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 المقدمة

 28/822( بالقرار 8102ثاني/ نوفمبر تشرين ال -)تشرين األول/ أكتوبر 333رّحب مجلس اإلدارة في دورته  .1

عادة تنظيم منظومة األمم المتحدة بشأن "إ 8102الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيار/ مايو 

اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها 

وطلب من المكتب أن يعّد تحليالً شامالً، بالتشاور مع الهيئات المكونة،  0"أجل التنميةمنظومة األمم المتحدة من 

وخطة عمل ترمي إلى تنفيذ اإلصالح، بغية تمكين مجلس اإلدارة من أن يستعرض في دورته في آذار/ مارس 

ر مدي، االنعكاسات والتحديات والفرص التي يطرحها اإلصالح أمام منظمة العمل الدولية. كما طُلب من ال8102

العام أن يتولى الريادة في ضمان الهيكل الثالثي والدور المحدد للشركاء االجتماعيين في تنفيذ القرار وآليات 

التنسيق المعنية المشتركة بين الوكاالت، وأن ينظم مشاورات منتظمة مع الهيئات المكونة بشأن تعزيز الهيكل 

ظمة العمل الدولية للمشاركة في عملية اإلصالح، ضمن الثالثي في سياق اإلصالح بهدف إذكاء استراتيجية من

    8جملة أمور أخرى.

ويتمحور التحليل التالي حول شواغل رئيسية أعرب  عنها الهيئات المكونة خالل الدورات السابقة لمجلس  .2

اإلدارة والمشاورات غير الرسمية، ويسلّط الضوء على اشتراطات وتحديات وفرص اإلصالح بما أنها تؤثر 

في نشاط منظمة العمل الدولية لصالح هيئاتها المكونة وفي تعاونها معها، إلى جانب اإلجراءات التي تنوي 

( تطوير 0اتخاذها لمعالجتها. وتلخص خطة العمل المرفقة النقاط المشار إليها في التحليل ضمن ثالثة مكونات: )

 أهدافو مم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةعمل األ مليات أطرعالهيئات المكونة الوطنية على المشاركة في  تاقدر

ة بدعم من األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمي التنمية الوطنيةأنشطة التنمية المستدامة لتؤثر بشكل أكبر على 

من  دة( مساعدة المكتب في االستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها إصالح األمم المتح8المستدامة؛ )

( المضي قدماً بالتكامل التشغيلي 3تحقيق العمل الالئق؛ ) علىتعزيز الهيكل الثالثي ودعم الدول األعضاء  جلأ

 للمكتب مع األمم المتحدة على المستوى القطري فيما يتعلق بقيم منظمة العمل الدولية.

المتعددة لتنفيذ إصالح منظومة األمم وتستند هذه الوثيقة إلى آخر المعلومات واإلرشادات المتاحة بشأن األبعاد  .3

المتحدة اإلنمائية من جانب مكتب نائب األمين العام لألمم المتحدة والفريق االنتقالي لمنظومة األمم المتحدة 

اإلنمائية ومكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتجدر 

ي حين جرى تسوية بعض المسائل الرئيسية منذ المناقشة األخيرة لمجلس اإلدارة، ال يزال اإلشارة إلى أنه ف

 3هناك عدد من العناصر بشأن اإلصالح قيد المناقشة.

 آخر المستجدات

 082. ومن شأن 8102كانون الثاني/ يناير  0دخل النظام الجديد للمنسقين المقيمين لألمم المتحدة حيّز النفاذ في  .4

بلداً وإقليماً.  061قيماً تابعين مباشرة لألمين العام لألمم المتحدة أن يديروا فرقاً قطرية لألمم المتحدة في منسقاً م

وقد أُنشئ المكتب الجديد لتنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة ضمن أمانة األمم المتحدة من أجل دعم نظام 

صندوقاً وبرنامجاً ووكالة  31التي تضم  للتنمية المستدامةة المتجددمجموعة األمم المتحدة المنسقين المقيمين و

 متخصصة لألمم المتحدة تشارك في العمليات اإلنمائية الدولية على المستوى القطري. 

، أجري  مشاورات 8102ومنذ عرض خطة التنفيذ لألمين العام على الجمعية العامة في أوائل أيلول/ سبتمبر  .5

دة مجموعة األمم المتحنتقالي ومكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة ومكثفة بين أعضاء الفريق اال

لصياغة ومراجعة وتحديث الوثائق واإلرشادات الرئيسية  -بما فيها منظمة العمل الدولية  - للتنمية المستدامة

ت العمل بين المنسق بشأن اإلدارة السديدة للمنظومة. كما استُكمل إطار منقح لإلدارة والمساءلة يرسي عالقا

طر المقيم وأعضاء الفريق القطري لألمم المتحدة ويحدد أوجه مساءلة كل منهم. واإلرشادات الجديدة بشأن أ

 

 .A/RES/72/279 الوثيقة   0

 .022، الفقرة GB.334/INS/PVالوثيقة    8

يمكن الحصول على معلومات محدثة بشأن إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على الموقع التالي:    3

reform.un.org. 

https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://reform.un.org/ar
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هي في صيغتها النهائية )انظر اإلطار( والعمل جارٍ بشأن النواتج الرئيسية  عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

التمويل بين منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والدول األعضاء وعمليات  المطلوبة في القرار، من قبيل اتفاق

ية والوثيقة االستراتيجمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية ل استعراض المكاتب متعددة األقطار واألصول اإلقليمية

 على مستوى المنظومة.

 التمثيلية، في وضع هذه الصكوك منوتستمر منظمة العمل الدولية في المساهمة، بشكل كبير وبدرجة عالية من  .6

 .منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةخالل آليات التنسيق ومجموعات النتائج االستراتيجية وفرق المهام التابعة ل

وكلّف المدير العام اإلدارة العليا لمنظمة العمل الدولية أن تهيئ المكتب لمواجهة التغيرات الماثلة في األفق وأن 

هائية الستراتيجية داخلية لتنفيذ اإلصالح. وتكثف  المشاورات مع الهيكلية الميدانية لمنظمة تضع الصيغة الن

العمل الدولية ويستمر إيصال اإلرشادات إلى المكاتب اإلقليمية والميدانية لمنظمة العمل الدولية بشأن الكثير من 

 المجاالت السياسية والتشغيلية واإلدارية التي يشملها اإلصالح. 

 عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةجيل الجديد ألطر ال

ح ليصب عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بإطار 29/922ارتقى القرار 
أهم أداة تخطيط وتنفيذ لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، تستجيب لالحتياجات واألولويات الوطنية في البلدان بغية تحقيق 

أن تقدم رؤية استراتيجية رفيعة  ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالجديدة لعمل الأطر أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن 
وبذل الجهود الرامية إلى إعداد البرامج  9131مستوى منظومة األمم المتحدة في تنفيذ برنامج عام المستوى للمشاركة على 

اإلنمائية لألمم المتحدة على المستوى القطري، بما في ذلك الوكاالت غير المقيمة حسب مقتضى الحال. وستتراوح مدة 
الجديدة عمل لاأطر  يط اإلنمائي الوطني لكل بلد. وُتعتبرتنفيذها بين ثالث وخمس سنوات رهناً بمدى اتساقها مع دورة التخط

في المقام األول على أنها اتفاق شراكة بين األمم المتحدة وحكومات البلدان البرنامجية،  ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةل
مية أهداف التن ويجري وضعها على أساس تحليل قطري مشترك ومستقل لألمم المتحدة وأولويات وطنية من حيث تنفيذ

المستدامة ومشاورات مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. كما ستنظر هذه األطر في آثار المشاكل اإلقليمية والعابرة 
للحدود على وضع البلد. وسوف يوقع المنسق المقيم والحكومة على الوثيقة المتفق عليها، إلى جانب كيانات األمم المتحدة 

ت التنفيذ والرصد والتقييم أن تخضع آللية من اإلدارة السديدة يشارك المنسق المقيم والحكومة المشاركة. ومن شأن عمليا
 في قيادتها.

 ل الدولية ـالعم ةـشرافية لمنظمواإلاألنشطة المعيارية 
 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةفي سياق 

مكلفة بدعم الدول األعضاء في أربعة مجاالت مترابطة فيما بينها هي: التنمية طرية لألمم المتحدة قالفرق الإّن  .7

المستدامة، حقوق اإلنسان، السلم والديمقراطية، القدرة على الوقاية من الكوارث الطبيعية والتصدي لها )القدرة 

وجب تها وتعهداتها بمعلى الصمود(. ويشمل هذا التكليف دعم الدول األعضاء في احترام وتعزيز وتنفيذ التزاما

القواعد والمعايير الدولية التي تنص عليها منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك الصكوك المعنية بحقوق اإلنسان 

ومعايير العمل الدولية، وتقديم التقارير بشأنها. وتحقيقاً لهذا الغرض، البد من مراعاة التعليقات والتوصيات 

وهيئات اإلشراف في منظمة العمل  ئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهداتهيالمقدمة إلى البلدان من جانب 

ابع الت مجلس حقوق اإلنسانالذي يجريه االستعراض الدوري الشامل الدولية وآليات حقوق اإلنسان، من قبيل 

لألمم المتحدة. واألنشطة المعيارية التي يضطلع بها المكتب لمساعدة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 

واعد ق على االمتثال التفاقيات وتوصيات العمل الدولية وتقديم التقارير بشأنها، تؤدي دوراً أساسياً في ترسيخ

 .حدة للمساعدة اإلنمائيةر عمل األمم المتاطومعايير األمم المتحدة في إ

من خالل برامج عمل مشتركة وسنوية تتمحور حول  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةويجري تفعيل  .8

مجاالت النتائج ذات األولوية التي تشمل االستجابات لطلبات محددة تتقدم بها البلدان والموارد التي تحشدها كافة 

ويمكن تكييفها مع الظروف الوطنية المتغيرة. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل  كيانات األمم المتحدة المشاركة،

برنامج العمل الذي يقابل مجال نتائج يتعلق بالنمو الشامل والعمل الالئق، الدعم الذي توفره منظمة العمل الدولية 

ي ذلك آليات اإلشراف، بما فبشأن تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها استناداً إلى تعليقات وقرارات 

 استنتاجات لجنة تطبيق المعايير، التابعة لمؤتمر العمل الدولي.

لقطرية ، بالتحليالت اطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالتابعة أل مجاالت النتائج ذات األولويةوتستنير  .9

 ها األمم المتحدة لتقييم المشاكل الكامنةالمشتركة لألمم المتحدة، وهي عبارة عن تحليالت مستقلة ومحايدة تجري

التي تواجهها البلدان في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل ووضع استراتيجيات وطنية لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. وال بد من تطوير التحليالت القطرية المشتركة من خالل تطبيق نهج يقوم على حقوق 
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لجهود اإلنمائية تتسق مع المعايير الدولية واألطر المعيارية، بما فيها معايير العمل الدولية. اإلنسان وجعل ا

وتحقيقاً لهذا الغرض، سينشط المكتب في تعزيز إدراج اإلحاالت إلى التعليقات المقدمة من هيئات اإلشراف 

مستقلة إلى ذلك، إّن عمليات التقييم ال لمنظمة العمل الدولية، كمدخالت في التحليالت القطرية المشتركة. باإلضافة

أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة التي تجريها األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، والتي تتزامن مع إعداد 

طر عمل األمم المتحدة للمساعدة بهدف المشاركة فيها، توفر فرصاً مهمة لتعزيز األساس المعياري أل اإلنمائية

عض الحاالت، قد تشدد عمليات التقييم هذه على تحديد من هم األشخاص المعرضون ألن يتَركوا . وفي باإلنمائية

على قارعة الطريق ألّن حقوقهم غير معترف بها وغير محمية؛ وفي حاالت أخرى، يمكن أن تجري عمليات 

فة واسعة من عليها طائالتقييم استعراضاً شمولياً للتقدم الذي تحرزه البلدان في تلبية االشتراطات التي تنص 

صكوك وآليات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان. وسيكون من الحاسم ضمان إدراج البيانات المصنفة 

والتحليالت القائمة على البينات والمتعلقة بوضع بلد بعينه في المجاالت التي تشملها معايير العمل الدولية، 

الت القطرية المشتركة، بغية ضمان مراعاة هذه المجاالت عند تحديد سيما االتفاقيات األساسية، في التحلي وال

 .طر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةمجاالت النتائج ذات األولوية أل

ويتحمل المنسقون المقيمون مسؤولية ترويج قواعد ومعايير األمم المتحدة. ووفقاً للوصف الوظيفي المنقح،  .11

يقود "المشاركة في الخطة المعيارية لألمم المتحدة ومتابعتها، وفقاً للمعاهدات يُطلب من المنسق المقيم أن 

واالتفاقيات والتوصيات الدولية واإلقليمية، ودعماً لتنمية القدرات الوطنية في كل من المجاالت المعيارية 

به  متحدة، وما تضطلعوالتنفيذية، بما يتماشى مع واليات كل منها وعلى أساس الميزة النسبية لمنظمة األمم ال

 .من أدوار ومسؤوليات"

والبد من أن يشكل ترويج الخطة المعيارية والقيم العالمية التي تربط األمم المتحدة، أولوية في اإلجراءات  .11

الجماعية التي تضطلع بها األمم المتحدة على المستوى القطري. ومن شأن المشاركة الفعالة للمكتب وللشركاء 

ساعد المنسق المقيم والفرق القطرية لألمم المتحدة على إنفاذ هذا التعهد. غير أنه قد توجد االجتماعيين أن ت

ر عمل أطظروف ال تتجلى فيها األولويات المعيارية للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تجلياً واضحاً في 

الجة هذه األولويات من خالل . وفي ظل هذه الظروف، يظل من الممكن معاألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية.

  قـل الالئـة للعمـج القطريـة بين البرامـالعالق
  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةو

 ودور المنسق المقيم لألمم المتحدة

سوف تبقى البرامج القطرية للعمل الالئق اإلطار الرئيسي للمساءلة بين المكتب والهيئات المكونة لمنظمة العمل  .12

الدولية على المستوى القطري، وهي تشكل أساس الجهود المبذولة لحشد موارد منظمة العمل الدولية. وسيستمر 

ات المكونة لمنظمة العمل الدولية، التي ينبغي أن وضع البرامج القطرية للعمل الالئق على أساس أولويات الهيئ

، منذ البداية. وعليه، سوف يسعى المكتب إلى أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةتتجلى أكثر فأكثر في 

 ،أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةاتساق توقي  إعداد البرامج القطرية المستقبلية للعمل الالئق مع 

مل األمم أطر عخفض تكاليف المعامالت واالستفادة إلى أقصى حد من الفرص للتأثير على عمليات وضع  بغية

، بدءاً بتشخيص متين للعمل الالئق للمشاركة في التحليالت القطرية المشتركة. المتحدة للمساعدة اإلنمائية

ات ألعمال البحثية وعمليات التقييم ودراسواألعمال التحليلية التي تقوم عليها البرامج القطرية للعمل الالئق وا

تقييم السياسات العامة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية على أساس البينات، يمكنها أن تؤثر على األولويات 

االستراتيجية لشراكات األمم المتحدة، في حال أتاح المكتب والهيئات المكونة الثالثية نتائجها في المرحلة 

. وقد يكون من المهم بالقدر نفسه إتاحة بيانات أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةضع الرئيسية من و

قطرية مصنفة بشأن المسائل المرتبطة بعالم العمل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مؤشرات أهداف 

 التنمية المستدامة تح  رعاية منظمة العمل الدولية.

بلداً يجري فيها بشكل مسبق  83ن، ستكون هناك فرصة للبدء بمثل هذا االتساق في وخالل السنتين المقبلتي .13

بلداً آخر،  00. وفي ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةجديدة لوأطر عمل  للعمل الالئقجديدة قطرية برامج تصميم 

ة المتحدة للمساعد ألممجديدة لأطر عمل يجوز استعراض برامج قطرية نشطة للعمل الالئق بالتوازي مع وضع 

ات واالستراتيجيات ذ طر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، لضمان اتساقها مع النتائج المجدية ألاإلنمائية

 الصلة، حسب مقتضى الحال.
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وفي األشهر القادمة، سيقوم المكتب بتنقيح إرشاداته بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق بغية التأكد من أنها  .14

ة وباألنشطة التي يضطلع بها للمساعدة اإلنمائي أطر عمل األمم المتحدةمع اإلرشادات المنقحة المعنية بمتسقة 

الفريق الخاص لمنظمة العمل الدولية بشأن اإلدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك الدروس المستخلصة من 

 -من شأن التعديالت أن تتناول المضمون . و8102إعداد جيل جديد من البرامج القطرية للعمل الالئق في عام 

مم المتحدة أطر عمل األمقارنة بنتائج  البرامج القطرية للعمل الالئقبمعنى آخر كيفية تحديد النتائج المتوخاة من 

، وفي الوق  نفسه ضمان أن تؤخذ بعين االعتبار األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج للمساعدة اإلنمائية

 لجودة.وتفعيل آلية ضمان ا عمليات البرامج القطرية للعمل الالئقمن قبيل توقي   -وشكل اإلجراء العمل الالئق،

وينص الوصف الوظيفي المنقح للمنسقين المقيمين على وجود قيادة أقوى للمنسقين المقيمين لضمان مواءمة  .15

الحد و أجل تعزيز االتساق والتأثيرتياجات وأولويات التنمية الوطنية، من جهود األمم المتحدة اإلنمائية مع اح

 أكثر على نحو لمقيمينا لمنسقينا مع ونلتعاا لىإ لمكتبا يسعى فسومن التداخالت واالزدواجية والتجزؤ. و

 رطاإ ادعدإ عملية من مبكر ق و في اً مؤثر دوراً  ليةولدا لعملا لمنظمة لمكونةا تلهيئاا تلعبأن  نلضما منهجية

، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر إلشراك المنسقين المقيمين . وفي المقابلإلنمائيةا ةدللمساع ةلمتحدا ألمما عمل

 التآزر واالستفادة منأوجه ، ألن هذا يزيد من إمكانية توليد الالئقلعمل القطري ل برنامجال يرفي عملية تطو

 لبرنامجا جعةابمر نلمقيموا نلمنسقوا ميقو فسووالمنظومة.  مستوىالموارد لتحقيق نتائج وأثر أكبر على 

أو  يوافقوا لن ولكنهم ،إلنمائيةا ةللمساعد ةلمتحدا ألمما عمل رطاإ مع فقالتوا نلضما لالئقا للعمل يلقطرا

 ليةولدا لعملا منظمة ليةومسؤ يبقى من ذلك أنّ  حيث، لالئقا للعمل يلقطرا لبرنامجا على بالتوقيع واميقو

 .لبلدا في لثالثيةاالمكونة  وهيئاتها

 المكونة الهيئات مشاركة نقاط الدخول الرئيسية ل
 عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أطرفي عمليات 

يرى المكتب أّن أحد أهم نقاط الدخول للهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية للتأثير على أطر عمل األمم  .16

تحليل القطري المشترك والتحليالت األخرى التي تدعم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ستتجلى في إسهاماتها في ال

، تلمدخالا لتقديم لمكتبا مع لعملا لكذ يتضمن قدو. أولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

. وينبغي أن تساهم الهيئات المكونة أيضاً من خالل لالئقا للعمل لقطريةا منسقة للبرامج عملية قسيا في عموماً

لمنسق قح لالمن يوظيفالوصف الت الرئيسية مع أصحاب المصلحة التي دعا إليها المنسق المقيم. ويشير المشاورا

المقيم تحديداً إلى منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال بصفتها كيانات ينبغي أن يعمل معها المنسق المقيم 

في ويشار تحديداً . 8131عام  رنامجلبعلى المستوى القطري حول الدعم الجماعي الذي تقدمه األمم المتحدة 

مسودة إرشادات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية بشأن الحد األدنى من المتطلبات إلشراك أصحاب المصلحة 

ن ملب يُط نممثلي الشركاء االجتماعيين الذي إلى، ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةعمل ا أطرالمتعددين في 

لتنمية االمناقشات بشأن آرائهم في المنتديات التشاورية العريضة و بهم إلبداءاالجتماع المنسقين المقيمين 

 .ة على المستوى الوطنيالمستدام

 هذه تيسير على يلقطرا ىلمستوا على عمهاود لمكونةا تللهيئا ليةولدا لعملا منظمة راتقد تنمية وسترّكز .17

هذه  تستند وفسد المرجعية والتدريب. واإلرشادات والموا إعداديتوخى المكتب و. المشاركة من تلمجاالا

 لثالثيةا الهيئات المكونة من مشاركة رةألخيا واتلسنا في ادهيدتح مت لتيا دةحولما دةلجيا تسارلمماا إلى وادلما

 للعمل لقطريةا مجالبرا بشأن لمكونةا تللهيئا ملعاا دشارإلا لىإ باإلضافةو .نيةوطلا إلنمائيةا تتيجياراالستا في

 لوطنيةا االستعراضات مثل، ىألخرا لوطنيةا تلعملياوا إلنمائيةا ةللمساعد ةلمتحدا ألمما عمل طروأ لالئقا

 للمشاركة لمكونةاالهيئات  تمجموعا تختارهم لذينا للممثلين اً افستهدا أكثر تقني يبرتد توفير سيتم 3،لطوعيةا

ية ية الوطنالتنم في عملياتاألمم المتحدة والعمليات التي تديرها  في يلقطرا ىلمستوا على اعنه بالنيابة والتحدث

منظمة العمل الدولية لتنمية القدرات على مستوى وتشمل االستراتيجية المقترحة . االستراتيجية األخرى

أنشطة أصحاب مكتب العمال و لمكتب أنشطةدور مهم إيالء ، مثل من التحسينات في هذا المجال عدداً  1المؤسسية

 

التي تشكل جزءاً من العملية النموذجية للمتابعة واالستعراض تحقيقاً  لطوعيةا لوطنيةاالستعراضات اتقود الحكومات    3

 وأهداف التنمية المستدامة.  8131ألهداف برنامج التنمية لعام 
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ي قدرات ممثلنمية تلطويلة األجل شاملة وبرامج أو وضع  ت الشركاء االجتماعيينيم احتياجاالعمل في تقي

 الثالث في منظمة العمل الدولية. الهيئات المكونة

المكتب أيضاً مواد مرجعية وتدريبية  سيعد، ولي التابع لمنظمة العمل الدوليةوبالتعاون مع مركز التدريب الد .18

 وليكما سيعمل مكتب العمل الد .واليتها المعياريةبللمنسقين المقيمين لضمان درايتهم بمنظمة العمل الدولية و

لمنسق ل لياألوفي التدريب  المسائلهذه  تبيانمع مكتب تنسيق العمليات اإلنمائية التابع لألمم المتحدة من أجل 

 فضلأ فهم لخال من لمقيمينا لمنسقينا مع ونلتعاا لتحسين هامة فرصة نهأ على لكذ لىإ لمكتبا ينظرالمقيم. و

 لمقيمينا للمنسقين يمكن. ومةالمستدا لتنميةا في الجتماعيا ارلحوودور ا لثالثيا لهيكلوا لالئقا لعملا لبرنامج

 لعملا منظمة فيها نتكو لتيا انلبلدا في ليةولدا لعملا منظمة مع لتفاعلا تيسير في وايساعدأن  يضاًأ المستنيرين

 .مقيمة غير وكالة ليةولدا

. الموجودة أصالً من الموارد المخصصة  8102سيأتي تمويل تلك األنشطة المقرر االضطالع بها في عام و .19

ات ، ينبغي أن تنظر اإلدارفي فترة السنتين المقبلةوالموارد. بعض إعادة تخصيص من الضروري كون يقد و

 . 8180-8181نيات االستراتيجية للفترة عند إعداد الميزا الملحق،عمل الواردة في في خطة ال

 د الميداني لمنظمة العمل الدولية وجوتحسين ال
 وخدمات الخبراء لديها 

في إصالح األمين العام والمدعومة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  المقترحةالقطري  الوجودمعايير  إنّ  .21

. ويشير القرار إلى "ميثاق األمم المتحدة وقواعد األمم المتحدة اإلرشاد منقوصاً هي مجال ال يزال فيه  28/822

في  ةت المتخصص، ينبغي أن تكفل أن تنعكس األدوار المعيارية للوكاالاييرها" باعتبارها مبادئ ذات صلةومع

المنسق المقيم سيكون له دور تسهيلي بالتشاور مع الحكومة  ، من المفهوم أنّ هذه المعايير. عالوة على ذلك

لتحديد الكيانات التابعة لألمم المتحدة التي يجب أن تكون موجودة على أساس إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 

 اإلنمائية.

عم في قيادة الد ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةأكثر تمكناً الستدعاء خبرات أصبح المنسقون المقيمون اآلن و .21

تب ى إنشاء مكاالعديد من كيانات األمم المتحدة غير قادرة عل بأنّ  وتسليماً اإلنمائي لألمم المتحدة في البلدان. 

دة القطرية فرق األمم المتح ، يجري النظر في آليات جديدة للوكاالت غير المقيمة للمشاركة فيتمثيلية في كل بلد

نسقين مكاتب المعلى ين التقنيين لفترة زمنية محدودة والتأثير فيها. وقد يشمل ذلك إعادة توزيع األخصائي

رق الدعم من ف األخصائيينالمقيمين. ولدى منظمة العمل الدولية بعض الخبرة الحديثة لالستفادة منها في نشر 

 لىعخيار نشر هؤالء األخصائيين ومن شأن اعتماد ال في كولومبيا واألردن. ، كما هو الحللعمل الالئق التقني

 ،المكاتب وموظفي الدعم على سبيل المثال، من خالل تقاسم إلى خفض التكاليفأن يؤدي مكتب المنسق المقيم 

 ، فإنّ لكذلتقني للعمل الالئق. ومع مع االحتفاظ في الوق  نفسه بخطوط اإلبالغ المباشر لمديري فرق الدعم ا

 تحتاج إلى مراجعة دقيقة.سمعايير هذه الترتيبات 

الدوليين أو كبار موظفي المشاريع الوطنية في بعض  التقنيين، شارك بعض كبار المستشارين في الماضيو .22

ارج البلد. خ المتواجدنيابة عن المدير القطري لمنظمة العمل الدولية بال ،ألمم المتحدةالقطري لفريق الالبلدان في 

 التشاور صلةامو يمكن، مجدٍ  لترتيبا هذا أنّ فيها  ليةولدا لعملا منظمة تجد لتيا انلبلدا في، لمستقبلا فيو

 . لمقيما لمنسقوا لمانحةا كل من الجهة مع قتفاالتوصل إلى او

وال سيما  ،الفريق القطري لألمم المتحدة أعمالالمكتب مشاركة المنسقين الوطنيين في  سهّل، األقاليموفي بعض  .23

القطرية لألمم المتحدة وتمكين المشاركة  الفرقفي تمثيل المدير القطري لمنظمة العمل الدولية في اجتماعات 

 دقالتقنية لمنظمة العمل الدولية في أفرقة نتائج التنمية التابعة إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. و

 لعملا لمنظمة قطرية مكاتب فيها توجد ال لتيا انلبلدا في أقاليم ةعد في اتلسنوا من دلعد لنهجا ذاه استُخدم

هذه التجربة من أجل تحديد الظروف الوطنية التي قد يكون هذا الدور مناسبًا  إلىالمكتب  يستندسوف و. ليةولدا

 لها.
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 راءجإ زميل دق، حاًوضو رکثأ تصبحأ دةلمتحا لألممالقطري  الفريق يةوعضو طريلقا الوجود رمعايي أنّ  بماو .24

 نةولمکا تللهيئا لناشئةا تالحتياجاا لتلبية التقنية دراتلقا قعوامو الحالية الميدانية يةلللهيک تلتقييماا نم ديزلما

 واألصولمتعددة األقطار ألمم المتحدة للمكاتب اأمانة  تنير استعراضات. ومن المتوقع أن ليةدولا للعما مةظلمن

 . خيارات أخرى ممكنة للنظام في هذا الصدد ،اإلقليمية الجارية حالياً 

 الدعممكاتب المشاركة في المباني المشتركة و

األمم المتحدة أماكن عمل مشتركة  مبانيفي المائة من  11يتمثل الهدف المحدد في إطار اإلصالح في أن تكون  .25

لد معين موجودة في الضرورة أن تكون جميع الكيانات في بهذا ال يعني ب . وفي حين أنّ 8180بحلول عام 

اتب مكالمباني الموحدة والمشاركة في  الطلبات المقدمة إلى منظمة العمل الدولية لالنضمام إلى ، فإنّ ع واحدمجمّ 

 تكثف.تالمشتركة سوف  الدعم

األول  ةلمتحدا ألمما "بي  لىإ مفيتنا في ليةولدا لعملا لمنظمة يلقطرا لمكتبا نقل اً مؤخر لمكتبا رقرو .26

 شامل تقييم لىإ ارلقرا ستندا قد. وةلمتحدا ألمما حصالإ في ءةلبناوا الستباقيةا المشاركة من وحبر "ألخضرا

 لعملا منظمة تعمليا سالمةو بفعالية يتعلق فيماو لتكاليفا حيث من لنقلا هذا والفرص التي يطرحها للتحديات

 .لمكونةا تلهيئاا لىإ ملمقدا لدعموا ليةولدا

 تقييم سيتمفي المستقبل على أساس كل حالة على حدة. و نقل المكاتبسيقوم المكتب بتقييم جدوى عمليات و .27

تقاسم المكاتب  من ءةلكفاا مكاسبو المشتركة لمبانيا في ليةولدا لعملا منظمة مشاركة الناجمة عن ئدالفوا

 تلهيئاا لوصو سهولة: هي ساسيةأ معايير ةثالثو ألجلاوطويلة  ةقصير لتكاليفا مقابل المشتركة والخدمات

 العمل الدولية وهوية مرئية لمنظمة القطري للمكتب ورتشا مساحةتخصيص و ليةولدا لعملا لمنظمة لمكونةا

ة مدعومة أو يفي البلدان التي تمتلك فيها منظمة العمل الدولية حيزاً للمكاتب أو تتلقى مساحات مكتبو. للمنظمة

 من المجدي نهأ لمكتبا سيعتبرالتواجد المشترك إلى تكاليف أعلى. و ؤدي، يمكن أن يالحكومةمستأجرة من 

 في ستنعكس لتيا فقالمرا عمود رإليجاا حيث من يةدلفرا تلكياناا من لكثيرا تفيد تفضيلية تترتيباوجود 

ص بمرور يتوسع ويتقلوجود كيانات األمم المتحدة سوف  . وبما أنّ لجميعا لصالح ةلجديدا المرافق امستخدا

ة ات مع الحكومات المضيفموضع نظر. ويمكن تضمين ذلك في االتفاق اً الوق ، ينبغي أن تكون المرونة أيض

 .ألمم المتحدة التكاليف المرتبطة بالتقلبات بشكل غير متناسبالقطري لفريق التحمل أعضاء يبحيث ال 

هناك ، كان 8102فبراير شباط/ من  واعتباراً لبلدان. امنظمة العمل الدولية موجودة بالفعل في عدد كبير من و .28

 قرابة هناك كان ،لكذ لىإ باإلضافةاألمم المتحدة. وأخرى من مع وكاالت  مشتركاً  مكتباً  60من أصل مكتباً  88

، وفي المجموع. ليةولدا لعملا منظمة مكاتب رجخا قعامو 011 عددها لبالغا وعلمشرا قعامو من اً نمكا 33

 .ليةولدا لعملا منظمة مكاتب كافة من لمائةا في 33 قرابةذلك  يمثل

. المشتركة الدعمخدمات لتوسيع مكاتب و اشتراطاً ليس  لكنها و مساعداً  عتبر المباني المشتركة عامالً تُ و .29

المشتركة  الدعممكاتب و 8180ليات التجارية بحلول عام استراتيجيات العم الرامية إلى وضعمبادرات وال

مجموعة التابع ل المؤسسية اتفريق االبتكارتستنير ب ،ألمم المتحدةالقطرية لفرق ال لكافة 8188بحلول عام 

يات توصالو تتحليالالهذه المبادرات على  وتقومرفيعة المستوى. اللجنة اإلدارية بواألمم المتحدة اإلنمائية 

لتعاون بشأن ا 8102عام عقب المسح الذي أجرته في المتحدة لتابعة لألمم وحدة التفتيش المشتركة ا الصادرة عن

الجهود المبذولة منذ أمد طويل مسح وقد استعرض هذا ال 6؛خدمات الدعم اإلداري لصالحوكاالت المشترك بين ال

لمحتملة ا واألساليبالكفاءة في العمليات القطرية لألمم المتحدة من خالل المباني والخدمات المشتركة  لتعزيز

لمباني فة لوحلل التقرير أربعة مواقع نموذجية مختل المطروحة أمام تحقيق المزيد من التقدم. العقبات تذليلل

من مراكز الخدمات المتكاملة على  نام( وخلص إلى أن أياً توفيرك نماالمشتركة )البرازيل وكابو فيردي والد

 التالي،وبارية المشتركة على المستوى القطري. لتوحيد العمليات التج جاهزاً  المستوى القطري لم يقدم نموذجاً 

 تظل هناك تحديات كبيرة في هذا المجال.

 

 انظر:    6
JIU: Opportunities to improve efficiency and effectiveness in administrative support services by 

enhancing inter-agency cooperation, Oct. 2018. 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_5_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_5_english_0.pdf
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 الكبير المتمثل في تعزيز العمليات التجارية المشتركة بين المجموعة الواسعة من كيانات التعقيدوبالنظر إلى  .31

، شجع تقرير وحدة التفتيش المشتركة األمين العام على تركيز الجهود بين منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

 الالجئين ونؤلش المتحدة مألما ةمفوضيمجموعة صغيرة من الكيانات )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

إلنفاق افي المائة من  21 التي تمثل قرابة العالمي( ةألغذيا امجبرنو فسـليونياو نكاللس المتحدة األمم وقدصنو

ى عل اً تعمل هذه المنظمات حالي. وخارج عمليات السالم ،على الدعم اإلداري والموظفين على المستوى القطري

لكيانات. ا أن تقدمهاوتحديد الخدمات المشتركة التي يمكن  المؤسسيةبتكارات اال فريقاتباع نهج مشترك ضمن 

 غمرعلى الو أن المبررات قد بدأت تتضح تدريجياً.ظراً إلى إلى هذه التجربة ن أخرىمنظمات  تنضميمكن أن و

 وىجد لتحديد كثب عن لمجموعةا هذه لعماأ صلايو لمكتبا نّ فإ، اً عضو ليس  ليةولدا لعملا منظمة أنّ من 

 مقتضى الحال.  حسب ،تلتعليقاا تقديمو لمقترحاتها ليةولدا لعملا منظمة

، عمالاألسير عتراف المتبادل بعمليات مبدأ االفي لنهوض بالخدمات المشتركة ل يتمثل عامل مساعد آخر دقو .31

الذي يسمح للكيانات باستخدام عمليات بعضها البعض دون االضطرار إلى بذل مزيد من العناية الواجبة بشأن 

ن من تقديم الخدمات ع الل بر الوكاالت من خالقدرة التنافسية أو التعاقد القانوني أو المراجعة الخارجية. وهو يمكِّ

السماح لمؤسسات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية باالعتماد على السياسات واإلجراءات واألدوات واآلليات 

ادل من ب، وقع المدير العام على بيان االعتراف المترأكتوبتشرين األول/ في أواخر والتشغيلية ذات الصلة. 

ت بتطبيق مبدأ يلزم البيان الكياناو  2.اً تنفيذي اً رئيس 00اآلن  ، والذي وقع عليهةسيؤسمبتكارات الاال يقرف

تنفيذ والعمل في البداية لأنشطة الكيانات وتنفيذ ، فيما يتعلق بإدارة االعتراف المتبادل، إلى أقصى حد ممكن

 لمؤسسيةابتكارات اال ريقفومبادرات ، ة على المستوى القطري، في سياق استراتيجية العمليات التجاريالمبدأ

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات  ةد البشرية والمشتريات واللوجستيفي مجاالت المالية والموار

 تلمنظماوا ليةولدا لعملا منظمةأمام  تلتحدياا من لعديدا لكاملا دللمتباا افالعترا يطرح وفي حينالمرافق. 

. ولدى منظمة العمل الدولية خبرة سابقة في هذا الصدد لعمليةا فيالمشاركة  لمهما منّن أ لمكتبا يرى، ىألخرا

)استرداد ضريبة القيمة المضافة وبعض الوظائف المالية  الخزينةفيما يتعلق بالمشتريات وعمليات 

من ، موجودة في وظائف اإلدارة العامة من المرجح أن تكون أكثر اإلمكانيات عملية وفوريةووالمدفوعات(. 

 ل والصيانة واألمن.االستقبا قبيل

 شراكات مع القطاع الخاصال

األمم المتحدة  مجموعةاألمين العام لّف ، ك8131اعترافاً بأهمية مساهمة القطاع الخاص في تحقيق برنامج عام  .32

يسير التركيز على ت وعدم، ت األمم المتحدة مع القطاع الخاصهج منسقة لشراكابضمان اتباع نُ  للتنمية المستدامة

لتي ا المنشآت وعلىعلى الجهود المشتركة لدعم أهداف التنمية المستدامة. فحسب، بل التشديد أيضاً  التمويل

قادرة على المشاركة أن تكون  ،تثب  ارتباطها بقيم وأهداف األمم المتحدة وترغب في المساهمة في تقدمها

 ،ذه الغايةهل وتحقيقاً جاتها المحددة. على مصالحها واحتيا اً تحدة اعتمادبسهولة مع مجموعة من كيانات األمم الم

نهج مشترك لتحقيق  وضع، من أجل مشترك بين الوكاالت، ضم منظمة العمل الدولية مهامكيل فريق تم تش

النهج المشترك المقترح هو توليفة للممارسة الحالية لمشاركة القطاع والعناية الواجبة لشراكات القطاع الخاص. 

، وال سيما تلك إجراءات العناية الواجبة الشاملة، وهو بذلك يعكس م المتحدةاص من جميع كيانات األمالخ

 هية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان، والتي تستند إلى المبادئ التوجيصة بصناديق وبرامج األمم المتحدةالخا

كون لديها يفي أن الكيانات ستستمر  شترك بأنّ نهج الميقر الوالعالمي لألمم المتحدة.  لالتفاقوالمبادئ العشرة 

ي هذه ، تأتمنظمة العمل الدولية ةة. وفي حالالمعني هيكليات اإلدارة السديدةكما هو محدد في ، متطلباتها الخاصة

ن القطاعين قائمة بيفي سياسة وإجراءات الشراكة ال وتتجلىالنتائج قبل كل شيء من الطبيعة الثالثية للمنظمة 

، بما في ذلك عة من المشاريع على أساس يومييتعامل مع مجموعة واس المكتب وتعترف بأنّ  2،العام والخاص

 العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

بتاريخ نشر هذا التقرير، وقع  أمانة األمم المتحدة ورؤساء الوكاالت العشر التالية على البيان: منظمة العمل الدولية    2

لدولي لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة واالتحاد ا

ية وبرنامج األغذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعواليونيسف و المتحدة السامية لشؤون الالجئين وضية األممومف

 العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

 .“private partnerships-ILO policy and procedure relating to public” :انظر   2

https://www.ilo.org/pardev/public-private-partnerships/WCMS_190854/lang--en/index.htm
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ألساسية مبادئ والحقوق اوبالنظر إلى أن أربعة مبادئ من أصل المبادئ العشرة لالتفاق العالمي تتعلق مباشرة بال .33

ل الدولية في النهج المشترك وكذلك إلى اتباع نهج ، دعا المكتب إلى إشارات محددة إلى معايير العمفي العمل

 شآتالمنالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع  على أنّ  أيضاً  المكتب ممارسات التجارية المسؤولة. وأصرّ شامل إزاء ال

 .نشآتالمبالسياق المحدد الذي تعمل فيه هذه  ، ولكن أيضاً ط فقط بقطاعات محددة في حد ذاتهاالخاصة ال ترتب

وسيواصل المكتب دراسة التعاون مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة فيما يتعلق بأي دور تنسيقي مقترح له بشأن  .34

 ائب األمينموضوع استعراض داخلي تح  قيادة ن ، والذي هو حالياً ات القطاع الخاص في إطار اإلصالحشراك

 ردة فيالوائ العمل مم المتحدة في تقييم مباد، قد يحتاج المكتب إلى تقييم دوره عبر األالعام. وفي هذا الصدد

، بما في ذلك اآلثار المترتبة على القدرات والموارد. ومن الطرق األخرى الستكشاف ذلك هو االتفاق العالمي

م منسق المقي، بتنسيق من الالمستوى القطري مع القطاع الخاص األمم المتحدة على أن تشمل مشاركةاقتراح 

، باإلضافة إلى الشبكات العمالجانب إلى  ولقطاع األعمالظمات تمثيلية ألصحاب العمل ، منلألمم المتحدة

  المحلية لالتفاق العالمي.

إلدراج  ليةولدا لعملا منظمة تتبعهاأن التي يمكن  الطريقة بتقييم لمكتبا مسيقو، لمكونةا تلهيئاا مع وربالتشاو .35

 ملعاا لقطاعينا بين للشراكات ىلمستوا رفيع لتقييما تتوصيا ةعاامر مع، لحاليا إطارها في كلمشترا لنهجا

الواجبة على نطاق  . وسيواصل المكتب تقييم الفرص واألدوار الممكنة في نهج العناية8102 ملعا صلخاوا

 . ، وال سيما فيما يتعلق بمبادئ العمل وتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العملاألمم المتحدة

 ينالمقيم ينسقتمويل نظام المن

 ،متحدةلألمم ال ينالمقيم ينإلى توفير ثالثة مصادر للتمويل لتغطية ميزانية نظام المنسق 28/822دعا القرار  .36

نات في إطار آلية تقاسم ( مضاعفة المساهمات من فرادى الكيا0: )سنوياً أمريكي مليون دوالر  820 البالغة

في  0( ضريبة بنسبة 3؛ )في صندوق استئماني مخصص األعضاء( مساهمات طوعية من الدول 8؛ )التكاليف

مجلس وافق ومن طرف ثالث لفرادى كيانات األمم المتحدة.  المرصودةالمائة على المساهمات غير األساسية 

( على مضاعفة مساهمة منظمة 8102 / نوفمبرتشرين الثاني - / أكتوبرتشرين األول) 333في دورته  اإلدارة

التي طُلب  في قرار الجمعية العامة  ،8102لعام  ينالمقيم ينسم التكاليف في نظام المنسقالعمل الدولية في تقا

المشاركة. وبذلك وصل إجمالي مساهمة منظمة اإلنمائية كيانات منظومة األمم المتحدة  لكافةلألمم المتحدة 

برنامج والميزانية المدير العام للمليون دوالر أمريكي. وتتضمن مقترحات  3331العمل الدولية في هذا العام إلى 

تجري مناقشة صيغة جديدة وللحفاظ على هذا المستوى العالي من المساهمة.  اعتمادات 8180-8181للفترة 

 .ةاملكبصفة كأعضاء  ةاألمم المتحدة اإلنمائي مجموعةلتقاسم التكاليف وستشمل منظمات إضافية انضم  إلى 

. 8102ر ذلك على المساهمة المطلوبة من منظمة العمل الدولية بعد عام من غير المعروف في هذا الوق  تأثيو

 شؤون الميزانية واإلدارةل، وافق  لجنة األمم المتحدة 8102ديسمبر كانون األول/ المهم مالحظة أنه في من و

إنشاء للمرة األولى منذ  8102مليون دوالر أمريكي لعام  0336 البالغةعلى حصة األمانة العامة لألمم المتحدة 

 .8103آلية تقاسم التكاليف في عام 

لعام  ينيمالمق يننظام المنسقالمقدمة إلى من الدول األعضاء الطوعية ، بلغ  التبرعات تاريخ نشر هذه الوثيقةبو .37

التكاليف من كيانات منظومة األمم  تقاسم. وستساهم مساهمات أمريكي مليون دوالر 081ما مقداره  8102

 21إلى  61في المائة من  0، في حين يتوقع أن تولد ضريبة أمريكي مليون دوالر 22حو ة اإلنمائية بنالمتحد

ن مالمتوقع تغطية الفجوة المتبقية  من جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. ومن أمريكي مليون دوالر

 .مساهمات حكومية إضافية

تتوقع ، المائة مباشرة إلى األمم المتحدةفي  0 ضريبة ستنقل اإلى أنه الجهات المانحةبعض  تفي حين أشارو .38

 بوضع اإلجراءات القانونية أن تقوم كيانات األمم المتحدة بجمعها ونقلها. ويقوم المكتب حالياً  جهات مانحة أخرى

ضريبة. هذه ال بغية تطبيقلتعديل نماذج االتفاق  الجهات المانحةواإلدارية والمالية المطلوبة وبدأ بالتشاور مع 

 مها إلىتقديالمتفق الطوعية التبرعات إلى  تضافمستحقة من الجهة المانحة الالضريبة  تجدر اإلشارة إلى أنّ و

ألمم رك لالتمويل المشتو ية من الضريبة: التمويل اإلنسانيفئات المساهمات التال وتُستبعدمنظمة العمل الدولية. 

 المحلي( وأنواع التمويل) في التكاليف الوطنية اتالحكوم والتمويل المجمع والمواضيعي ومشاركةالمتحدة 

من لمقتطع ا، مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب. والتمويل امجمعينة من التعاون بين البلدان المشمولة بالبرن

اضيعي ، كما ال يخضع للتمويل الموة العمل الدولية ال يخضع للضريبةالحساب التكميلي للميزانية العادية لمنظم

 الرائدة.لدعم البرامج المخصصة األموال  من قبيل، اس النتائج من جهات مانحة متعددةمخصص على أسأو ال
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 لتمويلا تقلبي حيث الدولية لعملا لمنظمة ددحلتمويل الما عن الناجمة لضريبةا اربمقد لتنبؤا لصعبا منو .39

لمنظمة الطوعية تبرعات ، بلغ  الموافقة على ال، على سبيل المثال8102. ففي عام ىخرأو سنة من لطوعيا

مليون دوالر أمريكي  811، كان حوالي هذا المبلغ واستناداً إلى. أمريكي ماليين دوالر 312العمل الدولية 

مليون دوالر أمريكي  8، مما أسفر عن مبلغ إضافي قدره داً إلى المعايير المذكورة أعالهخاضعاً للضريبة استنا

 لمنسقين المقيمين لألمم المتحدة على رأسنظام ا لتمويل الخاصاالستئماني إلى الصندوق  الجهات المانحةه تدفع

 يع وبرامج منظمة العمل الدولية.في مشار هاماتمساه

 اتفاق التمويل

ع الذي يرمي إلى وض لدول األعضاء بشأن اتفاق التمويلالمفاوضات بين األمم المتحدة وا أن تنتهيمن المقرر  .41

 اً وتجميع سخاً ترأكثر  المتحدة اإلنمائية على أساس أكثر استدامة في المستقبل بتمويلتمويل كيانات منظومة األمم 

، بتمويلها األساسي من غيرها الدولية أقل تأثراً  منظمة العملو. 8102فبراير شباط/ ، في نهاية ومواضيعية

األقوى على آليات التشديد  ، فإنّ من الميزانية اإلجمالية. ومع ذلكفي المائة  61)الميزانية العادية( بأكثر من 

 هذه الطريقة الجديدة منالتكيف مع  المكتبوالبرمجة المتكاملة في إطار اإلصالح يتطلب من  التمويل المجمع

مبلغ من في المائة  036مليون دوالر أمريكي أو  0832لدولية ، تلق  منظمة العمل ا8102في عام و. العمل

متعددة الشركاء لألمم  من المخصصات من الصناديق االستئمانيةمليون دوالر أمريكي  282 قدره إجمالي

لى عفي التدخالت المتكاملة  كجهات قياديةألمم المتحدة الكبيرة لبرامج الصناديق والعكس هيمنة ي مما، المتحدة

"العباً في فيها  ليةولدا لعملا منظمة نتكو الو تماأز من تعاني لتيا انلبلدالمستوى القطري وللتمويل لصالح ا

 من ةمباشر مريكيأ رالدو نمليو 0131 رهقد ضافياًإ مبلغاً ليةولدا لعملا منظمة تلق  قد. والصف األول"

 لحمايةوا بلشباا عمالةوم لقيا سالسل نبشأ ليةولدا لعملا منظمة مع للعمل تسعى ةلمتحدا ألمما من ىخرأ كيانات

السديدة لهجرة اليد العاملة وعمل األطفال. وفي المجمل، استحوذت  دارةاإلو بالصحة لمتعلقةا الجتماعيةا

 في 2 ، علىلماضيا ملعاا الوكاالت، بين كلمشترواالمجمع  لتمويلا في ليةولدا لعملا لمنظمةالمشاركة العامة 

في المائة المنصوص  01نسبة  نصف من بيقر ما وهو، ليةولدا لعملا لمنظمة لطوعيا لتمويلا من لمائةا

 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. بشأن ةلمتحدا لألمم لعامةا لجمعيةا ارقر ليها فيع

تدامة التنمية المس لبرنامجمثل الصندوق المشترك لألمم المتحدة ، يعاجمتمويل الصناديق الوالجيل الجديد من  .41

بالمزيد من أن يتحلى  من المكتب ويطلب، أصحاب المصلحةمتعددة كات ، يدعو إلى إقامة شرا8131لعام 

ص الوصول فر االستفادة إلى أقصى حد من وبغيةعمل منظمة العمل الدولية في بيئة تنافسية.  يضعوأن  السالسة

 غير أنّ ته على نحو شامل في هذا المجال. ا، سيحتاج المكتب إلى تعزيز قدرناديق التمويل الجماعيصإلى 

 ةلفريدا اليتهو تنفيذ من لمكتبا تمكينمن أجل  ةساسيأتبقى  ليةولدا لعملا لمنظمة ةلمباشرا لطوعيةا المساهمات

 .ءألعضاا وللدا عمد في

 انعكاسات اإلصالح على الموارد البشرية

لمبادئ التوجيهية واإلجراءات ا األمم المتحدة، تمشياً معإصالح بتتعلق يلتزم المكتب باالضطالع بأنشطة  .42

، مثل إعادة نشر على الموارد البشرية اإلصالحانعكاسات  وستعالَجالتغيير وإعادة الهيكلة.  بشأنالمقررة 

ين حدة على الموظفين المعينالمو الدعممكتب  لوظائفالموظفين والتأثيرات المحتملة  وحراك التقنيةالقدرات 

ا يتفق مع قواعد وإجراءات ، من خالل المشاورات الداخلية التي تشمل مجلس اإلدارة حسب الضرورة وبماً محلي

 ها.المعمول ب المكتب

. وسيكون بعض الوق  الدعم مكاتبل الكامل التجميع عملية ستستغرق، 31و 82في الفقرتين  ورد كماو .43

جاالت أحد المفيما بين كيانات األمم المتحدة، قواعد ونظم الموارد البشرية  زيادة تنسيقاالعتراف المتبادل أو 

ة عقود واستحقاقات وعمليات توظيف وانتقاء األكثر تعقيداً التي يتعين حلها. ولدى منظمة العمل الدولية عد

 كيانات األمم المتحدة األخرى.تختلف عن واتفاقات جماعية 

 التي، ينالمقيم ينالمنسقلنظام إلدارة والمساءلة لنظام األمم المتحدة اإلنمائي وطار اإل ةالمنقح النسخةوضح تو .44

 ينالمقيم ني، شرط اإلبالغ المتبادل للمنسقستدامةللتنمية الملمجموعة األمم المتحدة الفريق األساسي  اسيعتمده

صف في الو ينالمقيم يندعو إلى االعتراف بالدور المعزز للمنسقتالفريق القطري لألمم المتحدة. و وأعضاء

فريق ال، يكون أعضاء بموجب إطار اإلدارة والمساءلةوألمم المتحدة. القطري لفريق الالوظيفي ألعضاء 
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ءلة ، ولكنهم يحتفظون بالمساأدوارهم كأعضاء في الفريقألمم المتحدة مسؤولين أمام منسقهم المقيم عن القطري ل

ل الخاصة بك، بما يتماشى مع أطر مساءلة الوكاالت قة بالبرامج والميزانية واإلدارةعن جميع القرارات المتعل

، عنيةالذي تقوم به الوكالة المألمم المتحدة ل القطريفريق السيساهم المنسق المقيم في تقييم أداء أعضاء و. منهم

ة يدعو إطار اإلدارة والمساءلووسيقدم أعضاء الفريق القطري لألمم المتحدة مدخالت لتقييم أداء المنسق المقيم. 

ألمم ري لالقطفريق البنتائج  يرتبطألمم المتحدة إلى وضع مؤشر أداء واحد على األقل القطري لفريق الأعضاء 

دور رسمي في توفير مدخالت األداء في عملية التقييم للكيانات أن يضطلع بلمنسق المقيم كما يدعو ا ،المتحدة

 لمقيما للمنسق ديلقياا وربالد ليةولدا لعملا منظمة عترف ا قد. والمسؤول الثاني عن اإلبالغباعتباره  ،المعنية

 لوظيفيا لوصفاويجري حالياً إدخال تعديالت على . 8101 معا منذ لقطريينا راءللمد لوظيفيا صفهاو في

 لألمم يلقطرا لفريقا خلدا ةلمتغيرا لعالقةاعلى نحو أفضل  لتعكس ليةولدا لعملا لمنظمة لقطريينا راءللمد

لخاص اسيحلل المكتب بمزيد من التفصيل التغييرات المطلوبة إلطار إدارة األداء  ،في األسابيع المقبلةو. ةلمتحدا

المزيد من وسيبدأ في إجراء المشاورات الداخلية الالزمة للنظر في إمكانية إجراء  ،الموظفين ولوائحبه 

 مستمدة من إطار اإلدارة والمساءلة.التعديالت ال

م المتحدة ماأل منظومةن من والقادم أولئك، أما من كيانات األمم المتحدةفي العادة،  ،يتم تعيين المنسقين المقيمينو .45

انون كمن  اً اعتبارواألمانة العامة لألمم المتحدة مع حق العودة إلى وكالتهم األصلية. مر دعمهم من يستف ةاإلنمائي

 يُعتبر لكأن ذ بماويعملون كمنسقين مقيمين.  موظفون، لم يعد لدى منظمة العمل الدولية 8102يناير الثاني/ 

، يلقطرا المستوى على ةلمتحدا ألمما خلدا اليتهاوو ليةولدا لعملا منظمة فهمو تأثير لتحسين ضافيةإ سيلةو

 منظمة موظفي عمدجرى ، ليةولدا لعملا منظمة ضمنبعد إصالحها  ةلمتحدا ألمما عيو ىمستو والستثارة

 . مقيمين منسقين ايصبحو نبأ لمهتمينا ليةولدا لعملا

 مشروع قرار

 :بما يلي مجلس اإلدارةقام  .46

لتحديات بشأن ا تحليل المكتببو ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةبالوضع الحالي إلصالح  ا  علم أحاط )أ(
 ؛ليةمنظمة العمل الدوأمام اإلصالح التي يطرحها فرص الو

دعا المدير العام إلى أن يأخذ في االعتبار اآلراء التي أعرب عنها مجلس اإلدارة في تنفيذ خطة العمل  )ب(
 .GB.335/INS/10الوثيقة  ملحقالواردة في 
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 الملحق

  لصالح منظمة العمل الدولية 9191-9102خطة عمل المكتب لعام 
 وهيئاتها المكونة الثالثية لالستفادة إلى أقصى حد من الفرص 

 التي يطرحها إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

 الفقرة المرجعية  الجدول الزمني  

شاركة في عمليات أطر عمل لى المع: تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية 0المكون 
 ةأنشط على تؤثر بشكل أكبرلاألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وأهداف التنمية المستدامة 

 التنمية الوطنية بدعٍم من األمم المتحدة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

    

األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالتعاون مع مكتب  .0
 بالعمال، وضع مواد تدريبية ومواد الستثارة الوعي بشأن العمل مع األمم المتحدة

 بحلول نهاية  
 9102عام 

 02 

االستمرار في توفير التدريب التقني الهادف والدعم من المكتب لصالح ممثلي  .9
قدراتهم على المشاركة في األنشطة المعنية باآلفاق الهيئات المكونة من أجل تحسين 

واألولويات فيما يتعلق بالعمل الالق في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
 وفي االستعراض الوطني الطوعي وفي العمليات االستراتيجية للتنمية الوطنية

 9102-9191  02 

 : االستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يطرحها إصالح األمم المتحدة 9المكون 
 من أجل تعزيز الهيكل الثالثي ودعم الدول األعضاء على تحقيق العمل الالئق

    

  مراجعة وتحديث اإلرشادات المتعلقة بالبرامج القطرية للعمل الالئق .3
 للمساعدة اإلنمائيةمع عملية إطار عمل األمم المتحدة التساقها 

 بحلول نهاية  
 9102عام 

 03 

إعداد المواد المعنية باستثارة الوعي والتدريب واإلعالم لصالح موظفي منظمة  .3
العمل الدولية في الميدان وفي المقر، بشأن العمل في سياق األمم المتحدة الخاضعة 

ومشاركة لإلصالح على المستوى القطري لتعزيز والية منظمة العمل الدولية 
 الهيئات المكونة

 بحلول نهاية  
 9102عام 

 4 

 توفير التدريب والدعم لموظفي منظمة العمل الدولية في المكاتب الميدانية  .5
بشأن آليات التمويل المجمع ليستفيدوا على أفضل وجه من الفرص التي يتيحها 

 التمويل المشترك

 9102-9191  30 

لصالح المنسقين المقيمين بالتعاون مع مركز إعداد نماذج تدريبية ومواد إعالمية  .4
 التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

بحلول عام  
9102 

 0٢ 

استعراض تركيبة القدرات والخبرات التقنية لمنظمة العمل الدولية في مجال البرمجة  .2
وحشد الموارد وبناء الشراكات من أجل االستفادة إلى أقصى حد من اإلسهامات، مع 
مراعاة الترتيبات الجديدة المتعلقة بإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ونظام 

نحو إعداد استراتيجية التعاون  9102ناداً إلى خطة عمل عام المنسقين المقيمين )است
 (9195-9191اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة 

بحلول منتصف  
 9191عام 

 90-93 

إجراء عمليات تقييم حول كيف يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تتبع النهج المشترك  .٢
تطبيقها من حيث الشراكات مع القطاع لألمم المتحدة فيما يتعلق بالعناية الواجب 

الخاص. وإجراء عمليات تقييم للفرض واألدوار المحتملة في نهج العناية الواجبة 
على مستوى األمم المتحدة، السيما فيما يتعلق بمبادئ العمل وتعزيز المبادئ 

 والحقوق األساسية في العمل

بحلول تشرين  
األول/ أكتوبر 

9102 

 33-35 

المضي قدماً بالتكامل التشغيلي للمكتب مع األمم المتحدة على المستوى القطري : 3المكون 
 فيما يتعلق بقيم منظمة العمل الدولية

    

 وضع استراتيجية للنهوض باالعتراف المتبادل كوسيلة لتعزيز المزيد من التكامل  .2
 في الخدمات المشتركة

 نهاية  بحلول 
 9102 عام

 30 

بحلول نهاية   الوظيفي لمنصب المدير القطري في منظمة العمل الدوليةاستعراض وتنقيح الوصف  .01
آذار/ مارس 

9102 

 33 

إجراء مشاورات داخلية بشأن التعديالت الواجب إدخالها على نظام إدارة األداء  .00
 ولوائح الموظفين

 بحلول نهاية  
 9102عام 

 33 

ين الدولية لصالح المنسقتعزيز برنامج التدريب التحضيري الذي تعده منظمة العمل  .09
 المقيمين، المخصص لموظفي منظمة العمل الدولية المهتمين بمنصب المنسق المقيم

منتصف  بحلول 

 8102 عام
 35 
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