
 

وتحسين  منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 
على االنترنت وآل وثائق مجلس اإلدارة متاحة . والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية مجلس اإلدارةأعضاء لذا يرجى من . الفعالية

 .www.ilo.org: على العنوان

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
GB.319/PFA/2 :الوثيقة 2013أآتوبر/ تشرين األول16-31 ، جنيف،  319الدورة

  قسم البرنامج والميزانية واإلدارة
PFA جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

٢٠١٣ سبتمبر/ أيلول ٢ :التاريخ
إنكليزي :األصل

 األعمال جدول من الثاني البند

 خطوات نحو إطار سياسة استراتيجي جديد

 غرض الوثيقة 
تقدم هذه الوثيقة معلومات وتثير تساؤالت حول الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إعداد خطة 

ومجلس اإلدارة مدعو إلى . ٢٠١٥العمل الدولية لفترة ما بعد عام استراتيجية متوسطة األجل لمنظمة 
 .بشأن آيفية المضي قدمًا اتهتقديم وجهات نظره وإرشاد

  .واإلدارةوالدعم االستراتيجية األربعة والتنظيم  جميع األهداف :الهدف االستراتيجي المعني

 . مجلس اإلدارة إرشاداتب القادمسوف يستنير إعداد إطار السياسة االستراتيجي  :االنعكاسات السياسية

 .ال توجد :االنعكاسات القانونية

  .ال توجد انعكاسات مباشرة :االنعكاسات المالية

  .مجلس اإلدارة اترهنًا بإرشاد :القرار المطلوب

 . مجلس اإلدارة اتباالستناد إلى إرشادسوف ُيطلب من المكتب اتخاذ إجراءات،  :إجراء المتابعة المطلوب

 .إدارة البرمجة االستراتيجية واإلدارة :الوحدة مصدر الوثيقة

  ).٢٥-٢٣الفقرات (تقارير اللجنة : مسائل متصلة بلجنة التفتيش المشترآة -  GB.319/PFA/9الوثيقة  :الوثائق ذات الصلة

 

 





GB.319/PFA/2 

 

1 GB319-PFA_2_[PROGR-130902-1]-Ar.docx  

  ماهية الخطة االستراتيجية؟
ترسي الخطة االستراتيجية التوجه العام الرامي إلى تحقيق عدد محدد من الغايات واألهداف، إلى جانب إطار  .١

االستراتيجية والية منظمة بعينها  وتراعي الخطة. للرصد والتقييم بغية قياس التقدم المحرز مع مرور الوقت
 .وميزتها النسبية، والدروس المستخلصة من تجارب الماضي والموارد المتوقعة

 ٢٠٣٠ويمكن للخطة االستراتيجية أن تنقل رؤية الهدف المنشود، مثل القضاء على الفقر المدقع بحلول عام  .٢
؛ )الفاو( نظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالقضاء على الجوع بالنسبة إلى موبالنسبة إلى البنك الدولي؛ 

 .ألمم المتحدةبالنسبة ل، ٢٠١٥أهداف التنمية لما بعد عام و

البرامج والميزانيات لفترات  ضمنه دتـُحدوالخطة االستراتيجية عبارة عن أداة تخطيط ترسي اإلطار الذي  .٣
آما ُتستخدم إلرشاد عملية حشد الموارد وتخصيصها نحو األولويات . السنتين، وآيفية تقييم التقدم المحرز

 .المتفق عليها والنتائج الواجب تحقيقها خالل فترة التخطيط

  ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في الماضي؟
لمدة ست سنوات، مثل تلك  متوسطة األجل خطط استراتيجية اآتسبتها بفضللمنظمة العمل الدولية خبرة  .٤

وآانت عبارة عن ). صفحة ١٠٠وتجاوزت آل خطة ( ١٩٩٥- ١٩٩٠وللفترة  ١٩٨٧-١٩٨٢المعدة للفترة 
التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية، وترافقها أساسًا  الرئيسيةخطط ومقترحات مفصلة تغطي آافة البرامج 

 .مؤقتةميزانيات 

، مع اعتماد اإلدارة والميزنة القائمة على النتائج، قدمت منظمة العمل الدولية خطتين ٢٠٠٢ومنذ عام  .٥
اسم أطر السياسة من ذلك الحين أصبح ُيطلق عليهما  -  على النتائج اناستراتيجيتين ألربع سنوات تقوم

وتشمل هاتان الخطتان . لتواليعلى ا ٢٠٠٩-٢٠٠٦والفترة  ٢٠٠٥-٢٠٠٢الفترة  انتغطي - االستراتيجية
والمؤشرات، تتبدل مع آل وثيقة تعنى  الحصائلاستراتيجيات واسعة النطاق وإطارًا للنتائج مكونًا من 

 .بالبرنامج والميزانية، تحت آل خطة

لنتائج لمدة لت منظمة العمل الدولية إطارًا أرس، ٢٠١٥-٢٠١٠إطار السياسة االستراتيجي للفترة  باعتمادو .٦
ويضع إطار النتائج هذا . نوات، مصممًا لكي يبقى ثابتًا خالل ثالث فترات متتالية من فترات السنتينست س

هرمية مستمدة من األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية من خالل مجموعة من النتائج 
جلس اإلدارة والخبرة التي م اقدمه ات التيوآان من شأن اإلرشاد. لمؤشرات، التي ُحددت بشأنها األهدافل

الضعف األساسية في إطار النتائج، مواطن الضوء على مواطن القوة و تاآتسبها المكتب حتى اليوم، أن سلط
 . ١والتي يرد ملخص عنها في الجدول 

  إطار نتائج منظمة العمل الدولية،  فيلضعف األساسية امواطن مواطن القوة و  :١الجدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٠السياسة االستراتيجي للفترة الواردة في إطار 

  مواطن القوة
  .نتيجة ١٩برنامج العمل الالئق في 
  .فترات السنتين طوالمقارنة أداء منظمة العمل الدولية من إطار نتائج مستقر يمّكن 

التخطيط والرصد وتقديم قياس تحسن األداء، استنادًا إلى المؤشرات ومعايير القياس المطبقة على مستوى المكتب من أجل حفز 
  .التقارير والتقييم

  .التشديد على االستخدام المتكامل لكافة الموارد المتاحة لتحقيق نتائج محددة
  مواطن الضعف

  .مرونة محدودة لتلبية االحتياجات المتنامية من دون المساس بقياس األداء
حين تعكس على نحو غير آاٍف مسائل عالم العمل المشترآة للمكتب في المقر، في ) السابق(تعكس النتائج بشكل آبير الهيكل 

  .بين المواضيع
  .صعوبة قياس األبعاد النوعية للنتائج واالستخدام المحدود للمعلومات الكمية

  .معلومات عن العمل الذي يسهم في أآثر من نتيجة واحدةة في اليضآلة نسب
مشاريع التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية والخطط ولالئق اتساق ضعيف مع دورات التخطيط للبرامج القطرية للعمل ا

  .تعقيد التخطيط والتبليغ الموحدين ضمن المكتب والعمل المشترك بين الوآاالتواالستراتيجية لألمم المتحدة، 
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  اديق ـاالت والصنـالوآالذي تقوم به ما 
  والبرامج األخرى لألمم المتحدة؟

والوآاالت في منظومة األمم المتحدة بخطط استراتيجية تحدد، ضمن إطار  تتمتع معظم الصناديق والبرامج .٧
زمني بعينه، الغايات واألهداف الواجب تحقيقها، واالستراتيجيات الواجب اتباعها وإطار النتائج من أجل تقييم 

األمثلة في  تبينوتختلف أسماء هذه الخطط ودورات تخطيطها حسب الكيانات، آما ي. األداء والتقدم المحرز
ويتفاوت . وفي معظم الحاالت، توفر هذه الخطط األساس لتخصيص الموارد. ٢المختارة الواردة في الجدول 

 .مستوى التفاصيل البرنامجية وتلك المتعلقة بالموارد

 أدوات التخطيط االستراتيجي للوآاالت والصناديق والبرامج األخرى لألمم المتحدة  :٢الجدول 

 األولويات للدورة اإلطار الزمني راتيجيأداة التخطيط االست 

  خطة متوسطة األجل  الفاو
 )صفحة ١٩٩(

هدفَا  ١١ثالثة أهداف عالمية،  ٢٠١٣-٢٠١٠
استراتيجيَا، هدفان وظيفيان، ثماني

 وظائف أساسية

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 مددت ٢٠١١-٢٠٠٨ )صفحة ٣٥(خطة استراتيجية 
  ، ٢٠١٣حتى عام 
  تليها الفترةعلى أن 
٢٠١٧-٢٠١٤ 

 أربعة مجاالت ترآيز

  برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة

  استراتيجية متوسطة األجل 
 )صفحة ٣٠(

ست أولويات مواضيعية مشترآة،  ٢٠١٣-٢٠١٠
 انجازًا متوقعًا ٢١مرتبطة بـ 

صندوق األمم المتحدة 
 للسكان

 نتيجة ١٣ثالثة مجاالت ترآيز و ٢٠١٣-٢٠٠٨ خطة استراتيجية

 :بطاقة نتائج على أربعة مستويات سنويًا بطاقة نتائج المؤسسة البنك الدولي
 السياق اإلنمائي؛ –
النتائج القطرية التي يدعمها  –

 البنك؛
نتائج التنمية والفعالية التشغيلية؛ –
الفعالية والتحديث على  –

 المستوى التنظيمي

خطة استراتيجية متوسطة األجل  منظمة الصحة العالمية
 )صفحة ١٠٢(

 هدفًا استراتيجيًا ١٣ ٢٠١٣-٢٠٠٨

  ماذا ينبغي أن يكون مضمون خطة مستقبلية؟
بما فيه  ةكون بسيطتوينبغي أن . ينبغي أن تقدم أي خطة استراتيجية مستقبلية للمنظمة ترآيزًا على نشاطها .٨

رسالة مباشرة باألهداف الواجب تحقيقها،  احمل في طياتهتبسهولة داخل المنظمة وخارجها، و هاالكفاية لفهم
ينبغي أن تبقى الخطة وثيقة حية، توفر إطارًا و. واالتجاه المتوخى واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق ذلك

 .ُتستمد منه البرامج والميزانيات المتوالية جامعًا

 :وعليه، ينبغي للخطة االستراتيجية .٩

تزمع منظمة العمل الدولية تحقيقه خالل فترة التخطيط بما يتمشى مع أن تقترح استراتيجية عامة بما   )أ(
 مهمتها وواليتها وميزتها النسبية؛

التي تسعى إلى تحقيقها، إلى جانب االستراتيجيات رفيعة ) النتائج المتوخاة(أن تحدد النتائج الرئيسية   )ب(
 الخبرات الماضية؛ المستوى لتحقيقها، باالستناد إلى الدروس الرئيسية المستخلصة من

  ؛من أجل تحقيق الهدف االستراتيجي ةللموارد المطلوب اإلجمالياإلطار  تقـّومأن   )ج(
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  التقدم واإلنجازات خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ قياسرصد ومن أجل أن تقترح تدابير األداء   )د(

  .الرئيسية التي تواجهها المنظمة السياسية والبرنامجية السياقيةلتحديات لأن تتضمن تحليًال موجزًا   )ه(

، والسيما فيما يتعلق ٢٠١٥-٢٠١٤والمناقشة التي أجراها مجلس اإلدارة بشأن البرنامج والميزانية للفترة  .١٠
بمجاالت األهمية القصوى من أجل اتخاذ إجراءات من باب األولوية، أشارت إلى توافق واسع في اآلراء 

 طويلةدود من النتائج على مستوى المنظمة بدًال من أن تشمل قائمة ترآيز الموارد على عدد مح أهميةبشأن 
  .من األبعاد المحددة لبرنامج العمل الالئق

  ؟ما هي الفترة التي ينبغي أن تشملها الخطة االستراتيجية
ق بما فيها الصنادي(منظمة في منظومة األمم المتحدة  ٢٤حاليًا، ووفقًا للمعلومات المتاحة، من أصل عينة من  .١١

لديها دورة من ست سنوات والمنظمتان  ٧دورة تخطيط من أربع سنوات و لديهامنظمة  ١٢هناك  ١،)والبرامج
 .الباقيتان لديهما دورات من سنتين أو ثالث سنوات أو خمس سنوات

 الجمعية العامة لألمم المتحدة بصناديق وبرامج األمم المتحدة إجراء ما يلزم من تغييرات لمواءمة قد أهابتو .١٢
 ٢دورات التخطيط والميزنة المعتمدة لديها مع دورة استعراض السياسات الشامل الذي يجري آل أربع سنوات

وانطالقًا . الوآاالت المتخصصة على القيام بذلك شجعتو) ٢٠٢٠-٢٠١٧؛ ٢٠١٦-٢٠١٣؛ ٢٠١٢-٢٠٠٩(
للسياسات، الذي  ، سيكون اتساق الخطط االستراتيجية مع دورة االستعراض الشامل٢٠١٢مايو / من أيار

صندوقًا وبرنامجًا، في حين قررت أربع وآاالت  ١٤يجري آل أربع سنوات، أمرًا إلزاميًا بالنسبة إلى 
الفاو (على أساس طوعي  ،متخصصة تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع سنوات

دورات التخطيط  بمواءمةفتيش المشترآة وقد أوصت وحدة الت). واليونسكو واليونيدو ومنظمة الصحة العالمية
في المنظمات والكيانات اإلنمائية مع دورة االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع سنوات، 

وعلى الرغم من ذلك، قررت أربعة من الصناديق والبرامج الرئيسية . ٢٠١٥وذلك بحلول نهاية عام 
 مواءمة) نامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمياليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبر(

 ).٢٠٢١-٢٠١٨تليها الفترة ( ٢٠١٧-٢٠١٤دورتها القادمة من أربع سنوات مع الفترة 

للبرنامج والميزانية تبدأ بعدد مزدوج من السنوات  السنواتأّن دورة منظمة العمل الدولية ثنائية  نظرًا إلىو .١٣
، )والتي تبدأ بعدد فردي من السنوات ،عراض الشامل للسياسات آل أربع سنواتعلى عكس دورة االست(

. ٢٠٢٠أو  ٢٠١٨أو  ٢٠١٦فقط مع دورة من أربع أو ست سنوات في  تحقق المواءمةالمنظمة أن  تستطيع
 .مع دورة االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع سنوات مةءمواالأقرب إلى وقد يجعلها ذلك 

 :تنظر منظمة العمل الدولية في أحد الخيارات التاليةوقد  .١٤

 ، تقابل نهايتها العام الذي تحتفل فيه المنظمة بمئويتها؛٢٠١٩-٢٠١٦دورة من أربع سنوات للفترة   )أ(

دورة من أربع سنوات  من ثم بالنظر الحقًا في، تسمح لها ٢٠٢١-٢٠١٦دورة من ست سنوات للفترة   )ب(
 ؛٢٠٢٥-٢٠٢٢للفترة 

، ٢٠١٦رهنًا بالدورة المقبلة لالستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع سنوات في عام   )ج(
  .٢٠٢١-٢٠١٨يمكن أن تشمل الفترة  بحيث، ذلك الحينتأجيل إعداد خطتها االستراتيجية القادمة إلى 

 

، تقرير أعده التخطيط االستراتيجي في منظومة األمم المتحدة: وحدة التفتيش المشترآة في منظومة األمم المتحدة   ١
  .JIU/REP/2012/12، الوثيقة ٢٠١٢تادانوري إينوماتا، جنيف، 

الذي يجري آل أربع سنوات  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االستعراض الشامل ٦٧/٢٢٦القرار    ٢
ديسمبر / آانون األول ٢١لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، المعتمد في 

  . ١٢١، الفقرة ٢٠١٢
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  ؟آيف ينبغي إعداد خطة استراتيجية جديدة
وعليه، فإّن هذه الخطة تشرك . ترغب منظمة بعينها تحقيقهعما  التعبير المؤسسيالخطة االستراتيجية هي  .١٥

أن تكون الخطة االستراتيجية موضوع مشاورات  بالتالي ومن المنطقي. في فترة التخطيط برمتهاالمنظمة 
 .طريق المستقبلومناقشات واسعة النطاق بغية التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 

اورات الثالثية غير الرسمية مع الهيئات المكونة خالل عام عديدة من المش جوالتومن الممكن إجراء  .١٦
وينبغي االستفادة من االجتماعات اإلقليمية القادمة إلجراء مشاورات غير رسمية، إلى جانب النظر . ٢٠١٤

آما . بشكل وثيق في نتائج االجتماعات اإلقليمية ودورات مؤتمر العمل الدولي التي جرى تنظيمها مؤخرًا
وقد يجري تنظيم سلسلة من . ء مشاورات غير رسمية مع الجهات المانحة في منظمة العمل الدوليةينبغي إجرا

موظفين في األقاليم والمقر باستخدام مجموعة من الوسائل اإللكترونية الالمكتب مع  فيالمشاورات الداخلية 
تحدة وغيرها من المباشرة، مقترنة بمشاورات تجرى مع منظمات مختارة في األمم المالمشاورات و

 .المؤسسات الدولية والخبراء التقنيين

  جدول زمني إلعداد خطة استراتيجية جديدة
مارس / وفي آذار. ٢٠١٥ديسمبر  /ينتهي إطار السياسة االستراتيجي الحالي في آانون األول .١٧

واعتماد ، سيقوم مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي، على التوالي، بمناقشة ٢٠١٥يونيه  /وحزيران
أآتوبر / ، مع مناقشة أولية يجريها مجلس اإلدارة في تشرين األول٢٠١٧-٢٠١٦البرنامج والميزانية للفترة 

عرض أعاله، من الممكن تقديم  ١٤أحد الخيارين الواردين في الفقرة  قبولمجلس اإلدارة  إذا قررو. ٢٠١٤
 ،الخطة تأييدمناقشة ثانية من أجل  وإجراء، ٢٠١٤أآتوبر / لخطة استراتيجية جديدة في تشرين األول تمهيدي
 . ممكنجدول زمني  ٣ويرد في الجدول  .٣البرنامج والميزانية مقترحات، إلى جانب ٢٠١٥مارس  /في آذار

 جدول زمني ممكن إلعداد خطة استراتيجية جديدة  :٣الجدول 

   -سبتمبر /أيلول
  أآتوبر/ تشرين األول

٢٠١٣ 

 -يناير/آانون الثاني
 ٢٠١٤مارس / آذار

يونيه/حزيران
٢٠١٤ 

   -سبتمبر / أيلول
نوفمبر / تشرين الثاني

٢٠١٤ 

  / آانون الثاني
 ٢٠١٥يناير 

مارس / آذار
٢٠١٥ 

غير رسمي آراء تبادل 
خطة بشأن إعداد 

ستراتيجية؛ مناقشة ا
 مجلس اإلدارةفي رسمية 

مشاورات غير رسمية 
بشأن العناصر الرئيسية 

األولية لخطة 
استراتيجية؛ مشاورات 
مع البلدان المانحة في 
 منظمة العمل الدولية 

مشاورات غير رسمية 
في مجموعات صغيرة 

لعناصر ابشأن وثيقة 
 الرئيسية المنقحة

مشاورات غير رسمية 
 العرض التمهيديبشأن 

لخطة االستراتيجية، ل
في ة مناقشة رسمي
للعرض  مجلس اإلدارة

لخطة ل التمهيدي
االستراتيجية ومقترحات 

البرنامج والميزانية 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 

مشاورات غير 
رسمية عند 
 الضرورة 

مناقشة رسمية 
مجلس في 

اإلدارة بشأن 
الخطة 

االستراتيجية 
والبرنامج 

والميزانية للفترة 
٢٠١٧-٢٠١٦ 

الدولية في األقاليم وفي المقرمشاورات مع موظفي منظمة العمل 

 مشاورات مع المؤسسات الشريكة والجهات المانحة والخبراء

  

   

 

خالل هذه العملية، ستقام الروابط مع المناقشات المعنية التي تجري في مجلس اإلدارة، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج    ٣
والمسائل الالحقة المنبثقة عن أعمال الدورة الثانية بعد ) GB.319/INS/4الوثيقة ( ٢٠١٥التنمية المستدامة لما بعد عام 
؛ ومتابعة القرار بشأن )GB.319/INS/3/1الوثيقة (ة مناقشة تقرير المدير العام متابع: المائة لمؤتمر العمل الدولي

  ).GB.319/INS/3/2الوثيقة (التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء 
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  نقطة لالسترشاد
ما إذا آان من المالئم استهالل أعمال التحضير لخطة ) أ: (مجلس اإلدارة مدعو إلى توفير اإلرشاد بشأن .١٨

ما إذا آان ينبغي لهذه الخطة المستقبلية أن تتبع دورة من أربع أو من ست سنوات؛ ) ب(استراتيجية جديدة؛ 
؛ ٢٠١٥مارس / ا في آذارعتمادهالالجدول الزمني المقترح من أجل إعداد مثل هذه الوثيقة ) ج(
  .المشاورات المقترحة إلعداد مثل هذه الوثيقة )د(


