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 لالطــالع
 

كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2020 تشرين األول/ أكتوبر 12 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من السادس البند

 آخر المستجدات عن عملية إصالح األمم المتحدة

 

تستعرض هذه الوثيقة ما حدث من تطورات في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية منذ آخر مناقشة أجراها مجلس  :زـموج
(. وهذه الوثيقة عبارة عن نسخة منقحة ومحّدثة من الوثيقة التي 2019)آذار/ مارس  335اإلدارة بشأن هذا الموضوع في دورته 

. وهي تقيّم عملية تنفيذ 19-وتأخذ في االعتبار تأثير أزمة كوفيد (GB.338/INS/9)وألغيت  2020أعدت لدورة آذار/ مارس 
-2019العمل المضطلع به بموجب خطة عمل المكتب للفترة  المكتب لقرارات مجلس اإلدارة السابقة، مع إيالء اهتمام خاص لحالة

منظمة العمل الدولية والهيئات أمام لالستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  2020
ملة أمور منها الخطوات المتخذة . وتسلط الوثيقة الضوء على ج335المكونة الثالثية، التي وافق عليها مجلس اإلدارة في دورته 

مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على المستوى  وأفرقة األمم المتحدة القطريةلتيسير مشاركة المنسقين المقيمين لألمم المتحدة 
اف التنمية المستدامة ذات القطري في صياغة وتنفيذ أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، ال سيما فيما يتعلق بأهد

الصلة بوالية منظمة العمل الدولية. كما أنها تستعرض الخطوات المتخذة لضمان الروابط بين أطر التعاون والبرامج القطرية للعمل 
 الالئق لمنظمة العمل الدولية. وتبرز الوثيقة أيضاً التجارب السابقة مع النظام الجديد للمنسقين المقيمين.

 إدارة التعاون متعدد األطراف. :ر الوثيقةالوحدة مصد

 .GB.335/INS/10 الوثيقة ؛GB.340/INS/18/6 الوثيقة ؛GB.340/POL/6 الوثيقة :الوثائق ذات الصلة

 
 

 غرض الوثيقة

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738497.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676209.pdf
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 مقدمة 

، كان تنفيذ 2019خالل آخر مناقشة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي فيما يتعلق بهذا البند في آذار/ مارس  .1
مرحلة مبكرة حيث كان العديد من أطر اإلدارة السديدة الرئيسية والوثائق  ال يزال في 1إصالح األمم المتحدة

اإلرشادية قيد اإلعداد وفي انتظار أن يوافق عليها كبار مسؤولي منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. ومنذ ذلك 
ألمين العام ومجموعة بذل مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة والفريق االنتقالي التابع لنائب االحين، 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة، جهوداً كبيرة لتزويد نظام المنسقين المقيمين الجديد بالموارد التقنية والتشغيلية 
، خالل انعقاد االجتماع االفتراضي للمجلس 2020والمالية الالزمة لضمان نجاح عملية االنتقال. وفي أيار/ مايو 

لألمم المتحدة في الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية، رّحبت الدول لتابع ااالقتصادي واالجتماعي 
 19-األعضاء في األمم المتحدة بالتقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ اإلصالح، مع االعتراف بأّن أزمة كوفيد

ً مع ةالمتحدة اإلنمائياألمم  منظومة ين الجديد على المحك، مما جمعالمقيم ينوضعت بالفعل نظام المنسق على  ا
  2.المستوى القطري لتوفير الدعم الالزم للبلدان المستفيدة من البرنامج

لمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع برعاية ا 2020وفي المنتدى السياسي رفيع المستوى في تموز/ يوليه  .2
بدا أّن الطريق نحو االنتعاش االجتماعي واالقتصادي من األزمة سيكون طويالً وأّن عدداً من  ،لألمم المتحدة

. وفي حين لم يتمّكن 2030البلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
إلى  والحاجةشكل أفضل المنتدى من التوصل إلى اتفاق وزاري نهائي، دوى صدى الدعوة إلى إعادة البناء ب

ؤدي إلى تفاقم آثار األزمات ت الجائحة تم االعتراف بأنّ و. اً خاصة بالنسبة للدول األكثر ضعف، والتضامن العالمي
الحالية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث وتغير المناخ والهجرة الجماعية. 

 نتعاشاالفيما يتعلق بمساعدة البلدان على معالجة  ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةاآلن  تواجههاالتحديات التي و
ً الفقر والوصول إلى أولئك  من سوف تلوح في األفق في جهود التنمية التي تبذلها األمم  ،عن الركب األشد تخلفا

 المتحدة لعدة سنوات قادمة.

والذي مهد  3هو آخر عام لالستعراض الحالي الشامل للسياسات، الذي يجري كل أربع سنوات 2020عام  إنّ  .3
المجلس االقتصادي  في تقريره إلى لألمم المتحدة قدم األمين العامظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وإلصالح من

وشمل ذلك  م الكامل األول من تنفيذ اإلصالح.شامالً عن العا تحليالً  4،باألنشطة التنفيذية واالجتماعي بما يتعلق
 الجارية خاللالعديد من التوصيات بشأن مجاالت العمل المستقبلية للدول األعضاء للنظر فيها في مفاوضاتها 

. ومن المتوقع صدور قرار من الجمعية العامة الذي يجري كل أربع سنوات للسياسات ستعراض الشامل القادماال
وقع أن تقدم الدول ، من المت. وفي القرار2020ديسمبر كانون األول/ ن هذا البند بحلول لألمم المتحدة بشأ

األمم  لمنظومةوإعادة هيكلة األصول اإلقليمية  19-كوفيدبشأن جهود التعافي من  اإلرشاداتمن  اً األعضاء مزيد
نطاق المنظومة. قييم الجديد على وإنشاء مكتب الت نسقين المقيمين متعددة البلدانومكاتب الم ةالمتحدة اإلنمائي

لتحقيق أهداف التنمية  دعم عقد العملتأن  ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومة النظر في إمكانية اً ومن المتوقع أيض
ومن المرجح أن . 19-كوفيد، في سياق أزمة 2019سبتمبر أيلول/ ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في المستدامة

، بما في المتكاملة لتقوية الشراكات السياسيةالتركيز على المشورة  ضرورة تعزيزيجري تسليط الضوء على 
تحسين التعاون وتشجيع تدفقات بغية ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ذلك مع القطاع الخاص والتعاون بي

 ةميارالنُهج الييف تكوتحسين إلرساء ترابط بين العمل اإلنساني والتنمية وتعزيز السالم، التمويل األقل عزلة 

 

، إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي 72/279انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم   1

 A/RES/72/279 (2018.)يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، القرار 

 التنمية.من أجل ة نفيذيبشأن األنشطة الت 2020في عام  المناقشة التي أجراها رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي موجزانظر   2
تُستعرض سياسات المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة فيما يتعلق بمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية كل أربع سنوات في سياق   3

تساقها وتأثيرها في . وتسمح هذه العملية للجمعية العامة تقييم فعالية األمم المتحدة ونجاعتها وااالستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات
ها يوجه المساعدة التي تقدمها إلى بلدان البرنامج من حيث تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وقرار الجمعية العامة الناجم عن

 األربع الالحقة.لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية ويوضح كيفية عمل كيانات المنظومة مع بعضها خالل السنوات  نفيذيةاألنشطة الت
بشأن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة  71/243تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم المجلس االقتصادي واالجتماعي،   4

 .A/75/79-E/2020/55القرار  األمين العام، األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، تقرير

https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
https://undocs.org/ar/a/75/79
https://undocs.org/ar/a/75/79
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تناقش هذه القضايا والقضايا ذات الصلة كما  5.البلدانمجموعات التي تعاني منها بعض معالجة نقاط الضعف إلى 
 2025.6-2020في استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية المقترحة للفترة 

شجعت األزمة على تعزيز الحالية. وفي الواقع،  19-اإلصالح بشكل جيد، على الرغم من أزمة كوفيدوسار تنفيذ  .4
لعبت منظمة وواالقتصادية.  واالجتماعيةاألمم المتحدة اإلنمائية في كل من المجاالت اإلنسانية  منظومةتعاون 

ً مهم اً العمل الدولية دور -لكوفيدة االجتماعية واالقتصادية الفورية تطوير إطار عمل األمم المتحدة لالستجاب في ا
ت وقد أد 8.أفرقة األمم المتحدة القطريةالتي قامت بها  االستجابةبنشاط في عمليات التقييم وخطط  وساهمت 197

إلى وضع منظمة العمل الدولية كشريك رئيسي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي يقود عملية  هذه األنشطة
 مقترحات البرامجالكثير من  تكما استحدث 9.اإلنمائية ألمم المتحدةالتي تضطلع بها منظومة ا 19-واجهة كوفيدم
صندوق األمم المتحدة االستئماني متعدد مشتركة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكاالت أخرى في سياق ال

ع العلم أّن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكاالت والتعافي من آثارها، م 19-الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد
وتُناقش الشراكات التي أبرمتها  10وبرامج األمم المتحدة السبع التي تشّكل اللجنة االستشارية للصندوق. ديقاوصن

في التقرير التكميلي السادس: استجابة مكتب العمل الدولي  19-ها في مواجهة كوفيدالتزاممنظمة العمل الدولية و
 19.11-مواجهة جائحة كوفيد في

من هذه الوثيقة معلومات عن آخر ما استجد بشأن الجوانب الرئيسية لعملية اإلصالح منذ آخر  أوالً ويقدم الجزء  .5
ً ثاني. ويعرض الجزء 2019آذار/ مارس  مناقشة أجراها مجلس اإلدارة في بعض التجارب السابقة لمنظمة  ا

ردة من الميدان. ويستعرض الجزء قين المقيمين الجديد والمالحظات الواالعمل الدولية فيما يتعلق بنظام المنس
ً ثالث لالستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها إصالح  2020-2019حالة بنود خطة عمل المكتب للفترة  ا

عليها مجلس منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة الثالثية، التي وافق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أمام 
 12(.2019)آذار/ مارس  335اإلدارة في دورته 

  ًاإلنمائية  منظومة األمم المتحدةفي إصالح  التطورات -أوال 

، ُوضعت إرشادات رئيسية للمنظومة، ال سيما إطار اإلدارة 2020وفي األشهر األولى من عام  2019خالل عام  .6
وإرشادات  14وإرشادات إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة )إطار التعاون( 13والمساءلة

استراتيجية تسيير األعمال. كما ُوضعت الصيغة النهائية للنصوص المصاحبة إلرشادات إطار التعاون بشأن 
والتحول  األمم المتحدة القطريةة فرقأبشأن مواضيع محددة، مثل إجراء التحليالت القطرية المشتركة وتكوين 
 .الصياغة والتنفيذ النهائية من مراحلالاالقتصادي وغير ذلك. وبلغت عدة نصوص مهمة أخرى من اإلصالح 

 
 أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان متوسطة الدخل.  5
 ..6POL//340GBالوثيقة   6

 .2020، نيسان/ أبريل 19-إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية لكوفيداألمم المتحدة،   7

خطة أخرى قيد  29بلداً و 120خطط استجابة لصالح  104األمم المتحدة القطرية ، وضعت أفرقة 2020تصف أيلول/ سبتمبر في من  8

 اإلعداد.

، وقعت منظمة العمل الدولية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إطار عمل يرّكز على المجاالت الرئيسية 2020أيلول/ سبتمبر  16في   9

 .19-للتعاون في مواجهة أزمة كوفيد

الدولية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية واليونيسف والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة هي: منظمة العمل   10

للسكان وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، باإلضافة إلى مكتب تنسيق أنشطة التنمية في األمم المتحدة ومكتب الصندوق 
ء )أعضاء بحكم المنصب(. كما يمكن أن يشارك حتى خمسة ممثلين عن الشركاء المساهمين والممثلين عن البلدان االستئماني متعدد الشركا

 .19-المتأثرة بجائحة كوفيد

 ..18/6INS//340GBالوثيقة   11

 ..10INS//335GBالوثيقة   12

 انظر:  13
United Nations Sustainable Development Group, Management and Accountability Framework of the UN 
Development and Resident Coordinator System, 2019.   

 انظر:   14

UNSDG, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: Internal Guidance, 2019.  

http://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676209.pdf
https://unsdg.un.org/resources/management-and-accountability-framework-un-development-and-resident-coordinator-system
https://unsdg.un.org/resources/management-and-accountability-framework-un-development-and-resident-coordinator-system
http://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
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واستعراض مكاتب  اإلنمائية األصول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة وهي تشمل المرحلة الثانية من استعراض
 نظومة األمم المتحدة.موإنشاء مكتب تقييم مستقل على مستوى  المنسقين المقيمين متعددة األقطار

 آخر المستجدات بشأن إطار اإلدارة والمساءلة

القطرية ألمم المتحدة ا ةفرقأيحدد إطار اإلدارة والمساءلة أدوار ومسؤوليات وأوجه مساءلة المنسقين المقيمين و .7
ويجري حالياً استعراضه لتحديثه بالنظر إلى  على أساس مؤقت 2019على المستوى القطري، منذ آذار/ مارس 

من قبيل خط  -الخبرة المكتسبة حتى اآلن. ويتضمن النص الجوانب الرئيسية لإلدارة السديدة في اإلصالح 
مساءلة ال، هما: أوالً، لمساءلةلين تين مترابطتجهلاإلبالغ المزدوج الذي يخضع بموجبه أعضاء الفريق القطري 

بشأن النتائج كما هي محددة  التابع له المساءلة إزاء المنسق المقيم؛ ثانياً، الكيان التابع له من حيث واليته إزاء
. ويدعو إطار والتي ينفذها الفريق القطري تفاقات األخرى المشتركة بين الوكاالتالافي في إطار التعاون و

في عمليات التقييم التي تجريها الوكالة ألعضاء الفريق اإلدارة والمساءلة المنسق المقيم إلى تقديم إسهام رسمي 
نسق المقيم. ولم القطري كمسؤول إضافي عن اإلبالغ وأن يقدم أعضاء الفريق القطري إسهامات بشأن أداء الم

هذا البند. غير أنه بعد أن يوافق كبار مسؤولي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة على  ينفذ المكتب بعد
اإلدارة والمساءلة المحدث، سيقوم المكتب باستعراض التغييرات الالزمة في لوائح الموظفين وتقديم  إطار

 لمناقشتها والموافقة عليها.التغييرات المقترحة إلى مجلس اإلدارة 

إلى إطار اإلدارة والمساءلة في األشهر القادمة:  سيضاف فصالنومع استكمال االستعراض اإلقليمي اآلن،  .8
إزاء نظام المنسقين المقيمين، وآخر  15بشأن دور وأوجه مساءلة الكيانات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة أحدهما

 يحدد تقسيم األدوار والمسؤوليات بين منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والمجلس االقتصادي واالجتماعي.

 إرشادات إطار التعاون وتعميمه

9.  ً في عملية اإلصالح وتمثل تغيراً كبيراً مقارنة مع أطر عمل األمم المتحدة  تعتبر أطر التعاون عنصراً أساسيا
للمساعدة اإلنمائية التي سبقتها. واألهم من ذلك أنها وثائق استراتيجية رفيعة المستوى ُوضعت لتصبح األداة 

 البلدان على تلبية الوحيدة األكثر أهمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في مجال التخطيط والتنفيذ لمساعدة
ً تحقيقاالحتياجات واألولويات الوطنية  هداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تنبثق البرامج القطرية الخاصة بكل أل ا

كيان من كيانات األمم المتحدة عن إطار التعاون، وليس العكس. وقد ُوضعت هذه البرامج التي تعتبر في المقام 
لمتحدة وحكومات البلدان المشمولة بالبرامج، على أساس تحليل قطري مشترك األول اتفاق شراكة بين األمم ا

مستقل وأولويات وطنية من حيث تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاورات مع طائفة واسعة من أصحاب 
و ، بل هفحسب التحليل القطري المشترك لم يعد عملية تُنجز مرة واحدة المصلحة. ومن المهم اإلشارة إلى أنّ 

للفريق القطري لألمم المتحدة بقيادة واقتصادية متواصلة ووظيفة تحليلية اجتماعية  حصيلة مستمدة من بيانات
 مكتب المنسق المقيم.

وكانت إرشادات إطار التعاون، التي ُوضعت من خالل جهد تعاوني من جميع أقسام منظومة األمم المتحدة  .10
مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيران/ يونيه  اإلنمائية، قد صدرت بعد موافقة كبار مسؤولي

. ومن منظور المكتب، تُبين اإلرشادات على نحو جيد عدداً من المواضيع ذات األهمية بالنسبة إلى الهيئات 2019
ً للشراكات يتضمنالمكونة لمنظمة العمل الدولية. أوالً،  ً المفهوم األوسع نطاقا اد حلول يجإل، الذي يُعتبر مهما

مستدامة، إشارة صريحة إلى النقابات ومنظمات أصحاب العمل ومشاركتها. ثانياً، هناك ترسيخ واضح إلطار 
التعاون في المعايير وااللتزامات الدولية وفي نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية. ثالثاً، تنص اإلرشادات 

في البلد، إلى جانب  فعلياً شمل كيانات األمم المتحدة الموجودة تالقطرية،  ألمم المتحدةا ةقألفرعلى تشكيلة موسعة 
تلك التي تُسهم عن بُعد. رابعاً، تُصبح غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة إطار الرصد بحكم الضرورة 

درة على دور محّسن لعملية التقييم، بما في ذلك االعتراف بالقوهو لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق اإلنجازات، 
التقييم في فرادى الكيانات. أخيراً، إّن هذه اإلرشادات تفسح المجال أمام الوكاالت المعيارية مثل منظمة العمل 
الدولية لمواصلة األعمال المنوطة بها والتي قد ال تندرج ضمن أولويات إطار التعاون. وهي تتيح إمكانية قيام 

لخاصة بكل كيان مع استنساخ نتائج إطار التعاون استنساخاً حرفياً، هذه الوكاالت بوضع وثائق البرامج القطرية ا
 باإلضافة إلى نتائج أخرى، تُدرج فقط على أساس استثنائي الستيعاب األنشطة المعيارية وأنشطة وضع المعايير.

 
لمتحدة اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وكيانات منظومة األمم ا  15

 اإلنمائية.
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يدة إلى ، لتجسد اإلرشادات الجد2019وجرى تكييف عمليات إطار التعاون التي كانت قيد التنفيذ أصالً في عام  .11
 2020فريقاً والتي استهلت الدورة في عام  16، البالغ عددها أفرقة األمم المتحدة القطرية أقصى حد ممكن، لكنّ 

القطرية في  األفرقةفريقاً آخر من  35ستكون أول من يطبق اإلرشادات الجديدة تطبيقاً كامالً. وسيحذو حذوها 
القطرية تحليالً قطرياً مشتركاً  األفرقةمتحدة أن تُجري كافة . وقد طلب نائب األمين العام لألمم ال2021عام 

لهذه العملية. وتجدر  اً حاسم اً جديد اً أضافت بعد 19-كوفيدأزمة  من الواضح أنّ و. 2020بحلول نهاية عام 
ً يع البلدان وفقتقييمات األثر االجتماعي واالقتصادي السريع وخطط االستجابة المطلوبة لجم اإلشارة إلى أنّ   ا

ت القطرية حليالال تحل محل الت 19-كوفيدالجتماعية واالقتصادية الفورية لإلطار األمم المتحدة لالستجابة ا
 ، ولكن سيتم دمجها فيها.وأطر التعاون المشتركة

مطروحة أمام تجزئة واضحة للمهام فيما بين كيانات األمم المتحدة تزال التجربة محدودة والتحديات  الوفي حين  .12
، فقد قدم أعضاء الفريق القطري لألمم المتحدة التابعين لمنظمة العمل الدولية تقارير خبراتها التقنية وواليتهال وفقاً 

 عن بعض النتائج المبكرة اإليجابية التي توفر سبالً مثيرة لالهتمام من أجل تكرار العملية في المستقبل. 

ل الدولية في كوت ديفوار وعي المنسق المقيم ومنظمات أدت استثارة منظمة العمفي أفريقيا، على سبيل المثال، و .13
العمال ومنظمات أصحاب العمل بأهمية مشاركة الهيئات المكونة للمنظمة في التحليل القطري المشترك وعمليات 
إطار التعاون، إلى اعتراف كامل من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بهذه األنشطة ومشاركتها فيها. 

ه الجهود، استطاعت الهيئات المكونة الثالثية أن تؤثر في وضع إطار نتائج من أجل إطار التعاون وبفضل هذ
وأن تشارك في فرق العمل المعنية بالنواتج. وفي أوغندا، ساهمت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في 

بإعدادها بدعٍم من منظمة العمل  التحليل القطري المشترك من خالل إجراء دراسة تشخيصية بشأن العمالة قامت
الدولية. كما ساهمت في ورشة العمل بشأن المصادقة على إطار التعاون وقدمت إسهامات تقنية تجلّت في النص 

 الختامي الذي وقعته الحكومة. 

حتى اآلن في المناقشات التي دارت حول في العراق والكويت العربية، شارك الشركاء االجتماعيون  الدولوفي  .14
 القطري المشترك وعملية تحديد األولويات المؤدية إلى أطر التعاون. التحليل

شارك الشركاء االجتماعيون في التحليل القطري المشترك ومشاورات تحديد األولويات  وتحديداً الهند، ،اوفي آسي .15
قتصاد غير . وزادت إسهاماتهم من تعزيز التركيز على العاملين في اال2022-2018 للفترة التعاونإلطار 

المنظم والعمال المهاجرين ونُظم الحماية االجتماعية على مستوى الواليات ودعم العمل الالئق وروح تنظيم 
المشاريع. وفي باكستان والفلبين، يشارك الشركاء االجتماعيون بانتظام في االجتماعات واألنشطة المنّظمة في 

نظمة العمل الدولية، مما يساعد على توسيع نطاق تأثيرها داخل إطار المجموعات المعنية بالنتائج والتي تقودها م
 . أفرقة األمم المتحدة القطرية

شاركت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في أوزبكستان بنشاط في عملية صياغة وفي آسيا الوسطى،  .16
التحليل القطري المشترك وإطار التعاون، مما ساهم في المضي قدماً بإعداد البرنامج القطري القادم للعمل الالئق. 

وصربيا في تصميم البرامج منطقة غرب البلقان، شاركت الهيئات المكونة من جمهورية مقدونيا الشمالية وفي 
، وصبّت اإلسهامات المتعلقة بمسائل العمل 2019القطرية للعمل الالئق ووضعها في صيغتها النهائية في عام 

إّن الناجمة عنها، في إعداد التحليل القطري المشترك وإطار التعاون. وباإلضافة إلى ذلك،  االجتماعيةوالقضايا 
هو ثمرة استثمارات مهمة  كستانيطاجفي  لذي ُوضع مؤخراً في صيغته النهائيةالبرنامج القطري للعمل الالئق ا

في مجال تنمية قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. والعناصر الرئيسية التي يشملها البرنامج القطري 
( ومن شأنها أن تدعم صياغة إطار 2030-2016للعمل الالئق ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية التنمية الوطنية )

 التعاون القادم.

في عملية المصداقة على التحليل القطري المشترك من خالل منظمات العمال  ساهمتكا الالتينية، وفي أمري .17
(. وأجري حوار ثالثي 2030)برنامج عام  2030منصة األرجنتين بشأن رصد برنامج التنمية المستدامة لعام 

. وبهذه المناسبة، 2020 في أوائل أيلول/ سبتمبر 2025-2021مع المنسق المقيم بشأن إطار التعاون للفترة 
سلّطت الهيئات المكونة الضوء على أهمية تصميم برنامج قطري جديد للعمل الالئق يتمشى مع إطار التعاون 

 .2030إعالن مئوية منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل )إعالن المئوية( وبرنامج عام مع و

  ليةاستراتيجية تسيير األعمال ومشاركة منظمة العمل الدو
 في برنامج كفاءة اإلصالح

لوضع استراتيجية مشتركة لتسيير األعمال في تشرين القطرية ألمم المتحدة ا ألفرقةاستُهلت اإلرشادات الجديدة  .18
. 2021القطرية مثل هذه االستراتيجية بحلول عام  األفرقة كافة . ويلزم أن يكون لدى2019األول/ أكتوبر 

قطرية على تحديد االدخارات بزيادة الكفاءة من خالل الحد من االزدواجية ال األفرقةوستشجع هذه العملية 
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المشتركة بين الوكاالت وتعزيز القوة الشرائية الجماعية واالستفادة إلى أقصى حد من وفورات الحجم في ستة 
لموارد المشتريات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشؤون اللوجستية وا ، هي:خطوط للخدمات

 ، ال تزالالقطرية لألفرقةالخدمات المشتركة المقترحة في استراتيجيات تسيير األعمال والبشرية واإلدارة. 
دعم هذا الجهد، شاركت منظمة بغية "تراعي ضمان الجودة والفعالية من حيث التكلفة". و لكل وكالة يةاختيار

العمل الدولية في الدراسة االستقصائية التي أجراها فريق االبتكارات المؤسسية التابع لمجموعة األمم المتحدة 
تحديد الخدمات التي تشتريها كيانات األمم المتحدة أو قد تفكر في شرائها من لللتنمية المستدامة بشأن السوق، 

لتي يمكن أن تقدمها. وكجزء مما يشار إليه باسم "برنامج الكفاءة" لألمين العام، والخدمات ا كيانات أخرى،
سيُطلب من منظمة العمل الدولية تزويد مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية في األمم المتحدة بتقارير سنوية عن 

 التقارير. مثل هذه ديممكاسب الكفاءة وتحسين الفعالية. ويجري حالياً وضع إطار خاص بمنظمة العمل الدولية لتق

ويتمثل أحد العناصر األساسية لتحقيق هدف اإلصالح المتمثل في تعزيز العمليات التشغيلية المشتركة، في  .19
 المتحدةبأفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات، مما يسمح لكيان تابع لألمم  المتبادلاالعتراف 

ظمه وآلياته التشغيلية المعنية واالعتماد عليها في تنفيذ األنشطة دون باستخدام سياسات كيان آخر وإجراءاته ونُ 
منظمة  من بينهاوكالة،  20إجراء المزيد من عمليات التقييم أو الفحص أو الموافقة. وفي الوقت الراهن وقّعت 

 العمل الدولية، على بيان االعتراف المتبادل.

ركيز على تحويل الخدمات المستقلة من حيث الموقع على الدعم المشتركة، سينصب الت بمكاتبوفيما يتعلق  .20
المستوى القطري إلى مراكز عالمية للخدمات المشتركة، إذ يعتبر مستوى االدخارات المرتقبة مرتفعاً. وسينظر 

 المكتب في هذا التحويل على أساس كل حالة على حدة.

لدعم المشتركة للخدمات المرتبطة بموقع معين، ونظراً إلى أّن المكتب ينظر في المشاركة مستقبالً في مكاتب ا .21
فإنه سيتعين معالجة بعض المسائل قديمة العهد داخل منظومة األمم المتحدة معالجة مرضية. وتوجد حالياً تباينات 
في أنواع العقود المستخدمة وسياسات تصنيف الدرجات بين الوكاالت، ال سيما في الميدان. وعلى سبيل المثال، 

مة العمل الدولية قواعد عقود الموظفين بشأن توظيف المعاونين الخارجيين ومتطلبات السالمة والصحة تُطبق منظ
المهنيتين المتعلقة بالموظفين تطبيقاً أكثر صرامة من بعض كيانات األمم المتحدة األخرى. وتعكف لجنة األمم 

العمل بالنسبة للقوى العاملة في منظومة األمم  المتحدة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة حالياً على مناقشة مستقبل
تنسيق أفضل الممارسات المكتب هذه الفرصة للدعوة إلى  المتحدة، السيما فيما يتعلق بتشكيلها وإدارتها، وسيستغل

 تعزيز العمل الالئق داخل المنظومة.بغية 

أن تؤدي إلى ادخارات وإلى تحسين عامالً آخر إلرساء طرائق عمل مشتركة من الممكن  المباني المشتركةوتمثل  .22
عندما يكون لوكالتين مكاتب فيها. والهدف المنشود  مشتركةمباني يمكن التحدث عن التعاون فيما بين الوكاالت. و

. 2021في المائة من األماكن بحلول عام  50على مستوى منظومة األمم المتحدة اإلنمائية هو التوصل إلى تقاسم 
بحكم الضرورة عند انتهاء عقد إيجار ات ينبغي بموجبها اعتبار المباني المشتركة خياراً وقد أصدر المكتب إرشاد

 أو فيما يتعلق بالمكاتب الجديدة، ما لم يوجد سبب أساسي يمنع ذلك.

 إعادة هيكلة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في األقاليم
  األقطارمكتب المنسق المقيم متعدد وتعزيز 

في أيار/  ، التي أجراها المجلس االقتصادي واالجتماعيمن أجل التنمية المتعلقة باألنشطة التنفيذيةالمناقشة خالل  .23
التقدم المحرز بشأن بندين مهمين لإلصالح ورّحبت  ، استعرضت الدول األعضاء في األمم المتحدة2020مايو 

لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية وتعزيز بالمقترحات المحّدثة لألمين العام بشأن إعادة هيكلة األصول اإلقليمية 
 المكاتب متعددة األقطار.

وتتكون األصول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية من اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة والهيئات  .24
ة لكيانات منظومة األمم المتحدة اإلقليمية التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والمكاتب اإلقليمية التابع

اإلنمائية. وفحص استعراض هذه األصول األدوار والعالقات والثغرات والتداخالت الخاصة بكل جهة لدعم نظام 
المنسقين المقيمين الجديد وسلط الضوء على العديد من المسائل اإلقليمية والعابرة للحدود التي تؤثر في تحقيق 

كل إقليم، دعا أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي  وبالنظر إلى خصوصياتمستدامة. البلدان أهداف التنمية ال
إلى اتباع نهج يتناول كل إقليم على حدة في تقديم خيارات إلعادة الهيكلة وإعادة التوصيف، مع التشديد على أنه 

مم المتحدة اإلنمائية العاملة الواليات القائمة ألي كيان من كيانات منظومة األ ال يجوز أن تؤثر التغيرات على
اللجان االقتصادية اإلقليمية في األمم على المستوى اإلقليمي أو أن تزدوج أو تقّوض العمل الذي تضطلع به 
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وجرى هذا النهج وفق مسارين، حيث اضطلع بأحدهما فريق استعراض داخلي مشترك بين الوكاالت  16المتحدة.
لألمم المتحدة المعني بعمليات اإلصالح، فيما اضُطلع باآلخر استناداً إلى برئاسة المستشار الخاص لألمين العام 

 مشاورات حكومية دولية.

فريق االستعراض الداخلي الصدارة في وضع مقترحات إلنشاء منصات تعاونية إقليمية الستيعاب آليات  واحتلّ  .25
لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. التنسيق الموجودة في اللجان االقتصادية اإلقليمية والهيئات اإلقليمية 

واضطلع المكتب بدور نشط في أعمال هذا الفريق في نيويورك وكعضو في مجموعات العمل في فرادى األقاليم، 
مع مراعاة الحاجة إلى تجنب إنشاء هيكليات مزدوجة وزيادة أعباء تقديم التقارير، فضالً عن الحاجة إلى ضمان 

 عمل اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية على المستوى اإلقليمي والمحافظة عليه.االعتراف بمكانة ال

لتجميع  وقدمت مجموعات العمل اإلقليمية مقترحات خاصة بكل إقليم بشأن إنشاء مراكز إقليمية للمعارف .26
الموجودة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج وإعداد التقارير على نطاق المنظومة؛ تدعيم القدرات  تعزيز؛ الخبرات

البيانات واإلحصاءات؛ استكشاف مكاسب الكفاءة المحتملة في الخدمات اإلدارية من خالل مكاتب الدعم المشتركة 
ً بإنشاء أو توسيع ائتالفاتأو تقاسم المواقع، حيثما أمكن بقيادة كيانات األمم  مواضيعية . وقامت األقاليم أيضا

المتحدة واللجان االقتصادية اإلقليمية، تضم شركاء من خارج األمم المتحدة. وترّكز هذه االئتالفات على المواضيع 
ذات االهتمام المشترك أو التي تنطوي على انعكاسات عابرة للحدود وتأثيرها على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي 

 االئتالفالمواضيعية، منها مثالً الدولية في رئاسة العديد من االئتالفات اإلقليمية الفرعي. وتشارك منظمة العمل 
مم المتحدة بشأن النمو المنصف في أمريكا الالتينية مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي وبرنامج األ

اب من أجل التنمية في أفريقيا مع بشأن تسخير العائدات الديمغرافية ونوع الجنس والشب اإلنمائي؛ االئتالف
بشأن اإلدماج والتمكين في آسيا والمحيط الهادئ  منظمة الصحة العالمية؛ االئتالفصندوق األمم المتحدة للسكان و

 منظمة األمم المتحدة للطفولة. مع 

زرية الصغيرة واستجاب استعراض مكاتب المنسقين المقيمين متعددة األقطار للشواغل طويلة األمد في الدول الج .27
األمم المتحدة في البلدان البالغة  تواجدوأصغر البلدان حجماً في فئة أقل البلدان نمواً بشأن مستوى الدعم و النامية

االستعراض ارتسمت خالل العامين معالم بلداً المشمولة بمكاتب المنسقين المقيمين متعددة األقطار. وبما أّن  41
المتعلقة باألنشطة التنفيذية، التي  مناقشةالدور مهم أثناء المشاورات. وخالل  الماضيين، كان للبلدان المعنية

، رّحبت الدول األعضاء بمقترح فتح مكتب جديد 2020في تموز/ يوليه أجراها المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ا بما يتناسب متعدد األقطار في شمال المحيط الهادئ وإعادة توصيف وظيفة المنسق المقيم وتكييف مواصفاته

مع المكاتب متعددة األقطار وإعادة توجيه بعض الموارد إلى هذه المكاتب لتوفير تركيز مخصص لفرادى البلدان 
المشمولة بهذه المكاتب. وقد أبرزت إسهامات المكتب هيكلية فريق الدعم التقني للعمل الالئق في منظمة العمل 

بلدان الجنوب كنماذج محتملة لتوفير الدعم التقني للبلدان في الدولية وخبرة المنظمة في مجال التعاون بين 
 مجموعات المكاتب متعددة األقطار.

  استحداث مكتب تقييم مستقل على مستوى المنظومة

كانت منظمة العمل الدولية مساهماً هاماً في األعمال التي اضطلع بها فريق التقييم التابع لألمم المتحدة بغية وضع  .28
، والتي تدعم الجهود التي يبذلها األمين العام في إطار اإلصالح بغية تزويد لى مستوى المنظومةسياسة تقييم ع

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بوظيفة تقييم مستقلة على مستوى المنظومة من شأنها أن تُسهم في المزيد من 
موقع وتمويل مكتب صغير لدعم هذه ال يزال هناك بعض التساؤالت بشأن  المساءلة والتعلم الجماعي. وفي حين

اإلنمائية أّن هذه الخطوة أساسية لتحسين التنسيق بين مختلف مكاتب  الوظيفة، تعتبر كيانات منظومة األمم المتحدة
م يالتقييم وضمان االستقاللية والحياد واإلشراف على نوعية عمليات تقييم إطار التعاون وعلى عمليات التقي

منظومة. ومن شأن هذه الوظيفة الجديدة أن تستكمل آليات التقييم الموجودة ضمن وكاالت المجراة على مستوى ال
خدمات الرقابة الداخلية وفريق األمم األمم المتحدة والهيئات العالمية، من قبيل وحدة التفتيش المشتركة ومكتب 

تقييم في منظمة العمل الدولية من دون أن تحل محل هذه اآلليات. كما شارك مكتب الالمتحدة المعني بالتقييم، 
، بدعمه لمبادرات وتحالفات تقييم فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمعلى نحو نشط في األنشطة التي اضطلع بها 

ً مع  19-كوفيد ووضع إرشادات بشأن تقييم أطر التعاون الجديدة. وسيواصل نشاطه في هذه المنتديات تمشيا
وظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية والمبادرات الموضوعة على مستوى  سياسة التقييم بغية تعزيز دور

 المنظومة بهدف تنفيذ برنامج العمل الالئق.

 
 .المعنية بالتنمية نفيذيةبشأن األنشطة الت 2020المناقشة التي أجراها رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي في عام  موجزانظر   16

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
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 ينالمقيم ينتمويل نظام المنسق

الجديد، ال تزال بعض المسائل المتعلقة باالستدامة  ينالمقيم ينفي حين أُحرز تقدم ملحوظ في إرساء نظام المنسق .29
طويلة األجل لترتيب التمويل الطوعي للنظام، غير محسومة بعُد. وفي ظل البيئة الحالية للميزانيات الشحيحة 
للغاية وآفاق التمويل المكبوحة، تواصل الدول األعضاء في األمم المتحدة تركيز اهتمامها على االدخارات 

االدخارات المبكرة زيادة الكفاءة وتتوق إلى رؤيتها تتحقق على أرض الواقع. غير أنه قد ال تؤدي المحتملة ب
. كما أّن العائدات المتأتية من فرض ضريبة بنسبة ينالمقيم ينبزيادة الكفاءة إلى توافر األموال بيسر لنظام المنسق

السابقة. ويواصل األمين العام لألمم المتحدة في المائة على التمويل المرصود للوكاالت ستقل عن التوقعات  1
بلداً  39ونائب األمين العام حشد المانحين الحاليين والجدد لتوفير األموال الالزمة للنظام، وحتى اليوم قدم 

مليون دوالر أمريكي  73، ال تزال هناك فجوة في الميزانية تبلغ حوالي 2020إسهامات. إال أنه بالنسبة لعام 
مليون دوالر أمريكي. ويجري حالياً استعراض صيغة تقاسم التكاليف الخاصة  281الميزانية البالغة من إجمالي 

لكنها ستظل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وبإسهامات وكاالت األمم المتحدة، وتجرى مشاورات مع 
لنظام مختلط نموذج تمويل استعراض أكثر شموالً ل 2021. كما سيجري في عام 2021دون تغيير حتى عام 

 .ينالمقيم ينالمنسق

وتواصل منظمة العمل الدولية إحراز المزيد من التقدم في تطبيق اإلجراءات التي تطلبها كيانات األمم المتحدة  .30
كجزء من اتفاق التمويل المبرم بين الدول األعضاء في األمم المتحدة ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

. على سبيل المثال، ينكب المكتب على زيادة الشفافية في نتائج وتمويل منظمة العمل الدولية 2019 عام لأوائ في
من خالل اللجوء إلى مبادرة شفافية المعونة الدولية والمعايير المرتبطة بالبيانات بشأن اإلبالغ عن البيانات المالية 

ات التدخل فيما يتعلق بالبرامج المشتركة الممولة من على مستوى منظومة األمم المتحدة. وكثّف المكتب عملي
 يين العالميالمستوكبار المساهمين في مجال التعاون اإلنمائي والصناديق االستئمانية متعددة الشركاء على 

القطري والشراكات التشغيلية بين الوكاالت. كما نشر على لوحة متابعة للمانحين المصروفات التي قام بها و
أهداف التنمية المستدامة ووقع بيان االعتراف المتبادل وحّسن إطاللة الجهات المانحة وشارك في  مصنفة حسب

قييم المشاريع المشتركة. ومن شأن الخبرة المكتسبة في تأكبر من عمليات التقييم المواضيعية أو عمليات عدد 
تكون بمثابة قاعدة تقوم عليها الحوارات  إطار االتفاقات المبرمة بموجب الحساب التكميلي للميزانية العادية، أن

المهيكلة التي ستجرى مع شركاء التمويل فيما يتعلق بالتمويل لعدة سنوات أو التمويل غير المرصود أو التمويل 
ً إلى أّن  المرصود على نحو طفيف، وستقدم الدعم االستراتيجي والمرن إلى المكتب. وتجدر اإلشارة أيضا

 ستشمل مؤشرات اتفاق التمويل. 2023-2022يزانية للفترة مقترحات البرنامج والم

  ً  التحديات والممارسات الجيدة الناشئة - ثانيا

، بذل موظفو منظمة العمل الدولية في أفرقة األمم المتحدة القطريةو الجديد لمنسقين المقيمينانظام منذ إرساء  .31
للتكيف العرضية الميدان قصارى جهدهم حتى تستفيد المنظمة من عملية اإلصالح على الرغم من الصعوبات 

مع الترتيبات الجديدة. والتقارير الواردة من الميدان، بما في ذلك خالل انعقاد االجتماع العالمي لمديري المكاتب 
الناشئة على ، سلّطت الضوء على التحديات والممارسات الجيدة 2020كانون الثاني/ يناير الميدانية للمنظمة في 

 حد سواء.

إشراكهم الجهود الرامية إلى واعتُبر التواصل االستباقي مع المنسقين المقيمين، بما في ذلك الجلسات اإلعالمية و .32
 لية، على أنه مفيد للغاية في جميع األقاليم.في االجتماعات والمشاورات مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدو

وعلى سبيل المثال، أجرت منظمة العمل الدولية والمنسقون المقيمون اإلقليميون في أمريكا الالتينية والكاريبي 
، مما ساعد على تحسين فهم والية منظمة العمل الدولية 2019حواراً من يومين في ليما في أيلول/ سبتمبر 

ارية الثالثية ودور هيئاتها المكونة والهيكلية الجديدة لألمم المتحدة في اإلقليم، كما ساعد على وهيكليتها اإلد
لصالح  لمنظمة العمل الدولية اإلعالمية التي نظمها فيما بعد المدير اإلقليمي الجلساتواالعتراف بكل ذلك. 

منظمة المنسقين المقيمين بتسهيل وصول المنسقين المقيمين سمحت بتعزيز هذا الفهم وهذا االعتراف. وقام بعض 
العمل الدولية إلى وزارات المالية والتخطيط في الكاريبي وناميبيا وزامبيا وساعدوا المنظمة على االستفادة من 

االتصاالت لتوسيع نطاق  بشأنالمنسقين المقيمين  مكاتبمصادر تمويل جديدة. وهناك إمكانية واضحة للعمل مع 
تركيا أندونيسيا أو من من رسائلها السياسية ليشمل أمثلة حور حول اإلنسان ومالدولية المت تركيز منظمة العمل

 ، بما في ذلك وصول الالجئين إلى سوق العمل في لبنان.والدول العربية في سياق أزمة الالجئين السوريين

  



 GB.340/INS/6 10 
 

عدد من األمثلة الحديثة الضوء على العالقات الناجحة بين المنسقين المقيمين ومكاتبهم في سياق مواجهة  ويسلّط .33
. ففي الدول العربية، تتعاون منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع المنسقين المقيمين في صياغة 19-جائحة كوفيد

عمليات تدخل ترمي إلى العمل، وفي رسم معالم سياسية تقوم على البينات بشأن أثر الجائحة على أسواق رسائل 
تعزيز أطر أكثر شموالً للحماية االجتماعية وتقديم الدعم إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر 

وكما كانت عليه الحال  والدعوة إلى االرتقاء بعمليات تدخل كثيفة العمالة وتعزيز السالمة والصحة المهنيتين.
على العمال المستضعفين في  19-خرى، جرى االضطالع بعمليات تقييم سريعة بشأن أثر كوفيدفي عدة أقاليم أ

العراق واألردن ولبنان، بالتنسيق مع وكاالت أخرى من األمم المتحدة أو منظمات دولية ومع مكاتب المنسقين 
 المقيمين.

التعاون الوثيق مع المنسقين وفي آسيا الوسطى، والسيما في كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، أفضى  .34
قضايا العمل والقضايا االجتماعية، على أن المقيمين إلى صياغة مقترحات مشتركة بين الوكاالت ترّكز على 

صندوق األمم المتحدة االستئماني متعدد الشركاء لمواجهة للمقترحات الذي سيقوم به  الثاني النداءتُرفع عند 
. وأدى االلتزام المماثل مع المنسقين المقيمين إلى مبادرات تعاون من أجل هاوالتعافي من آثار 19-ئحة كوفيدجا

 في جمهورية مقدونيا الشمالية وتركيا وأوكرانيا. 19-دعم االستجابة االجتماعية واالقتصادية لمواجهة كوفيد

، تحاور 19-فيدة جائحة كووفي زمبابوي، بمناسبة تنظيم بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة بشأن مواجه .35
محتمل. وفي أوغندا، مع العمال ومع وزارة الخدمة العامة والعمل والرفاه االجتماعي بشأن تعاون  المنسق المقيم

العمالة، مما جذب  قطاع على 19-قدمت منظمة العمل الدولية الدعم إلى الهيئات المكونة إلجراء تقييم ألثر كوفيد
التواصل مع وزارة العمل من أجل تقديم الدعم التقني  د خبراء االقتصاد لديهذي طلب من أحال مقيمال انتباه المنسق

 لها. 

مسألة الحصول على الخبرة المناسبة في األماكن المناسبة وفي الوقت المناسب، مسألة حاسمة لتعزيز  وتبقى .36
المكتب إلى أن يحتاج العمل الدولية في المجاالت الرئيسية لواليتها، ال سيما إحصاءات العمل. وس منظمةريادة 

ً في هذا الصدد. وسيقوم المكتب أيضاً، بدءاً من عملية تحديد المهارات والتنبؤ بها  اً يكون أكثر ابتكار ونشاطا
المتوقعة أصالً كمتابعة إلعالن المئوية، باستعراض الموارد البشرية القائمة والسياسات اإلدارية الحالية لتحديد 

احتياجات  تلبيةات في المدى القصير من أجل تطوير تحليالت قطرية مشتركة أو السبل الكفيلة بتوظيف القدر
 أخرى.

، إذ يظل التنافس على الموارد بين الوكاالت مستمرقلق مصدر الموارد  وحشدالشراكات  ل العمل في مجالويشكّ  .37
ويقوم المنسقون المقيمون حالياً بقيادة تنسيق التمويل على المستوى القطري باالستناد إلى  .من المسائل الشائكة

التعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص وشركاء التمويل ثنائيي ومتعددي األطراف مع اتخاذ القرارات  أطر
صندوق أهداف ل لاألو نداءال. وقد أظهرت التجربة المستمدة من بشأن المخصصات على المستوى القطري

ه في حين بشأن الحماية االجتماعية، أن أفرقة األمم المتحدة القطريةتقديم العطاءات من بشأن التنمية المستدامة 
تكاليف المعامالت  بالنجاح، يمكن أن تكون عطاءات منظمة العمل الدولية مع وكاالت أخرىعروض تكللت 

العديد من الوكاالت كانت ترغب في المشاركة، مما أثار توترات  وأنّ مرتفعة للغاية بالمقارنة مع المبالغ المتلقاة 
المشاركة مهمة لالستفادة من الشراكات ومقترحات التمويل الالحقة  إضافية. ومع ذلك، فقد رأى البعض أنّ 

 للشركاء الثنائيين.

فإّن المنظمة في موقع ية"، في سبيل "توحيد أداء منظمة العمل الدول المكتب وبفضل اإلنجازات المهمة التي حققها .38
. والبرامج الشاملة واسعة النطاق التي تضم عدة إدارات ومكاتب في منظمة العمل جيد في بيئة العمل الجديدة

من أجل تحسين آفاق األشخاص المشردين بين الوكاالت من تمويل هولندا  ةالمشترك الشراكةالدولية، من قبيل 
نظمة العمل الدولية بتجاوز حجمها الصغير نسبياً بالمقارنة مع الوكاالت ، تسمح لمقسراً ومجتمعاتهم المضيفة

األخرى والعمل بفعالية، ال سيما في البلدان التي ال تتمتع فيها المنظمة بصفة وكالة مقيمة. والتنوع المتأصل في 
رابط بين السالم والتنمية النهج يشجع االبتكار ويعزز منظمة العمل الدولية في مجاالت العمل الواعدة، مثالً في ال

الفرص تستلزم بأن تكون منظمة العمل الدولية استراتيجية في االستثمار في  هغير أّن هذ والشؤون اإلنسانية.
 مواردها وأن ترّكز على تقديم النتائج التي تفضي إلى أثر قابل للقياس.
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  ً  حالة سير العمل في إطار خطة عمل - ثالثا
 منظمة العمل الدولية

( على خطة عمل المكتب بشأن إصالح منظومة األمم 2019)آذار/ مارس  335مجلس اإلدارة في دورته  وافق .39
المتحدة اإلنمائية. ويقدم القسم التالي والملحق معلومات عن آخر ما استجد بشأن اإلجراءات المتخذة حتى اآلن 

 في إطار المكونات الثالثة للخطة.

 الوطنية على المشاركة فيتطوير قدرات الهيئات المكونة  - ألف
 إطار التعاون وأهداف التنمية المستدامة لياتعم

أعد مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال ، 2020و 2019خالل عامي  .40
ً يستجيب لالحتياجات المحددة للشركاء االجتماعيين.  مواد إعالمية ونفذا أنشطة تدريبية مصممة تصميما

عاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو(، وضع مكتب األنشطة الخاصة وبالت
بأصحاب العمل برنامج تدريب بشأن أهداف التنمية المستدامة يستهدف منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع 

في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجدوى المشاركة  2030األعمال. ويتضمن البرنامج دورات بشأن برنامج عام 
وكيفية ربط أنشطة التوعية التي تضطلع بها منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال وأولوياتها في 
مجال األعمال بأهداف التنمية المستدامة وإصالح األمم المتحدة والمشاركة مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 

وتكييفه  2019الق برنامج التدريب في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في تموز/ يوليه على المستوى القطري. وتم إط
. 2020في تشرين الثاني/ نوفمبر  الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيلنشره في أقاليم أخرى، السيما في إقليم 

 وفي المستقبل، سيجري استكمال هذا البرنامج بمواد تدريبية على اإلنترنت.

أن المواد التدريبية وورش العمل التدريبية التي أعدها واستهلها مكتب األنشطة الخاصة بالعمال، أن وكان من ش .41
قدرات نقابات العمال على المشاركة وممارسة تأثيرها في مختلف العمليات الوطنية المدعومة من األمم  عززت

ت، والسيما بشأن اإلبالغ عن االستعراض المتحدة سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويا
الوطني الطوعي والمشاركة في العمليات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة. ونتيجة ذلك، طلبت نقابات العمال 
في أرمينيا وأذربيجان وكولومبيا وكوت ديفوار وناميبيا والفلبين والصومال وزمبابوي، من بين دول أخرى، من 

تقديم الدعم التقني لها بغية التواصل بشكل أفضل مع المنسقين المقيمين ومع  ة بالعمالمكتب األنشطة الخاص
وسيواصل  المشترك وفي عمليات إطار التعاون.القطري أو المشاركة في التحليل أفرقة األمم المتحدة القطرية 

العمال في وضع العمل نشاطه المتعلق بتعزيز القدرات بغية مساعدة نقابات  مكتب األنشطة الخاصة بالعمال
 الالئق والعمالة والمبادئ والحقوق األساسية في العمل، في طليعة هذه العمليات والمناقشات.

تدريباً تقنياً محدداً لصالح الهيئات المكونة على الصعيدين  كذلك ظمت المكاتب اإلقليمية لمنظمة العمل الدوليةون .42
واإلقليمي الفرعي على السواء، لتمكينها من إدراج منظورات وأولويات العمل الالئق في أطر التعاون  الوطني

الوطنية واالستعراضات الوطنية الطوعية وغيرها من العمليات االستراتيجية للتنمية الوطنية. وفي أوروبا وآسيا 
اإلدارة القائمة على النتائج لتخطيط البرامج الوسطى، تعلمت الهيئات المكونة المشاركة في ورش العمل في مجال 

القطرية للعمل الالئق، كيفية ربط هذه البرامج اآلن بأطر التعاون. وفي منطقة الدول العربية، أنشأت ورش العمل 
اإلقليمية لصالح الهيئات المكونة الثالثية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، منصة لتقاسم المعارف 

تبادل الخبرات بين البلدان مع إيالء اهتمام خاص إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية. باإلضافة إلى ذلك، و
نُظمت جلسات إعالمية وطنية للشركاء االجتماعيين بشأن عملية إصالح األمم المتحدة وتنفيذها ودور الشركاء 

كتب اإلقليمي مواد تدريبية لصالح منظمات أصحاب في أطر التعاون. وفي أمريكا الالتينية، أعد الم االجتماعيين
العمل ومنظمات العمال مصممة تصميماً يستجيب الحتياجاتها المحددة في اإلقليم، مع التركيز على تمكينها من 

وفي أفريقيا، جرى مؤخراً إطالع الهيئات المكونة في كينيا  المشاركة بنشاط في عمليات تطوير أطر التعاون.
انيا المتحدة وأوغندا بشأن مواءمة البرامج القطرية للعمل الالئق مع أطر التعاون، باستخدام وثائق وجمهورية تنز

 اإلرشاد الجديدة لمنظمة العمل الدولية.

، التي قدمها 2030وعلى المستوى العالمي، نُقحت الدورة المعنية بالعمل الالئق وبرنامج التنمية المستدامة لعام  .43
ثية، مركز تورينو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف إدماج مسائل إصالح األمم للهيئات المكونة الثال

 المتحدة.
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 االستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها إصالح  -باء 
 األمم المتحدة من أجل تعزيز الهيكل الثالثي ودعم 

 الدول األعضاء في تحقيق العمل الالئق

ياسات والعمليات الداخلية لمنظمة العمل الدولية، ولهذه الغاية أُرسلت إرشادات يؤثر اإلصالح في عدد من الس  .44
. وأعد المكتب أيضاً إرشادات لدعم موظفي منظمة 2019محدثة إلى المكاتب الميدانية في تشرين األول/ أكتوبر 

، بما في ذلك كيفية العمل الدولية العاملين على البرامج القطرية للعمل الالئق في سياق صياغة أطر التعاون
استقاء البرامج القطرية للعمل الالئق من إطار التعاون وضمان المشاركة النشطة للهيئات المكونة لمنظمة العمل 

الطالع المنسقين المقيمين على وضع البلد فيما الدولية في العملية. وقد وضع المكتب أيضاً أداة تقييم معيارية 
طبيقها، مما سيسهل أيضاً مشاركة الشركاء االجتماعيين في التحليالت القطرية يتعلق بالتصديق على المعايير وت

 المشتركة وأطر التعاون.

وبغية دعم موظفي منظمة العمل الدولية في االستفادة على أفضل وجه من آليات التمويل المجمعة والفرص التي  .45
بشأن الشراكات وحشد الموارد، الذي نمائي في مجال التعاون اإليتيحها التمويل المشترك، يتضمن برنامج التعلم 

نظمته إدارة الشراكات والدعم الميداني ومركز تورينو، تركيزاً على تطوير الشراكات في بيئة إصالح األمم 
الضالعة . كما قُدم دعم مخصص لعدد متزايد من الموظفين في المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية المتحدة

المتخصص لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  فريقالواصل المكتب العمل مع كة. ويفي البرامج المشتر
فيما القطاع الخاص، بما في ذلك متابعة النهج المشترك لألمم المتحدة لتحقيق العناية الواجبة  بشأن التعاون مع

 القطاع الخاص. كات فيايتعلق بالشر

 المضي قدماً بالتكامل التشغيلي للمكتب  - جيم
 مع األمم المتحدة على المستوى القطري

إّن االعتراف المتبادل بقواعد ونُظم الوكاالت، أمر معقد. غير أنه يشكل الخطوة األولى نحو تحقيق المزيد من  .46
ن ممكناً ومناسباً في السياق التكامل داخل األمم المتحدة. وسيسعى المكتب إلى المضي قدماً بهذا التكامل، حيثما كا

القطري. وقد ُطبق العديد من المكاسب الميسرة في التمويل والمشتريات والموارد البشرية )إعالنات الشواغر 
المشتركة، التدريب( لردح من الزمن. وبالنسبة إلى مجاالت أخرى، مثل نُظم تخطيط موارد المنشآت وعقود 

األمر سيتطلب وقتاً  يا المعلومات وتحديد الجدوى والتكاليف والفوائد، فإنّ موظفي منظمة العمل الدولية وتكنولوج
 أطول. وتحقيقاً لهذا الغرض، قدم المكتب إرشادات إلى الموظفين لتوضيح المفاهيم وموضع منظمة العمل الدولية.

حتياجات ، راجع المكتب مواصفات وظائف مديري المكاتب الميدانية لضمان استجابتها لال2019وفي عام  .47
الناشئة عن إصالح األمم المتحدة. وبغية زيادة عدد المنسقين المقيمين القادمين من منظمة العمل الدولية كوسيلة 
إضافية لزيادة تأثير وفهم منظمة العمل الدولية وواليتها داخل األمم المتحدة على المستوى القطري، وضع المكتب 

ً وبروتوكوالً جديد ب الخاص إلعداد موظفي منظمة العمل الدولية لمركز التقييم، الذي بشأن التدري ينبرنامجا
أيضاً في الفريق  عضويشكل جزءاً من عملية االختيار لاللتحاق بوظيفة المنسق المقيم. ومنظمة العمل الدولية 

لمنسقين العامل الذي يشرف عليه مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة بغية تطوير التدريب التمهيدي ل
 المقيمين.
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 الملحـق 

 لالستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها  2020-2019حالة خطة عمل المكتب للفترة 
 منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أمام إصالح 

 الحالة مطلوب بحلول بند العمل

: تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية على المشاركة في عمليات أطر التعاون وأهداف التنمية المستدامة لتؤثر 1المكون 
 بشكل أكبر في أنشطة التنمية الوطنية بدعم من األمم المتحدة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالتعاون مع مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب  .1
األنشطة الخاصة بالعمال، وضع  العمل ومكتب

 مواد تدريبية ومواد الستثارة الوعي بشأن العمل
 مع األمم المتحدة

 منجز/ جار   2019بحلول نهاية عام 

 التدريب التقني الهادف توفيراالستمرار في  .2
 والدعم من المكتب لصالح ممثلي الهيئات

 المساهمةالمكونة من أجل تحسين قدراتهم على 
المعنية بآفاق وأولويات العمل  في األنشطة

وفي  التعاون الوطنيق في إطار ئالال
الوطني الطوعي وفي العمليات  االستعراض

 للتنمية الوطنيةاألخرى االستراتيجية 

 جار   2019-2020

إصالح األمم المتحدة من أجل تعزيز الهيكل الثالثي ودعم الدول  تيحها: االستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي ي2المكون 
 تحقيق العمل الالئق فياألعضاء 

مراجعة وتحديث اإلرشادات المتعلقة بالبرامج  .3
 مع عملية لجعلها تتماشىالقطرية للعمل الالئق 

 ر التعاوناطإ

 منجزة 2019بحلول نهاية عام 

والتدريب د المعنية باستثارة الوعي ارإعداد المو .4
واإلعالم لصالح موظفي منظمة العمل الدولية 
في الميدان وفي المقر، بشأن العمل في سياق 

األمم المتحدة الخاضعة لإلصالح على المستوى 
القطري لتعزيز والية منظمة العمل الدولية 

 ومشاركة الهيئات المكونة

 جار   2019بحلول نهاية عام 

منظمة العمل توفير التدريب والدعم لموظفي  .5
الدولية في المكاتب الميدانية بشأن آليات التمويل 

ليستفيدوا على أفضل وجه من الفرص  ةالمجمع
 التي يتيحها التمويل المشترك

 جار   2019-2020

إعداد نماذج تدريبية ومواد إعالمية لصالح  .6
المنسقين المقيمين بالتعاون مع مركز التدريب 

 الدوليةالدولي التابع لمنظمة العمل 

 2020 عامالبداية في  2019بحلول نهاية عام 

 استعراض تركيبة القدرات والخبرات التقنية .7
لمنظمة العمل الدولية في مجال البرمجة وحشد 
الموارد وبناء الشراكات من أجل االستفادة إلى 

أقصى حد من اإلسهامات، مع مراعاة الترتيبات 
ونظام المنسقين  التعاون بأطرالجديدة المتعلقة 

 2019المقيمين )استناداً إلى خطة عمل عام 
نحو إعداد استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة 

 (2025-2020العمل الدولية للفترة 

 2020البداية في عام  2020بحلول منتصف عام 
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 الحالة مطلوب بحلول بند العمل

 يمكن الطريقة التيإجراء عمليات تقييم حول  .8
 العمل الدولية أن تتبع النهج المشترك لمنظمة بها

لألمم المتحدة فيما يتعلق بالعناية الواجب تطبيقها 
سيما  ال ،من حيث الشراكات مع القطاع الخاص

فيما يتعلق بمبادئ العمل وتعزيز المبادئ 
 والحقوق األساسية في العمل

 جار   2019بحلول تشرين األول/ أكتوبر 

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

المتبادل  باالعترافوضع استراتيجية للنهوض  .9
كوسيلة لتعزيز المزيد من التكامل في الخدمات 

 ركةالمشت

 جار   2019بحلول نهاية عام 

 ةالوظيفي المواصفاتاستعراض وتنقيح  .10
 لمنصب المدير القطري في منظمة العمل الدولية

 منجز 2019بحلول نهاية آذار/ مارس 

 إجراء مشاورات داخلية بشأن التعديالت .11
الواجب إدخالها على نظام إدارة األداء ولوائح 

 الموظفين

بعد  2020البداية في عام  2019بحلول نهاية عام 
مراجعة إطار اإلدارة 

والمساءلة وموافقة مجموعة 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 عليه

لمنظمة التحضيري  تطويرتعزيز برنامج ال .12
 المنظمة المخصص لموظفيالعمل الدولية، 

 المهتمين بمنصب المنسق المقيم

 جارٍ  2019بحلول منتصف عام 

 

 


