنشيط    منظمة العمل الدوليةتهز  سالسل التوريد واإلمداد. وسوف تن
)إعالن   2022عام   المعدلة  يغتهبص (،1998) المبادئ والحقوق األساسية في العمل بشأن  منظمة العمل الدولية إلعالن
متعددة الجوانب في كامل مراحل   واستعراضه السنوي وتنفيذه. وستقوم بتنفيذ استراتيجية  (، بصيغته المعدلة1998عام  

النتائج   ، بغية دعم الهيئات المكونة الثالثية في اتخاذ إجراء منسق  7و   5و  4و  2و  1برنامج العمل، ال سيما بموجب 
تنمية المعارف وبناء القدرات   بواسطة الجمع بين  المبادئ والحقوق األساسية في العمليرمي إلى معالجة أوجه قصور  

وحشد الموارد، بما في ذلك عن طريق   تواصلي واالستفادة من االبتكارات والشراكات والتوعية والوالتعاون اإلنمائ
 . لمنظمة العمل الدوليةوغيرها مثل مبادرة التوظيف العادل التابعة " 7-8ع المسرّ  "مختبرمبادرة 

لية، مع إيالء اهتمام خاص للسكان  الهيئات المكونة في النواحي التا  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .37
 وفي حاالت األزمات: ةوالريفي ةالمنظمغير  اتالمستضعفين في سالسل التوريد واإلمداد واالقتصاد

عقد اجتماعي    إرساء  إطالق حملة من أجل تحقيق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية باعتبارهما حجر الزاوية في •
 ؛متجدد

التي يعزز بعضها بعضاً وترسيخها    المبادئ والحقوق األساسية في العملإطالق مبادرات تهدف إلى احترام جميع   •
 وتحقيقها، مع إيالء اهتمام خاص لبيئة عمل آمنة وصحية وعدم التمييز والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ 
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والمعارف، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي وتقاسم تعزيز قدرات الهيئات المكونة واألطر القانونية والبيانات   •
الخبرات، بغية دعم عملية وضع السياسات القائمة على البينات من أجل معالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء عمل  

ل  من أهداف التنمية المستدامة، من خال  7-8التقدم نحو تحقيق الغاية    إحراز  األطفال والعمل الجبري، بهدف تسريع
اتخاذ اإلجراءات البرنامج والمبادرات اإلقليمية و  7-8والتحالف    للقضاء على عمل األطفال  نداء ديربان من أجل 

وشبكات األعمال )ال سيما منصات عمل األطفال وشبكة   وأكثر  والعمل الجبري  الدولي للقضاء على عمل األطفال
 .(ة العمل الدولية، التابعة لمنظماألعمال العالمية المعنية بالعمل الجبري

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .38

إطالق حمالت من أجل التصديق على جميع المعايير األساسية، ال سيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  •
  187ورقم    155قيتان رقم  ( واالتفا98)رقم    1949( واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  87)رقم    1948

عام   الجبري،    2014وبروتوكول  العمل  التفاقية  بشأن    1930التابع  ثالثية  عمل  والحقوق وإعداد خطة  المبادئ 
 ؛(2024)، استناداً إلى نتيجة المناقشة المتكررة في المؤتمر 2030-2024للفترة  األساسية في العمل

محدثة بشأن التدخالت التي تعزز بعضها بعضاً  السياسية  الرشادات  اإلبحثية والمنتجات  العالمية والمعارف  الء  ثراإ •
  2025-2021؛ وضع تقديرات عالمية جديدة بشأن عمل األطفال للفترة  المبادئ والحقوق األساسية في العملتعلق بتو

  7-8بشأن الغاية  ستودع مرجعيوم بيئة عمل آمنة وصحية إيجاد وأدوات من أجل تقييم أوجه القصور، بما في ذلك
 على عمل األطفال؛   من أجل اتخاذ اإلجراءات للقضاء  من أهداف التنمية المستدامة، باعتبار ذلك متابعة لنداء ديربان

 للمساواة في األجورالدولي    إلئتالفاو  7-8تحالف  الالشراكات واستحداث االبتكارات وبناء القدرات من خالل    دعيمت •
 والمبادرات اإلقليمية وشبكات األعمال؛ ساسية في العملالمبادئ والحقوق األوأكاديمية 

للمساعدة    ىوإسناد أولوية كبر  ، بصيغته المعدلة1998عام  دعمها المقدم إلى االستعراض السنوي إلعالن    عزيزت •
 التقنية التي تطلبها الدول األعضاء في تقاريرها السنوية.

 وأصحاب المصلحة على تطبيق معايير العمل الدولية القطاعيةزيادة  درة الهيئات المكونة وال ركاء  5-1الحصيلة 
 ومدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية واألدوات

منظمة العمل في حين أّن التحديات والفرص الماثلة أمام تحقيق العمل الالئق تتفاوت بشدة باختالف القطاعات، ستعكف  .39
المكونة في تحسين تطبي  الدولية الهيئات  الممارسات والمبادئ على مساعدة  الدولية القطاعية وقواعد  العمل  ق معايير 

اقتصادية   القدرة على الصمود في قطاعات  الالئق وتحسين  المنتجة والعمل  العمالة  التوجيهية واألدوات، بغية تعزيز 
 محددة.

 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .40

واالجتماعيتحد • االقتصادي  الوضع  المستهدفة حسب  القطاعات  المثال    في  يد  سبيل  على  بلد،    التي   قطاعاتالكل 
 تضررت بسبب أزمات متنوعة والقطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة في زيادة فرص تحقيق العمل الالئق؛ 

لتنفيذ معايير منظمة العمل الدولية وأدواتها الخاصة بكل قطاع، من قبيل  صياغة تشريعات وسياسات وبرامج وطنية •
التوجيهية والمبادئ  الممارسات  االتي    مدونات  مجلس  عليها  تنمية  إلدارةوافق  مبادرات  ذلك عن طريق  في  بما   ،

 القدرات؛ 

،  والخطط واالستراتيجيات القطاعية والصناعية  دراج معايير وأدوات خاصة بكل قطاع في أطر السياسات الوطنيةإ •
االنتعاش   إلى  الرامية  العمل  وخطط  الالئق  للعمل  القطرية  والبرامج  للتعاون  المتحدة  األمم  أطر  ذلك  في  من  بما 

 مات.األز
 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .41

أخرى   • وأدوات  جديدة  قطاعية  توجيهية  ومبادئ  ممارسات  مدونات    ةالقطاعي  الخبراء  اجتماعات  وتسهيلإعداد 
 ؛ ويضمن تنفيذ استنتاجاتها العمل الدولي كتبم مجلس إدارة اي يوافق عليهتالواالجتماعات التقنية 

 ؛ مج تنمية القدرات الخاصة بكل قطاع، بما في ذلك بالتعاون مع مركز تورينوتنفيذ برا •

إبرام شراكات مع   • المعايير واألدوات الخاصة بكل قطاع وتطبيقها، بما في ذلك عن طريق  التصديق على  تعزيز 
 كيانات األمم المتحدة األخرى والمنظمات متعددة األطراف وآليات التنسيق؛ 
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الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة فيما يتعلق بتطبيق معايير العمل الدولية وغيرها من  نشر المعارف بشأن   •
األدوات في قطاعات اقتصادية محددة من أجل االستجابة لألزمات وتحقيق االنتعاش والقدرة على الصمود، مع إيالء 

 اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين؛

ص في مختلف القطاعات االقتصادية وتحديد القطاعات المستهدفة في األقاليم دعم األقاليم في تحليل التحديات والفر •
 والبلدان. 

 ة وتمثيلية وم ثرة وحوار اجتماعي فعال  وي  ث ثية   يئات مكونة  : 2النتيجة  

 االستراتيجية 

تتطلب اإلدارة السديدة الفعالة لسوق العمل وجود منظمات أصحاب عمل ومنظمات قطاع أعمال ومنظمات عمال تتسم   .42
نظم إلدارة العمل تكون فعالة ومسؤولة وشاملة، تستند إلى قوانين    كما تتطلب وجود  ومستقلة وديمقراطية،  قويةأنها  ب

مكان العمل إذ إنها تسهم أيضاً في التقدم االقتصادي    . ويتجاوز أثر هذه المؤسساتسليم  عمل ُمحكمة وحوار اجتماعي
 واالجتماعي والبيئي األوسع نطاقاً وتعزز قيام مجتمعات مسالمة وشاملة وقادرة على الصمود. 

قطاع األعمال ومنظمات العمال أساسية من أجل بناء مجتمعات ديمقراطية، أصحاب العمل ومنظمات  وتظل منظمات   .43
  المشجعة  العمل موضع شك. وهي من العواملفي  األساسية  حقوق  العبة التي يكون فيها احترام ال سيما في البيئات الص

العمال وتؤدي دوراً رئيسياً في الحفاظ على    وعلى تعزيز حقوق  منشآت القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات منسقة في  
 االزدهار سوياً.  عقد اجتماعي فعال يمّكن المنشآت والحكومات والعمال والمجتمع من التعاون و

االحتياجات في عالم العمل وتضمن االمتثال. ويسهم   تطور  تشاركية تلبي  يةمؤسسات إدارة العمل عمليات تشريع  حفزوت .44
  ، ماعية، في التنمية المستدامةجبالحق في المفاوضة ال لي الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي، بما في ذلك االعتراف الفع

 أركان المجتمعات واالقتصادات الحديثة والشاملة.  وهما ركنان أساسيان من
ال  شّكلوت .45 الفعالقويالمؤسسات  االجتماعي  والحوار  مع  ة  األساس    باالقتران  حجر  المعياري،  الكفيلة العمل    والوسيلة 

 واستدامته، ضمن جميع النتائج. منظمة العمل الدولية تحقيق ملكية الهيئات المكونة وتنفيذ برنامج ب
القدرة المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، عن طريق دعم مقدم من برنامج مخصص،    وسيجري تعزيز .46

من أجل إعالء قيمة أعضائها الحاليين والمحتملين والمساهمة في إدارة سديدة فعالة وشاملة للعمل ورسم معالم السياسات  
قط العمل ومنظمات  األعمال ومنظمات  االجتماعية واالقتصادية. وستقوم منظمات أصحاب  يلي:  العمالاع   دعم  بما 
التغيير عن طريق المشاركة مع    رسم معالمالتغيير من خالل توفير الريادة الفكرية والرؤى والمعلومات ألعضائها؛  

من خالل ضمان أن تلبي الحلول    قيادة التغييرالقرار؛    نّاعمن ص  االحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية وغيره
 السياسية احتياجات األعضاء والمجتمع ككل.
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 برنامج مخص  لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات  طاع األعمال ومنظمات العمال 

  إلى تسخير كامل إمكانات منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات العمال  المخصص   مجيهدف هذا البرنا
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة. وسيركز    سعياً إلىوتمكينها من توفير السياسات والبيئة المؤسسية الالزمة  

 العمل على وجه الخصوص على ما يلي: 

ت أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات العمال على مستويات مختلفة كي تشارك  تسهيل أنشطة منظما  •
التقدم نحو تحقيق    دفعفي إيجاد حلول وتدابير سياسية مشتركة، بما في ذلك استثارة الوعي والتوعية، تهدف إلى  

 وأهداف التنمية المستدامة؛ 2030برنامج عام 
ية المستدامة عن طريق زيادة ريادة منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع  مساهمة القطاع الخاص في التنمعزيز  ت  •

والعالمية   الوطنية  الفاعلة  الجهات  مع  ومشاركتها  مجاالت األعمال  والتنوع    في  المناخ  وتغير  االجتماعية  العدالة 
 رة السديدة؛ والمساواة واإلدماج وحاالت الكوارث واالستراتيجيات البيئية واالجتماعية واستراتيجيات اإلدا

المعارف والموارد بغية معالجة السياسات والبيئات المؤسسية غير المؤاتية ودعم منظمات أصحاب    قاعدة  توسيع •
تسخير قيمها المؤسسية باعتبارها عوامل مساهمة ومحركات رئيسية للتغيير   بهدفالعمل ومنظمات قطاع األعمال  

 اإليجابي في عالم العمل؛ 
ال • منظمات  فعالية  صفوف  تحسين  في  التنوع  وزيادة  ابتكارية  طرق  اعتماد  على  وقدرتها  التمثيلية  وقوتها  عمال 

معالجة االنتقاالت التكنولوجية والبيئية والعادلة عن طريق الحوار    في مجالأعضائها، من خالل التدريب والتعليم  
 االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛ 

متكاملة   • العمال على وضع سياسات  قدرة منظمات  بشأنهاتعزيز  الالئق    والتفاوض  العمل  فعالية  وتقييم  ورصدها 
 وإجراءات التنمية المستدامة وعملياتها على مختلف المستويات. 

العامة في تأدية دورها المحدد عن طريق مؤسسات   .47 السلطات  العمل، تشمل سوق قويوسيجري دعم  ة وفعالة إلدارة 
 لعمل بأكمله، بما في ذلك االقتصاد غير المنظم، وتضمن إعداد السياسات والتشريعات المعنية وتطبيقها. ا

أو تعزيز حوار اجتماعي فعال ونظم    رساء وسيجري تحسين القدرات القانونية والمؤسسية لدى الدول األعضاء من أجل إ .48
منع نزاعات العمل وتسويتها، مما يتيح للجميع الحصول على العدالة ويكون بمثابة وسيلة من أجل تعزيز عالقات عمل 
متناغمة. وسوف يُوسع نطاق الحوار االجتماعي كي يشمل إعداد سياسات العمل والسياسات االقتصادية واالجتماعية 

 ا. والبيئية وتنفيذه
وسيتضمن العمل إجراء تقييمات الحتياجات الهيئات المكونة وبيئات عملها باعتبار ذلك أساساً تقوم عليه أهداف طويلة   .49

 األجل بشأن تنمية المهارات المؤسسية.
ن  ، ع المبادئ والحقوق األساسية في العملتحسين االمتثال للتشريع الوطني تمشياً مع معايير العمل الدولية، بما في ذلك  .50

طريق تقديم المساعدة التقنية إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات العمال وإدارات العمل،  
،  استخدام أدوات التشخيص وبناء القدرات التي يعدها المكتب  سيكون من شأنبما في ذلك إدارات تفتيش العمل، في حين  

الفريق العامل الثالثي هذا العمل معايير العمل الدولية وتوصيات    ج فيتندرالعدالة. وسوف    سبل الوصول إلىيُحسن    أن
والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسات. وستوفر هذه الحزم الدعم لألنشطة المنفذة   المعني بآلية استعراض المعايير 

  ات لتي تتقاسم قيم نقاببموجب النتائج السياسية األخرى. وسيجري تعزيز التعاون المتزايد مع منظمات المجتمع المدني ا
 . ، بما فيها الجامعاتالعمال وشبكات األعمال والنظام متعدد األطراف وشركاء التنمية ومؤسسات البحوث والتعليم

منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع    منظمة العمل الدوليةوبغية تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، ستدعم   .51
وتزويد األعضاء   لديها  مناصب الريادية والمتعلقة باإلدارة السديدةالتحسين تمثيل النساء في    األعمال ومنظمات العمال في

بمعلومات عن التنوع الجنساني والمساواة بين الجنسين واإلدماج. وسيتناول الحوار االجتماعي المساواة بين الجنسين  
 .وعدم التمييز، بما في ذلك في عمليات المفاوضة الجماعية والتمثيل

من   مع احتياجاتها  وسيجري دعم الهيئات المكونة الثالثية ومؤسسات الحوار االجتماعي عن طريق حزم شاملة ومكيّفة .52
أجل بناء القدرات، بما في ذلك المشورة السياسية والتوعية والتدريب، فضالً عن منتجات وأدوات المعارف العالمية بغية 

إلى تحسين نموذج الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي من أجل تحقيق إدارة  مساعدتها على المشاركة في الجهود الرامية  
سديدة شاملة وفعالة في العمل. كما سيُبذل المزيد من الجهود بغية ضمان فعالية الهيئات المكونة في رسم معالم عمليات 

 مع الفرق القطرية لألمم المتحدة.  األمم المتحدة وغيرها من العمليات متعددة األطراف والتأثير فيها، ال سيما بالعمل 
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 2025-2024في الفترة  منظمة العمل الدوليةتركيز محور 

 زيادة القدرة الم سسية لدى منظمات أصحاب العمل ومنظمات  طاع األعمال  1-2الحصيلة 
 ة ومستقلة وتمثيليةكون  ويكي ت

 بوصفهافي حشد أصوات منشآت القطاع الخاص    اً محوري  مركزاً   منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال  حتلت .53
العمل الالئق، وهي مكّون ال غنى عنه من مكونات   استحداثللنمو االقتصادي و  رئيسيالمصدر ال الوظائف وتحقيق 

يادة  قاإلدارة السديدة الديمقراطية والشاملة. وتضطلع منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال بدور أساسي في  
بيئة مؤاتية من أجل المنشآت المستدامة وتقاسم   شجع قيامقتصادي واالجتماعي والدعوة إلى وضع سياسات تالتغيير اال

وت بفعالية  ستدعياالزدهار.  الدور  هذا  األعمال   :ممارسة  قطاع  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  استقاللية  تعزيز 
في األفكار، مثل منظمات قطاع األعمال التمثيلية األخرى؛ إدارتها السديدة؛ زيادة التحالفات مع الشركاء المتوافقين  جودة  و

عضويتها كي تحسن قدرتها التمثيلية. وسيكون من الالزم تحسين قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات    نطاقتوسيع  
فية،  قطاع األعمال على تلبية احتياجات أعضائها من خالل إدارة سديدة تنظيمية وأداء وظيفي يتسمان بالشمول والشفا

ة. ومن شأن التحول الرقمي وزيادة القدرة على جمع بيانات سوق العمل والبيانات االقتصادية  المالئموتوفير الخدمات  
وتحليلها أن يمّكن منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال من تكوين المزيد من الرؤى االستراتيجية ضمن 

 لك تحديات عالم العمل، وتحسين مواءمتها وتأثيرها.من المجاالت السياسية، بما في ذ ةمتنوع مجموعة
منظمات أصحاب العمل ومنظمات    بالتنسيق مع مركز تورينو،  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .54

 في النواحي التالية: قطاع األعمال

 ؛في إسماع صوته أن تنوب عن القطاع الخاص ككل وقدرتها علىتها التمثيلية صفزيادة  •

البينات والبيانات    وضع  الدعوة إلى • التحسينات على بيئة األعمال   تفضي إلى إدخالإصالحات سياسية قائمة على 
اإلنتاجية ت  ،ونمو  البحوث واالتصاالت كي  التنمية بنطاقه   برزعن طريق  الخاص وتدعم برنامج  القطاع  أولويات 

 األوسع؛ 

منظمات عالية األداء وحسنة اإلدارة وقادرة على الصمود عن طريق عمليات المسح التنظيمي وتقييمات القدرة   اجعله •
 وتنمية الموارد البشرية؛ 

األعمال على المدى الطويل؛ التصدي    لقطاع  تنافسيةال  القدرة   إعداد خدمات كبيرة األثر وقائمة على االحتياجات؛ دعم •
 عية والمتعلقة باإلدارة السديدة؛للتحديات البيئية واالجتما

منظمات قائمة على البيانات من خالل تشجيع ثقافة االبتكار التي تضع البيانات في صميم استراتيجية منظمات    جعلها •
 أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال وعملية صنع القرار لديها؛

والتأثير   • المتحدة  األمم  في  التنمية  في عمليات  والتحليالت المشاركة  للتعاون  المتحدة  األمم  أطر  ذلك  في  بما  فيها، 
 القطرية المشتركة. 

 بالتنسيق مع مركز تورينو، بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .55

إعداد منتجات معرفية عالمية يمكن مواءمتها مع السياقات المحلية وتدعم منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع   •
خدماتها، مع إيالء اهتمام خاص لمواضيع تعزز المصالح المشتركة بين قطاع    قديمعمال في برنامجها السياسي وتاأل

بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة والسمة  إتاحة  األعمال والمجتمع مثل نمو اإلنتاجية على المستويين الجزئي والكلي و
من الكربون وعالقات  اقتصاد خال   إلىريد واإلمداد واالنتقال المنظمة والحماية االجتماعية والمهارات وسالسل التو

 مكان العمل وحراك اليد العاملة وأشكال العمل المتنوعة والتحول التكنولوجي والتنوع واإلدماج؛ 

تكوين موارد من أجل تحسين القدرة التمثيلية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال عن طريق تصميم  •
ج أشكال جديدة من األعمال أو القطاعات وتصميم ادمإ لمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ونماذج تجذب ا

طرق من أجل إبرام تحالفات مع الشركاء المتوافقين في األفكار والجهات الفاعلة االقتصادية غير المنظمة بغية تحقيق  
 األهداف المشتركة؛ 

ج قضايا الجنسين في هياكل اإلدارة السديدة في منظمات أصحاب  أدوات تعزز التنوع بين الجنسين وإدما  ستحداثا •
 العمل ومنظمات قطاع األعمال وتحافظ على استقالليتها المؤسسية والتشغيلية؛
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دور أصحاب العمل في مناصرة العدالة االجتماعية    تتناول، باعتبار ذلك متابعة إلعالن المئوية،  ةث عالميوإجراء بح •
فضالً    لدعوة إلى تطبيق القانون واإلدارة السديدة الجيدة على المستويين الوطني والدولي،والديمقراطية من خالل ا

 دورهم في دعم النمو الشامل والتنمية المستدامة؛ عن

مع القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق مبادرات مثل شبكة   منظمة العمل الدولية توفير منافذ من أجل مشاركة   •
 .لمنظمة العمل الدولية عمل الجبري التابعة األعمال العالمية بشأن ال

  اتالسياس  تأثير ا فيالم سسية والتقنية والتمثيلية لدى منظمات العمال وتعزيز  اتزيادة القدر 2-2الحصيلة 

سيكون صوت منظمات العمال وقدرتها التمثيلية حاسمين في الجهود المبذولة من أجل بناء مجتمع أكثر شموالً واستدامة  .56
استراتيجيات ابتكارية وتنفيذها   وضع لى الصمود وتمحوراً حول اإلنسان. وسيتواصل تعزيز ودعم قدرتها على  وقدرة ع
، مما يمكنها من انتهاز 98ورقم  87رقم   منظمة العمل الدولية، تمشياً مع اتفاقيتي التمثيل والتأثير على السياساتبشأن 

للتحديات الناجمة عنها، بما في ذلك توسع نطاق عمل المنصات.  الفرص التي تتيحها التحوالت التكنولوجية والتصدي  
، ال سيما في صفوف النساء والشباب، من  رتقاء الوظيفيالاالفرص وفي    الحصول على  وسيجري تعزيز التكافؤ في

عناصر ال  من  باعتبارهاخالل الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية وفي إطارهما. وسيقدم الدعم إلى منظمات العمال،  
التغيير، بغية التأثير في سياسات العمل والسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية على جميع المستويات،  الفاعلة في  

إعداد حزم المشورة  بالتعاون مع مركز تورينو،  بما في ذلك عن طريق عمليات أطر األمم المتحدة للتعاون. وسيجري  
اء القدرات والتدريب، فضالً عن منتجات وأدوات معرفية عالمية، بغية دعم مشاركة نقابات العمال السياسية والتوعية وبن

في الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية الثنائيين والثالثيين والعمليات واآلليات السياسية األخرى. كما ستدعم هذه 
اً على إبرام الشراكات والتحالفات، في سبيل تحقيق الحزم العمل المنفذ بموجب النتائج األخرى. وسيحرص العمل أيض

مع الحكومات وأصحاب العمل والفئات األخرى كذلك  بين النقابات و   فيما  ،تجددعقد اجتماعي مإرساء  التنمية المستدامة و
 على جميع المستويات. 

 ل في النواحي التالية: امنظمات العم منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .57

تحديد الفجوات في اإلدارة السديدة والقوة المؤسسية/ التنظيمية وتوفير الخدمات والقدرة التمثيلية من منظور يراعي   •
 نوع الجنس والشباب وتعزيز النُهج الجديدة، بما في ذلك عن طريق الوسائل الرقمية واستراتيجيات االتصاالت؛ 

لقوة العاملة وتتناول األشكال الجديدة من تنظيم العمل وعالقات  التنوع في ا  يتجلى فيهااستراتيجيات وخطط عمل    وضع •
 االستخدام، مثل تلك الناشئة في االقتصاد الرقمي؛ 

في    عجزمعايير العمل الدولية المعنية، بغية معالجة أوجه ال  تراعي   صياغة حلول وخطط عمل ومقترحات سياسية •
قتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي وسالسل التوريد واإلمداد،  التي يواجهها العمال في اال  تلك  العمل الالئق، ال سيما

 بالتركيز على النساء والشباب؛

ات السياسية على كافة المستويات ورسم معالم نقاشفي الوتمثيل العمال  مقترحات سياسية متكاملة  ومناصرة   إعداد •
 االنتقاالت العادلة والعقد االجتماعي الجديد؛ 

األطر    في  شاركة في السياسات والبرامج وفي نتائجها على جميع المستويات، بما في ذلكرصد وتقييم وتحديد الم •
 . 2030متعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية، بغية تنفيذ برنامج عام 

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .58

السديدة الداخلية والنماذج التنظيمية والمشاركة الرقمية من جانب منظمات توثيق الممارسات الجيدة المتعلقة باإلدارة  •
 العمال، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوعية واالتصاالت؛ 

ة منها، بشأن مجاالت سياسية محددة موجودونشر حزم من المنتجات واألدوات المعرفية الجديدة، وتطوير ال  استحداث •
الدورات التدريبية االفتراضية/ المختلطة  و  ية؛ األدوات الرقمية؛ كتيبات التدريبالموجزات السياس  المثال:  )على سبيل

 بما في ذلك بالتعاون مع مركز تورينو(؛ 

 إعداد ونشر منتجات وأدوات معرفية محددة تتعلق بتنسيق السياسات واتساقها؛ •

األولوي • ذات  السياسية  بالمجاالت  المتعلقة  المدربين  تدريب  برامج  وتنفيذ  مركز  تحديد  بالتعاون مع  ذلك  في  بما  ة، 
 تورينو؛

 ل على جميع المستويات. اتوثيق العمليات والنتائج السياسية التي أثرت فيها منظمات العم •
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 زيادة  درة الدول األعضاء على جعل الحوار االجتماعي أكثر تأثيراً  3-2الحصيلة 
 أكثر فعاليةوجعل م سسات وعمليات ع  ات العمل 

على مشاركة الحكومات    متجدد،تحقيق نموذج ناجح لإلدارة السديدة الجيدة في عالم العمل ووجود عقد اجتماعي    يتوقف .59
في الجهود التي تبذلها منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات العمال ومدى فعالية مشاركتها، من 

مع التحديات والفرص الراهنة والناشئة في    جاوبالحوار االجتماعي، من أجل وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تت  خالل
عالم العمل. وال بد من إسماع أصوات جميع أصحاب العمل والعمال وأخذها في االعتبار في عملية صنع السياسات، 

صحاب العمل بكامل حقهم في الحرية النقابية واالعتراف إلى جانب احترام استقالليتهم. ويجب أن يتمتع هؤالء العمال وأ
الجماعية باعتبارهما شرطين مسبقين  يلالفع المفاوضة  ال  للحوار االجتماعي. كما أنّ   أساسيين  بحقهم في    مطلوبمن 

عكف  العدالة. ومن هذا المنطلق، ست سبل الوصول إلىوجود أطر تنظيمية حديثة وعادلة توفر للجميع الحماية الالزمة و
" تعزيز 1، تدعمها البحوث القائمة على األدلة، على تمكين الدول األعضاء في النواحي التالية: " منظمة العمل الدولية

أو تعزيز نظم    رساء" إ 2شمولية الحوار االجتماعي وفعاليته، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، على جميع المستويات؛ " 
 بالنزاعات الفردية والجماعية.  منع نزاعات العمل وتسويتها فيما يتعلق

 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .60

 ن أثرها؛سياسات وبرامج تحسّ  وضعتقييم شمولية مؤسسات الحوار االجتماعي وفعاليتها و •

تمثيالً ناقصاً من أصحاب العمل والعمال، مما يمّكن منظمات  معالجة المعوقات التي تواجهها الفئات المستبعدة والممثلة   •
 ا ومصالحه  اأصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال ومنظمات العمال وكذلك الحكومات من ضمان تلبية احتياجاته

 بالكامل في عمليات وآليات الحوار االجتماعي؛

ة ونتائجها وتعزيزها، من أجل تحسين ظروف  تعزيز الحق في الحرية النقابية وترسيخ عمليات المفاوضة الجماعي •
 العمل واالنتقاالت العادلة؛ 

دعم التعاون في مكان العمل في سبيل تعزيز المشاورات والحوار وأماكن العمل اآلمنة والمنتجة تمشياً مع معايير  •
 ؛ منظمة العمل الدولية

نظيمية لعالقات العمل ونظم منع النزاعات أو تعزيز األطر الت  رساءتوفير المشورة القانونية والسياسية من أجل إ •
 وتسويتها. 

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .61

تحسين قاعدة المعارف من أجل دعم العمل المتعلق بالحوار االجتماعي وعالقات العمل، على وجه الخصوص عن   •
المعارف المتعلقة بالحوار    ستودعبشأن عالقات العمل وم  منظمة العمل الدوليةطريق التحديث المستمر لقاعدة بيانات  

 االجتماعي العابر للحدود وقاعدة بيانات مؤسسات الحوار االجتماعي؛ 

ظم منع  نُ   بشأنإعداد طبعة جديدة من التقرير الرائد بشأن الحوار االجتماعي ومنتجات معرفية أخرى، بما في ذلك   •
وار االجتماعي وعالقات العمل في تحقيق نتائج مستدامة ضمن جميع الح  وشموليةنزاعات العمل وتسويتها ودور  

 ؛ منظمة العمل الدوليةالمجاالت السياسية التي يشملها برنامج 

االجتماعي   • بالحوار  المتعلقة  القدرات  تنمية  برامج  إلىتنفيذ  الوصول  متينة،   وسبل  عمل  وإرساء عالقات  العدالة 
 ؛ بالتعاون مع مركز تورينو وشركاء آخرين

إعداد أدوات من أجل التوعية والتدريب وأدوات سياسية بغية تعزيز قدرة الهيئات المكونة على المشاركة في عمليات  •
المجاالت السياسية   جميع  ضمان تعميم الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي على نحو فعال في  بغيةاألمم المتحدة و

 أطر األمم المتحدة للتعاون.في ج القطرية للعمل الالئق ووفي البرام منظمة العمل الدوليةعمل  التي يشملها

 زيادة القدرة الم سسية لدى إدارات العمل  4-2الحصيلة 

عقد اجتماعي  إرساء  عناصر حاسمة من أجل تحقيق العمل الالئق و  التابعة لها،إدارات العمل الفعالة ونظم التفتيش    شّكلت .62
قائم على البينات وإرساء أطر و  تشاركي  متينة ووضع السياسات بأسلوبجديد. ويتطلب ذلك وجود عالقات صناعية  

في تعزيز إدارة   منظمة العمل الدوليةتنظيمية مناسبة واالمتثال للتشريع الوطني واتفاقات المفاوضة الجماعية. وستسهم 
تحقيق في  محورياً  عنصراً  باعتبارها  في   العمل  العمل    الجودة  ألسواق  السديدة  طريق    رام واحتاإلدارة  عن  القانون 

استراتيجية متعددة الجوانب تضم المشورة السياسية وتوليد المعارف ونشرها وبناء القدرات، بما في ذلك بشأن ضمان  
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عالمي   نهج  من أجل تشجيع اعتمادمع شركاء متعددي األطراف    ستبذل الجهوداالمتثال من خالل تفتيش العمل. كما  
 ايير العمل الدولية. متسق في إدارة العمل يسترشد بمع

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .63

تقييم مؤسسات إدارة العمل وتعزيزها عن طريق تحسين األطر والهياكل والسياسات والخطط واإلجراءات التنظيمية،  •
 يهية ومبادئ األمم المتحدة؛ومبادئها التوج منظمة العمل الدوليةتمشياً مع معايير 

المالئمة إلدارة العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بتفتيش العمل، في اإلصالحات   منظمة العمل الدوليةضمان تعميم معايير   •
 واالتفاقات التي يروج لها الشركاء اآلخرون متعددو األطراف؛

تمشياً مع معايير و إلى عمليات استشارية ثالثية  إجراء إصالحات على قانون العمل تقودها إدارات عمل فعالة، استناداً  •
 منظمة العمل الدولية والممارسة المقارنة؛

استراتيجية ومنهجيات وأدوات وممارسات   • امتثال  نُهج  العمل وفعاليتها عن طريق تطبيق  قدرات مفتشيات  تعزيز 
 وكفاءات جديدة. 

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .64

المعارف • للتوعية ونشر  أجل    استحداث مبادرات ومنتجات  إدارةمن  نُظم  العمل  تقويم  إلى  العمل وتفتيش  استناداً   ،
من أجل التنمية   ومبادئها التوجيهية والتطبيق العملي لمبادئ األمم المتحدة لإلدارة الفعالة  منظمة العمل الدوليةاتفاقيات  
 مها؛ اوتقييم استخد المستدامة

المتبعة    طةأنش  قيادة • السياسية  النُهج  اتساق  المالية    في التوعية والعمل متعدد األطراف من أجل تعزيز  المؤسسات 
 ؛ منظمة العمل الدوليةآراء هيئات اإلشراف في  والتجاوب مع منظمة العمل الدوليةالدولية مع معايير 

أدوات سياسية وأدوات بناء القدرات من أجل االرتقاء بدور إدارات العمل، بما في ذلك تفتيش العمل، في    استحداث •
 نشاط الفرق القطرية لألمم المتحدة؛

اإلقليمية والتبادالت بين النظراء بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل، بما في ذلك   ألحداثدعم الشبكات والمنصات وا •
 أكاديمية ودورات تدريبية يشارك في تنظيمها مركز تورينو.  في إطار

 عمالة كاملة ومنتجة من أجل انتقاالت عادلة  : 3النتيجة  

 االستراتيجية 

  المدّمر   بطيئاً وغير متكافئ من األثر االجتماعي واالقتصاديانتعاشاً    عديدة تواجه  في الوقت الذي ال تزال فيه بلدان .65
الذي خلفته األزمات المتعددة ومن الضرر غير المسبوق الذي ألحقته بالعمالة وأسواق العمل، ال سيما بالنسبة إلى النساء  

لمنظمة  ات المكونة والشباب، ظهرت مخاطر جيوسياسية واقتصادية جديدة زادت من التحديات الماثلة أمام قدرات الهيئ
على ضمان تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق. وقد أدى ذلك إلى مفاقمة األشكال المتنوعة من   العمل الدولية 

أوجه انعدام المساواة، بما في ذلك في المناطق الريفية، مما ألحق الضرر بالعمال والمنشآت، ال سيما المنشآت المتوسطة  
الصغر والمنشآت العاملة في االقتصاد غير المنظم وأشكال العمل غير اآلمنة. وباتت االنتقاالت أكثر    والصغيرة وبالغة

طويلة األجل على تنمية األفراد واالقتصادات  سلبية  صعوبة، ال سيما بالنسبة إلى تلك الفئات والمنشآت، مما يخلف آثاراً  
 وتحقيق العدالة االجتماعية.

ئات المهددة بأن تتخلف عن ركب االنتعاش وعن عمليات التحول الهيكلي، تحتاج البلدان إلى  وفي سبيل مساعدة تلك الف .66
على   وقائمة  مستقبلية  رؤية  وذات  للتكييف  وقابلة  والمناخ  الجنسين  لقضايا  مراعية  تكون  العمالة  لسياسة  شاملة  أطر 

لقة بالحماية االجتماعية ونوعية الوظائف  المتع  تلك  بما في ذلك  مالئمةالحقوق ومتمحورة حول اإلنسان، وتضم سياسات  
وتنمية المهارات والتعلم المتواصل والمنشآت المستدامة. وسيفضي إعداد هذه األطر وتنفيذها إلى تعزيز الصلة بين النمو 

العم وحماية  واألجور  المنظمة  والسمة  الالئقة  والعمالة  الشامل  تسخير ااالقتصادي  شأن  ومن  واإلنتاجية.  والدخل  ل 
نمو اإلنتاجية وإدارة االتجاهات الديمغرافية المتنوعة، بما في ذلك الهجرة، واالستثمار في   وتسهيلتكنولوجيا الرقمية  ال

في بإمكانات  تتمتع  التي  والقطاعات  العادلة  المناخ  النوعيةتوليد    انتقاالت  عالية  تهيئة   ،وظائف  البلدان من  يمّكن  أن 
باإلدماج واالستدامة والمساواة. وسوف يوفر تنفيذ هذه السياسات، باستخدام   ظروف من أجل تحقيق مستقبل عمل يتسمال

المزيج الصحيح من السياسات وتتابعها، الدعم للعمال والمنشآت والقطاعات األشد تضرراً من األزمات المتعددة، ال 
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يكلي واالنتقاالت طويلة األجل سيما الشباب والنساء والعمال المؤقتون وغير المنظمين، بالتوازي مع تعزيز التحول اله
 نحو اقتصادات منتجة ومستدامة ومنظمة وقادرة على الصمود.

ظم أيضاً مؤسسات العمل، بما في ذلك مؤسسات الحوار االجتماعي والمهارات ونُ   منظمة العمل الدوليةوسيدعم نشاط   .67
ر سياسة العمالة على نحو ناجح ومستدام  التعلم المتواصل وبرامج وسياسات سوق العمل، بغية تمكينها من ضمان تنفيذ أط

 إرساء روابط مناسبة مع استراتيجيات التمويل الفعالة. و تشجيعو
الهيئات المكونة في الحصول على المشورة السياسية المعززة عن طريق اتباع طرق    منظمة العمل الدوليةستدعم  كذلك،   .68

محدثة ونُهج أكثر فعالية تركز على تحقيق انتعاش غني بالوظائف ومتمحور حول اإلنسان وسياسات اقتصاد كلي مؤاتية  
االنتقاالت   بشأننات )بما في ذلك قائمة على البيو محدثة  للعمالة وعمليات تحول هيكلي، باالستناد إلى بحوث وتحليالت

العادلة(. وستصبح الهيئات المكونة قادرة على توليد وتحليل واستخدام معلومات أكثر وأفضل بشأن كمية العمالة ونوعيتها 
وبيانات من أجل وضع السياسات القائمة على البينات، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات بصورة ابتكارية وعمليات  

 مالة وتقييم األثر وطرق تحليلية أخرى. تشخيص الع
والقرارات األخيرة التي اتخذها المؤتمر، وبناء على   منظمة العمل الدوليةواستناداً إلى اإلرشادات الواردة في إعالنات   .69

الفترة   في  المنفذ  العمل  من  المستخلصة  واألزمات و  2023-2022الدروس  للجائحة  السياسية  باالستجابات  المتعلق 
ستدعم  السابقة الدولية،  العمل  على   منظمة  بعضاً  بعضها  وتعزز  متسقة  تكون  التدخالت  من  مجموعة  إعداد  عملية 

ركيزة يستند إليها   فرالشاملة ستو  اتسياسالامجية. وفي حين أّن أطر  نالمستويات السياسية والنظامية والقطاعية والبر
أقو  تيح، ستمنظمة العمل الدوليةعمل   ى بين تدخالت جانبي العرض والطلب، مما يدعم الهيئات  االستراتيجية تفاعالً 

المتواصل   والتعلم  بالمهارات  االرتقاء  استراتيجيات  في  أيضاً  الالئقوالعمالة  وبرامج  المكونة  لصالح    الفعالة  العمل 
افة  يشمل كالشاملة وتنفيذها، سيولى اهتمام خاص التباع نهج حكومي    السياسات  الشباب. وفي سياق دعم تصميم أطر

بمشاركة وثيقة من قبل الشركاء االجتماعيين وتعزيز السياسات والبرامج الموجهة نحو الفئات التي تواجه    المستويات
الصدد، ستستفيد   الهشة. وفي هذا  الريفية واألوضاع  المناطق  التي تعيش في  العمل أوضاع استضعاف وتلك  منظمة 

بالتركيز على تعزيز العمالة وتنمية المهارات وبرامج االستثمار، بما    من حافظة التعاون اإلنمائي الواسعة لديها  الدولية
أن   4تساق متين مع العمل المنفذ بموجب النتيجة االرقمية. ومن شأن  تفي ذلك عن طريق تسخير إمكانات التكنولوجيا 

 مع برامج وسياسات تنمية المنشآت المستدامة. التآزرأوجه يسهل 
الهدف األسمى المتمثل في تحقيق العدالة    التوصل إلىبغية ضمان    كل الحرص  لعمل الدوليةااللتزام بمعايير ا  يُولىوس .70

( واتفاقية تنمية 122)رقم    1964العمل الالئق للجميع، ال سيما اتفاقية سياسة العمالة،    وفيراالجتماعية عن طريق ت
( واتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة،  88)رقم    1948( واتفاقية إدارات التوظيف،  142)رقم    1975الموارد البشرية،  

(. وسيجري إدراج حصائل البحوث وتوليد المعارف )على غرار استعراض اتجاهات العمالة العالمية 181)رقم    1997
في جهود تنمية القدرات وبغية دعم الحوار    منتظمةبالنسبة إلى الشباب واالستعراض العالمي لسياسة العمالة( بصورة  

عال. وسيجري تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات اإلقليمية وكيانات األمم  االجتماعي الف
ع العالمي بشأن الوظائف والحماية المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين متعددي األطراف. وسيظل المسرّ 

يز النُهج المتكاملة، ال سيما في البلدان ذات القدرات يمثل وسيلة مهمة من أجل تعز  ،االجتماعية من أجل انتقال عادل 
 التقنية والمالية المحدودة. 

 2025-2024في الفترة  منظمة العمل الدوليةتركيز محور 

 أطر سياسة عمالة  املة  وض زيادة  درة الدول األعضاء على   1-3الحصيلة 

للتحديات طويلة العهد التي فرضتها األزمات العديدة وآثارها، ستعكف على تعزيز    منظمة العمل الدوليةاستجابة  من باب   .71
ملة تراعي قضايا الجنسين  شانُهج االنتعاش والتحول الهيكلي المتمحورة حول اإلنسان عن طريق أطر سياسة عمالة  

عمل الدولية المعنية األخرى،  ومعايير ال  122، مسترشدة باالتفاقية رقم  منظمة العمل الدولية. وستدعم  مل الجميعشتو
األطر وتنفيذها عن طريق سياسات عمالة وطنية منفصلة و/ أو تعميم أهداف العمالة الالئقة في الخطط   هذهصياغة  

 االقتصادية واالستراتيجيات القطاعية، تبعاً لسياق كل بلد. وأالوطنية اإلنمائية 
المتعلقة  وجتماعي على تعزيز اتساق السياسات المؤاتية للعمالة  وستركز اإلجراءات السياسية المستندة إلى الحوار اال .72

الوظائف الالئقة، بما في ذلك    استحداثباالقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار والسياسات الصناعية والقطاعية بغية دعم 
بذل الجهود من أجل  االقتصاد المنظم، إلى جانب    إلىفي االقتصادين األخضر والرقمي واقتصاد الرعاية واالنتقاالت  

تحسين نوعية العمالة، بما في ذلك عن طريق الحصول على الحماية االجتماعية، وهو أمر يمكن تناوله بصورة أفضل  
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المساواة   هذهباتباع نهج متكامل. وستركز   بالموازاة مع تعزيز  التمييز،  الجنسين وعدم  بين  المساواة  السياسات على 
 واإلدماج على نطاق أوسع.

 الهيئات المكونة في النواحي التالية:  منظمة العمل الدوليةلمستوى القطري، ستدعم  وعلى ا .73

إجراء عمليات تشخيص العمالة وتقييم األثر من أجل تحليل االتجاهات واالنتقاالت وأوجه انعدام المساواة في سوق   •
ت، بما في ذلك في أوضاع النزاع  العمل والفرص والتحديات الناشئة فيه بغية دعم وضع السياسات القائمة على البينا

 واألوضاع الهشة، وبالتركيز على النساء والشباب؛

 الناجمة عن الرقمنة والتحوالت الديمغرافية وتغير المناخ؛ تلك تقييم أثر التحوالت على سوق العمل، بما في ذلك •

سياسات عمالة وطنية شاملة تراعي قضايا الجنسين و/ أو تعميم العمالة الالئقة في   وتنفيذ وتنقيح واستعراض تصميم •
، بما في ذلك في أوضاع النزاع  على المستوى الوطني  استراتيجيات التنمية واالقتصاد الكلي واالستراتيجيات القطاعية

 واألوضاع الهشة؛

دعم إدماج   بالترافق معالتمويل الوطنية المتكاملة،  ربط سياسات العمالة باستراتيجيات التمويل، بما في ذلك أطر   •
 الحماية االجتماعية والسمة المنظمة واالنتقاالت العادلة في سياسات العمالة؛ 

االجتماعي بالتركيز على تنفيذ السياسات،    وارومؤسسات الح  لمنظمة العمل الدوليةتعزيز قدرات الهيئات المكونة   •
 ارات. إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوز

 بما يلي:  منظمة العمل الدوليةوعلى المستوى العالمي، ستقوم   .74

إجراء بحوث جديدة وإثراء قاعدة بيناتها، بما في ذلك بشأن: تنفيذ سياسات العمالة وتمويلها؛ دور سياسات العمالة في   •
المؤاتية للعمالة؛ الصلة    يالصناعية وسياسات االقتصاد الكل  دعم االنتقاالت العادلة المتعددة؛ االتساق بين السياسات

بين اإلنتاجية والعمالة الالئقة؛ التجارة واالستثمار؛ فرص العمل الالئق في االقتصاد الرقمي؛ أوجه انعدام المساواة 
 في سوق العمل؛ 

تحسين المشورة السياسية وأدوات اإلرشاد وغيرها من المنتجات المعرفية المرتبطة بمختلف مراحل دورة سياسة  •
 ، بما في ذلك بشأن االقتصادين األخضر والرقمي واقتصاد الرعاية؛ العمالة

تحسين القدرة المؤسسية لدى الهيئات المكونة عن طريق التدريب والتعلم بين النظراء بالتعاون مع مركز تورينو،   •
 وتمويلها؛بما في ذلك بشأن عمليات تشخيص العمالة وتقييم أثرها، وتصميم السياسات وتنفيذها 

 ع العالمي لألمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل؛ دعم تنفيذ استراتيجية المسرّ  •

وتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،    122االتفاقية رقم  تشجيع ترويج  دعم الشراكات و •
 (. 205)رقم   2017لالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، ( وتوصية العمالة والعمل ا204)رقم   2015

 ظم للمهارات والتعلم المتواصلن   رساءزيادة  درة الدول األعضاء على إ 2-3الحصيلة 
 تكون  املة ومستدامة و ادرة على الصمود 

تطابق الوظائف والمهارات والطموحات  إّن األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية تسبب باجتماعها تعاظم حاالت عدم   .75
وتزيد من أوجه انعدام المساواة. وتساعد المهارات والتعلم المتواصل جميع العمال على تطوير مسارهم الوظيفي واالنتقال 
الصمود والبلدان على   إنتاجيتها وقدرتها على  المنشآت على زيادة  إلى وظائف ومهام جديدة والتكيف معها، وتساعد 

 تحول الهيكلي الشامل والتنمية المستدامة.تحقيق ال
باستنتاجات .76 المتواصلب  المتعلقة  2021مؤتمر عام    واسترشاداً  الدولية    ، المهارات والتعلم  العمل  وباستراتيجية منظمة 

المتعلقة بوضع معايير التلمذة    2023نتيجة مناقشة مؤتمر عام  بو  2030-2022بشأن المهارات والتعلم المتواصل للفترة  
صناعية، ستعزز منظمة العمل الدولية نظم المهارات والتعلم المتواصل الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود بغية  ال

تسريع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق وتحسين اإلنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، مما 
ً   العمال وطموحاتهماحتياجات  وكذلك  يلبي متطلبات السوق   . وسيكون التعلم القائم على العمل وإدماج الفئات  في آن معا

التي تعاني من أوضاع االستضعاف مجالي عمل رئيسيين بالنسبة إلى نظم تنمية المهارات الفعالة. وستتعاون منظمة 
مريكية لتنمية المعارف في مجال  مركز البلدان األالعمل الدولية مع منظمات إقليمية ووطنية مرموقة في آسيا وأفريقيا و

من أجل تنمية قدرات مؤسسات التدريب   والكاريبي  أمريكا الالتينية  إقليم   التابع لمنظمة العمل الدولية في  التدريب المهني
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والتعليم التقنيين والمهنيين عن طريق استراتيجيات وأدوات مواضيعية بشأن المهارات وتقاسم المعارف وحشد الموارد  
 مشاريع وتدخالت التعاون اإلنمائي بفعالية وفي الوقت المناسب. وتنفيذ

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .77

تعزيز التصديق على معايير العمل الدولية المتعلقة بتنمية المهارات والتعلم المتوصل وتطبيقها، بما في ذلك إطالق   •
 (؛ 142)رقم  1975لتصديق على اتفاقية تنمية الموارد البشرية،  حملة ل

المفاوضة   • ذلك  في  بما  االجتماعي،  الحوار  في  المشاركة  على  االجتماعيين  والشركاء  الحكومات  قدرات  تعزيز 
 ظم المهارات والتعلم المتواصل؛ الجماعية، بشأن تنمية المهارات واإلشراف على نُ 

ستراتيجيات وطنية شاملة بشأن المهارات والتعلم المتواصل تتسق مع سياسات العمالة  تسهيل إعداد وتنفيذ سياسات وا •
 والحماية االجتماعية والسياسات العامة األخرى؛ 

وتقديم تدريب مرن وقائم  تشجيع تنويع وزيادة التمويل في نُظم مهارات وتعلم متواصل مستدامة وقادرة على الصمود   •
 رتقاء الوظيفي؛ الاالعتراف بها بغية إتاحة السالسة في مسارات تنمية المهارات واعلى الكفاءات وتقييم المهارات و

نُ  • والوظيفي  دعم وتعزيز  المهني  والتوجيه  العمل  القائم على  والتعلم  الجيدة  الصناعية  التلمذة  أجل  ابتكارية من  ظم 
 واستباق االحتياجات من المهارات؛

ل توسيع نطاقها وتحسين فعاليتها مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز ظم المهارات والتعلم المتواصل من أجرقمنة نُ  •
 مهارات العمل األساسية؛  دعيموصول الفئات المحرومة إليها وت

بوجود روابط  تتسم    ،تدخالت مرنة وشاملة وابتكارية بشأن اكتساب المهارات وإعادة اكتسابها واالرتقاء بها  شجيعت •
 أدوات إصدار شهادات المهارات الرقمية. ومتينة بين تنمية المهارات المنظمة وغير المنظمة 

 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .78

منتجات معرفية ابتكارية وإدارتها وتقاسمها    استحداثفي المهارات والتعلم المتواصل و  الهامةمعرفية  تحديد الفجوات ال •
بمشاركة الهيئات المكونة من أجل مساعدة العمال على اكتساب المهارات وإعادة اكتسابها واالرتقاء بها على نحو  

 فعال، بالتركيز على استباق المهارات؛

 تمويل التعلم المتواصل؛  بشأنبحوث متغير على المهارات والتعلم المتواصل والطلب ال بشأنإجراء بحوث  •

ع االقتصادي ومن أجل االنتقاالت  يإعداد مبادرات المهارات وتنفيذها بغية تعزيز المهارات من أجل التجارة والتنو •
الخضراء   والوظائف  يعانولصالح  العادلة  الذين  واألشخاص  المنظم  غير  االقتصاد  في  أوضاع  العمال  من  ون 

 االستضعاف واألزمات؛ 

تعزيز االرتقاء بتدخالت تنمية القدرات لصالح الحكومات والشركاء االجتماعيين وغيرهم بالتعاون مع مركز تورينو   •
التابع لمنظمة العمل الدولية والمؤسسات اإلقليمية    مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب المهنيو

 نترنت؛ إلمنصات التعلم على شبكة اوالوطنية و

وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة   ذلكا في  الشراكات االستراتيجية مع شركاء التنمية بم  قويةت •
التعليم ومفوضية االتحاد األفريقي والمفوضية   التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والشراكة العالمية من أجل 

 والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية األخرى.  بيةواألور

 زيادة  درة الدول األعضاء على صياغة سياسات واستراتيجيات  3-3الحصيلة 
 العمل ال ئق في المناطق الريفية استحداثمن أجل   اوتنفيذ

 والمطّولة يتمتع االقتصاد الريفي بإمكانات كبيرة في خلق وظائف الئقة ومنتجة، بيد أّن األزمات والنزاعات المتعددة   .79
 تشملفي العمل الالئق في المناطق الريفية. و  العجز  وأظهرت أوجه   في العالمظم األغذية  كشفت الستار عن ضعف نُ 

شكال العمل غير اآلمنة وانخفاض مستويات اإلنتاجية وأوجه النقص التحديات الرئيسية انتشار السمة غير المنظمة وأ
معالجة تلك    ومن الضروريفي المهارات وعدم تطابقها وغياب الحماية االجتماعية واالستضعاف في وجه تغير المناخ.  

 الئقة.  عملضمان أن يوفر االقتصاد الريفي فرص   بغيةالتحديات 
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أطر سياسة العمالة واستراتيجيات التنمية   تساهم الهيئات المكونة على ضمان أن    وستعزز منظمة العمل الدولية قدرات .80
وأن    ن اإلنتاجية في المناطق الريفية، ال سيما بالنسبة إلى الشباب والنساء،يالعمل الالئق وتحس  مساهمة فعالة في تعزيز

 تزيدواالنتقاالت العادلة و  المحلي  لمجتمععلى ا  ةالمهارات القائموالتعلم المتواصل  تمكينهم االقتصادي عن طريق    تدعم
رقمية. وسيولى اهتمام خاص لتعزيز الدوات  األعلى الصمود في وجه األزمات المستقبلية، بما في ذلك باستخدام    مقدرته

في األرياف عن طريق تهيئة   العيشالمهارات الريفية وروح تنظيم المشاريع وسبل    على  تدريبالاإلنتاجية الزراعية و
الصوت الجماعي    عليبيئة أعمال مؤاتية وتنفيذ معايير العمل الدولية المعنية، مما يوسع نطاق الحماية االجتماعية وي 

. وتتطلب االستراتيجية االستفادة من  منهم  صحاب العمل الريفيين، ال سيما النساء والشباب والشعوب األصليةألللعمال و
 مة السياسات من خالل الشراكات والتركيز على الميزة النسبية.  الموارد ومواء

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .81

السياسات واالستراتيجيات، تمشياً مع معايير    ضمنج تعزيز العمل الالئق وتحسين اإلنتاجية في االقتصاد الريفي  ادمإ •
 السمة المنظمة؛إضفاء لدولية المعنية وبإيالء اهتمام خاص للشباب والنساء ودعم العمل ا

سكان األرياف    ل، بما في ذلك بشأن توسيع نطاق الحماية االجتماعية كي تشممحددة األهدافتدخالت    وتنفيذ  صياغة •
بغية تعزيز    المحلي  ى المجتمععل  ةوالمهارات القائموالتعلم المتواصل  القائمة على الحقوق    ةوالبرامج كثيفة العمال

الوظائف الالئقة في القطاع الزراعي والغذائي وقطاعات االقتصاد الريفي األخرى مثل السياحة والتعدين والحراجة  
 ومصائد األسماك؛ 

التدخالت وتنفيذها بما في ذلك عن طريق تحسين تنظيم العمال وأصحاب    صياغةتعزيز قدراتها على المشاركة في   •
 ؛ الفعال يفيين وتمثيلهم ومن خالل الحوار االجتماعيالعمل الر

 السمة المنظمة في المناطق الريفية بالتركيز على الشباب والنساء. إضفاء دعم •
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .82

الدول • والصندوق  المتحدة  والزراعة لألمم  األغذية  منظمة  مع  الشراكات، ال سيما  بغية  تعزيز  الزراعية،  للتنمية  ي 
 ظم األغذية المستدامة؛النهوض باتساق السياسات من أجل تحقيق العمل الالئق في االقتصاد الريفي وفي نُ 

 بالتعاون مع مركز تورينو؛ ،إعداد برامج بناء القدرات بشأن تعزيز العمل الالئق في االقتصاد الريفي •

الالئق في   إثراء • العمالة والعمل  البينات، بما في ذلك عمليات تشخيص  القائمة على  البحوث  المعارف عن طريق 
 االقتصاد الريفي من أجل تنوير عملية وضع السياسات وتوفير اإلرشاد للهيئات المكونة. 

 برامج وخدمات فعالة وناجعة وض زيادة  درة الدول األعضاء على   4-3الحصيلة 
 من أجل دعم االنتقاالتلسو  العمل 

سوق العمل وإدارات    شاملة فيما يخص  برامج   وضعفي    اتستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة ومزودي الخدم .83
ودعمها وتنفيذها وتقييمها، فضالً عن تكوين فهم أفضل    وبرامج التوظيف العامة  التوظيف وبرامج االستثمار كثيفة العمالة

العمالة.  على  العادلة    آلثارها  االنتقاالت  ضمان  في  أساسية  المذكورة  البرامج  ورقمية   إلىوستكون  منظمة  وظائف 
وخضراء ووظائف الرعاية، بما في ذلك في أوضاع الهشاشة واالستجابة إلى األزمات. وسيكون من شأن حزمة متكاملة 

برامج باتساق أكبر، بما في ذلك مع  عمالة ويدعمها الحوار االجتماعي وتجمع تلك الالسياسة  لتتماشى مع أطر شاملة  
 ع العائدة على العمال والمنشآت.فن المناسياسات الحماية االجتماعية، أن تحسّ 

تحديث .84 العامة على  التوظيف  إدارات  قدرة  أيضاً  الدولية  العمل  فعالة    وتنفيذ  وستعزز منظمة  حول   متمحورةخدمات 
تها  امنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى دعم روح االبتكار لديها وقدر، بالتركيز على الفئات المحرومة واألفراد والالزبائن

القانونية، ال سيما عن طريق الحملة الهادفة إلى  تشجيع  على الصمود. وسيتواصل تعزيز السياسات الوطنية واألطر 
 وتنفيذهما.  181ورقم   88التصديق على االتفاقيتين رقم 

 دولية الهيئات المكونة في النواحي التالية: وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل ال .85

بما ،  وسبل العيش  سوق العمل وخدمات التوظيف لتسهيل عمليات االنتقالبشأن  شاملة ومتكاملة  صياغة وتنفيذ برامج   •
 في ذلك لصالح األفراد األشد عرضة لالستبعاد من سوق العمل؛ 
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خدماتها، بما في ذلك عن طريق االبتكار والرقمنة  تعزيز القدرة المؤسسية إلدارات التوظيف العامة على تحديث   •
للكيانات   أفضل  و  اإلقليميةوالشراكات وتوفير خدمات  النشطة  على  والبلديات،  العمل  لبرامج سوق  الفعالة  اإلدارة 

 المعنية األخرى؛  اإلعاناتالبطالة وإعانات و

إ • المكونة على  الهيئات  وكاالت  نحو  تكون موجهة    ،أطر سياسية وتنظيمية فعالة ومؤاتية  رساء وتنفيذتعزيز قدرة 
 االستخدام الخاصة؛ 

 زيادة قدرة إدارات التوظيف العامة على توليد معلومات سوق العمل وتحليلها ونشرها؛  •

لى واستراتيجيات تهدف إمتكاملة وكثيفة العمالة  و  فعالة  استثمار  هجنُ   من أجل وضعتعزيز المعارف والوعي والقدرة   •
 واألعمال البيئية(؛  المحلي   تحسين أثر برامج االستثمار العامة على العمالة )بالدرجة األولى في البنية التحتية والمجتمع

 العامة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛ التوظيفتقييم برامج سوق العمل، بما في ذلك برامج  •

منافذ إلى النهوض بالمسائل الشاملة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين    تعزيز نُهج االستثمار كثيف العمالة باعتبارها •
 ن وتنمية المهارات.اواإلدماج االجتماعي واالنتقاالت العادلة والسالمة والصحة المهنيت 

 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .86

برامج سوق العمل وبرامج االستثمار كثيف العمالة ب  المتعلقة   اترشاداإلدوات ومن األزيادة المعارف وإثراء مجموعة   •
 التوظيف من أجل تسهيل انتقاالت شاملة وتنفيذ نُهج ابتكارية؛ اتوإدار

  88التصديق على االتفاقيتين رقم  نترنت تهدف إلى زيادة  إلعلى شبكة ا على نحو شبه كاملتنفيذ حملة عالمية قائمة  •
 وتنفيذهما؛  181ورقم 

من الممارسات الجيدة؛ تعزيز الشراكات من أجل برامج وخدمات أكثر   ستودعتقييم نتائج برامج سوق العمل وإنشاء م •
مع الرابطة  بما في ذلك عن طريق التعاون    األقاليم  ضمن   ،اليد العاملةكثيفة  العمالة  فعالية واتساقاً، بما في ذلك برامج  

العالمية إلدارات التوظيف العامة ووكاالت القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة، واالستفادة من المبادرات متعددة 
 في المسائل السياسية المتعلقة بالعمل؛  تمايزمن بدور  والشركاء االجتماعي التي يضطلع فيها أصحاب المصلحة

 ين العام والخاص بالتعاون مع مركز تورينو ومنظمات أخرى؛ تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين من القطاع •

العمالة   • العام على  أثر االستثمار  إلى زيادة  الهادفة  النُهج واألدوات واإلجراءات  إعداد  أو  البحوث وتكييف  تطبيق 
والنوعية من) الكمية  وإرسا  الناحية  الشراكات  تعزيز  السواء(؛  والؤعلى  الدولية  المالية  المؤسسات  مع  شركاء ها 

 متعددي األطراف والجهات المانحة من أجل زيادة أثر برامجها ومشاريعها على العمالة؛ 

 .بين بلدان الجنوبدعم التعلم وتنمية المعارف ونشرها وبناء القدرات اإلقليمية  •

 زيادة  درة الدول األعضاء على تعزيز العمالة ال ئقة لصالح ال باب  5-3الحصيلة 

ال  ترتبط .87 العمالة  المتاحة  فرص  واالتجاهات أجديدة  الكربون  نزع  واتجاهات  الرقمية  باالتجاهات  اليوم  الشباب  مام 
الوظائف الجيدة بكميات   استحداثعند    على السواء  الديمغرافية التي تتطلب تنفيذ استجابات سياسية مركبة ومتكاملة،

للقوة   ال  العاملةكافية  المهارات  تنمية  تلك  مطلوبوعند  أجل  الفرص وجود برامج  ة من  انتهاز هذه  الوظائف. ويتطلب 
منظمة    نكبمتكاملة ومتسقة للعمالة والمهارات تتناول جانبي العرض والطلب من عمالة الشباب. وفي هذا السياق، ست

للفترة   الشباب  عمالة  عمل  تنفيذ خطة  تسريع  على  الدولية  وبناء ال  وضععن طريق    2030-2020العمل  منهجيات 
حزمة من التدخالت    وقيادةالهيئات المكونة في تفعيل البرامج المتكاملة. وستركز االستراتيجية على تعزيز    القدرات ودعم

الهادفة إلى خفض معدالت الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب ومعدالت العمالة غير المنظمة في صفوف  
 .أمامهمالوظائف الالئقة  وزيادة فرصالشباب 

 لمستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية: وعلى ا .88

تصميم برامج متكاملة لعمالة الشباب والمهارات وتنفيذها واستعراضها ورصدها، بما في ذلك بالتركيز على القطاعات   •
 الخضراء والرقمية وقطاع الرعاية والقطاعات الناشئة األخرى؛ 

 تماعي ومشاركة الشباب في تلك العمليات؛ تعزيز الحوار االج •
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تشخيص احتياجات العمالة والمهارات ومتطلبات التعلم المتواصل لدى الشباب، وتوقعها واستباقها، بما في ذلك في   •
المؤشرات   وتحليل  العادلة،  االنتقاالت  مؤشرات    1- ب -8و   1-6-8و  2-5-8و   1-5-8سياق  التنمية أهداف  من 

 ير بشأنها؛المستدامة وإصدار تقار

ظم التلمذة  تعزيز انتقاالت سلسة من المدرسة إلى العمل وحلول التعلم القائم على العمل، بما في ذلك عن طريق نُ  •
 الصناعية الجيدة؛ 

عمالة الئقة لصالح الشباب، ال سيما بالنسبة إلى الشباب غير الملتحقين بالعمل   توليدالجهود الوطنية الهادفة إلى    شجيعت •
األوضاع الهشة، من خالل إدارات التوظيف وبرامج في  الريفي وغير المنظم و  ينأو التدريب في االقتصادأو التعليم  

 المهارات وروح تنظيم المشاريع( وضمانات الشباب.  اكتساب سوق العمل النشطة )بما في ذلك تدخالت
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .89

أداة استشارية متكاملة وتنفيذها من أجل دعم تنفيذ برامج عمالة الشباب المتكاملة ورصدها، بما في ذلك   استحداث •
 الوصول إلى المحتوى المعرفي المنسق وتبادل المعارف؛سبل تحسين 

ية  تكوين منتجات معرفية بشأن عمالة الشباب ومهاراتهم، فضالً عن الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية وحما •
 صيغةنترنت وبإلبغية تنوير هذا النهج المتكامل ودعم بناء القدرات على شبكة ا  ،والسالمة والصحة المهنيتين  العمال
مركز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال ضمن مسارات تعلم منظمة بالتعاون مع مركز تورينو و  ةمختلط

 التابع لمنظمة العمل الدولية؛  التدريب المهني

بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين وإطالق حمالت إقليمية   ومن أجل الشبابزيز حوار اجتماعي شامل مع الشباب  تع •
 ؛حقوقهمب والتوعية من أجل مشاركة الشباب

ع العالمي بشأن الشراكات العالمية في إطار المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب والمسرّ   شجيعت •
  دةعومساحلول متكاملة    شجيعبغية ت  من هذه الشراكاتحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل واالستفادة  الوظائف وال

 انتقال الشباب في سوق العمل. 

 من  ت مستدامة من أجل تحقيق النمو ال امل والعمل ال ئق : 4النتيجة  

 االستراتيجية 

ال سيما المنشآت    -يدعو إعالن المئوية والنداء العالمي إلى تهيئة بيئة مؤاتية لروح تنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة   .90
المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني. ومما ال شك فيه أّن المنشآت المستدامة  

ت التقدم في  إحراز  لبرنامج عام  أساسية من أجل ضمان  الرئيسية  الالئق 2030حقيق األهداف والغايات  العمل  ، مثل 
االستدامة البيئية واالقتصادات والمجتمعات الشاملة، فضالً عن زيادة األنماط   ىإلالوظائف واالنتقال العادل    استحداثو

 المستدامة في اإلنتاج واالستهالك.
عدام اليقين مما يفرض تحديات كبيرة عليها. وتترك األزمات الحالية  وتمارس المنشآت أنشطتها في أسواق يتزايد فيها ان .91

أثراً سلبياً أكبر وبصورة غير متكافئة على المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر والمنشآت غير المنظمة. وتخلّف  
ال واألنشط   عجزأوجه  السديدة  اإلدارة  العالقات وهياكل  على  تداعيات خطيرة  الالئق  العمل  بالمنشآت  في  المرتبطة  ة 

الفرص   استغالل  أجل  من  أكبر  مرونة  المنشآت  من  العديد  ويتطلب  واإلمداد.  التوريد  ذلك سالسل  في  بما  وعمالها، 
العمل الالئق. ومن    استحداثالجديدة، بما في ذلك في االقتصادين األخضر والرقمي، كي تكون مستدامة وقادرة على  

تثمارات الصناعية والقطاعية أن تتيح فرصاً جديدة أمام الهيئات المكونة من أجل  شأن حزم االنتعاش والسياسات واالس
 نمواً شامالً. تحقق وظائف الئقة و خلقتهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة ونماذج أعمال ت

سخير إمكانات  وت  المؤاتية  منظمة العمل الدولية الهادف إلى تعزيز السياسات والبيئات المؤسسية  من نشاطومن المتوقع   .92
يفضي إلى زيادة في المنشآت المستدامة وكيانات االقتصاد االجتماعي   ، أنالتقدم التكنولوجي واالبتكار والتحول الرقمي

والتضامني التي ستكون أكبر قدرة على الصمود وأكثر شموالً وإنتاجية ومراعاة للبيئة وتزيد فيها ريادة النساء، مما  
 جتماعية وتوليد الوظائف الالئقة بموازاة الحد من السمة غير المنظمة. يسهم في تحقيق العدالة اال

واالستنتاجات المتعلقة   (2007)  المستدامة  المنشآت  تعزيزب  المتعلقة  المؤتمر  استنتاجاتوسيسترشد تنفيذ االستراتيجية ب .93
ر مع نتائج أخرى، ال سيما  . وسيستند العمل إلى أوجه التآز(2022)بالعمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني  

( وسيسهم في تعزيز 5و  1( والحقوق في العمل )النتيجتان  6( والحماية االجتماعية )النتيجة  3بشأن العمالة )النتيجة  
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وسيجري إدماج    (.2في جميع العمليات المعنية بما فيها الحوار االجتماعي )النتيجة    القدرة التقنية للهيئات المكونة الثالثية
 ة والمنتجات المعرفية وأنشطة تنمية المهارات.يخدمات االستشارالفي  ،عدم التمييزو لمساواة بين الجنسينا مفهوم

في إطار منظمة العمل الدولية المعياري وفي معايير العمل الدولية وسيكون وسيكون تعزيز المنشآت المستدامة راسخاً   .94
 ً إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت   نشاط ترويجمنظمة العمل الدولية    فثكفي الحوار االجتماعي الثالثي. وست  مترسخا

االجتماعية والسياسة  الجنسية  الجنسية(  متعددة  متعددة  المنشآت  ت  )إعالن  المسؤول    شجيعوستواصل  األعمال  سلوك 
 واحترام معايير العمل الدولية، ال سيما المبادئ والحقوق األساسية في العمل ضمن المنشآت.

البلدان والشركاء    مختلف  ركز منظمة العمل الدولية على االستجابات القائمة على الطلب والمصممة حسب احتياجاتوست .95
االجتماعيين والقطاعات االقتصادية. ومن شأن بناء المعارف عن طريق البحوث والحلول القائمة على البينات أن يدعم  

تعزيز قدرة الهيئات المكونة على    المتواصلة على:   الجهود  بّ نصاألدوات والمنهجيات وعمليات الحوار. وست  ستحداثا
اد األعمال  تنمية االقتصادين األخضر والرقمي؛ دعم روّ   الستفادة منالعمل الالئق با  تولّدإنشاء وتنمية منشآت مستدامة  

تدابير ترمي إلى زيادة   من الشباب والنساء؛ تعزيز حقوق العمال وإنتاجيتهم؛ تحسين استراتيجيات التنمية المحلية؛ اتخاذ
إضفاء السمة المنظمة على المنشآت وقدرتها على الصمود؛ تحفيز ممارسات األعمال ومكان العمل المسؤولة والمستدامة؛ 

 وتنفيذ برامج موجهة نحو فئات محددة ومهمشة.  وضع نماذج األعمال االبتكارية؛ شجيعت
زيز الشراكات مع األمم المتحدة والمؤسسات األخرى متعددة  وسيجري تسخير دعم منظمة العمل الدولية من خالل تع .96

األطراف واإلقليمية واإلقليمية الفرعية والمنظمات المالية والتجارية الدولية. وستشارك منظمة العمل الدولية مع القطاع 
ائف الالئقة وتحسن  المالي في حملة تهدف إلى دعم المنشآت المنتجة والمستدامة والقادرة على الصمود التي تخلق الوظ

 ظروف العمل.  

 2025-2024تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة محور 

 زيادة  درة الهيئات المكونة على تهيئة بيئة م اتية لروح تنظيم الم اري  والمن  ت المستدامة  1-4الحصيلة 
 والعمل ال ئق ونمو اإلنتاجية

ها، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية  نميتمنشآت المستدامة ونموها وت أساسي من أجل قيام ال  أمر  مؤاتية  إّن وجود بيئة .97
باعتبارها دعائم مترابطة وتعزز بعضها بعضاً. وتعتمد تلك البيئة على    -االقتصادي واالجتماعي والبيئي    - المستدامة

وجود مجموعة سياسات حسنة الصياغة والترابط وتشمل عدة ميادين منها التعليم وروح تنظيم المشاريع وأسواق العمل 
له من خالل اتباع نهج قائم  تكامتحقق  منظمة العمل الدولية عملها و  كثفوسيادة القانون والتمويل. وست  شريفةوالمنافسة ال

النُ  المتوسطة على  المنشآت  المستدامة، ال سيما  للمنشآت  المكونة على تهيئة بيئة مؤاتية  الهيئات  ظم بغية تعزيز قدرة 
 والصغيرة وبالغة الصغر والمنشآت التي تقودها النساء وكيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني.

 العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية: وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة  .98

عن طريق الحوار االجتماعي    وتقييم مالءمتها،  وإجراء التشخيصات بشأنها  لسياسات واألطر التنظيمية السائدةاتقييم   •
 تها؛المنشآت المستدامة ودعمها والحفاظ عليها طوال دورة حيا ستحداثاتمشياً مع معايير العمل الدولية، من أجل  و

من أجل تحسين اإلنتاجية وتنمية المنشآت وخلق الوظائف   مواجهتها واالستفادة منهاتحديد التحديات والفرص الكامنة و •
 الالئقة وممارسة العمال حقوقهم وتنمية روح تنظيم المشاريع؛

النساء وكيانات  تعزيز السياسات التي تسهل حصول جميع المنشآت على التمويل، بما في ذلك المنشآت التي تقودها   •
تنمية األعمال على توفير    اتاالقتصاد االجتماعي والتضامني، وزيادة قدرة المؤسسات المالية الوطنية ومزودي خدم

 لعمل الالئق؛ ل مؤاتيةمنتجات وخدمات للمنشآت ال

الصمود، ودعم  برامج تنمية المنشآت الوطنية، ال سيما الموجهة نحو النساء، بغية ضمان شمولها وقدرتها على    قويةت •
الرعاية   اقتصاد  في  خاص  وبوجه  العمال،  وحقوق  المنتج  والنمو  الجيدة  العمالة  تعزيز  إلى  الهادفة  السياسات 

 واالقتصادين األخضر والرقمي. 
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .99

سين قاعدة المعارف المتعلقة بفعالية حزم  إجراء البحوث، بما في ذلك بحوث تراعي قضايا الجنسين، من أجل تح •
باالنتقال العادل  قدماً الرقمنة والدفع   االستفادة منالسياسات المتكاملة بشأن المنشآت المستدامة وإيجاد طرق من أجل 

 االستدامة البيئية؛ إلى
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الصمود بالتركيز على السالمة  استحداث أدوات، بما فيها أدوات مراعية للجنسين، ترمي إلى زيادة قدرة المنشآت على   •
 والصحة المهنيتين وإدارة المخاطر والتخطيط الستمرارية األعمال؛ 

تسهم في تهيئة بيئة مؤاتية   ،واإلصالحات السياسية اللوائح  التتنمية قدرات الهيئات المكونة في مجالإعداد مبادرات   •
 لمستدامة؛لروح تنظيم المشاريع ونمو اإلنتاجية والعمل الالئق والمنشآت ا

االقتصادي   تكاملوتعزيز التجارة واالستثمار وال  ةالمادي   البنية التحتيةة تقنية من أجل تحسين  يتوفير خدمات استشار •
الجديدة والخضراء بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ والمنظمات    تالمستدام واعتماد التكنولوجيا
 الدولية واإلقليمية األخرى. 

 من  ت أكثر  موالً واستدامة و درة على الصمود   رساءزيادة  درة الهيئات المكونة على إ 2-4حصيلة ال
 سلوك أعمال مس ول من أجل تحقيق العمل ال ئق   جي في س سل التوريد واإلمداد وت

األعمال المسؤول، فرصاً   بسلوك المتعلقة تلك االتجاهات التكنولوجية والبيئية واالجتماعية في العالم، بما في ذلك تنشئ .100
ً وتحديات جديدة أمام المنشآت  إلى تعزيز النمو الشامل والعمل الالئق. وستعزز منظمة العمل الدولية قدرة الهيئات  سعيا

المكونة على دعم المنشآت في التكيف مع تلك الوقائع من خالل توفير مشورة سياسية وتقنية سديدة وقائمة على البينات 
معايير العمل الدولية. وستقوم منظمة العمل الدولية، مستندة إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية والصكوك  استناداً إلى  

ا سلوك  ممارسات  تنفيذ  أجل  من  المنشآت  إلى  المشورة  بتقديم  األخرى،  مع  ألعمالالمعنية  تمشياً   المبادئ  المسؤول 
 المعايير الدولية.و
 في النواحي التالية:  والمنشآت منظمة العمل الدولية الهيئات المكونةوعلى المستوى القطري، ستدعم   .101

ا • وسلوك  المنظمة  والسمة  اإلنتاجية  ونمو  العمل  في  األساسية  والحقوق  والمبادئ  الالئق  بالعمل    ألعمال النهوض 
 العناية الواجبة في سالسل التوريد واإلمداد حسب مقتضى الحال؛  تدابير المسؤول، بما في ذلك مراعاة

سياسات بشأن سالسل التوريد واإلمداد تكون متكاملة وقائمة على    وضع تحسين جمع البيانات واستخدامها في سبيل   •
ً اقتصادي اً البينات وتدعم نمو  وممارسات أعمال أكثر اخضراراً وتحقيق العمل الالئق؛ الً شام  ا

ل احقوق العم  اتحوار االجتماعي والعمل الجماعي بغية تحديد ومعالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء انتهاكتسهيل ال •
 في سالسل التوريد واإلمداد وتعزيز الوصول إلى سبل االنتصاف؛

بين   • وتعاون  في حوارات  االاالنخراط  الناجمة عن    ألصلبلد  والتحديات  الفرص  مناقشة  أجل  المضيف من  والبلد 
والشركاء   ةليات المنشآت متعددة الجنسية، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة مؤسسات الحوار االجتماعي الوطنيعم

 االجتماعيين فيما يتعلق بمختلف أشكال الحوار االجتماعي العابر للحدود؛ 

الالئق في سالسل    بين الكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك المؤسسات المالية، بغية تعزيز العملتسهيل التعاون   •
 التوريد واإلمداد، بالتركيز على احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل. 

 منظمة العمل الدولية بما يلي:   وعلى المستوى العالمي، ستقوم .102

المقارنة والممارسات  • المعارف  إصدار موجزات سياسية ومجموعة أدوات قطاعية وأدوات عملية من أجل تقاسم 
 الجيدة؛

المستقاة   ،إطار عمل ذي حجية ومصدر للبيانات واإلحصاءات بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمدادإعداد  •
 من الهيئات المكونة ومنظمة العمل الدولية ومصادر أخرى؛ 

ية  ن المنشآت من االلتزام بمعايير منظمة العمل الدولالممارسات الجيدة وتوثيقها وإعداد أدوات تمكّ   بشأنإجراء بحوث   •
العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد   بهدف معالجة قضاياوسياساتها وتعزيز الحوار االجتماعي والعمل الجماعي  

 ومنع النزاعات وتسويتها على المستويات الوطنية وشبه الوطنية والقطاعية؛ 

د مكتب المساعدة في منظمة  تعزيز المبادئ واألدوات التشغيلية الواردة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية وتوطي •
العمل الدولية وشراكاتها مع المنظمات الدولية، بغية ضمان توفير اإلرشاد والدعم باتساق إلى الهيئات المكونة بشأن 

 سلوك األعمال المسؤول.  
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 -ال سيما المن  ت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر  -زيادة الدعم المقدم إلى المن  ت  3-4الحصيلة 
 في تحقيق العمل ال ئق وتحسين اإلنتاجية 

المستدامة في سبيل    يتطلب تحقيق .103 المنشآت  الالئقخلتنمية  العمل  أن تستغلق  التكنولوجي والتحول    ،  التقدم  المنشآت 
الهيئات المكونة في تعزيز قدرة المنشآت    عم إلىالد  م منظمة العمل الدولية قدالرقمي ونماذج األعمال الخضراء. وست

ق العمل الالئق. وسيهدف خلعلى اعتماد التكنولوجيا وتحسين ظروف العمل واالستدامة البيئية من أجل نمو اإلنتاجية و
إلى   قيامالعمل  العمال وأصح  تشجيع  بين  اإلنتاجية  الالئق وتقاسم مكاسب  اإلنتاجية والعمل  بين نمو  اب  حلقة إيجابية 

الهيئات الوطنية وشبه الوطنية بما فيها منظمات العمال ومنظمات أصحاب    اتالعمل. وسيتحقق ذلك عن طريق بناء قدر
 العمل ومنظمات قطاع األعمال.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .104

شبه الوطنية، بما في ذلك منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال  تعزيز قدرة الهيئات والمؤسسات الوطنية و •
المنشأة وتعزيز  العمل األخرى على مستوى  المهنيتين وظروف  العمال، على تحسين السالمة والصحة  ومنظمات 

لوظائف  ا  استحداثظم دعم روح تنظيم المشاريع وقدرة األعمال على الصمود و األسواق الشاملة والتعلم المتواصل ونُ 
 والحفاظ عليها ونمو اإلنتاجية وتنمية المهارات واالنتقال العادل؛

تعزيز اإلرشاد بشأن برامج النظام اإليكولوجي المعنية باإلنتاجية من أجل تحقيق العمل الالئق واالرتقاء بهذه البرامج  •
ى القطري من أجل تخطيط كتلة حرجة من المنشآت وإعداد تشخيصات قائمة على البينات على المستو  كوينبغية ت 

 الوظائف الالئقة؛  استحداثنمو اإلنتاجية و

وتكنولوجيا • دائرية  أعمال  نماذج  اعتماد  على  المنشآت  تساعد  برامج  وتنفيذ  وإعداد  للبيئة   تتعزيز  مراعاة  أكثر 
 وممارسات فعالة من حيث الطاقة والموارد؛ 

بما • الصغر،  وبالغة  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  والشباب   تحسين وصول  النساء  تقودها  التي  المنشآت  ذلك  في 
النازحون قسراً، المالية وخدمات تنمية األعمال بغية ت  واألشخاص  الخدمات  وتحديثها    اإلدارية  لمهاراتا  قويةإلى 

 وظائف الئقة ومنتجة؛ توليدواالرتقاء باالبتكارات والمشاركة في الرقمنة وتحسين ظروف العمل و

بوصف    الحوار االجتماعي واحترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل   قويةتعزيز قدرات الشركاء االجتماعيين وت •
تحسين نمو اإلنتاجية    إيجاد الحلول بهدفمن    الصغر  المتوسطة والصغيرة وبالغةذلك وسيلة أساسية تمّكن المنشآت  

لتوصية الترويج  طريق  عن  سيما  ال  الالئقة،  الوظائف  وخلق  الصغيرة   واالستدامة  المنشآت  في  الوظائف  خلق 
 والمعايير المعنية األخرى.( 189 رقم) 1998والمتوسطة، 

 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .105

نُ االر • بتحليل  االستراتيجية  تقاء  لألهداف  الواجب  االهتمام  إيالء  مع  والعمالة،  اإلنتاجية  منظور  من  السوق  في ظم 
 برنامج العمل الالئق وقضايا الجنسين وعدم التمييز؛ 

ن بناء قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على تحفيز نمو اإلنتاجية وتنمية المنشآت الخضراء واالبتكار م •
 خالل برامج التدريب العالمية واستعراضات األقران والتعلم والدعم المتبادلين؛ 

استخدام المنصات القائمة من أجل تعزيز تنمية شاملة للمنشآت والتمكين االقتصادي للنساء ودعم روح تنظيم المشاريع   •
 الخضراء وتحقيق العمل الالئق في االقتصاد األخضر؛ 

رقمية   • أدوات  وتنفيذ  والصغيرةإعداد  المتوسطة  المنشآت  نحو  وموجهة  االستخدام  الصغر  سهلة  وكيانات   وبالغة 
عنى بممارسات اإلدارة والسالمة والصحة المهنيتين ونمو اإلنتاجية والمفاوضة  تُ   االقتصاد االجتماعي والتضامني،

 الجماعية والتعاون في مكان العمل وتحسين ظروف العمل. 

 ت المكونة على تسهيل انتقال المن  ت إلى اال تصاد المنظم زيادة  درة الهيئا 4-4الحصيلة 

يسهم إضفاء السمة المنظمة على المنشآت إسهاماً مباشراً في تحقيق العمل الالئق. وهو يتطلب اتباع نهج متكامل ومنسق   .106
من السياسات   متسقة  تعاون قائم على مجموعةوجود  الوزارات الحكومية والشركاء االجتماعيين. وال بد من    مختلفضمن  

ً إضفاء السمة المنظمة على المنشآت    عملية   جعلواالستراتيجيات واللوائح وبرامج الدعم بغية   .  أكثر سهولة وأشد اجتذابا
وسيدعم المكتب الدول األعضاء في تصميم وتنفيذ النُهج المتكاملة بشأن إضفاء السمة المنظمة على المنشآت بغية تحقيق  

ورقمنتها ومنح حوافز فعالة وتنفيذ برامج التوعية والتدريب   منشآتالعمل الالئق. ويتضمن ذلك تبسيط عمليات تسجيل ال
ضفاء السمة المنظمة إلوتعزيز الشراكات من أجل زيادة التنسيق وأوجه التآزر بين الجهات الفاعلة في النظام اإليكولوجي  
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، ال سيما بشأن نتائج أخرى  مندرجة تحتعلى المنشآت. وسترتبط اإلجراءات بالبحوث والمنتجات المعرفية األخرى ال
 ق السياسات.اتسامعايير العمل الدولية والحماية في العمل والحماية االجتماعية و

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:   .107

والحوافز الماثلة أمام  لحواجز  ا  بشأن  إجراء وإقرار تشخيصات وطنية أو إقليمية أو قطاعية تراعي قضايا الجنسين •
 إضفاء السمة المنظمة على المنشآت وعمالها؛

اعتماد أو تنقيح أو تفعيل السياسات أو اللوائح أو البرامج أو آليات التنسيق المؤسسي أو خطط عمل تهدف إلى جعل   •
هات الفاعلة األخرى  انتقال المنشآت وعمالها إلى السمة المنظمة أسهل على الحكومات أو الشركاء االجتماعيين أو الج

 في نظام دعم إضفاء السمة المنظمة على المنشآت؛

أو توطيد تعاونية مسجلة أو أي شكل آخر من منظمات    نشاءظم دعمهم على إمساعدة المشغلين غير المنظمين ونُ  •
 إلى السمة المنظمة. ااالجتماعي والتضامني المعنية بهدف ضمان انتقاله القتصادا

 ، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي: وعلى المستوى العالمي .108

بغية تسهيل إضفاء السمة    زاخرة بالوعودتوثيق نماذج تدخالت وممارسات مستدامة بيئياً وتراعي قضايا الجنسين و •
 المنظمة على المنشآت وعمالها، مع إيالء اهتمام خاص للفئات المستضعفة والنُهج القطاعية؛ 

ب المصلحة الرئيسيين على المستويين اإلقليمي والعالمي من أجل تسهيل انتقال  المكونة وأصحاتعزيز قدرات الهيئات   •
 .وعمالها إلى السمة المنظمة غير المنظمة المنشآت

 زيادة  درة الهيئات المكونة على بناء ا تصاد اجتماعي وتضامني متين  5-4الحصيلة 
 و ادر على الصمود من أجل تحقيق العمل ال ئق

الدولية الهيئات المكونة في تهيئة بيئة مؤاتية تالئم طبيعة االقتصاد االجتماعي والتضامني وتنوعه ستدعم منظمة العمل  .109
من أجل تسخير كل ما تتمتع به كياناته من إمكانات في تحقيق العمل الالئق والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة 

، ستقوم منظمة العمل الدولية بإعداد  ولهذه الغايةالمستدامة.    للجميع، فضالً عن اإلسهام في التنمية المستدامة والمنشآت
( وتنفيذهما على نطاق  2028-2023استراتيجية وخطة عمل بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني )

 . 2022عام  في  مدها مؤتمر العمل الدولياعتالمكتب، وستستندان إلى االستنتاجات التي 
 القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  وعلى المستوى .110

و  • سياسات  استعراض  أو  دعم    تشريعاتإعداد  تعميم  جانب  إلى  وكياناته،  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  بشأن 
 االقتصاد االجتماعي والتضامني في السياسات المعنية األخرى؛ 

تعزيز قدرتها وقدرة كيانات االقتصاد االجتماعي والتضامني عن طريق إعداد أدوات وبرامج تدريب تابعة لمنظمة   •
ع مركز تورينو ومؤسسات التدريب الوطنية، ومن خالل نقل وتعزيز التكنولوجيا  العمل الدولية وتكييفها، بالتعاون م

 والتعاون المثلث؛  المحلية عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب والمعارف التقنية

 ؛ألصحاب العمل وللعمال تعزيز الشراكات بين شبكات االقتصاد االجتماعي والتضامني والمنظمات األكثر تمثيالً  •

است • االجتماعي  إعداد  االقتصاد  عن  الناجم  اإليجابي  األثر  تسخير  بغية  وتنقيحها  شاملة  وطنية  وتدابير  راتيجيات 
مثل   الملّحة،  للتحديات  التصدي  في  وكياناته  االنتقال    خلقوالتضامني  وتسهيل  الالئق  المنظمة    إلىالعمل  السمة 

 ار االجتماعي.والمساهمة في تحقيق انتقاالت خضراء ورقمية عادلة وشاملة واالبتك
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .111

دعم تكوين إطار منهجي لالقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل قياس مساهمته االقتصادية واالجتماعية وجمع   •
المعرفي المنتجات  من  طائفة  إعداد  المناسب؛  الوقت  وفي  للمقارنة  وقابلة  وموثوقة  منسقة  تقاسم  بيانات  وتسهيل  ة 

 استثارة الوعي بين الهيئات المكونة وأصحاب المصلحة؛ و فعالة للتواصل الممارسات الجيدة وتنفيذ أنشطة

الحفاظ على الشراكات المتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني وتكثيفها وتوسيع نطاقها، بغية تحسين تنسيق جهود  •
دوات السياسية من أجل النهوض بالعمل الالئق وتحسين األطر واالتفاقات الهيئات المكونة بشأن اإلرشاد السياسي واأل

 الحالية وتكميلها؛ 
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المستدامة عن    في مجال تعزيز ريادتها   • الالئق والتنمية  النهوض بالعمل  االقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل 
 ماعي والتضامني؛طريق فريق عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني باالقتصاد االجت

 توطيد إدماج االقتصاد االجتماعي والتضامني في مشاريع التعاون اإلنمائي. •

 الحماية في العمل وتكاف  الفر  للجمي   : 5النتيجة  

 االستراتيجية 

شعورهم ن من أجل صحتهم ورفاههم وأمنهم وين أساسييالعمل وتكافؤ الفرص بين جميع العمال أمر  في  حمايةال  شّكلت .112
. كما أنهما يسهمان في تهيئة قوة عاملة أكثر إنتاجية وتنوعاً ومجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً. بيد أّن األزمات باإلنصاف
مواطن الضعف وعدم التمييز الموجودة   ةقممفانطاق أوجه انعدام المساواة في صفوف العمال و  آخذة في توسيعالجارية  
 مسبقاً. 

وتحسين االمتثال،   الستخداما  ةالتأكيد على أهمية عالق   إعادة   ل، بما في ذلك عن طريقاومن الضروري تعزيز حماية العم .113
في سبيل الحد من أوجه انعدام المساواة وبناء مجتمعات أكثر شموالً وقدرة على الصمود. كما أنه من الضروري تحقيق 

إدماج كامل في العمل والمجتمع. ومن شأن المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص كي يتمتع جميع العمال بحماية مناسبة و
( واتساق السياسات  3العمل المنفذ بموجب هذه النتيجة، إلى جانب التقدم المحرز في تحقيق عمالة أكثر وأفضل )النتيجة  
وجه  (، أن يحد من أ7والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واإلدماج وإضفاء السمة المنظمة واالنتقاالت العادلة )النتيجة  

المساواة في عالم العمل النتائج األخرى  انعدام  إلى أوجه التآزر مع  ،  بأقصى درجة ممكنة. كما ستستند االستراتيجية 
)النتيجة    فيما يخص:سيما   ال العمل  في  األساسية  والحقوق  بالمبادئ  الذين يصعب 1النهوض  العمال  تمثيل  زيادة  (؛ 

 (.6المالي على الحماية االجتماعية )النتيجة  ضغطالعمال وخفض ال (؛ تحسين أمن الدخل لصالح 2تنظيمهم )النتيجة 
ية، زيادة أمن دخلهم وتحسين ظروف عملهم والحصول على  تكميلوسيتاح للعمال، عن طريق مجموعة من اإلجراءات ال .114

يبات وقت العمل أجور مناسبة والتمتع بالمساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وساعات العمل المناسبة وترت
ل وتعزيز البنى التحتية للسالمة والصحة المهنيتين وإدارتها بغية ضمان  االمالئمة. وسيجري تكييف تدابير حماية العم

غير ذلك    وأنوع جنسهم    وأترتيبات عملهم    وأهم التعاقدي  وضعتوفير حماية أفضل لجميع العمال، بصرف النظر عن  
ون بمسؤوليات الرعاية قادرين على التوفيق بصورة أفضل بين العمل مدفوع  من السمات. وسيكون العمال المضطلع

األجر وعمل الرعاية غير مدفوع األجر، في حين سيشهد العمال في قطاع الرعاية، بمن فيهم العمال المنزليون، تحسناً  
الدولية مجهزة على نحو أفضل من أ العمل  المكونة لمنظمة  الهيئات  العنف في ظروف عملهم. وستكون  جل معالجة 

ن، الذين سيشهدون تحسناً ون المؤقتوين بالعمل في صفوف العمال المهاجرين، ال سيما العمال المهاجررتبطوالتحرش الم
في احترام حقوقهم وسالمتهم وظروف عملهم، بما في ذلك عن طريق تحسين أطر هجرة اليد العاملة وتوفير خدمات  

 أفضل. 
الجهود الداعمة للتصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها الفعال، مع مراعاة    تكثيفوستقوم منظمة العمل الدولية ب .115

الحد   آمنة وصحية وتحديد  بيئة عمل  المكونة على تحقيق  الهيئات  قدرات  أنها ستعزز  تعليقات هيئات اإلشراف. كما 
العاملة واالنتقاالت من االقتصاد ألجور والتفاوض على األجور وتنظيم العمل ووقت العمل وأطر هجرة اليد  لاألدنى  

كون الحوار االجتماعي، بما في  يغير المنظم إلى االقتصاد المنظم والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واإلدماج. وس
، آلية رئيسية من أجل الدفع قدماً بحماية  الحوار العابر للحدود  هاذلك المفاوضة الجماعية على جميع المستويات بما في

عن طريق    ،المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  من أجل. وسيُسند المزيد من الزخم إلى النهوض ببرنامج تحويلي  العمال
على المستوى القطري. وستسترشد   ،الرعاية  العمل الالئق في أنشطة  التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن  5Rتنفيذ إطار  

المقبلة من تقرير األجور الطبعة  الرئيسية، مثل  المعرفية  البلدان وتوفر مدخالت ترشد   في  المنتجات  العالم، بخبرات 
بشأن الرائد  البرنامج  السياسي. وسيكون  له ومبادرة +  السالمة    العمل  التابع  الرؤية صفر  للجميع وصندوق  الصحة 

 رنامج التعاون اإلنمائي بشأن هجرة اليد العاملة، عناصر فعالة في دعم تحقيق النتائج. التوظيف العادل وب

 2025-2024تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة محور 

 زيادة  درة الدول األعضاء على تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية  1-5الحصيلة 

األشخاص والمنشآت المستدامة والتأهب للحاالت الطارئة  أساسي من أجل رفاه    ، إنما هوبيئة عمل آمنة وصحية  إّن توفّر .116
التوعية العالمية واستثارة الوعي   أنشطة  ، ستشارك منظمة العمل الدولية فيهذا الهدف  واالنتقاالت العادلة. وبغية تحقيق 

المكونة  حفز نشاط    في ريادة  الو الهيئات  إلىمنسق متعدد األطراف وفي دعم  ى االتفاقيتين التصديق عل  الثالثية سعياً 
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المهنيتين  187ورقم    155 رقم والصحة  السالمة  وتطبيقها    األخرى  ومعايير  مختلفة،  وقطاعات  تشمل مخاطر  التي 

بفعالية، وفي معالجة بُعد الحماية المتعلق بالصحة الجسدية والذهنية، إلى جانب مراعاة الطبيعة المترابطة والمتكافلة  
غيرها من المبادئ والحقوق األساسية في العمل. وسيكون برنامج السالمة + الصحة  لمبادئ السالمة والصحة المهنيتين و

للجميع وصندوق الرؤية صفر التابع له وسيلتين هامتين من أجل توفير المساعدة إلى الهيئات المكونة. وسيجري تعزيز 
السالمة والصحة المهنيتين وسد الفجوات اإلطار المعياري لمنظمة العمل الدولية بغية التصدي للتحديات الراهنة المتعلقة ب

 المعيارية.
 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .117

صياغة سياسات وبرامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين تراعي قضايا الجنسين، بالتنسيق مع أطر الصحة   •
 واألطر السياسية المعنية األخرى؛  العامة والحماية االجتماعية

إعداد استراتيجيات وتدخالت تهدف إلى مواجهة مخاطر وتحديات محددة، مثل تغير المناخ، وإلى توسيع نطاق حماية  •
 السالمة والصحة المهنيتين ليشمل المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر والعاملين لحسابهم الخاص؛ 

ة بالسالمة والصحة المهنيتين، ال سيما األطر التنظيمية وآليات االمتثال وخدمات  تعزيز البنية التحتية الوطنية المتعلق •
ظم التسجيل واإلشعار، مما يحسن إتاحة البيانات على المستوى الوطني ويسهم في إصدار تقارير الصحة المهنية ونُ 
 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ 1-8-8بشأن المؤشر 

المك • الهيئات  قدرات  بالعنف  تعزيز  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  المهنيتين،  والصحة  السالمة  إدارة  بشأن  الثالثية  ونة 
 والتحرش، على جميع المستويات والمراحل على طول سالسل التوريد واإلمداد، بالتعاون مع مركز تورينو. 

 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .118

  110  تهعتمده المؤتمر في دورا تبعاً إلرشادات مجلس اإلدارة، ستنفذ استراتيجية شاملة ترمي إلى متابعة القرار الذي   •
من أجل إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وعلى وجه التحديد عن طريق 

كاالت األمم المتحدة والوكاالت اإلقليمية ومجموعة السبعة  و  متعددي األطراف، بما في ذلك التواصل مع الشركاء  
 ومجموعة العشرين من أجل زيادة النطاق والتوعية؛ 

لة بالعمل وتحسين قاعدة المعارف المتعلقة بتغير المناخ صتحديث التقديرات العالمية بشأن اإلصابات واألمراض المت •
 ى؛والتكنولوجيا وأشكال العمل الجديدة والتحديات األخر

توثيق ونشر المعارف والبيانات والممارسات الجيدة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين واستثارة الوعي بشأنهما،  •
 والمنصات العالمية واإلقليمية األخرى؛ ألحداثبما في ذلك عن طريق اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل وا

ال  • العمل  لمنظمة  المعياري  اإلطار  وتحديث  المهنيتين  تكملة  والصحة  السالمة  بشأن  يتعلقدولية  بالمخاطر    فيما 
السالمة   الممارسات بشأن  الكيميائية وتحديث مدونة  المخاطر  البيولوجية والكيميائية ووضع مبادئ توجيهية بشأن 

 والصحة عند استخدام اآلالت.

 عمل الئقة زيادة  درة الدول األعضاء على تحديد أجور مناسبة وتوطيد ساعات 2-5الحصيلة 

مليار عامل حول    1.7العاملين بأجر البالغ عددهم    بالنسبة إلى العديد منت العمل شواغل ذات أولوية  وقاألجور و  مثّلت .119
ى منظمات العمال التي تمثلهم. وفي سياق يكسب فيه ماليين العمال  إلالمنشآت التي يعملون فيها و  بالنسبة إلى والعالم  

ف منظمة العمل الدولية جهودها من أجل دعم الهيئات المكونة في كثّ ، ستللغاية  طويلة  ساعاتأجوراً متدنية ويعملون  
 الدنيا   األجور  الجمع بينالطريقة التي يمكن بها    وفي الوقت نفسه استكشاف  تحديد أجور مناسبة وقائمة على البينات

 عمل الئق. إرساء وقتفضالً عن دعمها في أدنى،  شيمعيدخل  توفيرالتحويالت االجتماعية بغية و
 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .120

ألجور والمفاوضة الجماعية  لظم األجور عن طريق الحوار االجتماعي، بما في ذلك في مجال الحد األدنى  تحسين نُ  •
مساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحديد القطاع العام وحماية األجور وال  األجور في على األجور و

 العوامل االقتصادية؛  فضالً عنمستويات األجور التي تراعي احتياجات العمال وأسرهم 

تكوين فهم أفضل عن العوامل الكلية والمؤسسات التي تفضي إلى رفع األجور والمشاركة في مبادرات وطنية و/ أو  •
 ؛يالمعيش  األجرقطاعية بشأن 

 ت العمل وفترات الراحة، فضالً عن تعزيز تنفيذها؛وقتعزيز القوانين والسياسات والتدابير المتعلقة بحدود  •
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ت العمل وفي ترتيبات تنظيم  وقالتوازن في    شجعإعداد قوانين وسياسات وطنية وأشكال أخرى من التدابير التي ت  •
 تحسين التوازن بين العمل والحياة والمساواة بين الجنسين واإلنتاجية؛   حيث يمكنهاعد، بالعمل، على غرار العمل عن بُ 

ت العمل الحالية وترتيبات وقت العمل من أجل الحفاظ على العمالة والمنشآت في أوضاع  وققوانين وسياسات    كييفت •
 األزمات.

 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .121

 ؛ العالم الصادر عن منظمة العمل الدولية في من تقرير األجور إعداد ونشر طبعة جديدة •

المفاهيم والتقديرات   بشأنة عن طريق إجراء بحوث تخضع الستعراض األقران  يالمعيش  ألجورتكوين فهم أفضل ل •
 في هذا الصدد؛ 

  المداخيل المعيشية الدنياالتحويالت االجتماعية بغية ضمان  ودخل العمل    الجمع بينالطريقة التي يمكن بها    استكشاف •
 ؛ لجميع المحتاجين والحد من انعدام المساواة في الدخل 

زيادة المعارف بشأن األجور والمفاوضة على وقت العمل وبحث الطريقة التي يمكن أن تساهم بها في تقاسم مكاسب   •
 ؛تقاسماً عادالً اإلنتاجية 

التي تضمن التوازن بين العمل والحياة    ،عدأن ترتيبات وقت العمل المرنة والعمل عن بُ توسيع قاعدة المعارف بش •
 والمساواة بين الجنسين وتحترم حدود وقت العمل وحماية العمال.

 ل ازيادة  درة الدول األعضاء على توسي  نطا  حماية العم 3-5الحصيلة 
 ب دة لخطر االستبعاد  ينكي ت مل فئات العمال المعرض

بالكامل اليوم، بيد أّن التحوالت األخيرة وعلى وجه الخصوص رقمنة   مالئمةل  اتزال األبعاد األساسية لحماية العمال   .122
 ً مل الشخصية وحق الخصوصية والحماية  اإيجاد أنواع جديدة من الحماية، مثل حماية بيانات الع االقتصاد، تتطلب أيضا

  ، االستبعاد من الحماية مشكلة طويلة األمد بالنسبة إلى العمال يمثلفي حين من استخدام الخوارزميات في غير محلها. و
ومنهم العمال المؤقتون والعاملون من المنزل والعمال غير المنظمين، فإنه قد يطال أيضاً العمال المنخرطين في ترتيبات  

عن طريق تعزيز قدرة    تبهاعلى هذه الجعلى العمل  منظمة العمل الدولية    نكبجديدة، بمن فيهم عمال المنصات. وست
الخصوص   وجه  وعلى  االجتماعي  الحوار  طريق  عن  العمال،  جميع  تمتع  على ضمان  المكونة  نُهج بالهيئات  اتباع 

 ابتكارية، بحماية العمل المناسبة والفعالة، مع إيالء اهتمام خاص للمعرضين منهم بشدة لخطر االستبعاد. 
 ولية الهيئات المكونة في النواحي التالية: وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الد .123

 وضعتكوين فهم مشترك بشأن الفجوات في التنظيم واالمتثال، بما في ذلك عالقات االستخدام غير المعترف بها، و •
 نُهج تكفل حماية العمل للعمال المنخرطين في ترتيبات عمل مثل عمل المنصات والعمل من المنزل؛

اعتماد سياسات ولوائح وتدابير مناسبة بشأن حماية العمل وتنفيذها لصالح جميع العمال، بصرف النظر عن وضعهم   •
 التعاقدي، مع إيالء اهتمام خاص لعمال المنصات والعاملين من المنزل؛

 في المنشآت المنظمة عن طريق انتقالهم إلى السمة المنظمة؛   ةغير منظم  في وضع عمالة  مان حماية مناسبة للعمالض •

تعزيز شمولية الحوار االجتماعي عن طريق بناء قدرات الشركاء االجتماعيين، بما في ذلك بمشاركة مركز تورينو،   •
ن من  وفير الخدمات لهم، ال سيما عمال المنصات والعاملعلى المساهمة في آليات االمتثال وعلى تمثيل العمال وتو

 المنزل.
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .124

الرقمي وبشأن ضمان   • العصر  في  الخصوصية  في  للعمال وحقهم  الشخصية  البيانات  بشأن حماية  المعارف  زيادة 
 استخدام الخوارزميات على نحو نزيه؛

ونشر المعلومات بشأن اقتصاد المنصات، بما في ذلك اتجاهاته وآثاره على العمال والشركات وأداء    بحوثالإجراء   •
 سوق العمل، وبشأن الممارسات واالبتكارات بغية ضمان حماية مناسبة لعمال المنصات؛

 قانونية للعمال؛إضفاء اليقين وتوفير الحماية الب كفيلةاالستخدام بصفتها وسيلة  ة زيادة المعارف بشأن دور عالق  •
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الحديثة   تاألثر التبادلي بين تطور ترتيبات العمل ونمو اقتصاد المنصات وظهور التكنولوجيا  بشأنبحوث  الإجراء   •
 السمة غير المنظمة.  وانتشار

 زيادة  درة الهيئات المكونة على تعزيز االستثمارات والعمل ال ئق في ا تصاد الرعاية  4-5الحصيلة 

عية مجتمعاية وخدماتها وبنيتها التحتية إذا كانت مصممة وممولة بصورة مناسبة أن تحّول المعايير المن شأن سياسات الر .125
االنتقاالت بين الحياة والعمل واإلدماج االقتصادي واالجتماعي المنصف    وأن تدعم في الوقت ذاتهالقائمة على نوع الجنس  

المع المصابين ووقيللنساء والمهاجرين واألشخاص  البشريةاألشخاص  المناعة  السن والفئات   ن بفيروس نقص  وكبار 
  ، ظم الرعاية الُمحكمة والتحويلية المراعية لقضايا الجنسيننُ   شّكلالمعرضة للعنصرية والفئات المهمشة األخرى. كما ت

من أجل زيادة القدرة على الصمود في وجه األزمات مثل الجائحات والنزاعات الجيوسياسية   عناصر أساسية هي األخرى
 وحاالت الطوارئ المناخية والكوارث.

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .126

الرعاية وتنفيذها، بما في ذلك عن طريق   • التشخيص والتحليل، بحيث تكون تصميم حزم سياسات  استخدام أدوات 
 مستندة إلى معايير العمل الدولية؛ 

 في اقتصاد الرعاية وحشد الموارد المحلية له وقياس آثار تلك االستثمارات على العمالة؛   الالزمة  االستثمارات  حساب •

منزليون، وتسهيل انتقالهم نحو  وتمثيلهم، بمن فيهم المهاجرون والعمال ال  تقييم وتحسين ظروف عمل عمال الرعاية •
 السمة المنظمة؛ 

التي تشمل العمال المعرضين  وتنفيذ سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لألسرة  بالتعاون مع مركز تورينو،   •
 لالستبعاد والتمييز، بمن فيهم العمال المنزليون؛

 عاملة. تجربة حلول ابتكارية في رعاية األطفال تصاحب البرامج كثيفة اليد ال •
 العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  المستوىوعلى  .127

 إطالق مورد معرفي وبرنامج تدريب متكاملين بشأن اقتصاد الرعاية، بما في ذلك بالتعاون مع مركز تورينو؛ •

 العمال ذوي المسؤوليات العائلية؛ بالنسبة إلىتحسين المعارف بشأن التدابير الفعالة  •

المعايير    مكافحةالتوعية بشأن إعادة تقييم عمل الرعاية ووظائف الرعاية، بما في ذلك عن طريق  زيادة المعارف و •
 االجتماعية المسيئة والقوالب النمطية وإضفاء السمة المهنية على مهارات الرعاية وتسهيل االنتساب النقابي؛

راعية لقضايا الجنسين في استراتيجيات التكيف  ظم الرعاية الشاملة والتحويلية المزيادة المعارف والبينات بشأن دور نُ  •
 مع المناخ، فضالً عن تسهيل انتقال عادل نحو الوظائف الخضراء؛

تعزيز جهود التوعية والشراكات بغية زيادة االستثمارات في حزم سياسات الرعاية التحويلية، بما في ذلك عن طريق  •
 .اتساق السياسات ومعايير العمل الدولية المعنية شجيعت

 أطر عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة  وض زيادة  درة الدول األعضاء على   5-5الحصيلة 

يمكن أن تسهم الهجرة، إن كانت حسنة التنظيم، في النمو االقتصادي ورفاه العمال المهاجرين وأسرهم. بيد أّن الفجوات   .128
تتطلب من منظمة العمل الدولية   ،العمال المهاجرين والالجئينالموجودة في اإلدارة السديدة لهجرة اليد العاملة وحماية  

المراعية لقضايا الجنسين واحتياجات العمال في أوضاع و  دعم تنفيذ أطر الهجرة القائمة على الحقوق  وتيرة  عأن تسرّ 
المع واألشخاص  الشباب  مثل  والحموقياالستضعاف  والعمل  والعمالة  الهجرة  سياسات  بين  االتساق  وتعزز  اية  ن، 

 االجتماعية وتدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
وستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة على المستويات القطرية واإلقليمية واألقاليمية، حسب مقتضى الحال، في   .129

 النواحي التالية: 

اتفاقية  و  (97)رقم    1949ن )مراجعة(،  اتفاقية العمال المهاجريالتصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها، ال سيما   •
ة عن  يماظن، ومعالجة السمة غير المنظمة والهجرة غير ال(143)رقم    1975العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،  

وتقديم الخدمات وبناء القدرات والحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة   حددة األهدافطريق اتباع نُهج قطاعية م
 الجماعية؛ 
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التوظيف العادل؛ حماية األجور؛    : ظروف عمل ومعيشة أفضل لصالح العمال المهاجرين والالجئين من خالل  عشجيت •
الوصول  و العمل الحماية االجتماعية؛ تطبيق السالمة والصحة المهنيتين ومعايير سكن العمال؛ تفتيشالحصول على 
 ؛ عدالةإلى آليات ال

 ين واالعتراف بها ومطابقتها، بمشاركة الشركاء االجتماعيين؛توفير الدعم لتنمية مهارات العمال المهاجر •

اإلدماج   • وإعادة  باإلدماج  المتعلقة  العمل  سوق  برامج  العائدين  وتنفيذ  المهاجرين  العمال  على  بالنفع  تعود  التي 
 والمجتمعات المضيفة؛

المنا • تغير  الناجم عن  والنزوح  العاملة  اليد  بشأن حراك  التكيف  استراتيجيات  إرشادات تعزيز  إعداد  خ عن طريق 
 وأدوات منظمة العمل الدولية وتنفيذها، بما في ذلك عن طريق الشراكات اإلقليمية.

 العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:و يين اإلقليميوعلى المستو .130

االجتماعيين، ضمن  االرتقاء بريادتها من أجل السمو بمعايير منظمة العمل الدولية ونُهجها، بما في ذلك دور الشركاء   •
من    ةالعالمي  اتالمتعلقة باالتفاق  تلك   الشركاء والمنتديات األخرى، ال سيمامع  شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة و

 الهجرة والالجئين؛ أجل

من مؤشرات   1-7-10دعم إصدار إحصاءات هجرة اليد العاملة، بما في ذلك قياس تكاليف التوظيف بموجب المؤشر   •
الت العاملة؛  أهداف  اليد  بهجرة  المتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  في  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  توسيع  المستدامة؛  نمية 

المهاجرين، بما في ذلك في  العمال  الدولية بشأن  العمل  العالمية واإلقليمية الصادرة عن منظمة  التقديرات  تحديث 
 ؛الدولي لخبراء إحصاءات العمل عن المؤتمر ةرالصاداقتصاد الرعاية، باالستناد إلى المبادئ التوجيهية 

تعزيز التوعية والشراكات من أجل وضع نُهج قائمة على الحقوق في هجرة اليد العاملة، بما في ذلك عن طريق   •
اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن هجرة اليد العاملة والضمان االجتماعي وإجراء حوار أقاليمي وتكثيف نشر  

المثال عن طريق  أدوات منظمة   الدولية وإرشاداتها، على سبيل  العادل والعمل  التوظيف  العالمي مبادرة  مركزها 
 للمعارف.

 الحماية االجتماعية ال املة  : 6النتيجة  

 االستراتيجية 

أهمية  أفضت   .131 على  التأكيد  إلى  النظامية  األزمات  وخطر  التقلبات  في  للحماية   وضعالزيادة  وسياسات  استراتيجيات 
)النتيجة   الدولية  العمل  بمعايير  تسترشد  الحقوق،  على  وقائمة  اإلنسان  تكون متمحورة حول  والحوار 1االجتماعية   )

 كاملةالحماية االجتماعية لديها، بما في ذلك األرضيات،    ظم(. وعندما تضمن البلدان أن تكون نُ 2االجتماعي )النتيجة  
واالستبعاد االجتماعي وانعدام    المتوطنة  وشاملة ومناسبة ومستدامة مالياً، يمكنها منع الفقر والحد من أوجه انعدام المساواة

أثناء   معيشتهم  ومستويات  العمال  دخل  والحفاظ على  االجتماعي،  انتقالهماألمن  الح  عمليات  وتحسين بين  والعمل  ياة 
 عية شاملة وعادلة من الناحية االجتماعية. جتمماإلنتاجية وضمان أن تكون التحوالت االقتصادية وال

وقد تباطأ التقدم نحو تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة بسبب ارتفاع مستويات السمة غير المنظمة وانعدام المساواة  .132
ية االجتماعية والتجزئة المؤسسية التي تحد من الفعالية والنجاعة، فضالً  وضيق الحيز المالي المخصص لتمويل الحما

والتحوالت  الجيوسياسية  والتوترات  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  األزمات  عن  الناجم  األولويات  تغير  عن 
جه قصور شديدة في  كشفت عن أو   19-التكنولوجية وتغير المناخ والتحوالت الديمغرافية. وبالرغم من أّن جائحة كوفيد

ظم الحماية االجتماعية، إال أنها حفزت على استجابة منقطعة النظير من جانب سياسة الحماية االجتماعية بهدف حماية نُ 
الطلب اإلجمالي وتعزيز التماسك    تحقيق استقرارصحة الناس ومداخيلهم ووظائفهم وضمان استمرارية سير العمل و

 االجتماعي.
  بل  ار في الحماية االجتماعية، كي يكون فعاالً، أال ينحصر في تدابير االستجابة إلى أزمة بعينهالكن يجب على االستثم .133

سياسات أوسع نطاقاً وأطول أجالً تهدف إلى منع الفقر والحد من أوجه انعدام المساواة والمساهمة في  درج في  أن ين
(.  4( ونمو اإلنتاجية وتحقيق العمل الالئق وتهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة )النتيجة  3العمالة )النتيجة    استحداث

العامة، بما في ذلك عن طريق إنشاء حيز مالي وتعزيز اإلدارة كما أنه يتطلب ضمان تمويل مناسب للنفقات االجتماعية  
ظم الحماية االجتماعية بغية ضمان استدامتها وقدرتها على الصمود وسرعة استجابتها لمخاطر دورة الحياة السديدة لنُ 

ال إلى حماية اجتماعية مناسبة تكّمل  السواء. وسيكون من شأن تحسين الوصول  المتغايرة على  حماية في  والصدمات 
سبل  سرهم بالمزيد من أمن الدخل وأمتع  تو(، أن يضمن تمتع جميع العمال في أشكال العمالة كافة  5 العمل )النتيجة
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تغطية الحماية كي تشمل العمال والمنشآت   نطاق  الحصول على الرعاية الصحية. وسيتطلب ذلك على وجه التحديد توسيع
ن، والحد من  وقيل المنزليين وعمال المنصات والمهاجرين واألشخاص المعالمنظم والعمافي االقتصادين الريفي وغير  

 مالءمتها. و الحماية تغطية في بين الجنسين أوجه انعدام المساواة
منظمة العمل الدولية، مسترشدة بإعالن المئوية والنداء العالمي وقرار مؤتمر العمل الدولي المتعلق بالمناقشة   نكبوست .134

بشأ الثانية  االجتماعي(  المتكررة  )الضمان  االجتماعية  الحماية  للفترة  (  2021)ن  ، على  2025-2021وخطة عملها 
الدولية وتطبيقها الفعال، مع مراعاة تعليقات    الضمان االجتماعيالجهود الداعمة للتصديق على معايير    تسريع وتيرة

صياغة على  المكونة  الهيئات  قدرة  زيادة  على  ستركز  أنها  كما  اإلشراف.  الحماية    هيئات  واستراتيجيات  سياسات 
ظم الضمان االجتماعي الوطنية وإدارتها، بإجراء االجتماعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وعلى تنفيذ اإلدارة السديدة لنُ 

االجتماعيين.   الشركاء  ومشاركة  فعال  اجتماعي  السياسي،حوار  العمل  إلرشاد  المنتجات   وتوخياً  تعزيز  سيتواصل 
الرئيسي تالمعرفية  التي  الدولية،  العمل  لمنظمة  التابعة  العالمية  االجتماعية  الحماية  بيانات  قاعدة  مثل  المصدر   مثّلة، 

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإصدار التقارير بشأنه، وتقرير الحماية    1-3-1األساسي من أجل رصد المؤشر  
 االجتماعية في العالم. 

االستراتيج  تشملو .135 في  المهمة  المتعد  ،يةالعناصر  المصلحة  أصحاب  ومشاركة  السياسات  بمداتساق   ذلك   في  اين، 
تكوين استجابات منسقة. وستستفيد منظمة العمل الدولية من الزخم    الهادفة إلى المؤسسات المالية الدولية، والشراكات  

العالمي للعدالة االجتماعية   التحالفو  بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادلع العالمي  الناجم عن المسرّ 
الرائد بشأن بناء أرضيات رنامج  ظم الحماية االجتماعية وتمويلها. وسيؤدي البنُ   بناءدعم البلدان في    بغية(  7)النتيجة  

دوراً رئيسياً في دعم تقديم الخدمات التقنية إلى الهيئات المكونة وتعزيز الشراكات االستراتيجية   الحماية االجتماعية للجميع
 وحشد موارد التعاون اإلنمائي.

 2025-2024لفترة في اتركيز منظمة العمل الدولية محور 

 استراتيجيات الحماية االجتماعية وسياساتها  وض األعضاء على   زيادة  درة الدول 1-6الحصيلة 
 وأطر ا القانونية ال املة والمستدامة والمراعية لقضايا الجنسين 

  قومفي سبيل تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة والحد من أوجه انعدام المساواة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ست .136
ظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك األرضيات؛ تعزيز استراتيجيات  سياسات ونُ   : دعم وضعبما يلي  منظمة العمل الدولية

قائمة على البينات، بما في ذلك لصالح المنشآت والعمال في االقتصادين الريفي و  ابتكارية  لتوسيع نطاق التغطية تكون
ظم االكتتابية  قين؛ توطيد التنسيق بين النُ والفئات المحرومة مثل المهاجرين واألشخاص المع  بحيث تشملوغير المنظم،  

وغير االكتتابية بغية ضمان حصول الجميع على الحماية االجتماعية استناداً إلى مبادئ إعادة التوزيع والتضامن بهدف  
 إلى فرادى العمال وأصحاب العمل. دون مبررتفادي انتقال المخاطر المالية 

 ل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية: وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العم .137

الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   التصديق على معايير الضمان االجتماعي المحدثة وتطبيقها، بما في ذلك اتفاقية •
 (؛102رقم  ) 1952

، بما في ذلك أرضيات  ظم وسياسات الحماية االجتماعية المراعية لقضايا الجنسين والشاملة لإلعاقة تصميم وتنفيذ نُ  •
  102الحماية االجتماعية، باالستناد إلى الحوار االجتماعي وترسيخها في األطر القانونية التي تسترشد باالتفاقية رقم  

 والمعايير المعنية األخرى؛ (202رقم ) 2012أرضيات الحماية االجتماعية،  وتوصية

نُ   تعزيز • تصميم  على  وتنقدراتها  االجتماعية  الحماية  ذلك  ظم  في  بما  ومستدام،  مناسب  نحو  على  ورصدها  فيذها 
 ؛ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث والشراكات متعددة أصحاب المصلحة  عن طريقو  بمشاركة مركز تورينو

وتضمن    ةغير المنظم  في العمالة   وتنفيذ سياسات تهدف إلى توسيع تغطية الحماية االجتماعية لتشمل العاملين  إعداد •
وصول العمال في أشكال العمالة كافة إلى الحماية االجتماعية الشاملة والمناسبة وتسهيل إضفاء السمة المنظمة على  

 . 204ورقم  202العمال والمنشآت، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمشياً مع التوصيتين رقم 
 يلي:  وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما .138

 ومعايير الضمان االجتماعي المحدثة األخرى؛  102تعزيز التصديق على االتفاقية رقم  •

ظم حماية اجتماعية شاملة وسريعة االستجابة، بما في ذلك األرضيات، مع نُ   إرساء  إعداد إرشادات سياسية من أجل •
 مراعاة التحوالت الهيكلية واألزمات؛
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الطرق القائمة    بين  ية بشأن العالقة بين الحماية االجتماعية والعمالة، تجمعسياسالرشادات  اإلإجراء البحوث وإعداد   •
يحمي العمال في جميع أشكال    لمستوياتعلى االكتتاب وتلك القائمة على التمويل الضريبي بغية تكوين نظام متعدد ا

 االستخدام؛

الحماية االجتماعية في النظام    في مجال  التأكيد على والية منظمة العمل الدولية وإطارها المعياري وريادتهاإعادة   •
وت األطراف  األمم    شجيعمتعدد  ذلك ضمن أطر  في  بما  استراتيجية،  إرساء شراكات  السياسات عن طريق  اتساق 

المصلحة )مثل   للتعاون والشراكات متعددة أصحاب  الحماية  المتحدة  الوكاالت بشأن  بين  المشترك  التعاون  مجلس 
مية من أجل الحماية االجتماعية الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول  الشراكة العالو  االجتماعية

 (.2030عام 

 ظم الحماية االجتماعية زيادة  درة الدول األعضاء على تعزيز ن   2-6الحصيلة 
 وضمان التمويل المناسب والمستدام واإلدارة السديدة الجيدة 

ظم حسنة التصميم واإلدارة وممولة على نحو مستدام. وستدعم منظمة االجتماعية الشاملة وجود نُ يتطلب تحقيق الحماية   .139
ظم الحماية االجتماعية وإدارتها وتمويلها عن  العمل الدولية جهود الهيئات المكونة الرامية إلى تعزيز اإلدارة السديدة لنُ 

المؤسسية، تمشياً  القدرة  إلى الحوار  طريق إجراء إصالحات سياسية وبناء  الدولية واستناداً  العمل   مع معايير منظمة 
التكلفة وتحديد مصادر تمويل محلية، تكملها مصادر تمويل دولية إذا تطلب  االجتماعي. ويشمل ذلك وضع تقديرات 

  أطر   تصميم  من أجل . كما أنه يشمل تقديم الدعم  محتملة  األمر، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية تمويل دولية جديدة
المعلومات وآليات الرصد    ظم لإلدارة والتنفيذ ونشروإرساء نُ   سليمة  ة سديدة وأطر امتثال مؤسسية ومالية وقانونيةيسياس

 واإلحصاءات بغية تتبع التقدم المحرز.
 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .140

ات تمويل مناسبة ومستدامة للحماية االجتماعية وتعزيز مشاركة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  إعداد استراتيجي •
 الفرق القطرية لألمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية؛  مع مع وزارات المالية، بما في ذلك  ةالوطني اتفي الحوار 

ظم وخطط الحماية االجتماعية، بما في ذلك عن  دارة نُ تحسين القدرات على اإلدارة السديدة والتعاون المؤسسي وإ •
السياسية واألطر  المالي  الحيز  وتحليل  األكتوارية  التقييمات  الرصد،    والقانونية  طريق  وأطر    بواسطة والمؤسسية 

الرقمية والطرائق الجديدة في تقديم الخدمات؛ تعزيز القدرات على جمع اإلحصاءات المصنفة    تالتكنولوجيا  استخدام
من    1-3-1من خالل المؤشر    الشاملة  سب نوع الجنس وتحليلها وتتبع التقدم المحرز في تحقيق الحماية االجتماعيةح

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. 
 وعلى المستوى العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .141

حصاءات بشأن الحماية االجتماعية قابلة للمقارنة  تحسين وتحديث قاعدة بيانات الحماية االجتماعية العالمية التي توفر إ •
 على المستوى الدولي، وإصدار تقرير الحماية االجتماعية في العالم؛

ظم  تنفيذ المنصة الكمية المتعلقة بالضمان االجتماعي التابعة لمنظمة العمل الدولية وزيادة تطويرها من أجل تصميم نُ  •
وإدارته نطاقها  وتوسيع  االجتماعي  للضمان  الضمان  الدولية  الرابطة  مع  بالتعاون  واستدامتها،  وتقييمها  السديدة  ا 

 االجتماعي وشركاء آخرين؛ 

التمويل   • في  التضامن  أهمية  على  بينات  استدامةتكوين  تحقيق  أجل  اتجاهات    من  إلى  بالنظر  االجتماعية،  الحماية 
 مستقبل العمل؛

 ية االجتماعية تكون متسقة مع مبادئ الضمان االجتماعي؛مصادر ابتكارية محتملة لتمويل الحما بشأنإجراء بحوث  •

تعزيز المشاركة مع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية بغية تقديم خدمات استشارية منسقة وضمان  •
 التزامات عالمية جديدة. شجيعتمويل مناسب ومستدام للحماية االجتماعية وت

 زيادة  درة الدول األعضاء على تسخير الحماية االجتماعية لصالح االنتقاالت ال املة والعادلة  3-6الحصيلة 
 بين الحياة والعمل والتحوالت الهيكلية

  أن يفضي   الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية، في سياق عالم العمل اآلخذ في التغير واألزمات المتعددة،  من شأن  .142
الحماي إلى جنبة االجتماعية،  إلى تعزيز سياسات  السياسات االجتماعية واالقتصادية األخرى، بما في ذلك    جنباً  مع 

العم اجتماعية مناسبة طوال احماية  الناس على حماية  الحياة والعمل وضمان حصول  بين  االنتقاالت  ل، بغية تسهيل 
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عمالة منتجة   تولّدعمل حسنة األداء    حياتهم. وستعزز منظمة العمل الدولية دور الحماية االجتماعية في تأهيل أسواق
 تسهيل إضفاء السمة المنظمة.في والئقة و

 وعلى المستوى القطري، ستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في النواحي التالية:  .143

لقضاء  االستثمار في الحماية االجتماعية لصالح األطفال واألسر بأسلوب يراعي قضايا الجنسين، مما يسهم أيضاً في ا  •
 على عمل األطفال؛ 

بغية ضمان أمن الدخل    وغيرها من التدابيرالعمل وإعانات اإلعاقة    اتإصاب  من  حمايةالالبطالة و  من  حمايةالتحسين   •
 وتسهيل اإلدماج النشط، بالتنسيق مع سياسات سوق العمل والمهارات واألجور والسالمة والصحة المهنيتين؛

  من أجل   االجتماعي والحفاظ عليها في سياق حراك اليد العاملة، بما في ذلكات الضمان  مستحقتسهيل الحصول على   •
 ن؛يالعمال المهاجر

المرض  • حاالت  أثناء  الدخل  أمن  الشاملة وضمان  الصحية  التغطية  تحقيق  بغية  االجتماعية  الصحة  حماية  تعزيز 
 واألمومة وتلبية الحاجة إلى خدمات الرعاية طويلة األجل؛ 

  استحداث لة والحماية االجتماعية والسياسات البيئية ومواءمة أولويات التمويل واالستثمار من أجل  تنسيق سياسات العما •
ع المسرّ   إطار  عادلة، بما في ذلك في البلدان الرائدة فيالنتقاالت  الالحماية االجتماعية الشاملة واتوفير  وظائف الئقة و

 العالمي لألمم المتحدة.  
 العالمي، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي: وعلى المستوى  .144

أثر الحماية االجتماعية على الصحة والفقر وانعدام المساواة وسوق العمل واإلنتاجية واستقرار   بشأنإجراء بحوث   •
 ؛منها 3-1 غايةتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال سيما ال بشأناالقتصاد الكلي والنمو االقتصادي، و

البحوث و • الحماية االجتماعية والعمالة وسوق    ةالقائم  اتتحديث اإلرشادإجراء  البينات بشأن تنسيق سياسات  على 
 العمل النشطة، مما يدعم االنتقاالت العادلة؛ 

بشأن دور الحماية االجتماعية في تعزيز االنتقاالت العادلة والشاملة    في مناقشات  االنخراط مع الشركاء االستراتيجيين •
 ل؛بين الحياة والعم

بشأن الوظائف والحماية   ع العالمي لألمم المتحدةعلى والية منظمة العمل الدولية في إطار المسرّ   من جديد  التأكيد •
إشراك منظمات أصحاب   عن طريق تشجيعالعالمي للعدالة االجتماعية،    التحالفو  االجتماعية من أجل انتقال عادل

 جتماعية على جميع المستويات.العمل ومنظمات العمال في قضايا سياسة الحماية اال

 م سسية متكاملة من أجل و  ية استجابات سياس : 7النتيجة  
 عن طريق العمل ال ئق   تحقيق العدالة االجتماعية 

 االستراتيجية 

تأسست منظمة العمل الدولية على التزام هيئاتها المكونة الثالثية المشترك بتحقيق العدالة االجتماعية عن طريق اتباع  .145
وإعالن فيالدلفيا  1919متوازن في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، على النحو الذي حدده دستورها عام نهج 
عليه إعالن العدالة االجتماعية وإعالن المئوية. ويبين برنامج العمل الالئق سعي منظمة العمل   عاد التأكيدوأ  1944عام  

تماعية في عالم العمل المعاصر، ويأتي هذا السعي في سياق تحوالت جذرية الدولية إلى تحقيق واليتها بشأن العدالة االج
تتطلب زيادة االلتزام الدولي باألهداف المشتركة، باالستناد إلى فهم مشترك بشأن الحاجة إلى التعاون والتضامن بغية 

 تحقيق األمن البشري واستدامته. 
فاً أساسياً من أهدافه واالعتراف به في تقرير األمين العام بصفته هد  2030إدراج العمل الالئق في برنامج عام    ماو .146

على االلتزام الدولي    متجدد، سوى شاهدعلى أنه أحد عناصر عقد اجتماعي    خطتنا المشتركة  المعنون  لألمم المتحدة
ذي يؤديه الحوار  بتحقيق هذا الهدف المشترك، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والحماية االجتماعية، وعلى الدور الرئيسي ال

االجتماعي في هذا الشأن. لكن من الضروري زيادة اتساق السياسات وتعميق التعاون بين منظمة العمل الدولية واألمم  
المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مواصلة دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى ترجمة  

وبرامج فعالة تثمر نتائج ملموسة بشأن العمل الالئق على المستوى القطري. وفي الوقت  االلتزامات الدولية إلى سياسات  
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نفسه، ال بد أن تقابل الزيادة في اتساق السياسات بين المنظمات الدولية واإلقليمية زيادة في االتساق مع المؤسسات المالية  
 يادته ضمن منظمة العمل الدولية.  الدولية وبين الوزارات الرئيسية على المستوى القطري، فضالً عن ز

العالمي للعدالة االجتماعية بمثابة إطار سياسي التساق السياسات على المستوى متعدد األطراف في    التحالفوسيكون   .147
برنامج منظمة العمل الدولية والبرنامج السياسي العالمي األوسع نطاقاً. وسيُعزز االتساق والتعاون بين منظمة العمل  

وه لالدولية  األوسع  النطاق  ومع  المكونة  اإلنمائي  ةمونظم يئاتها  المتحدة  الدولية    ةاألمم  والتجارية  المالية  والمؤسسات 
األعمال  وقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  التنمية  وشركاء  العالمية  التجارة  ومنظمة  اإلقليمية  التنمية  ومصارف 

ت متعددة األطراف المعنية األخرى مثل مجموعة السبعة  العمليا  السعي إلى االستفادة منواألكاديميات. كما سيجري  
العشرين ومجموعة السياسي    S BRIC 2ومجموعة  الزخم  ً بغية زيادة  العدالة االجتماعية والعمل ل  توخيا أهداف  تحقيق 

أن يصبح   العمل    التحالفالالئق. ويمكن  بعالم  المتعلقة  الرائدة  السياسية  القمةل  تمهيداً المنصة  للتنمية العالم  مؤتمر   ي 
 العدالة االجتماعية والعمل الالئق في برنامج التنمية  موقع  االجتماعية لألمم المتحدة ومتابعته، فيساعد بالتالي على تحديد

بشأن الوظائف والحماية  ع العالمي  العالمي للعدالة االجتماعية إلى عمل المسرّ   التحالف. وسيستند  2030عام    لما بعد
أجل   من  عادلاالجتماعية  السياسات   انتقال  تنفيذ  في  األعضاء  الدول  ودعم  األطراف  متعدد  التنسيق  زيادة  أجل  من 

وظائف الئقة وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وتسهيل االنتقاالت    استحداثواالستراتيجيات المتكاملة وتمويلها بغية  
 العادلة. 

الريادي ضمن .148 دورها  تحسين  في  الدولية  العمل  منظمة  تنجح  االتساق    وكي  تعزيز  الضروري  من  الدولي،  المجتمع 
من هذا   جزءاً   ر ذلكوالتنسيق الداخليين ضمن المكتب. وستقوم منظمة العمل الدولية بإعداد خمسة برامج عمل، باعتبا

المسعى، في المجاالت السياسية الرئيسية التي تتقاطع مع النتائج السياسية والتي تنطوي على تحديات وفرص عظيمة 
" المساواة بين الجنسين وعدم  1ن في سبيل تعزيز العدالة االجتماعية عن طريق العمل الالئق، ال سيما ما يلي: " الشأ

واإلدماج المنظم2"   ؛التمييز  االقتصاد  إلى  المنظم  غير  االقتصاد  من  االنتقال  العادل  3"   ؛"  االنتقال  اقتصادات    إلى" 
 ً " العمل الالئق في  5"  ؛سالسل التوريد واإلمداد واالستثمار والتجارة" العمل الالئق في  4"   ؛ومجتمعات مستدامة بيئيا
. وستركز برامج العمل على التنسيق الفعال وتكامل السياسات واألنشطة ضمن مختلف األزمات  أوضاع األزمات وما بعد

مناف بمثابة  وستكون  المكونة.  للهيئات  المتكامل  الدعم  وتوفير  الدولية  العمل  منظمة  عمل  الدعم  مجاالت  حشد  إلى  ذ 
بشأن الوظائف والحماية االجتماعية ع العالمي  المسرّ ب العالمي للعدالة االجتماعية وسترتبط    التحالفوالشراكات حول  

 . من أجل انتقال عادل

 2025-2024تركيز منظمة العمل الدولية في الفترة محور 

 تجابات سياسية متكاملة اس وض تحسين االتسا  في الدعم متعدد األطراف من أجل  1-7الحصيلة 
 وتمويلها بغية تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق العمل ال ئق

العدالة االجتماعية والعمل الالئق صميم السياسات الوطنية االقتصادية والمالية والبيئية والتجارية    حتلمن الضروري أن ت .149
واالجتماعية والتعاون الدولي بغية تعزيز النمو الشامل وتحسين مستويات المعيشة والحد من أوجه انعدام المساواة. وتنشد 

االجتماعية، إعالء األولوية المسندة إلى العدالة االجتماعية والعمل  العالمي للعدالة    التحالفمنظمة العمل الدولية، عبر  
الالئق في السياسات المعنية ضمن النظام متعدد األطراف والمساعدة على زيادة التمويل المتاح من أجل سد الفجوات  

ى زيادة التعاون واالتساق  التي تحول دون االمتثال ألهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الالئق. وسيشتمل ذلك عل
في صفوف وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات التجارة واالستثمار وشركاء التعاون اإلنمائي،  

 . بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادلع العالمي بما في ذلك في إطار المسرّ 
 تقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:وبغية تحسين االتساق متعدد األطراف، س .150

تكون مملوكة وطنياً ومتكاملة وقائمة   ،تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق العمل الالئق  ترمي إلىدعم استراتيجيات   •
على البينات ومراعية لقضايا الجنسين وتستند إلى الحوار االجتماعي ومعايير العمل الدولية، من خالل توفير المشورة  

العالمي    التحالف س نهج "منظمة عمل دولية واحدة" بأسلوب منسق ومتسق مع الشركاء متعددي األطراف في  على أسا
والشبكات األخرى    بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل ع العالمي  للعدالة االجتماعية والمسرّ 

 كة بين الوكاالت؛على مستوى األمم المتحدة والبرامج المشتركة وفرق العمل المشتر

 
 البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا.   2
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المتحدة األخرى،    شجيعت • األمم  للتعاون وأنشطة كيانات  المتحدة  األمم  الالئق في أطر  العمل  لبرنامج  إدماج أعمق 
 وزيادة مشاركتها في الفرق القطرية لألمم المتحدة؛ 

 تكاملة؛دعم الهيئات المكونة الوطنية في إعداد استراتيجيات تمويل منصفة ومستدامة للنُهج القطرية الم •

بشأن الوظائف والحماية االجتماعية  ع العالمي  تسهيل الدعم متعدد األطراف المقدم إلى البلدان "الرائدة" في المسرّ  •
 بالتعاون مع شركاء األمم المتحدة؛ المنشأعن طريق مرفق الدعم التقني   من أجل انتقال عادل

حوار المنتظم في صفوف الشركاء االجتماعيين ووزارات ال  تيحتعزيز الهيئات الثالثية والعمليات االستشارية التي ت •
السياسات   بإدماج  المعنية  األخرى  الحكومية  والهيئات  والتنمية  والتخطيط  والتمويل  االجتماعية  والحماية  العمل 

 من أجل تحقيق العمل الالئق، على المستويين الوطني والقطاعي على السواء؛ التمويل استراتيجياتو

بحيث يحتل مكانة برنامج العمل الالئق    راجفي تحضير المنتديات العالمية المعنية من أجل تعزيز إد  اإلسهام بفعالية •
 ؛ةمركزي

تعزيز المشاركة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة السبعة ومجموعة العشرين  •
الحكومية    BRICSومجموعة   التنميةالدولية  والعمليات  ومصارف  اإلقليمية  والهيئات  متعددة  و  اإلقليمية  األخرى 

مناسب من مصادر وطنية ودولية من أجل تحقيق العمل   األطراف سعياً إلى اتساق السياسات والحصول على تمويل
ل والحماية االجتماعية الشاملة، فضالً عن مواصلة تعزيز اتساق السياسات ضمن هيئات األمم االالئق وحماية العم

المتحدة المشتركة بين الوكاالت، على غرار مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق 
بما في ذلك اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج واللجنة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة( ومجموعة األمم المتحدة )

 للتنمية المستدامة وهيئات األمم المتحدة األخرى، ال سيما اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة.

 ن أجل تنفيذ برنامج تحويلي تحسين االتسا  في الدعم واإلجراءات م 2-7الحصيلة 
 بين الجنسين وعدم التمييز واإلدماج ب أن المساواة

المجتمعات المحلية المهمشة، بما في ذلك  وتواصل أوجه انعدام المساواة الهيكلية المتجذرة تبديد فرص الحياة أمام النساء   .151
قون والمصابون بفيروس  واإلثنية واألشخاص المعالشعوب األصلية واألشخاص المنحدرون من أصول أفريقية واألقليات  

أو أصحاب    سمات الجنسين  والجنس وحامل  والميل الجنسي ومغاير  وومزدوجنقص المناعة البشرية والمثليات والمثليون  
تكون  أن  العالمي،  والنداء  المئوية  إعالن  إليه  دعا  الذي  التحويلي  البرنامج  ويتطلب  المحددة.  غير  الجنسية  الميول 

المنصفة.  اإل الحقوق والحماية والمشاركة االقتصادية  جراءات منسقة ومتضافرة في مجاالت متعددة من أجل ضمان 
بشأن أشكال التمييز الناشئة    بتوليد المعارف ونشرهاعن طريق برنامج عمل مخصص،  وستقوم منظمة العمل الدولية  

ييز مثل فجوات األجور بين الجنسين والفصل المهني مثل تلك الناجمة عن التكنولوجيا، فضالً عن معالجة مظاهر التم
والعنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش القائمان على نوع الجنس. وسوف تراعي أثر التداخل في مفاقمة التمييز  

 والوصم واالستبعاد.
 وعلى وجه الخصوص، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .152

الحواجز الهيكلية الماثلة أمام تقدم النساء والفئات المهمشة في أسواق العمل، وبحث   بشأن  إجراء بحوث كمية ونوعية •
 االتجاهات العالمية ورصدها، بالتركيز على الرقمنة وتغير المناخ؛

 تطبيقها الفعال؛من أجل بناء القدرات من أجل التصديق على معايير العمل الدولية المعنية بالمساواة وعدم التمييز و •

العنف  تعزيز   • ذلك  في  بما  التمييز،  أشكال  جميع  على  القضاء  إلى  الهادفة  والمؤسسية  والسياسية  القانونية  األطر 
 والتحرش وعن طريق تطبيق نهج متعدد الجوانب؛

من بينها اتباع نُهج وتوفير المساعدة التقنية وتعزيز قدرات الهيئات المكونة على تنفيذ تدابير المساواة في األجر،   •
 ؛في األجر الدولي للمساواة ئتالفإلا ما في ذلك من خالل  قطاعية، ب

 تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على زيادة تمثيل النساء والفئات المهمشة في عمليات صنع القرار؛ •

 قين؛وإعداد إرشادات وأدوات سياسية بشأن المساواة والتنوع واإلدماج، مع التركيز على األشخاص المع •

  القائم على نوع الجنس   ها فيما يتعلق باألسباب الكامنة وراء الفصل المهني الصناعي والقطاعيجمع المعارف وزيادت •
 وآثاره، بما في ذلك فيما يتعلق بالمساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؛
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منظمة  لعالمية  ال  ستقصائيةالدراسة اال تحسين المعارف بشأن العنف والتحرش القائمين على نوع الجنس، باالستناد إلى   •
 اإلجراءات الفعالة في منعهما ومعالجتهما؛ بشأن العمل الدولية، و

فيروس  ب  المعنيالنهوض بنُهج ومعايير منظمة العمل الدولية، بصفتها شريكاً في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك   •
الحد من انعدام المساواة الذي يؤجج   بغية  زلمكافحة اإليد  ستراتيجية العالميةالاإليدز، في تنفيذ ا  /نقص المناعة البشرية

 وباء نقص المناعة البشرية. 

 تسهيل االنتقال الرامية إلىتحسين االتسا  في الدعم واإلجراءات  3-7الحصيلة 
 من اال تصاد غير المنظم إلى اال تصاد المنظم 

ز قدرات عزّ ي المنظم على الحقوق والحماية ون االنتقال إلى السمة المنظمة حصول األشخاص في االقتصاد غير  يحسّ  .153
من الفقر وأوجه  وط الزمة للحد  شر  يالعمال والمنشآت على المساهمة في التنمية المستدامة والشاملة واالستفادة منها، وه

عمل  برنامج  طريق  عن  الدولية  العمل  منظمة  وستعزز  الصمود.  على  قدرة  أكثر  مجتمعات  وبناء  المساواة  انعدام 
تكوين فهم مشترك يستند إلى البينات، بين الهيئات المكونة  " 1"  من خالل ما يلي:تساق السياسات وفعاليتها امخصص، 

المنظمة؛والنُ  السمة  تنفيذ   " 2"   ظم متعددة األطراف، بشأن أسباب وطريقة معالجة  المكونة على  الهيئات  قدرة  تعزيز 
مختلف وأوجه التآزر بين    وعلى تحسين التنسيق والتكاملاستراتيجيات متكاملة ومتسقة بشأن إضفاء السمة المنظمة  

إعداد مبادرات مشتركة مع النظام متعدد األطراف بشأن االنتقال إلى السمة    " 3"   التدخالت السياسية في هذا المجال؛
 المنظمة.

 وعلى وجه الخصوص، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .154

ا ودوافعها والفرص المتاحة من أجل التغيير، عواقبهمة غير المنظمة وتكوين قاعدة بينات تضم إحصاءات بشأن الس •
فهم مشترك بين الهيئات المكونة والنظام متعدد األطراف بشأن ضرورة التحرك على مسارات    عزيز تكوينبغية ت 

 ؛ 204متكاملة وتحويلية تراعي قضايا الجنسين نحو السمة المنظمة، تمشياً مع التوصية رقم 

بناء   من أجلمع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وعن طريق الحوار االجتماعي    الجهودمضافرة   •
  إلى االتساق وأوجه التآزر على المستويين الوطني والقطاعي بين مختلف التدخالت السياسية التي تسهم في االنتقال  

إعداد    " 2"   ارية ومتكاملة وتراعي قضايا الجنسين؛تصميم استراتيجيات ابتك  " 1"   السمة المنظمة من خالل ما يلي:
 ات مؤسسية أخرى؛ترتيبآليات منسقة و

 السمة المنظمة وتعزيز قدراتها  إلى نُهج متسقة ومتكاملة في االنتقال    عتمادإذكاء وعي الهيئات المكونة بشأن مزايا ا •
 مليات تبادل الخبرات بين البلدان واألقاليم؛ بالتنسيق مع مركز تورينو، بما في ذلك عن طريق ع  على تنفيذ تلك النُهج،

الرقمية، بشأن النُهج المتكاملة في إضفاء  اتإعداد أدوات ونُهج ابتكارية، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجي •
 السمة المنظمة؛ 

ودعم  ونشر  جمع • والمنشورات  والبيانات  واألدوات  المنظ  تكوين  البحوث  غير  السمة  بشأن  ممارسة  مة مجتمع 
 ومخاطرها وسياسات وتدابير إضفاء السمة المنظمة؛

المكونة،   • الهيئات  الدولية  بمشاركة نشطة من جانب  المالية  المتحدة والمؤسسات  إرساء شراكات مع وكاالت األمم 
 وتحسين التعاون اإلنمائي من أجل إعداد مبادرات وبحوث سياسية مشتركة بشأن االنتقال إلى السمة المنظمة.

 تسهيل انتقاالت عادلة  الرامية إلىتحسين االتسا  في الدعم واإلجراءات  4-7الحصيلة 
 ً  نحو ا تصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا

التحديات الماثلة على    مواجهةالفرص و  قتناصتتسم السياسات المتسقة والفعالة وتمويل االنتقال العادل بدور فعال في ا .155
وتتقاطع تلك السياسات مع مجاالت مختلفة وتضع العمل الالئق والعدالة االجتماعية في  الدرب المؤدية إلى االستدامة.  

التدابير المتكاملة الدعم إلى  م منظمة العمل الدولية عن طريق برنامج مخصص،  دقصميم العمل المناخي والبيئي. وست
من طراف. وستكون االستراتيجية مستمدة  الرامية إلى تحقيق انتقال عادل وستعزز اتساقاً أكبر في المبادرات متعددة األ 

وستسترشد    ،التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع  المبادئ
. وسوف تضمن االستراتيجية تنسيق الجهود المبذولة على نطاق المكتب  2023عام  ل بإرشادات مؤتمر العمل الدولي  

من أوجه التآزر مع العمل المنفذ بموجب النتائج المختلفة وتعزز تعميم النُهج. وسيجري تعزيز المبادرات التي   وتستفيد
 ، على غرار مبادرة العمل المناخي من أجل الوظائف. ي التدوير  العملتضع في صميمها االنتقال العادل والعمل المناخي و
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 بما يلي: وجه الخصوص، ستقوم منظمة العمل الدولية  وعلى .156

الناشئة  لعمالة واآلثار االقتصادية واالجتماعية  ا  تتناول  لقطاعات،ل إجراء تقييمات شاملة ومراعية لقضايا الجنسين و •
 الستجابات السياسية والقطاعية على المستوى القطري؛ اتغير المناخ والتغير البيئي، و عن

الوظائف الخضراء وتحقيق انتقال عادل إلى االستدامة    استحداثالمتعلقة بدعم السياسات والتدابير والبرامج المتكاملة   •
العمل الالئق   عزيزعلى المستوى القطري عن طريق الحوار االجتماعي وتنسيق السياسات وت   يالتدوير  العملالبيئية و

مع إيالء اهتمام خاص  في العمل المناخي ومشاركة منظومة األمم المتحدة واستراتيجيات التمويل والمساعدة التقنية،
 الحتياجات العمال المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والنازحون قسراً، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

 انتقال عادل؛ تحقيق تعزيز قدرات الهيئات المكونة على إعداد سياسات وخطط وبرامج من أجل  •

لمي بشأن الرابط بين العمل الالئق والتحديات دوات وتقاسم المعارف على المستوى العااألوإعداد    البحوثإجراء   •
 البيئية وبشأن االستجابات السياسية والتمويلية؛

تعزيز مشاركة منظمة العمل الدولية في العمليات والمنصات اإلقليمية ومتعددة األطراف، مثل اتفاقية األمم المتحدة  •
الت  لمكافحة  المتحدة  األمم  واتفاقية  المناخ  تغير  بشأن  ومجموعة اإلطارية  البيولوجي  التنوع  بشأن  واالتفاقية  صحر 

والشراكة من أجل العمل بشأن االقتصاد األخضر    محددة  ئتالفات القائمة على قضاياإلالسبعة ومجموعة العشرين وا
 ومنصة تسريع وتيرة االقتصاد الدائري؛ 

ة متعددة األطراف ومرفق البيئة تعزيز حشد الموارد والتعاون اإلنمائي والشراكات، بما في ذلك مع مصارف التنمي •
المهارات وإدارات االستخدام وتحليل خدمات تنمية األعمال  اكتساب  العالمية، بغية إدماج العمالة والحماية االجتماعية و

 واإلرشاد السياسي واالستثمار في برامج اإلقراض والتمويل المناخي.

 النهوض بنتائج العمل ال ئق ة إلىالراميزيادة االتسا  في الدعم واإلجراءات  5-7الحصيلة 
 في س سل التوريد واإلمداد

المتعلقة بسالسل .157 السياسات  الالئق.   تشّكل  النهوض بالعمل  التوريد واإلمداد والتجارة واالستثمار منافذ هامة من أجل 
التي    ،وريد واإلمداد" وتمشياً مع "الدعائم األساسية من أجل استراتيجية شاملة بشأن تحقيق العمل الالئق في سالسل الت 

، سيضمن برنامج العمل االتساق في تنفيذ استراتيجية منسقة وطموحة وشمولية  2022اعتمدتها مجموعة عمل ثالثية عام  
وشاملة تجسد مزيجاً من التدابير الوطنية والدولية واإللزامية والطوعية الرامية إلى دعم الهيئات المكونة في سد الفجوات 

قدرات ذلك عن طريق سياسات  القائمة في  التوريد واإلمداد، بما في  الالئق في سالسل  العمل  بنتائج  النهوض  ها على 
 التجارة واالستثمار.  

متعددة وستنشّ  .158 المنظمات  مع  الريادي  ودورها  مشاركتها  عمل مخصص،  برنامج  من خالل  الدولية  العمل  منظمة  ط 
اآلخرين بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد، بما األطراف والمؤسسات المالية الدولية والشركاء المعنيين  

 في ذلك ضمن هيكل التجارة الدولية. 
 وعلى وجه الخصوص، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .159

تنفيذ نهج "منظمة عمل دولية واحدة" بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد باالستناد إلى الهيكل الثالثي  •
لمنظمة العمل الدولية وبرنامجها المعياري، بغية دعم الهيئات المكونة في معالجة الفجوات واألولويات في التنفيذ في 
قطاعات مختارة وتوحيد جميع وسائل العمل، مثل جميع أشكال الحوار االجتماعي ومعايير العمل الدولية وبرامج  

 التعاون اإلنمائي والبحوث والمشورة السياسية؛

تحليالً وبحثاً بشأن التحديات   ، تشمل:بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد ةمتكامل يذ استراتيجية بحوثتنف  •
  ؛ في العمل الالئق ودوافعها على جميع المستويات  العجز   وأفضل الممارسات واألسباب الجذرية الكامنة وراء أوجه

ا التجارة على العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد؛ الوصول إلى  اآلثار العالمية واإلقليمية والثنائية التي تتركه
 ؛واالمتثال لمعايير العمل الدولية الفعالة سبل االنتصاف وآليات التظلم

توفير المشورة بشأن أحكام العمل الواردة في اتفاقات التجارة واالستثمار بغية دعم تنفيذها الفعال ال سيما في البلدان   •
 ؛األقل نمواً 

تعزيز قدرة الهيئات المكونة على إعداد سياسات تجارية واستثمارية تولد العمل الالئق ودعمها في سد الفجوات في   •
 اإلدارة السديدة؛ 



 GB.346/PFA/1 41 
 

إنشاء قاعدة بينات محكمة مبنية على التجارب بغية تمكين االستراتيجيات، بما في ذلك التنظيمية منها وغير التنظيمية،  •
 واالستثمار من أجل النهوض بالعمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد؛من تسخير حوافز التجارة 

المتحدة  • المتحدة ومؤتمر األمم  العام لألمم  التي أنشأها األمين  العالمية لألزمات،  المشاركة مع مجموعة االستجابة 
ية الداعية إلى زيادة االستثمار التجارة اإلقليم  ترتيباتللتجارة والتنمية، وتعزيز التعاون مع منظمة التجارة العالمية و

 العمل الالئق.   تيح استحداثفي المؤسسات الوطنية التي ت

  الرامية إلىتحسين االتسا  في الدعم واإلجراءات  6-7الحصيلة 
 في أوضاع األزمات وما بعد ا تعزيز العمل ال ئق

الالئق في أوضاع النزاع والكوارث من الضروري دعم الهيئات المكونة والحوار االجتماعي من أجل تعزيز العمل   .160
والركود االجتماعي واالقتصادي وفي الدول ذات الوضع الهش، من أجل معالجة المسببات األساسية لألزمات وتمهيد 

ن منظمة العمل الدولية، من خالل برنامج عمل مسارات نحو مجتمعات مسالمة ومستقرة وقادرة على الصمود. وستحسّ 
والفعالي االتساق  تنفيذ مخصص،  وضمان  الصمود  على  والقدرة  وبالسالم  لألزمات  باالستجابة  المتعلق  نهجها  في  ة 

اإلنساني، بالتركيز على    العملالرابط بين السالم والتنمية و  تنفيذ  التدخالت التي تقودها الهيئات المكونة في جميع مراحل 
شخاص النازحون قسراً. وسيكون اإلطار األشخاص الذين باتوا مستضعفين بصفة خاصة بسبب األزمات، بمن فيهم األ

رقم   التوصية  في  متمثالً  لالستراتيجية  والمعياري  بشأنو  205السياسي  التوجيهية  سبلالمبادئ  الالجئين   :  وصول 
. وسيجري تعزيز تكوين البينات المتعلقة بدور العمل الالئق بصفته حافزاً واألشخاص النازحين قسرًا إلى أسواق العمل

 ار االجتماعي واالقتصادي واإلدماج والتماسك االجتماعيين والسالم والقدرة على الصمود.على االستقر
 وعلى وجه الخصوص، ستقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:  .161

ضمان استمرارية سير عمل أنشطة منظمة العمل الدولية واالستجابة الفورية لألزمات عن طريق التصدي للتحديات  •
لها والتعافي منها، األمنية والتشغيلية وال الداخلية بغية منع األزمات واالستجابة  القدرات  التنفيذ وتعزيز  أمام  ماثلة 

 بتطبيق طرائق التنفيذ السريع المناسبة حسب مقتضى الحال؛

ضمان مشاركة الهيئات المكونة على نحو مبكر في االستجابة لألزمات، كذلك عن طريق إرساء شراكات مع الجهات  •
 المؤسسات المالية الدولية؛  بما في ذلكالوطنية والثنائية ومتعددة األطراف  المعنية الفاعلة

ج  ادمإالتعاون مع الهيئات المكونة على تعزيز العمل الالئق من أجل منع األزمات والتأهب لها والتخفيف من حدتها و •
السالم والقدرة على الصمود على  تجاوب مع  الالعمل الالئق في خطط الطوارئ، وتعميم مراعاة التأثر بالنزاعات و

القطرية   الوطنية والمحلية والبرامج  السياسات  الكوارث في  المستويين االجتماعي واالقتصادي والحد من مخاطر 
 للعمل الالئق والمشاريع؛

اإلنساني،   لعملية وادعم تكوين البيانات المتعلقة بالعمل الالئق وأدوات الرصد والتقييم ضمن الرابط بين السالم والتنم  •
 الرقمية الحديثة؛  تعلى نحو يراعي قضايا الجنسين وعدم التمييز، بما في ذلك عن طريق تطبيق التكنولوجيا

بما في ذلك المسائل المتعلقة بعالم العمل وبالهيئات المكونة في االستراتيجيات واالستثمارات   205تطبيق التوصية رقم   •
المصممة بهدف تفعيل الرابط بين السالم والتنمية  ،عددة األطراف وبين بلدان الجنوبالوطنية والمحلية والقطاعية مت

اإلنساني، ال سيما في أطر األمم المتحدة للتعاون، من أجل تشجيع ثقافة الوقاية وإرساء السالم عن طريق    عملوال
 العمل الالئق؛

العمل الدولية وهيئاتها المكونة من تحقيق العمل   تسهيل تنمية المعارف والبينات والقدرات بغية تمكين موظفي منظمة •
وال والتنمية  السالم  بين  الرابط  في  كوفيد  عملالالئق  جائحة  من  المستخلصة  الدروس  مراعاة  مع    19-اإلنساني، 

 واألزمات األخرى؛

ق في االستقرار  إلجراءات تفعيل المعايير وتنفيذها، وإصدار تقارير دورية بشأن مساهمة العمل الالئ  منتظمالتحديث ال •
 االجتماعي واالقتصادي والتماسك االجتماعي والسالم والقدرة على الصمود.
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  ً  ة تمكيني العوامل ال -  رابعا

 تواصل تحسين المعارف واالبتكار والتعاون وال ألف:  تمكيني العامل ال
 النهوض بالعدالة االجتماعية  من أجل 

  وإدارة   بقدرتها على إنشاء  ،بالعدالة االجتماعية عن طريق العمل الالئقترتبط فعالية منظمة العمل الدولية في النهوض   .162
قاعدة معارف ذات حجية تشمل بينات كمية ونوعية عن التحديات واالبتكارات السياسية في عالم العمل، وهي ترتبط 

مل الدولية بغية تحسين  أيضاً بريادتها الدولية. وسيواصل المكتب تعزيز هذه األبعاد التي ينطوي عليها عمل منظمة الع
قدرتها على تلبية احتياجات الهيئات المكونة وأولوياتها عن طريق التدريب والمشورة السياسية وتقييم السياسات. كما  

إنشائه.    أمامالحاجة إلى إنشاء مركز محدد من أجل تقييم السياسات العامة والفرصة المتاحة    إلى تحليل  المكتب  عمدسي
على تكوين  المنظمة كذلكيساعد   أن  نطاقه في هذه المجاالتسعة  لة عمل منظمة العمل الدولية وإطال  ومن شأن تعزيز

 شراكات متينة وحشد التعاون اإلنمائي. 
الشراكات واتساق السياسات متعددة    دعيمإلى الهيئات المكونة وت  الذي تقدمه منظمة العمل الدوليةوبغية تحسين الدعم   .163

عالمياً   امتياز  بتعزيز مكانتها بصفتها مركزستقوم المنظمة  ،  تواصل جهودها في التوعية والاألطراف ومن أجل زيادة أثر  
التركيز على االنتعاش بعد الجائحة. كما ستواصل  الترافق مع المسائل المرتبطة بعالم العمل، ب بشأنللبيانات والمعارف 

التحديات الهيكلية ودعم القدرة    تذليلعمل من أجل  تكوين البينات بشأن ما هو مجد  في تعزيز اإلدارة السديدة لسوق ال
على الصمود، وستدعم تحديد الحلول االبتكارية واالرتقاء بها بغية النهوض بالعدالة االجتماعية عن طريق العمل الالئق 

 في سياق من انعدام االستقرار. 
  التحالف لدى منظمة العمل الدولية. وسيعزز  العالمي للعدالة االجتماعية في صميم استراتيجية الشراكات    التحالفوسيكون   .164

اإلنمائي. وستعكف  وتمويلها لصالح  سياسات  الاتساق   التعاون  أجل  الموارد من  العدالة االجتماعية وسيسهم في حشد 
الدولية عن طريق   العمل  الشركاء االجتماعيين مشاركة نشطة وفعالة  التحالفمنظمة  إنشاء    ، وبضمان مشاركة  على 

وترسيخ التعاون مع كيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية    األهداف على المستوى القطريشراكات محددة  
إلى   الرامية  الجهود  الخاصة والحكومية واألكاديميات ووسائل اإلعالم. وسيتواصل بذل  التنمية والمؤسسات  وشركاء 

جهود مكرسة إلرساء شراكات استراتيجية وتعاون  تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، إلى جانب بذل  
العمل  استراتيجية منظمة  باالتساق مع  السياسية،  النتائج  المكونة وتحقيق  الهيئات  لدى  المؤسسية  للقدرة  دعماً  إنمائي 

  الدولية للتعاون اإلنمائي وخطة تنفيذها.

 موثو ة ب أن سو  العملإحصاءات أكثر وأفضل ترافقها نظم معلومات  1- الحصيلة ألف

  تستند  ابتكارية أساليب  باستخدام وتحليلها جيدة إحصاءات عداد إفي  المكونة الهيئات دعم  الدولية العمل منظمة ستواصل .165
ً   عليها  متفق  سليمة  إحصائية  معايير  إلى   تعزيز كما ستواصل    ،المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل  اعتمدها  دوليا

في إحصاءات    الناشئة  الجديدة  مجاالتالو  المستدامة  التنمية  أهداف   مؤشرات  بشأن  منسقة  بيانات  ونشر  جمع  على  قدرتها
ا  والفئات  الجنس  نوع  على  بصفة خاصة  وترّكز  تفصيالً   أكثر  نطاقب  تتسم  ،العمل  وقطاعات   الستضعاففي أوضاع 

  معلومات  نظم  تعزيزبغية    التقنية  والمساعدة   القدرات   بناء  خالل   من   زالمركّ   الدعم   نطاق  توسيع  وسيجري.  محددة  اقتصادية
فيه  الالئق  العمل  برنامج  أبعاد  جميع   يشمل  بحيث  ،العمل  سوق تندرج    تحليل  وطرق  جديدةبيانات    مصادر  وبحيث 

  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  عن  فضالً   به،  المرتبطة  والخصائص  العمل  من  جديدة  أشكال  ظهور  يستدعيو.  ابتكارية
  المطاف   نهاية  في  يعتمدها  مناسبة  إحصائية  وإرشادات  تعاريف  الدولية  العمل  منظمة  المعتمدة منذ عهد قريب، أن تضع
ً إحصائي بوصفها معياراً  العمل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات ً دولي ا  .ا

 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة  شمل الحصائل المتوخاةوست .166

إعداد برنامج لبناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية من أجل دعم الدول األعضاء في اعتماد آخر المعايير اإلحصائية  •
بشأن المتغيرات الرئيسية في سوق العمل مثل العمل وعالقات    المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العملالتي أقرها  

ات تتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المدرجة تحت ءفي إصدار ونشر إحصاة، والعمل والسمة غير المنظم
 ات تتعلق بالعمل الالئق؛  ءرعاية منظمة العمل الدولية وإحصا

مع زيادة    وتترافق  ظم اإلحصاء الوطنيةجة في نُ رظم لمعلومات سوق العمل تكون مد نُ   رساءتعزيز الدعم من أجل إ •
 ات العمل الالئق، بما في ذلك عن طريق تنفيذ أنشطة تدريب إقليمية بمشاركة مركز تورينو؛القدرة على تحليل اتجاه

 ع ومنسق من البيانات الجزئية؛مستودع محّدث وموسّ باالستناد إلى  ILOSTATتوحيد وتحسين قاعدة بيانات  •



 GB.346/PFA/1 43 
 

يير اإلحصائية بشأن مواضيع لم  ي جديد بشأن األطر واألدوات الجديدة الهادفة إلى دعم اعتماد المعاتحليلتنفيذ عمل   •
تشملها المعايير مسبقاً أو تتطلب اهتماماً عاجالً، مثل عمل المنصات أو العمل عن بعد أو هجرة اليد العاملة أو العنف  

 والتحرش في العمل أو السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل أو العالقات الصناعية؛ 

 ( استناداً إلى تقنيات الذكاء االصطناعي. ISCO-08موحد للمهن )تنقيح عملية تحديث التصنيف الدولي ال •

 بحوث  ائمة على البينات تعزز النهج المتمحور حول اإلنسان 2- الحصيلة ألف

بالغ   عنصراً   إلى تجارب الهيئات المكونة وخبراتها،  والمستندة  البحوث متعددة التخصصات والقائمة على البينات  شّكلت  .167
األهمية من أجل دعم برنامج عمل منظمة العمل الدولية واكتساب القدرة على تسريع وتيرة العمل في جميع المجاالت  

بيانات   قاعدة  إلى  المستندة  المتطورة واالبتكارية  البحوث  ت  ILOSTATالسياسية. وستركز  البياقدّ التي  نات  م وفرة من 

الجزئية والمعلومات غير المستغلة بالكامل بعد، على تحليل األسس المؤسسية النظرية والعملية التي يستند إليها عمل  
إعالن   إطار  اإلنسان ضمن  متمحور حول  نهج  االجتماعية عن طريق  العدالة  تعزيز  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة 

 المئوية.
دارات، مع إيالء اهتمام خاص للمواضيع ذات األولوية لدى الهيئات المكونة  وستجرى البحوث من خالل التعاون بين اإل .168

وبالتشاور معها، حيث تلبي االحتياجات المحددة على المستويين القطري واإلقليمي والمتعلقة بالعناصر الرئيسية للعقد  
الحد   أو  الالئق  والعمل  اإلنتاجية  نمو  الجديد وبمسائل مثل  المعيشدالمن    األدنىاالجتماعي  التعاون  يخل  . وسيهدف 

الداخلي إلى تعزيز أوجه التكامل والتآزر في البحوث على نطاق المكتب وإلى تحسين االتساق في تخطيط المشاريع 
الجديدة والتطبيق العملي للبحوث المنشورة حديثاً بما يصب في صالح الهيئات المكونة. وستستفيد البحوث من توسيع  

ات والشراكات كي يشمل الهيئات المكونة واألكاديميات ومؤسسات البحوث في مختلف األقاليم نطاق المشاركة والمشاور
 واألمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات األخرى متعددة األطراف وشبكات المعارف الرئيسية.

 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة  الحصائل المتوخاة شملوست .169

دة تحلل االتجاهات الرئيسية في عالم العمل وحالة العدالة االجتماعية في العالم وتضم آخر البيانات تقارير عالمية رائ •
  أساس ستخدم نماذج متطورة بغية توفير مسارات استباقية للمتغيرات الرئيسية في العمل على  وتاإلحصائية المتاحة  

الهيئات المكونة   تهمّ والتي  ة تتعلق بتحديات عالم العمل اآلخذة في التطور  محددسنوي، وتتناول بالتناوب مواضيع  
 العالم وتقرير الحماية االجتماعية في العالم وتقرير الحوار االجتماعي(؛  في )على سبيل المثال، تقرير األجور

ف بشأن قضايا عالم  تعزيز قاعدة المعار  ة بهدفيالطليعبحثية  الوراق  األموجزات والإصدار تقارير عن البحوث و •
تهمّ   العمل التي  تحقيق   الرئيسية  أجل  من  بالدعم  االرتقاء  تتطلب  التي  السياسية  الفجوات  وتحديد  المكونة  الهيئات 

الجنسين وعدم   بين  المساواة  تعميم  بنشاط على  والعمل  الوطني،  المستوى  اإلنسان على  المتمحور حول  االنتعاش 
 التمييز؛ 

الماثلة أمام عالم العمل في  برنامج معزز ومتسق لبحوث م  • الرئيسية  التحديات والفرص  الدولية بشأن  العمل  نظمة 
منصة فعالة من أجل السياسات والحوار االجتماعي بين الهيئات المكونة بشأن هذه   كون بمثابةاالقتصاد الرقمي، ي
 في إعالن المئوية؛ كما ورد ذلك ،المسألة الرئيسية

لى صنع السياسات القائمة على البينات بغية تعزيز القدرات المؤسسية على تحسين تحسين تدريب الهيئات المكونة ع  •
 تصميم السياسات العامة لعالم العمل وتقييمها وتنفيذها.

 العدالة االجتماعية ب لنهوضلتحديد ن هج ابتكارية وتعزيز ا واالرتقاء بها   3- الحصيلة ألف
 عن طريق العمل ال ئق  

نظام يحدد الحلول الجديدة    بإرساء  سيقوم المكتب،  2023-2022باالستناد إلى إرشادات مجلس اإلدارة المقدمة في الفترة   .170
المعنوضعالتي   المصلحة  وأصحاب  المكونة  الهيئات  اآلخريوتها  وون  وتمويل  تكييف  أجل  من  السياسات    تطويرن 

والممارسات ومؤسسات العمل الهادفة إلى تعزيز الحماية االجتماعية عن طريق العمل الالئق. وستنشئ منظمة العمل  
الدولية مرفقاً لالبتكار بغية تنسيق مبادرات االبتكار في المجاالت السياسية ذات األولوية التي ينفذها مختلف الوحدات  

سيكون المرفق مساحة آمنة من أجل إجراء التجارب. وسيوطد ثقافة تنظيمية تدعم االبتكار التنظيمية في المقر واألقاليم. و
ويضمن مشاركة منظمة العمل الدولية على نحو نشط في شبكات األمم المتحدة لالبتكار ويشجع الشراكات وحشد الموارد  

 من أجل االبتكار.
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 ا يلي:فترة السنتين م خاللالمحددة  توخاةمشمل الحصائل الوست .171

هذه    الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ودعم  بلورهانظام ومنهجية من أجل تحديد الحلول االبتكارية التي ت  رساءإ •
العدالة االجتماعية عن طريق العمل الالئق،   تعززأثر سياسات ومؤسسات  وواالرتقاء بها بغية توسيع نطاق    الحلول

 في النتائج السياسية وعلى التمويل االبتكاري؛ ولوية األمجاالت ذات المع التركيز على 

ة من أجل تسهيل تقاسم المعلومات والمعارف المتعلقة بما هو  البتكاريإنشاء شبكة من المنظمات والجهات الفاعلة ا •
 العدالة االجتماعية؛ عزيزمجد  وغير مجد  في ت

بهدف زيادة نطاقها    إلى الهيئات المكونةالمقدمة    تحسين مجموعة مختارة من أدوات وخدمات منظمة العمل الدولية •
 مناسبة ومستدامة؛ توأثرها، بما في ذلك عن طريق االستفادة من تكنولوجيا 

إطالق مبادرات على نطاق المكتب ترمي إلى تعزيز ثقافة االبتكار ضمن منظمة العمل الدولية والحلول االبتكارية  •
 زيادة كفاءتها وقيمتها مقابل المال. التشغيلية بهدفعمليات المن أجل تحسين  المستحدثة

 توسي  نطا  ال راكات والتعاون اإلنمائي دعماً للنتائج السياسية 4- الحصيلة ألف

عزز التعاون مع طائفة واسعة من  ي  بحيث،  2025-2020سيواصل المكتب تنفيذ استراتيجية التعاون اإلنمائي للفترة   .172
، بغية بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادلع العالمي  المنظمات والمبادرات، بما في ذلك المسرّ 

، سعياً نحو تحسين  2030ات والمعارف والخبرات والتمويل بهدف تنفيذ النتائج السياسية وبرنامج عام  لقدراالستفادة من ا
 حشد الموارد من أجل دعم الهيئات المكونة في الدول األعضاء. 

لى توجيه أنشطة التعاون نحو فجوات التمويل الحالية في إطار النتائج السياسية. وسيستمر  وسيعكف المكتب أيضاً ع .173
تعزيز التبادالت بين األقران والشركاء اآلخرين، بما في ذلك عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث  

على  تحقق    أن  ص منظمة العمل الدولية علىوبالتعاون مع مركز تورينو. وستساعد الشراكات بين القطاعين العام والخا
التركيز بصفة خاصة على تحسين وصول منظمة العمل الدولية   نصب األهداف السياسية المتفق عليها. وسينحو أفضل  

اإلنمائية بعد إصالحها وشراكاتها وطرائق تمويلها،   المتحدة  األمم  الطوعي والموارد في سياق منظومة  التمويل  إلى 
ن مشاركة الهيئات المكونة في عمليات األمم المتحدة للتخطيط اإلنمائي على المستوى القطري، مما يحسّ فضالً عن دعم  

الدولية في برنامج عام   العمل  المساءلة والرصد  2030بالتالي مساهمة منظمة  إلى تحسين  . وستبقى األولوية مسندة 
 حققة. وإصدار التقارير والشفافية في استخدام الموارد وفي النتائج الم

 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة  شمل الحصائل المتوخاةوست .174

  تقديم الدعم التقني العالمي واإلقليمي والخاص بكل بلد من أجل تعزيز المشاركة والشراكات مع كيانات األمم المتحدة •
ات األمم المتحدة القائمة والمؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية والمنظمات متعددة األطراف وائتالف

قضايا المصلحة    محددة  على  أصحاب  متعددة  عنوالشراكات  المثلث   فضالً  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  التعاون 
 والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛  

العمل ا  لتشجيعتقديم الدعم التقني العالمي واإلقليمي والخاص بكل بلد   • لدولية مع  مشاركة الهيئات المكونة لمنظمة 
الموارد على المستوى الوطني ضمن أطر    سبل الحصول المالئمة على منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بغية تحسين  

 األمم المتحدة للتعاون؛

إرساء حوارات تمويل وشراكات منهجية تضم طائفة موسعة من الشركاء وتتناول مجاالت رئيسية ذات أولوية في   •
 ناقشتها على نطاق واسع مع الهيئات المكونة؛منظمة العمل الدولية جرت م

 العالمي للعدالة االجتماعية.   التحالف  من أجل إرساء شراكة ووضع خطة توعية وتواصل بهدف حشد التعاون اإلنمائي   •

 تحسين االتصاالت من أجل تعزيز التواصل والتوعية 5- الحصيلة ألف

وات من أجل إنشاء وتسويق محتوى يعزز بحوث منظمة العمل  ستستخدم منظمة العمل الدولية أحدث التكنولوجيا واألد .175
األنشطة التي تضطلع بها والنتائج التي تتمخض  الدولية وبياناتها وتأثيرها وأنشطتها في التوعية، مما يزيد بالتالي إطاللة  

بأساليب من شأنها أن تحفز من حمالت  الالمحتوى المعرفي والقصص اإلنسانية وإعداد    توليف. ويتمثل ذلك في  عنها
مها، بما في ذلك عن طريق وسائل التواصل اعليها وفهمها واستخدالجمهور الرئيسي لمنظمة العمل الدولية  اطالع    احتمال

وسي اإلعالم.  ووسائل  تحسين  نصباالجتماعي  على  مع  و  التوعية  التركيز  متعدد التواصل  والنظام  المكونة  الهيئات 
جهود االتصاالت نطاقاً جماهيرياً أوسع. وسيكون من شأن    تطاولضمان أن    وفي الوقت ذاتهاألطراف وشركاء التنمية،  
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متنوعة وقنوات  منصات  على  الدولية  العمل  منظمة  اتصاالت  أداء  وتحليل  الجمهور  على  البحوث  يحدد    ،إجراء  أن 
التطور بخطى في  المحمولة آخذة    ا. وفي حين أّن االتصاالت الرقمية والتكنولوجيتقاسمهة  وطريق  نُشرالمحتوى الذي  

العناية لضمان متسارعة،   ذلك    ستُبذل  الجمهور والمناطق. ويتضمن  لكل شريحة من  المناسبة  الطرق    وضع استخدام 
 قين إليه. والمع  وإتاحته بعدة لغات وضمان وصول األشخاص بين الجنسينمتوازن شامل ومستدام ومحتوى 

وبغية ضمان أن تكون جهود االتصاالت في منظمة العمل الدولية عالمية ومتسقة، سيجري تزويد المكاتب واإلدارات  .176
تدريب. وسيولى اهتمام خاص للتعاون األفقي ضمن األقاليم. وسيجري دعم الشراكات    عمليات بمبادئ توجيهية ونماذج و

لتواصل والتوعية، بما في ذلك مع المنظمات واألفراد القادرين على المساعدة في  المناسبة وتوظيفها في زيادة تعزيز ا
 توسيع نطاق نشر الرسائل المتعلقة بالمسائل الرئيسية.

 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة وستشمل الحصائل المتوخاة  .177

ال  وضع • المناسب من  النوع  الجمهور، من أجل توفير  للمكان والجمهور محتوى اتصاالت يسترشد بتحليل  محتوى 
 المناسبين؛ 

نترنت لمنظمة العمل الدولية، بغية  إلإنشاء منصات اتصاالت ابتكارية، بما في ذلك موقع عالمي جديد على شبكة ا •
التقدم   على  الضوء  وفعالة وتسليط  الدولية بطريقة حديثة  العمل  المستخدم وعرض محتوى منظمة  تجربة  تحسين 

 ل الدولية بشأن العمل الالئق؛ المحرز في نشاط منظمة العم

، من أجل تعزيز Teamsو  SharePointإرساء تعاون أفقي عالمي وحيز إرشادي بشأن االتصاالت، يجمع تطبيقي   •

 جهود االتصاالت في "منظمة عمل دولية واحدة"؛ 

بشأن    قامةإ • االتصاالت  تحسين  بغية  األخرى  والمنظمات  اإلعالم  وسائل  مع  للعدالة    التحالفشراكات  العالمي 
 االجتماعية.

 الريادة واإلدارة السديدة تحسين باء:  تمكيني العامل ال

المعايير    وضعتضطلع منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بدور ريادي، عن طريق هيكل اإلدارة السديدة لديها، في   .178
العالمية   أجلوالسياسات  لالقتصادات   من  باعتبارها سمة مميزة  الالئق،  العمل  االجتماعية عن طريق  العدالة  تحقيق 

ة السديدة الجيدة. وتكتسي هذه الريادة أهمية خاصة في عالم هزته أزمات  الشاملة والمنتجة والمجتمعات المتماسكة واإلدار
دورها الريادي من  من خاللها  العالمي للعدالة االجتماعية فرصة تعزز منظمة العمل الدولية    التحالفدة. وسيمثل  متعد

نفيذ إعالن المئوية، بما في ذلك  أجل تحقيق اإلمكانات الكاملة التي يتمتع بها إعالن العدالة االجتماعية وتسريع وتيرة ت 
 المتعلقة بالعمل الالئق. 2030النداء العالمي، والسعي نحو تحقيق أهداف برنامج عام   إنفاذعن طريق 

توفير خدمات  واإلدارة السديدة الفعالة، سيواصل المكتب دعمه لعملية وضع جدول األعمال    السبيل لتحقيق  وبغية تهيئة .179
تقلة وفي الوقت المناسب للهيئات المكونة. وستستفيد منظمة العمل الدولية من الخبرات المكتسبة قانونية عالية النوعية ومس

وإصدار الوثائق من أجل  لالجتماعات الخدمات ريتوفالحلول االبتكارية المستدامة وتطورها بغية   تختارأثناء الجائحة و
أّن المنظمة ستحقق أهدافها بفعالية وكفاءة، عن طريق  زيادة تسهيل عملية بناء التوافق. وسيواصل المكتب التأكيد على  
 تعزيز وظائف اإلشراف والتقييم، بالتركيز على المساءلة والتعلم. 

وسيواصل المكتب مشاركته مع الهيئات المؤسسية في األمم المتحدة وعمليات األمم المتحدة على المستويات القطرية  .180
ووحدة التفتيش   ؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيقمجلس الرواإلقليمية والعالمية، بما في ذلك  

م. وأثناء القيام بذلك، ستستفيد منظمة العمل الدولية من الممارسات الجيدة  المتحدة المعني بالتقيي  فريق األممالمشتركة و
فهم لخصائص منظمة العمل الدولية، ال سيما في الريادة واإلدارة السديدة واإلشراف والتقييم وستتاح لها فرصة إرساء  

 ، ضمن منظومة األمم المتحدة. والحوار االجتماعي معايير العمل الدولية والهيكل الثالثي

 االستراتيجي بغية ضمان األثر التنظيمي  والتوجهتحسين الريادة  1- الحصيلة باء

الدولي ومجلس اإلدارة في توفير توجه   .181 العمل  المكتب مؤتمر  منظمة وسوف ينفذ قرارات الاستراتيجي لعمل  سيدعم 
 الهيئات اإلدارية. وستواصل منظمة العمل الدولية تحقيق أفضل استفادة من هيكلها الثالثي وسلطة تنظيم االجتماعات 

عن طريق عملية صنع قرار ثالثية وفعالة وتحسين المشاركة السياسية.  لقيادة ورسم معالم انتعاش متمحور حول اإلنسان  
جري تحليل مالءمة االجتماعات اإلقليمية وأثرها بغية تنوير اتخاذ قرار بشأن أكثر الطرق فعالية في ضمان الريادة  وسي

لمنظمة   الرياديوستُكرس جهود خاصة لتعزيز الدور  من دستور منظمة العمل الدولية.    38اإلقليمية في إطار المادة  



 GB.346/PFA/1 46 
 

الوطنية التي تلبي    البرامجموارد المالئمة عن طريق تحسين مواءمة  بالمهارات وال  العمل الدولية على المستوى القطري
 وعمليات التخطيط في األمم المتحدة.  االحتياجات المتنوعة للهيئات المكونة مع األهداف العالمية للمنظمة

 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة وستشمل الحصائل المتوخاة  .182

عتمدها مؤتمر العمل الدولي لكي تضطلع منظمة العمل الدولية بدور  ي  وصكوكحجية  ذات    ومعيارية  نتائج سياسية •
وسيجري  ؛  2030عالمي للعدالة االجتماعية وفي تحقيق برنامج عام    لتحالفقيادي في وضع جدول أعمال مشترك  

العال المنتديات  في  السياسي  والحوار  والشاملة  المعززة  السياسية  المشاركة  خالل  من  ذلك  تحقيق  إلى  مية السعي 
البناءة من جانبواإلقليمية والوطنية المنظمات الدولية والمنظمات غير   ممثلين عن   ، وكذلك عن طريق المشاركة 

 األخرى ضمن إطار المؤتمر؛الدولية الحكومية 

المتكررة • المناقشات  سير  ذلك  تحسين  في  بما  منها  تنفيذ،  جديدة  بالعدالة    دورة  قدماً  الدفع  بشأن  القرار  في ضوء 
تحديد األولويات االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية باالستناد    عملية  اعية من خالل العمل الالئق، كوسيلة لتنويراالجتم

 ؛ وإلى تقييم لنتائج أنشطة منظمة العمل الدولية إلى فهم أفضل لمختلف احتياجات الهيئات المكونة وقدراتها

ظم المتعلقة بها من أجل دعم مشاركة الهيئات المكونة في التخطيط عملية متكيفة إلدارة البرمجة القطرية والنُ   إجراء •
بالبرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم    فيما يتصلوالرصد وإصدار التقارير بشأن التقدم المحرز في النتائج،  

يات منظمة العمل الدولية على نطاق أوسع في البلدان التي ال تنفذ عملب، وةالمستدام في مجال التنمية المتحدة للتعاون 
 فيها البرامج القطرية للعمل الالئق.

 لعملية صن  القرار في الهيئات اإلدارية دعم فعال وناج  2- الحصيلة باء

التحسينات على عملياتها وزي .183 المزيد من  إلى إضفاء  اإلدارية  الهيئات  الموجه نحو  المكتب  ليتها  شموادة  سيهدف دعم 
وشفافيتها ونجاعتها. وسيتحقق ذلك عن طريق تحسين المشاورات مع الهيئات المكونة بشأن جداول األعمال والعمليات 

الم المكتب دعم  المناسب. وسيواصل  الوقت  الجيدة في  الرسمية  الوثائق  المتعلقة بمشاركة ناقشوعن طريق توفير  ات 
يمقراطي في اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، ال سيما تكثيف الهيئات المكونة على نحو كامل ومنصف ود

التركيز   حيز النفاذ. وسينصب  على دستور منظمة العمل الدولية  1986تعديل عام    دخولالجهود الرامية إلى تعزيز  
لكترونية، إسائل وأدوات  السياسات من خالل ورسم  صنع القرار و  ياتعلى تعزيز المشاركة الثالثية واالنخراط في عمل

 باالستفادة من التكنولوجيا والخبرات المكتسبة أثناء الجائحة.
 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة وستشمل الحصائل المتوخاة  .184

ات الهيئات المكونة، حسب مقتضى الحال، بشأن مشاركتها على نحو ناقشتقديم مقترحات من أجل مواصلة دعم م •
رشادات اإلقرارات والفي اإلدارة السديدة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، باالستناد إلى    كامل ومنصف وديمقراطي

بصورة ونشرها  صادرة عن أجهزة اإلدارة السديدة؛ حافظة لبنود جدول أعمال المؤتمر تجري مراجعتها  ال  المناسبة
ستند إلى بحوث ومنتجات معرفية  وتدورية من خالل مواصلة دعم مشاركة الهيئات المكونة في العمليات المعنية،  

 خاللقائمة على البينات يجري إعدادها في الوقت المناسب، فضالً عن عقد أربعة اجتماعات لفريق التنسيق  مالئمة و
 فترة السنتين؛

، تتناول على السواء  ر رسمية قُبيل انعقاد دورات مجلس اإلدارة والمؤتمردورات إعالمية منتظمة ومشاورات غي •
 عالمية للهيئات المكونة؛إلقضايا موضوعية وإجرائية باالستناد إلى معلومات عن تطور االحتياجات ا

ين  إمكانات الترجمة بمساعدة الحاسوب وأدوات المصطلحات في إصدار الوثائق من أجل الموازنة ب خدامتحسين است •
 النوعية الجيدة وااللتزام بالجدول الزمني إلصدار الوثائق؛ مستلزمات

عند طلب   نزوالً تقديم دعم فعال وناجع إلى الصيغ المتعددة لالجتماعات الرسمية )حضورية ومختلطة وافتراضية،   •
 الهيئات المكونة( من أجل ضمان توسيع نطاق التواصل والشمول وتسهيل التفاعل النشط؛

ات قانونية عالية النوعية ومستقلة وفي الوقت المناسب تركز على تحسين اليقين القانوني وسهولة استخدام تقديم خدم •
 القواعد اإلجرائية لدى الهيئات اإلدارية. 
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 تعزيز اإل راف والتقييم وإدارة المخاطر بغية ضمان ال فافية والمساءلة والتعلم  3- الحصيلة باء

لجنة    الذي اعتمدته  ،الدولية تطبيق نموذج "الخطوط الثالثة" في إدارة المخاطر والرقابة الداخليةستواصل منظمة العمل   .185
وتدير المخاطر والضوابط )"الخط   متلكويشمل ذلك: )أ( الوظائف التي ت.  المعنية باإلدارة  األمم المتحدة رفيعة المستوى

اإلشراف على تيسير   -اإلدارة التشغيلية"(؛ )ب( الوظائف التي تشرف على المخاطر والضوابط )"الخط الثاني    -األول  
األعمال والمراقبة"(؛ )ج( الوظائف التي تقدم إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تطمينات مستقلة بشأن نجاعة وفعالية  

المر الداخلية نظام  أجل نتائج عمليتي اإلشراف والتقييم    وتستخدم  اقبة  التنظيمي والتعلم    من  الثالث  )التحسين    - "الخط 

 .التطمينات المستقلة"(

الخطين األولين إطار رقابة داخلية متين يستند إلى نظام متكامل للمعلومات عن   رعاية  في منظمة العمل الدولية، يتولى و .186
 ً   خاضعة  في جميع مكاتب منظمة العمل الدولية. وهناك سلطة مفوضة قائمة على المخاطر والموارد، وهو متوفر حاليا

مكتب المراجعة الداخلية    يوفرمطبقة على نطاق المكتب وفقاً لالحتياجات التشغيلية. وفي الخط الثالث،    ،اإلدارة  صدلر
  تقدم ة عن إجمالي األداء واالمتثال والتعلم، ولمحة عام  ،االستشارية المستقلة لإلشراف  اللجنةو  واإلشراف ومكتب التقييم

إلى ذلك،  اتقاريره إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة  الخارجي رأياً عن    يقدم  بصورة مستقلة ومباشرة  الحسابات  مراجع 
العام   األداء  عن  اإلدارة  مجلس  إلى  وتقريراً  الدولية  العمل  لمنظمة  السنوية  المالية  البيانات  بشأن  الحسابات  مراجعة 

إلى نهج لتقييم المخاطر وسيهدف العمل في فترة السنتين إلى .  للمكتب، فضالً عن األداء في مجاالت محددة، استناداً 
النموذج  إدماجزيادة   الدولية   .وتفعيله  هذا  العمل  التركيز على تنفيذ إطار منظمة  المكتب  عالوة على ذلك، سيواصل 

 عمل منظمة العمل الدولية.  لالستدامة البيئية واالجتماعية في جميع مجاالت
 فترة السنتين ما يلي: خاللالمحددة  وستشمل الحصائل المتوخاة .187

المخاطر   • عالية  للمجاالت  النطاق  واسعة  تغطية  لضمان  الحسابات  مراجعة  المخاطر وخطط  تقييم  عمليات  تكييف 
للتحقق من    في إطار المتابعةمراجعة  ال، فضالً عن عمليات  19-كوفيدالتقليدية والمتغيرة التي نشأت في ضوء جائحة  

 أن اإلدارة تنفذ التوصيات في األطر الزمنية المتفق عليها؛

التقييم  وضع • المعاييرو  تكون محّسنة  آلية لتخطيط  إجراء مشاورات    ،متكاملة وقائمة على  سنوية على  عن طريق 
 لى احتياجات التعلم والتكامل ضمن وظائف اإلشراف؛ مع التركيز بصورة أكبر ع مستوى األقاليم واإلدارات

المكونة، وتوفير   • الهيئات  الجائحة مع زيادة مشاركة  أثناء  التي تسارعت وتيرتها  التقييم  مواصلة االبتكار في نُهج 
 بينات عالية النوعية من أجل تحسين الفعالية والتعلم التنظيمي في منظمة العمل الدولية؛ 

ظم إدارة المعارف من أجل تحسين اإلحاطة بمجموعة من منتجات التقييم التي تحسن أحدث نُ مواصلة االستثمار في   •
جدوى التوصيات واالستفادة منها؛ إلى جانب عمليات تعلم تنظيمي أكثر فعالية، بما في ذلك عن طريق زيادة التآزر  

 مع منتجات معرفية أخرى قائمة على البينات؛ 

 لالستدامة البيئية واالجتماعية عن طريق إعداد خطط عمل وآليات إصدار التقارير.   تنفيذ إطار منظمة العمل الدولية •

 وتتسم بال فافية إدارة فعالة وناجعة وموجهة نحو النتائج  جيم:  تمكيني العامل ال

كيف ظم ُمحكمة إلدارة الموارد تكون سريعة االستجابة وقابلة للتوجود نُ   2025-2024يتطلب تنفيذ برنامج العمل للفترة   .188
معايير الجودة المطلوبة من حيث الشفافية والمساءلة والقيمة مقابل   وتلبي في الوقت ذاته مع مختلف البيئات التشغيلية،  

ظمها اإلدارية وأجرت ة من أجل تحسين نُ ّطردالمال. وقد بذلت منظمة العمل الدولية في فترات السنتين األخيرة جهوداً م
فعالية ع إلى زيادة  اإلدارية ونجاعتها وتحسين مرونة عمليإصالحات تهدف  مع املياتها  استجابتها تمشياً  تها وسرعة 

التقدم المحرز في هذه المجاالت وتوسيع نطاقه، باالستناد    دعيمالممارسات الجيدة الدولية. وتهدف هذه المقترحات إلى ت
توفير الدعم المتكامل للهيئات    بفعالية  يحواعتماد طرق عمل تت  19-أيضاً إلى خبرات الرقمنة المكتسبة أثناء جائحة كوفيد

 المكونة.
وسيركز العمل في فترة السنتين على تعزيز نموذج للتنفيذ يوسع نطاق أثر منظمة العمل الدولية وتأثيرها واستدامتها.   .189

لصالح    من التكنولوجيا الرقمية وتحسين السالمة واألمن  تبسيط إجراءات سير العمل واالستفادةوسيتحقق ذلك عن طريق  
 عمليات، ال سيما على المستوى القطري. الموظفي منظمة العمل الدولية وأصولها وتعزيز االستدامة البيئية في جميع 

االشتراكات  -وسينطوي ذلك على أن يتمتع المكتب بسياسات وآليات متينة بغية ضمان تخصيص جميع الموارد المالية  .190
وإدارتها على نحو متكامل وشفاف طوال دورة البرنامج، بالتركيز   -ية واالشتراكات الطوعية  عادالمقدرة في الميزانية ال

على تحقيق نتائج بناءة لصالح الهيئات المكونة على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية وتحسين سرعة االستجابة  
الشراكات من أجل و  التمويل   االحتياجات من  المزيد من التحسينات على تقييم  دخالضاً إوالمساءلة. ومن الضروري أي
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ت والعالمي  القطري  المستويين  على  نتائج  للفترة    تمشىتحقيق  اإلنمائي  للتعاون  الدولية  العمل  منظمة  استراتيجية  مع 
مؤهلة وشديدة الحماس، بغية تكون  وع و ورعاية قوى عاملة تتسم بالكفاءة والتن  المهم اجتذابمن    . كما أنّ 2020-2025

التقنية في الميدان ودعم بيئة تمكينية تعزز مكان عمل محترم ً زيادة الكتلة الحرجة للخبرات  وثقافة تنظيمية   الً وشام  ا
 داعمة للتغيير ومواصلة التحسينات. 

 عمليات فعالة وناجعة تنفيذ تحسين البيئة الر مية والبنية التحتية المادية من أجل دعم  1- الحصيلة جيم
 أماكن عمل آمنة ومستدامة  تهيئةو

سيقوم المكتب ببذل المزيد من  ،  2025-2022تمشياً مع استراتيجية منظمة العمل الدولية لتكنولوجيا المعلومات للفترة   .191
بيئة رقمية    ته في خضمفعاليبغية الحفاظ على  الجهود من أجل تنفيذ العمليات والتطبيقات وتحديثها وأتمتتها وتوحيدها  

الداخلية وزيادة    إجراءات سير العملسريعة التغير تنشأ فيها طرائق عمل جديدة. وسيكون التركيز منصباً على تبسيط  
 وأكثر وضوحاً.  جودة  رقمنتها وتخفيف جهد الموظفين عن طريق توفير خدمات أفضل

على توفير مساحات مكتبية آمنة   ب التركيزنصوسعياً من المكتب لمواصلة جهوده الرامية إلى تحويل مكان العمل، سي .192
 ومن باب االستجابة في مواجهة   العمل االبتكاري والجماعي.  وإتاحة  ومستدامة ومهيأة بالكامل لدعم أولويات المكتب

بيئة أمنية متسمة بتزايد انعدام االستقرار، سيسعى المكتب جاهداً إلى ضمان تحسين تنفيذ السياسة األمنية وتنسيقها في  
 لمقر والمكاتب الميدانية.ا
البيانات والمعلومات و .193 إدارة  المتعلقة بتحسين  المكتب جهوده  إليها بغية تحفيز االبتكار وتوفير سبل  وسيزيد  الوصول 

القرار و تدعم عملية صنع  السياسإرؤى  إصدار    على   والحفاظ  اترشاد  نحو  االنتقال  المؤسسية. وسيستمر  المعارف 
 ن الوصول إلى موارده الرقمية. ظم إدارة المنشورات ويحسّ استخدام نُ  بترشيد المكتب قوممنشورات رقمية. وسي

 :يلي وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ما .194

تحسين  لمساحات المكتبية ول  األمثل  ستخدامالا  قيقبهدف تحإحراز تقدم في تنفيذ النظام المتكامل إلدارة مكان العمل   •
الشفافية في إدارتها، مما يحقق الكفاءة في الرقابة على األصول المادية ومداخل المبنى وتوفير خدمات الدعم المعنية 

 في المقر والمكاتب الخارجية؛ 

في • االتصاالت  إجراء  ضمان  بغية  والتطبيقات  واألدوات  التكنولوجيا  الحقيق  تنفيذ  الرقمي    يالوقت  التعلم  وتوفير 
وإمكانيات التعاون على نطاق المكتب، مما يدعم المشاركة من جميع األماكن ويحسن اإلنتاجية ويحد من المعامالت 

 الورقية ويخفض بصمة الكربون الناجمة عن منظمة العمل الدولية؛ 

  يراعي   تلف األنشطة بفعالية بالموازاة مع استخداماالنتقال التدريجي إلى مساحات مكتبية مستدامة، مهيأة لدعم مخ •
 التسبب بالتلوث؛ ىفادويتالموارد 

تحسين االمتثال إلطار المساءلة األمنية وتنفيذ تدابير األمم المتحدة إلدارة المخاطر األمنية والحد من مواطن ضعف  •
 ت السيبرانية؛ المعلومات وإدارة المبنى( أمام الهجما كنولوجياالبنية التحتية للمكتب )ت 

المزيد من أدوات ومواد التدريب على أمن المعلومات القائم على األدوار، بغية تحسين القدرة السيبرانية على    وضع •
 الصمود، ودعم ذلك بزيادة التكامل في اإلدارة السديدة للمخاطر والمعلومات؛ 

نُ  • إعداد  الرقميةمحّسنظم  مواصلة  والمنشورات  المعلومات  إصدار  دعم  أجل  من  وتنفيذها  ونشرها   تصاالتواال   ة 
 ها.عليفاظ حوال

 تحسين السياسات واآلليات والن هج من أجل تسهيل إدارة متكاملة للموارد بغية تحقيق النتائج 2- الحصيلة جيم

سيقوم المكتب بتحسين السياسات واآلليات من أجل دعم البرمجة االستراتيجية على نطاق المكتب وضمان االستخدام   .195
الموارد المتاحة بما يتسق مع أولويات الهيئات المكونة في البلدان ومع نتائج البرنامج والميزانية. وسيولى  المتكامل لجميع  

ها، بهدف بسيطاعتبار خاص لمواءمة آليات تخصيص الموارد المتنوعة واستعراض إجراءات صنع القرار المعنية وت
 دعم تنفيذ الخدمات بأسلوب أكثر اتساقاً ونجاعة وفعالية. 

ظم الرصد بغية ضمان اإلدارة المتكيفة وإصدار تقارير محدثة ودقيقة وشفافة  تتواصل الجهود الرامية إلى تحسين نُ وس .196
بشأن النتائج واستخدام الموارد، تمشياً مع معايير الشفافية الدولية. وسيولى اهتمام خاص لتعزيز التركيز على المستفيدين 

 النهائيين والمساءلة أمامهم. 
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 :يلي لحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ماوستشمل ا .197

نُ  • النتائج  تحسين  القائمة على  العمل  فعالة وناجعة وظم وعمليات تخطيط  المتكامل بصورة  الدعم  التي تسهل توفير 
تخضع حافظة تعاون إنمائي موسعة إلى للهيئات المكونة، باالستناد إلى القدرة البشرية والتقنية المعززة في الميدان و

 لإلدارة القطرية؛ 

تستند إلى برمجة متكاملة وتسهل توفير كافة موارد منظمة    ،تخصيص الموارد والميزنة االستراتيجيةل تعزيز آليات   •
ية واالشتراكات الطوعية، من أجل دعم تحقيق النتائج  عادفي الوقت المناسب، من الميزانية الالمتاحة  العمل الدولية  

 ميزانية؛المتوخاة في البرنامج وال

لتفويض • الداعمة  اإلجراءات  الموارد،    سلطة   تحسين  تخصيص  بشأن  القرار  تبالصنع  زيادة  مع  إطار   قويةترافق 
 المساءلة؛ 

،  غير المتعلقة بهمظم الرصد المطبقة على جميع مصادر التمويل والتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف  تحسين نُ  •
، بغية دعم صنع القرار في الوقت الحقيقي وتحسين إصدار التقارير  دقيقة  باستخدام بيانات برنامجية وتقييمية ومالية
 وتعزيز ثقافة المساءلة على نطاق المكتب؛ 

النُ  • المحققة ظم  تحسين  النتائج  المناسب، بشأن  الوقت  القدرات من أجل إصدار ونشر معلومات جيدة وفي  وتعزيز 
  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والموارد المستخدمة، تكون متسقة مع  

، باالستناد إلى  UNINFOنظام  متحدة وتلبي متطلبات  ومعايير مكعب بيانات األمم ال  شفافية المعونة الدوليةومبادرة  

 . 2023-2022التقدم المحرز في فترة السنتين 

 األداء  ارتفاعضمان تهيئة  وى عاملة تتسم بالتنوع والحماس وبة الكفيلتحسين السياسات والعمليات  3- الحصيلة جيم

ا بغية تهيئة قوى عاملة تتسم بالتنوع والحماس المكتب على تعزيز السياسات والعمليات الحالية وتوسيع نطاقه  نكبسي .198
األداء. ومن شأن وجود إطار ُمحكم لتخطيط القوة العاملة ومراجعة إجراءات التوظيف أن يمّكنا منظمة العمل    ارتفاعو

ة،  دارجبصورة استباقية وإجراء عمليات اختيار تنافسية وشفافة وقائمة على ال  لديها  تلبية احتياجات التوظيف  منالدولية  
المزيد من التركيز    نصبفر المهارات الرئيسية الالزمة لتنفيذ واليتها، في الوقت الراهن وفي المستقبل. وسياوضمان تو

على توفير الخدمات للهيئات المكونة، مع إتاحة فرص جديدة من أجل اكتساب الخبرة الميدانية والنُهج المحددة من أجل  
أثيرها في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة وتوفير دعم أكبر للحراك. وسيكون زيادة حضور منظمة العمل الدولية وت

 من المتوخى زيادة حضور منظمة العمل الدولية في الميدان من خالل طرائق متعددة.
تنويع مجموعة   والتسويق المستهدفة، إلىالتواصل    في حمالتقيمة الموظفين في منظمة العمل الدولية    هدف إبرازوسي .199

للفترة  البشرية  للموارد  الدولية  العمل  منظمة  استراتيجيات  في  الواردة  االلتزامات  مع  تمشياً  المؤهلين،  المرشحين 
المساواة بين الجنسين وسياسة واستراتيجية إدماج اإلعاقة. وسيكون ذلك مدعوماً  من أجلوخطة العمل    2025 -2022

عا  عمل  بيئة  تعزز  ومبادرات  الموظفونبسياسات  يشعر  ومحترمة  وشاملة  كي   فيها  دلة  والتمكين  والتحفيز  بالتقدير 
فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيين   سامحعلى وجه الخصوص سياسات عدم التو  ،يمارسوا عملهم بأعلى أداء

 السلوك غير المهني. أشكال وكافة أشكال العنف والتحرش في مكان العمل وأي شكل آخر من
عملية تخطيط المهارات واستعراض  االحتياجات من المهارات المنبثقة عن  تنمية الموظفين  لالنُهج االستراتيجية    وستلبي .200

. وسيجري تركيز موارد تنمية الموظفين على دعم تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية مع  ةالعام  ةالوظيفي  المواصفات
 عود على األفراد والمكتب. ة التي تتبادلمراعاة احتياجات المنظمة والفائدة الم

 :يلي وستشمل الحصائل المتوخاة المحددة خالل فترة السنتين ما .201

ة، يكون متكامالً مع دورة التخطيط التنظيمية حّسنإعداد إطار موحد لتخطيط القوة العاملة، باستخدام عمليات وأدوات م •
 جاً فيها؛ ندروم

ة جذب طائفة أوسع من المرشحين المؤهلين، بهدف تحسين والتسويق والتواصل بغي  إطالق حمالت مستهدفة للترويج •
من خلفيات    والمرشحينقين  والشباب واألشخاص المع  ترشيحاتالتكافؤ بين الجنسين والتنوع الجغرافي، وتشجيع  

 متنوعة ذات صلة بالهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية؛ 

وظيفي وإتاحة فرص جديدة أمام اكتساب الخبرة الميدانية وزيادة مراجعة اآلليات من أجل دعم الحراك الجغرافي وال •
االتساق في معاملة الموظفين الممولين عن طريق مختلف مصادر التمويل ومواصلة المشاركة في عمليات إصالح  

 المنسقين المقيمين لألمم المتحدة؛نظام 
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الموظفين من أجل تلبية االحتياجا • الفرق  اتباع نُهج استراتيجية في تنمية  إدارة األداء في  المتغيرة، بما في ذلك  ت 
وتحليل البيانات والمهارات الرقمية؛ تنفيذ أنشطة مشتركة ابتكارية والتعاون  ونشر النتائجالمختلطة والتفكير النُظمي 

 ؛ ةالتقني  اإلبداعي مع مركز تورينو؛ تحسين هياكل دعم اإلدارات والمكاتب عن طريق معالجة الفجوات في المهارات

طرق عمل جديدة وتحسين السياسات ومبادرات تغير الثقافات    عتمادتعزيز آليات الريادة والمساءلة من أجل دعم ا •
 بغية ضمان بيئة عمل محترمة وصحية وشاملة. 

  ً  الخطوات المقبلة  -  خامسا

في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة، سيقوم المدير العام بإعداد مقترحات البرنامج   التمهيدي  رهناً بمناقشة هذا االستعراض .202
(،  2023)آذار/ مارس    347. وسيبحث مجلس اإلدارة هذه المقترحات في دورته  2025- 2024والميزانية لفترة السنتين  

 ن أجل اعتمادها. م 2023يونيه  حزيران/ إلى مؤتمر العمل الدولي في قّدموفي حال الموافقة عليها، ست
، بما في ذلك إطار نتائج يضم 2025-2024لفترة السنتين    الً وستضم مقترحات البرنامج والميزانية برنامج عمل كام .203

الكمية، فضالً عن تخطيط مفصل   والغاياتومعلومات خط األساس  مستويات األثر والنتائج والحصائل  مؤشرات على  
. عالوة على ذلك، ستشمل مقترحات المدير الدولية في أهداف التنمية المستدامةللمساهمة المتوقعة من منظمة العمل  
مستوى الميزانية العام المقترح لفترة السنتين ومخصصات كذلك  2025-2024العام للبرنامج والميزانية لفترة السنتين 

ووصفاً لنهج منظمة العمل الدولية الميزانية لكل نتيجة سياسية ولمحة عامة عن عمل منظمة العمل الدولية في األقاليم  
االستراتيجي في إدارة المعارف وتنمية االبتكار والقدرات وسجالً كامالً للمخاطر على مستويي المؤسسة والنتائج ترافقه  

 تدابير التخفيف منها. 

 م روع القرار 

اإلر اد .204 يراعي  أن  العام  المدير  من  اإلدارة  مجلس  عند  ةالمقدم  اتطلب  المنا  ة  البرنامج   أثناء  مقترحات  إعداد 
 ( لمجلس اإلدارة. 2023)آذار/ مارس  347المزم  تقديمها إلى الدورة  2025-2024والميزانية للفترة 
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