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  ةـالمقدم  - أوًال
وهو تعبير عن التوجه . طيط متوسط األمد لمنظمة العمل الدوليةإطار السياسة االستراتيجي هو وثيقة التخ .١

 .االستراتيجي للمنظمة وعن األهداف التي ترمي إلى تحقيقها وعن طريقة قيامها بذلك

على مدى فترة إطارًا لتنفيذ برنامج العمل الالئق  ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة ويقدم إطار السياسة االستراتيجي  .٢
عولمة بال سمالهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في سياق عالم يت حتياجاتالمن باب االستجابة  التخطيط

إلى تعزيز اإلدارة في  ، في الوقت نفسه،ويهدف إطار السياسة االستراتيجي. وترهق آاهله أزمات متعددة
يضمن و األولويات ضعوهو ي. المكتب بغية مساعدة الهيئات المكونة مساعدة فعالة على تنفيذ ذلك البرنامج

وفي حين يهدف إلى توفير إطار مستقر فإنه منفتح أمام التكيف مع التطورات . االستخدام الفعال للموارد
 .الجديدة وال سيما من خالل اعتماد آل برنامج وميزانية لفترة سنتين خالل فترة التخطيط

عادلة، المعتمد في  ولقد آان إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة .٣
 ،في إعداد إطار السياسة االستراتيجي هذا يعتد به، تأثير )إعالن العدالة االجتماعية( ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ولقد استلزم من المكتب أن يعيد فحص األولويات والقدرات . ٢٠١٥إلى  ٢٠١٠الذي يشمل الفترة من 
 .وى واليتهاوأساليب العمل ضمن تأآيد متجدد بمالءمة المنظمة وجد

لوثائق الثالث المتتالية ا تدعمج الجديدة التي ويتضمن إطار السياسة االستراتيجي هذا عددًا من السمات والنُه .٤
  :معنيةفترة الالللبرنامج والميزانية على مدى 

إطار استراتيجي يشدد على الطبيعة المتالزمة والمترابطة والمتكافلة لألهداف اإلستراتيجية األربعة  
متساوية في أهميتها والمتمثلة في العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والحقوق في ال

  . العمل، التي يتجسد برنامج العمل الالئق من خاللها

التشديد على الخدمات المقدمة للهيئات المكونة من باب االستجابة لألولويات التي حددتها أجهزة رسم  
واالجتماعات اإلقليمية وآما وردت في البرامج ) الدولي ومجلس اإلدارةمؤتمر العمل ( تالسياسا

  .القطرية للعمل الالئق

  .نتيجة ١٩وتحديد أوضح لألولويات الواردة في النتائج البالغة  المتوقعة للنتائجتبسيط آبير  

بيانات قياس  في تفصيل البرنامج والميزانية من خالل االستفاضةزيادة الترآيز على قياس النتائج و 
  .محددة لكل مؤشر من مؤشرات األداء

ترآيز متجدد على تعزيز القدرات التقنية الرئيسية األربع للمكتب، أال وهي المعارف وبناء قدرات  
، لتقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة على ةالهيئات المكونة والشراآات واالتصاالت والقدرة التشغيلي

  .نحو أفضل بموجب آل نتيجة

، وهذا ما يضاعف التعاون في اإلداريةأسلوب عمل مترسخ في ثقافة عمل مرتبطة بالنتائج ال بالهياآل  
  ).مرآز تورينو(تدريب الدولي في تورينو الجميع أقسام المكتب في المقر ومع األقاليم ومرآز 

ت واألهداف وسيتعزز تعزيز تكامل مختلف الموارد في الميزانية لتحقيق النتائج المحددة في المؤشرا 
ذلك بفضل خطة عمل محددة لكل نتيجة تفصل االلتزامات من جانب الموظفين والموارد من جميع 

  .القطاعات واألقاليم

إدخال تحسينات في اإلدارة والتنظيم والدعم في المكتب، بما في ذلك تغييرات في أساليب العمل اإلدارية  
ا وإدارتها باالستناد إلى النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد بما يتيح تبسيط نظم المعلومات وآفاءته

  .لتحسين الشفافية والمساءلة

، هي رؤية منظمة تساعد الدول ٢٠١٥- ٢٠١٠إن الرؤية التي يرتكز عليها إطار السياسة االستراتيجي للفترة  .٥
دياتها، واالستجابة إلى األعضاء فيها، من وجهة نظر عالم العمل، على انتهاز فرص العولمة ومواجهة تح

االنعكاسات القصيرة والمتوسطة والطويلة األمد لألزمة المالية واالقتصادية العالمية، على الصعيد الوطني 
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وهي تستند إلى خبرة مفادها أنه يمكن للهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، . واإلقليمي والعالمي
ا منظمة، أن تمضي قدمًا نحو تحقيق العمل الالئق وظروف العمل بشكل منفصل أو جماعي، أو باعتباره
 .اإلنسانية لجميع العاملين، نساًء ورجاًال

 والية منظمة العمل الدولية

عبير عن العدالة االجتماعية تعلى أنها إلى ظروف العمل اإلنسانية في العالم  رؤيةمنظمة العمل الدولية  تجّسد .٦
 ذيوتستمد هذه الرؤية جذورها من قيم المنظمة وهيكلها الثالثي الفريد ال. األمملتحقيق السالم فيما بين وشرط 

 .ضع ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال على قدم المساواةي

لحرية والكرامة اإلنسانية المتمثلة في االقيم العالمية و العدالة االجتماعية ومنظمة العمل الدولية مكلفة بتحقيق .٧
وليس برنامج العمل . ييز في عالم العمل، من خالل الحوار االجتماعي والهيكل الثالثيواألمن وعدم التم

 .الالئق إال تعبيرًا عصريًا عن رؤية المنظمة واستراتيجيتها

على الدور الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية أآدت الوفود الثالثية من  ،في إعالن العدالة االجتماعيةو .٨
به المنظمة في مساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق أهداف الرئيسي الذي تضطلع 

  .المنظمة، آما ترد في واليتها الدستورية، في سياق العولمة

الوالية التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك "إلى ويستند إعالن العدالة االجتماعية  .٩
عالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق إ"م في الوقت ذاته على ، ويقو)"١٩٤٤(ن فيالدلفيا الإع

تشجيع سياسة وضع "وهو يقتضي من المنظمة  ."، ويؤآد عليه مجددًا)١٩٩٨(األساسية في العمل ومتابعته 
لعالم ساسيًا ألنشطة المنظمة من خالل تعزيز مالءمتها أالمعايير لمنظمة العمل الدولية، باعتبار ذلك رآنًا 

 ."العمل وضمان دور المعايير آأداة مفيدة في تحقيق األهداف الدستورية للمنظمة

العمل، مع  الحتياجات الهيئات المكونة المرتبطة بعالموتكمن مهمة المنظمة، في المقام األول، في االستجابة  .١٠
 . في عالم يتسم بالعولمة المحافظة على قيمها األساسية وواليتها

  دولية اليوممنظمة العمل ال

يخضع عالم العمل لتحوالت من خالل العولمة السريعة التي تشهدها تدفقات التجارة واليد العاملة والمال  .١١
 .جغرافيا االقتصادية والسياسية للعالم تتغّير هي أيضًاالونتيجة لذلك، فإّن . والمعلومات والتكنولوجيا

والوعود بنمو اقتصادي سريع . رئيسي لحياة أفضلالعمل واالستخدام المسار ال يشكلوفي مجتمعات اليوم،  .١٢
على تحقيق هذه عالم العمل مدى قدرة وسيكون . تثير الكثير من اآلمال للمضي قدمًا من خالل العمل الالئق

 .عامًال مساهمًا رئيسيًا في التقدم االقتصادي واالجتماعي واالستقرار السياسياآلمال 

ى االستخدام والمهن والمهارات وتأتي بضغوط جديدة على أسواق العمل تكيفات علالإن العولمة تسّرع إدخال  .١٣
والمكاسب اإلجمالية المحققة في بلٍد ما أو على . وبأوجه من انعدام األمن على األفراد والعائالت والمجتمعات

 .المنشآت والعمال تشهدهاصعيد العالم ال تعوض، وحدها، التكيفات التي 

توفير : عولمة عادلةالُمعنون  ٢٠٠٤معنية بالبعد االجتماعي للعولمة في تقريرها لعام وأفادت اللجنة العالمية ال .١٤
وأشارت . ، أن العمل الالئق ينبغي أن يصبح هدفًا عالميًا يسعى إليه آل بلد وآل مجتمع دوليالفرص للجميع

المرآزي الذي يضطلع به وشددت على الدور . اللجنة العالمية إلى األثر المتباين والطبيعة المتقلبة للعولمة
برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية بالشراآة مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، في اإلسهام 

ومن األساسي أن يؤثر الهيكل الثالثي الفعال على الصعيدين الوطني . بتحقيق عولمة مستدامة وتشمل الجميع
 .عد اجتماعي لعولمة جديدة وأآثر استقرارًا للقرن الحادي والعشرينوالدولي تأثيرًا حاسمًا في رسم معالم ب

تلقى برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية دعمًا سياسيًا قويًا من الجمعية العامة لألمم المتحدة وقد  .١٥
ياسية والمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لها واجتماعات القمم اإلقليمية ومن العديد من المحافل الس
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وقد التزمت طائفة واسعة من القادة السياسيين من جميع المناطق، بشكل أو بآخر، بالعمل الالئق آبند . األخرى
 . من بنود برنامجها السياسي

ندعم بشدة العولمة المنصفة : "، في جملة أمور، ما يلي٢٠٠٥وأعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  .١٦
وفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، بمن في ذلك النساء ونعقد العزم على جعل أهداف ت

الوطنية، بما في اإلنمائية والشباب، هدفًا محوريًا لسياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة وآذلك الستراتيجياتنا 
 .٢ "لأللفية ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر، آجزء من جهودنا لتحقيق األهداف اإلنمائية

أن ) المكتب(ويلقى هذا النداء صدى أآبر في إعالن العدالة االجتماعية، الذي يطلب إلى مكتب العمل الدولي  .١٧
تعزيز العمالة وتطوير المهارات : يقوم فعليًا بمساعدة الدول األعضاء فيه فيما تبذله من جهود من أجل

مان االجتماعي وحماية العمال؛ تعزيز الحوار واستدامة المنشآت والنمو االقتصادي؛ توسيع نطاق الض
احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل وغير ذلك من  ؛االجتماعي والهيكل الثالثي

 .معايير العمل الدولية

ومن المطلوب وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للعمل الالئق تعبر بصورة محسوسة عن الطبيعة المتالزمة  .١٨
وتتوقع الدول األعضاء من منظمة العمل الدولية أن تقدم . ترابطة والمتكافلة لألبعاد األربعة للعمل الالئقوالم

يد العون في تنفيذ استراتيجية متكاملة للعمل الالئق تكون مكّيفة مع الظروف الوطنية، وتراعي التغير السريع 
 .الذي يشهده السياق الخارجي

. اجتاحت أزمة مالية واقتصادية عالمية جميع البلدان واألقاليم ٢٠٠٩ام وأوائل ع ٢٠٠٨وفي أواخر عام  .١٩
وَوضُع حد لهذه األزمة واالنتعاش منها ومن آثارها على األمد الطويل إنما هي ال محال بنود ستحتل قائمة 

 .٢٠١٥جداول أعمال الهيئات المكونة لجزء آبير من الفترة الممتدة حتى عام 

؛ وتجري متجددةوتكتسي القيم والمعايير األخالقية أهمية . ة تفكير أساسية بالسياساتوتؤدي األزمة إلى إعاد .٢٠
إعادة نظر في التوازن بين الوظيفة اإلنتاجية للسوق والدور التنظيمي للدولة والتعبير الديمقراطي للمجتمع 

، والتي آانت لشهور وستخلف السياسات المنفذة لمكافحة األزمة. وبين المسؤولية والفرص والحماية واألمن
غير قويمة، آثارًا بعيدة األمد على السياسات االقتصادية واالجتماعية المقبلة وعلى تنسيق تعتبر قليلة مضت 

ي تقوم عليه منظمة العمل الدولية والطبيعة ذويتبين أن األساس األخالقي ال. السياسات على الصعيد العالمي
الئق للمنظمة، آما يتجلى في أآمل صورة في إعالن العدالة االجتماعية، المتوازنة والمتكاملة لبرنامج العمل ال

وفي سياق األزمة، تطبق حكومات  .ستكون متكيفة تمامًا مع السياق االقتصادي واالجتماعي العالمي الجديد
 .عديدة عناصر من سياسات العمل الالئق بشأن الحقوق والعمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي

. هو دليل آخر على دعم برنامج العمل الالئقإنما العدد المتزايد من التصديقات على اتفاقيات العمل الدولية و .٢١
في  ٩٠ويشكل ذلك حوالي  .تصديقات ١٣٠٦، حصلت االتفاقيات األساسية الثماني على ٢٠٠٨وفي عام 

ولم تصدق ثالث . دولة عضوًا ١٨٢هذه االتفاقيات من جانب على المائة من إجمالي التصديقات المحتملة 
وبلغ العدد ). ٨٧رقم ( ١٩٤٨وثالثون دولة عضوًا بعد على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 

 .٢٠٠٨تصديق في عام  ٧٦٠٠اإلجمالي للتصديقات على جميع االتفاقيات 

الغ متزايدة من المساهمات منظمة العمل الدولية مب لدىعدد متناٍم من المانحين  يودع، في موازاة ذلكو .٢٢
ازدادت بمقدار وقد . الطوعية لمساعدة البلدان على تنفيذ بعد واحد أو أآثر من أبعاد برنامج العمل الالئق

 .تقريبًا الموارد من خارج الميزانية بالقيمة االسمية للدوالر خالل العقد الماضيالضعفين 

 يتجلىفي الطلب على خدمات منظمة العمل الدولية، آما  هذه الزيادة في مساهمات المانحين تستكمل الزيادةو .٢٣
ويتجلى هذا . في البرامج القطرية للعمل الالئق وفي طلبات المساعدة المرتبطة باألزمة المالية واالقتصادية

 أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وعمليات األمم المتحدة المشترآة التي غالبًا ما يتمفي أيضًا  الطلب
 .إدماج خدمات منظمة العمل الدولية وسياساتها فيها

 

  . ٤٧، الفقرة A/RES/60/1:  انظر الوثيقة   ٢



GB.304/PFA/2(Rev.)

 

4 GB304-PFA_2(Rev.)_[2009-7-203]-Ar.doc  

منظمة العمل الدولية مهمة تقديم المساعدة الفعالة  تواجه، لبرنامج متجدد الثقةوبفضل الدعم السياسي القوي  .٢٤
 التي تجابه الفرص والتحديات التي يطرحها عالم العمل اآلخذ في العولمة ،والناجعة إلى الدول األعضاء فيها

 .نب تنفيذ اإلصالح الداخلي الضروري لتمكين المنظمة من القيام بذلكإلى جا

 ٢٠١٥منظمة العمل الدولية في عام 

ستكون منظمة العمل الدولية قادرة على االستجابة على نحو أفضل الحتياجات نهاية فترة التخطيط،  بحلول .٢٥
 :التالية تحقيق الرؤية لآما ستقوم بإنفاذ إعالن العدالة االجتماعية من خال ،هيئاتها المكونة

المحفل األول للنقاش واإلرشاد ذي الحجية بشأن السياسات  هيمنظمة العمل الدولية هناك تسليم بأن   
ووضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع في صميم السياسات  الخاصة بعالم العمل

العامة حول المسائل االستراتيجية خالل مؤتمر سنويًا نقاشات السياسة  وتجري. االقتصادية واالجتماعية
ويجري تنفيذ ما يتمخض عنها . تقنيةالقليمية واإلجتماعات الاوفي دورات مجلس اإلدارة والعمل الدولي 
  .تنفيذًا فعاًال ويجري رصده بفعالية من إرشادات

اء اقتصادات ومجتمعات يلقى برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية إقرارًا بفضل إسهامه في بن  
مستدامة وتمكين البلدان من االنتعاش من األزمة العالمية بواسطة سياسات أآثر توازنًا تجمع بين 

 .األهداف االقتصادية واالجتماعية وترسي األسس من أجل عولمة عادلة

، يدعم نظام معايير معزز لمنظمة العمل الدولية من خالل إجراءات أآثر آفاءة وشفافية وفعالية  
  .بموثوقية تحقيق العمل الالئق للنساء والرجال عبر العالم

يكون المكتب قادرًا على تنفيذ القرارات واإلرشادات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة   
  .تنفيذًا سريعًا ويجري إحراز التقدم في تنفيذ جميع عناصر إعالن العدالة االجتماعية

لمعلومات والبيانات والمعارف والمشورة حول سياسات العمل الالئق في موثوق لالمصدر هو الالمكتب   
سياسات الو االتجاهات ، بوصفه مرآزًا لالمتياز في مجال العمل الالئق،ويبحث المكتب. آافة أبعادها

متع تتمعترفًا به في السياسات والمسائل التي فيرسي بذلك اختصاصًا عالم العمل ويرصدها ويقّيمها، في 
  .نسبية واضحة بميزة ةالعمل الدولي نظمةفيها م

، مباشرة أو من خالل برامج قطرية مشترآة لألمم المتحدة، على نحو نشطتتعاون منظمة العمل الدولية   
على المستويات الوطنية واإلقليمية  منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالمع مع الحكومات و

برامج بناء القدرات وتنفذ . في وضع سياسات العمل الالئق وتنفيذها، بتقديم المساعدة لها والعالمية
وتوجد شراآة وثيقة فيما . منظمة العمل الدوليةل الهيئات المكونةلصالح  الطرائقباستخدام مجموعة من 

  .بين البلدان المستفيدة والبلدان المانحة بالنسبة إلى أولويات برامج منظمة العمل الدولية

 األخرى على المستويين اإلقليمي والعالميمع المنظمات  ًاوثيقتعاونًا العمل الدولية  تتعاون منظمة  
وُيعترف بمنظمة . وتحقق تقاربًا وتماسكًا حول توجيه السياسات الرئيسية التي تؤثر على عالم العمل

في تحقيق نتائج  العمل الدولية لمساهماتها الرئيسية في جعل منظومة األمم المتحدة شريكًا فعاًال وناجعًا
  .العمل الالئق

، بما وظائفها من أداءإن الميزانية العادية التي تستكملها المساهمات الطوعية تمّكن منظمة العمل الدولية   
وتتماشى ممارسات إدارة المكتب وتنظيمه الداخلي . أآبر بفعالية ونجاعة في ذلك تقديم التعاون التقني،

ومنظمة العمل الدولية هي . منظومة األمم المتحدة وفي أماآن أخرىمع أفضل الممارسات المتبعة في 
فرص ال رفيعي الكفاءة وتتيحو متنوعي اآلفاق تتمتع بمجموعة من الموظفينوالتعلم  قائمة علىمنظمة 

  .والحراك الجغرافي والمهني ضمن فرقلتطوير الموظفين وتقاسم المعارف والعمل 

ضعت منظمة العمل الدولية إطارًا استراتيجيًا مرآزًا يقوم على النتائج للفترة تحقيقًا لهذه الرؤية واألهداف، وو .٢٦
نص، في جملة ذي يوال قرار المصاحب لهإعالن العدالة االجتماعية واللتنفيذ ، إلى جانب خطة ٢٠١٥- ٢٠١٠

  .الداخلي الضروري للمنظمةأمور، على اإلصالح 
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  ار االستراتيجيـاإلط  -ًا ـثاني
دالة االجتماعية على الطبيعة المتالزمة والمترابطة والمتكافلة لألهداف االستراتيجية، وبالتالي يشدد إعالن الع .٢٧

يواجه المكتب تحدي أن يضع موضع التنفيذ إطارًا استراتيجيًا وأساليب عمل من شأنها أن توجه نهجًا متكامًال 
 ١٩ت األساسية في عالم العمل في يرآز اإلطار االستراتيجي على األولوياو. نحو تحقيق النتائج المرجوة

وفي حين ترتبط هذه النتائج ارتباطًا عامًا بأهداف استراتيجية محددة، إّال أن هذا الترابط ليس حصريًا، . نتيجة
اإلطار االستراتيجي للفترة  ١ويبين الشكل  .جميعها بل تسهم آل نتيجة في األهداف االستراتيجية األربعة

٢٠١٥- ٢٠١٠. 

االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية ثالث فترات سنتين وسيستمر إعداد البرنامج والميزانية  ويغطي اإلطار .٢٨
لكل فترة سنتين لتقديم تفاصيل عن االستراتيجيات واألهداف وقياس االنجازات ومستوى الموارد للنتائج 

ت أساسية وأهدافًا لكل وتقدم هذه الوثيقة لكل نتيجة مجموعة من المؤشرات تتضمن معلوما. نتيجة ١٩البالغة 
  .٢٠١٥فترة سنتين من خالل فترة التخطيط وبيانًا عن الوضع المنشود بحلول عام 

وترآز . ويطبق اإلطار االستراتيجي نهج اإلدارة القائمة على النتائج ويقترح تحسينات بارزة في قياس النتائج .٢٩
ُيزمع تحقيقها بإسهام  ،ي الدول األعضاءمؤشرات األداء على تغييرات نظامية في السياسات أو في القدرات ف

وعلى مستوى البرنامج والميزانية، يترافق آل مؤشر ببيان للقياس يحدد . آبير من جانب منظمة العمل الدولية
  .آي يمكن اعتبار النتيجة آتغيير جدير بالذآر استيفاؤهاالمعايير النوعية التي يتعين 

ويتوقف تحقيق هذه األهداف على آامل . كامل فترة التخطيطوقد وضعت األهداف القائمة على النتائج ل .٣٠
وتراعي األهداف مستوى . في سيناريو الموارد المقدم الحقًا في هذه الوثيقة المعروضمستوى الموارد 

االنجاز المعّرف في بيان القياس على أن يكون من المعلوم أنه سيجري تنفيذ األعمال التحضيرية وأعمال 
 .لى تحقيق النتائج على السواء في عدد أآبر من البلدان خالل آل فترة سنتينالمتابعة سعيًا إ

العدد اإلجمالي للدول  يراعي، ٢٠١٥تحديد األوضاع التي ينبغي لكل نتيجة أن تبلغها بحلول عام عند و .٣١
. أن بعض الدول األعضاء سيكون لها نتائج تحت أآثر من مؤشر واحد التي قدمت لها المساعدة،األعضاء 

، آما يتجلى ذلك في األوضاع التي قدمت لها المساعدة وبالتالي، يكون العدد اإلجمالي للدول األعضاء
 .المنشودة، عادة أقل من مجموع األهداف

إن تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز أمر حاسم لتحقيق العمل الالئق للجميع وأساسي لألهداف  .٣٢
وثائق البرنامج والميزانية، ستفسر استراتيجية آل نتيجة الطريقة التي  وفي. االستراتيجية األربعة جميعها

 .ستعتمد إلدراج المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في السعي لتحقيق النتيجة المذآورة

وبفضل العمل آفريق، سوف يشدد آبار المديرين على اإلجراءات المتكاملة التي تستجيب للطبيعة المشترآة  .٣٣
وسيكون العمل ضمن فريق . وقعة، وسيقتضي هذا األمر تطبيق الخبرات من جميع أقسام المكتبللنتائج المت

وسيتطلب ذلك عالقات عمل وثيقة . أساسيًا بدوره في تقديم الخدمات المتكاملة يومًا بيوم إلى الهيئات المكونة
ي جميع أقسام المكتب خالل فترة وسيتم تنفيذ العمل آفريق ف. بين المقر واألقاليم وفيما بين األقسام التقنية

 .التخطيط بكاملها وتقييمه بشكل دوري
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  ٢٠١٥- ٢٠١٠اإلطار االستراتيجي للفترة   :١الشكل 

 الموارد

 

 القدرات التقنية

 

 األهداف والغاية االستراتيجية  عناوين النتائج  التنفيذ

الميزانية العادية 

الحساب التكميلي 
للميزانية العادية 

الموارد من خارج 
الميزانية 

المعارف 

تقوية قدرة الهيئات 
المكونة  

الشراآات واالتصاالت 

القدرة التشغيلية 

الخدمات والمنتجات 
والتوعية على أساس:  

والية منظمة العمل الدولية  ●
ومبادؤها الثالثية آما هي 

واردة في الدستور وفي 
 إعالن فيالدلفيا وإعالن 

  وإعالن ١٩٩٨عام 
 العدالة االجتماعية

قرارات مؤتمر العمل  ●
ومجلس اإلدارة الدولي 

أولويات الهيئات المكونة،  ●
ال سيما آما هي واردة في 

البرامج القطرية للعمل 
الالئق واالجتماعات 
 اإلقليمية واالتفاقات 

 وخطط العمل

 تعزيز العمالة

تطوير المهارات 

المنشآت المستدامة 

 الضمان االجتماعي

 ظروف العمل

المهنيتان السالمة والصحة 

هجرة اليد العاملة 

فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز 

منظمات أصحاب العمل 

منظمات العمال 

إدارة العمل وقانون العمل 

الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية 

العمل الالئق في القطاعات االقتصادية  

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 

العمل الجبري 

 عمل األطفال

التمييز في العمل 

 معايير العمل الدولية

 تعميم العمل الالئق

 

 

 

 

 

 التنظيم والدعم واإلدارة
 عناوين النتائج: استخدام الموارد واإلدارة السديدة

 

 العمــل 
 الالئـق
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  خلق المزيد من الفرص للمرأة  : الهدف االستراتيجي
  والرجل تضمن لهما عمًال ودخًال الئقين

المتفاقم بفعل أثر األزمات المالية  - ّلد للوظائفالفقر المستمر وتزايد التفاوت في الدخل وتباطؤ النمو المو .٣٤
وعليه، فإّن تشجيع . إنما هي قيود مهمة تحول دون التقدم االقتصادي واالجتماعي - واالقتصادية وتغير المناخ

ويعيد إعالن العدالة االجتماعية . النمو الشامل والغني بالوظائف يطرح اليوم تحديًا مرآزيًا أمام جميع البلدان
تأآيد على أهمية المهمة الموآلة إلى الدول األعضاء وإلى منظمة العمل الدولية لوضع العمالة الكاملة ال

 . والمنتجة والعمل الالئق في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية

ستراتيجية منظمة العمل الدولية المرشد البرنامج العمالة العالمي  سيكون، ٢٠١٥- ٢٠١٠خالل الفترة و .٣٥
وهي تتضمن النتائج . ١٢٢وض بعمالة آاملة ومنتجة ومختارة بحرية، آما تنص عليه االتفاقية رقم للنه

 :الرئيسية التالية

  ؛العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص توليد الدخلسياسات منسقة ومتسقة لتوليد   "١"

  سية للمنشآت وشمولية النمو؛سياسات تطوير المهارات لزيادة قابلية العمال لالستخدام والقدرة التناف  "٢"

  .سياسات وبرامج ترمي إلى تشجيع المنشآت المستدامة وروح تنظيم المشاريع  "٣"

سوف ترّآز النتائج على الدعم الذي يقدمه المكتب للهيئات المكونة من أجل تحقيق المزيد من العمالة المنتجة و .٣٦
. لى اليد العاملة والقابلية لالستخدام وجودة العملوالعمل الالئق، السيما من خالل بذل الجهود لزيادة الطلب ع

لبرنامج العمل الالئق األربعة ستتبع استراتيجية العمالة ضمن إطار متكامل لألهداف االستراتيجية المترابطة و
. السياسات والبرامج ومشارآة الشرآاء االجتماعيين وأصحاب المصلحة اآلخرين ترابطومن خالل 

 جهودآما تشمل األولويات دعم . استضعافهموالشابات و نمعالجة بطالة الشبا خاص على وسينصب ترآيز
االقتصاد غير المنظم ومواجهة تحول الهيئات المكونة في تصميم وتنفيذ سياسات متكاملة للعمالة الريفية و

 . األزمات

ألدوات الموجودة امن خالل استخدام  ، بما في ذلكتكافؤ الفرص بين النساء والرجالتحقيق سيجري تشجيع و .٣٧
في برنامج العمالة  الواردةالقائمة المرجعية الخاصة بنوع الجنس، وهي تشمل المجاالت السياسية من قبيل 
 .العالمي

وإقامة  المعارفدورة بحوث متكاملة وتقاسم  يقوم علىإلدارة المعارف،  شامًال ًاوتتضمن االستراتيجية نهج .٣٨
وسيوجه هذا النهج نحو تحقيق اتساق . رآاء الخارجيين اآلخرينمع وآاالت األمم المتحدة والش الشبكات

 .فيما يخص العمل الالئق التوعية والتعاون التقني والرصد وعمليات تقييم األثرالسياسات و

  تعزيز العمالة : ١النتيجة 

  المنتجة  حصول المزيد من النساء والرجال على العمالة
  والعمل الالئق وفرص توليد الدخل

داث فرص توفر العمالة المنتجة والالئقة للنساء والرجال يطرح تحديًا عالميًا، السيما في سياق إن استح .٣٩
وينصب العمل الذي . المزيد من البطالة واألنشطة غير المنظمة والفقر يتوقع فيهالرآود االقتصادي الذي 

 إلصدارم الهيئات المكونة تضطلع به منظمة العمل الدولية للنهوض بالنمو الشامل الغني بالوظائف على دع
آما يساعدها على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج منسقة . واتجاهاته وتحليلها ورصدها العمل سوقبيانات 

تضع العمالة في صميم األطر اإلنمائية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر وتحّسن نوعية العمالة بالنسبة 
وسوف تشمل األولويات لبناء قدرات الشرآاء الثالثيين . المنظمةإلى العاملين في االقتصادات الريفية وغير 

ية واستثمار البنية التحتية المتسقة والمنسقة واالستراتيجيات القطاع وضع السياسات ،وصانعي السياسات
منظمة  هوسوف يتضمن الدعم الذي تقدم. العمالة والتمويل بالغ الصغر والوقاية من األزمات واالنتعاش آثيف
ل الدولية استحداث المعارف واألدوات العملية واستعراض الممارسات الجيدة وتقييم السياسات الفعالة في العم

 .بما فيها تغير المناخ والوظائف الخضراء واالنتقال إلى القطاع المنظم ،المجاالت اآلنفة الذآر
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أو القطاعية أو المحلية في أطرها اإلنمائية، بدعم من  عدد الدول األعضاء التي تدرج سياسات وبرامج العمالة الوطنية:  ١- ١المؤشر 
  .منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة :  خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف    ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٨: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

مالية تشجع الوظائف والخدمات الالئقة اجتماعية طنية سياسات عدد الدول األعضاء التي تعتمد فيها السلطات العامة الو: ٢-١المؤشر 
  .للفقراء العاملين من خالل المؤسسات المالية المحلية، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة :  خط األساس

  ٩ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٩ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٩ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تضع نظم المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل أو تعززها وتنشر المعلومات حول :  ٣-١لمؤشر ا
  .االتجاهات الوطنية لسوق العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢ الهدف  ٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

لحد من التي تتخذها لتدابير ال في تدرج تعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص توليد الدخلعدد الدول األعضاء التي  : ٤- ١المؤشر 
  .عمل الدوليةاإلنعاش وفي برامجها بشأن منع النزاعات وإعادة البناء واالنتعاش، بدعم من منظمة ال/ مخاطر الكوارث

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة   :خط األساس

  ٧ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٧ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

ة عدد الدول األعضاء التي تبين تزايدًا في مضمون العمالة في االستثمارات في برامج البنية التحتية آثيفة العمالة للتنمي:  ٥-١المؤشر 
  .المحلية، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة  :خط األساس

  ٧ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٦ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

رات في مجاالت أو منظمات العمال مباد/عدد الدول األعضاء التي اتخذت فيها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و:  ٦- ١المؤشر 
  .السياسة تسّهل انتقال األنشطة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة  :خط األساس

  ٣ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٦ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا على األقل قد زادت من قدراتها لوضع وتنفيذ سياسات منسقة ومتسقة تجعل  ٥٠تكون  : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .من أولوياتها توليد العمالة المنتجة بحيث يكون مضمون العمالة من النمو أعلى ونوعية الوظائف أحسن والفقر أدنى

  تطوير المهارات : ٢النتيجة 

   لالستخدام تطوير المهارات يزيد قابلية العمال
  والقدرة التنافسية للمنشآت وشمولية النمو

بيد أن استمرار الثغرات في . إن توافر قوى عاملة ماهرة شرط الزم للنمو الشامل والمنشآت المستدامة .٤٠
في وجه التغيير، آلها عوامل تظهر العواقب  التسريحوعمليات  جزئيةالمهارات وبطالة الشباب وبطالتهم ال

ويقوم نشاط منظمة العمل الدولية على توصية تنمية الموارد . عدم استيفاء هذا الشرط عن الناشئةالوخيمة 
بشأن مهارات من أجل تحسين  ٢٠٠٨وعلى قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  ،)١٩٥رقم ( ٢٠٠٤البشرية، 

وتشمل . شباببشأن عمالة ال ٢٠٠٥وعلى قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  ،اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية
التنبؤ بالمهارات ونظم اإلقرار بالمهارات : العناصر السياسية الرئيسية لنهج منظمة العمل الدولية ما يلي

وإيالء االهتمام لقضايا الجنسين هام . وتطوير المهارات لصالح المجموعات المحرومة وخدمات االستخدام
ية الشباب لالستخدام والتدريب القائم على المجتمع بصورة خاصة في العمل المتعلق بالتلمذة الصناعية وقابل

وستسهم البحوث واألدوات التوجيهية المتعلقة . المحلي واإلقرار بالمهارات المكتسبة في إطار غير منظم
على نطاق المكتب في مجال المنشآت المستدامة واإلعداد للوظائف  تحقيق الحصائلبتطوير المهارات في 
 .ليد العاملة ومكافحة االتجار بالبشر وعمل األطفال وتحقيق المساواة بين الجنسينالخضراء وإدارة هجرة ا
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عدد الدول األعضاء التي تدرج تطوير المهارات في استراتيجياتها اإلنمائية القطاعية أو الوطنية، بدعم من منظمة العمل : ١-٢المؤشر 
  .الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ة يوضع استنادًا إلى األداء في الفتر :خط األساس

منها  ٣، توجد ٨ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  على األقل في أفريقيا

منها  ٣، توجد ٨ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
  على األقل في أفريقيا

منها  ٣، توجد ٦ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
  على األقل في أفريقيا

  .بدعم من منظمة العمل الدولية ،لريفيةعدد الدول األعضاء التي تجعل التدريب ذا الصلة أآثر إتاحة في المجتمعات ا: ٢-٢المؤشر 

  ).باالستناد إلى األداء السابق( ءعضاأدول  ٨: خط األساس

منها  ٤، توجد ٨ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  على األقل في أفريقيا

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

  .مام المعوقين، بدعم من منظمة العمل الدوليةجعل التدريب ذا الصلة أآثر إتاحة أعدد الدول األعضاء التي ت: ٣-٢المؤشر 

  ).باالستناد إلى األداء السابق(دولة عضوًا  ١١ :خط األساس

  ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٤ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٧: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

  .ة العمل الدوليةعدد الدول األعضاء التي تعزز إدارات االستخدام لتحقيق أهداف سياسة العمالة، بدعم من منظم: ٤-٢المؤشر 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة  :خط األساس

منها  ٢، توجد ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  على األقل في أفريقيا

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

والعمل الالئق للشابات والشبان،  عدد الدول األعضاء التي تضع وتنفذ سياسات وبرامج متكاملة تنهض بالعمالة المنتجة: ٥- ٢المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

منها  ٦، توجد ١٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  على األقل في أفريقيا

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

دولة عضوًا قد قامت بتحقيق االتساق بين عرض التدريب والطلب عليه ومد  ٣٠من تكون أآثر   :٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
نطاق الحصول على فرص التدريب لتشمل نسبة أآبر من العمال وإدماج تطوير المهارات في السياسات اإلنمائية الوطنية والقطاعية وفي 

  .رة واالحترار العالمياالستجابات للمحرآات العالمية للتغيير، من قبيل التكنولوجيا والتجا

  المنشآت المستدامة : ٣النتيجة 

  المنشآت المستدامة تولد وظائف منتجة والئقة

وستستمر منظمة . المنشآت المستدامة مصدر رئيسي للنمو وتكوين الثروات وتوفير العمالة والعمل الالئق .٤١
عم تنمية المنشآت انونية وتنظيمية تدالعمل الدولية في مساعدة الهيئات المكونة على تنفيذ إصالحات سياسية وق

وستتواصل الجهود الرامية إلى دعم برامج . ع احترام حقوق العمال والمساواة بين الجنسينالمستدامة وتشج
. تنمية المنشآت في القطاعات االقتصادية التي تتمتع بإمكانيات لخلق العمالة وحفز التنمية االقتصادية المحلية

 - وال سيما تلك التي تديرها النساء والشباب - على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضًاأي وسترآز هذه البرامج
تجزأ من تلك وسيشكل تشجيع اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيًا على مستوى المنشأة جزءًا ال ي. والتعاونيات

متعددة الجنسية لتطبيق  أيضًا الدعم للهيئات المكونة والمنشآت منظمة العمل الدوليةقدم وأخيرًا، ست. البرامج
إعالن (الجنسية والسياسة االجتماعية  اإلرشادات الواردة في إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة

لتعزيز اآلثار اإليجابية التي تخلفها عمليات المنشآت متعددة الجنسية على المجتمع ) المنشآت متعددة الجنسية
 .والعمالة
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األعضاء التي تقوم بإصالح األطر السياسية أو التنظيمية لديها لتحسين البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، بدعم  عدد الدول: ١- ٣المؤشر 
  .من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

، بدعم من العمالة المنتجة والعمل الالئقعدد الدول األعضاء التي تنفذ سياسات وبرامج لتطوير روح المبادرة الستحداث : ٢- ٣ المؤشر
  .منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٢ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٢ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تنفذ البرامج لتعزيز اعتماد ممارسات مسؤولة ومستدامة على مستوى المنشأة، بدعم من منظمة  : ٣-٣المؤشر 
  .العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

  .عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات تشمل مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية، بدعم من منظمة العمل الدولية : ٤-٣لمؤشر ا

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا قد توصلت إلى تحسين البيئة المؤاتية للمنشآت  ٤٠تكون الهيئات المكونة في أآثر من : ٢٠١٥عام  الوضع المنشود بحلول
  .المستدامة وإلى اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيًا على مستوى المنشأة

   تعزيز تغطية وفعالية: الهدف االستراتيجي
  االجتماعية وإتاحتها للجميع الحماية

إذ يجمع بين تدابير الحماية االجتماعية  ،دالة االجتماعية استجابة قوية لألزمات العالمية الحاليةيوفر إعالن الع .٤٢
والحماية . لإلسهام في إحراز التقدم االجتماعي ،وتعزيز العمالة والحوار االجتماعي والحقوق في العمل

يستمر معه ارتفاع دل االجتماعية هي بالفعل ضرورة اقتصادية للمجتمعات الراغبة في ضمان نمو عا
وستتفاعل استراتيجية الحماية االجتماعية مع سائر األهداف االستراتيجية . االستقرار االجتماعيواإلنتاجية 

 .في الوقت ذاته حفز العمالة المنتجة والنموو الالزممن األلتوفير 

 ةالعمل الدولي منظمةع ضتوفي إطار الحملة العالمية بشأن الضمان االجتماعي وتوفير التغطية للجميع، س .٤٣
تعزز مبادئ توجيهية من أجل توسيع نطاق الضمان االجتماعي على نحو سريع يراعي قضايا الجنسين، و

الخدمات االستشارية من خالل  وسيجري تقوية. لمعايير القائمة من خالل مجموعة أساسية من اإلعاناتا
عايير وتسهيل النمو والمساعدة على الحد من عمل منابر إدارة المعارف القائمة على اإلنترنت والنهوض بالم

 .وسيجري تعزيز مبادرات بناء القدرات. األطفال

ومن المأمول التوصل إلى توافق ثالثي في اآلراء حول سياسات حماية العمل المرتبطة بسائر أبعاد العمل  .٤٤
وسيع المعارف ونشرها عبر لعمال من خالل تواألمن بالنسبة ل مرونةالالتوازن بين  وسيجري تشجيع. الالئق

وسيقوم المكتب بدعم جهود الهيئات المكونة الرامية إلى تكوين ثقافة . في العالم تقرير األجورمنتجات من قبيل 
وتعميم سياسات السالمة والصحة المهنيتين وتقوية تفتيش العمل للنهوض بالحقوق في  للسالمة والصحة يةئوقا

أساسية للُنهج السياسية المتكاملة واألدوات العملية لمساعدة الهيئات  وتوفر هذه الجهود معلومات. العمل
ظروف العمل تحسين السالمة والصحة المهنيتين واألجور واإليرادات وساعات العمل وسائر المكونة على 

وينبغي توجيه هذه الجهود نحو تصميم سياسات تضمن حصة عادلة  .والقابلية لالستخدام واستدامة المنشآت
 .األجر المناسب لجميع المستخدمين والمحتاجين لمثل هذه الحماية من ثمار التقدم للجميع وحدًا أدنىمن 

وسيقدم المكتب المساعدة للهيئات المكونة لتحسين سياسات تتناول هجرة اليد العاملة وتقوم على الحقوق مع  .٤٥
سيتعاون مع منظمات دولية أخرى  آما. التشديد على الحماية واالندماج اللذين يستجيبان لقضايا الجنسين

وسيقوم برصد تطور هجرة اليد العاملة على الصعيد الدولي ويحدد المجاالت واألدوات الجديدة لعمليات 
 .تدخله
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وسوف ُتستخدم آامل طاقات . مس على نحو غير متناسب أولئك األآثر حرمانًا أصًالجائحة اإليدز تزال ال تو .٤٦
تدريب خاص للهيئات المكونة الثالثية، رهنًا باعتماد توصية فيروس  بتوفيرضع عالم العمل لالستجابة لهذا الو

ومن شأن جمع األموال على الصعيد العالمي أن يقدم الدعم . ٢٠١٠اإليدز في عام  /نقص المناعة البشرية
أن  البحوثومن شأن . للبرامج القطرية للعمل الالئق في أفريقيا وأن يكثف في الوقت ذاته الوقاية في العالم

 .تعزز التعلم وإدارة المعارف

  الضمان االجتماعي : ٤النتيجة 

  ضمان  يتاح لعدد أآبر من الناس فرص الحصول على إعانات
  اجتماعي أفضل إدارة وأآثر مساواة بين الجنسين

ع إن زيادة تغطية الضمان االجتماعي تقلل من الفقر ومن انعدام األمن االجتماعي، وهي استثمار في توسي .٤٧
الجوانب القانونية واالجتماعية  ةالعمل الدولي منظمةضطلع به ويشمل العمل الذي ت. مالة المنتجةنطاق الع

وهو يرّآز على الدعم . واالقتصادية والمالية والضريبية واإلحصائية واالآتوارية من الضمان االجتماعي
عارف وحسن الممارسات ونشرها، ووضع المقدم لبناء قدرات الهيئات المكونة من أجل توليد البيانات والم

الحصول (وستتمثل األولوية في تطبيق أربع إعانات أساسية للضمان االجتماعي . السياسات العامة وتنفيذها
على الرعاية الصحية األساسية والحصول على إعانات األطفال وتقديم المساعدة للعمال العاطلين عن العمل 

آما . تشمل المجموعات المستبعدةوتوسيع نطاق التغطية ل) نين والمعوقينوتقديم معاشات تقاعد أساسية للمس
الرامية إلى تعزيز قدرات موظفي الضمان االجتماعي  منظمة العمل الدولية وتوسع برامج التدريبف ستكث

 .والمحللين وصانعي السياسات وممثلي هيئات اإلشراف الثالثية بوصف ذلك مسألة ذات أولوية

دد الدول األعضاء التي تحّسن قاعدة المعارف والمعلومات بشأن تغطية وأداء نظام الضمان االجتماعي لديها، بدعم من ع:  ١-٤المؤشر 
  .منظمة العمل الدولية

  ).٢٠٠٨المعلومات بشأنها متاحة منذ عام (دولة عضوًا  ٥٠ :خط األساس

منها  ٥، توجد ٢٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
ألقل في آل على ا ٢على األقل في أفريقيا و
  إقليم من األقاليم األخرى

  ٣٧ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تضع سياسات تحّسن تغطية الضمان االجتماعي، السيما تلك الخاصة بالمجموعات المستبعدة، :  ٢-٤المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨داء في الفترة يوضع استنادًا إلى األ: خط األساس

  ٣ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٣: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

أو اإلدارة الثالثية للضمان االجتماعي بما يتفق /عدد الدول األعضاء التي تحّسن اإلطار القانوني واإلدارة العامة والمالية و:  ٣- ٤المؤشر 
  .عمل الدوليةمع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة ال

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة  :خط األساس

  ٨ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٨ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٨: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

. دول أعضاء على األقل، تكون فرص الحصول على إعانات الضمان االجتماعي قد تحسنت ٩في : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
في المائة من  ٧٥وبالنسبة إلى . ولة عضوًا، سيجري تعزيز اإلطار القانوني للضمان االجتماعي أو إدارته أو تنظيمهد ٢٠وفي أآثر من 

أو التقديرات الموثوقة حول الضمان االجتماعي، مما يسمح برصد التقدم المحرز في /مجموع الدول األعضاء، تتاح المعلومات والبيانات و
  .الصعيد العالميتغطية الضمان االجتماعي على 

  ظروف العمل : ٥ة ـالنتيج

  يتمتع النساء والرجال بظروف عمل أفضل 
  ويسودها المزيد من المساواة 

في العقود األخيرة، غالبًا ما نجم عن العولمة والنمو االقتصادي وإلغاء ضوابط سوق العمل تزايد للسمة غير  .٤٨
لعمل مترافقًا بانعكاسات سلبية على العمال المنظمة واتساع التفاوت بين األجور واستقطاب ساعات ا

ومن المتوقع أن يزداد هذا الوضع سوءًا مع استمرار األزمة المالية واالقتصادية . وعائالتهم والمجتمع آكل
غير أّنه من . ظروف العمل تدهور خطر البطالة يترافق مع ارتفاع أّن تبّينأّن التجربة  نظرًا إلىفي العالم، 
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السياسية مما يؤخر االنتعاش  االستجاباتفي  ُتراعىر هذه اآلثار مباشرة وبالتالي قد ال الممكن أال تظه
ومن المهم . وبغية ضمان فعالية سياسات حماية العمل، ينبغي لها أن تستند إلى براهين متينة. االقتصادي

تقرير األجور بيل منتجات من ق بواسطة ،إنشاء قاعدة معارف منظمة العمل الدولية على أساس ظروف العمل
، من أجل إنشاء شبكات لرصد وتقاسم المعلومات حول التوجهات في الجوانب الرئيسية لحياة الناس في العالم

والهدف من ذلك هو مساعدة الهيئات المكونة . المهنية والستخدام هذه األدوات لتوفير التوجيه السياسي السليم
 .والسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطةعلى تحسين ظروف العمل وتعزيز أداء المنشآت 

عدد الدول األعضاء التي قامت فيها الهيئات المكونة الثالثية باعتماد السياسات أو تنفيذ االستراتيجيات من أجل النهوض : ١-٥المؤشر 
  .ظمة العمل الدوليةبظروف العمل المحسنة أو األآثر مساواة، السيما بالنسبة إلى العمال األآثر استضعافًا، وذلك بدعم من من

  .٢٠١١-٢٠١٠يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

  .عدد الدول األعضاء التي تعزز قدراتها المؤسسية لتنفيذ سياسات سليمة لألجور، بدعم من منظمة العمل الدولية:  ٢-٥المؤشر 

  .٢٠١١-٢٠١٠يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : ألساسخط ا

  ٣ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٣ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

آنتيجة لمعارف منظمة العمل الدولية وتوجيهها السياسي، تتمتع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
أو في المزيد من المساواة بين ظروف   /بلدًا بسياسات لحماية العمل تساهم في ظروف العمل المحسنة و ٢٠ومنظمات العمال في حوالي 

  .المرأة والرجل

  السالمة والصحة المهنيتان  :٦النتيجة 

   العمال والمنشآت يستفيدون من ظروف محّسنة
  في مجال السالمة والصحة في العمل

من سوق  معاناة الناس واستبعادهمين أمٌر أساسي للحؤول دون إن تحسين تدابير السالمة والصحة المهنيت .٤٩
األزمة  خضم في إضافية ذلك أهمية يكتسيو. العمل وتكّبد أصحاب العمل والحكومات التكاليف االقتصادية

وسيقوم . حاليًا والتي يمكنها أن تقّوض أي جهود ُتبذل في مجال السالمة والصحة المهنيتينالعالم التي يشهدها 
كتب، مسترشدًا باالستراتيجية العالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بدعم الجهود التي تبذلها الهيئات الم

وستعزز البرامج الوطنية النظم . ونهج نظامي في هذا المجال للسالمة والصحة يةئالمكونة في تكوين ثقافة وقا
وسينصب الترآيز على . واالقتصاد غير المنظمالموجودة في البلدان وتوسع التغطية لتشمل المنشآت الصغيرة 

الربط بين السياسات الوطنية المتعلقة باالقتصاد والعمالة والسالمة والصحة المهنيتين وتقوية تفتيش العمل 
آجزء من الجهد العام الذي يبذله المكتب للنهوض بالحقوق في العمل وقابلية العمال لالستخدام واستدامة 

المؤتمرات إلى جانب ذلك  وسيؤدي. حتفال باليوم العالمي للسالمة والصحة في العملوسيشجع اال. المنشآت
الهيئات ثقافة السالمة والحوار بين  ، إلى تعزيزالعالمية الثالثة القادمة حول السالمة والصحة في العمل

  .المكونة الثالثية والهيئات الفاعلة األخرى

سياسات وبرامج من أجل تشجيع تحسين السالمة والصحة في العمل، بدعم من منظمة  عدد الدول األعضاء التي تعتمد: ١-٦المؤشر 
  .العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ، في آافة األقاليم١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

التي تقوم فيها الهيئات المكونة الثالثية، بدعم من منظمة العمل الدولية، بتنفيذ البرامج الرامية إلى عدد الدول األعضاء : ٢-٦المؤشر 
  .تشجيع تحسين السالمة والصحة في العمل

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤ الهدف  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ، في آافة األقاليم١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا قد اعتمد خططًا  ٣٠آنتيجة للتوجيه السياسي لمنظمة العمل الدولية، يكون ما ال يقل عن  :٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
حسين السالمة أو بدأ في تنفيذ التدابير القائمة على البرامج الرامية إلى ت /أو برامج أو سياسات وطنية تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين و

  .والصحة في العمل
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  هجرة اليد العاملة : ٧النتيجة 

   يتمتع عدد أآبر من العمال المهاجرين بالحماية
  ويحصل عدد أآبر من العمال المهاجرين على 

  الحصول على العمالة المنتجة والعمل الالئق سبل

الفوائد اإلنمائية لتدفقات اليد  زيادة هو حماية حقوق العمال المهاجرين وفي الوقت نفسهالهدف الرئيسي  .٥٠
هذه تستنير و .بلدان المنشأ والمقصد على السواء زيادة قصوى بالنسبة إلىالعاملة المهاجرة الدولية 

ل نهج عادل للعما بشأن ٢٠٠٤االستراتيجية بالمبادئ واألحكام الواردة في قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
طار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة المهاجرين في االقتصاد العالمي، واإل

وسيقوم المكتب، بشكل متساٍو، بمساعدة الدول  .واألحكام الواردة في االتفاقيات بشأن الهجرة من أجل العمل
األعضاء في مجال وضع وتحسين سياسات ومؤسسات قائمة على الحقوق بشأن هجرة اليد العاملة بحيث 

وسيشدد على االندماج في . ثار الضارة وتوفر حماية أفضل للعمال المهاجرين وتعزز التنميةتخفف اآل
المجتمعات وأماآن العمل المستقبلة ويولي انتباهًا خاصًا للنساء ويشجع الحوار االجتماعي بشأن هجرة اليد 

. يثما اقتضى األمروسيعمل مع الحكومات والشرآاء االجتماعيين ويشرك رابطات المهاجرين ح. العاملة
وسيسعى المكتب إلى التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وإلى رصد تطور هجرة اليد العاملة 

  . على الصعيد الدولي محددًا المجاالت واألدوات الجديدة لعمليات تدخله

وتراعي قضايا الجنسين من أجل حماية العمال عدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات تتعلق بهجرة اليد العاملة :  ١- ٧المؤشر 
اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية وأحكام معايير العمل الدولية ذات الصلة، بدعم من منظمة العمل  يتجلى فيهاوالمهاجرين 

  .الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢ الهدف  ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

اإلطار  يتجلى فيهاوعدد الدول األعضاء التي تعتمد سياسات وممارسات تتعلق بهجرة اليد العاملة وتراعي قضايا الجنسين :  ٢-٧المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدوليةمن أجل النهوض بالعمالة المنتجة والعمل الالئق للعمال المهاجرين،  متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

 المهاجرونالعمال أن يتمتع  دولة عضوًا تكون قد وضعت تدابير تضمن ٢٥في ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .أن تكون الهجرة الدولية لليد العاملة نظامية تستجيب الحتياجات سوق العمل في بلدان المقصد وتعزز التنمية في بلدان المنشأبالحماية و

  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية : ٨ة ـالنتيج

   عالم العمل يستجيب على نحو فعال لوباء
  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية

وهو يقّوض اإلنتاجية والنمو . ضارة على العمال والمنشآت ًااء فيروس نقص المناعة البشرية آثاروبف يخّل .٥١
وهو يضّر بالنساء والرجال والفتيات والفتيان . االقتصادي ويعرض للخطر تحقيق العمل الالئق ويكثف الفقر

هذه المسائل ل ةالعمل الدولي وستتصدى منظمة. والتمييز وأثره عليهم باالستضعاف يتعلق بشكل متفاوت فيما
إلى الحد من  خاصة بمكان العمل تهدفبرامج ع الهيئات المكونة لوضع وتنفيذ واصل العمل ما وتفي استجابته

المساعدة  نظمةقدم المآما ست. فحة التمييز في االستخداماإلصابات الجديدة والحصول على العالج ومكا
لمي وجهات احة على المستوى القطري، من خالل الصندوق العاللهيئات المكونة للحصول على األموال المت

ي ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال وموظفصالح بناء القدرات للقدم برامج آما أنها ست. مانحة أخرى
وستعطى . قدم تدريبًا للمربين النظراء في المنشآت وأماآن العمل األخرىوست. وزارة العمل وقضاة العمل

المتوقع أن يعتمده  ،اإليدز /ويج وتنفيذ معيار العمل الخاص بفيروس نقص المناعة البشريةاألولوية إلى تر
 .٢٠١٠عام في  مؤتمر العمل الدولي
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جزء من آاإليدز / لمكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ثالثية عدد الدول األعضاء التي تضع سياسة وطنية: ١-٨المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدولية ،دي لإليدزاالستجابة الوطنية للتص

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة  :خط األساس

 ١٠، توجد ٥٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
في آسيا  ٥منها على األقل في أفريقيا و

دولتان في في أوروبا و ٣واألمريكتين و
  .الدول العربية

  ٣٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة الثالثية، بدعم من منظمة العمل الدولية، باتخاذ تدابير فعالة من أجل : ٢-٨المؤشر 
  .اإليدز في أماآن العمل /تنفيذ برامج فيروس نقص المناعة البشرية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دمج سياسة وطنية ثالثية تتعلق بمكان العمل في استراتيجيات وطنية بشأن اإليدز في ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .دولة عضوًا ٩٠

  تعزيز الهيكل الثالثي: الهدف االستراتيجي
  يـوار االجتماعـوالح

إعالن العدالة االجتماعية التأآيد على أن الحوار االجتماعي وممارسة الهيكل الثالثي بين الحكومات يعيد  .٥٢
ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل داخل الحدود وعبرها، إنما هي اآلن أآثر مالءمة من أي وقت 

ل وسائل متعددة أخرى مضى للتوصل إلى الحلول وبناء التالحم االجتماعي وتحقيق سيادة القانون من خال
وينص اإلعالن أيضًا على تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي باعتبارهما  .منها معايير العمل الدولية

أنسب وسيلتين من أجل إضفاء الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق باالعتراف بعالقة 
 .االستخدام

وال تملك الوزارات المسؤولة عن قضايا . ت رئيسية ناشئة في سياق العولمةالهيئات المكونة تحديا وتواجه .٥٣
العمل على الدوام القدرة والسلطة والموارد التي تحتاجها لصياغة سياسات عمل مناسبة ولضمان تنفيذها 

جة وال بد ألصحاب العمل وللعمال من أن يعززوا قدراتهم لمعال. بفعالية في استراتيجيات التنمية الوطنية
وستبقى مساعدة الهيئات المكونة على مواجهة هذه التحديات على رأس . برامج العمل المتطلبة والمتغيرة

  .ةالعمل الدولي منظمةأولويات 

إّن ُحسن سير منظمات أصحاب العمل وتمثيلها أمر حاسم لرسم معالم بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة والقادرة  .٥٤
سينصب الترآيز على الحد من الفقر وانعدام المساواة وممارسات العمل وبالنسبة للعمال، . على التنافس

السيئة، وذلك من خالل التنظيم والمفاوضة الجماعية وتنفيذ معايير العمل الدولية وعالقات االستخدام المنصفة 
 . ونظم الحماية االجتماعية، بما فيها في مناطق تجهيز الصادرات

ويعتبر تكييف . قدرة وموارد إدارات العمل، بما فيها هيئات تفتيش العمل إيالء االهتمام لتقوية صلاوسيتو .٥٥
تشريعات العمل بما يتفق مع معايير العمل الدولية وتشجيع آليات سليمة للحوار االجتماعي والمفاوضة 

 .الجماعية على جميع المستويات عنصرًا رئيسيًا لإلدارة الفعالة لسوق العمل

ن المستويات الدولية والوطنية وعلى مستوى مكان العمل عن طريق الترآيز على وستقام صالت أقوى فيما بي .٥٦
وستعزز اإلدارة السديدة على المستوى . قطاعات اقتصادية محددة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء

ومن العالمي عن طريق تشجيع معايير ومدونات ممارسات ومبادئ توجيهية قطاعية لمنظمة العمل الدولية، 
العاملة على المستويين العالمي والقطاعي وغيرها  ومنظمات أصحاب العمل خالل نهج يطاول نقابات العمال

 . من وآاالت األمم المتحدة والهيئات الفاعلة االقتصادية، بما في ذلك المنشآت متعددة الجنسية

آما سيواصل . لهيئات المكونةوسيقدم المكتب آامل المساعدة المناسبة المندرجة ضمن واليته لدعم جهود ا .٥٧
الدعوة إلى إدماج الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي بوصفهما عنصرين أساسيين من عناصر برنامج التنمية 
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وفي هذا الصدد، سيكون التعاون في جميع أقسام المكتب في مجال البحوث وغير ذلك من اإلجراءات . الشامل
 . المشترآة أمرًا ضروريًا

  منظمات أصحاب العمل  :٩ة ـالنتيج

  يتمتع أصحاب العمل بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية

ويمكنها أن تلعب . أصحاب عمل قوية وفعالة هو أمر أساسي لإلدارة السليمة لسوق العمل منظمات إّن وجود .٥٨
س السياسات المؤدية إلى خلق منشآت مستدامة وقادرة على التناف أمور من بينها دورًا محوريًا في تعزيز

. وتكوين ثقافة روح تنظيم المشاريع، وهي أمور تعد األساس لخلق الوظائف والنمو االقتصادي والتنمية
متعدد األطراف، غالبًا ما يشار إلى العالقة الفريدة التي تجمع بين منظومة األمم المتحدة والنظام  وضمن

وستواصل . التي تتمتع بها المنظمة مميزةمنظمة العمل الدولية ومنظمات أصحاب العمل على أنها القوة ال
منظمة العمل الدولية العمل مع هذه المنظمات استنادًا إلى تحليل احتياجاتها ومنحها األولوية من أجل تعزيز 

على مواطن  ستعتمدآما . السياسات العامة وضعالهيكليات التنظيمية واإلدارة والقدرات بغية التأثير على 
 استحداثجل مساعدة منظمات أصحاب العمل على تحسين الخدمات القائمة وعملها الجاري من أفي  القوة

 .خدمات جديدة من شأنها أن تجعلها أآثر قيمة بالنسبة إلى المنشآت األعضاء

عدد منظمات أصحاب العمل الوطنية التي تعتمد خطة استراتيجية لزيادة فعالية هيكلياتها وممارساتها اإلدارية، بدعم من : ١-٩المؤشر 
  .منظمة العمل الدولية

  .٢٠١١-٢٠١٠يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٥  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

اليين عدد منظمات أصحاب العمل الوطنية التي تقدم أو تعزز بشكل آبير خدمات ترمي إلى استيفاء احتياجات األعضاء الح: ٢-٩المؤشر 
  .والمحتملين، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٢٠  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٢٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

ثير على وضع السياسات على عدد منظمات أصحاب العمل الوطنية التي عززت القدرة على تحليل بيئة األعمال والتأ: ٣-٩المؤشر 
  .المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٧  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا، بقدرة جديدة أو معززة لتوفير  ٤٠ب العمل، في ما ال يقل عن تتمتع منظمات أصحا: ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .الخدمات ألعضائها الحاليين أو المحتملين وتحليل بيئة األعمال والتأثير على وضع السياسات

  منظمات العمال : ١٠النتيجة 

  يتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية

سم لتنفيذ العمل الالئق وترجمة إعالن العدالة االجتماعية إلى نتائج إن وجود منظمات عمال قوية أمر حا .٥٩
وتعتبر معايير العمل الدولية وتنفيذها وإنفاذها في التشريعات الوطنية حجر األساس الذي تبني عليه . ملموسة

في  وسيظل من األولويات تقديم الدعم إلى منظمات العمال في مجال صياغة مواقفها. هذه المنظمات قوتها
ومن خالل بناء . مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية والقطاعية والموضوعية

القدرات، سيتم تعزيز مشارآة العمال في المكونات المتكاملة األربعة للعمل الالئق باعتبارها عنصرًا أساسيًا 
المفاوضة الجماعية وتشريعات العمل القائمة لفعلي بحق اإلقرار اوالحرية النقابية و. لبرامج التنمية المستدامة

على معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، إنما هي عناصر أساسية إلرساء سيادة 
بما في ذلك في عالقات االستخدام والنظم الفعالة  -وستكون هامة إلقامة عالقات صناعية عادلة. القانون

وسيجري تعميم المفاهيم المتعلقة بالجنسين، آما . وق العمال في مناطق تجهيز الصادراتلتفتيش العمل وحق
ستنظم حمالت لمكافحة التمييز والسيما ضد المرأة والعمال المهاجرين والمعوقين والعمال المصابين بفيروس 

 .اإليدز والمجموعات المستضعفة األخرى /نقص المناعة البشرية
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ات العمال الوطنية التي تدرج برنامج العمل الالئق في برامجها الخاصة بالتخطيط االستراتيجي والتدريب، عدد منظم: ١-١٠المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

منها  ٦، توجد ٣٠ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
على األقل في أفريقيا وآسيا واألمريكتين، 

  على األقل في الدول العربية وأوروبا ٢و

  ٢٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٢٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

رآتها عدد منظمات العمال الوطنية التي تحقق احترامًا أآبر لحقوق العمال األساسية ولمعايير العمل الدولية من خالل مشا : ٢- ١٠المؤشر 
  .في مناقشات السياسة العامة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

منها  ٤، توجد ٢٠ :٢٠١١- ٢٠١٠الهدف 
على األقل في أفريقيا وآسيا واألمريكتين، 

  دول العربيةفي ال ١في أوروبا و ٢و

  ١٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

منظمة من منظمات العمال القدرة على تحليل السياسات االقتصادية  ٧٠يمتلك ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
ويفضي اإلقرار . حسين ظروف العمالوالعمالية واالجتماعية والبيئية على ضوء الهدف األساسي المتمثل في تحقيق العدالة االجتماعية لت

 ٥٠ويوجد ما ال يقل عن . العام بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية واستخدامهما إلى تعزيز مشارآة العمال في التنمية والحد من الفقر
  .ائية وفي شراآات أخرىمنظمة للعمال تشارك بنشاط في البرامج القطرية للعمل الالئق وفي أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنم

  إدارة العمل وقانون العمل : ١١النتيجة 

  تطبق إدارات العمل تشريعات عمل 
  وتقدم خدمات فعالة محدثة

وقوانين عمل  دارة العمل أمر أساسي في صياغة وتنفيذ سياساتجود نظام فعال ومنّسق بشكل جيد إلإن و .٦٠
والمساعدة إلى الدول األعضاء في تعزيز نظام إدارة  الدعم ةالعمل الدولي منظمةقدم وسوف ت. وطنية سليمة

ساعدها على تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات آما ست. ش العمل وخدمات االستخدامالعمل، بما في ذلك تفتي
إدارة العمل من أجل تقديم خدمات رفيعة الجودة إلى أصحاب العمل والعمال، بمن فيهم من هم في االقتصاد 

العمل والعمالة والعالقات الصناعية وتفتيش العمل  تشريعاتمنظماتهم في ميادين  غير المنظم، وإلى
والتنظيم لضمان الحماية القانونية الفعالة للعمال  ةعمل محّدث تشريعاتوال بد من وجود . والضمان االجتماعي
ديها بما يتفق مع الدول األعضاء لمراجعة وتحديث تشريعات العمل ل منظمةساعد الوست. المناسب لسوق العمل

  .  أحكام معايير العمل الدولية وباالستناد إلى آخر االتجاهات في قوانين العمل والممارسات الحسنة

  .عدد الدول األعضاء التي تعزز نظم إدارة العمل بما يتفق مع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية : ١-١١المؤشر 

  ).باالستناد إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠ :خط األساس

دولة ، منها ١٠ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  في آل إقليم واحدة على األقل

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تعزز نظام تفتيش العمل لديها بما يتفق مع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل  : ٢-١١المؤشر 
  .الدولية

  ).باالستناد إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠: خط األساس

، منها دولة ٨ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  واحدة على األقل في آل إقليم

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

 عايير العمل الدوليةعدد الدول األعضاء التي تعتمد قوانين عمل جديدة أو تحّسن قوانين عمل موجودة بما يتفق مع م : ٣- ١١المؤشر 
  .، بدعم من منظمة العمل الدوليةوبالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ، في آافة األقاليم٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

في المائة من مجموع الدول األعضاء يكون قد تم تعزيز إدارة العمل، وهي  ٢٠يقل عن  في ما ال: ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
وعلى غرار ذلك، تقدم تشريعات العمل المحدثة حماية قانونية محسنة للعمال . تقوم بدور أساسي في صياغة وتنفيذ سياسات وقوانين العمل

  .ًادولة عضو ١٥وتنظيمًا مناسبًا لسوق العمل في ما ال يقل عن 
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  الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية: ١٢النتيجة 

  الحوار  يسهم الهيكل الثالثي وإدارة سوق العمل المعززة في
  االجتماعي الفعال والعالقات الصناعية السليمة

العمل  تعزيزيشكل الحوار االجتماعي الفعال والعالقات الصناعية السليمة أداة أساسية إلدارة سوق العمل و .٦١
وتستند منظمة العمل الدولية إلى عملها الحالي وتقدم المساعدة إلى الدول األعضاء لتعزيز . ق للجميعالالئ

التعاون الثالثي والمفاوضة الجماعية واالطالع والتشاور : منهاآليات الحوار االجتماعي في جميع أشكاله، و
منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة وعند غياب مثل هذه اآلليات، ستساعد . منازعات العمل وتسويتها منعو

وسينصب الترآيز على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة الثالثية ألداء . الثالثية على وضع البعض منها وتشغيلها
ويستدعي نهج منظمة العمل . دورها بفعالية في مؤسسات وآليات الحوار االجتماعي على جميع المستويات

ونًا وثيقًا بين جميع أقسام المكتب وتوسيع قاعدة المعارف في ميدان العالقات الدولية لتحقيق هذه النتيجة تعا
الصناعية وتعزيز التعاون مع المؤسسات األآاديمية والبحثية لدعم المساعدة التقنية عند تشجيع الحوار 

 .االجتماعي في الدول األعضاء

ار االجتماعي بما يتفق مع معايير العمل الدولية، بدعم من منظمة عدد الدول األعضاء التي تعزز مؤسسات وآليات الحو : ١-١٢المؤشر 
  .العمل الدولية

  ).باالستناد إلى األداء السابق(دولة عضوًا  ٢٠ :خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   .، في آافة األقاليم١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

المفاوضة الجماعية وتسوية منازعات العمل بما يتفق مع معايير العمل ب المعنيةلية عدد الدول األعضاء التي تعزز اآل : ٢-١٢المؤشر 
  .، بدعم من منظمة العمل الدوليةوبالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين الدولية

  ).باالستناد إلى األداء السابق(دول أعضاء  ١٠ :خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   .، في آافة األقاليم١٠ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا قد عززت مؤسساتها للحوار االجتماعي، بما في ذلك المجالس  ٣٠تكون ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .وليةاالقتصادية واالجتماعية والمفاوضة الجماعية وآليات منع وتسوية منازعات العمل باالستناد إلى اتفاقيات منظمة العمل الد

  العمل الالئق في القطاعات االقتصادية : ١٣النتيجة 

  خاص بكل قطاع  للعمل الالئق تطبيق نهج

الصناعات والخدمات بمجموعات من القضايا خاصة بها، شأنها شأن األفراد عندما يواجهون التحديات  تتمتع .٦٢
يترجم المشورة السياسية رفيعة المستوى  ًاقطاعي ًامنظمة العمل الدولية نهج تتبعواعترافًا بهذا المبدأ، . المهنية

وسوف يرآز العمل القطاعي على تعزيز تكامل . مكان العمل: إلى ممارسات حيث تبرز الحاجة إلى األثر
وآما . وستكون مشارآة الهيئات المكونة في صميم هذه االستراتيجية. األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية

الة االجتماعية، ستقوم المنظمة، حسب مقتضى الحال وبالتشاور مع ممثلي المنظمات أشير إليه في إعالن العد
الوطنية والدولية للعمال وألصحاب العمل، بمطاولة الكيانات من غير الدول والهيئات الفاعلة االقتصادية 

ت الحكومية الدولية مشارآة المنظماو. األخرى، من قبيل المنشآت متعددة الجنسية واالتحادات النقابية العالمية
من قبيل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة (ذات الترآيز القطاعي 

والوزارات التي ال تعمل عادة  مورديهاوالمنشآت متعددة الجنسية و) الدولية للهجرة أو منظمة السياحة العالمية
في الدول  عنصر آخر مهم في تعميم برنامج العمل الالئق إنما هي ،بشكل مباشر مع منظمة العمل الدولية

  .  متعدد األطرافاألعضاء وضمن النظام 
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  .عدد الدول األعضاء التي تطبق معايير أو مدونات ممارسات أو مبادئ توجيهية قطاعية، بدعم من منظمة العمل الدولية: ١-١٣المؤشر 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة  يوضع استنادًا إلى األداء: خط األساس

  ١٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تقوم الهيئات المكونة فيها باتخاذ تدابير مهمة في قطاع محدد للنهوض ببرنامج العمل الالئق،  : ٢- ١٣المؤشر 
  .بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨تنادًا إلى األداء في الفترة يوضع اس: خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٠ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

دولة عضوًا قد عزز العمل الالئق في القطاعات االقتصادية عن طريق تنفيذ  ٤٠يكون ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .ممارسات ومبادئ توجيهية وتقوية الحوار االجتماعي القطاعيمعايير قطاعية واعتماد وتطبيق مدونات 

  تعزيز وتطبيق المعايير : الهدف االستراتيجي
  والحقوق األساسية في العمل والمبادئ

فالنهج الفريد القائم على . إعالن العدالة االجتماعية أهمية مرآز معايير العمل في برنامج العمل الالئق يؤآد .٦٣
المنشآت متعددة لية، بما فيها إعالن وصكوك وإجراءات منظمة العمل الدو ١٩٩٨إعالن الحقوق، الذي يقدمه 

حدد االستراتيجية الرامية إلى تكوين التالحم االجتماعي وإرساء سيادة القانون من خالل عمليات ، يالجنسية
ك المبادئ والحقوق انتهاأن "يوضح إعالن العدالة االجتماعية و. التداؤب بين الحوار االجتماعي والمعايير

معايير العمل األساسية في العمل ال يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدم بشكل آخر آميزة نسبية مشروعة، وأن 
 .٣ "ينبغي أّال تستخدم ألغراض تجارية حمائية

رار واإلقوتولى أهمية خاصة للحرية النقابية . وتوفر الصكوك المعيارية إطارًا للسياسات االجتماعية الوطنية .٦٤
في إعالن العدالة االجتماعية، في حين تشكل المساواة بين الجنسين وعدم الفعلي بحق المفاوضة الجماعية 

 .التمييز مسألتين شاملتين

ويوّلد برنامج العمل الالئق طلبًا متزايدًا على اإلرشادات بشأن معايير العمل على الصعيد الدولي وفي القطاع  .٦٥
جتماعي، مما ينطوي على مشارآة العمال وأصحاب العمل في اإلشراف ويستند إلى الحوار اال. الخاص

االتفاقيات بشأن سياسة العمالة (وتشجيع الصكوك المحدثة بدءًا بالمعايير األآثر أهمية بالنسبة لإلدارة السديدة 
 ).والمشاورات الثالثية وتفتيش العمل

  .التعاون التقني والمساعدة التقنية ، سوف يستند العمل الترويجي إلى١٩٩٨وفي متابعة إعالن عام  .٦٦

تحدد جميع األقاليم األولويات القائمة على الحقوق، ولكن هناك حاجة إلى أدوات مكيفة مع مختلف الهيئات و .٦٧
وتتمتع منظمة : ويشكل عمل األطفال أولوية عالمية. المكونة لضمان الترويج الفعال لمعايير العمل الدولية

ية في تجربتها القائمة على الجمع بين األساليب المعيارية والتعاون التقني العمل الدولية بموثوقية قو
ويقدم برنامج مكافحة العمل الجبري مثاًال على جهد . وهذه آفاءة سيجري توسيعها. واالتصاالت سهلة المنال

. ١٩٩٨حسن الترآيز لحشد الموارد والتصدي للقضايا المبينة في عملية اإلشراف وفي متابعة إعالن عام 
 .وينبغي للبرامج القطرية للعمل الالئق أن تضمن أّن االعتبارات المعيارية مدرجة في العمل الميداني

مترافقًا بحوار متسق في اتجاهين لتنوير هيئات  ،ومن شأن العمل ضمن فريق فيما بين الوحدات التقنية .٦٨
، آما بشأن المساواة لالتفاقيات الرئيسيةوينبغي زيادة الترويج . اإلشراف وإجراءات الرصد، أن يعزز الفعالية

وينبغي تقديم . ينبغي لتعليقات هيئات اإلشراف أن تستخدم تحليًال قائمًا على نوع الجنس ولغة مؤاتية للجنسين
 .مساعدة ملموسة مترافقة بالحوار االجتماعي المطلوب للتصدي للمشاآل المثارة

 

  ".٤) "ألف(إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، أوًال    ٣



GB.304/PFA/2(Rev.) 

 

GB304-PFA_2(Rev.)_[2009-7-203]-Ar.doc  19 

  ضة الجماعيةالحرية النقابية والحق في المفاو: ١٤النتيجة 
   يصبح الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

  معروفًا ومطبقًا على نطاق واسع

ا أنهما تشكل الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية حجر األساس األآيد لمنظمة العمل الدولية بم .٦٩
 ٩٨ورقم  ٨٧عتبر االتفاقيتان رقم وُت. لبلدانفي ا تنمية االجتماعية واالقتصاديةللضروريان لحقوق اإلنسان و

شراف اإلوالصكوك المرتبطة بهما من الصكوك الدولية األشمل التي خرجت إلى النور في هذا المجال وآليات 
منظمة العمل الدولية التي ترصد التقدم المحرز في تطبيقهما من أآثر اآلليات تقدمًا في منظومة األمم في 

دم المحرز، تبقى هاتان االتفاقيتان من أقل االتفاقيات الثماني األساسية المصدق ولكن، بالرغم من التق. المتحدة
سيما فيما يتعلق بالعمال المستضعفين العاملين في  تطبيقهما عمليًا، ال مواطن قصور آبيرة فيوتوجد . عليها

ه العوائق في وتؤدي هذ. مناطق تجهيز الصادرات وفي الزراعة وفي الخدمة المنزلية والعمال المهاجرين
ويتطلب تحقيق االحترام الكامل لهذه الحقوق التزامًا . الغالب إلى فجوة ملحوظة في الحقوق بالنسبة إلى النساء

وفي إطار البرامج اإلقليمية للعمل الالئق، سيرآز العمل على تعزيز التقدم المحرز . ودعمًا طويلي األجل
صالح القانوني وبناء القدرات لدى الهيئات المكونة، استنادًا وضمان المزيد من التقدم من خالل التوعية واإل

متابعة إعالن  المقدمة بموجبمنظمة العمل الدولية والتقارير  في شرافاإلإلى األولويات التي وضعتها هيئات 
وخطط العمل التي وافق عليها مجلس اإلدارة لتعزيز أثر نظام المعايير وتحقيق المبدأ الرئيسي  ١٩٩٨عام 
 .حرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعيةلل

عدد الدول األعضاء التي تحسن تطبيق الحقوق األساسية بشأن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، بدعم من  : ١- ١٤المؤشر 
  .منظمة العمل الدولية

  .١٩٩٨عة إعالن عام ومتاب ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى تقارير لجنة الخبراء للفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تتخذ إجراءات هامة إلدراج الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية في مناطق تجهيز : ٢-١٤المؤشر 
  .الصادرات، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩استنادًا إلى الردود على المالحظة العامة للجنة الخبراء في عام  ٢٠١٠في عام يوضع  :خط األساس

ينبغي إعادة ( ٢ :٢٠١١- ٢٠١٠الهدف 
  )النظر فيه بعد وضع خط األساس

   ٢ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٢ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

دولة  ١٨في المفاوضة الجماعية في ما ال يقل عن تنطبق المبادئ األساسية للحرية النقابية والحق : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .عضوًا، بما في ذلك في مناطق تجهيز الصادرات

  الجبري  العمل  :١٥النتيجة 

  العمل الجبريالقضاء على 

إّن استمرار العمل الجبري، والسيما في االقتصاد الخاص، يشكل انتهاآًا جسيمًا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة  .٧٠
غير أّن القضاء عليه يبقى أمرًا قابًال . ، وعائقًا مهمًا أمام الحد من الفقر في شتى أنحاء العالموالرجل والطفل

هما  ،)١٠٥رقم ( ١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩رقم ( ١٩٣٠واتفاقية العمل الجبري، . لإلنجاز
وتزداد الحكومات ومنظمات أصحاب . اتفاقيات منظمة العمل الدولية جميع االتفاقيتان األآثر تصديقًا من بين

العمل ومنظمات العمال وعيًا بالمشاآل المرتبطة بالعمل الجبري واالتجار بالبشر، وهي ملتزمة بالعمل بغية 
وسوف تشمل استراتيجية منظمة العمل الدولية المتفق عليها تعزيز التصديق العالمي على . القضاء عليها

وفير المساعدة التقنية المستمرة لتطبيقهما، ووضع أطر قانونية سليمة ، وت١٠٥ورقم  ٢٩االتفاقيتين رقم 
بشكل فعال، وتصميم وتنفيذ السياسات وخطط العمل لمكافحة العمل الجبري، واالستفادة بالكامل من وإنفاذها 

وليد وسيولى انتباه خاص إلى ت. الطبيعة المعززة والمتعاضدة للمبادئ والحقوق األساسية األربعة في العمل
. لمكافحتهالعمل الجبري، وإلى تعزيز قدرة الحكومات والشرآاء االجتماعيين  لمنعالمعرفة واستثارة الوعي 

وإيجاد حلول  خاصةآما ستوفر هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية قيمة مضافة من خالل تحديد مشاآل 
البشر على المستوى الوطني بشكل فعال، وتوخيًا لمعالجة مسألتي العمل الجبري واالتجار ب. مناسبة لها

ستعزز منظمة العمل الدولية إدراج التدابير لمكافحة العمل الجبري واالتجار بالبشر في البرامج القطرية 
وظروفها في السياق القطري  المستضعفةللعمل الالئق مع الترآيز على احتياجات مختلف المجموعات 

 .المحدد
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ضاء التي تنفذ الهيئات المكونة فيها سياسات أو برامج أو إجراءات محددة تؤدي إلى تحسين تطبيق عدد الدول األع: ١-١٥المؤشر 
  .االتفاقيات والمبادئ والحقوق بشأن القضاء على العمل الجبري، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٦ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٨ :٢٠١٣-٢٠١٢لهدف ا  ١٠ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

وفعالة محددة إجراءات دولة عضوًا، من تنفيذ  ٢٠الهيئات المكونة الثالثية، في ما ال يقل عن  مكنتت: ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .، بما في ذلك االتجار بالبشرمنظمة العمل الدولية للقضاء على العمل الجبري معاييرتتماشى مع 

  عمل األطفال: ١٦جة النتي
  القضاء على عمل األطفال، مع إيالء األولوية إلى أسوأ أشكاله

وبالتالي، يشكل ضمان تحرر . إن استمرار عمل األطفال يشكل عائقًا آبيرًا أمام تحقيق العمل الالئق للجميع .٧١
رب إلى أنه حيث وتشير التجا. آل طفل من اإلآراه على العمل خطوة أولى أساسية نحو تحقيق العمل الالئق

يكون عمل األطفال ممارسًا، يكون احترام حقوق اإلنسان األخرى في العمل ضعيفًا؛ ولكن بوجود اإلرادة 
السياسية والدعم النشط للهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية والحصول على األموال، يمكن لجميع 

لتقدم الذي أحرز مؤخرًا في القضاء على عمل األطفال ويشهد ا. البلدان أن تحمي األطفال من عمل األطفال
لذا، من . نوعًا من الخطر بسبب األثر االجتماعي لألزمة المالية واالقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا

والمكتسبتين من  وسعتينالمطلوب وضع استراتيجية تقوم على نهج تكاملية وتستند إلى الخبرة والمعرفة الم
آما . شراف لمنظمة العمل الدولية والتعاون التقني في الدول األعضاء في آافة أرجاء العالمخالل هيئات اإل

وتوفر المساعدة التقنية  ١٨٢ورقم  ١٣٨ستعزز منظمة العمل الدولية التصديق العالمي على االتفاقيتين رقم 
اسات وبرامج فعالة للقضاء على لتنفيذ هاتين االتفاقيتين وتعزيز قدرة الهيئات المكونة الثالثية على وضع سي

ولتجنيب األطفال . أفريقيا قليمعمل األطفال وتوفير التعليم للجميع، مع إيالء اهتمام خاص لوضع الفتيات وإل
ن أسوأ ماألطفال  نتشالالقدرة على اتخاذ إجراءات طارئة السيستمر بناء ودعم تكبد عبء وتيرة التقدم، 

وسيواصل . اصر أساسية لخطط العمل الوطنية لمكافحة عمل األطفالباعتبارها عن ،أشكال عمل األطفال
البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال في منظمة العمل الدولية تأدية دور مرآزي في القضاء على عمل 

  .٢٠٠٦خطة العمل العالمية التي وافق عليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في  األطفال في سياق

للقضاء على عمل األطفال بما يتفق سياسية وبرنامجية  هامة اتعدد الدول األعضاء التي تتخذ الهيئات المكونة فيها إجراء :١-١٦المؤشر 
  .مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٨في  دولة عضوًا ٣٢: خط األساس

 ١٥، منها ٤٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  فريقيادولة في أ

  ٤٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٤٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

العتماد تشريعاتها أو تعديلها أو تعزيز قاعدة معارفها حول الهيئات المكونة فيها إجراءات  تتخذعدد الدول األعضاء التي : ٢- ١٦المؤشر 
  . بدعم من منظمة العمل الدولية ،عمل األطفال

  .٢٠٠٨في  دولة عضوًا ٤٢: خط األساس

  ٥٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥٠ :٢٠١١-٢٠١٠دف اله

النشاط المعياري أو المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية  مّكني دولة عضوًا، ٦٥في ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
خرى تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية للقضاء من تنفيذ سياسات أو برامج جديدة محددة أو إجراءات أ الهيئات المكونة الثالثية

  .على عمل األطفال

  التمييز في العمل: ١٧النتيجة 
  التمييز في االستخدام والمهنةالقضاء على 

في حين أحرز تقدم رئيسي في مكافحة التمييز في االستخدام والمهنة، بما في ذلك التوصل إلى مستوى مرتفع  .٧٢
، واعتماد تشريعات وطنية محددة ١١١ورقم  ١٠٠ي منظمة العمل الدولية رقم من التصديق على اتفاقيت

للتصدي للتمييز وتعزيز المساواة ووضع خطط عمل وبرامج وطنية، ال يزال هناك العديد من العوائق أمام 
رًا وقد أضيفت أشكال من التمييز المعترف بها مؤخ. القضاء على جميع أشكال التمييز في االستخدام والمهنة
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. مؤدية إلى عوائق تراآميةمتعددة  إلى األسباب المعترف بها منذ أمد طويل، وينبغي التصدي ألشكال تمييز
تقوم على الخبرة المكتسبة على مر السنوات متعددة الجوانب ومرآزة وعليه، من المطلوب وضع استراتيجية 

وتوفير  ١١١ورقم  ١٠٠اقيتين رقم وستشمل االستراتيجية تعزيز التصديق العالمي على االتف. السابقة
وبناء القدرات . لتحقيق المساواة المساعدة التقنية لتنفيذ هاتين االتفاقيتين، السيما في سياق سياسة وطنية

بالنسبة إلى الحكومات والشرآاء االجتماعيين وحمالت استثارة الوعي وتقاسم المعلومات والمبادرات البحثية 
 وبغية ضمان. لمصنفة حسب نوع الجنس، آلها عناصر رئيسية لالستراتيجيةوجمع البيانات المناسبة وا

مسائل عدم التمييز والمساواة على نحو فعال على المستوى الوطني، سوف تعزز منظمة العمل ل التصدي
على الدولية إدراج عدم التمييز والمساواة في االستخدام والمهنة في البرامج القطرية للعمل الالئق، مع التشديد 

 .احتياجات مختلف المجموعات وظروفها في السياق القطري المحدد

عدد الدول األعضاء التي تنفذ الهيئات المكونة فيها قوانين أو سياسات أو برامج أو إجراءات محددة تؤدي إلى تحسين : ١- ١٧المؤشر 
  .دوليةتطبيق االتفاقيات والمبادئ والحقوق بشأن عدم التمييز، بدعم من منظمة العمل ال

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

الهيئات المكونة الثالثية، في ما ال يقل عن  ية لمنظمة العمل الدولية قد مّكنتكون المساعدة التقنست: ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
التمييز  إجراءات أخرى تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية للقضاء علىعضوًا، من تنفيذ سياسات وبرامج جديدة محددة و دولة ١٥

  .في العمل

  معايير العمل الدولية: ١٨النتيجة 

  التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها

تابعة للمنظمة، دورًا مرآزيًا في تطبيق برنامج على تطبيقها، ال تلعب معايير العمل الدولية وآلية اإلشراف .٧٣
وخطة العمل بشأن استراتيجية المعايير التي اعتمدها مجلس اإلدارة سوف تدرج العناصر ذات . العمل الالئق

الصلة لمتابعة إعالن العدالة االجتماعية، بما في ذلك اختيار األولويات فيما يتعلق باألنشطة المتصلة بالمعايير 
وباالستناد إلى األولويات التي حددتها هيئات اإلشراف، سيتم تكثيف . لمناقشات المتكررة في المؤتمرآنتيجة ل

التعاون التقني باستخدام إجراءات البرامج القطرية للعمل الالئق استخدامًا آليًا وتوفير المزيد من التقدم من 
وهذه عالقة في اتجاهين تضع فيها المعايير  .خالل التوعية واإلصالح القانوني وبناء قدرات الهيئات المكونة

وفي الوقت ذاته، تطلع هيئات . واإلشراف إطارًا قائمًا على القواعد وتقدم اإلرشاد لإلجراءات وترصد األداء
وسيستفيد أثر . اإلشراف تمامًا على األوضاع الوطنية عن طريق الهيئات المكونة ومن خالل التعاون التقني

لتعميم األآثر انتظامًا لمعايير العمل الدولية ضمن منظمة العمل الدولية وفي عمل آليات اإلشراف من ا
آما سيستفيد تطبيق المعايير في الميزان وعلى مستوى العمال . المنظمات الشريكة في النظام متعدد األطراف

التي تدعم  من وسائل مختلفة تشمل وسائل يسهلها إعالن المنشآت متعددة الجنسية والمبادرات الطوعية
  .بصورة أعم برامج التنمية العالمية والوطنية القائمة على الحقوق

عدد الدول األعضاء التي تتخذ تدابير لتطبيق معايير العمل الدولية، والسيما االستجابة للقضايا التي تثيرها هيئات  : ١-١٨المؤشر 
  .اإلشراف، بدعم من منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ًا إلى التعليقات التي تبديها هيئات اإلشراف في التقارير للفترة يوضع استناد: خط األساس

  ٥٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

و عدد الدول األعضاء حيث يتم إدراج المبادئ والحقوق الواردة في معايير العمل الدولية في أطر المساعدة اإلنمائية أ : ٢- ١٨المؤشر 
  .غيرها من المبادرات المهمة، من خالل الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ٣ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٣ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

المحدثة حتى تدرج على األقل الصكوك المصنفة على أنها  عدد الدول األعضاء التي تحسن التصديق على االتفاقيات  :٣-١٨المؤشر 
معايير عمل أساسية، إلى جانب تلك التي ُينظر إليها على أنها األآثر أهمية من وجهة نظر اإلدارة السديدة، وذلك بدعم من منظمة العمل 

  .الدولية

  .دولة عضوًا ٢٩: خط األساس
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  ٣ :٢٠١٥-٢٠١٤ف الهد  ٣ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عدد الدول األعضاء التي تتمتع ببرنامج قطري للعمل الالئق يتضمن عنصرًا معياريًا من بين األولويات الوطنية التي   :٤-١٨المؤشر 
  .حددتها الهيئات المكونة الثالثية

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يوضع استنادًا إلى األداء في الفترة : خط األساس

  ١٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

سيتم تعزيز النشاط المعياري واإلشراف والتعاون التقني لمنظمة العمل الدولية في أوجه التداؤب التي : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
جة ذلك، تتحقق تحسينات محددة ونتي. تجمع فيما بينها من أجل توفير إطار فعال للعمل الوطني الرامي إلى تنفيذ المعايير تنفيذًا آامًال

  .دولة عضو ١٠٠مرتبطة بالمعايير في ما ال يقل عن 

  اتساق السياسات

يشدد إعالن العدالة االجتماعية على أّنه، توخيًا لتحقيق الحد األمثل ألثر األهداف االستراتيجية األربعة، ينبغي  .٧٤
 لمنظمة العمل الدولية تحقيقًا مية ومتكاملةأن تشكل الجهود الرامية إلى ترويجها جزءًا من استراتيجية عال

وإلى جانب النتائج المحددة أعاله، ُوضعت نتيجة إضافية ترآّز على تعزيز اتساق السياسات  .للعمل الالئق
 .والشراآات وحصائل العمل الالئق في الدول األعضاء من خالل نهج متكامل من أجل تعميم العمل الالئق

  الالئقتعميم العمل : ١٩النتيجة 

  تضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال للعمل الالئق في صميم 
  سياساتها االقتصادية واالجتماعية بدعم من وآاالت األمم 

  المتحدة الرئيسية والوآاالت متعددة األطراف األخرى

للتنمية  العمل الالئق بشكل آبير عندما يوضع في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية برنامج يتحّسن أثر .٧٥
وتتحّسن قدرة الدول األعضاء على تحقيق هذا الهدف عندما تقدم منظمات األمم المتحدة . المستدامة

والمنظمات متعددة األطراف األخرى المشورة السياسية المتسقة والمساعدة التقنية، اللتين تساعدان على 
علومات والتحليل للسياسات والبرامج ويدعو ذلك إلى تعزيز دعائم الم. النهوض بنهج متكامل للعمل الالئق

. المتكاملة ضمن األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية في اإلطار العام للتنمية المستدامة
وبالتالي، ستتبع منظمة العمل الدولية استراتيجية لتعميم العمل الالئق في إطار تعاونها مع المنظمات الدولية 

وفي هذا الصدد، من المهم إدراج آثار . معهود إليها بواليات في ميادين وثيقة الصلةواإلقليمية األخرى ال
 .السياسات البيئية، السيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، في نهج العمل الالئق

اسات، بدعم من عدد الدول األعضاء التي تجعل من هدف تحقيق العمل الالئق هدفًا مرآزيًا أآثر فأآثر عند صنع السي : ١-١٩المؤشر 
  .منظمة العمل الدولية

  .، باالستناد إلى استقصاء داخلي ُيجرى في جميع المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية٢٠٠٩يوضع في عام : خط األساس

على  ٤ها من، ١٥ :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  .في األقاليم األخرى ٢األقل في أفريقيا و

  ٢٠ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ١٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 

عدد الوآاالت الدولية أو المؤسسات متعددة األطراف الرئيسية التي تدرج العمل الالئق في سياساتها وبرامجها، بالتعاون : ٢-١٩المؤشر 
  .مع منظمة العمل الدولية

  .٢٠٠٩يوضع استنادًا إلى تقييم مستقل في عام : خط األساس

  ٥ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   ٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

عمل األمم  دولة عضوًا، يكون نهج متكامل للعمل الالئق مدرجًا في أطر ٥٠في ما ال يقل عن : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
وتقوم الوآاالت الدولية االقتصادية واالجتماعية والبيئية الرئيسية . أو االستراتيجيات الوطنية الموازية لها المتحدة للمساعدة اإلنمائية

  .لمعهود إليها بواليات في ميادين تتعلق بالعمل الالئق بترويج هذا النهج المتكاملا
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  تقوية القدرات التقنية  - ًاـثالث

  قاعدة المعارف

 ٢٠١٥- ٢٠١٠تمشيًا مع إعالن العدالة االجتماعية، ستقدم استراتيجية معارف شاملة وتقوم على النتائج للفترة  .٧٦
وستهدف هذه االستراتيجية إلى تقوية قاعدة معارف . ٢٠٠٩نوفمبر  /يفي تشرين الثان إلى مجلس اإلدارة

. المكتب بغية تحسين تقديم الخدمات للهيئات المكونة من خالل البحوث السديدة واإلحصاءات المحدثة
اإلحصاءات والبحوث وشبكات المعارف ونشر : وستعزز االستراتيجية القدرات في أربعة مجاالت هي

أساليب العمل، والسيما زيادة  فيالتغيير  إلى دعم تعزيز قاعدة المعارف وتقاسمها يؤدآما سي. المعارف
 .العمل آفريق

قائمة على األدلة وتستند إلى بيانات وتحليالت موزعة حسب نوع الجنس أن تساعد الهيئات ومن شأن بحوث  .٧٧
عن المعهد الدولي للدراسات  وسيقوم تقرير صادر. المكونة على االختيار فيما بين خيارات السياسة المتاحة

. بدراسة التفاعالت بين السياسات المالية وبنود برنامج العمل الالئق تقرير عن عالم العملالعمالية بعنوان 
وستتولى لجنة البحوث والمطبوعات ضمان استجابة مشاريع منظمة العمل الدولية الرئيسية لمعايير بحثية 

ه التداؤب وتعتمد على نتائج البحوث السابقة وعمليات تقييم المشاريع سليمة بحيث تحقق الحد األمثل من أوج
 .البحثية

وستقوم منظمة العمل الدولية بوضع أساس إحصائي أآثر متانة ونهج ابتكاري لقياس أوجه العمل الالئق  .٧٨
هذا وسيستند . المتعددة، محللة ومفسرة البيانات بأسلوب يستجيب لقضايا الجنسين في سياق خاص بكل بلد

العمل إلى المصادر الوطنية وقواعد بيانات منظمة العمل الدولية القائمة والمؤشرات اإلحصائية والمعلومات 
ات القطرية للعمل الالئق بيانوستكون ال .عن الحقوق في العمل واإلطار القانوني للعمل الالئق للنساء والرجال

مكونة المستخلصة مع الهيئات ال ي تقاسم المعارفساسية لذلك، وسيجروالدراسات القطرية المتعمقة أدوات أ
 .ل التكلفة، وفي أشكال ولغات تستوفي احتياجاتهام وفعّافهاالبأسلوب آني وسهل على ا

  بناء قدرات الهيئات المكونة

يؤآد إعالن العدالة االجتماعية ضرورة أن تقدم المنظمة المساعدة في تطوير القدرات المؤسسية للدول  .٧٩
تحقيق رؤية إعالن العدالة  نظمات الممثلة ألصحاب العمل والمنظمات الممثلة للعمال، من أجلاألعضاء والم
 .الدفع قدمًا بحلول العمل الالئق االبتكارية لمواجهة تحديات العمالة والعمل والتحديات االجتماعيةاالجتماعية و

بالتفصيل في  ستردالتي  ئجتانجيات التكون تنمية قدرات الهيئات المكونة عنصرًا أساسيًا في جميع استراتيسو .٨٠
آز تورينو األداة الرئيسية التي وسيكون مر. فترة التخطيط ثائق البرنامج والميزانية على مدىآل وثيقة من و

ها منظمة العمل الدولية لتقديم أنشطة بناء القدرات، بالتعاون الوثيق مع القطاعات التقنية في المقر مدستستخ
ن برنامج تثقيف العمال والبرنامج الخاص بأصحاب العمل في المرآز، جزءًا ال يتجزأ وسيكو. وفي األقاليم

 .من هذا النشاط

تنمية قدرات منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل التدريب وسائر مبادرات بناء القدرات وستشمل  .٨١
منظمات العمال المعنية وسيتم ذلك بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل و. باالستناد إلى تقييمات االحتياجات

وسيقدم الدعم إلى وزارات العمل أو إلى نظيراتها في الجهود التي تبذلها العتماد . مرآز تورينووبمساعدة من 
إدارة العمل ووصوًال إلى تفتيش العمل وإدارات بنهج شامل ومتكامل لمقاربة وظائفها الرئيسية، بدءًا 

دوات وتطور الخبرات للتصدي للتحديات المتصلة بالقدرات األ وستستحدث منظمة العمل الدولية. االستخدام
. فيما يتعلق بهذه المهام المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، بما في ذلك الحاجة إلى تقوية مؤسسات الحوار االجتماعي

وستعزز خبرة المنظمة على المستوى الداخلي بشأن تقييم القدرات وتطويرها لكي تحدد المنظمة مع الهيئات 
وسيتطلب هذا األمر مزيدًا من التدريب لصالح الموظفين ومزيدًا من . القدرات لتنميةمكونة نتائج معينة ال

األدوات المودعة على اإلنترنت وشبكات الدعم ومجموعات الممارسين، مما يستدعي المزيد من التعاون عبر 
 . المكتب، بما في ذلك مع مرآز تورينو

ضًا في سياق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والبرامج المشترآة وستعمل منظمة العمل الدولية أي .٨٢
لألمم المتحدة لتطوير القدرات في المؤسسات الحكومية األخرى ذات الصلة بقطاعات اقتصادية معينة تلعب 
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مام خاص وستكون هناك حاجة إلى إيالء اهت. دورًا جوهريًا في تحقيق نتائج البرامج القطرية للعمل الالئق
 .لتعزيز القدرات من أجل مشارآة ثالثية فعالة في البرامج القطرية لألمم المتحدة

  الشراآات واالتصاالت

م المتحدة والنظم متعددة األطراف من ميدعو إعالن العدالة االجتماعية إلى تشجيع الشراآات الفعالة داخل األ .٨٣
وسيتم ذلك من . لدولية أو الترويج ألهداف المنظمةأجل تعزيز البرامج واألنشطة التشغيلية لمنظمة العمل ا

توحيد "في مبادرات إصالح األمم المتحدة في إطار  نشطة للمكتب مع الهيئات المكونةخالل المشارآة ال
الذي يجري آل ثالث  ،بشأن االستعراض الشامل للسياسات ٢٠٠٧وتنفيذ قرار الجمعية العامة لسنة " األداء

على ق ن تطبأرنامج العمل الالئق من خالل دعم وسيتم تعميم ب. ٢٠١٠-٢٠٠٧سنوات والخاص بالفترة 
التي اعتمدها مجلس  ،أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل الالئقوثيقة  مستوى منظومة األمم المتحدة 

عن ، وأداة تدقيق قضايا الجنسين، الصادرة الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة
 .منظمة العمل الدولية

قتصادية على المستويات القطاعية والوطنية االوستقام شراآات جديدة مع الكيانات من غير الدول والفاعليات  .٨٤
والعالمية، بما في ذلك المنشآت متعددة الجنسية، وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والدولية الممثلة للعمال 

لشراآات بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بين بلدان الجنوب اومن شأن بناء  .وألصحاب العمل
أن بالتعاون مع الهيئات المكونة،  وآل ذلك الوطنية،الشبكات ووالخبرات والشراآات مع الهياآل اإلقليمية 

 .من الوصول بشكل أآبر إلى األوساط المهمة لصانعي القرارات أيضًا الهيئات المكونة يمّكن

المنظمة  التي تعتمدهاطريقة اللجمهور إلى ا تنقلاالت والمعلومات العامة هي الوسائل األولى التي إّن االتص .٨٥
وسوف تطبق منهجيات وأدوات االتصال من أجل . لتحديات الرئيسية الخاصة بمكان العمللتحليل ومعالجة ا

ري بنجاح واألماآن إشراك أصحاب المصالح وتقييم الحاالت وتقاسم المعلومات حول األنشطة التي تج
. والظروف التي تجري فيها، ورسم استراتيجيات فعالة لحشد وزيادة الدعم الدولي المقدم للعمل الالئق

وتساعد على إسداء نصائح سياسية عالية الجودة إلى  المعارفوستعزز شبكة المعلومات العالمية للمنظمة 
طورة لتبسيط الوصول إلى خبرات منظمة العمل وستستخدم التكنولوجيا المت. الهيئات المكونة والشرآاء

ومن شأن الشبكات االبتكارية لالتصال . الدولية ووضع أدلة بشأن الموارد ورقمنة منشورات المنظمة
، أن تتيح فرصًا أآثر فعالية للعمل "توحيد األداء"والتوعية، التي أنشئت في البلدان التي تجرب فيها مبادرة 

 .مع الشرآاء

  غيليةالقدرة التش

إن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لتقديم خدمات أفضل للهيئات المكونة لها يعتمد على هيكل ميداني يتالءم  .٨٦
ورهنًا بالمناقشة التي ستجرى في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة، . تمامًا مع االحتياجات التشغيلية للمنظمة

 :العتبار مختلف األوضاع اإلقليمية، مع األخذ في اولى اهتمام خاص للتدابير التاليةسي

تقوية الدعم التقني المقدم إلى الدول األعضاء في األقاليم من خالل ترآيز القدرة التقنية لالختصاصيين  
في عدد أقل وإنما أآبر حجمًا من فرق الدعم التقني للعمل الالئق، التي تستوفي احتياجات عدد من 

أن تعمل بتعاون وثيق مع البرامج التقنية في المقر ومن أن تعتمد وال بد لمثل هذه الفرق من . البلدان
  .على دعمها

إنشاء نوع وحيد من المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية، بحيث تكون هذه المكاتب متخصصة في  
منظمة وستقوم المكاتب الميدانية بتقديم برامج . تقديم الخدمات للدول األعضاء في بلد واحد أو عدة بلدان

وينبغي بصورة . وستكون مهاراتها وتشكيلها متمشية مع ذلك ،العمل الدولية وتدعم الدول األعضاء فيها
خاصة أن تضطلع المكاتب الميدانية بالمسؤولية الكاملة األولى عن تصميم البرامج القطرية للعمل 

  .الالئق وتنفيذها

على سبيل المثال من خالل استخدام الموظفين  لعمل الدولية على نحو أآثر مرونة،نشر قدرات منظمة ا 
  .في مهام خارج نطاق انتدابهم الجغرافي
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توضيح أدوار ومسؤوليات المكاتب اإلقليمية والمكاتب الميدانية وفرق الدعم التقني والبرامج التقنية في  
  .المقر

  واإلدارة والدعم تقوية التنظيم   - ًاـرابع
إلى استعراض وتكييف الممارسات المؤسسية لمنظمة العمل الدولية، يدعو إعالن العدالة االجتماعية  .٨٧

تحسين الفعالية والنجاعة في استخدام الموارد البشرية والمالية للمنظمة، : ألغراض عدة منها تحقيق ما يلي
ًا وتقوية العمليات اإلدارية وتعزيز اإلدارة السديدة وبناء القدرات بهدف فهم احتياجات الدول األعضاء فهم

 .أفضل وتقديم الخدمات لها بشكل أفضل

لضمان متابعة شاملة إلعالن العدالة االجتماعية والتصدي لقضايا  سيكون من الضروري تقوية اإلدارةو .٨٨
: منهاوالتي تواجه المكتب في السنوات القليلة القادمة،  األخرى لرفع التحدياتو اإلدارة الداخلية الرئيسية

نظمة العمل الدولية؛ إصالح األمم المتحدة؛ رحيل الموظفين ذوي الخبرة؛ مشروع زيادة التنافس حول والية م
في هذا  وسيجري. تجديد مبنى المقر؛ استمرار الضغوط على الموارد المخصصة لدعم البرامج وتقديمها

ن وسيساعد المديرو .إليهاتخاذ تدابير لزيادة تقوية دور فريق آبار المديرين والمهمة الموآلة  الصدد،
وسينصب ترآيز متجدد على أداء الموظفين . لنتائجالقائمة على االمباشرون في تقوية النهج المهني لإلدارة 

 .وإدارة المخاطر والمسؤولية عن تشجيع العمل ضمن فريق وتحقيق الكفاءة

رة القائمة على وسيجري تنفيذ برنامج لبناء القدرات وإدارة التغيير على نطاق المكتب باالستناد إلى معالم اإلدا .٨٩
وسيجمع هذا البرنامج بين عناصر . النتائج وخريطة الطريق، يعزز آل ذلك استراتيجيات اإلدارة المتكاملة

وستقتضي . بناء القدرات والهياآل الحفازة المعززة إلدخال التغييرات في ثقافة وممارسات المنظمة والمكتب
دة والمشارآة المعمقة من جميع الهيئات المكونة والموظفين، هذه العملية طويلة األمد االلتزام باإلدارة السدي

المساءلة؛ الشفافية؛ تخطيط : وسيستهدف البرنامج تحقيق تحسينات في األبعاد اإلدارية التالية. والسيما اإلدارة
 .العمل وتنظيمه؛ دعم تقاسم المعارف؛ التعلم التنظيمي؛ العمل ضمن فريق؛ آفاءات اإلدارة األساسية

وال يمكن تحديد جميع األهداف في هذه الفترة ألنها ترتبط . رح نتيجتان رئيسيتان للتنظيم والدعم واإلدارةتقتو .٩٠
الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وحشد (بتحقيق المعالم األساسية في استراتيجيات اإلدارة المنقحة 

 .٢٠١١و ٢٠٠٩ التي ستقَدم إلى مجلس اإلدارة العتمادها في) الموارد والتقييم

  استخدام جميع موارد منظمة العمل : ١النتيجة 
  استخدامًا فعاًال وناجعًا الدولية

استخدامًا  تتعلق هذه النتيجة باستخدام الموارد البشرية والمالية والمادية والتكنولوجية لمنظمة العمل الدولية .٩١
راتيجيات اإلدارة لدعم هذه النتيجة في وسوف تطبق است. لصالح البرامج التقنية في المنظمة فعاًال وناجعًا

اتيجية التقييم واستعراض آما ستؤدي استر. مجاالت الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وحشد الموارد
وسيتعزز االستخدام الفعال للموارد بفضل الجهود المبذولة لتحقيق الفعالية عبر . دورًا رئيسيًا الهيكل الميداني

وسيتأثر االستخدام الفعال للموارد المادية إلى حد آبير بمشروع . أساليب وهياآل العملإدخال تحسينات على 
وسيحتفظ المكتب بدور فعال في الهيئات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة بهدف . تجديد مبنى المقر

ق الحياد المناخي وهو يتطلع إلى تحقي. تحقيق المزيد من االتساق بين السياسات والممارسات حيثما أمكن ذلك
 .٢٠١٥بحلول سنة 

  .تحسن الفعالية في إدارة الموارد البشرية: ١-١المؤشر 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٦بشأن تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية للفترة  ٢٠٠٩نوفمبر  /نتائج تقَدم إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني: خط األساس

معالم أساسية في : ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
- ٢٠١٠الموارد البشرية للفترة استراتيجية 

٢٠١٥  

معالم أساسية في  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
- ٢٠١٠استراتيجية الموارد البشرية للفترة 

٢٠١٥  

معالم أساسية في  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
-٢٠١٠استراتيجية الموارد البشرية للفترة 

٢٠١٥  
  .تحسن الفعالية في إدارة تكنولوجيا المعلومات: ٢-١المؤشر 

-٢٠٠٧بشأن تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة  ٢٠٠٩نوفمبر  /نتائج تقَدم إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني :خط األساس
٢٠٠٩.  



GB.304/PFA/2(Rev.)

 

26 GB304-PFA_2(Rev.)_[2009-7-203]-Ar.doc  

معالم أساسية في : ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٠  

معالم أساسية في  :٢٠١٣- ٢٠١٢الهدف 
معلومات للفترة استراتيجية تكنولوجيا ال

٢٠١٥-٢٠١٠  

معالم أساسية في  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٠  
اتساق الموارد الخارجة عن الميزانية والحساب التكميلي للميزانية العادية مع نتائج العمل الالئق، على الصعيد العالمي : ٣-١المؤشر 

  .يوالوطن) الفرعي(واإلقليمي 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨غة إلى لجنة التعاون التقني بشأن تنفيذ برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية للفترة النتائج المبّل: خط األساس

معالم أساسية في  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  ٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية حشد الموارد للفترة 

معالم أساسية في  :٢٠١٣- ٢٠١٢الهدف 
-٢٠١٠د للفترة استراتيجية حشد الموار

٢٠١٥  

معالم أساسية في  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
- ٢٠١٠استراتيجية حشد الموارد للفترة 

٢٠١٥  
  .تحسن صيانة واستخدام مرافق مكاتب المنظمة: ٤-١المؤشر 

  .بعد التشاور مع اللجنة الفرعية للمبنى ٢٠٠٩يوضع في عام  :خط األساس
  : ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 

لمشروع تجديد  تنفيذ الخطة األساسية  "١"
  مبنى المقر في الوقت المناسب؛

األهداف المعنية بالتحسينات الوظيفية   "٢"
المحددة استنادًا إلى البيانات آنفة الذآر 

  .ومعايير البناء الحديثة

يوضع استنادًا  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
- ٢٠١٠إلى األهداف المحددة في الفترة 

٢٠١١  

يوضع استنادًا  :٢٠١٥- ٢٠١٤الهدف 
-٢٠١٠هداف المحددة في الفترة إلى األ
٢٠١١  

  .التقدم المحرز إزاء الحياد المناخي: ٥-١المؤشر 

  .٢٠٠٨مؤتمرًا فيديويًا في سنة  ٣٥٠وتنظيم  ٢٠٠٧-٢٠٠٦في المائة من الميزانية العادية المنفقة في السفر في الفترة  ٣٫٤ :خط األساس

  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
لوفورات في تنفيذ التدابير المتخذة بشأن ا 

الطاقة وإعادة التدوير والتخلص من 
  النفايات والحد من انبعاثات غاز الدفيئة؛

فر تحت جميع ـات السـد من نسبة نفقـالح 
  مصادر التمويل؛

المؤتمرات الفيديوية بنسبة  استخدام زيادة 
  .في المائة ٢٥

إدخال مدقق  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
رهنًا برأي المراجع الخارجي (يئي ب
  )لحساباتل

تحقيق الحياد  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
  المناخي

سيتم استخدام جميع الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية لمنظمة العمل الدولية استخدامًا أآثر : ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .فعالية ونجاعة

  إدارة المنظمة إدارة فعالة وناجعة: ٢النتيجة 

وهي تغطي مساءلة المكتب فيما يخص الطريقة التي . الخارجية والداخلية للمنظمة تتعلق هذه النتيجة باإلدارة .٩٢
ومن شأن . يدير بها الموارد المتاحة وسير أعمال هيئات إدارة المنظمة، بما في ذلك االجتماعات اإلقليمية
ييمات المستقلة التنفيذ المناسب للتوصيات المنبثقة عن عمليات مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية والتق

وسوف . وإدماج هذه التوصيات في البرمجة وتقاسم المعارف، أن يساعد على إرساء ثقافة للشفافية والمساءلة
يتزايد إدماج المخاطر القانونية والمالية والمخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن وتلك المتصلة باستمرارية العمل، 

 .للمنظمة في اإلجراءات العادية والعمليات األساسية

ستكتسب فعالية أآبر إذا آانت على الرغم من التقدم المحرز، هناك شعور عام بأّن اجتماعات مجلس اإلدارة و .٩٣
ويمكن تحسين دور . ويمكن تبسيط جداول أعمال اللجان .أآثر ترآيزًا على جوهر نشاط منظمة العمل الدولية

بات على إصالح األمم المتحدة بدورها الحاجة إلى وتؤآد الطل. واالجتماعات اإلقليميةالعمل الدولي مؤتمر 
التوضيح فيما يخص سير أعمال هيئات صنع القرارات في منظمة العمل الدولية، لكي يكون من الممكن 

 .االعتراف بسلطتها الثالثية اعترافًا فعاًال في النطاق الواسع للقضايا التي تقع تحت واليتها

وقد أثيرت تحديات بفعل دعوة إعالن . لدولي غاية منشودة باستمرارإن تحسين سير أعمال مؤتمر العمل ا .٩٤
وينبغي أن يكون أحد أهداف إطار . العدالة االجتماعية إلى إعادة النظر في أساليب عمل مجلس اإلدارة

السياسة االستراتيجي هذا، التوصل إلى مجلس إدارة يتسم بهيكل جديد وبالفعالية ويكون قادرًا على معالجة 
وينبغي تحقيق هذا األمر عن طريق استكشاف خيارات مختلفة . ا اإلدارة والسياسة العامة معالجة وافيةقضاي

 .خالل مشاورات ثالثية مكثفة
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القطرية  من خالل البرامج تنفيذ أنشطة المنظمة على الصعيد القطريل اإلرشاد الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية قدمت : ١-٢المؤشر 
  .ئقللعمل الال

  .يحدد الحقًا :خط األساس

الهيئات المكونة  :٢٠١١- ٢٠١٠الهدف 
في المائة من  ١٠٠وضع تشارك في 

  .البرامج القطرية للعمل الالئق

الهيئات المكونة  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
في المائة من  ١٠٠ تشارك في وضع

  .البرامج القطرية للعمل الالئق

الهيئات المكونة  :٢٠١٥- ٢٠١٤الهدف 
في المائة من  ١٠٠ في وضعتشارك 

  .البرامج القطرية للعمل الالئق

  .رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للمنظمة وبشأن عمل المتابعة : ٢-٢المؤشر 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦رأي مستوفى لمراجعة الحسابات عن الفترة : خط األساس

رأي مستوفى  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
لمعايير يذ ناجح للمراجعة الحسابات وتنف

  المحاسبية الدولية للقطاع العام

رأي مستوفى  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
لمعايير لمراجعة الحسابات وتنفيذ ناجح ل

  المحاسبية الدولية للقطاع العام

رأي مستوفى  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
لمعايير لمراجعة الحسابات وتنفيذ ناجح ل

  المحاسبية الدولية للقطاع العام

تقييمات جيدة مقدمة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات والتقارير المتعلقة بالتقييم المستقل وتنفيذ التوصيات في الوقت  : ٣-٢المؤشر 
  .المناسب وبصورة فعالة

  .يحدد الحقًا: خط األساس

  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
استنتاجات عالية األهمية لمراجعة   "١"

الحسابات وتنفيذ التوصيات في مدة 
أشهر من تاريخ صدور  ٦ أقصاها

  تقرير مراجع الحسابات؛
االستنتاجات والتوصيات األخرى   "٢"

شهرًا من  ١٢المنفذة ضمن مهلة 
  .تاريخ صدور تقرير مراجع الحسابات

  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
استنتاجات عالية األهمية لمراجعة   "١"

الحسابات وتنفيذ التوصيات في مدة 
أشهر من تاريخ صدور  ٦أقصاها 

  ر مراجع الحسابات؛تقري
ات األخرى ـوالتوصي اتـاالستنتاج  "٢"

شهرًا من  ١٢المنفذة ضمن مهلة 
 .تاريخ صدور تقرير مراجع الحسابات

  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
استنتاجات عالية األهمية لمراجعة   "١"

الحسابات وتنفيذ التوصيات في مدة 
أشهر من تاريخ صدور  ٦أقصاها 

  تقرير مراجع الحسابات؛
ستنتاجات والتوصيات األخرى اال  "٢"

شهرًا من  ١٢المنفذة ضمن مهلة 
  .تاريخ صدور تقرير مراجع الحسابات

  .النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة حول استراتيجية التقييم: خط األساس

  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
ن التوصيات منفذة ـائة مـي المـف ٧٠  "١"

  شهرًا؛ ١٢بشكل مرٍض ضمن مهلة 
لى جدول تقييم متكامل ونظام اإلبقاء ع  "٢"

  رصد لكافة أعمال التقييم؛
فادة من التقييمات ــدروس المستــال  "٣"

المتاحة بشكل آامل والتي تستخدمها 
  .األقاليم لتجديد برامجها وتحسينها

المعالم األساسية  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
  ٢٠١٥- ٢٠١٠الستراتيجية التقييم للفترة 

ساسية المعالم األ :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
  ٢٠١٥- ٢٠١٠الستراتيجية التقييم للفترة 

  .إدراك المخاطر والتخفيف منها بشكل أآبر: ٤-٢المؤشر 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨تفعيل نظام إدارة المخاطر في آافة أقسام المكتب في الفترة : خط األساس

ع عناصر ـجمي: ٢٠١١- ٢٠١٠دف ـاله
  النظام جاهزة ومدعمة

ع عناصر ـجمي :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
  نظام جاهزة ومدعمةال

ع عناصر ـجمي :٢٠١٥- ٢٠١٤الهدف 
  النظام جاهزة ومدعمة

  .الفعالية في تخطيط وتحضير وإدارة أعمال مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية: ٥-٢المؤشر 

  .في المائة من الوثائق الرسمية منشورة في وقتها ٦٥ :خط األساس

الوضع على حاله  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف   في المائة ٩٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف   في المائة ٩٠: ٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
  ٢٠١٣-٢٠١٢آما في الفترة 

المشورة القانونية المقدمة للمشارآين وأعمال التحضير داخل المكتب ذات اآلثار القانونية المهمة، بما في ذلك الوثائق  :خط األساس
  .المناسب الواجب تقديمها، آافية وفي الوقت

م المشورة ــتقدي :٢٠١١- ٢٠١٠ دفـاله
القانونية الكافية وفي الوقت المناسب في 

  جميع الحاالت

م المشورة ــتقدي :٢٠١٣- ٢٠١٢الهدف 
القانونية الكافية وفي الوقت المناسب في 

  جميع الحاالت

م المشورة ــتقدي :٢٠١٥- ٢٠١٤الهدف 
القانونية الكافية وفي الوقت المناسب في 

  يع الحاالتجم

  .تحسن اإلدارة ووظائف وضع السياسات لهيئات منظمة العمل الدولية : ٦-٢المؤشر 
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  .سير أعمال مجلس اإلدارة ولجانه وجدولها الزمني في الوقت الراهن: خط األساس

التوصل إلى توافق  :٢٠١١-٢٠١٠الهدف 
ة ـــل المنقحــاليب العمــول أســآراء ح
دارة والجدول ون دورات مجلس اإلـومضم
  الزمني

أساليب اعتماد  :٢٠١٣-٢٠١٢الهدف 
العمل المنقحة ومضمون دورات مجلس 

  اإلدارة والجدول الزمني المدرج

تنفيذ أساليب العمل  :٢٠١٥-٢٠١٤الهدف 
المنقحة ومضمون دورات مجلس اإلدارة 

  وتنفيذ الجدول الزمني بشكل آامل

ة الداخلية والخارجية الفعالة والناجعة بمساعدة الهيئات المكونة في تطبيق سياسات تقوم اإلدار: ٢٠١٥الوضع المنشود بحلول عام 
  .وبرامج العمل الالئق

  الموارد من أجل فترة التخطيط  -  خامسًا
لقد ظلت موارد الميزانية العادية قريبة من النمو الصفري بالقيم الحقيقية على مدى أآثر من عقد، وشهدت  .٩٥

الموارد من خارج  ازدادتو. مي بسبب آثار معدل أسعار الصرف بصورة أساسيةتقلبات في المستوى االس
والموارد من . لدوالربالقيمة اإلسمية لتقريبًا على مدى السنوات السبع الماضية  بمقدار الضعف الميزانية

وفي حين . خارج الميزانية موزعة على نحو غير متساٍو بين البلدان واألقاليم حتى عند مراعاة السكان والفقر
أن تكون آافية لالستجابة  أبعد عنلقيم الحقيقية، آانت هذه األخيرة ادة بسيطة في إجمالي الموارد باحصلت زي

 .للطلبات المتزايدة من الهيئات المكونة وثغرات الموارد في البرامج القطرية للعمل الالئق

ابتكار رئيسي بدأ خالل فترة السنتين  وآان هناك. يسعى المكتب إلى إيجاد أساليب لتصحيح هذا االختاللو .٩٦
وتمثل في إنشاء الحساب التكميلي للميزانية العادية، الذي يمكن استخدامه على نحو مرن  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 .وبتكلفة إدارية أدنى

وهناك . يمكن أن تكون زيادة الحساب التكميلي للميزانية العادية جزءًا مهمًا من االستجابة لثغرات المواردو .٩٧
من الفعالية والنجاعة في المستقبل، بما في ذلك الحاجة إلى اعتماد قدر أآبر  بالمزيدالدروس التي تعد عدد من 

من المرونة في تخصيص االعتمادات وتوفر موارد مضمونة في بداية فترة السنتين والحاجة إلى توازن 
 .م التقنيواالستثمارات في مجال المعارف واألدوات والدع شغيليةأفضل بين األنشطة الت

وقد . وهناك تسليم متزايد بأّن برنامج العمل الالئق هو استجابة فعالة لمشاآل الفقر والعولمة غير المتوازنة .٩٨
وفي الوقت نفسه، أدت األزمة إلى بعض الشكوك فيما . ضاعفت األزمة المالية واالقتصادية من االحتياجات
بضرورة إيجاد حٍل لهذه  تمامًا الجهات المانحة تسّلمو. يتعلق باآلفاق المستقبلية للموارد الطوعية اإلضافية

 .لتنبؤ مبدأ أساسي لهيكلية المساعدة الجديدةالقابلة لفالموارد : المشكلة

بشكل  بل إعادة توجيههاوتماشيًا مع إعالن العدالة االجتماعية، يجري استعراض استراتيجية حشد الموارد  .٩٩
جع المانحون على االنتقال إلى التمويل غير المخصص واتفاقات وسيش. صارم نحو مساعدة الهيئات المكونة

 .  لتنبؤ وآذلك المساهمة في الحساب التكميلي للميزانية العاديةلالقابلة والشراآة متعددة السنوات 

 ترّآزوسوف . ويزمع المكتب تكثيف الموارد المتاحة على عدد صغير من البرامج االستراتيجية األآبر حجمًا .١٠٠
األهداف االستراتيجية وتعزز العمل آفريق  تعبراالت الرئيسية في عمل منظمة العمل الدولية وعلى المج

وقد تكون البرامج الكبيرة في مجاالت من . وتسّلط الضوء على الحلول العملية الحتياجات الدول األعضاء
ثر فعالية من حيث التنفيذ قبيل قياس العمل الالئق وإدارة العمل والمنشآت المستدامة الصغيرة والمتوسطة أآ

 .مع مبادرات األمم المتحدة األآبر حجمًا ًاوأسهل اتساق

ويرد في الجدول أدناه سيناريو محتمل للموارد، يرتكز على نمو حقيقي صفري للميزانية العادية في الفترة  .١٠١
المائة في  في ٢وبحوالي  ٢٠١٣- ٢٠١٢في المائة في الفترة  ١٫٥يتبعه نمو حقيقي بحوالي و، ٢٠١١- ٢٠١٠
في المائة سنويًا، باالستناد إلى التجربة  ٧ويقدر نمو موارد التعاون التقني بحوالي . ٢٠١٥- ٢٠١٤الفترة 

 ٢٠١١- ٢٠١٠في الفترة  مليون دوالر ٩٠ الحساب التكميلي للميزانية العادية يتوقع أن يبلغالحديثة، في حين 
التنقيح على مدى فترة هذا السيناريو  وقد يستدعي. ينفي المائة في آل فترة سنت ٥٠ويرتفع بعد ذلك بنسبة 

، لكّن الدور القوي الذي ُيتوقع من برنامج العمل الالئق أن يلعبه في مواجهة األزمة يشير إلى أنه من التخطيط
 .الحكمة التحلي بتفاؤل حذر في هذه المرحلة
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موارد الميزانية  الفترة
 العادية

لحساب التكميلي ا 
 لعاديةللميزانية ا

الموارد من خارج  
 الميزانية

المجموع 

2008–09  642 42 350 1 037 
2010–11  642 90 425 1 157 
2012–13  652 135 460 1 247 
2014–15  665 200 525 1 390 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  جميع األرقام هي نفقات مقدرة بماليين الدوالرات األمريكية حسب التكاليف وأسعار صرف العمالت في

وبموجب هذا السيناريو، ستظل الموارد من خارج الميزانية تتزايد آنسبة من الميزانية العادية، مرتفعة من  .١٠٢
بيد أّن الموارد من خارج الميزانية، بوصفها نسبة من مجموع . في المائة ٧٩في المائة إلى زهاء  ٦٠حوالي 

وتنخفض . في المائة ٣٨و ٣٥ية العادية، تظل عند نسبة تتراوح بين الموارد بما فيها الحساب التكميلي للميزان
في المائة من مجموع الموارد في حين يرتفع الحساب  ٤٨في المائة إلى  ٦٢نسبة الميزانية العادية من 

 .في المائة ١٤في المائة إلى حوالي  ٤التكميلي للميزانية العادية مما يقرب من 

 :قة عن استراتيجية الموارد هذه وعن هذا السيناريو، ومنها ما يليوهناك عدد من المزايا المنبث .١٠٣

زيادة الموارد المرتبطة مباشرة باألولويات التي حددها مجلس اإلدارة والمؤتمر، وتشجيع المانحين على  
  .توفير الموارد التي يمكن اتساقها بشكل أآثر مرونة مع تلك األولويات

  .تشغيليةانخفاض تكلفة تنفيذ األنشطة ال 

  .المرونة في االستجابة للتطورات االقتصادية واالجتماعية واحتياجات الهيئات المكونةتزايد  

بتشجيع أساليب العمل الجديدة، والسيما التعاون فيما بين القطاعات وبين الوحدات  لكبرىقيام البرامج ا 
  .الميدانية وتلك الموجودة في المقر

-٢٠١٠أن يصادق على إطار السياسة االستراتيجي للفترة جلس اإلدارة إلى تدعو م قد ترغب اللجنة في أن .١٠٤
 .، مع األخذ في االعتبار وجهات النظر المعرب عنها خالل مناقشته٢٠١٥
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 .١٠٤الفقرة : نقطة يتخذ قرار بشأنها 
  


