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 مجلس اإلدارة
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TC لجنة التعاون التقني
من أجل اتخاذ قرار 

 

 األعمال جدول من األول البند

  المكونة  الثالثية تنمية قدرات الهيئات
 لمنظمة العمل الدولية

 لمحـة عامـة

  شمولةالقضايا الم
بناء قدرات الهيئات المكونة بهدف  فياستراتيجية التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية  يتمثل عنصر أساسي في

. في التخطيط االجتماعي واالقتصادي الوطني يعتد بهتحقيق الواليات الخاصة بها ووالية المنظمة والقيام بدور 
ية أصًال العديد من مساعي بناء القدرات المؤسسية، بيد أن األمر ويشمل برنامج التعاون التقني لمنظمة العمل الدول

وتبحث الوثيقة مبادرات تنمية . يستلزم وضع المزيد من هذه المبادرات لضمان أقصى أثر وقيمة للموارد المنفقة
، قدراتالقدرات لدى منظمة العمل الدولية والدروس المستخلصة وتقترح عددًا من التدابير لتحسين نهج تنمية ال

  .ي تعتمده منظمة العمل الدوليةالذ

  االنعكاسات السياسية
 .في التعاون التقني والترآيز على تنمية القدرات المؤسسية تنمية القدرات إدماج

  االنعكاسات المالية
 .ال شيء إذا اتخذت إجراءات في المستقبل تتمشى مع تخطيط العمل القائم على النتائج

  القرار المطلوب
 .١٨الفقرة 

 اإلحاالت إلى سائر وثائق مجلس اإلدارة وصكوك منظمة العمل الدولية
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  مقدمة
، استراتيجية تعاون تقني معززة ٢٠٠٩نوفمبر / في تشرين الثاني ٣٠٦اعتمد مجلس اإلدارة في دورته  .١

وتمثل أحد العناصر الرئيسية الثالثة في هذه االستراتيجية في تعزيز بناء قدرات . ١لمنظمة العمل الدولية
. ٢اون التقني بهدف تقوية دورها في صنع السياسات االقتصادية واالجتماعيةالهيئات المكونة عن طريق التع

وفي هذا الصدد، طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد وثيقة عن بناء القدرات بوصفها وسيلة من وسائل 
 . لتقديمها إلى الدورة الحالية للجنة ،التعاون التقني

  مفهوم تنمية القدرات
عملية يحصل من خاللها األفراد "أنها  والمتعارف عليه. يم التعاون التقني المعاصرصم ٣تحتل تنمية القدرات .٢

وتقوية هذه القدرات والحفاظ وتحقيقها والمنظمات والمجتمعات على القدرات الالزمة لوضع أهدافهم اإلنمائية 
منافعه وآثاره إال في  هرتظتنمية القدرات على أنها استثمار طويل األجل قد ال  وُينظر إلى ".عبر الزمن عليها

وهناك أسئلة مهمة . تولي زمام األموروتصب تنمية القدرات ترآيزًا أساسيًا على . األمدين المتوسط والطويل
حول الجهة التي يتعين تزويدها بالقدرات وماهية القدرات التي يتعين تنميتها وألي غرض، ينبغي أن يحددها 

ويمكن لتنمية القدرات . ستفيدة من عمليات التدخل لتنمية القدراتأصحاب المصلحة الرئيسيون والجهات الم
من (والقدرات الوظيفية ) في ميادين من قبيل العمالة والضمان االجتماعي والصحة(أن تشمل القدرات التقنية 

ن يعتبر وفي حي. ويمكن تنفيذها أيضًا بأساليب عدة. ٤)قبيل القيادة واإلدارة المالية والشراآة وبناء العالقات
وتقوية  بالممارسةالتعلم على أفضل وجه من خالل بناء القدرات  يتحقق نأ يمكن، التدريب نهجًا مشترآًا

العالقات والشراآات ودعم البحوث وتقاسم المعارف والمشارآة في مجتمعات الممارسات ومبادرات التعلم 
التي تمنح القدرات لألفراد  ،لتعلمبين بلدان الجنوب والتدريب أثناء الوظيفة وغير ذلك من تقنيات ا

 .والمؤسسات لمواجهة تحديات التنمية

  تنمية القدرات في سياق منظمة العمل الدولية
ويدعو إعالن منظمة . تبنت منظمة العمل الدولية هذا المفهوم لتنمية القدرات ضمن سياقها الثالثي الخاص .٣

القيام، حيثما آان "عادلة إلى تقديم التعاون التقني بهدف العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة 
ذلك ضروريًا، بدعم بناء القدرة المؤسسية للدول األعضاء وللمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللمنظمات 

ينبغي لجهود و .٥"الممثلة للعمال، بهدف تسهيل وضع سياسة اجتماعية متسقة ووجيهة وتحقيق تنمية مستدامة
لألمم " توحيد األداء"بدورها الهيئات المكونة للمشارآة على نحو أآثر فعالية في إطار  تهيئت أن بناء القدرا
ويشدد اإلعالن في هذا الصدد على أنه ينبغي لتنمية القدرات أن تمكن الهيئات المكونة من تنفيذ . المتحدة

 .الواليات الخاصة بها وآذلك تحقيق أهداف المنظمة

، من المكتب أن يقوم بجملة أمور من بينها ٢٠١٠مارس / في آذار ٣٠٧دورته  وطلب مجلس اإلدارة في .٤
تعزيز برمجة نتائج محددة للبرامج القطرية للعمل الالئق لضمان بناء القدرات المؤسسية لصالح الهيئات "

 

   . ٢٢٧، الفقرة GB.306/PV :الوثيقة   ١

   .GB.306/TC/1 :الوثيقة   ٢

. قدراتفبناء القدرات معرف على أنه وسيلة تحقيق تنمية ال": تنمية القدرات"مع تعبير " بناء القدرات"يتداخل تعبير    ٣
  .والتعبيران مستخدمان في هذه الوثيقة حسب مقتضى الحال

  : انظر   ٤
UNDP: Enhancing the UN’s contribution to national capacity development: A UNDG position 
statement (New York, 2006). 

  ".٢)"أ(، الجزء ثانيًا ٢٠٠٨لة، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عاد   ٥
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وحسب  المكونة بهدف تقوية مشارآتها في عملية البرامج القطرية للعمل الالئق وفي التخطيط اإلنمائي آكل،
 .٦"مقتضى الحال، تقوية تنسيق المساهمات من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

. مجموعة التعاون التقني الحالية لمنظمة العمل الدولية إلى حد آبير بالفعل من عناصر تنمية القدرات وتتألف .٥
منظمات الهيئات المكونة في والسواد األعظم من عمليات التدخل هذه يشمل تنمية القدرات التقنية لألفراد في 

 داف تنمية القدرات المبينة أعالهولتحقيق أه. مجاالت موضوعية تندرج ضمن والية منظمة العمل الدولية
بد من أن ينصب المزيد من الترآيز على تدابير مؤسسية  ال وجعل تأثير تنمية القدرات يحقق أقصى مداه،

ويضطلع مرآز . المكونة وضمن مواقع ثالثيةالهيئات رادى على السواء لصالح ف ،مستهدفة لتنمية القدرات
بالفعل بدور يعتد به في تقديم التدريب من أجل ) مرآز تورينو(التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية 

 .تنمية القدرات، ويمكن زيادة تطوير دوره في تعزيز تنمية القدرات المؤسسية

  تنمية القدرات لصالح الحكومات

تنمية حيث من  الحكومية الوطنية المسؤولة عن تحقيق أهداف العمل الالئقدارات اإللف احتياجات تخت .٦
ومنظمة العمل الدولية . وهي تشمل مجموعة واسعة من المؤسسات والمواضيع التقنية ،القدرات بين بلد وآخر

. ٧د إلى طلبات حكومية محددةستناالإما على نحو مستقل وإما با ،حتياجاتاالضالعة في عمليات مرآزة لتقييم 
 :وتشير عمليات التقييم هذه إلى المجاالت العامة التالية حيث يمكن توسيع نطاق تنمية القدرات

  . تقوية البيئة القانونية من خالل عملية تشارآية لسن القوانين وإطار مؤسسي من أجل إدارة العمل  )أ(

ظم الوطنية لتفتيش العمل فيما يتعلق على السواء إنفاذ تشريعات العمل، وأبرز ذلك من خالل الن  )ب(
  . بظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين

  . ٨الوطنية والعمالة وضع وتنفيذ وتقييم سياسات العمل  )ج(

تحسين اإلطار السياسي والتشريعي للمساواة بين الجنسين في عالم العمل وإنفاذ القوانين التي تتناول   )د(
  . ٩م التمييز والمساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساويةمجاالت من قبيل عد

استحداث مخططات وطنية للتدريب والمهارات وخدمات التوظيف وخدمات معلومات سوق العمل   )ه(
  .ونظم الضمان االجتماعياإلحصائية  والخدمات

 

تمت متابعة هذا القرار من خالل اإلرشاد المناسب الذي يندرج في النسخة ). ب(٢٣٨، الفقرة GB.307/PV: الوثيقة   ٦
  .المنقحة لدليل البرامج القطرية للعمل الالئق

ت إدارة العمل وتفتيش العمل على سبيل المثال، تضطلع منظمة العمل الدولية بعمليات تقييم قطرية الحتياجا   ٧
آما في أنغوال والصين وهايتي وآينيا (باالستناد إلى طلبات حكومية تشمل إجراء مشاورات مع الشرآاء االجتماعيين 

آما استحدثت أداة تشارآية للتدقيق في المساواة بين الجنسين ). والفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة
في ) من قبيل موظفي وزارة العمل أو هيئة تفتيش العمل(للتقييم الذاتي يشرك مباشرة الهيئات المكونة  باالستناد إلى نهج

آما أجري تدقيق تشارآي للمساواة بين الجنسين في باآستان . وضع مجموعة من التوصيات الملموسة والقابلة للتطبيق
  .واالتحاد الروسي وسري النكا واليمن

. لدولية المساعدة إلى عدد من بلدان غرب أفريقيا في مجال وضع سياسات العمل الوطنيةقدمت منظمة العمل ا   ٨
تشمل (وينكب المكتب على تحسين قدرة الحكومات على أن تضع على سبيل المثال سياسات متسقة للتجارة والعمل 

أو ) في أذربيجان وقيرغيزستانآما (وسياسات عمالة الشباب ) البلدان الرائدة بنغالديش وبنن وغواتيماال وإندونيسيا
  .اإليدز في مكان العمل/ سياسات بشأن السالمة والصحة المهنيتين وفيروس نقص المناعة البشرية

ما تقوم به منظمة العمل الدولية من بحوث تشريعية وبناء قدرات موظفي وزارات العمل وهيئات وقضاة تسوية    ٩
ما يقوم المكتب باستحداث مواد تدريبية لصالح مفتشي العمل بشأن آ. النزاعات، يتضمن مكونات تتناول الجنسين

، المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق: وبصورة عامة، انظر مكتب العمل الدولي. المساواة بين الجنسين
  .٢٠٠٩، جنيف، ٩٨التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
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تقديم خدمات أعلى لنظم لاالمؤسسات الحكومية وتحسين " تحديث" على ، تعكف الدول األعضاءعلى العمومو .٧
. جودة وأآثر فعالية من حيث التكلفة، تصبح أآثر فأآثر متاحة للمستخدمين النهائيين وتستجيب الحتياجاتهم

 .والقدرات المؤسسية الموارد البشرية تنمية قدراتواألهم من ذلك هو أن هذا األمر يشمل 

 تنمية القدرات لصالح منظمات أصحاب العمل

أصحاب بء منظمات أصحاب عمل قوية ومستقلة وتمثيلية حجر األساس في البرنامج الخاص لطالما آان بنا .٨
ويبين تحليل . العمل في منظمة العمل الدولية، الذي يديره مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

ت االحتياجات، الذي أجراه برنامج التعاون التقني في مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل، أن احتياجا
 : الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من منظمات أصحاب العمل يمكن أن تجمع في ثالث فئات رئيسية هي

  السديدة؛ والصفة التمثيلية واإلدارةتقوية التنظيم   )أ(

  ؛تقوية النفوذ السياسي  )ب(

  .تقوية الخدمات المقدمة مباشرة إلى األعضاء  )ج(

بع لمكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل والموجه إلى منظمات أصحاب ويترآز برنامج تنمية القدرات التا .٩
تقوية اإلدارة السديدة؛ إدارة العضوية واالحتفاظ بها  :العمل، على القدرة المؤسسية ويتصدى لقضايا من قبيل

 ؛وتوسيعها؛ تكوين اإليرادات؛ تصميم وتطوير وتقديم الخدمات إلى األعضاء، بما في ذلك خدمات التدريب
باإلضافة إلى ذلك، يقدم بناء . تنمية الموظفين؛ البحوث والمعلومات؛ التوعية والتواصل وممارسة الضغط

وفي . اإلقليميةالقدرات في مجاالت أخرى من والية منظمة العمل الدولية عن طريق الوحدات التقنية والهياآل 
. مفيدًاعمل الدولية في تورينو إسهامًا هذا السياق، يعتبر إسهام مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة ال

ستحدث العديد من األدوات والمنتجات ويجري اختبارها وتستخدم لتنمية القدرات بالتعاون الوثيق مع مكتب وُي
ويستكمل برنامج أصحاب العمل في مرآز تورينو . األنشطة الخاصة بأصحاب العمل في مرآز تورينو

ب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل من خالل استراتيجية تدريب قائمة على برنامج التعاون التقني التابع لمكت
 . تحليل وتخطيط االحتياجات المشترآة

وأولوياتها من حيث بناء  والبرامج القطرية للعمل الالئق وسيلة مهمة بدورها من أجل تحديد االحتياجات .١٠
وبالنظر إلى . مكونة على المستوى القطريوال سيما في المجاالت التي تظهر فيها مصالح الهيئات ال القدرات،

البرامج القطرية للعمل الالئق بوصفها آلية البرمجة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، هناك أيضًا حاجة  دور
وتمثل البرامج القطرية للعمل . إلى بناء قدرات منظمات أصحاب العمل للمشارآة في تصميمها وتنفيذها

ملة بأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على المستوى القطري، فرصة الالئق من خالل صلتها المحت
حقق هذا األمر توحتى ي. إضافية سانحة لمنظمات أصحاب العمل للمساهمة في البرنامج اإلنمائي الوطني

 . بها أمر أساسي ًا، فإن قدرتها على أن تكون شريكة إنمائية موثوقبنجاح

بأصحاب العمل إسهامًا يعتد امج التعاون التقني التابع لمكتب األنشطة الخاصة وعلى مر السنوات، أسهم برن .١١
والمشاريع، بات في ونتيجة لشتى التدخالت . ١٠به في بناء منظمات أصحاب عمل قوية ومستقلة وتمثيلية

 لصالحإمكان منظمات أصحاب العمل في العديد من البلدان أن تؤثر في الحكومات لتحسين بيئة األعمال 
وفي االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال، برزت هذه المنظمات وتطورت لتمثل وتخدم . مستدامةالمنشآت ال

. بها في السياسة والحوار االجتماعي على الصعيد الوطني ًاالقطاع الخاص المتنامي وأصبحت شريكة موثوق
، أعضائهاتقديم خدمات وأدوات إلى وقامت منظمات آثيرة منها بتقوية الهياآل والعمليات المؤسسية وتطوير و

باإلضافة إلى . أو استبقاء أعضاء جدد أو موجودين/آان من شأنها أن ساعدت على توليد الدخل واجتذاب 
ذلك، استحدث مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل وتقاسم مجموعة من المعارف واألدوات والموارد 

 .١١لمتاحة الستخدام الهيئات المكونةا ،بشأن شتى جوانب عمليات منظمات أصحاب العمل

 

- ٢٠٠٦، للفترة )GB.295/PFA/13الوثيقة ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤البرنامج للفترة تنفيذ : مكتب العمل الدولي: انظر   ١٠
  .)GB.307/PFA/2الوثيقة ( ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، للفترة )GB.301/PFA/2الوثيقة ( ٢٠٠٧
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  بناء القدرات لصالح منظمات العمال

ل الحرة والمستقلة هي جهات شريكة رئيسية في ضمان مشارآة العمال في وضع سياسة امنظمات العم .١٢
وتحدد منظمات العمال األولويات والتحديات المستقبلية من خالل عملية ديمقراطية . اجتماعية واقتصادية

مع متابعة على المستوى  بالترافق ،مؤتمراتهااءها، وتضع عادة برامج العمل وخطط العمل خالل تشرك أعض
وقد حددت منظمات العمال االحتياجات العامة التالية . القطاعي وعلى مستوى مكان العمل، حسب الطلب

  :المتعلقة بالقدرات

  ؛متينة ومستقلة وديمقراطية وتمثيلية بناء نقابات عمال )أ(

  ؛على الصعيد العالمي لعمالاتضامن تعزيز  )ب(

  ؛تعميم مشارآة النساء واألقليات والشباب في نقابات العمال )ج(

  .تنظيم األعضاء الجدد )د(

في االقتصاد  على إجراءات أساسية جدًا ترمي إلى تنظيم العمال نقابات العمالوينطوي تطوير معظم قدرات  .١٣
 ،نوعًا ما وموسعةوهناك برامج أخرى معقدة . نقابية في مكان العملأو إنشاء هيكليات  المنظم وغير المنظم

ويجري . في النقابات تنظيمهمتثقيف العمال أو  إداراتمشاريع تنظمها بشكل أساسي  استحداثتقوم على 
 ويشكل تثقيف العمال. بناء القدرات في مراآز العمل الوطنية وفي الهيكليات العالمية واإلقليميةلإعداد شبكات 

مكونًا مهمًا من هذه السياسة، تزود من خالله النقابات أعضاءها بأدوات ترمي إلى زيادة القدرة على المشارآة 
الوطنية والدولية المرتبطة بالسياسات االقتصادية  وفيما يتعلق بالقضايابفعالية في عمليات المفاوضة الجماعية 

لية ومراآز تدريب النقابات تدعم البحوث وتثقيف العمال إّن المعاهد العمالية والجامعات العما. واالجتماعية
الهيكليات (االتجاه العامودي في أو ) الهيكليات الميدانية(االتجاه األفقي في وتقدم خدماتها إلى النقابات سواء 

  ).القطاعية

للتثقيف مج أوسع برنا ١٢لعمل الدوليةاالتابع لمنظمة  تورينوويقدم مكتب األنشطة الخاصة بالعمال في مرآز  .١٤
، وهو يقدم دورات تدريبية متقدمة ويصدر مواد تدريبية وينظم مشاريع تثقيفية ويوفر خدمات النقابي

بشكل خاص على معايير العمل الدولية والحرية النقابية وبرنامج العمل الالئق لمنظمة  ويرآز، استشارية
آما تشمل مبادرات عالمية مهمة جديدة الشبكة . لنقابات في البلدان الناميةل وهي موجهة أساسًاالعمل الدولية، 

تتلقيان دعمًا نشطًا من مكتب األنشطة الخاصة  اوهم ،١٤وجامعة العمل العالمية ١٣العالمية للبحوث النقابية
  .بالعمال

  الدروس المستخلصة والخطوات القادمة
القدرات  لتنمية ًاعام ًانهجونة ومن خالل التعاون التقني، حددت المنظمة بالفعل، بالتشاور مع الهيئات المك .١٥

وفي حين تهدف معظم التدخالت المتعلقة بتنمية القدرات إلى . للهيئات المكونة على السواء التقنية والمؤسسية
بناء القدرة التقنية في مجال موضوعي معين، طور عدد من البرامج التقنية ومكتب األنشطة الخاصة 

. هجًا لتلبية االحتياجات المؤسسية األساسية للهيئات المكونةمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال ُنبأصحاب الع
حاجة إلى وقد أفضت هذه الجهود إلى مؤسسات عمالية أقوى في عدد من الحاالت، رغم أنه ال يزال هناك 

ة والمساهمة في تحقيق لالضطالع بوالياتها األساسي لصالح الهيئات المكونة القدراتالمزيد من تنمية 
أطر عمل  من ١٠٢لزهاء مؤخرًا وفي تحليل أجراه المكتب . ١٥األهداف التنظيمية والتنموية األوسع نطاقًا

منها تعكس األهداف االستراتيجية األربعة جميعها لمنظمة  ٢٨لوحظ أن األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، 

 
  .http://actrav.itcilo.org/index_en.php: انظر   ١٢
  ./http://www.gurn.info/en: انظر   ١٣
  ./http://www.global-labour-university.org: انظر   ١٤
 ٢٠١٠مارس / انظر مناقشة دور البرامج القطرية للعمل الالئق في استراتيجية التعاون التقني المعززة في آذار   ١٥
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ة أهداف، مما يعني أن أآثر من نصف أطر عمل األمم المتحدة إطارًا منها تعكس ثالث ٣٩العمل الدولية وأن 
 بيد أن التحليل ذاته بّين أنه. للمساعدة اإلنمائية تعكس جميع أو معظم األولويات الكبرى لمنظمة العمل الدولية

 في حينو. إطارًا آخر ١٤وشارآوا بحد أدنى في . إطارًا ٢٥لم يشارك الشرآاء االجتماعيون مباشرة إال في 
في  ةآامل مشارآةإلى عوامل متعددة، يشكل انعدام القدرة على المشارآة  النقص في المشارآةيعود هذا 

عملية وضع أطر عمل األمم  الضلوع بقدر أآبر فيالعملية سببًا رئيسيًا لعدم تمكن الهيئات المكونة من 
  .١٦المتحدة للمساعدة اإلنمائية

المكاتب الميدانية  ، أجرتهان المبادرات المتعلقة بتنمية القدراتبشأحديثة العهد دراسة استقصائية  وتبّين .١٦
عدد من مواطن القوة الرئيسية التي يمكن االستناد ومراآز الوحدات التقنية في منظمة العمل الدولية، وجود 

  :ما يلي هي تشملو. تطوير القدرات المؤسسية على نحو أفضل لتحقيقإليها 

هناك توافق . بناء القدرات لتحقيقأسلوب أولي جيد هي ا منظمة العمل الدولية هج التدريب التي تعتمدهُن )أ(
م التفاعلية التي وضعها مرآز تورينو تحظى بتقدير آبير من جانب ليب التعلأّن أسامفاده في اآلراء 

 ويلقى. مجال التدريب الهيئات المكونة، وتشكل قيمة مضافة حقيقية إلى النهج الذي تتبعه المنظمة في
يتيح للممارسين من مختلف األقاليم التعلم الواحد من  أنه أيضًا إذالثناء تورينو  مرآز النهج المتبع في

وفي الوقت نفسه، تبرز الحاجة إلى تقديم المزيد من التدريب في الميدان بدعم من مرآز . اآلخر
  .تورينو

تقدم جميع . منظمة العمل الدولية اولهاتتنتنمية القدرات متاحة تقريبًا لكل موضوع من المواضيع التي  )ب(
دورات تدريبية وآتيبات وأدلة ومضمون بشأن التعلم اإللكتروني، آلها  استحداثالقطاعات تقارير عن 

ويتلقى التدريب التقني في الميدان . بكل منهاالهيئات المكونة بشأن المواضيع الخاصة  موجهة إلى
  .ها مرآز تورينوالدعم من مزيج جيد من الدورات التي يقدم

القدرة المطورة بعد  نمو هجًا ابتكارية لضمان استمرارفيما يتعلق باالستدامة، يضع عدد من البرامج ُن )ج(
مع المؤسسات األآاديمية التي تشرف على  المشارآة تلقد أثبت. لتعاون التقنياتدخل  عملية نهاية

وبرامج  ،عات للممارسة عبر شبكة اإلنترنتم افتراضية ومجتمإنشاء مراآز تعلو ،أنشطة بناء القدرات
مثل تلك المضطلع بها في إطار  ،منتظم على أساستدريب المدربين وبرامج متعلقة بتجديد الشهادات 

الملكية الوطنية لتنمية  أنها نماذج ناجحة لضمان االستدامة وتعزيز ،"ابدأ مشروعك بنفسك" عملية
انيين أنه استراتيجية ناجحة للنهوض بمعايير العمل الدولية وقد برهن تدريب القضاة والبرلم. القدرات

  .من خالل المؤسسات الوطنية المستدامة

ولكّن الدراسة االستقصائية أشارت إلى عدد من التحديات التي ينبغي للجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية  .١٧
االضطالع  علىالمكونة  الهيئات سساتفي بناء القدرات أن تتصدى لها، إذا أريد لها أن تؤثر على قدرة مؤ

  :وهي تشمل ما يلي. في التنميةالمساهمة بوالياتها األساسية و

في حين يجري االضطالع بعمليات التقييم في بعض الحاالت في سياق البرامج القطرية للعمل الالئق  )أ(
الهيئات  ما ترىبسيط بشأن  اءاستقصإلى  إّال تستند ال والمبادرات الكبرى لتنمية القدرات، فهي غالبًا ما

ونتيجة . وليس إلى تحليل موضوعي بشأن مواطن القوة والضعف في القدرات أنها تحتاج إليهالمكونة 
وفي هذا الصدد، من المهم . أحيانًا مع االحتياجات المؤسسية الفعليةتنمية القدرات ذلك، ال تتمشى 

 ويرآز. الوفاء بوالية المنظمةت المكونة والحاجة إلى التمييز بين االحتياجات المؤسسية األساسية للهيئا
على المسائل التقنية والخدمات  ،الجزء األآبر من نهج منظمة العمل الدولية بشأن تنمية القدرات

وفي حين تتسم هذه البرامج باألهمية، فإّن . البرنامجية األساسية من قبيل البرامج القطرية للعمل الالئق
واليات  تحققالقدرات المؤسسية الرئيسية، هي الوحيدة التي يمكنها أن  لكمتتي الهيئات المكونة ال

  .تنظيمية وواليات تنموية أوسع نطاقًا على األجل الطويل

برامج ومشاريع  تنطويما  عادة. مجزأة على طول الخطوط المواضيعية ال تزال تنمية القدرات )ب(
، مما يؤدي إلى تدريب األفراد منسقةكون أحيانًا غير القدرات، غير أنها ت على بناءالتعاون التقني 

 تنسيقًاوينبغي تنسيق الجهود المبذولة في تنمية القدرات . نفسهم على مجموعة واسعة من المواضيع
  .تآزري بأسلوبلقدرات ابناء نشاط أفضل لضمان أن تحصل الجهات المتلقية على 

 
عاون التقني لمنظمة العمل الدولية والهيكل الثالثي في سياق عملية إصالح األمم انظر مناقشة استراتيجية برنامج الت   ١٦
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القدرة التقنية  أن تكونال بد من . مؤسسيةالقدرة ال ن خاللتحتاج إلى أن تكون مدعومة مالقدرة التقنية  )ج(
اإلرادة السياسية لضمان  تجنيدمع القدرة على حشد الموارد وتصميم التدخالت وإدارتها، ومتناسبة 

  .القدرات تكاثراالستدامة و

المؤسسات، تؤدي  في عدد من. خيار الجهات المتلقية لتنمية القدرات خيارًا استراتيجيًا على الدوام ليس )د(
ومن شأن . تنمية القدرات أنشطةثقافة األقدمية إلى تدريب نفس األشخاص رفيعي المستوى أو تلقيهم 

حصول جهات يعني وفي حاالت أخرى، . ذلك أن يفضي إلى عبء على آاهل بعض آبار الموظفين
ريعة في القدرات الموظفين يمكن أن يؤدي إلى خسارة س دورانقليلة جدًا على تنمية القدرات أن 

وُينظر إلى بعض التدخالت، السيما التدريب والدورات الدراسية، من وقت آلخر على أنها . المكتسبة
. تتمشى مع االحتياجات االستراتيجية للمؤسسات المعنية تمنح آهدية، وليس على أساس أنها" ميزة"

قاء، وينبغي ألصحاب المصلحة أن ر االنتيوينبغي للتدخالت المتعلقة بتنمية القدرات أن تحّسن معاي
تنمية القدرات  المستفيدة منيشارآوا بشكل أآبر في عمليات التقييم والتصميم لضمان أن تقوم الجهات 

  .واستخدامها بتعزيز هذه القدرات

شأن يلي معظم التدريبات دراسات استقصائية ب. تقويةرصد وتقييم بناء القدرات بحاجة إلى  ال يزال )ه(
االنطباع المباشر للمشارآين في التدريب، لكنها ال تقدم معلومات  ون، تكون خير دليل علىرضا الزب

 بذل وتبرز الحاجة إلى. أو استخدامها لتحقيق نتائج التنمية عما إذا آان قد جرى تعزيز القدرات وافية
األداء المتزايد "(والوصول إلى نتائج القدرات ") التدريب المقدم("المزيد من الجهود لتجاوز النتائج 

. من خالل الدراسات االستقصائية بشأن المتابعة ودراسات التقصي وتحليالت األثر") للهيئة المكونة
وينبغي لمكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل أن يدعما مثل هذه 

  .الشرآاء االجتماعيين ةالمبادرات في حال

بالتالي أن وينبغي تنمية القدرات في استراتيجيات التعاون التقني،  إدماجينبغي . يبقى التمويل تحديًا )و(
الجودة أن  لمراقبةويتوجب على اإلجراءات القائمة . كون جزءًا ال يتجزأ من أي برنامج أو مشروعت

تضمن إدراج تنمية القدرات في استراتيجيات التعاون التقني وأن تراعي بعض الدروس المستخلصة 
ولكن، هناك عدد من البرامج المكرسة بشكل خاص لتنمية القدرات، السيما تنمية القدرات . الهأع

. من نقص التمويل إلى حد آبير تعانيالمؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال، ال تزال 
هلة حيث إنها مؤ ،نتائج عالمية في خطة العمل القائمة على النتائج بوصفهاهذه البرامج  وصيغت
سواء عن طريق الحساب التكميلي للميزانية العادية أو الموارد من خارج  من خارج الميزانية للتمويل
وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعزز قاعدة البينات بشأن أهمية الهيئات المكونة وأثرها في . الميزانية

ت الناجحة لتنمية القدرات  تعزيز التنمية الوطنية واالستناد إلى الدروس المستخلصة من التدخال
ووضع المزيد من برامج ومشاريع تنمية القدرات القائمة على النتائج والمتسقة مع حصائل منظمة 

  .العمل الدولية

  :بأنفي ضوء ما ورد أعاله، قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة  .١٨

التعاون  ية القدرات في برامجإجراءات تنم تدرجيطلب من المكتب اتخاذ خطوات ملموسة تضمن أن  )أ(
  التقني؛

يشجع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على المشارآة بشكل آامل في النهج القائم على النتائج  )ب(
وبالنسبة إلى الشرآاء االجتماعيين، ينبغي . بشأن تنمية القدرات لضمان الملكية واألثر واالستدامة

ب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة وضع مثل هذه البرامج بدعم من مكت
  بالعمال؛

التمويل  وعلى توفيريشجع المانحين على دعم الدور االستراتيجي الذي تضطلع به الهيئات المكونة  )ج(
مع عملية تخطيط العمل  األساسية، وبما يتسقلتدابير تنمية القدرات، بما في ذلك القدرة المؤسسية 

  .النتائجعلى  ةالقائم
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