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 على استراتيجية لإلدارة القائمة على النتائج خاصة ٢٠٠٦نوفمبر / وافق مجلس اإلدارة في تشرين الثاني .١
وطلب مجلس اإلدارة . طة طريق اإلدارة القائمة على النتائجيُأطلق عليها اسم خر، ١بمنظمة العمل الدولية

طة ي بشأن تحقيق المعالم الواردة في خر٢٠٠٧ نوفمبر/ أيضا أن ُيرفع إليه تقرير مرحلي في تشرين الثاني
  :وتتكون من خمسة أجزاء وهي.  وتأتي هذه الوثيقة استجابة لذلك الطلب.٢الطريق

  .٢٠٠٦نوفمبر / استعراض ما استجد من تطورات ذات الصلة منذ تشرين الثاني  - أوًال

  .تقرير مرحلي عن معالم استراتيجيات اإلدارة المتكاملة  -ثانيًا

  .تقرير مرحلي عن معالم األداء ونظم المساءلة  - ثالثًا

تقرير مرحلي عن معالم إصالح دورة البرمجة، إلى جانب مقترحات بشأن دورة البرمجة التي   - رابعًا
  . ٢٠٠٨نوفمبر / دم في تشرين الثانيالذي سُيقالمقبل ينبغي تطبيقها في إطار السياسة االستراتيجية 

  .استنتاجات  - خامسًا

  تعراض ما استجد من تطورات منذ اس  - أوًال
  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرنامج والميزانية للفترة 

 فرصة بالنسبة لمجلس اإلدارة ٢٠٠٧مارس /  في آذار٢٠٠٩-٢٠٠٨آانت مناقشة البرنامج والميزانية للفترة  .٢
قد طبقت المقترحات المتعلقة بالبرنامج و. من أجل تقديم المزيد من التوجيهات بشأن اإلدارة القائمة على النتائج

. طة الطريقيوالميزانية ألول مرة المفاهيم واإلطار المنطقي والمصطلحات المبسطة التي ُوصفت في خر
نتائج حقيقية تكون مساهمة المكتب فيها مباشرة وقابلة "ورآزت المقترحات على حصائل فورية، وهي 

  ."منها للتحقق

نية إطارا مبسطا للنتائج مكونا من ثالثة مستويات مما يسهل االتساق مع وآاالت ويستخدم البرنامج والميزا .٣
وفي حين أن المؤشرات المستخدمة هي مؤشرات ملموسة أآثر من تلك المستخدمة في . األمم المتحدة األخرى

بعض وقد أجريت . فترات السنتين الماضية، رأى مجلس اإلدارة أن من الضروري إحراز المزيد من التقدم
التعديالت الفورية في التقرير الثاني المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي، واتُِّفق على أن يتضمن التقرير الخاص 

 أمثلة على المزيد من التحسينات التي تستخدم النقاط المرجعية والخطوط ٢٠٠٧-٢٠٠٦بتنفيذ البرنامج للفترة 
  .األساسية

ق على أنه ينبغي واتف. مكتبالى نظام لتخطيط العمل على نطاق خالل المناقشات على الحاجة إلتم التشديد و .٤
  .طة الطريقي المدرجة في خر،تسريع وتيرة التقدم فيما يخص المعالم المتعلقة بالتخطيط للعمل

وتم تأآيد الحاجة إلى استراتيجيات قائمة على النتائج خاصة بمنظمة العمل الدولية، ال سيما الحاجة إلى وضع  .٥
وُتقدم إلى الدورة الحالية . لمعارف وإنشاء مصفوفة استراتيجية تبين الصالت بين االستراتيجياتاستراتيجية ل
 وثائق منفصلة بشأن استراتيجيات المعارف والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، آما يقدم لمجلس اإلدارة

  . في هذه الوثيقةقًا االستراتيجيات الحه بين هذوتناقش الصالت. تقرير التقييم السنويإليها 

 ضرورة تعزيز الصالت بين البرامج القطرية للعمل الالئق وعملية علىواسع النطاق وقد آان هناك اتفاق  .٦
وآان إجراء تحسينات على البرامج المذآورة موضع ترآيز الجهود المكثفة، آما يلخص في الفرع . البرمجة
  .  التالي
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وسيتطلب هذا الحساب .  للميزانية العادية تكميليًا حسابًا أيضًا٢٠٠٩- ٢٠٠٨وأنشأ البرنامج والميزانية للفترة  .٧
دعما آبيرا من اإلدارة القائمة على النتائج فيما يخص تحديد االحتياجات وتصميم استجابات منظمة العمل 

  .ةالمانحإلى الجهات  فعال ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة والدولية على نحو

  الالئقالبرامج القطرية للعمل 

تعبر البرامج القطرية للعمل الالئق تعبيرا واضحا عن أولويات الهيئات المكونة وتساهم في عمل المنظمة  .٨
وفي حين لم يكن إال . على مستوى األمم المتحدةبرامج ال وتساعد على إقامة الصالت مع بشكل أآثر ترآيزًا

، فقد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ البرنامج والميزانية للفترة عدد قليل نسبيا من هذه البرامج في صيغته النهائية خالل وضع
 .  ٣استخدمت معلومات أولية بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق، وردت من معظم الدول األعضاء النامية

الورقة المفاهيمية الخاصة   األقاليم
  بالبرنامج القطري للعمل الالئق

وثيقة مشروع البرنامج   
  القطري للعمل الالئق

نهائية للبرنامج الوثيقة ال  
  القطري للعمل الالئق

 11  7   6  أفريقيا

 3  10  5  األمريكتان

 1  2  2  الدول العربية

 4  4  11  آسيا والمحيط الهادئ

 11  1  �  أوروبا 

 30  24  24  المجموع

لية لضمان وقد ُوضعت على الصعيد اإلقليمي آ. والبرامج القطرية للعمل الالئق هي برامج قائمة على النتائج .٩
ق بين الميدان والمقر في أداء ثوألكي يكون هناك تعاون والجودة من أجل تعزيز جودة هذه البرامج واتساقها 

تقاسم المعارف، ال سيما صفحات اإلنترنت لتدابير الهدف وتدعم هذا . مكونات البرنامج القطري للعمل الالئق
 البرامج القطرية للعمل  عملية وضع وتحسينالمتحدةوتدعم مشاريع تمولها هولندا والمملكة . واإلنترانت

وقد دعمت هذه المشاريع . التي تشارك فيها الهيئات المكونة مشارآة آاملةوالالئق القائمة على النتائج 
استحداث مواد تدريبية لصالح الهيئات المكونة وموظفي المنظمة، والمكتب حاليا بصدد القيام باختبار تجريبي 

  .االنتقال إلى التطبيق الفعلي في البلدانلهذه المواد و

تطبيق اإلدارة االستراتيجية للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد، المتاح في جميع األقاليم وفي المقر إن  .١٠
فهو يلخص النتائج المتوقعة من آل برنامج قطري . آذلك، لمصدر رئيسي لدعم البرامج القطرية للعمل الالئق

ط الموارد اآلتية من المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية الفرعية والمكاتب القطرية للعمل الالئق ويرب
آما يربط حصائل البرنامج القطري للعمل الالئق بالحصائل الفورية . للمنظمة بكل حصيلة من الحصائل

د التقرير الخاص بتنفيذ وُتستخدم هذه المعلومات في إعداد البرنامج والميزانية وآذلك في إعدا. ومؤشراتها
  .البرنامج

  إصالح األمم المتحدة 

إن المشهد اإلنمائي المتطور بسرعة وباألخص إصالح األمم المتحدة يطرح متطلبات جديدة بالنسبة لإلدارة  .١١
قدم إلى مجلس اإلدارة وصف مفصل وقد . القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية، آما يتيح فرصا جديدة

  . ٤ذلك على المنظمةاسات عن انعك

 

انظر . GB.300/TC/2   لالطالع على معلومات أآثر تفصيًال بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق، انظر الوثيقة  3
  /http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp:  أيضًا الموقع التالي
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وتمثل البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية وسيلة هامة لربط اإلدارة القائمة على النتائج في  .١٢
العمل تحقيق  التزامات البلدان بيتزايد إدراجة لذلك، يوآنتيجة جزئ. المنظمة بباقي منظومة األمم المتحدة

وقد تم تحديث توجيهات المنظمة بشأن . حد من الفقرتنمية والطط الوطنية للالالئق والعمالة المنتجة في الخ
التجارب المتعلقة بربط هذه البرامج بإطار األمم المتحدة آخر البرامج القطرية للعمل الالئق لكي تراعي 

لى النتائج آما أن مصطلحات اإلدارة القائمة ع. للمساعدة اإلنمائية وأطر أخرى مماثلة من أطر األمم المتحدة
  .اآلن مع تلك المستخدمة في الهيئات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدةأآثر اتساقًا 

   وبعده ٢٠٠٧ لعاممؤتمر العمل الدولي المشاورات خالل 

وبعده مذآرة استشارية غير رسمية بشأن األفكار والمقترحات األساسية األخير يونيه / نوقشت في حزيران .١٣
وقد أثيرت العناصر .  للمنظمةمع الهيئات المكونةالعمل الدولية برمجة في منظمة الستعراض دورة ال

  :األساسية التالية خالل المناقشات

على نحو ينبغي أن يغطي إطار السياسة االستراتيجي للمنظمة فترة من ست سنوات وينبغي أن يستفيد  !
  .األداء والتقييمات الماضيةالمستمدة من دروس المن أفضل 

  .نبغي أن يضم إطار السياسة االستراتيجي مصفوفة تلخص الصالت بين مختلف استراتيجيات المنظمةي !

والخيار الذي يحظى بالدعم . والبرنامج والميزانيةالسياسة االستراتيجي ينبغي توضيح العالقة بين إطار  !
ث من خالل مناقشات ، ُتحدَّ"حية"في أغلب األحيان هو استخدام إطار السياسة االستراتيجي آوثيقة 

 منظمة العمل الدولية على ةتعزيز قدرالمقترحة لستعراضات الوقرارات مجلس اإلدارة والمؤتمر، آا
أن يوفر السياق واالستقرار إلطار المنظمة القائم على النتائج، لكنه سيعمل ذلك ومن شأن . سبيل المثال

  .      عليهاآدليل لوثائق البرنامج والميزانية المتتالية وليس آقيد

رامج القطرية  في البمقررةالبرنامج والميزانية على أساس أوضح في الحصائل الوثيقة قوم غي أن تينب !
 بما في ذلك النقاط المرجعية والخطوط ،قدم أهدافا لألداء تقبل القياس بشكل أآبرللعمل الالئق، وأن ت

المية واستخدامها في االستراتيجيات الخاصة قدم تفاصيل أآثر بشأن المنتجات العأن توينبغي . األساسية
  .بالحصائل

ينبغي أن يخصص البرنامج والميزانية شكال نموذجيا لكل استراتيجية خاصة بالحصائل تغطي مواضيع  !
مثل التعاون مع الهيئات المكونة وتعزيز الهيكل الثالثي ومعايير العمل الدولية وتوليد المعارف 

، ونوع الجنس ةالمانحالجهات اآات داخل منظومة األمم المتحدة ومع وتقاسمها واالتصاالت والشر
  .ومن شأن هذا أن يسهل القيام بمقارنات بين االستراتيجيات المقترحة. والفقر والعولمة

ينبغي إعداد خطط عمل ذات مستوى أعلى لصالح آل قطاع ولصالح األقاليم، وينبغي أيضا أن تكون  !
  .تفاصيل إلى آل وحدةقدرًا أآبر من الهناك خطط عمل داخلية تقدم 

ينبغي أن تشارك الهيئات المكونة بصفة أآثر انتظامًا في إعداد البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها،  !
  . ال يتجزأ من هذه البرامجًاوينبغي أن يكون تعزيز قدراتها جزء

ترة سنتين وينبغي أن يكون أآثر ينبغي أن يصدر التقرير الخاص بتنفيذ برنامج المنظمة مرة آل ف !
، ال سيما فيما يخص المشاآل المواجهة والدروس المستخلصة وتكييفات االستراتيجية والبيانات عمقًات

   . الفوريةتحقيق النتائجالمالية ومساهمة المكتب في 

. وإدارة األداءينبغي تعزيز نظم المنظمة وأدواتها الخاصة باإلدارة والمساءلة، ال سيما التخطيط للعمل  !
 على نحو لبرنامج والميزانيةاوينبغي أن تصبح استراتيجية الموارد البشرية أداة فعالة من أجل تنفيذ 

   .أفضل

ينبغي تطبيق ما ذآر أعاله مع ضمان أال تصبح أنشطة المكتب المتعلقة بالتخطيط والميزنة ورفع  !
  .رة والعمليات مفرطا بالنسبة لإلداإداريًائًا التقارير والتقييم عب
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   منظمة العمل الدوليةةتعزيز قدر

السديدة في دارة اإل المقترحات الداعية إلى تعزيز ٢٠٠٧يونيه /بحث مؤتمر العمل الدولي المنعقد في حزيران .١٤
وقد درست هذه المقترحات في سياق إمكانية .  لهاالمنظمة وقدراتها لكي تخدم بشكل أفضل الهيئات المكونة

وتناقش هذه الوثيقة عددا من .  ذات حجية في مؤتمر العمل الدولي في السنة القادمةالتفكير في وثيقة
ومن المهم بشكل خاص أن تتيح عملية . االنعكاسات على اإلدارة القائمة على النتائج وعلى دورة البرمجة

  .التعزيز وسائل أفضل لتوضيح األولويات واالستراتيجيات داخل إطار النتائج القابلة للقياس

  تيجيات اإلدارة المتكاملةااستر  -  ثانيًا
وترد في الجدول أدناه المعالم ذات . يطابق الفرع الذي يحمل العنوان نفسه في خارطة الطريقهذا الفرع  .١٥

 .ويصف باقي الفرع التقدم المحرز واالنعكاسات على المزيد من عمل المكتب. الصلة وفكرة عن وضعها

  "استراتيجيات اإلدارة المتكاملة"لنتائج فيما يخص وضع معالم اإلدارة القائمة على ا

 الوضع السنة   المعالم

افق على استراتيجية قائمة على النتائج خاصةُيو
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧بتكنولوجيا المعلومات للفترة 

تم££ت الموافق££ة عل££ى ه££ذه االس££تراتيجية ش££ريطة تق££ديم  ٢٠٠٧ 
ن££££وفمبر/ ت££££شرين الث££££اني اس££££تراتيجية محدَّث££££ة ف££££ي 

٢٠٠٧ (GB.298/PFA/ICTS/1).  

 على استراتيجية قائمة على النتائج خاصةُيوافق
  .بتقاسم المعارف والبحث

ُق££دمت اس££تراتيجية ب££شأن تقاس££م المع££ارف م££ن أج££ل  ٢٠٠٧ 
اعتماده££££££ا ف££££££ي ال££££££دورة الحالي££££££ة لمجل££££££س اإلدارة

(GB.300/PFA/9/2).  

 لوضعمشترآةومصطلحات مشترك مد نهج ُيعت
  .نظمة العمل الدوليةجميع استراتيجيات م

  .بدأ العمل ويجري وضع مجموعة من المعايير  ٢٠٠٨ 

 مراجعة جميع االستراتيجيات وجميعهاتجري
وترد. مشترآةومصطلحات  مشترآًا يستخدم نهجًا

تحددهذه االستراتيجيات في إطار نتائج واضح و
الصالت الواضحة بين جميع استراتيجيات

  . المكتب

تبينو. لوثيقة أفكار أوليةتوجد في هذه ا  ٢٠٠٩ 
ستراتيجيات القائمة بعض سمات اإلدارة القائمةاال

  .على النتائج

   بالنسبة لجميع االستراتيجياتمشتركنهج 

. طة الطريق، بعدد من الممارسات الخاصة بوضع االستراتيجياتييحظى المكتب، آما أشارت إلى ذلك خر .١٦
ألساسية المتعلقة بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمعارف وينبغي التمييز بين استراتيجيات اإلدارة ا

والتقييم واإلدارة القائمة على النتائج واالستراتيجيات األخرى التي وضعت مع مرور الوقت، سواء ُعرِّفت 
مساواة مثل برنامج العمالة العالمي وخطة العمل بشأن ال(أم ال ) مثل استراتيجية حشد الموارد(آاستراتيجيات 
  ).بين الجنسين

 أي نهج ذي مستوى أعلى حيث باتت تعنيب" استراتيجية"وقد نتج قدر من اللبس عن االستخدام الشائع لكلمة  .١٧
 للطريقة ًاوحين تستخدم آلمة استراتيجية في سياق اإلدارة القائمة على النتائج فهي تعني بيان. أو أمد أطول

 فإن ،وهكذا. ن مجاالت عمل أو والية منظمة العمل الدوليةالتي سُتحقق بها النتائج في مجال معين م
 بعبارات مقنعة ابلة للقياس والمحددة زمنيا وتشرحاالستراتيجيات تنطلق من بيان للمؤشرات واألهداف الق

  .آيف ُينتظر أن يقود عمل المنظمة إلى تحقيق النتائج
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 وتقاسم ٥وارد البشرية وتكنولوجيا المعلوماتقدمت االستراتيجيات القائمة على النتائج المتعلقة بالمقد و .١٨
طة الطريق الخاصة باإلدارة القائمة على النتائج ي إلى مجلس اإلدارة آما ُطلب ذلك في معالم خر٦المعارف

  .٢٠٠٧لسنة 

وبدأ العمل بشأن التدابير الرامية إلى ضمان استجابة استراتيجيات منظمة العمل الدولية لمعايير اإلدارة القائمة  .١٩
ة لإلدارة القائمة شترآلحات مطومصمشترآًا  ًانهج على النتائج األآثر صرامة، واستخدام هذه االستراتيجيات

  .على النتائج، واندماجها بشكل أآثر انتظاما في خطة إدارية متسقة

ع  أن تشمل المعايير األساسية الخاصة بجمي- شريطة إجراء المزيد من المناقشات-وفي هذه المرحلة، ُيعتزم .٢٠
  :استراتيجيات المنظمة األبعاد التالية، لكي تطبق على نحو مرن

  .تكون مصطلحات اإلدارة القائمة على النتائج متسقة وموحدة !

واضحة وقابلة للقياس ومحددة ، بعبارات ُيعبر عن النتائج التي ُينتظر من االستراتيجية أن تقود إليها !
  .زمنيًا

  . خالل المعالمتحدد النواتج واألنشطة الهامة من !

  ).خارجيا(واستعراض للشراآات الالزمة ) داخليا(يكون هناك تنسيق آاف على مستوى المكتب  !

  . األولويةذات ترآَّز الموارد على عدد محدود من المجاالت  !

  .تحدد التكاليف بوضوح !

  .   تكون هناك مرونة لمسايرة التغيرات وإدماج الدروس المستخلصة !

  تراتيجيات األساسية  الصالت باالس

مختلفة وتكون قيد المناقشة داخل لجان زمنية في حين قد تغطي استراتيجيات منظمة العمل الدولية فترات  .٢١
  .مختلفة من لجان مجلس اإلدارة، من المهم في جميع الحاالت تعريف الصالت باالستراتيجيات األساسية

 المتكاملة التي يوجد بشأنها المزيد من المعالم لسنتي وهناك حاجة إلى المزيد من العمل بشأن االستراتيجيات .٢٢
ويقدم الجدول التالي مصفوفة خاصة باالستراتيجيات تبين أمثلة على مجاالت الحصائل . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨

ويمكن . ستراتيجيات الفرديةتطويرها في إطار االاالستفاضة في يمكن و. األساسية التي تربط االستراتيجيات
 . إضافية حسب الحاجةإضافة استراتيجيات

  

 

 

، التي تمت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨   في حين تقر االستراتيجية القائمة على النتائج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات للفترة  5
لقائمة ، بالحاجة إلى المزيد من العمل، فهي تتضمن مبادئ أساسية أولية لإلدارة ا٢٠٠٧مارس / الموافقة عليها في آذار

وتوجد بعض التوضيحات بهذا الشأن في الوثيقة . على النتائج وتحتوي على إحاالت مرجعية إلى استراتيجيات أخرى
GB.300/PFA/ICTS/1.    

وترمي .    تحظى استراتيجية تقاسم المعارف المقدمة في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة أيضا بإطار قائم على النتائج 6
وتقدم . إلى تحسين جودة عمل المنظمة مع الترآيز على تحقيق النتائج والمزيد من الفعالية التشغيليةهذه االستراتيجية 

هذه االستراتيجية عددا من الحصائل والمؤشرات واألهداف المرتبطة بها والمتعلقة بتقاسم المعارف على المستويين 
دام نتائج الدراسة المرجعية التي ُأجريت سنة ، التي ينبغي تنقيحها باستخ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الداخلي والخارجي للفترة 

٢٠٠٧.  
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  الصالت باالستراتيجيات األساسية لإلدارة  االستراتيجية 

  اإلدارة القائمة على النتائج  التقييم  المعارفتكنولوجيا المعلومات  الموارد البشرية 

تطوير المهارات     الموارد البشرية
المتعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات في 
  صفوف الموظفين

  اسية تطوير الكفاءات األس
  

تطوير المهارات المتعلقة 
  بتقاسم المعارف

  
دعم الحفاظ على الذاآرة 

  المؤسسية

  تطوير مهارات التقييم
  

المساءلة بشأن النتائج؛ 
  متابعة التوصيات

  تطوير الكفاءات اإلدارية 
  

 دعم تقييم األداء القائم على النتائج

تكنولوجيا 
  المعلومات

دعم إدارة المعرفة وتقاسم     
  فالمعار

دعم الدروس 
  والتخرين واالسترداد

  دعم نظم معلومات اإلدارة 

دعم تقاسم المعارف         المعارف
  بشأن التقييم 

إدماج المعارف في قياس النتائج 
ورفع التقارير والبرامج القطرية 

  للعمل الالئق

إدماج الدروس المستخلصة في           التقييم
الخطوات األساسية للتخطيط 

  والبرمجة
  

فيذ التوصيات الواردة في رصد تن
  التقييمات 

المساواة بين 
  الجنسين

تحسين التوازن بين 
  الجنسين 

  
اعتماد تدابير من 

أجل محاربة 
التحرش في مكان 

  العمل 
  

تطوير الكفاءة 
المتعلقة بدمج نوع 

  الجنس

تشجيع استخدام قواعد
مختلفة بيانات 

  الجنسباختالف 

رف اقاعدة المع تطوير
سات الخاصة بالممار

  الجيدة
  

  دعم شبكة قضايا الجنسين

استخدام عمليات 
والتقييم استنادًا تدقيق ال

إلى نوع الجنس 
لتشجيع المساواة بين 

  الجنسين 

إدماج الحصائل والمؤشرات 
واألهداف المتعلقة بنوع الجنس 

  في إجراءات البرمجة 

تطوير المهارات   حشد الموارد
المتعلقة بحشد 

الموارد في المكاتب 
  يدانية الم

النظام المتكامل دعم 
للمعلومات عن 

 لصياغة الموارد
التقارير الخاصة 
  بالتعاون التقني

رف في أطر اإدماج المع
  الشراآة

إدماج الدروس 
المستخلصة من 

التقييم؛ متابعة 
الخطوات المقبلة 
  الموصى بها

تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج 
في المقترحات والتقارير الخاصة 

  ون التقنيبالتعا

  .ولم ُيقترح إجراء أية تغييرات على المعالم القائمة. ن استراتيجيات اإلدارة المتكاملةشأومن المقرر العمل ب .٢٣

  األداء ونظم المساءلة  -  ثالثًا
وترد في الجدول أدناه المعالم ذات .  الفرع الذي يحمل العنوان نفسه في خارطة الطريقيطابق هذا الفرع .٢٤

  .ويصف باقي الفرع التقدم المحرز واالنعكاسات على المزيد من عمل المكتب. عهاالصلة وفكرة عن وض
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  "نظم األداء والمساءلة" وضع معالم  اإلدارة القائمة على النتائج فيما يخص 

  الوضع  السنة    المعالم

 تفعيل البرامج القطرية للعمل الالئق في عدديجري
جوتخضع هذه البرام. متزايد من الدول األعضاء

  . إلجراء ضمان الجودة ولتقييم منتظم

تم االنتهاء من إعداد البرامج القطرية للعمل الالئق  -   ٢٠٠٧ 
 من هذه إضافيًابرنامجًا ٤٩  وهناك بلدًا٣٠في 

  .البرامج قيد اإلعداد
 برنامجا من هذه البرامج أو ما زال٢٦ جرى تقييم  - 

يجري تقييمها من خالل إجراء ضمان الجودة الذي
 .هذه السنةع موضع التنفيذ في وقت سابق من وض

ُصممت نظم جديدة إلدارة وقياس األداء تشمل معايير  ٢٠٠٧     . ستحدث نظام جديد إلدارة أداء الموظفيني
للتخطيط على مستوى الوظيفة، ويجري اختبارها على

  .أساس تجريبي في المقر والميدان معا
متكاملالنظام ال من لالستفادةتحضيرات التجري 

للمعلومات عن الموارد لكي يكون من الممكن تشغيل
    .النظام الجديد إلكترونيا

النظام المتكاملمن يجري إعداد هذه المعايير بدعم   ٢٠٠٧    . معايير لتخطيط العملإصدار
وسُتستخدم في رسم خطط. للمعلومات عن الموارد

   .٢٠٠٩- ٢٠٠٨العمل للفترة 

عمل الالئق في عدد محددتفعيل البرامج القطرية لل
  .من الدول األعضاء

البرامج القطريةة مناقشمن هدف نبثق ُيفترض أن ي  ٢٠٠٨ 
  .للعمل الالئق في لجنة التعاون التقني

شكل محوسب مشترك لتخطيط العمل للوحدات
  .التشغيلية

  .قيد اإلنشاء  ٢٠٠٨ 

النتائج في تجرب مقاييس أداء اإلدارة القائمة على
لتقنية واألقاليم وخدمات التنظيم والخدماتالبرامج ا
  .اإلدارية

   . بعدستهللم ي  ٢٠٠٨ 

  العمل بنظام مراجع آليا من التعميمات اإلداريةءبد
  .الداخلية

ُصمم هذا النظام الجديد وُاآمل دعم تكنولوجيا  ٢٠٠٨ 
وانطلقت عملية تحويل التعميمات إلى. المعلومات

  .الشكل الجديد

مكتب تستخدم المعاييراللتشغيلية في معظم الوحدات ا
  .  بتخطيط العملوالشكل الخاص

  .)سيتم التطرق إلى هذا في التقارير المقبلة(  ٢٠٠٩ 

 من أهداف الفعالية والغاياتمجموعة وضع 
الموضوعية لعدد متزايد من البرامج التقنية واألقاليم

  .اإلدارية وخدمات التنظيم والخدمات
  

  .) إلى هذا في التقارير المقبلةسيتم التطرق(  ٢٠٠٩ 

  البرامج القطرية للعمل الالئق

 بالتفصيل، فإن صياغة البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها يجريان على GB.300/TC/2مثلما تبين الوثيقة  .٢٥
ية في وتوجد الوثائق المتعلقة بهذه البرامج في مراحل مختلفة من الصياغة النهائ. نحو نشط في جميع األقاليم

  :والعناصر األساسية التي تبرز هي آالتالي.  بلدا٧٥

تظهر األولويات الجوهرية األساسية المعرَّفة في البرامج القطرية للعمل الالئق أنه بالرغم من وجود  !
عدد من المواضيع المشترآة في آل إقليم، هناك اختالفات ملحوظة في مستوى الترآيز داخل 

  .المواضيع

صالت مع البرامج القطرية لألمم المتحدة، ال سيما تلك الخاصة بالبلدان التي سيجرب فيها يمكن رؤية ال !
  .نهج أمم متحدة واحدة أو أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، في جميع األقاليم

 في الوقت -أو تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق/آان دور الشرآاء االجتماعيين جوهريا في وضع و !
وعلى ما يبدو فقد . نفسه الذي تحتاج فيه هذه البرامج إلى التحسين والتنويع من حيث النطاق والطرائق
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بدأ تشكيل لجان ثالثية وطنية آهيئات لالستشارة وإسداء المشورة السياسية فيما يخص رصد تنفيذ 
   .قطرية للعمل الالئقالبرامج ال

في الغالب مواردها من الميزانية العادية للتعاون التقني إلى حد اآلن، استخدمت منظمة العمل الدولية  !
ويجري إدماج مشاريع التعاون التقني الجارية والجديدة . من أجل وضع البرامج القطرية للعمل الالئق

 التزمت الهيئات المكونة ، وفي عدة حاالت. في عدد متزايد من البلدانفي البرامج القطرية للعمل الالئق
آما آثِّفت الجهود في جميع . الالئق الخاصة بها نية في تنفيذ البرامج القطرية للعملبالمساهمة العي

تكميلي للميزانية العادية الساب حالاألقاليم من أجل حشد موارد خارجة عن الميزانية واعتبر استحداث 
  .خطوة إيجابية لسد الهوة في الموارد

 ، في آل إقليممستقبًال ها في االعتبارتعين أخذ التي يوترد قائمة مفصلة بشأن الدروس المستخلصة والخطوات .٢٦
  .في الوثيقة المرجعية المشار إليها أعاله

  إدارة أداء الموظفين

خصائص ب يتسمعقب إجراء مشاورات مع المسؤولين في المقر وفي الميدان، ُصمِّم إطار جديد إلدارة األداء  .٢٧
ث وفت عن طريق البحج أفضل الممارسات التي عّرويتبع هذا النه. حددةعالج باألساس أوجه النقص المت

ويقوم هذا اإلطار على التخطيط للعمل على مستوى . والمناقشات التي دارت مع منظمات ووآاالت أخرى
الوحدة وعلى المستوى الفردي، رابطا األهداف بالنتائج المنتظرة من الوحدة وآذلك بالكفاءات وتطويرها، مع 

  . اإلداريةفاءة الترآيز بشكل خاص على الك

 وبدأت التجارب .وقد تم اختبار النهج الجديد على أساس تجريبي في عدد من المقار والوحدات الميدانية .٢٨
ل وضمان فهم مشترك للتعاريف والتدابير المطبقة؛ وستقلص هذه صبحلقات عمل لتعزيز مهارات التوا

وفي نهاية التمرين التجريبي، سوف ُيطلب . هرالتجارب فترة التقييم العادية المكونة من سنتين إلى ثالثة أش
إلى المشارآين تقييم تأثير النظام الجديد في أداء وحدتهم وأن يقدموا ُمدخالت مفصلة فيما يخص األدوات 

نظام الجديد على الصعيد وستشكل هذه المدخالت أساسا إلتمام اإلطار والوسائل، قبل تطبيق ال. والوسائل
ومن المقرر أن تجري األنشطة التكميلية المتعلقة باستخدام . ذ على مراحلفيننهج العالمي عن طريق 

 من أجل تشغيل النظام إلكترونيا، وحلقات عمل تدريبية النظام المتكامل للمعلومات عن المواردخصائص 
  .٢٠٠٨لصالح المديرين والموظفين في النصف األول من سنة 

  البرمجة المشترآة والتخطيط للعمل 

أداة تنظيمية مصممة لتوضيح االستراتيجيات وتحديد موعد تحقيق النواتج وإنجاز هي لعمل إن خطط ا .٢٩
وتشمل . وتسمح هذه الخطط برصد النتائج واستخدام الموارد. األنشطة والقيام بمساءالت وتخصيص الموارد

  .ع التقاريرالممارسات الجيدة التعاون على وضع الخطط وإدماج المرونة والرصد المنتظم والتحديث ورف

/ وتدعم وحدة اإلدارة االستراتيجية. ويجري في منظمة العمل الدولية قدر آبير من التخطيط المنتظم للعمل .٣٠
المتعلقة بالبرامج القطرية للعمل الالئق في التنفيذ خطط  ،لنظام المتكامل للمعلومات عن المواردالتنفيذ لنموذج 

ويجري العمل اآلن لدعم وضع خطط . علقة أيضا بالمنتجات العالميةالبلدان واألقاليم الفرعية واألقاليم والمت
، آما ُدعي إلى ذلك في دعم خطط مفصلة أآثررفيعة المستوى تجمع عناصر البرامج القطرية للعمل الالئق و

ومن المزمع تسريع وتيرة هذا العمل لكي يتسنى استخدام . ٢٠٠٨معالم اإلدارة القائمة على النتائج لسنة 
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة لعمل ل في التخطيط ل٢٠٠٧صر األساسية قبل نهاية سنة العنا

وحسب التوقعات سيبدأ العمل بإطار إدارة األداء في النصف الثاني .  من المعالمومن المقترح تعديل معلمين .٣١
النظام المتكامل ومن المتوقع أن ُتبرمج وُتختبر خصائص . ، بعد إدماج نتائج التجارب٢٠٠٨من سنة 

ومن المقترح أيضا تحديد .  في هذا اإلطار الزمني، لكي يبدأ تشغيل النظام إلكترونيالمعلومات عن المواردل
مستوى مستهدف معين بالنسبة لعدد من البرامج القطرية للعمل الالئق استنادا إلى المناقشة الجارية داخل لجنة 

  .التعاون التقني
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تطبق السياسة : "وسُيعبر عن هذا المعلم آالتالي. دارية للتقييمات المتابعة اإلصيواقترح معلم إضافي بشأن تق .٣٢
أعمال  وإدارة صيالمتعلقة بمتابعة جميع أنواع التقييمات المستقلة تطبيقا متسقا وتكون قاعدة بيانات متعلقة بتق

عمل في هذا وقد ُانجز بالفعل بعض ال. ٢٠٠٩ومن المتوقع تحقيق المعالم في سنة ."المتابعة جاهزة للعمل آليا
  .   الصدد، بما فيه تصميم قاعدة البيانات

  إصالح دورة البرمجة -  رابعًا
وترد في الجدول أدناه المعالم ذات . طة الطريقييطابق الفرع الذي يحمل العنوان نفسه في خرهذا الفرع  .٣٣

م المتحدة ويصف باقي الفرع باختصار استعراضا لوثائق دورة البرمجة في األم. الصلة وفكرة عن وضعها
  .والتقدم الذي أحرزه المكتب بشأن المعالم واالنعكاسات على المزيد من عمل المكتب

   "إصالح دورة البرمجة" ج فيما يخص وضع معالم  اإلدارة القائمة على النتائ

  الوضع  السنة   المعالم

الموافقة على مراجعة دورة البرمجة
استعراضا لألهداف وتشمل هذه المراجعة

  .وطول وتوقيت التخطيط متوسط األمد

توجد المقترحات المتعلقة بمراجعة دورة البرمجة ف£ي  ٢٠٠٧ 
  .هذه الوثيقة

إطار السياسةوتكييف تصميم إعادة 
دورية حسب دورةبصورة االستراتيجي 

  . البرمجة المراجعة

ف££ي ح££ال موافق££ة مجل££س اإلدارة، س££وف ُين££اقش إط££ار  ٢٠٠٨ 
اسة االس£££تراتيجي المقب££££ل ال£££ذي يغط£££ي الفت££££رةال£££سي 
٢٠٠٨ن£££وفمبر /  ف£££ي ت£££شرين الث£££اني،٢٠١٥-٢٠١٠

  . وسيرتكز على النهج المستعرض في هذه الوثيقة

 مجلس اإلدارة خطة شاملة لتقديميؤيد
،بتنفيذ البرامج وأدائها التقارير الخاصة

استعراضات مجلس اإلدارةب صالتتشمل 
  . والتقييمات المستقلة

 سوف تقترح الخطة ال£شاملة لتق£ديم التق£ارير الخاص£ة      ٢٠٠٨ 
 م£ن المناق£شة الت£يبع£د إفادته£ا   بتنفيذ البرامج وأدائه£ا،     

س££تجري ف££ي ال££دورة الحالي££ة لمجل££س اإلدارة، آج££زء
/م££ن إط££ار ال££سياسة االس££تراتيجي ف££ي ت££شرين الث££اني    

  .٢٠٠٨نوفمبر 

  متحدةالوثائق الخاصة بدورة البرمجة في منظومة األمم ال

 للتعلم من تجارب منظمات األمم المتحدة األخرى فيما يخص طريقة إدماجها  خاصًامكتب جهدًااللقد بذل  .٣٤
وإلى جانب المشاورات الثنائية غير الرسمية وفي إطار . لإلدارة القائمة على النتائج في دورات البرمجة

  .ق بالتخطيط والميزنة ورفع التقارير تتعل٧إصالح األمم المتحدة، اسُتعرضت وثائق حديثة  لعشر منظمات

وتتضمن جميع وثائق التخطيط االستراتيجي إطارا زمنيا يستغرق إما أربع سنوات أو ست سنوات، وتتجه  .٣٥
وإلى جانب الخطط متوسطة األمد التي تمتد على .  ست سنواتيغطيالوآاالت المتخصصة نحو إطار زمني 

 

منظمة : من عشر وآاالت من وآاالت األمم المتحدة هي) في بعض األحيان مشاريع وثائق(   الوثائق المستعرضة  7
؛ برنامج العمل والميزانية للفترة المالية ٢٠١١- ٢٠٠٦الخطة المتوسطة األجل :األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

خطة : مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤؛ تقرير تنفيذ البرامج لفترة سنتي ٢٠٠٧- ٢٠٠٦
: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ٢٠٠٧- ٢٠٠٦؛ خطة اإلدارة االستراتيجية )٢٠١١- ٢٠٠٦(العمل 

. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤؛ تقرير المدير العام ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ؛ البرنامج والميزانية٢٠١٣- ٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 
؛ ميزانية الدعم لفترة السنتين ٢٠٠٩- ٢٠٠٦الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة : منظمة األمم المتحدة للطفولة

؛ التقرير )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(الخطة االستراتيجية : برنامج األغذية العالمي. ٢٠٠٦؛ التقرير السنوي ٢٠٠٧- ٢٠٠٦
؛ الميزانية البرمجية ٢٠١٣- ٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل : منظمة الصحة العالمية. ٢٠٠٥السنوي 

: المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تقرير عن تقييم األداء: ٢٠٠٥ � ٢٠٠٤الميزانية البرمجية ؛ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨المقترحة 
؛ التقرير ٢٠٠٧- ٢٠٠٦لبرنامج والميزانية للفترة ؛ اقتراح ا٢٠٠٩- ٢٠٠٦خطة متوسطة األجل ألنشطة برنامج الويبو 

 ميزانية الدعم لفترة السنتين؛ ٢٠١١- ٢٠٠٨الخطة االستراتيجية للفترة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ٢٠٠٥السنوي 
؛ ٢٠١١- ٢٠٠٨الخطة االستراتيجية للفترة : صندوق األمم المتحدة للسكان. ٢٠٠٦؛ التقرير السنوي ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص . ٢٠٠٦؛ التقرير السنوي ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة لة الدعم لميزاني

  . ٢٠٠٦؛ التقرير السنوي ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الميزانية وخطة العمل الموحدتان لفترة السنتين : اإليدز/المناعة البشرية
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 تخطيط طويلتا األمد اة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وثيقت منظمة الصحة العالمية ومنظملدىست سنوات، 
وتبرز آل خطة متوسطة األمد إطار نتائج المنظمة، لكن تختلف .  سنة على التوالي١٥تغطيان عشر سنوات و

وتقدم معظم المنظمات معلومات بشأن الحصائل .  التفاصيل مستوىهذه الخطط بشكل آبير من حيث
تقدم معلومات بشأن األهداف أو الخطوط األساسية أو مستويات الميزانية المتوقعة، والمؤشرات لكنها ال 

فهذه المنظمة تقدم معلومات عن المؤشرات والخطوط األساسية والميزانيات . باستثناء منظمة الصحة العالمية
لقابلة للتحقيق بدال من وترآز منظمات قليلة على النواتج أو األهداف ا. المتوقعة بالنسبة لجميع الحصائل تقريبا

  .جائتز على النالترآي

 وتختلف وثائق الميزانية، التي تتعلق جميعها بفترة سنتين، اختالفا آبيرا من حيث الطول ومستوى التفاصيل .٣٦
 مع اإلطار القائم على النتائج المحدد في ، إن وجدت،وعدد منها ال يقدم إال القليل من الصالت. ضمنهات تيتال

. تها مفصلةوجاءت وثيقة ميزانية منظمة الصحة العالمية مختصرة ألن خط. ط االستراتيجيوثيقة التخطي
تتضمن أي معلومات بشأن االتجاهات في التكاليف أو العوامل المتصلة بسعر صرف العمالت أو الهياآل  وال

 ًاجد جاءت مفصلةأما وثيقة اليونسكو للبرنامج والميزانية فقد . الداخلية أو مخصصات الموارد التشغيلية
  .األداء والتأثير وتفاصيل مستفيضة عن الميزانية التشغيليةوأهداف مؤشرات ووتضمنت النتائج المتوقعة 

وباستثناء منظمة الصحة العالمية، ليس لدى أية منظمة من . ويظهر في التقارير الخاصة بالتنفيذ اختالف أآبر .٣٧
 المحرز بشأن الحصائل المحددة في وثائق التخطيط أو المنظمات المستعرضة تقارير موحدة تتناول التقدم

 أو آل سنتين، فإن هذه  إما سنويًا، بالتنفيذ خاصًاوإذا آانت جميع المنظمات تقريبا تصدر تقريرًا. الميزانية
ستهدف أغراضًا  قد تلتقاريراوين مما يوحي بأن االتقارير تختلف من حيث الطابع والشكل والمضمون والعن

  .جماهير مختلفةمتباينة و

  إطار السياسة االستراتيجي

هناك اتفاق واسع النطاق على أنه ينبغي أن يكون لدى منظمة العمل الدولية أداة للتخطيط االستراتيجي يرتكز  .٣٨
ويتعلق . وهناك عدد من التحسينات المقترحة بشأن الصيغ المستقبلية. على إطار السياسة االستراتيجي القائم

مان توافق ثالثي في اآلراء على مستوى واسع بشأن إطار السياسة االستراتيجي، لربطه  بالحاجة إلى ضلكذ
على نحو أوضح باألهداف اإلنمائية لأللفية واألطر الدولية األخرى، ولجعله أداة أآثر فعالية لإلدارة القائمة 

  . على النتائج

ثل في وضع أهداف وأولويات سياسية تحدد الستراتيجي الهدف العام المتماومنذ البداية، آان إلطار السياسة  .٣٩
وال يرمي هذا اإلطار إلى التنبؤ بالمستقبل من خالل إسقاطات أو . معالم عملية البرمجة والميزنة

وُيقترح الترآيز . سيناريوهات، لكنه يقوم على التطورات الراهنة والدروس المستخلصة من التجربة السابقة
مع التصميم الحالي إلطار السياسة االستراتيجي، والقيام بسلسلة من على الدروس المستخلصة من التجارب 

  .التعديالت التي ُيفترض أن ُتنتج نهجا للتخطيط يكون أآثر حيوية وفعالية  وقائما على النتائج

وقد اقترح . وليس من المقترح استخدام إطار السياسة االستراتيجي من أجل توقع مستويات الميزانية المنتظرة .٤٠
مارس / ر العام نهجا آخرا بشأن الحاجة إلى مناقشة مستوى الموارد وهيكلها، ومن المتوقع أن يتيح آذارالمدي
  . فرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالموارد خارج قيود دورة الميزنة٢٠٠٨

ح هذا وسيسم.  مبدئيًااست سنوات، والموافقة عليهتغطي االنتقال إلى دورة للتخطيط مسألة وقد تمت مناقشة  .٤١
وستطابق هذه الدورة فترة . باالتساق مع األهداف اإلنمائية لأللفية وعقد العمل الالئق القائم في األقاليماألمر 

 وهناك عدد من هيئات األمم المتحدة األخرى بصدد االنتقال. زمنية أآثر واقعية لتحقيق نتائج مهمة وقياسها
  . هذا االتجاهفي 

ة االستراتيجي المقبل من القدر المتزايد من المعلومات بشأن األولويات التي وينبغي أن يستفيد إطار السياس .٤٢
وينبغي أن يشمل أيضا مجموعة واضحة من الدروس المستخلصة . نشأت عن البرامج القطرية للعمل الالئق

  .من التقييم

دِّث برنامج العمل  لرؤية طويلة األمد، من شأنه أن ُيحوينبغي أن يتضمن إطار السياسة االستراتيجي بيانًا .٤٣
 بالنسبة لوثائق إطار وقد آان برنامج العمل الالئق أساسيًا.  المتنامييمعم العالالالئق في ضوء التجربة والد
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وآان موضوع إطار السياسة االستراتيجي للفترة . السياسة االستراتيجي التي ُقدمت إلى مجلس اإلدارة
جعل العمل الالئق " فهو ٢٠٠٩-٢٠٠٦ا موضوع الفترة أم" الالئق تدعيم برنامج العمل" هو ٢٠٠٥- ٢٠٠٢

 من خالل المناقشة الثالثية، نقيحه، وجرى ت المذآورالبرنامجلصالح وتم حشد دعم عالمي آبير ". هدفا عالميا
  . ٨ال سيما في مؤتمر العمل الدولي

من أجل ضمان فهم و. وُيقترح أن ُيواصل ارتكاز إطار السياسة االستراتيجي على برنامج العمل الالئق .٤٤
مشترك، ُيقترح بدء إطار السياسة االستراتيجي ببيان لرؤية البرنامج ومضمونه، باالستناد إلى دستور منظمة 

ومن شأن هذا طبعا أن . ألساسيةالعمل الدولية وإعالن فيالديلفيا وآذلك إلى المناقشات والقرارات الثالثية ا
ف االستراتيجية األربعة، باالعتماد على التوجيهات التي يقدمها يشمل معالجة محددة أآثر لكل هدف من األهدا

   .المؤتمر ومجلس اإلدارة، من خالل اإلحاالت إلى برنامج العمالة العالمي على سبيل المثال

ويتيح هذا بالتالي فرصة . وينبغي أن يتضمن إطار السياسة االستراتيجي إطار النتائج الخاص بفترة التخطيط .٤٥
ائل الوسيطة والفورية والمؤشرات واالستراتيجيات رفيعة المستوى ولتقوية األساس الذي الستعراض الحص

  .وسيستلزم هذا مبادئ توجيهية محددة وتدريبا محددا. يقوم عليه قياس النتائج

وفي حين أن الكثير من المواصفات المفصلة لالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق نتائج يوجد في وثائق  .٤٦
نفصلة ُقدمت إلى مجلس اإلدارة، فإن إطار السياسة االستراتيجي يتيح أيضا فرصة للتوجه نحو  استراتيجيات م

ويمكن أن يشمل هذا اإلطار شكال  .استراتيجيات خاصة بالحصائل متسمة بهيكل أفضل وتفاصيل أآثر
ن مع الهيئات ، التعاوقتضى الحالوينبغي أن تشمل المواضيع المتناولة، حسب م.  لكل استراتيجيةنموذجيًا

الهيكل الثالثي ومعايير العمل الدولية وتوليد المعارف وتقاسمها والتواصل والشراآات داخل والمكونة 
   . ونوع الجنس والفقر والعولمةةالمانحالجهات منظومة األمم المتحدة ومع 

  البرنامج والميزانية

 أهداف األداء الخاصة بفترة سنتين معينة، يحدد البرنامج والميزانية، بالنسبة لكل حصيلة فورية ومؤشراتها، .٤٧
ويرتبط البرنامج والميزانية بإطار السياسة االستراتيجي . ومستوى الموارد المخصصة واستراتيجية التنفيذ

قرارات مجلس اإلدارة والبرامج القطرية للعمل الالئق ، من خالل واألولويات التي تحددها الهيئات المكونة
ويدمج البرنامج . ثية أخرى متنوعة مثل االجتماعات اإلقليمية واجتماعات الخبراءوالمؤتمر ومنتديات ثال

أآثر وقد أصبح هذا .  التي ينبغي تحقيقهاالمتاحة للمكتب ويستهدف جميع النتائجوالميزانية جميع الموارد 
يام بعرض متكامل، ومن المقترح مواصلة الق. ساب التكميلي للميزانية العاديةبعد استحداث الحال سيما  يةأهم

  . األمم المتحدة األخرىوهو ما يتفق مع الممارسات المعمول بها في وآاالت 

أن اإلطار  و، ال سيماامج والميزانية لم يكن أبدا واضحا تماماإن الفصل بين إطار السياسة االستراتيجي والبرن .٤٨
تمهيدي لوثيقة البرنامج والميزانية المذآور يقدم إلى مجلس اإلدارة في الوقت نفسه الذي يقدم فيه استعراض 

 بفترة التخطيط، ال سيما  الخاصإطار السياسة االستراتيجي إطار النتائجيتضمن واقترح أعاله أن . المقبلة
مهم في إطار السياسة هذا وإن مستوى التفاصيل . الحصائل الوسيطة والفورية والمؤشرات التي ستستخدم

سيشمل إطار آما . يكون مستقرا بشكل معقول على مدى فترة التخطيطاالستراتيجي ألن اإلطار ينبغي أن 
وُيقترح بالتالي أن يرآز البرنامج والميزانية . السياسة االستراتيجي ال محالة استراتيجيات رفيعة المستوى

  .فيما يخص الحصائل الفورية وآذلك األهداف والمواردتفصيًال على استراتيجيات أآثر 

صالت أفضل بين البرنامج والميزانية والبرامج القطرية إقامة عن الحاجة إلى  واسع على نطاقوقد ُأعرب  .٤٩
ومن شأن هذه الصالت أن تقدم أسلوبا أحسن لتوضيح األولويات والموارد المقترحة بالنسبة لكل . للعمل الالئق

في الوقت أن تبين متاحة، وبين األولويات العليا والموارد الحدد الثغرات الموجودة  أن تومن شأنها أيضًا. امنه
وُيقترح بالتالي تقديم . نفسه ما إذا آان الطلب على بعض مجاالت عمل منظمة العمل الدولية ضئيال نسبيا

  . عن البرامج القطرية للعمل الالئق في البرنامج والميزانيةمنبثقةملخصات بشأن األولويات ال

 

يونيه / ، حزيران٩١ؤتمر العمل الدولي، الدورة تقرير المدير العام، م (الخالص من الفقر:    انظر على الخصوص 8
/ ، حزيران٩٢تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة (دور منظمة العمل الدولية : عولمة عادلة؛ )٢٠٠٣
  ). ١٩٩٩يونيه / ، حزيران٨٧تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  (العمل الالئق؛ )٢٠٠٤يونيه 



GB.300/PFA/9/1 

 

GB300-PFA-9-1-2007-10-0183-Ar.doc 12 

البرامج القطرية للعمل الالئق، هناك طبعا أعمال ينبغي أن يرآز الكثير من عمل المنظمة على في حين و .٥٠
معايير الوضع : ما يليويشمل هذا . أخرى تستأثر بأولوية عالية وقد ال تتجلى إال قليال في هذه البرامج

لمنظمة ونشرها؛ منتجات عالمية لدعم أهداف المنظمة؛ ارف اوترويجها واإلشراف عليها؛ بناء قاعدة مع
 يأما تقوية الهيئات المكونة للمنظمة والهيكل الثالثي فه.  واإلقليميةادرات العالميةمشارآة المنظمة في المب

 -  وهو عادة آذلك-  جزءًا من آل برنامج قطري للعمل الالئقاألمر وإذا آان ينبغي أن يكون هذا . حالة بعينها
  .دد فيها الدعم المقدم إلى الهيئات المكونة ما هو محجاوزن يتحاالت ينبغي أفهناك 

وينبغي إحراز المزيد من التقدم، .  هدف من أهداف اإلدارة القائمة على النتائجيإن الميزنة بناًء على النتائج ه .٥١
 تتبع ّالوفي الوقت نفسه، ينبغي أ. ال سيما من خالل تحديد النتائج والموارد في البرامج القطرية للعمل الالئق

 يكون تحقيق األهداف ضعيفا ألن الموارد غير آافية أو ألن وفي بعض الحاالت،.  فقطد دائما النتائجرالموا
بنطاقها  اإللمام عنقياس النتائج يعجز وفي حاالت أخرى . في مستوى عالبصورة مصطنعة األهداف حددت 

وستظهر الممارسات الجيدة الناشئة أن النتائج لها تأثير في الميزانيات من خالل اإلحالة الصريحة . أو أهميتها
  . دروس المستخلصة من األداء السابقإلى ال

فقد رأى . ولم تسفر المشاورات حول مستوى التفاصيل اإلدارية في البرنامج والميزانية عن توافق في اآلراء  .٥٢
 في حين لم ،البعض أن عددا من التفاصيل المتعلقة بالميزانية في البرنامج والميزانية يمكن االستغناء عنها

وال ُيقترح إجراء أي تغيير على مستوى التفاصيل . ية أي تخفيض في التفاصيلرؤفي  البعض اآلخر غبير
  .   المتعلقة بالميزانية في هذه المرحلة

  التقارير الخاصة بالتنفيذ

وال .  تعني اإلدارة القائمة على النتائج استخدام الموارد على نحو مرن، بالتكيف مع الفرص والقيود الناشئة .٥٣
ة مسبقا للنواتج واألنشطة في صالح التكيف الحيوي مع الظروف المتغيرة، وبالتالي تكون المواصفات المفصل

ولهذا السبب فإن وثائق المنظمة الخاصة بالتخطيط والميزنة ترآز على . ال تكون في صالح تحقيق النتائج
  .الحصائل بدل النواتج واألنشطة

ئمة على النتائج مسؤولة عن االستخدام الفعال ت نفسه، ما زالت المنظمات التي تطبق اإلدارة القاقوفي الو .٥٤
على أآثر فأآثر على تقارير التنفيذ وترآز نظم اإلدارة القائمة على النتائج السبب،  ولهذا. والناجع للموارد

  .التقييم

ع وتستند التقارير الخاصة بالتنفيذ فيما يخص اإلدارة القائمة على النتائج إلى المؤشرات واألهداف التي ُتوض  .٥٥
 أنه ينتظر بيد أن مجلس اإلدارة أوضح. لنتائجويتعلق جوهر التقارير با. خالل عمليات التخطيط والميزنة

  .إدخال خمسة تحسينات رئيسية على تقارير التنفيذ

وليست الممارسة السابقة . ، ينبغي أن تسمح النتائج الواردة في التقارير بفهم نوعي أفضل ألداء المنظمةأوًال  .٥٦
ا آافية لتوضيح طبيعة النتائج توضيح في تقديم أعداد ومواقع اإلنجازات، مع أمثلة عليها، ممارسة المتمثلة
مارس / دارة في آذار الذي سيقدم إلى مجلس اإل،٢٠٠٧-٢٠٠٦وبدءًا بالتقرير الخاص بالتنفيذ للفترة . تاما

  .، سُتقدَّم آل حصيلة بشكل منفصل٢٠٠٨

 المحددة في البرنامج والميزانية من خالل عمل الهيئات المكونة والشرآاء ، ُتحقَّق الحصائل الفوريةثانيًا .٥٧
وقد أدخل هذا . وينبغي بالتالي أن تحدد تقارير التنفيذ مساهمة المنظمة. اآلخرين وآذلك من خالل عمل المكتب

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦التحسين أيضا في تقرير الفترة 

 المستخلصة من الماضي بشكل أفضل، والمزيد من التقارير ويتمثل التحسين الثالث في االستفادة من الدروس .٥٨
وقد تم اتخاذ خطوات لجمع المزيد من المعلومات من هذا النوع من أجل تقرير . الصريحة بشأن الصعوبات

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

. يزنة على التخطيط والمأيضًامنطبقة ، ينبغي أن تتجلى في تقارير التنفيذ التحسينات في القياس الرابعًا .٥٩
،  األمر عددا محدودا من األمثلة على الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا٢٠٠٧-٢٠٠٦وسيتضمن تقرير الفترة 

  .مما سيؤثر بالتالي في صياغة المؤشرات  في المستقبل
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ويلتزم المكتب . معلومات مالية أفضل في التقرير الخاص بتنفيذ البرنامجاج ويتعلق التحسين الخامس بإدر .٦٠
ومن شأن التعزيز المقترح . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨نفاق على مستوى الحصائل الفورية للفترة م تقارير عن اإلبتقدي

النظام المتكامل للمعلومات عن  طبيقوالرصد أن يحسن نوعية التقارير المالية، وآذلك تلتخطيط العمل 
  . في الميدانالموارد

رة سنتين الكثير من الوقت بتنفيذ برنامج فتز التقرير الخاص تطلب هذه اإلجراءات الرامية إلى تعزيتوس .٦١
وفي حين أن هذا الجهد مبرر ألنه يقدم معلومات مفيدة أآثر عن النتائج . والجهد من آل جهات المكتب

التقارير، رفع  حد فيما يخص تكلفة بلوغواإلنفاق المتعلق بها، تبين المشاورات الداخلية بشكل آبير أنه تم 
وفي الوقت نفسه، أصبح من .  المتاحة لتقديم الخدمات إلى الهيئات المكونةوهو أمر قد يخفض الموارد

 ضعفالواضح أن التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج لمنتصف فترة سنتين ينطوي على عدد من أوجه ال
التسعة األشهر التقرير الخاص بالتنفيذ لمنتصف فترة سنتين يغطي وفي الواقع العملي، . المرتبطة بتوقيته

ويتطلب إعداد تقرير من . ال يكون متاحا إال القليل من النتائج أو الدروسمن فترة سنتين، وبالتالي فقط لى األو
ويمكن استخدام هذه الموارد استخداما أآثر .  آبيرينإداريًاإنفاقًا وعبئًا هذا النوع على مستوى المكتب بكامله 

 . فعالية من أجل إعداد تقرير أفضل خاص بمدة سنتين

د عمل شهو.  اتفق معظم من تم التشاور معهم على وقف تقديم التقرير الخاص بالتنفيذ لمنتصف فترة سنتينوقد .٦٢
 يجريو. المكتب بشأن اإلدارة القائمة على النتائج زيادة آبيرة دون أن يصاحبها إلغاء عمل ذي أولوية أقل

قترح بالتالي إلغاء وُي. ن من المديرينتعزيز جميع مكونات دورة البرمجة من حيث التفصيل والتحليل المطلوبي
التقرير الخاص بالتنفيذ لمنتصف فترة سنتين باعتباره التدبير الوحيد الذي يكافئ جزئيا زيادة العبء الملقى 

  .على عاتق المديرين والخدمات المرآزية

  التقييم 

وتقدم وظيفة التقييم . على النتائجيقدم التقييم وظيفة مميزة وأساسية وتكميلية لقياس األداء واإلدارة القائمة  .٦٣
 لإلسناد بحث المتعمقمعلومات عن األداء ال تكون متاحة بسهولة من جانب نظم رصد األداء، ال سيما ال

ويعالج سبب . تقديرنظام األداء عناصر االستقاللية في العلى التقييم سبغ آما ي. والمالءمة والفعالية واالستدامة
  .ويقدم توصيات بشأن العمل اإلداري الصحيحها يقأو عدم تحقالنتائج تحقيق 

وهناك حاجة إلى مدخالت التقييم في .  لإلدارة القائمة على النتائجًا أساسيًاالتقييم عنصريعتبر ولهذه األسباب،  .٦٤
  .ودورة البرمجةالسديدة جميع مراحل اإلدارة 

التي ينبغي أن و المستخلصة من التقييم  للدروس األساسيةوينبغي أن يشمل إطار السياسة االستراتيجي تلخيصًا .٦٥
. تؤثر في استراتيجيات المنظمة على مدى فترة التخطيط، بما فيها الدروس المستقاة من منظمات أخرى

  . الستراتيجية التقييماستعراضًا أيضًاوينبغي أن يشمل 

القدر الكافي وقابلة وينبغي أن تكون الحصائل والمؤشرات المدرجة في إطار السياسة االستراتيجي مفصلة ب .٦٦
  . التوصل إلى استنتاجات ملموسةللقياس حتى يتسنى للتقييمات

ويمكن أيضا أن تساعد المعلومات والدروس المستقاة من التقييم على إقامة صالت أفضل بين البرنامج  .٦٧
ومن شأن . هاوالميزانية والبرامج القطرية للعمل الالئق، ويمكن أن تعزز البرامج القطرية للعمل الالئق نفس

  .هذا في المقابل أن يسمح بإدخال تحسينات على التقرير الخاص بالتنفيذ

  .وخالل تنفيذ  البرنامج من المهم ضمان االحتفاظ بمعلومات آافية عن األداء ألغراض التقييم .٦٨

ة، جود الة التقارير الخاصة بالتنفيذ، من خالل وظيفته المتعلقة بمراقبةدوجويساهم التقييم بشكل آبير في  .٦٩
تشجع مديري " ثقافة للتقييم"خلق يساهم في واالعتماد على استخدام الدروس المستخلصة، وفوق آل هذا 

وهذه مساهمة . من تجاربهمالتعلم بالمزيد من التحليل وعلى القيام  هاتنفيذلى البرامج والموظفين القائمين ع
  .نتائجة بالمتعلقلمديرين والموظفين اللثقافة العامة المهمة في 
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وعلى مدى السنوات الخمس القادمة، سيستعرض المكتب الخيارات المتعلقة بنهج أآثر تكامال بشأن تقارير  .٧٠
التنفيذ واألداء، باالعتماد على مجموعة من مصادر المعلومات، بما فيها معلومات مستقاة من جميع أنواع 

 .رينمنها التقييم الذاتي والتقارير الواردة من المديوالتقييمات، 

إن مساهمة وظيفة التقييم في عمليات اإلدارة القائمة على النتائج وفي وثائق دورة البرمجة لمساهمة مهمة  .٧١
ى التقييم التقارير الرسمية خطوينبغي أن يت. وهي تساهم في االستعراض بشكل مستقل وتوجيه التعلم. جدا

ليات قابلية التقييم والدروس المستخلصة ة وآجودليؤثر في تصميم البرنامج والسياسات من خالل مراقبة ال
  .  لهوثق مع جدول أعمال مجلس اإلدارة المخططأوسوف يتم جعل وظيفة التقييم متسقة بشكل . وآليات الدعم

    دورة البرمجة بتعزيزبشأنعالقة المقترحات 
   منظمة العمل الدولية ةقدر

 المنظمة، فإن المناقشات المنتظمة ةعزيز قدر المنظمة اتباع الخطوط التي ُرسمت خالل مناقشة تقررتإذا  .٧٢
والمعمقة بشأن آل هدف استراتيجي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة مواد إطار السياسة االستراتيجي ذات الصلة، 

وسيكون لهذا عدة . ال سيما االستراتيجية الخاصة بالهدف االستراتيجي المعني وحصائله الوسيطة والفورية
  : مزايا

، وهو أمر ال يقوم به المؤتمر ة مؤتمر العمل الدولي عناصر خطة المكتب االستراتيجيمناقشةسيضمن  !
  .حاليا

كن داخل مجلس اإلدارة، الذي يخصص عادة ساعات قليلة فقط هو مم بكثير مما أعمقسيسمح بمناقشة  !
.  فقطإلدارةميزانية وا في لجنة البرنامج والذلكإلطار السياسة االستراتيجي في آل مرة يقدم إليه، و

  .شة آل هدف استراتيجي محدودامناقمخصص لالوقت الويكون 

وفي العديد من المنظمات ال ُتستخدم . ة وحيوية مستمرتين إلطار السياسة االستراتيجيسيوفر مالءم !
  .الخطط متوسطة األمد إال قليال جدا بعد اعتمادها

في   المنظمة وإطار السياسة االستراتيجيةدر إلقامة الصالت بين تعزيز قدقيقةوضع الطرائق السيتعين و .٧٣
 مجلس اإلدارة إلىوليس من الصعب تصور آيف ستتم إحالة االستنتاجات والقرارات . ضوء قرارات المؤتمر

   .إطار السياسة االستراتيجيبحيث يمكن تعديل 

يتقدم آما هو ل والعم. اشى مع المعالم الخاصة بإصالح دورة البرمجةمإن المقترحات المذآورة أعاله تت .٧٤
بيد أن معلما إضافيا بشأن . وبالتالي ُيقترح اإلبقاء على المعالم المتعلقة بهذا الموضوع دون تغييرها. متوقع

   . األداء والمساءلةفي إطار نظممتابعة منتظمة للتقييم ُأضيف 

  استنتاجات  - خامسًا
شأن تقدم المكتب فيما يخص اإلدارة  صالحية استخالص االستنتاجات بيملك آان مجلس اإلدارة هو من لئن .٧٥

  . القائمة على النتائج، فإن هناك بعض النقاط التي تستحق أن يتم التطرق إليها

اإلدارة القائمة على بشأن عمل ال تم االتفاق عليهما من أجل  زمنيًا وجدوًالطة الطريق إطارًايوقد قدمت خر .٧٦
  .  أآبرقدر وشفاف بنهجينهج مويبدو أنهما حققا الهدف المتمثل في تشجيع . النتائج

، من  أيضًالقيطة الطريق إلى عدد آبير من الخطوات التي تستهدف الفعالية والشفافية، ولكنها تيوتدعو خر .٧٧
 اإلدارة اعتمادوإحدى الغايات من . المكتب وال سيما على المديرينعاتق  على متطلبات ،الممارسةحيث 

وفي مرحلة . نتائجال من أجل بلوغ مرونةالموارد بعلى أن يستخدموا القائمة على النتائج هي تشجيع المديرين 
. قدرة المكتب الحقيقية على خدمة الهيئات المكونةمن  إلى الحدتفاصيل قدر أآبر من ال الطلب على ؤديما، ي
مة على وينبغي أن تكون اإلدارة القائ. قدرة الوحدات السياسية المرآزية التي ينبغي أن تدعم التغييرستنفد وي
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ويؤمل أن تقود مناقشة هذه الوثيقة إلى مثل هذا . النتائج خاضعة أيضا لنظام الترآيز على األولويات القصوى
  .الترآيز

 تتخطىو تتعلق باإلدارة انعكاساتوتنطوي مناقشة اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية على  .٧٨
ولعل خطوة أولى في تطبيق اإلدارة القائمة .  اإلدارة ولجانه، وتشمل سير أعمال مجلسطة الطريقينطاق خر
استخدام النهج القائمة على النتائج في الوثائق المقدمة إلى لجان على نحو أوسع نطاقًا، تكون في  على النتائج

   .مجلس اإلدارة إلى جانب لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  :ارة في دعوة مجلس اإلدارة إلىقد ترغب لجنة البرنامج والميزانية واإلد .٧٩

تأييد الخطوات المقترحة من أجل تنفيذ االستراتيجية المتعلقة باإلدارة القائمة على النتائج في منظمة   "أ"
 مع األخذ بعين االعتبار  اآلراء التي أعرب عنها أعضاء ، المقدمة في هذه الوثيقة،العمل الدولية

  .د جدول أعمالهااللجنة خالل مناقشة هذا البند من بنو

نوفمبر / ست سنوات في تشرين الثانيمن سياسة استراتيجي  الطلب إلى المدير العام أن يقدم إطار  "ب"
  .   مع مراعاة المقترحات الواردة في هذه الوثيقة٢٠٠٨

 
 

  . ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١٢جنيف، 
 

  .٧٩  الفقرة :قرار بشأنها نقطة يتخذ 
 

  




