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 اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة وتعزیز تطبيقدابير لمواصلة  هو اقتراح تالوثيقةإن الغرض من هذه  .١
 : من فرعينثيقةوتتكون هذه الو. العمل الدولية

، هناك استعراض لمفهوم اإلدارة القائمة على النتائج والدروس المستقاة من خالل تجربة منظمة ًالأو "١"
جات التي اسُتخلصت بشأن انعكاسات وهناك بعض االستنتا. العمل الدولية وتجربة منظمات أخرى

. لمكتب وبشأن التدابير الالزمة لضمان استمرار تعزیز هذه اإلدارةلاإلدارة القائمة على النتائج بالنسبة 
ویستعرض هذا الفرع المفاهيم األساسية والنموذج األساسي لإلدارة القائمة على النتائج في منظمة 

 أآثر منهجية ًاالمفروضة على هذه اإلدارة، ویقترح تقييمالقيود  بعض یحددآما . العمل الدولية
 .هذه القيودل استجابةلبرامج  ل مجلس اإلدارةاستعراضو

اإلدارة القائمة على أما الفرع الثاني فيقدم خریطة طریق مقترحة من أجل المراحل القادمة من تنفيذ  "٢"
المعالم  من ًاموعة متكاملة ومحددة زمنيوخریطة الطریق هذه هي مج. النتائج في منظمة العمل الدولية

ویعرف . مكتب فيما یتعلق باإلدارة القائمة على النتائجالتقدم بها األساسية التي یمكن أن ُیقاس مقارنة 
 األساسية بشأن االستراتيجيات المتكاملة لإلدارة واألداء والمساءلة وإصالح دورة المعالمهذا الفرع 
وقد ُوضعت خریطة الطریق المذآورة ضمن المنظور الصحيح . ميداني الهيكل الاستعراضالبرمجة و
 مراحل تطور اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية حتى اآلن استعراضمن خالل 

 .لمرحلة القادمةاوتحليل 

. العمل الدوليةاإلدارة القائمة على النتائج في إطار دورة برمجة منظمة على نحو منتظم وناقش مجلس اإلدارة  .٢
 نوفمبر / الثاني تشرینوباإلضافة إلى المناقشات المرآزة القائمة على تقييم الميزنة االستراتيجية في دورتي

السياسة   في مناقشة إطار رئيسيًا، شكلت اإلدارة القائمة على النتائج جزءًا٢٠٠٦٢مارس  /وآذار ٢٠٠٥١
خاصة بتنفيذ البرنامج والبرامج القطریة للعمل الالئق االستراتيجي والبرنامج والميزانية والتقاریر ال

، تقویة  رغم التقدم المهم الذي ُأحرز،ینبغي وهناك توافق واضح في اآلراء على أنه. واستراتيجية التقييم
 . ٣ وقابل للتحقق منه لهاإلدارة القائمة على النتائج من خالل إجراء مخطط

أن " طار النشاط المستقبلي بشأن اإلدارة القائمة على النتائجإ "بعنوان ٢٠٠٦مارس  / آذاروثيقةوتبين  .٣
سيتضمن مجموعة من عناصر  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨االستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة 
بالنهج ولتسهيل المناقشة فإن العناصر المتعلقة . اإلدارة القائمة على النتائج إلى جانب ملخص المقترحات

مقترحات  في حين توجد العناصر المتعلقة ب،٤الوثيقة مقدمة في هذه ،إلدارة القائمة على النتائجلطویل األمد 
 .البرنامج والميزانية في االستعراض التمهيدي

ویستند تعزیز اإلدارة القائمة على النتائج إلى ست سنوات من التجربة العملية، وتسهله االستثمارات في النظم  .٤
 آما یرتبط هذا التعزیز .الموارد نظام المعلومات المتكامل عنال سيما  عم التكنولوجي،اإلداریة الحدیثة والد

 . باإلجراءات األوسع إلصالح األمم المتحدة

 مجلس اإلدارة بشأن اإلدارة ت مناقشات وقرارا٢٠٠٩ -٢٠٠٨لفترة لوسوف یعكس البرنامج والميزانية  .٥
 .المقترحات والخطط بشيء من التفصيلوبالتالي ُتستعرض أدناه . القائمة على النتائج

 ًاوقد ُوضعت هذه المقترحات من أجل تعزیز اإلدارة القائمة على النتائج خالل فترة شهدت نشاط برمجة مكثف .٦
آما ُآرست جهود مهمة لضمان نهج متماسك لتحضير مقترحات البرنامج . كتبفي جميع إدارات الم

نظام المعلومات القدرة الوظيفية لمل الالئق، وإدخال تحسينات على والميزانية، واستحداث البرامج القطریة للع
، واستحداث استراتيجية بشأن الموارد البشریة وتكنولوجيا المعلومات وتقاسم المعارف الموارد المتكامل عن
 . الهيكل الميدانياستعراضوالبحث و
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 : منظمة العمل الدوليةاإلدارة القائمة على النتائج في 
 النُهج المفاهيم و
یقدم هذا الفرع األول المفاهيم والنهج التي تشكل أساس نهج منظمة العمل الدولية الخاص باإلدارة القائمة على  .٧

ة امویعتمد على تقييم تطورات اإلدارة القائمة على النتائج في األمم المتحدة وفي اإلدارات الع. النتائج
ة من التجربة إلى حد اآلن وآذلك اآلراء المعبر تلخيص للدروس المستخلصالعرض ویكمل هذا . ٥الوطنية

 ما دعا هذا األخير إلى استعراض من هذا القبيل للمفاهيم والدروس ًاوآثير .عنها في مجلس اإلدارة
 .المستخلصة

. ها ومزایا ولهاهالها حدود، تطوریة توضيح أن اإلدارة القائمة على النتائج هي أداة ةومن المهم في البدای .٨
 التي تكتسي في بعض الملموسةعلى جميع ما تنجزه منظمة ما، ال سيما المساهمات غير تقف ا أن یمكنه وال

بدًال من ویمكن أن تؤدي هذه اإلدارة إلى الترآيز المفرط على ما هو قابل للقياس . الحاالت أهمية حيویة
 اإلدارة حدود وطالما أن .دألمد وليس على األداء طویل األما هو مهم، وعلى النتائج قصيرة االترآيز على م

القائمة على النتائج ُتفهم وتؤخذ بعين االعتبار، فيمكن لهذه اإلدارة أن تساهم مساهمة آبيرة في مالءمة 
 .آفاءتهاما وفي فعاليتها و منظمة

والمبدأ الرئيسي لإلدارة القائمة على النتائج هو أن على منظمة من المنظمات أن تدیر وتقيس أداءها مقارنة  .٩
في إسهامها أن هذا األمر وبالنسبة لمنظمة العمل الدولية، یعني . مع النتائج الحقيقية التي تنوي المساهمة فيها

 هو الهدف النهائي الذي یبرر برنامج ،بالنسبة لجميع النساء والرجال العاملينواقعة جعل العمل الالئق حقيقة 
ائج الوضوح بشأن النتائج المتوخاة والمسؤول عن تحقيق وتتطلب اإلدارة القائمة على النت. عملها وميزانيتها

 هو مساهمة منظمة العمل الدولية في تحقيق - أي ما یجب أن یخضع لإلدارة والقياس-وما یهم. هذه النتائج
 .العمل الالئق

ق مكتب الوسائل المتاحة له بأسلوب مرن لتحقيالینبغي أن یستخدم أنه من التأآيد على النتائج ُیستخلص  و .١٠
 بين نهج إداري ونهج قائم على  أساسيًاًاوهذا یمثل تمييز. النتائج في بيئة اجتماعية واقتصادیة وسياسية متغيرة

فالُنهج اإلداریة ترآز على المدخالت والنواتج، وتقيس ما إذا آانت الميزانيات قد ُصرفت حسب . النتائج
أما الُنهج القائمة على النتائج فهي تجعل . خطط لهاالم النواتجوالجدول الزمني مقارنة مع قائمة من األنشطة 

 مواردهم بفعالية، وأن یكّيفوا األنشطة والنواتج یرون مسؤولين عن النتائج، وتتطلب أن یدیر المدیرینالمد
 . لهالتحقيق النتائج المخطط

 فقد أدت . اسُتخدمت مصطلحات مبسطة متعلقة باإلدارة القائمة على النتائج، وفي العرض الذي سيلي .١١
أما المصطلحات الجدیدة فترآز على النتائج . المصطلحات الموجودة إلى شيء من اللبس والتعقيد غير الالزم

 التي تدعى الحصائل، وبوجه خاص على النتائج التي یكون المكتب مسؤوًالوتحقيقها، یتعين األساسية التي 

 

ویقدم العدید من الحكومات وصفًا لُنهجها .    هناك آتابات واسعة وآخذة في التزاید بشكل سریع عن اإلدارة القائمة على النتائج 5
 :ال تحدیثًا أخيرًا بشأن التجربة في الحكومة الفرنسية على الموقع التاليانظر على سبيل المث. على مواقعها العامة على اإلنترنت

http://www.performance-publique.gouv.fr/pdf/home/ article_mars2006.pdf . ة ومنطقة البحر معهد أمریكا الالتينيویقدم
 : تحدیثًا بشأن اإلدارة العامة في أمریكا الالتينية على الموقع التاليللتخطيط االقتصادي واالجتماعي الكاریبي

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/13430/SYC_29.pdf .انًا تقدم وآاالت األمم المتحدة معلومات مماثلة ال سيما وأحي
.  مثالين جيدین على ذلكصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيویعد . في سياق مشاریع المساعدة اإلنمائية

یتها في توجيه السياسات ووضع المعایير وتلقى تحليالت انعكاسات اإلدارة القائمة على النتائج بالنسبة للوآاالت التي تتمثل وال
 :انظر. والترویج لتغيير السياسات، اهتمامًا خاصًا

Evaluating Policy Advice: Learning from Commonwealth Experience, by James Uhr and Keith Mackay (eds.), 
Canberra:  Federalism Research Centre, Australian National University, 1996; Binnendijk, Annette, �Results 
Based Management in the Development Cooperation Agencies:  A Review of Experience,� Paris:  OECD 
Development Assistance Committee, 2000; Cooley, Lawrence, et. al., �Report on the Institutionalization of 
Results-Based Management at UNFPA,� Washington, DC:  MSI; 2000;  و �The Worth of a Garden:  
Performance Measurement and Policy Advice in the Public Service,� by Mark Schacter, Ottawa:  Mark 
Schacter Consulting, 2006. 

 : لمثالوقد تمت تغطية المزید من القضایا العامة في، على سبيل ا
 Montes, Carlos,  �Results-Based Public Management in Bolivia,� London:  Overseas Development Institute, 
2003; �Performance Measurement and Evaluation.  Definitions and Relationships,� Washington, DC:  United 
States Government Accountability Office, 2005, �Implementing Results-Based Management. Lessons from the 
Literature,� Ottawa: Office of the Auditor General of Canada, 2000.   
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 لوضع  منطقيًات منظمة العمل الدولية تراتبًاومنذ البدایة استخدم. التي تدعى الحصائل المباشرةوعنها، 
ویبدأ مثل هذا التراتب ببيان أعلى للوالیة والرؤیة، وینحني نحو . إطارها الخاص باإلدارة القائمة على النتائج

ومن أجل تبسيط اإلطار العام، ُیقترح أدناه . النتائج الملموسة التي تكون متوخاة في غضون فترة زمنية محددة
 ي،الوالیة والرؤیة، والحصائل الوسيطة للهيئات المكونة والمجتمع العالم:  ثالثة مستویات هيتراتب من

 .والحصائل الفوریة التي تشكل أساس تقييم أداء المكتب

، وهيكلها الثالثي وصالحيتها لوضع المعایير الدولية واإلشراف رؤيتها وواليتها ویحدد دستور المنظمة  .١٢
 ویظهر القبول . األربعةستراتيجيةالداف ااأله برنامج العمل الالئق المعبر عنه في ورؤیة المنظمة هي. عليها

ذو صلة العالمي واإلقليمي والوطني واسع النطاق لهذا البرنامج أن العمل الذي ینجزه المكتب هو عمل 
ي غير معتاد في وتوافق اآلراء على هذا المستوى العال. ألولویات االجتماعية واالقتصادیة الحاليةة بامباشر

 .هو یشكل ميزة آبيرة بالنسبة لمنظمة العمل الدوليةوالمنظمات الدولية 

.  الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بأشكال متعددةتشارك فيه من خالل مسار الحصائل الوسيطة وتأتي  .١٣
ناقشات وقرارات مجلس األولویات من البرامج القطریة للعمل الالئق واالجتماعات اإلقليمية ومن موتنبثق 

الخاصة بتنفيذ والتقييمات التقاریر المستمدة من اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي ومن خالل مناقشة الدروس 
السياسة االستراتيجي، والبرنامج والميزانية ما تأمل الهيئات المكونة للمنظمة تحقيقه   ویوضح إطار.البرنامج

وبالطبع . ، ویبين األماآن التي ینبغي أن ُتكثف فيها جهود المكتبعلى المستوى العالمي واإلقليمي والوطني
 فيوقد تم توضيح هذا على سبيل المثال . فإن تحقيق الحصائل الوسيطة یتعدى بكثير قدرات المكتب

 تشكل ٢٠١٥ بحلول سنة  أهدافًااحدداللذین  لألمریكيتين وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ين اإلقليمييناالجتماع
 .ليات البلدان نفسهامسؤو

وهي نتائج حقيقية تكون مساهمة المكتب فيها للمكتب  الفورية حصائلال  أما المستوى الثالث المقترح فهو .١٤
جهود أبرزها ضم وما زالت هناك مسائل متعلقة بالقياس على هذا المستوى، . مباشرة وقابلة للتحقق منها

بيد أن من الممكن تحدید النتائج . ملكية المحلية للنتائج جهود شرآاء آخرین واهتمام المكتب بالإلىالمكتب 
وقد ُوضعت المؤشرات واألهداف فيما یتعلق . الملموسة بما یكفي لكي یتسنى اإلبالغ عن األداء بثقة معقولة

 . بالحصائل الفوریة لقياس التقدم المحرز من أجل تحقيقها

ونواتجه، التي تشمل الخدمات االستشاریة ویدعم المكتب تحقيق الحصائل الفوریة من خالل أنشطته  .١٥
والمشاریع الموجهة إلى زیادة قدرات الهيئات المكونة والدعم لتحقيق توافق ثالثي في اآلراء ووضع المعایير 

 لالستراتيجية یعطي السياق وفيما یخص الحصائل الفوریة، یقدم البرنامج والميزانية وصفًا. واإلشراف عليها
 . الذي ینبغي أن تحقق به النتائج المتوقعةویفسر بوضوح األسلوب

 وتوجد أمثلة على الحصائل الوسيطة والحصائل الفوریة والمؤشرات المرتبطة بها في االستعراض التمهيدي  .١٦
 .للبرنامج والميزانية

 والهدف من المقترحات المقدمة أعاله هو تبسيط اإلطار العام وتسهيل انسجام مصطلحات منظمة العمل  .١٧
ویرآز اإلطار الناتج على المستوى .  األمم المتحدةمنظومةمع المصطلحات المستخدمة أآثر فأآثر في الدولية 

   . الذي یمكن فيه قياس أداء المكتب

  نقحاإلطار المنطقي الم
 الوظيفة مستوى اإلطار المنطقي

 منظمة ووالیتها ومزایاها النسبية توضح تطلعات ال الرؤیة والوالیة 
 إلجراءات منظمة العمل الدوليةوتحدد األولویات بالنسبة . أهداف الهيئات المكونة للمنظمة يطةالحصيلة الوس

 تبين النتائج المباشرة المتوقعة لتدخالت المكتب الحصيلة الفوریة

 أو البيانات التي یمكن استخدامها للتحقق من تحقيق الحصيلة الفوریة أو معایيریبين ال المؤشر
   قياسها

 ز المتوقع خالل فترة زمنية معينةیبين بالنسبة لكل مؤشر مستوى اإلنجا الهدف 
 قهاتوفر السياق للحصائل الفوریة وتفسر آيفية تحقي االستراتيجية

 ینتجه وما ینجزه المكتب وموظفوهما  النواتج واألنشطة
 سيموارد المالية والهيكل األساالموارد، بما فيها الموارد البشریة، وال المدخالت
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وتتمثل إحدى المسائل الجوهریة المتعلقة باإلدارة القائمة على النتائج في دور التقاریر المتعلقة بالتنفيذ،  .١٨
وترآز التقاریر المتعلقة بالتنفيذ على مستوى اإلنجاز مقارنة مع األهداف على مدى فترة زمنية . والتقييم
 الفوریة، لكنه یتناول أیضا مسألة ما إذا حصائلت بها الأما التقييم فيفحص الفعالية والنجاعة التي تحقق. محددة
في باستفاضة وقد تم تناول هذه المسألة .  الفوریة تساند مساندة فعالة أولویات الهيئات المكونةحصائلآانت ال

ومن شأن تقييم متزاید أن یمنح مجلس اإلدارة ثقة ). ٤انظر الدرس (أدناه " دروس للمستقبل"الجزء المعنون 
ر في فعالية ومالءمة عمل المكتب، بينما یترك للمؤشرات واألهداف مهمتها الخاصة المتمثلة في رصد أآب

أن یسمح لمجلس األمر ومن شأن هذا . قة بمجملها دورا أقوى للتقييمثيوتقترح هذه الو. األداء خالل فترة سنتين
سب بشكل أفضل مع تعقيدات عمل المنظمة اإلدارة والمؤتمر بالتفكير في أداء منظمة العمل الدولية بطرق تتنا

 .ومضامينه

فهي تمكن هيئات اإلدارة من تحدید .  لإلدارة القائمة على النتائج انعكاسات مهمة على اإلدارة السدیدة،وأخيرًا .١٩
ویمكن لمجلس . النتائج التي ینبغي تحقيقها، ومن جعل المكتب مسؤوال عن أدائه فيما یتعلق بتحقيق هذه النتائج

 أآثر حصائل فعالة أآثر وذلك بالتحدید عن طریق التأآيد على الحصائلارة أن یجعل اإلدارة القائمة على الاإلد
وفي الوقت نفسه تمنح اإلدارة القائمة على . حصائلالبمن األنشطة، ومن خالل استعراض األداء في عالقته 

 .حصائلموارد من أجل تحقيق هذه ال فيما یخص األساليب التي ُتستخدم بها الینریللمدالمرونة النتائج 

 دروس للمستقبل

اإلدارة القائمة على النتائج توضح الحاجة فيما یخص  التجربة التي اآتسبتها منظمة العمل الدولية إلى اآلن إن .٢٠
آما تقدم هذه التجربة عددا من الدروس األساسية . إلى االستمرار في تحسين تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج

 . تقبلللمس

  ینبغي أن تكون مساهمات الهيئات :١الدرس 
 المكونة في تحقيق النتائج مدمجة بشكل

 منهجي أآثر في إطار البرنامج 

فال یمكن للمكتب وحده أن یغير . یتطلب تحقيق النتائج الحقيقية إشراك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية .٢١
. رادة وموارد األطراف المعنية بشكل مباشرإمن  نفيذها بدیًالالسياسات، وليس دعمه إلعداد هذه السياسات وت

وفي هذا السياق، فإن النتائج التي یتوخاها المكتب هي بشكل آبير إنجازات الهيئات المكونة، مع دعم من 
 .شرآاء آخرین في غالب األحيان

. تحقيق النتائج واستدامتهاوإن ملكية النتائج هي مصدر مهم للتحفيز والشرعية وهي تمهد الطریق للنجاح في  .٢٢
، وله تأثير قوي في توجيه المساعدة اإلنمائية  اإلنمائيةالدروس األساسية في الجهودأهم وهذا واحد من 

 .البرامج القطریة للعمل الالئقوهو أیضا عنصر جوهري من عناصر . وإصالح األمم المتحدة

. لترآيز على الحصائل الفوریةاتب من مسؤولية وال تعفي مساهمة الهيئات المكونة في تحقيق النتائج المك .٢٣
أن رف والخدمات، في الظروف المناسبة، أن یعمل الكثير من أجل اة والمعيعتوویمكن للمكتب من خالل ال

ومسؤولية المكتب هي ترآيز .  العامة والتنفيذ الفعال للسياسةيتغيير السياسالبرنامج من برامج قدمًا بدفع ی
 . الفرص الجوهریة للتغييرموارده المحدودة على

  عمل المنظمةفيویرى المكتب دائما أن العمل مع الهيئات المكونة والهيكل الثالثي هو ميزة نسبية أساسية  .٢٤
بقدر ویبين التأآيد على الحصائل التي ترتكز على اإلدارة القائمة على النتائج أنه یمكن تقویة هذه الميزة . آافة
 أن عمل منظمة العمل الدولية في البلدان البرامج القطریة للعمل الالئقوضع وبشكل خاص یبين إجراء . أآبر

 التغييریمكن أن یرتكز على مؤشرات أوضح من الهيئات المكونة والشرآاء اآلخرین بشأن أولویاتهم المتعلقة ب
الترآيز آبر من أویمكن أن تؤدي مشارآتهم األعمق إلى قدر .  في مجال السياسة العامة وبالعمليالسياس

 . والتأثير، مع توجيه موارد المكتب المحدودة إلى النتائج القابلة للتحقيق

وتكتسي المشارآة المحلية للهيئات المكونة ولشرآاء األمم المتحدة أهمية خاصة في اإلطار الجدید الناشئ على  .٢٥
 . المستوى القطري بالنسبة للمساعدة اإلنمائية
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ى مشارآة أآبر من الهيئات المكونة، وال سيما على المستوى القطري، وقد أدى التسليم بأن هناك حاجة إل .٢٦
موارد خارجة على دعم إضافي من الحصول طلب من المكتب الإلدارة القائمة على النتائج إلى اداخل إطار 

. ، التي تشكل األساس لتقدیم التعاون التقنيالبرامج القطریة للعمل الالئقعن الميزانية لصالح تخطيط 
البرامج القطریة  صياغةرا تلقى المكتب موافقة هولندا على مشروع یدعم مشارآة الهيئات المكونة في ومؤخ

 بالنسبة للهيئات - البرامج القطریة للعمل الالئقآما یشكل بناء قدرات .  وتقييمها في بلدان مختارةللعمل الالئق
مع المملكة إطاري جدید للشراآة تفاق  عنصرا أساسيا في ا-معاالدولية  منظمة العملموظفي لالمكونة و

 .بين إدارة التنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية قيد الدراسةالمتحدة 

 ینبغي أن یرآز المكتب على األولویات  :٢الدرس 
 ویقترح حلوال سياسية متناسقة

نظمة العمل  وتقييمات البرامج الضوء على حاجة برامج ملتقاریر الخاصة بتنفيذ البرنامج سلطت القد .٢٧
 .  والتماسكحرجةالدولية إلى تحقيق ترآيز أآبر، مع إیالء االهتمام الالزم لقضایا القدرات والكتلة ال

فمنظمة العمل الدولية منظمة ذات والیة واسعة . وفي الكثير من الحاالت یكون من الصعب تحقيق الترآيز .٢٨
على دعم منظمة العمل للحصول ناك طلب واسع وه.  مكونة ثالثية ومسؤوليات قطریة وإقليمية وعالميةةوهيئ

 البرامج الرد على یريوعند محاولة مد.  من القضایا االجتماعية والعماليةةعددمجموعة متالدولية فيما یخص 
الهيئات رغبة منهم في أّال یخيبوا أمل   ضعيفًاالعدد الهائل من الطلبات، یميل هؤالء إلى توزیع الموارد توزیعًا

 . مشروعةالتطلعات الحقيقية والحتياجات اال المكونة ذات

 احتمال زیادةإلى تنسيق السياسات والبرامج المقترحة بل سوء  احتمال إلى زیادةاألنشطة ویؤدي تجزؤ  .٢٩
ر لتماسك السياسات وتقليص بالفعالية األآمقدار  في إظهار  مهمًاوقد استثمر المكتب استثمارًا. تناقضها
التخطيط والبرمجة والميزنة لتشجيع تحدید األولویات والعمل التعاوني، عن طریق آما اتخذ تدابير . التجزؤ

 . على سبيل المثالالبرامج القطریة للعمل الالئق

وإحدى المسائل األساسية . وللحاجة إلى ترآيز وتماسك السياسات انعكاسات على برامج الميدان والمقر معا .٣٠
وقد تم . ، حيث من المحتمل أن یكون التأثير عاليا للعمل الالئقالبرامج القطریةهي توجيه الموارد نحو دعم 

 نظام المعلومات المتكامل عنمن   بدعمالبرامج القطریة للعمل الالئقتناول هذه المسألة من خالل تخطيط 
والمسألة األخرى هي تخطيط البحث والنواتج العملية . ، لكنها ما زالت تحتاج إلى المزید من التعزیزالموارد

مقترحات البرنامج والميزانية وحظيت هذه المسألة بترآيز مهم عند وضع . لكي تلبي االحتياجات في البلدان
 استعراض المؤشرات واالستراتيجيات باستخدام المدخالت الواردة وخاصة عن طریق ،٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

والتداخالت، وال سيما فيما یخص المكتب لتجنب التجزئة على نطاق تنسيق ال، تم تعزیز وأخيرًا. من األقاليم
 .البحث واإلحصاءات والمنشورات

 ینبغي أن یكون لمساءلة اإلدارة نطاق   :٣الدرس 
 أوسع وتعریف أوضح

 وعززت مساءلة. في نهج المكتب الخاص بالمساءلة  مهمًالقد شمل استخدام اإلدارة القائمة على النتائج تحوًال .٣١
 .المزید في هذا المضمار عن األداء، لكن یمكن عمل ینریالمد

آما وضح استحداث القطاعات التقنية وترشيد هياآل اإلدارات مسؤولية اإلدارة عن النتائج المعّرفة في  .٣٢
 لكل مخصصات الموارد الموارد نظام المعلومات المتكامل عنوتدعم النظم الخاصة ب. البرنامج والميزانية

 في المقر وفي الميدان من التعرف على ینریمكن المد، مما یالبرامج القطریة للعمل الالئقالحصائل و
 . مساهمات وحداتهم في العمل التعاوني وفي تقدیم الدعم للبلدان

 البرامج بمسؤولية واضحة عن االستخدام الفعال للموارد، بيد أن هناك حاجة إلى المزید من یروویضطلع مد .٣٣
لى إدارة أشد صرامة للميزانيات المتعلقة الموارد إت الضغوط على أدوقد .  التقييممعایيراألهداف الصریحة و

ویمكن لمساءلة أآثر وضوحا عن الفعالية أن تشجع على تطبيق أآثر منهجية .  لخدمات التعاقدیةبالسفر وا
 .لمثل هذه التدابير
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ل ومن شأن مؤشرات أداء قابلة للقياس بشك.  عن أداء البرامجیرینتحسين مساءلة المدعلى غرار ذلك ویمكن  .٣٤
وترآز هذه المؤشرات بشكل أوضح . لك أن تساعد على ذ،٢٠٠٩-٢٠٠٨أآبر، في البرنامج والميزانية للفترة 

لها ال بد و. نویر التي یمكن أن یؤثر فيها المكتب تأثيرا حقيقيا والتي یمكن أن ُیساءل عنها المدحصائلعلى ال
 .ألفرادأن تنصب نحو أهداف األداء وخطط العمل بالنسبة للوحدات وامن 

 إلى نظام إلدارة ٢٠٠٥نوفمبر/ الثانيتشرینوتدعو استراتيجية الموارد البشریة التي تمت المصادقة عليها في  .٣٥
 .وسيكون هذا أساسيا لتعزیز المساءلة. یریناألداء یرآز على أداء المد

 ليست مؤشرات األداء الحل الكامل لقضایا القياس : ٤الدرس 

وفضال عن تقدیم التقاریر . لنتائج تحوال مهما في األداء المتعلق بتقدیم التقاریرتتطلب اإلدارة القائمة على ا .٣٦
الخدمات االستشاریة المقدمة، والمنشورات المنتجة، (، واألنشطة والنواتج )الميزانيات(بشأن المدخالت 

لنسبة لمساهمتها في ، تتطلب اإلدارة القائمة على النتائج من المنظمات تبریر أدائها با)واالجتماعات المنعقدة
 .محددةحصائل تحقيق 

وغالبا ما تستغرق النتائج االقتصادیة . وليس قياس األداء وتقدیم التقاریر عن النتائج بأمر دقيق علميا .٣٧
واالجتماعية التي تساهم فيها منظمة العمل الدولية سنوات لكي تتحقق، وقد تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل 

 ةفاعلهيئات تخذها تمثال، انعدام االستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية أو تدابير على سبيل ال(الخارجية 
 أي القدرة على -ویخلق هذا مشاآل اإلسناد. وعادة ما تستدعي جهود مجموعة من الشرآاء) ىخرأ ةمؤسسي

 نتيجة شيء قام به التأآيد بقدر معقول من الثقة أن نتيجة من النتائج مثل تراجع عمل األطفال في بلد معين هي
 عن ذلك، یصعب وضع اليد على النتائج التي تحقق على مدى فترات أطول في دورة تقدیم فضًال. المكتب

 .التقاریر المتعلقة بفترة سنتين

ترمي المؤشرات المحددة زمنيًا، فإلى جانب األهداف . وتعالج المؤشرات مشاآل القياس وتقدیم التقاریر هذه .٣٨
وقد واجه . قيد التحققهيئات اإلدارة فكرة موثوق بها عما إذا آانت النتائج المتوقعة  ویرینإلى منح المد

وفي إطار تحضير البرنامج . المكتب صعوبة رغم ذلك في استحداث مؤشرات تنال رضا مجلس اإلدارة
 أجري بحث مفصل لمؤشرات منظمة العمل الدولية، وتم التعرف على ،٢٠٠٩ -٢٠٠٨لفترة لوالميزانية 

 بمحاوالت وضع  المشاآل أساسًا، ترتبطوللتلخيص بإیجاز. ض األسباب المعينة الكامنة وراء هذه المشاآلبع
من العناصر ضمن المؤشرات وهكذا ال تبقى هذه المؤشرات محددة بما یكفي للسماح بتقدیم مبالغ فيه عدد 

 یجتذبالوعد بأداء یبدو مهما وبالتالي  البرامج هو یرووما یریده مد. وهذه المشاآل قابلة للفهم. تقاریر واضحة
، من المفروض یرینوباالستناد إلى التدریب والقوائم المرجعية وأدوات أخرى وإسداء المشورة للمد. الموارد

ق ي الدقيقة والقابلة للقياس وممكنة التحقمؤشراتمعایير ال أقرب إلى ٢٠٠٩ -٢٠٠٨فترة الأن تكون مؤشرات 
 .  التي تلقى الدعم في غالب األحيان،)SMART( ٦والواقعية والمحددة زمنيًا

وأحد األسباب األخرى للمشاآل المتعلقة بالمؤشرات هو افتراض أنها تستطيع قياس آل أداء منظمة العمل  .٣٩
وتقترح المناقشات الجاریة في مجلس اإلدارة حول . ذلك في غضون إطار زمني من سنتينب القيامالدولية، و

المؤشرات النوعية أن الوسائل ضروریة لمعالجة تعّقد عملية تغيير السياسات، ولتقييم الحاجة إلى المزید من 
ویمكن أن یتم هذا على نحو صحيح فقط من خالل إصالح دورة البرمجة . األداء على مدى فترات أآثر واقعية

  .قياس األداءالتقييم وبين تمييز أوضح إقامة و

وعلى . داء عن التقييم هو أن التقييم یشمل بحثا دقيقا للنتائج واإلسنادالتي تميز قياس األالهامة وأحد العوامل  .٤٠
وليس إظهار  تحقيق النتائج في اتجاهعكس ذلك فإن الهدف من قياس األداء هو اإلبالغ عن التقدم المحرز 

ظر إلى وبالن. إذا آانت النتائج في الحقيقة قد تحققت أو إلى مدى یمكن عزوها إلى مساهمات وآالة معينة ما
 .قياس األداء معا التقييم وطبيعة عمل المكتب، فإن نظم تقدیم التقاریر المتعلقة بأدائه تحتاج إلى إدماج عناصر

 

 .وواقعية ومحددة زمنيًاوممكنة التحقيق  بشكل عام دقيقة وقابلة للقياس  SMART   تعد مؤشرات  6
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  هناك حاجة إلى عملية أعمق للتغيير التنظيمي :٥الدرس 

د التي إن تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج في بيئة منظمة العمل الخاصة یواجه عددا من المخاطر والقيو .٤١
 .ینبغي التصدي لها من خالل نهج أآثر منهجية للتغيير التنظيمي

مد، في حين أن أل ینصب على تقدیم نتائج قصيرة ایرینلقياس النتائج ترآيز المدثنائي السنوات وقد یجعل نهج  .٤٢
 عند مناقشة  هذه النقطة أدناهیستفاض في بحثو. عمقًات وم مستدامًاأهداف منظمة العمل الدولية تتطلب مجهودًا

 .دورة البرمجة

وتتطلب السياسات المتماسكة بشأن القضایا االجتماعية والعمالية مدخالت من جهات مختلفة من المكتب،  .٤٣
 كافئورغم الصعوبات، ینبغي أن ت. وبالتالي أساليب عمل تعاوني بين القطاعات التقنية وبين المقر واألقاليم

 .ح الفریقنظم اإلدارة العمل التعاوني والعمل برو

ف في وإن آفاءة وإخالص موظفي منظمة العمل الدولية، الذین تحفزهم بشكل آبير أهداف المنظمة، تق .٤٤
 .هذه المخاطر والقيود جهةموا

نظام ویقدم . وقد رآزت التدابير الرئيسية المتخذة لتعزیز التغيير التنظيمي إلى اآلن على األدوات والتدریب .٤٥
 أآثر فأآثر الوسائل لتحسين التخطيط الموضوعي للعمل ولرصد استخدام دالموار المعلومات المتكامل عن

آما أن .  من المستوى األولیرین من المد آبيرًا عددًابرنامج التنمية اإلداریة والقيادیة طاول، وحاليًا. الموارد
 المؤشرات صياغة متاحة أآثر فأآثر، بشأن ت باإلدارة القائمة على النتائج أصبحةفرص التدریب المرتبط

مة وینبغي أن تستمر وتعزز، لكنها تبقى وهذه التدابير قّي. على سبيل المثال البرامج القطریة للعمل الالئقو
 .زة مناسبة، من المحتمل أن یضيع تأثير التدریب وأن ینشأ اإلحباطاآل حفافبدون هي. غير آافية

دارة القائمة على النتائج هو الحاجة إلى ثقافة أحد المواضيع المتواترة في مناقشات مجلس اإلدارة حول اإلإن  .٤٦
 على جهود المكتب المبذولة بخصوص النتائج دائمعلى الترآيز بشكل األمر ویمكن أن یساعد هذا . للنتائج

إن الرآائز الخاصة بثقافة للنتائج متنوعة . الحقيقية،  ومن شأنه أن یشجع الجهود المشترآة وتقاسم المسؤولية
المسار تخطيط لینبغي فإنه مثال واحد فقط على العمل الالزم، ئن اآتفينا بول. مدألویلة اوتتطلب جهودا ط

وأن یسمح  التجربة في اإلدارات واألقاليم المختلفة وآذا التعاون مع الهيئات المكونة الثالث، أن یعزز يفيالوظ
د من التدابير األخرى، یمثل والعدیالتدبير ومن خالل هذا . رفاالمعفي عمق التفي الوقت نفسه بالتخصص و

نهج متماسك إلدخال ثقافة للنتائج موضوعا رئيسيا بالنسبة لمستقبل اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة 
 .  العمل الدولية

منظمة، یسعى موظفوها إلى تشجيع الحوار وبناء المصداقية على المدى األطول الوفي إطار والیة ورؤیة  .٤٧
وینبغي أن ُتقّيم مساهمة هذه السمات . لمحلية وإضفاء المصداقية على الهيئات المكونةالحقائق امع تكيف الو
 االستهانة  عدموینبغي.  الرئيسيةوما ینبغي أن ُیعزز هو ترآيز أدق على فرص التغيير. في النتائج" اللينة"

 آفاءةم األآثر فعالية وبدور الهيئات المكونة في هذه العملية، وال سيما فيما یخص االتفاق بشأن االستخدا
 .موارد المكتب المحدودةل

مع عتمد تمشيًا ي سيذالجدید الاألداء لنتائج من نظام إدارة خاصة بامد لثقافة ألوسيأتي أهم دعم قصير ا .٤٨
 .ویجعل هذا تخطيط العمل القائم على النتائج أآثر مالءمة في العمل اليومي. استراتيجية الموارد البشریة

وتقدم هذه اللجنة التقاریر للمدیر العام وتضم . ن العمل أنشئت لجنة استشاریة للتغيير التنظيميولدعم المزید م .٤٩
في إدارة البرمجة آمسؤول عن التغيير التنظيمي وعين أحد آبار الموظفين . ممثلين من آل جهات المكتب

ة وآذلك المعلومات وُوجهت األنشطة الرئيسية حتى اآلن نحو الحصول على المشورة الخارجي. واإلدارة
وسيشمل العمل في .المتعلقة ببرامج التغيير التنظيمي في وآاالت األمم المتحدة األخرى واإلدارات الوطنية

دعم خارجي، بشأن بلمساءلة والسلطة داخل المكتب، وآذلك دراسة معمقة، االمستقبل في هذا المجال بحث 
وسترآز هذه الدراسة .  تعزیز اإلدارة القائمة على النتائجالتدابير المتخذة للتغلب على القيود المفروضة على

 .  على الثقافة التنظيمية والقدرات المتوفرة لدعم التغيير ومتطلبات البيانات من أجل قياس النتائج
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 النتائجالقائمة على اإلدارة خریطة الطریق بشأن 

 اتخاذها عند تطبيق اإلدارة القائمة لقد طلب مجلس اإلدارة خریطة طریق بشأن الخطوات المقبلة التي یجب .٥٠
 أساسية محددة معالمعلى النتائج، تبين العالقة بين المكونات المختلفة لإلدارة القائمة على النتائج وتقدم آذلك 

 .ویستعرض هذا الفرع عناصر خریطة الطریق هذه. التقدم المحرز باالستناد إليهاقياس  یمكن زمنيًا

یطة طریق بشأن اإلدارة القائمة على النتائج إلى إعادة بحث المراحل التي وأدى طلب مجلس اإلدارة لخر .٥١
وليست . ویساعد هذا على إظهار التقدم المحرز واألمور التي ما زال یجب عملها. أوصلتنا إلى الحالة الراهنة

 األساسية معالمبأن الاالسترجاعية لتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية ادعاء هذه النظرة 
خطة صامدة مرسومة في قد تكون وفي الواقع، . سلفًالها  قد ُخطط المعينة في هذه السنوات الست األولى

وقد آان هناك . أدت فعًال إلى إبطاء التقدم بدًال من تعزیزه من اإلدارة القائمة على النتائج األولىالسنوات 
ها حددیات التي وب مع المشاآل والفرص التي نشأت ومع األولبالتأآيد حاجة إلى التحرك بمرونة للتجاو

البرامج القطریة للعمل الالئق مثاال على ابتكار مهم آان أساسيا للدفع بعجلة وضع مثل یو. مجلس اإلدارة
التطورات أفضى فعًال إلى عرقلة ن إطار جامد وكقد یو. التقدم إلى األمام، لكنه تطلب تجربة للتعرف عليه

 العالمية القمة األفریقي ومتابعته، أو منذ تقریر اللجنةمؤتمر  إلى انعقاد ٧الخالص من الفقر منذ تقریر الناشئة
 ینبغي أن ، وهكذا.٨دور منظمة العمل الدولية: عولمة عادلة إلى تقریر المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة

 . رنتخضع خریطة الطریق للتحدیث على نحو منتظم وأن ُتنفذ على نحو م

ویستعرض ما تبقى من هذا الفرع مراحل إدخال اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية، مع  .٥٢
وهذا . ٢٠٠٩ -٢٠٠٦إطار السياسة االستراتيجي للفترة ما تبقى من الترآيز على المرحلة الثالثة التي تغطي 

 .د في نهایة هذا الفرعارملخص في الجدول الو

 )٢٠٠١ -١٩٩٩ ( الميزنة االستراتيجيةماداعت  :١المرحلة 

الميزانيـة ف.  في النصف الثاني من التسعينات بدت الحاجة إلى التغيير في منظمة العمل الدولية واضحة .٥٣
وغدت البيئة التي یعمل فيها .  ظلت راآدة لعدة أعوام، وتراجعت الموارد الخارجة عن الميزانيةالعادیـة

 إلى الداخل ترآيزهاتجه یلى منظمة العمل الدولية آمنظمة إ ما آان ُینظر وآثيرا. المكتب أآثر تنافسية
وشهدت النظم الوطنية للعالقات الصناعية . وتحظى باالحترام في مجاالت معينة، لكنها ليست في الطليعة

مكانة  صعوبة في وضع نفسها في لقيتوالحمایة االجتماعية والتنمية تغيرا سریعا، لكن منظمة العمل الدولية 
 وآانت النظم اإلداریة تحتاج ءًاوعلى المستوى الداخلي، آان المكتب مجز. محتومةجيدة لمواجهة التحدیات ال

 ببرنامج إصالح ١٩٩٩ لتولي منصبه سنة ١٩٩٨وقد التزم المدیر العام الذي انُتخب سنة . إلى تحدیث
 .استراتيجي

وجاء في الفقرة . رات في منظمة العمل الدولية واقترح المدیر العام الجدید خططا طموحة إلجراء تغيي .٥٤
، التي قدمها في األیام األولى ٢٠٠١-٢٠٠٠لفترة لمقترحات المدیر العام للبرنامج والميزانية من االفتتاحية 

  :، ما یلي١٩٩٩مارس  /آذارمن والیته في شهر 

مجلس اإلدارة في أثر دورة ة  عملية ميزنة استراتيجيإلى ابتداءا نهبالشكل الوارد  عرض الميزانية یشير
  رئيسيًا برنامجًا٣٩عن الهيكل السابق القائم على هذا الشكل ویبتعد . ١٩٩٨نوفمبر  / في تشرین الثانيةدوالمعق

 .  لهاعملية المقابلةاألهداف العلى  یرتكز على أربعة أهداف استراتيجية وًا جدیدهيكًالليتخذ 

 یونيه /حزیران ومناقشته من قبل مؤتمر العمل الدولي في لعمل الالئقا بعنوانوبعد نشر تقریر المدیر العام  .٥٥
 للمنظمة وجه الجوهريالتنظيم واإلدارة العليا بشأن التعلى مستوى  ًا أن هناك توافق، آان واضحًا١٩٩٩

. يرًا آبوآان هذا التوافق في اآلراء إنجازًا. عمل المكتبوجيهوالحاجة إلى تغيير تنظيمي لدعم إعادة تنشيط وت
 .على الساحة الدوليةجدیدة  منظمة العمل الدولية مكانة أذن ببدء احتاللفقد سمح بتغيير داخلي سریع و

 :وقد اُتخذت الخطوات التالية على وجه السرعة .٥٦
 

  .٢٠٠٣ یونيه/حزیران، ٩١العمل الدولي، الدورة    تقریر المدیر العام، مؤتمر  7

 .٢٠٠٤ یونيه/حزیران، ٩٢   تقریر المدیر العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  8
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 فير تنسيق موضوعي؛ لتوآبار المدیرینتشكيل فریق  !

 ول األهداف االستراتيجية األربعة؛إعادة هيكلة المكتب ح !

 ؛ة برامج مرآزیة دولية لتشجيع االبتكاراستحداث ثماني !

 ستراتيجية جدیدة للموارد البشریة؛ وضع ا !

 ؛ إجراء أعمال تدقيق خارجية في مجاالت معينة من اإلدارة !

 : إجراءات جدیدة للتخطيط والميزنة والتقييم وتقدیم التقاریراعتماد !

 بالبرنامج ًاجة وتقاریر التنفيذ بدءنتائج على جميع وثائق التخطيط والبرمال نحوتطبيق برمجة موجهة  -
 ؛٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة والميزانية 

تدعيم برنامج " بموضوع، ٢٠٠٥-٢٠٠٢ للفترة ٢٠٠٠لسياسة االستراتيجي سنة ا إطار اعتماد -
 ؛ الالئق العمل

 تدعو إلى إجراء تقييمات لكل البرامج المرآزیة الدولية ،٢٠٠٠ استراتيجية للتقييم سنة اعتماد -
 .  زنة االستراتيجية خالل فترة إطار السياسة االستراتيجيوالمي

 إلیجاد موارد من أجل تقدیم اترووفللفعالية والتحقيق اتدابير مدت لى جانب الخطوات المذآورة أعاله، اعُتوإ .٥٧
وتقدم .  هذه التدابير إدخال وحدات دعم اإلدارة في القطاعات التقنيةشملتو. خدمات محسنة للهيئات المكونة

خدمات مثل الدعم لتخطيط البرامج والتقييم ورفع التقاریر وإدارة الموارد المالية هذه حدات دعم اإلدارة و
آما .  للتحسينات فيما یخص الفعالية والنجاعة والتنسيقوتتيح المرآزیة على مستوى القطاع فرصًا. والبشریة

تكاليف سفر تخفيض تماعات القطاعية وبلغت الوفورات مليون دوالر أمریكي في مجال الدعم اإلداري لالج
 .المشارآين

هذه ففي البدایة آانت .  بالطبع عدد من القيود في المرحلة األولى من اإلدارة القائمة على النتائجهناكوآان  .٥٨
  بالميزنة االستراتيجية التي ستسمى اآلن الميزنة القائمة على النتائج، ولم تكن تتضمن نهجًااإلدارة محصورة

، آان هناك عدد من مشاآل القياس واإلسناد في مؤشرات األداء التي وثانيًا. لإلدارة القائمة على النتائج آامًال
بنظم المكتب بشدة  ، آان اإلبالغ المالي االستراتيجي مقيدًاوثالثًا. استحدثت وفي رفع التقاریر المتعلقة باألداء

 ظلت بحيثوالیاتها المنفصلة، نطاق ضمن تعمل لجدیدة القطاعات التقنية اآانت  ما ، غالبًاورابعًا. المالية
 .هناك حاجة إلى تكامل السياسات والتعاون

 اإلدارة اعتمادومنذ البدایة تلقى المكتب نصائح من خبراء خارجيين وموظفين وطنيين محنكين مفادها أن  .٥٩
وإحدى مزایا . واصلين وتحسين داخليين متاستعراض مستدامة وإجراء تطلب جهودًایالقائمة على النتائج 

 . إلیجاد الحلولفزًااالميزنة االستراتيجية هي أنها جعلت بعض المشاآل جلية ووفرت ح

  الميزنة االستراتيجية متدعي : ٢المرحلة 
 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(وتحسين األداء 

مة منظإجراءات وأخذ الطلب على . بعد هذه الفترة األولية، استمرت تقویة األساس النظري للعمل الالئق .٦٠
 الموارد الخارجة عن تآما تزاید. العمل الدولية في التزاید، على المستوى الدولي وعلى مستوى البلدان معا

وعلى غرار برنامج العمل الالئق آكل، آانت هناك فترة تدعيم للميزنة . الميزانية وتقدیم التعاون التقني
 .٢٠٠٥-٢٠٠٢لفترة لاالستراتيجية ضمن إطار السياسة االستراتيجي 

 بتدابير مهمة لتخفيض الموارد اإلداریة ومواصلة البحث عن الفعالية واحتواء ٢٠٠٥-٢٠٠٢فترة ال واقترنت  .٦١
  في منظمة العمل الدولية، وخصوصًااإلعالم أدت الفعالية في سياسة ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة الوفي . التكاليف

منظمة، إلى انخفاض بالدوالرات بتبسيط وظائف التحریر والترجمة داخل الباإلقتران توزیع المنشورات 
وقد تم تحقيق انخفاض في موارد الدعم المقدم . المائة في الموارد الخاصة بخدمات الدعمفي  ٧الثابتة، بنسبة 
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لمائة، بالدوالرات الثابتة، عن طریق تخفيض ربع عدد وطول وثائق في ا ٣بنسبة السياسات لهيئات صنع 
أخرى في مجاالت مثل السفر، حيث تم تخفيض مجموع جه فعالية أووآما تحققت وفورات . مجلس اإلدارة

وعين آذلك مدیر تنفيذي مسؤول عن اإلدارة . المائة على مدى فترتي سنتينفي  ١٦ميزانية المكتب بنسبة 
 .والفعالية داخل هذا القطاع تداؤبالوالخدمات اإلداریة من أجل ضمان المزید من 

-٢٠٠٤لفترة لوقد تضمن البرنامج والميزانية .  أعالهمحددةللمشاآل الوفي بدایة هذه الفترة بدأ التصدي  .٦٢
 .لمزید من التحسينلتحقيق ا  من االبتكارات ووضع برنامجًا عددًا٢٠٠٥

.  الترآيز المتزاید على األقاليمو ه٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة لأحد السمات الرئيسية للبرنامج والميزانية آان  و .٦٣
وأصبحت الروابط مع األهداف . بتفصيل أآبر وفي صيغة جدیدةوُقدمت سمات وأولویات األقاليم 

وقد تحقق هذا من خالل عملية برمجة محسنة حيث ُحّددت األولویات اإلقليمية . االستراتيجية أآثر وضوحًا
 .وعززت هذه التحسينات تأثير تحویل جوهري للموارد من المقر إلى األقاليم. سلفًا

. ك هو إدماج أآمل للمقترحات الخارجة عن الميزانية في البرنامج والميزانيةأحد التدابير المرتبطة بذلآان و .٦٤
 التي أصبحت فيما ،آما بدأ وضع البرامج القطریة للعمل الالئق. ویمهد هذا االبتكار الطریق للبرمجة القطریة

 .بعد اآللية األساسية لعمل منظمة العمل الدولية في البلدان

تفاصيل إلطار النتائج من الیضيف هو و.  عملية التدعيم٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة لة وقد واصل البرنامج والميزاني .٦٥
 اإلنفاقلكل إقليم مبينة رسوم بيانية وألول مرة ُتدمج . الحصائلخالل مستوى إضافي، هو مستوى 

د على حوللموارد الخارجة عن الميزانية العادیة كل هدف استراتيجي، بالنسبة للميزانية لاالستراتيجي المقدر 
 .وعلى غرار ذلك، ُیبين التوزیع اإلقليمي في إطار آل هدف استراتيجي. سواء

، على ١٩٩٩سنة وهي جهود استهلت في وفعالية التكاليف، لتحقيق اإلدخارات آما استمرت الجهود المبذولة  .٦٦
 هيكل في نظرًا إلى قدر أآبر من التوازن وباإلضافة إلى توفير حوالي مليوني دوالر أمریكي .جبهات مختلفة

فترة الواستوعبت ميزانية . ، ُأدخلت مجموعة من التدابير األخرى للوفورات المباشرة في الميزانيةالدرجات
 . التكاليفات مالیين دوالر أمریكي في زیاد٦ حوالي ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ة  تغيير مهم في عمليات البرمجة التي أصبحت ممكن٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة لویكمن وراء البرنامج والميزانية  .٦٧
 أآثر عمليةفهذا النظام یسمح ب. ي منظمة العمل الدولية، فالموارد لمعلومات عنالجدید المتكامل ل نظامبفضل ال

 المقترحات الواردة من آل الوحدات عند وضعها، اأن یروا من خالله شفافية یمكن لكل موظفي المنظمة
 ات الميزانيوضع، مما یشجع ائلالحصآما تم ربط الموارد على نحو استراتيجي مع . والتعليق عليها

وعرفت هذه العملية المزید من التحسن . من قبل عدد من القطاعات واألقاليمبالتعاون المشترآة وتنفيذ البرامج 
، وخاصة باستخدام المعلومات الواردة ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة لمن أجل تحضير مقترحات البرنامج والميزانية 

 .ل الالئقللعمالتمهيدیة البرامج القطریة من 

 /الدولية في تشرین الثاني منظمة العملفي  للتقييم اعتماد إطار فيإحدى الخطوات األساسية األخرى تمثلت و .٦٨
 من ،تقدم منهجي وعملي مهم من خالل تقييمات البرامج المرآزیة الدوليةأحرز داخله وقد  ؛٢٠٠٢نوفمبر 

 هذا العمل األساس لسياسة التقييم األآثر شمولية واإلطار االستراتيجي الذي أرسىوقد . بين تقييمات أخرى
 .٢٠٠٥نوفمبر  /أیده مجلس اإلدارة في تشرین الثاني

إحدى السمات المهمة لإلدارة القائمة على النتائج هي الدعم الذي قدمته إلدماج عنصر المساواة بين آانت و .٦٩
عمليات مراجعة استنادًا إلى نوع الجنس، وقد عززت . امج والميزانية في البرنقابلة للتحدیدالجنسين بأساليب 

وهي أدوات موجهة نحو النتائج، البعد الجنساني في عمل منظمة العمل الدولية، وأظهرت إمكانية آبيرة في 
 .مجال التنمية األوسع

ویشمل هذا مبادرة . ة للمكتب موجهة إلى تحسين الفعالية العامتدابيروشمل تدعيم اإلدارة القائمة على النتائج  .٧٠
بشأن تقویة اإلدارة من أجل التنفيذ وتحقيق النتائج وتقویة التدابير من أجل العمل المتكامل آبار المدیرین فریق 

.  على البحث والمنشوراتعبر القطاعات واألقاليم والسعي إلى تماسك السياسات ورسم سياسات أآثر ترآيزًا
تقدیم التعاون التقني إلى تعاون أقوى في مجال تنفيذ تزاید بطرق شتى، من ویتجلى التقدم العام المحرز 
 .البرامج القطریة للعمل الالئق
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 ومعالمجداول زمنية ب مرفقةخریطة طریق : ٣المرحلة 
 )٢٠٠٩-٢٠٠٦( واضحةأساسية 

خالل تطبيق االنشغال الرئيسي للميزنة االستراتيجية تحسين مالءمة وفعالية برنامج عمل المكتب من آان  .٧١
 والتقاریر والميزانيةوآانت األدوات األولية هي البرنامج . الميزنة القائمة على النتائج وتقنيات رفع التقاریر

وآان الترآيز على تحدید األولویات . رامج القطریة للعمل الالئقومنذ عهد أقرب البالخاصة بتنفيذ البرنامج، 
 . في الميزانيةبشفافية واألداء القابل للقياس والفعالية

بشأن أربعة مجاالت رئيسية مقترحات  إلدارة القائمة على النتائجلللتنفيذ الكامل المرحلة المقبلة تتضمن و .٧٢
نهج أآثر منهجية إلدارة األداء والمساءلة؛  إلدارة؛ خاصة با الستراتيجية نهج أآثر شمولية وتكامًال:هي 

 .استعراض الهيكل الميداني؛ إصالح دورة البرمجة

 استراتيجيات متكاملة لإلدارة

، رسم االستراتيجيات، وقد تسارعت وتيرة هذا االتجاه مؤخرًاعمليات  من ًا المكتب في الماضي عددأجرى .٧٣
 المعلومات وتعبئة الموارد ااستراتيجيات قائمة أو قيد اإلعداد متعلقة بالموارد البشریة، وتكنولوجيبوجود 

ه االستراتيجيات عناصر إطار قائم على النتائج، رغم أنها ال تستخدم وتشمل هذ. رف والتقييماوتقاسم المع
 هذه االستراتيجيات بتعریف وفحص نولم تحظ العالقات بي.  مصطلحات اإلدارة القائمة على النتائجدائمًا

 . للمستقبل مهمًاویمثل هذا تحدیًا. بأسلوب منهجي للتأآد من أنها تعزز خطة آاملة ومتماسكة لإلدارة

وبالتالي فمن المهم أن تبدأ بتحدید للنتائج المتوخاة، آما تم . سر االستراتيجيات آيف ستتحقق نتائج معينةوتف .٧٤
 یمكن بحث االستراتيجية من ،وهكذا. على سبيل المثال في استراتيجية الموارد البشریة الموافق عليها حدیثًا

 . التدابير المقترحة من أجل تحقيقهاحيث األولویة المعطاة للنتائج المعلنة، وآذا فعالية وتكلفة

 األساسية لإلدارة القائمة على النتائج فيما یخص االستراتيجيات هو إدماج إطار المعالمویمكن أن یكون أحد  .٧٥
 .استخدام نهج عام ومصطلحات مشترآةوذلك بنتائج واضح في آل استراتيجيات اإلدارة المقترحة، 

 ُیقدم لها من مكونات إدارة الموارد  أساسيًاو البرمجة والميزنة، لكن دعمًاوصميم اإلدارة القائمة على النتائج ه .٧٦
وبما أن المكتب ما زال یضع وینفذ . رفاالبشریة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقاسم المع

هذه المجاالت، فسيكون من المهم توضيح الروابط بين االستراتيجيات آل مجال من استراتيجيات في 
 .ا في اإلدارة القائمة على النتائجومساهمته

 األساسي الثاني هو التعریف المعلموعلى ضوء هذه الحاجة إلى تماسك االستراتيجيات، یمكن أن یكون  .٧٧
 الصریح للروابط بين آل استراتيجيات اإلدارة الخاصة بالمكتب، داخل االستراتيجيات نفسها وفي ملخص عام

 .على السواء

. ساسي الثالث بشأن وضع االستراتيجيات هو إتمام استراتيجية تقاسم المعارفاألالمعلم ویمكن أن یكون  .٧٨
 . على قدم وساقوالعمل بشأن هذه االستراتيجية جار 

 األداء والمساءلة نظم

ولذا، . الحصائل المتفق عليها البرامج لتحقيق یري مدعلىآماًال آبيرة  على النتائج ةقائمالدارة اإلنظام یعقد  .٧٩
 الوسائل الكافية أیضًایملكون والحصائل مسؤولية تحقيق مثل هذه یرون لمدیتحمل ائة داعمة حيث إنشاء بيفإن 

ویكون للمساءلة معنى فقط عندما .  هو خطوة جوهریة على الطریق المؤدي إلى زیادة الفعالية،ذلكللقيام ب
المدیرین اإلدارة التي تساعد وینبغي أن تشمل نظم المساءلة تدابير أداء . تطبق على من لهم الصالحية للعمل

وینبغي أن ترمي هذه .  في تقييم الفعالية التي ُتطبق بها المسؤوليات والمواردینریآبار المدالمباشرین أنفسهم و
 .األمورأنجع النظم إلى استخالص الدروس وتطبيقها بشأن 

ویحدد . محددة بوضوحاءلة طار مسوتتيح اإلدارة القائمة على النتائج الكثير من المرونة في اإلدارة لكن في إ .٨٠
هذه مقارنة بالتقاریر الخاصة بتنفيذ البرنامج تقاریر محددة تقدیم  ویتطلب . األداءأهدافالبرنامج والميزانية 

 ذا حجية بشأن قضایا الموارد المالية  ونظام الموظفين إرشادًاالنظام المالي والقواعد الماليةویقدم  .األهداف
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عمليات التدقيق أما . المواضيع وغيرها مفصلة حول هذه  التعميمات الداخلية شروطًاوالبشریة، آما تضمن
 .فتوفر اإلشرافالخارجية والداخلية 

داء آبار المدیرین وفرق المدیرین القطاعيين واإلقليميين، على األوترآز الترتيبات المؤسسية، وأهمها فریق  .٨١
لبرنامج والميزانية استعراضات الستخدام الموارد وهياآل  مثل إعداد االداخليةوتشمل العمليات . والتنسيق
یرین،  واستراتيجية لصالح المد معلومات أآثر تفصيًالالموارد نظام المعلومات المتكامل عنویقدم . اإلدارة

  وبرامج التدریب األخرىبرنامج التنمية اإلداریة والقيادیةویقدم . استغاللها فقطإمكانياته في بدایة وال تزال 
 . مجموعة شاملة من الموارد لتطویر الكفاءات األساسية، بما في ذلك اإلدارة القائمة على النتائجیرینللمد

في اإلدارة في موجودة وسبق لها أن خلفت تأثيرًا اإلدارة القائمة على النتائج  أسس من فإن الكثير ،وبالتالي .٨٢
عن  تقاریر وضععن انشغال حصري ب المدیرین في تحویلاإلدارة القائمة على النتائج ساهمت وقد . المكتب

بات ومع تقدم األدوات، . المدخالت واألنشطة وشجعتهم على الترآيز على النتائج الحقيقية القابلة للقياس
برامجهم وأعمالهم من خالل وضعها في االستراتيجي لمغزى التعریف على أآثر فأآثر المدیرون قادرین 

  یطبقالذي ، هناك تفاوت في المدى وفي الوقت نفسه.  على سبيل المثاللالئقالبرامج القطریة للعمل اإطار 
 وهناك حاجة إلى نهج أآثر منهجية وشمولية لإلدارة القائمة على .التقنيات القائمة على النتائجوفقه المدیرون 

 .التنظيم بأدوات إدارة األداء عبر المكتب وبالمساعدة في تطویر ًامدعومیكون النتائج، 

الكامنة األغراض  االمتثال للقواعد أآثر من تعزیز فهم ،یرین للمدالكثير من اإلرشاد المتوفر حاليًاتناول یو .٨٣
ومن شأن نهج . وراء هذه القواعد، أو لماذا یمكن أن یعرقل عدم تطبيقها اإلنجاز ویكلف المكتب الوقت والمال

ى نطاق المكتب على نحو إیجابي، ویقيم البرامج  علویاتوموجه نحو النتائج أن یبين األولالحوافز قائم على 
أهداف الفعالية وغایات على السواء ویمكن أن یشمل هذا النهج . أحرزته على مر الزمانذي حسب التقدم ال

 أو المساهمات في التعاون المشترك البرامج القطریة للعمل الالئقتنمية المعارف أو دعم جوهریة أآثر مثل 
في المنظمة، مع إیالء انتباه الراسخ  لنظام تقييم األداء  آبيرًا إصالحًاي أن یشمل أیضًاوینبغ. بين القطاعات
 .یرینخاص لتقييم المد

وستعطى له األولویة، فإن األمر یستدعي تجربة أآبر قبل أمر ملح وفي حين أن تطبيق نظام جدید لتقييم األداء  .٨٤
 للممارسة الجيدة في قياس كون الخطوة المقبلة استعراضًاوبالتالي فقد اقُترح أن ت. تطبيق بعض هذه التغييرات

 .مختارةنامجية األداء ووضع تطبيقات تجریبية الختبار عدد محدود من وحدات بر

للسماح بما یكفي  تغير عدد من اإلجراءات اإلداریة الموارد نظام المعلومات المتكامل عنومع إدخال  .٨٥
وفي الوقت نفسه، هناك فرصة لمراجعة األحكام . لية في المنظمةمن تعميمات اإلرشاد الداخبمراجعة العدید 

یلقي وهو . وقد بدأ هذا العمل بالفعل. عفا عليها الزمن، وتوضيح اإلرشاد المقدم وتحدیث هيكل التعميماتالتي 
م نظام واقُترح إتما. ٢٠٠٧على آاهل القليل من اإلدارات لكنه ینبغي أن یكون أولویة بالنسبة لسنة بمعظم ثقله 
 .٢٠٠٨اسي لسنة معلم أس آمراجع آليًا

 المجال الثاني من تحسين نظم اإلدارة بتخطيط العمل داخل وحدات تشغيلية وتخطيط العمل عبر هذه ویرتبط .٨٦
، وهو ضروري فضًال وإن تخطيط العمل لمهم بسبب مساهمته في االستخدام الفعال والناجع للموارد. الوحدات

الوقت وإذا آان التخطيط یجري في آل أجزاء المكتب، فليس هناك في . ألداءنظم إدارة اعن ذلك لدعم 
 المكتب یستكشف األدوات أوقد بد. الحاضر أي شكل مشترك لخطط العمل وال أي دعم محوسب مرآزي لها

. دایة لمشاریع التعاون التقني في الب، دعمًاالموارد نظام المعلومات المتكامل عن لتعزیزالتي یمكن أن ُتستخدم 
 . أساسية بشأن إدخال معایير ونظم على نطاق المكتب لتخطيط العملمعالمواقُترحت 

.  في معظم الدول األعضاءالبرامج القطریة للعمل الالئقتفعيل على نحو تدریجي وفي الفترة القادمة سيتم  .٨٧
 ،وفي الوقت نفسه. فع سوف ترتالبرامج القطریة للعمل الالئق المنظمة على إنفاقوبالتالي فإن نسبة مجموع 

 أن أیضًالمزمع ومن ا. البرامج القطریة للعمل الالئق ُسيستخدم إجراء جدید لضمان الجودة لتقييم مقترحات
النوع على من هذا ویرد التقييم األول . للتقييم الذاتي والتقييم بانتظامالقطریة للعمل الالئق تخضع البرامج 

 .٩جدول أعمال اللجنة
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 مجةإصالح دورة البر

 صد التنفيذ ورفع التقاریرإطار السياسة االستراتيجي وإعداد البرنامج والميزانية ور(إن دورة البرمجة  .٨٨
 توجه أمثل،على نحو و.  لبرامج منظمة العمل الدوليةآكلداخله التنظيم واإلدارة ُینفذ   إطارًارسيت) والتقييم

 متوسط المدى ًاو وثائق التخطيط التي تنشئ إطار نحدورة البرمجة الدروس من تنفيذ وتقييم البرامج حاليًا
ویلعب توقيت ومضمون الوثائق األساسية في الدورة . للعمل، ثم نحو مقترحات ملموسة للبرنامج والميزانية

 .في التأآد من أن اإلدارة القائمة على النتائج مكللة بالنجاحرئيسيًا  بوضوح دورًا

، النظام الماليو     متطلبات النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي وتستجيب دورة البرمجة الحالية لعدد من .٨٩
ونتيجة لذلك، یبدأ إعداد البرنامج . سيما نظام الميزنة لفترة سنتين وعملية الموافقة عليه التي تدوم سنة ال

لبرامج الحالية سنتين السابقة، عندما تكون المعلومات عن تنفيذ اال من فترة ى في السنة األولوالميزانية مبكرًا
 :هذا القيد األساسي یبقى هناك العدید من الفرص لجعل دورة البرمجة أیسر وذات مغزى أآبرفي ظل و. قليلة

سنتين، بيد أن المعظم نتائج برامج منظمة العمل الدولية تحدث على مدى إطار زمني أطول من فترة  !
خاص بتنفيذ البرنامج، ویترك دور تقریر وهذا یضعف دور التقریر ال. أهداف األداء تحدد لفترة سنتين

 لتقييم التقدم على ویمكن أن یوفر إطار ُمعدل للسياسة االستراتيجية أساسًا. سنتين مبهمًاالمنتصف فترة 
 .مدى فترة أطول

ویزید . ألمدیعاني التقریر الخاص بتنفيذ البرنامج لكل فترة سنتين من الترآيز المفرط على األداء قصير ا !
وفي الوقت نفسه، ليس . ة المشكلهقریر الخاص بتنفيذ البرنامج لمنتصف فترة سنتين من حدة هذوجود الت

وبموازاة إطار ُمعدل للسياسة .  أي تقریر یغطي األداء االستراتيجي على مدى أطولهناك حاليًا
 منظورًام تقدبحيث االستراتيجية، ینبغي أن یكون من الممكن تصميم التقاریر الخاصة بتنفيذ البرنامج 

تعویض الحاجة ویمكن . فترة سنتينلكل أقصر أجًال أطول أجًال وتقاریر موضوعية ومالية  استراتيجيًا
 .  الخاص بالتنفيذتقریر منتصف فترة سنتين إلغاء، بجدید تقييمي أآثر وذي أجل أطولالمحتملة إلى تقریر 

وهناك ترابط متزاید . ي االجتماعات اإلقليميةتناقش األقاليم آل أربع سنوات برنامج منظمة العمل الدولية ف !
" نصف الكرة األرضيةبرنامج العمل الالئق ل"ویبين . مع عملية التخطيط والميزنة على نطاق المكتب

نهج قائم العتماد ن اإلمكانية القویة ي االجتماع اإلقليمي لألمریكتالذي اعتمده مؤخرًاوومدته عشر سنوات، 
استنتاجات االجتماع أرست وقد . لتخطيط ورفع التقاریر في آل إقليمفي ا على النتائج، وأطول أجًال

 یرمي إلى المساهمة في جعل العمل الالئق ، وهو للعمل الالئقااإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر عقد آسي
.  اإلنمائية لأللفيةمعظم األهدافالتاریخ المستهدف لتحقيق ، التي تصادف ٢٠١٥بحلول سنة واقعة حقيقة 
 العمل بتحدید موقعالناشئة من األقاليم، مصحوبة وجهات النظر هذه المتعلقة بالتخطيط ذي أجل أطول إن و

إلى الحاجة إلى إطار تخطيط عام وأطول  تشير ،األهداف اإلنمائية لأللفيةالالئق آهدف عالمي إلى جانب 
 . لمنظمة العمل الدوليةأجًال

عبء العمل الذي یضعه التخطيط والبرمجة ورفع إلى اعتبار آبير إیالء  ینبغي ، دورة البرمجةإصالحوعند  .٩٠
ومن السهل مضاعفة متطلبات مبادرات اإلدارة القائمة على . المكتب ومجلس اإلدارةعاتق التقاریر على 

 في إطار السياسة االستراتيجي آل أربع سنوات، ومقترحات البرنامج وتساهم وحدات المنظمة حاليًا. النتائج
وعالوة على ذلك هناك مساهمات في  .آل سنةالتقاریر الخاصة بتنفيذ البرنامج و نية آل سنتين، والميزا

تقاریر  ومختلف الوالتقييمات وعمليات التدقيق  وتقاریر التعاون التقنيالبرامج القطریة للعمل الالئق
دابير المقترحة أدناه، یعد وفي آل الت. جلس اإلدارةتابعة لمألغراض اإلدارة ولفائدة لجان مختلفة المخصصة 

 . فكرة مهمة،تبسيط متطلبات التخطيط والبرمجة وتقدیم التقاریر هذه

وأحد العناصر األساسية إلصالح دورة البرمجة هو نهج جدید إلطار السياسة االستراتيجي، الذي یجري  .٩١
 فرصة الستعراض يح أن یتن إعادة تصميم إطار السياسة االستراتيجي أومن ش. ٢٠٠٩اآلن حتى سنة تطبيقه 
ویمكن أن یأخذ نهج جدید بعين االعتبار التطورات التي . األمد وطول وتوقيت التخطيط متوسط غراض،األ

، آما یمكن أن البرامج القطریة للعمل الالئقتشهدها االجتماعات اإلقليمية، ال سيما عند تطور التجربة مع 
وقد یستحدث لمدة أطول . ائمة على النتائج المستعرضة أعاله األساسية المختلفة لإلدارة القمعالمیقوم على ال

 .األهداف اإلنمائية لأللفية بموازاة مسار ٢٠١٥من أربع سنوات، وربما ینتهي سنة 

وضع أسس استعراض وتقييم  حتى قبل أن یكون من الممكن إعادة تصميم دورة البرمجة،في المستطاع، و .٩٢
 استعراض فيلجان مجلس اإلدارة بشكل أوثق إشراك  طریق أآثر واقعية لبرامج المنظمة، وخاصة عن
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، رغم أن برنامج والميزانية واإلدارةلجنة ال معظم التقييمات إلى تقدموفي الوقت الحاضر . وتقييم البرامج
 ة هناك استعراضات عدیدة للبرنامج واالستراتيجي،وفي الوقت نفسه.  تلعبهًا أخرى وضحت أن لها دورلجانًا

استراتيجيات : تنفيذ برنامج العمالة العالمي: وتشمل األمثلة الحدیثة البارزة ما یلي.  لجان أخرىتنظر فيها
 الوثيقة( مفاهيم ونهج وأدوات لتنفيذ برنامج العمالة العالمي: العمالة الخاصة بالبرامج القطریة للعمل الالئق

(GB.295/ESP/1/1 التنفيذ؛) الوثيقة(GB.295/ESP/1/2  لمقترحة لتقييم برنامج العمالة العالمي الطرائق ا؛
 التقدم المحرز بشأن تنفيذ االستراتيجية ؛)GB.295/ESP/1/3الوثيقة (في سياق البرامج القطریة للعمل الالئق 
 الحملة العالمية بشأن الضمان االجتماعي ؛)GB.291/ESP/4الوثيقة ( العالمية للسالمة والصحة المهنيتين

 استعراض برنامج منظمة العمل الدولية ؛)GB.289/ESP/5الوثيقة (تقریر مرحلي : التغطية للجميعتوفير و
الوثيقة  (التعاون التقني والبرامج القطریة للعمل الالئق ؛)GB.288/ESP/5الوثيقة (الرائد للعمل الالئق 

GB.295/TC/1( اإلیدز وعالم العمل  /فيروس نقص المناعة البشریة: عيوتقييم موض؛) الوثيقة
GB.295/TC/2(٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة ل برنامج منظمة العمل الدولية للتعاون التقني ؛)  الوثيقة
GB.294/TC/1(المساواة بين الجنسين في التعاون التقني قضایا: عيوموضالتقييم ال تقریر ؛   

لعریضة الخطوط ا:  التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعایير؛).GB.292/TC/1الوثيقة(
الوثيقة ( لتوجه استراتيجي مستقبلي في مجال المعایير وتنفيذ السياسات واإلجراءات المتصلة بالمعایير

GB.294/LILS/4(إطار تقييم برامج العمل القطاعية ؛ ) الوثيقةGB.295/STM/4 .(عن ذلك، فضًال 
اقشاته األوسع للقضایا  من البرامج واالستراتيجيات في إطار من مؤتمر العمل الدولي عددًایستعرض

سبل :  الشباب؛)٩٥الدورة ( دور منظمة العمل الدولية في ميدان التعاون التقني :االجتماعية والعمالية، مثل
وغالبًا ). ٩٠الدورة ( قرار بشأن الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ؛)٩٣الدورة (الوصول إلى العمل الالئق 

 .  العمل الدولي قوائم أعمال المتابعة المطلوبة من المكتبآل من مجلس اإلدارة ومؤتمرما یدرج 

وتتسم استعراضات مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي لبرامج المنظمة والستراتيجياتها المستقبلية بترآيز  .٩٣
برنامج لجنة الفي مناقشات المن استفاضة ضيق وعادة ما تتجه نحو الصميم الموضوعي بشكل أآثر أ

 والنشطة مخصصات المواردولها تأثير حقيقي في  .، التي تغطي مجمل برنامج المنظمةدارةوالميزانية واإل
ه االستعراضات، آما هي منظمة ذبيد أن ه. المستقبلية، آما هو مبين في تقاریر المتابعة الصادرة عن المكتب

 :عدیدةضعف اآلن، تعاني من أوجه 

ستعراضات ستغطي بشكل منهجي حيز برامج ليس هناك أي خطة شاملة أو جدول زمني یضمن أن اال !
 .  المنظمة بكامله

 .ليس إطار النتائج لكل استعراض واضحا دائما !

من أن مدخالت لالستعراضات، دون وسيلة للتأآد الالوحدة المسؤولة عن البرنامج المعني آامل عد ت !
 .   الدنياالتقييمتستوفي معایير االختصاص والمدخالت والتحليل 

وآنتيجة لذلك، آثيرا ما یواجه المكتب . الموارد على االستنتاجاتانعكاسات ناقش ترج أو دتنادرا ما  !
دون  الموارد التي ستكون الزمة أو حجمة دون تقدیر حددتقویة عامة للبرامج واألنشطة الممن أجل طلبات 

  .تعين تحقيقهایالنتائج التي دون ذآر أو  على هذه المواردمنه ینبغي الحصول المصدر الذي إشارة إلى 

مناقشات حول التحسينات الممكنة في هيكله الخاص باللجان وفي دور بعض بالفعل  مجلس اإلدارة أ وقد بد .٩٤
ویمكن لالعتبارات الواردة أعاله أن تساعد هذه المناقشات التي یؤمل منها أن تسفر بسرعة عن نظام . اللجان

ویمكن أن یشمل هذا جدوال زمنيا الستعراض . ى النتائجیستطيع المساهمة بشكل آبير في اإلدارة القائمة عل
 المتعلقة بمتطلبات التقييم معایيرآل حصائل البرنامج والميزانية، أي الحصائل الفوریة والوسيطة، وال

 .  واالنعكاسات المالية الممكنة

الدولي ومجلس المناقشات الجاریة بشأن إصالح مؤتمر العمل ب ویمكن أن ُتربط هذه االعتبارات منطقيًا .٩٥
اإلدارة والحاجة إلى نوع من االستعراض الدوري للتقدم العام المحرز في اتجاه تحقيق العمل الالئق واألهداف 

 .االستراتيجية للمنظمة
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 استعراض الهيكل الميداني

فعالية ر أآثاألهداف المتمثلة في تقدیم خدمات استنادًا إلى لقد التزم المدیر العام باستعراض الهيكل الميداني  .٩٦
والمسألة .  األمم المتحدةمنظومة داخل التساقالمزید من اتحقيق وأآثر إطاللة حضور توفير  وآفاءةو

األساسية هي آيفية تقویة دعم المنظمة التشغيلي للعمل الالئق في البلدان مع المشارآة الكاملة للهيئات المكونة 
المقدم للبرامج القطریة للعمل الالئق باعتبارها األداة ویرتبط هذا ارتباطا وثيقا بالدعم . للمنظمة وشرآائها

المساهمة باعتبارها  و،الرئيسية لتحویل برنامج المنظمة للعمل الالئق إلى عمل على المستوى الوطني
  ".أمم متحدة واحدة"الرئيسية للمنظمة في الخطط االستراتيجية الوطنية في إطار نهج 

 من المكاتب  مستویاتة ثالثيهيكل ذ لمنظمة العمل الدولية یرتكز على يميدانإن التنظيم الحالي للهيكل ال !
فرق متعددة التخصصات مكونة من باإلضافة إلى اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية الفرعية ومكاتب المنظمة، 

رة في بعض البلدان بموجب ضآما أن المنظمة حا. المكاتب اإلقليمية الفرعية خبراء تقنيين متمرآزین في
 . رتيبات خاصةت

استخدام المراسلين نطاق توسيع من قبيل في اآلونة األخيرة، تم اختبار ابتكارات مختلفة في الميدان  !
 آبرفي مكاتب قطریة أالتقنيين وتعيين عدد محدود من األخصائيين ) أوروبا الوسطى والشرقية(الوطنيين 
  ).على سبيل المثال، البرازیل والمكسيك ونيجيریا(للمنظمة 

إن البلدان التي ال یوجد فيها حاليًا مكتب لمنظمة العمل الدولية ولكنها في طور تنفيذ برنامج قطري هام  !
للعمل الالئق، قد تستفيد من حضور معزز للمنظمة مثًال من خالل إعارة موظف تقني من المنظمة للفریق 

  .)آما هو الحال في الوقت الراهن في موزامبيق(القطري لألمم المتحدة 

آيف یمكن لمنظمة العمل الدولية، : أي فحص للهيكل الميداني للمنظمة ینبغي أن یبدأ بطرح السؤال التالي !
لموارد المتاحة ومع مراعاة هيكلها ووالیتها الفریدین والسمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية نظرًا ل

متطلبات الحالية وتتصدى للتحدیات  خدماتها الميدانية لتلبي المعالموجه  على أحسن رسموالقطریة، أن ت
وإعادة تشكيل الهيكل الميداني / المستقبلية؟ وینبغي أن یأخذ هذا الفحص بعين االعتبار معلم التنمية المتقدم

 . لبرنامجيةاألمم المتحدة ونطاق التوافق األآبر فيما یخص فعالية التكاليف وتقدیم الخدمة المنظومة 

  :ةإلى معالجالتالية ربع وتحتاج المسائل المترابطة األ .٩٧

خبرة من  حرجة المسائل المهمة هي آيفية تحقيق الكتلة الىحدإ إن  :حرجةالقدرة التقنية والكتلة ال "١"
إلى أن األمر  هذا ویحتاج. المنظمة وآفاءاتها التقنية لخدمة الهيئات المكونة وبرنامج العمل الالئق

 إلى تقدیم للمنظمة مكاتب الميدانيةالوتحتاج . مقر معایدرس في ضوء أساليب العمل في األقاليم وال
 .الحدود الجغرافية / الدعم الكافي للهيئات المكونة بغض النظر عن المكاتب المادیة

لهيكل الميداني مجرد استعراض للموقع المادي ا استعراض أن یكون ال یمكن: لتمثيل والهياآلا "٢"
 الخدمات األساسية التي ُیطلب من المكاتب أن بل أیضًافحسب ب المكاتموقع  یتناول ّالفيجب أ. للمكاتب

  .لموارد في إطار ميزانية مقيدة للمنظمةألمثل لستخدام امكن من االتقدمها بشكل ی

 للتقدیم الفعال والناجع مثلىیجب إیالء اهتمام آامل للترآيبات ال: التقدیم الفعال والناجع للخدمات "٣"
المشارآة في على طریق المسؤوليات المتزایدة للمكاتب الميدانية األمر هذا  ستبقویجب أن ی. للخدمات

تدابير الویمكن أن تشمل . األمم المتحدة وفي مجال تعبئة الموارد المحليةوالتعاون في منظومة برمجة ال
 في المكاتب الميدانية الموارد نظام المعلومات المتكامل عنفعالة التكاليف إتاحة بعض وظائف 

للخدمات اإلداریة في مراآز أقل تكلفة والمشارآة في الخدمات " الستعانة بمصادر خارجيةا"و
 المعني بالمباني  األمم المتحدة اإلنمائيفریق األمم المتحدة والمشارآة في عمل منظومةالمشترآة ل

  .رفوالمشارآة في شبكات تقاسم المعا" للمراسلين الوطنيين"والخدمات المشترآة واستخدام أآبر 

ن لدى المكاتب الميدانية القدرات الكافية إلقامة وینبغي أن تك: القدرات الكافية إلنشاء شبكات وشراآات "٤"
عالقات مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع برامج وصنادیق ووآاالت 

مؤسسات المالية الدولية المع شرآاء آخرین ثنائيين أو متعددي األطراف، ومع منظومة األمم المتحدة و
الطبيعة الثالثية والكفاءات بمعرفة آاملة على  الهيكل الميداني كونوینبغي أن ی. والمجتمع المدني

  .المعينة للمنظمة وآذلك هيكل المنظمة الخاص  لإلدارة السدیدة
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 المقترحة التالية معایيروال.  الستعراض الهيكل الميداني تأثير حاسم على نتيجتهمعایير المقررةوسيكون لل .٩٨
 :مرتكزة على التحليل أعاله

 واإلداریة للمكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية ةتحليل العالقات األساسية، والوظائف التقني "١"
  .مثلى الحلول الحدیدالحالية بهدف تطرائق واستعراض ال

ة في األقاليم والبلدان، مع  من الدعم التقني للهيئات المكونحرجةالطرق لضمان آتلة أفضل بحث  "٢"
لطرائق  لوینبغي أن یشمل هذا التحليل فحصًا.  عدد وتوزیع وأساليب عمل األخصائيين التقنيينمراعاة

تحقيق الحد  المقر للمكاتب الميدانية ویقترح تدابير لوائرالحالية المتعلقة بالدعم التقني الذي تقدمه د
 . التعاون ومهام العملاألمثل من 

مكاتب المنظمة الميدانية، مع مراعاة المصادر المختلفة ل التمویل الحالية طرائق مستویات وبحث "٣"
  .المتاحة للتمویل سواء من الميزانية العادیة أو من المساهمات الخارجة عن الميزانية

ت  لمكاتب المنظمة في سياق تقدیم الخدمامستویاتال ياستعراض آامل لمالءمة الهيكل الحالي ثالث "٤"
الفعالة والناجعة للهيئات المكونة من خالل البرامج القطریة للعمل الالئق، وإلعادة التشكيل الجاریة 

 ة بين المكاتب الميدانيوثق للتوافق األواجبوینبغي إیالء االعتبار ال. للهيكل الميداني لألمم المتحدة
 خدمات أفضل دیممن أجل تق الدولية العمللمعظم الشرآاء من األمم المتحدة والمكاتب الميدانية لمنظمة 

موظفين وتأمين االمتيازات أمن الوأآثر فعالية من حيث التكاليف واألخذ بعين االعتبار قضایا 
  .والحصانات المطلوبة للمنظمة لكي تعمل بفعالية في بلد من البلدان

امج قطري واحد لألمم برن"و" أمم متحدة واحدة"في سياق الترتيبات الناشئة والمتطورة فيما یخص  "٥"
  . العمل الدولية المختلفة المتعلقة بالدعم الذي تقدمه منظمةلطرائق، ینبغي إیالء االعتبار ل"المتحدة

 لتشمل الموارد نظام المعلومات المتكامل عنفي إطار الخطط الحالية لتوسيع نطاق بعض وظائف  "٦"
آثر فعالية األداري اإلدعم الوظائف لرامية إلى تحقيق االمكاتب الميدانية، ینبغي إیالء االعتبار للتدابير 

  .في المكاتب الميدانية على مستویات متعددةمطلوبة ال

استعراض الهيكل الميداني، سيقدم تقریر للمجلس في تشرین معایير بشأن وإذا وافق مجلس اإلدارة على ال .٩٩
، فلم ٢٠٠٧مارس  / األولية في آذارونظرا ألن االستعراض سيكون فقط في مراحله. ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة لأي افتراضات إلى اآلن بشأن مقترحات البرنامج والميزانية توضع 

 لإلدارة القائمة على النتائج األساسية معالمال

معالم  ن األساسية التي نوقشت أعاله، مقدما المزید من التفاصيل عمعالمأدناه الارد  یختصر الجدول الو .١٠٠
 .ية وتواریخ مقترحة معينةأساس

  األساسية الجوهریةمعالمال: خریطة طریق منظمة العمل الدولية الخاصة باإلدارة القائمة على النتائج

  الميزنة االستراتيجيةاعتماد  :١المرحلة 
  /إطار السياسة االستراتيجي
  ئمة على النتائج األساسية الجوهریة لإلدارة القامعالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

 ).٥٤الفقرة (إعالن الميزنة االستراتيجية آسياسة المكتب  

، وتوافق اآلراء حول برنامج العمل الالئق عنواننشر تقریر المدیر العام ب 
 في مجلس اإلدارة ومؤتمراألربعة ستراتيجية االهداف األالعمل الالئق و

 ).٥٥الفقرة (العمل الدولي 

 ).٥٦الفقرة ) (٢٠٠١-٢٠٠٠(أول برنامج وميزانية استراتيجيين یعتمدان  

 ).٥٦الفقرة  (آبار المدیرینإنشاء فریق  

البرنامج والميزانية  
 للفترة

 ١٩٩٩-١٩٩٨ 

١٩٩٩ 

إعادة تنظيم المكتب في شكل أربعة قطاعات مقابلة لألهداف االستراتيجية  
 ).٥٦الفقرة (
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  /إطار السياسة االستراتيجي
  ئمة على النتائج األساسية الجوهریة لإلدارة القامعالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

 ).٥٦الفقرة (لدولية استحداث البرامج المرآزیة ا 

 ).٥٦الفقرة (الموافقة على أول استراتيجية للموارد البشریة  

 إلیجاد موارد من أجل تقدیم خدمات محسنة االدخار تدابير للفعالية وعتمادا 
حقيق  وت. وحدات دعم اإلدارة في القطاعات التقنيةنشاءوإ. للهيئات المكونة
مليون دوالر أمریكي في مجال الدعم اإلداري لالجتماعات وفورات قدرها 

 ).٥٧الفقرة (تكاليف سفر المشارآين تخفيض القطاعية و

، ٢٠٠٥-٢٠٠٢ للفترة ٢٠٠٠لسياسة االستراتيجي سنة ا إطار اعتماد 
، ووضع مؤشرات واستراتيجيات لكل هدف "الالئق تدعيم برنامج العمل"و

 ). ٥٦الفقرة  (٢٠٠١-٢٠٠٠لفترة لوإتمام المؤشرات واألهداف . عملي

البرنامج والميزانية 
 لفترةل

 ١٩٩٩-١٩٩٨ 

إجراء تقييمات للبرامج المرآزیة الدولية : الموافقة على استراتيجية التقييم 
 ).٥٦الفقرة  (٢٠٠٥-٢٠٠٢لفترة ل مخططة ،والميزنة االستراتيجية

 

امج التقنية في  زیادة البر؛٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة لاعتماد البرنامج والميزانية   ٢٠٠١
.  مليون دوالر أمریكي من خالل الوفورات اإلداریة٢٫٧ مقدارالمقر ب

أنشطة جامعة مثل : وتغييرات مهمة في شكل ونهج البرنامج والميزانية
المساواة بين الجنسين أو إدخال الدعم التشغيلي المشترك بين القطاعات 

 ).٥٧ و٥٦الفقرتان (للعمل الالئق 

ل تقریر خاص بتنفيذ البرامج لفترة سنتين یستخدم األساليب القائمة تقدیم أو  ٢٠٠٢ 
 ).  ٥٦الفقرة ( إلى مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي ،على النتائج

 تدعيم الميزنة االستراتيجية وتحسين األداء:  ٢المرحلة 

  /إطار السياسة االستراتيجي
 ة الجوهریة لإلدارة القائمة على النتائج  األساسيمعالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

برنامج والميزانية واإلدارة ألول لجنة ال مناقشة ؛تأیيد اإلطار التقييمي  ٢٠٠٢
 ).   ٥٦الفقرة (تقييمات لبرنامج مرآزي دولي 

، وزیادة في ميزانيات ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة لبرنامج والميزانية اعتماد ال 
 مليون دوالر أمریكي، واإلعالن عن البرمجة القطریة ٦٫٨األقاليم بلغت 

، وزیادة إدماج الموارد الخارجة عن )البرامج القطریة للعمل الالئق(
 ).٦٣-٦١الفقرات (الميزانية 

 ).٧٠الفقرة (ذ وتحقيق النتائج مبادرة بشأن تقویة اإلدارة من أجل التنفي 

البرنامج والميزانية 
 لفترةل
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

٢٠٠٣ 

 یضم اإلطار الموارد نظام المعلومات المتكامل عنالتصميم النظري ل 
 ).٦٧الفقرة (االستراتيجي والبرمجة القطریة 

نظام المعلومات  باستخدام ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة لوضع البرنامج والميزانية  
بدایة الربط :  الترآيز على األقاليمن ومع المزید مالموارد مل عنالمتكا

 ).٦٧الفقرة (االستراتيجي للموارد وزیادة الشفافية 

مكاسب الفعالية تغذي األموال المخصصة للبرامج التقنية واألقاليم داخل  
تخفيض عدد وطول وثائق مجلس  (بالقيم الحقيقيةميزانية نمو صفري 

 الدعم اإلداري وفي تكاليف السفر وتوازن اتيض في ميزانياإلدارة، وتخف
 المؤقتلمحضر األعمال ر في هيكل الدرجات، والتسجيل الرقمي بأآ

 ).٦١الفقرة ) (مؤتمر العمل الدولي، وما إلى ذلكفي للنقاش العام 

٢٠٠٤ 

 ).٦١الفقرة (تعيين مدیر تنفيذي مسؤول عن اإلدارة والخدمات اإلداریة  

 یستعرض المبادئ األساسية للبرامج القطریة كتب العمل الدوليميم لمتع 
 ).٦٤الفقرة ( عملية تطویرها ءللعمل الالئق وبد

٢٠٠٤ 

 حصائل یدخل مستوى ال٢٠٠٩-٢٠٠٦لفترة لإطار السياسة االستراتيجي  
الفقرة (في إطار برمجة المنظمة، ویقدم تفاصيل أآثر بشأن المؤشرات 

٦٥.( 

إطار السياسة 
 لفترةل االستراتيجي

٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

البرنامج والميزانية 
 لفترة ل
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

ویقدم رموز " في طور التفعيل "الموارد المعلومات المتكامل عننظام   ٢٠٠٥
 ).٦٧الفقرة (الميزانية االستراتيجية والقطریة من أجل المعامالت 
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  /إطار السياسة االستراتيجي
 ة الجوهریة لإلدارة القائمة على النتائج  األساسيمعالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

نظام المعلومات أول البرامج القطریة للعمل الالئق، وإدخال وظائف  
 ).٦٧الفقرة ( الخاصة بهذه البرامج الموارد المتكامل عن

 لميزنة االستراتيجية إلى اإلدارة القائمة على النتائجمن ا: ٣المرحلة 

  /إطار السياسة االستراتيجي
  األساسية الجوهریة لإلدارة القائمة على النتائج معالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

االستعراض الخارجي لتنفيذ المكتب للميزنة االستراتيجية داخل إطار  
 . )٣الفقرة (ى النتائج لإلدارة القائمة عل

سياسة التقييم واإلطار  ٢٠٠٥نوفمبر  /في تشرین الثانيیؤید مجلس اإلدارة  
 ).٦٨الفقرة (االستراتيجي 

لموارد ااستراتيجية  ٢٠٠٥نوفمبر  /ينفي تشرین الثامجلس اإلدارة یؤید  
 ).٧٣الفقرة(  المنقحةالبشریة

لجنة ل التابعة ،ا المعلومات واالتصاالتللجان الفرعية لتكنولوجياإنشاء  
 . برنامج والميزانية واإلدارةال

  ٢٠٠٥ 

 ).٤٩الفقرة (إنشاء لجنة استشاریة للتغيير التنظيمي  

 أیده مجلس ،دارة القائمة على النتائجإطار للعمل في المستقبل بشأن اإل 
 ).مارس /آذار(اإلدارة 

٢٠٠٦  
 )النصف األول(

التعاون التقني بهدف تعزیز العمل ميدان دور منظمة العمل الدولية في  
من قبل مؤتمر العمل ، ُیستعرض الالئق عن طریق برامج ميدانية وقطریة

 ).یونيه /حزیران(الدولي 

٢٠٠٦  
/ تشرین الثاني(

 )نوفمبر

دارة یبحث استراتيجية للتحسين المتواصل لإلدارة القائمة على مجلس اإل 
النتائج في منظمة العمل الدولية، بما في ذلك خریطة طریق لإلدارة القائمة 
على النتائج، إلى جانب االستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج 

 ). ١٠٢الفقرة  (٢٠٠٩-٢٠٠٨والميزانية للفترة 

 المتكاملةاستراتيجيات اإلدارة   

تمت الموافقة على استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات قائمة على النتائج  
 ).٧٣ الفقرة (٢٠٠٩-٢٠٠٧لفترة ل

٢٠٠٧ 

تمت الموافقة على استراتيجية لتقاسم المعارف والبحث قائمة على النتائج  
 ).٧٨ الفقرة(

يجيات المنظمة اعتماد نهج عام ومصطلحات مشترآة لوضع آل استرات  ٢٠٠٨
 ).٧٤ الفقرة(

 ومصطلحات  عامًاتستخدم نهجًاهي آل االستراتيجيات وتمت مراجعة   ٢٠٠٩
جري تعریف صریح للروابط وُیوأدمجت في إطار واضح للنتائج . مشترآة

 ).٧٦ الفقرة(بين آل استراتيجيات المكتب 

 األداء ونظم المساءلة  

.  للعمل الالئق في عدد متزاید من الدول األعضاءتم تفعيل البرامج القطریة  ٢٠٠٧
 ).  ٨٧ الفقرة( تقييم منتظملوتخضع هذه البرامج إلجراء لضمان الجودة و

 ).٨٣الفقرة (ُأدخل نظام جدید إلدارة األداء وقياسه   

البرنامج 
والميزانية للفترة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 ).٨٦الفقرة (ُأصدرت معایير لتخطيط العمل   

ئق في عدد محدد من الدول األعضاء تم تفعيل البرامج القطریة للعمل الال ٢٠٠٨
 ).٨٧الفقرة (

 ).٨٦الفقرة (شكل محوسب مشترك لتخطيط العمل للوحدات التشغيلية  

إطار السياسة 
االستراتيجي للفترة 

٢٠٠٩-٢٠٠٦ 

 

 

 

اإلدارة القائمة على النتائج في البرامج التقنية واألقاليم  أداء ایيسمقتجرب 
 ).٨٤الفقرة (ة یاإلدارالخدمات التنظيم وخدمات و
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  /إطار السياسة االستراتيجي
  األساسية الجوهریة لإلدارة القائمة على النتائج معالمال  السنة دورة البرنامج والميزانية

 ).٨٥الفقرة ( مراجع آليا من التعميمات اإلداریة الداخلية بدأ العمل بنظام 

معظم الوحدات التشغيلية في المكتب تستخدم المعایير الخاصة بتخطيط 
 ).٨٦الفقرة (العمل والشكل الخاص به 

 

لعدد متزاید من البرامج  عدد من أهداف الفعالية والغایات الموضوعية وضع
 ).٨٣الفقرة (دمات التنظيم والخدمات اإلداریة التقنية واألقاليم وخ

٢٠٠٩ 

 إصالح دورة البرمجة 

تمت الموافقة على مراجعة دورة البرمجة وتشمل هذه المراجعة استعراضا   ٢٠٠٧
 ).  ٩١ و٩٠الفقرتان (لألهداف، وطول وتوقيت التخطيط المتوسط المدى 

يفت الدوریة حسب دورة وُأعيد تصميم إطار السياسة االستراتيجية وُآ ٢٠٠٨
 ).٩١الفقرة (البرمجة المراجعة 

 

 

 

أید مجلس اإلدارة خطة شاملة لتقدیم التقاریر الخاصة بتنفيذ البرامج تشمل 
خطابا مع استعراضات مجلس اإلدارة والتقييمات المستقلة التي أیدها مجلس 

 ).٩٣ و٩٢الفقرتان (اإلدارة 

 استعراض الهيكل الميداني    

تشرین ( ٢٠٠٦  
 )نوفمبر/ الثاني

 ٢٠٠٧استعراض للهيكل الميداني في إجراء تم االتفاق على معایير من أجل  
 ).٩٧الفقرة (

/ قدم إلى مجلس اإلدارة في تشرین الثانيینجز استعراض الهيكل الميداني وی  ٢٠٠٧  
 ).٩٧ و٩٦الفقرتان  (٢٠٠٧نوفمبر 

 ). ٩٩الفقرة ( استعراض الهيكل الميداني یبدأ تنفيذ التوصيات المستمدة من  ٢٠٠٨  

منظمة تطبيقها في ما من شك في أن إن ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج آخذة في التطور عبر العالم، و .١٠١
 األساسية المعروضة أعاله وتحدیثها على أساس معالموینبغي استعراض ال. سيستمر في التطورالعمل الدولية 

ة في خریطة الطریق ارد األساسية الومعالمع تقاریر بشأن التقدم المحرز استنادا إلى الومن المقترح رف. دوري
 .٢٠٠٨نوفمبر /على أساس فترة سنتين ابتداًء من تشرین الثاني

 : في دعوة مجلس اإلدارة إلىبرنامج والميزانية واإلدارةلجنة القد ترغب  .١٠٢

 المقدمة في هذه ،لى النتائج في منظمة العمل الدوليةتأييد االستراتيجية المتعلقة باإلدارة القائمة ع )أ(
خذ بعين االعتبار اآلراء التي عبر عنها أعضاء اللجنة خالل مناقشة هذا البند من مع األ، ثيقةالو

  .هاجدول أعمال

 عن التقدم المحرز بشأن ٢٠٠٨نوفمبر /الطلب إلى المدير العام بأن يقدم تقريرا في تشرين الثاني )ب(
  . في االستراتيجية، في سياق إطار السياسة االستراتيجي المقبلحددة األساسية الممعالمال

 المقترحة الستعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية والطلب إلى معاييرتأييد مجموعة ال )ج(
 .٢٠٠٧نوفمبر / استنتاجات االستعراض في تشرين الثانيمجلس اإلدارة  إلىالمدير العام بأن يقدم
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  . ١٠٢   الفقرة: نهاأیتخذ قرار بشقطة ن  
 

 




