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  مكتب العمل الدولي GB.297/PFA/7: الوثيقة
 297: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرین الثانيجنيف، 
PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

لإلطالع

 

 األعمال جدول من عالساب البند

 ٢٠٠١-٢٠٠٠استخدام فائض الفترة 

على المقترحات المتعلقة بمخصصات ) ٢٠٠٢نوفمبر / تشرین الثاني (٢٨٥وافق مجلس اإلدارة في دورته  .١
، أفاد ٢ وأثناء المناقشة. ١ بها مؤتمر العمل الدولي بموجب السلطة التي فوضه ٢٠٠١-٢٠٠٠فائض الفترة 

المكتب بأنه سيقدم معلومات مالية وإطارًا قائمًا على النتائج عن جميع المخصصات الجدیدة بالشكل المستخدم 
 . GB.285/PFA/9في المرفق الثالث من الوثيقة  

، تقدم هذه الوثيقة تحدیثًا للمعلومات المالية واإلطار القائم على النتائج عن جميع ووفاء بااللتزام المذآور أعاله .٢
ویقدم المرفق األول نظرة عامة عن . بالمرفقين األول والثانيوتتعزز هذه المعلومات . المخصصات الجدیدة

ر القائم على ویقدم المرفق الثاني اإلطا. ٢٠٠١-٢٠٠٠المخصصات المعتمدة بموجب أموال الفائض للفترة 
وترد معلومات . ٢٠٠٥نوفمبر / النتائج عن جميع المخصصات الجدیدة منذ آخر تقریر مقدم في تشرین الثاني

 . عن النتائج المحرزة في التقاریر عن تنفيذ البرنامج

 وضع الموافقة والتنفيذ
جلس اإلدارة في  مخصصة اآلن آليًا لألهداف التي أیدها م٢٠٠١-٢٠٠٠إن األموال من الفائض للفترة  .٣

وقد أعطى المدیر العام موافقته بعد أن قّيم بعنایة تصميم المشاریع من حيث . ٢٠٠٢نوفمبر / تشرین الثاني
. معایير وتقنيات البرمجة القائمة على النتائج وقدرتها على االستجابة ألولویات واحتياجات الهيئات المكونة

جزة فقد أعيد تخصيصها للمشاریع الجاریة في نفس البند أما المخصصات التي لم تنفق في المشاریع المن
 ).  دوالر أمریكي٢١١ ٢٤٢(واإلقليم 

 في المائة من مجموع المخصصات ٩٢ نسبة ٢٠٠١-٢٠٠٠وقد بلغت معدالت التنفيذ في إطار فائض الفترة  .٤
 المحولة إلى لو شمل التنفيذ المبالغوآان یمكن أن تكون هذه النسبة أعلى . ٢٠٠٦أغسطس / في نهایة آب

 . صندوق المبنى والمرافق وصندوق نظم تكنولوجيا المعلومات

 

 . ٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٩ رقم محضر األعمال المؤقت،    1

 . GB.285/10/1؛ والوثيقة  GB.283/9/1   الوثيقة  2
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 وصف المخصصات خالل هذه 
 الفترة قيد االستعراض

وقد خصص اعتماد آبير آذلك . ترآز المخصصات لهذه الفترة قيد االستعراض على االستجابة لالزمات .٥
متابعة أعمال زیز اإلدارة القائمة على النتائج ولزیادة االستثمار في القدرات اإلداریة، وال سيما من أجل تع

 وفي عدد محدود من الحاالت، .نظام توفير الموارد والتكليف والتوظيفاعتماد  العالمي وةاجتماع فریق اإلدار
تم السماح بعمليات تحویل داخلية لألموال من مشروع إلى آخر لالستجابة لهذه االحتياجات وفقًا للمخصص 

 . ل بند وإقليمالمخطط له تحت آ

وتأثر التنفيذ في بعض الحاالت بالكوارث الطبيعية وغير ذلك من األزمات والمشاآل التشغيلية ذات الصلة،  .٦
 في المائة المتبقية ٨نجز نسبة تویتوقع بصورة أساسية أن . آما هي الحال مثًال في باآستان والعراق وهایتي

 . ٢٠٠٦من اإلنفاق بحلول نهایة عام بكاملها 

 
 

  .٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٢٠جنيف، 
 

   . وثيقة مقدمة لإلطالع
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 المرفق األول

 
 البند 

 
 

 الموارد المعتمدة 
 
 

مجموع المخصصات 
 المرصودة في

GB.294/PFA/9 

 دة ـصات جدیـمخص
سبتمبر /  أيلول٣٠ في(

٢٠٠٦( 

ات ـمجموع المخصص
سبتمبر/  أيلول٣٠في (

٢٠٠٦( 

 لمعنية بالبعد اللجنة العالمية ا
  للعولمةاالجتماعي

 
2 800 000 2 800 000 – 2 800 000 

 672 899 2 – 672 899 2 000 900 2  معایير العمل الدولية
 146 000 8 597 711 549 288 7 000 000 8    والطوارئلألزمات ةاالستجاب

 000 450 3 – 000 450 3 000 450 3  أمن وسالمة الموظفين
 947 998 5 126 641 821 357 5 000 000 6  االستثمارات في القدرات اإلداریة

 235 001 10 871 093 1 3642 907 8 000 000 10  الخدمات اإلقليمية
 000 000 2 – 000 000 2 000 000 2  اإلحصاءات

 000 000 2 – 000 000 2 000 000 2  المساواة بين الجنسين
 000 500 3 – 000 500 3 000 500 3  الخارجيةاالتصاالت 

 000 900 2 – 000 900 2 000 900 2  الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

 000 550 43 594 446 2 4062 103 41 000 550 43  المجموع الفرعي
 000 750 2 – 000 750 2 000 750 2  ١ تحويل إلى صندوق المبنى والمرافق

 إلى صندوق نظم تكنولوجيا تحويل
 ١ المعلومات

 
5 000 000 5 000 000 – 5 000 000 

 000 300 51 594 446 2 4062 853 48 000 300 51  المجموع

 .استخدام الموارد في صندوق المبنى والمرافق وصندوق نظم التكنولوجيا المعلومات مشروط بموافقة مجلس اإلدارة ١
 دوالر أمريكي من ٢٥٩٣٣مخصصات تحت بند الخدمات اإلقليمية في التقرير األخير نظرًا إلى إعادة تخصيص مبلغ مقدار مجموع التغير  ٢

 تعزيز برنامج العمل الالئق في عمليات اإلدماج في أمريكا الالتينية والكاريبي،: المخصصات غير المنفقة في مشروع
Promocion de la Agenda de Trabajo Decente en los procesos de integración de América Latina y el Caribe 

 هذا األمر آذلك في أرقام المجموع الفرعي ومجموع ىويتجل. ٢٠٠٦أغسطس /  واستكمل في آب٢٠٠٤مارس / وهو مشروع استهل في آذار
 .المخصصات
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 المرفق الثاني

 معلومات قائمة على النتائج من أجل مخصصات جدیدة 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠فترة بموجب فائض ال

یصف هذا المرفق اإلطار القائم على النتائج من أجل جميع المخصصات الجدیدة المعتمدة منذ آخر 
وتعتبر مجاالت التكامل والتماسك بين الميزانية العادیة والموارد من . ٢٠٠٥نوفمبر / تقریر في تشرین الثاني

وترد إشارات إلى الهدف العملي ذي .  في التقييمرئيسيةخارج الميزانية والنشاط الممول من الفائض،معایير 
 تحت آل بند من البنود الواردة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وللفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤الصلة في البرنامج والميزانية للفترة 

وترد المعلومات األساسية عن إنجاز المعالم الرئيسية في التقریر بشأن تنفيذ البرنامج، المقدم إلى مجلس . أدناه
 . مارس من آل سنة/ اراإلدارة في آذ

 . ال یرد البند إال إذا آان هناك مخصصات جدیدة أو إذا جرى تعدیل المخصصات القائمةو

 االستجابة لألزمات والطوارئ

  GB.288/PFA/8(&Corr.) و GB.285/PFA/9وردت األهداف والمؤشرات والغایات في الوثائق 
 .GB.294/PFA/9و  GB.291/PFA/7 و

الهدف العملي أو األهداف العملية  المخصصات الجدول الزمني  الجدیدةالغایات والمخصصات
ذات الصلة في البرنامج والميزانية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

 أفریقيا

برنامج تعزیز قدرات وزارة الخدمة العامة واالستخدام  :آوت دیفوار
والشرآاء الوطنيين من أجل تنفيذ مشروع رائد لتنمية المبادرات 

تنمية قدرات وزارة الخدمة العامة : المنتج النهائي. مالةالمولدة للع
 واالستخدام بهدف خلق العمالة المنتجة والمستدامة للشباب الضالعين

 . أو المتأثرین بالنزاعات في آوت دیفوار/ و
 :  ما یليألساسيةتشمل المعالم ا

تقویة القدرات المؤسسية لوزارة الخدمة العامة واالستخدام  !
وادر المكلفين بوضع السياسات واالستراتيجيات وآفاءات الك

 . والبرامج المحسنة بهدف ضمان تعزیز أفضل للعمالة
 .تفعيل نظم المعلومات في مناطق التدخل !
 .تقویة قدرات البعثات المحلية لالستخدام !

 /نهایة أیلول
 ٢٠٠٦سبتمبر 

 خلق العمالة: )ب(٢الهدف العملي  ١٢٠ ٠٠٠

يع روح المبادرة لدى النساء والتمكين جتش:  اإلقليميعلى الصعيد
 .االقتصادي للنساء في أفریقيا

سيعتمد المشروع ویطبق نُهج منظمة العمل الدولية وأدواتها الهادفة 
إلى وضع حٍد للتمييز الذي تواجهه النساء من أصحاب المشاریع 

 . وإلى حفز نمو منشآتهن
 :  ما یلياألساسيةتشمل المعالم 

 حدثًا وطنيًا ذات تغطية واسعة بوسائط ٥٠: في بلدان مختارة !
 امرأة من صاحبات األعمال؛ دعم ١ ٥٠٠اإلعالم؛ مشارآة 

هيئات مانحة وما ( منظمات شریكة على األقل ٥مقدم من 
  .)إليها

 منظمات أصحاب عمل على ١٠خطط عمل أعدتها على األقل  !
 .الصعيد الوطني، وإصدار وثائق تتضمن معلومات أساسية

نون نهایة آا
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

العمالة وأسواق : )أ(٢الهدف العملي  ٢٥٠ ٠٠٠
العمل والمهارات والقابلية 

 لالستخدام

الشباب في األریاف من أجل  عمالة مبادرة:   اإلقليميعلى الصعيد
 .أفریقيا

 :  ما یليألساسيةتشمل المعالم ا

نهایة آانون 
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

العمالة وأسواق : )أ(٢لهدف العملي ا ٢٧٢ ٠٩٧
العمل والمهارات والقابلية 

 لالستخدام
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 :على المستوى الوطني !
لة الشباب في وثائق عن أفضل الممارسات بشأن عما -

 .األریاف
 :على المستوى دون اإلقليمي !

 .لى الصعيد اإلقليمي وتبادل معلومات عرصدإنشاء شبكة  -
 .استراتيجية التعاون التقني بشأن عمالة الشباب -
أدوات من أجل رصد وتقييم أداء سياسات وبرامج العمل  -

  . الالئق للشباب

 األمریكتان

 عن طریق استخدام األساسيتأهيل وإعادة إعمار الهيكل  :غواتيماال
استجابة منظمة العمل الدولية للكارثة التي تسبب . نهج آثيف العمالة

 . ٢٠٠٥أآتوبر / بها إعصار ستان في تشرین األول
 :  لهذا المشروع هوألساسيلم االمع
التعاون مع منظمومة األمم المتحدة في مجال خلق العمالة عن  !

 ،طریق استخدام نهج آثيف العمالة في االستثمارات العامة
وآذلك حفر المزید من المناقشات على الصعيد الوطني وعلى 
المستوى الحكومي مما یسهم في وضع سياسة وطنية أوسع 

 . الةنطاقًا بشأن العم

/ نهایة أیلول
 ٢٠٠٦سبتمبر 

 خلق العمالة: )ب(٢الهدف العملي  ٣٠ ٣١٢

دعم االتفاق الثالثي ووضع برنامج للعمل الالئق في :  آولومبيا
 .آولومبيا

 : هولهذا المشروع المعلم األساسي 

أو صياغة سياسة / اتخاذ إجراءات في إطار االتفاق الثالثي و !
 . التشاورامج العمل الالئق عن طریق نبر

الخدمات : وآانت تكاليف استهالل هذا المشروع مشترآة تحت البند
 دوالر أمریكي من المبلغ المعتمد تحت البند ٤ ١٢٠(اإلقليمية 

 دوالر أمریكي من مخصصات المشروع المنجز غير ٢٥ ٩٣٣و
 في التكاملتعزیز برنامج العمل الالئق في عمليات : ، بعنوانالمنفقة

 ٢٠٠٤مارس / ة والكاریبي، الذي استهل في آذارأمریكا الالتيني
 .)٢٠٠٦أغسطس / وأنجز في آب

 . دوالر أمریكي٦٩ ٢٤١: تبلغ ميزانية المشروع اإلجمالية مقدار

آانون نهایة 
 دیسمبر/ األول

٢٠٠٦ 

المبادئ : )أ(١الهدف العملي  ٣٩ ١٨٨
 والحقوق األساسية في العمل

  ٧١١ ٥٩٧  المجموع

 رات اإلداریةاالستثمار في القد

 . GB.291/PFA/7 و GB.285/PFA/9وردت األهداف والمؤشرات والغایات في الوثيقتين 

أو األهداف العملية العملي الهدف  المخصصات الجدول الزمني الغایات والمخصصات الجدیدة
لبرنامج والميزانية  في اذات الصلة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

 ونظام ضمون شبكة الویبتكاليف الصيانة الجاریة لنظام إدارة م
 .إدارة الوثائق الكترونيًا

یساهم المشروع في جعل مواقع منظمة العمل الدولية على شبكة 
أآثر ) الداخليةالموقع المتاح للجمهور وشبكة االنترانت (ویب 
 . دینامية

/ نهایة حزیران
 ٢٠٠٦ هیوني

 التنظيم والدعم واإلدارة ٤٩ ٠٠٠

 .ة وبناء القدراتی وتغيير الثقافة اإلداراإلدارة القائمة على النتائج

 في إطار المساءلةویهدف المشروع إلى تعزیز القدرة اإلداریة 
 .اإلدارة القائمة على النتائج

 :  هيألساسيةأهم المعالم ا

نهایة آانون 
دیسمبر / األول

٢٠٠٧ 

 التنظيم والدعم واإلدارة ١٦٧ ٠٠٠
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الحصائل والموشرات والغایات القابلة للقياس في البرنامج  !
، مصاغة بأسلوب بسيط ٢٠٠٩-٢٠٠٨والميزانية للفترة 

  .ضح ووجيزووا
بيان وأنشطة مهمة اللجنة االستشاریة وفرقة العمل االستشاریة  !

المعنيتين بالتغيير التنظيمي، مصاغة ومطبوعة ومنشورة 
وضع وتطبيق أدوات وعمليات ترمي إلى دعم . بثالث لغات
 . إدارة التغيير

/ نهایة حزیران  العالمي المعني بالعمل الالئقةمتابعة اجتماع فریق اإلدارتنفيذ 
 ٢٠٠٧یونيه 

 التنظيم والدعم واإلدارة ١٥٦ ١٥٠

 العالمي المعني بالعمل ةالهدف هو ضمان متابعة أعمال فریق اإلدار
الالئق بهدف تعزیز وتحقيق غایاته المتمثلة في وضع برنامج واحد 

وسيرد . طار نظام اإلدارة القائمة على النتائجوفریق واحد یعمل في إ
في تقریر مفصل استنتاجات وتوصيات الفریق المذآور مما یفضي 

حدد األولویات والغایات وترآز على تإلى وضع خریطة طریق 
التنفيذ الناجح للبرامج القطریة للعمل الالئق بوصف ذلك الوسيلة 

 . لدانالرئيسية لتنفيذ برنامج العمل الالئق في الب

 :  هيألساسيةأهم المعالم ا

إنشاء نظام لتقاسم المعارف بشأن أفضل الممارسات في مجال  !
تصميم البرامج القطریة للعمل الالئق وتنفيذها وتقدیم التقاریر 

 . عنها ورصدها وتقييمها
واألنشطة ) التقنية والمالية وغيرها(رسم معالم القدرات  !

 . لمقر وفي الميدانالمضطلع بها في مختلف الوحدات في ا
استعراض األدوار والوظائف والمسؤوليات في جميع جوانب  !

المكتب من أجل توفير قدر أآبر من المرونة واآلنية والفعالية 
في تخصيص ونشر الموارد التقنية والمالية المطلوبة لتنفيذ 

 .البرامج القطریة للعمل الالئق
یادة استحداث نظام ومبادئ توجيهية من أجل تحسين وز !

توضيح إدماج الميزانية العادیة والموارد من خارج الميزانية 
 . في منهاج البرامج القطریة للعمل الالئق

إنشاء نظام للمعلومات من أجل التحدیث المستمر للتطورات  !
الجدیدة في إصالح األمم المتحدة والتطور في أطر التنمية على 

نظمة العمل المستوى القطري وتقدیم اإلرشاد بشأن مشارآة م
  . الدولية وال سيما فيما یتصل بالبرامج القطریة للعمل الالئق

   

/ نهایة حزیران اعتماد نظام توفير الموارد والتكليف والتوظيف
 ٢٠٠٧یونيه 

 التنظيم والدعم واإلدارة ١٤٠ ٠٠٠

من اعتماد نظام توفير الموارد والتكليف والتوظيف هو الهدف 
تبسيط عمليات التعيين والتوظيف بغية استيفاء متطلبات المنظمة من 
الموظفين ومتطلبات األفراد فيما یتعلق بتحقيق التوازن بين العمل 

وتشجيع اعتماد نهج أآثر تكامًال لتنمية . والحياة العادیة على السواء
وسيتضمن النظام الجدید . وتخطيط شؤون الموظفينالموارد البشریة 
إلدارة الموارد البشریة، من قبيل تخطيط خالفة أدوات أساسية 

الموظفين وإدارة المواهب وتنمية المسار الوظيفي والبحث عن 
 . الموظفين بفعالية وفي الوقت المناسب

   

 :أهم المعالم األساسية هي

 القدرة التشغيلية أنجاز تصميم برنامج جدید مفصل یشمل !
 .للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

 . استشارة اإلدارة والموظفين وأدوات لإلعالم !

   

 أمن وسالمة الموظفين

 GB.285/PFA/9وردت األهداف المؤشرات والغایات في الوثائق (
 ). GB.294/PFA/9 و GB.288/PFA/8(&Corr.) و

 في القدرات اإلداریة إلى االستثمار: أجري تحویل إضافي من البند

/ نهایة حزیران
 ٢٠٠٦ هیوني

 التنظيم والدعم واإلدارة ١٢٨ ٩٧٦
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البند أمن وسالمة الموظفين توخيًا لنشر مواد تدریب الموظفين 
 . واستكمال تدریب الموظفين في مجال األمن والسالمة

 : األساسية ما یليتشمل المعالم 

تدریب المدیرین المباشرین على األمن والسالمة في المقر  !
 .وتدریب مدیري المكاتب الميدانية

 .دون إقليمية حول السالمة واألمن/ ل إقليميةحلقات عم !

  ٦٤١ ١٢٦  المجموع

 الخدمات اإلقليمية
 GB.288/PFA/8(&Corr.) وGB.285/PFA/9وردت األهداف والمؤشرات والغایات في الوثائق 

 .GB.294/PFA/9و   GB.291/PFA/7و

أو األهداف العملية ذات العملي الهدف  المخصصات الجدول الزمني المخصصات الجدیدةالغایات و
لبرنامج والميزانية للفترة  في االصلة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 أفریقيا

 شبكة مكتبة مؤشرات سوق العمل : على الصعيد اإلقليمي
 األفریقية 

ستستند شبكة مكتبة مؤشرات سوق العمل األفریقية إلى مشروع 
بة مؤشرات سوق العمل العالمية التابع لمنظمة العمل شبكة مكت

الدولية والذي یهدف إلى إنشاء نظام للمعلومات لغرض تسهيل 
الحصول على مؤشرات محدثة لسوق العمل وتحليل یساعد 
صانعي السياسات والمحللين والباحثين وغيرهم من المستخدمين 

لترآيز ویهدف المشروع إلى ا. في مجال صنع السياسات ورصدها
عمل ذات الصلة وما على مجموعة رئيسية من مؤشرات سوق ال

یرتبط بها من معلومات منهجية آما یهدف إلى تحسين المؤاتاة 
 . الزمنية للمؤشرات الوطنية وتوافرها بالنسبة لإلقليم األفریقي

 :  ما یليألساسيةتشمل المعالم ا

 .آخر المعلومات الواردة من مصادر إقليمية أو وطنية !
تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين جمع المعلومات ونشرها  !

 .على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
ید قاعدة وجمع معلومات سوق العمل وتنظيمها بهدف تز !

شبكة بيانات مكتبة مؤشرات سوق العمل األفریقية اإلقليمية 
 . بها

آانون  نهایة
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

 العمالة وأسواق :)أ(٢الهدف العملي  ٧٣ ٩٢٥
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام

 تعزیز استراتيجية اتصاالت مشترآة بين :على الصعيد اإلقليمي
 .)ما بعد واغادوغو(االتحاد األفریقي ومنظمة العمل الدولية 

 بين منظمة العمل الدولية واالتحاد  المشتركآجزء من االلتزام
لعمل المعتمدین في مؤتمر القمة األفریقي بمتابعة اإلعالن وخطة ا

االستثنائي لالتحاد األفریقي بشأن العمالة وتخفيف حدة الفقر في 
أفریقيا، تقرر وضع استراتيجية اتصاالت مشترآة بين المكتب 
اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية من أجل أفریقيا ولجنة االتحاد 

 . األفریقي من أجل الشؤون االجتماعية

لوثائق لة االتصاالت استمرار النشر واسع النطاق ستتيح استراتيجي
اإلعالن وخطة العمل وآليات (مؤتمر القمة الرسمية الصادرة عن 

الفرنسية (في آل اللغات الرسمية األربع لالتحاد األفریقي ) المتابعة
فضًال عن ملكية تلك األدوات ) واالنكليزیة والعربية والبرتغالية

يئات المكونة والجماعات من جانب الدول األعضاء واله
االقتصادیة اإلقليمية ومنظومة األمم المتحدة والهيئات المانحة وما 

 . إلى ذلك
 

نهایة آانون 
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

درات المؤسسية واستراتيجيات تقویة الق ٩٩ ١١٨
االتصاالت من أجل تعزیز العمل 

 الالئق
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أو األهداف العملية ذات العملي الهدف  المخصصات الجدول الزمني المخصصات الجدیدةالغایات و
لبرنامج والميزانية للفترة  في االصلة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 :  ما یلياألساسيةتشمل المعالم 

نشرات  وCD-Romأقراص (إعداد أدوات اتصاالت  !
لجنة العمل (تعرض في األحداث الرئيسية ) إعالمية

مؤتمر قمة  ومؤتمر العمل الدولي ووالشؤون االجتماعية
 ). االتحاد األفریقي وما إلى ذلك

تفعيل شبكة الویب اإلقليمية تفعيًال تامًا وتوفير معلومات  !
منتظمة عن األنشطة ما بعد القمة واألنشطة المتوقعة ما بعد 
 . القمة على الصعيدین الوطني واإلقليمي وعلى صعيد القارة

 األمریكتان

 -تقدیم الدعم لتنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق   :األرجنتين
وتحسين اإلسهام في النهوض بالعمالة آمًا ونوعًا والحد من البطالة 

ر توزیع الدخل بغية الحد من الفقر والعوز والتغلب على اآلثا
 .ألزمة االقتصادیة واالجتماعيةالناشئة عن االسلبية 

 : تشمل المعالم األساسية ما یلي

مقترحات من أجل صياغة وتنقيح السياسات والبرامج وضع  !
 للرجال ةواإلجراءات الرامية إلى النهوض بالعمالة الالئق

 . والنساء، بما في ذلك خطط التنفيذ
 .تغطيةال وتوسيعلة متكامل إلعانات البطاالنظام تحسين ال !
 . وضع سياسات من أجل تحسين توزیع الدخل !
تقویة وتعزیز نظام المفاوضة الجماعية من أجل تحسين  !

 . توزیع الدخل وتقليص ثغرة الرواتب بين الجنسين

/ نهایة تموز
 ٢٠٠٦ هیولي

العمالة وأسواق : )أ(٢الهدف العملي  ٢٠٠ ٠٠٠
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام

دعم الحوار االجتماعي وتعزیز الحقوق والمبادئ :  لومبياآو
  . األساسية في العمل

تقویة الهيئات الفاعلة في الهيكل الثالثي لضمان احترام أفضل 
للحقوق األساسية في العمل ولتدعيم مؤسسات الحوار االجتماعي 

أو غيرها من / القائمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي و
المنظمات النقابية فيها التي یمكن أن تنشأ، بحيث تشارك الهيئات 

وتعزیز الحوار االجتماعي الثنائي . ومنظمات أصحاب العمل
والثالثي على المستوى الوطني والالمرآزي من أجل الدعم التقني 

 النقابية وممثلي منظمات التحاداتلممثلي الحكومات وممثلي ا
العمالية على مستوى أصحاب العمل توخيًا لتحسين العالقات 

والقطاعات اإلنتاجية فضًال عن إدارة ) العامة والخاصة(المنشآت 
 . العمل في األقاليم وعلى المستوى الوطني

 : تشمل المعالم األساسية ما یلي
 .تابعة لوزارة الحمایة االجتماعيةالبيانات القاعدة تحدیث  !
 تشخيص الوضع واآلفاق المستقبلية للحوار االجتماعي في !

 .العملسياسات و  األجورالدائمة للتشاور فياللجنة الوطنية 
صحاب العمل ألتحسين القدرات والبرامج المؤسسية للعمال و !

 . من أجل مشارآتهم في الحوار االجتماعي
اقتراح منهجي إلدماج القيادات النسائية ومنظور تقدیم  !

 .الجنسين في عمليات الحوار الوطني واإلقليمي

/ نهایة حزیران
 ٢٠٠٦ هیوني

المبادئ والحقوق : )أ(١الهدف العملي  ١١٨ ٨٠٠
 األساسية في العمل

ملكية الهيئات المكونة لبرنامج العمل  : على الصعيد اإلقليمي
الالئق في نصف القارة وتطبيقه على البرامج الوطنية للعمل 

 .الالئق

 : ولمشروع هاألساسي لمعلم ال

لقارة، الذي وضعته برنامج تعزیز العمل الالئق في نصف ا !
منظمة العمل الدولية بمشارآة الشرآاء االجتماعيين، تلقى 

/ نهایة تموز
 ٢٠٠٦ هیولي

العمالة وأسواق : )أ(٢الهدف العملي  ٩٩ ٩٨٠
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام
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أو األهداف العملية ذات العملي الهدف  المخصصات الجدول الزمني المخصصات الجدیدةالغایات و
لبرنامج والميزانية للفترة  في االصلة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

تأیيدًا واسع النطاق بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية 
في اإلقليم وحصل على ملكية رفيعة المستوى للمقترحات 

 قطریةالسياسية التي یتضمنها والتي تتجلى في البرامج ال
 . مل السياسات في هذه البلدانللعمل الالئق وفي تكا

وصياغة البرنامج القطري للعمل الثالثي دعم االتفاق :  آولومبيا
 .الالئق

نهایة آانون 
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

مبادئ والحقوق ال): أ(١الهدف العملي  ٤ ١٢٠
 األساسية في العمل

 : المعلم األساسي للمشروع هو
أو صياغة /وضع اإلجراءات بموجب االتفاق الثالثي و !

 .البرنامج القطري للعمل الالئق من خالل المشاورات

   

 دوالر أمریكي لهذا المشروع ٢٥ ٩٣٣أعيد تخصيص مبلغ 
امج العمل الجدید من المخصصات غير المنفقة لمشروع تعزیز برن

أمریكا الالتينية (الالئق ضمن عمليات التكامل اإلقليمي 
/  وأنجز في آب٢٠٠٤مارس / ، الذي استهل في آذار)والكاریبي
 . ٢٠٠٦أغسطس 

 ٢٥ ٩٣٣  

االستجابة : جرى تقاسم تكاليف استهالل هذا المشروع تحت البند
ویبلغ مجموع ميزانية ). والر أمریكي د٣٩ ١٨٨(لألزمات 
 .  دوالر أمریكي٦٩ ٢٤١: عالمشرو

   

    الدول العربية

نهایة تشرین  تقدیم المساعدة لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:  فلسطين
 نوفمبر/ الثاني

شرآاء اجتماعيون ): أ(٤الهدف العملي  ٥ ٠٠٠
 أقوى

اعتمد هذا المشروع على مشروع آخر ممول من الفائض سبق 
م لنقابات عمال فلسطين بحيث یكون من تقویة االتحاد العا: إنجازه

 . المشارآين الفعالين في األعمال الثالثية لتنمية االستخدام

   

 : شروع هوالمألساسي لهذا المعلم ا

وضع خطة عمل واستراتيجية لوحدة شؤون الشباب التابعة  !
 .لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

   

 ذوي االحتياجات تقدیم الدعم للمعوقين والشباب:  فلسطين
 . الخاصة

نهایة تشرین 
 نوفمبر/ الثاني

العمالة وأسواق ): أ(٢الهدف العملي  ٢٠ ٠٠٠
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام

یهدف هذا المشروع إلى دعم مشروع منظمة العمل الدولية 
إنشاء مرآز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتدریب "الجاري بعنوان 
 ".في الخليللشباب ذوي االحتياجات الخاصة واالمهني للمعوقين 

   

 : تشمل المعالم األساسية ما یلي

دیسمبر / مال البناء بحلول نهایة آانون األولعإنجاز أ !
٢٠٠٦. 

نهایة المرحلة األولى من المشروع بحلول نهایة آانون  !
 .٢٠٠٦دیسمبر / األول

   

    آسيا

نهایة آانون  . ال شرق باآستان للعمالة من أجل شمسریعاإلنعاش ال: باآستان
دیسمبر / األول

٢٠٠٦ 

العمالة وأسواق ): أ(٢الهدف العملي  ٢٠٠ ٠٠٠
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام

في أعقاب الزلزال الذي ضرب باآستان في نهایة السنة، قدمت 
منظمة العمل الدولية مساعدة سریعة للنازحين وأسرهم وال سيما 
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أو األهداف العملية ذات العملي الهدف  المخصصات الجدول الزمني المخصصات الجدیدةالغایات و
لبرنامج والميزانية للفترة  في االصلة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

، الذي نفذ "الدعم السریع للدخل بواسطة العمالة"من خالل برنامج 
وأدى برنامج اإلغاثة .  مقابل العملدعن طریق استخدام نهج النق

الفوریة هذا إلى توليد شعور آبير بالرضى على منظمة العمل 
الدولية بوصفها الوآالة األولى التي تضطلع بأنشطة عملية في 

 . الميدان

زید من المساعدة من أجل االنتقال من یهدف المشروع إلى تقدیم الم
وتم رصد مخصص إضافي . إغاثة الطوارئ إلى إعادة التأهيل

من احتياطي الميزانية العادیة للتعاون )  دوالر أمریكي٧٠ ٠٠٠(
 . التقني بغية استيفاء احتياجات المشروع استيفاًء تامًا

   

سر الهدف العام للمشروع هو اإلسهام في إنعاش أسباب عيش األ
من خالل أنشطة مولدة للدخل وللعمالة المجزیة والحد من 

 نازحيناستضعاف النساء والشباب والمعوقين بين السكان ال
وسيؤدي تقدیم خدمة مرنة . المستضعفين أصًال بما ال یقبل الشك

من المعلومات عن االستخدام في حاالت الطوارئ وبرامج تدریب 
 أثناء الوظيفة خالل أنشطة بما في ذلك التدریب(قصيرة الدورات 

 الجسور األساسية بين طالبي الوظائف مدإلى )  مقابل العملدالنق
وفرص االستخدام المستحدثة من خالل جهود إعادة التأهيل وإعادة 

 . اإلعمار

   

حصائل االجتماع اإلقليمي اآلسيوي متابعة :  على الصعيد اإلقليمي
 . الرابع عشر

نهایة آانون 
بر دیسم/ األول

٢٠٠٦ 

 أهداف مشترآة بين القطاعات ١٥٦ ٩٩٥

تقدیم الدعم لألولویات التي حددها المشارآون في االجتماع 
 . اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر

   

 : تشمل المعالم األساسية ما یلي

سيقدم المكتب المساعدة للحكومات وللشرآاء االجتماعيين في  !
 تحقيق عقد مجال استحداث مبادراتهم اإلضافية من أجل

 . العمل الالئق

   

    أوروبا 

التحدیات من أجل :  أذربيجان وأرمينيا وآازاخستان وقيرغيزستان
 . زیادة قابلية الشباب لالستخدام

/ ننهایة حزیرا
 ٢٠٠٦یونيه 

العمالة وأسواق ): أ(٢الهدف العملي  ٩٠ ٠٠٠
 العمل والمهارات والقابلية لالستخدام

 : ة ما یليتشمل المعالم األساسي

وضع خطة العمل الوطنية بشأن عمالة الشباب في أذربيجان  !
بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية وإدماجها على نحو 

 . متسق في خطة العمل الوطنية بشأن العمالة
قيام الشرآاء االجتماعيين لمنظمة العمل الدولية في بلدان  !

االستراتيجيات  الدول المستقلة بتحدید أنسب اتحادمختارة من 
من حيث تنمية المهارات (والمنهجيات ) من حيث السياسات(

 . لتعزیز ودعم عمالة الشباب) والتدریب على تنظيم المشاریع
إصدار المنشور األخير بشأن التوصيات والمبادئ التوجيهية  !

الملموسة لتنفيذ سياسات وبرامج فعالة تهدف إلى تعزیز 
 الشباب، رجاًال ونساًء، من مهارات القابلية لالستخدام لدى

 الدول اتحاد الخبرات في بلدان تقاسمأجل نقل المعارف و
 . المستقلة

   

  ١ ٠٩٣ ٨٧١  المجموع

 


