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 رسالة من المدير العام
-٢٠١٠للفترة  مج والميزانيةتستجيب مقترحات البرنا

  .لتطورات التي شهدتها المنظمةألهم وأحدث ا ٢٠١١
، جددت الوفود الثالثية من ٢٠٠٨يونيه  /ففي حزيران

باإلجماع  ،مؤتمر العمل الدولي وقد جمع شملها ،بلدًا ١٨٢
التزامها باألهداف الدستورية لمنظمة العمل الدولية وأعادت التأآيد 

في االقتصاد العالمي من  على الدور الذي تضطلع به المنظمة
  .خالل إعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

شهد االقتصاد الحقيقي مضت حتى  وما هي إال أشهر قليلة
قضت على آالف المنشآت وعشرات الماليين من  خانقةأزمة مالية 
الوظائف  فيهذا األمر من األزمة المستمرة  فاقموقد . الوظائف

سائدة قبل حدوث هذا تي آانت ال ،عيةوالحماية االجتما
المطلوبة إلعادة بناء هذه  ستكون التدابيرو. االضطراب العالمي

في  هي الغالبة ،المنشآت والوظائف وحماية العمال وعائالتهم
  .ول أعمال الهيئات المكونة لسنين عدةاجد

عديدة بالنسبة إلى منظمة العمل  ًاهذا الوضع آثارويخلف 
  .الدولية

 ستجابات القطرية األساسية لهذه األزمة تولي اهتمامًاإّن اال
لخلق الوظائف والحماية االجتماعية، بما في ذلك تجديد  بارزًا

ما يتسم به برنامج االهتمام بالحوار االجتماعي، مع اإلشارة إلى 
في مثل هذه  العمل الدولية من مالءمة لمنظمةالعمل الالئق 

  .النتكاس االجتماعياألوقات من التوتر االقتصادي وا
لقد تلقى برنامج العمل الالئق دعمًا قويًا على أعلى و

. المستويات في جميع األقاليم ومن الجمعية العامة لألمم المتحدة
وقد اعتمدت الجمعية مؤخرًا قرارًا يضع العمالة الكاملة وتوفير 
العمل الالئق للجميع في صميم عقد األمم المتحدة الثاني للقضاء 

  .لفقرعلى ا
 العمل الدولية تمام اإلدراكمنظمة وفي الوقت نفسه، تدرك 

ما تبذله الحاجة إلى تعزيز قدراتها لمساعدة الدول األعضاء فيها في
بل تتزايد أهمية هذه . جهود لتحقيق أهدافها في سياق العولمةمن 

  .عالميةالحاجة في خضم أزمة اقتصادية عويصة و
التي  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  إن مقترحات البرنامج والميزانية
وهي تعترف بالمسؤولية . أقدمها تتطرق إلى هذه المتطلبات

 ،الكامنة في وضع برنامج سياسي يستجيب لتحديات وقتنا هذا
، إلى آن معًاوتسعى مقترحاتي، في . والتي تقع على عاتق منظمتنا

الحتياجات  ىفضلاستجابة حتى يستجيب  هوتكييف المكتب تحديث
  .اءالدول األعض

  :وتترآز مقترحاتي على ما يلي
أولويات عالم العمل التي تعكسها األقاليم والبرامج القطرية  

للعمل الالئق والواردة في النتائج السبع عشرة المحددة في 
 إطار السياسة االستراتيجي؛

 تعزيز القدرة التقنية والتشغيلية للمكتب؛ 
لتنسيق حول أساليب عمل جديدة من أجل تعزيز االتساق وا 

األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية وفي 
 آافة أقسام المكتب؛

 القياس الواضح للنتائج الواجب تحقيقها خالل فترة السنتين؛ 

من  سهاماتالتكامل القوي لموارد الميزانية العادية واإل 
في الحساب التكميلي  سهاماتخارج الميزانية، بما فيها اإل

 زانية العادية؛للمي

االتساق الكامل مع عملية إصالح األمم المتحدة ومبادئ  
 فعالية المعونة؛

التعزيز المنتظم لمكاسب الفعالية وإعادة نشر االدخارات  
 المقابلة لتعزيز الفعالية في البرامج التقنية؛

رصد برامج المنظمة عن آثب وتقييمها بشكل دوري  
 لجهود التي تبذلها؛لمساعدة الدول األعضاء في ا

تعزيز وتبسيط األدوار اإلدارية األساسية التي يضطلع بها  
 .مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة

إّن مقترحات البرنامج والميزانية هي ثمرة المشاورات 
ومنذ سنتين . المكثفة مع الهيئات المكونة وفي آافة أقسام المكتب

ت منظمة العمل الدولية آاملتين ونحن نمحص تفكيرنا حول أولويا
وقدراتها من خالل األعمال التحضيرية إلطار السياسة 

وقد أدت مناقشات عدة رسمية . ٢٠١٥-٢٠١٠االستراتيجي للفترة 
مؤتمر العمل  إلىوغير رسمية أجريت مع مجلس اإلدارة والوفود 

وشارك  .الدولي إلى وضع الحافز الرئيسي وراء هذه المقترحات
ارآة نشطة من خالل منتدى لتقاسم المعارف موظفو المنظمة مش
العدالة االجتماعية  اعتماد إعالن قادوقد  .على نطاق المكتب

  .لنظر مرة أخرى في األولويات والقدرات وأساليب العملخطانا ل

تحقيقًا  دارةاإلوهذه المقترحات ليست إال امتدادًا اللتزامي ب
ت التي وردت على وقد انصب اهتمامنا على أهم األولويا. لنتائجل

وقد . ٢٠٠٩-٢٠٠٨نتيجة في الفترة  ٣١نتيجة بدًال من  ١٧شكل 
 بعادكون األير قياس أآثر تحديدًا لضمان أن تاستثمرنا في معاي

وقد . اة لتلك النتائج واضحة ويمكن التحقق منهوالنوعي ةالكمي
حددنا، لكل نتيجة، الطريقة التي يجب من خاللها تحقيق هذه 

أآثر انتظامًا وبكثير من التفصيل وآيف ترتبط هذه  النتائج بشكل
  .من قبيل المساواة بين الجنسين جامعةاألخيرة بالمشاغل ال

ولئن آانت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية تقر 
باألهمية المضافة لبرنامج العمل الالئق والضرورة الملحة التي 

لتي تلقيها األزمة يكتسيها، لن يسلم أي بلد من القيود الصارمة ا
عوبات، سبق وأعلنت واعترافًا بهذه الص. على الموارد العامة

مقترحات عند معدل نمو حقيقي قراري في تقديم  وأؤآد اآلن
يساوي صفرًا، مع اعتماد احتياطي للزيادات في التكاليف بنسبة 

  .في المائة ٤٫٣

لقد أفضى بنا مستوى الميزانية هذا إلى اتخاذ خيارات 
ومما ال شك فيه أنه . وهو ينطوي على عدد من المخاطر ،صعبة

سيشمل المزيد من االعتماد على الموارد من خارج الميزانية، 
  .والسيما على الحساب التكميلي للميزانية العادية

الذي تقدمه الهيئات  منقطع النظيروإننا لممتنون للدعم 
 في ون دوالر ـملي ٣٠٠ات ـوقد تجاوز مجموع المخصص. المانحة
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باإلضافة إلى ذلك، . ٢٠٠٨الموارد من خارج الميزانية في 
مليون دوالر في الحساب  ٤٢ساهمت الهيئات المانحة بمبلغ 

  .التكميلي للميزانية العادية

وتستند المقترحات إلى الجهود المبذولة وتسعى إلى 
وهي تشمل . ية المنظمة ونجاعتهامواصلتها من أجل تعزيز فعال

إلدخال المزيد من التحسين على اإلشراف محددة مبادرات 

  .والشفافية والمساءلة
يشعر بالتواضع واإللهام عند خدمة منظمة تتمتع إن المرء ل

  .بهذا الكم من العطاء ويعتمد عليها الكثيرون في آافة أنحاء العالم
أن تلبي مقترحات البرنامج والميزانية هذه بمل األ ويحدوني

أقدمها  ننيإو. ي منظمة العمل الدوليةتوقعات الهيئات المكونة ف
  .واعتمادهابشأنها إبداء توجيهاتكم  قصدلكم 

  

 
 

  ٢٠٠٩فبراير / شباط ١٣
 خوان سومافيـا
 المدير العام

  

  
  



 لمحة عامة تنفيذية

 
1 

 

  لمحة عامة تنفيذية

  المقدمة

لقد أعدت مقترحات البرنامج والميزانية في ظل ظروف   .١
الواضح أّن ، بات من وفي خضم وضع المقترحات. استثنائية

األزمة المالية واالقتصادية التي تؤثر حاليًا على المنشآت والعمال 
 ٢٠١١-٢٠١٠في آافة أرجاء العالم ستستمر خالل فترة السنتين 

وتهيمن على السياسات االقتصادية واالجتماعية في . وما بعدها
فرادى البلدان وعلى المستويين اإلقليمي والعالمي، الضرورة 

وتقترن االستجابات قصيرة . تصدي لألزمة العالميةالملحة في ال
األجل بالتدابير الرامية إلى تسريع االنتعاش وإعداد تنمية 
اقتصادية واجتماعية وبيئية ذات أجل أطول وأآثر توازنًا 

 .واستدامة
يقف عالم العمل واالقتصاد الحقيقي على الخط األمامي في و  .٢

ف الطرق وفقًا لألوضاع مواجهة األزمة العالمية بالرغم من اختال
الصدارة للدورات االقتصادية وتتبوأ التدابير المعاآسة . القطرية

لدعم االستثمار والمنشآت والوظائف وترافقها تدابير لحماية 
والعاطلين عن العمل وللدفاع عن حقوق العمال  العاملين الفقراء

 ويتجدد االعتراف بدور الشرآاء االجتماعيين. وظروف االستخدام
والحوار االجتماعي في تحديد االستجابات ألزمة الوظائف 

 .ووضعها موضع التنفيذ العالمية
الوظائف والحقوق والحماية  -  ويقدم برنامج العمل الالئق  .٣

 ويعيد. عناصر االستجابة الفعالة لألزمة في عالم العمل - والحوار
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل 

في المعتمد  ،)إعالن العدالة االجتماعية(ولمة عادلة ع
التأآيد على الدعم الثالثي المتين لهذا  ،٢٠٠٨يونيه  /حزيران
وتوفر األزمة االقتصادية العالمية األهمية واإللحاح . البرنامج

المتجددين حتى تقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق 
 .لجميع النساء والرجال العاملين

والية تأآيد جديد لهو على السواء وإعالن العدالة االجتماعية   .٤
رؤية  ، وهومنظمة العمل الدولية آما ترد في برنامج العمل الالئق

للمنظمة أن تعمل لتقديم الدعم بها  ينبغي للطريقة التيبرنامجية 
وينبثق النهج اإلجمالي عن الطبيعة . إلى الدول األعضاء فيها

. لألهداف االستراتيجية األربعة" ابطة والمتكافلةالمتالزمة والمتر"
ويتطلب ذلك أساليب عمل جديدة وقدرة معززة على تقديم 

 .الخدمات للهيئات المكونة
لقد استفادت عملية وضع مقترحات البرنامج والميزانية و  .٥

من المشاورات المكثفة مع الهيئات المكونة  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
وتطور هيكل إطار . أقسام المكتب منظمة العمل الدولية وداخلل

. ومضمونه وفقًا لذلك ٢٠١٥-٢٠١٠السياسة االستراتيجي للفترة 
البرنامج  ذلك عن آثب استعراض معمق لمقترحات تبعو

 .، بما فيها نهج معزز بشأن قياس النتائجوالميزانية
وحتى قبل حصول هذه التطورات، تم تحديد عدد من   .٦

يكل تنظيمي ونموذج تشغيلي لبيئة إيجاد أفضل ه :منها ،التحديات
متطورة بالنسبة إلى مكاتب منظمة العمل الدولية في األقاليم، 
والسيما التطورات السريعة التي تشهدها عملية إصالح األمم 
المتحدة وهيكلية المعونة الجديدة؛ تعزيز قاعدة معارف منظمة 

اءات العمل الدولية من خالل البحوث القائمة على البينات واإلحص

التعلم مع التشديد على على  إنشاء منظمة قائمةاألآثر شمولية؛ 
تطوير الموظفين واالرتقاء بمهاراتهم ومؤهالتهم وتعزيز القدرات 

 .اإلدارية واألعمال التحضيرية لتجديد مبنى المقر
وبالرغم من هذه الظروف االستثنائية، انصب ترآيز شديد   .٧

وعلى وجه . وليةمنظمة العمل الدفي برمجة العلى أسس 
 :التشديد على السمات الرئيسية التالية استمرالخصوص، 

تحديد أهم األولويات ضمن والية منظمة العمل الدولية آما   
في القرارات اإلدارية واألولويات اإلقليمية والبرامج  تتجلى

  القطرية للعمل الالئق؛

تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج لضمان اقتران   
مكن قياسها يالموارد المقترحة بنتائج  مخصصات

  واستراتيجيات تنفيذ مقنعة؛

المزيد من الفعالية والنجاعة، بما في  إلىالمستمر  السعي  
  .ذلك التعزيز المنتظم لقدرات الرصد والتقييم

 :رئيسية أغراضتتمتع مقترحات البرنامج والميزانية بثالثة و  .٨
س اإلدارة ومؤتمر العمل توفير قاعدة سليمة يستند إليها مجل ) ١(

الدولي عند اتخاذ قرارات بشأن األولويات البرنامجية 
وضع إطار متسق ويقوم على النتائج  ) ٢( خصصات الميزانية؛مو

 ) ٣( ؛لتنفيذ البرامج ورصدها وتقييمها وتقديم التقارير بشأنها
توفير أساس لبناء الشراآات واتساق السياسات حول برنامج العمل 

 .الالئق

  من إطار السياسة االستراتيجي إلى 
  البرنامج والميزانية

يحدد إطار السياسة االستراتيجي الرؤية الشاملة التي تدعم   .٩
-٢٠١٠استراتيجية منظمة العمل الدولية إلنفاذ واليتها للفترة 

ويحدد هذا اإلطار النتائج متوسطة األجل الواجب تحقيقها . ٢٠١٥
رحات البرنامج والميزانية وتحدد مقت. خالل فترة الست سنوات

االستراتيجيات التي ستنفذها المنظمة من أجل تحقيق النتائج خالل 
 .هذه النتائج لتحقيقوالقدرات والموارد المطلوبة  ،فترة السنتين

  اإلطار االستراتيجي
الدعم  ١يقدم اإلطار االستراتيجي الوارد في الشكل   .١٠

ة حول األولويات النتائج المتوقع وتتمحور. األساسي للمقترحات
وترتبط آل . نتيجة ١٧األساسية لبرنامج العمل الالئق الواردة في 

نتيجة بهدف واحد أو أآثر من األهداف االستراتيجية األربعة 
وتحث على العمل التعاوني في آافة القطاعات التقنية واألقاليم، 
وتعكس بذلك النهج المتكامل الذي يتطلبه إعالن العدالة 

وعلى غرار ذلك، تعمم المساواة بين الجنسين وعدم  .االجتماعية
 .التمييز في جميع النتائج

ويكمن الشغل الشاغل للمقترحات المرصودة تحت آل نتيجة   .١١
في تعزيز القدرات التقنية للمكتب بغية تحسين تقديم الخدمات 
للهيئات المكونة وتعزيز قدراتها على المساهمة في تحقيق أهداف 

 .يةمنظمة العمل الدول
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  ٢٠١٥- ٢٠١٠اإلطار االستراتيجي للفترة   :١الشكل 

الميزانية العادية

الحساب التكميلي
العاديةللميزانية 

الموارد من خارج 
الميزانية

القدرات التقنيةالموارد

المعارف

تقوية قدرة الهيئات 
المكونة

الشراآات واالتصاالت

القدرة التشغيلية

عناوين النتائج

التنظيم والدعم واإلدارة
استخدام الموارد واإلدارة السديدة: عناوين النتائج

النمو الشامل الغني بالوظائف

تطوير المهارات
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سوف يؤدي االستعراض الجاري للهيكل الميداني لمنظمة و  .١٢
العمل الدولية إلى قدرة تشغيلية أآثر فعالية تقوم على الكتلة 

الشراآات  وتهدف. الحرجة والعمليات المبسطة وتقديم الخدمات
د األطراف والجهات ضمن منظومة األمم المتحدة والنظام متعد

إلى  ،الفاعلة األخرى على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي
 .تقوية أثر برنامج منظمة العمل الدولية وتعزيز أهدافها

الخدمات  بفضلتقديم الخدمات تحت آل نتيجة  ويتعزز  .١٣
نسبية الميزة الوهي تقوم على  ،االستشارية والمنتجات والتوعية

وتلبي  أجهزة رسم السياساترات لمنظمة وتتأتى عن قرال
احتياجات الهيئات المكونة، آما يرد ذلك على وجه الخصوص في 

 .األولويات اإلقليمية والبرامج القطرية للعمل الالئق

ويتسم التكامل الوثيق لمختلف موارد الميزانية المتاحة   .١٤
الميزانية العادية والحساب التكميلي (لمنظمة العمل الدولية 

بأهمية مرآزية ) لعادية والموارد من خارج الميزانيةللميزانية ا
للنجاح في تحقيق بالنسبة إلى استراتيجية منظمة العمل الدولية 

 .في البلدان وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي األولويات القصوى

وتعتمد مقترحات البرنامج والميزانية على الممارسات   .١٥
تسمة بقدر أآبر من الكفاءة المتعلقة بالتنظيم والدعم واإلدارة والم
 .والفعالية والمساءلة على نطاق المكتب

  أولويات البرامج
 ٢٠١١-٢٠١٠تتمحور مقترحات البرنامج والميزانية للفترة   .١٦

أجهزة حول العناصر األساسية لبرنامج العمل الالئق، آما تحددها 
، وعلى وجه الخصوص من خالل إعالن العدالة رسم السياسات

تصقلها األولويات اإلقليمية والبرامج القطرية آما ، واالجتماعية
عالم  علىآثار األزمة االقتصادية والمالية  وتتجلى. للعمل الالئق

 .العمل في االستراتيجيات الرامية إلى تحقيق النتائج األساسية

إعداد النتائج واالستراتيجيات ذات الصلة لمعيار  ويخضع  .١٧
نظمة العمل الدولية أن أال وهو آيف يمكن لم ،أساسي ذي أهمية

 ويشملتحدث تغييرًا حقيقيًا في االرتقاء ببرنامج العمل الالئق؟ 
لالحتياجات والثغرات في القدرات في البلدان أآثر دقة ذلك تقييمًا 

وفيما بين األقاليم، من أجل استهداف نشاط المنظمة بشكل أفضل 
في آما تم النظر . حيثما دعت الضرورة إليه وآيفما آان ذلك

الفرص واالحتياجات الجديدة الناجمة عن برمجة األمم المتحدة 
. عند تحديد مجاالت األولوية لدعم الهيئات المكونة ،سريعة التحول

زيادة الطلب على إلى األزمة االقتصادية العالمية  أدتوقد 
المساعدة التقنية والمشورة السياسية اللتين تقدمهما المنظمة، مما 

 .يدة للمواردوّلد احتياجات جد

المسؤولية الخاصة التي "ويعكس إعالن العدالة االجتماعية   .١٨
تضطلع بها منظمة العمل الدولية لتعزيز عولمة عادلة من أجل 
تحقيق األهداف التي وضعتها الهيئات المكونة عند إنشائها منظمة 

ويأتي اإلعالن في فترة سياسية حاسمة ويعكس . ""العمل الدولية
واسع حول الحاجة إلى بعد اجتماعي متين توافق اآلراء ال

ويشير ذلك إلى تعاون أوثق مع المنظمات الدولية لخلق  ."للعولمة
وتكون األزمة . ظروف عولمة تأتي بمنافع ملموسة للجميع

االقتصادية العالمية قد آثفت بذلك األهمية التي ترتديها هذه 
 .األولوية

في الجدول  تبينيوآما . نتيجة ١٧وترد أولويات البرامج في   .١٩
أدناه، تختلف النتائج في درجة جذب الموارد من خارج  ٥

لبرنامج المنظمة إلى األمثل اإلجمالي  التنفيذويدعو . الميزانية
اتساق حذر للبرامج والموارد، مع األخذ في االعتبار هيكلية 

المعونة الجديدة الناشئة والتطورات المرتبطة بإصالح األمم 
إلى المستقبل، من الواضح أّن التعاون التقني وبالنظر . المتحدة

سيكون موجهًا أآثر فأآثر نحو األولويات  الذي تقدمه المنظمة
في البرامج القطرية للعمل الالئق أو  ةمدرج ت، سواء أآانالقطرية
 .األطر اإلنمائية األوسع نطاقًا لألمم المتحدة من خالل

م على المشاريع وهذا يعني االنتقال من التعاون التقني القائ  .٢٠
ويتسق مثل هذا . إلى ُنهج البرامج ودعم الميزانية األآبر نطاقًا

االنتقال مع الترآيز األآبر القائم على البلدان والذي اعتمدته جهات 
 ًاآثار يخلفوهو . مانحة عديدة ومن خالل إصالح األمم المتحدة

 ومن. مهمة على االستراتيجية اإلجمالية لمنظمة العمل الدولية
المقترح ترآيز الموارد على عدد أصغر من برامج التعاون التقني 
األآبر واألآثر استراتيجية، باالستناد إلى نموذج البرنامج الدولي 

الذي من شأنه أن يكون بمثابة  ،للقضاء على عمل األطفال
 المبنيوسوف يعتمد هذا النهج . للتعاون التقني" مغناطيس جاذب"

إلطار السياسة االستراتيجي في حشد  حول النتائج السبع عشرة
 .الموارد المستقبلية

وسوف يجّمع المكتب مجموعات من الخدمات حول   .٢١
 تتيح مجاًالمواضيع محددة مكرسة في النتائج السبع عشرة التي 

وهي مواضيع تتمتع فيها منظمة العمل . لحشد المزيد من الموارد
للمساهمة في الدولية بالمعارف والمعايير واألدوات الضرورية 

العمل الذي يضطلع به  أهميةزيادة ولالتغييرات المهمة في البلدان 
آما تتمتع سائر الشرآاء والجهات الفاعلة على المستوى الدولي، 

وتتضمن . إمكانية عالية لجذب موارد إضافية من خارج الميزانيةب
 :ما يلي ،٢٠١١-٢٠١٠هذه المواضيع بالنسبة للفترة 

  شراف على المعايير؛متابعة آلية اإل  
  إدارة العمل وتفتيش العمل؛  
  المنشآت المستدامة؛  
  .اإلحصاءات ومؤشرات العمل الالئق  
بتطوير المعارف والمنتجات في أيضًا سيضطلع المكتب و  .٢٢

وسوف تستهدف . المجاالت الناشئة إلعداد برامج التعاون التقني
 :، ما يلي٢٠١١-٢٠١٠المجاالت التالية في الفترة 

  ؛الوظائف الخضراء  
  ؛توسيع نطاق الحماية االجتماعية  
العمالة الريفية التي غالبًا ما تتداخل مع االقتصاد غير   

  .المنظم
مجموعة أدوات من أجل تعميم العمالة وأخيرًا، ستشكل   .٢٣

عنصرًا  ،التي وضعها مجلس الرؤساء التنفيذيين ،والعمل الالئق
. لمساعدة اإلنمائيةللدولية حاسمًا من استراتيجية منظمة العمل ا

وسوف تساهم هذه المجموعة مساهمة مهمة في أهداف العمل 
الالئق لمنظمة العمل الدولية، باعتبارها أداة مشترآة بين الوآاالت 

 وتقاربتابعة لألمم المتحدة من أجل تعزيز اتساق السياسات ال
 .البرامج ذات الصلة بالعمل الالئق في البلدان

ديم الخدمات في آافة المجاالت الواردة وسوف يستند تق  .٢٤
أعاله إلى الخبرة التقنية والموارد في جميع القطاعات واألقاليم، 

 .أدناه وصفها آما سيقوم على طرائق العمل الوارد

  اإلدارة القائمة على النتائج
تدمج المقترحات تطبيقًا صارمًا لمبادئ وأساليب اإلدارة   .٢٥

د بشكل أآبر على قياس مساهمة القائمة على النتائج، مع التشدي
اإلطار و. مفصًال شرحًاالمكتب في تحقيق النتائج وشرحها 
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االستراتيجي المبسط الوارد في إطار السياسة االستراتيجي يسهل 
 .المزيد من الدقة في قياس دور المكتب وتحديدهاعتماد 

تبسيط مؤشرات األداء التي تقيس إنجاز آل نتيجة  وجرى  .٢٦
أي أن تكون محددة (ايير الممارسات الجيدة بما يتمشى مع مع

وتحدد هذه المؤشرات ). وقابلة للقياس وواقعية ومحددة زمنيًا
 ،التغيير المنهجي في السياسات أو القدرات في الدول األعضاء

الواجب تحقيقه من خالل مساهمة يعتد بها من جانب منظمة العمل 
 .الدولية

التي عايير النوعية يصاحب آل مؤشر بيان للقياس يحدد المو  .٢٧
الوفاء بها حتى يمكن اعتبار نتيجة ما تغييرًا جديرًا بالذآر  يتعين

خبرة المنظمة ومجاالت  وتستند المعايير إلى. من بين األهداف
الميزة النسبية، آما يظهر ذلك على سبيل المثال، من خالل 
ترآيزها على مسائل من قبيل معايير العمل الدولية ومشارآة 

 .االجتماعيين الشرآاء

األولويات التي وضعتها  بعد مراعاةوقد تم تحديد األهداف   .٢٨
الواردة في البرامج القطرية تلك واألقاليم و أجهزة رسم السياسات

 اإلنجازمستوى  بعد مراعاةواألهداف محددة أيضًا . للعمل الالئق
أّن األعمال التحضيرية أو أعمال ب علمًاالوارد في بيان القياس، 

في عدد أآبر من البلدان خالل فترة  ستجرىعة إزاء النتائج المتاب
خطوط األساس، حيثما أمكن، ولكن هناك  درجتأوقد . السنتين

 .المزيد من العمل المطلوب في هذا المجال

  استراتيجية الموارد

طلبًا تواجه منذ عدة سنوات منظمة العمل الدولية ما فتئت   .٢٩
موارد المتاحة في المنظمة إال وال تستجيب ال. خدماتهاعلى متزايدًا 

وقد اتسعت هذه الفجوة بسبب . جزئيًا الحتياجات الهيئات المكونة
األزمة العالمية التي تؤدي إلى زيادة آبيرة في الطلب على 

 .المساعدة التقنية والمشورة السياسية للمنظمة

لقد عرفت الميزانية العادية للمنظمة بعض الضغوط لفترة و  .٣٠
لكّن موارد التعاون التقني . اللها بالقيم الحقيقيةتراجعت خ ،طويلة

المتزايدة من خارج الميزانية والنجاح األولي الذي عرفه الحساب 
، بالرغم من أّن ةمشجع عواملتشكل  ،التكميلي للميزانية العادية

هي  قدرة المكتب على إدارة مثل هذه الموارد تتوقف إلى حد آبير
 .على الميزانية العادية األخرى

تثير األزمة نفسها التي تزيد الطلب على خدمات المنظمة و  .٣١
. مانحةو آجهات مساهمةصعوبات أمام الدول األعضاء  بدورها

 ،شديدة الصعوبةويدرك المكتب تمام اإلدراك ظروف الميزانية 
واجهها العديد من البلدان وما يستتبع ذلك من حاجة إلى يالتي 

المنظمة، بالرغم من دورها الترآيز على نهج حذر بشأن ميزانية 
 .ألزمةا مواجهةاالستراتيجي في 

 ٢٠١١-٢٠١٠وتستند استراتيجية الميزانية المقترحة للفترة   .٣٢
 :إلى العناصر التالية

  نمو صفري بالقيم الحقيقية في الميزانية العادية؛  

زيادة في الموارد المخصصة للخدمات التقنية المقدمة إلى   
  قر وفي األقاليم؛الهيئات المكونة في الم

  انخفاض في الموارد المخصصة لخدمات اإلدارة؛  

  المكتب؛ في جميع أقسامادخارات الكفاءة المحددة   

في الدعم المقدم على  يتجلىتغيير مهم في أساليب العمل   
  نتيجة؛ ١٧نطاق المكتب إلى 

مضاعفة الحساب التكميلي للميزانية العادية وتوفير المزيد   
  لتعزيز تقديم الخدمات؛ من المرونة

في المائة في الموارد من خارج  ٢٠زيادة مقدرة بحوالي   
الميزانية، ترآز تدريجيًا على عدد محدود من المواضيع 
حيث تتمتع منظمة العمل الدولية بميزة نسبية ممكن إثباتها 

  .فيما يتعلق بالمعارف واألدوات والمعايير

  تخطيط العمل القائم على النتائج
استراتيجية متكاملة من "و إعالن العدالة االجتماعية إلى يدع  .٣٣

التماسك "واتخاذ التدابير لضمان " أجل تحقيق العمل الالئق
ويتطلب ذلك  ."والتنسيق والتعاون ضمن مكتب العمل الدولي

أساليب عمل جديدة في آافة وحدات المنظمة وفيما بين المقر 
اتيجي لتشجيع العمل وقد أعيد تصميم اإلطار االستر. واألقاليم

المشترك على نطاق المكتب ضمن إطار عدد محدود من النتائج 
تخصيص  يهدفآما . المرتبطة بأولى أولويات الهيئات المكونة

وهناك تدابير . تعزيز أساليب العمل الجديدة هذهإلى الموارد 
 وسيعتمد. لتطوير الموظفين من أجل دعم العمل ضمن فريق

لى النتائج لضمان استخدام الموارد تخطيط العمل القائم ع
المخصصة للبرامج الفردية بشكل متسق من أجل تحقيق النتائج 

زمنية  ًاوسوف تضع خطط العمل هذه مساءالت وأطر. المذآورة
 :والخطوات الرئيسية هي على النحو التالي. واضحة

، سيتم إعداد خطة ٢٠١١-٢٠١٠قبل بداية فترة السنتين   
وستظهر . نتيجة ١٧النتائج البالغة عمل لكل نتيجة من 

خطط العمل هذه آيفية استخدام الموارد على نطاق المكتب 
وسوف تستند عمليات الموافقة . لكل نتيجة من هذه النتائج

على الحساب التكميلي للميزانية العادية وتقييم مقترحات 
إلى هذه الخطط وسترتبط حسب  ،التعاون التقني الجديدة

  .لبرامج القطرية للعمل الالئقمقتضى الحال، با

معايير مستمدة من سيجري تقييم خطط العمل استنادًا إلى   
إعالن العدالة االجتماعية، والسيما زيادة الخدمات المقدمة 

آما سيجري . إلى الهيئات المكونة وتعزيز قاعدة المعارف
مساهمات المنظمة للتصدي لألزمة من حيث تقييمها 

الذي  ،للتعاون التقني" يس الجاذبالمغناط"االقتصادية و
  .تمت مناقشته في أماآن أخرى

. على النتائجقائمًا رصد األداء خالل فترة السنتين  سيكون  
  .النتائجمستندًا إلى تنفيذ التقديم تقارير  سيظلآما 

  الميزانية العادية
، تبقى الميزانية العادية المقترحة ١في الجدول  يتبينآما   .٣٤

على ما آانت عليه الميزانية المعتمدة للفترة  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
وتعكس . بالسعر الثابت للدوالر األمريكي ٢٠٠٩-٢٠٠٨
التحويل المهم في الموارد إلى الخدمات التقنية الموارد  اتمخصص

 .استنادًا إلى ادخارات آبيرة بزيادة الكفاءة

المنظمة  اعتمدتزمن منذ أن نظرًا إلى انقضاء ردح من ال  .٣٥
، يجدر التذآير ٢٠٠١-٢٠٠٠الستراتيجية في الفترة الميزنة ا

وترد الموارد المخصصة . بالمنهجية التي أفضت إلى ذلك
لألهداف االستراتيجية األربعة مقابل النتائج على أساس التكاليف 

وهذا . الكاملة، أي جميع التكاليف باستثناء خدمات التنظيم واإلدارة
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نتيجة من النتائج تتضمن  يعني أّن الميزانية االستراتيجية لكل
تكاليف الموظفين العاملين على هذه المسألة إلى جانب خدمات 

بما  ،الدعم من قبيل تكنولوجيا المعلومات وجميع تكاليف األقاليم
وتكاليف  ،فيها تكاليف الموظفين المحليين وتكاليف اإليجار

وعند عدم وضوح . البرامج المشترآة بين القطاعات في المقر
النتائج الفردية، مثًال في حالة الخدمات  فيأحد البرامج  مساهمة

موزعة بالتناسب تكون التكاليف  ،العامة لتكنولوجيا المعلومات
التكاليف مدرجة بالنسبة إلى  آاملوبما أّن . جميع النتائج على

المقر والمكاتب الميدانية على حد سواء، تكون الميزانية 
ف االستراتيجية األربعة وما يتصل االستراتيجية بالنسبة إلى األهدا

بها من نتائج أعلى من الميزانية التشغيلية للوحدات اإلدارية 
 .المقابلة

وتعكس مخصصات الميزانية العادية استجابة قوية لتشديد   .٣٦
إعالن العدالة االجتماعية على أساليب العمل الجديدة وتقديم 

  . خدمات أفضل للهيئات المكونة

 ميزانية اإلنفاق المقترحة حسب باب االعتماد:  ة االستراتيجيةالميزاني  :١الجدول 

  االستراتيجية  الميزانية البند
  المنقحة للفترة

١ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

الميزانية االستراتيجية 
  المقترحة للفترة

٢٠١١-٢٠١٠ 

الميزانية االستراتيجية 
  المقترحة للفترة

٢٠١١-٢٠١٠ 

ر الواليات بالسعر الثابت لدوال( )بالدوالر األمريكي( 
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨المتحدة 

المعاد تقدير تكلفتها بدوالر (
 )الواليات المتحدة

 العادية الميزانية: الجزء األول

 725 903 70  449 086 69  510 931 71   أجهزة رسم السياسات -  ألف

 626 937 501  708 117 479  861 936 475  األهداف االستراتيجية  -  باء

 248 949 154  689 904 147  447 336 146  العمالة

 114 252 102  359 603 97  016 920 96  الحماية االجتماعية

 878 654 144  339 078 138  081 193 139  الحوار االجتماعي

 386 081 100  321 531 95  317 487 93  المعايير

 741 105 57  537 216 55  405 320 56  خدمات اإلدارة -  جيم

 203 341 36  984 402 35  984 402 35  اعتمادات الميزانية األخرى  - دال

 980 610 5- 583 428 5-583 428 5- تسوية تجدد الموظفين

 315 677 660  095 395 633  177 163 634  مجموع الجزء األول

 المصروفات الطارئة: الجزء الثاني

 000 375 1  000 375 1  000 875  المصروفات الطارئة 

 صندوق رأس المال العامل: الجزء الثالث

 -  - -  صندوق رأس المال العامل

 315 052 662  095 770 634  177 038 635  )األجزاء األول إلى الثالث(مجموع 

 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية: الجزء الرابع

 864 061 7  905 959 6  823 691 6  االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

 179 114 669  000 730 641  000 730 641  )ألول إلى الرابعاألجزاء ا(مجموع 

بسبب تغيرات مهمة في اإلطار ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امل مع الفترة بشكل آ ٢٠١١-٢٠١٠ال يمكن مقارنة الميزانية االستراتيجية لألهداف االستراتيجية األربعة للفترة   ١
  .٢٠٠٨االستراتيجي استنادًا إلى إعالن العدالة االجتماعية لعام 

 ".خدمات اإلدارة"ن جرى تنقيح األرقام االستراتيجية آي تعكس نقل المسائل المعنية باألخالقيات إلى قسم اإلشراف والتقييم، آما هو مبين تحت القسم المعنو

  االدخارات
تعكس المقترحات الجهود المبذولة على نطاق المكتب   .٣٧

واقتضى التوجيه . البرامجتحسين ترآيز لتحقيق االدخارات و
آل برنامج ادخارات أن يحدد من المدير العام الوارد الموارد  بشأن

 .بزيادة الكفاءةآبيرة 

- ٢٠١٠ويبلغ مجموع االدخارات بزيادة الكفاءة للفترة   .٣٨
وتنجم هذه المكاسب عن . مليون دوالر ٧٫٩لي حوا ٢٠١١

انخفاض مستمر في الموارد المخصصة لإلدارة والدعم مقترن 
ويمثل ذلك . بزيادة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مليون من االدخارات الواردة في البرنامج  ٥٫٣زيادة مهمة تفوق 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية للفترة 
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 :ن ادخارات بزيادة الكفاءة هو آالتاليوأهم ما تحقق م  .٣٩

 ٢٫٨ميزانيات مخفضة في خدمات اإلدارة والدعم تبلغ   
  .مليون دوالر

تخفيض أعداد الموظفين اإلداريين العاملين في البرامج   
  .مليون دوالر ١٫٢التقنية، بادخار حوالي 

مليون دوالر أو  ١٫١زهاء بتخفيض تكاليف سفر الموظفين   
، استنادًا إلى االستخدام المتزايد للمؤتمرات في المائة ٨

  .الفيديوية
تخفيض عدد الوثائق وطولها وادخارات أخرى تتعلق   

يصل مجموعها إلى وبمجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي 
  .مليون دوالر ٢٫٨زهاء 

مليون دوالر في  ٣٫٢وتتيح هذه االدخارات زيادة زهاء   .٤٠
ي زيادة في الميزانية اإلجمالية، الميزانية االستراتيجية من دون أ

دوالر في االعتماد الخاص  ٥٠٠ ٠٠٠إلى جانب زيادة تبلغ 
استخدام  يجري اآلنباإلضافة إلى ذلك، . بالمصروفات الطارئة

أآثر من مليوني دوالر من االدخارات بزيادة الكفاءة مباشرة في 

 وهناك أيضًا. الخدمات اإلضافية المقدمة إلى الهيئات المكونة
ألي تحسبًا مخصصات إضافية لتمويل صندوق المبنى والمرافق 

احتياجات مستقبلية واستثمارات تكنولوجيا المعلومات واألمن 
 .واإلشراف والتقييم

 األقاليم
تشمل مقترحات البرنامج والميزانية زيادة الموارد لكافة   .٤١

وُيقترح زيادة مهمة . أدناه ٢وتظهر الزيادات في الجدول . األقاليم
قيمة مليوني دوالر ألفريقيا لالستجابة الحتياجاتها المستمرة في ب

آما ُيقترح بذل جهود خاصة بالنسبة إلى . مجال تعزيز قدراتها
لم تحَظ بالتمويل الكافي مقارنة مع لطالما الدول العربية التي 

احتياجاتها في مجال القدرة التقنية وترجمة وثائق منظمة العمل 
وسوف تعزز الزيادة المقترحة والبالغة . لعربيةالدولية إلى اللغة ا

 .تعزيزًا يعتد بهالقدرات في اإلقليم  ،أآثر من مليون دوالر

أن تساعد الموارد اإلضافية المقترحة لألقاليم  ومن شأن  .٤٢
على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بشأن المقترحات أيضًا المكتب 

  .يةهيكلة الميدانالحول إعادة 

  ٢٠١١-٢٠١٠رد اإلضافية المقترحة لألقاليم في الفترة الموا  :٢الجدول 

  ميزانية الفترة )٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت للدوالر األمريكي في (
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

النسبة  الفارق
 المئوية

 األقاليم

 3,4 428 992 1 791 415 36361 423 59 البرامج الميدانية في أفريقيا

 1,9 591 950 564 913 97349 962 48 البرامج الميدانية في األمريكتين

 9,2 030 078 1 617 845 58712 767 11 البرامج الميدانية في الدول العربية

 1,9 970 015 1 706 146 73654 130 53 البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ

 1,4 960 269 254 138 29419 868 18 البرامج الميدانية في أوروبا وآسيا الوسطى

 2,8 979 306 5 932 459 953197 152 192 مجموع األقاليم

  الزيادات في التكاليف
لقد جرى حساب اعتماد الزيادات في التكاليف بمبلغ قدره   .٤٣

آما هو ملخص في الجدول ) في المائة ٤٫٣(مليون دوالر  ٢٧٫٤
وقد وضع االعتماد على أساس المعلومات المنشورة المتاحة . ٣

والتغييرات المقدرة في التكاليف . من مصادر مستقلة وقابلة للتحقق
حسابات مفصلة لكل مكون من مكونات اإلنفاق مستمدة من 

المتصلة بالموظفين وغير المتصلة بالموظفين، والتي يرد وصفها 

ويولى اعتبار خاص للتكاليف . ١في ملحق المعلومات رقم 
والتجاهاتها في المكاتب الخارجية نظرًا إلى أّن التضخم يختلف 

منظمة العمل الدولية  اختالفًا آبيرًا فيما بين األقاليم التي تعمل فيها
ويشكل عنصر تكاليف الموظفين، وهو أآبر . وداخل هذه األقاليم

. عنصر في اإلنفاق، المصدر الرئيسي لزيادات التكاليف اإلجمالية
ونظرًا إلى أّن منظمة العمل الدولية هي جزء من النظام المشترك 
لألمم المتحدة فإّن مستويات األجور واإلعانات محددة من جانب 

  . الجمعية العامة لألمم المتحدة ولجنة الخدمة المدنية الدولية

  )بدوالر الواليات المتحدة(ملخص الزيادات في التكاليف   :٣الجدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانيــة  وجه اإلنفاق
  بدوالر الواليات المتحدة (

 )٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة 

الزيادة المئوية آل سنتين الزيادات في التكاليف 

 4,0 557 555 24617 450 438 موظفينتكاليف ال
 6,4 169 633820 839 12 السفر في مهام رسمية

 9,3 940 811 4163 045 41 مصروفات التشغيل العامة
 6,8 237 263 2772 185 33 التعاون التقني في الميزانية العادية

 2,5 276 933 4282 209 116 تكاليف أخرى

 4,3 179 384 00027 730 641 المجموع
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  المخاطر
لقد جرى احتساب جميع المخصصات الواردة في مقترحات   .٤٤

عدد على ذلك  وينطوي. البرنامج والميزانية هذه بشكل صارم جدًا
من المخاطر خالل التنفيذ، السيما الخطر الكامن في إمكانية تأخير 

البنود التي ال تحظى بالتمويل الكافي أو مواجهتها مشاآل من تنفيذ 
الممكن التخفيف جزئيًا من هذه المخاطر من  ومن. حيث النوعية

أن تؤدي الميزنة الصارمة  المحتمخالل التخطيط الحذر، ولكن من 
وال يمكن تنفيذ الميزانية . إلى قيود ومشاآلعلى نحو منتظم 

العادية تنفيذًا آامًال، آما هو وارد، إال من خالل توسيع الحساب 
 .التكميلي للميزانية العادية

ارآة في إصالح األمم المتحدة أحد المخاطر تشكل المشو  .٤٥
فقد استثمرت منظمة العمل الدولية آثيرًا في هذا المجال  ،المهمة

وتتزايد تكاليف المشارآة في الفرق . بزخم آبيرفيه وهي تشارك 
وبحلول نهاية عام . القطرية التابعة لألمم المتحدة بشكل سريع

دًا من برامج إطار برنامجًا جدي ٦٠، سيكون قد أعد زهاء ٢٠١١
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وجرى البدء بثالثين برنامجًا 

وستقوم الجهات المانحة، مبدئيًا، بتمويل جزء من تكاليف . آخر
المشارآة في إصالح األمم المتحدة، ولكن الطريقة المتبعة لذلك 

 وفي حاالت آثيرة، تتلقى مكاتب. حتى اآلنتمامًا ليست واضحة 
وأنشطة الفرق  مواقعطلبات بشأن تمويل  منظمة العمل الدولية

. القطرية التابعة لألمم المتحدة باستخدام موارد الميزانية العادية
وتم االفتراض في مقترحات البرنامج والميزانية هذه أّن الفرق 
التقنية والمكاتب في األقاليم ستتلقى مساعدة مالية ضخمة من خالل 

العمليات، سواء من خالل الموارد المتاحة أمام  المشارآة في هذه
أو من خالل الحساب التكميلي لألمم المتحدة الفرق القطرية 
وباالستناد إلى هذه االفتراضات، تم خفض . للميزانية العادية

اعتماد الميزانية إلصالح األمم المتحدة بحوالي  في بابالمقترح 
 .مليون دوالر ١٫٣

وباإلضافة . يثة للتحكم بالمخاطريبذل المكتب جهودًا حثو  .٤٦
إلى التدابير المعدة للتصدي للمخاطر الواردة أعاله بشكل مباشر، 

ويشمل ذلك زيادات في . استثمار في عملية إشراف إضافية هناك
اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف من أجل الميزانية العادية 

 ةارجيالخ المراجعةتقييم وزيادة تكاليف تغطية ال ومن أجل
للحسابات للبيانات المالية السنوية بموجب المعايير المحاسبية 

باإلضافة إلى ذلك، ستستمر ممارسة . الدولية للقطاع العام
في المائة على األقل من موارد الحساب التكميلي  ٥تخصيص 

وخالل . للحسابات ةالداخلي والمراجعةللميزانية العادية للتقييم 
خصيص زهاء مليوني دوالر من ، جرى ت٢٠٠٩- ٢٠٠٨الفترة 

 .الحساب التكميلي للميزانية العادية لهذين الغرضين

تستجيب موارد إضافية للنفقات الطارئة إلى واقع أّن العمل و  .٤٧
الطارئ ينجم آل فترة سنتين بشكل يتجاوز االعتماد الموجود 

هذا النشاط يكون وفي حاالت عديدة، ). ١انظر ملحق المعلومات (
 جسيمةالدستور، مثًال حصول انتهاآات ليه بتكليف ينص ع

وفي . لمعايير العمل الدولية تؤدي إلى الحاجة إلنشاء لجنة تحقيق
مثل هذه الحاالت، ينبغي أال يشكل نقص الموارد المتاحة مباشرة 

والزيادة البالغة . أمام اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد ًاهجيمنعائقًا 
المرصودة تحت هذا  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر للفترة  ٥٠٠ ٠٠٠
ومرد هذه الزيادة . ستكون األولى منذ فترات سنتين عديدة ،البند

يعود إلى أّن حرية تمويل المصروفات الطارئة من خارج 
مضى، محدودة  زانية العادية ستكون، على عكس ماادخارات المي

نظرًا إلى أنه تم احتساب  ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  بشدة
 .ة بشكل صارممخصصات الميزانية العادي

  الحساب التكميلي للميزانية العادية
شكل الحساب التكميلي للميزانية العادية ابتكارًا رئيسيًا تم   .٤٨

للتصدي للنقص الحاد في  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة  استحداثه
وهو يفسح المجال أمام الجهات المانحة . موارد الميزانية العادية

بدًال من تمويل  على نحو خفيفلتقديم تبرعات طوعية مرصودة 
مليون  ٥٦ومن أصل الهدف الطموح البالغ . المشاريع أو البرامج

مليون  ٤٢قرابة  -في المائة من المبلغ  ٧٥أآثر من فإن دوالر، 
بحلول شهر قد تم استالمها أو تعهدت الحكومات بتقديمها  دوالر

للحساب  البالغة األهميةوقد ثبتت . ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون األول
التعهد بخفض التكاليف  آما تبينت صحةي للميزانية العادية التكميل
غير أّن االستخدام المرن لهذا الحساب للتصدي لثغرات . اإلدارية

الموارد في البرامج القطرية للعمل الالئق قد واجه بعض العوائق 
مستوى ارتفاع إلى حد ما بسبب الشكوك المحيطة بالمخصصات و

في األصل والحاجة إلى وضع  مزمعًامما آان  أآثرالتخصيص 
 .إجراءات داخلية جديدة إلدارة  الحساب التكميلي للميزانية العادية

وسيتم توجيه الجهود المبذولة لحشد الموارد المستقبلية في   .٤٩
زيادة األموال غير الحساب التكميلي للميزانية العادية نحو 

عم الحساب التكميلي للميزانية العادية على شكل د المرصودة في
ومن . للميزانية بما يتمشى مع هيكلية المعونة الجديدةغير مقّيد 

أن موارد الحساب التكميلي للميزانية العادية  فيالمرونة  شأن
المكتب على االستجابة لألولويات الطارئة، السيما في إطار تساعد 

 المرتبطةالقيود  بتخطيآما تسمح للمكتب . األزمة العالمية
 .الجامدة الميزانيةوالبرنامج بتنقيحات 

 ٢٠١١-٢٠١٠توقع أن يضاعف الهدف للفترة مومن ال  .٥٠
ويعكس . مستوى الموارد في الحساب التكميلي للميزانية العادية

التوزيع المقدر للموارد في الحساب التكميلي للميزانية  ٥الجدول 
التوزيع  ٢العادية على آافة األهداف االستراتيجية، ويظهر الشكل 

وهذا التوزيع أولي ويستند إلى . فة األقاليمالمقدر في آا
التي حددها  ،مخصصات الجهات المانحة والثغرات في الموارد

وتبقى أفريقيا أولوية عالية بالنسبة إلى . المكتب والهيئات المكونة
في المائة من الحساب التكميلي  ٣٠المكتب ومن المقدر أّن حوالي 

. التقني المباشر في اإلقليمللميزانية العادية سيعود إلى التعاون 
في المائة من الحساب التكميلي للميزانية  ٢٠حوالي سيوجه و

مكن يأدوات  استحداثالعادية نحو األولويات العالمية، والسيما 
 .تكييفها الستخدامها في مختلف البلدان واألقاليم

 التوزيع المقدر للحساب التكميلي للميزانية   :٢الشكل 
  ليمالعادية حسب األقا

أفريقيا
30%

األمريكتان
الدول 16%

العربية
7%

آسيا
19%

أوروبا 
وآسيا  
الوسطى

8%

العالم
20%

 



 ٢٠١١- ٢٠١٠مقترحات المدير العام للفترة  - البرنامج والميزانية 

 
8 

 

سيتحقق المزيد من الفعالية والنجاعة من خالل قدر أآبر و  .٥١
من المرونة في تخصيص االعتمادات وقابلية أفضل على التنبؤ 
وتوازن أفضل بين األنشطة التنفيذية واالستثمارات في مجال 

تبسيط اإلجراءات زيادة المعارف واألدوات والدعم التقني و
 .الداخلية

  يةالموارد من خارج الميزان
لقد تضاعفت الموارد من خارج الميزانية تقريبًا على مدى   .٥٢

وبلغت . السنوات السبع الماضية بالقيمة االسمية للدوالر
 ٢٤٠مقارنة مع مبلغ  ٢٠٠٨مليون دوالر في  ٣٠٠االعتمادات 

، ٤وعلى حد ما هو مبين في الجدول . ٢٠٠٧مليون دوالر في 
 ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  مليون دوالر في ٤٢٥ستبلغ النفقات المقدرة 

وال بد . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مليون دوالر في الفترة  ٣٥٠مقارنة بمبلغ 
بإدارة متبوعة االعتمادات المتزايدة بشكل سريع  من أن تكون

 .نشطة ومعدالت أعلى من تقديم الخدمات
 األموالفي حين تؤثر قيود الميزانية العادية في توفير هذه و  .٥٣

وتحسين فعالية  اإلنفاقة بشكل آامل، ترتدي استراتيجية زياد
. ونجاعة المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية أهمية آبرى

والهدف من ذلك هو ضمان أقصى حد من أوجه التداؤب بين جميع 
أنماط الموارد والتخطيط األفضل والمساءلة الكاملة بشأن جميع 

آما سيتم . أهداف النفقات السنوية وضعموارد التمويل من خالل 

نشاء مكتب واحد للتعاون التقني من أجل توفير الرصد المنهجي إ
وردة الفعل  على نحو أآثر فعاليةوالدعم والتوجيه اإلداريين 

االستباقية على المشاآل ومعالجة المسائل ذات الصلة بالموارد 
النظام نشر وظائف وسوف يساهم . البشرية بشكل أآثر نجاعة

ي الميدان بتحسين الحصول المتكامل للمعلومات عن الموارد ف
على البيانات المتعلقة باألداء المالي ورصد تقديم الخدمات بشكل 

 .أفضل

ممارساتها مع اتجاهات مة ءبموامنظمة العمل الدولية  وتقوم  .٥٤
التعاون اإلنمائي العام بشأن تمويل التنمية وفعالية المساعدة، إلى 

مل أآرا عن إعالن باريس وبرنامج ع المنبثقةجانب المبادئ 
وسوف تواصل المنظمة التشديد . وعملية إصالح األمم المتحدة

على األهمية الفريدة التي يتسم بها بناء القدرات بالنسبة إلى 
 .الشرآاء االجتماعيين آوسيلة لتعزيز الملكية الوطنية

وسيجري تطوير هذه المواضيع بشكل أآبر في استراتيجية   .٥٥
ي ستقدم إلى مجلس اإلدارة الت ،٢٠١٥-٢٠١٠حشد الموارد للفترة 
وتماشيًا مع إعالن العدالة . ٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثاني

االجتماعية، ينبغي اتساق مساعدة الهيئات المانحة مع أولويات 
منظمة العمل الدولية، وعليها أن تكون أآثر قابلية للتنبؤ من خالل 
اتفاقات الشراآة متعددة السنوات ومن السهل تخصيصها في 

آما ينبغي مواءمة . مجاالت التي هي في أمس الحاجة إليهاال
  .االشتراطات المتعلقة باإلبالغ مع تلك التي تحددها المنظمة
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  حسب اإلقليم والهدف االستراتيجي ٢٠١١-٢٠١٠للفترة من خارج الميزانية توزيع تقديرات اإلنفاق   :٤الجدول 

  
 ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات اإلنفاق من خارج الميزانية للفترة 

 )٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت للدوالر للفترة (
 أفريقيا

000 800 52 العمالة
000 500 12 الحماية االجتماعية
000 500 7 الحوار االجتماعي

000 900 47 وق األساسية في العملالمعايير والمبادئ والحق

000 500 2 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

123 200 000
 أمريكا الالتينية والكاريبي

000 400 20 العمالة
000 300 3 الحماية االجتماعية

000 800 10 عيالحوار االجتما

000 900 28 العمل في المعايير والمبادئ والحقوق األساسية

000 500 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

63 900 000
 الدول العربية

000 700 8 العمالة
000 300 الحماية االجتماعية
000 900 الحوار االجتماعي

000 600 4 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل

000 500 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

15 000 000
 آسيا والمحيط الهادئ

000 000 60 العمالة
000 700 9 الحماية االجتماعية
000 400 8 الحوار االجتماعي

000 000 44 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
000 500 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

122 600 000
 أوروبا وآسيا الوسطى

000 200 4 العمالة
000 500 5 الحماية االجتماعية
000 400 3 الحوار االجتماعي

000 700 9 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
000 500 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

23 300 000
 على الصعيد العالمي

000 800 18 العمالة
000 800 20 الحماية االجتماعية
000 900 13 الحوار االجتماعي

000 000 23 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
000 500 نتيجة بشأن تعميم العمل الالئق

77 000 000

000 000 425 المجموع



 ٢٠١١- ٢٠١٠مقترحات المدير العام للفترة  - البرنامج والميزانية 

 
10 

 

  المتكاملة النتائجميزانيات 
فيما يلي النتائج السبع عشرة التي يستند إليها  ٥يقدم الجدول   .٥٦

ويشمل الجدول مجموع . ٢٠١١-٢٠١٠البرنامج والميزانية للفترة 
. الموارد المقدرة التي من شأنها أن تساهم في آل نتيجة من النتائج

د من موارد الميزانية العادية والموارد من وتتكون هذه الموار
تقديرات الموارد بالنسبة إلى الحساب  تردآما . خارج الميزانية

أنه قد ، نظرًا إلى الكليالتكميلي للميزانية العادية على المستوى 
 وردهذه الموارد بشكل أآثر مرونة، آما  يكون من الالزم استخدام

  .أعاله

  ٢٠١١-٢٠١٠يجي ومجموع الموارد المقترحة للفترة اإلطار االسترات  :٥الجدول 

الميزانية العادية  )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(
رة ــالمقترحة للفت

١ ٢٠١١-٢٠١٠  

  اإلنفاق تقدير 
  من خارج الميزانية 

  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

الحساب التكميلي تقدير 
للميزانية العادية للفترة 

٢٠١١-٢٠١٠  

  خلق المزيد من الفرص للمرأة والرجل تضمن لهما عمًال : الهدف االستراتيجي
 ودخًال الئقين

 30,0 

العمالة  حصول المزيد من النساء والرجال على: النمو الشامل الغني بالوظائف  -١
 بالوظائفالمنتجة والالئقة من خالل النمو الشامل الغني 

63,480,3  

تطوير المهارات يزيد قابلية العمال لالستخدام والقدرة التنافسية  :تطوير المهارات  -٢
 للمنشآت وشمولية النمو

38,337,0  

  39,647,6 المنشآت المستدامة تولد وظائف منتجة والئقة :المنشآت المستدامة  -٣

 17,0  عية وإتاحتها للجميعتعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتما: الهدف االستراتيجي

يتاح لعدد أآبر من الناس فرص الحصول على إعانات ضمان  :الضمان االجتماعي  -٤
 جنسيناجتماعي أفضل إدارة وأآثر مساواة بين ال

33,212,6  

  14,93,1 وأآثر إنصافًايتمتع النساء والرجال بظروف عمل محسنة  :ظروف العمل  -٥
ظروف السالمة والصحة بتتمتع المنشآت والعمال  :السالمة والصحة المهنيتان  -٦

 المحسنة في العمل
31,33,1  

يتمتع عدد أآبر من العمال المهاجرين بالحماية وبفرص : هجرة اليد العاملة  -٧
 الحصول على العمالة المنتجة والعمل الالئق

9,67,7  

عالم العمل يستجيب على نحو فعال لوباء  :اإليدز /ناعة البشريةفيروس نقص الم  -٨
 اإليدز   /فيروس نقص المناعة البشرية

4,325,6  

 22,0  تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي: الهدف االستراتيجي

  28,94,0 يتمتع أصحاب العمل بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية: منظمات أصحاب العمل  -٩
  43,95,2 يتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية :منظمات العمال  -١٠
تطبق إدارات العمل تشريعات عمل محدثة وتقدم  :إدارة العمل وقانون العمل  -١١

 خدمات فعالة
17,814,6  

لهيكل الثالثي وإدارة سوق العمل يسهم ا: الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية  -١٢
 المعززة في الحوار االجتماعي الفعال والعالقات الصناعية السليمة

18,917,2  

  22,43,9 تطبيق نهج خاص بكل قطاع للعمل الالئق :العمل الالئق في القطاعات االقتصادية  -١٣

  تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق : الهدف االستراتيجي
 األساسية في العمل

 17,0 

يصبح الحق في الحرية النقابية  :الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  -١٤
 طبقًا على نطاق واسعموالمفاوضة الجماعية معروفًا و

13,428,0  

يجري القضاء تدريجيًا على : لعملعمل األطفال والعمل الجبري والتمييز في ا  -١٥
 العمل فيعمل األطفال والعمل الجبري والتمييز 

24,1123,7  

  53,96,4 تطبيق معايير العمل الدولية: معايير العمل الدولية  -١٦

   اتساق السياسات

ل الالئق في ـتضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال بشأن العم: تعميم العمل الالئق  -١٧
من وآاالت األمم المتحدة الرئيسية صميم سياساتها االقتصادية واالجتماعية، بدعٍم 

  وغيرها من الوآاالت متعددة األطراف

21,25,0 4,0 

 90,0 479,1425,0  المجموع
ويتم التوصل إلى الميزانية االستراتيجية لكل هدف من األهداف . يتأتى مجموع الميزانية االستراتيجية بالنسبة لألهداف االستراتيجية األربعة عن النتائج السبع عشرة ١

جية لنتيجة تعميم العمل الالئق على آل هدف من األهداف من اللمحة العامة التنفيذية، عن طريق توزيع حصص الميزانية االستراتي ١االستراتيجية، آما يرد ذلك في الجدول 
 .االستراتيجية األربعة
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  القدرة على تقديم الخدمات

تعزيز قدرة المكتب على االستجابة الحتياجات الدول إّن   .٥٧
إعالن العدالة االجتماعية، ينطوي على  يدعو إليهاألعضاء، آما 

آما . على حد سواءتحوالت مهمة في القدرات التحليلية والتشغيلية 
العمل التي يطبقها المكتب من  طرائقيتطلب تغييرًا جوهريًا في 

النتائج بشأن األولويات األساسية لبرنامج العمل  تحقيقأجل 
 .الالئق

  تعزيز القدرة التحليلية والتشغيلية
إّن إعالن العدالة االجتماعية يلزم المنظمة بتعزيز البحوث   .٥٨

ة أساسية نحو خدمة الهيئات وجمع المعلومات ونشرها آخطو
وتصب مقترحات البرنامج ترآيزًا خاصًا . المكونة بشكل أفضل

 .على هذه المسألة

يشكل بناء المعارف وتقاسمها عنصرًا مرآزيًا في جميع و  .٥٩
وفي مجال اإلحصاءات، تكمن األولويات في . استراتيجيات النتائج

عضاء في الدول األ وتحليلهاتعزيز القدرات لجمع البيانات 
وتوسيع الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية باعتبارها 

وستشكل . إحصاءات العملعلى الجهة المودعة الدولية األساسية 
التي تجمع البيانات والمعلومات  ،لعمل الالئقلالبيانات القطرية 

أبعاد للعمل الالئق، أداة  عشرةحول األطر القانونية التي تغطي 
 .لصددفي هذا ا رئيسية

وسيتم توجيه البحوث لتعزيز قاعدة معارف منظمة العمل   .٦٠
الدولية بشأن أوجه التداؤب والتفاعالت بين األهداف االستراتيجية 

وسوف . األربعة ومساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية
تجمع دراسات قطرية معمقة بينات من مجموعات السياسة الفعالة 

ى تحقيق أهداف العمل الالئق، مع األخذ لدعم الهيئات المكونة عل
وستوفر منشورات . في االعتبار األوضاع والظروف الوطنية

رائدة معلومات حول االتجاهات في أسواق العمل وتحليل 
آما ستجري . السياسات والفعالية في تحقيق أهداف العمل الالئق

بحوث جديدة  بشأن مساهمة العمل الالئق في البرنامج البيئي 
رضية االجتماعية واالقتصادية من أجل توليد مستوى واأل

المعارف المطلوب لتقديم المشورة السياسية والخدمات المعللة 
 .للهيئات المكونة

ستكون مبادرات تقاسم المعارف دعامة أساسية في بناء و  .٦١
شبكة المعارف العالمية لمنظمة العمل الدولية، آما ستمضي قدمًا 

مكونة والمؤسسات الشريكة والجمهور في الوصول إلى الهيئات ال
وستكون منصات المعرفة، بما فيها تلك التي تدمج . األوسع نطاقًا

الشبكات المتخصصة وتعزز تبادل الخبرات والتعاون فيما بين 
البلدان، جزءًا مهمًا من عمل المنظمة مع منظومة األمم المتحدة 

تعزيز آما ستكون وسيلة مهمة ل. والمؤسسات الشريكة األخرى
أهداف المنظمة والتأثير على النشاط الذي يضطلع به سائر 

 .الشرآاء والجهات الفاعلة

وستقدم استراتيجية للمعارف قائمة على النتائج للفترة   .٦٢
نوفمبر  /إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني ٢٠١٥-٢٠١٠
وستوفر المناقشة توجيهًا أآثر تفصيًال لعمل المكتب خالل . ٢٠٠٩
 .٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

قدرة المكتب على االستجابة الحتياجات  تقويةستعتمد و  .٦٣
ميداني فعال  لالهيئات المكونة، حيثما وعندما تظهر، على هيك

، سبق وشارك المكتب في ٢٠٠٩-٢٠٠٨وفي الفترة . وناجع

عملياته بشكل أفضل وتحسين تقديم  لترشيدالبحث عن وسائل 
" توحيد األداء"نهج  الخدمات في البلدان، السيما في سياق بروز
وسوف يسعى التقدم . لألمم المتحدة وهيكلية المعونة الجديدة

 هياآلإلى تكييف المزيد من  ٢٠١١-٢٠١٠المحرز في الفترة 
وأنشطة المكتب، مع األخذ في االعتبار سياقات محددة وأوضاع 
إقليمية، بما في ذلك اإلطار اإلنمائي والتشغيلي المتطور لألمم 

 .المتحدة

مجلس اإلدارة مناقشة أولى حول استعراض الهيكل  جرىوأ  .٦٤
وسوف  ،٢٠٠٨مارس  /الميداني لمنظمة العمل الدولية في آذار

. ينظر في وثيقة مفصلة بشأن هذا الموضوع في دورته الحالية
ورهنًا بقرار مجلس اإلدارة، يستجيب النهج المقترح لنداء إعالن 

يبذلها المكتب من أجل العدالة االجتماعية لتجديد الجهود التي 
 .وضع السياسات والقدرات التشغيلية والمحافظة عليها

من  يتكونوينبغي لهيكل مبسط من طبقتين في األقاليم،   .٦٥
المكاتب القطرية التي تقدم الخدمات للهيئات المكونة في بلٍد واحد 
أو أآثر من البلدان وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المكتب اإلقليمي في 

المؤسسية المبسطة  الترتيباتالمزيد من يوفر أن  آل إقليم،
والمزيد من الوضوح عند توزيع األدوار والمسؤوليات فيما بين 
مختلف مستويات السلطة واستخدام الموارد بمزيد من الفعالية 

 .والنجاعة

ومن شأن جمع أخصائيين تقنيين ضمن األهداف   .٦٦
من فرق الدعم  االستراتيجية األربعة في عدد أقل وإنما أآبر حجمًا

أن يعزز القدرة على توفير الدعم التقني  ،التقني للعمل الالئق
وينبغي أن . للهيئات المكونة بصورة متكاملة وفي الوقت المناسب

تتواجد فرق الدعم التقني للعمل الالئق، حيثما آان عمليًا، في 
 المواقع نفسها التي يتواجد فيها مرآز إقليمي للمساعدة التقنية تابع

ومن شأن ذلك أن يسمح بأوجه تداؤب وتعاون أآثر . لألمم المتحدة
 .متانة مع الفرق القطرية لألمم المتحدة

وتستجيب تدابير من قبيل توسيع نظام المنسقين الوطنين في   .٦٧
للحاجة  ،البلدان التي ال تتواجد فيها مكاتب لمنظمة العمل الدولية

البرامج  دعي فيهاتستأآبر للمنظمة في البلدان التي  حضورإلى 
ويتسق هذا المقترح مع مبادئ إصالح . ذلك الكبيرة للتعاون التقني

 .األمم المتحدة ونظام المنسق المقيم لألمم المتحدة

وتسعى زيادة الالمرآزية بالنسبة إلى التعاون التقني إلى   .٦٨
المساهمة في تعزيز أنشطة التعاون التقني وتبسيطها، وذلك من 

أقصى حد من الفرص الجديدة التي يتيحها  خالل االستفادة إلى
 .تطبيق النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

 الذي ،ومن المنظور اإلداري، من شأن الدور األآثر متانة  .٦٩
أن  ،اإلقليميون ضمن فريق آبار المديرين المديرونيضطلع به 
النقاشات السياسية في ودمجهم بشكل أفضل  إشراآهميساهم في 
 .ا المكتب والقرارات التي يتخذهاالتي يجريه

بمثابة مناقشة مجلس اإلدارة في دورته الحالية  وستكون  .٧٠
لفترة خالل اإلجراءات الواجب على المكتب اتخاذها لالمرشد 
في البرنامج والميزانية  المتاحةضمن الموارد  ٢٠١١-٢٠١٠

 .لفترة السنتين

  أساليب عمل جديدة
مة العمل الدولية مسألة قدرة منظ تحدومن بين المسائل التي   .٧١

آيفية إمكان المكتب أن يحسن أساليب عمله لالستجابة بشكل 
أفضل للتحدي الكامن في تحسين الخدمات المقدمة للهيئات 

ويشير إعالن العدالة االجتماعية إلى الحاجة إلى . المكونة
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التماسك والتنسيق والتعاون ضمن مكتب العمل الدولي لسير "
المتالزمة والمترابطة "إلى الطبيعة  يشيرما آ ."عمله بشكل فعال

 ًاآثار تخلفلألهداف االستراتيجية األربعة والتي " والمتكافلة
 .واضحة على أساليب العمل

إّن تغيير أساليب العمل المناقش في إعالن العدالة   .٧٢
ثقافة عمل ترتبط بالنتائج أآثر منها بالهياآل  يستدعياالجتماعية 

ومن . مستويات السلطةجميع عاون فيما بين الت ويستدعياإلدارية، 
شمل تغييرات في السلوآيات تأن  ةالعمل الجديد ثقافةشأن 

 .والعادات واإلجراءات في آافة أقسام المكتب
اإلدارة القائمة على  العتمادوآجزء من العملية المستمرة   .٧٣

ويساهم . في أساليب عمل جديدةأن استثمر لمكتب لالنتائج، سبق 
إسهامًا نحو النتائج  ةلميزنة والتبليغ والتقييم الموجهالتخطيط وا

وتزود األدوات، من قبيل البرامج . في التعاون واالتساق ًاجوهري
لعمل الالئق، الهيئات المكونة بوسيلة لوضع األولويات لالقطرية 

تتناسب واحتياجاتها أآثر من المشاريع المحددة سلفًا والتي تتمشى 
 .ةمع الخطوط البيروقراطي

لقد بدأت التطبيقات الناجحة لإلدارة القائمة على النتائج في و  .٧٤
ويستبق تنفيذ النتائج . تغيير أساليب العمل وفي تعزيز التعاون

العمل وطرائق  ترتيبات ،٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  الفوريةالمشترآة 
آما . التي سوف تطبق على نطاق أوسع في آافة أقسام المكتب

لشراآات مع الشبكات الدولية أسلوب ستصبح الشبكات الداخلية وا
 .على مستوى المكتب آكل المألوفالعمل 
 ٢٠١١-٢٠١٠يستند المزيد من التقدم في الفترة  وسوف  .٧٥

المزيد من بشكل آبير على التدابير الرامية إلى تشجيع ودعم 
ويتطلب تحقيق األهداف السبع عشرة . العمل ضمن فريق

الخبرات والموارد من آافة  استراتيجيات متكاملة تستند إلى تجميع
آما سيتطلب طرقًا ابتكارية لإلدارة . القطاعات التقنية واألقاليم
ستستند إدارة الفرق المشترآة بين و. الهادفة إلى تحقيق النتائج

القطاعات والمتمحورة حول آل نتيجة إلى استخدام أآثر مرونة 
وسيلقى ذلك الدعم من جانب خطة عمل . للموارد والموظفين

مخصصة لكل نتيجة تفّصل التزامات الموظفين والموارد من 
وتتمحور خطة العمل حول . مختلف القطاعات واألقاليم

استراتيجية متكاملة لتحقيق نتائج العمل الالئق المفصلة في إطار 
  .السياسة االستراتيجي

وسيتم توجيه األموال المخصصة لتطوير الموظفين، والتي   .٧٦
ائة من تكاليف الموظفين في إجمالي في الم ٢حددت عند نسبة 

آمسألة  ة الفرقالميزانية العادية، إلى بناء الفرق ومهارات إدار
ومن المقدر استخدام حوالي مليوني دوالر من  . ذات أولوية

األموال المخصصة لتطوير الموظفين بشكل مباشر من أجل دعم 
يب أساليب العمل الجديدة، مع المشارآة الوثيقة لمرآز التدر

 .الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو

ستساهم مبادرات تقاسم المعارف التي نوقشت أعاله في و  .٧٧
أساليب العمل الجديدة هذه، شأنها شأن التدابير الرامية إلى تعزيز 

وسوف يشمل نظام إدارة األداء الجديد اهتمامًا . حراك الموظفين
 .ون في هذا المجالخاصًا لمهارات العمل ضمن فريق والتعا

ومن شأن إعادة . وستتغير أيضًا أساليب العمل اإلدارية  .٧٨
. العملية أن تحدد الفرص من أجل إضفاء البساطة والفعالية هندسة

جديدة من قبيل إنشاء مراآز للخدمات  هياآلآما ستستكشف 
المتقاسمة ترتبط بتنفيذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في 

اإلدارية المتمرآزة في  العملياتجانب موقع بعض  الميدان، إلى
 .األقاليم

وسوف يستمر الدعم اإلداري القائم على النتائج في دفع   .٧٩
آما ستوفر تقنيات الميزنة القائمة . التحسينات في أساليب العمل

وسيشدد تقديم التقارير حول . على النتائج الحوافز للعمل التعاوني
ثر اإلجمالي للنشاط الذي تضطلع به التنفيذ بشكل متزايد على األ

نظم المعلومات  ومن شأن. منظمة العمل الدولية، السيما في البلدان
أن اإلدارية القائمة على النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد 

 .الشفافية والمساءلة نتحّس

*  *  * 

أول وثيقة  ٢٠١١-٢٠١٠يشكل البرنامج والميزانية للفترة   .٨٠
الث المتتالية للبرنامج والميزانية التي تتمشى بشكل من الوثائق الث

آامل مع اإلطار االستراتيجي إلطار السياسة االستراتيجي 
وتمشيًا مع تشديد إعالن العدالة االجتماعية، . )٢٠١٥-٢٠١٠(

تظهر هذه الوثيقة المزيد من الترآيز على مجاالت األولوية 
نة في البلدان التي تستجيب الحتياجات الهيئات المكو القصوى

واألقاليم وعلى صعيد العالم، وتحدد النتائج القابلة للقياس من خالل 
النتائج والمؤشرات األآثر صرامة والمصممة بعناية، وتعتمد على 

المعززة لتنفيذها  واإلدارةالتعاون الواسع على مستوى المكتب 
وهي تشكل أداة إدارية أساسية ستستمر في مساعدة . بشكل ناجح

ظمة على تقديم خدمات تستجيب للواقع والحتياجات الهيئات المن
  .بفعالية ونجاعة لهاالمكونة 
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  األولويات اإلقليمية

  أفريقيا

توخيًا لتمكين أفريقيا من تحقيق طاقات العمل الالئق لديها،   .٨١
لخلق وظائف لديها فرص سوق العمل  تكمن األولوية في استيفاء

في  العمالةالترآيز على نصب وسي .أآثر وأفضل للنساء والرجال
األرياف واالقتصاد غير المنظم وعمالة الشباب وعمل األطفال 
والمساواة بين الجنسين والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي 

  .والحقوق في العمل

  األرياف في العمالةتعزيز 

بين اإلفريقيين في المناطق  المائةفي  ٦٦ حوالييعيش   .٨٢
الكفاف ومعظم العاملين في اقتصاد . ون فيهالويعم الريفية

من الشباب  المائةفي  ٧٠ حواليويعيش . الزراعي هم من النساء
في القوة  منهمئة افي الم ٥٠ حواليوينخرط  الريفيةالمناطق في 

من بالتالي وتعزيز االستخدام الريفي أساسي . ةالعاملة في الزراع
قيق تح يوآذلك من الرئيس. أجل تحقيق عمل الئق وشامل

 ،المحلي اإلجمالي نمو الناتجاإلنمائية لأللفية وتعزيز  األهداف
إلى و إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بصورة خاصة نظرًا

ويدعو قرار . األزمة المالية واالقتصادية على أفريقيا انعكاسات
للحد العمالة الريفية تعزيز بشأن  ٢٠٠٨مؤتمر العمل الدولي لعام 

من  في األرياف جزءًا العمالةتكون استراتجيات إلى أن  من الفقر
. الوطنية الهادفة إلى القضاء على الفقرالعمالة استراتجيات 

 المنشآتعلى زيادة اإلنتاجية وتعزيز  المكتبوسيرآز دعم 
المستدامة وتوسيع نطاق تغطية الحقوق في العمل والحماية 

  .االجتماعية والحوار االجتماعي

  غير المنظماالرتقاء باالقتصاد 

تصل حصة القوة العاملة  في  ،في بعض البلدان اإلفريقية  .٨٣
 ويتقاضى العمال دخًال. المائةفي  ٩٠االقتصاد غير المنظم إلى 

 ،ما يكون دون عتبات الفقر الوطني غالبَا آثيرًا أو متقلبًا جدًا متدنيًا
وقد يفضي إضعاف النمو االقتصادي . هشةويعملون في ظروف 

الدخل في االقتصاد غير  وتدنيانخفاض التصدير العالمي إلى 
إلى  المكتبقدمه يالذي  عموسيكون الد. المنظم والمناطق الريفية

 بشأنمؤتمر العمل الدولي قرارات  مستندًا علىالدول األعضاء 
المنشآت تعزيز و) ٢٠٠٢(االقتصاد غير المنظم العمل الالئق و

 ٢٠٠٦ ،االستخدام ةعالق ةوتوصي) ٢٠٠٧(المستدامة 
تضمن االرتقاء ي نهجًا متكامًالوسيعتمد المكتب . )١٩٨ رقم(

وتطوير المهارات وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية  آتبالمنش
السالمة وتنظيم العمال  ولوائحوتحسين التقيد بقوانين العمل 

  .وأصحاب العمل

  عمل األطفالمن  والحددعم عمالة الشباب 

المائة من في  ٦٠ي ي أفريقيا جنوب الصحراء، حوالف  .٨٤
. والشباناألشخاص العاطلين عن العمل هم من الشابات  مجموع

بشأن  ٢٠٠٥مؤتمر العمل الدولي لعام وسيدعم المكتب تنفيذ قرار 
بشأن مستهدفة وبرامج سياسات  وضعمن خالل عمالة الشباب، 

روح تطوير المهارات وتطوير التعليم وتدريب مراع للجنسين و
وتطوير التعاونيات وبرامح استثمار  آتالمنشتنظيم المشاريع و

والحصول على  الخاص والعامآثيفة العمالة في القطاعين 
 نظميضًا تحسين أالمكتب وسيعزز . الوساطة المالية واالجتماعية

تية امعلومات سوق العمل من أجل تطوير برامج وسياسات مؤ
ن باب مع تشديد خاص على النساء والشباب المعوقيشلعمالة ال

مؤتمر العمل وسيساعد قرار . العائدين /السابقين والمحاربين
نهج عادل للعمال المهاجرين في اقتصاد بشأن  ٢٠٠٤الدولي لعام 

محنة المهاجرين الشباب ل التصدياإلرشاد في عالمي، على توفير 
 .الذين يشكلون غالبية المهاجرين الجدد

يبين و. مليون طفل أفريقي نشطون اقتصاديًا ٥٠حوالي و  .٨٥
المرتفع على االتفاقيات المتعلقة بعمل األطفال معدل التصديق 

وسيدعم المكتب تنفيذ . على عمل األطفال التزام اإلقليم بالقضاء
 ،أسوأ أشكال عمل األطفال التي تستهدفخطط العمل الوطنية 

إلى تأييد مجلس اإلدارة الترآيز الخاص على استئصال عمل  ًانظر
والتدريب  التعليموفيما  .نوب الصحراءاألطفال في أفريقيا ج

مرتبطان بعمل األطفال وعمالة الشباب، سيدعم المكتب البرامج 
 قابلية االستخدام لدىاألطفال من العمل وتعزيز  انتشالالهادفة إلى 

 .الشباب

   المساواة بين الجنسينب النهوض
. في المائة من النساء ٥يستخدم االقتصاد المنظم أقل من   .٨٦

فرص العمل، تعمل النساء عادة في وإلى ندرة لى التمييز ونظرًا إ
في  ٥٠إلى  ٣٣ في المتوسط نسبةاالقتصاد غير المنظم ويجنين 

وسيكون الدعم . المائة أقل مما يجنين في االستخدام المنظم
تنظيم روح لتعزيز  ةالعمل الدولي منظمةمرتكزًا إلى استراتيجية 

تخفيض استضعاف منشآت  تهدف إلى لدى المرأة، وهيالمشاريع 
العمل والسالمة والصحة في  ظروفالنساء من خالل تحسين 

 إسماع الرأيالعمل والحماية االجتماعية والتنظيم والتمثيل و
المالئمة ومن خالل محاربة  خدمات الماليةالوالحصول على 

وسيزيل ذلك . على النوع االجتماعيالقائم التمييز  جميع أشكال
وسيدعم . وليس أعراضهوراء االستضعاف األسباب الكامنة 

برامج وسياسات فعالة من أجل ة لوضع المكونالهيئات المكتب 
المساواة بين الجنسين ولزيادة معدالت المشارآة في سوق العمل 

وستوفر استنتاجات . لنساءل بالنسبةاألجور الفوارق في وخفض 
ين المساواة ب بشأن ٢٠٠٩مناقشات مؤتمر العمل الدولي لعام 

 .إرشادات إضافية ،الجنسين

  تحسين الحماية االجتماعية
في  ١٠حوالي  اإللزاميتغطي نظم الضمان االجتماعي   .٨٧

. ، معظمها معاشات تقاعديةالمائة من القوى العاملة في أفريقيا
وسيوفر الدعم لتحديث نظم الحماية االجتماعية التقليدية واعتماد 

مجموعة أساسية من  استراتيجيات ضمان اجتماعي مناسبة توفر
وبما . لصالح الفئات المستهدفة الضمان االجتماعي أو تمد نطاقها

 أن أفريقيا هي األآثر تضررًا من فيروس نقص المناعة
برامج قائمة على استنتاجات مؤتمر  ستوضع، اإليدز /البشرية

لمكافحة البالء في المناطق الريفية وفي  ٢٠٠٩العمل الدولي لعام 
وسيستكمل ذلك البرامج الجارية التي . المنظماالقتصاد غير 

 .في القطاع المنظماإليدز / البشريةفيروس نقص المناعة ل تتصدى
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 حوار ال من أجلوالقدرات  النطاقزيادة 
  جتماعي ونهج قائم على الحقوقالا

تحتاج الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية إلى   .٨٨
البرامج القطرية في عمليات تعزيز القدرات للمشارآة بفعالية 

مع وآاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة  وللتعاونللعمل الالئق 
إدماج األولويات المفصلة أعاله في إطار بهدف وشرآاء آخرين 

قليمية اإل التنميةعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وأطر 
لعام منظمة العمل الدولية واستنادًا إلى إعالن . خرىاألوطنية الو

إعالن (بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  ٢٠٠٨
وبرنامج العمل الالئق من أجل أفريقيا  )العدالة االجتماعية

، سُتدعم الهيئات المكونة الثالثية لتسهيل تصميم )٢٠١٥-٢٠٠٧(
ومن ضمنها سياسات قطاعية وآلية ( إنمائية متكاملةوتنفيذ أطر 

حقوق األساسية في العمل والهيكل المن  تستمد أسسها) متسقة
 .الفعال الثالثي

وسُتعزز قدرات مؤسسات الحوار االجتماعي اإلقليمية   .٨٩
وسيوفر أيضًا الدعم لإلسراع في تصديق وتنفيذ . الفرعية والوطنية

 .وبخاصة االتفاقات األساسية ،معايير العمل

  تعزيز شراآات استراتيجية للعمل الالئق

أن أعاله  ةتحقيق النتائج المذآورل اتالسياس اتساقيتطلب   .٩٠
في أطر التنمية اإلقليمية  مكانة بارزةالعمل الالئق  يحتل

 منظمةعزز توبالتالي س. والسياسات االقتصادية الكلية الوطنية
االستراتيجية مع االتحاد األفريقي واللجنة  اشراآاته ةالعمل الدولي

 ماعاتوالجاالقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج واالقتصادية اإلقليمية 

األمم المتحدة اإلنمائي ومجالس النواب ووآاالت أخرى تابعة 
 .لألمم المتحدة والشرآاء اإلنمائيين

 في" توحيد األداء"عملية من  المستخلصةالدروس  وستؤدي  .٩١
إلى مم المتحدة، عملية اإلصالح في األ ضمن نطاقالبلدان الرائدة، 

في أطر عمل األمم على نحو أفضل تعميم العمل الالئق تسهيل 
وسيضمن ذلك أن يصبح العمل الالئق . المتحدة للمساعدة اإلنمائية

عمل  أطرتصوغ للتنمية وبخاصة في البلدان التي س ًارئيسي ًاهدف
 .سنتينالاألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية خالل فترة 

  األمريكتان

 السنواتهر اإلقليم نموًا اقتصاديًا مطردًا خالل أظ  .٩٢
ولكن رغم األداء اإليجابي لسوق العمل، آان خلق . المنصرمة

توزيع الدخل متباينًا المحرز في تقدم الفرص العمل مخيبًا وآان 
عجز آبير في نوعية هناك عالوة على ذلك، ال يزال . وبطيئًا

مؤشرات األساسية الوظائف وال يزال هناك ثغرات هامة بين ال
ونتيجة لذلك، ال يزال . الجنس والعمر واألصل اإلثني حسب

 .عجز في العمل الالئقمواطن اإلقليم يواجه 
بلدان آل  الجارية فيأثرت األزمة االقتصادية والمالية و  .٩٣

 ٢٠٠٩في عام  أبطأنموًا اقتصاديًا في أن شك  وما من. اإلقليم
الفقراء في  خاصةبصورة عن بطالة أعلى تؤثر سيسفر 

 .والمستبعدين اجتماعيًا

تستجيب إلى هي و. وفي هذا السياق، ُحددت أربع أولويات  .٩٤
البرامج القطرية للعمل الالئق في اإلقليم وإلى إعالن العدالة 

وتعكس قرارات مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل  ،االجتماعية
  .الدولي

  جتماعية السياسات اال وتكامل ةالمنتج العمالة
  التباين االجتماعي للتغلب علىدية قتصاالوا

النمو االقتصادي أساسي للتنمية االجتماعية وللعمل الالئق   .٩٥
على العامة في السياسة  ةالعمل الدولي منظمةؤثر تسو. والمنتج

 والعمالةمن أجل النمو  على السواءالصعيدين اإلقليمي والوطني 
يئات المكونة دعم إلى الهالوسيوَفر . الفقر والحد منوالعمل الالئق 

من حيث السياسات الكلية  فحصدوات والقدرة على خالل األمن 
ومن شأن ذلك أن . العملظروف تأثيرها على شروط االستخدام و

الهيئات المكونة الختيار مجموعة السياسات األنسب  اتيعزز قدر
وفي هذا . اإلصالح السياسي التسلسل األآثر فعالية فيوآذلك 
مبادرات تسعى إلى تصحيح  في دعمتب مكال، سيستمر السياق

قتصادية السياسات اال لتكامل وسيتصدى. تشوهات سوق العمل
جتماعية وتعزيز التعاونيات والمنشآت المتوسطة والصغيرة الوا
خضراء الوظائف الوالمساواة بين الجنسين وخلق بالغة الصغر و

وإدماج عمال االقتصاد غير  ةخدمات االستخدام العام وتعزيز
 التنميةالمنظم وتنفيذ سياسات تعزز  االقتصادمنظم في ال

     .والمنشآت المستدامة ةالمحلي ةاالقتصادي

  القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 
  عمالة الشبابب والنهوض

أساسية في  ة إنما هيالحقوق األساسية ومعايير العمل الدولي  .٩٦
. االجتماعيةإعالن العدالة  ذآرهعلى حد ما  ،تعزيز العمل الالئق
تحديًا  ،وعلى نحو خاص في أسوأ أشكاله ،ويثير عمل األطفال
وفي هذا السياق، سيشكل الشباب المجموعة . آبيرًا في اإلقليم

وسيستمر . المستهدفة األولية في البرامج القطرية للعمل الالئق
مكتب في دعم مبادرات من أجل القضاء على عمل األطفال، ال

السكان األآثر استضعافًا سيما بين  له، والمرآزًا على أسوأ أشكا
 .مثل السكان األصليين والعمال المهاجرين

ستعزز البرامج القطرية للعمل الالئق سياسات من أجل و  .٩٧
برامج التدريب المهني القائمة على الكفاءة  ، تشملعمالة الشباب
تنظيم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة روح في العمل و
 .توالتعاونيا

 أبعادآل  بشأناإلحصائية  ومعالجة البياناتوسيبقى تجميع   .٩٨
قرارات الهيئات المكونة تسترشد بها وسيلة حيوية  ،سوق العمل

 .وإجراءات منظمة العمل الدولية

 الحوار االجتماعي من أجل تطبيق البرامج 
  القطرية للعمل الالئق في اإلقليم

سياسات العمل  أساسي لوضعالحوار االجتماعي   .٩٩
أصحاب وتعاون الحكومات فضًال عن منظمات . واالستخدام

ال سيما في أوقات األزمات ، أمر حاسم العمالالعمل ومنظمات 
االقتصادية حيث ثبت أن الحوار االجتماعي وسيلة ممتازة لتحقيق 

آأولويات يعتبر اإلقليم  وسيظل. في اآلراء بشأن السياسات توافق
العمال وتحديث منظمات ل وتقوية منظمات أصحاب العم ،أساسية

 والتالحمإدارات العمل وتعزيز الهيكل الثالثي آوسيلة للتنمية 
تدعيم عناصر آعنصر من السديدة االجتماعي واإلدارة 

إسهام في  وآعاملوفي هذا السياق . الديمقراطية والحد من الفقر
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تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي، سينصب ترآيز خاص على 
الجيدة واحترام المبادئ والحقوق  صناعيةالعالقات التشجيع 

تقوية  ومن شأن. المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 أآثر أمنًا فيضمان ظروف أن تساعد على عمليات تفتيش العمل 

تعزيز تدعيم البرامج  سيتواصلوفي الوقت ذاته، . مكان العمل
 .وار االجتماعيالقطرية للعمل الالئق آأداة تشغيلية من خالل الح

  الحماية االجتماعية للجميعتوفير 

العجز األساسي في الحماية االجتماعية في اإلقليم هو   .١٠٠
المتدنية فضًال عن مجموعة المخاطر المغطاة ونوعية  اتغطيته
وسيولى انتباه خاص إلى السياسات الهادفة إلى ضمان . الحماية
ومن  ،اإلهمالية اجتماعية أساسية للمجموعات األآثر إصابة بحما

ن والنساء وضمنها عمال االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجر
ن ون والسكان المستبعدون عن العمل والسكان األصليووالعاطل
 .عمومًا

مكتب جهود مختلف البلدان لضمان أفضل السيدعم و  .١٠١
االشتراآات القائمة على نظم التغطية ممكنة من خالل استعمال 

آخذًا في عين االعتبار اآلثار  ،راآاتاالشتالقائمة على وغير 
المحتملة الناجمة عن األزمة االقتصادية والمالية على نظم الحماية 

  .االجتماعية

تحرز بلدان اإلقليم تقدمًا هامًا في السالمة والصحة و  .١٠٢
وسيستمر . المرتبطة بالعملواألمراض والحوادث المهنيتين 

منع مثل هذه د في تساعيمكن أن مكتب في دعم التدابير التي ال
آثر عرضة األمراض وإعطاء أولوية للقطاعات األحوادث وال

 .للخطر وألضعف فئات العمال

 الدول العربية

غرافية وسياسية تتقاسم الدول العربية تحديات ديمو  .١٠٣
اقتصادات  تضموهي . واجتماعية واقتصادية رغم اختالف سماتها

متضررة ضعيفة و ًالتمر بمرحلة انتقالية ودو ًاغنية بالنفط وبلدان
يعاني آل بلد في و. من الصراعات فضًال عن بلدان أقل نموًا

الشباب والمتعلمين غالبًا يمس مرتفع من معدل بطالة تقريبًا اإلقليم 
سمات تتقاسم تعقيدات سوق العمل اإلقليمي  أنغم رو. والنساء

 إلى حدهيكلية مع أقاليم أخرى إّال أن دينامية سوق العمل فريدة 
نموًا في  األسرعمع القوة العاملة  ةجمود مستمرأوجه فيه تعايش ت

 .العالم
سياسي إلى حوار  ٢٠١١ -٢٠١٠الفترة تستند أولويات و  .١٠٤

مع الحكومات والشرآاء االجتماعيين في سياق  متواصلو استباقي
من أجل  اإلجراءاتوحشد  الالئقصياغة البرامج القطرية للعمل 

. خاصة بالعمل الالئق أبعادحول  ميةإقليالتغيير من خالل أحداث 
 جتماعيةالقتصادية االتزايد التحديات الألولويات هذه ا وتتصدى

نمو االقتصادي العل اتجاهات فتتفاقم بالتي و اإلقليم يواجههاالتي 
الناتج عن  اجتماعي تباينالالمعيشة و مستوياتالوطني وانخفاض 

 .االقتصادية والمالية األزمة
عمل الالئق في جميع النهوض ببرنامج طلب تحدي اليتو  .١٠٥
وتتابع  األولوياترغم أن  ،إلصالحل نهجًا شامًال اإلقليم أنحاء

وستعتمد بصورة  .البلدان فيما بينستختلف اإلصالحات السياسية 
 اإلصالحالسياسية والموارد الوطنية وتقدم  اإلرادةرئيسية على 
اجة إلى نهج وال تقلل الح. ونوعية المؤسسات اآلنالمحرز حتى 

 .اإلصالحفي النهوض ببرامج  أهمية التدرجشامل من 

الشاملة مواضيع بال اإلقليموسيسترشد النشاط في أرجاء   .١٠٦
والتي العدالة االجتماعية،  نوإعالبرنامج العمل الالئق الواردة في 
 األساسيسياسات المالية واالقتصادية في ضوء الهدف ال تبحث في

 العمالةع البرنامج وسيض .االجتماعية تعزيز العدالةالمتمثل في 
والعمل الالئق في صدارة السياسات االجتماعية  والكاملة ةالمنتج

الفاعليات مع  ستراتيجيةالاعم الشراآات ّدوست. واالقتصادية
لضمان نهج أآثر شمولية ومشارآة  الدولية والوطنية واإلقليمية

 اإلقليمقدرة  تقويةل وتوخيًاإلى ذلك،  باإلضافة. البرامج لوضع
، سينصب على الصمود في وجه مزيد من الصدمات المالية

مجموعة متكاملة من التدخالت السياسية  وضععلى  الترآيز
 وإرساءليات الحماية االجتماعية وتقوية آ العمالةالهادفة إلى دعم 
سليمة مستندة إلى الحقوق االجتماعية  اجتماعية سياسات اقتصادية

وتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والحوار االجتماعي 
 .التنمية البشرية والعمل الالئق والترآيز على

 وسياسات  ةمنتجالعمالة الدعم 
  الشاملة سوق العمل

اعتماد  لتشجيعالتقني والخدمات االستشارية  سيقدم الدعم  .١٠٧
وتنفيذ سياسات  ووضع، )١٢٢رقم ( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة، 

البيانات القدرات الوطنية لجمع  وسيجري تعزيز. استخدام وطنية
دعم يوس. وضمان الرصد الفعالمن أجل وضع السياسات وتحليلها 
سوق العمل  اتوالوطنية لتحليل دينامي اإلقليميةالمؤسسات  المكتب

لتنوير  منتظمة إقليميةرير امن خالل مبادرات تنمية القدرات وتق
 وسيجري دعم وتقوية. القرارات بشأن االقتصاد الكليصانعي 

 نظمومن ضمنها  ،المستهدفة للشباب النشطةج سوق العمل مبرا
شبكات  نشأُتوس. على مختلف األصعدة ،الوساطة في سوق العمل

ووطنية لتقاسم أفضل الممارسات وبناء القدرات  إقليمية معارف
 .تقديم الخدماتلتحسين االستدامة في 

مجال في  ةلدوليأفضل ممارسات منظمة العمل ا كيفتوست  .١٠٨
الدعم على  وسيرّآز. قات الوطنيةالسيا معالمهارات  تطوير

 للتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين، ةفعال سياسات ونظم استحداث
دعم الجهود الوطنية  ويشمل ذلك. لسوقتستجيب الحتياجات ا
الستهداف  مهنيالتأهيل لتقديم الفعالة  الرامية إلى وضع نظم

 .أفضل للشابات

تنظيم المشاريع  روحبرامج من أجل تعزيز وستوضع   .١٠٩
. األعمالتقييم بيئة عمليات إلى  والعمل للحساب الخاص استنادًا

النساء والمساواة بين تديرها ستكمل ذلك بتنمية منشآت وسُي
ة، واستحداث منهج المحليالتنمية الجنسين في العمل في مجال 

 يمقدمدرة التقنية لالقسيجري تقوية و. تنظيم المشاريعل يتعليم
تحسين ل ،صغيرة ومؤسسات الدعمالمتوسطة والمنشآت للخدمات ال

 .تقديم خدمات الدعم القائمة على االحتياجات والموجهة تجاريًا

 لتشمل توسيع نطاق الحماية االجتماعية 
  المستضعفينلعمال ا

لدعم توسيع  والتدريبالمساعدة التقنية  المكتبقدم يس  .١١٠
سيستخدم و. إدارتهاالجتماعي وتحسين  نطاق تغطية الضمان

على استقصاء الضمان االجتماعي آأداة جديدة لمساعدة البلدان 
ستمر يوس. وخارجه اإلقليمضمن ذاتي  َمعَلموضع رصد التقدم و

في توفير الخدمات االستشارية الهادفة إلى سد فجوة  المكتب
مجموعة ضمان اجتماعي أساسي فضًال عن  وإرساءالتغطية 

 وستضمن. ية قدرات المؤسسات على التخطيط والتنفيذتقو
طنية ان االجتماعي في أطر السياسات الوتدخالت تعميم الضمال
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التوافق مع ، آما ستضمن القانونية واالقتصادية والمالية
 .المالية واالقتصادية واالجتماعية اإلصالحات

البرامج القطرية للعمل الالئق على حماية  سترآزو  .١١١
 بشأنالسياسي  اإلرشادوتوفير  استضعافًاألآثر المجموعات ا

اإلدارات وتقوية قدرات على الصعيد الدولي هجرة اليد العاملة 
 اإلصالحوستشدد جهود التوعية ودعم . في وزارات العمل المعنية

مواضيع العمل الالئق وإدارة هجرة اليد العاملة على المعياري 
لتنمية والهجرة وتوسيع ا روابط وتعزيزوحماية العمال المهاجرين 

 .نهج قائم على الحقوق باالستناد إلىالتعاون الدولي  نطاق

  العمل والحوار االجتماعي إدارةتحسين 

توفير المساعدة التقنية للدول في  المكتبستمر يس  .١١٢
وبخاصة  ،للتصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها األعضاء

النقابية والحق في  الحرية في مجاالتتدارك العجز في التصديق 
الحوار  آلياتوستعزز . العمل وإدارةالتنظيم والمفاوضة الجماعية 

تنشيطها، إعادة  وأعمل ثالثية  لجان إنشاءاالجتماعي من خالل 
في الحوار  للضلوعتقوية قدرات الهيئات المكونة  ومن خالل

المقدم التقني  وسيضمن اإلرشاد. التشريعيالسياسي والعمل 
قوانين العمل مع المعايير الدولية  إصالحاتتساق للحكومات ا

وتعزيز آليات  بقدر أآبر مؤاتيةوجعلها نظم إدارات العمل تقوية و
 .الحديثة تفتيش العمل

  اتدعم انتعاش البلدان المتضررة من األزم

الترآيز ب اتالدعم للبلدان المتضررة من األزمسيصمم   .١١٣
مع المناسب اق تسالا المستضعفة، بحيث يضمنعلى المجموعات 

 ستعزز قدراتو. متحدة للمساعدة اإلنمائيةألمم الأطر عمل ا
فعالة في المبادرات المحلية المشارآة ال لضمانالهيئات المكونة 

وستترجم السياسات الوطنية التي . للتنمية االقتصادية االجتماعية
المهارات إلى استراتيجيات وطنية مرنة  وتطويرلبطالة ل تتصدى
تستهدف مؤسسات سوق عمل أقوى وتنتج معلومات  ومتكاملة

 .إليهاسوق عمل يمكن االعتماد 

  آسيا والمحيط الهادئ

، ستعكس البرامج ةاالجتماعي العدالةتماشيًا مع إعالن   .١١٤
منظمة العمل الدولية المتكاملة  إستراتيجيةالقطرية للعمل الالئق 

على  للعمل المرآز أداة وستكون بمثابةوالشاملة للعمل الالئق 
 ةالمشترآ اتحديتتضمن التو. البلدان والشراآات معها ودعمها

الخارجي والتجارة  االستثماروسياسات  اإلقليمي التكاملللبلدان 
 تغيروعجز المهارات والنقص في فرص العمل الالئق وتأثير 

لنمو غني بالوظائف والحد من  اتالمناخ والبيئة واتساق السياس
األزمة االقتصادية  آثارني على تدارك وسيرآز الدعم التق. الفقر

والمالية وتأثيرها المتوقع على االقتصاد الحقيقي واستهداف 
متأثرة مثل العمال المهاجرين والنساء الالقطاعات أو المجموعات 

الخمس لعقد آسيا للعمل  اإلقليميةوذلك ضمن األولويات  ،والشباب
لس اإلدارة ومؤتمر بقرارات مج واسترشادًا أدناه،المقدمة  ،الالئق

األمم  إصالحمن المستمدة الخبرات  وستكون. العمل الدولي
 وفيتنامالمتحدة في باآستان  األممتوحيد أداء المتحدة ومبادرات 

األمم المتحدة ومنظمة بين شراآات ل ، بمثابة المرشدوبلدان أخرى
ني واستراتيجيات حول العمل الالئق والتعاون التقالعمل الدولية 

الطبيعية  الكوارثونظرًا إلى ضعف آسيا تجاه . المواردحشد 

 وانتعاش اتاألزماالستعداد لمواجهة  يعتبر ،من األزمات وغيرها
جهود معززة لتقوية  وستبذل. من األولويات أولوية ،سبل المعيشة

سيا وستسهل شبكة آ. األزمات لمقاومةالهيئات المكونة قدرات 
بين  المعارفل الالئق تقاسم والمحيط الهادئ للمعارف حول العم

الترآيز على احترام معايير العمل  وسينصب. الهيئات المكونة
 .فترة السنتين طوالوالحوار االجتماعي  ةالدولي

  التنافسية والوظائفالقدرة و اإلنتاجيةتزايد 

وتوسيع  الوظائفإلى نقل  اإلنتاجيةيمكن أن يؤدي نمو   .١١٥
 الثرواتخلق أن ي أيضًاغير أنه يمكن  ،الفجوات في الدخل

حوالت ت إلىتغير المناخ والقيود البيئية  يفضيوفيما . الوظائفو
ستهالك وأسواق العمل، يمكنها أن تشجع الاإلنتاج وفي اآبرى 

الجهود المتضافرة و. االبتكار التكنولوجي والوظائف الخضراء
الستخدام مستدام يربط أساسية بالتالي  ،سقةنحو سياسات مت

 ويدعمقتصاد غير المنظم والزراعة عة النمو باالسريالصناعات 
وستدعم البحوث والمعلومات حول . المستدامة آتتنمية المنش

الهيئات المكونة  ،والممارسات الحسنةالعامة دروس السياسة 
عزز ُتوس. ةالمستدام والعمالةلتعزيز الوظائف الخضراء 

ر العمل العمل التدريجية التي تضمن احترام معاييمكان ممارسات 
وسيولى اهتمام . واألجر العادلالمهنيتين والسالمة والصحة 

المهارات ونظم تجهيز العمال، ومن  تطويرسياسات خاص ل
في ضمان الوظائف المنتجة ل المعوقون،األشخاص  منهمض

وال يزال أساسيًا العمل على بيانات . المتغيرةسوق العمل  ظروف
التقدم المحرز نحو  مراعية للجنسين وتحليل رصدال اإلحصاء

  .العمل الالئق

  حسين إدارة سوق العملت
ال يزال تحقيق توازن بين حاجات العمال لألمن الوظيفي   .١١٦

. وبين مطالب المنشآت بالمزيد من الكفاءة والمرونة يشكل تحديًا
الهيئات المكونة ومؤسسات  معارفعلى تدعيم المكتب عمل يوس

جتماعي والهيكل الثالثي سوق العمل وقدرتها الستعمال الحوار اال
والفقر ونمو  وانعدام المساواةالمرونة واألمن  لمعالجة مسائل

وسترآز المساعدة أآثر فأآثر على قانون . االقتصاد غير المنظم
العمل في مكان عالقات الالعمل وإصالحات سوق العمل وتحسين 

األصعدة القطاعية على ومهارات المفاوضة الجماعية في المنشأة و
قوية الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي وتحديث إدارة العمل، وت

. رواألجإدارة  خدمات االستخدام ونظمووال سيما تفتيش العمل، 
وقاعدة البيانات شبكة المعارف  إلى الوصولمد نطاق  وسيؤدي
في إدارة سوق رصدًا أفضل  اترصد التغييرإلى تسهيل اإلقليمية 
 .العمل

  الجتماعيةتوسيع نطاق الحماية ا
هناك تزايد في الطلب على تحسين نظم الحماية   .١١٧

من زيادة تقلب االقتصاد وتعزز اإلنتاجية  تحمياالجتماعية التي 
وتتطلب مجموعة الضمان  .وتقدم الرعاية للسكان المسنين

 والرعايةتجمع بين تحويالت الدخل التي  ،األساسياالجتماعي 
تستند إلى  قطريةبادرات م ، اتخاذالصحية لمن هم أآثر استضعافًا

وستستمر الحملة العالمية بشأن توفير الضمان . نهج توافقي
، االجتماعي والتغطية للجميع بدعم تغطية أوسع لنظم اإلعانات

الجميع وال سيما عمال االقتصاد غير المنظم والنساء  تشمل
وسترآز . والعاطلين عن العمل والعمال المهاجرين والفقراء

البلد ومنابر لبناء  ممارساترشاد سياسي وتحليل المساعدة على إ
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والتعاون التقني لتحسين اإلدارة  انالتوافق وتقاسم خبرات البلد
، ممكنًاومتى آان . المالية لنظم اإلعانات واالستدامةوالتنظيم 
 المتكاملجهود الحماية االجتماعية في نهج التنمية المحلية  ستدرج

لعمل الالئق المرآزة في المناطق لمنظمة العمل الدولية وبرامج ا
 وسيجري التصدي لمسائل. لتخفيض الفقر وانتعاش سبل المعيشة

وشواغل المهنيتين تحسين ظروف العمل والسالمة والصحة 
ات ـاالستراتيجيي ـف اإليدز /ريةـالبش فيروس نقص المناعة

 .ات السياسيةـة واالستجابـالتشغيلي

 القضاء على عمل األطفال وخلق 
  رص للشبابفال

وبطالتهم الشباب  وبطالةيحتم تعايش عمل األطفال   .١١٨
وترآز . استجابة متكاملة في السياسة والعمل الجزئية

ساسية على إدماج شواغل عمل األطفال وعمالة األستراتيجيات الا
تحسين االنتقال من لالشباب في أطر واستراتيجيات التنمية الوطنية 

العمل الدولية الهيئات المكونة وتدعم منظمة . المدرسة إلى العمل
أدوات  ؛رف حول سوق عمل الشباباالمع: التالية تمجاالالفي 

 مكافحة ؛التي تستهدف الشباب آتالمهارات وتنمية المنشلتطوير 
تصمم نماذج لزيادة  ؛ز ظروف العمل الالئقيعمل األطفال وتعز

م مع رابطة أم االستراتيجية شراآات؛ الاإلرشاد السياسي األثر؛
آلسيا والمحيط االقتصادي جنوب شرق آسيا ورابطة التعاون 

جماعة وستكثف . التدخالتوعلى المنهجيات  البّينات تقييم ؛الهادئ
الشباب في آسيا والمحيط  المعارف عنشبكة  الممارسين، المسماة

من بين  المستخلصةالهادئ، تقاسم المهارات الحسنة والدروس 
برامج عمل  ترسى الصالت بينوس .وممارسيها اتصناع السياس

 .األطفال وعمالة الشباب من خالل نهج قائم على دورة الحياة

  هجرة اليد العاملة إدارةتحسين 
إلى المبادئ المعيارية الواردة في  االستجاباتتستند   .١١٩

اإلطار متعدد األطراف بشأن الهجرة واستراتيجية الهجرة 
ومراآز االمتياز المؤسسات اإلقليمية  معاإلقليمية والشراآات 

المعلومات والتدريب ووتقاسم المعارف . الخاصة بالهجرة
أساسية من أمور  ، إنما هيوالتوعية ومنابر الحوار االجتماعي

وسترآز المساعدة على نماذج اتفاقات ثنائية حول . أجل العمل
واستخدامها وقابلية نقل إعانات الضمان المهاجرة قبول اليد العاملة 
الخاصة  االستخدامفضل الممارسات لتنظيم وآاالت االجتماعي وأ

لجمع المعلومات وتقويم  االستقصائيةومنهجيات الدراسات 
الوظائف من خالل  مطابقةاالختالالت في المهارات وتحسين 

المهارات واالستعمال الفعال مواصفات العامة و التوظيفخدمات 
آاء لتحويالت المهاجرين وزيادة قدرات إدارة العمل والشر

حقوق العمال المهاجرين، وال سيما العامالت  لصوناالجتماعيين 
بيًا باألزمة المهاجرات ومن يعملون في قطاعات تأثرت سل

  .الماليةواالقتصادية 

  أوروبا وآسيا الوسطى

  من خاللتنفيذ العمل الالئق 
 شراآات في أوروباال

تسترشد األولويات بإعالن العدالة االجتماعية سوف   .١٢٠
ألوروبي الثامن في لشبونة جات االجتماع اإلقليمي اواستنتا

من المتوقع أن يكون لألزمة االقتصادية و). ٢٠٠٩فبراير / شباط(

والمالية أثر سلبي على سوق العمل والوضع االجتماعي في 
وستؤثر بصورة خاصة على بلدان أوروبا الوسطى . أوروبا

ارتفاع  آسيا الوسطى، وهي بلدان تعاني منبلدان والشرقية و
. العجز في الحساب الجاري وانخفاض نصيب الفرد من الدخل

هذه البلدان للتخفيف من أثار األزمة على  وسيساعد المكتب
وذلك من خالل اإلرشاد  ،واالستخدام واليد العاملةالمجتمع 

وفي . الجنسانيالبعد  ، مع مراعاةة التقنيةالسياسي والمساعد
عم البلدان المرشحة لعضوية د المكتب فيستمر يالوقت ذاته، س

المرشحة لعضوية االتحاد شبه االتحاد األوروبي والبلدان 
األوروبي في مجاالت أساسية في العمل الالئق ضمن عملية 

وفي هذه المجموعة من البلدان فضًال عن بلدان أوروبا . االنضمام
في تقوية حقوق العمال  المكتبساعد يالشرقية وآسيا الوسطى، س

 على خلقنشآت أآثر إنتاجية واستدامة وأآثر قدرة وجعل الم
ة العمال لالستخدام ورفع ينوعية حسنة من الوظائف وتحسين قابل

  .المعيشة مستويات
من خالل البرامج  بصورة رئيسيةسُتنفذ هذه األهداف و  .١٢١

القطرية للعمل الالئق وتعزيز العمل الالئق في البرامج 
وسترآز البرامج . ة والوطنيةاالجتماعية اإلقليميواالستراتيجيات 

 هاالقطرية للعمل الالئق على تقوية مهارات صياغة السياسة وتحليل
صناع القرار من الحكومات والشرآاء االجتماعيين فضًال لصالح 

عمل والمساعدة االجتماعية للمجموعات السوق  خدماتعن دعم 
وال يزال التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات  .المستضعفة

. مشارآة ثالثيةضمان أولوية آبيرة مع الترآيز على  ،قليميةاإل
العمل ب النهوضوسيؤدي العمل مع االتحاد األوروبي إلى تعزيز 

الالئق للجميع والعولمة العادلة من خالل سياسات االتحاد 
 .األوروبي الداخلية والخارجية

  تحسين اإلدارة من خالل الحوار االجتماعي 
  والحقوق في العمل

بلدان جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول أمام زال  ما  .١٢٢
شرآاء المؤاتية لقيام المستقلة مهمة هائلة لخلق الظروف 

. بّناءلالشتراك في حوار اجتماعي أقوياء ستقلين واجتماعيين م
لرسم معالم مجموعة وينبغي أن يصبح الحوار االجتماعي وسيلة 

المجتمع وعلى  السلبية علىالصحيحة لمواجهة النتائج  السياسات
دعم تنمية لو ،األزمة االقتصادية والماليةسوق العمل، بفعل 

األولويات تتمثل زالت  وما. أمدًا اجتماعية واقتصادية أطول
فضًال عن مؤسسات  الجماعيةتقوية آليات المفاوضة بالتالي في 

الشرآاء  اتقدربناء الحوار االجتماعي على األصعدة آلها و
هم على االشتراك في الحوار االجتماعي جتماعيين لمساعدتالا

  .بصورة فعالةوعملية صنع السياسات 
ستتضمن أهداف أخرى مكافحة التمييز ضد المجموعات و  .١٢٣

بما في ذلك االتجار بالبشر  ،وانتهاك حقوق العمال المستضعفة
من خالل تعزيز التصديق على  وسيتم ذلك. وعمل األطفال

ذات تفاقيات العلى اوالدولية االتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل 
وسترآز الجهود . ولوية في مجاالت أخرى من العمل الالئقاأل

االتفاقيات المُصدق عليها في  أن تتجلىأيضًا على ضمان 
وتحقيقًا . في الممارسات اليومية وأن تحترمالتشريعات الوطنية 

السياسية والقانونية والمساعدة في المشورة  بسيقدم المكت ،لذلك
سين آليات التوفيق في منازعات العمل وتقوية إدارات العمل تح

 .ال سيما تفتيش العمل ،الوطنية

  انوعيتهو العمالةالتوفيق بين آمية 
 فالعديد من. ما يزال استحداث العمالة غير مرٍض  .١٢٤

السالمة والصحة فيها معايير جديدة متدنية األجور والوظائف ال
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ال سيما في  ،االجتماعيدون المطلوب وال تغطيها نظم الضمان 
المتدني والبطالة  األجرظواهر  وتنتشر. االقتصاد غير المنظم

واالستخدام غير المنظم والنقص في تغطية  والبطالة الجزئية
 وستحرم األزمة االقتصادية عماًال. الضمان االجتماعي والفقر

استحداث وظائف جديدة وتؤدي إلى  وتحد منآثيرين من وظائفهم 
وعائالتهم  الفائضين عن الحاجةضع االجتماعي للعمال تفاقم الو

بالتالي العمل  المكتبكثف يوس. فضًال عن الفقراء في صورة عامة
ستمر في مساعدة يوس. على توفير المساعدة للعمال المسّرحين

سياساتها المتعلقة باالستخدام وسوق العمل وتحسين  لتنقيحالبلدان 
آما . لتفاوت في الدخلوتدارك اتساع ا وضع آليات لألجور

 والتعليم المهنيين بهدفساعد في تحسين النظم الوطنية للتدريب يس
 ،المهارات لفرص استخدام جديدة القابلية لالستخدام وتطويرزيادة 

منشآت الواستدامة بما في ذلك الوظائف الخضراء ودعم إنشاء 
آثيف العمالة في الهياآل تعاونيات وتحفيز العمل الصغيرة وال
توسيع نطاق تغطية الرامية إلى وتعزيز السياسات  ألساسيةا

 .لجميعلتشمل االضمان االجتماعي 

حماية حقوق العمال المهاجرين  من األولويات زال ماو  .١٢٥
هجرة األدمغة وتشجيع عودة العمال المهاجرين من  والحيلولة دون

بلدان منتج للتحويالت في الستعمال االلوظائف واخلق تقوية خالل 
أما  .المضيفة البلدانفضًال عن دمج العمال المهاجرين في  ل،األص

في االستخدام المساواة بين الجنسين استمرار الثغرات على صعيد 
، فسيجري التصدي لها واألجور والتوفيق بين العمل والعائلة

المهنيتين والصحة لسالمة لوسُتصاغ البرامج الوطنية . صراحة
نظم التقاعد  المكتب أيضًا أداءل حليوس. المكتبمن وسُتنفذ بدعم 

وسُتستعمل الدروس . التي ُأصلحت في أوروبا الوسطى
نظم المعاشات لتوفير اإلرشاد من أجل تحسين  المستخلصة

 اتإعانفي بلدان أخرى للمساعدة على ضمان مستويات  يةالتقاعد
عمال غير ال لتشملالئقة للعمال المتقاعدين وتوسيع نطاق التغطية 

. للنظمبالتزامن مع الحفاظ على االستدامة المالية  منظمينال
بناء تقوية إدارة سوق العمل من خالل بذل الجهود لستمر يوس
  .العامة التوظيفال سيما خدمات  ،مؤسسات سوق العمل اتقدر
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  الجنسين المساواة بين
إعالن العدالة االجتماعية بأّن المساواة بين المرأة  يقّر  .١٢٦

أ من برنامج العمل الالئق، وأن المساواة بين والرجل جزء ال يتجز
الجنسين وعدم التمييز مسألتان مترابطتان في األهداف 

والمساواة بين الجنسين . االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية
مكّرسة في حقوق اإلنسان وتشكل عنصرًا أساسيًا للسياسة 

ما أنه االقتصادية السليمة المنجزة من خالل الحوار االجتماعي، آ
وعليه، . ال غنى عنها لتحقيق العدالة االجتماعية والعولمة العادلة

فإّن االستراتيجيات الختامية تتضمن شروحات حول الطريقة التي 
سُتعتمد إلدراج المساواة بين الجنسين وعدم التمييز عند تحقيق آل 

 .نتيجة من النتائج المنشودة

نسين نهجًا ذا الج المساواة بينتطبق استراتيجية إدماج و  .١٢٧
ابتداًء  - أوًال، تعالج جميع استراتيجيات البرنامج والميزانية. شقين

من جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وصوًال إلى 
االحتياجات الخاصة والمختلفة في  -البحوث والمشورة السياسية 
ثانيًا، ترمي التدخالت المستهدفة . غالب األحيان للنساء والرجال

وتمكين المرأة في عالم التمييز على أساس الجنس، لى تخطي إ
. تقاسم مسؤوليات الرعاية بشكل منصفوالدعوة إلى العمل 

ويساعد هذا النهج على تجنب التدخالت التي ال تراعي قضايا 
من خالل  ،انعدام المساواة تؤدي إلى استمرارالجنسين والتي 

من مبادرات منظمة ء على السواضمان أن يستفيد النساء والرجال 
 .العمل الدولية على قدم المساواة

الجنسين في  للمساواة بينوتتضمن العناصر الرئيسية   .١٢٨
التصديق على االتفاقيات الرئيسية : االستراتيجيات الختامية ما يلي

وتطبيقها، بما في ذلك  ١  األربع المعنية بالمساواة بين الجنسين

                                                      
في (، واتفاقية التمييز )١٠٠رقم ( ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور،    ١

مال ذوي ، واتفاقية الع)١١١رقم ( ١٩٥٨، )االستخدام والمهنة
، واتفاقية حماية األمومة، )١٥٦رقم ( ١٩٨١المسؤوليات العائلية، 

  ).١٨٣رقم ( ٢٠٠٠

ن العمال المنزليين؛ البرامج اتجاه وضع معيار دولي بشأفي العمل 
اإلقليمية بشأن األبعاد الجنسانية للعمل الجبري والعمل سدادًا لدين؛ 
تعزيز الجهود لمكافحة عمل األطفال، والسيما عمل الفتيات 
المستضعفات؛ تقليل الحواجز المطروحة أمام النهوض بروح 

في المبادرة لدى المرأة؛ تمكين المرأة من خالل اتخاذ إجراءات 
اإليدز؛ / مكان العمل للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

وسيتم . ترويج المشارآة على قدم المساواة في الحوار االجتماعي
ستتوصل إليها لتي بفضل الحصائل اتوفير المزيد من التوجيه 

بعنوان  ٢٠٠٩مؤتمر العمل الدولي في دورته لعام مناقشة 
 ".مل الالئقالع صميمالمساواة بين الجنسين في "

، سيتم "األداءتوحيد "وفي إطار إصالح األمم المتحدة و  .١٢٩
تقاسم الممارسات الجيدة لمنظمة العمل الدولية، والريادة المعترف 

المساواة بين الجنسين من خالل الحوار  تعزيزبها في لها 
االجتماعي، والهيكل الثالثي، وعمليات التدقيق التشارآية للتحقق 

لجنسين مع شرآاء األمم المتحدة لتشجيع محاآاة ا المساواة بينمن 
 .المسائل المتعلقة بعالم العمل وإدماجها

وتتضمن االستراتيجيات واألدوات ذات الصلة على نطاق   .١٣٠
المساواة  من أجلخطة عمل منظمة العمل الدولية : المنظمة ما يلي

 المساواة بينبين الجنسين؛ عمليات التدقيق التشارآية للتحقق من 
نوعية البرامج القطرية للعمل الالئق؛  ضماننسين؛ آلية الج

مرآز التدريب البحوث والمطبوعات؛ الدورات التدريبية مع 
 )مرآز تورينو(الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو 

بشأن تقاسم المعارف واالرتقاء بمهارات التوعية؛ التعاون التقني؛ 
  .لمعنية بقضايا الجنسينحشد شبكة منظمة العمل الدولية ا
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  اإلطار االستراتيجي

  العمالة: الهدف االستراتيجي
  خلق المزيد من الفرص للمرأة والرجل تضمن لهما عمًال ودخًال الئقين

ّن الفقر المستمر وتزايد التفاوت في الدخل وتباطؤ النمو إ  .١٣١
ة المالية واالقتصادي األزمةبفعل  حاليًا الموّلد للوظائف أمور تتفاقم

 عزيزويبرز ذلك ضرورة أن تقوم جميع البلدان بت. وتغير المناخ
ويعيد إعالن العدالة االجتماعية . النمو الشامل والغني بالوظائف

التأآيد على أهمية المهمة الموآلة إلى الدول األعضاء وإلى منظمة 
العمل الدولية لوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق في 

 . ت االقتصادية واالجتماعيةصميم السياسا

وستسترشد استراتيجية منظمة العمل الدولية للنهوض   .١٣٢
 :، وسوف تتضمن النتائج التاليةنامج العمالة العالميبرب بالعمالة

  سياسات منسقة ومتسقة لتوليد نمو شامل غني بالوظائف؛  "١"
سياسات تطوير المهارات لزيادة قابلية العمال لالستخدام   "٢"

   التنافسية للمنشآت وشمولية النمو؛ والقدرة

سياسات وبرامج ترمي إلى تشجيع المنشآت المستدامة   "٣"
  .وروح تنظيم المشاريع

سوف ترّآز النتائج على الدعم الذي يقدمه المكتب و  .١٣٣
للهيئات المكونة بشكل يزيد من فرص العمالة المنتجة، السيما 

التدخل  اتوسيتحقق ذلك من خالل عملي. بالنسبة إلى الشباب
األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج  المنسقة التي تتمحور حول

وسيشجع المكتب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال . العمل الالئق
من خالل استخدام القائمة المرجعية الخاصة بنوع الجنس، وهي 
عبارة عن أداة تشمل المجاالت السياسية الواردة في برنامج 

 .العمالة العالمي
وتتضمن االستراتيجية وضع نهج شامل إلدارة المعارف،   .١٣٤

يضم دورة بحوث متكاملة وتقاسم المعارف وإقامة الشبكات مع 
الشرآاء الخارجيين، سعيًا إلى التوعية السياسية والتعاون التقني 

 .والرصد وعمليات تقييم األثر

  

خلق المزيد : الهدف االستراتيجي
من الفرص للمرأة والرجل تضمن 

  لهما عمًال ودخًال الئقين

٣ ٢ ١ 

  الميزانية العادية المقترحة 
 ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير اإلنفاق من خارج 
 ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة  الميزانية

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير الحساب التكميلي 
للفترة  للميزانية العادية

٢٠١١-٢٠١٠   
 )يات المتحدةبدوالرات الوال(

: النمو الشامل الغني بالوظائف  - ١
حصول المزيد من النساء والرجال على 
و ـالعمالة المنتجة والالئقة من خالل النم

 الشامل الغني بالوظائف

63 419 565 80 300 000 

 

   

تطوير المهارات : تطوير المهارات  - ٢
الستخدام والقدرة يزيد قابلية العمال ل

 التنافسية للمنشآت وشمولية النمو
38 332 447 37 000 000 

   

المنشآت : المنشآت المستدامة  - ٣
 000 600 47 478 605 39 المستدامة تولد وظائف منتجة والئقة

 000 000 30 000 900 164 490 357 141 المجموع

  490 257 336  مجموع الموارد المقدرة للهدف االستراتيجي
  

30 000 000 
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النمو الشامل حصول المزيد من النساء والرجال على العمالة المنتجة والالئقة من خالل   :١النتيجة 
  الغني بالوظائف

  االستراتيجية

إّن استحداث فرص توفر العمالة المنتجة والالئقة للنساء   .١٣٥
غير أّن اتجاهات النمو . ًاطردوالرجال يتطلب نموًا اقتصاديًا م

ومن شأن األزمة المالية . األخيرة لم تكن شاملة وغنية بالوظائف
ن البطالة أو البطالة واالقتصادية أن تجعل ماليين الناس يعانون م

 .الجزئية في االقتصاد غير المنظم أو حتى من الفقر
مجموعات الحوافز المعاآسة  ترّآز االستراتيجية علىو  .١٣٦

وقصيرة األجل والتي تعطي األولوية للعمالة  للدورات االقتصادية
آما تعالج الحاجة متوسطة . والمداخيل للفئات األآثر استضعافًا

جديدة تشدد على تنسيق السياسات واتساقها هج وطويلة األجل لُن
. نمو شامل وغني بالوظائفتحقيق على المستوى الوطني من أجل 

وهي ترصد وتقّيم االتجاهات في االقتصاد غير المنظم وتدعم 
وهي تشجع . النشاط السياسي لتسهيل االنتقال إلى القطاع المنظم
بغية ضمان  المزيد من االتساق بين األهداف السياسية المتعددة

وتدعم االستراتيجية . نتائج أفضل من حيث العمالة والعمل الالئق
االستثمارات والمبادرات العامة والخاصة في هذه المجاالت، 
وتتضمن منظورًا يراعي الجنسين وتدعمها المبادئ واألحكام 

وإعالن ) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤الواردة في اتفاقية سياسة العمالة، 
 .العدالة االجتماعية

إّن النهوض باالستثمارات آثيفة العمالة في الهياآل   .١٣٧
األساسية عنصر هام، وسيولى اهتمام خاص لزيادة مضمون 
العمالة في االستثمار العام والخاص في الهيكل األساسي عن 
طريق إعادة توجيه السياسات المالية وتقوية اإلدارة في عمليات 

تنظيم المشاريع طرح العطاءات والتعاقد وتشجيع المهارات وروح 
فيما بين صغار المتعاقدين في صناعة البناء المحلية وإدماج 

وسيستفاض . الحقوق وغير ذلك من جوانب برنامج العمل الالئق
في تطوير العمل في مجال التمويل بالغ الصغر للتصدي لمواطن 

وسيواصل المكتب التشديد على توليد . العجز في العمل الالئق
وستقدم المساعدة . العمل على أساس مطرد وتحليل معلومات سوق

للهيئات المكونة في جعل العمالة أساسية لالنتعاش وإلعادة 
اإلعمار في البلدان المتأثرة باألزمات، بما فيها تلك التي تتأتى 

وستتجلى خبرة منظمة . الكوارث الطبيعية فيها عن تغير المناخ
يق االنتعاش العمل الدولية في مجال االستجابة لألزمات وتحق

ودور العمل الالئق في ذلك، في األدوات التي تستهدف خلق 
الوظائف الالئقة، بما فيها الوظائف الخضراء، وتوفير الحماية 

وسينصب ترآيز خاص على . االجتماعية والحوار االجتماعي
 .تحليل أثر السياسات التجارية والمالية بشأن العمالة وأسواق العمل

  ستخلصةالخبرة والدروس الم
في السياق المتقلب للعجز العالمي في الوظائف الالئقة،   .١٣٨

يتطلب صانعو السياسات والهيئات المكونة مساعدة منظمة العمل 
وقد أظهرت التجارب . الدولية لدعم االنتعاش والنمو الشامل

وتكمن الخطوة األولى في إدماج  ينجح،ال  مجزأاألخيرة أّن نهجًا 
ي أطر إنمائية وطنية وسياسات اقتصادية غايات العمالة وأهدافها ف
يلقى ذلك الدعم من جانب وينبغي أن . واستراتيجيات قطاعية

مكيفة مع الظروف سياسات عمالة متعددة العناصر ومنسقة تكون 

والسياقات المحلية وتتفاوض بشأنها الهيئات المكونة الثالثية 
ل األمم مدمجة في البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر عمتكون و

 وتشير الدروس المستفادة إلى الحاجة. المتحدة للمساعدة اإلنمائية
يمكن تكييفها مع االحتياجات والظروف  تشخيصأدوات إلى 

إّن العمل آفريق بشكل وثيق بين الوحدات في الميدان . القطرية
والمقر وفي مختلف األهداف االستراتيجية مطلوب لتحقيق التنفيذ 

ارب أيضًا أّن دورة الحوار النمطية وتطوير وتظهر التج. الفعال
السياسات وتنفيذها يتطلب بين أربع وست سنوات، تكون خاللها 

 .منظمة العمل الدولية مطلوبةمستمرة من المساعدة ال

  إدماج أبعاد العمل الالئق
توخيًا للنهوض بالنمو الشامل والغني بالوظائف في سياق   .١٣٩

طاقة، سيكون من الالزم اتخاذ أزمة الاألزمة المالية والغذائية و
إّن السياسات . تدابير تعالج آمية الوظائف ونوعيتها على السواء

والُنهج التي تدعو منظمة العمل الدولية إليها تروج احترام الحقوق 
أيضًا  تترافقوهي . والحوار االجتماعي حول بدائل السياسة العامة

لحد من شاملة ولجتماعية لخلق أسواق عمل مع تدابير الحماية اال
ومن شأن العمل على االنتقال إلى القطاع المنظم والتمويل . الفقر

االجتماعي وتطوير الهياآل األساسية آثيفة العمالة واالستجابة 
هجًا وأوجه تداؤب متكاملة مع األهداف ُن ستدعيلألزمات أن ي

 .االستراتيجية األخرى

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
هج العمالة غير ميم المساواة بين الجنسين وُنتع سترشدسي  .١٤٠

بالبعد الجنساني إلطار  التمييزية في السياسات الوطنية والقطاعية
وعلى المستوى القطري، سيتم . تنفيذ برنامج العمالة العالمي

ترويجه من خالل تقوية التزام الهيئات المكونة وقدرتها في مجال 
آثيفة العمالة والتي تراعي  ، بما في ذلك النهوض بالميزنةالتوعية

وسوف تستمر معلومات سوق العمل في توفير أداة . نوع الجنس
رصد مصنفة حسب نوع الجنس على المستوى العالمي واإلقليمي 

 .والقطري

  المعارف واألدوات
ستكون أنشطة البحث وتقاسم المعارف خارجية وداخلية،   .١٤١

ات والمعلومات بما في ذلك المنشورات والحلقات الدراسية والنقاش
وسوف يوفر ذلك تحليًال مقارنًا حول . االنترنتالمتاحة على 

وتشمل مثل . الردود السياسية لخلق النمو الشامل والغني بالوظائف
السياسات الكلية والسياسات التجارية  تحوالت فيهذه الردود 

والمالية وأثرها وتطوير تشخيصات العمالة واستهداف محرآات 
نظم والسياسات، على المستويين الوطني القطاع غير الم

والقطاعي، لتسهيل االنتقال إلى القطاع المنظم واالستراتيجيات 
آثيفة العمالة في استثمار الهياآل األساسية والروابط القائمة بين 

 .تغير المناخ والوظائف الخضراء والعمل

ستوضع أدوات عملية الستخدامها على المستوى و  .١٤٢
معارف منظمة من من أفضل الممارسات و مستمدة ، تكونالقطري

. العمل الدولية وخبرتها في البدائل السياسية والدراسات التجريبية
وستتضمن هذه األخيرة معلومات لواضعي السياسات بشأن البدائل 
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الملموسة لخلق الوظائف وأدوات التشخيص والمبادئ التوجيهية 
يتها وآميتها، الخاصة بالبرامج التي تعالج العمالة من حيث نوع

والتقارير الوطنية المنتظمة بشأن العمالة ولتعزيز اإلدارة وروح 
 استحداثوسيبدأ العمل ب. هج آثيفة العمالةتنظيم المشاريع في الُن

آما سيتم االضطالع . أدوات لتعميم العمالة في الميزنة العامة
بالعمل التجريبي مع البلدان لتعزيز الطرائق والخبرات في تكثيف 

 .لعمالة في قطاعات النمو ذات األولوية على المستوى القطريا

 تعزيز قدرة الهيئات المكونة
سينصب الترآيز على تعزيز قدرات وزارات العمل   .١٤٣

والتزام العمال وأصحاب العمل، بشكل منتظم، في صياغة وتنفيذ 
وينطوي الترآيز أيضًا . السياسات التي تؤثر على نتائج العمالة

ارآة مع الوزارات المسؤولة عن التخطيط على تعزيز المش
 .والميزنة وإعداد التقارير على المستوى الوطني

  الشراآات الدولية
ستزيد الشراآات على المستوى القطري، وباألخص   .١٤٤

والمؤسسات المالية الدولية " أمم متحدة واحدة"ضمن سياق 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التجارة 

لعالمية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات ا
العمال واالتحاد األوروبي ووآاالت التمويل الثنائية والمصارف 
اإلقليمية والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية، من أثر الجهود التي 
تبذلها منظمة العمل الدولية بهدف تحسين التنسيق واالتساق من 

 .تركخالل العمل المش

  االتصاالت
أآثر فأآثر لموجزات السياسة العامة التي  سيتم الترويج  .١٤٥

تفيد عن الخطط والميزانيات الوطنية والقطاعية القائمة على 
البرامج االستراتيجية من أجل إيصال الرسائل األساسية 

وسيتم توسيع عملية نشر األدوات العالمية من خالل . واألولويات
نت والمنشورات المتعلقة بسياسة نترالالمنصات على شبكة ا

 .العمالة

  التعاون التقني
سيسهل التمويل األساسي من خارج الميزانية للتعاون   .١٤٦

التقني تحقيق هذه النتيجة، خاصة فيما يتعلق بدعم استراتيجيات 
العمالة  ةآثيف ةآل األساسياالحد من الفقر وُنهج استثمار الهي

 .غر والوظائف الخضراءواالستجابة لألزمات والتمويل بالغ الص

  المخاطر واالفتراضات
ترتبط المخاطر باالنكماش العالمي الذي يضعف النمو   .١٤٧

ة والقدرة على االستثمار يالحكوم اإليراداتومن شأنه أن يخفض 
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى . في القطاعين العام والخاص

د زيادة البطالة والبطالة الجزئية وخفض االستثمار وإلى تزاي
وفي هذه الظروف، . الطلب على الطرق الجديدة لخلق الوظائف

سيكون وضع األولويات والترآيز أمرًا مهمًا إذ إّن الطلب على 
 .دعم ومشورة منظمة العمل الدولية سيزداد بسرعة

  المؤشرات

محلية في أطرها اإلنمائية، بدعم من منظمة العمل عدد الدول األعضاء التي تدرج سياسات وبرامج العمالة الوطنية أو القطاعية أو ال: ١- ١المؤشر 
 .الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

الكلية  في أولوياتها النمو الشامل الغني بالوظائف ضمن التحليالت) خطط خمسية واستراتيجيات الحد من الفقر(تضع األطر اإلنمائية الوطنية   
  واالستراتيجيات المحفزة القطاعية أو االقتصادية الخاصة بها؛

مجلس (أو االستراتيجيات القطاعية بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين وتصدق عليها الحكومة /توضع سياسات العمالة الوطنية الشاملة و  
 ).الوزراء أو البرلمان أو اللجان المشترآة بين الوزارات

  هدفال  خط األساس

  دول أعضاء ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تعتمد فيها السلطات العامة الوطنية سياسات مالية تشجع الوظائف والخدمات الالئقة للفقراء العاملين من : ٢- ١المؤشر 
 .خالل المؤسسات المالية المحلية، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

يتم اعتماد حوافز لوضع سياسة مالية للمؤسسات المالية المحلية، آما ينص عليه تشريع ما أو مرسوم وزاري أو قرار صادر عن البرلمان أو   
  قرار يتخذه مصرف مرآزي أو أي سلطة تنظيمية مقابلة؛

تتضمن السياسة حوافز تمّكن المؤسسات المالية المحلية من توجيه عملياتها نحو احتياجات االقتصاد الفعلي، خاصة احتياجات الفقراء   
  أو ضمن مجموعة الخدمات المقدمة؛/العاملين، ويجري ذلك من خالل تعديالت على حافظة زبائنها و

قدمة إلى الحكومة أو إلى هيئة عامة مقابلة يشمل التشاور مع منظمات أصحاب العمل وضع التوصيات السياسية لمنظمة العمل الدولية الم  
 .ومنظمات العمال

  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء ٩  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 
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أو تعززها وتنشر المعلومات حول االتجاهات  عدد الدول األعضاء التي تضع نظم المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل: ٣- ١المؤشر 
 .الوطنية لسوق العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيار األول وأحد المعيارين اآلخرين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  عمالة الكاملة والمنتجة والالئقة؛تفيد الدولة العضو عن مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بال  
  ترتبط وحدات معلومات سوق العمل بنظم الرصد الوطنية؛  
 .تقدم بيانات وتحليالت سوق العمل الوطنية إلى منظمة العمل الدولية لرصدها ومقارنتها على المستوى الدولي  

  الهدف  خط األساس

  ضاء دول أع ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات وممارسات بشأن النمو الشامل الغني بالوظائف في مجال وضع تدابير الحد من مخاطر : ٤- ١المؤشر 
 .اإلنعاش وفي برامجها بشأن منع النزاعات وإعادة البناء واالنتعاش، بدعم من منظمة العمل الدولية/ الكوارث

 القياس
 :لنتائج معيارين من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآريجب أن تستوفي ا

  ؛)في البلدان الخارجة من النزاع(تنفذ برامج النمو الشامل الغني بالوظائف   
  ؛ )في البلدان المهددة بالكوارث(تنفذ برامج االنتعاش المستدامة الغنية بالوظائف   
ية تستهدف أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم إلعداد الشرآاء االجتماعيين بشكل أفضل على أداء استثارة الوعي وتنفيذ استراتيجية تدريب  

 .دور حاسم في برامج االنتعاش المرتبطة باألزمات والغنية بالوظائف

  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء  ٧  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

اء التي تبين تزايدًا في مضمون العمالة في االستثمارات في برامج البنية التحتية آثيفة العمالة للتنمية المحلية، بدعم عدد الدول األعض: ٥- ١المؤشر 
 .من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

اء االجتماعيين الستهداف أو رصد أو تقييم مضمون العمالة لالستثمارات العامة في البنية وضع أو تعزيز آلية تشمل الحكومة والشرآ  
  األساسية ضمن األطر اإلنمائية الوطنية؛

تنفيذ برامج الهياآل األساسية آثيفة العمالة التي تدمج جوانب الحقوق والمهارات وروح تنظيم المشاريع والحماية االجتماعية والحوار   
 .التي يتمتع بها برنامج العمل الالئقاالجتماعي 

  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء  ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

أو منظمات العمال مبادرات في مجاالت السياسة تسّهل /عدد الدول األعضاء التي اتخذت فيها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و: ٦- ١المؤشر 
 .من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، بدعم من منظمة العمل الدولية انتقال األنشطة

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  لى القطاع المنظم؛ويراعي قضايا الجنسين، تسهل االنتقال إ فعاًال ًاإصالح/ اعتماد إحدى الهيئات المكونة الثالثية مبادرة سياسية  
آفاية اإلطار التنظيمي وإنفاذه؛ روح : اإلصالح تدابير عملية في مجالين على األقل من المجاالت السياسية التالية/ تتضمن المبادرة السياسية  

 .تنظيم المشاريع والمهارات والدعم المالي؛ مد نطاق الحماية االجتماعية؛ التمثيل والتنظيم

  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء  ٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ضع استنادًا إلى األداء في الفترة يو
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  تطوير المهارات يزيد قابلية العمال لالستخدام والقدرة التنافسية للمنشآت وشمولية النمو  :٢النتيجة 

  االستراتيجية

يساهم تطوير المهارات في أهداف البرامج القطرية للعمل   .١٤٨
نافسية وتعزيز قابلية درة التالالئق من خالل تحسين اإلنتاجية والق

وزيادة فرص الحصول على عمالة أفضل الشباب لالستخدام 
 .بالنسبة إلى األشخاص المحرومين في سوق العمل

سوف يدعم المكتب هذه الجهود الوطنية من خالل إتاحة و  .١٤٩
المشورة السياسية واألدوات أمام الهيئات المكونة حتى تتمكن من 

خذ في االعتبار ظروفها الخاصة تطبيقها بشكل أفضل، مع األ
والتوجيه السياسي الوارد في توصية تنمية الموارد البشرية، 

وقرارات مؤتمر العمل الدولي بشأن مهارات ) ١٩٥رقم ( ٢٠٠٤
وعمالة ) ٢٠٠٨(من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية 

 ).٢٠٠٥(الشباب 

  الخبرة والدروس المستخلصة
لبلدان التي تنجح في تحسين قابلية تظهر الخبرة أّن ا  .١٥٠

عرض توفق بين : ال وإنتاجية المنشآتاالستخدام للنساء والرج
في سوق العمل الحالية؛ تضمن تكافؤ  التدريب والطلب عليه

؛ المتواصلالفرص في الحصول على التدريب األساسي والتعلم 
 .تستعد للتغيرات المتوقعة في المهن والصناعات

ومن . ًا سياسيًا ومؤسسات مستدامةويتطلب ذلك تنسيق  .١٥١
خاللها، يمكن أن تربط الحكومات والشرآاء االجتماعيون ومقدمو 
التدريب سياسات تطوير المهارات بالسياسات اإلنمائية الوطنية 
والقطاعية وباالستجابات للمحرآات العالمية للتغيير من قبيل 

 .التكنولوجيا والتجارة واالحترار العالمي

الدراسات أّن البرامج التدريبية المخصصة لقد أظهرت و  .١٥٢
للشباب العاطلين عن العمل ال تزيد معدالت العمالة والدخل لهؤالء 

وينبغي . الشباب، ما لم ترتبط باحتياجات سوق العمل
لالستراتيجيات الفعالة لقابلية االستخدام لدى الشباب أن تجمع بين 

والمداخالت  داماالستختطوير المهارات والخبرة المهنية وخدمات 
وهي بحاجة إلى تلقي الدعم من . المتصلة بروح تنظيم المشاريع

مناخ اقتصادي آلي سليم يحّفز االستثمار والنمو االقتصادي وخلق 
 .الوظائف

  تعزيز قدرة الهيئات المكونة
ترمي البحوث الحديثة وعمليات التقييم الموضوعية   .١٥٣

عدة الهيئات المكونة للسياسات والُنهج والمساعدة التقنية إلى مسا
أولوياتها وظروفها السياسية مع المعارف الجديدة  أن تكيفعلى 

والممارسات الجيدة بشأن تحسين نوعية عملية تطوير المهارات 
 ويرآز ذلك على تعزيز القدرة على. والوصول إليها ومالءمتها

 :يلي ما

تقييم وإصالح النظم والسياسات المتعلقة بتطوير المهارات   
وطنية والخاصة بكل قطاع، وذلك من خالل تعزيز قدرة ال

المهارات  من حتياجاتاالالمؤسسات الثالثية على توقع 
 ملومواءمة تقديم المهارات مع احتياجات سوق الع

 الوطنية أو اإلقليمية بالمهارات واستحداث نظم اإلقرار
المتواصل وربط التعليم األساسي بالتدريب المهني والتعلم 

  فضل؛أ ربطًا

الحصول على تدريب ذي صلة بالعمالة، مع  سبل توسيع  
التشديد على تمكين الشباب واألشخاص في المجتمعات 
الريفية والمعوقين من اآتساب المهارات واستخدامها في 

  ضمان العمالة المنتجة؛
الوطنية العامة، بما في  ستخدامتقييم وتحسين خدمات اال  

مل من أجل تحسين التوجيه ذلك من خالل أدوات إدارات الع
واإلرشاد بالنسبة للمسار الوظيفي وخدمات تبادل اليد 

وتنظيم وآاالت النشطة العاملة وتقديم برامج سوق العمل 
  .االستخدام الخاصة واالستجابة إلى األزمات بشكل سريع

  إدماج أبعاد العمل الالئق
تقوم البحوث واإلرشاد في مجال السياسة العامة   .١٥٤

النموذجية حول المهارات والقابلية لالستخدام بخدمة والمشاريع 
النتائج على صعيد المكتب الواردة تحت آل هدف من األهداف 

على سبيل المثال، تهدف المشورة السياسية و. االستراتيجية
الوطنية لتطوير المهارات إلى مساعدة البلدان على االستفادة من 

تغيير والحد من أثرها المحرآات العالمية لل قّدمهاالفرص التي ت
السلبي المحتمل، في حين ترآز نظم اإلقرار اإلقليمية بالمهارات 
ولوائح وآاالت االستخدام الخاصة على حماية العمال المهاجرين 

باإلضافة إلى ذلك، تساعد معايير . آجزء من التكامل اإلقليمي
 معالجة قابلية االستخدام للمعوقينالعمل الدولية ذات الصلة على 

 .ذ تدابير للحد من االتجار بالبشر ومكافحة عمل األطفالاتخوا

باإلضافة إلى ذلك، يرتدي الترآيز على قضايا الجنسين   .١٥٥
أهمية خاصة في العمل المتعلق بالتلمذة الصناعية والتدريب القائم 
على المجتمع المحلي واإلقرار بالمهارات المكتسبة في إطار غير 

خدمات العمالة الوطنية بدعم الجهود ويقوم بناء القدرات ل. منظم
ويتضمن . لحفز القوة اإلجمالية التي تتمتع بها إدارات العمل

اإلرشاد السياسي لتحسين ظروف العمل في إطار التلمذة الصناعية 
غير المنظمة التدريب على السالمة والصحة المهنيتين واستثارة 

كانية التمتع اإليدز وإم /الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
ويقود برنامج التدريب من أجل . الضمان االجتماعي تقديماتب

التمكين االقتصادي الريفي التطور القائم على المجتمعات المحلية 
حيث يكون تطوير المهارات قيدًا ملزمًا أو مكونًا متكامًال لبرامج 

ومن شأن القوى العاملة . التنمية االقتصادية المحلية األوسع نطاقًا
التي تتمتع بالمهارات الالزمة والقدرة على تعلم مهارات جديدة أن 
تسهل على المنشآت عملية التكيف مع التكنولوجيات الجديدة 
واالستجابة لفرص السوق الجديدة، وبالتالي المساهمة في خلق 

على لتدريب الجيد ويساعد توافر ا. الوظائف في الصناعات الناشئة
 ،العاملة التي غالبًا ما تواجه التمييزقطاعات القوى  نطاق واسع،

 .على المشارآة في هذا النمو واالستفادة منه بشكل أفضل

  المعارف واألدوات
تطلب الهيئات المكونة معلومات بشأن سياسات وبرامج   .١٥٦

تطوير المهارات التي أثبتت فعاليتها والمساعدة في تحديد 
ات الجيدة مع الظروف المؤاتية لنجاحها والدعم في تكييف الممارس

 .ظروفها الخاصة وأولوياتها السياسية

تشمل األولويات البحثية تحديد القدرات المؤسسية و  .١٥٧
المناسبة للبلدان النامية والتي تستند إلى معلومات سوق العمل 
 والحوار االجتماعي وتستخدمها الستباق االحتياجات المستقبلية
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وتبرز . قنيلمهارات وتحسين أهمية التدريب المهني والتمن ا
أولوية أخرى وهي إيجاد وسائل لالرتقاء بنظم التلمذة الصناعية 
. غير المنظمة بهدف تحسين القابلية لالستخدام للنساء والرجال

ويتمتع باألهمية نفسها التحليل التجريبي لعمليات التنفيذ وأثر أطر 
وتكمن األولويات األخرى . الوطنية في البلدان النامية مؤهالتال

 .روف العمل واألدوات الفعالة لخلق الوظائف للشبابفي ظ
سيتم توسيع منصة تقاسم المعارف القائمة بشأن عمالة و  .١٥٨

الشباب باعتبارها بوابة عالمية تدمج شبكات المعارف اإلقليمية 
وسوف يضمن . وتتطرق إلى مواضيع ذات صلة بعمالة الشباب

ات والبرامج ذلك تقاسم الخبرات على نطاق واسع عند تنفيذ السياس
الحالية وتقييمها واستحداث مسائل بحثية جديدة حول ما الذي ينجح 

 .الذي ال ينجح وسبب ذلكما و

  التعاون التقني
سوف تنصب المساعدة التقنية على إصالح المهارات في   .١٥٩

بلدان مختارة من آسيا والدول العربية، وتعزيز المؤسسات 
ر المنظمة وتطوير المستدامة واالرتقاء بالتلمذة الصناعية غي

المهارات القائمة على المجتمع المحلي بالنسبة إلى العمالة بأجر 
والعمل للحساب الخاص في أفريقيا وبرامج التدريب واالستخدام 
الخاصة بالمعوقين في شرق آسيا وغرب أفريقيا وإعداد العمال 

آما ستتضمن . للوظائف الجديدة في االقتصادات المراعية للبيئة
ناصر منظمة العمل الدولية وتقييم أثرها بموجب نافذة توفير ع

الشباب والهجرة التابعة لألهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من 
 .مشاريع التعاون التقني بشأن عمالة الشباب

  الشراآات الدولية
سيتم االضطالع بعناصر التدريب لهذه االستراتيجية   .١٦٠

ن مع وآاالت وسينجم عن التعاو. باالشتراك مع مرآز تورينو
األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بحث مشترك وتقاسم 
التعلم ونصائح سياسية أآثر اتساقًا مقدمة إلى الهيئات المكونة 

وسوف يستند تعزيز . آجزء من الفرق القطرية لألمم المتحدة
الشباب  تشغيلعمالة الشباب إلى شراآات من خالل شبكة 

 .قطاعين العام والخاصوالشراآات القائمة بين ال

  االتصاالت
من أجل " إدراج اإلعاقة"سترآز حمالت التوعية على   .١٦١

توسيع نطاق النشاط الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية لتلبية 
 .احتياجات المعوقين

  المخاطر واالفتراضات
إّن تحسين اتساق السياسات في تطوير المهارات يتطلب   .١٦٢

القطرية لألمم المتحدة من أجل  المزيد من التعاون من جانب الفرق
وقد . تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات والحوار االجتماعي

يتم تأجيل العمل في بعض المجاالت في الوقت الذي يتم فيه 
مساعدة الهيئات المكونة على استهداف خدمات التدريب والعمالة 

مالية آجزء من االستجابة الشاملة لمنظمة العمل الدولية لألزمة ال
 .واالقتصادية

  المؤشرات

 .عدد الدول األعضاء التي تدرج تطوير المهارات في استراتيجياتها اإلنمائية القطاعية أو الوطنية، بدعم من منظمة العمل الدولية :١- ٢المؤشر 

 القياس
  :ديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها ج

  يتضمن اإلجراء الوطني لصياغة أو تنقيح االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية صراحة سياسات تطوير المهارات؛  
يكون مسؤوًال عن ربط المهارات والتعليم باالستراتيجيات اإلنمائية ) مشترك بين الوزارات في معظم الحاالت(إنشاء أو تعزيز آيان حكومي   

  ؛)آاألهداف اإلنمائية لأللفية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر والخطط الوطنية الخمسية(ية القطاعية أو الوطن
  تعمل المؤسسات الثالثية على المستوى الوطني أو المحلي للربط بين عرض المهارات والطلب عليها؛  
 .وجيا أو التجارة أو البيئة أو قدرات العلوم والبحوثتنفيذ تدابير محددة لربط المهارات باالستراتيجيات اإلنمائية التي تستهدف التكنول  

 الهدف خط األساس

 منها على األقل في أفريقيا ٣دول أعضاء،  ٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

المعوقين، بدعم من منظمة العمل عدد الدول األعضاء التي تجعل التدريب ذا الصلة أآثر إتاحة في المجتمعات الريفية أو أمام : ٢- ٢المؤشر 
 .الدولية

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

دولية أو السياسة ذات الصلة بتطوير مهارات المعوقين أو األشخاص في المجتمعات الريفية، بمشورة منظمة العمل ال/ُيستعرض التشريع و  
  أو مساعدتها التقنية؛/و
  تصمم وتنظم برامج تطوير المهارات التي تستهدف المعوقين أو المجتمعات الريفية على أساس عمليات تقييم فرص سوق العمل؛  
ة يجري تصميم أو إصالح برامج التدريب ليسهل وصول المعوقين أو األشخاص في المجتمعات الريفية إليها، بحيث تتجلى مشورة منظم  

  العمل الدولية والمساعدة التقنية؛
يوضع المستفيدون في نظم العمل بأجر أو لحسابهم الخاص بعد استكمال التدريب على المهارات، آما يظهر ذلك من الدعم الالحق للتدريب   

 .أو مساعدتها/المقدم بمشورة من منظمة العمل الدولية و
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 الهدف خط األساس

  منها على األقل في أفريقيا ٤دول أعضاء،  ١٠  )األداء السابقاستنادًا إلى (دولة عضوًا  ١٧

 .عدد الدول األعضاء التي تعزز إدارات االستخدام لتحقيق أهداف سياسة العمالة، بدعم من منظمة العمل الدولية: ٣- ٢المؤشر 

 القياس
  :ارها جديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتب

  ؛٨٨إنشاء أو إنعاش آيان إداري مؤلف من مسؤولين عموميين يضطلعون بمهام واردة في االتفاقية رقم   
  إنشاء أو إنعاش تبادل اليد العاملة لضمان أنها تالئم فعًال الوظائف الشاغرة مع فرادى الباحثين عن عمل؛  
مجموعات المحرومة، آما يرد ذلك في اعتماد في الميزانية مخصص للخدمات والتقارير تنفيذ خطة لتوفير خدمات تعزز العمالة لصالح ال  

  المرحلية المنتظمة؛
 .اعتماد تشريع وطني يتعلق بتنظيم وآاالت االستخدام الخاصة  

 الهدف خط األساس

  منها على األقل في أفريقيا ٢دول أعضاء،  ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تضع وتنفذ سياسات وبرامج متكاملة تنهض بالعمالة المنتجة والعمل الالئق للشابات والشبان، بدعم من : ٤- ٢المؤشر 
 .منظمة العمل الدولية

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  كل عمالة الشباب أولوية في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية أو سياسات العمالة الوطنية؛ تش  
تضع الحكومة والشرآاء االجتماعيون خططًا وطنية للنهوض بعمالة الشباب تتضمن تدابير ذات أولوية، إلى جانب الموارد البشرية والمالية   

  الالزمة لتنفيذها؛ 
  شرآاء االجتماعيين، برامج وطنية للنهوض بالعمالة الالئقة لصالح الشباب المحرومين؛تنفذ الحكومة، بدعم من ال  
تنفذ استراتيجية بشأن عمالة الشباب لنشر المعلومات أو استثارة الوعي أو التدريب أو توسيع النطاق، آما هو وارد في بينات عن قيام   

للطوارئ ووضع أدلة وتنظيم دورات تدريبية وتقديم خدمات أو إطالق حمالت  منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال مثًال بإنشاء خطوط
 .توظيف

 الهدف خط األساس

  منها على األقل في أفريقيا ٦دولة عضوًا،  ١٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

  المنشآت المستدامة تولد وظائف منتجة والئقة  :٣النتيجة 

  االستراتيجية

ت المستدامة مصدر رئيسي للنمو وتكوين الثروات المنشآ  .١٦٣
ولكن ال تتوفر على الدوام الظروف . وتوفير العمالة والعمل الالئق

الالزمة آي يحقق أصحاب المنشآت والعمال ومجتمعاتهم المحلية 
وتسعى . ما يصبون إليه من تطلعات اقتصادية واجتماعية وبيئية

الظروف  رساءكونة إلهذه االستراتيجية إلى دعم الهيئات الم
وهي تستند . الضرورية للمنشآت المستدامة وتوفير العمل الالئق

المنشآت  إلى األحكام الواردة في توصية خلق الوظائف في
وتوصية تعزيز ) ١٨٩رقم ( ١٩٩٨ الصغيرة والمتوسطة،

وفي ظل الرآود العالمي واألزمة ). ١٩٣رقم ( ٢٠٠٢التعاونيات، 
الدول  تسعى إذي االستراتيجية أهمية خاصة ، ترتدالراهنين المالية

حماية العمالة الموجودة وخلق الوظائف للعمال  إلى األعضاء
وتبرز األزمة . وبناء اقتصادات محلية فعالة ومستدامة المزاحين

 .الحاجة إلى إطار إنمائي مستدام

  الخبرة والدروس المستخلصة
مؤتمر  استنادًا إلى التوجيه والوالية الواردين في قرار  .١٦٤

بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، أعاد  ٢٠٠٧العمل الدولي لعام 
وقد تم استخالص . المكتب تنسيق برامجه وموارده الحالية

 :الدروس التالية

بد من منهجيات جديدة لدعم الهيئات المكونة في تقييم  ال  
اإلصالحات وتنفيذها على المستويين الوطني والوطني 

  .لمنشآت المستدامةلبيئة مؤاتية الفرعي من أجل إنشاء 
بد من منهجيات محسنة لتحديد القطاعات االقتصادية  ال  

في تنمية المنشآت  ةالعالي اإلمكانيات ذاتوسالسل القيم 
  .وخلق فرص العمالة

تعزيز إنتاجية المنشآت، أن  ينبغي للبرامج الرامية إلى  
 تتضمن الشواغل المتعلقة بظروف العمل واألثر البيئي

  .والعالقات بين اليد العاملة واإلدارة
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يكمن التحدي اإلنمائي المهم في آيفية دعم المنشآت بالغة   
الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى تعتمد ممارسات 

آما أّن تسهيل . مسؤولة ومستدامة على مستوى المنشأة
انتقال األنشطة غير المنظمة إلى اإلطار المنظم من خالل 

يشكل أمرًا  ،ى اإلنتاجية ونوعية العمالةإدخال تحسينات عل
  .حاسمًا بشكل خاص

تتطلب دورة الحوار النمطية ووضع السياسات وتصميم   
البرامج وتنفيذها بين أربع وست سنوات، تكون خاللها 
المساعدة المستمرة التي تقدمها منظمة العمل الدولية 

    . اتساع األثرمطلوبة لضمان االستدامة و

  العمل الالئقإدماج أبعاد 
تحترم المنشآت المستدامة المبادئ والحقوق األساسية في   .١٦٥

العمل ومعايير العمل الدولية وتعزز العالقات الجيدة بين العمال 
واإلدارة في مكان العمل باعتبار ذلك وسيلة مهمة لزيادة اإلنتاجية 

وبالتالي، فإن خلق المنشآت المستدامة . وخلق فرص العمل الالئق
 .سي لتحقيق العمل المنتج والالئق للجميععنصر أسا

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
احتياجات االقتصاد غير المنظم تستهدف االستراتيجية   .١٦٦

الذين  ،مجموعات من قبيل أصحاب المشاريع من الشباب والنساءو
غالبًا ما يكونون عرضة لسلسلة من العوائق السياسية والتنظيمية 

منشأة  استهاللة التي تحول دون تمكنهم من والتحيزات الثقافي
يشكل بناء ثقافة روح المبادرة في صفوف تلك و. وتطويرها

المجموعات وتقديم الدعم لها لتعزيز قدراتها جانبًا مهمًا من 
 .االستراتيجية

  المعارف واألدوات
سوف تستوعب االستراتيجية ثروة المعارف والخبرات   .١٦٧

ولية وهيئاتها المكونة في مجال التي اآتسبتها منظمة العمل الد
. السياسات والبرامج المعنية بتنمية المنشآت وتنظمها بشكل منتظم

ومن شأن مرآز الموارد المتخصص والقائم على اإلنترنت أن 
 . يجعل هذه المعارف متاحة بسهولة أآبر

 :األدوات التالية تستحدثسوف و  .١٦٨

م الهيئات مجموعة تدريبية وموارد قائمة على اإلنترنت لدع  
تقييم وتنفيذ إصالحات سياسية وتنظيمية تدعم  فيالمكونة 

  .تنمية المنشآت المستدامة على المستويين الوطني والمحلي

دليل يصف المنهجيات الرامية إلى تحديد القطاعات   
االقتصادية وسالسل القيم التي تتمتع بإمكانيات عالية لخلق 

مية المنشآت لتحقيق العمالة وآيفية تصميم استراتيجيات تن
هذه الفرص وحفز التنمية االقتصادية المحلية والحد من 

  .الفقر

خالصة وافية تتضمن السياسات والبرامج التي تدعم   
المنشآت في اعتماد ممارسات مكان العمل المسؤولة 
اجتماعيًا وتسهل االنتقال من األنشطة غير المنظمة إلى 

ينات على اإلنتاجية االقتصاد المنظم من خالل إدخال تحس
  .وعلى نوعية العمل

  تعزيز قدرة الهيئات المكونة
تزود االستراتيجية الهيئات المكونة بالمعلومات والموارد   .١٦٩

 :والتدريب والمساعدة التقنية في المجاالت التالية

اإلصالحات السياسية والقانونية والتنظيمية التي تدعم   
تعزز احترام حقوق تطوير بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة و

  .مال والمساواة بين الجنسينعال
السياسات والبرامج التي تدعم تطوير روح تنظيم المشايع   

وسوف يرآز هذا النشاط على . لخلق العمالة والحد من الفقر
التنمية االقتصادية المحلية وعلى االرتقاء بالقطاعات 

لخلق  االقتصادية وسالسل القيم التي تتمتع بإمكانيات عالية
  .العمالة

السياسات والبرامج التي تدعم اعتماد ممارسات مسؤولة   
ومستدامة على مستوى المنشأة تعزز اإلنتاجية في الوقت 
الذي تدمج فيه الشواغل المتعلقة بظروف العمل واألثر 

  .البيئي والعالقات بين العمال واإلدارة
عمليات السياسات التي تعزز اآلثار اإليجابية التي تخلفها   

إّن وجود . المنشآت متعددة الجنسية على المجتمع والعمالة
في صيغة ) اإلدارة والعمال(مكتب استعالمات للشرآات 

سهلة وممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب 
  .العمل جزء مهم من هذه االستراتيجية

سيتم االضطالع ببعد التدريب في هذا العمل باالشتراك و  .١٧٠
لمدة " المدرسة الصيفية"وسيكون حدث . مع مرآز تورينو

من األحداث المدرجة  ،أسبوعين حول تعزيز المنشآت المستدامة
األنشطة التدريبية بشكل منتظم في برنامج التدريب إلى جانب 

وعلى المستوى القطري ومن خالل  المرآز حرمالمتخصصة في 
 .أحداث التعليم عن بعد

  الشراآات الدولية
الدولية العمل على نحو وثيق مع ستواصل منظمة العمل   .١٧١

وآاالت ومبادرات األمم المتحدة األخرى والمنظمات اإلنمائية 
باإلضافة إلى ذلك، سيتم . الدولية األخرى الناشطة في هذا المجال

 اتمؤسسات وخبراء وأآاديمي روادًا من إنشاء شبكات تضم
 .وباحثين آوسيلة الستدامة االستراتيجية وتوسيع نطاقها

  االتاالتص
سوف تتاح معلومات عملية ومقتضبة من أجل تعزيز دور   .١٧٢

الشرآاء االجتماعيين في صنع السياسات وتنفيذ البرامج على 
وسيتضمن ذلك مجموعة من النشرات . المستوى الوطني

 حالة اإلعالمية الموجزة وورقات الممارسات الجيدة ودراسات
 .معمقة بشأن السياسات والبرامج إفرادية

  لتقنيالتعاون ا
هج تبقى مشاريع التعاون التقني وسيلة مهمة للتعبير عن الُن  .١٧٣

وسيولى . االبتكارية لخلق الوظائف من خالل تنمية المنشآت
وثيق ونشر تاهتمام خاص إلمكانية توسع المشاريع وتقييم أثرها و

 .الدروس المستخلصة

  المخاطر واالفتراضات
في أّن  يكمن الخطر الرئيسي بالنسبة إلى االستراتيجية  .١٧٤

التصدي لألزمة المالية والرآود في النمو من شأنه أن يبعد 
. لمنشآت المستدامةلاألنظار عن الحاجة إلى إنشاء بيئة مؤاتية 

وستحاول االستراتيجية أن تخفض هذا الخطر من خالل تزويد 
في  من همالهيئات المكونة وصانعي السياسات اآلخرين، والسيما 

تكون ذات منفعة لهم في ومات والموارد التي امية، بالمعلالبلدان الن
مًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصميم السياسات ونشرها دع

 .ما بعدهالعاملين فيها خالل األزمة الحالية وول
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 المؤشرات
لمنشآت المستدامة، بدعم من عدد الدول األعضاء التي تقوم بإصالح األطر السياسية أو التنظيمية لديها لتحسين البيئة المؤاتية ل: ١- ٣المؤشر 

 .منظمة العمل الدولية
 القياس

 :يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر
  ؛٢٠٠٧دولي لعام أجرت الحكومة والشرآاء االجتماعيون تقييمًا للبيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة بما يتمشى مع قرار مؤتمر العمل ال 
وضع إطار إنمائي وطني أو سياسة إنمائية للقطاع الخاص يعالج على األقل نصف الظروف المؤاتية لخلق بيئة مؤدية إلى نشوء منشآت  

  ؛٢٠٠٧مستدامة، آما يرد ذلك في قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
بما فيها قوانين (تعديل اللوائح التي تؤدي إلى تعزيز المنشآت المستدامة تغيير التشريعات أو سن المراسيم أو إنفاذ القوانين الداخلية أو  

 ).١٨٩أو التشريعات الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة التي تجسد التوصية رقم  ١٩٣التعاونيات المعتمدة والتي تجسد التوصية رقم 
  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تنفذ سياسات وبرامج لتطوير روح المبادرة الستحداث فرص العمل والحد من الفقر، بدعم من منظمة : ٢- ٣المؤشر 
 .العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  ج الدولة العضو سياسات تطوير روح المبادرة في األطر اإلنمائية الوطنية أو الوثائق السياسية الوطنية المشابهة لها؛تدر 
تنفذ استراتيجيات تطوير روح المبادرة في القطاعات االقتصادية أو سالسل القيم التي تم اختيارها بسبب تمتعها بإمكانيات عالية لخلق  

  الوظائف؛
زيز رابطة وطنية أو شبكة من المدربين والمنظمات التي تتمتع بالمهارات والموارد لدعم تقديم البرامج المتعلقة بروح المبادرة من إنشاء أو تع 

  أجل الحد من الفقر، وبالترآيز على وجه الخصوص على روح المبادرة لدى النساء والشباب؛ 
الحد من ) ب(االنتقال من األنشطة غير المنظمة إلى االقتصاد المنظم أو ) أ(تدعم  تنفيذ استراتيجيات تطوير روح المبادرة المستهدفة والتي 

 .بشأن تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر ٢٠٠٨الفقر في المناطق الريفية، بما يتمشى مع قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء ١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تنفذ برامج لتعزيز اعتماد ممارسات مسؤولة ومستدامة على مستوى المنشأة، بدعم من منظمة العمل : ٣- ٣المؤشر 
 .الدولية
 القياس

 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر
الوعي على أساس المشاورات فيما بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بشأن الممارسات المسؤولة تنفيذ استراتيجيات استثارة  

  ؛٢٠٠٧والمستدامة على مستوى المنشأة، بما يتمشى مع قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
د ممارسات مسؤولة ومستدامة على تنفيذ برامج وطنية أو قطاعية تهدف إلى زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئق من خالل اعتما 

، من قبيل الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية الحسنة وتنمية ٢٠٠٧مستوى المنشأة، بما يتمشى مع قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
 .مزاولة األعمالالموارد البشرية وظروف العمل واألجور وتقاسم المنافع والمسؤولية اإلجتماعية للشرآات وإدارة الشرآات وممارسات 

  الهدف  خط األساس
  دول أعضاء ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات تشمل المبادئ الواردة في إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة : ٤- ٣المؤشر 
 .، بدعم من منظمة العمل الدولية)دة الجنسيةإعالن المنشآت متعد(االجتماعية 

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

تنفيذ استراتيجيات استثارة الوعي، بما في ذلك المشاورات فيما بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، والمنشآت متعددة الجنسية، فيما  
جاالت موضوعية واردة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية، من قبيل السياسات العامة والعمالة والتدريب وظروف العمل والحياة يتعلق بم

  والعالقات الصناعية؛
ة وضع السياسات الرامية إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر، مع إيالء اهتمام خاص لمجاالت موضوعية واردة في إعالن المنشآت متعدد 

 .الجنسية، من قبيل السياسات العامة والعمالة والتدريب وظروف العمل والحياة والعالقات الصناعية
  الهدف  خط األساس

  دول أعضاء ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 
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  الحماية االجتماعية: الهدف االستراتيجي
  عـا للجميـتعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتماعية وإتاحته

تساهم الحماية االجتماعية الفعالة في نمو عادل واستقرار   .١٧٥
واستجابة إلعالن العدالة االجتماعية، . اجتماعي وتحّسن اإلنتاجية

ستتفاعل استراتيجية الحماية االجتماعية مع االستراتيجيات الواردة 
األهداف االستراتيجية األخرى من أجل تعزيز األمن  في إطار

 .   فسه حفز العمالة المنتجة والنمو وقت األزماتوفي الوقت ن

وسوف تدعم منظمة العمل الدولية التوسع السريع لتغطية   .١٧٦
الضمان االجتماعي الذي يراعي قضايا الجنسين، مع تعزيز 
التوافق الثالثي في اآلراء حول السياسات الرامية إلى تطبيق 

األساسية  أحكام المعايير القائمة من خالل مجموعة من اإلعانات
 .لكافة األشخاص المحتاجين

ومن المأمول التوصل إلى توافق ثالثي في اآلراء حول   .١٧٧
سياسات حماية العمل المرتبطة بسائر أبعاد العمل الالئق لمكافحة 
تردي ظروف العمل، بما فيها ظروف السالمة والصحة المهنيتين، 

ب هذا ويتطل. الناجمة عن األزمة المالية واالقتصادية في العالم
األمر تكثيف أنشطة الرصد وتقاسم المعلومات المتعلقة بأثر 
األزمة العالمية على الجوانب الرئيسية للحياة المهنية، بما في ذلك 
األجور وساعات العمل، ووضع ونشر برامج سياسية عملية 

وسهلة االستخدام لتعزيز ظروف العمل بشكل أفضل وأآثر 
 .إنصافًا
د الهيئات المكونة الرامية إلى وسيقوم المكتب بدعم جهو  .١٧٨

تكوين ثقافة وقاية وتعميم سياسات السالمة والصحة المهنيتين 
هج السياسة وستستند هذه الجهود إلى ُن. وتقوية تفتيش العمل

المتكاملة واألدوات العملية لمساعدة الهيئات المكونة على تحسين 
خدام السالمة والصحة المهنيتين وظروف العمل والقابلية لالست

 .واستدامة المنشآت
آما ستساعد المنظمة الهيئات المكونة في وضع سياسات   .١٧٩

تقوم على الحقوق وتراعي قضايا الجنسين لحماية العمال 
المهاجرين وإدماجهم وإدارة هجرة اليد العاملة بشكل أفضل، 

 .بالتعاون مع منظمات دولية أخرى
 وسوف ُتستخدم آامل طاقات عالم العمل للتصدي لوباء  .١٨٠

. اإليدز، مع التشديد على تعزيز قدرات الهيئات المكونة الثالثية
ومن شأن جمع األموال على الصعيد العالمي أن يقدم الدعم 
للبرامج القطرية للعمل الالئق، بالتصدي لفيروس نقص المناعة 

 .البشرية، وذلك لتوفير أماآن عمل آمنة وصحية ومستدامة
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 ٣ ٢ ١ 

  : الهدف االستراتيجي
تعزيز تغطية وفعالية الحماية 
 االجتماعية وإتاحتها للجميـع

  الميزانية العادية المقترحة 
 ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير اإلنفاق من خارج 
 ٢٠١١- ٢٠١٠الميزانية للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير الحساب التكميلي 
للميزانية العادية للفترة 

٢٠١١-٢٠١٠   
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

دد ـيتاح لع: الضمان االجتماعي  - ٤
أآبر من الناس فرص الحصول على 
إعانات ضمان اجتماعي أفضل إدارة 

 بين الجنسين إنصافًاوأآثر 

33 200 293 12 600 000 

 

   

يتمتع النساء : ظروف العمل  - ٥
بظروف عمل أفضل وأآثر  والرجال
 إنصافًا

14 904 144 3 100 000 

   

: السالمة والصحة المهنيتان  - ٦
العمال والمنشآت يستفيدون من تحسن 
 ظروف السالمة والصحة في العمل

31 284 093 3 100 000 

   

يتمتع عدد  : هجرة اليد العاملة  - ٧
أآبر من العمال المهاجرين بالحماية 

  وبفرص الحصول على العمالة 
 المنتجة والعمل الالئق

9 607 160 7 700 000 

   

/ فيروس نقص المناعة البشرية  - ٨
عالم العمل يستجيب على نحو : اإليدز

فعال لوباء فيروس نقص المناعة 
 اإليدز/ البشرية

4 287 126 25 600 000 

 000 000 17 000 100 52 816 282 93 المجموع

  816 382 162  مجموع الموارد المقدرة للهدف االستراتيجي

ضمان اجتماعي أفضل إدارة يتاح لعدد أآبر من الناس فرص الحصول على إعانات   :٤النتيجة 
  وأآثر مساواة بين الجنسين

  تيجيةاالسترا

  الخبرة والدروس المستخلصة
تشكل إعانات الضمان االجتماعي األداة األآثر قدرة على   .١٨١

 .مكافحة الفقر وانعدام األمن االجتماعي واالستبعاد االجتماعي

ويلقى الدور الذي تضطلع به إعانات الضمان االجتماعي   .١٨٢
 في تعزيز التنمية الوطنية االجتماعية واالقتصادية اعترافًا متزايدًا

باعتباره أحد الوسائل لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المرتبطة 
، ٢٠٠٦ومنذ عام . بالفقر والصحة وجعل العولمة عادلة ومنصفة

إلى الموقف السياسي  على الصعيد العالمي تزايد الدعم المقدم
النمو "لمنظمة العمل الدولية ومفاده أنه يمكن للبلدان أن تحقق 

، أي توفير شكل معين من الحماية "المترافق باإلنصاف
االجتماعية في المراحل األولى من تنميتها، آما أشير إليه في 
اإلعالن الوزاري الصادر عن االجتماع رفيع المستوى للمجلس 

اجتماع  استنتاجات وفي ٢٠٠٦االقتصادي واالجتماعي لعام 
وفي  ٢٠٠٧وزراء عمل بلدان مجموعة الثمانية في درسدن في 

الصادر عن لجنة التنمية االجتماعية  ٢٠٠٨فبراير  /باطإعالن ش
 .التابعة لألمم المتحدة

وفي إطار الحملة العالمية بشأن الضمان االجتماعي   .١٨٣
 منظمة ت، وضع٢٠٠٣التي أطلقت عام  ،وتوفير التغطية للجميع

عدة وسائل عملية من أجل توسيع التغطية  ةالعمل الدولي
شخاص العاملين في االقتصاد االجتماعية، السيما في صفوف األ

تمويل للرعاية  إلنشاء نظموتم الترويج بنجاح . غير المنظم
الصحية من خالل الجمع بين الحلول القائمة على المجتمعات 

آما تم وضع . المحلية وتلك التي تقدمها الحكومة المرآزية
إعانات عالمية ترمي إلى توفير حد أدنى من  نظموحساب تكاليف 

، رآزت ٢٠٠٩-٢٠٠٨وفي الفترة . لجميع المواطنين أمن الدخل
انات األساسية للضمان الحملة على تعزيز مجموعة من اإلع

الحصول على الرعاية الصحية األساسية وتوفير أمن  - االجتماعي 

17 000 000 
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الدخل لألطفال وتقديم المساعدة االجتماعية للفقراء والعاطلين عن 
قاعد أساسية للمسنين العمل وتوفير أمن الدخل من خالل معاشات ت

تضمن الحد األدنى من مستويات األمن لألشخاص  - والمعوقين
في البلدان منخفضة الدخل من دون فرض الطريقة المتبعة 

 .لتطبيقها

وتوفر هذه المجموعة من اإلعانات األساسية للضمان   .١٨٤
االجتماعي األرضية الستراتيجية تدريجية توفر مستويات أعلى 

ي مع تطور البلدان اقتصاديًا وزيادة الحيز من الضمان االجتماع
آما ستقدم المساعدة للدول . الضريبي للتحويالت االجتماعية

األعضاء لفترة مطولة تتجاوز، في بعض الحاالت، فترة السنتين 
 .من أجل مواآبة وتيرة عملية إصالح التشريعات والسياسات

  ع ـالمعارف ووض: استراتيجية ثالثية األبعاد
  ت وبناء القدرات والخدمات المقدمة اـالسياس

  إلى الهيئات المكونة
سوف تتضمن االستراتيجية الرامية إلى تطبيق هذا   .١٨٥

 .النموذج السياسي الجديد في إطار الحملة ثالثة أبعاد رئيسية

أوًال، سيتم توسيع استقصاء الضمان االجتماعي وقاعدة   .١٨٦
بشكل أآبر وجعلهما متاحين  االلكترونية المرتبطة به، البيانات

أمام الهيئات المكونة والباحثين واستخدامهما لرصد فعالية سياسات 
السيما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في الحد من  ،الضمان االجتماعي

الفقر وتوسيع الضمان االجتماعي واإلنصاف والمساواة بين 
 .الخدماتالجنسين وعدم التمييز وفعالية تقديم 

تحليلية رئيسية خالل فترة وسيتم إعداد ثالثة منتجات   .١٨٧
سيكون المنتج األول عبارة عن طبعة جديدة من التقرير و. السنتين

بشأن حالة الضمان االجتماعي في العالم بأسره، مع التشديد على 
نظم الضمان االجتماعي  مد نطاقتسريع عملية الكفيلة ب الوسائل

ن وسيكو. لنساء في المناطق الريفيةلتشمل ا والحماية الصحية
المنتج الثاني تقريرًا مهمًا حول الطبيعة المحتملة لمجموعة 

آيف يمكن آللية  يفّصلاإلعانات األساسية للضمان االجتماعي، 
تضعها منظمة العمل الدولية أن تدعم هذه المجموعة في إطار 

وسيكون المنتج الثالث عبارة عن . متابعة إعالن العدالة االجتماعية
التحليلية التي تساعد  وضع النماذجمجموعة شاملة من أدوات 

الهيئات المكونة على دراسة الجدوى المالية والضريبية إلعانات 
 .الضمان االجتماعي وأثرها المحتمل على الفقر وانعدام المساواة

ثانيًا، سوف تشدد االستراتيجية على اتخاذ تدابير لتوسيع   .١٨٨
الحد من التغطية االجتماعية وعلى السياسات الرامية إلى نطاق 

التبعية طويلة األجل من خالل التحويالت التي تعزز العمالة 
آما سيتم تعزيز دور . واإلنتاجية وقدرة األفراد على توليد الدخل

الحوار االجتماعي في وضع السياسات والبرامج المكرسة في 
وفي حين . دستور منظمة العمل الدولية ومعايير العمل الدولية

يد من البلدان، أظهرت بحوث ية في العدتبقى المعايير ذات أهم
مشورة  مساندةأنه، توخيًا ل ةالعمل الدولي نظمةها مؤخرًا مأجرت

بدعم تنظيمي، تبرز الحاجة إلى وسائل جديدة لتعزيز  نظمةالم
فكرة وضع مجموعة إعانات أساسية للضمان االجتماعي آأداة 

مثل الخيارات ل ستكشافوستسعى المنظمة إلى والية ال. تطوير
هذه اآللية من خالل عملية الحوار الثالثي في سياق متابعة إعالن 

 .العدالة االجتماعية

ويوسع أنشطة التدريب الجارية، بما  المكتب ثالثًا، سيعزز  .١٨٩
 QUATRAINفي ذلك المبادرات التدريبية الكمية المسماة 

وسيستمر في التعاون مع مرآز . المخصصة ألفريقيا واألمريكتين
قديم دورات ترآز على احتياجات الهيئات المكونة تورينو لت

النظم الوطنية للضمان االجتماعي  نطاق في توسيع ضالعةال
وسيتم تعزيز الخدمات . وتطويرها وإدارتها واإلشراف عليها

االستشارية على شكل برامج وطنية لتطوير الضمان االجتماعي 
لمكتب آما سيقدم ا. آجزء من البرامج القطرية للعمل الالئق

المشورة حول التشخيصات االجتماعية والقانونية والمالية 
واالقتصادية واإلآتوارية والضريبية المتعلقة بالنظم الوطنية 

الكفيلة  للضمان االجتماعي وتخطيط تدابير الضمان االجتماعي
السيما النساء ( توسيع نطاق التغطية لتشمل المجموعات المستبعدةب

تتاح المشورة على نطاق أوسع أمام وس). نوالعمال المهاجرو
الهيئات المكونة الثالثية الوطنية من خالل وسائل اإلعالم المحلية 

ومن شأن التقدم المحرز في توفير الخدمات . ومنصات اإلنترنت
االستشارية التي تستخدم منصات التعلم وتقاسم المعارف القائمة 

وسوف . معلى اإلنترنت أن تسهل عملية الوصول إلى جمهور أع
تقوم الهياآل الميدانية في منظمة العمل الدولية بتخطيط وإدارة 
برامج التنمية الوطنية والتعاون التقني مع ترآيز المقر على تقديم 

في آل إقليم، " تخزينها"خدمات تقنية عالية التخصص ال يمكن 
من قبيل الخدمات المالية واإلآتوارية والقانونية والتحليالت 

 .والسياسيةاالقتصادية 

  الشراآات الدولية
ناشئ من الحكومات والوآاالت الدولية  ائتالفسيعَزز   .١٩٠

من قبيل إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة 
ومنظمة الصحة العالمية  صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولةو

والجمعية االتحادية لحماية الصحة االجتماعية في البلدان النامية 
 وآاالتوال واالتحاد األوروبي" لنهوض بالصحةا"مبادرة و

المانحة والشرآاء االجتماعيين والمنظمات غير الحكومية المهمة، 
 .من خالل أنشطة التوعية والتعاون المشترآة

  المخاطر واالفتراضات
يكمن الخطر الرئيسي في عدم إمكانية ترجمة المعارف   .١٩١

ولكن، من . الوطني والسياسات إلى نشاط ملموس على المستوى
شأن استراتيجية اتصاالت مكثفة وتقاسم المعارف، على 
المستويين الوطني والدولي، أن تساعد على فهم الجهود الرامية 

آما سيكون هناك جهود متضافرة . إلى وضع السياسات وتنفيذها
لتعزيز التعلم انطالقًا من الخبرات التي يكتسبها اآلخرون، 

 .ةالناجحة منها والفاشل
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  المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي تحّسن قاعدة المعارف والمعلومات بشأن تغطية وأداء نظام الضمان االجتماعي لديها، بدعم من منظمة :  ١- ٤المؤشر 
 .العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيار التالي لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

محددة في  ٩(فئات من فئات اإلعانات العشر  ٥أو النفقات على األقل في /ة حسب نوع الجنس بشأن تغطية السكان وإتاحة المعلومات المصنف  
استقصاء في البلد وإتاحة الوصول إليها من خالل ) ، باإلضافة إلى دعم الدخل فيما يتعلق بالمساعدة االجتماعية العامة١٠٢االتفاقية رقم 

 .أو منصة معارف المنظمة القائمة على اإلنترنت بشأن توسيع نطاق الضمان االجتماعي/يانات وقاعدة الب/ الضمان االجتماعي

  الهدف  خط األساس

منها على األقل في  ٥دولة عضوًا،  ٢٠ )٢٠٠٨المعلومات بشأنها متاحة منذ عام (دولة عضوًا  ٥٠
 في آل إقليم ٢أفريقيا و

تلك الخاصة سياسات تحّسن تغطية الضمان االجتماعي، السيما  ،، بدعم من منظمة العمل الدوليةعدد الدول األعضاء التي تضع:  ٢- ٤المؤشر 
 .بالمجموعات المستبعدة

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

ة التنمية الوطنية أو تشريع أو لوائح حكومية أو التنفيذ خط أو آتاب أبيض فيالضمان االجتماعي، آما هو موثق  نطاق وضع خطة لتوسيع  
 القائم فعًال لنظام الضمان االجتماعي؛

 تعالج هذه الخطة تحديدًا تغطية المجموعات المستبعدة في فئة واحدة على األقل من فئات اإلعانات العشر؛  
 .اورات مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالمش ،وضع التوصيات السياسية لمنظمة العمل الدولية لصالح الحكومات يشمل  

  الهدف  خط األساس

 دول أعضاء ٣ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

 أو اإلدارة الثالثية للضمان االجتماعي بما يتفق مع/عدد الدول األعضاء التي تحّسن اإلطار القانوني واإلدارة العامة والمالية و:  ٣- ٤المؤشر 
 .معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

مشى مع اتفاقيات منظمة العمل اعتماد تشريع يهدف إلى تحسين أداء أو إدارة أو تنظيم نظام الضمان االجتماعي أو النظام الوطني بما يت  
 الدولية المحدثة والمعنية بالضمان االجتماعي؛

نظام وافق عليه من جانب ، يقدم ويالميزنة اإلآتوارية أو االجتماعية يهدف إلى تحسين االستدامة المالية لنظام الضمان االجتماعي عن تقرير  
 ت أصحاب العمل ومنظمات العمال؛لضمان االجتماعي أو وآالة حكومية، بعد التشاور مع منظمال
مذآرة تفاهم مع منظمة العمل  بموجبمنشأ لبناء القدرات من الخبراء في الضمان االجتماعي المدربين في إطار برنامج  مجموعةاستخدام   

ذات الصلة بالضمان للضمان االجتماعي أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أو المؤسسات األآاديمية  وآاالت حكوميةالدولية، في 
 .االجتماعي

  الهدف  خط األساس

 دول أعضاء ٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

  وأآثر إنصافًا يتمتع النساء والرجال بظروف عمل محسنة  :٥النتيجة 

  االستراتيجية
  الخبرة والدروس المستخلصة

والية منظمة ّن تحسين ظروف العمل هو في صميم إ  .١٩٢
اعتماد إعالن العدالة فضل ز ذلك بويتعز. الدولية العمل

االجتماعية والتشديد الذي يضعه على الحاجة إلى اعتماد سياسات 
وفي العقود األخيرة، غالبًا ما . سليمة فيما يتعلق بظروف العمل

ي وإلغاء ضوابط سوق العمل نجم عن العولمة والنمو االقتصاد
اوت بين األجور واستقطاب لسمة غير المنظمة واتساع التفتزايد ا

ساعات العمل مترافقًا بانعكاسات سلبية على العمال وعائالتهم 
ومن المتوقع أن يزداد هذا الوضع سوءًا مع . والمجتمع آكل

في العالم، نظرًا إلى  الحالية استمرار األزمة المالية واالقتصادية
ور البطالة يترافق مع تده احتمالأن التجربة تبّين أّن ارتفاع 

غير أنه من الممكن أال تظهر هذه اآلثار مباشرة . ظروف العمل
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وبالتالي قد ال تراعى في االستجابات السياسية مما يؤخر االنتعاش 
 .االقتصادي

تتزايد مطالب الهيئات المكونة فيما يتعلق بالسياسات و  .١٩٣
القائمة على البحوث والمشورة التقنية بشكل آبير، السيما في 

الحاجة إلى  ؤديباإلضافة إلى ذلك، ت. دخلمجال األجور وال
تحسين العمل في المنشآت " توسيع نطاق منهجيةإلى  أدوات عملية

لتشمل المجاالت الموضوعية الجديدة من  WISE)( "الصغيرة
وسوف ترآز . قبيل األجور ووقت العمل وحماية األمومة

منظمة بناء قاعدة معارف على  ٢٠١١-٢٠١٠االستراتيجية للفترة 
ظروف العمل وإنشاء شبكات لرصد وتقاسم  لعمل الدولية بشأنا

التوجهات في جوانب أساسية من حياة الناس  عنالمعلومات 
. المهنية واستخدام هذه األدوات لتوفير التوجيه السياسي السليم

والهدف من ذلك هو مساعدة الهيئات المكونة على تحسين ظروف 
لمنشآت الصغيرة العمل وتعزيز أداء المنشآت والسيما ا

 .والمتوسطة

وستكمن استراتيجية النتائج األساسية في تقديم بحوث   .١٩٤
ومعلومات عالية الجودة ومصنفة حسب نوع الجنس، وتحديد 
االتجاهات األخيرة والسياسات الفعالة لتوجيه مضمون السياسة 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم وضع استراتيجيات ومواد نشر . الوطنية
ارة الوعي والتدريب بالتعاون الوثيق مع مرآز المعلومات واستث

قدرات الهيئات المكونة  يساعد على بناءومن شأن ذلك أن . تورينو
 .الوطنية وثقتها لوضع السياسات والبرامج واعتمادها وتنفيذها

  إدماج أبعاد العمل الالئق
البحوث والمشورة التقنية المعنية بظروف  سوف توفر  .١٩٥

نشاط بات قّيمة من شأنها أن تدفع قدمًا مساهم ،العمل واالستخدام
 األهداف االستراتيجية األربعة لتحقيقمنظمة العمل الدولية 

المبادرات المتعلقة بالهجرة وتشريعات  ستستنير منهاو. جميعها
العمل وتفتيش العمل والعمالة والحوار االجتماعي والنشاط 

ي مناقشات مؤتمر العمل الدولي في عام من شأنو. القطاعي
عمل المنزلي، أن المتعلقة بوضع المعايير بشأن ال ،٢٠١١و ٢٠١٠

وعلى غرار ذلك، . برنامج العمل الالئق بارزة فيم مساهمة تقد
تحسين  شدد علىفإّن الربط بين ظروف العمل السيئة والفقر سي

وسوف . من الفقر الصنوعية الوظائف آاستراتيجية مهمة للخ
على البحوث وأنشطة التوعية تسهل المشورة السياسية القائمة 

 نفوذالمشارآة في وضع السياسات على المستوى الوطني وتوسيع 
 .الشرآاء االجتماعيين وتعزيز الحوار االجتماعي

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
سوف يشكل ترويج االتفاقيات المحدثة بشأن ظروف   .١٩٦

 ١٩٨١لية، العمل، بما فيها اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائ
تعزيز المساواة بين اتجاه  ، مساهمة آبيرة في)١٥٦رقم (

مدخًال وسُتبذل الجهود لضمان أن يصبح عالم العمل . الجنسين
من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن تخفيض  ٥لتحقيق الهدف  مهمًا

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تعميم التحليل . معدل الوفيات النفاسية
نسين والقائم على البيانات المصنفة حسب نوع المعني بقضايا الج

الجنس في جميع البحوث والتوجهات السياسية فيما يتعلق بظروف 
 .العمل واالستخدام

  المعارف واألدوات
لفترة السنتين معلومات  تقرير األجور في العالميقدم س  .١٩٧

ألجور، في وتحليالت حول االتجاهات بشأن األجور وسياسات ا
لى شبكة عالمية من األخصائيين في مجال فيه إ الوقت الذي يستند

. خارج منظمة العمل الدولية ويعزز هذه الشبكةاألجور من 
هذا النشاط العمل مع دول أعضاء لتعزيز قدراتها على  شملوسي

جمع البيانات بشأن المؤشرات األساسية لألجور، بهدف توسيع 
ميع الدول التغطية الجغرافية لبيانات األجور تدريجيًا لتشمل ج

آما سيشمل هذا . عدد المؤشرات المتاحة فضًال عناألعضاء 
البحثية على شكل ملخصات سياسية  إصدار الدراساتالنشاط 

 تعلقةبتغذية وتحديث المواد التدريبية الم ، ستقوم بدورهاسهلة الفهم
 .بتصميم سياسات األجور الفعالة

تقرير  وسيتم نشر المنتجات التحليلية الرئيسية، من قبيل  .١٩٨
وستشمل الجهود . ، بالتعاون مع مرآز تورينواألجور في العالم

 ة،العمل الدولي نظمةالمبذولة لتحسين إحصاءات األجور في م
والمساهمة في  للمنظمة بشأن األجور توسيع قاعدة البيانات الجديدة

وسيتم وضع . األخرى ذات الصلة المنظمة بيانات قواعد بسيطت
لبيانات القطرية لظروف العمل، لتقييم أدوات التشخيص، مثل ا

الظروف القانونية والفعلية السائدة في بلدان محددة وتحديد مواطن 
والمجموعات المستضعفة من العمال وتوجيه عملية وضع العجز 

األشكال  العامة، بشأنوستجرى بحوث موجهة للسياسة . السياسات
وقضايا التوفيق على نوعية الوظائف  االجديدة لتنظيم العمل وآثاره

بين العمل واألسرة من قبيل إجازة األبوة ومرافق رعاية األطفال 
 .وما يتصل بها من مسائل

  تعزيز قدرات الهيئات المكونة
إن المشارآة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج   .١٩٩

، أمر على المستوى الوطني وتطبيقها على مستوى مكان العمل
المتعلقة  رفيعة الجودةعلومات ومن شأن توفير الم. أساسي

وسوف يتيح . باتجاهات األجور أن يساند المفاوضة الجماعية
التدريب أمام الشرآاء االجتماعيين والموظفين الحكوميين إمكانية 
االضطالع بفعالية ونجاعة بالمسؤوليات الموآلة إليهم لتقديم 

آما سيتم وضع وتعزيز . ظروف عمل جيدة والمحافظة عليها
ن ت عملية لتحسين ظروف عمل المجموعات المستضعفة مأدوا

 .ن في المؤسسات الصغيرةالعمال، بمن فيهم أولئك العاملو

  الشراآات الدولية
سيستمر التعاون على المستويين العالمي والقطري مع   .٢٠٠

منظمات دولية من قبيل صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة 
وفيما يتعلق . ة األمومةالصحة العالمية حول مسائل تتعلق بحماي

ظروف العمل، سيتم تعزيز الشراآة مع  عم بشأنبمسائل بحثية أ
المؤسسة األوروبية للنهوض بظروف المعيشة والعمل وغيرها 

 انتشار وسوف يوسع هذا األمر نطاق. من الشبكات البحثية
الجهات الفاعلة الرئيسية في  إزاءوإطاللة منظمة العمل الدولية 

 .لعالمآافة أنحاء ا

  االتصاالت
سيتم بذل جهود حثيثة في مجال االتصاالت فيما يتعلق   .٢٠١

 .بحماية األمومة والتوازن بين العمل والحياة األسرية
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  التعاون التقني
موارد ونتائج التعاون التقني بإعداد ُنهج وأدوات  سمحست  .٢٠٢

جديدة من قبيل البيانات القطرية لظروف العمل، إلى جانب دعم 
لبناء قدرات الهيئات  خصيصًا د تدريبية مكّيفةعملية وضع موا

 .المكونة، وذلك بالتعاون مع مرآز تورينو

  المخاطر واالفتراضات
الجهود المبذولة لتحسين ظروف ب إن أآبر خطر يحيق  .٢٠٣
قد يقوض بشكل خطير  مما، هو حدوث رآود عالمي العمل
 على جودةفي عدد من البلدان  المنصب الحديث نسبيًا الترآيز

 .ظائفالو

  المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة الثالثية باعتماد السياسات أو تنفيذ االستراتيجيات من أجل النهوض بظروف :  ١- ٥المؤشر 
 .، السيما بالنسبة إلى العمال األآثر استضعافًا، وذلك بدعم من منظمة العمل الدوليةانصافًاالعمل المحسنة أو األآثر 

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

ثر تعتمد الهيئات المكونة الثالثية خطة عمل وطنية تغطي األولويات الرئيسية المتعلقة بظروف العمل، بما في ذلك بالنسبة إلى العمال األآ  
  استضعافًا؛

تشريعات أو لوائح أو سياسات أو برامج وطنية أو قطاعية جديدة أو منقحة لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك بالنسبة إلى العمال  اعتماد  
وتنظيم  عمل المنزلي وساعات العملوال حماية األمومة والتوفيق بين العمل واألسرة: ليةفي مجال أو أآثر من المجاالت التا ،األآثر استضعافًا

 العمل؛
تحسين ظروف العمل، تستهدف أصحاب العمل ومنظماتهم أو العمال  بشأنتنفيذ استراتيجية تتعلق بنشر المعلومات أو التوعية أو التدريب   

 .ومنظماتهم أو االثنين على حد سواء

  الهدف  خط األساس

 دول أعضاء ٥ ٢٠١١-٢٠١٠يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

 .ل األعضاء التي تعزز قدراتها المؤسسية لتنفيذ سياسات سليمة لألجور، بدعم من منظمة العمل الدوليةعدد الدو:  ٢- ٥المؤشر 

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

البيانات بشأن متوسط األجور وحصص األجور  توافرتوسيع أو تحسين وضع أو تعزيز آلية رصد وجمع البيانات المتعلقة باألجور ل  
 واإلجحاف في مجال األجور أو أية مؤشرات أجور جديدة أخرى؛

أو تحديد األجور في ) على المستوى الوطني أو القطاعي(اعتماد تشريعات أو لوائح أو سياسات من شأنها أن تحّسن الحد األدنى لألجور   
 القطاع العام؛

يذ تدابير محددة من أجل تحسين تحديد األجور، من قبيل استحداث أو إنعاش هيئة ثالثية على المستوى الوطني أو أي آلية أخرى للتفاوض تنف  
 بشأن األجور على مستوى ال مرآزي؛

قد اآتسبت ، تكون القدرات برنامج بناء مدربين في ،األخصائيين في مجال األجور من خارج المنظمةمن منظمة العمل الدولية انشأتها هيئة   
 .القدرات التقنية المناسبة لتوفير المشورة السياسية السليمة بشأن المسائل المتعلقة باألجور

  الهدف  خط األساس

 دول أعضاء ٣ ٢٠١١-٢٠١٠يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

  العمل السالمة والصحة فيظروف  تحسن العمال والمنشآت يستفيدون من  :٦النتيجة 

  االستراتيجية

إّن إنشاء بيئة عمل آمنة وصحية يسمح بالحؤول دون   .٢٠٤
من حوادث مكان العمل (االستبعاد  زولية مندوامة النالالوقوع في 

) إلى اإلعاقة والتقاعد المبكر واالستبعاد من سوق العمل أو الوفاة
ومعاناة الناس والتكاليف االقتصادية التي يتكبدها أصحاب العمل 

وُيعتبر تحسين تدابير السالمة والصحة المهنيتين . كوماتوالح
على القابلية لالستخدام وخلق الوظائف  محافظةأمرًا أساسيًا لل

 .اآلمنة والجيدة والعمل المنتج

  الخبرة والدروس المستخلصة
استوحت منظمة العمل الدولية في نشاطها الذي تضطلع   .٢٠٥

ستراتيجية العالمية به في مجال السالمة والصحة المهنيتين من اال
ومن  ،٢٠٠٣عام  هنيتين، التي اعتمدتالسالمة والصحة المبشأن 

رقم ( ٢٠٠٦اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 
ومفاد الرسالة المنبثقة عن البرامج القطرية للعمل الالئق ). ١٨٧

النظم  أّنه ينبغي تعزيز ،والمساعدة المقدمة في إطار التعاون التقني
على أعلى  لصحة المهنيتين من خالل االلتزامالوطنية للسالمة وا

وقد . المستويات، بوضع سياسات وبرامج وطنية على أساس ثالثي
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خطا آبار ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال وأخصائيون 
 تجاهفي مجال السالمة والصحة المهنيتين خطوة مهمة في هذا اال

، إعالن سيول بشأن ٢٠٠٨يونيه  /رانعندما اعتمدوا، في حزي
من المطلوب بذل جهود بيد أن . السالمة والصحة في العمل

 .إضافية لترجمة هذا االلتزام إلى واقع ملموس

وقد تم تحديد بعض عوامل النجاح من قبيل أهمية الحوار   .٢٠٦
االجتماعي وتدابير بناء الثقة لضمان االستدامة وتفتيش العمل 

 حة المهنيتين واستنساخ التجارب المحليةلتعزيز السالمة والص
" تحسين العمل في المنشآت الصغيرة"برنامج من خالل  العملية

)WISE( وارجتحسين العمل في تنمية ال"برنامج و) "WIND( 
السالمة  رفع مستوى مقتضياتولكّن  .ثرأقصى األلضمان 

ال يزال البرامج السياسية  في صدارةوالصحة المهنيتين ووضعه 
 .يًا مطروحًاتحد

على  ٢٠١١-٢٠١٠وبالتالي، سترآز االستراتيجية للفترة   .٢٠٧
من أجل تحسين  منتظمدعم الهيئات المكونة لوضع وتنفيذ نهج 

للسالمة والصحة المهنيتين على والسياسات والبرامج البنى التحتية 
المستوى الوطني وعلى مستوى مكان العمل، بما يتمشى مع 

أولويات الهيئات المكونة الحاجة إلى وتظهر . ١٨٧االتفاقية رقم 
توجيه بسيط وعملي حول آيفية وضع تدابير سياسية في مجال 
السالمة والصحة المهنيتين وإقامة الروابط مع البرامج الوطنية 
 ،للعمالة والتنمية وتحديد بعض القطاعات والمسائل ذات األولوية

العمل  نوع الجنس والمرتبطة بعالمب الخاصةمن قبيل العوامل 
 .المتغير

توفير معلومات جيدة تسمح هو  االستراتيجية وصميم  .٢٠٨
األخيرة والسياسات الفعالة من أجل توجيه  االتجاهاتبتحديد 

باإلضافة إلى ذلك، من شأن األدلة . مضمون السياسات الوطنية
العمل أن تساعد، بالتعاون الوثيق  حلقاتالعملية والمواد التدريبية و
لى بناء قدرات الهيئات المكونة الوطنية مع مرآز تورينو، ع

وسوف . وثقتها لوضع السياسات والبرامج واعتمادها وتنفيذها
 .تستند هذه االستراتيجية إلى العناصر الرئيسية التالية

  إدماج أبعاد العمل الالئق
توفر المعلومات والمشورة السياسية بشأن السالمة   .٢٠٩

دمًا في تحقيق والصحة المهنيتين مدخالت مهمة في المضي ق
إّن فعلى سبيل المثال، و. األهداف االستراتيجية األربعة جميعها

ربط الحوادث المهنية واألمراض وبيئة العمل السيئة بالفقر يسّلط 
الضوء على الحوافز االقتصادية للحكومات لضمان بقاء العمال 

وعلى غرار ذلك، تعزز . قابلين لالستخدام والشرآات منتجة
اسية والمبادئ التوجيهية والتوعية المشارآة الثالثية المشورة السي

في وضع البرامج الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 
وتنفيذها على مستوى مكان العمل من خالل اللجان المشترآة 
للسالمة والصحة المهنيتين، مما يتيح زيادة تأثير الشرآاء 

ومن شأن . الثالثياالجتماعيين والحوار االجتماعي والهيكل 
التصديق على الصكوك ذات الصلة وتطبيقها، وباألخص اتفاقية 

واتفاقية اإلطار ) ١٥٥رقم ( ١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 
أن ، )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

وهذا أمٌر . يساعد على الحد من ممارسات التنمية غير المستدامة
 .ولمة عادلةأساسي لتعزيز ع

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
لتحليل البعد المتعلق بالجنسين في مجال السالمة والصحة   .٢١٠

آما أّن . المهنيتين آثاٌر على استراتيجيات وضع السياسات والوقاية
االعتراف باالختالف وبالتنوع أمر أساسي في تعزيز أماآن عمل 

وسوف يعمم . يع العمالأآثر أمنًا وتحقيق نتائج أآثر صحة لجم
تحليل المساواة بين الجنسين في التوجيه السياسي حول السالمة 

آما سيعزز جمع وتحليل البيانات المصنفة . والصحة المهنيتين
حسب نوع الجنس، السيما في تسجيل الحوادث واألمراض المهنية 

 .والتبليغ عنها

  واألدوات المعارف
: ية تطويرها ما يليتتضمن المجاالت التي تم تحديدها بغ  .٢١١

البعد المتعلق بالجنسين في مجال السالمة والصحة المهنيتين 
والوصول إلى العمال في االقتصاد غير المنظم والتوجيه بشأن 

 .لحوادث واألمراض المهنيةوالتأمين المرتبطين باالتبليغ 
الموجهة إلى وستجرى البحوث . وسيستمر تطوير البيانات الوطنية

لحوادث واألمراض لوقوع االنطاق الفعلي مة بشأن العاالسياسات 
المهنية وآلفتها على االقتصاد، بهدف تحفيز الحكومات على إيالء 

وسيستمر المكتب في . األولوية إلى السالمة والصحة المهنيتين
تحسين تيسرية المعلومات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

 .على صعيد العالم وفي توسيع شبكتها

  زيز قدرات الهيئات المكونةتع
وتنفيذ سياسات وبرامج  وضعإن المشارآة الفعالة في   .٢١٢

السالمة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني وتطبيقها على 
ومن شأن التدريب، . أمٌر في غاية األهمية ،مستوى مكان العمل

بالتعاون مع مرآز تورينو، أن يمّكن الشرآاء االجتماعيين 
وضع برامج وطنية تتعلق بالسالمة  منكوميين والمسؤولين الح

والصحة المهنيتين واالضطالع بالمسؤوليات الموآلة إليهم لتوفير 
. والمحافظة عليها بالسالمة والصحة المهنيتين،تدابير جيدة تتعلق 

 WINDو WISEآما سيتم تعزيز أدوات عملية من قبيل برنامجي 
تين في المنشآت من أجل تحسين ظروف السالمة والصحة المهني

 .الصغيرة والمتوسطة

  الشراآات الدولية
ستستمر الروابط المتينة مع منظمات أصحاب العمل   .٢١٣

بما فيها المنظمة الدولية ألصحاب العمل  -  ومنظمات العمال
 -ية ملاالنقابية العواالتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحادات 
والوآالة الدولية  والمنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية

للطاقة الذرية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد األوروبي 
وتجنب  أآبرتأثير  تحقيقوالهيئات البحثية التابعة له، من أجل 

، من الضروري العمل متسقوتوخيًا لوضع نهج . االزدواجية
بشكل وثيق مع منظمات األمم المتحدة لضمان تعزيز معايير 

 .حماية العمال في البرامج القطريةلدولية لمنظمة العمل ا

  االتصاالت
ستثارة الوعي بشأن أهمية السالمة الجهود ال بذلسيستمر   .٢١٤

في هذا الريادي دور منظمة العمل الدولية والصحة المهنيتين و
مؤتمر العالمي الذي يجري آل ثالث المجال، وذلك بانعقاد ال

 اليوماالحتفال بوبسنوات والذي يحظى بتغطية إعالمية آبيرة، 
 وسيكون اإلعالم. العالمي السنوي للسالمة والصحة في العمل
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لحوادث واألمراض المهنية لوقوع االمناسب بشأن المدى الحقيقي 
العام وصانعي الجمهور ، موجهًا إلى والتكاليف المصاحبة لها

األخصائيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين، القرارات و
بشأن السالمة اللتزام الوطني ووضع البرامج بالتالي افيدعم 

 .والصحة المهنيتين

  التعاون التقني
مبادرة  وستوفر. ستعزز الجهود المبذولة لحشد الموارد  .٢١٥

ُنهج وأدوات جديدة،  ما يلزم لوضعتعاون مع المفوضية األوروبية 

من قبيل المواصفات البيانية والبرامج المتعلقة بالسالمة والصحة 
 .المهنيتين

  المخاطر واالفتراضات
ينجم الخطر األآبر المرتبط بالجهود المبذولة لتحسين   .٢١٦

ظروف السالمة والصحة المهنيتين عن األزمة المالية 
واالقتصادية في العالم، وهو األمر الذي قد يقوض بشكل خطير 

أو محتمل للعديد من البلدان في مجال السالمة  حديثأي التزام 
 .والصحة المهنيتين

  راتالمؤش

عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات وبرامج من أجل تشجيع تحسين السالمة والصحة في العمل، بدعم من منظمة العمل :  ١- ٦المؤشر 
 .الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

نية وطنية أو قطاعية أو سياسة أو برنامجًا يرمي إلى تحسين ظروف السالمة والصحة اعتمدت الدولة العضو تشريعًا أو مواصفة بيا  
ورقم  ٨١وبتفتيش العمل، والسيما االتفاقيات رقم  بالسالمة والصحة المهنيتينالمهنيتين، بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة 

 ؛١٨٧ورقم  ١٥٥ورقم  ١٢٩
الخطية للشرآاء االجتماعيين أو  بيانات الرأيانية أو سياسات أو برامج تقوم على المشاورة الثالثية، آما توثقها وضع قوانين أو مواصفات بي  

 .مشارآتهم في آليات ثالثية وطنية بهدف تطوير السالمة والصحة المهنيتين سجالت

 الهدف خط األساس

 في آافة األقاليم دول أعضاء، ١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة الثالثية، بدعم من منظمة العمل الدولية، بتنفيذ البرامج الرامية إلى تشجيع :  ٢- ٦المؤشر 
 .تحسين السالمة والصحة في العمل

 القياس
 :تالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير ال

  ؛مشابهة السالمة والصحة المهنيتين في أطر إنمائية وطنية أو وثائق سياسة وطنية شواغلأدرجت الدولة العضو   
  ؛)الحكومةأي تجتمع بشكل منتظم وتقدم توصيات إلى (إنشاء أو إنعاش آلية ثالثية وطنية للسالمة والصحة المهنيتين بحيث تعمل بشكل فعال   
تنفيذ استراتيجية تتعلق بنشر المعلومات أو التوعية أو التدريب حول تحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين، تستهدف أصحاب العمل   

إنشاء خطوط هاتفية بّينات على ومنظماتهم أو العمال ومنظماتهم أو االثنين على حد سواء، آما هو موثق على سبيل المثال من خالل 
التدريب للهيئات المكونة أو تنظيم حمالت أو أحداث من قبيل اليوم العالمي دورات ئ وآتيبات تضعها خدمات تفتيش العمل وتقديم للطوار

  للسالمة والصحة في العمل؛ 
الل البينات تضطلع خدمات تفتيش العمل بعمليات تفتيش فعالة وناجعة لضمان تطبيق معايير السالمة والصحة المهنيتين، آما هو موثق من خ  

  المقدمة في التقارير السنوية؛
عليه على المستوى  والمحافظةإنشاء سجل يتضمن تحليالت وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس تتعلق بالحوادث واألمراض المهنية أو تحديثه   

 .الوطني من جانب الهيئة المختصة

 الهدف خط األساس

  دول أعضاء، في آافة األقاليم ١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 
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  وبفرص الحصول على العمالة يتمتع عدد أآبر من العمال المهاجرين بالحماية   :٧النتيجة 
  المنتجة والعمل الالئق

 

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
إّن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخالصه من تنفيذ   .٢١٧

- ٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترتين برنامج منظمة العمل الدولية في ا
التعاون التقني والتقييم المستقل الستراتيجية  ومشاريع ٢٠٠٩

 ،٢٠٠٧-٢٠٠١حماية العمال المهاجرين للفترة  من أجلالمنظمة 
يكمن في الحاجة إلى المزيد من التعاون النشط مع المكتب في 

الشراآات مع  أن إلى ذلك أضف. مجال هجرة اليد العاملة
هيئات الدولية األخرى العاملة في مجال الهجرة مفيدة المنظمات وال

في نشر رسائل منظمة العمل الدولية، والسيما في ضمان 
 .هجرة اليد العاملة لمعالجةالمحافظة على نهج قائم على الحقوق 

  إدماج أبعاد العمل الالئق
ستكون أداة العمل الرئيسية اإلطار متعدد األطراف   .٢١٨

الذي يقوم على المعايير  ،رة اليد العاملةلمنظمة العمل الدولية لهج
العمال  بشأنالدولية، والسيما على اتفاقيتي العمل الدوليتين 

ويتم معالجة هجرة اليد العاملة باعتبارها مسألة . المهاجرين
المكتب بجميع جوانب العمل الذي  عمليات تدخلمشترآة، وترتبط 

تعاون  لسعي إلىاوبالتالي، سيستمر . يقوم به العمال المهاجرون
 .نشط مشترك بين القطاعات لتحقيق النتائج المتوخاة

  الهيئات المكونةقدرات تعزيز 
سيرآز الدعم الذي يقدمه المكتب للهيئات المكونة على   .٢١٩

تعزيز القدرات بهدف إنشاء المعاهد وصوغ التشريعات 
والسياسات التي تراعي مسألة الجنسين والمتعلقة بهجرة اليد 

يعمل البرنامج مع إدارات وزارة العمل والهيئات وس. العاملة
وستقدم . المشترآة بين الوزارات وهيئات المشاورات الثالثية

المساعدة لرصد عمليات التوظيف وحقوق العمال المهاجرين 
وشروط وظروف االستخدام والربط بين سياسات الهجرة 

لضمان االجتماعي ا ومعالجة موضوعوسياسات سوق العمل 
لهجرة اليد العاملة  المحتملةاآلثار المضرة  ومعالجةين للمهاجر

وتعزيز إعادة إدماج العمال المهاجرين في أسواق عمل بلدان 
وستغطي األنشطة آذلك الوسائل الرامية . المنشأ عند عودتهم إليها

إلى جعل خدمات تحويالت العمال المهاجرين أآثر سهولة وشفافية 
الروابط المستدامة  بشأنورة وستوفر المش. وأقل آلفة وخطورة

بين التحويالت والخدمات المالية األخرى، السيما مع المؤسسات 
المالية المسؤولة اجتماعيًا من قبيل تعاونيات االدخار واالئتمان 

 .ومؤسسات التمويل بالغ الصغر

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
عامالت ستستفيد الهيئات المكونة من دعم متزايد لحماية ال  .٢٢٠

المنزلي وتوفير  العملالمهاجرات في وظائف محددة من قبيل 
المساواة في المعاملة واإلدماج في أماآن العمل ومجتمعات 

 ومن الممكن أن تتضمن البحوث التي تراعي الجنسين. المقصد
المتاحة أمام العامالت  المهنجمع البيانات حول معرفة ما هي 

الجنسين في مسائل من  إزاءاد المهاجرات وما إذا آان هناك حي
 .قبيل االعتراف بالشهادات وتغطية الضمان االجتماعي

  واألدوات المعارف
سيتم دعم عملية جمع اإلحصاءات بشأن هجرة اليد العاملة   .٢٢١

وتحليلها ونشرها واستخدامها، وستشَجع الدول األعضاء على 
جمع اإلحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس بهدف تسهيل 

وتوخيًا لذلك، سيجري استخدام . ن منظور الجنسينالتحليل م
لهذا نموذج اإلحصاءات الذي وضعته المنظمة والذي سيدرج 

ومن شأن مشارآة منظمة . في االستقصاءات األسريةالغرض 
في مجال الهجرة، سواء من  الباحثينالعمل الدولية في شبكات 

ديد معاهد أآاديمية أو منظمات دولية أخرى، أن تساعد على تح
. المواضيع ذات الصلة بالمنظمة في مجال هجرة اليد العاملة

. تكميليوسُتستخدم الموارد في المقر وفي الميدان بشكل 
ومن . المطبوعات اإللكترونية والورقية لنشر البحوثوستستخدم 

شأن تحديث وتوسيع قاعدة بيانات الهجرة الدولية لليد العاملة أن 
 .تسهل أيضًا تقاسم المعارف

  لتعاون التقنيا
سوف تتضمن مشاريع التعاون التقني على الدوام   .٢٢٢

الهيئات لصالح المكونين المتعلقين بالتدريب وببناء القدرات 
. سيجري تنفيذهما باالشتراك مع مرآز تورينوو ،المكونة

الهجرة الدولية لليد "وستستمر الدورة التدريبية حول موضوع 
مع تنظيم دورات سنوية  ،"يةالتنم وتشجيعتعزيز الحماية : العاملة

وسيتيح تصميم هذه الدورة تكييفها مع أغراض األقاليم . بعدة لغات
آما سيتم تنفيذ التعاون . المحددة وتوفيرها على المستوى المحلي

العمال ضمن برامج  حراكالتقني والمشورة السياسية لتسهيل 
 .التكامل اإلقليمية

  الشراآات الدولية
آته مع منظمات دولية أخرى تهتم شرا البرنامجسيواصل   .٢٢٣

بموضوع الهجرة في إطار الفريق العالمي المعني بالهجرة، ويقدم 
وستوَسع . الدعم التقني إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية

، بشكل الفرعية اإلقليميةوالشراآات لتشمل المنظمات اإلقليمية 
اف في مجمله يسمح لوآاالت األمم المتحدة والنظام متعدد األطر

الذي اعتمدته منظمة  ،بدعم النهج المشترك والقائم على الحقوق
وسيعمل البرنامج مع شرآاء اجتماعيين على . العمل الدولية

المستويين الوطني واإلقليمي، ويشارك في األنشطة التي يجري 
االضطالع بها في مجال هجرة اليد العاملة ذات الطابع العالمي مع 

 .ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال المنظمة الدولية

  االتصاالت
سينشر المكتب رسائل منظمة العمل الدولية من خالل   .٢٢٤

وباعتباره شريكًا في . التعاون مع شبكات الهجرة واستخدامها
مبادرات دولية ذات صلة بالهجرة، سيعمل على التأثير على 

آما . ي الوقت ذاتهف المنظمة إطاللةزيادة وعلى النتائج العالمية 
سيكثف المكتب جهوده لتطوير المعارف بشأن المعايير من خالل 
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جوانب محددة من اتفاقيات منظمة  عننشرات إعالمية موجزة 
العمل الدولية وتوصياتها، ستنشر على شكل منشورات وعلى 

 .اإلنترنت

  المخاطر واالفتراضات
يقوم االفتراض األساسي لهذه االستراتيجية على   .٢٢٥
عتراف بأّن الهجرة الدولية لليد العاملة مسألة رئيسية في اال

ويكمن الخطر الرئيسي في أن ُتعتبر . عادلة عولمةب النهوض
منظمة العمل الدولية أقل أهمية مقارنًة مع غيرها من المنظمات 

وبالتالي، . هذه الهيئاتسياسات تتداخل مع والية  في حال اعتمدت
لى استخدام الميزة النسبية التي سترآز منظمة العمل الدولية ع

يشكلها نشاطها المشترك بشأن المعايير وسير سوق العمل 
وتنظيمه والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، ما دامت تنطبق 

 .على العمال المهاجرين

  المؤشرات

ا الجنسين من أجل حماية العمال المهاجرين استنادًا عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات تتعلق بهجرة اليد العاملة وتراعي قضاي:  ١- ٧المؤشر 
 .إلى مضمون اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية وأحكام معايير العمل الدولية ذات الصلة، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :ديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها ج

الجنسين لتحسين حماية العمال المهاجرين، آما هو موثق من خالل تشريع أو خطة إنمائية وطنية أو لوائح  لقضاياوضع سياسة تستجيب   
 مذآرة تفاهم ثنائية األطراف موقعة بين بلد المنشأ وبلد المقصد؛ /حكومية أو اتفاق

زيادة المساواة في المعاملة وعدم التمييز للعمال المهاجرين في مكان العمل؛ : جاالت التاليةتعالج السياسة المعنية على وجه الخصوص أحد الم  
التوظيف اآلمن للعمال المهاجرين؛ اإلدماج في أماآن عمل بلد المقصد ومجتمعاته؛ توسيع تغطية الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين؛ 

ن؛ اإلجراءات الرامية إلى تجنيب والعمال المهاجر يستخدمعمل في أماآن العمل حيث توسيع وتحسين التغطية التي توفرها خدمات تفتيش ال
 العمال المهاجرين خطر الوقوع في براثن االتجار بالبشر والعمل الجبري؛

، السياساتتنفيذ د أو آلية وطنية ثالثية مكلفة برص/القدرات الوزارية والمشترآة بين الوزارات إلدارة هجرة اليد العاملة وتطوير أو إنعاش   
 ؛المتكررةموثق من خالل االجتماعات  آما هو

 .وضع أو تحسين آلية وطنية لجمع ورصد البيانات المحدثة والمصنفة حسب نوع الجنس بشأن العمال المهاجرين  

 الهدف خط األساس

  دول أعضاء ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 

ول األعضاء التي تعتمد سياسات وممارسات تتعلق بهجرة اليد العاملة وتراعي قضايا الجنسين من أجل النهوض بالعمالة عدد الد:  ٢- ٧المؤشر 
 .المنتجة والعمل الالئق للعمال المهاجرين، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :رة بالذآرلكي يمكن اعتبارها جديعلى األقل يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين 

الجنسين لتحسين حصول العمال المهاجرين على العمالة المنتجة والعمل الالئق، آما هو موثق  لقضاياوضع سياسة أو برنامج وطني يستجيب   
ين من خالل خطة إنمائية وطنية أو خطط أو برامج إنمائية محلية أو إقليمية أو قوانين عمل وطنية تطبق على العمال المهاجرين أو قوان

  وسياسات إدماج؛
والوقاية من االستغناء عن المهارات  والتدريبتطوير المهارات : تعالج السياسة أو البرنامج مجاًال واحدًا على األقل من المجاالت التالية  
التحويالت والمؤسسات الرابط بين  ؛أو استخدامها المنتج/التوفيق بين تدفقات التحويالت و ؛هجرة األدمغة ؛االعتراف بالشهادات والمهاراتو

الرابط بين سياسة الهجرة وضرورة االستجابة الحتياجات سوق  ؛العمالة المنتجة للعمال المهاجرين لدى عودتهم ؛المالية المسؤولة اجتماعيًا
  العمل؛

ل الفعالة من أجل رصد ظروف أو إنعاش القدرات المؤسسية الحكومية على إدارة سياسة هجرة اليد العاملة، السيما إدارات تفتيش العم تطوير  
  العمل الالئق في مكان العمل في بلدان المقصد؛

الفعالة  االستخدامسيما إدارات  أو إحياء القدرات المؤسسية الحكومية على إدارة السياسات أو البرامج المعنية بالمهاجرين العائدين، ال تطوير  
 .للتوجيه المهني والتوظيف وإعادة اإلدماج في سوق العمل

 الهدف خط األساس

 دول أعضاء ٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 
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  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية على نحو فعال لوباء يتصدىعالم العمل   :٨النتيجة 

  االستراتيجية
في حين تشير آخر المعلومات إلى أّن وباء فيروس نقص   .٢٢٦

ًا من االستقرار في العالم، فإّن اإليدز يشهد نوع /المناعة البشرية
أثر األزمة االقتصادية الحالية قد يعكس هذا االتجاه في حال لم يتم 

وتوفر الهياآل الرسمية وغير الرسمية . الوقاية من إصابات جديدة
وشبكات الهيئات المكونة الثالثية وأماآن العمل فرصة لتقديم 

ع العمال معلومات تراعي الجنسين حول الوقاية وحصول جمي
على العالج والرعاية وخدمات الدعم ونفاذها إلى عائالتهم 

  .ومجتمعاتهم

  الخبرة والدروس المستخلصة
لقد أظهرت مساهمة منظمة العمل الدولية في التصدي   .٢٢٧

اإليدز نتائج ملموسة وساهمت في  /لفيروس نقص المناعة البشرية
فحة من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن مكا ٦تحقيق الهدف 

اإليدز وغيره من األمراض بحلول  /فيروس نقص المناعة البشرية
وتشمل األمثلة بناء قدرات الهيئات المكونة في . ٢٠١٥عام 

المنشآت الخاصة وتلك العاملة في القطاع العام من أجل تطبيق 
المبادئ األساسية واستخدام الحوار االجتماعي لتغيير السلوآيات، 

ييز إزاء العمال المصابين بفيروس نقص مما يؤدي إلى تقليل التم
المناعة البشرية وزيادة الممارسات الجنسية األآثر أمنًا على 

وقد أسفر إدماج برامج فيروس نقص المناعة . الصعيد الشخصي
اإليدز في البرامج األخرى لمنظمة العمل الدولية  /البشرية

قضاة والتعاون المشترك بين القطاعات عن نتائج ملموسة آتدريب 
العمل في أفريقيا على القضايا القانونية المتعلقة بفيروس نقص 

آما ساعد تعزيز التعاون مع الهيئات . اإليدز /المناعة البشرية
المكونة الثالثية والشرآاء المنتمين لألمم المتحدة وأصحاب 

) من قبيل االتحاد اإلفريقي(المصالح غير المنتمين لألمم المتحدة 
اإليدز  /تعنى بفيروس نقص المناعة البشريةعلى وضع سياسات 

وقد عرف حشد الموارد نجاحًا على . وتنطبق في أماآن العمل
 .المستويين العالمي والمحلي

وقد أظهرت دروس إضافية مستخلصة من فترات السنتين   .٢٢٨
السابقة أّن المعلومات اإلضافية والتوجيهات السياسية وبناء 

ول األثر االجتماعي القدرات ضرورية الستثارة الوعي ح
من و. واالقتصادي لإليدز وتأثيره على اليد العاملة واالستخدام

جهة أخرى، هناك المزيد من أماآن العمل التي تهتم باعتماد 
آما . اإليدز /سياسات وبرامج تعنى بفيروس نقص المناعة البشرية

 .أّن عمليتي الرصد والتقييم أساسيتان لتوجيه العمل في المستقبل

  الهيئات المكونةقدرات  يزتعز
تدعو االستراتيجية إلى تعاون مشترك بين القطاعات بما   .٢٢٩

اإليدز يهدد آل جانب من  /أّن وباء فيروس نقص المناعة البشرية
وسوف يسعى معيار جديد بشأن . جوانب برنامج العمل الالئق

يعتمده مؤتمر العمل  - اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
لإليدز في  التصديإلى توسيع وتعزيز  - ٢٠١٠ عامالدولي في 

للمشكلة المستمرة والناجمة عن  التصديعالم العمل، بما في ذلك 
والتمييز، وإلى توجيه األنشطة المستقبلية لمنظمة العمل  الوصم

 .الدولية في هذا المجال

على المستوى الوطني، في حين أّن الهدف الجوهري هو و  .٢٣٠
اإليدز في آل  /قص المناعة البشريةفيروس ن يعالجوضع برنامج 

مكان من أماآن العمل، فمن شأن البرنامج أن يدعم هيئاته المكونة 
لوضع سياسات وطنية ثالثية تتعلق بفيروس نقص المناعة 

اإليدز في مكان العمل، بهدف إدماجها في االستراتيجيات  /البشرية
مل وهذا أمر ضروري للتخطيط الشا. الوطنية لمكافحة اإليدز

لفيروس نقص المناعة للتصدي ولضمان استدامة االستجابة 
 .اإليدز في مكان العمل /البشرية

وسيظل الترآيز اإلقليمي الرئيسي منصبًا على أفريقيا   .٢٣١
مترافقًا بتكثيف الوقاية في جميع األقاليم من أجل دعم طلبات 
الهيئات المكونة والبلدان التي يشكل فيها فيروس نقص المناعة 

 .اإليدز أولوية في البرنامج القطري للعمل الالئق /يةالبشر

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
تشكل المساواة بين الجنسين أحد المبادئ التوجيهية في   .٢٣٢

النشاط الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في مجال فيروس نقص 
إذ إّن أوجه التفاوت بين الجنسين على  ،اإليدز /المناعة البشرية

. لمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي، تغذي وباء اإليدزا
السلوآي للوباء عند وضع  /وسيستمر إدراج البعد الجنساني

 /السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
آما يرتبط بااللتزام الذي أخذه . اإليدز وفي التدريب ذي الصلة

 منح اإلمكانياتعمل من أجل لتكثيف ال"المدير العام على عاتقه 
فيروس نقص  مكافحةلمرأة بواسطة العمل ومن خالل تدابير ل

من  ٣بغية تحقيق الهدف  "اإليدز في مكان العمل /المناعة البشرية
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين (األهداف اإلنمائية لأللفية 

 ).المرأة

  واألدوات المعارف
 معارفى بناء قاعدة سيستمر البرنامج في الترآيز عل  .٢٣٣

اإليدز  /فيروس نقص المناعة البشرية بشأنمنظمة العمل الدولية 
وستستمر البحوث الموجهة نحو العمل . عالم العمل فيوأثره 

في تسهيل عملية تقييم  ،لصالح الهيئات المكونة وبمشارآتها
االحتياجات وصنع القرارات وتعزيز التعلم وتحسين إدارة 

التعاون الجاري مع المكتب ومع برنامج  وسيتواصل. المعارف
 /األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز لقياس األثر من أجل تعزيز أهمية النشاط الذي تقوم به 
 .منظمة العمل الدولية

  التعاون التقني
في جميع األقاليم تمّكن  المنفذةإّن أنشطة التعاون التقني   .٢٣٤

ونة والمنشآت من وضع وتنفيذ برامج وسياسات الهيئات المك
. اإليدز في مكان العمل /تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية

ويكمن التحدي في ضمان استدامة المشاريع بعد تجاوز مدة 
عمرها، وهو أمر يتطلب الدعم من الهيئات المكونة للحصول على 
موارد التمويل، السيما الصندوق العالمي، آجزء من 

 /ستراتيجيات الوطنية للتصدي لفيروس نقص المناعة البشريةاال
 .اإليدز في عالم العمل
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  الشراآات الدولية
، عملت منظمة العمل الدولية بشكل منتظم ٢٠٠١منذ عام   .٢٣٥

وأمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  الراعيةمع الجهات 
ة اإليدز في إطار خطط مشترآ /بفيروس نقص المناعة البشرية

لفيروس نقص للتصدي لتنفيذ وتقييم االستجابة متعددة القطاعات 
وحيثما أمكن، سيتعاون البرنامج مع . اإليدز /المناعة البشرية

آما سيواصل تعاونه المثمر مع برنامج األمم المتحدة . القطاع العام
اإليدز لتوسيع  /المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

 .تاحة وتحديثهامجموعة األدوات الم
ستواصل منظمة العمل الدولية أنشطتها مع الصندوق و  .٢٣٦

العالمي لتشجيع وصول الهيئات المكونة الثالثية إلى هياآل صنع 
دعم ، آما ستالقرارات التابعة للصندوق على المستوى القطري

 .تقديم الطلبات للحصول على منح محددة عندالمكونة  اهيئاته

  االتصاالت
ج في تعزيز استراتيجية االتصاالت لديه سيستمر البرنام  .٢٣٧

مع الترآيز على األحداث الرئيسية من قبيل اليوم العالمي لإليدز، 
واألحداث الدولية المتعلقة باإليدز، وإعداد أفالم فيديوية وغيرها 

 .من األدوات ونشر المعلومات

  المخاطر واالفتراضات
ًا وثيقًا اإليدز ارتباط /يرتبط فيروس نقص المناعة البشرية  .٢٣٨

وسوف . بظواهر انعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية وبالفقر
تذآي األزمة االقتصادية العالمية الفقر وتؤثر تأثيرًا ضارًا في 

وقد يزيد هذا األمر من انتشار الوباء . العمالة والبرامج االجتماعية
 .في حال لم يتم الوقاية من إصابات جديدة

كؤ عن معالجة فيروس نقص هناك أحيانًا بعض التل  .٢٣٩
اإليدز بحجة وجود أولويات أخرى، وعلى وجه  /المناعة البشرية

ومن . الخصوص في البلدان التي تشهد انتشارًا محدودًا للمرض
هذا األمر من خالل إدراج رسائل الوقاية من  تجاوزالممكن 

اإليدز والتدريب في هذا المجال  /فيروس نقص المناعة البشرية
 .ة األخرى التي تضطلع بها منظمة العمل الدوليةفي األنشط

  المؤشرات

اإليدز أو تشريعات عمل تتماشى  /عدد الدول األعضاء التي تضع سياسة وطنية لمكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية:  ١- ٨المؤشر 
 .منظمة العمل الدولية اإليدز، بدعم من /مع معيار منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

 ؛اإليدز /تعديل أو وضع سياسة وطنية لمكان العمل على أساس معيار منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  
 .اإليدز /ات العمل على أساس معيار منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةتعديل تشريع  

 الهدف خط األساس

على األقل في  ٤دولة عضوًا، منها  ٢٠ صفر
في  ١في آسيا واألمريكتين و ٢أفريقيا و

 أوروبا والدول العربية

فعالة من أجل تنفيذ  إجراءاتت المكونة الثالثية، بدعم من منظمة العمل الدولية، باتخاذ عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئا:  ٢- ٨المؤشر 
 .اإليدز في أماآن العمل /برامج فيروس نقص المناعة البشرية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  أماآن عمل على األقل؛ ٥في مكان العمل خالل فترة السنتين في  اإليدز /ص المناعة البشريةفيروس نقوضع أو إطالق برنامج يتعلق ب  
وهو يدمج  ،في مكان العمل اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةجرى وضع برنامج من جانب لجنة ثنائية أو ثالثية مكلفة بالمسائل المتعلقة ب  

وعالم العمل ويتضمن تدابير  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةة العمل الدولية بشأن المبادئ العشرة األساسية لمدونة ممارسات منظم
 .التمييز والمساواة بين الجنسين وبيئة العمل الصحية والحوار االجتماعي وعدم الخضوع ألي فحص وحماية الخصوصيةللتصدي لعدم محددة 

 الهدف خط األساس

 دول أعضاء ١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة 
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  الحوار االجتماعي: الهدف االستراتيجي
  تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

إن الحوار االجتماعي أساسي في تحقيق العمل الالئق   .٢٤٠
ويؤآد إعالن العدالة االجتماعية من . وتنفيذ برنامج التنمية الشامل

ي وممارسة الهيكل جديد على أّن الدور األساسي للحوار االجتماع
الثالثي بين الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل 
أآثر مالءمة من أي وقت مضى في بناء التالحم االجتماعي 

وذلك عن طريق وسائل من بينها معايير  ،وإرساء سيادة القانون
 .العمل الدولية

وسوف تعزز منظمة العمل الدولية جهودها لمساعدة   .٢٤١
ة وتقوية قدراتها لمواجهة التحديات التي تطرحها الهيئات المكون

وهذه . اإلدارة السديدة والعدالة االجتماعية في سياق العولمة
التحديات مهمة، بصفة خاصة، في السياق الحالي لألزمة المالية 

 .وانعكاساتها على عالم العمل

 :سينصب الترآيز على األولويات التاليةو  .٢٤٢
ومنظمات أصحاب العمل تعزيز قدرات منظمات العمال  

لدعم أعضائها بشكل فعال والتأثير على السياسات 

  االجتماعية واالقتصادية وإدارة سوق العمل؛
تعزيز قدرات إدارات العمل ومواردها، مع التشديد بشكل  

  خاص على االعتراف بعالقة االستخدام وتفتيش العمل؛
ار النهوض بعالقات صناعية سليمة من خالل آليات الحو 

االجتماعي الفعالة واإلقرار الفعلي بالحرية النقابية وبحق 
المفاوضة الجماعية وتنفيذهما والقضاء على التمييز في 

  االستخدام والمهنة؛
تعزيز التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها، السيما  

في توطيد الحوار االجتماعي القطاعي والنهوض بتنفيذ 
لمدونات والمبادئ التوجيهية الخاصة المعايير القطاعية وا

بالقطاعات وتحسين قاعدة المعارف بشأن مناطق تجهيز 
  الصادرات من خالل التعاون على مستوى المكتب؛

تحسين االمتثال لمعايير العمل في سالسل التوريد العالمية  
والقائم " عمل أفضل"من خالل برنامج الشراآة المعنون 

  .والمؤسسة المالية الدوليةبين منظمة العمل الدولية 
  

 ٣ ٢ ١ 

تعزيز الهيكل : الهدف االستراتيجي
 الثالثي والحوار االجتماعي

  الميزانية العادية المقترحة 
 ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير اإلنفاق من خارج 
 ٢٠١١- ٢٠١٠الميزانية للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

التكميلي  تقدير الحساب
للميزانية العادية للفترة 

٢٠١١-٢٠١٠   
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

يتمتع :  منظمات أصحاب العمل  - ٩
أصحاب العمل بمنظمات قوية ومستقلة 

 وتمثيلية
28 899 451 4 000 000 

 

   

يتمتع العمال  :منظمات العمال  -١٠
 ومستقلة وتمثيليةبمنظمات قوية 

43 896 695 5 200 000 

   

تطبق : إدارة العمل وقانون العمل  -١١
إدارات العمل تشريعات عمل محدثة 

 وتقدم خدمات فعالة
17 824 989 14 600 000 

   

الحوار االجتماعي والعالقات   -١٢
الثالثي وإدارة  يسهم الهيكل :الصناعية

سوق العمل المعززة في الحوار 
  االجتماعي الفعال والعالقات 

 الصناعية السليمة

18 931 884 17 200 000 

   

العمل الالئق في القطاعات   -١٣
تطبيق نهج للعمل الالئق  :االقتصادية

 خاص بكل قطاع
22 413 098 3 900 000 

 000 000 22 000 900 44 117 966 131 المجموع

  117 866 198  مجموع الموارد المقدرة للهدف االستراتيجي

22 000 000
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  يتمتع أصحاب العمل بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية  :٩النتيجة 

  الستراتيجيةا

يؤآد إعالن العدالة االجتماعية من جديد أن الحوار   .٢٤٣
االجتماعي والهيكل الثالثي هما أنسب وسيلتين من أجل ترجمة 

وحتى يتحقق ذلك، يتعين . التنمية االقتصادية إلى تقدم اجتماعي
إّن . على األطراف في الحوار أن تكون قوية وتمثيلية ومستقلة

ية وفعالة أمٌر أساسي لإلدارة وجود منظمات أصحاب عمل قو
ويمكن لهذه المنظمات أن تعزز السياسات المؤدية إلى . السديدة

خلق منشآت مستدامة وقادرة على المنافسة وتكوين ثقافة روح 
تنظيم المشاريع، وهي أمور تعد األساس للتنمية والنمو 

فما لم تتوفر المنشآت المستدامة والعمالة، ال يمكن . االقتصادي
وتجذب منظمات أصحاب العمل الفعالة . فرص عمل الئقة خلق

قيمة ذات المنشآت األعضاء وتستبقيها من خالل تقديم خدمات 
 .مضافة وتمثيل هذه المنشآت وتوعيتها

  الخبرة والدروس المستخلصة
الذي وضعه مكتب  ،يوفر برنامج منظمات أصحاب العمل  .٢٤٤

لمنظمات  الدعائم األساسية ،األنشطة الخاصة بأصحاب العمل
وفي . أصحاب عمل قوية لتمكينها من تلبية احتياجات المنشآت

ويستند الدعم . حين أّن البرنامج عالمي إال أن تنفيذه المرآزي
المحدد المقدم إلى منظمات أصحاب العمل إلى تحليالت 

لتحديد  متعمقاالحتياجات التي يتم االضطالع بها من خالل حوار 
البرنامج تمشيًا مع المبادئ التوجيهية وينَفذ . أولويات آل منظمة

وزيادة  المعارفلمنظمة، مع التشديد على تقاسم للبرمجة في ا
 .توفيرها إلى أقصى حد

واستنادًا إلى التجارب السابقة والدروس المستخلصة،   .٢٤٥
ثر األمتابعة وال ذاتالمعزولة  التدخالتانتقل نهج البرنامج من 

المنتجات يلبي االحتياجات قائم على  تقديم عرضمحدودين إلى ال
المنتجات إما مباشرة منظمات تستهدف و. المحددة ألصحاب العمل

تلبية وإما أصحاب العمل لتحسين الهياآل واإلدارة التنظيمية لديها 
 .ء المنظماتاحتياجات أعضا

  : القدرات المؤسسية واإلدارية
  األدوات والشراآات

تعزيز الهياآل يهدف أحد العناصر األساسية للبرنامج إلى   .٢٤٦
التنظيمية واإلدارة الداخلية لمنظمات أصحاب العمل، بتمكينها من 
تقديم خدمات جديدة ومحسنة تجعلها أآثر فائدة بالنسبة إلى 

ويعد آل من التخطيط االستراتيجي وبناء . المنشآت األعضاء
 .آفاءات الموظفين أساسيًا لتحقيق هذا الهدف

لتي وضعت مؤخرًا سُتستكمل األدوات والمطبوعات او  .٢٤٧
حول قضايا سوق العمل، من قبيل العمل والعائلة واألمومة والتقدم 
في السن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد غير المنظم، 

آما سيتم توسيع . بمجموعات جديدة من األدوات والتدريب
، "منظمات أصحاب العمل القوية"مجموعة التدريب المعنونة 

ة من األدلة العملية لبناء وإدارة منظمات وهي عبارة عن مجموع
أصحاب العمل الفعالة، لتشمل نماذج بشأن االتصاالت واإلدارة 

وسيستمر توفير التدريب في آافة . المالية وممارسة الضغوط
األقاليم، بالتعاون مع برنامج األنشطة الخاصة بأصحاب العمل 

 .التابع لمرآز تورينو

ن يسهل تقاسم المعارف أجديد ومن شأن برنامج توأمة   .٢٤٨
ويتضمن هذا البرنامج . ونقلها فيما بين منظمات أصحاب العمل

التوجيه الفردي حول قضايا محددة تقوم على احتياجات محددة 
إّن المتابعة الهادفة إلى مراقبة األثر . وتبادل الممارسات الجيدة

على هياآل المنظمات المتلقية وخدماتها ستشكل عنصرًا أساسيًا 
 .البرنامجمن 

وسوف يقوم هذا البرنامج على برنامج تدريب اإلدارة   .٢٤٩
لصالح آبار موظفي منظمات  ٢٠٠٩التنفيذية يتم إطالقه في عام 

أصحاب العمل لتطوير مهاراتهم في اإلدارة والقيادة على المستوى 
وسيستحدث التدريب أداة لتطوير القادة المستقبليين . التنفيذي

 .لمنظمات أصحاب العمل

هذه األنشطة رفيعة  لوضعاالستراتيجية المعدة  إّن  .٢٥٠
المستوى وتنفيذها ستضم شراآات مع مؤسسات أآاديمية 

يشكل و. ومنظمات أصحاب عمل من بلدان متقدمة ومرآز تورينو
شروط االلتزام مع  تقييم هذه األنشطة ومتابعتها عنصرًا هامًا من

 .هؤالء الشرآاء

  القدرة على وضع السياسات وتقديم 
  لخدمات لألعضاءا

امج المخصص نيتعلق العنصر الثاني المرتبط بالبر  .٢٥١
لمنظمات أصحاب العمل بتعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات 
أصحاب العمل في مجال وضع السياسات وممارسة الضغوط حتى 
تتمكن من التأثير على نقاشات السياسة الوطنية واإلقليمية 

رتبط بعواقب األزمة وتواجه المنشآت طلبات جديدة ت. والدولية
المالية واالقتصادية التي ترغم منظمات أصحاب العمل على 
تكييف خدماتها ووضع استراتيجيات متماسكة عند ممارستها 

وتشمل بعض التحديات الرئيسية للمنشآت ضمان أن . للضغوط
تبقى االقتصادات مفتوحة وتنافسية وأن تتمكن المنشآت من 

ويتطلب ذلك توازنًا سليمًا . لعالميةمواصلة التنافس في األسواق ا
في تشريعات العمل وضمان أقصى حد من المشارآة في سوق 

 .العمل

وسوف ترآز المساعدة المقدمة في مجال وضع السياسات   .٢٥٢
على العمالة والسياسة االجتماعية وتأثير التغيرات السكانية على 
تخطيط سوق العمل وهجرة اليد العاملة والظروف الراهنة 

 .نمية االقتصادية وسياسات واستراتيجيات تطوير المهاراتوالت

وسُتبذل جهود خاصة لمساعدة منظمات أصحاب العمل   .٢٥٣
على تلبية االحتياجات المحددة للنساء صاحبات المشاريع 

آما ستعالج القضايا المتعلقة . وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سؤولية بالقدرة على المنافسة واإلنتاجية وعمالة الشباب والم

وفي حال تأمين موارد إضافية من خارج . االجتماعية للشرآات
الميزانية، ستتواصل البرامج المعنية بعمل األطفال وعمالة 

 .الشباب

باإلضافة إلى الدور الذي يضطلع به مكتب األنشطة   .٢٥٤
، يقوم هذا األخير أيضًا في التعاون التقني الخاصة بأصحاب العمل

. حول منظمات أصحاب العملمقام مصدر داخلي للمعارف 
ويكمن أحد أدواره الرئيسية في نقل هذه المعارف باإلضافة إلى 
احتياجات منظمات أصحاب العمل وأولوياتها إلى مكتب العمل 

ويعمل . الدولي حتى يأخذها في االعتبار في سياساته وبرامجه
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مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل على ضمان إدراج 
العمل ل وأولوياتهم في سياسات مكتب مصالح أصحاب العم

وأنشطته من خالل وصوله إلى بحوث ودراية وخبرة الدولي 
ويكمن أحد أهداف المكتب في تشجيع مكتب . الهيئات المكونة

للشرآات  ومناسبةالعمل الدولي على تطوير منتجات مفيدة 
وسوف يعزز مكتب األنشطة الخاصة . ولمنظمات أصحاب العمل

تعاونه مع وحدات أخرى ليروج وجهات نظر بأصحاب العمل 
. على نحو أفضل أصحاب العمل في مجمل مكتب العمل الدولي

منظمات لللشرآات و ومناسبةآما سيشمل ذلك وضع أدوات مفيدة 
واستنادًا إلى عمله في الميدان، سيعمل مكتب . أصحاب العمل

األنشطة الخاصة بأصحاب العمل أيضًا بمثابة مورد في عملية 
ع البرامج القطرية للعمل الالئق حتى يستجيب بشكل أفضل وض

 .الحتياجات الهيئات المكونة ألصحاب العمل

  المخاطر واالفتراضات
بغية تنفيذ البرنامج بشكل فعال، من المفترض أن تعمل   .٢٥٥

منظمات أصحاب العمل في بيئة سياسية مستقرة تحمي وتضمن 
المفترض أيضًا أن  ومن. في الحرية النقابية اوحقه ااستقالليته

تبقى هياآل إدارة وتنظيم منظمات أصحاب العمل مستقرة بما فيه 
الكفاية مع مرور الوقت حتى يتسنى االضطالع باألنشطة المتفق 

أيضًا ويتطلب التنفيذ الناجح لالستراتيجية . عليها آما هو مخطط له
مشارآة آاملة لمنظمات أصحاب العمل في وضع البرامج القطرية 

ل الالئق وتنفيذها ودعم الوحدات األخرى في منظمة العمل للعم
  .الدولية لتلبية االحتياجات الفعلية ألصحاب العمل ولمنظماتهم

  المؤشرات

عدد منظمات أصحاب العمل الوطنية التي تعتمد خطة استراتيجية لزيادة فعالية هياآلها وممارساتها اإلدارية، بدعم من منظمة العمل   :١- ٩المؤشر 
 .لدوليةا

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

 اعتماد خطة استراتيجية لمنظمة أصحاب العمل، آما يشار إليه في محاضر مجلسها أو أي وثيقة مماثلة؛  
 .بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية تنفيذ برنامج لبناء القدرات لكل من المديرين والموظفين في منظمة أصحاب العمل  

 الهدف خط األساس

 منظمات من منظمات أصحاب العمل ١٠ ٢٠١١-٢٠١٠يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 

عدد منظمات أصحاب العمل الوطنية التي تستحدث أو تعزز بشكل مهم الخدمات لتلبية احتياجات األعضاء الحاليين والمحتملين، :  ٢- ٩المؤشر 
 .دعم من منظمة العمل الدوليةب

 القياس
 :المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآرمعيارًا على األقل من يجب أن تستوفي النتائج 

 اعتماد خطة مدرجة في الميزانية رسميًا لتوسيع الخدمات حتى تشمل المنشآت األعضاء الحالية والمحتملة في منظمة أصحاب العمل؛  
التدريب ونظم المعلومات والمطبوعات والخدمات (نظمة أصحاب العمل لخدمات جديدة أو محسنة، آما يشار إليه في تقارير األنشطة توفير م  

 ).االستشارية

 الهدف خط األساس

 منظمة من منظمات أصحاب العمل ١٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 

مل الوطنية التي عززت قدراتها لتحليل بيئة األعمال والتأثير على وضع السياسات على المستوى الوطني عدد منظمات أصحاب الع:  ٣- ٩المؤشر 
 .واإلقليمي والدولي، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآرمعيارًا على األقل من يجب أن تستوفي النتائج 

صحاب العمل بوضع أو تحسين سير عمل الهياآل الداخلية من أجل تحديد وتنسيق وجهات نظر األعضاء فيها وصياغة قيام منظمات أ  
 استراتيجيات وأهداف التوعية استنادًا إلى احتياجات األعضاء وصياغة المواقف السياسية ومواد التوعية التي تستند إلى بحث جيد؛

ات مع الحكومة واألطراف الرئيسية األخرى لتقديم وجهات نظرها وإقامة شراآات مع مؤسسات مشارآة منظمات أصحاب العمل في المشاور  
 أخرى وحصول مواقفها السياسية على تغطية إعالمية أآبر؛

 .تتجلى مواقف منظمات أصحاب العمل في التشريعات أو السياسات المعتمدة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي  

 دفاله خط األساس

 منظمة من منظمات أصحاب العمل ١٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
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  يتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية  :١٠النتيجة 

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
في العمال شكلت المشارآة المتزايدة لنقابات   .٢٥٦

العديد من البلدان، االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، في 
آما ساهم التعاون . ٢٠٠٩-٢٠٠٨نتيجة إيجابية في الفترة 

وعمليات الدمج بين المنظمات النقابية على المستويات الوطنية 
مشارآتها في وواإلقليمية والدولية في تعزيز الحرآة العمالية 

 .الجهود الرامية إلى عولمة أآثر إنصافًا

لجماعية بمشارآة وسمح مستوى جديد من االتفاقات ا  .٢٥٧
أفضل من جانب منظمات العمال في المفاوضات بشأن التنمية 

وزاد توطيد التعاون بين . االقتصادي اإلقليمي والتكاملالوطنية 
العديد من المنظمات النقابية الوطنية والدولية والتعاون مع 

لبحوث من قدرة نقابات العمال على التأثير في السياسة امؤسسات 
وأولي اهتمام خاص . واالقتصادية وبرامج التنميةاالجتماعية 

لقضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز العمل الالئق، بما في ذلك 
في مناطق تجهيز الصادرات، وعمالة الشابات والشبان القائمة 

 .على الحقوق

وآان من الصعب تدريب النقابات أو مساعدتها على   .٢٥٨
سياسي السائد في بعض التنظيم وممارسة حقوقها، بسبب المناخ ال

من جانب وفي بلدان أخرى، آان من شأن التدخل المستمر . البلدان
 واالحتجازلسلطات العامة في األنشطة النقابية وعمليات االعتقال ا

. التي يتعرض لها زعماء النقابات أن قضت على أنشطة التعاون
وفي البلدان الصناعية، سعت حكومات عديدة إلى تقييد حقوق 

بات من خالل إدخال تعديالت على تشريعات العمل وإزالة النقا
حقوق المفاوضة الجماعية وحق اإلضراب وحتى حق التنظيم أو 

 .الحد منها

وتبرز هذه الصعوبات الحاجة الملحة إلى تعزيز المساعدة   .٢٥٩
التي تقدمها منظمة العمل الدولية إلى منظمات العمال في الفترة 

ترام معايير المنظمة ومبادئها ، مع التشديد على اح٢٠١١-٢٠١٠
وسيتم تنفيذ البرنامج . وتطبيقها وإنفاذها في التشريعات الوطنية

المخصص لمنظمات العمال من خالل استخدام جميع الموارد 
استخدامًا استراتيجيًا، بما في ذلك الحساب التكميلي للميزانية 

 .بما يتمشى مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ،العادية

وسوف يؤدي برنامج الثقافة العمالية في مرآز تورينو   .٢٦٠
 .دورًا رئيسيًا في االضطالع باألنشطة المخصصة للعمال

  العدالة االجتماعية والعولمة العادلة
المساعدة في مجاالت  العالميةستتلقى الحرآة العمالية   .٢٦١

توليد المعارف وتقاسمها وبناء القدرات وتنفيذ إعالن العدالة 
ة من خالل خطة عمل خاصة ينفذها مكتب األنشطة االجتماعي

 .الخاصة بالعمال
 ال بدوبغية تحقيق العمل الالئق على المستوى العالمي،   .٢٦٢

أن تجعله من أولوياتها من للحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية 
تحقيقه في جميع القطاعات  تضمنوأن تعالجه بطريقة متسقة 

عدالة االجتماعية، سوف تتلقى وتماشيًا مع إعالن ال. االقتصادية
المساعدة لوضع المكونات المتكاملة األربعة للعمل العمال نقابات 

. الالئق في صميم التنمية الوطنية المستدامة واإلدارة العالمية
وسيتم تحقيق ذلك من خالل تسهيل المشارآة الفعلية للعمال في 

ة للمساعدة البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر عمل األمم المتحد
اإلنمائية والمنتديات التي تشارك فيها مؤسسات مالية دولية 
ومتعددة األطراف من قبيل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 

 .الدولي والبنك الدولي والمصارف اإلنمائية اإلقليمية

  إدماج أبعاد العمل الالئق
تشكل االستجابة لمشاغل وتوقعات العمال، من الشبان   .٢٦٣
بات، وضمان مشارآتهم الكاملة في النقابات مهمتين والشا

ستتلقى النقابات المساعدة لتسهيل التوصل إلى توافق و. أساسيتين
في اآلراء حول السياسات الوطنية والدولية التي تؤثر على 
استراتيجيات االستخدام والعمل الالئق وإضفاء الفعالية على قانون 

ق باحترام معايير العمل العمل، بما في ذلك ما يتعل ومؤسسات
إن اإلقرار بعالقة االستخدام وتعزيز العالقات الصناعية . الدولية

هذا لتحقيق السليمة ونظم تفتيش العمل الفعالة ستكون مفيدة 
 المفاوضةوسيدعم تعزيز الحرية النقابية والحق في . الغرض
 .جميع هذه الجهود ةالجماعي

ن قبيل تحسين إلى مسائل مأيضًا وسيولى اهتمام خاص   .٢٦٤
شراآات مع الوآاالت األخرى الاإلدارة العالمية من خالل إقامة 

في األمم المتحدة والروابط بين التجارة واالستثمارات ومعايير 
العمل والحماية االجتماعية والسالمة والصحة المهنيتين ومسألة 

اإليدز في مكان العمل / فيروس نقص المناعة البشرية
المستدامة والوظائف الخضراء والمسؤولية  والممارسات البيئية
بما في ذلك الحوار االجتماعي العالمي على  ،االجتماعية للشرآات

وعمل األطفال والعمل  ،أساس إعالن المنشآت متعددة الجنسية
 .الجبري

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
إّن إدماج مسألة المساواة بين الجنسين في أنشطة النقابات   .٢٦٥
تغيير السلوك والثقافات مع األخذ في االعتبار وجهات نظر يعني 

 .النساء وشواغلهّن، وجعلها مرئية في آافة جوانب العمل

وسوف يضمن مكتب األنشطة الخاصة بالعمال تعميم   .٢٦٦
مسألة المساواة بين الجنسين في سياساته وبرامجه على آافة 

تنظيم وتحتاج النساء العامالت إلى مساعدة خاصة ل. المستويات
أنفسهّن وتمثيلهن في القطاعات التي يشكلن الغالبية فيها أو يعملن 

وحيث النقابات ال تزال قليلة  غير مأمونةفيها بموجب عقود 
مثًال في االقتصاد غير المنظم ومناطق تجهيز الصادرات (التمثيل 

). وفي صفوف العمال المهاجرين وفي االستخدام غير النمطي
نقابات على تعزيز دور النساء في آافة وسيساعد البرنامج ال

وسُتستخدم عمليات التدقيق في . مستويات صنع القرارات والقيادة
 .قضايا الجنسين على نطاق واسع لهذا الغرض

سيحتل ترويج احترام التنوع وتطبيق تدابير فعالة و  .٢٦٧
لمكافحة العنصرية وآراهية األجانب في مكان العمل وفي سوق 

في جدول أعمال مكتب األنشطة الخاصة  الصدارة ، مرآزالعمل
وستجرى حمالت لمكافحة التمييز وظروف العمل . بالعمال

غير المنصفة التي غالبًا ما تواجهها النساء التعسفية ووالعيش 
 .والعمال المهاجرون وأفراد عائالتهم في آافة أنحاء العالم
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  المعارف واألدوات واالتصاالت
اصة بالعمال تقاسم تتضمن وظيفة مكتب األنشطة الخ  .٢٦٨

المعلومات وإعداد الملفات المخصصة لمساعدة النقابات على 
مواقفها خالل انعقاد دورات مؤتمر العمل الدولي ومجلس  صياغة

وسوف توفر المجلة . اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية والقطاعية
، ٢٠٠٨التي أطلقت عام ، الدولية للبحوث في مجال العمل

. محددة مرتين في السنة وبثالث لغاتمعلومات عن مواضيع 
وسوف تتضمن الرسالة اإلخبارية لمكتب األنشطة الخاصة 

وسوف تستمر شبكة . بالعمال معلومات عن األنشطة قيد التنفيذ
التي يقوم المكتب  ،Global Unionالبحوث الخاصة بمجموعة 

في توفير نفاذ أفضل إلى شبكات البحوث، ومن شأن ذلك  ،بتنسيقها
مّكن النقابات من تطوير قدراتها التحليلية في المناقشات العامة أن ي

آما سيتم تطوير عدد من منتجات التوعية، . وعند وضع السياسات
 تجديد موقع سيجريومن بينها منتج حول العمال المنزليين و

 .المكتب على الشبكة

آما سيتم تطوير أدوات ومنتجات عالمية حول مسائل من   .٢٦٩
زليين وأزمة الغذاء والتنمية الريفية والوظائف قبيل العمال المن
 .الخضراء الالئقة

  المخاطر واالفتراضات
يتطلب تنفيذ االستراتيجية مشارآة منظمات العمال في   .٢٧٠

وسوف تعتمد قدرة . إعداد البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها
تنفيذ البرنامج أيضًا على زيادة جوهرية في الموارد من خارج 

انضمام وآاالت األمم المتحدة والهيئات متعددة وسيكون . يةالميزان
األطراف األخرى إلى برنامج العمل الالئق واحترام معايير العمل 

عامًال رئيسيًا إلقامة شراآات جديدة على مستوى العالم  ،الدولية
وضمن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على المستوى 

 .الوطني

  المؤشرات

عدد منظمات العمال الوطنية التي تدمج برنامج العمل الالئق في برامجها الخاصة بالتخطيط االستراتيجي والتدريب، بدعم من :  ١- ١٠ؤشر الم
 .منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

معايير العمل الدولية وحقوق النقابات، : ستراتيجي والتدريب مجاًال واحدًا أو أآثر من المجاالت التاليةتغطي البرامج الخاصة بالتخطيط اال  
الحوار االجتماعي، الحد من الفقر، األجور، عالقات االستخدام، عمل األطفال، المهاجرون، المساواة بين الجنسين، العمالة، الضمان 

اإليدز في مكان العمل، تفتيش العمل، مناطق / مة والصحة المهنيتان، فيروس نقص المناعة البشريةاالجتماعي، االقتصاد غير المنظم، السال
 ؛تجهيز الصادرات، الوظائف الخضراء الالئقة

في المبادئ والحقوق األساسية منظمة العمل الدولية بشأن إعالن : تشمل برامج التخطيط والتدريب وثيقة واحدة أو أآثر من الوثائق التالية  
العدالة االجتماعية من منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية، برنامج العمالة العالمي، إعالن المبادئ الثالثي بشأن العمل، إعالن 

 .أجل عولمة عادلة

 الهدف خط األساس

 ٦منظمة من منظمات العمال، من بينها  ٣٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
 ٢األقل في أفريقيا وآسيا واألمريكتين وعلى 

 على األقل في الدول العربية وأوروبا

عدد منظمات العمال التي حققت احترامًا أآبر لحقوق العمال األساسية ولمعايير العمل الدولية من خالل مشارآتها في مناقشات :  ٢- ١٠المؤشر 
 .دعم من منظمة العمل الدوليةسياسية على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي، ب

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية؛ الخطط اإلنمائية : تساهم منظمات العمال في واحدة أو أآثر من العمليات واألطر التالية وتؤثر عليها  
يجيات الحد من الفقر؛ البرامج القطرية للعمل الالئق؛ أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛ األطر والمؤسسات متعددة الوطنية؛ استرات

 ؛األطراف األخرى
 .تكون معايير العمل الدولية مدرجة ومطبقة في تنفيذ العمليات واألطر آنفة الذآر  

 الهدف خط األساس

 ٤منظمة من منظمات العمال، من بينها  ٢٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة يوضع باالستناد إلى أداء الفتر
 ٢على األقل في أفريقيا وآسيا واألمريكتين و

 في الدول العربية ١في أوروبا و
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  تطبق إدارات العمل تشريعات عمل محدثة وتقدم خدمات فعالة  :١١النتيجة 

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
صب الترآيز على تعزيز ، ان٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   .٢٧١

وزارات العمل (الرئيسية إلدارة العمل  المؤسساتقدرات 
لتمكينها من توفير ) وإدارات تفتيش العمل وخدمات االستخدام

خدمات فعالة إلى أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم في مجاالت 
االستخدام وقانون العمل والسالمة والصحة والعالقات الصناعية 

 في مجالوشمل الدعم المقدم إلى الدول األعضاء . وعدم التمييز
الكفيلة األدوات إدارات العمل ب ، تزويدالخدمات الوطنية لالستخدام

 تبادل اليد العاملةن التوجيه والمشورة الوظيفيين وخدمات يتحسب
وتنظيم دوائر االستخدام الخاصة النشطة وتقديم برامج سوق العمل 

وقد ُبذلت . األزمات بفي أعقاووضع خدمات تدخل سريعة 
الجهود لمساعدة البلدان على تحسين التنسيق بين مختلف هيئات 
إدارات العمل العاملة على المستويين المرآزي والالمرآزي، من 

 .أجل ضمان التنفيذ المتسق لقوانين وسياسات العمل الوطنية

إن المساعدة التقنية التي وفرها المكتب إلى الدول   .٢٧٢
تشريعات العمل وإدارة العمل تطلبت حشد  األعضاء في مجاالت

ويبقى وضع قوانين وسياسات . موارد مهمة من خارج الميزانية
فال يزال . عمل سليمة وتنفيذها تحديًا رئيسيًا في الدول األعضاء

هناك بلدان ال تقوم فيها قوانين وسياسات العمل على معايير العمل 
. اعي الثالثي الهادفالدولية وال تحَدد على أساس الحوار االجتم

كون يوعندما تتوفر قوانين وسياسات العمل السليمة، غالبًا ما 
وتعاني الهيئات المكونة . تطبيقها سيئًا بسبب ضعف إدارة العمل

الثالثية في هذه البلدان، من نقص في المعارف والخبرة التقنية 
في مجال قانون العمل الدولي والتحليل المقارن على السواء 

وفي . رسات المتبعة في مجال إدارة العمل والعالقات المهنيةللمما
الوقت نفسه، ال تتمتع وزارات العمل والعمالة والشؤون 
االجتماعية، في الغالب، بالقدرة والسلطة والموارد التي تمكنها من 
وضع السياسات المناسبة التي تراعي قضايا الجنسين من أجل 

فإّن المضي قدمًا ببرنامج العمل وعليه، . إدارة سوق العمل بفعالية
 .الالئق اتسم بالصعوبات في عدد من البلدان

سوف تستند منظمة العمل الدولية إلى اإلنجازات السابقة و  .٢٧٣
والحالية وتكثف جهودها لتزويد الدول األعضاء بالدعم الضروري 
لمواجهة التحدي الذي يطرحه تحديث وتنفيذ قوانين وسياسات 

دراج مسألة المساواة بين الجنسين في إطار العمل، بما في ذلك إ
. تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق وإعالن العدالة االجتماعية

وتحقيقًا لذلك، سوف يعتمد المكتب استراتيجية تجمع بين التوعية 
والمشورة التقنية وبناء القدرات، وتسعى إلى تعزيز التصديق على 

ولية بشكل أفضل ونشر االتفاقيات وتنفيذ معايير العمل الد
المعارف المستقاة من البحوث حول العالقات الصناعية وإدارة 

وفي الوقت نفسه، ستربط هذه االستراتيجية . العمل وقانون العمل
األنشطة الوطنية المصممة لتلبية االحتياجات الخاصة بكل بلد 
باألنشطة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية الرامية إلى تعزيز التكامل 

 .والتعاون اإلقليميين في مجالي قانون العمل وإدارة العمل

  إدارة العمل
سيستخدم المكتب أدوات موجودة ويضع أدوات جديدة   .٢٧٤

بالتعاون مع مرآز تورينو من أجل مساعدة الدول األعضاء على 
من شأنها أن تساهم في تطوير  ،إعداد نظم منسقة إلدارة العمل

. وتعزز إنفاذ قانون العملنظم سليمة من العالقات الصناعية 
وسيقدم الدعم إلى إدارات العمل لوضع استراتيجيات تسمح 
بالوصول إلى العمال العاملين في االقتصاد غير المنظم، بما 

آما سيجري ). ١٥٠ رقم( ١٩٧٨يتمشى مع اتفاقية إدارة العمل، 
توعية الدول األعضاء حول الحاجة إلى صوغ وتنفيذ سياسات 

 .ي قضايا الجنسينعمل وطنية تراع

ستوضع أدوات عالمية ترمي إلى تعزيز إدارات العمل، و  .٢٧٥
بما في ذلك عمليات تدقيق نظم تفتيش العمل وأدوات تقييم خدمات 
االستخدام، من خالل التعاون المشترك بين القطاعات لضمان 

. في الخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة في هذا المجال االتساق
شكل وثيق مع الشرآاء االستراتيجيين، من قبيل وسيعمل المكتب ب

المراآز اإلقليمية إلدارة العمل في أفريقيا والدول العربية، ويسعى 
جاهدًا إلى حشد موارد من خارج الميزانية لتمويل أنشطته الخاصة 

 .بالمساعدة التقنية

عمل ": المعنونبرنامج العالمي الوسيواصل المكتب   .٢٧٦
ت دولية أخرى، وباألخص المؤسسة بالشراآة مع مؤسسا ،"أفضل

وستساهم هذه المبادرة في تعزيز برنامج العمل . المالية الدولية
االمتثال لقوانين العمل تحسين الالئق في سالسل التوريد من خالل 

الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعزيز اإلنتاجية والقدرة على 
 .المنافسة

  تشريعات العمل
إلى الدول األعضاء إلصالح سيقدم المكتب المساعدة   .٢٧٧

تشريعات العمل لديها بما يتمشى مع األحكام التي تنص عليها 
معايير العمل الدولية واتجاهات قانون العمل والممارسات الجيدة 

وستستخدم أدوات بحثية من قبيل المبادئ التوجيهية . األحدث عهدًا
دليل إلنهاء االستخدام والمبادئ التوجيهية لتشريعات العمل وال

، لدعم )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦المشروح لتوصية عالقة االستخدام، 
ومن شأن ذلك أن . المشورة السياسية المقدمة إلى الدول األعضاء

يسّهل عملية تكييف تشريعات العمل لديها من أجل توفير حماية 
 .قانونية أفضل للعمال وتنظيم مناسب لعالقة االستخدام

  واألدوات المعارف
ن البحوث بشأن اتجاهات قانون العمل سيجرى المزيد م  .٢٧٨

. والممارسات من خالل التعاون المشترك بين القطاعات
وسيستخدم المكتب نتائج البحوث لتوسيع قاعدة المعارف الخاصة 
به وبناء القدرات الوطنية في الميدان الواسع لقانون العمل 
وعالقات العمل، باستخدام الربط الشبكي والتعاون مع مؤسسات 

آما سيتم تعزيز الروابط مع المعاهد األآاديمية . ة ذات خبرةوطني
من خالل تحسين التعاون مع الجمعية الدولية لقانون العمل 

 .والضمان االجتماعي
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  الشراآات الدولية
سوف تعزز منظمة العمل الدولية شراآتها مع وآاالت   .٢٧٩

األمم المتحدة والمؤسسات األخرى، من قبيل المفوضية األوروبية، 
هدف مساعدة البلدان المرشحة الحالية والمحتملة لالنضمام إلى ب

االتحاد األوروبي على تعزيز نظم إدارة العمل لديها واالرتقاء 
آما ستعمد المنظمة إلى تعزيز حوارها مع . بأطرها القانونية

 المؤسسات المالية الدولية لضمان إدراج هدف العمل الالئق بشكل
 .آامل في سياساتها

  ر واالفتراضاتالمخاط
النتيجة ونجاح االستراتيجية المقترحة هذه سيتوقف تحقيق   .٢٨٠

على عدة عوامل تتضمن فعالية الشراآات داخل المكتب وخارجه 
الموارد من خارج الميزانية والتزام الهيئات المكونة  وتوافر

الثالثية باتباع التوجيهات السياسية والمشورة التقنية التي يوفرها 
 .ل إدارة العمل وقانون العملالمكتب في مجا

  المؤشرات

 .عدد الدول األعضاء التي تعزز نظم إدارة العمل بما يتمشى مع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية:  ١- ١١المؤشر 

 القياس
 :آريجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذ

  إنشاء أو تحديث آلية تنسيق مسؤولة ضمن نظام إدارة العمل لتنفيذ سياسة العمل الوطنية على المستويين المرآزي والالمرآزي؛   
  اعتماد لوائح تمّكن نظام إدارة العمل من توسيع خدماته تدريجيًا ليشمل العمال وأصحاب العمل في االقتصاد غير المنظم؛  
بتزويد أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بالمشورة التقنية وخدمات أخرى، بما في ذلك ضمن الشراآات القائمة بين  قيام نظام إدارة العمل  

  ؛)مثًال، السجالت أو نظم المعلومات أو صفحات اإلنترنت(القطاعين العام والخاص، آما هو موثق في سجالت الخدمات المقترحة 
 .ف عمل للموظفين العموميين تضمن استقرار االستخدام واالستقاللية في أداء مهامهمتحسين وضع موظفي إدارة العمل لضمان ظرو  

 الهدف خط األساس

  على األقل في آل إقليم ١، دول أعضاء ١٠  )استنادًا إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠

 .معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل الدوليةعدد الدول األعضاء التي تعزز نظم تفتيش العمل لديها بما يتمشى مع :  ٢- ١١المؤشر 

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

أداء مهامهم، إلى تحسين وضع موظفي تفتيش العمل بما يكفل ظروف عمل للموظفين العموميين تضمن استقرار االستخدام واالستقاللية في   
  ؛)٨١من االتفاقية رقم  ٦المادة (جانب والية تسمح لهم بفرض عقوبات 

يفها قيام نظام إدارة العمل بتنفيذ خطة تدريب مدرجة في الميزانية لصالح مفتشي العمل، مع األخذ في االعتبار المهام الخاصة التي يمكن تكل  
  إلى مفتشي ومفتشات العمل؛

م في إدارة العمل يتيح الوصول إلى سجالت محدثة وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإحصاءات تتعلق بظروف إنشاء أو تعزيز نظا  
  االستخدام والعمل في آل مؤسسة؛

اق قيام نظام إدارة العمل بتنفيذ استراتيجية الستثارة الوعي تستهدف أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم حول الدور التقني لتفتيش العمل ونط  
 .يقهتطب

 الهدف خط األساس

منها على األقل في آل  ١دول أعضاء،  ٨  )استنادًا إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠
  إقليم

عدد الدول األعضاء التي تعتمد قوانين عمل جديدة أو تحّسن القوانين الموجودة بما يتمشى مع معايير العمل الدولية، بدعم من :  ٣- ١١المؤشر 
 .وليةمنظمة العمل الد

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  في المائة من تعليقات المكتب؛   ٥٠اعتماد قوانين عمل أو إدخال تنقيحات مهمة على قوانين ولوائح العمل تشمل على األقل   
 .١٩٨من التوصية رقم  ٤ماية المقدمة إلى العاملين في إطار عالقة استخدام، بما يتمشى مع المادة وضع سياسة وطنية تتعلق بالح  

 الهدف خط األساس

  دول أعضاء في آافة األقاليم ٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
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  ي الفعال يسهم الهيكل الثالثي وإدارة سوق العمل المعززة في الحوار االجتماع  :١٢النتيجة 
  والعالقات الصناعية السليمة

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
يشدد إعالن العدالة االجتماعية على تعزيز الحوار   .٢٨١

االجتماعي والهيكل الثالثي باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجل 
. تكييف تنفيذ األهداف االستراتيجية مع تغيرات واحتياجات آل بلد

إلى الدول  المقدمة، رآزت المساعدة ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل الفترة 
األعضاء على تعزيز مؤسسات الحوار االجتماعي على آافة 
المستويات، وعلى بناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية حتى تتمكن 

وتماشيًا مع . من االضطالع بدور هادف في الحوار االجتماعي
آليات فعالة معايير العمل الدولية، تم بذل الجهود بهدف إنشاء 

 وتسويةتعنى بالمفاوضة الجماعية والجنسين قضايا تراعي 
 . نزاعات العمل

من النادر استخدام ال يزال وبالرغم من هذه الجهود،   .٢٨٢
ولتعزيز  السديدةالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي آأداة لإلدارة 

وفي بعض البلدان، توجد مؤسسات الحوار . العمل الالئق
ثي ولكنها ال تعمل بشكل فعال، فهي تفتقر إلى االجتماعي الثال

وتستمر الحكومات في . منتظم على أساسالموارد وال تجتمع 
تنقيح تشريعات العمل ووضع السياسات االقتصادية واالجتماعية 
من دون استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

تقر إلى ونتيجة ذلك، فإّن هذه التنقيحات والسياسات تف. التمثيلية
 .الشرعية االجتماعية والدعم عند وضعها موضع التنفيذ

وفي العديد من البلدان، تقتصر المفاوضة الجماعية على   .٢٨٣
بعض المنشآت الكبيرة، السيما تلك العاملة في القطاع العام، وال 
تغطي غالبية اليد العاملة المستخدمة أساسًا في المنشآت الصغيرة 

ويبقى هؤالء العمال خارج . اع الخاصوالمتوسطة العاملة في القط
باإلضافة إلى ذلك، حتى عندما . نطاق تطبيق االتفاقات الجماعية

انعدام  مشكلةتوجد االتفاقات الجماعية، فإنها ال تراعي على الدوام 
 .المساواة بين الجنسين في سوق العمل

مضي قدمًا، فإنه ينبغي اتباع ت لالستراتيجية أنإذا آان و  .٢٨٤
لمساعدة الهيئات المكونة الثالثية على  سعيًاكامًال نهج أآثر ت

الخاصة برامج المواجهة هذه التحديات، بالتعاون الوثيق مع 
 .منظمات العمال ومرآز تورينوبمنظمات أصحاب العمل وب

  الحوار االجتماعي
ستتلقى الدول األعضاء مساعدة تقنية بهدف التصديق على   .٢٨٥

آما سترآز . ماعي وتطبيقهااالتفاقيات المتعلقة بالحوار االجت
المساعدة على تعزيز سير أعمال المؤسسات الثالثية للحوار 
االجتماعي، بما فيها المجالس االقتصادية واالجتماعية 

آما ستحصل الحكومات على . والمؤسسات الثالثية المماثلة
المساعدة للوصول إلى الشرآاء االجتماعيين واستشارتهم قبل 

و اتخاذ قرارات حول السياسات االقتصادية إجراء أية إصالحات أ
من تجارب الحوار االجتماعي مستمدة واالجتماعية باستخدام أمثلة 

بد من أن يصبح الحوار االجتماعي الثالثي أداة لبناء  وال. الناجحة
توافق اآلراء بشأن االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية الوطنية، 

 .ين في سوق العملوأداة للنهوض بالمساواة بين الجنس

  المفاوضة الجماعية والعالقات الصناعية
سيقدم المكتب أيضًا المساعدة إلى الدول األعضاء لتوسيع   .٢٨٦

نطاق المفاوضة الجماعية فتشمل العمال في المنشآت الصغيرة 
 وتسويتهانزاعات العمل  منعوالمتوسطة ووضع وتعزيز آليات 

لمكونة في مجال وتقوية المهارات التي تتمتع بها الهيئات ا
 .المفاوضة

  واألدوات المعارف
المفاوضة الجماعية خالل دورة للمناقشة بشأن آمتابعة   .٢٨٧

واالجتماع رفيع  ٢٠٠٧نوفمبر  /مجلس اإلدارة في تشرين الثاني
المستوى حول الموضوع نفسه والمزمع عقده في نهاية عام 

برنامج بحثي حول االتجاهات في  تنفيذ، من المتوقع ٢٠٠٩
 ، حيثما أمكن،ومن شأن هذا البرنامج القائم. قات الصناعيةالعال

على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس أن يوسع قاعدة معارف 
المكتب ويدعم المساعدة التقنية في تعزيز المفاوضة الجماعية على 

وسيتعزز التعاون داخل المكتب وخارجه مع . مختلف المستويات
في ذلك رابطة العالقات  المؤسسات األآاديمية والبحثية، بما

 .الصناعية الدولية

  االتصاالت
سوف تستخدم وسائل اتصاالت مختلفة من قبيل البيانات   .٢٨٨

الصحفية واألقراص المدمجة ومواقع اإلنترنت بشكل منتظم 
إلظهار الدور التآلفي الذي يضطلع به الحوار االجتماعي والهيكل 

تراتيجية الثالثة األهداف االس تنفيذالثالثي في المضي قدمًا في 
 .األخرى وبالتالي برنامج العمل الالئق في الدول األعضاء

  التعاون التقني
، أقامت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة   .٢٨٩

شراآات تعاون مع جهات مانحة جديدة في مجال الحوار 
من قبيل جنوب شرق  مناطقاالجتماعي والعالقات الصناعية في 

وجرى تخصيص الموارد التي تم حشدها . ينيةأوروبا وأمريكا الالت
وخالل . لهذا الغرض من أجل تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق

جهوده لتعزيز المكتب كثف ي، سوف ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتين 
الشراآات القائمة وإقامة شراآات جديدة بهدف ضمان المزيد من 

 .الموارد من خارج الميزانية

  المخاطر واالفتراضات
سوف يتوقف تحقيق هذه النتيجة ونجاح االستراتيجية   .٢٩٠

المقترحة على الموارد المتاحة من خارج الميزانية وعلى التزام 
 التوجيهاتالهيئات المكونة الثالثية باتخاذ ما يلزم من تدابير إلنفاذ 

السياسية والمشورة التقنية التي يقدمها المكتب في مجال الحوار 
  . ناعيةاالجتماعي والعالقات الص
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  المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي تعزز مؤسسات وآليات الحوار االجتماعي بما يتمشى مع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل :  ١- ١٢المؤشر 
 .الدولية

 القياس
  :يجب أن تستوفي النتائج المعيار التالي لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

الوطنية الثالثية للحوار االجتماعي حتى تتمكن من التصرف بالموارد البشرية والمالية الخاصة بها والعمل بشكل  إنشاء أو إنعاش المؤسسات  
آمنتديات للتشاور بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال األآثر ) عقد اجتماعات منتظمة واتخاذ قرارات مشترآة(فعال 
فعال للمشاورات الثالثية بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال األآثر تمثيًال حول وقد يتضمن ذلك وضع إجراء . تمثيًال

 .١٤٤من االتفاقية رقم  ٢معايير العمل الدولية، بما يتمشى مع أحكام المادة 

 الهدف خط األساس

  دول أعضاء في آافة األقاليم ١٠  )استنادًا إلى األداء السابق(دولة عضوًا  ٢٠

عدد الدول األعضاء التي تعزز اآللية المعنية بالمفاوضة الجماعية وتسوية نزاعات العمل بما يتمشى مع معايير العمل الدولية، :  ٢- ١٢المؤشر 
 .بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :جديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها 

إنشاء أو إنعاش آلية طوعية ومجانية وسريعة لتسوية نزاعات العمل من أجل مساعدة أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم على حل نزاعاتهم   
آافية وتقدم وينبغي أن تتمتع هذه اآللية بميزانية . ٩٢من خالل التوفيق والتحكيم من دون اللجوء إلى القضاء، تماشيًا مع أحكام التوصية رقم 

 ؛البرهان على أنها تضطلع بنشاط منتظم
إنشاء أو إصالح آلية للمفاوضات الطوعية على مستويات مختلفة بحيث تكون قادرة على العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء،   

ية النافذة وعدد العاملين المشمولين بهذه ، وموثقة من خالل تطور االتفاقات الجماع١٥٤ورقم  ١٥١ورقم  ٩٨وفقًا ألحكام االتفاقيات رقم 
 .االتفاقات

 الهدف خط األساس

  دول أعضاء في آافة األقاليم ١٠  )استنادًا إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠

  تطبيق نهج خاص بكل قطاع للعمل الالئق : ١٣النتيجة 

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
. ة من النشاط االقتصادييعمل الناس في قطاعات مختلف  .٢٩١

وتواجه الصناعات والخدمات مجموعة من القضايا الخاصة بها، 
على غرار األفراد الذين يواجهون تحديات مهنية حاسمة بالنسبة 

واستنادًا إلى هذا المبدأ، تتبع منظمة العمل الدولية . إلى حياتهم
نهجًا قطاعيًا يترجم المشورة السياسية رفيعة المستوى إلى 

ارسات في األماآن التي تكون في حاجة ماسة إليها، آمكان مم
 .العمل

وقد أظهرت التجارب أّنه ينبغي وضع أولويات العمل   .٢٩٢
القطاعية بطريقة دينامية ومرنة للسماح للمنظمة بتلبية احتياجات 

وتشير إحدى . زّآالهيئات المكونة في الوقت المناسب وبشكل مر
ات االستشارية القطاعية إلى قيمة الهيئ الدروس المستخلصة

باعتبارها منتدًى للمشاورات غير المنظمة مع الهيئات المكونة 
حول االحتياجات الملحة من قبيل إعادة هيكلة الصناعات 

 .والخدمات

إن النتائج المحققة خالل فترات السنتين السابقة من خالل   .٢٩٣
برامج العمل من قبيل تلك التي يتم االضطالع بها في مجاالت 

والخدمات الصحية، قد أظهرت المنافع  التعليماعة والبناء والزر

وبغية االستفادة من الدعم الكامل . التي يتمتع بها النهج القطاعي
للحكومات الوطنية والشرآاء االجتماعيين، من الضروري 
االضطالع بهذه البرامج بالتعاون الوثيق مع مكتب األنشطة 

لخاصة بالعمال الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة ا
 .والهيكل الميداني

  إدماج أبعاد العمل الالئق
بغية التأآد من معالجة القضايا القطاعية ذات الصلة في   .٢٩٤

إطار البرامج القطرية للعمل الالئق، سيعمل المكتب على تعزيز 
. البرامجالترآيز القطاعي في المراحل األولى من إعداد هذه 

الالئق، حسب مقتضى  وسوف تستهدف البرامج القطرية للعمل
الحال، القطاعات التي تظهر إمكانيات عالية لخلق الوظائف أو 
القطاعات التي قد تعاني من خسارة في الوظائف أو القطاعات 
التي يمكن فيها تحقيق تحسينات ملموسة في مجال القابلية 

 .لالستخدام وظروف العمل والحوار االجتماعي

القطاعية، سيتم  ومع األخذ في االعتبار الخصوصيات  .٢٩٥
إيالء اهتمام مستمر إلى المسائل المشترآة بين األهداف 

من قبيل السالمة والصحة وعمل األطفال  ،االستراتيجية األربعة
والمسؤولية االجتماعية للشرآات وظروف العمل والمساواة بين 

وسوف ترّآز األنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة . الجنسين
ى قطاعات ال تشملها بعد المبادئ التوجيهية اإليدز عل/ البشرية
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المختصة بقطاعات محددة، من قبيل تلك الموضوعة للبناء والنقل 
 .والتعدين

  الدولية والشراآات المكونة الهيئات قدرات تعزيز
سوف تصب منظمة العمل الدولية ترآيزها على تعزيز   .٢٩٦

مشارآة وسترتدي . إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية
وآما . الهيئات المكونة أهمية آبيرة بالنسبة إلى هذه االستراتيجية

 حسب مقتضى الحالأشير إليه في إعالن العدالة االجتماعية، 
وبالتشاور مع المنظمات الوطنية والدولية الممثلة ألصحاب العمل 
وللعمال، سيتواصل البرنامج مع آيانات أخرى من غير الدول 

ادية، آالمنشآت متعددة الجنسية والنقابات وهيئات فاعلة اقتص
 .العالمي العاملة على المستوى القطاعي

ذات الترآيز  إن مشارآة المنظمات الحكومية الدولية  .٢٩٧
ألغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة ل، مثل منظمة القطاعي

السياحة الدولية ومنظمة البحرية الصحة العالمية والمنظمة 
متعددة الجنسية ومورديها والوزارات التي العالمية، والمنشآت 

تعمل عادة بشكل مباشر مع منظمة العمل الدولية، عنصر مهم  ال
آخر في تعميم برنامج العمل الالئق في البلدان وفي النظام متعدد 

 .األطراف بمجمله

  المعارف واألدوات
سوف ترآز البحوث بشكل أآثر اتساقًا على األمور   .٢٩٨

شكاليات العمومية وتقوم بتحليل العالقات الملموسة أآثر منها اإل
المتبادلة بين الحقوق واالستخدام والحماية االجتماعية والحوار 

آما سيتم توجيه . االجتماعي ضمن القطاعات االقتصادية الرئيسية
المناخ  تغيرهذه البحوث نحو إعداد نشاط عملي لمواجهة تأثير 

وضع الممارسات وسالسل األغذية العالمية على مكان العمل و
النزاعات في الخدمات العامة، من جملة أمور  لتسويةالجيدة 
وسُتستكمل نتائج هذه البحوث بمنتديات حوار عالمية . أخرى

من شأنها أن تتطرق إلى التطورات الجديدة في الوقت قطاعية 
المناسب وتسمح بالنظر في المسائل الملحة على أساس 

مصنفة حسب نوع الجنس آما ستجمع اإلحصاءات ال. تخصيصي
والمعنية بالعمالة وظروف العمل في قطاعات مختارة، بدءًا 

 .بقطاعي السياحة وصيد األسماك

 متناولوستوضع معلومات قطاعية على نطاق واسع في   .٢٩٩
وحدات المقر والمكاتب الميدانية من خالل تطوير أداة لتقاسم 

قطاعية المعارف تقوم على اإلنترنت من شأنها أن توفر بيانات 
 .خاصة بكل بلد، استنادًا إلى قواعد البيانات الموجودة

وبغية مساعدة الهيئات المكونة على استخدام المعايير   .٣٠٠
القطاعية، طورت منظمة العمل الدولية أدّلة ومدونات ممارسات 

وتستند هذه التوجهات إلى ممارسات . ومبادئ توجيهية تستكملها
ا من جميع معايير العمل جيدة معترف بها دوليًا وتستمد روحه

الدولية، القطاعية منها والعامة، التي تتسم بأهمية خاصة لقطاع أو 
وإلى جانب معايير العمل القطاعية، تشكل هذه األدوات . آلخر

 .قاعدة مثالية لوضع القوانين والسياسات

ترآيز على بناء السوف يصب المكتب المزيد من و  .٣٠١
إلى الصكوك المشار إليها  القدرات من خالل تطوير أدوات تستند

وسوف تنقل هذه األدوات العالمية التوجيهات رفيعة . أعاله
واألدوات والمواد  المتكاملةالمستوى إلى مجموعات من النماذج 

التدريبية لبناء القدرات على المستوى القطري بغية تطبيق المعايير 
ها القطاعية تطبيقًا أفضل وتجهيز األنشطة التي يتم االضطالع ب
. على المستوى القطري وتحسين ظروف العمل في مكان العمل

وسيشدد النشاط المعني بهذه المنتجات، بالتعاون مع مرآز تورينو 
ومرآز البلدان األمريكية للبحوث والتوثيق، على قطاعات من 
قبيل الزراعة والموانئ والنقل البحري وصيد األسماك والبناء 

 .والتعدين والتعليم

ة ومبادئ توجيهية محددة لكل قطاع لتقديم وستوضع أدّل  .٣٠٢
المساعدة في مجال التفتيش واإلنفاذ، على غرار تلك التي وضعت 

وفي الوقت نفسه، سيسعى . ٢٠٠٦لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، 
المكتب إلى تسهيل النفاذ إلى التدريب في آافة أنحاء العالم، السيما 

مع مؤسسات تدريب  التدريب المهني، من خالل الربط الشبكي
أو  مثل النقل البحريمحددة توفر تدريبًا مهنيًا في قطاعات 

 .االتصاالت أو التجارة وأالسياحة والفنادق  وأالموانئ 

  أنشطة قطاعية أخرى
ستستمر منظمة العمل الدولية في متابعة القرارات التي   .٣٠٣

فيما  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦صدرت عن مؤتمر العمل الدولي في عامي 
عي صيد األسماك والنقل البحري، واالستنتاجات يتعلق بقطا

آما سيتم . والتوصيات الصادرة عن االجتماعات القطاعية
استهداف العمالة في االضطالع بأنشطة قطاعية أخرى، بشأن 

القطاعات ذات اإلمكانيات العالية لخلق الوظائف والمنشآت متعددة 
ًا أساسيًا وسيؤدي التعاون المشترك بين القطاعات دور. الجنسية

في االضطالع بالعمل الناجم عن قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
تنفيذ وسيستمر . بشأن تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر ٢٠٠٨

التعاون التقني في قطاعات من قبيل الموانئ وصيد األسماك 
آما سُيستخدم آوسيلة للمضي قدمًا بالعمل الالئق  ؛والنقل البري

المعدة على المستوى القطري في قطاعات مثل ضمن البرامج 
 .السفن تكسيرقطاع 

  االتصاالت
ستكون المعلومات القطاعية متاحة للجمهور على نطاق   .٣٠٤

واسع من خالل ورقات الوقائع وستضاف المعلومات السمعية 
وستستمر العالقات مع وسائل . والمرئية على موقع اإلنترنت

حول أخبار عاجلة  صيةيتخصاإلعالم فيما يتعلق بإجراء مقابالت 
، إلى جانب مطبوعات مهمة مثل جاريةأو أية تطورات قطاعية 

 .مدونات الممارسات

  المخاطر واالفتراضات
يتخذ مجلس اإلدارة مباشرة القرارات المتعلقة بجميع   .٣٠٥

األنشطة الرئيسية لبرنامج األنشطة القطاعية، وبالتالي فهي تتمتع 
ى المستوى الوطني، وباألخص في غير أّنه عل. بدعم عالمي ثالثي

برامج العمل أو أنشطة متابعة المبادرات على المستوى  سياق
، ليس من )العمل وحلقاتمثل االجتماعات (العالمي أو اإلقليمي 

ن يالحكومات والشرآاء االجتماعي تتوافر بسرعة لدىالمؤآد أن 
على الذي تم التوصل إليه اإلرادة السياسية لتطبيق توافق اآلراء 

األزمة المالية واالقتصادية  يمس أثرويرجح أن . هذين المستويين
وفي هذا السياق، سيكون من . بعض القطاعات أآثر من غيرها

المهم تحديد األولويات ومجاالت الترآيز لالستجابة لطلبات 
 .الهيئات المكونة في الوقت المناسب وبشكل فعال
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  المؤشرات 

 .ضاء التي تطبق المعايير القطاعية أو مدونات الممارسات أو المبادئ التوجيهية، بدعم من منظمة العمل الدوليةعدد الدول األع:  ١- ١٣المؤشر 
 القياس

 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر
 التصديق على اتفاقية قطاعية؛  
 .و لوائح تطبق األحكام األساسية لمعيار قطاعي أو مدونة ممارسات قطاعية أو مبدأ توجيهي خاص بقطاع محدداعتماد قانون أ  

 الهدف خط األساس
  دولة عضوًا ١٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 

محدد للمضي قدمًا ببرنامج العمل الالئق، بدعم من  عدد الدول األعضاء التي تتخذ الهيئات المكونة فيها إجراءات مهمة لقطاع:  ٢- ١٣المؤشر 
 .منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيار التالي لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

عن االجتماعات وضع سياسة أو خطة عمل وطنية أو إقليمية أو محلية تتمتع بالتمويل المناسب لتنفيذ التوصيات أو االستنتاجات الصادرة   
 .القطاعية في منظمة العمل الدولية

 الهدف خط األساس
  دول أعضاء ١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
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 في العمل األساسيةالمعايير والمبادئ والحقوق : الهدف االستراتيجي
  تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل

ن العدالة االجتماعية األولويات المباشرة يحدد إعال  .٣٠٦
، آما يحددها السياق واإلنصافتشديده على العدالة االجتماعية ب

العالمي لالضطراب المالي واالقتصادي الذي يثير الحاجة الملحة 
  .لحماية المعايير الالئقة في العمل

والترآيز على الحرية النقابية والحق في المفاوضة   .٣٠٧
وهو اعتراف استراتيجي بالعنصر  ،اإلعالن الجماعية مكرس في

األساسي للنهج القائم على الحقوق والذي يضمن للنساء والرجال 
ونظرًا إلى . العاملين قدرتهم على المطالبة بحقوقهم بشكل جماعي

أّن هذه الحرية غالبًا ما تواجه تحديات في البلدان واألوضاع التي 
 .جة تحقيقها من عدة زواياتكون في أمس الحاجة إليها، ينبغي معال

، إّن توافق اآلراء حول الحقوق األساسية في العمل آكل  .٣٠٨
فباإلضافة إلى : قوي وهو يشمل الفئات األربع جميعها توافق

الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، يشدد على ضرورة 
. لعملا فيالقضاء على العمل الجبري وعمل األطفال والتمييز 

نهوض باالتفاقيات األساسية لتحقيق هدف التصديق وسيستمر ال
، آما هو مقترح في تقرير المدير العام ٢٠١٥العالمي بحلول عام 

العمل والمعنون  ٢٠٠٨المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في عام 
 .تحديات استراتيجية ماثلة في األفق: الالئق
تحسين اإلدارة في عالم العمل من خالل آليات الحوار و  .٣٠٩

قوى وسياسات األعمل الجتماعي والهيكل الثالثي وإدارات اال
على صوت أقوى وتمثيل أفضل ال محالة شاملة، ينطوي العمالة ال

والتطبيق التدريجي . للعمال وألصحاب العمل على حد سواء
والمكرس لمعايير العمل األوسع المتعلقة بالعمل الالئق من خالل 

ه أن يستفيد من أساليب العمل اإلجراءات الدولية والوطنية، من شأن
الفريدة لمنظمة العمل الدولية للحصول على العدالة االجتماعية، 

 .السيما خالل فترات األزمات

إّن آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية هي األآثر تقدمًا   .٣١٠
وهي ترصد التقدم المحرز في تنفيذ . في منظومة األمم المتحدة

وهي تتضمن . التفاقيات األخرىاالتفاقيات األساسية وجميع ا
هيكليات قائمة على التقارير من قبيل لجنة الخبراء المعنية بتطبيق 
االتفاقيات والتوصيات ولجنة المؤتمر الثالثية المعنية بتطبيق 
المعايير، وهيكليات قائمة على الشكاوى من قبيل اللجنة الثالثية 

القائمة على أساس  صيةيالتخصالمعنية بالحرية النقابية، والهيئات 
ومتابعة إعالن بالتداؤب وتعمل آلية اإلشراف . الشكاوى الخاصة

بشأن المبادئ والحقوق األساسية  ١٩٩٨عام منظمة العمل الدولية ل
وهما أداتان أساسيتان في تحديد  ،)١٩٩٨إعالن عام (في العمل 

التقدم المحرز في مجال تطبيق معايير ومبادئ الحرية النقابية ذات 
  .صلة ومواطن القصور التي ينبغي التصدي لهاال

 
 ٣ ٢ ١ 

تعزيز : الهدف االستراتيجي
وتطبيـق المعاييـر والمبـادئ 
 والحقوق األساسية في العمل

  الميزانية العادية المقترحة 
 ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير اإلنفاق من خارج 
 ٢٠١١- ٢٠١٠الميزانية للفترة 

  )والرات الواليات المتحدةبد(

تقدير الحساب التكميلي 
للميزانية العادية للفترة 

٢٠١١-٢٠١٠   
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

الحرية النقابية والمفاوضة   -١٤
يصبح الحق في الحرية  :الجماعية

النقابية والمفاوضة الجماعية معروفًا 
 ومطبقًا على نطاق واسع

13 365 250 28 000 000 

 

   

عمل األطفال والعمل الجبري   -١٥
يجري القضاء : والتمييز في العمل

تدريجيًا على عمل األطفال والعمل 
 الجبري والتمييز في العمل

24 072 741 123 700 000 

   

التصديق : معايير العمل الدولية  -١٦
 000 400 6 507 864 53 على معايير العمل الدولية وتطبيقها

    

 000 000 17 000 100 158 498 302 91 المجموع

  498 402 266  مجموع الموارد المقدرة للهدف االستراتيجي
  

17 000 000 
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  يصبح الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية معروفًا ومطبقًا على نطاق واسع  :١٤النتيجة 

  االستراتيجية

 إّن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية حقان  .٣١١
أساسيان من حقوق اإلنسان إلحالل الديمقراطية والتنمية 

وهما يشكالن رآنًا أساسيًا أآيدًا لمنظمة  .االجتماعية واالقتصادية
هذين المبدأين في دستور  بروزيتجلى ذلك في  آما ،العمل الدولية

بشأن  ١٩٩٨وإعالن فيالدلفيا وإعالن عام العمل الدولية منظمة 
بشأن  ٢٠٠٨سية في العمل وإعالن عام المبادئ والحقوق األسا

 .العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

  الخبرة والدروس المستخلصة
تشكل اتفاقيتان أساسيتان من اتفاقيات منظمة العمل   .٣١٢

 ١٩٤٨الدولية، هما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
 ١٩٤٩لجماعية، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ا) ٨٧رقم (
 ما، أآثر الصكوك الدولية بعدًا في هذا المجال، وه)٩٨رقم (

أو  منظماتإنشاء في حقوق العمال وأصحاب العمل  انتكرس
حقوق تلك  انيختارونها، آما تكرس منظماتاالنضمام إلى 

النقابات في االضطالع باألنشطة بكامل الحرية والسيما من خالل 
ومن المتوقع أن . والطوعيةالمفاوضة الجماعية الحرة الضلوع في 

تضع الحكومات آليات فعالة تضمن استقالل منظمات العمال 
ومنظمات أصحاب العمل وحماية أعضاء النقابات والموظفين من 

بما في ذلك التسريح أو إنزال الدرجة أو (آافة األعمال المؤذية 
غياب هذه الحماية، تكون الحرية في و). النقل أو رفض التوظيف

من أي مضمون ويبقى الحق في التنظيم الجماعي  مفرغةة النقابي
ويوفر هذان الحقان حلوًال لمسائل أخرى في عالم . حبرًا على ورق

إلى الحاجة  من حدةوقد زادت األزمة المالية واالقتصادية . العمل
في  آبيرةوبالرغم من زيادة . لنهوض بهذين الحقين بفعاليةا

، ال تزال ٩٨ورقم  ٨٧ن رقم مستويات التصديق على االتفاقيتي
هي اليوم من أقل االتفاقيات  ٨٧فاالتفاقية رقم . هناك ثغرات مهمة

وقد عرض . المصدق عليها من بين االتفاقيات الثماني األساسية
 ١٩٩٨االستعراض السنوي والتقارير العالمية بموجب إعالن عام 

 ٨٧ مواطن القصور التي تحول دون التصديق على االتفاقيتين رقم
لدول األعضاء من جانب اااللتزام السياسي  فضًال عن، ٩٨ورقم 
 .جاهدة إلى بلوغ التصديق والتنفيذ بالسعي

 ٨٧وال تزال العوائق قائمة أمام تطبيق االتفاقيتين رقم   .٣١٣
السيما فيما يتعلق بالعمال المستضعفين العاملين  - عمليًا ٩٨ورقم 

العمال المنزليين تجهيز الصادرات ومناطق في مجال الزراعة و
وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ثغرات آبيرة في  - والعمال المهاجرين

وفي حين سجلت هيئات اإلشراف في السنوات . حقوق النساء
األخيرة تراجعًا في عدد الشكاوى المتعلقة بإنكار الحريات المدنية، 

مناهضة للنقابات والتدخل تمييز شهدت الشكاوى المرتبطة بأعمال 
وبالرغم من التحسينات المنجزة في إبطال . زيادة حادةنها في شؤو

منظمة واحدة، لالتشريعات التي تمنح احتكارًا أو وضعًا مهيمنًا 
تستمر الصعوبات في تسجيل منظمات العمال ومنظمات أصحاب 

غالبًا ما تأخذ شكل اشتراطات مفرطة جدًا لالنتساب أو والعمل، 
ير أّن التجارب أظهرت غ. اشتراطات للحصول على إذن مسبق

أّن تحقيق االحترام الكامل لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية 
يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا وتغييرًا في األذهان ونهجًا إلدارة 

وبغية تحقيق ذلك، هناك حاجة اللتزام ودعم . عالقات العمل

يتجاوز ذلك فترة  ماطويلي األجل من جانب المكتب، وغالبًا 
 .نالسنتي

  التصديق على المعايير وتطبيقها
المكتب على تعزيز التقدم المحرز والمضي  يرآزسوف   .٣١٤

مع التشديد بشكل (قدمًا في االعتراف بالحقوق األساسية للعمال 
وألصحاب ) خاص على الفئات المستضعفة المشار إليها أعاله

العمل ولمنظماتهم في مجال التنظيم واالضطالع بأنشطتهم، 
. اوضة الجماعية، بحرية ومن دون أي تدخل أو تمييزالسيما المف

 تشجيع: ما يليوسوف تستمر االستراتيجية في الترآيز على 
المزيد من التصديق والتنفيذ الفعال للمعايير والمبادئ المتعلقة 
بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ توفير الخدمات إلى الهيئات 

المعايير والمبادئ؛ تعزيز قاعدة المكونة لمساعدتها على إنفاذ هذه 
وسيجري ذلك من خالل . المعارف لتسهيل هذا العمل والتوعية

إدماج أفضل للتعليقات التي تبديها هيئات اإلشراف في عمل 
التعاون التقني الذي يرسم معالم البرامج القطرية للعمل الالئق في 
الدول األعضاء، إلى جانب قرارات مجلس اإلدارة بشأن خطة 

مل ترمي إلى تحسين أثر النظام المعياري وخطة العمل بشأن ع
الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بموجب متابعة 

 .١٩٩٨إعالن عام 

  المعارف واالتصاالت : ترآيز ثالثي األبعاد
  واألطر القانونية الوطنية وبناء القدرات 

  للهيئات المكونة
ًا على المجاالت سوف ترآز االستراتيجية ترآيزًا خاص  .٣١٥
 :التالية

 والجمهور عمومًااستثارة وعي ومعارف الهيئات المكونة  
حول حقوق منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

للتنظيم بحرية  ٩٨ورقم  ٨٧بموجب االتفاقيتين رقم 
بالمفاوضة الجماعية الطوعية، وحول تعليقات  والضلوع

ادئها في هذا آليات اإلشراف في المنظمة وإجراءاتها ومب
وقد تشمل وسائل تحقيق ذلك شراآات مع . المجال

لعمال ووزارات لوطنية ألصحاب العمل والمنظمات ال
وطنية للبرلمانيين البرامج العالم واإلعمل ووسائل ال

والنظام القضائي، بما في ذلك على مستوى المحكمة العليا 
  .واإلدارات وصانعي السياسات

يمة تحترم وتحمي حقي التنظيم استحداث أطر قانونية سل 
والمفاوضة الجماعية بما يتمشى مع تعليقات هيئات 

ويشمل هذا األمر تقديم . حيثما ينطبق ذلك ،اإلشراف
المشورة والمساعدة التقنية إلى وزارات العمل والشرآاء 
االجتماعيين والعمل معهم على التوصل إلى توافق في 

  .اآلراء بشأن اإلصالح التشريعي

منظمات أصحاب العمل لاء القدرات الالزمة للحكومات وبن 
معايير ومبادئ الحرية  تطبيقمنظمات العمال من أجل لو

النقابية والمفاوضة الجماعية ووضعها موضع التنفيذ، 
وسيولى اهتمام . السيما عند اعتماد القوانين ذات الصلة

خاص لتدريب مديري العمل ومفتشي العمل حتى يتم تعزيز 
في  الحماية من التمييز المناهض للنقابات والتدخلآليات 
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آما سيستفيد من التدريب وسطاء وموفقون . شؤونها
ومحكمون، والسيما مجالس التحكيم الثالثية المستقلة، 

تعزيز منع النزاعات وحلها وتطوير عالقات صناعية ل
مؤشرات القياس  ووضعث وسيتم مواصلة البحو. متناسقة

  .ة والمفاوضة الجماعيةبشأن الحرية النقابي

  المخاطر واالفتراضات
يكمن االفتراض الرئيسي في أّن الدول األعضاء في   .٣١٦

منظمة العمل الدولية ملتزمة باحترام الحرية النقابية والحق في 
ويتأتى هذا االلتزام . المفاوضة الجماعية وتعزيزهما وتطبيقهما

 عن العضوية في المنظمة وعن التصديق على االتفاقيتين

وهذا . األساسيتين المتعلقتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
. وفي إعالن العدالة االجتماعية ١٩٩٨معترف به في إعالن عام 

آلية تقوم على  ١٩٥١باإلضافة إلى ذلك، أنشئت منذ عام 
الشكاوى ألي انتهاك تتعرض له مبادئ الحرية النقابية، وهي 

غير أّن الخطر . قيات ذات الصلةمستقلة عن التصديق على االتفا
الرئيسي هو إمكانية غياب اإلرادة السياسية على المستوى 

زد على ذلك أّن . الوطني إلحراز تقدم ملموس في هذا الصدد
الخبرة أظهرت أّن هناك حاجة اللتزام ودعم طويلي األجل من 

 علىجانب المكتب، وغالبًا ما يتطلب ذلك مدة من الزمن تزيد 
هج ُننتين قبل أن تحدث التغيرات في األذهان وفي الفترة الس

  .إلدارة عالقات العمل

  المؤشرات

المفاوضة الجماعية، بدعم من منظمة الحق في عدد الدول األعضاء التي تحسن تطبيق الحقوق األساسية بشأن الحرية النقابية و  :١-١٤المؤشر 
 .العمل الدولية

 القياس
ألقل معيارين من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر، آما تراه هيئات اإلشراف في منظمة العمل يجب أن تستوفي النتائج على ا

 :١٩٩٨الدولية أو في إطار آلية متابعة إعالن عام 
 ؛ة الثالثيةأو برامج بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تستهدف الهيئات المكون/استراتيجية استثارة الوعي و استهالل 
 ؛٩٨أو االتفاقية رقم  ٨٧التصديق على االتفاقية رقم  
 إحراز تقدم بالنسبة إلى احترام الحريات المدنية األساسية ألعضاء النقابات ومنظمات أصحاب العمل؛ 
ظمات أصحاب العمل من دون ومنالعمال إدخال تغييرات على القانون أو السياسة العامة أو الممارسات لضمان إمكانية تسجيل وعمل نقابات  

 ؛أية قيود ال مبرر لها
 ؛في شؤونها إنشاء أو توسيع آليات لتوفير الحماية من أعمال التمييز المناهض للنقابات والتدخل 
 .إنشاء أو توسيع سياسات وآليات لترويج المفاوضة الجماعية 

 الهدف خط األساس
 دول أعضاء ١٠ ١٩٩٨ومتابعة إعالن عام  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تقارير لجنة الخبراء للفترة يوضع باالستناد إلى 

المفاوضة الجماعية في مناطق تجهيز الصادرات، الحق في عدد الدول األعضاء التي تتخذ تدابير هامة إلدخال الحرية النقابية و  :٢- ١٤المؤشر 
 .بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
واحدًا من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر، آما تراه هيئات اإلشراف في منظمة العمل يجب أن تستوفي النتائج على األقل معيارًا 
 :١٩٩٨الدولية أو في إطار آلية متابعة إعالن عام 

في مناطق تجهيز  أو برامج بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تستهدف العمال وأصحاب العمل/استراتيجية الستثارة الوعي و استهالل  
  الصادرات؛

  اعتماد تدابير للسماح بإنشاء منظمات للعمال وتشغيلها في مناطق تجهيز الصادرات؛  
  في مناطق تجهيز الصادرات؛في شؤونها إنشاء أو توسيع آليات لتوفير الحماية من أعمال التمييز المناهض للنقابات والتدخل   
 .مفاوضة الجماعية في مناطق تجهيز الصادراتإنشاء أو توسيع سياسات وآليات لترويج ال  

 الهدف خط األساس
يعاد النظر فيهما استنادًا إلى (دولتان عضوان  ٢٠٠٩العامة للجنة الخبراء في عام  ةباالستناد إلى الردود على المالحظ ٢٠١٠يوضع في عام 

 )خط األساس
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  العمل فيل الجبري والتمييز يجري القضاء تدريجيًا على عمل األطفال والعم  :١٥النتيجة 

  االستراتيجية

  الخبرة والدروس المستخلصة
إن استمرار وجود عمل األطفال والعمل الجبري والتمييز   .٣١٧
وتبّين . عائقًا مهمًا أمام تحقيق العمل الالئق للجميع يمّثلالعمل  في

االحترام الكامل  في اتجاه تحقيقالتجربة أّن التقدم المستدام 
وق األساسية للقضاء على عمل األطفال والعمل للمبادئ والحق

وتشكل . يتطلب ُنهجًا استكمالية ،العملفي الجبري والتمييز 
تتبعها تدابير  حاسمةاستثارة الوعي ومعرفة المشاآل خطوة أولى 

واستنادًا إلى . إيجابية وإضافية مع مرور الوقت للتصدي لها
تيجية حول الدروس المستخلصة من الماضي، ستتمحور االسترا

استخدام وسائل العمل أفضل استخدام للقضاء على العمل الجبري 
مكان العمل، من  فيوالقضاء تدريجيًا على عمل األطفال والتمييز 

وسوف . خالل توفير المشورة العملية والمتسقة والمساعدة التقنية
يستند ذلك إلى الخبرة الوافرة والمعرفة المكتسبة من خالل آليات 

والتعاون التقني في الدول  ١٩٩٨ومتابعة إعالن عام اإلشراف 
، ال سيما البرنامج الدولي لمنظمة األعضاء في آافة أنحاء العالم

 .العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال

ومع اعتماد إعالن العدالة االجتماعية، تضع الهيئات   .٣١٨
المكونة في المنظمة مرة أخرى تطبيق المبادئ والحقوق األساسية 

ومن شأن ذلك أن يدعم . ي العمل في صميم برنامج العمل الالئقف
الهدف الرامي إلى جعل التقدم االجتماعي المستدام في عالم يتسم 

ويعكس إعالن العدالة االجتماعية وإعالن . بالعولمة واقعًا ملموسًا
وضع العمل الدولية بمنظمة لالتزام الشرآاء الثالثيين  ١٩٩٨عام 

في صميم البرامج اإلنمائية الوطنية  ،ورجاًال ًءنسا ،حقوق العمال
 .وضمان عدم استبعاد األشخاص األآثر عرضة لالستغالل

  آلية اإلشراف والتعاون التقني
سوف تستمر منظمة العمل الدولية في االعتماد بشكل آبير   .٣١٩

على لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة 
 ،١٩٩٨ق المعايير وآلية متابعة إعالن عام المؤتمر المعنية بتطبي

وأبحاثها والتعاون التقني لديها والتحالفات االستراتيجية ضمن 
أسرة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات من أجل زيادة فهم 

، بغية اأسباب عمل األطفال والعمل الجبري والتمييز وعواقبه
نة على خلق تحديد مكان تواجد المشاآل ومساعدة الهيئات المكو
 .بيئة تلقى فيها هذه الحقوق األساسية االحترام الكامل

ستواصل المنظمة حشد الدعم الدولي للتعاون التقني و  .٣٢٠
آوسيلة توفر المنظمة من خاللها المساعدة الدقيقة والمتخصصة 

أعمالها واستدامتها  الستهالللبناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية 
وطني حتى تتحول هذه الحقوق األساسية وتكثيفها على المستوى ال

 .حقيقة واقعةإلى 

  تعزيز قدرات الهيئات المكونة 
يتوقف القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري   .٣٢١

 ،عالم العمل على مضمون عملية الحوار االجتماعي فيوالتمييز 
وعليه أن يستند إلى االحترام الكامل للحرية النقابية والحق في 

ومع انعدام  ومجٍدوبغياب حوار بناء . يةالمفاوضة الجماع
االعتراف الواسع باألدوار والمسؤوليات والقيمة المضافة التي 

يتمتع بها الشرآاء الثالثيون، سيكون من المستحيل التوصل إلى 
وعليه، سترآز المنظمة على تعزيز آليات الحوار . حلول دائمة

أآثر فعالية  االجتماعي وعلى تقوية قدرات الشرآاء للوفاء بشكل
باألدوار التي ينبغي أن يضطلعوا بها في مكافحة عمل األطفال 

وسوف تتمحور االستراتيجية حول جمع . والعمل الجبري والتمييز
الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة ونشرها في مختلف 

 اتصالوستكون استثارة الوعي باستخدام وسائل . أرجاء العالم
مرآزية بالنسبة إلى  ،هداف األساسيةبوضوح الرسائل واألتنقل 

وستستمر . االستراتيجية، آما ستوجه تدريب الشرآاء المعنيين
الفرص حتى يشارك أصحاب العمل والعمال  التماسالمنظمة في 

ومنظماتهم في طائفة واسعة من األنشطة، انطالقًا من آليات 
مع العمال مباشرة اإلشراف والمتابعة ووصوًال إلى العمل 

 .تضررينالم

  إدماج أبعاد العمل الالئق
اآلن وقد أصبحت البرامج القطرية للعمل الالئق األداة   .٣٢٢

تقديم المشورة والدعم التقنيين إلى الهيئات لقيام المنظمة بالرئيسية 
المشاغل الخاصة التي  إدماجالمكونة، ظهرت جليًا الحاجة إلى 

شاط ، في النيطرحها عمل األطفال والعمل الجبري والتمييز
وسيجري زيادة . ألهداف االستراتيجية األخرىالمؤدى في إطار ا

التعاون بين القطاعات والروابط فيما بين األهداف أواصر  تعزيز
االستراتيجية األربعة من أجل تحليل ومعالجة مختلف احتياجات 
النساء والرجال والشباب المعرضين لعمل األطفال أو العمل 

وعمليات ع السياسات والبرامج الجبري أو التمييز، عند وض
األخرى في مجاالت من قبيل تطوير المهارات والضمان  التدخل

االجتماعي والسالمة والصحة المهنيتين واستراتيجيات خلق 
وفي هذا الصدد، سينصب ترآيز خاص على البعد . الوظائف

 .الجنساني الذي تتسم به هذه المبادئ والحقوق األساسية

  المعارف واألدوات 
في العديد من الدول األعضاء، تبحث الهيئات المكونة عن   .٣٢٣

أدوات لتنفيذ البرامج والسياسات للقضاء على عمل األطفال 
وستستمر منظمة العمل الدولية في . والعمل الجبري والتمييز

تعزيز قاعدة المعارف لديها في هذه المجاالت وفي تسليط الضوء 
حم الداخلي والقدرة على على الترابط فيما بينها وفي تحسين التال

آما ستصقل المنظمة أو تعد أدوات جديدة . التصدي لهذه المسائل
وضع خطوط األساس القطرية وإجراء بتسمح للهيئات المكونة 

المواضيع ووضع آليات محددة أساسية  واستقصاءاتدراسات 
ووضع سياسات  وإنفاذهاالتشريعات الوطنية  ومراجعةالرصد 

آما ستواصل المنظمة إعداد التقارير التي . يقهاوبرامح فعالة وتطب
تحلل هذه المسائل من وجهة نظر عالمية بهدف تعزيز الفهم 

 .العالمي

  الشراآات الدولية
سيتواصل تعزيز التحالفات االستراتيجية باستخدام فرص   .٣٢٤

ضمن أسرة األمم المتحدة واالتفاق العالمي " توحيد األداء"
ئات اإلقليمية والمؤسسات المالية ومختلف وآاالت التنمية والهي

الدولية واألآاديميات والتحالفات المتخصصة من قبيل المسيرة 
العالمية ضد عمل الطفل والتحالف العالمي لمكافحة العمل الجبري 

 .لمكافحة االتجار بالبشرلألمم المتحدة والمبادرة العالمية 
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  المخاطر واالفتراضات

فة الذآر على العمل مع سوف يعتمد نجاح االستراتيجية آن  .٣٢٥
الشرآاء الثالثيين من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق ومع 

آما سيعتمد ، منظمة العمل الدوليةوحدات أخرى ضمن هيكلية 
 تأمين مستويات مهمة من التمويل من خارج الميزانية لدعم على

. األنشطة التشغيلية على المستويين المرآزي والميداني
الالزم من الموارد  المقدارالرئيسي في أن الخطر  ويكمن
جمع لدعم أنشطة التعاون التقني يخارج الميزانية لن   من

وأخيرًا، تعتمد االستراتيجية على االلتزام السياسي . لها المخطط
على الصعيد  المتواصل الذي قد يهدده الرآود واألزمة المالية

 .العالمي

  المؤشرات

فيها الهيئات المكونة تدابير مهمة للقضاء على عمل األطفال بما يتمشى مع اتفاقيات وتوصيات  تتخذعضاء التي عدد الدول األ  :١- ١٥المؤشر 
 .، بدعم من منظمة العمل الدوليةالعمل الدولية منظمة

 القياس
 :من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآرعلى األقل يجب أن تستوفي النتائج معيارين 

تقدم محرز إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات برضا أو باهتمام  إشارةأو  ١٨٢ورقم  ١٣٨ديق على االتفاقيتين رقم التص  
  في تطبيق االتفاقيات ذات الصلة؛

ع معايير العمل الدولية لمنع اتساقها مترمي إلى تحقيق أو برامج /اعتماد هيئة واحدة أو عدة هيئات مكونة في المنظمة سياسات وخطط عمل و  
  عمل األطفال والقضاء عليه؛

  ؛ أو القطاعية المعنية بالقضاء على عمل األطفال/أو البرامج الوطنية و/خطط العمل و نفيذقيام هيئة واحدة أو عدة هيئات مكونة في المنظمة بت  
  المتعلقة بوضع العمال األطفال؛ ،مصنفة حسب نوع الجنسالمحدثة والواإلحصاءات تعزيز اآلليات والنظم إلتاحة البيانات إنشاء أو   
اإلنمائية واالجتماعية المناسبة، في السياسات والبرامج  ،إدراج المشاغل المرتبطة بعمل األطفال والتي تولي اهتمامًا خاصًا لعمل الفتيات  
 .للفقرالمناهضة و

 الهدف خط األساس

 دولة منها في أفريقيا ١٥دولة عضوًا،  ٣٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 

عدد الدول األعضاء التي تطبق فيها الهيئات المكونة سياسات أو برامج أو تدابير محددة تؤدي إلى تحسين تطبيق االتفاقيات   :٢- ١٥المؤشر 
 .، بدعم من منظمة العمل الدوليةوالمبادئ والحقوق بشأن القضاء على العمل الجبري

 القياس
 :معيارين من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآرعلى األقل جب أن تستوفي النتائج ي

تقدم إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات برضا أو باهتمام  إشارةأو  ١٠٥أو االتفاقية رقم  ٢٩التصديق على االتفاقية رقم   
  لصلة؛محرز في تطبيق االتفاقيات ذات ا

اعتماد قانون أو سياسة أو خطة عمل وطنية جديدة أو معدلة للقضاء على العمل الجبري أو إدراج مسألة القضاء على العمل الجبري آأولوية   
  مكافحة العمل الجبري؛إجراءات في سياسة إنمائية وطنية أو إنشاء هيكلية مؤسسية الستهالل أو تنسيق 

  الموجهة ضد أشخاص يمارسون العمل الجبري؛ إلداناتواتزايد موثق في عدد المالحقات   
تعزيز النظم للسماح لضحايا العمل الجبري السابقين، ومن بينهم ضحايا االتجار بالبشر، أن يحصلوا على المساعدة التي تتناسب إنشاء أو   

  واحتياجاتهم؛
 .س بشأن العمل الجبري وآيفية التصدي لهتعزيز النظم لتوفير بيانات ومعلومات محدثة ومصنفة حسب نوع الجنإنشاء أو   

 الهدف خط األساس

 دول أعضاء ٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
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محددة تؤدي إلى تحسين تطبيق  جراءاتإعدد الدول األعضاء التي تطبق فيها الهيئات المكونة قوانين أو سياسات أو برامج أو   :٣- ١٥المؤشر 
 .بعدم التمييز، بدعم من منظمة العمل الدولية المتعلقةمبادئ والحقوق االتفاقيات وال

 القياس
 :معيارين من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآرعلى األقل يجب أن تستوفي النتائج 

إلى التفاقيات والتوصيات برضا أو باهتمام لجنة الخبراء المعنية بتطبيق ا إشارةأو  ١١١االتفاقية رقم  وأ ١٠٠التصديق على االتفاقية رقم   
 تقدم محرز في تطبيق االتفاقيات ذات الصلة؛

  تتماشى مع المعايير الدولية بشأن عدم التمييز؛لجعلها اعتماد قوانين أو سياسات أو خطط عمل أو برامج   
  آثر؛إطالق استراتيجية استثارة الوعي بشأن عدم التمييز من جانب هيئة مكونة واحدة أو أ  
  إنشاء أو تعزيز هيئة وطنية تضطلع بمهمة معالجة مسائل المساواة؛  
 أو تعزيز القوانين والسياسات المناهضة للتمييز؛/تنفيذ خطة لبناء القدرات للمسؤولين المعنيين بشأن إنفاذ و  
 .تعزيز النظم لتوفير بيانات محدثة ومصنفة حسب نوع الجنس بشأن عدم التمييز  

 دفاله خط األساس

 دول أعضاء ٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء الفترة يوضع باالستناد إلى 

  التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها   :١٦النتيجة 

  االستراتيجية
إّن معايير العمل الدولية هي إحدى أهم الوسائل لتحقيق   .٣٢٦

األهداف الدستورية لمنظمة العمل الدولية وتشكل سياسة المعايير 
ة ألنشطة المنظمة، آما تم تأآيده في إعالن لديها حجر الزاوي
هيكل الويعتبر نظام معايير العمل الدولية و. العدالة االجتماعية

وتشكل معايير . المنظمة التي تتمتع بها الفريدةالميزة  ،الثالثي
العمل الدولية جزءًا ال يتجزأ من األهداف االستراتيجية األربعة 

 ي، فهاهدفًا استراتيجيًا بحد ذاته اوباإلضافة إلى اعتباره. للمنظمة
. شكل جزءًا من آل من هذه األهدافتمس جميع القطاعات وت
معايير العمل الدولية أساسية في تحقيق أهداف العمالة والحماية و

وستقوم جميع الوحدات التقنية . االجتماعية والحوار االجتماعي
ر بشكل الميداني بالنهوض بالمعايير وأخذها في االعتبا والهيكل
 .آامل
ستواصل االستراتيجية تنفيذ خطة العمل بشأن معايير و  .٣٢٧

التي وافق عليها مجلس اإلدارة من أجل تعزيز أثر  ،العمل الدولية
نظام معايير العمل الدولية وفعاليته، بما في ذلك من خالل البرامج 

وسوف تدَمج خطة العمل في متابعة إعالن . القطرية للعمل الالئق
 .جتماعية وتساهم فيهاالعدالة اال

  الخبرة والدروس المستخلصة
التصديق لقد أظهرت الخبرة وجود معدل متفاوت جدًا في   .٣٢٨

تطبيق االتفاقيات المحدثة غير االتفاقيات  فيثغرات قائمة و
ويتضمن ذلك صكوك اإلدارة األربعة التي تعالج سياسة . األساسية

ال رس مهم في أنه ويكمن د. العمالة والهيكل الثالثي وتفتيش العمل
لترويج هذه الصكوك والمبادئ من الجهود بالمزيد لقيام يزال يلزم ا

التي تنطوي عليها والتي هي ضرورية لبناء التالحم االجتماعي 
الضخمة في التنفيذ، التي حددتها ثغرات وال. سيادة القانون وتعزيز

على بدورها الضوء تسلط  ،هيئات اإلشراف في العديد من البلدان
بناء على مساعدة لأهمية االرتقاء بالمساعدة التقنية والتعاون ل

 .قدرات الحكومات والشرآاء االجتماعيين تحقيقًا للتقدم المستدام

. ويمكن أن نستمد درسين إضافيين من الخبرة السابقة  .٣٢٩
أوًال، فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة العمل بشأن استراتيجية 

من دون حوار متواصل وعملية المعايير، ال يمكن تحقيق التقدم 
ثانيًا، فيما يتعلق بأثر . مشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية

التوصيات الصادرة عن هيئات اإلشراف، هناك حاجة لمزيد من 
وسيتم بذل جهود خاصة بالنسبة . أوجه التداؤب بين المقر والميدان

 .إلى هاتين النقطتين

  سياسة المعايير ونظام اإلشراف
إعالن العدالة االجتماعية على الطابع الفريد الذي يشدد   .٣٣٠

يتسم به نظام المعايير والذي يشكل ميزة نسبية لمنظمة العمل 
ويعترف اإلعالن، على وجه . الدولية، إلى جانب الهيكل الثالثي

الخصوص، بأهمية سياسة وضع المعايير باعتبارها حجر الزاوية 
متداخلة في جميع  والمعايير. العمل الدولية ألنشطة منظمة

وتقوم جميع الوحدات التقنية والهيكل . األهداف االستراتيجية
 المتكررةآما تساهم المناقشات . بترويجها وتنفيذها بفعالية يالميدان

في مؤتمر العمل الدولي، بموجب متابعة إعالن العدالة االجتماعية 
والدراسات االستقصائية العامة بشأن صكوك محددة تتعلق بكل 

دف من األهداف االستراتيجية، في اإلبقاء على اإلطار المعياري ه
 .وتطويرهمواآبًا للعصر للعمل الالئق 

وستولي استراتيجية المعايير األولوية إلى التوصل إلى   .٣٣١
وفي . اتفاق ثالثي ومتجدد في اآلراء بشأن سياسة معايير المنظمة
ساسية هذا الصدد، سوف تستمر في النهوض بكافة االتفاقيات األ

معترفة بما تتمتع به الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية 
وفي ضوء األهمية الملقاة على المساواة بين . من داللة خاصة

باعتبارهما مسألتين متداخلتين في إعالن  ،الجنسين وعدم التمييز
ترويج االتفاقيات الرئيسية المعنية آذلك العدالة االجتماعية، سيتم 

واة والنظر في األبعاد الجنسانية لالتفاقيات األخرى بالمسا
قرار من مجلس اإلدارة، تم توسيع نطاق بموجب و. ومعالجتها

الحملة الترويجية لتشمل االتفاقيات األربع ذات األولوية باعتبارها 
 ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، : وهي ،األبرز من وجهة نظر اإلدارة
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واتفاقية  ،)١٢٢رقم ( ١٩٦٤مالة، واتفاقية سياسة الع ،)٨١رقم (
واتفاقية المشاورات  ،)١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(تفتيش العمل 

آما سيستمر ). ١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(الثالثية 
اتفاقية : وهي عهدًا، األحدثالترويج المعزز لالتفاقيات األربع 

تفاقية وا ،)١٨٥رقم ( ٢٠٠٣، )مراجعة(وثائق هوية البحارة 
واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة  ،٢٠٠٦العمل البحري، 

واتفاقية العمل في قطاع  ،)١٨٧رقم ( ٢٠٠٦والصحة المهنيتين، 
 .والتوصيات ذات الصلة بها) ١٨٨رقم ( ٢٠٠٧صيد األسماك، 

 الستعراضسيستمر العمل من خالل المشاورات الثالثية و  .٣٣٢
عمله سير وتعزيز  في منظمة العمل الدولية، نظام اإلشراف

وشفافيته وقدرته على االستجابة لقضايا الجنسين وفعاليته، من 
 .التقارير تقديمخالل تبسيط التزامات 

  المعارف واألدوات 
تتعلق . ينبغي سد فجوتين مهمتين ترتبطان بالمعايير  .٣٣٣

الفجوة األولى بأهمية توفير مؤشرات من شأنها أن تساعد على 
وتوخيًا . االقتصادي لمعايير العمل الدوليةتقييم األثر االجتماعي و

الستكمال أولية نهج المنظمة القائم على الحقوق، ستجرى دراسة 
تجريبية رئيسية توفر البيانات القائمة على البينات والمصنفة 

ومن الممكن استخدام . حسب نوع الجنس والتحليالت والمؤشرات
التطورات (ي هذه الدراسة لتقييم األثر االجتماعي واالقتصاد

لتنفيذ ) والتغيرات في المجتمعات إلى جانب التكاليف والمنافع
معايير العمل الدولية بهدف مساعدة البلدان التي تسعى إلى 

أما الفجوة الثانية فتكمن في تطبيق . التصديق عليها وتطبيقها
وينبغي لمنظمة العمل الدولية . المعايير في االقتصاد غير المنظم

هًا واضحًا حول آيفية ضمان حماية العاملين في أن توفر توجي
الرجال  تأثراالقتصاد غير المنظم، مع مراعاة اختالف طريقة 

ومن شأن البحوث في هذا المجال أن تساعد الهيئات . والنساء
هم أفضل للسياسات التي تسّهل تطبيق المعايير تكوين فالمكونة في 

 .في االقتصاد غير المنظم

المكتب على الترويج، سيتم وضع  وبغية تحسين قدرة  .٣٣٤
 اإلدماجمجموعة مناسبة من األدوات تتضمن وتنقيح وتكييف 

آما ستشكل برامج التدريب . الفعال لقضايا المساواة بين الجنسين
 .وبناء القدرات في مرآز تورينو جزءًا ال يتجزأ من هذا العمل

  التعاون التقني والشراآات الدولية
ني أمر أساسي لتعزيز أثر نظام إّن زيادة التعاون التق  .٣٣٥

ومن خالل المساعدة التقنية، . المعايير في منظمة العمل الدولية
سيسعى المكتب إلى تحقيق إدماج أفضل لمعايير العمل الدولية 
ولتعليقات هيئات اإلشراف في البرامج القطرية للعمل الالئق، من 

غرات في أجل تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة ومعالجة أي ث
البرامج القطرية  استعراضوسيستمر . قد تكون موجودة المعايير

للعمل الالئق في هذا السياق، بالتشاور مع الهيئات المكونة الثالثية 
الوطنية بهدف مساعدة الدول األعضاء في استهداف األولويات 

وسيكثف . األهداف االستراتيجيةإلى تحقيق للسعي المتكامل 
ت اإلشراف والتعاون التقني والعمليات الميدانية، التفاعل بين عمليا

باستخدام عمليات البرامج القطرية للعمل الالئق واألدوات 
إنها عالقة ذات اتجاهين تقوم فيها . اإلعالمية استخدامًا آامًال

المعايير وإجراءات اإلشراف بوضع إطار قائم على القواعد 
لهيكل الميداني بتقديم قوم ايوتوفير المشورة للعمل ورصد األداء، و

. المساعدة لنقل الخبرات والمعلومات المكتسبة إلى عملية اإلشراف
وسيتم تدريب الهيئات المكونة الثالثية بالتعاون مع مرآز تورينو 

وسيتم إعداد البيانات . الصلة ببلدانها ذي المعياريبعد اللتقييم 
 تعميمى القطرية لتقديم المعونة في هذه العملية والمساعدة عل

األولويات المرتبطة بالمعايير خارج نطاق منظمة العمل الدولية، 
في سياق التقييم القطري المشترك لألمم المتحدة وإطار عمل األمم 
. المتحدة للمساعدة اإلنمائية والمبادرات اإلنمائية الرئيسية األخرى

ووآاالت قليمية ومصارف اإلمنظمات الآما سيعمل المكتب مع 
وطنية إلدراج معايير العمل الدولية في عملها الدولية والتنمية ال

 .وإجراءاتها

  االتصاالت
جراءات عن إحاليًا  تصدرسوف تكون المعلومات التي   .٣٣٦

متاحة ومن الممكن  ،اإلشراف ومجموعة قوانين العمل الوطنية
وتوخيًا لذلك، ستستمر التحسينات في . الوصول إليها بشكل أسهل

اإلشراف وعرضها وفي قواعد البيانات مضامين تقارير هيئات 
آما سيتم تطبيق نظام لتقديم التقارير على . المرتبطة بالمعايير

من أجل تسهيل تقديم التقارير إلى لجنة الخبراء االنترنت شبكة 
المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، في حين يتم تحسين نوعية 

يئات المكونة المعلومات المقدمة وفي الوقت نفسه السماح لله
وبغية استثارة . الحصول بشكل أفضل على المعلومات المتاحةب

 عنصرالوعي بشأن معايير العمل الدولية وفهمها، وتعزيز 
المعايير في استراتيجيات المنظمة، سيستمر توسيع نطاق الجمهور 

. لمنظمةلالمستهدف خارج نطاق الهيئات المكونة الثالثية 
ة والنظام متعدد األطراف والمنظمات وسيتضمن ذلك األمم المتحد

اإلقليمية التي ينبغي لها أن تساهم مساهمة فعالة في تنفيذ نهج 
متكامل، إلى جانب برلمانيين وقضاة ومعاهد حقوق وأآاديميات 

 .ومؤسسات تعليم أخرى

  المخاطر واالفتراضات
إحراز يكمن االفتراض الرئيسي لهذه االستراتيجية في أّن   .٣٣٧
بالنسبة إلى األولوية التي توليها الدول األعضاء إلى  مستمرالتقدم 

ومثل هذا التقدم ضروري للمنظمة إذ تشكل . معايير العمل الدولية
اللتين تتمتع بهما، الرئيسيتين المعايير إحدى الميزتين النسبيتين 

أما المخاطر الرئيسية فترتبط بأهداف . إلى جانب الهيكل الثالثي
يع االتفاقيات األساسية بحلول عام التصديق العالمي على جم

موضع  البلدان توصيات هيئات اإلشرافبأن تضع و ٢٠١٥
وأي تأخير في تحقيق هذه األهداف قد يعزى إلى غياب . التنفيذ

باإلضافة إلى ذلك، . القدرات أو الموارد أو اإلرادة السياسية
وبسبب األزمة المالية والرآود االقتصادي الحاليين، قد يشهد 

. التصديق بعض التأخير في اتجاهيق معايير العمل أو التقدم تطب
وفي هذا السياق، من بالغ األهمية االعتراف بضرورة تطبيق 

في جملة التدابير الواجب بوصفها أساسية معايير العمل الدولية 
اتخاذها لتجنب العواقب االجتماعية السلبية وتسريع عملية 

ضى، تكثيف الترويج أآثر من أي وقت مينبغي و. االنتعاش
والمساعدة التقنية وتعزيز أوجه التداؤب بينهما وبين اإلشراف 

 .والنشاط المعياري
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 المؤشرات

لتطبيق معايير العمل الدولية، والسيما استجابة للقضايا التي تثيرها هيئات اإلشراف،  جراءاتإعدد الدول األعضاء التي تتخذ   :١- ١٦المؤشر 
 .لدوليةبدعم من منظمة العمل ا

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج أحد المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

 تقدم محرز في تطبيق االتفاقيات ذات الصلة؛إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات برضا أو باهتمام  تشير  
بشكل آبير تماشيًا مع معايير العمل الدولية، بما في ذلك االتفاقيات والتوصيات غير  اعتمدت الحكومة تشريعات أو عدلتها أو حسنت تطبيقها  

 .المصدق عليها

 الهدف خط األساس

 دولة عضوًا ٥٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة  ايوضع باالستناد إلى تعليقات هيئات اإلشراف في تقارير 

دئ والحقوق الواردة في معايير العمل الدولية في أطر العمل للمساعدة اإلنمائية أو عدد الدول األعضاء التي يتم فيها إدراج المبا  :٢- ١٦المؤشر 
 .المبادرات الرئيسية األخرى، من خالل دعم منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيار التالي لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

 .إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو التقييم القطري المشترك أو أطر مماثلةتتجلى معايير العمل الدولية ذات الصلة في   

 الهدف خط األساس

 دول أعضاء ٣ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 

لمصنفة على أنها معايير عمل على األقل الصكوك ا لتدرجعدد الدول األعضاء التي تحّسن التصديق على االتفاقيات المحدثة   :٣- ١٦المؤشر 
 .أساسية وتلك التي تعتبر األآثر أهمية من وجهة نظر اإلدارة، بدعم من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج المعيار التالي لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

ورقم  ١٠٠ورقم  ٩٨ورقم  ٨٧ورقم  ٢٩ات الثماني األساسية رقم نتيجة التصديقات الجديدة، صدقت الدولة العضو على األقل على االتفاقي  
 .١٤٤ورقم  ١٢٩ورقم  ١٢٢ورقم  ٨١واالتفاقيات األربع ذات األولوية رقم  ١٨٢ورقم  ١٣٨ورقم  ١١١ورقم  ١٠٥

 الهدف خط األساس

 دول أعضاء ٣ دولة عضوًا  ٢٩

طري للعمل الالئق يتضمن مكونًا معياريًا من بين األولويات الوطنية التي حددتها عدد الدول األعضاء التي تتمتع ببرنامج ق  :٤- ١٦المؤشر 
 .الهيئات المكونة الثالثية

 القياس
 :يجب أن تستوفي النتائج معيارًا واحدًا على األقل من المعايير التالية لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآر

  لمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات من تعليقات مرتبطة باالتفاقيات المصدق عليها؛األنشطة مدرجة لمعالجة ما أبدته لجنة الخبراء ا  
  األنشطة مدرجة لترويج التصديق على االتفاقيات األساسية واالتفاقيات ذات األولوية وتطبيقها؛  
ت الوطنية التي حددتها الهيئات المكونة التي تأخذ في االعتبار األولويااألخرى األنشطة مدرجة لترويج التصديق على المعايير المحدثة   

 .الثالثية وتطبيقها

 الهدف ساساألخط 

 دول أعضاء ١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع باالستناد إلى أداء الفترة 
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  اتساق السياسات

يشدد إعالن العدالة االجتماعية على أنه، توخيًا لتحقيق   .٣٣٨
للجهود  الحد األمثل من أثر األهداف االستراتيجية األربعة، ينبغي

المبذولة لتعزيزها أن تكون جزءًا من استراتيجية عالمية ومتكاملة 
لنتائج المصاحبة لكل ا إلى جانبو. من أجل تحقيق العمل الالئق

عامة على تعزيز اتساق السياسات نتيجة محددة، ترآز نتيجة 
والشراآات ونتائج العمل الالئق في الدول األعضاء من خالل نهج 

 .لعمل الالئقمتكامل لتعميم ا

  
 ٣ ٢ ١ 

  الميزانية العادية المقترحة  اتساق السياسات
  ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية 
   ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

تقدير الحساب التكميلي للميزانية 
  ٢٠١١-٢٠١٠العادية للفترة 

 )الواليات المتحدة بدوالرات(

تضع الدول : تعميم العمل الالئق  -١٧
األعضـاء نهجـًا متكـامًال بشـأن العمـل 
الالئق في صميم سياساتها االقتصاديـة 
واالجتماعية، بدعٍم من وآـاالت األمـم 
المتحدة الرئيسية وغيرها من الوآاالت 

 متعددة األطراف

21 208 787 5 000 000 4 000 000 

    

  787 208 30  مجموع الموارد المقدرة التساق السياسات

يم سياساتها االقتصادية تضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال بشأن العمل الالئق في صم  :١٧النتيجة 
  واالجتماعية، بدعٍم من وآاالت األمم المتحدة الرئيسية وغيرها من الوآاالت متعددة األطراف

  االستراتيجية
 ١٥لدى ما ال يقل عن  ، سيكون٢٠١١بحلول نهاية عام   .٣٣٩
نهج متكامل بشأن العمل الالئق مكرس في أطر عمل األمم بلدًا 

و االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، المتحدة للمساعدة اإلنمائية أ
ما ال يقل عن  شمولفي  المتمثلآخطوة أولى نحو تحقيق الهدف 

يفترض أن تكون وفي الموعد نفسه، . ٢٠١٥بلدًا بحلول عام  ٥٠
واليات ب المكلفةلوآاالت الدولية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ا

هذا النهج  عزيز، في صدد تفي المجاالت المرتبطة بالعمل الالئق
 .المتكامل

  الخبرة والدروس المستخلصة
إّن الدروس المستخلصة خالل السنوات األربع الماضية،   .٣٤٠

والسيما النشاط المتعلق بالعولمة العادلة والخالص من الفقر، 
قطرية للعمل وضع برامج تشير إلى عدد من الصعوبات في 

لوقت الذي يتم الالئق تضم نهجًا متكامًال بشأن العمل الالئق في ا
فيه الترآيز على عدد محدود من األولويات الرئيسية، وتطبق 
مبادئ ووسائل اإلدارة القائمة على النتائج، وتتمشى مع أطر عمل 
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو االستراتيجيات اإلنمائية 

آما تظهر التجربة أّن الهيئات المكونة تحتاج إلى دعم . الوطنية
ويسّلط . وضع البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذهامستمر ل

اعتماد إعالن العدالة االجتماعية المزيد من الضوء على أهمية 
الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية للعمل مع منظمات دولية 
وإقليمية تتمتع بواليات في المجاالت ذات الصلة لتعزيز نهج 

 .متكامل بشأن العمل الالئق

برت سلسلة من االجتماعات الدولية واإلقليمية عن وقد ع  .٣٤١
دعمها لبرنامج العمل الالئق، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لألمم 

الذي جعل من العمل الالئق هدفًا مرآزيًا  ،٢٠٠٥المتحدة لعام 
بما في ذلك تحقيق األهداف اإلنمائية  ،لالستراتيجيات اإلنمائية

ي واالجتماعي لألمم المتحدة ومضى المجلس االقتصاد. لأللفية
الذي دعا إلى  ،٢٠٠٦إلى أبعد من ذلك في إعالنه الوزاري لعام 

تعميم العمل الالئق في آافة أنشطة الوآاالت الدولية وآذلك في 
أدوات وتبّين أّن الوثيقة المعنونة . االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

مجلس  نالصادرة ع، من أجل تعميم العمالة والعمل الالئق
، الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق

وسيلة قّيمة الستثارة الوعي فيما بين الوآاالت األخرى حول  هي
، بدأ ٢٠٠٨وفي عام . األهمية التي يتسم بها برنامج العمل الالئق

لتسهيل تعميم العمل الالئق في  األدواتالعمل على تكييف وثيقة 
يات القطرية، مع بعض النتائج األولية اإليجابية في االستراتيج

توحيد "أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وبرامج 
 ".األداء

  إدماج أبعاد العمل الالئق
هذه النتيجة معدة خصيصًا لدعم نهج متسق ومتكامل   .٣٤٢

بشأن العمل الالئق ولتعزيز تقاسم المعارف والعمل ضمن فريق 
وقد جاءت األزمة المالية واالقتصادية . مكتبفي جميع أقسام ال

التي شهدها العالم لتزيد التشديد على الحاجة إلى إدماج نهج العمل 
الالئق لمنظمة العمل الدولية إدماجًا آامًال في استراتيجية 
اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقًا من أجل تجنب التباطؤ وتعزيز 

 .عملية اإلنعاش وتخطيط عولمة عادلة
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  مساواة بين الجنسين وعدم التمييزال
يرتدي تعزيز النهج المتكامل أهمية خاصة بالنسبة إلى   .٣٤٣

أّن تخطي العوائق  نظرًا إلىالعامالت وصاحبات المشاريع، 
المطروحة أمام المساواة بين الجنسين يتطلب عمًال داعمًا ومتبادًال 

وبالتالي، ستشمل جميع . ضمن طائفة سياسات العمل الالئق
ات البرنامج المتعلقة بالشراآة وبناء القدرات والبحوث مكون

مكن لتعميم العمل الالئق أن ترآيزًا خاصًا على الوسائل التي ي
 .من خاللها، بدعم المساواة بين الجنسين يقوم

  الشراآات الدولية
منظمة العمل الدولية  زز، ستع٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة   .٣٤٤

ة والوآاالت األخرى تنظيم شراآتها مع وآاالت األمم المتحد
متعددة األطراف، السيما تلك التي ال تتمتع بواليات ذات صلة 

الرامي إلى إّن نشاط منظمة العمل الدولية . ببرنامج العمل الالئق
استخدام وثيقة أدوات مجلس الرؤساء التنفيذيين ومن خالل  تشجيع

قد مهد الطريق أمام الكثير من الفرص  ،مبادرة اتساق السياسات
ويمكن أن يتخذ ذلك عدة أشكال، . لتعاون مع مثل هذه الوآاالتل

بما فيها الدعم المقدم في إعداد بيانات السياسة والبحوث 
 .والمشاريع المشترآة

  تعزيز قدرات الهيئات المكونة
ينبغي لوزارات العمل واالستخدام ومنظمات العمال   .٣٤٥

نفيذ ومنظمات أصحاب العمل أن تؤدي دورًا قويًا في صياغة وت
السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بغية وضع نهج 

وسيتم . متكامل بشأن العمل الالئق في األطر السياسية الوطنية
استخدام النسخ الوطنية لوثيقة أدوات مجلس الرؤساء التنفيذيين 

منظمة العمل الدولية لمن أجل دعم المكاتب اإلقليمية والقطرية 
تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات سعيًا إلى  في الجهود التي تبذلها

المكونة لوضع العمل الالئق في صميم االستراتيجيات اإلنمائية 
 .المستدامة

  المعارف واألدوات
يعالج قسم آبير من استراتيجية المعارف الواجب تقديمها   .٣٤٦

 ،٢٠٠٩نوفمبر  /إلى مجلس اإلدارة في دورة تشرين الثاني
عاوني على مستوى آافة أقسام المكتب الحاجة إلى نهج متماسك وت

وسوف تتضمن المساهمات . إلجراء البحوث وتقاسم المعارف
المرصودة تحت هذه النتيجة وثائق عمل تعالج التحديات السياسية 

في تعميم العمل الالئق على المستويين الدولي  كامنةالرئيسية ال

. لعمالةلى اوالوطني، مثل تقييم آثار السياسات التجارية والمالية ع
وسوف يتطلب هذا النشاط أدوات تكنولوجيا المعلومات وترآيزًا 
خاصًا على تقاسم المعارف من خالل استخدام تقنيات العمل 

وهناك . ضمن فريق من أجل تخطيط الدراسات المتكاملة وتنفيذها
أساس مهم لهذا النشاط هو قياس العمل الالئق من خالل البيانات 

وسيكمن . إحصاءات العمل ونشرها ية جمعالقطرية وتحسين عمل
أساسي للبرنامج خالل فترة السنتين في تحسين إمكانية ترآيز 

الوصول إلى الهيئات المكونة وغيرها من الجهات المهتمة بالعمل 
 .الالئق والتواصل معها

لنشاط حول الشراآات ودعم كون الهدف األساسي لوسي  .٣٤٧
وضع المبادئ  ، هوالقدرة المؤسسية والبحوث ذات الصلة

التوجيهية السياسية لدعم النشاط المتكامل الذي تضطلع به منظمة 
ومن شأن . العمل الدولية في البلدان واألقاليم وعلى مستوى العالم

هذه األدوات أن تستند إلى السياسات القائمة وتهدف إلى تزويد 
المسائل  لمقاربةالمسؤولين في المنظمة والهيئات المكونة بنهج 

يسية في إدماج أهداف العمل الالئق في االستراتيجيات الرئ
 .اإلنمائية المستدامة

  التعاون التقني
اسية من أجل تسهيل سوف توضع األدوات والنهج السي  .٣٤٨

تقني من شأنها أن تمّكن االرتقاء بالدعم من تصميم برامج تعاون 
وسوف تستخدم وثيقة أدوات مجلس . خارج الميزانية وجذبه

يذيين على المستوى القطري من أجل تقييم آثار الرؤساء التنف
وأطر عمل األمم المتحدة " توحيد األداء"العمل الالئق لبرامج 

 .للمساعدة اإلنمائية

  المخاطر واالفتراضات
يبدو من الواضح أّن األزمة المالية واالقتصادية ستستمر   .٣٤٩

ذلك بردة فعل سياسية وقد يتسبب . ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة 
غير أنه يوجد سيناريو . افاللتزام متعدد األطرادعم  بعيدًا عن

الحجية مفاده أّن األزمة في خلق الوظائف على مساٍو في 
المستوى العالمي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الدعم المقدم إلى 

. في تنسيق جهود اإلنعاش مكانتهوإلى  الئقبرنامج العمل ال
عميم العمل الالئق إلى وبالتالي، تستند االستراتيجية المعنية بت

وعند تطبيق . االفتراض بأنه سيكون هناك التزام متعدد األطراف
دعم  مقام الداعية إلىمنظمة العمل الدولية  قوماالستراتيجية، ست

تعدد األطراف عملية تعزيز وإصالح األمم المتحدة والنظام م
آجهة فاعلة رئيسية في إدارة عولمة  ودور منظمة العمل الدولية

 .دلةعا
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  المؤشرات

 .، بدعم من منظمة العمل الدوليةأآثر فأآثر عند صنع السياسات مرآزيًاهدف العمل الالئق  تجعلعدد الدول األعضاء التي :  ١- ١٧المؤشر 

 القياس
ر لكي يمكن اعتبارها جديرة يجب أن تستوفي النتائج معيارين على األقل من المعايير األربعة األولى الواردة أدناه باإلضافة إلى المعيار األخي

 :بالذآر
 لالستراتيجية اإلنمائية الوطنية إلى جانب أولويات وطنية أخرى؛ جامعاعتماد توليد فرص العمل الالئق آهدف سياسي   
 تنفيذ البرنامج القطري المتكامل للعمل الالئق يدعم تنفيذ االستراتيجية اإلنمائية الوطنية؛  
ة في مجاالت مثل التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والتجارة والتمويل وتنمية المنشآت والتنمية الريفية البرامج الوطنية أو القطاعي  

 والحد من الفقر تدمج جوانب العمل الالئق؛
 ؛١٦٠االرتقاء بالخدمات اإلحصائية لتحسين قياس التقدم المحرز إزاء العمل الالئق بما يتمشى مع أحكام االتفاقية رقم   
 .١٤٤منظمة العمل الدولية بما يتمشى مع أحكام االتفاقية رقم لشمل وضع االستراتيجية اإلنمائية الشاملة التشاور مع الهيئات المكونة ي  

 الهدف خط األساس

يوضع باالستناد إلى دراسة استقصائية داخلية تجرى من خالل المكاتب الميدانية لمنظمة العمل 
 ٢٠٠٩الدولية في عام 

في  على األقل أربععضوًا، منها  دولة ١٥
 في األقاليم األخرى اثنتانأفريقيا و

التي تعمم العمل الالئق في سياساتها وبرامجها، من خالل التعاون متعددة األطراف الرئيسية الدولية أو المؤسسات عدد الوآاالت :  ٢- ١٧المؤشر 
 .مع منظمة العمل الدولية

 القياس
 :معيارًا واحدًا على األقل من المعيارين التاليين لكي يمكن اعتبارها جديرة بالذآريجب أن تستوفي النتائج 

د إلى هناك تزايد في مدى النطاق الذي يتم فيه تعميم العمل الالئق في سياسات وبرامج الوآالة الدولية أو المؤسسة متعددة األطراف، باالستنا  
 ؛أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل الالئقلرؤساء التنفيذيين بعنوان التقارير بشأن تطبيق الوثيقة الصادرة عن مجلس ا

 .إنشاء مبادرات جديدة تنسق السياسات والبرامج المشترآة بين الوآاالت وذات الصلة ببرنامج العمل الالئق  

 الهدف خط األساس

دة وآاالت دولية أو مؤسسات متعد ٥ ٢٠٠٩يوضع باالستناد إلى تقييم مستقل في عام 
 األطراف
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  تقوية القدرات التقنية

  قاعدة المعارف

 ارف، سيشكل تقاسم المع٢٠١١-٢٠١٠في الفترة   .٣٥٠
وسوف يؤدي . موضوعًا أساسيًا في نشاط منظمة العمل الدولية

ذلك إلى فهم أفضل ألوجه التداؤب بين األهداف االستراتيجية 
لتنفيذ لمنظمة العمل الدولية التي تحتاج إليها الدول األعضاء 

وسيتضمن ذلك توفير البحوث القائمة . إعالن العدالة االجتماعية
على األدلة وتحليل السياسات الناجعة، استنادًا إلى البيانات 

 .الموزعة حسب نوع الجنس وجمع إحصاءات العمل ونشرها

وستوفر الدراسات أمثلة ملموسة على الطريقة التي يمكن   .٣٥١
لتنمية االقتصادية، أن تنفذ بها للبلدان، على مختلف مستويات ا

سياسات متسقة مع أهداف العمل الالئق وآيف يمكن  اتمجموع
للسعي إلى تحقيق هذه األهداف أن يساعد على مواجهة األزمة 

وسوف تشكل هذه الدراسات جزءًا من متابعة . المالية واالقتصادية
اإلعالن ويتم االضطالع بها باتساق تام مع األنشطة األخرى، 

 .ما البنود المتكررة في جدول األعمالوالسي

وسيجمع التقرير السنوي الرائد الصادر عن المعهد الدولي   .٣٥٢
األدلة ، تقرير عن عالم العملللدراسات العمالية بعنوان 

السياسات التي ينبغي أن تبرز آاستجابة هيكلية لألزمة  اتلمجموع
ن وسوف ينظر في التفاعالت القائمة بي. واالقتصادية المالية

وسُيستخدم . السياسات المالية والدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق
 .التعاون مع منظمات دولية أخرى تلفتح مجاال التقريرهذا 

ستكون لجنة البحوث والمطبوعات نقطة االتصال و  .٣٥٣
وهي ترمي إلى . لتنسيق استراتيجية البحث على نطاق المكتب

ضمان استجابة المشاريع االرتقاء ببرنامج العمل الالئق من خالل 
للمعايير البحثية السليمة واالستفادة من أوجه التداؤب إلى أقصى 
حد واالعتماد على أهم نتائج البحوث السابقة وعمليات تقييم 

وستستند البحوث إلى العمل الذي يتم االضطالع . المشاريع البحثية
. ابه في منظمات دولية أخرى بحيث تقوي أوجه التكامل فيما بينه
، وسيتم إعداد جدول على نطاق المكتب إلعداد البحوث ونشرها

المشاريع البحثية األساسية الستعراض النظراء  على أن تخضع
 .قبل نشرها

ويتطلب قياس أوجه العمل الالئق المتعددة أساسًا إحصائيًا   .٣٥٤
وفي هذا السياق، ستلقى البلدان الدعم في . متينًا ونهجًا ابتكاريًا

الذي تحرزه إزاء العمل الالئق من خالل التطور تقييم التقدم 
. المستمر لألساليب اإلحصائية وغيرها من أساليب القياس والتقييم

الثالثي  الخبراء اجتماعت عن لتوصيات التي صدرل واستجابة
وبناًء على  ،٢٠٠٨سبتمبر / بشأن قياس العمل الالئق في أيلول

إعداد بيانات قطرية  الطلبات التي تقدم بها مجلس اإلدارة، سيتم
وسوف تستخدم المصادر الوطنية وقواعد بيانات . لعمل الالئقل

منظمة العمل الدولية القائمة لتجميع المؤشرات اإلحصائية 
. والمعلومات عن الحقوق في العمل واإلطار القانوني للعمل الالئق

دوات على المستوى القطري األ تطويرباإلضافة إلى ذلك، سيتم 
وطنية إلعداد وتحليل إحصاءات العمل والمؤشرات القدرات الو

 .اإلحصائية ذات الصلة

وتوخيًا لتحسين أثر سياسات العمل الالئق، من المطلوب   .٣٥٥
اإلعالمية والتحليلية للسياسات والبرامج المتكاملة  الدعائمتعزيز 

وتكمن األولويتان في مجال إحصاءات العمل في . في جميع النتائج
المتزايدة من جانب الدول األعضاء فيما يتعلق الوفاء بالطلبات 

بتقديم الدعم لتطوير قدراتها وتحسينها، والمحافظة على دور 
المنظمة آمخزن دولي رئيسي إلحصاءات العمل والمؤشرات 

وتستجيب هاتان األولويتان إلى النداءات . اإلحصائية وتحسينه
ت العمل المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءا وجههاالتي 

والمجتمع اإلحصائي الدولي إلنشاء دائرة إلحصاءات العمل تكون 
وسينصب الترآيز على . شاملة ومتسقة ويمكن الوصول إليها

االستمرار في وضع المعايير الدولية لقياس قضايا العمل بشكل 
وسيتم استعراض . أفضل وتحسين المقارنة على المستوى الدولي

لعمل الدولية على الشبكة وتعزيزها المواقع اإلحصائية لمنظمة ا
 .وتحسينها
ومن شأن وجود استراتيجية متكاملة لتطوير معارف عالم   .٣٥٦

مزيدًا من العمل ضمن فريق في آافة  يستتبعالعمل ونشرها أن 
تغير ثقافي في  وسيجري التوصل إلى إحداث. أقسام المكتب

لموارد ا تقويةأساليب العمل القائمة وتشجيع بيئة مؤاتية من خالل 
  .المديرينلدى قيادة روح الالبشرية وتكنولوجيا المعلومات و

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تطوير تقنيات تقاسم المعارف التي تسّهل 
التفاعل بين البحوث والتحليالت ووضع السياسات ضمن برنامج 
العمل الالئق بهدف تشجيع استخدام البراهين القائمة على البحوث 

آما ستستند أنشطة تقاسم المعارف . وتنفيذهافي وضع السياسات 
إلى الخبرة المكتسبة أصًال وسوف تتضمن تطوير مجتمعات 
الممارسات التي تدعم تطبيق البحوث والتحليالت في وضع 

وستهدف تقنيات تقاسم المعارف إلى تعزيز . السياسات وتنفيذها
الروابط  التوسط إلقامةقدرات الهيئات المكونة من خالل 

 .جتمعات البحثية وفيما بين واضعي السياساتبالم

  بناء قدرات الهيئات المكونة

يؤآد إعالن العدالة االجتماعية أهمية القدرة المؤسسية   .٣٥٧
للهيئات المكونة من أجل وضع سياسة اجتماعية متسقة ومجدية 

وفي الوقت الذي آان فيه تطوير . وتحقيق التنمية المستدامة
ظمة العمل الدولية لعدة سنوات، يوفر القدرات مرآزيًا في نشاط من

إعالن العدالة االجتماعية الزخم لنهج شامل لتطوير القدرات، 
يجمع بين المساعدة التقنية وخدمات التدريب والتعلم التي يقدمها 

 .مرآز تورينو

منظمات الهيئات  قويةسينصب الترآيز أوًال على تو  .٣٥٨
ومن هنا، . منهاالمكونة التي توفر الخدمات في سياق واليات آل 

قدم المساعدة إلى الهيئات المكونة لتطوير يأن  من للمكتب ال بد
النتائج ب الخاصة بالتنفيذ فيما يتعلق على السواءقدراتها التقنية 

العالمية لمنظمة العمل الدولية ونتائج البرنامج القطري للعمل 
ويعني . التي تعكس األولويات الوطنية للهيئات المكونة ،الالئق

ذلك أّن تطوير القدرات سيكون جزءًا ال يتجزأ من االستراتيجيات 
ثالثًا، ستهدف الجهود . لكل نتيجة من نتائج منظمة العمل الدولية

المبذولة في تطوير القدرات إلى تجهيز منظمة العمل الدولية 
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لألمم " توحيد األداء"والهيئات المكونة للمشارآة في إطار 
 .المتحدة
ألولى في تطوير أو تحديث األدوات الخطوة ا تتمثلو  .٣٥٩
المناسبة للسماح بإجراء تقييمات قائمة على المشارآة  اتوالخبر

مع الهيئات المكونة بشأن القدرات آأساس لتصميم استراتيجيات 
وستؤخذ في االعتبار البيئة المؤاتية التي تعمل . تطوير القدرات
وى التنظيمي والمست.) السياسات، التشريعات، الخ(فيها المنظمات 

والمستوى الفردي ) النظم واإلجراءات واإلطار المؤسسي(
 ).الخبرة والمعارف والمهارات التقنية(

وسيعمل المكتب مع الهيئات المكونة لتحديد االحتياجات   .٣٦٠
لقدرات على أساس الوالية المحددة في اوالثغرات الدقيقة 

ة ومن خالل تحليل مواطن القو. للمنظمات ومهمتها وأهدافها
والضعف والفرص والمخاطر التي تترافق مع التقييمات القائمة 

 المساعدة المكتب قدمعلى المشارآة بشأن القدرات، سوف ي
لهيئات المكونة لتحديد خطط التدريب والتعلم للموارد البشرية ل

وسوف تؤثر . لديها إلى جانب التحديات األخرى المتصلة بالقدرات
لتعاون التقني وتدرج في ايات هذه األدوات بدورها، على أولو

صياغة مشاريع التعاون التقني وتقييمها وفي الخدمات االستشارية 
 .وسيولى انتباه خاص لقياس التغيرات في القدرات. والتدريب

ومكتب بأصحاب العمل وسيستهل مكتب األنشطة الخاصة   .٣٦١
تقييمات القدرات للمنظمات الممثلة بالعمال األنشطة الخاصة 

آما ستدفع أولويات منظمات الشرآاء . صحاب العملللعمال وأل
االجتماعيين المتفق عليها بشأن تطوير القدرات المزيد من التعاون 

وعلى غرار ذلك، ستقّيم الوحدات . التقني في منظمة العمل الدولية
تحديات القدرات في الوظائف  المعنيون ذات الصلة واألخصائيون

من إدارة العمل ووصوًال إلى  األساسية لوزارات العمل، انطالقًا
 .االستخدامتفتيش العمل وخدمات 

بالنسبة إلى جميع الهيئات المكونة، تشكل تنمية الموارد و  .٣٦٢
البشرية والتدريب والتعلم عناصر أساسية ألي استراتيجية لتطوير 

وفي هذا الصدد، سوف يؤدي مرآز تورينو دورًا . القدرات
 .مرآزيًا

وضع النهج الشامل لتطوير في فترة السنتين، سيتم و  .٣٦٣
وفي هذه العملية، ستتاح قائمة . القدرات ضمن استراتيجية تشغيلية

باألدوات والمنهجيات الموجودة لتقييم القدرات وتطويرها في 
منظمة العمل الدولية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في 

 المكتبوعليه، سيخضع أخصائيون من . مجتمع التنمية األوسع
تقييمات قائمة على المشارآة بشأن  استحداثيب بهدف تنفيذ ولتدرل

 .القدرات تطوير

وترد تفاصيل إضافية في االستراتيجيات الختامية، السيما   .٣٦٤
 .في النتائج الثالث الموجهة إلى أصحاب العمل والعمال

  الشراآات واالتصاالت

  الشراآات

وتقوية  ستهاللستعمل المنظمة مع هيئاتها المكونة ال  .٣٦٥
اآات مع مجموعة آبيرة من الجهات الفاعلة على المستويات الشر

صناديق وبرامج ووآاالت : الدولية واإلقليمية والوطنية، من قبيل

األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ووآاالت المانحين 
والمنظمات اإلقليمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

 .األآاديمية والبرلمانيون والمنظمات العقائدية واألوساط

ونتج عن المفاوضات العالمية حول المساعدة اإلنمائية   .٣٦٦
وتتطلب . الدولية أهداف طموحة فيما يخص المعونة والفعالية

ويعد . النتائج اإلنمائية شراآات وملكية قطرية أآثر فعالية وشمولية
تنسيق تدخالت المانحين واالتجاه نحو مساهمات طوعية غير 

 .مساعدة مرنة وفعالة بشكل أآبرمرصودة ب

وينبغي لمؤتمر القمة االستعراضي لألهداف اإلنمائية   .٣٦٧
وغيره من عمليات االستعراض أن يراعي  ٢٠١٠لأللفية في 

مراعاة تامة عالقة العمالة والعمل الالئق بالحد من الفقر والتنمية 
ولهذا الغرض، سيتم تعزيز هيكليات العالقات . المستدامة

آل ابما في ذلك من خالل زيادة الدعم المقدم إلى الهيالخارجية، 
 .الميدانية

وعلى المستوى الوطني، سترمي الشراآات إلى العمل   .٣٦٨
توحيد "وفي سياق . بشكل وثيق مع الخبرات والشبكات الوطنية

، ستقوم منظمة العمل الدولية بتطوير تعاونها مع المنظمات "األداء
إلنمائية إلدماج برنامج العمل الدولية األخرى والجهات الفاعلة ا

الالئق آليًا في أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية من خالل 
أدوات من أجل وسترَوج وثيقة . البرامج القطرية للعمل الالئق
التي اعتمدها مجلس الرؤساء  ،تعميم العمالة والعمل الالئق

من النظام باعتبارها أداة االتساق السياسي والتشغيلي ض، التنفيذيين
. في األطر الوطنية لصنع السياسات ، بما في ذلكمتعدد األطراف

وسيولى اهتمام خاص لطرق ضمان إدماج الشرآاء االجتماعيين 
 .االستشارية" توحيد األداء"في عمليات 

حشد الموارد إلى توجيه لستراتيجية المعززة االوترمي   .٣٦٩
لميزانية الموارد من خارج الميزانية ومن الحساب التكميلي ل

جمع لجهود المستهدفة الالعادية إلى نتائج العمل الالئق من خالل 
ولوضع غايات . األموال من مجموعة متنوعة من الجهات المانحة

استراتيجية وطموحة وواقعية لحشد الموارد، سوف تستحدث 
لرسم خطط التنفيذ القائم على النتائج ولتحديد  مناسبةآليات 

يشجع المانحون على االنتقال من التمويل وس. الثغرات في الموارد
لمشاريع معينة للتعاون التقني إلى اتفاقات شراآات  رصودالم

وآذلك إلى  ،متعددة السنوات غير مرصودة وقابلة للتنبؤ وشاملة
المساهمات المباشرة في نتائج العمل الالئق وفي الحساب التكميلي 

المبرمجة بشكل  "توحيد األداء"للميزانية العادية وفي صناديق 
وسيتم أيضًا مواصلة الشراآات بين القطاعين العام . مشترك

وخبرات  العمل الدولية والخاص، والجمع بين خبرات منظمة
 من شأنو. والحكومات العمال المنشآت الخاصة ونقابات

للمكتب تقليص الفجوة القائمة بين  أن تتيح الشراآات الموسعة
لمطلوبة لتنفيذ برنامج العمل الالئق الموارد المتاحة حاليًا وتلك ا

 .تنفيذًا آامًال

  االتصاالت
االتصاالت وإعالم الجمهور إنما هي وسائل أساسية لتنفيذ   .٣٧٠

برنامج العمل الالئق وستصبح بشكل متزايد قدرة أساسية تتمتع بها 
وسيجري تطبيق منهجيات وأدوات االتصاالت . المنظمة آكل

الشرآاء واستحداث  إلشراك أصحاب المصلحة وغيرهم من
استراتيجيات فعالة لحشد الدعم الدولي وتوسيع نطاقه لصالح 

 .العمل الالئق
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االتصاالت من  وتنفيذمن فهم  المكتبوسيتمكن موظفو   .٣٧١
أجل التنمية آوسيلة لتعزيز تطبيق برنامج العمل الالئق مع 
أصحاب المصلحة والشرآاء اآلخرين على المستويات العالمية 

 .الوطنيةواإلقليمية و

للعمل الالئق تتمتع  تإنشاء استراتيجية اتصاال ومن شأن  .٣٧٢
بمجموعة موحدة من الرسائل وبتوقيع توضيحي أن يدعم اإلطار 

وسوف تضمن . المتالحم لجميع اتصاالت منظمة العمل الدولية
لجنة البحوث والمطبوعات، من خالل الجهود التي تبذلها، أن 

 .رافية عاليةتتمتع مطبوعات المنظمة بجودة احت
سوف تزود شبكة المعلومات العالمية لمنظمة العمل و  .٣٧٣

الدولية الهيئات المكونة والشرآاء اآلخرين بالمعلومات حول تنفيذ 
استراتيجيات العمل الالئق في بلدان مختلفة وتتيح لها تقييم آيفية 

والهدف هو تسهيل تقاسم . إمكانهم التصدي للتحديات التي تواجههم
 .ددة األقاليم ومتعددة التخصصاتمتع ارفالمع
ومن المتوقع استكمال المرحلة األولى من عملية رقمنة   .٣٧٤

مطبوعات منظمة العمل الدولية والتحقق منها بحلول نهاية فترة 
السنتين، بالرغم من أّن المعلومات سيجري تحميلها ما إن تصبح 

وسوف تسمح الشراآات ضمن أسرة األمم المتحدة بتطوير . متاحة
ئل مشترآة لألمم المتحدة حول العمل الالئق آجزء ال يتجزأ رسا

، مما يجعل العمل الالئق هدفًا إنمائيًا "توحيد األداء"من نهج 
 .جماعيًا

  القدرة التشغيلية

يدعو إعالن العدالة االجتماعية الدول األعضاء إلى تنفيذ   .٣٧٥
لة الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية وإلى جعل العمالة الكام

والمنتجة والعمل الالئق في صميم السياسات االقتصادية 
ولهذا الغرض، يدعو اإلعالن المنظمة إلى مساعدة . واالجتماعية

 .الدول األعضاء مساعدة فعالة فيما تبذله من جهود
والرؤية الرئيسية هي تلك المتمثلة في منظمة عمل دولية   .٣٧٦

لتعزيز العمل ذات مساهمة فعالة وناجعة في الحلول االبتكارية 
الالئق لصالح النساء والرجال في جميع البلدان، باالستناد إلى قوة 

. لديها الهيئات المكونة الثالثية والقيم واألهداف االستراتيجية
وينبغي االعتراف بمنظمة العمل الدولية آشريك فعال في بناء 
قدرة الدول األعضاء فيها على استحداث حلول العمل الالئق 

ة فيما يخص تحديات العمالة والعمل والتحديات االبتكاري
 .االجتماعية

ودعت الجمعية العامة لألمم المتحدة، عند نظرها في   .٣٧٧
-٢٠٠٧(االستعراض الشامل الذي يجري آل ثالث سنوات 

لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها ) ٢٠١٠
فعال وناجع لألمم منظومة األمم المتحدة، إلى اعتماد نظام إنمائي 

المتحدة، يدعم البلدان النامية في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق 
عليها دوليًا على أساس االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية والحلول 

 .االبتكارية والجديدة للمشاآل اإلنمائية

وقد أقر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بالحاجة إلى   .٣٧٨
، الميدانيةدولية، السيما قدرة المكاتب تعزيز قدرة منظمة العمل ال

وبما أن . لمساعدة الدول األعضاء فيها على تحقيق العمل الالئق
تتبع  ال يتعين أنهناك إقرارًا بأن األوضاع اإلقليمية تختلف وبأنه 

اهتمام خاص للتدابير  سيولىجميع األقاليم النهج نفسه تمامًا، 

لمكتب لمساعدة الدول قدرة ا قويةوالوسائل التالية من أجل ت
 :األعضاء

قدرة المكتب في األقاليم قصد تقديم الدعم التقني للدول  قويةت 
للدول األعضاء هو بناء  قدمدعم المالإن جوهر . األعضاء

قدرات هذه الدول لتتصدى لتحديات العمل الالئق األساسية 
من خالل التوعية والحصول على المعارف وتقاسمها 

والمعلومات والبيانات المتعلقة باالتجاهات وتحليل السياسات 
ويسعى هذا اإلجراء، عند االقتضاء، . الحديثة وبناء القدرات

إلى ترآيز القدرة التقنية في فرق أقل لكن أآبر حجمًا تعنى 
. بالدعم التقني للعمل الالئق وتلبي احتياجات عدد من البلدان

لبرامج ويجب أن تعمل هذه الفرق بتعاون وثيق وبدعم من ا
  .التقنية في المقر وباالعتماد عليه

استحداث نوع واحد من المكاتب الميدانية للمنظمة  
وتخصيص هذه المكاتب في تقديم الخدمات للدول األعضاء 

وستنجز المكاتب الميدانية . أو بلدان متعددة واحد في بلد
وينبغي أن تضطلع . برامج المنظمة وتدعم الدول األعضاء

دانية، بوجه خاص، بالمسؤولية الكاملة في المكاتب المي
المقام األول عن تصميم وتنفيذ البرامج القطرية للعمل 
الالئق، بتعاون وثيق مع الهيئات المكونة، وبجمع التمويل 
من الميزانية العادية والحساب التكميلي للميزانية العادية 

ويعني هذا مواءمة الموظفين . والموارد من خارج الميزانية
. رآيبة المهارات في المكاتب الميدانية مع هذا الهدفوت

ويجب أن يكون في إمكان المكاتب الميدانية االعتماد على 
آما يستدعي هذا . تقديم الدعم التقني على نحو سريع ومرن

األمر المزيد من الالمرآزية في نقل البرامج الممولة من 
ومن شأن  .موارد خارجة عن الميزانية إلى المكاتب الميدانية

قدرة المكتب على المساهمة بصورة  قويأن ت لتدابيرهذه ا
فعالة في التقييمات القطرية المشترآة والمشارآة في أطر 

  .األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مشارآة تامة

من شأن إتاحة قدرة المنظمة بمرونة أآبر أن تسمح للمكتب  
لموارد بأن يستجيب بسرعة للطلبات المستعجلة وحشد ا

لمهام محددة والعمل بتعاون أوثق مع الهيئات المكونة واألمم 
. المتحدة والشبكات المهنية والمؤسسات الوطنية واإلقليمية

وبشكل خاص، سيسمح هذا األمر للمكتب استكمال شبكة 
حسب  نتدبونمكاتبه الميدانية بمنسقين وطنيين يوظفون وي

في البلدان التي ال احتياجات البرامج القطرية للعمل الالئق 
  .يوجد فيها أي مكتب للمنظمة

توضيح أدوار ومسؤوليات المكاتب اإلقليمية والمكاتب  
ومع . الميدانية وفرق الدعم التقنية والبرامج التقنية في المقر

زيادة الموارد غير األساسية التي تمول برامج المنظمة 
على حد  واإلصالحات الهيكلية المتعاقبة في المقر واألقاليم

سواء، هناك حاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف 
وهناك حاجة بالتالي إلى إرشاد . لسلطةمستويات وأنواع ا

  .داخلي جديد لتشجيع التعاون وتجنب التداخل

والهدف األساسي من التدابير المذآورة أعاله هو استغالل   .٣٧٩
من خالل  الموارد البشرية والتقنية والمالية للمنظمة بفعالية أآبر

تخصيص المهام وتوضيح األدوار والمسؤوليات وترآيز القدرة 
هذه التدابير برامج تقنية قوية في المقر، تكون  تستدعيو. التقنية

مسؤولة عن التوجهات السياسية العامة ومراقبة الجودة وتكون 
قادرة على دعم الفرق التقنية والمكاتب الميدانية في األقاليم دعمًا 

 .فعاًال
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تفيد استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية تكنولوجيا و  .٣٨٠
المعلومات، السيما نشر وظائف النظام المتكامل للمعلومات عن 
الموارد في األقاليم والمكاتب الميدانية، في دعم التدابير سالفة 

 .الذآر

ويتوقع الجدول الزمني العام أن توضع هذه التدابير   .٣٨١
مجلس اإلدارة  وسيناقش. ٢٠١٠م موضع التنفيذ بحلول نهاية عا

 .٢  دورته الحاليةمجموعة مقترحات نهائية وأآثر تفصيًال في 

                                                      
  .GB.304/SG/DECL/1:  انظر الوثيقة   ٢
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  التنظيم والدعم واإلدارة
ترمي أهداف التنظيم والدعم واإلدارة إلى دعم وفاء   .٣٨٢

منظمة العمل الدولية بالوالية المسندة لها وتقديم الضمانات الالزمة 
آما . شراف والشفافية والمساءلةللدول األعضاء بشأن الفعالية واإل

تهدف إلى تعزيز القيم المتأصلة في مفهوم الخدمة المدنية الدولية 
 .والموجهة نحو ضمان االستقاللية والتكامل في أداء مهام المنظمة

ويوفر االستخدام الفعال والكفؤ للموارد إلى جانب اإلدارة   .٣٨٣
هيئات إدارة  السديدة، بما في ذلك الخدمات الفعالة التي تقدمها

المنظمة، األساس العام لتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج تنفيذًا 
المسؤولة بشكل  اإلداراتوسوف تتعاون . ناجحًا في المنظمة

موسع فيما بينها ومع القطاعات التقنية والمكاتب الخارجية لتحقيق 
ويتجلى ذلك على حد سواء في الطبيعة الداعمة . النتائج المنشودة

وفي غلبة أدوارها باعتبارها جهات مقدمة  اإلداراتمتكافلة لهذه ال
 .للخدمات

ويعتمد تحقيق هذه النتائج على مستوى الطلب على   .٣٨٤
المتجسدة في طلبات الدعم من داخل  ،الخدمات من الدول األعضاء
 .المكتب ومن مجلس اإلدارة

- ٢٠٠٨وفي ضوء تجربة البرنامج والميزانية للفترة   .٣٨٥
قرارات ات التي أعرب عنها مجلس اإلدارة وواألولوي ٢٠٠٩

مؤتمر العمل الدولي، بما في ذلك إعالن العدالة االجتماعية، 
تتعلقان باستخدام  ،اقُترحت نتيجتان للتنظيم والدعم واإلدارة

 .الموارد واإلدارة

ويمكن االطالع على الموارد التشغيلية المرتبطة بتحقيق   .٣٨٦
من البرنامج  ١ت رقم هاتين النتيجتين في ملحق المعلوما

 .والميزانية

  استخدام جميع موارد منظمة العمل الدولية استخدامًا فعاًال وناجعًا  :١النتيجة 

تتعلق هذه النتيجة باستخدام أآثر فعالية ونجاعة للموارد   .٣٨٧
البشرية والمالية والمادية والتكنولوجية لمنظمة العمل الدولية 

استراتيجيات  تدعموسوف . لصالح البرامج التقنية في المنظمة
اإلدارة هذه النتيجة في مجاالت الموارد البشرية وتكنولوجيا 

آما ستلعب استراتيجية التقييم وعملية . المعلومات وحشد الموارد
وسيتم تحديث هذه . استعراض الهيكل الميداني دورًا رئيسيًا

زيادة المساهمة في تنفيذ إعالن  يرمي إلىاالستراتيجيات بشكل 
وينبغي لها أن تقدم مساهمة متسقة ومتكاملة . عدالة االجتماعيةال

في االستخدام الفعال والناجع للموارد البشرية والمالية والمادية 
تقديم البرامج بالتالي والتكنولوجية لمنظمة العمل الدولية، وتحّسن 

 .التقنية في المنظمة
تهدف استراتيجية الموارد البشرية إلى االستفادة على و  .٣٨٨

في مثل من التناسب بين الترآيز االستراتيجي للمنظمة األنحو ال
. تحقيق نتائج العمل الالئق وإدارة المكتب للموارد البشرية مجال

آما ستعزز هذه االستراتيجية ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج 
وستشجع وتسهل زيادة المساءلة والفعالية والعمل ضمن فريق 

ويتم تنظيم هذه االستراتيجية . مقر والميدانوتقاسم المعارف بين ال
نظام محدث لتعيين الموظفين وتكليفهم : ما يليباالستناد إلى 

دارة أداء الموظفين منفذ تنفيذًا آامًال؛ ممارسات إلوتوظيفهم؛ نظام 
محدثة تطوير الموظفين منسقة بشكل جيد؛ ممارسات وإجراءات 

 .آمنة وسليمة لموارد البشرية؛ بيئة عملومبسطة لشؤون ا
وتنظم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات على أساس البنية   .٣٨٩

النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد وتقاسم المعارف التحتية و
وهي ترتبط باستراتيجيات المكتب . والتنظيم والدعم والتدريب

وسيتواصل تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا . األخرى وتساهم فيها
المحافظة عليها لتوفير بيئة تكنولوجيا حديثة وآمنة المعلومات و

وسيستمر تعزيز النظم المالية واإلدارية، باالستفادة من . وموثوقة
والمتاحة في النظام المتكامل  اآلليةأدوات الرصد والتبليغ 
النظام المتكامل  وظائفإّن تعميم . للمعلومات عن الموارد
المكاتب الخارجية من المزيد من  علىللمعلومات عن الموارد 

شأنه أن يحّسن مالءمة التوقيت لعملية التبليغ المالي وإنجازها، 
 .ويوفر معلومات إدارية أآثر شمولية لتسهيل اتخاذ القرارات

إن الترآيز على نتائج العمل الالئق على المستوى العالمي   .٣٩٠
أمر مهم لتنفيذ برنامج  ،والوطنيالفرعي واإلقليمي واإلقليمي 
وسوف تربط استراتيجية حشد الموارد بشكل أوثق . لالئقالعمل ا

بين التمويل الخارج عن الميزانية والحساب التكميلي للميزانية 
العادية وبين نتائج العمل الالئق من خالل جهود جمع األموال 

في محددة المستهدفة والقائمة على خطط تنفيذ تتضمن ثغرات 
فجوة القائمة بين الموارد وسيسمح ذلك للمكتب بتقليص ال. الموارد

المتاحة حاليًا وتلك المطلوبة لتنفيذ برنامج العمل الالئق تنفيذًا 
 .آامًال

مشروع بتنفيذ سيتأثر االستخدام الفعال للموارد المادية و  .٣٩١
وسيقدم المشروع العديد من المنافع الهامة بما . تجديد مبنى المقر

لطاقة والتحسينات فيها االستخدام األفضل للمساحة والكفاءة في ا
آما سُينظر في التحسينات . في السالمة وانخفاض تكاليف الصيانة

العملية المرتبطة بمعايير البناء الحديثة والوفورات في الطاقة 
وانخفاض تكاليف الصيانة في المرافق الميدانية للمنظمة، مع 
األخذ في االعتبار بشكل آامل استعراض الهيكل الميداني وعملية 

 .وغير ذلك من التطورات ذات الصلة "أمم متحدة واحدة" إصالح

وسيتعزز االستخدام الفعال للموارد بفضل الجهود المبذولة   .٣٩٢
ويتضمن ذلك إدخال تحسينات على أساليب العمل . لتحقيق الفعالية

وهيكليات االستعراض لتعزيز بعض الوظائف المتخصصة من 
وف يطور وس. أجل تحسين مستويات الخدمة وخفض التكاليف

المكتب نموذجًا جديدًا لتقديم الخدمات يتم تنفيذه في الفترة التي 
ومن شأن ذلك أن يغير . يشملها إطار السياسة االستراتيجي

الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات اإلدارية األساسية في المقر 
المرتبطة  مراآز الخدمات المتقاسمةوفي الميدان، من خالل إنشاء 

في الميدان  المتكامل للمعلومات عن المواردظام بتعميم الن
آما سُينظر في إمكانية نقل بعض . وباستعراض الهيكل الميداني

وسيكون من المطلوب . عمليات المعالجة من المقر إلى األقاليم
إجراء تحليل آامل للتكاليف مقارنة بعائداتها قبل القيام بهذه 

 مطمئنةالتي قامت بذلك  أن وآاالت األمم المتحدةعلمًا بالخطوة، 
أن هذا األمر قد أدى إلى مزيد من الفعالية في تقديم الخدمات إلى 
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ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تستفيد من . وفوراتال فضًال عن
في الهيئات ذات الصلة  نشطوسيحتفظ المكتب بدور . هذه التجارب

ين في منظومة األمم المتحدة بهدف تحقيق المزيد من االتساق ب
 .السياسات والممارسات حيثما أمكن ذلك

 واستنادًا إلى التزام رؤساء األمم المتحدة على مستوى  .٣٩٣

هدف منظمة العمل الدولية في  يتمثلمجلس الرؤساء التنفيذيين، 
محددة وستتخذ تدابير . ٢٠١٥تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 

بعاثات بشأن إعادة التدوير والتخلص من النفايات والحد من ان
الحد من السفريات وزيادة استخدام  وهي تشملغازات الدفيئة، 
 .المؤتمرات بالفيديو

  المؤشرات

 .تحسن الفعالية في إدارة الموارد البشرية:  ١- ١المؤشر 

  الهدف خط األساس

بشأن تنفيذ استراتيجية  ٢٠٠٩نوفمبر / النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦البشرية للفترة  الموارد

المعالم األساسية في استراتيجية تنمية الموارد 
 ٢٠١٥- ٢٠١٠البشرية للفترة 

 .تحسن الفعالية في إدارة تكنولوجيا المعلومات:  ٢- ١المؤشر 

  الهدف ساساألخط 

جية بشأن تنفيذ استراتي ٢٠٠٩نوفمبر  /النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧تكنولوجيا المعلومات للفترة 

المعالم األساسية في استراتيجية تكنولوجيا 
 ٢٠١٥- ٢٠١٠المعلومات للفترة 

 اتساق الموارد الخارجة عن الميزانية والحساب التكميلي للميزانية العادية مع نتائج العمل الالئق على المستويات العالمية واإلقليمية:  ٣- ١المؤشر 
 .قليمية الفرعية والوطنيةواإل

  الهدف خط األساس

- ٢٠٠٨النتائج المقدمة إلى لجنة التعاون التقني بشأن تنفيذ برنامج التعاون التقني للمنظمة للفترة 
٢٠٠٩ 

المعالم األساسية في استراتيجية حشد الموارد 
 ٢٠١٥- ٢٠١٠للفترة 

 .مةتحسن صيانة واستخدام مرافق مكاتب المنظ:  ٤- ١المؤشر 

 الهدف خط األساس

التنفيذ في الوقت المناسب للخطة الرئيسية   ٢٠٠٩ فياللجنة الفرعية للمبنى  يوضع بعد التشاور مع
 ؛لمشروع تجديد مبنى المقر

األهداف بشأن التحسينات الوظيفية المحددة  
استنادًا إلى البيانات أعاله ومعايير البناء 

 .الحديثة

 .تقدم في اتجاه الحياد المناخي للمنظمةإحراز ال:  ٥- ١المؤشر 

 الهدف خط األساس

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦من الميزانية العادية على السفريات في الفترة  في المائة ٣٫٤إنفاق   
 ٢٠٠٨مؤتمرًا بالفيديو في عام  ٣٥٠تنظيم   

تنفيذ التدابير حول الوفورات في الطاقة   
وإعادة التدوير والتخلص من النفايات 

  ؛بعاثات غازات الدفيئةوالحد من ان
خفض نفقات السفر تحت جميع موارد   

  ؛األموال
زيادة استخدام المؤتمرات بالفيديو بنسبة   

 .في المائة ٢٥
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  إدارة المنظمة إدارة فعالة وناجعة  :٢النتيجة 

 ،تتعلق هذه النتيجة باإلدارة الخارجية والداخلية للمنظمة  .٣٩٤
ا يخص الطريقة التي يدير مساءلة المكتب فيمعلى السواء وتغطي 

وسير أعمال هيئات إدارة المنظمة له بها الموارد المتاحة 
 . واالجتماعات اإلقليمية

إّن عمليات مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية   .٣٩٥
أدوات تنظيم وإدارة تساعد على تعزيز  ، هيوالتقييمات المستقلة

الء اهتمام وسوف يستمر المكتب في إي. ثقافة الشفافية والمساءلة
وثيق إلى التوصيات التي تتضمنها وينفذها ضمن القيود 
المفروضة على الموارد ويضمن تزويدها بالمعلومات المناسبة من 

آما تضطلع التقييمات المستقلة بدور مهم في . الدروس المستفادة
 .سياق اإلدارة القائمة على النتائج

لنتيجة استكماًال الستراتيجيات اإلدارة الواردة في او  .٣٩٦
األولى، من شأن استراتيجية التقييم المنقحة أن تنهض بنظام تقييم 
موثوق ومستقل يسهم في االستخدام االستراتيجي للموارد 
وعمليات التعلم المتقاسمة وتطبيق مبادئ اإلدارة السليمة 

والهدف هو تزويد . والمساءلة العامة في إطار قائم على النتائج
ت المانحة والشرآاء في التنمية بمعلومات الهيئات المكونة والهيئا

وسُيطلب إجراء . مفيدة وحيادية عن الكفاءة التنظيمية وأثر البرامج
تقييم مستقل خارجي الستراتيجية التقييم الستعراض طبيعة وحجم 
التقدم المحرز في تقوية وظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية 

ة التقييم بما يتمشى مع وسيجري تنقيح استراتيجي. ونوعية عملها
 .نتائج التقييم

وأحد الجوانب األخرى المهمة لإلدارة هو إدارة المخاطر،   .٣٩٧
إذ تندمج المخاطر القانونية والمالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة في 
 .العديد من األنشطة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية

سالمة واألمن باإلضافة إلى ذلك، يواجه المكتب مخاطر تتعلق بال
وسيجري إدماج إدارة . ومخاطر متصلة باستمرارية العمل

المخاطر في اإلجراءات العادية والعمليات الرئيسية لمنظمة العمل 
 ،الدولية من قبيل عمليات تخطيط العمل واستعراض األداء
 .المرتبطة باإلدارة القائمة على النتائج وإعداد البرنامج والميزانية

هداف األساسية إلعالن العدالة االجتماعية أحد األ ويتمثل  .٣٩٨
تنفيذ واليتها الدستورية  يّسهلفي ضمان إدارة المنظمة بشكل 

 هيئة مكتبوسوف يعمل المكتب بشكل وثيق مع . تنفيذًا آامًال
لضمان تطبيق المبادئ التوجيهية التي  ولجانهمجلس اإلدارة 

ل جدول أعمالتحسين وضع  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعُتمدت في الفترة 
ومن شأن ذلك أن . وإصدار الوثائق وتنظيم الوقت مجلس اإلدارة

يؤدي إلى المزيد من معالجة الوثائق الرسمية ونشرها وتوزيعها 
اهتمام لوضع  آما سيولى. الفوريةوإلى خفض تكاليف الترجمة 

خالل الجلسات العامة االنترنت نسخة من البيانات على شبكة 
د تقديمها وعدم نشر النسخة العمل الدولي مباشرة بع لمؤتمر

 .الختامي محضر األعمالجزء من آالمطبوعة منها إال 
تحسين سير الرامية إلى سوف يدعم المكتب اإلصالحات و  .٣٩٩

 بحيثدارة اإلمجلس زيادة فعالية أعمال مؤتمر العمل الدولي و
 على السواء،رسم السياسات ل هوظائفيحقق الحد األمثل في إدارته 

آما سيتم استكشاف . الن العدالة االجتماعيةآما يدعو إليه إع
الخيارات من خالل المشاورات الثالثية المكثفة من أجل التوصل 
إلى توافق في اآلراء بشأن أساليب العمل المنقحة بحلول عام 

٢٠١٠. 
في جميع األحوال، سيزود المكتب الهيئات المكونة و  .٤٠٠

هيل السير بالمشورة القانونية وغير ذلك من الدعم الضروري لتس
 .الفعال لمجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي

  المؤشرات 

نشطة منظمة العمل أآآلية إدارة يسترشد بها تنفيذ  البرامج القطرية للعمل الالئق تستخدممنظمة العمل الدولية ل الهيئات المكونة  :١-٢المؤشر 
 .الدولية على المستوى القطري

 الهدف  خط األساس

 ٧٥مشارآة الهيئات المكونة في إدارة وتنفيذ   يحدد الحقًا
 في المائة من البرامج القطرية للعمل الالئق

 .رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للمنظمة وبشأن عمل المتابعة:  ٢- ٢المؤشر 

 الهدف  خط األساس

وتنفيذ ناجح توفى لمراجعة الحسابات رأي مس ٢٠٠٧- ٢٠٠٦صدور رأي مستوفى لمراجعة الحسابات عن الفترة 
 للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
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المقدمة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات وتقارير التقييم المستقل وتنفيذ التوصيات في الوقت المناسب  الجودةتقييمات :  ٣-٢المؤشر 
 .وبصورة فعالة

 األهداف خط األساس

استنتاجات وتوصيات عالية األولوية في   "١" يحدد الحقًا  
مجال مراجعة الحسابات تنفذ في مدة 

أشهر من تاريخ تقرير مراجع  ٦أقصاها 
  الحسابات؛ 

استنتاجات وتوصيات أخرى تنفذ في   "٢"
شهرًا من تاريخ تقرير مراجع  ١٢مهلة 

 .الحسابات

في المائة من التوصيات المنفذة  ٧٠  "١"   إلى مجلس اإلدارةبشأن استراتيجية التقييم النتائج تقديم   
  شهرًا؛  ١٢بشكل مرٍض ضمن مهلة 

اإلبقاء على برنامج تقييم متكامل ونظام   "٢"
  رصد لكافة أعمال التقييم؛

الدروس المستفادة من التقييمات المتاحة   "٣"
بشكل آامل والتي تستخدمها األقاليم 

  .الستحداث برامجها وتحسينها

 .إدراك المخاطر والتخفيف منها بشكل أآبر : ٤- ٢المؤشر 

 الهدف  خط األساس

 وضع جميع عناصر النظام والمحافظة عليها ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تشغيل نظام إدارة المخاطر على نطاق المكتب في الفترة 

 .تماعات اإلقليميةمؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس اإلدارة واالجدورات تحسن أعمال تخطيط وتحضير وتنظيم  :٥- ٢المؤشر 

 األهداف خط األساس

  ؛في المائة من الوثائق الرسمية المنشورة في وقتها ٦٥  
تقديم المشورة القانونية إلى المشارآين وتكون في المتوسط أعمال التحضير داخل المكتب مع   

 .ما تشمله من آثار قانونية، بما في ذلك الوثائق التي ينبغي تقديمها، مالئمة وفي وقتها

  ؛في المائة ٨٠  
توفير المشورة القانونية المالئمة وفي   

 .وقتها في جميع الحاالت

 .تحسين التنظيم ووظائف وضع السياسات في هيئات منظمة العمل الدولية :٦- ٢المؤشر 

 الهدف خط األساس

بشأن أساليب التوصل إلى توافق في اآلراء  سير أعمال مجلس اإلدارة ولجانه حاليًا وجدولها الزمني
العمل المنقحة ومضمون دورات مجلس 

 اإلدارة والجدول الزمني
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  مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات 
 ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

، ٢٠١١-٢٠١٠تبلغ مقترحات البرنامج والميزانية للفترة   .٤٠١
مقدرة على أساس سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة 

ًا سويسريًا للدوالر األمريكي، مع فرنك ١٫٢٣وهو  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
دوالرًا  ٦٦٩ ١١٤ ١٧٩مراعاة التغيرات في التكاليف، زهاء 

وعلى هذا المستوى، فإّن الميزانية المقترحة للفترة . أمريكيًا
تظل بالقيم الحقيقية على المستوى الذي آانت عليه  ٢٠١١-٢٠١٠

  .في فترة السنتين السابقة

التكلفة، في المقر  لعوامل مفصل وبعد إجراء تحليل  .٤٠٢
صرت الزيادات في التكلفة والمواقع الميدانية على حٍد سواء، ق

وترد . لفترة السنتين في المائة ٤٫٣معدل شامل يبلغ على 
معلومات آاملة عن التغيرات في عوامل التكلفة في مقترحات 

  .٢ رقم البرنامج والميزانية في ملحق المعلومات

وفقًا  ٢٠١١-٢٠١٠فترة وسيحدد سعر صرف الميزانية لل  .٤٠٣
لسعر الصرف السائد في السوق وقت استعراض الميزانية من ِقَبل 
اللجنة المالية لممثلي الحكومات في دورة المؤتمر الثامنة والتسعين 

ذه المقترحات وبناًء عليه، تم تقدير ه). ٢٠٠٩يونيه  /حزيران(
فرنكًا سويسريًا  ١٫٢٣( الميزانية صرفعلى أساس نفس سعر 

رة ـزانية للفتـالمعتمد في البرنامج والمي) دوالر األمريكيلل

، وذلك من أجل تسهيل المقارنة وألن تكلفة ٢٠٠٩-٢٠٠٨
المقترحات المقدرة بكل من الدوالر األمريكي والفرنك السويسري 
ستستمر في التغير مع تغير أسعار الصرف إلى حين وضع 

  .اللمسات األخيرة على الميزانية
داللة، آان سعر صرف السوق وقت إعداد وعلى سبيل ال  .٤٠٤

 ١٫١٧ يبلغ ٢٠٠٩فبراير  /هذه المقترحات في أوائل شهر شباط
وإذا ظل هذا السعر ساريًا في . فرنكًا سويسريًا للدوالر األمريكي

، سيكون مستوى الميزانية المقترحة مقدرًا ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
غ المقابل له مليون دوالر والمبل ٦٩٠٫٣بالدوالر األمريكي نحو 

مليون  ٨٠٧٫٧االشتراآات بالفرنك السويسري نحو  تقديرات من
  .فرنك سويسري

ومن ثم ستتوقف االشتراآات التي تدفعها الدول األعضاء   .٤٠٥
على المستوى اإلجمالي للميزانية، وعلى  ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة 

سعر الصرف بعد تحديده بشكل نهائي وعلى جدول االشتراآات، 
  .لمؤتمرالذي يعتمده ا

مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات  ويرد أدناه  .٤٠٦
بالشكل المطلوب العتماده من ِقَبل المؤتمر، إلى جانب األرقام 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨المقابلة للفترة 

  الميزانية مشروع

    اإليرادات   المصروفات

 الميزانية  
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

بدوالر الواليات (
 )المتحدة

  التقديرات 
٢٠١١-٢٠١٠ 

 الواليات بدوالر(
 )المتحدة

  الميزانية   
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 التقديرات  
٢٠١١-٢٠١٠

)فرنك سويسري()دوالر أمريكي()فرنك سويسري( )دوالر أمريكي(    
          

          الجزء األول

اشتراآات الدول 315 677 660 177 163 634 الميزانية العادية
 األعضاء

641 730 000789 327 900669 114 179823 010 441 

          الجزء الثاني

 000 875 المصروفات الطارئة
 

1 375 000        

          الجزء الثالث

صندوق رأس المال 
 العامل

- -        

          الجزء الرابع

االستثمارات المؤسسية 
 864 061 7 823 691 6 والبنود االستثنائية

       

 441 010 179823 114 900669 327 000789 730 641 179 114 669 000 730 641 لميزانيةمجموع ا
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قد ترغب لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، بعد و  .٤٠٧
استكمال دراستها لمشروع التقديرات المقترحة في هذه الوثيقة، في 

ؤتمر أن تعرض على مجلس اإلدارة مشروع قرار يقترحه على م
العمل الدولي من أجل اعتماد البرنامج والميزانية للفترة المالية 

وتوزيع المصروفات بين الدول ) ٢٠١١-٢٠١٠(الثانية والسبعين 
وفيما يلي النص المقترح . ٢٠١١-٢٠١٠األعضاء للفترة 

 :لمشروع القرار
  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

، للفترة المالية الثانية يعتمد، بمقتضى اللوائح المالية
، ميزانية ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٣١والسبعين، المنتهية في 

دوالرًا وميزانية ... مصروفات منظمة العمل الدولية البالغة 
فرنكًا سويسريًا، وعلى ...... دوالرًا، أي ...... لإليرادات تبلغ 

مريكي، فرنكًا سويسريًا للدوالر األ...... أساس سعر صرف يبلغ 
ويقرر أن يتم توزيع إيرادات الميزانية، المحددة بالفرنك 
السويسري، على الدول األعضاء وفقًا لجدول االشتراآات الذي 

 .أوصت به اللجنة المالية لممثلي الحكومات

 



 

 
 

 

  
  *المعلومات مالحق

  الميزانية التشغيلية  - ١

 تفاصيل الزيادات في التكاليف   - ٢

  ية المقترحة حسب باب االعتماد الميزانية التشغيل  - ٣
 اإلنفاق ووجه 

  موجز عن موارد التعاون التقني في الميزانية العادية  - ٤

 تطور البرنامج ومستويات اإلنفاق  - ٥
  

  

                                                      
ويظل على حاله دون تغيير آل . ١٩٨٨سبق أن أدرج جدول الوظائف الدائمة في البرنامج والميزانية بناًء على قرار صادر عن مجلس اإلدارة في     *
  . ترة سنتين وسيظل على حاله دون تغيير إلى أن يقرر مجلس اإلدارة غير ذلكف
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  الميزانية التشغيلية
يقدم ملحق المعلومات هذا نظرة تشغيلية على الميزانية   .٤٠٨

آما . ارةويعدد الموارد ويصف المهام الرئيسية لكل قطاع وإد
وعلى حد ما هو . يوضح التغيرات الهامة في مستويات الموارد

مبين في اللمحة العامة التنفيذية، ُطلب من جميع أقسام مكتب العمل 
الدولي أن تقترح ادخارات لتحقيق الكفاءة خالل عملية وضع 

 .المقترحات

  الميزانية العادية: الجزء األول

  أجهزة رسم السياسات
مر العمل الدولي ومجلس اإلدارة مؤتتبين موارد   .٤٠٩

مثل الترجمة الفورية (التكاليف المباشرة  واالجتماعات اإلقليمية
وإعداد التقارير وطباعتها واستئجار المرافق وتكاليف سفر 

المتعلقة بتنظيم ) أعضاء مجلس اإلدارة وبعض تكاليف الموظفين
دورتين للمؤتمر وست دورات لمجلس اإلدارة، فضًال عن 

االجتماع اإلقليمي األفريقي : عين إقليميين خالل فترة السنتيناجتما
وقد . الثاني عشر واالجتماع اإلقليمي األمريكي السابع عشر

ارتفعت تكلفة االجتماعات اإلقليمية بالقيم الحقيقية بمقدار 
دوالرًا بسبب انعقاد االجتماعين خارج جنيف، وقد  ١٧٣ ٧٩٧

إلى تنظيم االجتماع  ٢٠٠٩-٢٠٠٨استندت الميزانية للفترة 
ويتصل انخفاض مقداره . اإلقليمي األوروبي الثامن في جنيف

 ٣٩٠ ٨٤٩دوالرًا بالنسبة لمؤتمر العمل الدولي و ٦٤٥ ١١٩
دوالرًا بالنسبة لمجلس اإلدارة، اتصاًال رئيسيًا بتخفيض في 

 .خدمات الترجمة الفورية التخصيصية

ال المتصلة تتولى القيام باألعم الخدمات القانونية  .٤١٠
وهي تشارك في إعداد وفحص . بالدستور وبأجهزة رسم السياسات

وتقوم . اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وغيرها من الصكوك
آذلك بتقديم الخبرة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بشؤون 

وآجزء من . الموظفين والقضايا والعقود التجارية أو التقنية
ة عن إعادة تحديد أولويات الموارد، إجراءات االدخار الناجم

جرى تخفيض الموارد المخصصة لهذا البرنامج بالقيم الحقيقية 
دوالرًا، تم اقتطاعها بشكل آبير من تكاليف  ٧٧  ٧١٩بزهاء 
وقد تم تحويل الموارد المخصصة لتعزيز المهام . الموظفين

المتعلقة باألخالقيات في المكتب والتي تبلغ بالقيم الحقيقية 
دوالرًا من هذا البرنامج، وهي واردة اآلن على نحو  ١٧٧ ٤٧٣

   .مستقل في الميزانية تحت القسم المعنون اإلشراف والتقييم

تقوم بتوفير  خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق  .٤١١
الخدمات للمؤتمرات واالجتماعات، بما في ذلك الترجمة 

توفير خدمات التحريرية للوثائق وتجهيزها وطباعتها وتوزيعها و
وقد . الترجمة الفورية وإقامة عالقات رسمية مع الدول األعضاء

جرى تخفيض الموارد المخصصة لهذا البرنامج بالقيم الحقيقية 
دوالرًا آجزء من إجراءات االدخار الناجمة  ١ ٩٠٥ ١٧١بزهاء 

ويستند هذا التخفيض إلى . عن إعادة تحديد أولويات الموارد
ى عدد وطول الوثائق الرسمية وعلى المزيد من القيود عل

التغييرات الجارية في ممارسات العمل وزيادة اإلنتاجية وعدد من 
وهو يمثل تراجعًا في . التدابير األخرى المتعلقة بالكفاءة الداخلية

الموارد المهنية وسنوات العمل في الخدمة العامة والموارد غير 
  .المتصلة بالموظفين
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 ٢٠١١-٢٠١٠غيلية للفترة الميزانية التش
الميزانية المنقحة ٢٠١١-٢٠١٠مقترحات الميزانية للفترة 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 
١

 

 الفروق

مجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين فئة الخدمة العامة الفئة المهنية  

%)٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ()سنة عمل/ شهر(  
 جزء األولال

 أجهزة رسم السياسات
5,3-119 645-872 245 75312 600 71011 281 0433 319 40/08 /0 مؤتمر العمل الدولي

7,4-849 390-950 283 1015 893 1054 636 2 996 256 2 00/0 /0 مجلس اإلدارة
79721,7 156173 953802 609975 555 344 420 00/0 /0 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

2,5-719 77-753 108 0343 031 6473 38793 937 13/92 /12 الخدمات القانونية
3,8-171 905 1-779 490 60850 585 84148 733 7673 851 1192/044 /96 والوثائق خدمات العالقات واالجتماعات

108/ 6195/958 785 53710 300 91269 086 44971 931 510-2 845 061-4,0

 األهداف االستراتيجية
 القطاعات التقنية

 العمالة
2,6-929 188-300 266 3717 077 9417 127 4301 949 107/65 /25 تحليل لالقتصاد وألسواق العمل
2,4-891 157-963 701 0726 544 7106 300 3621 243 106/65 /22 المهارات والقابلية لالستخدام

9843,2 748258 018 7328 277 4928 707 2401 570 610/06 /27 سياسة العمالة
0493,8 305478 499 35412 977 97012 820 3842 156 713/810 /43 خلق الوظائف وتنمية المنشآت

5,1-468 308-310 022 8426 713 3565 095 4861 618 021/04 /10 ر التنفيذي والدعم المرآزيمكتب المدي
52600,0 320 5262 320 5262 320 2- 00/0 /0 التعاون التقني في الميزانية العادية

129/ 958/832 537 90210 372 99542 910 89742 829 15281 7450,2
 الحماية االجتماعية
8,7-575 772-017 898 4428 125 7568 686592 532 214/57 /29 الضمان االجتماعي
1,7-644 299-100 426 45617 126 71317 693 7432 432 026/014 /57 حماية األيدي العاملة

8839,3 703138 499 5861 638 2891 297275 363 91/111 /5 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية
28458,4 717957 638 0011 596 1372 864262 333 46/02 /7 مكتب المدير التنفيذي والدعم المرآزي

24000,0 281 2401 281 2401 281 00/01 /0 التعاون التقني في الميزانية العادية
99/ 348/425 662 5905 105 13530 767 72530 743 77723 9480,1
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ملحق المعلوما

١

الميزانية المنقحة ٢٠١١-٢٠١٠مقترحات الميزانية للفترة 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

١

 

 الفروق

مجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين فئة الخدمة العامة الفئة المهنية  

%)٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ()سنة عمل/ شهر(  
 الحوار االجتماعي 

27000,0 978 2704 978 2244 046209 769 64/ 09 / 18 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل
12900,0 376 12912 376 76912 899 3601 476 010/ 018 / 42 األنشطة الخاصة بالعمال

7485,6 571481 651 3198 133 9599 323 3601 809 07/ 012 / 32 الحوار االجتماعي وقوانين العمل وإدارة العمل
0334,6 207522 234 24011 756 23611 558 0043 198 08/ 013 / 34 األنشطة القطاعية

5,2-971 139-145 679 1742 539 1512 023328 211 22/ 07 / 6 مكتب المدير التنفيذي والدعم المرآزي
34000,0 257 3408 257 3408 257 08/ 00 / 0 التعاون التقني في الميزانية العادية

132 / 059 /833 463 79315 576 67949 040 47248 176 662863 8101,8

 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل 
7233,1 113220 183 8367 403 3247 528 5121 875 75/ 011 / 23 المبادئ والحقوق األساسية في العمل

6890,0 9548 944 64321 953 23121 105 4123 848 718/ 331 / 76 معايير العمل الدولية
5,0-523 118-462 370 9392 251 8602 079453 798 01/ 02 / 7 مكتب المدير التنفيذي والدعم المرآزي

34200,0 422 3421 422 3421 422 1- 0/ 00 / 0 التعاون التقني في الميزانية العادية
106 / 345 /226 522 0036 509 75733 031 76032 920 871110 8890,3

 البرامج المشترآة بين القطاعات
2,5-678 584-098 387 42023 802 59222 100 8285 701 017/ 050 / 58 االتصاالت والمعلومات العامة

2,5-181 232-272 287 0919 055 1229 214 9691 840 07/ 018 / 30 ٢الشراآة والتعاون اإلنمائي
96700,0 651 9672 651 5392 428597 054 02/ 04 / 8 المساواة بين الجنسين

48,6-291 299 1-293 673 0022 374 4371 565228 145 21/ 01 / 4 دعم إصالح األمم المتحدة والبرامج المشترآة بين الوآاالت
50800,0 134 5085 134 5085 134 5- 0/ 00 / 0 المعهد الدولي للدراسات العمالية

51300,0 320 5136 320 5136 320 6- 0/ 00 / 0 مرآز التدريب الدولي للمنظمة، تورينو
43900,0 862 4396 862 2316 208920 942 05/ 812 / 21 ٣  تكامل السياسات

9496,4 237502 838 1867 341 7868 771 4001 569 06/ 022 / 20 ٣ اإلحصاءات
18000,0 225 1801 225 8281 352832 0392/ 00 / 2 احتياطي االجتماعات التقنية

143 / 8107 /241 646 75022 120 55663 767 30665 380 507-1 613 201-2,5

0,2-809 532-969 050 160220 518 122219 685 03859 833 0159/ 11319 / 610 مجموع البرامج التقنية
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الميزانية المنقحة ٢٠١١-٢٠١٠مقترحات الميزانية للفترة 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

١

 

 الفروق

مجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين فئة الخدمة العامة الفئة المهنية  

%)٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ()سنة عمل/ شهر(  
 األقاليم

4283,4 992 3631 423 79159 415 78461 475 00718 940 442/ 8286 / 217 البرامج الميدانية في أفريقيا
5911,9 973950 962 56448 913 16949 763 39514 150 1135/ 0159 / 171 البرامج الميدانية في األمريكتين

0309,2 078 5871 767 61711 845 84212 795 7753 049 29/ 038 / 38 البرامج الميدانية في الدول العربية
9701,9 015 7361 130 70653 146 53354 181 17317 965 936/ 7254 / 195 البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ

9601,4 294269 868 25418 138 31519 524 9393 613 115/ 766 / 84 وآسيا الوسطىالبرامج الميدانية في أوروبا 
706 / 10805 /4139 719 28957 740 643197 459 932192 152 9535 306 9792,8

 خدمات الدعم
2,5-431 557-245 297 81422 739 07021 776 7448 963 012/ 028 / 49 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

2,5-386 979-449 175 06339 196 10238 699 96118 496 819/ 0145 / 10 اإلدارة الداخلية
2,5-506 56-245 260 7392 203 0032 736160 043 02 07 6 المشتريات

65 / 0180 /834 504 44127 635 17562 139 61663 732 939-1 593 323-2,5

8470,7 180 8613 936 708475 117 940479 060 768145 056 305/0334 91 / 382 1 األهداف االستراتيجية مجموع

 خدمات اإلدارة
2,5-995 204-799 199 8048 994 6217 152 1831 842 76/ 419 / 19 اإلدارة العامة

2,3-725 477-015 709 29020 231 61220 769 6783 461 216/ 1074 / 37 ٤تنمية الموارد البشرية
2,5-289 338-573 531 28413 193 56013 724795 397 712/ 856 / 28 الخدمات المالية
2,5-984 202-349 119 3658 916 1067 259534 382 77/ 09 / 31 ٤البرمجة واإلدارة

2,5-072 37-864 482 7921 445 3291 463238 207 01/ 02 / 4 مكتب المدير التنفيذي للتنظيم واإلدارة
120 / 10162 /044 291 3076 490 22850 781 53552 042 600-1 261 065-2,4

 اإلشراف والتقييم
59000,0 126 5902 126 5612 029204 922 01/ 03 / 8 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف
00030,5 80570 805229 423299 38250 0249/ 01 / 0 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

47300,0 473177 000177 47350 3127/ 60 / 0 المهام المتعلقة باألخالقيات
1975,0 93787 743 1341 831 6621 472306 524 01/ 12 / 6 التقييم

14 / 76 /33 823 356611 6464 435 0024 277 805157 1973,7
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ت رقم 
ملحق المعلوما

١

الميزانية المنقحة ٢٠١١-٢٠١٠مقترحات الميزانية للفترة 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

١

 

 الفروق

مجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين فئة الخدمة العامة الفئة المهنية  

%)٢٠٠٩-٢٠٠٨بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ()سنة عمل/ شهر(  

98400,0 402 98435 402 47535 823 50933 579 51/ 03 / 6 ميزانية األخرىاعتمادات ال
58300,0 428 5-583 428 5-583 428 5-0/ 00 / 0 تسوية تجدد الموظفين

0,1-082 768-177 163 095634 395 201633 287 894196 107 672/5437 81 / 632 1 مجموع الجزء األول
 ت الطارئةالمصروفا: الجزء الثاني

00057,1 000500 000875 375 0001 375 1- المصروفات الطارئة

 صندوق رأس المال العامل: الجزء الثالث

0000n/a-  العامل لصندوق رأس الما

0820,0 268-177 038 095635 770 201634 662 894197 107 672/5437 81 / 632 1 )األجزاء من األول إلى الثالث(المجموع

 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية: الجزء الرابع
0007,1 905200 809 9052 009 5533 617 3522 0392/ 00 / 2 مناأل

35018,1 650459 540 0002 000 0003 000 3- 0/ 00 / 0 المرافق األساسية
12617,2 874139 000810 0000950 0950/ 00 / 0 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

100,0-193 325-193 00325- 0/ 00 / 0 للمؤتمر إجراء متابعة الدورة البحرية
100,0-201 205-201 00205- 0/ 00 / 0 ع العامالمعايير المحاسبية الدولية للقطا

0824,0 823268 691 9056 959 5536 617 3525 342 01/ 00 / 2 مجموع الجزء الرابع

00000,0 730 000641 730 754641 279 246203 450 672/5438 81 / 634 1 )األجزاء من األول إلى الرابع(المجموع

 إلى الخدمات القانونية ومن أجهزة رسم السياسات إلى اإلشراف والتقييم؛) دوالرًا ١٧٧٤٧٣(لتعكس التحويل من قسم المهام المتعلقة باألخالقيات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨، تم تنقيح ميزانية الفترة ٢٠١١-٢٠١٠تسهيًال لمقارنتها مع أرقام فترة السنتين   -١
 ، يرد اآلن تحت البرامج المشترآة بين القطاعات ويتضمن مكتب االتصال في نيويورك؛)دوالرًا ٢ ٩٥١ ٦٨٩(مع الشراآات والتعاون اإلنمائي ) دوالر ٦ ٣٣٥ ٥٨٣(الدمج بين الموارد من العالقات الخارجية والشراآات   -٢
 ى مكتب اإلحصاءات؛ دوالرًا من مكتب تكامل السياسات إل ٢٣٥ ٠٨٠تم تحويل مبلغ قدره   -٣
 .دوالرًا من مكتب تنمية الموارد البشرية إلى مكتب البرامج ٢٣٥ ٠٨٠تم تحويل مبلغ قدره   -٤
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  األهداف االستراتيجية
قدمت جميع البرامج، تحت القسم المعنون األهداف   .٤١٢

في المائة من  ٩٥االستراتيجية، مقترحات أولية قائمة على 
بلوغ هذا المستوى من  وتم. ٢٠٠٩-٢٠٠٨مخصصاتها للفترة 

خالل االدخارات لتحقيق الكفاءة وخفض العمل ذي األولوية الدنيا 
وفي مرحلة الحقة، أضيفت الموارد إلى بعض . أو الحد منه

وترد . البرامج لتجسد األولويات الواردة في اللمحة العامة التنفيذية
 .أدناه بنود العمل الرئيسية لهذه الموارد تحت آل قسم

  ت التقنيةالقطاعا
وهي القطاع التقني الذي يدعم برنامج العمالة  العمالة  .٤١٣

العالمي لمنظمة العمل الدولية ويقدم اإلرشاد بشأن سياسات 
واستراتيجيات العمالة الوطنية وتطوير المهارات والتدريب وخلق 

إدارة : ويتمتع القطاع بأربع إدارات هي. الوظائف وتنمية المنشآت
سواق العمل، إدارة سياسة العمالة، إدارة التحليل االقتصادي وأ

المهارات والقابلية لالستخدام، إدارة خلق الوظائف وتنمية 
وتقوم إدارة التحليل االقتصادي وأسواق العمل بإرساء . المنشآت

النشاط التقني في مجاالت تحليل أهم االتجاهات االقتصادية 
نات بشأن واتجاهات العمالة وإجراء التحليالت والبحوث والبيا

العمالة ومؤسسات وسياسات سوق العمل وإصدار أهم تقارير 
وتقوم إدارة سياسة العمالة بتنسيق وضع سياسات . العمالة العالمية

وبرامج العمالة دعمًا لألطر السياسية االقتصادية واالجتماعية 
الوطنية وُنهج االستثمار آثيف العمالة والتمويل االجتماعي والتزام 

ل الدولية في استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك منظمة العم
. إدارة عنصر العمالة في النشاط بشأن االقتصاد غير المنظم

وترآز إدارة المهارات والقابلية لالستخدام على سياسات وبرامج 
المهارات والتنمية وخدمات وسياسات وبرامج العمالة لصالح 

إدارة خلق الوظائف وتضطلع . المعوقين والمجموعات المحرومة
وتنمية المنشآت بالمسؤولية عن النشاط المنفذ في مجاالت تنمية 
المنشآت الصغيرة والتنمية المحلية والتعاونيات والمنشآت متعددة 

ويدعم . الجنسية وإدارة استجابة منظمة العمل الدولية لألزمات
القطاع أيضًا النشاط التقني في مواضيع مختارة مشترآة بين 

عات، من قبيل عمالة الشباب واالقتصاد غير المنظم القطا
والمساواة بين الجنسين والمسؤولية االجتماعية للشرآات والتمويل 
االجتماعي، وهو نشاط يستدعي مشارآة شتى إدارات القطاع 

ويدير القطاع برمته مكتب . وسائر الوحدات في المقر وفي الميدان
في  ٠٫٢القطاع آكل بنسبة وجرى زيادة ميزانية . المدير التنفيذي

في المائة من  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . المائة بالقيم الحقيقية
الموارد أساسًا بالمبادرات حول التنمية المستدامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والوظائف الخضراء وتعزيز قاعدة المعارف 

 .والبحوث
هي القطاع التقني الذي يدعم خبرة و الحماية االجتماعية  .٤١٤

منظمة العمل الدولية في مجال نظم الضمان االجتماعي الوطنية 
والتحليالت الكمية لنظم الضمان االجتماعي الوطنية القائمة أو 
المزمعة، والسالمة والصحة المهنيتين وظروف العمل واالستخدام 

اإليدز وعالم / وهجرة اليد العاملة وفيروس نقص المناعة البشرية
بشأن فيروس نقص المناعة  وهو يضم برنامجًا. العمل

إدارة الضمان : اإليدز، وينقسم إلى إدارتين هما /البشرية
االجتماعي، وهي تضطلع بالبحوث ووضع السياسات 
واالستراتيجيات وتقديم الخدمات االستشارية والتعاون التقني 
المتصل بقضايا الضمان االجتماعي؛ وإدارة حماية العمل، وهي 

لصحة في العمل وظروف العمل تهتم بمجال السالمة وا
ويدير القطاع برمته مكتب المدير . واالستخدام وقضايا الهجرة

 ٠٫١وفي المجموع، جرى زيادة ميزانية القطاع بنسبة . التنفيذي
في المائة من  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . في المائة بالقيم الحقيقية

قتصادية الموارد أساسًا بالمبادرات حول األرضية االجتماعية واال
 .وتعزيز قاعدة المعارف والبحوث

وهو القطاع التقني الذي يدعم خبرة  االجتماعي الحوار  .٤١٥
تقوية منظمات أصحاب : منظمة العمل الدولية في المجاالت التالية

العمل ومنظمات العمال؛ األطر القانونية والمؤسسات وآلية 
صناعية وعمليات الحوار االجتماعي الثنائي والثالثي؛ العالقات ال

على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني والقطاعي واإلقليمي 
وهو . الفرعي؛ االنعكاسات القطاعية لجميع عناصر العمل الالئق

مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب : ينقسم إلى ثالث إدارات هي
العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال وإدارة الحوار االجتماعي 

عمل واألنشطة القطاعية، ويديرها جميعًا وقانون العمل وإدارة ال
ويقوم مكتبا األنشطة الخاصة بأصحاب . مكتب المدير التنفيذي

العمل واألنشطة الخاصة بالعمال بتعزيز وتطوير عالقة المكتب 
وتقدم إدارة الحوار االجتماعي وقانون . بالشرآاء االجتماعيين

لدول األعضاء العمل وإدارة العمل واألنشطة القطاعية المساعدة ل
لتحسين المؤسسات والعمليات واآلليات الرامية إلى تشجيع الحوار 
االجتماعي، وتسهل تبادل المعلومات بين الهيئات المكونة الثالثية 
لمنظمة العمل الدولية بشأن التطورات العمالية واالجتماعية 

وجرت زيادة الموارد . المتعلقة بقطاعات اقتصادية محددة
. في المائة بالقيم الحقيقية ١٫٨القطاع بنسبة المخصصة لهذا 

في المائة من الموارد أساسًا بتحسين  ٩٥ويرتبط ما يزيد على 
الخدمات للشرآاء االجتماعيين وإدارة العمل وتفتيش العمل 

 .والعمالة الريفية وتعزيز قاعدة المعارف والبحوث

تشكل  المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل  .٤١٦
ع التقني المسؤول عن معايير العمل الدولية والترويج إلعالن القطا

منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل 
وهو . وإجراءات متابعته، بما في ذلك القضاء على عمل األطفال

إدارة المبادئ والحقوق األساسية في : يتألف من إدارتين هما
التعاون التقني الرامية إلى الترويج  العمل، التي تدير أهم مجاالت

لإلعالن والقضاء على عمل األطفال؛ إدارة معايير العمل الدولية، 
التي تضطلع بمسؤولية السياسة المتصلة بالمعايير على جميع 

وتقدم اإلدارة األخيرة الدعم للجنة . مستويات منظمة العمل الدولية
ابعة إعالن العدالة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة ومت

ويدير القطاع برمته مكتب المدير التنفيذي الذي يدعم . االجتماعية
وفي المجموع، . آذلك وجود منظمة العمل الدولية في ميانمار

. في المائة بالقيم الحقيقية ٠٫٣جرت زيادة ميزانية القطاع بنسبة 
 في المائة من الموارد أساسًا بميانمار ٩٥ويرتبط ما يزيد على 

ومتابعة آلية اإلشراف، بما في ذلك الحرية النقابية، وتعزيز قاعدة 
 .المعارف والبحوث

  البرامج المشترآة بين القطاعات
بمسؤولية  إدارة االتصاالت والمعلومات العامةتضطلع   .٤١٧

تنسيق االتصاالت والمطبوعات وإدارة المعارف في منظمة العمل 
شاد بشأن التوعية تقديم اإلر: الدولية وذلك من خالل ما يلي

والعالقات مع وسائل اإلعالم؛ استعراض المبادرات والمواد 
اإلعالمية العامة؛ إدارة موقعي منظمة العمل الدولية الداخلي 
والعام على الشبكة؛ تسهيل سبل وصول موظفي المنظمة والهيئات 
المكونة والعمالء الخارجيين إلى المعلومات عن طريق المكتبة 

المباشرة على الخط؛ إدارة إنتاج وتسويق وتوزيع ونقاط الوصول 
في  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . مطبوعات مكتب العمل الدولي

الشبكة (نترنت الالمائة من الموارد أساسًا بتعزيز خدمات ا
 ).الشبكة الداخلية(نترانت الوا) الخارجية

، وهي نقطة االتصال لحشد الشراآات والتعاون اإلنمائي  .٤١٨
آات مع الهيئات المانحة، وهي تقدم الدعم لوضع الموارد والشرا

وإدارة وتقييم برامج التعاون التقني على جميع مستويات منظمة 
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ويقتضي هذا األمر التنسيق مع اإلدارات التقنية . العمل الدولية
والميدانية بشأن سياسات وإجراءات التعاون التقني فضًال عن 

على الصعيد العملي، وال تنسيق التعاون مع منظومة األمم المتحدة 
سيما على مستوى الميدان ومن خالل مجموعة األمم المتحدة 

وتضم إدارة الشراآة والتعاون اإلنمائي مكتب العالقات . اإلنمائية
الخارجية والشراآات، وهو يقدم الدعم إلى المدير العام والمكتب 
فيما يتصل بالعالقات مع النظام متعدد األطراف ويواصل تقوية 

لصالت بمنظمات األمم المتحدة وغيرها من الشرآاء الدوليين ا
وتعزيز آراء ومواقف منظمة العمل الدولية مع تلك المنظمات وفي 

ومكتب االتصال في . اجتماعات ومنتديات المجتمع الدولي
نيويورك هو نقطة االتصال الرئيسية مع األمم المتحدة ووآاالتها 

يح مستوى الميزانية للفترة وقد تم تنق. الموجودة في نيويورك
لتجسيد الدمج بين إدارة الشراآة والتعاون اإلنمائي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 ٩٥ويرتبط ما يزيد على . وإدارة العالقات الخارجية والشراآات
في المائة من الموارد أساسًا بالتشديد المتزايد على جودة التعاون 

 .التقني

م الدعم ، وهو مكتب يضطلع بتقديالمساواة بين الجنسين  .٤١٩
للتنفيذ الكامل الستراتيجية تعميم المساواة بين الجنسين في جميع 

وهو . جوانب أنشطة منظمة العمل الدولية في المقر وفي الميدان
يضمن توسيع قاعدة معارف المنظمة لتشمل قضايا المساواة بين 
الجنسين، آما يضمن أن يكون إسهام المنظمة في تحقيق المساواة 

وقد ظل مستوى الموارد . رًا ظاهرًا للعيانبين الجنسين أم
ويرتبط . المخصصة لهذا البرنامج على ما آان عليه بالقيم الحقيقية

في المائة من الموارد أساسًا بالخدمات المتزايدة  ٩٥ما يزيد على 
 .المقدمة إلى الهيئات المكونة

الدعم لعملية إصالح األمم المتحدة وللبرامج المشترآة   .٤٢٠
، وهو برنامج يقدم الدعم لألنشطة المنفذة في إطار بين الوآاالت

وقد تم . عملية إصالح األمم المتحدة وتقوية التعاون بين الوآاالت
في المائة على أساس أنه من  ٥٠خفض هذا البرنامج بزهاء 

المتوقع أن تكاليف العمليات والدعم إلصالح األمم المتحدة سيتم 
 .تمويلها مرآزيًا بشكل متزايد

، وهو بمثابة مرفق د الدولي للدراسات العماليةالمعه  .٤٢١
استراتيجي الستكشاف قضايا سياسة العمل الناشئة وانعكاساتها 

وهو يوفر آذلك وسيلة مستقلة وغير . بالنسبة لمنظمة العمل الدولية
رسمية للحوار بين المجتمع األآاديمي الدولي وموظفي منظمة 

ي مستوى إسهام منظمة وقد بق. العمل الدولية وهيئاتها المكونة
العمل الدولية في المعهد الدولي للدراسات العمالية على ما آان 

في المائة من  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . عليه بالقيم الحقيقية
 .الموارد أساسًا بالمشارآة في متابعة إعالن العدالة االجتماعية

في مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية   .٤٢٢
وهو يقوم بوضع وتنفيذ برامج تدريب تتصل بأولويات  تورينو،

ويجري تقديم البرامج في . منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة
. مرآز تورينو وفي الميدان ومن خالل تكنولوجيات التعلم عن ُبعد
. ويظل مستوى الموارد على حاله دون تغيير بالقيم الحقيقية

من الموارد أساسًا باألنشطة في المائة  ٩٥ويرتبط ما يزيد على 
 .دعمًا إلعالن العدالة االجتماعية

، وهي إدارة تقنية تقدم خبرة منظمة تكامل السياسات  .٤٢٣
العمل الدولية بشأن االتجاهات االقتصادية العالمية والعولمة، 
وسياسات وبرامج العمل الالئق المتكاملة واستراتيجيات الحد من 

الميزانية على حالها دون  وتظل. الفقر على المستوى الوطني
في المائة من  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . تغيير بالقيم الحقيقية

 .الموارد أساسًا بدعم النتيجة الجديدة بشأن تعميم العمل الالئق

، وهو مكتب يضطلع بأنشطة وضع وتحليل اإلحصاءات  .٤٢٤
- ٢٠٠٨وتم تنقيح مستوى الميزانية للفترة . إحصاءات العمل

يل موظف في فئة الخدمة العامة من مكتب لتجسيد تحو ٢٠٠٩
وقد ازدادت موارد هذا . اإلحصاءات إلى إدارة تكامل السياسات

في المائة بالقيم الحقيقية لتعزيز قاعدة  ٦٫٤البرنامج بنسبة 
 .اإلحصاءات في منظمة العمل الدولية

، وهو اعتماد في الميزانية احتياطي االجتماعات التقنية  .٤٢٥
مرتبطة بإعداد تقارير االجتماعات التقنية من أجل التكاليف ال

ويظل مستوى الموارد على حاله دون تغيير بالقيم . والدعوة إليها
 .الحقيقية

  األقاليم
ال ترد أدناه التغيرات الهيكيلية في األقاليم القائمة على   .٤٢٦

استعراض الهيكل الميداني، إذ إّن مجلس اإلدارة لم يوافق بعد على 
كييف جميع التغيرات الهيكلية ضمن الموارد وينبغي ت. المقترحات
 .المتاحة

  البرامج الميدانية في أفريقيا
يضطلع المكتب اإلقليمي الموجود في الوقت الحاضر في   .٤٢٧

أديس أبابا بمسؤولية اإلدارة اإلقليمية واإلشراف والدعم اإلداري 
وتقع مكاتب منظمة العمل . لمكاتب منظمة العمل الدولية في اإلقليم

ية في الجزائر العاصمة وأنتاناناريفو ودار السالم وأبوجا الدول
 .ولوساآا وبريتوريا وآنشاسا

وهناك ستة مكاتب إقليمية فرعية لمنظمة العمل الدولية   .٤٢٨
 :على النحو التالي

المكتب اإلقليمي الفرعي لغرب آسيا، وقد نقل موقعه جزئيًا  
سو وبصورة مؤقتة إلى داآار، وهو يغطي بنن وبورآينا فا

وتوغو وسيراليون وغانا وآوت ديفوار وليبيريا والنيجر 
 ونيجيريا؛

المكتب اإلقليمي الفرعي لشرق آسيا ومقره أديس أبابا  
ويغطي إثيوبيا وأوغندا وجزر القمر وجمهورية تنزانيا 
المتحدة وجيبوتي وسيشل والصومال وآينيا ومدغشقر 

 وموريشيوس؛

ريقيا ومقره القاهرة المكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أف 
ويغطي إريتريا وتونس والجزائر والجماهيرية العربية 

 الليبية والسودان ومصر والمغرب؛

المكتب اإلقليمي الفرعي لمنطقة الساحل ومقره داآار  
 -ويغطي الرأس األخضر والسنغال وغامبيا وغينيا وغينيا 

 بيساو ومالي وموريتانيا؛

يقيا الجنوبية ومقره هراري المكتب اإلقليمي الفرعي ألفر 
ويغطي بوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي 

 وسوازيلند وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا؛

المكتب اإلقليمي الفرعي لوسط أفريقيا ومقره ياوندي  
ويغطي أنغوال وبوروندي وتشاد وجمهورية أفريقيا 
 الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا
وساوتومي وبرنسيب، وغابون وغينيا االستوائية 

  .والكاميرون والكونغو

في المائة بالقيم  ٣٫٤وازدادت موارد اإلقليم بنسبة   .٤٢٩
في المائة من الموارد أساسًا  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . الحقيقية

بالمنشآت المستدامة الصغيرة والمتوسطة والوظائف الخضراء 
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دية وإدارة العمل وتفتيش العمل واألرضية االجتماعية واالقتصا
بما في ذلك الحرية (والعمالة الريفية ومتابعة آلية اإلشراف 

واإلحصاءات وتطبيق وثيقة األدوات التي اعتمدها مجلس ) النقابية
الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق على المستوى الوطني وقاعدة 

لفرعي المعارف والبحوث على المستوى اإلقليمي واإلقليمي ا
والوطني بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للهيئات المكونة في إطار 

 .البرامج القطرية للعمل الالئق

  البرامج الميدانية في األمريكتين
المكتب اإلقليمي في ليما مسؤول عن اإلدارة اإلقليمية   .٤٣٠

لمكاتب منظمة العمل الدولية في اإلقليم واإلشراف عليها وتقديم 
ويضم المكتب اإلقليمي في ليما فريقًا من  .الدعم اإلداري لها

 .المتخصصين اإلقليميين

) البرازيل(وتقع مكاتب منظمة العمل الدولية في برازيليا   .٤٣١
ويعمل ). المكسيك وآوبا(ومكسيكو ) األرجنتين(وبوينس إيرس 

 .مكتب المنظمة في واشنطن آمرآز اتصال مع الواليات المتحدة

ية لمنظمة العمل الدولية وهناك أربعة مكاتب إقليمية فرع  .٤٣٢
 :على النحو التالي

المكتب اإلقليمي الفرعي لمنطقة الكاريبي ومقره بورت  
أوف سبين ويغطي أنغيال وأنتيغوا وبربودا، وأروبا وجزر 
البهاما وبربادوس وبليز وبرمودا وجزر فرجن البريطانية 
وجزر آايمان ودومينيكا وغرينادا وغيانا وجامايكا 

زر األنتيل الهولندية وسانت آيتس ونيفس، ومونسرات وج
وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام 

 وترينيداد وتوباغو، وجزر تورآس وآيكوس؛

المكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان المخروط الجنوبي في  
أمريكا الالتينية ومقره سانتياغو ويغطي أوروغواي 

 وباراغواي وشيلي؛

ي الفرعي ألمريكا الوسطى ومقره سان المكتب اإلقليم 
خوسيه ويغطي بنما والجمهورية الدومينيكية والسلفادور 

 وغواتيماال وآوستاريكا ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس؛

المكتب اإلقليمي الفرعي للبلدان اإلندية ومقره ليما ويغطي  
  .اآوادور وبوليفيا وبيرو وفنزويال وآولومبيا

األمريكية لتطوير المعارف في ميدان ويقوم مرآز البلدان   .٤٣٣
، بالتعاون مع )أوروغواي(التدريب المهني، ومقره مونتيفيديو 

مكاتب المنظمة ومكاتبها اإلقليمية الفرعية، بإنشاء وتدعيم شبكة 
ويساعد في تقديم المشورة للهيئات . مؤسسات التدريب المهني

 .المكونة بشأن سياسات وبرامج التدريب المهني

. في المائة بالقيم الحقيقية ١٫٩موارد اإلقليم بنسبة  ازدادت  .٤٣٤
في المائة من الموارد أساسًا بالمنشآت  ٩٥ويرتبط ما يزيد على 

المستدامة الصغيرة والمتوسطة والوظائف الخضراء واألرضية 
االجتماعية واالقتصادية وإدارة العمل وتفتيش العمل والعمالة 

) في ذلك الحرية النقابية بما(الريفية ومتابعة آلية اإلشراف 
واإلحصاءات وتطبيق وثيقة األدوات على المستوى الوطني 
وقاعدة المعارف والبحوث على المستوى اإلقليمي واإلقليمي 
الفرعي والوطني بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للهيئات المكونة 

وتدرج في هذا البرنامج . في إطار البرامج القطرية للعمل الالئق
 .المخصصة لتمثيل منظمة العمل الدولية في واشنطنالموارد 

  البرامج الميدانية في الدول العربية
يتولى المكتب اإلقليمي في بيروت اإلدارة اإلقليمية   .٤٣٥

ألنشطة المنظمة في اإلقليم بتزويدها بالدعم اإلداري إلدارتها 

بشـكل عام؛ واإلدارة المالية للبرنامـج اإلقليمي؛ والرصد اإلقليمي 
طورات االجتماعية واالقتصادية؛ واستمرار العالقات مع للت

 .المؤسسات اإلقليمية؛ وتوفير المعلومات عن أنشطة المنظمة
ويغطي المكتب اإلقليمي في بيروت آًال من األردن   .٤٣٦

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية 
العربية  السورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان والمملكة

السعودية واليمن واألراضي العربية المحتلة في غزة والضفة 
 .الغربية
 ٩٫٢وازداد المستوى اإلجمالي للموارد في اإلقليم بنسبة   .٤٣٧

في المائة من  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . في المائة بالقيم الحقيقية
الموارد أساسًا بالمنشآت المستدامة الصغيرة والمتوسطة 

واألرضية االجتماعية واالقتصادية وإدارة  والوظائف الخضراء
بما (العمل وتفتيش العمل والعمالة الريفية ومتابعة آلية اإلشراف 

واإلحصاءات وتطبيق وثيقة األدوات على ) في ذلك الحرية النقابية
المستوى الوطني وقاعدة المعارف والبحوث على المستوى 

دمات المقدمة اإلقليمي واإلقليمي الفرعي والوطني لتعزيز الخ
للهيئات المكونة ضمن سياق البرامج القطرية للعمل الالئق 

 .ولتغطية جزء من تكلفة وجود منظمة العمل الدولية في القدس

  البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ
المكتب اإلقليمي في بانكوك مسؤول عن اإلدارة اإلقليمية   .٤٣٨

ا وتقديم الدعم اإلداري لمكاتب المنظمة في اإلقليم واإلشراف عليه
 .ويغطي المكتب اإلقليمي أستراليا وباآستان ونيوزيلندا. لها

وتقع مكاتب منظمة العمل الدولية في بيجين وآولومبو   .٤٣٩
ويعمل . وداآا وهانوي وإسالم أباد وجاآارتا وآاتماندو وسوفا

 .مكتب المنظمة في طوآيو آمرآز اتصال مع اليابان
ة فرعية لمنظمة العمل الدولية وهناك ثالثة مكاتب إقليمي  .٤٤٠

 :على النحو التالي

المكتب اإلقليمي الفرعي لشرق آسيا ومقره بانكوك ويغطي  
بروني دار السالم وتايلند وجمهورية آوريا وجمهورية 
آوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية وسنغافورة والصين وفيتنام وآمبوديا وماليزيا 

 وليا وميانمار؛ومنغ
المكتب اإلقليمي الفرعي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ  

ومقره مانيال ويغطي إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور 
ليشتي وجزر سليمان ودولة ساموا المستقلة والفلبين  -

وفيجي وآيريباتي والبلدان الجزرية الواقعة في جنوب 
 المحيط الهادئ؛

مي الفرعي لجنوب آسيا ومقره نيودلهي المكتب اإلقلي 
ويغطي أفغانستان وبنغالديش وبوتان وجمهورية إيران 

 .اإلسالمية وسري النكا ومالديف ونيبال والهند
في المائة بالقيم  ١٫٩وازدادت موارد اإلقليم بنسبة   .٤٤١

في المائة من الموارد أساسًا  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . الحقيقية
لصغيرة والمتوسطة والوظائف الخضراء بالمنشآت المستدامة ا

واألرضية االجتماعية واالقتصادية وإدارة العمل وتفتيش العمل 
بما في ذلك الحرية (والعمالة الريفية ومتابعة آلية اإلشراف 

واإلحصاءات وتطبيق وثيقة األدوات على المستوى ) النقابية
الوطني وقاعدة المعارف والبحوث على المستوى اإلقليمي 

إلقليمي الفرعي والوطني لتعزيز الخدمات المقدمة للهيئات وا
المكونة ضمن سياق البرامج القطرية للعمل الالئق ولتغطية جزء 

وتدرج في هذا . من تكلفة وجود منظمة العمل الدولية في ميانمار
البرنامج الموارد المخصصة لمكتب منظمة العمل الدولية في 

 .طوآيو
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  وبا وآسيا الوسطىالبرامج الميدانية في أور
المكتب اإلقليمي في جنيف مسؤول عن تخطيط أنشطة   .٤٤٢

المنظمة في اإلقليم وتنسيقها وتنفيذها، وهو مسؤول آذلك عن 
العالقات مع المؤسسات األخرى وال سيما االتحاد األوروبي 

ويغطي . ومجلس أوروبا ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
أيرلندا وترآيا وقبرص ومالطة المكتب اإلقليمي إسرائيل و

 .والمملكة المتحدة وبلدان أوروبا الغربية

وتقع مكاتب منظمة العمل الدولية في أنقرة وبرلين   .٤٤٣
) بالنسبة لالتحاد األوروبي وبلدان منطقة البنيلوآس(وبروآسل 

وهناك أيضًا مراسلون وطنيون . ولشبونة ومدريد وباريس وروما
يا وأوآرانيا والبوسنة والهرسك، في أذربيجان وأرمينيا وألبان

وبيالروس وجمهورية مولدوفا وصربيا وقيرغيزستان 
 .وآازاخستان

 :وهناك مكتبان إقليميان فرعيان للمنظمة هما  .٤٤٤

المكتب اإلقليمي الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقية ومقره  
بودابست ويغطي استونيا وألبانيا وأوآرانيا وبلغاريا 

لندا والجبل األسود والجمهورية والبوسنة والهرسك، وبو
التشيكية وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 
وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسلوفاآيا وسلوفينيا وصربيا 

  ؛٣وآرواتيا والتفيا وليتوانيا وهنغاريا فضًال عن آوسوفو

المكتب اإلقليمي الفرعي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  
االتحاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا ومقره موسكو ويغطي 

وأوزبكستان وبيالروس وترآمانستان وجورجيا 
  .وطاجيكستان وقيرغيزستان وآازاخستان

في المائة بالقيم  ١٫٤وازدادت موارد اإلقليم بنسبة   .٤٤٥
في المائة من الموارد أساسًا  ٩٥ويرتبط ما يزيد على . الحقيقية

الوظائف الخضراء بالمنشآت المستدامة الصغيرة والمتوسطة و
واألرضية االجتماعية واالقتصادية وإدارة العمل وتفتيش العمل 

بما في ذلك الحرية (والعمالة الريفية ومتابعة آلية اإلشراف 
واإلحصاءات وتطبيق وثيقة األدوات على المستوى ) النقابية

الوطني وقاعدة المعارف والبحوث على المستوى اإلقليمي 
وطني لتعزيز الخدمات المقدمة للهيئات واإلقليمي الفرعي وال

 .المكونة ضمن سياق البرامج القطرية للعمل الالئق

  خدمات الدعم

لقد تم خفض الموارد المخصصة للبرامج المندرجة تحت   .٤٤٦
وقد تكون . خدمات الدعم بهدف حفز االدخارات لتحقيق الكفاءة

بعض التكييفات مطلوبة فيما بين البرامج خالل عملية التنفيذ 
 .ضمن الغالف اإلجمالي للميزانية المخصصة لخدمات الدعم

مسؤولة عن الهيكل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .٤٤٧
األساسي لتكنولوجيا المعلومات في منظمة العمل الدولية، بما في 
ذلك أجهزة الحواسيب وبرامجها والمسائل المتصلة بالربط 

لتطبيقات الحاسوبي والخدمات االستشارية في مجال تطوير ا
وإدارة قواعد البيانات وأنشطة البحث والتطوير في مجال 
تكنولوجيا المعلومات ومعايير تكنولوجيا المعلومات فضًال عن 
. تشغيل الجانب التقني من النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

 .في المائة بالقيم الحقيقية ٢٫٥وقد انخفض مستوى الموارد بنسبة 

                                                      
حسب التعريف الوارد في القرار الصادر عن مجلس األمن في األمم    ٣

، في ما يخص جميع األنشطة المنفذة ١٩٩٩لعام  ١٢٤٤المتحدة، رقم 
  .بالتعاون الوثيق مع بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في آوسوفو

بإدارة وتنظيم خدمات  رة الداخليةاإلداويقوم مكتب   .٤٤٨
األمالك وخدمات النقل والتأمين وإدارة خدمات التعاقد، بما في 

آما يعنى بالقضايا . ذلك خدمات األمن وتوريد األطعمة والنظافة
المتصلة بالمعدات واألثاث والتجهيزات وخدمات الهاتف والفاآس 

وقد . والبريد وصيانة نظام الملفات والمحفوظات المرآزي
 .في المائة بالقيم الحقيقية ٢٫٥خفضت الموارد بنسبة 

، وهو مسؤول عن إدارة إجراءات الشراء قسم المشتريات  .٤٤٩
ومشتريات المعدات والخدمات والتعاقد من الباطن في أثاث 

وهو يخضع مباشرة . المكاتب وغير ذلك من القرطاسية وإدارتها
 ٢٫٥ارد بنسبة وقد خفضت المو. ألمين الخزانة والمراقب المالي

 .في المائة بالقيم الحقيقية

  خدمات اإلدارة

لقد تم خفض الموارد المخصصة للبرامج المندرجة تحت   .٤٥٠
وقد تكون . خدمات اإلدارة بهدف حفز االدخارات لتحقيق الكفاءة

بعض التكييفات مطلوبة فيما بين البرامج خالل عملية التنفيذ 
 .لخدمات اإلدارةضمن الغالف اإلجمالي للميزانية المخصصة 

. وهي تضم اإلدارة التنفيذية للمكتب اإلدارة العامة  .٤٥١
 .في المائة ٢٫٥وخفضت الموارد بالقيم الحقيقية بنسبة 

تتولى إدارة تخطيط شؤون  تنمية الموارد البشرية  .٤٥٢
الموظفين ووسائل دعم تنمية المسار الوظيفي واستراتيجية 

شؤون الموظفين وتقوم آذلك بإدارة سياسات . الموارد البشرية
والقواعد والممارسات فضًال عن أجور الموظفين والمستحقات 

وقد انخفضت الموارد بالقيم الحقيقية . واإلعانات والتأمين الصحي
وتندرج تحت هذا البرنامج الموارد . في المائة ٢٫٣بنسبة 

المخصصة لمكتب الوسيط والمجلس االستشاري المشترك 
 .اإلبالغ التي قد يتم وضعهاللطعون دون المساس بترتيبات 

مسؤولة عن ضمان تنفيذ الواجبات  الخدمات المالية  .٤٥٣
وااللتزامات المالية بفعالية وآفاءة وتمشيها مع اللوائح والقواعد 

وقد انخفضت موارد هذا البرنامج بالقيم الحقيقية بنسبة . المالية
 .في المائة ٢٫٥

بما يلزم تزود مجلس اإلدارة والمؤتمر  البرمجة واإلدارة  .٤٥٤
من تحليالت ومقترحات لتحديد برنامج عمل منظمة العمل الدولية 

وتقدم المشورة والدعم بشأن تنفيذ التحسينات في . ورصد تنفيذه
الهياآل الداخلية ونظم اإلدارة، بما في ذلك من خالل الدعم العملي 

وجرى تنقيح . المتكامل للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد
إلدراج نقل موظف واحد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨نية الفترة مستوى ميزا

من فئة الخدمة العامة من قسم تنمية الموارد البشرية إلى قسم 
وجرى تخفيض موارد هذا البرنامج بالقيم . البرمجة واإلدارة

 .في المائة ٢٫٥الحقيقية بنسبة 

هي مكتب المدير التنفيذي لقطاع اإلدارة  اإلدارة والتنظيم  .٤٥٥
ذا القطاع إدارة الخدمات المالية ومكتب البرمجة ويضم ه. والتنظيم

واإلدارة وإدارة تنمية الموارد البشرية ومكتب اإلدارة الداخلية 
ويتولى المدير التنفيذي . ومكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المسؤولية عن جميع خدمات اإلدارة والتنظيم في منظمة العمل 
لمخصصة لخدمات اإلدارة وقد جرى تخفيض الموارد ا. الدولية

 . في المائة ٢٫٥بالقيم الحقيقية بنسبة 

  اإلشراف والتقييم

تتولى مهمة  المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف  .٤٥٦
. من اللوائح المالية للمنظمة) د(٣٠اإلشراف بما يتفق مع المادة 

وتظل الميزانية . وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير العام
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الداخلية للحسابات واإلشراف على حالها  المخصصة للمراجعة
 .دون تغيير بالقيم الحقيقية

تقدم المشورة إلى  اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف  .٤٥٧
واإلدارة مجلس اإلدارة والمدير العام حول فعالية المراقبة الداخلية 

المالية وتقديم التقارير والنتائج الناجمة عن المراجعة الداخلية 
وجرى زيادة الموارد المخصصة لهذه . حساباتوالخارجية لل

في المائة بسبب زيادة في  ٣٠٫٥اللجنة بالقيم الحقيقية بنسبة 
الموارد غير المتعلقة بالموظفين لتوفير ترجمة التقارير وغير ذلك 

 .من الوثائق إلى اللغة اإلسبانية
يسهر على أن يكون  القسم المعني بمسائل األخالقيات  .٤٥٨

للمعايير األخالقية لحسن السلوك والنزاهة مطبقًا الدعم واالمتثال 
وهو يقدم التقارير مباشرة إلى المدير . من الجميع في المنظمة

وتظل الميزانية المخصصة لهذا القسم على حالها دون تغيير . العام
 .بالقيم الحقيقية

وهو برنامج مسؤول عن تقديم خدمات تقييم  التقييم   .٤٥٩
وقد ازدادت . مة العمل الدوليةمستقل ورفيع الجودة إلى منظ
في المائة في إطار الجهد  ٥٫٠الموارد بالقيم الحقيقية بنسبة 

وتشمل هذه الزيادة . المستمر لتقوية وظائف التقييم في المكتب
 . أساسًا موارد إضافية غير متعلقة بالموظفين

  اعتمادات الميزانية األخرى
مة لدفع يشمل هذا البرنامج اعتمادات الميزانية الالز  .٤٦٠

االشتراآات في شتى صناديق منظمة العمل الدولية والنظام 
الموحد لألمم المتحدة والهيئات المشترآة بين الوآاالت، فضًال عن 
االعتمادات التي ال تندرج على الوجه الصحيح في مكان آخر من 

 .البرنامج والميزانية

األقساط السنوية للقرض الخاص بمبنى مكتب العمل     .٤٦١
تم رصد اعتماد لدفع قسطين سنويين قدرهما : الدولي
 ٢٠١١و ٢٠١٠فرنك سويسري في عامي  ٣ ٧٠٢ ٣٠٠

سدادًا للقرض ) دوالر لفترة السنتين ٦ ٠٢٠ ٠٠٠يعادل  ما(
المسحوب من المنشأة العقارية السويسرية للمنظمات الدولية 

وسيتم سداد القرض . بخصوص مبنى المقر الرئيسي للمنظمة
 .٢٠٢٥م بالكامل بحلول عا

صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي مكتب العمل    .٤٦٢
رغم أن االعتماد يظل على المستوى ذاته بالقيم الحقيقية، : الدولي

دوالر للفترة  ٩٩٤٠٠فقد سجل انخفاض في التكلفة بزهاء 
نتيجة النخفاض عدد المؤهلين لمعاش تقاعدي  ٢٠١١-٢٠١٠

 .يدفعه الصندوق
لغرض من هذا الصندوق ا: صندوق المدفوعات الخاصة   .٤٦٣

هو تقديم مدفوعات دورية على سبيل الهبة إلى الموظفين السابقين 
وقد تم . أو إلى زوجاتهم وفقًا للمعايير التي يقرها مجلس اإلدارة

اإلبقاء على المساهمة المقدمة من الميزانية العادية لهذا الصندوق 
فرنك سويسري على نفس المستوى الذي  ٢٠٠ ٠٠٠والبالغة 

 .انت عليه في فترة السنتين السابقةآ
المساهمة المدفوعة : صندوق التأمين الصحي للموظفين   .٤٦٤

يغطي هذا االعتماد : من أجل التأمين على الموظفين المتقاعدين
مليون دوالر مساهمة المكتب في صندوق  ٢١٫٨الذي يبلغ زهاء 

التأمين الصحي للموظفين فيما يتعلق بالتأمين على الموظفين 
قاعدين والمحالين على المعاش بسبب العجز وورثتهم من المت

 ٢٠١١-٢٠١٠ويبقى المبلغ المقترح للفترة . الزوجات واأليتام
بالقيم الحقيقية للموظفين المتقاعدين على المستوى ذاته الذي آان 

 ٥٢٤إلى  ٥٢٢وتصف الفقرات من . عليه في فترة السنتين السابقة

ير المتخذة للتصدي للزيادات في التداب ٢من ملحق المعلومات رقم 
 .تكاليف عمليات صندوق التأمين الصحي للموظفين

يبلغ : المساهمة في صندوق المبنى والمرافق األساسية    .٤٦٥
االعتماد المخصص تحت هذا البند في الميزانية العادية زهاء 

 ٣٠٨ ٠٠٠أي زهاء (فرنك سويسري لكل فترة سنتين  ٣٨٠ ٠٠٠
الذي آان عليه بالقيم الحقيقية في فترة وهو نفس المستوى ) دوالر

وقد أدرج تحت الجزء الرابع من هذه المقترحات . السنتين السابقة
وعنوانه االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية، اعتماد قدره 

ماليين دوالر لجعل مستوى تمويل الصندوق الحتياجات التجديد  ٣
 .المستقبلية أآثر واقعية

شتى هيئات النظام الموحد لألمم المتحدة المساهمة في     .٤٦٦
يبلغ االعتماد اإلجمالي زهاء : واللجان المشترآة بين الوآاالت

مليون دوالر، وهو نفس المستوى الذي آان عليه في فترة  ١٫٥
وهو يغطي مساهمات منظمة العمل . السنتين السابقة بالقيم الحقيقية

لموحد لألمم المتحدة بما الدولية في مختلف الكيانات التابعة للنظام ا
في ذلك وحدة التفتيش المشترآة ومجلس الرؤساء التنفيذيين 

المشتريات ولجنة الخدمة المدنية أنشطة فريق المشترك المعني بالو
الدولية وآلية موظفي منظومة األمم المتحدة وأنشطة الدراسات 

 .االستقصائية للمرتبات

الدولية وحدة  تشغل منظمة العمل: وحدة الخدمات الطبية   .٤٦٧
للسالمة والصحة المهنيتين آجزء ال يتجزأ من المكتب من أجل 

ويخصص بالقيم . توفير مجموعة من الخدمات والمشورة الطبية
 .الحقيقية المبلغ ذاته الذي آان مخصصًا في فترة السنتين السابقة

يشمل االعتماد : تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات   .٤٦٨
دوالرًا تكاليف  ٧١٩ ٤٣٣د والبالغ المرصود تحت هذا البن

مراجعة حسابات جميع األموال التي تخضع إلشراف المدير العام 
الميزانية العادية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصناديق (

االستئمانية والحسابات من خارج الميزانية وجميع الحسابات 
وجرى إدراج زيادة في التكاليف قدرها ). الخاصة األخرى

دوالر إلتاحة تكاليف إضافية تترافق وتنفيذ المعايير  ٣٣٦ ٠٠٠
المحاسبية الدولية للقطاع العام والدعم الذي يقدمه مراجع 

 .الحسابات الخارجي إلى اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

توفر الموارد المرصودة تحت هذا : المحكمة اإلدارية    .٤٦٩
لمحكمة اإلدارية وخدمات البند االعتمادات الالزمة ألمين سجل ا

الدعم المؤقت ألعمال السكرتارية وحصة من تكاليف التشغيل 
وتشمل تكاليف التشغيل األخرى التكاليف المتصلة بأمين . األخرى

السجل المساعد والمساعدة المكتبية واعتمادات المهام الرسمية 
وأعمال الترجمة وصيانة قاعدة البيانات الحاسوبية لقضايا 

وتقسم هذه التكاليف . وأتعاب القضاة ومصروفات السفرالمحكمة 
على أساس نسبة موظفي المكتب إلى إجمالي عدد موظفي 
المنظمات التي تقبل بالوالية القضائية للمحكمة ونسبة عدد القضايا 
التي تخص المكتب إلى العدد اإلجمالي للقضايا المعروضة على 

المرصود على ما  ويظل االعتماد. المحكمة خالل فترة السنتين
 .آان عليه بالقيم الحقيقية في فترة السنتين السابقة

من الئحة الموظفين  ١-١٠تمنح المادة : تمثيل الموظفين   .٤٧٠
وقتًا مستقطعًا من العمل ألعضاء لجنة نقابة الموظفين بغرض 
تمثيل موظفي المكتب بشأن المسائل المتعلقة بظروف العمل 

رات السنتين السابقة، ُيقترح وعلى غرار فت. وشروط االستخدام
رصد اعتماد مقداره أربع سنوات عمل للفئة المهنية وسنة عمل 
لفئة الخدمة العامة للتمويل الجزئي للبدالء الذين ُيستعان بهم في 
. الوحدات التي يعمل فيها عادة أعضاء لجنة نقابة الموظفين

ويخصص اعتماد إضافي مقداره نسبة سنتي عمل لفئة الخدمة 
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ويبلغ االعتماد . عامة لتوفير خدمات أمين لنقابة الموظفينال
 . دوالر ١ ١٨٠ ٠٠٠اإلجمالي لتمثيل الموظفين زهاء 

يبلغ االعتماد اإلجمالي : مرافق رعاية األطفال   .٤٧١
وهو ) دوالر ٣٨٩ ٠٠٠أي زهاء (فرنك سويسري  ٤٧٩ ٠٠٠

نفس المستوى الذي آان عليه في فترة السنتين السابقة بالقيم 
 .قيقيةالح

دوالر  ٢ ٠٠٠ُخصص مبلغ قدره : التزامات غير مسددة    .٤٧٢
أي معامالت متعلقة  ٢٠١١-٢٠١٠لكي ُيسدد منه في الفترة 

بسنوات سابقة ال يكون من المالئم تسديدها من بنود أخرى في 
من الالئحة  ١٧وُيدرج هذا االعتماد بمقتضى المادة . الميزانية
 .المالية

  الطارئةالمصروفات : الثانيالجزء 

تم رصد اعتماد تحت هذا البند للمصروفات الطارئة   .٤٧٣
واالستثنائية، أي المصروفات التي قد تنشأ نتيجة لقرار يتخذه 
مجلس اإلدارة بعد اعتماد الميزانية أو عندما يصبح االعتماد 
الموافق عليه في الميزانية، ألي سبٍب آخر، غير آاٍف لتغطية 

يوافق مجلس اإلدارة على بند  تكاليف الغرض المتوخى؛ أو عندما
 .عمل أو نشاط لم ُيرصد له اعتماد في الميزانية

من الالئحة المالية، ال يجوز استخدام أي  ١٥ووفقًا للمادة   .٤٧٤
جزء من الموارد المخصصة تحت هذا البند ألي غرض آخر 

  .بدون إذن مسبق من مجلس اإلدارة محدد لهذا الغرض

التي أقرها مجلس  وأذون جميع المصروفات التكميلية  .٤٧٥
 :اإلدارة بالنسبة للفترات المالية األخيرة آانت على النحو التالي

بدوالرات الواليات المتحدة الفترة المالية

1996–97438 900 

1998–998 682 250 

2000–012 550 600 

2002–033 520 000 

2004–051 473 500 

2006–071 013 700 

وفي العادة، يتم تقديم هذه األذون للمرة األولى لتمويلها،   .٤٧٦
قدر اإلمكان، من وفورات الميزانية؛ وفي حالة تعذر ذلك، فمن 

لهذا البند؛ وفي حالة استنفاد هذا االعتماد يتم  اعتماد يخصص
 .التمويل بواسطة السحب من صندوق رأس المال العامل

تشرين ( ٢٢١وقد أيد مجلس اإلدارة في دورته   .٤٧٧
اقتراح المدير العام القاضي بأن يكون ) ١٩٨٢نوفمبر  /الثاني

االعتماد المرصود تحت هذا البند على مستوى أآثر واقعية، 
. أّن اعتبارات الميزانية لم تسمح في السابق بأي زيادة بالرغم من

دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠ومن المقترح زيادة اعتمادات إضافية بقيمة 
لالستجابة للعمل الطارئ الذي ينجم في آل فترة سنتين والذي 

وقد ينبثق تكليف هذا العمل . يفوق االعتماد الموجود بشكل آبير
اسية لمعايير العمل الدولية من الدستور، مثًال حصول انتهاآات أس

أو نتيجة تنجم عن أحداث غير متوقعة ولم يتم رصد أي تمويل لها 
 . في الميزانية الموافق عليها

  صندوق رأس المال العامل: الثالثالجزء 

أنشىء صندوق رأس المال العامل للغرضين التاليين،   .٤٧٨
 :من الالئحة المالية) ١( ١٩على نحو ما هو محدد في المادة 

تمويل مصروفات الميزانية إلى حين تلقي االشتراآات أو   )أ(
  اإليرادات األخرى؛

توفير ُسلف لمواجهة مصروفات غير متوقعة أو حاالت   )ب(
طارئة في الظروف االستثنائية ورهنًا بالحصول على إذن 

 .مسبق من مجلس اإلدارة
حدد مؤتمر العمل : مستوى صندوق رأس المال العامل  .٤٧٩

مستوى ) ١٩٩٣يونيه / حزيران(ورته الثمانين الدولي في د
مليون فرنك سويسري  ٣٥صندوق رأس المال العامل عند مبلغ 

 .١٩٩٣يناير / في األول من آانون الثاني

من  ٢-٢١بموجب أحكام المادة : تسديد المسحوبات   .٤٨٠
الالئحة المالية، فإن أي مبالغ تسحب من صندوق رأس المال 

ميزانية لحين تلقي االشتراآات، تسدد العامل لتمويل نفقات في ال
بيد أن المبالغ المسحوبة لتمويل . من متأخرات االشتراآات الواردة

نفقات ُمتكَبدة فيما يتعلق بمصروفات غير متوقعة أو حاالت طارئة 
بموجب إذن مسبق من مجلس اإلدارة، تسدد من أنصبة إضافية 

هناك ضرورة ومن المتوقع أال تكون . تقرر على الدول األعضاء
-٢٠١٠لرصد اعتماد تحت هذا الجزء من الميزانية في الفترة 

٢٠١١. 

  االستثمارات المؤسسية : الرابعالجزء 
  والبنود االستثنائية

ُرصد اعتماد تحت هذا البند لتغطية االستثمارات   .٤٨١
المؤسسية التي تتناول األمن والمرافق األساسية وتكنولوجيا 

لم ترصد لها موارد تحت الجزء المعلومات واالتصاالت، والتي 
 .األول من الميزانية

في إطار مواصلة الوفاء بالتزام مجلس اإلدارة : األمن    .٤٨٢
بضمان التصدي على نحو مناسب للمستوى العام من االحتياجات 

مليون دوالر لتغطية تكاليف  ٣٫٠١األمنية، تم تخصيص مبلغ 
مة لضمان التقيد اإلمدادات والمواد الالز: األمن المرتبطة بما يلي

بالمعايير الدنيا لألمن التشغيلي والمعايير الدنيا لألمن في أماآن 
اإلقامة، وموقع منسق األمن في المقر ومساهمة منظمة العمل 

 ٩٢٨  ٠٠٠(الدولية في مكتب منسق األمم المتحدة لشؤون األمن 
 .والتدريب المتصل بالمعايير الدنيا لألمن التشغيلي) دوالر
ماليين  ٣يقترح رصد اعتماد قدره : األساسية المرافق    .٤٨٣

دوالر لتحقيق مستوى أآثر واقعية من التمويل لصندوق المبنى 
والمرافق األساسية توخيًا الستيفاء االحتياجات المقبلة للمكتب فيما 

 .بمباني المنظمة يتعلق
ُرصد اعتماد لتغطية : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   .٤٨٤

دوالر بالقيم  ١٧٠ ٠٠٠زهاء (الخدمة  االستعاضة عن حواسيب
واعتماد لنشر نظام إدارة الوثائق إلكترونيًا في المقر ) الحقيقية

واعتماد لتحسين ) دوالر بالقيم الحقيقية ٥٠٠ ٠٠٠زهاء (والميدان 
نظم واستثمارات تكنولوجيا المعلومات، وباألخص المعالجة 

دوالر  ٢٨٠ ٠٠٠زهاء (نترنت في الميدان الالجزئية لتوصيلية ا
 ).بالقيم الحقيقية
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  تفاصيل الزيادات في التكاليف
  ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

  بالسعر الثابت للدوالر
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  زيادات البرنامج
 )التخفيضات(

  زيادات التكلفة 
 )التخفيضات(

  من مجموع%  ٢٠١١- ٢٠١٠
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % والر أمريكيد % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

                 الميزانية العادية: الجزء األول

%72510,6 903 70%2762,6 817 1%4,0-061 845 2-449 086 51069 931 71 أجهزة رسم السياسات
 362 866 11%2,3 609 265%5,3-119 645-753 600 11 872 245 12 مؤتمر العمل الدولي

 539 117 5%4,6 438 224%7,4-849 390-101 893 4 950 283 5 مجلس اإلدارة
 702 068 1%9,5 749 92%79721,7 953173 975 156 802 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 614 146 3%3,8 580 115%2,5-719 77-034 031 3 753 108 3 الخدمات القانونية
 508 704 49%2,3 900 118 1%3,8-171 905 1-608 585 48 779 490 50 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق

%62675,0 937 501%9184,8 819 22%8470,7 180 7083 117 861479 936 475 األهداف االستراتيجية
%47234,0 445 227%3123,6 927 7%0,2-809 532-160 518 969219 050 220 القطاعات التقنية

 072 430 44%3,5 175 519 1%7450,2 89781 910 42 152 829 42 العمالة
 743 848 31%3,5 018 081 1%9480,1 72523 767 30 777 743 30 الحماية االجتماعية
 981 941 50%3,9 509 901 1%8101,8 472863 040 49 662 176 48 الحوار االجتماعي

 206 199 34%3,5 446 167 1%8890,3 760110 031 33 871 920 32 لحقوق األساسية في العملالمعايير والمبادئ وا
 بين القطاعاتالبرامج المشترآة 

 942 565 23%3,3 522 763%2,5-678 584-420 802 22 098 387 23 االتصاالت والمعلومات العامة
 141 531 9%5,3 050 476%2,5-181 232-091 055 9 272 287 9 الشراآات والتعاون اإلنمائي

 438 745 2%3,5 471 93%96700,0 651 2 967 651 2 بين الجنسين المساواة
 299 426 1%3,8 297 52%48,6-291 299 1-002 374 1 293 673 2 ة بين الوآاالتدعم إصالح األمم المتحدة والبرامج المشترآ

 622 228 5%1,8 114 94%50800,0 134 5 508 134 5 اليةالمعهد الدولي للدراسات العم
 435 561 6%3,8 922 240%51300,0 320 6 513 320 6 مرآز التدريب الدولي للمنظمة، تورينو

 697 101 7%3,5 258 239%43900,0 862 6 439 862 6 تكامل السياسات
 310 577 8%2,8 124 236%9496,4 186502 341 8 237 838 7 اإلحصاءات

 586 287 1%5,1 406 62%18000,0 225 1 180 225 1 احتياطي االجتماعات التقنية
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  ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 
  بالسعر الثابت للدوالر

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  زيادات البرنامج
 )التخفيضات(

  زيادات التكلفة 
 )التخفيضات(

  من مجموع%  ٢٠١١- ٢٠١٠
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % والر أمريكيد % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
%80231,4 476 210%8706,6 016 13%9792,8 306 9325 459 953197 152 192 األقاليم والتعاون التقني

 097 674 65%6,9 306 258 4%4283,4 992 7911 415 61 363 423 59 البرامج الميدانية في أفريقيا
 649 448 52%5,1 085 535 2%5911,9 564950 913 49 973 962 48 البرامج الميدانية في األمريكتين

 609 680 13%6,5 992 834%0309,2 078 6171 845 12 587 767 11 البرامج الميدانية في الدول العربية
 314 682 58%8,4 608 535 4%9701,9 015 7061 146 54 736 130 53 البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ
 133 991 19%4,5 879 852%9601,4 254269 138 19 294 868 18 البرامج الميدانية في أوروبا وآسيا الوسطى

%3529,6 015 64%7363,0 875 1%2,5-323 593 1-616 139 93962 732 63 خدمات الدعم
 275 466 22%3,3 461 726%2,5-431 557-814 739 21 245 297 22 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 085 283 39%2,8 022 087 1%2,5-386 979-063 196 38 449 175 39 اإلدارة الداخلية
 992 265 2%2,8 253 62%2,5-506 56-739 203 2 245 260 2 المشتريات
%6297,8 513 52%0943,4 732 1%2,4-065 261 1-535 781 60050 042 52 خدمات اإلدارة

 268 228 8%2,9 464 233%2,5-995 204-804 994 7 799 199 8 اإلدارة العامة
 338 755 20%2,6 048 524%2,3-725 477-290 231 20 015 709 20 تنمية الموارد البشرية

 698 835 13%4,9 414 642%2,5-289 338-284 193 13 573 531 13 الخدمات المالية
 223 214 8%3,8 858 297%2,5-984 202-365 916 7 349 119 8 البرمجة واإلدارة
 102 480 1%2,4 310 34%2,5-072 37-792 445 1 864 482 1 يذي، التنظيم واإلدارةمكتب المدير التنف

%1120,7 592 4%1103,5 157%1973,7 002157 435 8054 277 4 اإلشراف والتقييم
 868 204 2%3,7 278 78%59000,0 126 2 590 126 2 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف
 542 308%2,9 737 8%00030,5 80570 299 805 229 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

 617 182%2,9 144 5%47300,0 177 473 177 المسائل المعنية باألخالقيات
 085 896 1%3,5 951 64%1975,0 13487 831 1 937 743 1 التقييم

%5,4 203 341 36%2,7 219 938%98400,0 402 35 984 402 35 األخرىاعتمادات الميزانية
%0,8- 980 610 5-%3,4 397 182-%58300,0 428 5- 583 428 5- تسوية تجدد الموظفين

%31598,7 677 660%2204,3 282 27%0,1-082 768-095 395 177633 163 634 مجموع الجزء األول
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٢

  ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 
  بالسعر الثابت للدوالر

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  زيادات البرنامج
 )التخفيضات(

  زيادات التكلفة 
 )التخفيضات(

  من مجموع%  ٢٠١١- ٢٠١٠
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % والر أمريكيد % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
 المصروفات الطارئة -الجزء الثاني 

%0,2 000 375 1%00,0%00057,1 000500 375 0001 875 المصروفات الطارئة

 المال العاملصندوق رأس  -الجزء الثالث 
-------- صندوق رأس المال العامل

%31598,9 052 662%2204,3 282 27%0820,0 268-095 770 177634 038 635 )األجزاء األول والثاني والثالث(المجموع 

 البنود االستثنائيةاالستثمارات المؤسسية و -الجزء الرابع 
 295 102 3%3903,1 92%0007,1 905200 009 3 905 809 2 األمن

 000 000 3%00,0%35018,1 000459 000 3 650 540 2 يةالمرافق األساس
 569 959%5691,0 9%12617,2 000139 950 874 810 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

-00%100,0-193 325-0 193 325 إجراءات متابعة الدورة البحرية للمؤتمر
-00%100,0-201 205-0 201 205 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

%8641,1 061 7%9591,5 101%0824,0 905268 959 8236 691 6 مجموع الجزء الرابع

%179100,0 114 669%1794,3 384 27%00000,0 730 000641 730 641 )لى الرابعاألجزاء من األول إ(المجموع 
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  المنهجية

توضع مقترحات الميزانية االستراتيجية والميزانية   .٤٨٥
التشغيلية مبدئيًا على أساس معدالت التكلفة الثابتة بما يتيح إمكانية 

بالميزانية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة مقارنة الميزانية المعتمدة ل
ويقدم ملحق المعلومات هذا . ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة للفترة 

تفاصيل عن المنهجية المستخدمة في حساب الزيادات في التكاليف 
  .والمبالغ المقترحة ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  أساس حساب الزيادات في التكاليف
يتم وضع تقديرات التغييرات في التكاليف على أساس   .٤٨٦
ت تفصيلية لكل عنصر من عناصر اإلنفاق المتصلة حسابا

بالموظفين وغير المتصلة بالموظفين، وتطبق أي نسب مئوية 
على أساس  ٢٠١١-٢٠١٠متوقعة للزيادات على ميزانية الفترة 

بالنسبة لوجوه اإلنفاق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨معدالت التكلفة الثابتة للفترة 
بصورة شاملة ولدى وضع المبالغ المتوقعة يستعان . المقابلة

ببيانات التوقعات المستقلة والقابلة للتحقق من قبيل مؤشرات أسعار 
االستهالك قدر توفرها، والبيانات التي تنشرها هيئات موثوق بها 
مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية وصندوق النقد الدولي والمصارف 

ويولى االعتبار بصورة خاصة إلى تكاليف واتجاهات . المرآزية
خالت في المواقع الالمرآزية بالنظر إلى أن معدل التضخم المد

يتباين تباينًا آبيرًا بين األقاليم التي تعمل فيها المنظمة وداخل هذه 
  .األقاليم

وتطبق التكاليف الموحدة على جميع موظفي الفئة المهنية   .٤٨٧
بصرف النظر عن مكان التعيين وعلى موظفي الخدمة العامة في 

وتستند الزيادات في . بالتفصيل فيما يلي جنيف، آما يرد وصفه
عناصر التكلفة الموحدة إلى آخر سياسات وقرارات متصلة 
باألجور وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بناء على 
توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية من أجل تطبيقها عمومَا على 

ة العمل الدولية وبالنظر إلى أن منظم. النظام الموحد لألمم المتحدة
تشارك في النظام الموحد لألمم المتحدة لألجور والعالوات، فإن 

  .المكتب ملتزم بتطبيق هذه الزيادات القانونية

وبالنسبة للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين في جنيف،   .٤٨٨
تستند الزيادات إلى معدل التضخم في سويسرا آما تتوقعه 

واتجاهات التكاليف  المؤسسات المالية الرئيسية في سويسرا
 . وإسقاطات أهم مقدمي الخدمات في جنيف

وبالنسبة ألجزاء الميزانية المتصلة بالميدان، فقد   .٤٨٩
استخدمت آخر جداول رواتب محلية طبقت عليها توقعات التضخم 

ن ـدد مـة، من قبيل آخر عـآما هي منشورة في مصادر مستقل
ق النقد الصادرة عن صندو World Economic Outlookة ـمجل

ولما آان من . الدولي بالنسبة لمختلف البلدان التي تقع فيها المكاتب
النادر أن تتجاوز توقعات التضخم المتوفرة مسبقَا فترة سنتين، 
تقدر هذه التوقعات من باب االستنتاج بالنسبة لفترة السنتين 

ويجري تكييف المعدالت لتعكس أثر تحرآات  .٢٠١١-٢٠١٠
 . ع الميزانية السابقةأسعار الصرف منذ وض

وبموافقة مؤتمر العمل الدولي على الميزانيات والبرامج   .٤٩٠
المتوالية فإنه يقّر بالحاجة إلى إدراج الزيادات في الميزانية الثابتة 
بالدوالر لضمان توفر التمويل للمحافظة على المستوى المنشود 

 ١-٢ ويقدم الجدول ألف. للخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة
موجزًا عن مبالغ زيادات التكلفة المعتمدة والنسب المئوية المقابلة 

  .لها لفترات السنتين األخيرة

  الزيادات في التكاليف عبر السنين  :١-٢الجدول ألف 

  الزيادة المئوية فترة السنتين
 آل سنتين

  بدوالرات 
 الواليات المتحدة

1992-93 13,62 44 853 593 
1994-95 9,99 40 521 000 
1996-97 6,26 29 192 345 
1998-99 1,95 10 682 428
2000-01 -0,16 -785 000 
2002-03 1,50 7 022 705 
2004-05 3,22 13 980 730 
2006-07 6,22 33 293 300 
2008-09 6,88 40 879 873 

  التنسيق فيما بين الوآاالت بشأن حساب 
  الزيادات في التكاليف

د من فترات السنتين، استخدمت منظمة على مدى عد  .٤٩١
العمل الدولية االفتراضات التي اتفق عليها بصورة مشترآة مع 
المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة التي لها مقار أو 
مكاتب رئيسية في جنيف آأساس لحساب الزيادات في التكاليف 

ذه واستمرارًا له. في أجزاء ميزانيتها الموضوعة من أجل جنيف
الممارسة القائمة، التي أيدها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة 

 ٢٠األمم المتحدة المعني بالتنسيق، اجتمع ممثلو هذه المنظمات في 
ونظروا في أسعار الصرف  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني

ومعدالت التضخم التي يتعين افتراضها بالنسبة ألجزاء ميزانيات 
التي سيجري تكبدها في  ٢٠١١-٢٠١٠رة إنفاقها المقترحة للفت

  . سويسرا

وتم االتفاق على مجموعة مشترآة من االفتراضات فيما   .٤٩٢
يتعلق بتطور العوامل االقتصادية في سويسرا في الفترة قيد 
النظر، بما في ذلك معدل التضخم اإلجمالي، استنادًا إلى 
استعراض اإلحصاءات الرسمية وبيانات السلطات المختصة 

المحللين االقتصاديين الموثوق بهم والمعلومات المجمعة من وآراء 
وأظهر المؤشر . الرابطات المهنية وغيرها من المصادر المالئمة

 ١٫١الرسمي السويسري لألسعار االستهالآية زيادة سنوية بنسبة 
في المائة في سنة  ٠٫٧وزيادة بنسبة  ٢٠٠٦في المائة في سنة 

في  ٢٫٤نسبة  ٢٠٠٨ة في سنة ، في حين بلغ متوسط الزياد٢٠٠٧
واستعرض المشارآون المعلومات والتوقعات التي زودتهم . المائة

بها المؤسسات الوطنية والدولية المختصة وخلصوا إلى أنه يمكن 
 ٢٠١٠في المائة آمعدل عام للتضخم للسنتين  ١٫٥استخدام نسبة 

وبسبب األزمة التي شهدتها اقتصادات العالم في الفصل . ٢٠١١و
، تم استعراض هذه التوقعات مرة أخرى ٢٠٠٨األخير من عام 
. عند وضع ميزانية منظمة العمل الدولية ٢٠٠٩في أوائل عام 

وبناًء على ذلك، استخدمت المنظمة المعدالت المنقحة التي 
ومن  ٢٠١٠و ٢٠٠٩أصدرها البنك الوطني السويسري لعامي 

ضخم في جنيف، فيما يتعلق بمعدل الت ٢٠١١باب االستنتاج لعام 
في المائة  ٠٫٥في المائة و ٠٫٩وتبلغ المعدالت على التوالي 

  .في المائة ١٫٠و

ولوحظ أنه في بعض الحاالت، تشير البيانات المقترحة   .٤٩٣
إلى معدالت تضخم تتعلق بأنماط بعينها من اإلنفاق تختلف عن 

وبالنسبة لبرامج معينة تنطوي على . المعدل اإلجمالي المفترض
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ددة لإلنفاق، ليس من الواقعي استخدام متوسط معدالت أنماط مح
وما لم يالحظ العكس، فإّن االفتراضات . الزيادة في التكاليف

المتفق عليها بصورة مشترآة اسُتخدمت لحساب الزيادات في 
فيما يخص النفقات التي  ٢٠١١-٢٠١٠التكاليف في الفترة 

 .سيجري تكبدها في سويسرا

ديرات التضخم للمواقع الميدانية إّن المصدر الرئيسي لتق  .٤٩٤
وبالنسبة لهذه المواقع، تجري . هو بيانات صندوق النقد الدولي

بالنسبة للتضخم المتوقع في  ٢٠٠٨زيادة آخر تكاليف سنة 
وتراعي التغيرات في سعر  ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩السنوات 

وتختلف . الصرف بين العملة المحلية ودوالر الواليات المتحدة
لسنوية للزيادة في التكلفة اختالفًا آبيرًا بين األقاليم المعدالت ا

متوسط المعدل السنوي المتوقع  ٢-٢ويبين الجدول ألف. وداخلها
  .لكل إقليم بدوالرات الواليات المتحدة

 متوسط المعدل السنوي المتوقع حسب اإلقليم  :٢-٢الجدول ألف 

 الزيادة المئوية السنوية اإلقليم

7,3  أفريقيا

3,7  األمريكتان

2,8  الدول العربية

3,3  آسيا والمحيط الهادئ

0,4 أوروبا

الزيادات المقترحة في التكاليف  ٣-٢ويلخص الجدول ألف  .٤٩٥
ويصل المبلغ اإلجمالي . حسب وجه اإلنفاق ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

 ٤٫٣مليون دوالر أو  ٢٧٫٣ليف إلى المرصود للزيادات في التكا
 .في المائة طوال فترة السنتين

 )بدوالرات الواليات المتحدة(الزيادات في التكاليف حسب وجه اإلنفاق   :٣-٢الجدول ألف 

  بالسعر الثابت(مقترحات الميزانية وجه اإلنفاق
 )لدوالر الواليات المتحدة

 تينالزيادة المئوية آل سن الزيادات في التكاليف

 5574,0 555 24617 450 438  تكاليف الموظفين

 1696,4 633820 839 12  السفر في مهام رسمية

 8291,8 188766 528 43  الخدمات التعاقدية

 9409,3 811 4163 045 41  مصروفات التشغيل العامة

 6289,3 657412 451 4  اللوازم والمواد

 7613,9 327144 733 3  األثاث والمعدات

 99700,0 019 6  سداد القرض المتعلق بمبنى المقر

  الزماالت والمنح ومشاريع التعاون التقني 
 3945,2 332 4153 688 63  في الميزانية العادية

 9011,9 121539 973 27 تكاليف أخرى

 1794,3 384 00027 730 641 المجموع
 

  تكاليف الموظفين

في المائة من مجموع  ٦٨تبلغ تكاليف الموظفين زهاء   .٤٩٦
ميزانية اإلنفاق وتشكل الزيادة في التكاليف ذات الصلة والبالغة 

. مطلقةأآبر تغيير بالقيم ال) في المائة ٤٫٠(مليون دوالر  ١٧٫٦
األثر  ٢٠١١-٢٠١٠وتعكس الزيادات في تكاليف الموظفين للفترة 

الكامل آل سنتين لتكييفات التكاليف التي سبق حدوثها في هذه 
وتشمل الزيادات في التكاليف . المرحلة في فترة السنتين الجارية

- ٢٠٠٨مليون دوالر فيما يخص الفترة  ١٫٢أيضًا تحويًال قدره 
. آات في صندوق التأمين الصحي للموظفينلزيادة االشترا ٢٠٠٩

وقد أدرجت هذه الزيادة في الميزانية السابقة لكنها وردت تحت 
 .باب النفقات األخرى

  :وتشمل تكاليف الموظفين ما يلي  .٤٩٧

جميع تكاليف موظفي الفئة المهنية وموظفي الخدمة العامة  
د في المقر، الواردة في الميزانية بالتكلفة الموحدة والتي ير

  وصفها بتفصيل أآبر أدناه؛

المترجمون الفوريون وأمانات اللجان وموظفو المؤتمر  
بعقود قصيرة األمد، حيث يتماشى االعتماد المقترح لزيادة 
التكلفة مع االعتماد المقترح لموظفي الفئة المهنية وموظفي 

الخدمة العامة في المقر واالتفاقات المعقودة مع الرابطة 
  مين الشفويين المختصين بخدمة المؤتمرات؛الدولية للمترج

الموظفون المعينون محليًا، حيث يقابل االعتماد متوسط  
المعدل السنوي المتوقع لكل مكتب وإقليم وفق ما هو وارد 

  .في الجدول أعاله

  تكاليف الموظفين المحسوبة على أساس 
  التكاليف الموحدة

في تستخدم تكاليف موحدة منفصلة من أجل جميع موظ  .٤٩٨
الفئة المهنية بصرف النظر عن موقع التعيين، ومن أجل موظفي 

-٢٠١٠وتستند التكاليف الموحدة للفترة . الخدمة العامة في جنيف
مع مراعاة  ٢٠٠٨آقاعدة لها إلى التكاليف الفعلية لسنة  ٢٠١١

المخصصات المناسبة لالتجاهات المتوقعة في التضخم والتغيرات 
. ل وتشكيل الموظفين بشكل عموميفي مستحقات الموظفين وتنق

واعتمدت زيادة في التكاليف الموحدة لتغطية سنة عمل موظف في 
دوالرًا للفترة  ٢٠٥ ١٤٠دوالرًا إلى  ١٩٦ ١٧٦الفئة المهنية من 

آما اعتمدت زيادة في التكاليف الموحدة لتغطية . ٢٠١١-٢٠١٠
 ١١٧ ٥٤٠سنة عمل موظف في فئة الخدمة العامة في المقر من 

  .دوالرًا ١١٧ ٨٥٢دوالرًا إلى 
ورغم أن معدالت التكاليف الموحدة هذه تتجلى في   .٤٩٩

االعتماد الخاص بالزيادات في التكاليف، فإن التكاليف الموحدة 
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المستخدمة في التقديرات في جداول الميزانية في ملحق المعلومات 
بالنظر إلى أن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨، هي التكاليف الموحدة للفترة ١رقم 
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨رحات مقدمة بالدوالرات الثابتة للفترة المقت

يونيه، سيعاد ترتيب / وعندما يعتمد المؤتمر الميزانية في حزيران
جداول الميزانية لتعكس تكاليف الموظفين، بما في ذلك تقديرات 
الزيادات في التكاليف وأثر سعر صرف الميزانية الجديد بالنسبة 

 .٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتين 

لم يتوقع أي زيادة بالقيم الحقيقية في الراتب : ة المهنيةالفئ   .٥٠٠
األساسي لموظفي الفئة المهنية غير تكييف من أجل تغيير في 

في المائة، آما وافقت على ذلك  ٢٫٣٣الراتب األساسي قدره 
. ٢٠٠٨ديسمبر / الجمعية العامة لألمم المتحدة في آانون األول

ساسي انخفاض في معدالت وقد قابل هذه الزيادة في الراتب األ
ويجري تطبيق . تسوية مقر العمل وهي ال تتمتع بأي أثر تضخمي

الزيادات في الراتب األساسي الناشئة عن المستحقات القانونية 
 .المتصلة بطول مدة الخدمة

وتنشأ التغيرات في مؤشرات تسوية مقر العمل عن تقلبات   .٥٠١
حددها لجنة أسعار الصرف والتحرآات في تكلفة المعيشة آما ت

ونظرًا إلى أن الميزانية . الخدمة المدنية الدولية في نيويورك
موضوعة بسعر صرٍف محدد للميزانية على أساس الدوالر 

الفرنك السويسري، وآون المقترحات الجارية   األمريكي مقابل
موضوعة على أساس سعر صرف الميزانية الحالي، فليس هناك 

. في جنيف ناشئة عن هذا العامل أي تغييرات في تسوية مقر العمل
وقد وضعت االعتمادات للزيادات في تسوية مقر العمل على 

 .أساس معدل التضخم العام للموظفين في جنيف
وتحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية أيضًا معدالت تسوية   .٥٠٢

مقر العمل في المواقع الميدانية وتعكس هذه المعدالت تكلفة 
قة بين العملة المحلية والدوالر المعيشة ذات الصلة والعال

 .األمريكي

ولم يوص مجلس المعاشات التقاعدية بأي تغيير في   .٥٠٣
المعدل اإلجمالي لالشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات 
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، أو في الحصة التي تمولها 

ومن المفترض أن يستمر الوضع الراهن فيما . المنظمات األعضاء
وتستند . ٢٠١١-٢٠١٠ق بالمعدل طوال فترة السنتين يتعل

المساهمات المقدمة إلى الصندوق على مستوى األجر الداخل في 
وازداد األجر الداخل في . حساب المعاش التقاعدي لكل درجة

حساب المعاش التقاعدي للفئة المهنية والفئات العليا آما حدده 
األمم المتحدة في  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي

ويرد المزيد من . في المائة ٦٫٥٥بنسبة  ٢٠٠٨أغسطس  /آب
الزيادات السنوية المرتبطة بالتضخم المتوقع في نيويورك في 

 .٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة 

وافقت الجمعية  :تكاليف الموظفين المشترآة األخرى   .٥٠٤
العامة على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن وضع 

وقد انعكس ذلك في توقعات الفترة . الوات اإلعالة آمعدل عامع
وتمت الموافقة على الزيادة في مستوى منح . ٢٠١١-٢٠١٠

التعليم فيما يخص النفقات التي يجري تكبدها في بعض 
في  ٢٤و ٧مناطق العمالت المحددة والتي تتراوح بين  /البلدان

/ ل من آانون الثانيالمائة، مع تفعيل هذه الزيادة ابتداًء من األو
 .٢٠٠٩يناير 

أجريت الدراسة االستقصائية الشاملة  :فئة الخدمة العامة   .٥٠٥
. ٢٠٠٧األخيرة للرواتب في مرآز العمل في جنيف في سنة 

في المائة عمومًا سارية  ٠٫٥وأصبحت الزيادة الصافية التي تبلغ 
وأدرجت تقديرات . ٢٠٠٨مارس / النفاذ منذ األول من آذار

، في الرواتب ٤٩٢ي جنيف، آما جاء في الفقرة التضخم ف
وبالنظر إلى أّن معظم الموظفين . المتوقعة لموظفي الخدمة العامة

في هذه الفئة مستخدمون بصفة محلية فقد خصص اعتماد أدنى 
لتغطية إعانات المغتربين المستحقة للموظفين غير المحليين، من 

 .قبيل إجازة زيارة الوطن

ئة الخدمة العامة، ما زال األجر الداخل وبالنسبة لموظفي ف  .٥٠٦
في حساب المعاش التقاعدي المكافئ الدوالري لمجموع الراتب 
اإلجمالي المحلي، وأية عالوة لغوية أو أي بدالت اغتراب مستحقة 

ومن شأن أي تغير في أسعار صرف الدوالر األمريكي . الدفع
لمنظمات مقابل الفرنك السويسري أن يؤثر في تكاليف اشتراآات ا

  .بالدوالر األمريكي

تشكيل التكاليف الموحدة ويورد  ٤- ٢ويبين الجدول ألف   .٥٠٧
ويستند عنصر الفرنك . ٢٠٠٩-٢٠٠٨أرقامًا مقارنة عن الفترة 

السويسري من عناصر التكاليف الموحدة للفئة المهنية إلى سعر 
. فرنكًا سويسريًا مقابل دوالر الواليات المتحدة ١٫٢٣صرٍف قدره 

اصر التكاليف الموحدة لفئة الخدمة العامة فهي بالفرنك أما عن
  .السويسري

وبالنسبة إلى موظفي فئة الخدمة العامة المتواجدين في   .٥٠٨
الميدان، تم استخدام جداول األجور األآثر حداثة في آل موقع مع 
تقديم االعتمادات والتكييفات من أجل تيسير التضخم المتوقع 

 .بالدوالر األمريكي
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  مع تكاليف موحدة  ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠٠٩-٢٠٠٨تشكيل التكاليف الموحدة للفترتين   :٤-٢ل ألف الجدو
 منقحة بشأن صندوق التأمين الصحي للموظفين

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية الفترة فئة الموظفين
  بدوالر الواليات المتحدة بسعر

  فرنكًا سويسريًا ١٫٢٣

   ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية الفترة 
  تحدة بسعربدوالر الواليات الم

  فرنكًا سويسريًا ١٫٢٣

     الفئة المهنية

692 03688 87 الرواتب األساسية
916 49050 49 تسوية مقر العمل
328 4402 2 عالوات اإلعالة

768 10030 29 اشتراك منظمة العمل الدولية في صندوق المعاشات التقاعدية
  اشتراك منظمة العمل الدولية في التأمين الصحي للموظفين 

048 9606 4 وغيره من التأمينات
252 3309 7 منح التعليم والسفر الدراسي

136 82017 15 السفر وعالوات االنتقال ومدفوعات نهاية الخدمة
140 176205 196 المجموع

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية الفترة 
 )بالفرنك السويسري(

   ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية الفترة 
 )بالفرنك السويسري(

     فئة الخدمة العامة

980 472106 107 الرواتب األساسية
872 9327 7 عالوات اإلعالة

516 56421 21 اشتراك منظمة العمل الدولية في صندوق المعاشات التقاعدية
  اشتراك منظمة العمل الدولية في التأمين الصحي للموظفين 

536 0084 4 وغيره من التأمينات
404 4041 1 منح التعليم والسفر الدراسي

652 1962 2 السفر وعالوات االنتقال ومدفوعات نهاية الخدمة
960 576144 144 المجموع

  متحدة بدوالر الواليات ال ١١٧  ٥٤٠ 
 فرنكًا سويسريًا ١٫٢٣بسعر

  بدوالر الواليات المتحدة  ١١٧  ٨٥٢
 فرنكًا سويسريًا ١٫٢٣بسعر 

  التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

  السفر في مهام رسمية

في المائة سنويًا بشأن تكاليف  ٣اعُتمدت نسبة تضخم تبلغ   .٥٠٩
مكتب  بطاقات السفر، ويعكس ذلك الزيادة المتوقعة التي يحددها

األمم المتحدة في جنيف، استنادًا إلى بيانات صادرة عن اتحاد 
آما جرى اعتماد زيادات لبدالت اإلقامة . النقل الجوي الدولي

لتعكس الزيادات الحقيقية في معدالت بدالت اإلقامة اليومية في 
وتتصل . مختلف المواقع التي تعمل فيها منظمة العمل الدولية

قعة فقط بسفر أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة زيادات التكلفة المتو
الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات والمشارآين في 

 .االجتماعات القطاعية والتقنية

  الخدمات التعاقدية

تستند الزيادات في تكاليف عقود التعاون الخارجي إلى   .٥١٠
 .المعدل السنوي للتضخم المتوقع في سويسرا

  مصروفات التشغيل العامة
بعد إعادة تقييم لتوقعات الميزانية المعدة : زيت الوقود   .٥١١

وآنتيجة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالنسبة إلى زيت الوقود في ميزانية الفترة 
للتقلبات التي تشهدها أسعار البترول حاليًا في األسواق، اتخذ قرار 
بعدم توقع زيادة في التكاليف في الميزانية بالنسبة إلى زيت 

، ارتفعت تكاليف البترول إلى مستويات ٢٠٠٨وخالل عام . الوقود
وبالرغم من أّن . أعلى مما آان متوقعًا، غير أنها عادت فانخفضت

أسعار الوقود متقلبة بشكل آبير، من المتوقع اآلن أن تظل 
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨التكاليف ضمن توقعات الميزانية المقدمة للفترة 

ة من في المائ ٢٠وعلى افتراض أّن التقلب يبقى ضمن مستوى 
 .األسعار الحالية، فال يحتمل أن يستلزم ذلك أي زيادة

في جنيف، استخدمت المعدالت التي : مرافق أخرى   .٥١٢
وافقت عليها األمم المتحدة، آما تم الحصول عليها من الموردين 

في المائة  ٤في المائة للمياه و ٣المحليين، للسماح بزيادة بنسبة 
بنسبة  ٢٠٠٩دة في عام آما قدمت عالوة لزيادة وحي. للكهرباء
وبالنسبة للمواقع الميدانية، . في المائة في تكاليف الكهرباء ٢٢٫٧

من المفترض أن تزيد معدالت تكاليف المياه والكهرباء وفقًا 
  .للمعدل المحلي للتضخم بموجب توقعات صندوق النقد الدولي
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في المائة لتكاليف  ٤٫٤قدرت زيادة بنسبة : االتصاالت   .٥١٣
ويقدر أن تزيد تكاليف وسائل . دبلوماسية ورسوم البريدالحقيبة ال

االتصال األخرى، مثل الهاتف، بما يتمشى مع التضخم 
وقد قابل انخفاض تكاليف الوحدات زيادة في الطلبات . السويسري

على الربط الحاسوبي الخلوي لالتصال الصوتي وتداول البيانات 
تستند إلى المعدل  وللمواقع الميدانية زيادة مقّدرة. واستخدامه

 .المحلي للتضخم

خصصت اعتمادات لتغطية الزيادات التعاقدية : اإليجار   .٥١٤
في اإليجار والتكاليف المتزايدة في أعقاب تغيير المواقع ألسباب 

 .أمنية

 اللوازم والمواد واألثاث والمعدات

  لوازم الورق والطباعة والمجالت الدورية 
  والصحف وما إلى ذلك

في المائة سنويًا  ٨دة متوسطة بنسبة يقّدر حدوث زيا  .٥١٥
وتم تطبيق زيادات التضخم المحلي . لتكاليف الورق وفقًا لنوعيته

ويتواصل ارتفاع تكلفة المواد البحثية . على اللوازم المكتبية
والموارد، والسيما المجالت، بمعدل أعلى بكثير من التضخم 

اآات وقد ازدادت الكتب والمجالت وغيرها من االشتر. العام
 .في المائة ١٠٫٤بمتوسط سنوي قدره 

  اقتناء األثاث والمعدات
وفقًا التجاهات األسعار الجارية، لم تعتمد أي زيادات   .٥١٦

وتم افتراض الزيادات في . بالنسبة لمعدات معالجة البيانات
التكاليف المتعلقة باقتناء األثاث وغير ذلك من المعدات وفقًا 

 .لمعدالت التضخم المحلية المحددة

  الزماالت والمنح ومشاريع التعاون التقني 
  في الميزانية العادية

تتضمن أنشطة التعاون التقني في الميزانية العادية   .٥١٧
وأفضت الزيادات . مكونات في الميدان وفي المقر على السواء

 ٤٫٤٨المتوقعة في التكاليف باالستناد إلى الموقع إلى زيادة بنسبة 
في  ٢٫٥٢يادات في التكاليف قدرها وقد جرى اعتماد ز. في المائة

المائة سنويًا بالدوالر فيما يتعلق باإلسهام في مرآز التدريب التابع 
لمنظمة العمل الدولية في تورينو، بما يعكس التضخم المتوقع في 

وقد زادت المساهمات لتغطية المكونات غير المتصلة . إيطاليا
األمريكية  بالموظفين من مكونات اإلسهام في مرآز البلدان

في المائة  ٧٫٠للبحوث والتوثيق بشأن التدريب المهني بنسبة 
ونظرًا . سنويًا لتغطية التضخم المحلي بالدوالرات في أوروغواي

إلى أّن تكاليف التدريب تشمل بصورة رئيسية عناصر السفر 
والمشورة والطباعة، فقد جرى تطبيق معدالت التضخم المتصلة 

ر في تحديد مستوى الزيادة في التكلفة بكل عنصر من هذه العناص
 .لهذا البند

  بنود أخرى في الميزانية

يتكون هذا البند أساسًا من األنشطة اإلدارية المشترآة   .٥١٨
أي لجنة الخدمة المدنية الدولية (داخل منظومة األمم المتحدة 

واللجنة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة ومجلس الرؤساء 
يش المشترآة التابعة لألمم المتحدة وما إلى التنفيذيين ووحدة التفت

وقد استخدمت تقديرات الميزانية الخاصة بهذه الهيئات ). ذلك

آأساس، حيثما توفرت هذه التقديرات، مع حساب الزيادات في 
التكاليف على أساس معدل التضخم العام المفترض في مواقع 

المائة  في ١٫٨في المائة بالنسبة لجنيف و ٠٫٦٧(مختلف الهيئات 
باإلضافة إلى ذلك، حدثت تعديالت طفيفة في ). بالنسبة لنيويورك

آما ُرصد مبلغ قدره . توزيع التكاليف على الوآاالت المشارآة
دوالر لتغطية زيادة تكاليف اشتراك منظمة  ٦٦٤٠٠٠حوالي 

العمل الدولية في صندوق التأمين الصحي المخصص للموظفين 
عدد المتقاعدين وارتفاع تكاليف  المتقاعدين بالنظر إلى زيادة

-٢٠٠٨وبعد السماح بتكرار الزيادات في التكاليف للفترة . التقاعد
، من ٤٩٦مليون دوالر الواردة في الفقرة  ١٫٢التي تبلغ  ٢٠٠٩

 ١٫٨شأن الزيادة اإلجمالية في تكاليف تأمين المتقاعدين أن تبلغ 
 .مليون دوالر

 ٣٣٦٠٠٠قدار وازدادت تكاليف مراجعة الحسابات بم  .٥١٩
دوالر إلدراج مراجعات سنوية للحسابات تسمح بتنفيذ المعايير 
المحاسبية الدولية للقطاع العام وبدعم مراجع الحسابات الخارجي 

 .للجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

  التأمين الصحي للموظفين

يجدر التذآير بأّن مجلس اإلدارة أحيط علمًا، في دورته   .٥٢٠
زيادة يعتد بها في اشتراآات منظمة العمل ، بالحاجة إلى ٢٩٨

الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت وغيرهما من األعضاء 
المنتسبين إلى صندوق التأمين الصحي للموظفين من أجل ضمان 

وترجم هذا إلى زيادة . ٢٠١١نتيجة تشغيل متوازنة حتى سنة 
تين ماليين دوالر لفترة السن ٦مقترحة في اشتراك المكتب بمبلغ 

وقد أظهرت دراسة إآتوارية أنه، دون الزيادة . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
مليون  ٩٫٣المطلوبة، سيكون من المعقول توقع عجز يتعدى 

من شأنه أن يعرض  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر على مدى فترة السنتين 
للخطر قدرة الصندوق على المحافظة على مالءته فوق الحد 

 .األدنى القانوني

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ليها للفترة وشملت الميزانية الموافق ع  .٥٢١
ماليين دوالر، آإجراء إلعادة التوازن المالي  ٤اعتمادًا بمبلغ 

وآان هذا المبلغ قد خفض من . لصندوق التأمين الصحي للموظفين
ماليين دوالر مقترح في سياق قيود الميزانية لفترة السنتين  ٦

مع األخذ في االعتبار الرصيد المؤجل للميزانيات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 .حقةالال

  التدابير المنفذة لتحسين وضع صندوق 
  التأمين الصحي للموظفين

يتم المحافظة على مالءة صندوق التأمين الصحي   .٥٢٢
للموظفين من خالل صندوق للضمان، يجب أال تقل مبالغه في 
نهاية السنة عن سدس مجموع اإلعانات المدفوعة على مدى فترة 

باستمرار نتائج وقد سجل الصندوق . السنوات الثالث األخيرة
، وتجاوزت اإلعانات ٢٠٠٧و ٢٠٠٠تشغيلية ضعيفة بين عامي 

وبدأ الصندوق يسّيل . ٢٠٠٧وحتى  ٢٠٠٣االشتراآات من 
. من أجل دفع المستحقات ٢٠٠٤أصول صندوق الضمان في سنة 

، ما ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول ٣١وبلغ رصيد الصندوق، في 
ان ذلك الرصيد أعلى من وفي حين آ. مليون دوالر ٢٩٫٤مقداره 

مليون، آان أقل من المتوسط  ١٩٫٨الحد األدنى القانوني البالغ 
في المائة بين  ٢٦مليون بنسبة بلغت  ٣٩٫٦المرغوب فيه والبالغ 

 .الحدين األعلى واألدنى للمتطلبات القانونية

وبغية تجنب تراجع في رصيد صندوق الضمان يصل إلى   .٥٢٣
، تم اتخاذ تدابير لزيادة االشتراآات أقل من الحد األدنى القانوني

/ في صندوق التأمين الصحي للموظفين منذ األول من آانون الثاني
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وجرى، في األساس، تقييم اشتراآات منفصلة . ٢٠٠٨يناير 
للمعالين المعترف بهم، الذين آانت تشملهم في السابق التغطية 

ابير مع وتتمشى هذه التد. تلقائيًا مع الموظف أو الموظف األسبق
ماليين دوالر، إلى  ٤االشتراآات المتزايدة من المكتب والبالغة 

، سيتم تنفيذ ٢٠١٠ومنذ عام . جانب االشتراآات من الموظفين
تكييف آخر لالشتراآات المقتطعة لألخذ بعين االعتبار عدد األوالد 

وتهدف إعادة الهيكلة هذه . المعالين والمؤمنين من خالل الصندوق
راك إلى توزيع الزيادة المطلوبة في إجمالي لنظام االشت

االشتراآات بشكل أآثر إنصافًا، استنادًا إلى عدد أفراد األسرة 
 .المؤمن عليهم

مليون دوالر ما فوق التضخم  ٢٫٢ويدرج مبلغ بقيمة   .٥٢٤
العادي تحت باب تكاليف الموظفين، في المقترحات الحالية لتغطية 

والتي  ٢٠١٠ذها منذ عام حصة المكتب من التدابير الواجب تنفي
ويتم تقييم اشتراك المكتب في . ستحافظ على مالءة الصندوق

في المائة من اشتراآات الموظفين النشطين  ١٠٠الصندوق بنسبة 
 .في المائة من اشتراآات الموظفين المتقاعدين ٢٠٠وبنسبة 
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٩ 
  بنود أخرى 
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 المجموع

 دوالر أمريكي دوالر أمريكيدوالر أمريكي دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي دوالر أمريكيدوالر أمريكي    
 الميزانية العادية - الجزء األول 

 أجهزة رسم السياسات
 872 245 12 - 580 20 - - 770 82 438 666 1 642 426 1 280 85 162 964 8 09-2008 مؤتمر العمل الدولي

 2010-11 8 319 043 85 280 1 426 642 1 666 438 82 770 - - 20 580 - 11 600 753 

 950 283 5 - - - - - 404 109 - 701 526 2 845 647 2 09-2008 مجلس اإلدارة

 2010-11 2 256 996 2 526 701 - 109 404 - - - - - 4 893 101 

 156 802 - - - - 048 8 545 126 430 133 614 165 519 368 09-2008 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

 2010-11 420 344 250 701 81 805 212 508 10 595 - - - - 975 953 

 753 108 3 - 309 59 - 661 9 - - - 765 15 018 024 3 09-2008 الخدمات القانونية

 2010-11 2 937 387 16 993 17 906 - - - - 58 748 - 3 031 034 

 779 490 50 - 211 863 - 124 483 662 221 906 558 807 852 337 34 732 476 47 09-2008 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق
 2010-11 44 851 767 34 337 1 613 223 558 906 221 662 483 124 - 822 589 - 48 585 608 

 510 931 71 - 100 943 - 785 492 480 312 293 461 2 879 412 2 697 827 2 276 481 62 09-2008 مجموع أجهزة رسم السياسات
 2010-11 58 785 537 2 914 012 3 139 576 2 547 256 315 027 483 124 - 901 917 - 69 086 449 

 األهداف االستراتيجية
 عات التقنيةالقطا

 152 829 42 - 927 977 2 - 338 401 038 162 - 243 163 4 558 331 1 048 793 33 09-2008 العمالة
 2010-11 32 537 902 1 272 912 5 587 643 - 140 038 401 338 - 2 971 064 - 42 910 897 

 777 743 30 - 324 830 1 - 620 118 654 23 370 10 023 257 1 799 551 987 951 26 09-2008 ية االجتماعيةالحما
 2010-11 25 662 590 546 253 2 540 437 15 370 23 654 97 560 - 1 881 861 - 30 767 725 

 662 176 48 - 811 688 9 - 370 76 742 6 919 309 2 487 057 2 201 047 1 132 990 32 09-2008 عيالحوار االجتما
 2010-11 33 463 793 781 720 2 659 896 2 347 285 6 742 65 870 - 9 715 166 - 49 040 472 

 871 920 32 - 601 952 1 - 190 153 - 540 54 591 349 2 707 091 1 242 319 27 09-2008 لحقوق األساسية في العملالمعايير والمبادئ وا

 2010-11 26 522 003 710 779 3 743 679 2 809 - 101 047 - 1 951 443 - 33 031 760 
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 مج المشترآة بين القطاعاتالبرا

 098 387 23 - 756 375 - 109 190 375 198 1 186 115 943 173 3 205 190 524 143 18 09-2008 االتصاالت والمعلومات العامة
 2010-11 17 701 828 192 164 3 297 061 88 202 999 101 147 536 - 376 528 - 22 802 420 

 272 287 9 - 120 163 - 533 23 357 12 485 709 994 34 052 98 731 245 8 09-2008 الشراآات والتعاون اإلنمائي
 2010-11 7 840 969 81 727 232 182 703 549 10 715 16 956 - 168 993 - 9 055 091 

 967 651 2 - 450 219 - 696 20 764 1 072 2 628 260 929 92 428 054 2 09-2008 المساواة بين الجنسين
 2010-11 2 054 428 72 929 298 297 2 072 1 764 15 696 - 206 781 - 2 651 967 
  م إصالح األمم المتحدة والبرامج المشترآة دع

 293 673 2 - - - - - - - 796 363 497 309 2 09-2008 بين الوآاالت
 2010-11 1 145 565 210 000 - - - - - 18 437 - 1 374 002 

 508 134 5 - 508 134 5 - - - - - - - 09-2008 المعهد الدولي للدراسات العمالية
 2010-11 - - - - - - - 5 134 508 - 5 134 508 

 513 320 6 - 513 320 6 - - - - - - - 09-2008 مرآز التدريب الدولي للمنظمة، تورينو
 2010-11 - - - - - - - 6 320 513 - 6 320 513 

 359 627 6 - 151 250 - 735 95 - - 223 628 273 229 977 423 5 09-2008 تكامل السياسات
 2010-11 5 942 208 261 402 444 222 - - 98 963 - 115 644 - 6 862 439 

 317 073 8 - 079 229 - 570 212 - - 735 758 453 128 480 744 6 09-2008 اإلحصاءات
 2010-11 6 569 400 112 541 1 218 791 - - 212 570 - 227 884 - 8 341 186 

 180 225 1 - - - - - - 027 140 801 692 352 392 09-2008 عات التقنيةاحتياطي االجتما
 2010-11 392 352 692 801 140 027 - - - - - - 1 225 180 

 969 050 220 - 240 142 29 - 161 292 1 930 404 1 572 201 3 894 823 14 774 817 5 398 368 164 09-2008 مجموع البرامج التقنية
 2010-11 159 833 038 4 935 228 20 162 235 3 159 287 1 182 014 1 157 536 - 29 088 822 - 219 518 160 

 األقاليم والتعاون التقني
 363 423 59 130 23 583 407 8 - 575 459 003 321 666 947 4 137 020 1 500 412 1 769 831 42 09-2008 البرامج الميدانية في أفريقيا

 2010-11 42 940 007 1 412 500 2 892 109 4 925 324 321 003 459 575 - 8 407 143 58 130 61 415 791 
 973 962 48 - 337 751 6 - 087 169 677 302 604 242 4 569 564 1 107 074 1 592 858 34 09-2008 لميدانية في األمريكتينالبرامج ا

 2010-11 35 150 395 1 110 398 2 545 477 3 978 380 241 305 124 578 - 6 763 031 - 49 913 564 
 587 767 11 - 543 887 1 - 994 65 011 55 908 445 137 330 254 255 740 727 8 09-2008 البرامج الميدانية في الدول العربية

 2010-11 9 049 775 252 254 1 034 909 525 732 28 898 51 000 - 1 903 049 - 12 845 617 
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 736 130 53 - 068 085 6 - 009 405 060 477 211 091 5 369 392 2 439 332 1 580 347 37 09-2008 البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ

 2010-11 36 965 173 1 266 889 3 606 664 5 343 492 463 724 401 359 - 6 099 405 - 54 146 706 

 294 868 18 - 212 281 1 - 580 118 191 78 895 545 1 832 054 1 572 428 012 361 14 09-2008 البرامج الميدانية في أوروبا وآسيا الوسطى

 2010-11 15 613 939 156 778 818 359 1 156 193 24 556 55 898 - 1 312 531 - 19 138 254 

 953 152 192 130 23 743 412 24 - 245 218 1 942 233 1 284 273 16 044 362 6 872 502 4 693 126 138 09-2008 مجموع األقاليم والتعاون التقني

 2010-11 139 719 289 4 198 819 10 897 518 15 929 121 1 079 486 1 092 410 - 24 485 159 58 130 197 459 932 

 خدمات الدعم
 245 297 22 - 960 201 - 918 244 - 325 019 3 736 931 5 786 93 520 805 12 09-2008 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  2010-11 12 963 744 75 000 5 048 077 2 950 000 - 244 918 - 258 075 200 000 21 739 814 

 449 175 39 - 562 274 - 664 757 136 033 1 471 090 17 115 156 852 71 649 791 19 09-2008 اإلدارة الداخلية

 2010-11 19 496 961 71 852 1 126 881 15 686 062 826 508 606 131 - 381 668 - 38 196 063 

 245 260 2 - 514 31 - 170 11 - 174 13 946 28 161 19 280 156 2 09-2008 رياتالمشت

  2010-11 2 043 736 40 000 56 506 15 500 - 8 000 - 39 997 - 2 203 739 

 939 732 63 - 036 508 - 752 013 1 136 033 1 970 122 20 797 116 6 799 184 449 753 34 09-2008 مجموع خدمات الدعم
  2010-11 34 504 441 186 852 6 231 464 18 651 562 826 508 859 049 - 679 740 200 000 62 139 616 

 861 936 475 130 23 019 063 54 - 158 524 3 008 672 3 826 597 39 735 302 27 445 505 10 540 248 337 09-2008 مجموع األهداف االستراتيجية

 2010-11 334 056 768 9 320 899 37 291 217 37 739 970 3 088 008 3 108 995 - 54 253 721 258 130 479 117 708 

 خدمات اإلدارة
 799 199 8 - 218 116 - 120 14 184 9 654 510 992 057 1 999 216 632 274 6 09-2008 اإلدارة العامة

  2010-11 6 842 183 206 149 282 231 510 654 8 725 13 414 - 131 448 - 7 994 804 

 797 948 20 - 638 625 2 - 779 149 521 5 961 228 579 359 241 149 078 430 17 09-2008 تنمية الموارد البشرية

  2010-11 16 461 678 145 186 810 389 157 517 5 271 55 425 - 2 595 824 - 20 231 290 

 573 531 13 - 479 191 - 471 27 - 477 93 701 124 651 15 794 078 13 09-2008 الخدمات المالية

  2010-11 12 397 724 15 651 436 999 67 485 - 27 471 - 247 954 - 13 193 284 

 567 879 7 - 563 110 - 898 44 - 149 36 445 87 981 60 531 539 7 09-2008 البرمجة واإلدارة
  2010-11 7 382 259 60 981 259 071 22 534 - 44 898 - 146 622 - 7 916 365 
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 864 482 1 - 228 17 - - - - 173 258 - 463 207 1 09-2008 مكتب المدير التنفيذي، التنظيم واإلدارة

  2010-11 1 207 463 - 214 387 - - - - 23 942 - 1 445 792 

 600 042 52 - 126 061 3 - 268 236 705 14 241 869 890 887 1 872 442 498 530 45 09-2008 ت اإلدارةمجموع خدما

 2010-11 44 291 307 427 967 2 003 077 758 190 13 996 141 208 - 3 145 790 - 50 781 535 

 شراف والتقييماإل
 590 126 2 - 255 28 - - - - 131 131 176 45 028 922 1 09-2008 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف

 2010-11 1 922 029 45 176 120 944 - - - - 38 441 - 2 126 590 

 805 229 - - - - - - - 423 50 382 179 09-2008 شرافاللجنة االستشارية المستقلة لإل

 2010-11 249 382 50 423 - - - - - - - 299 805 

 473 177 - 500 2 - - - - 272 39 228 8 473 127 09-2008 المسائل المتعلقة باألخالقيات

 2010-11 127 473 - 47 451 - - - - 2 549 - 177 473 

 937 743 1 - 992 24 - - - - 621 108 940 76 384 533 1 09-2008 التقييم

 2010-11 1 524 472 76 940 199 054 30 668 - 1 831 134 

 805 277 4 - 747 55 - - - - 024 279 767 180 267 762 3 09-2008 مجموع اإلشراف والتقييم

 2010-11 3 823 356 172 539 367 449 - - - - 71 658 - 4 435 002 

 984 402 35 991 339 26 873 718 997 019 6 - - - 696 735 216 4 211 584 1 09-2008 اعتمادات الميزانية األخرى

 2010-11 1 579 509 4 216 726 869 - - - 6 019 997 732 402 26 339 991 35 402 984 

 583 428 5- - - - - - - - - 583 428 5- 09-2008 تسوية تجدد الموظفين

 2010-11 -5 428 583 - - - - - - - - -5 428 583 

 177 163 634 121 363 26 865 841 58 997 019 6 211 253 4 193 999 3 360 928 42 224 618 32 997 960 13 209 178 445 09-2008 مجموع الجزء األول

 2010-11 437 107 894 12 839 633 43 528 188 41 045 416 3 417 031 3 733 327 6 019 997 59 105 488 26 598 121 633 395 095 

 المصروفات الطارئة - الجزء الثاني 
 000 875 000 875 - - - - - - - - 09-2008 المصروفات الطارئة

  2010-11 - - - - - - - - 1 375 000 1 375 000 
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 صندوق رأس المال العامل - الجزء الثالث 
 - - - - - - - - - - 09-2008 صندوق رأس المال العامل

 2010-11 - - - - - - - - - - 
 

 177 038 635 121 238 27 865 841 58 997 019 6 211 253 4 193 999 3 360 928 42 224 618 32 997 960 13 209 178 445 09-2008 )األجزاء األول والثاني والثالث(المجموع 
 2010-11 437 107 894 12 839 633 43 528 188 41 045 416 3 417 031 3 733 327 6 019 997 59 105 488 27 973 121 634 770 095 

 ةت المؤسسية والبنود اإلستثنائياالستثمارا - الجزء الرابع 
 

 905 809 2 - 927 382 1 - - 626 034 1 - - - 352 392 09-2008 األمن

 2010-11 392 352 - - - 1 034 626 - - 1 582 927 - 3 009 905 

 650 540 2 - 650 540 2 - - - - - - - 09-2008 المرافق األساسية

 2010-11 - - - - - - - 3 000 000 - 3 000 000 

 874 810 614 203 387 260 - - - - - - 873 346 09-2008 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 2010-11 950 000 - - - - - - - - 950 000 

 193 325 - - - - - - - - 193 325 09-2008 إجراءات متابعة الدورة البحرية للمؤتمر

 2010-11 - - - - - - - - - - 

 201 205 - - - - - - - 085 10 116 195 09-2008 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 2010-11 - - - - - - - - - - 

 823 691 6 614 203 964 183 4 - - 626 034 1 - - 085 10 534 259 1 09-2008 مجموع الجزء الرابع
 2010-11 1 342 352 - - - 1 034 626 - - 4 582 927 - 6 959 905 

 000 730 641 735 441 27 829 025 63 997 019 6 211 253 4 819 033 5 360 928 42 224 618 32 082 971 13 743 437 446 09-2008 )األجزاء من األول إلى الرابع(مجموع 
 2010-11 438 450 246 12 839 633 43 528 188 41 045 416 4 451 657 3 733 327 6 019 997 63 688 415 27 973 121 641 730 000 

 179 114 669 022 513 28 809 020 67 997 019 6 088 878 3 285 864 4 356 857 44 017 295 44 802 659 13 803 005 456 إعادة تقدير التكاليف
 

 





 ٤ ملحق المعلومات رقم

 
107 

 

 العادية الميزانية في التقني التعاون موارد عن موجز
٢٠١١- ٢٠١٠ ٢٠١١- ٢٠١٠ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

  المعاد تقديرها ( )٢٠٠٩-٢٠٠٨الر للفترة بالسعر الثابت للدو(
))بدوالر الواليات المتحدة(

 

 786 478 2 526 320 2 526 320 2 العمالة

 620 368 1 240 281 1 240 281 1 تماعيةالحماية االج

 491 820 8 340 257 8 340 257 8 الحوار االجتماعي

 615 141 2 160 005 1602 005 2 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

 176 465 5 043 116 0435 116 5 األنشطة الخاصة بالعمال

 346 519 1 342 422 1 342 422 1 دئ والحقوق األساسية في العملالمعايير والمبا

 976 114 635 107 635 107 المساواة بين الجنسين

 359 104 696 97 696 97 تكامل السياسات

 358 005 8 250 494 7 250 494 7 البرامج الميدانية في أفريقيا

 512 536 4 875 246 4 875 246 4 امج الميدانية في األمريكتينالبر

 498 839 1 054 722 1 054 722 1 البرامج الميدانية في الدول العربية

 455 595 5 209 238 5 209 238 5 البرامج الميدانية في آسيا والمحيط الهادئ

 113 065 1 110 997 110 997 البرامج الميدانية في أوروبا وآسيا الوسطى

  33 185 277 33 185 277 35 448 514 
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  برنامج ومستويات االنفاق تطور ال

   ١)٢٠١١-١٩٩٠( الحقيقية بالقيم البرنامج تطور
 )١٩٩١-١٩٩٠قاعدة الصفر هي البرنامج والميزانية المعتمدان للفترة (

 
 .ميزانية اإلنفاق بالدوالر الثابت باستثناء الزيادات في التكاليف وتقلبات أسعار الصرف   ١

  المدرجة في ميزانيات فترات السنتينالنسب المئوية للزيادات في التكلفة 

  



 ٢٠١١- ٢٠١٠مقترحات المدير العام للفترة  - البرنامج والميزانية 
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  ١الدوالر األمريكي/ أثر تقلبات سعر صرف الفرنك السويسري

  
الدوالر / يبين هذا الجدول التغيرات بالنسب المئوية في القيمة اإلسمية لميزانية المصروفات، الناشئة عن التقلبات في سعر صرف الفرنك السويسري   ١

في المائة نتيجة ضعف سعر صرف الدوالر  ٤٫٨للميزانية زيادة قدرها  االسمي، يبين المستوى ٢٠٠٧-٢٠٠٦ل، في الفترة وعلى سبيل المثا. األمريكي
  . الفرنك السويسري/ األمريكي

  
  
  
  
  


