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تمهيدتمهيد
 ،٢٠١٥-٢٠١٤إّن مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 

تستجيب للنداءات الملحة  ،التي أعرضها في هذه الوثيقة
والمتكررة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، المطالبة 

 التمّيز التقني لعالم العمل مرآزالمنظمة  لجعللتغيير باإلصالح وا
ة يتحليالت سياسمن  يقدمهالكيان المرجعي الملتمس لما و

بها وذات  ًاموثوق المنظمة داعيةعالية الجودة، ولكون  وخدمات
أال وهو  األسمىعن هدفها  دفاعًا ،على الساحة الدولية نفوذ

  .العدالة االجتماعية
التزام منظمة العمل الدولية  تعّبر عنوهذه المقترحات ال 

باالضطالع بأنشطتها بأآبر قدر من الفعالية واألثر فحسب، بل 
  .هي تستعرض طرائق تطبيق ذلك

والمقترحات المعروضة اآلن أمام مجلس اإلدارة استفادت 
لالستعراض التمهيدي لهذه بشكل آبير من مناقشة المجلس 

تبادل ، باإلضافة إلى ٢٠١٢نوفمبر / في تشرين الثاني المقترحات
بشأن االلتزام باإلصالح الذي يجري تطبيقه حاليًا والذي  اآلراء

من شأنه أن يرسي اإلطار التنظيمي لتنفيذ البرنامج والميزانية 
 لفكرةوقد قدمت هذه المناقشات دعمًا آبيرًا . ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

أعيد الترآيز على عدد محدود من مجاالت األهمية القصوى التي 
تحتل مرآزًا  وباتت تحديدها على ضوء اآلراء المعرب عنها

ومن شأنها أن تمّكن منظمة العمل الدولية . أساسيًا في مقترحاتي
توفير آتلة حرجة من الجهود والموارد من أجل الترآيز على  من

، ويمكنها أن تؤدي دورًا مهمًا في العمل حقًا المسائل األساسية
تكون آافة الجهات الفاعلة في مكتب  حيثبفي المكتب،  فتالمتكا

  .فعليًا" متحدة في األداء"العمل الدولي 
ومما ال شك فيه أّن ممثلي الحكومات وأصحاب العمل 

قيمة مشروع البرنامج  سيقدرونوالعمال في مجلس اإلدارة 
مواجهتها في عالم  يتعين عليهمالوقائع التي  على ضوءوالميزانية 

. ، مع آل ما تحمله من تحديات وإمكانياتبكل منهمالعمل الخاص 
ونحن ندرك تمامًا أّن تلك الوقائع تتغير بوتيرة لم نشهدها من 

وتداعيات االضطراب الذي أصاب . منا للعديدقبل، وأنها قاسية 
واألهم من . ال تزال جلية اليوم ٢٠٠٨االقتصاد العالمي في عام 

الدولية توحيد ذلك أّن الوضع الراهن يستلزم من منظمة العمل 
 تستقيم عالقةالجهود التي تبذلها هيئاتها المكونة الثالثية حتى 

العمل ويسير على مسار مستدام ومنصف للنمو ب مجددًاالعالم 
  .والتنمية
عندما تتمكن من تحقق النجاح منظمة العمل الدولية  إن

عن مصالحها  ودفاعها -تسخير مختلف تصورات هيئاتها المكونة 
السعي المشترك إلى تحقيق العدالة  إطار يالمشروعة ف
وال يمكن ألي طرف أن يتنصل من المسؤولية الملقاة . االجتماعية

لمنظمة العمل الدولية أن  آما ال يمكن على عاتقه في هذا المسعى،
في تكييف طرائق عملها مع احتياجات بيئة المتمثل تخل بواجبها 
  .سريعة التطور

امج والميزانية لفترة سنتين والموافقة على مشروع البرن
قبل تسعة أشهر من بداية تنفيذه تنطوي على تبعات جلية، وخاصة 

انعدام اليقين المنظمة و تشهدهافي سياق التغيرات الجوهرية التي 
المزيد من التبعات  يتأتىو. بيئتها الخارجية الكبير الذي يكتنف

يرة هي فترة السنتين األخ ٢٠١٥-٢٠١٤عن أّن فترة السنتين 

المشمولة في إطار السياسة االستراتيجي الحالي لمنظمة العمل 
حول األهداف االستراتيجية في هيكليته الدولية، والذي يتمحور 

  .نتيجة، وهي هيكلية جرى استبقاؤها ١٩حول األربعة و
وهذا يعني أّن التغيير واالستمرارية مترابطان في 

الدولية أن  المقترحات ومعروضان بشكل يسمح لمنظمة العمل
تستخدم وتحّسن ُنظمها الموجودة وذات الصلة باإلدارة القائمة 

عن على النتائج، وهو أمٌر بالغ األهمية بالنسبة إلى مساءلتها 
التزامها بعملية اإلصالح، في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا بهذه 

  .بسرعة وعزم العملية
، سيكون على مجلس ٢٠١٥-٢٠١٤وخالل فترة السنتين 

إذا آان من المناسب اعتماد إطار ما دارة أن يقرر اإل
وعند القيام بذلك، . استراتيجي جديد لست سنوات سياسة
االستراتيجي المقبل  السياسة اإلدارة أّن إطار  مجلس سيدرك

، وهو العام الذي تحتفل فيه المنظمة ٢٠١٩سينطبق حتى عام 
  . بعيدها المائة

التاريخ واإلنجاز  الطابع الرمزي المهم لهذا إلى جانبو
التاريخي لمنظمة على قاب قوسين من االحتفال بمئويتها، فإّن هذه 

وغيرها من الظروف التي واجهتها منظمة العمل  - المصادفة
ليس منها إال أن تحث المنظمة على إعادة النظر بتعمق  - الدولية

 بل علىفي المرآز الذي تحتله في النظام الدولي وعالم العمل، 
  .ر في مستقبل العمل نفسهالتفكي

لمقترحات إعادة النظر هذه وجيهة بالنسبة ل ولئن آانت
ها غرض، نطاق تطبيقها وةتتجاوز ال محال هاالمعروضة هنا، فإّن

أن وفي أوانه أن من المالئم  وإنني على يقين من ثم. المباشر
لمؤتمر العمل  ١٠٢الدورة  سأقدمه إلىأخصص التقرير الذي 

أولي للمسائل المطروحة  لبحث) ٢٠١٣يونيه / حزيران(الدولي 
على المحك وتداعياتها بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية مع 

  .اقتراب عيدها المائة
أخيرًا، أود أن أشدد على أّنه جرى إعداد مقترحات و

بمراعاة آاملة للقيود المالية التي تواجهها  هذه البرنامج والميزانية
. ها على الخدمات العامة في عدد منهادول أعضاء عديدة، ولتأثير

وال وجود لمنظمة العمل الدولية بمنأى عن هذه الوقائع، ووجهات 
النظر التي أعربت عنها الدول األعضاء بهذا الصدد قد أخذت 

  .بعين االعتبار على نحو جاد
والظروف السائدة في دول أعضاء عديدة تدفع بنا إلى 

وما يتوقع . مستوى للميزانيةاتخاذ الحيطة والتروي عند اقتراح 
استثنائي يسمح بتطبيقها في على نحو كلفة تتضخم منخفض المن 

سياق ميزانية ذات نمو صفري بالقيم الحقيقية، مما يفضي إلى 
 في ٠٫٣مليون دوالر أمريكي أو نسبة  ٢٫٤ زيادة اسمية بقيمة

  .المائة بالنسبة إلى مستوى الميزانية الحالية
أّن هذه الميزانية مبررة وضرورية إذا  نين مقلعلى يوإنني 

أردنا لمنظمة العمل الدولية أن تحافظ على القدرة المادية في 
في  االلتزام اوآلي ثقة بأّن هذ. في األفق الماثلةمواجهة التحديات 

تطبيق برنامج يحمل معه رياح التغيير والقيم المضافة سيسمح 
المستوى من الموارد المنظمة بهذا  يعهد إلىأن بلمجلس اإلدارة 

  .في هذه الحقبة المهمة من تاريخها
  

   درـاي رايـغ  ٢٠١٣يناير / آانون الثاني ٢٨
  امـر العـالمدي
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 1  
 

  لمحة عامة تنفيذيةلمحة عامة تنفيذية

 برنامج وميزانية بهدف التغيير من أجل تحقيق قيمة أعلى
 
ترسم  ٢٠١٥-٢٠١٤إّن مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .١

مسارًا يرمي إلى جعل المنظمة أآثر استعدادًا لمواجهة التحديات 
ومن خالل االضطالع بعملية إصالح . الملحة في عالم العمل

ترمي إلى تعزيز أثر نشاط منظمة العمل الدولية، يمكن للمنظمة 
ي إعادة توازن االقتصاد العالمي أن تكون هيئة فاعلة أساسية ف

ومواجهة التحدي العالمي . بغرض تحقيق نمو متين ومستدام
المتمثل في وضع العالم مجددًا على طريق العمل وتحقيق 
االحترام الكامل للحقوق األساسية في العمل وضمان حماية 

سيما بالنسبة إلى الناس األآثر فقرًا  اجتماعية أوسع نطاقًا، ال
، إنما هي مهمات أساسية بالنسبة إلى نشاط منظمة العمل وحرمانًا

، بقدر ما آانت عليه بالنسبة إلى ٢٠١٥-٢٠١٤الدولية للفترة 
 .األهداف التي ُحددت منذ قرن تقريبًا

  سياق خارجي مثير للتحديات
تشير الظروف الراهنة لسوق العمل في آافة أنحاء العالم  .٢

صاد العالمي، إلى أّن وخطر حدوث المزيد من الرآود في االقت
. من المحتمل أن يبقى الخروج من األزمة غير أآيد وغير متكافئ

وما  ٢٠١٤ومن شأن ذلك أن ينوء بحمله على التوقعات لعام 
بعده، وينطوي على تحديات جمة أمام تعزيز واستدامة العمالة 

وفي الوقت نفسه، تشهد . والحقوق في العمل والحماية االجتماعية
كان العمل تغيرًا سريعًا مع التطور التكنولوجي، ممارسات م

ويواصل االقتصاد العالمي إعادة رسم معالم تقسيم اإلنتاج 
آما ستشهد فترة . والوظائف داخل القطاعات والبلدان وفيما بينها

السنتين الحالية تعادل حصة البلدان الناشئة والبلدان النامية من 
متقدمة لتعود وتتجاوزها فيما اإلنتاج اإلجمالي مع حصة البلدان ال

ومن الضروري أن تعي منظمة العمل الدولية جميع هذه . بعد
التطورات وأن تدمج الدروس المستخلصة منها في نشاطها، بغية 
توفير ردود وجيهة ومفيدة ومتينة على المسائل التي تواجهها 

 .الهيئات المكونة الثالثية

  إصالح وتغيير: السياق الداخلي
صدي للتحديات التي تواجهها الهيئات المكونة في آافة بغية الت .٣

الدول األعضاء، يتعين على المنظمة أن تزيد فعاليتها والدراية في 
سيما في إطار القيود  وال -تكاليفها وأن تقدم القيمة مقابل المال 

المالية الصارمة التي تواجهها دول أعضاء آثيرة باعتبارها 
 .جهات مساهمة ومانحة

ًا لهذا الغرض، اسُتهل محرك دينامي أساسي لإلصالح وتحقيق .٤
وقد حدثت بعض التغييرات فعًال، وستدخل غالبيتها . داخل المكتب

؛ في حين ستكون التغييرات ٢٠١٣حّيز النفاذ بحلول نهاية عام 
وتتناول هذه . ٢٠١٥-٢٠١٤األخرى قيد اإلجراء خالل الفترة 

يا ومسؤولياتها هيكليات اإلدارة العل: التغييرات ما يلي
وإجراءاتها؛ تعزيز القدرات اإلحصائية والبحثية والتحليلية 
والتقنية؛ تحسين الهيكليات واإلجراءات في المقر وفي األقاليم 
بغية تعزيز نوعية وتكامل تنفيذ البرنامج؛ فعالية الُنظم 
واإلجراءات اإلدارية؛ إدماج الدروس القّيمة المستخلصة من 

ويشكل تقاسم المعلومات والمشاورات . تقييماتالخبرات ونتائج ال
 .سمة ثابتة لإلصالح

  هدفان رئيسيان: النوعية والفعالية
إّن تقديم برامج عالية النوعية ومجدية من حيث التكلفة أمٌر  .٥

أساسي لتمكين منظمة العمل الدولية من تنفيذ واليتها، بمساندة 
قترحات من ويكمن المحور المرآزي لهذه الم. الهيئات المكونة

البرنامج والميزانية في إيالء األولوية للمسائل األساسية وحشد 
والعمل المستهدف وضمان . الجهود والموارد بغية تحقيق النتائج

الكتلة الحرجة من حيث القدرة التقنية، المصاحبان لعمل ضمن 
فرق يستند إلى األدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح وإلى ُنظم 

هما الوسيلة الكفيلة بضمان القيمة مقابل المال إدارية فعالة، 
المحرك الرئيسي  ١ويلخص الشكل . وتحقيق أثر حقيقي

  . ٢٠١٥-٢٠١٤لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة 
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 ٢٠١٥-٢٠١٤ويسترشد برنامج منظمة العمل الدولية في  .٧
بإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل 

وعلى نحو ما يرد . عتهعولمة عادلة، وسيواصل جني ثمار متاب

، فإّن البرنامج متسق مع إطار السياسة ٢إيجازه في الشكل 
 .٢٠١٥-٢٠١٠االستراتيجي للفترة 

  ٢٠١٥-٢٠١٠إطار السياسة االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية للفترة   :٢الشكل 

  
  
ويتمحور هذا اإلطار حول األهداف االستراتيجية األربعة  .٨

نتيجة، وذات الصلة  ١٩التي ترتبط بها لمنظمة العمل الدولية، 
. أيضًا بالنتائج القطرية المحددة في البرامج القطرية للعمل الالئق

ومسألتا المساواة بين الجنسين وعدم التمييز مترابطتان مع سائر 
وترد تفاصيل األهداف المحددة في آل فترة سنتين تحت . النتائج

هدفًا  ٧١٣وعه وهناك ما مجم. آل نتيجة في الفصل التالي
منها في أفريقيا  ٢٥٢، ٢٠١٥-٢٠١٤مخططًا له في الفترة 

في  ٨٢في آسيا والمحيط الهادئ و ١٤٢في األمريكتين و ١٦٧و
 .في الدول العربية ٦٣أوروبا وآسيا الوسطى و

، سوف يرآز برنامج منظمة العمل ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٩
األهمية  الدولية ترآيزًا خاصًا على عدد محدود من مجاالت

ويسعى آل مجال من هذه المجاالت . ٣القصوى ترد في الشكل 
 :إلى االستجابة لألوضاع التالية

األوضاع المهمة والمواضيعية التي تمس عددًا آبيرًا من  •
أصحاب العمل والعمال، وتشكل الشغل الشاغل لعدد يعتد به 

  من البلدان؛

حيث يمكن في الحاالت التي تبرز فيها الحاجة إلى التغيير و •
  لمنظمة العمل الدولية إحداث فارق؛

في الحاالت التي آانت موضع قرار اتخذه المؤتمر أو  •
مجلس اإلدارة أو االجتماعات اإلقليمية، أو من الشواغل 

  .التي أعربت عنها الهيئات المكونة

والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،  .١٠
واالستجابة لشواغل الجنسين، باإلضافة إلى معايير العمل الدولية 

سيكون جزءًا ال يتجزأ من األنشطة المضطلع بها في آافة 
وستدمج هذه المجاالت الخبرة . مجاالت األهمية القصوى

والموارد والقدرة التنفيذية في آافة أقسام المكتب، بما في ذلك 
وسوف . آافة الهيكليات في األقاليم واإلدارات التقنية في المقر

هذا النهج متعدد التخصصات ويشجع العمل ضمن فرق، يستلزم 
وبالتالي يسمح لبرنامج منظمة العمل الدولية باآتساب المزيد من 

 .الجودة ويضاعف آتلته الحرجة وأثره
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  االعتماد باب حسب المقترح اإلنفاق: االستراتيجية الميزانية  :١الجدول 

 

االستراتيجية  الميزانية
  للفترةالمنقحة 
١ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

 الميزانية االستراتيجية 
  المقترحة للفترة

٢٠١٥-٢٠١٤ 

الميزانية االستراتيجية 
  المقترحة للفترة

٢٠١٥-٢٠١٤ 

  بالسعر الثابت ( )الواليات المتحدةبدوالر (
لدوالر الواليات المتحدة 

٢٠١٣- ٢٠١٢( 

المعاد تقدير تكلفتها (
 )بدوالر الواليات المتحدة

 العادية الميزانية: الجزء األول
  395 265 92   577 993 92  325 292 93  أجهزة رسم السياسات -  ألف
  405 796 655   011 804 654  774 873 652  األهداف االستراتيجية -  باء

  935 544 204  404 235 352204 273 202 العمالة

  139 506 132  622 305 112132 246 132 الحماية االجتماعية

  244 283 186  348 001 727186 114 186 الحوار االجتماعي

  087 462 132  637 261 583132 239 132 المعايير

  474 280 68   647 201 69  136 953 70  خدمات اإلدارة - جيم 
  749 158 50   896 253 47  896 133 47  اعتمادات الميزانية األخرى - دال 

 961 189 7- 917 302 7-917 302 7- لموظفينتسوية تجدد ا

  062 311 859   214 950 856  214 950 856  مجموع الجزء األول

 المصروفات الطارئة: الجزء الثاني
  000 875   000 875  000 875  المصروفات الطارئة

 صندوق رأس المال العامل: الجزء الثالث
 - -- صندوق رأس المال العامل

  062 186 860   214 825 857  214 825 857  )األجزاء األول إلى الثالث(مجموع 

  االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية: الجزء الرابع
  008 825 3   786 794 3  786 794 3  االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية

  070 011 864   000 620 861  000 620 861  )األجزاء األول إلى الرابع(مجموع 
بحيث يتجلى فيها تجميع موارد دعم النظام المتكامل للمعلومات  ٢٠١٣- ٢٠١٢، جرى تنقيح الميزانية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤تسهيًال للمقارنة مع أرقام فترة السنتين   ١

 .اتيجيةعن الموارد مع غيرها من موارد تكنولوجيا المعلومات ضمن األهداف االستر

  
  

  الزيادات في التكاليف
-٢٠١٤لقد جرى إعداد مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .١٤

بهدف إبقاء مستوى البرنامج على ما آان عليه في الفترة  ٢٠١٥
وبالتالي، تشمل المقترحات اعتمادًا صغيرًا . ٢٠١٣-٢٠١٢

 ٢٠١٤للزيادات في التكاليف المفترض تكبدها في عامي 
إجراء تحليل مستفيض لبنود اإلنفاق والعوامل  وبعد. ٢٠١٥و

وتلك  ٢٠١٣-٢٠١٢االقتصادية وعوامل التضخم خالل الفترة 
، وردت في هذه المقترحات زيادة ٢٠١٥-٢٠١٤المتوقعة للفترة 

. في المائة ٠٫٣ون دوالر أمريكي أو نسبة ملي ٢٫٤اسمية تبلغ 
ة من والمستقا ٢٠١٥و ٢٠١٤وتوقعات التضخم المتوفرة لعامي 

مجموعة من المصادر الموثوقة، تشير جميعها إلى نسبة تضخم 
 .متدنية تجلت في هذا االعتماد

ولم يتوقع أي زيادة في التكاليف المرتبطة باألجور األساسية  .١٥
باإلضافة إلى ذلك، بما أّن التضخم الفعلي . لموظفي األمم المتحدة

ميزانية للفترة آان إلى اآلن أدنى مما آان متوقعًا في البرنامج وال
، مما آان من شأنه أن خفـّض بشكل آبير المبلغ ٢٠١٣-٢٠١٢

وآما يرد . ٢٠١٥-٢٠١٤المطلوب للزيادات في التكاليف للفترة 
، توقع انخفاض واضح في تكاليف الموظفين للفترة ٢في الجدول 

. تقابله زيادة في التكاليف غير المتعلقة بالموظفين ٢٠١٥-٢٠١٤
توزيع للزيادات في التكاليف واالدخارات بين  ٣ويرد في الجدول 

المقر واألقاليم، يظهر ادخارًا صافيًا في التكاليف بالنسبة إلى 
وترد . المقر مع اعتماد صغير للزيادات في التكاليف في األقاليم

 .تفاصيل هذا االعتماد ٢في ملحق المعلومات رقم 
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  )المتحدة الواليات بدوالرات( ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  قاإلنفا وجه حسب التكاليف في الزيادات  :٢الجدول 

 ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية الفترة  وجه اإلنفاق
  بسعر دوالر الواليات المتحدة (

 )٢٠١٣- ٢٠١٢في الفترة 

 الزيادة المئوية آل سنتين الزيادات في التكاليف

 0.9-009 671 5-183 192 605 تكاليف الموظفين
 0793.1 062 8178 427 256 ينالتكاليف غير المتعلقة بالموظف

 0700.3 391 0002 620 861 المجموع

  
  

  )المتحدة الواليات بدوالرات( ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  الموقع حسب التكاليف في الزيادات  :٣الجدول 

 ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية الفترة  الموقع
  بسعر دوالر الواليات المتحدة (

 )٢٠١٣- ٢٠١٢في الفترة 

 الزيادة المئوية آل سنتين فالزيادات في التكالي

 0.2-077 272 1-389 631 604 جنيف
 1471.4 663 6113 988 256 األقاليم

 0700.3 391 0002 620 861 المجموع

  
 

 ميزانيات النتائج المتكاملة
  

تقدير إلجمالي إنفاق الموارد لكل نتيجة  ٤يرد في الجدول  .١٦
ر معلومات بشأن الميزانية نتيجة، يوف ١٩من النتائج البالغ عددها 

ويشمل ذلك تقدير . العادية واإلنفاق المتوقع من خارج الميزانية
إلجمالي اإلنفاق في الحساب التكميلي للميزانية العادية للفترة 

٢٠١٥-٢٠١٤. 
والميزانية االستراتيجية المشار إليها لكل نتيجة تشمل آافة  .١٧

ات وخدمات التكاليف غير تلك المتعلقة بأجهزة رسم السياس
وعليه، تتضمن الميزانية االستراتيجية لكل نتيجة تكاليف . اإلدارة

الموظفين العاملين في هذا المجال وخدمات الدعم مثل تكنولوجيا 
المعلومات وآافة تكاليف األقاليم بما فيها الموظفون وعقود 
اإليجار على المستوى المحلي، باإلضافة إلى التكاليف التي تعود 

مج التقنية األخرى مثل مرآز التدريب الدولي التابع إلى البرا
وبالتالي، تكون ). مرآز تورينو(لمنظمة العمل الدولية في تورينو 

الموارد المخصصة لكل نتيجة أعلى من الميزانية التشغيلية 
الواردة في ملحق المعلومات (للوحدات اإلدارية المتصلة بها 

 ).١ رقم
تيجيات النتائج الوارد وتقوم آل استراتيجية من استرا .١٨

وصفها بالتفصيل في الفصل المقبل، على أولوليتين إلى ثالث 
وهناك أولوية . أولويات بالنسبة لتقديم الخدمات لفترة السنتين

. واحدة على األقل تتناول مجاًال من مجاالت األهمية القصوى
وبالتالي، سوف تساهم بعض الوحدات في عدد من مجاالت 

 .األهمية القصوى
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 ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  لمواردل والمجموع األولي ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة المقدرة  الموارد ومجموع االستراتيجي اإلطار  :٤الجدول 
  )المتحدة الواليات دوالرات بماليين(

الميزانية  
 العادية
   المنقحة
- ٢٠١٢ للفترة
١ ٢٠١٣ 

اإلنفاق تقدير 
من خارج 
الميزانية 

- ٢٠١٢ للفترة
٢٠١٣ 

ب الحساتقدير 
 التكميلي

للميزانية العادية 
- ٢٠١٢للفترة 
٢٠١٣ 

الميزانية 
العادية 
للفترة 
٢٠١٤-
٢٠١٥ 

اإلنفاق تقدير 
من خارج 
الميزانية 

- ٢٠١٤ للفترة
٢٠١٥ 

الحساب تقدير 
التكميلي 

للميزانية العادية 
- ٢٠١٤للفترة 
٢٠١٥ 

حصول المزيد من النساء : هوض بالعمالةالن -١
  جة والعمل الالئق والرجال على العمالة المنت

 وفرص آسب الدخل

89.085.190.9 107.8  

تطوير المهارات يزيد قابلية  :تطوير المهارات -٢
  العمال لالستخدام والقدرة التنافسية للمنشآت 

 وشمولية النمو

46.447.447.4 45.8  

المنشآت المستدامة تولد  :المنشآت المستدامة -٣
 وظائف منتجة والئقة

58.132.759.4 38.5  

يتاح لعدد أآبر من الناس  :الضمان االجتماعي-٤
  فرص الحصول على إعانات ضمان اجتماعي 

أفضل إدارة وأآثر مساواة بين الجنسين

42.214.243.1 13.1  

  يتمتع النساء والرجال بظروف  :ظروف العمل-٥
 وأآثر إنصافًاعمل محسنة 

24.81.925.1 1.9  

تتمتع المنشآت  :مة والصحة المهنيتانالسال-٦
 ظروف السالمة والصحة المحسنة في العملبوالعمال 

39.15.437.4 3.9  

يتمتع عدد أآبر من العمال : هجرة اليد العاملة-٧
المهاجرين بالحماية وبفرص الحصول على العمالة 

 المنتجة والعمل الالئق

14.911.515.7 11.6  

  عالم  :اإليدز /ناعة البشريةفيروس نقص الم-٨
العمل يستجيب على نحو فعال لوباء فيروس نقص 

 اإليدز /المناعة البشرية

6.916.27.9 12.7  

يتمتع أصحاب العمل : منظمات أصحاب العمل-٩
 بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية

38.83.939.4 3.5  

يتمتع العمال بمنظمات قوية  :منظمات العمال-١٠
 ستقلة وتمثيليةوم

53.95.854.4 5.4  

  تطبق إدارات  :إدارة العمل وقانون العمل-١١
 العمل تشريعات عمل محدثة وتقدم خدمات فعالة

26.07.726.2 6.5  

يسهم :الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية-١٢
الهيكل الثالثي وإدارة سوق العمل المعززة في الحوار 

والعالقات الصناعية السليمة االجتماعي الفعال

28.618.527.5 13.1  

تطبيق  :العمل الالئق في القطاعات االقتصادية-١٣
 نهج خاص بكل قطاع للعمل الالئق

29.88.529.3 11.6  

يصبح  :الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية-١٤
الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية معروفًا 

 على نطاق واسعطبقًا مو

18.63.518.6 3.9  

العمل  على يجري القضاء :العمل الجبري-١٥
الجبري

5.36.55.7 5.8  

يجري القضاء على عمل األطفال،  :عمل األطفال -١٦
 مع إعطاء األولوية إلى أسوأ أشكاله

13.392.413.5 77.0  

يجري القضاء على التمييز في  :التمييز في العمل -١٧
 االستخدام والمهنة

13.04.213.3 3.5  

يجري التصديق على  :معايير العمل الدولية-١٨
 معايير العمل الدولية وتطبيقها

77.410.077.8 9.2  

تضع الدول األعضاء نهجًا : تعميم العمل الالئق-١٩
ل الالئق في صميم سياساتها ـمتكامًال بشأن العم

ٍم من وآاالت األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية، بدع
الرئيسية وغيرها من الوآاالت متعددة األطراف

26.79.622.2 10.4  

 25.0 385.0 654.8 34.7 385.0 652.8 المجموع
النظام المتكامل للمعلومات  بحيث يتجلى فيها تجميع موارد دعم ٢٠١٣- ٢٠١٢، جرى تنقيح الميزانية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤تسهيًال للمقارنة مع أرقام فترة السنتين   ١

.عن الموارد مع غيرها من موارد تكنولوجيا المعلومات ضمن األهداف االستراتيجية
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 اإلنفاق حسب مجال األهمية القصوى
يقدر إجمالي اإلنفاق من الميزانية العادية بموجب النتائج  .١٩

ون دوالر أمريكي ملي ٦٥٤٫٨نتيجة بمقدار  ١٩البالغ عددها 
ويشمل هذا المبلغ . ٢٠١٣-٢٠١٢ابت للدوالر للفترة بالسعر الث

وآما يرد في الشكل . اإلنفاق بموجب مجاالت األهمية القصوى
في  ٤٢، فإّن حصة المصروفات في هذه المجاالت تقدر بنسبة ٤

في المائة لألنشطة المضطلع بها في  ٥٨المائة، مما يترك نسبة 
الت األهمية إطار آل نتيجة والتي تتجاوز نطاق تطبيق مجا

 .القصوى

  نتيجة والعمل بموجب النتائج  ١٩توزيع الميزانية االستراتيجية بين العمل بموجب النتائج البالغ عددها   :٤الشكل 
  المرتبطة بمجاالت األهمية القصوى

  
  

 تقدير الموارد من خارج الميزانية حسب اإلقليم
ترحات، استنادًا إلى المعلومات المتاحة وقت إعداد هذه المق .٢٠

- ٢٠١٤يقدر المكتب إجمالي اإلنفاق من خارج الميزانية للفترة 
وهذا المبلغ مماثل . مليون دوالر أمريكي ٣٨٥بمبلغ  ٢٠١٥

والذي هو على  ٢٠١٣-٢٠١٢للمبلغ الذي آان مقدرًا للفترة 
. ٥ويرد توزيع هذا التقدير حسب اإلقليم في الشكل . طريق التنفيذ

آبر من النفقات من خارج الميزانية وتبقى أفريقيا المستفيد األ
 .لمنظمة العمل الدولية، تليها آسيا والمحيط الهادئ

  )بماليين دوالرات الواليات المتحدة( ٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات اإلنفاق من خارج الميزانية حسب اإلقليم للفترة   :٥الشكل 

  
  

الميزانية االستراتيجية المرتبطة بالنتائج 
) باستثناء مجاالت األهمية القصوى(

(58%)

الميزانية االستراتيجية 
المرتبطة بمجاالت 
األهمية القصوى 

(42%)

111 M

52 M

14 M

104 M

15 M

89 M
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أفريقيا أمريكا الالتينية 
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الوسطى
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وما فتئ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث يحتل  .٢١
. بارزًا في استراتيجية التعاون التقني لمنظمة العمل الدوليةمرآزًا 

وستشكل هذه االستراتيجية آلية مهمة لحشد الموارد والخبرة، 
سيما من خالل تسهيل نقل المعارف والخبرات ذات الصلة  ال

 .بعالم العمل في البلدان الناشئة والنامية

 الحساب التكميلي للميزانية العادية
، أنشأ المكتب حسابًا تكميليًا ٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة  .٢٢

للميزانية العادية للمساهمات الطوعية غير المرصودة، تمشيًا مع 
ويوفر . إعالن باريس بشأن فعالية المعونات وبرنامج عمل أآرا

الحساب التكميلي للميزانية العادية المرونة إلى المكتب، ويمّكنه 
جانب  من تخصيص موارد طوعية لمجاالت األولوية، إلى

المجاالت التي تتمتع بعدد أقل من الموارد األخرى من خارج 
وشكلت هولندا والنرويج والدانمرك الجهات المانحة . الميزانية

آما قدمت بلجيكا وألمانيا وإيطاليا . الرئيسية لهذا المرفق
مساهمات، ومن الممكن أن تلحق بها بلدان أخرى في المستقبل 

، تبلغ النفقات المقدرة للفترة ٦ وآما يظهر في الشكل. القريب
مليون  ٢٥في الحساب التكميلي للميزانية العادية  ٢٠١٥-٢٠١٤

دوالر أمريكي، أي أقل من النفقات التي تم تسجيلها في الفترة 
والنفقات المقدرة للفترة  ٢٠١١-٢٠١٠وفي الفترة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
٢٠١٣-٢٠١٢. 
 ، من المقترح تكريس موارد٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٢٣

الحساب التكميلي للميزانية العادية أساسًا من أجل مجاالت األهمية 
القصوى مع الترآيز على البلدان التي ُخصصت لها موارد أقل 

 .من خارج ميزانية منظمة العمل الدولية

  )ةبآالف دوالرات الواليات المتحد(اإلنفاق الفعلي والمقدر في الحساب التكميلي للميزانية العادية   :٦الشكل 

  
  
 

 تنفيذ البرنامج واإلصالح
  

تستند منظمة العمل الدولية، بغية تنفيذ برنامجها، إلى الخبرة  .٢٤
 ٥٠والمعارف والقدرات التي يتمتع بها موظفوها في المقر وفي 

وباعتبارها منظمة . مكتبًا في جميع األقاليم في آافة أنحاء العالم
ن وثيق مع ثالثية، فإّن منظمة العمل الدولية تعمل بتعاو

الحكومات وأصحاب العمل والعمال في آافة الدول األعضاء، 
وبالشراآة مع طائفة آبيرة من المؤسسات الوطنية واإلقليمية 

والمساواة بين النساء والرجال في عالم العمل هدٌف . والعالمية
أساسي لمنظمة العمل الدولية يجري تعزيزه في آافة برامج 

لمحة  ٧ويقدم الشكل . الوسائل المنظمة من خالل مجموعة من
عامة عن الوسائل التي تلجأ إليها منظمة العمل الدولية لتنفيذ 

 .برامجها
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ى آبيرة نحو 
-٢٠١٤سنتين 

سات وطرائق 
ترد في الشكل 
صالح والتغيير 
ءات اإلدارية 
ق مع األقاليم 
ة القائمة على 
نوعية الموارد 
ومن شأن ذلك 

 قد خطا خطى
ستهالل فترة الس
هيكليات والسياس

وت. ق قيمة أعلى
ن عملية اإلص
لبشرية واإلجرا

زيز التنسيق وتع
 صرامة اإلدارة
 عليها لتعزيز ن
و.  العمل الدولية

 .ثرًا أآبر

صالح والتغيير
نه أن يسمح باس
 جديدة من اله
جميعها في تحقيق
ة المتوقعة من
دارة الموارد ال
لتعاون التقني
قنية، إلى جانب
ت سوف يعتمد
 برنامج منظمة
ى مقابل المال وأث

ون برنامج اإلص
ام، مما من شأن

بمجموعة ٢٠
غيل، سيساهم ج
النتائج الرئيسية

وإد. ظيمية هذه
تخدام موارد ال
وية القدرات التق
ئج، آلها أدوات
ستخدمة في تنفيذ
يضمن قيمة أعلى

٢٠١

 على
آتوبر
بمعنى
 تكون
 .عالية

حديدها
ألدوار
لتنظيم
٢٠١ ،

سيكو
األما
٠١٥
التشغ
ا ٨

التنظ
واست
وتقو
النتائ
المس

أن يض

٥-٢٠١٤ للفترة

 التنظيمي
صالح والتغيير

أآ/ األول شرين
ب -حة للمنظمة

ق على مجاالت
ة وذات نوعية ع

 التي جرى تح
ب؛ توضيح األ
 التقني الجيد؛ ال

١٣ل نهاية عام

لل ات المدير العام

ى المستوى
 من عملية اإلص
اسُتهلت في تش
مع الموارد المتاح
 وترآيز اإلنفاق
ولية مهمة ومفيدة

لتغيير الرئيسية
 معارف المكتب
ألقاليم؛ التعاون

وبحلول. لبشرية

مقترحا -ميزانية 

  تنفيذ البرنامج

والتغيير على
 الجامع المنشود
نظيمي، التي ا
 تحقيق المزيد م
ن نوعية اإلنفاق
منظمة العمل الدو

ت اإلصالح وال
ز قاعدةتعزي 

ت في المقر واأل
ري؛ الموارد ال

البرنامج والم
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ت  :٧الشكل 

اإلصالح و
الهدف .٢٥

المستوى التن
، هو٢٠١٢

آخر، تحسين
فيها برامج من

ومجاالت .٢٦
:هي التالية

والمسؤوليات
واألداء اإلدار

 

 

ػبنى انؼًمثشأٌ َشش انخجشح انزمُٛخ رضًٍ •

يؼبٚٛش انؼًم انذٔنٛخ فٙ يُظًخ  ػهٗ خذيخ َظبو اإلششاففضاًل ػٍ •
انؼًم انذٔنٛخ

انشايٛخ إنٗ رُظٛى انذػى اإلداس٘ انمبئى ػهٗ انُُظى ٔاإلجشاءاد كزنك •
ضًبٌ انفؼبنٛخ ٔانًسبءنخ

مىارد مىظمة العمل الدولية هي مىارد 
بشزية أسبسًب

يٍ  فٙ انًبئخ 70رشكم ركبنٛف انًٕظفٍٛ )
(إجًبنٙ اإلَفبق

رشٔٚج لٛى يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيؼبسفٓبثٓذف •

يغ انذكٕيبد ٔأصذبة انؼًم ٔانؼًبلٔانزؼبٌٔ •

رمذٚى انًشٕسح انسٛبسٛخ ٔانزذهٛم ٔثشايج انزؼبٌٔ انزمُٙ ٔثُبء ٔ•
انمذساد

اوطالقًب عمل في خمسة أقبليم وت... 
بلدًا 50المكبتب في مه 

ثالثٛخ ٔانذٕاس االجزًبػٙ جزٔس ششػٛخ انًكَٕخ انٓٛئبد ان رسزًذ يٍ•
يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ

رزٔدْب ثًب ٚهزو نزكٌٕ ػُبصش انزغٛٛش فٙ يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ•

رسٓم رجبدل انخجشاد ٔانًؼبسف ٔانذساٚخ داخم انجهذاٌ ٔاأللبنٛى ٔفًٛب •
ثُٛٓب

ثالثية المكىوة ال بتهيئالتعبون مع ت... 
في أرجبء العبلم كبفة

ٔيسؤٔنخ فٙ َُٓج األيى  انصفخ ثبػزجبسْب جٓخ فبػهخ كبيهخرؼًم •
ٔجٓخ فبػهخ راد َفٕر فٙ ٔضغ ثشَبيج " نزٕدٛذ األداء"انًزذذح 

2015انزًُٛخ نًب ثؼذ ػبو 

يغ انًؤسسبد اإللهًٛٛخ ٔانًؤسسبد انًبنٛخ انذٔنٛخ ٔانًؤسسبد رؼًم •
انٕطُٛخ ٔانمطبع انخبص ٔانجبيؼبد ٔانجهذاٌ انًبَذخ، ثًب فٙ رنك 

انزؼبٌٔ ثٍٛ ثهذاٌ انجُٕة ٔانزؼبٌٔ انًثهث

ومع المؤسسبت الشزيكة... 
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كتلة عزيز ال
 .صات

رة المباشرة 
. عمل المرنة

اب التكميلي 
في مجاالت 
مجاالت من 

 .ة

لمحة عامة 

 

من الترآيز وتع
ج متعدد التخصص

مسؤوليات اإلدار
عزز وأفرقة الع
َجه موارد الحسا
 المضطلع به ف
حرز في هذه الم

نتيجة ١٩ عددها 

 تحقيق المزيد م
آبر من خالل نهج

ع بالعمل ضمن م
لى التنسيق المع
قت سابق، ستوج

ل العملسًا لتموي
يقاس التقدم المح
ة بالنتائج البالغ 

آة واحدة بغية
ة وتحقيق أثر أآ

وسيتم االضطالع
، مع االستناد إل
شير إليه في وق
ية العادية أساس

وسي. ة القصوى
مؤشرات مرتبطة

ل المال
ج الميزانية

ها

عاوني ضمن 

طة
الت
ب،
 في
رح
طة،
عمل

مشترآة
الحرجة

و .٢٨
القائمة،
وآما أش
للميزاني
األهمية
خالل م

وفيما بينها

يمة مجدية مقابل
ادية ومن خارج
عمل استنادًا إليه

د من العمل التع

  عة

 القصوى
صوى يضم األنشط
 تقوم هذه المجاال
تلف أنحاء المكتب
ي المثال الوارد

القصوى المقتر
صغيرة والمتوسط
قنية في خطة عم

حصائية

تنسيقه

ر وفي األقاليم
لمقر واألقاليم و

قر

ب
 عالية وذات قي
ن الميزانية العا
جات التقييم والع

ها

ت أآبر، المزيد

ث التكاليف

لموظفين
ل الدولية

النتائج المتوقع: 

الت األهمية ا
ت األهمية القصو
ستوى التشغيلي،
 وحدات في مخت

وآما يظهر في 
جال األهمية 
في المنشآت الص
ف المجاالت التق

ارف
ر البيانات اإلحص

حليلية
نامج البحوث وت

ليات في المقر
والمسؤوليات لل
ن األقاليم والمقر

جيد والمناسب
ية وذات نوعية
واحد للموارد من
س من استنتاج
 وتوسيع نطاقه

إلداري
ر ليونة، وحدات

مجدي من حيث

ظيفي وجغرافي
عاملة وتطوير ا
ود منظمة العمل

عال

:صالح التنظيمي

شغيلي لمجاال
جال من مجاالت

وعلى المس. تائج
لموارد من عدة

.أو في المقر يم
ما يتعلق بمج
عمل واإلنتاجية ف
خالت من مختلف

يز قاعدة المعا
زيز جمع ونشر
زيز القدرة التح
ترآيز على برنا

وار والمسؤول
ضيح األدوار و
كامل الفعال بين

اون التقني الج
شطة استراتيجية
طار برنامجي و

ستخالص الدروس
زيز الشراآات

ظيم واألداء اإل
رة أفضل وأآثر
هيكلية اإلدارية
عم اإلداري الم

وارد البشرية
ياسة حراك وظ
خطيط القوى الع
ياسة جديدة لعقو
اصل داخلي فع

صاإل  :٨الشكل 

  
اإلطار التش

إّن آل مج .٢٧
في إطار عدة نت
على الخبرة وال
سواء في األقالي

فيم ٩الشكل 
شروط الع  بشأن

يتم إدماج المدخ

تعزي
تعز•
تعز•
التر•

األدو
توض•
التك•

التعا
أنش•
إط•
اس•
تعز•

التنظ
إدار•

اله
الد•

المو
سي•
تخ•
سي•
تو•



٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات المدير العام للفترة  -البرنامج والميزانية 

 

 12
 

  اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة  :٩الشكل 

 
  
  

يجري إعداد خطة عمل لكل وقبل بداية فترة السنتين، س .٢٩
مجال من مجاالت األهمية القصوى، تفّصل آيفية تخصيص 
الموارد وتنسيقها في آافة أنحاء المكتب بغية تحقيق نتائج 

وخطط العمل والموارد ذات الصلة التي تجمع بين . ملموسة
وقت عمل الموظفين والموارد غير المتصلة (المساهمات 
اليم على حد سواء بموجب آافة من المقر ومن األق) بالموظفين

مصادر التمويل، ستسمح بتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية 
 . بشكل واضح

  إطار اإلدارة القائمة على النتائج 
  في منظمة العمل الدولية

إّن إطار اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية  .٣٠
وهذا اإلطار مبّين في . يشّكل العمود الفقري لعملية تنفيذ البرنامج

 .١٠الشكل 

واستجابة لطلب مجلس اإلدارة، سيقدم المكتب تقارير أآثر  .٣١
تفصيًال بشأن تحقيق النتائج المتوقعة في إطار آل نتيجة من 

- ٢٠١٢واستنادًا إلى التجارب المضطلع بها في الفترة . النتائج
في ثالثة  ٢٠١٥-٢٠١٤، ستجّمع معلومات خالل الفترة ٢٠١٣
معلومات مقتضبة ووقائعية وسياقية عن التقدم : هي مجاالت

الشامل المحرز في الدول األعضاء في المجاالت التي تشملها 
األهداف االستراتيجية؛ معلومات عن أهم المنتجات والخدمات 
التي تقدمها منظمة العمل الدولية؛ معلومات عن مساهمة منظمة 

 .العمل الدولية في تحقيق النتائج

، سيستكشف مكتب العمل الدولي عددًا من ٢٠١٣وفي عام  .٣٢
التدابير األخرى ذات الصلة باإلدارة القائمة على النتائج بهدف 

والهدف من ذلك هو تحقيق . ٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذها في الفترة 
االتساق الضروري بين خطط العمل الخاصة بكل نتيجة وخطط 
ر عمل الوحدات اإلدارية ومهام آل موظف خضع للتقييم في إطا

 وف العملظر المنشآت المستدامة

 مدخالت أخرى السالمة والصحة المهنيتان

  خطة عمل وموارد 
 فريق العمل

  تدابير مكان العمل 
في المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بشأن السالمة

 والصحة المهنيتين

 أنشطة أخرى

األنظمة الوطنية 
للسالمة والصحة 

 المهنيتين

بيئة مؤاتية للمنشآت 
 المستدامة

 أنشطة أخرى

نتاجية وظروف اإل
العمل في المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

سياسات األجور 
 واتجاهاتها

أنشطة أخرى

ظروف العمل في 
المنشآت الصغيرة 

 والمتوسطة

 تنمية المهارات
الحوار 

االجتماعي، 
 معايير العمل

قانون العمل، 
 تفتيش العمل

المنشآت 
 ظروف العمل المستدامة

السالمة والصحة 
مدخالت أخرى نالمهنيتا
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وسيجري اختبار طرائق جديدة في عام . تقارير تقييم األداء
 .بغية تحديد ُنهج بسيطة وفعالة لهذه الغاية ٢٠١٣

وفي السياق ذاته، وبغية توثيق الروابط القائمة بين مدخالت  .٣٣
منظمة العمل الدولية ومخرجاتها والنتائج المبلغ عنها توثيقًا 

الحتساب وقت عمل أفضل، سينظر المكتب في الطريقة الممكنة 
آما ستتخذ مبادرات لتوسيع نطاق استعراض البرامج . الموظفين

من جانب األقران، وذلك بغية تشجيع الخبراء التقنيين على تقديم 
. آرائهم بشأن نوعية البرامج التي تقدمها منظمة العمل الدولية

وسيستخلص . وهذه الممارسة قيد التطبيق في عدد من المجاالت
روس من الخبرة الحالية بغية تشجيع استعراض المكتب الد

 .البرامج من جانب األقران

  دور مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل 
  ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال

يرآز العمل الذي يضطلع به مكتب األنشطة الخاصة  .٣٤
بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال ترآيزًا مهمًا 

ية للشرآاء االجتماعيين لكي يصبحوا على بناء القدرة المؤسس
ويشمل ذلك بناء قدرة منظمات . منظمات تمثيلية قوية ومستقلة

العمال ومنظمات أصحاب العمل على المشارآة في تصميم 
آما سيواصل مكتب . البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها

األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب 
اون على نحو وثيق مع الوحدات التقنية بغية تعميم العمل، التع

المنظور السياسي للهيئات المكونة لكل من المكتبين، على النتائج 
والبرامج األخرى لمنظمة العمل الدولية، ودعم الهيئات المكونة 
في مختلف األجهزة الثالثية المعنية باإلدارة السديدة وبوضع 

 .وليةالسياسات العامة لمنظمة العمل الد

  اإلشراف في منظمة العمل الدولية
تخضع جميع أنشطة منظمة العمل الدولية إلى عملية إشراف  .٣٥

 .منتظم استنادًا إلى الممارسات التي جرت عليها العادة
وتعود عملية اإلشراف في منظمة العمل الدولية في نهاية  .٣٦

وسوف . المطاف إلى مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي
قق الحسابات الداخلي واإلشراف ومدقق يواصل مكتب مد
الذي أصبح يعد تقريرًا سنويًا بما يتمشى مع (الحسابات الخارجي 

ولجنة استشارية مستقلة ) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
لإلشراف معاد تشكيلها ومكونة من خمسة أشخاص مستقلين ال 

ديم المساعدة إلى عالقة سابقة لهم مع منظمة العمل الدولية، في تق
وتنّسق وحدة التقييم . هيئات اإلدارة السديدة في تنفيذ مهامها

السياسة التي تنتهجها منظمة العمل الدولية بشأن عمليات تقييم 
-٢٠١٤وفي الفترة . برامح منظمة العمل الدولية ومشاريعها

: ، ستتكثف الجهود حول االستمرار في تعزيز ما يلي٢٠١٥
تشارية للتقييم؛ نوعية واستخدام عمليات تقييم وظائف اللجنة االس

سيما من حيث  عالية المستوى؛ مشارآة الهيئات المكونة، وال
المتابعة؛ قدرة الموظفين والهيئات المكونة فيما يتعلق بالتقييم؛ 
المساهمات في قاعدة معارف منظمة العمل الدولية حول ما هو 

واصل منظمة العمل وأخيرًا، ست. مجٍد وما هو غير مجٍد ولماذا
الدولية تطبيق التوصيات ذات الصلة الصادرة عن وحدة التفتيش 
المشترآة لألمم المتحدة، آعنصر مكّمل آلليات اإلشراف الخاصة 

 .بها وآمساهمة في االتساق على مستوى منظومة األمم المتحدة
ومن بين اإلجراءات األساسية متابعة إدماج إدارة المخاطر  .٣٧

ويرد في الفصل . لقائمة واإلجراءات األساسيةفي اإلجراءات ا
المتعلق بالتنظيم والدعم واإلدارة، سجل بالمخاطر يفّصل 
المخاطر الرئيسية المقّيمة باعتبارها األآثر جسامة على المنظمة 

، إلى جانب االستراتيجيات المخففة لهذه ٢٠١٥-٢٠١٤في الفترة 
 .المخاطر
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 الدولية العمل منظمة في النتائج على ةالقائم اإلدارة إطار  :١٠الشكل 
 

 
 تخطيطالإطار 

 عوامل خارجية

 عوامل داخلية

ناد
إلس
ا

 

  تقديم التقارير سلسلة النتائج

 ٢٠١٥- ٢٠١٠إطار السياسة االستراتيجي للفترة 
 النتائج االستراتيجية ومؤشرات األداء

 رـاألث

  البرنامج والميزانية 
 ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

 والميزانية النتائجستراتيجيات ا

ة العمل القائمة خط
على النتائج العالمية 

 والقطرية
 ٢٠١٤أنشطة عام 

 المنتجات

 نتائج فترة السنتين

تقديم التقارير عن 
 اإلدارة الداخلية

تقرير تنفيذ برنامج 
 فترة السنتين

إطار السياسة 
 - االستراتيجي 

الوضع المنشود 
 ٢٠١٥بحلول عام 

 إطار إدارة األداء أداء الموظفين
أهداف الموظفين 

 ومهامهم
٢٠١٥ 

أهداف الموظفين 
 ومهامهم
٢٠١٤ 

ة العمل القائمة خط
على النتائج العالمية 

 والقطرية
 ٢٠١٥أنشطة عام 

 مجلس اإلدارة

  مجلس اإلدارة 
ومؤتمر العمل الدولي
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اإلطار االستراتيجياإلطار االستراتيجي
راسخة  ٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .٣٨

ويقوم اإلطار االستراتيجي . بثبات في اإلدارة القائمة على النتائج
 - على األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية، وهي 

جتماعية، الحوار االجتماعي، المبادئ العمالة، الحماية اال
نتيجة  ١٩وعلى النتائج البالغة  -والحقوق األساسية في العمل 

والتي تفّصل النتائج الواجب تحقيقها بالتعاون مع الهيئات المكونة 
وينّصب ترآيز خاص على ثمانية مجاالت ذات أهمية . في األقاليم

الميزانية  وتبين. بالغة تضم األنشطة في إطار عدة نتائج
االستراتيجية إجمالي الجهود المتوقعة من حيث الميزانية، من 

 .  جميع مصادر األموال، لتحقيق النتائج المنشودة
 

 األهداف االستراتيجية
 

يستند إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية  .٣٩
، على مبدأين يحددان برنامج ٢٠٠٨من أجل عولمة عادلة، 

الطابع العالمي لألهداف االستراتيجية األربعة : لالئقالعمل ا
لمنظمة العمل الدولية، التي التزمت جميع الدول األعضاء في 
المنظمة بتعزيزها برمتها؛ والطابع غير المنقسم لهذه األهداف 

". متالزمة ومترابطة ومتكافلة"التي يعرفها اإلعالن باعتبارها 
مة العمل الدولية في الفترة وتوجه هذه المبادئ نهج برنامج منظ

وسبل منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول  ٢٠١٥-٢٠١٤
 .األعضاء فيها

 

  الحماية االجتماعيةالحماية االجتماعية العمالـةالعمالـة

يرآز هذا الهدف االستراتيجي على تعزيز العمالة من خالل خلق 
يمكن للنساء : بيئة مؤسسية واجتماعية واقتصادية مستدامة بحيث

حدثوا القدرات والمهارات التي يحتاجونها والرجال أن يطوروا وي
من أجل أن يكونوا مستخدمين على نحو منتج؛ يمكن للمنشآت 
المستدامة أن تزدهر وتستحدث الوظائف؛ يمكن للمجتمعات أن تحقق 

ويستند نهج . أهدافها المتعلقة بالتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي
سياسات اقتصاد آلي داعمة  منظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة إلى

وتدابير تكفل بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة وخلق الوظائف، 
ومهارات مناسبة وسياسات سوق عمل ترآز على المجموعات 

-٢٠١٤وفي الفترة . المستضعفة المعرضة لخطر الفقر والتهميش
، سينصب الترآيز بقدر أآبر على األنشطة التحليلية ٢٠١٥

بين التفاعل بين العمالة وتدابير الحماية االجتماعية والتشغيلية التي ت
التي تستند إلى الحقوق والحوار االجتماعي، آما دعا المؤتمر إلى 

وعن ) ٢٠١٠(ذلك في استنتاجات المناقشة المتكررة عن العمالة 
آما سينصب الترآيز على تفعيل قرار ). ٢٠١١(الحوار االجتماعي 

دعوة إلى اتخاذ : الة الشباببشأن أزمة عم ٢٠١٢المؤتمر عام 
اإلجراءات وبشأن مبادرات إضفاء السمة المنظمة على المنشآت 

آما . وآفالة عمالة الئقة منّظمة، بما في ذلك في المناطق الريفية
ستسترشد إجراءات تنفيذ هذه األهداف بنتيجة مناقشات المؤتمر عام 

مة والعمل بشأن المجتمعات المتشيخة وبشأن التنمية المستدا ٢٠١٣
 .الالئق والوظائف الخضراء

يرآز هذا الهدف االستراتيجي على وضع وتعزيز آليات الضمان 
االجتماعي وحماية اليد العاملة، تكون مستدامة ومكيفة مع الظروف 

ويسعى إلى حماية النساء والرجال من العمل الذي ينكر . الوطنية
وصحتهم  المبادئ والحقوق األساسية في العمل ويعرض حياتهم

ويتصدى لالستضعاف آأولوية من منظور ذي . ورفاههم للخطر
الظروف في ) ٢(الحالة االجتماعية للعمال وأسرهم؛ ) ١: (شقين

مكان العمل، بما أن االستضعاف ينشأ عن تفاعل بين عوامل 
شخصية ومهنية ويتأثر باألطر المؤسسية من قبيل نظم الضمان 

تثال أماآن العمل لقوانين االجتماعي والحوار االجتماعي وام
، ستدعم منظمة العمل ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة . ومعايير العمل

الدولية قاعدة المعارف العالمية بشأن الحماية االجتماعية وحماية 
العمل وستعزز قدرات الهيئات المكونة على العمل مع الجهات 
 الفاعلة الرئيسية األخرى بشأن جداول أعمال السياسات والقرارات
وتعزيز الشراآات االستراتيجية بشأن الضمان االجتماعي وحماية 

آما سترآز على تفعيل معايير العمل الدولية األخيرة . اليد العاملة
التي تتناول جوانب حاسمة من حاالت االستضعاف، أي توصية 

واتفاقية العمال ) ٢٠٢رقم ( ٢٠١٢أرضيات الحماية االجتماعية، 
، ٢٠١والتوصية المصاحبة لها رقم ) ١٨٩رقم ( ٢٠١١المنزليين، 

 ٢٠١٠وتوصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 
  ).٢٠٠ رقم(
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  المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العملالمعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل الحوار االجتماعيالحوار االجتماعي

يسعى هذا الهدف االستراتيجي إلى تعزيز مؤسسات وعمليات 
لجهات الفاعلة والمشارآة والتفاوض، فضًال عن ا يالحوار االجتماع

آما يتضمن . الهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية - فيها 
دعم قوانين العمل الحديثة والفعالة بما يتفق مع المعايير الدولية 

-٢٠١٤وسينصب الترآيز في الفترة . وعملية تطبيقها وإنفاذها
ء تعزيز القدرة المؤسسية وأدا) ١: (على ثالثة أبعاد مترابطة ٢٠١٥

مؤسسات سوق العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛ 
تعزيز قدرة الهيئات المكونة فيما يتصل بالحوار االجتماعي ) ٢(

الثالثي وعالقات مكان العمل والعالقات الصناعية وإصالح قانون 
العمل واالمتثال لتشريعات ولوائح العمل الوطنية ومعايير العمل 

المساعدة المحددة ) ٣(اعية السارية؛ الدولية واالتفاقات الجم
األهداف بشأن هذه المسائل على المستوى القطاعي وعلى امتداد 

وستعزز قوانين عمل أشد صرامة ومؤسسات حوار . سالسل التوريد
اجتماعي أقوى قدرة الهيئات المكونة الثالثية على المشارآة في 
. حوار ومفاوضات فعالة على جميع مستويات صنع السياسات

وسيحسن ذلك بدوره من قدرتها على تناول األهداف االستراتيجية 
وسيسترشد في هذا العمل بقرارات المؤتمر األخيرة، ال . األخرى

بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل ونتائج المناقشة  ٢٠١١سيما قرار 
  .٢٠١٣المتكررة عن الحوار االجتماعي في المؤتمر لعام 

إلى تعزيز تطبيق معايير العمل  يرمي هذا الهدف االستراتيجي
وتوضح هذه المعايير الحد األدنى . الدولية على المستوى القطري

من المعايير االجتماعية األساسية التي وافقت عليها الهيئات المكونة 
وتشكل أربع فئات محددة من المبادئ والحقوق األساسية في . الثالثية

ية النقابية والمفاوضة بشأن الحر - العمل وما يقابلها من معايير 
 -الجماعية والعمل الجبري وعمل األطفال وعدم التمييز في العمل 

الرآيزة األساسية في سعي منظمة العمل الدولية إلى العدالة 
، سينصب ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة . االجتماعية وعولمة عادلة

الترآيز المتجدد على تحقيق هذه المبادئ والحقوق في الدول 
بشأن هذا الموضوع،  ٢٠١٢شيًا مع قرار المؤتمر عام األعضاء تم

مع الترآيز على تدابير داعمة لكفالة االمتثال لمعايير العمل الدولية 
آما ستعطى األولوية . في المناطق الريفية وفي االقتصاد غير المنظم

لتعزيز الروابط مع األهداف االستراتيجية األخرى، ال سيما من 
األهداف الموجهة إلى الهيئات المكونة  خالل المساعدة المحددة

لتقليص الثغرات التي حددتها هيئات اإلشراف في منظمة العمل 
الدولية في تنفيذ المعايير وزيادة عدد الحاالت  التي أحرز فيها تقدم 
ودعم الجهود من أجل التصديق على الصكوك المحدثة، ال سيما 

  .اتفاقيات اإلدارة السديدة

 
التالي الُنهج التي تقوم منظمة العمل الدولية ويبين اإلطار  .٤٠

بالنهوض بها في سعيها إلى استراتيجية متكاملة من أجل تحقيق 
العمل الالئق آما دعا إليها إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، فضًال عن أنواع النتائج 
من خالل  ٢٠١٥-٢٠١٤التي ترمي إلى تحقيقها في الفترة 

 .ةماثلاالستناد إلى ُنهج متكاملة م
 

  دروس مستخلصة من التجارب: استراتيجية متكاملة من أجل تحقيق العمل الالئق
حققت البرازيل نموًا اقتصاديًا مقترنًا بتوسع نطاق العمالة المنظمة، ال سيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمال المنزليين 

  .ووفرت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية في جميع هذه المجاالت. جتماعية والحقوق في العملوالحماية اال

وحسنت فيتنام ظروف العمل واالمتثال لمعايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل الوطني والقدرة التنافسية 
  ".العمل األفضل"مل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، من خالل برنامج للمشاريع في شرآات األلبسة، بالشراآة مع منظمة الع

وفي نيبال، عملت الحكومة والشرآاء االجتماعيون مع منظمة العمل الدولية على إصالح تشريعات حماية العمالة وإدخال التأمين 
  .ضد البطالة لتحقيق التوازن بين حماية العمال ومرونة المنشآت

بين تدابير لدعم خلق الوظائف ولتعزيز القابلية  ٢٠١١استراتيجية عمل وطنية شاملة استهلت في عام  وفي األردن، تجمع
  .لالستخدام، ال سيما لصالح الشباب والنساء، إضافة إلى تدابير لتحسين ظروف العمل وإرساء أرضية للحماية االجتماعية

استنادًا إلى االتفاق الثالثي الوطني المتعلق بالعمالة  ٢٠١٧-٢٠١٢وفي أوآرانيا، يجمع برنامج بشأن النهوض بالعمالة للفترة 
  .والوظائف، بين العمالة المنتجة والحماية االجتماعية والتحوالت في سوق العمل

وفي غانا، تستهدف خطة عمل وطنية لمكافحة عمل األطفال واستراتيجية وطنية تكميلية للحماية االجتماعية، القضاء على الفقر 
  .من خالل نهج متكامل قائم على المناطق وخطط عمل مجتمعية المدقع

وفي المغرب، جرى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة النسيج واأللبسة من خالل اإلجراءات الثالثية التي تمحورت حول العالقات 
 .الصناعية وظروف العمل والعمالة

 

 أولويات العمل الالئق في األقاليم
 

لتنهي فترة من النمو  ٢٠٠٨لمية لعام جاءت األزمة العا .٤١
بعودة  ٢٠١٥-٢٠١٤وال تبشر توقعات الفترة . العالمي القوي

 سريعة إلى معدالت النمو االقتصادي ومستويات العمالة السابقة
ومن شأن التقدم المتواصل للتصدي للتحديات التي . لألزمة

قاليم تطرحها العمالة والتحديات االجتماعية المستمرة في جميع األ
ويورد . أن يتطلب التزامات متجددة وتصميمًا قويًا للسياسات

 .بعض هذه التحديات ٥الجدول 
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  تحديات مختارة في مجال العمل الالئق  :٥الجدول
آسيا والمحيط   الدول العربية *األمريكتان أفريقيا 

  الهادئ
أوروبا وآسيا 

  *الوسطى

 ) ليومدوالران أمريكيان في ا(نسبة الفقراء العاملين 
 )٢٠١١( من إجمالي العمالة

57.17.07.8 35.54.9 

 10.019.3 13.414.327.6 )٢٠١١(معدل بطالة الشباب 

النسبة المئوية من (العمالة في المنشآت بالغة الصغر 
 العمالة غير الزراعية في الشرآات التي يعمل فيها 

 )عشرة موظفين أو أقل

 79.334.0 غير متاح87.657.2

 روفات الحماية االجتماعية العامة آنسبة مئوية مص
 )مرجحة بعدد السكان(من الناتج المحلي اإلجمالي 

5.813.710.4 4.517.3 

نسبة السكان الذين يحصلون على معاش (تغطية المسنين 
 عامًا  ٦٥تقاعدي، مرجحة بعدد السكان الذين بلغوا 

 )وما فوق

26.359.331.9 44.293.0 

مئوية لثماني اتفاقيات أساسية جرى التصديق النسبة ال
عليها آحصة من مجموع التصديقات المحتملة حسب 

 اإلقليم

95.494.378.4 67.699.8 

النسبة المئوية للتصديقات على اتفاقية المشاورات الثالثية 
 ، آحصة )١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(

 ليممن مجموع التصديقات المحتملة حسب اإلق

68.582.945.5 55.984.3 

 ).خارج االتحاد األوروبي(باستثناء األرقام المتعلقة بعمالة الشباب والتصديقات، ال تشمل األقاليم أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي وغرب أوروبا   *
؛ مكتب العمل )٢٠١٢يوليه / تحديث تموز(نشطين اقتصاديًا، الطبعة السادسة مكتب العمل الدولي، التقديرات والتوقعات المتعلقة بالسكان ال: إدارة العمالة: المصادر

حسابات : الوظائف؛ الحماية االجتماعية: ٢٠١٣تقرير التنمية في العالم : ؛ البنك الدولي٢٠١٢أآتوبر / الدولي، النماذج االقتصادية القياسية لالتجاهات، تشرين األول
بيانات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية أو مصادر منظمة العمل الدولية باالستناد إلى 

 .NORMLEX)(مكتب العمل الدولي، نظام المعلومات بشأن معايير العمل الدولية : إدارة المعايير. البيانات الوطنية

  
-٢٠١٤دولية للفترة وسيتم توجيه برنامج منظمة العمل ال .٤٢

في اتجاه مواجهة تلك التحديات، آما تحددها الهيئات  ٢٠١٥
المكونة الثالثية من خالل مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة 

ويبرز اإلطار اآلتي األولويات األساسية . واالجتماعات اإلقليمية
خالل فترة السنتين، التي حددتها االجتماعات اإلقليمية في 

وسيتحدد نطاق ترآيز برنامج منظمة العمل . خيرةالسنوات األ
الدولية وتصميمه من خالل االحتياجات والظروف المتنوعة في 
فرادى البلدان في آل إقليم واألولويات التي تحددها الهيئات 
المكونة في آل بلد من هذه البلدان، ال سيما من خالل البرامج 

 .القطرية للعمل الالئق
 

 توجيهات من االجتماعات اإلقليمية: األقاليم العمل الالئق في
التحديات القائمة في مجال تنفيذ برنامج العمل الالئق ) ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول( االجتماع اإلقليمي األمريكي السابع عشرحدد 

ليات المشارآة، ال سيما الحوار في اإلقليم، ال سيما فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الحقوق وآ
. ودعت الهيئات المكونة إلى سياسات عامة وخاصة تضع العمالة، ال سيما بالنسبة للشباب، في صلب استراتيجيات التنمية. االجتماعي

متعلقة باحترام تعزيز الحملة ال: آما أآد االجتماع مجددًا على ضرورة توسيع نطاق الضمان االجتماعي ودعا منظمة العمل الدولية إلى
الحرية النقابية وتشجيع المفاوضة الجماعية؛ إرساء بيئة مالئمة لتنمية المنشآت المستدامة؛ تعزيز قدرات وزارات العمل للتصدي 

  .للتحديات الجديدة في عالم العمل

تسريع وتيرة تنفيذ برنامج رؤية مشترآة من أجل ) ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول( االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشرواعتمد 
مسارات نمو شاملة تخلق الوظائف وتحد من الفقر؛ االستثمار في : وتشمل العناصر التي تتألف منها هذه الرؤية. العمل الالئق في القارة

لعمالة المهارات والمنشآت المستدامة؛ اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بعمالة الشباب؛ وضع برامج شاملة من أجل دعم ا
الريفية؛ اتخاذ تدابير من أجل إضفاء السمة المنظمة، بما في ذلك من خالل تعزيز االقتصاد االجتماعي؛ السياسات الوطنية ألرضية 
الحماية االجتماعية؛ الملكية الوطنية لمعايير العمل الدولية، بما في ذلك النهوض بالمساواة بين الجنسين؛ حوار اجتماعي قوي آآلية 

  .ئيسيةإدارة ر

، وهو يشمل أيضًا بلدانًا في منطقة )٢٠١١ديسمبر / آانون األول( االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئودعا 
الدول العربية، إلى اعتماد رزم سياسية بغية تشجيع نمو منصف وغني بالوظائف، تستند إلى الحوار االجتماعي إلى جانب الحقوق 

تحسين بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة واالستثمار آثيف العمالة؛ : آما شدد على جملة أمور، منها الحاجة إلى. عملوأوجه الحماية في ال
ة تعزيز المفاوضة الجماعية وتطوير نظم الحد األدنى لألجور؛ إرساء أرضيات فعالة للحماية االجتماعية؛ تعزيز النمو األآثر مؤاتاة للبيئ

التدابير الرامية إلى معالجة عمالة الشباب وهجرة اليد العاملة؛ تحسين التصديق على معايير العمل األساسية  والوظائف الخضراء؛ تنفيذ
  .واتفاقيات اإلدارة السديدة
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السبل التي : ما يلي) ٢٠١٣أبريل / نيسان( نمو الوظائف والعدالة االجتماعية: االجتماع اإلقليمي األوروبي التاسعوسوف يبحث 
مدها االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي من أجل جعل النمو الغني بالوظائف حقيقة واقعة؛ تعزيز الوظائف الجيدة من خالل يمكن أن يعت

الحوار االجتماعي الفعال والمفاوضة الجماعية؛ أزمة عمالة الشباب والتحديات المتعلقة بشيخوخة المجتمعات؛ تعزيز معايير العمل 
في  ٢٠١٥- ٢٠١٤وسترسم استنتاجات االجتماع معالم تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة . أوروبا الدولية واتساق السياسات في

 .أوروبا وآسيا الوسطى

  
 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز
 

تشكل المساواة بين المرأة والرجل في عالم العمل قيمة  .٤٣
ًا من أساسية من قيم منظمة العمل الدولية، وعنصرًا مشترآ

عناصر االستراتيجية المتكاملة من أجل تحقيق العمل الالئق، التي 
دعا إليها إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من 

بشأن  ٢٠٠٩ويقوم قرار المؤتمر لعام . أجل عولمة عادلة
المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق وخطة عمل منظمة 

-٢٠١٠جل المساواة بين الجنسين للفترة العمل الدولية من أ
، إلى جانب معايير العمل الدولية ذات الصلة وغير ذلك ٢٠١٥

من قرارات اإلدارة السديدة، مقام المرشد الذي يوّجه عمل منظمة 
العمل الدولية ضمن األهداف االستراتيجية األربعة والنتائج البالغ 

 .نتيجة ١٩عددها 

ى األنشطة الترويجية للمضي وسيرآز أحد تيارات العمل عل .٤٤
قدمًا في تصديق وتطبيق معايير العمل الدولية التي تؤثر في حق 
المرأة والرجل في المساواة في العمل وتؤدي دورًا حاسمًا في 

وسينصب الترآيز على االتفاقيات . تحقيق الحقوق األخرى
األساسية بشأن المساواة بين الجنسين والحرية النقابية والمفاوضة 

لجماعية، فضًال عن المعايير التي تستهدف فئات العمال ا
المعرضة بوجه خاص لحاالت المعاملة غير المنصفة وحاالت 

) ١٨٩رقم ( ٢٠١١التمييز، ال سيما اتفاقية العمال المنزليين، 
وتوصية فيروس ) ١٧٧رقم ( ١٩٩٦واتفاقية العمل في المنزل، 

وسترآز ). ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠نقص المناعة البشرية واإليدز، 
منظمة العمل الدولية دعمها على التدخالت لتمكين الهيئات 

فهم أفضل لمبدأ األجر المتساوي " ١: "المكونة من تحقيق ما يلي
، وتطبيق "العمل ذي القيمة المتساوية"بين المرأة والرجل عن 

تحديد حاالت التمييز المباشر وغير المباشر " ٢"هذا المبدأ؛ 
التفاوض حول قضايا المساواة بين " ٣"ها؛ والمتعدد والتصدي ل

" ٤"الجنسين في مجال العالقات الصناعية والمفاوضة الجماعية؛ 
تيسير وصول النساء على نحو متكافئ إلى الوظائف المجزية 
التي تفضي إلى التمكين االقتصادي والمساواة في سوق العمل، 

ناطق سيما في االقتصاد غير المنظم والمناطق الريفية وم ال

تجهيز الصادرات، خصوصًا لصالح المهاجرات والعمال 
 .المنزليين

وستعزز االستراتيجية القدرة الوطنية لنظم تفتيش العمل  .٤٥
والمحاآم وآليات تسوية المنازعات بغية رصد وتنفيذ إجراءات 
تطبيق المساواة بين الجنسين وتشريعات مناهضة التمييز في 

ب الدولي التابع لمنظمة العمل وبالشراآة مع مرآز التدري. العمل
، ستدرب منظمة العمل الدولية مفتشي )تورينو مرآز(الدولية 

العمل على تحديد مظاهر التمييز على أساس الجنس ومنعه 
 .والتصدي له

وسيجري االضطالع بالعمل من أجل توعية الهيئات المكونة  .٤٦
لمنظمة العمل الدولية وصناع السياسات والمشرعين والباحثين 

ي مجال تحديد وتصميم واستعراض المنافع المتأتية عن وضع ف
 .برامج وسياسات خلق فرص عمل تستجيب الحتياجات الجنسين

ومن شأن المنتجات التي تشمل البيانات المصنفة حسب  .٤٧
الجنس والتحليالت المراعية لقضايا الجنسين والتدقيق التشارآي 

التدقيق في في المساواة بين الجنسين وتدريب ميسري عمليات 
المساواة بين الجنسين والدورات التدريبية بشأن تعميم قضايا 
الجنسين والتدخالت المحددة المكيفة بما يتناسب مع الظروف 

وستنهض الشبكة الجنسانية . الوطنية، أن تدعم النتائج القطرية
التي تتألف من موظفين في مكاتب منظمة العمل الدولية في العالم 

 .ذا الصددبدور مساند في ه
وستعزز منظمة العمل الدولية الشراآات القائمة مع آيانات  .٤٨

األمم المتحدة، من قبيل هيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم 
وستظل منظمة العمل الدولية عضوًا نشيطًا في . المتحدة اإلنمائي

شبكة األمم المتحدة المشترآة بين الوآاالت والمعنية بالمرأة 
بين الجنسين، وستقيم تحالفات جديدة مع الوآاالت والمساواة 

والمؤسسات متعددة األطراف، بما فيها تلك التي تضم التعاون بين 
بلدان الجنوب والتعاون المثلث، بغية تشجيع ُنهج المساواة بين 
 .الجنسين مع المراعاة الكاملة لمبادئ منظمة العمل الدولية وقيمها

 

٢٠١٥- ٢٠١٤غة من أجل اتخاذ إجراءات من باب األولوية في الفترة المجاالت ذات األهمية البال
 

تم وضع عدد محدود من المجاالت ذات األهمية البالغة  .٤٩
-٢٠١٤والمبينة تفاصيلها أدناه على رأس األولويات في الفترة 

ويجمع آل مجال من هذه المجاالت بين أنشطة العديد من . ٢٠١٥
ي اإلطار االستراتيجي لمنظمة نتيجة ف ١٩النتائج البالغ عددها 

العمل الدولية، ويرتبط بهذه النتائج من خالل مؤشراتها التي 
ويرد أدناه وصف موجز للعمل المتوخى في إطار . ستقيس النتائج

آل مجال من هذه المجاالت مع اإلشارة إلى النتائج الرئيسية التي 
ج ذات ـتسهم فيها، آما تحددها نصوص استراتيجية النتائ

وسيكون . وسيتم تحديد نتائج مساِهمة أخرى أثناء التنفيذ .لةـصال
التعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، فضًال عن 
معايير العمل الدولية والمراعاة للقضايا الجنسانية، من سمات 

 .العمل المتواصل في جميع المجاالت ذات األهمية البالغة
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 يز وظائف أآثر وأفضل من أجل نمو شاملتعز
ستكثف منظمة العمل الدولية أبحاثها وإرشادها السياسي بشأن الصالت القائمة بين النمو االقتصادي 

والعمالة واإلدماج االجتماعي في ظل مختلف ظروف ومراحل التنمية والموارد، ومن باب االستجابة 
لدولية إلى هذه األمور عن طريق الترآيز على ما وستتصدى منظمة العمل ا. لألزمات والتحوالت

مستوى االستثمار وترآيبته؛ الظروف المؤاتية لتنمية المنشآت والنمو؛ مزيج من سياسات : يلي
االقتصاد الكلي مع إيالء االنتباه إلى أثرها على العمالة؛ سياسات ومؤسسات تنمية المهارات والبحث 

الحماية االجتماعية؛ القوانين واللوائح والمؤسسات المتصلة  عن الوظائف ومطابقة الوظائف؛ تمويل
. بحماية العمالة وعقود العمل ووقت العمل وغير ذلك من ظروف العمل؛ دور األجور وتحديدها

وستستخدم التحليالت القائمة على البينات والمقارنات فيما بين البلدان لتنوير طائفة من الخيارات 
وسيقدم المكتب خدمات . المكونة لزيادة حجم فرص العمل وشمولية النمو السياسية المتاحة للهيئات

  .التعاون التقني بشأن هذه القضايا إلى البلدان التي تطلب مثل هذه المساعدة

 تعزيز العمالة 
 ظروف العمل 
 الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية 
  تعميم العمل الالئق 

 الوظائف والمهارات لصالح الشباب
دعوة إلى اتخاذ إجراءات  ٢٠١٢ؤتمر العمل الدولي في دورته الواحدة بعد المائة في عام أصدر م

بغية التصدي ألزمة العمالة العالمية التي يعاني منها الشابات والشبان، وذلك من خالل إرساء 
استراتيجية متعددة الجوانب بشأن السياسات االقتصادية وسياسات سوق العمل والسياسات المتعلقة 

وسوف تعمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات المكونة من أجل تجميع البراهين . بالمهارات والحقوق
بشأن هذه السياسات وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات ضمن السياسات والبرامج المصممة لعمالة 

ئة مؤاتية وسوف يولى اهتمام خاص لسياسات االقتصاد الكلي الداعمة فضًال عن تشجيع بي. الشباب
للمنشآت المستدامة وسد الفجوة القائمة بين التدريب وعالم العمل، ال سيما من خالل التلمذة الصناعية 

آما . الجيدة القائمة على الحوار االجتماعي المتين، ولتشجيع روح تنظيم المشاريع لدى الشباب
ؤسسات الداعمة لعمالة ستعمل منظمة العمل الدولية في إطار الشراآات مع طائفة واسعة من الم

 .الشباب

 تعزيز العمالة 
 تنمية المهارات 
 المنشآت المستدامة 
 عمل األطفال 

 إرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها
، توفر اإلرشاد إلى الدول )٢٠٢رقم ( ٢٠١٢إّن توصية األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، 

لحماية االجتماعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لُنظمها الوطنية إقامة وصيانة أرضيات ل بشأناألعضاء 
وستدعم منظمة العمل . للضمان االجتماعي، تضمن تدريجيًا مستويات أعلى من الضمان االجتماعي

الدولية الهيئات المكونة في تصميم وتنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية، باستخدام مؤسسات الحوار 
السياسات االجتماعية واالقتصادية األخرى التي تحد من االستضعاف وتعزز االجتماعي والتنسيق مع 
وسيجري الجمع بين الخبرة في مجال الضمان االجتماعي وبين المهارات . العمالة المنظمة والالئقة

والقابلية لالستخدام وروح تنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة والتحليل االقتصادي بغية ضمان 
 .اية االجتماعية في إطار السياسات المالية السليمةاستدامة الحم

 الضمان االجتماعي 
 اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية 
 الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية 

 اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ظروف العمل في  يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تنمو من خالل رفع اإلنتاجية وتحسين

ويمكن لروح تنظيم المشاريع إلى جانب القوى العاملة الماهرة وظروف . إطار بيئة داعمة مناسبة
وسترسي . العمل الالئق أن تعزز اإلنتاجية والقدرة التنافسية وأن تشكل رآيزة للمنشآت المستدامة

والتعاون التقني وبناء القدرات  منظمة العمل الدولية برنامجًا للمشورة السياسية واإلرشادات العملية
باالستناد إلى بينات السياسات والممارسات الجيدة التي تتسم بمسار متكافل من ظروف العمل 

وتشمل مجاالت السياسة البيئة التنظيمية واالرتقاء . المحسنة ومن اإلنتاجية األعلى ومن نمو األجور
آما سيعمل . وآذلك الحماية االجتماعية بالمهارات والسالمة والصحة وغير ذلك من ظروف العمل

 .ذلك على تنوير العمل بشأن إضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 تنمية المهارات 
 المنشآت المستدامة 
 ظروف العمل 
 السالمة والصحة المهنيتان 

 العمل الالئق في االقتصاد الريفي 
إجمالي العمالة في العديد من االقتصادات النامية  تستأثر االقتصادات الريفية بحصة آبيرة من

وسترآز . والناشئة التي تواجه تحديات آبرى من حيث مواطن العجز في العمل الالئق في العالم
منظمة العمل الدولية برنامجها على تشجيع العمالة المنتجة والعمل الالئق في المناطق الريفية، تمكن 

. اجيتهم ومداخيلهم من خالل األنشطة الزراعية وغير الزراعيةالفقراء العاملين من تحسين إنت
وستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة وتعمل مع الشرآاء الخارجيين لجمع البراهين وبناء 

القدرات من أجل مساعدة المزارع الصغيرة األآثر إنتاجية، بما فيها التعاونيات، على استهالل 
وتطويرها، والقيام باستثمارات آثيفة العمالة في البنية التحتية وتوسيع نظم المشاريع غير الزراعية 

الحماية االجتماعية لتشمل المّالك الصغار والمنشآت بالغة الصغر، وتدعم التدابير الرامية إلى معالجة 
 .ظروف العمال الريفيين بأجر لضمان االمتثال لمعايير العمل الدولية ذات الصلة

 تعزيز العمالة 
 المنشآت المستدامة 
 الحماية االجتماعية 
 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 
 عمل األطفال 
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 إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم

على الرغم من النمو االقتصادي السريع الذي يشهده العديد من االقتصادات الناشئة والنامية، فإن نسبًا 
وستستعرض منظمة العمل الدولية التجارب . مواقع غير منظمةآبيرة من المستخدمين يعملون في 

الجارية والممارسات الحسنة وتستمد الدروس منها وتشجع محرآات عملية إضفاء السمة المنظمة، 
باستهداف المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في قطاعات اقتصادية مختارة وفئات معينة من العمال 

تؤدي المشورة السياسية والتعاون التقني وبناء القدرات إلى وس. في ظروف العمالة غير المنظمة
تشجيع االنتقال إلى االقتصاد المنظم من خالل المنشآت وسياسات العمالة والعمل والسياسات 

وستعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات والشرآاء اآلخرين من أجل وضع تشريعات . االجتماعية
آما ستعمل على تعزيز قدرات منظمات . تصاد المنظم وتروج لهاولوائح تشجع االنتقال إلى االق

أصحاب العمل ومنظمات العمال للوصول إلى قطاعات األعمال غير المنظمة والعمال فيها بغية 
  .تعزيز االنتقال الفعال إلى االقتصاد المنظم

 تعزيز العمالة 
 تنمية المهارات 
 المنشآت المستدامة 
 ظروف العمل 
 اإليدز/ ة البشريةفيروس نقص المناع 
 معايير العمل الدولية 

 تعزيز االمتثال في مكان العمل من خالل تفتيش العمل
سيرآز هذا النشاط على تطوير قدرات الهيئات المكونة لتحسين االمتثال في أماآن العمل لقوانين 

وسيتم . الساريةالعمل واللوائح الوطنية ومعايير العمل الدولية المصدق عليها واالتفاقات الجماعية 
تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال في االمتثال في مكان العمل؛ تعزيز : ذلك عن طريق

وظيفتي اإلنفاذ والوقاية في تفتيش العمل وإدارة العمل؛ توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى 
م العون في تصميم تشريعات مؤسسات اإلنفاذ والتفتيش الحكومية وإلى الشرآاء االجتماعيين؛ تقدي

آما ستعمل منظمة . العمل واآلليات الفعالة لتسوية النزاعات؛ الشراآات بين القطاعين العام والخاص
العمل الدولية مع الهيئات المكونة على تصميم ُنهج ابتكارية وتكميلية لالمتثال في مكان العمل، بما 

 .في ذلك في االقتصاد غير المنظم

 انون العملإدارة العمل وق 
 العمل الالئق في القطاعات االقتصادية 
 معايير العمل الدولية 

 حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة
تشمل أشكال العمل غير المقبولة ظروفًا ال تقر بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، وتعرض 

سر المعيشية في ظروف يسودها للخطر حياة العمال وصحتهم وحريتهم وآرامتهم وأمنهم أو تبقي األ
وسيولى من باب األولوية اهتمام إلى الفئات المستضعفة من العمال، نساء ورجاًال، استنادًا . فقر مدقع

وسيستخدم العمل النطاق الكامل لوسائل عمل منظمة العمل الدولية ويجمع بين . إلى السياقات القطرية
. توفير التعاون التقني وبناء الشراآات والقدرات المشورة السياسية القائمة على التجربة وبين

وسينصب الترآيز بالدرجة األولى على التصدي للثغرات القائمة في الحماية وتعزيز القدرات على 
 .ومن شأن هذا العمل أن يستكمل تدابير ترويج معايير العمل الدولية وتطبيقها. معالجتها

 العمل الجبري 
 عمل األطفال 
 لالتمييز في العم 
 هجرة اليد العاملة 
 السالمة والصحة المهنيتان 

  
 

 ٢٠١٥-٢٠١٤النتائج الواجب تحقيقها في الفترة 
 

يتناول هذا القسم من التقرير بالتفصيل النتائج البالغ عددها  .٥٠
نتيجة في اإلطار االستراتيجي مع ما يصاحبها من نصوص  ١٩

. ناستراتيجية ومؤشرات ومعايير قياس وأهداف لفترة السنتي
هيكل موحد يتألف من  ةويلي آل نص من نصوص االستراتيجي

الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز؛ وسائل العمل : أربعة أقسام
والدعم لصالح الهيئات المكونة؛ المساواة بين الجنسين وعدم 

وقد أدرجت الميزانية االستراتيجية المقترحة . التمييز؛ الشراآات
 .في آل نتيجة من النتائج

 

  حصول المزيد من النساء والرجال على العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص : ١لنتيجة ا
  آسب الدخل

 
  االستراتيجية

  الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
الهدف الرئيسي لالستراتيجية هو تمكين الدول األعضاء في  .٥١

منظمة العمل الدولية من وضع وتنفيذ سياسات تعزز العمالة 
: وتستند االستراتيجية إلى جانبين مترابطين. المنتجةالكاملة و

السياسات االقتصادية التي توفر فرص عمالة جيدة النوعية 
وسياسات سوق العمل ومؤسساته التي تيسر انتقال الفئات 

ويتضمن هذان الجانبان تدخالت . المحرومة إلى العمل الالئق

لى جانب قصيرة األجل وتدابير لمكافحة التقلبات الدورية، إ
 .اإلصالحات الهيكلية متوسطة األجل

، سترآز االستراتيجية على ثالث ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٥٢
 :أولويات وأوجه تآزر مرتبطة بها

سياسات وبرامج العمالة، ال سيما في سياق االستجابات  •
 لألزمات واإلصالحات؛

 عمالة الشباب؛ •
 .االقتصادات الريفية واالقتصادات غير المنظمة •
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 ١٩٦٤ستراتيجية مترسخة في اتفاقية سياسة العمالة، إن اال .٥٣
وقرارات المؤتمر ) ٢٠٠٣(وبرنامج العمالة العالمي ) ١٢٢رقم (

وبشأن المناقشة ) ٢٠٠٩(بشأن الميثاق العالمي لفرص العمل 
وبشأن تعزيز العمالة الريفية من ) ٢٠١٠(المتكررة عن العمالة 
دعوة : لة الشبابوبشأن أزمة عما) ٢٠٠٨(أجل الحد من الفقر 
  ).٢٠١٢(إلى اتخاذ اإلجراءات 

  وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
بلدًا من تحليالت  ٥٠سيتشكل دعم منظمة العمل الدولية إلى  .٥٤

وطيدة وجهود جمع بيانات نشيطة وخدمات استشارية مصّممة 
 .وفقًا الحتياجات آل بلد ومبادرات مستهدفة لبناء القدرات

ظمة العمل الدولية على تعزيز القدرة الوطنية وسترآز من .٥٥
على صياغة وتنفيذ األطر والميزانيات اإلنمائية التي تضفي 
األولوية على تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام ومتوازن 
وصياغة برامج لتوفير فرص العمل تضم األهداف المالئمة 

وسيشمل ذلك دعم الحوار الثالثي بشأن . المتصلة بالعمالة
خيارات السياسية وإجراء البحوث وتوفير المعلومات المتعلقة ال

وسيكون هناك تعزيز آلليات التنسيق بين . بسوق العمل داخل البلد
الوزارات ونظم الرصد بشأن العمالة وقدرات الهيئات الثالثية، 
من قبيل المجالس االستشارية االقتصادية واالجتماعية، بغية 

ختلف الوزارات والقطاع الخاص تعزيز اتساق السياسات بين م
 .ومؤسسات سوق العمل

وستدعم طائفة من المنتجات والمنهجيات التحليلية المساعدة  .٥٦
التقنية على المستوى القطري واألنشطة الترويجية على المستوى 

البحوث بشأن سياسات االقتصاد الكلي : وسيشمل ذلك. العالمي
النموذجية لمحرآات المؤاتية للعمالة وإجراءات تحفيز السياسات 

النمو وإصالح سوق العمل واالستراتيجيات القطاعية والصناعية؛ 
األدلة المرجعية بشأن استهداف العمالة ووضع الميزانية المؤاتية 
للعمالة واستعراض اإلنفاق العام في إطار منظور متكامل بشأن 
العمالة والحماية االجتماعية؛ آليات وطنية لرصد وتقييم سياسات 

وسيجري توسيع . عمالة؛ تقييمات أثر االستثمارات على العمالةال
، بما اتجاهات العمالة العالميةنطاق اإلصدارات االعتيادية لمجلة 

فيها القضايا التي تخص الشباب والمساواة بين الجنسين، وقوائم 
الجرد بشأن استجابات السياسات الوطنية لألزمات وقواعد 

، وجعلها متاحة للهيئات المكونة على البيانات بشأن عمالة الشباب
 .نطاق واسع

وستعمل األنشطة بشأن عمالة الشباب على تثبيت وتوسيع  .٥٧
نطاق قاعدة معارف منظمة العمل الدولية بشأن القضايا الناشئة 
والتقييمات المقارنة القائمة على األدلة للسياسات والتدابير 

راسة د ٣٠تحليل ونشر : الناجعة، بما في ذلك من خالل
استقصائية حول االنتقال من المدرسة إلى العمل؛ تصنيف الُنهج 
واستهدافها بغية زيادة فعالية السياسات النشطة لسوق العمل 

ال سيما في (وتوسيع نطاقها لتشمل فئة الشباب المحرومة 
؛ تقييم )االقتصادات الريفية واالقتصادات غير المنظمة

شاريع الشباب واستعراض الممارسات الجيدة لبرامج م
والمنهجيات االستباقية للمهارات ونظم التلمذة الصناعية؛ 
موجزات السياسات عن استجابات مكافحة األزمات، بما فيها نظم 
الضمان وتدابير التنشيط والحماية؛ بحوث بشأن ظروف 
المراهقين الشباب في المهن المحفوفة بالمخاطر، فضًال عن 

 .ترتيبات العمل واألجور

مستوى القطري، سينصب دعم منظمة العمل الدولية وعلى ال .٥٨
على تعزيز قدرات الهيئات المكونة على وضع ورصد وتقييم 
خطط العمل الوطنية ذات األهمية من حيث التوقيت والبرامج 

آما سيتم تعزيز التعاون فيما بين البلدان . الفعالة لعمالة الشباب
 على ألقرانا استعراضاتمن خالل تبادل الممارسات الجيدة و

وغيرها من برامج التعاون بين بلدان  األقطار متعدد مستوى
 .الجنوب

وسيرآز بناء القدرات والمساعدة التقنية بشأن االقتصادات  .٥٩
الريفية واالقتصادات غير المنظمة على تدابير تسهيل عملية 
االنتقال إلى السمة المنظّمة وتوفير الوظائف من خالل جملة أمور 

هيئات المكونة من االضطالع بأعمال الهياآل منها تمكين ال
األساسية آثيفة العمالة وبرامج العمالة العامة االبتكارية، بما فيها 
البرامج المتعلقة بالحفاظ على البيئة والخدمات االجتماعية 
. وتدخالت التمويل االجتماعي بغية الحد من استضعاف الفقراء

الكوارث الطبيعية أو  وسيولى اهتمام خاص للبلدان المتضررة من
وسيشدد دعم منظمة العمل الدولية بشأن . الخارجة من النزاعات

تدابير تسهيل عملية االنتقال إلى السمة المنظّمة على فئات 
وسيتواصل . وقطاعات محددة تبعًا للظروف واالحتياجات الوطنية

إجراء البحوث بشأن التجارب الوطنية الواعدة التي تجمع بين 
توليد الدخل والحماية االجتماعية، في متابعة استنتاجات العمالة و

بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق  ٢٠١٢مؤتمر عام 
األساسية في العمل وستثري اجتماعات الخبراء للمتابعة بشأن 

 .االقتصاد غير المنظم

وستتواصل مبادرات تنمية القدرات بالتعاون مع مرآز  .٦٠
إقليمية سنوية بشأن اقتصاد العمل تورينو من خالل دورات 

وسياسة العمالة واالستثمار آثيف العمالة واالبتكارات في برامج 
العمالة العامة واألعمال البيئية من أجل الوظائف الخضراء 

 .وعمالة الشباب

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيتم وضع أدوات محسنة بغية استحداث برامج وسياسات  .٦١

ارات الجنسانية، استنادًا إلى تقييم االستراتيجيات تراعي االعتب
وسترآز استراتيجيات . القطرية المستقاة من فترة السنتين السابقة

بناء القدرات من أجل االنتقال إلى السمة المنظّمة على الشواغل 
 .واالحتياجات المحددة للمرأة والرجل

 الشراآات □
ات سيتواصل إقامة وتعزيز الشراآات في مجال سياس .٦٢

العمالة مع المؤسسات متعددة األطراف، بما فيها البنك الدولي 
ومصارف ومؤسسات التنمية اإلقليمية والمؤسسات السياسية 
واألآاديمية ذات الصلة، آما سيتواصل إقامة وتعزيز الشراآات 
. على المستوى القطري في إطار أفرقة األمم المتحدة القطرية

نظمة العمل الدولية مع وعلى الصعيد العالمي، ستتعاون م
المؤسسات المالية الدولية ووآاالت األمم المتحدة والدوائر 
األآاديمية من أجل االضطالع بأعمال المتابعة المتعلقة ببرنامج 

وتعبئة الموارد  ٢٠١٥ومرحلة ما بعد  ٢٠+التنمية لمؤتمر ريو 
 .من أجل اإلجراءات الوطنية لصالح عمالة الشباب
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 المؤشرات
 العمل منظمة من اإلنمائية، بدعم أطرها في المحلية أو القطاعية أو الوطنية العمالة وبرامج سياسات تدرج التي األعضاء الدول عدد  :١- ١ر المؤش
 الدولية
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير النتائج تستوفي أن يجب
 أولوياتها العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص الدخل ضمن في )الفقر من الحد واستراتيجيات خمسية خطط(الوطنية  اإلنمائية األطر تضع 

 .بها الخاصة االقتصادية أو القطاعية المحفزة الكلية واالستراتيجيات التحليالت
مجلس ( الحكومة عليها وتصدق ناالجتماعيي الشرآاء مع بالتشاور القطاعية االستراتيجيات أو/و الشاملة الوطنية العمالة سياسات توضع 

 ).الوزارات بين المشترآة اللجان أو البرلمان أو الوزراء
 الهدف خط األساس

في  ٤منها في أفريقيا، و ٩دولة عضوًا،  ١٨ دول أعضاء ١٠
في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ١، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

 للفقراء الالئقة والخدمات الوظائف تشجع تمويل اجتماعي، سياسات الوطنية العامة السلطات فيها تعتمد التي األعضاء الدول عدد  :٢- ١المؤشر 
 المحلية، بدعم من منظمة العمل الدولية المالية المؤسسات من خالل العاملين
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي لتاليةا المعايير معيارًا واحدًا على األقل من النتائج تستوفي أن يجب
 أجل من المحلية المالية للمؤسسات سياسة بشأن التمويل االجتماعي تحدد حوافزالحكومة أو البنك المرآزي أو السلطة التنظيمية المقابلة،  اعتماد 

 مجموعة ضمن أو/و زبائنها حافظة على تعديالت خالل من يماالس العاملين، الفقراء تعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق لفائدة نحو عملياتها توجيه
 .المقدمة الخدمات

 إرساء أو تقوية قدرات منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال على التعامل مع السياسات أو األدوات المالية، على حد ما يتبين على سبيل 
 .ترويجية جديدةأو خدمات أو حمالت المثال من البراهين على تنفيذ دورات تدريب 

إدماج التأمين بالغ الصغر في استراتيجيات الحكومات أو المؤسسات المالية الوطنية للحد من أوجه استضعاف الفقراء، عن طريق اإلعانات  
 .المتعلقة بالضمان االجتماعي أو غير ذلك من المسائل المتصلة بالعمل

 الهدف خط األساس
في  ٣، ومنها في أفريقيا ٣دول أعضاء،  ٨ صفر

في  ١في الدول العربية، و ١و األمريكتين،
 آسيا والمحيط الهادئ

االتجاهات  حول المعلومات نشرتو تعززها، أو العمل بسوق المتعلقة والتحليالت المعلومات نظم تضع التي األعضاء الدول عدد  :٣- ١المؤشر 
 بدعم من منظمة العمل الدولية ،العمل لسوق الوطنية
  القياس

 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي اآلخرين المعيارين وأحد األول المعيار النتائج تستوفي أن بيج
 .والالئقة والمنتجة الكاملة بالعمالة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف مؤشرات عن العضو الدولة تفيد 
 .الوطنية الرصد بنظم العمل سوق معلومات وحدات ترتبط 
 .الدولي المستوى على ومقارنتها لرصدها الدولية العمل منظمة إلى الوطنية العمل سوق يالتوتحل بيانات تقدم 

 الهدف خط األساس
في  ٢منها في أفريقيا، و ٤، عضوًا ةدول ١١ دول أعضاء ٤

في  ٤في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
 والمحيط الهادئ آسيا
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/ مخاطر الكوارث من للحد العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص الدخل في تدابيرها تعزيزوم بدمج تق التي األعضاء الدول عدد  :٤- ١لمؤشر ا
 بدعم من منظمة العمل الدولية ،واالنتعاش البناء وإعادة النزاعات منع بشأن برامجها وفي اإلنعاش
 القياس
 :لذآربا جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين معيارينال النتائج تستوفي أن يجب
 .اجمة عن آارثة أو نزاعللتصدي للخسائر في الوظائف الن المرآزة على الوظائف المستدامة االنتعاش برامج تنفذ 
 الشرآاء ومنظماتهم، إلعداد والعمال العمل أصحاب تستهدف تدريبية هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة الثالثية الستراتيجية وتنفيذ الوعي، استثارة 

 .باألزمات المرتبطة االنتعاش برامج في أفضل من أجل انخراطهم بشكل االجتماعيين
 الهدف خط األساس

في  ١منها في أفريقيا، و ٧دول أعضاء،  ١٠ دول أعضاء ٦
في  ١، وفي الدول العربية ١األمريكتين، و

 آسيا والمحيط الهادئ

المحلية، بدعم  للتنمية العمالة آثيفة األساسية البنية برامج في االستثمارات في مالةالع مضمون في تزايدًا تبين التي األعضاء الدول عدد  :٥- ١لمؤشر ا
 من منظمة العمل الدولية

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 األساسية البنية في العامة الستثماراتفي ا العمالة مضمون موتقيي ورصد الستهداف االجتماعيين والشرآاء الحكومة تشمل آلية تعزيز أو وضع 

 .الوطنية اإلنمائية األطر ضمن
 االجتماعي والحوار االجتماعية والحماية المشاريع تنظيم وروح والمهارات الحقوق جوانب تدمج التي العمالة آثيفة األساسية البنية برامج تنفيذ 

 .الالئق العمل لبرنامج
 فالهد خط األساس

في  ٣منها في أفريقيا، و ١٠، عضوًا ةدول ٢٠ صفر
في  ٥و ،في الدول العربية ١و األمريكتين،

وآسيا  في أوروبا ١، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

تسّهل  سةالسيا مجاالت في مبادرات العمال منظمات أو/و العمل أصحاب ومنظمات الحكومات فيها اتخذت التي األعضاء الدول عدد  :٦- ١لمؤشر ا
 المنظم، بدعم من منظمة العمل الدولية القطاع إلى المنظم غير القطاع من األنشطة انتقال
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 .المنظم القطاع إلى االنتقال تسهل نسين،الج قضايا راعيتولة فعا تإصالحا/ مبادرة سياسية الثالثية المكونة الهيئات إحدى اعتماد 
 روح وإنفاذه؛ التنظيمي اإلطار آفاية: التالية السياسية المجاالت من األقل على مجالين في عملية تدابير اتاإلصالح/ السياسية المبادرة تتضمن 

 .موالتنظي التمثيل االجتماعية؛ الحماية نطاق مد المالي؛ والدعم والمهارات المشاريع تنظيم
 الهدف خط األساس

في  ٤منها في أفريقيا، و ٤، ة عضوًادول ١٤ صفر
في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

في أوروبا وآسيا  ٢آسيا والمحيط الهادئ، و
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :النهوض بالعمالة  - ١

حصول المزيد من النساء والرجال على العمالة المنتجة 
 ئق وفرص آسب الدخلوالعمل الال

  الميزانية العادية المقترحة
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

90 907 777 107 800 000 
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  ام والقدرة التنافسية للمنشآت تطوير المهارات يزيد قابلية العمال لالستخد: ٢النتيجة 
  وشمولية النمو

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف الرئيسي لالستراتيجية في مساعدة الهيئات  .٦٣

المكونة على وضع إطار مؤاٍت للسياسات والمؤسسات لبناء 
المهارات استجابة لتحوالت األسواق والتكنولوجيا ولتوسيع نطاق 

وسيؤآد نشاط منظمة . التدريب الجيد ليشمل الفئات المحرومة
العمل الدولية في فترة السنتين على تنفيذ وتقييم السياسات 
والبرامج بشأن تنمية المهارات والعجز وخدمات العمالة بهدف 

 :تعزيز القدرة الوطنية على
 تحسين آفاءة نظم المهارات وتأثيرها؛ •
ل الالئق من خالل تحسين تسهيل انتقال الشباب إلى العم •

التدريب واستخدام المهارات وظروف العمل في المهن 
والمشاريع الصغيرة التي التحقوا بها في أعقاب التدريب 

 .المهني
بشأن  ٢٠٠٨وتنتهج االستراتيجية تنفيذ قرار مؤتمر  .٦٤

المهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية، إلى 
 ٢٠٠٤لتوصية تنمية الموارد البشرية، جانب التطبيق الفعال 

آما تفي بواليات إضافية نابعة من قرارات المؤتمر ). ١٩٥رقم (
والمناقشة المتكررة ) ٢٠٠٩(بشأن الميثاق العالمي لفرص العمل 

دعوة إلى اتخاذ : أزمة عمالة الشبابو) ٢٠١٠(عن العمالة 
 ).٢٠١٢( اإلجراءات

  لمكونةوسائل العمل والدعم لصالح الهيئات ا □
سيشدد العمل بشأن نظم المهارات على إدراك ما هي  .٦٥

الكفاءات الالزمة من خالل عمليات تقييم العمالة الوطنية 
والقطاعية للحد من عدم مواءمة المهارات وتحسين عمالة العمال 

وستعمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات المكونة على . المدربين
ب بسوق العمل، من قبيل تقوية المؤسسات التي تربط التدري

مجالس المهارات الصناعية وإدارات االستخدام والتدريب المهني 
آما ستوجه المساعدة . للمعلمين ونظم التمويل واإلدارة السديدة

التقنية في اتجاه وضع استراتيجيات تدريب قطاعية تمكن 
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من النهوض بالتدريب 

ر االجتماعي وتجهيز إدارات التوظيف العامة بما من خالل الحوا
 .يكفل التصدي لألزمات االقتصادية

وستشمل األنشطة المرتبطة بالشباب دعم الهيئات المكونة  .٦٦
لتعزيز الشراآات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق 
التلمذة الصناعية الجيدة في االقتصاد المنظم واالرتقاء بالتلمذة 

ر المنظمة في المناطق الفقيرة والمناطق الريفية؛ الصناعية غي
تمكين إدارات التوظيف العامة من تحسين خدمات التوجيه المهني 
وخدمات التوظيف؛ إدراج المهارات األساسية في التعليم العام 
والتعليم المهني بغية إعداد الشباب إعدادًا جيدًا من أجل اقتحام 

أفريقيا، سيربط التدريب القائم  وفي. ميدان العمل والتعلم المستمر
على المجتمع المحلي التدريب المهني والتدريب على إقامة 
المشاريع بغية تحسين سبل عيش الشباب الريفي وسيجري إدراج 
التلمذة الصناعية غير المنظمة إدراجًا مناسبًا في االستراتيجيات 

 .طرةالرامية إلى انتشال األطفال من العمل الجبري واألعمال الخ

ومن شأن األنشطة التحليلية متعددة التخصصات بشأن  .٦٧
اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي 

بتقييمات واختبارات تجريبية، أن تنير  ٢٠١٢استهلت في عام 
وسيرآز دعم . المشورة السياسية والمساعدة المباشرة للبلدان

لتلمذة الصناعية والتعلم منظمة العمل الدولية على تعزيز جودة ا
في مكان العمل لتيسير تحول العمال والمنشآت الصغيرة من 
األنشطة غير المنظمة منخفضة اإلنتاجية إلى أعمال ذات إنتاجية 

 .أعلى في االقتصادات المنظمة
وستدعم خدمات التعاون التقني والمشورة السياسية النتائج  .٦٨

وسيسعى حشد  .دولة عضوًا ٢٥القطرية في ما ال يقل عن 
الموارد إلى توسيع نطاق االستفادة من المنتجات التي ثبت تأثيرها 
في التعاون التقني، من قبيل التدريب على برنامج تنمية القدرات 
االقتصادية الريفية، وتطبيق منتجات جديدة لتلبية االحتياجات 
المستجدة، مثل المهارات من أجل الوظائف الخضراء والمهارات 

 .لتجارة والتنويع االقتصاديمن أجل ا
وسيوسع التعاون مع مرآز تورينو نطاق تقاسم المعارف  .٦٩

. والتدريب بين األقاليم، ال سيما من خالل أآاديمية المهارات
وستعمل المنصة العالمية المشترآة بين القطاعين العام والخاص 
لتقاسم المعارف بشأن المهارات من أجل االستخدام، على تجميع 

خبرات المستمدة من قطاعات األعمال ونقابات العمال ونشر ال
وسيجري تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب . والمنظمات الدولية

من خالل مرآز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال 
التدريب المهني ومجموعة الممارسات في إقليم آسيا والمحيط 

الل العمل على الهادئ التابعة لمنظمة العمل الدولية، ومن خ
الهجرة واالعتراف بالمهارات في جنوب شرق أوروبا وفي بلدان 

 .رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستسهم االستراتيجية في تحسين اإلدماج االجتماعي من  .٧٠

خالل مساعدة الهيئات المكونة على إتاحة خدمات التدريب 
ة للمرأة والرجل في المناطق والتوظيف الجيدة إتاحة منصف
وستواصل الشبكة العالمية لمنظمة . الريفية ولألشخاص المعوقين

العمل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة تمكين الشرآات متعددة 
الجنسية ومنظمات أصحاب العمل من تقاسم التجارب بشأن 

وسيجري نشر نتائج . توظيف وتدريب األشخاص المعوقين
التغلب على ممارسات الفصل بين الجنسين في  البحوث بشأن

التلمذة الصناعية من خالل المنهجية المنقحة بشأن االرتقاء 
وستحظى التدخالت التشغيلية . بالتلمذة الصناعية غير المنظمة

بشأن إدماج مسألتي اإلعاقة وعدم التمييز المطبقتين في المقام 
الدول العربية  األول في شرق أفريقيا وشرق آسيا، بالتكييف في

 .ومنطقة الكاريبي

 الشراآات □
ستواصل منظمة العمل الدولية عملها مع المجموعة  .٧١

المشترآة بين الوآاالت بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، 
التي تضم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 

والبنك الدولي، ) واليونسك(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
لتحسين االتساق في الدعم المقدم للبلدان، آما ستواصل عملها 
باالعتماد على الفريق العامل المعني بالتنمية لمجموعة العشرين 
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لتحسين المؤشرات المتعلقة بالمهارات ودعم خطط العمل بشأن 
. المهارات من أجل االستخدام في البلدان ذات الدخل المنخفض

عمل مع الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة ومن شأن ال
يساعد )  أ: (واالتحاد الدولي لوآاالت االستخدام الخاصة أن

منظمة العمل الدولية على توسيع نطاق منهجياتها ومنتجاتها؛ 

يساعد منظمة العمل الدولية على رصد االحتياجات )  ب(
شترك بين وستوفر القيادة المشترآة لفريق الدعم الم. العاجلة

الوآاالت المعني باتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص 
المعوقين، قناة الستهداف صناديق االئتمان متعددة المانحين 

 .لمساندة الجهود الوطنية بشأن عدم التمييز واإلدماج

  المؤشرات
 ، بدعم من منظمة العمل الدوليةةالوطني أو القطاعية إلنمائيةا استراتيجياتها في المهارات تدرج تنمية التي األعضاء الدول عدد  :١- ٢المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 .مهاراتتنمية ال سياسات صراحة الوطنية اإلنمائية االستراتيجيات تنقيح أو لصياغة الوطني اإلجراء يتضمن 
 اإلنمائية باالستراتيجيات والتعليم المهارات ربط عن مسؤوًال يكون )الحاالت معظم في الوزارات بين مشترك(حكومي  آيان تعزيز أو إنشاء 

  .)الخمسية الوطنية والخطط الفقر من الحد استراتيجية وأوراق لأللفية اإلنمائية آاألهداف(الوطنية  أو القطاعية
  .عليها والطلب المهارات عرض بين للربط المحلي أو الوطني المستوى على لثالثيةا المؤسسات تعمل 
 .والبحوث العلوم قدرات أو البيئة أو التجارة أو التكنولوجيا تستهدف التي اإلنمائية باالستراتيجيات المهارات لربط محددة تدابير تنفيذ 

 الهدف خط األساس
في  ٥منها في أفريقيا، و ٣ولة عضوًا، د ١٦ منها في أفريقيا ٢دول أعضاء،  ٦

في  ٣في الدول العربية، و ٢و ،األمريكتين
وآسيا  في أوروبا ٣، ووالمحيط الهادئ آسيا

 الوسطى

 الريفية، بدعم من منظمة العمل الدولية المجتمعات في إتاحة أآثر الصلة ذا التدريب تجعل التي األعضاء الدول عدد  :٢- ٢المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

 .التقنية مساعدتها أو/و الدولية العمل منظمة بمشورة الريفية، المجتمعات في األشخاص مهارات نميةبت الصلة ذات السياسة أو/و التشريع ُيستعرض 
 أساس على الريفية المجتمعات تستهدف التي تنمية المهارات برامج وتنظيم أو مساعدتها التقنية، بتصميم/ة والقيام، بمشورة منظمة العمل الدولي 

 .العمل سوق فرص تقييم عمليات
 أو مساعدتها/و الدولية العمل منظمة مشورة تتجلى بحيث إليها، الريفية المجتمعات في األشخاص وصول سهلي تدريبية برامج إصالح أو تصميم 
  .تقنيةال
 للتدريب الالحق الدعم من يتجلى ذلك آما المهارات، على التدريب استكمال بعد الخاص لحسابهم أو بأجر العمل نظم في المستفيدين القيام بوضع 

 .أو مساعدتها التقنية/المقدم بمشورة من منظمة العمل الدولية و
 الهدف خط األساس

في  ٤، ويافي أفريق منها ٣ دول أعضاء، ٧ دول أعضاء ٨
 آسيا والمحيط الهادئ

 المعوقين، بدعم من منظمة العمل الدولية أمام إتاحة أآثر الصلة ذا التدريب تجعل التي األعضاء الدول عدد  :٣- ٢المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

 .التقنية مساعدتها أو/و الدولية العمل منظمة بمشورة المعوقين، مهارات بتنمية الصلة ذات السياسة أو/و التشريع ُيستعرض 
 عمليات أساس على المعوقين تستهدف التي تنمية المهارات برامج وتنظيم أو مساعدتها التقنية، بتصميم/القيام، بمشورة منظمة العمل الدولية و 

 .العمل سوق فرص تقييم
  .التقنية أو مساعدتها/و الدولية العمل منظمة مشورة تتجلى بحيث إليها، وصول المعوقين سهلي تدريبية برامج إصالح أو تصميم 
 للتدريب الالحق الدعم من يتجلى ذلك آما المهارات، على التدريب استكمال بعد الخاص لحسابهم أو بأجر العمل نظم في المستفيدين القيام بوضع 

 .أو مساعدتها التقنية/مشورة من منظمة العمل الدولية والمقدم ب
 الهدف خط األساس

في  ١و منها في أفريقيا، ١دول أعضاء،  ٥ دولة عضوًا ١١
 في آسيا والمحيط الهادئ، ١الدول العربية، و

 وآسيا الوسطى في أوروبا ٢و
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 العمالة، بدعم من منظمة العمل الدولية سياسة أهداف قيقلتح االستخدام إدارات تعززالتي  األعضاء الدول عدد  :٤- ٢المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

 .٨٨ رقم االتفاقية في واردة بمهام يضطلعون عموميين مسؤولين من مؤلف إداري آيان إنعاش أو نشاءإ 
 .عمل عن الباحثين فرادى مع الشاغرة الوظائف فعًال تالئم أنها لضمان العاملة اليد تبادل نعاشإ أو نشاءإ 
 مخصص الميزانية في اعتماد في ذلك يرد آما في العادة من سوق العمل، المستبعدة المجموعات لصالح العمالة تعزز خدمات لتوفير خطة تنفيذ 

  .المنتظمة المرحلية والتقارير للخدمات
 .الخاصة االستخدام وآاالت بتنظيم يتعلق وطني ريعتش تماداع 

 الهدف خط األساس
 ١و في الدول العربية، منها ٢دول أعضاء،  ٦ منها في أفريقيا ٢دول أعضاء،  ٤

 في أوروبا ٣و في آسيا والمحيط الهادئ،
 وآسيا الوسطى

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

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب
 .الوطنية العمالة ياساتس أو الوطنية اإلنمائية االستراتيجيات في أولوية الشباب عمالة تشكل 
 الالزمة والمالية البشرية الموارد جانب إلى أولوية، ذات تدابير تتضمن الشباب بعمالة للنهوض وطنية خططًا االجتماعيون والشرآاء الحكومة تضع 

  .لتنفيذها
  .المحرومين بابالش لصالح الالئقة بالعمالة للنهوض وطنية برامج االجتماعيين، الشرآاء من بدعم الحكومة، تنفذ 
 آما النطاق، توسيع أو التدريب أو الوعي استثارة أو المعلومات لنشر الشباب عمالة بشأن استراتيجيةهيئة أو أآثر من الهيئات المكونة الثالثية  تنفذ 

 .فحمالت توظي إطالق أو خدمات وتقديم ةتدريبي دورات وتنظيم أدلة مثًال، ووضع للطوارئ خطوط على ذلك إنشاء يدل
 الهدف خط األساس

في  ٤منها في أفريقيا، و ٤دولة عضوًا،  ١٥ منها في أفريقيا ٤دول أعضاء،  ٦
في  ٤في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :تنمية المهارات  - ٢

لالستخدام والقدرة تنمية المهارات تزيد قابلية العمال 
 التنافسية للمنشآت وشمولية النمو

  الميزانية العادية المقترحة 
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

47 373 324 45 815 000 

  
 

  ستدامة تولد وظائف منتجة والئقةالمنشآت الم: ٣النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □

يتمثل الهدف الرئيسي لالستراتيجية في تمكين الدول  .٧٢
األعضاء في منظمة العمل الدولية من دعم تنمية ونمو المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التي تمتلك القدرة اإلنتاجية 

استحداث العمل الالئق لصالح المرأة والرجل والتنافسية و
وتمشيًا مع . والمساهمة في اإلدماج االجتماعي والتنمية المستدامة

 ٢٠٠٧لمؤتمر العمل الدولي في عام  ٩٦استنتاجات الدورة 
وطلبات الدول األعضاء، تستند استراتيجية منظمة العمل الدولية 

البيئة ) ١: (ضدةالخاصة بتنمية المنشآت إلى ثالث دعامات متعا
) ٣(روح تنظيم المشاريع وتنمية المنشآت؛ ) ٢(المؤاتية؛ 

 .ممارسات مكان العمل المسؤولة
 :، سترآز االستراتيجية على٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٧٣
 خلق بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة؛ •
 .اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة •
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عايير العمل الدولية ذات الصلة، وتستند االستراتيجية إلى م .٧٤
، بما ٢٠٠٧وتحديدًا تلك التي أبرزتها استنتاجات المؤتمر لعام 

فيها توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
 ٢٠٠٢وتوصية تعزيز التعاونيات، ) ١٨٩رقم ( ١٩٩٨

وستسترشد آذلك بإعالن المبادئ الثالثي لمنظمة ). ١٩٣ رقم(
بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  العمل الدولية

 .االجتماعية

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ستعزز منظمة العمل الدولية الدعم المقدم إلى الهيئات  .٧٥

المكونة للنهوض بالمنشآت المستدامة من خالل االضطالع 
 .باالستثمارات في تطوير المنتجات والبحوث

ة للمنشآت المستدامة، وضعت وفي مجال البيئة المؤاتي .٧٦
منظمة العمل الدولية منهجية لتقييم البيئة التي تنشط فيها مشاريع 
األعمال، وأدوات لبناء القدرات مما يمكن الهيئات المكونة من 

-٢٠١٤وفي الفترة . تحديد المعوقات واقتراح اإلصالحات
إجراء : ، ستشمل األدوات الجديدة القابلة للتحقيق ما يلي٢٠١٥

قارنة فيما بين البلدان للتقييمات التي أجريت باالستناد إلى م
بغية استخالص  البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامةمجموعة أدوات 

مواطن القوة والضعف لمنهجية منظمة العمل الدولية؛ اختبار 
إطار لقياس النتائج المتصلة بأنشطة منظمة العمل الدولية بشأن 

دول أعضاء؛ إجراء تقييم واحد لألثر  البيئة المؤاتية، في أربع
بشأن األساليب الناجحة إلضفاء السمة المنظمة ) تصميم تجريبي(

على المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في االقتصاد 
غير المنظم؛ وضع مجموعة أدوات توجيهية وتدريبية بشأن سبل 

لغة إضفاء السمة المنظمة على المنشآت المتوسطة والصغيرة وبا
 .الصغر
وسيرآز العمل على اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت  .٧٧

الصغيرة والمتوسطة على ربط زيادة اإلنتاجية بتنمية المهارات 
وظروف عمل أفضل، بما في ذلك األجور المنصفة والسالمة 
والصحة المهنيتان وعالقات العمل الجيدة والممارسات البيئية 

وسيستند ذلك إلى . لمتوسطةالمحسنة في المنشآت الصغيرة وا
أفضل الممارسات المستقاة من مجموعة واسعة من تدخالت 
ومنهجيات منظمة العمل الدولية، بما فيها برنامج استدامة 
المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس ونظام قياس اإلنتاجية 

 .وتحسينها
استنادًا (وستوفر منظمة العمل الدولية البيانات والتحليالت  .٧٨
إلخضاع الصالت الوثيقة ) لى الدراسات االستقصائية للمنشآتإ

بين ارتفاع اإلنتاجية وتنمية المهارات وظروف العمل الجيدة 
وتحسين رفاهية العمال وفي نهاية المطاف القدرة التنافسية في 

وستكون . المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الختبار تجريبي
: فترة السنتين آالتالي الوسائل الرئيسية القابلة للتحقيق خالل

وضع مجموعة من المشورات السياسية وبناء القدرات؛ تعميم 
برنامج منظمة العمل الدولية الستدامة المنشآت المسؤولة والقادرة 

وهو يطبق حاليًا في (على التنافس في أربع دول أعضاء إضافية 
؛ إعداد أربع مذآرات نظرية تقترح شراآات بين )سبعة بلدان

ن العام والخاص على الشرآات الكبيرة التي تستفيد من القطاعي
برنامج منظمة العمل الدولية الستدامة المنشآت المسؤولة والقادرة 
على التنافس، لتدريب مورديها في األسواق الناشئة؛ إجراء 
تقييمين دقيقين ألثر برامج منظمة العمل الدولية على ممارسات 

وسيوفر . الوظائف وجودتها مكان العمل المسؤولة بشأن استحداث
 .الدعم القطري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

وسيظل حدث انعقاد األآاديمية الصيفية لتنمية المنشآت  .٧٩
المستدامة المنظم بالتعاون مع مرآز تورينو والذي يستغرق 
أسبوعين، إلى جانب التدريب المتخصص، حدثًا سنويًا بالغ 

اق األآاديمية في األقاليم احتذاء وسيجري توسيع نط. األهمية
. ٢٠١٣بأآاديمية المنشآت ألمريكا الالتينية التي استهلت في عام 

ومن شأن هذه األآاديمية أن تؤدي، إلى جانب أآاديمية المهارات، 
إلى نشر معارف جديدة بشأن اإلنتاجية وظروف العمل واإلدارة 

للشرآات ضمن المسؤولة لسالسل التوريد والمسؤولية االجتماعية 
 .فرص التدريب الجارية

وستعتمد الموارد من أجل تقديم المساعدة المباشرة إلى  .٨٠
البلدان بشأن المنشآت المستدامة توخيًا لتحقيق نتائج تستحق الذآر 

وستستند النتائج القطرية إلى . دولة عضوًا ٣٠في ما ال يقل عن 
ة، وهي منتجات منظمة العمل الدولية لتنمية المنشآت المستدام
التعريف "تتراوح بين روح تنظيم المشاريع والتدريب، من قبيل 

، وبين تعزيز "آيف تبدأ مشروعك وتحسنه"و" باألعمال
اإلدارة الناجحة للتعاونية "التعاونيات وإدارتها، من قبيل 

وبين تطوير سالسل القيم والمشاريع ) My.COOP" (الزراعية
 .الخضراء

 التمييزالمساواة بين الجنسين وعدم  □
ستتناول أدوات التوعية وبناء القدرات المصممة وفقًا  .٨١

لالحتياجات، العوائق السياسية والتنظيمية أمام تطوير روح 
وسيقدم التدريب بشأن توظيف األشخاص . المبادرة لدى المرأة

المعوقين وتوفير اإلرشادات لمقدمي خدمات األعمال بالتعاون مع 
. الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقةالشبكة العالمية لمنظمة العمل 

وستكون سائر المبادرات األخرى الوارد وصفها في نص 
 .االستراتيجية هذا مبادرات تستجيب لقضايا الجنسين

 الشراآات □
ستعمل منظمة العمل الدولية، إلى جانب فريق األمم المتحدة  .٨٢

المعني بتطوير سالسل القيم ولجنة تعزيز التعاونيات والنهوض 
والحلف التعاوني الدولي والمنظمات الحكومية الدولية المعنية  بها

باإلدارة المسؤولة لسالسل التوريد، على زيادة استخدام المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات للمبادئ والممارسات المستدامة 

آما سيستتبع ذلك عمل التوعية مع . على مستوى المنشأة
لجنة المانحين من أجل تنمية التحالفات والشبكات، من قبيل 

المنشآت واالتفاق العالمي لألمم المتحدة وفريق الخبراء العامل 
 .التابع لألمم المتحدة والمعني بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان

وستحظى الفرص الجديدة إلقامة المشاريع المستدامة  .٨٣
واستحداث الوظائف الالئقة بالتشجيع من خالل برنامج منظمة 

ولما آانت منظمة العمل . ولية بشأن الوظائف الخضراءالعمل الد
الدولية تواجه طلبًا متزايدًا، فإنها ستعمل مع القطاعين العام 
والخاص اللذين يوفران العمل الالئق ويشجعان اإلدماج 
االجتماعي، إلى جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرة 
الوظائف الخضراء وشرآاء آخرين، على مساعدة 

المكونة في وضع وتنفيذ استراتيجيات من أجل التنمية   الهيئات
 .المستدامة
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  المؤشرات
المستدامة، بدعم من منظمة العمل  للمنشآت المؤاتية البيئة لتحسين التنظيمية أو السياسية أطرها بإصالح تقوم التي األعضاء الدول عدد  :١- ٣المؤشر 
 الدولية
 القياس
 :آربالذ جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على عيارينم النتائج تستوفي أن يجب

 .٢٠٠٧ لعام الدولي العمل مؤتمر قرار مع يتمشى بما المستدامة للمنشآت المؤاتية للبيئة تقييمًا االجتماعيون والشرآاء الحكومة تجري 
 مستدامة، منشآت قيام إلى تفضي بيئة لخلق المؤاتية الظروف نصف األقل على يعالج ص،الخا للقطاع إنمائية سياسة أو وطني إنمائي إطار وضع 

  .٢٠٠٧ لعام الدولي العمل مؤتمر قرار في ذلك يرد آما
 تياالتعاون قوانين فيها بما( المستدامة المنشآت تعزيز إلى تؤدي التي اللوائح تعديل أو الداخلية القوانين إنفاذ أو المراسيم سن أو التشريعات تغيير 

 .)١٨٩ رقم التوصية تجسد التي والصغيرة المتوسطة بالمنشآت الخاصة التشريعات أو ١٩٣ رقم تعكس التوصية والتي المعتمدة
 الهدف خط األساس

في  ١منها في أفريقيا، و ٥دول أعضاء،  ٧ دولة عضوًا ١٨
 في الدول العربية ١األمريكتين، و

والعمل الالئق، بدعم من منظمة  العمالة المنتجة الستحداث المبادرة روح لتطوير وبرامج نفذ سياساتت التي األعضاء الدول عدد  :٢- ٣المؤشر 
 العمل الدولية

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

 .لها المشابهة الوطنية السياسية الوثائق أو الوطنية اإلنمائية طراأل في المبادرة روح تطوير سياسات العضو الدولة تدرج 
 .الوظائف لخلق عالية إمكانيات ألنها تنطوي على اختيارها تم التي القيم سالسل أو االقتصادية القطاعات في المبادرة روح تطوير استراتيجيات تنفذ 
 مع الترآيز المبادرة، روح برامج تقديم لدعم والموارد بالمهارات تتمتع التي اتوالمنظم المدربين من شبكة أو وطنية رابطة تعزيز أو إنشاء 

  .والشباب النساء لدى المبادرة روح على بالخصوص
 في الفقر من الحد) ب(أو المنظمة األنشطة إلى المنظمة غير األنشطة من االنتقال) أ( تدعم التي المستهدفة المبادرة روح تطوير استراتيجيات تنفيذ 

 .الفقر من للحد الريفية العمالة تعزيز بشأن ٢٠٠٨ لعام الدولي العمل مؤتمر قرار مع يتمشى بما الريفية، المناطق
 الهدف خط األساس

في  ٥منها في أفريقيا، و ١٦دولة عضوًا،  ٢٩ دول أعضاء ٧
في  ٥في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و

 في أوروبا وآسيا ١والمحيط الهادئ، و آسيا
 الوسطى

 المنشأة، بدعم من منظمة العمل الدولية مستوى على ومستدامة مسؤولة ممارسات اعتماد لتعزيز تنفذ برامج التي األعضاء الدول عدد  :٣- ٣المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب

 على والمستدامة المسؤولة الممارسات بشأن والعمال، العمل وأصحاب الحكومات بين فيما المشاورات أساس على عيالو استثارة استراتيجيات تنفيذ 
 .٢٠٠٧ لعام الدولي العمل مؤتمر قرار مع يتمشى بما المنشأة، مستوى

 مستوى على ومستدامة مسؤولة مارساتم اعتماد خالل من الالئق العمل فرص وخلق اإلنتاجية زيادة إلى تهدف قطاعية أو وطنية برامج تنفيذ 
 البشرية وتنمية الموارد الحسنة الصناعية والعالقات االجتماعي الحوار قبيل من ،٢٠٠٧ لعام الدولي العمل مؤتمر قرار مع يتمشى بما المنشأة،
 .لاألعما مزاولة ممارساتو اتآالشر وإدارة اتآللشر االجتماعية والمسؤولية المنافع وتقاسم واألجور واإلنتاجية العمل وظروف
 الهدف خط األساس

في  ٦و ،منها في أفريقيا ٤، دولة عضوًا ١٤ صفر
في  ٢في الدول العربية، و ١، واألمريكتين

في أوروبا وآسيا  ١آسيا والمحيط الهادئ، و
 الوسطى
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والسياسة  الجنسية متعددة المنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالن في الواردة المبادئ تشمل سياسات تعتمد التي األعضاء الدول عدد  :٤- ٣المؤشر 
 ، بدعم من منظمة العمل الدولية)الجنسية متعددة المنشآت إعالن(االجتماعية 

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب

 يتعلق فيما الجنسية، متعددة والمنشآت والعمال، العمل وأصحاب الحكومات بين فيما راتالمشاو ذلك في بما الوعي، استثارة استراتيجيات تنفيذ 
 .الصناعية والحياة والعالقات العمل وظروف والتدريب والعمالة العامة السياسات قبيل من الجنسية، متعددة المنشآت إعالن في بمواضيع واردة

 لمواضيع خاص اهتمام إيالء مع ،جابية للتجارة واالستثمار وأنشطة المنشآت متعددة الجنسيةتعزيز اآلثار اإلي إلى ترمي أو برامج سياسات وضع 
 .الصناعية والعالقات والحياة العمل وظروف والتدريب والعمالة العامة السياسات قبيل من الجنسية، متعددة المنشآت إعالن في واردة

 الهدف خط األساس
 دولة عضو واحدة في أفريقيا صفر

  ميزانية االستراتيجيةال
  :المنشآت المستدامة  - ٣

 المنشآت المستدامة تّولد وظائف منتجة والئقة
  الميزانية العادية المقترحة

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

59 395 993 38 500 000 

  
 

يتاح لعدد أآبر من الناس فرص الحصول على إعانات ضمان اجتماعي أفضل إدارة : ٤النتيجة 
  وأآثر مساواة بين الجنسين

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
إن الهدف اإلجمالي لالستراتيجية هو تمكين الهيئات المكونة  .٨٤

من وضع وتعزيز وإدارة نظم  الثالثية لمنظمة العمل الدولية
الضمان االجتماعي الوطنية الشاملة التي تتيح الحصول على 
اإلعانات الكافية للجميع، بغية الحد من أوجه االستضعاف على 

وتسعى االستراتيجية إلى توسيع نطاق . مدى دورة حياة العمال
هذه النظم بالتنسيق مع السياسات األخرى التي تحد من أوجه 

ف وتعزز العمالة الجيدة والمأمونة والمنظمة وتوليد االستضعا
الدخل والمهارات والقابلية لالستخدام وروح تنظيم المشاريع 

 .والمنشآت المستدامة في إطار العمل الالئق
، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٨٥

 :تعزيز القدرات الوطنية على
عية وصيانتها، ال إقامة األرضيات الوطنية للحماية االجتما •

سيما من خالل تعميم تنفيذ توصية أرضيات الحماية 
 ؛)٢٠٢رقم ( ٢٠١٢االجتماعية، 

وضع وصيانة ومواصلة تطوير نظم الضمان االجتماعي  •
الشامل والمستدام، مسترشدة بمعايير منظمة العمل الدولية 
بشأن الضمان االجتماعي، استنادًا إلى استمرار تنفيذ خطة 

 .٢٠١١االجتماعي لعام عمل الضمان 
وتسترشد االستراتيجية بمسار العمل الذي أيده مجلس  .٨٦

 ٢٠١٢اإلدارة بشأن متابعة القرار الصادر عن المؤتمر عام 
بشأن الجهود المبذولة لجعل أرضيات الحماية االجتماعية واقعًا 

وهي تجسد االستراتيجية ذات البعدين . وطنيًا في آافة أنحاء العالم
ضمان االجتماعي، وتنهض باألولويات التي حددتها لمد نطاق ال

بشأن  ٢٠١١الهيئات المكونة في استنتاجات المؤتمر لعام 
المناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية وفي التوصية 

 .٢٠٢ رقم

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ستواصل منظمة العمل الدولية وضع تقنيات وأدوات إلجراء  .٨٧

ت متكاملة في مجال االقتصاد الكلي وسوق العمل والحماية تحليال
االجتماعية بما يسمح بتقييم العائد القصير والطويل األجل 

وستزود الهيئات المكونة . لالستثمارات في الضمان االجتماعي
بالمشورة التي تدعم توسيع نطاق الضمان االجتماعي والنهوض 

غير المنظمة وبطالة بالعمالة الجيدة في سياق تسوده السمة 
وسيجرى استعراض نفقات واستثمارات العمالة والحماية . الشباب

االجتماعية لتعزيز قدرة الهيئات المكونة على تقييم تكاليف 
وستوفر أدلة الممارسات الجيدة . السياسات ذات الصلة وأثرها

معايير مرجعية ليكون تصميم وتنفيذ ورصد الضمان االجتماعي 
التقرير العالمي للضمان االجتماعي للفترة ز وسيرآ. فعاًال

على فعالية سياسات الحماية االجتماعية  ٢٠١٥-٢٠١٤
وستعمل قاعدة البيانات البحثية في الضمان االجتماعي . ونجاعتها

لمنظمة العمل الدولية والمنبر اإللكتروني لتوسيع نطاق الضمان 
االجتماعي في العالم على مواصلة توفير المعلومات 

اإلحصاءات والتحليالت التي من شأنها أن تنور العمل المنجز و
 .على مستوى المكتب بشأن مؤشرات العمل الالئق وحماية العمال

وسيستمر الدعم في تمكين الدول األعضاء من التصديق  .٨٨
رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(على اتفاقية الضمان االجتماعي 

تتناول الخدمات وس. واالتفاقيات األخرى ذات الصلة) ١٠٢
االستشارية بشأن تصميم السياسات والقوانين وتنفيذها في إطار 

تغطية العمال المنزليين والعمال : تشريعات عمل أوسع، ما يلي
بدوام جزئي وفئات أخرى من المستخدمين المستضعفين؛ استجابة 
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بما فيها احتياجات األشخاص (النظم لالحتياجات الخاصة 
/ المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية المعوقين أو األشخاص

وستدعم . ؛ توسيع نطاق حماية األمومة لتشمل النساء آافة)اإليدز
اإلرشادات بشأن االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف توسيع نطاق 
الضمان االجتماعي ليشمل العمال المهاجرين وأسرهم في بلدان 

السياسية نحو تعزيز آما ستوجه المشورة . المنشأ وبلدان المقصد
تغطية نظم إصابات العمل واالمتثال لها بالتناسق مع السياسات 

 .الوطنية الرامية إلى تعزيز السالمة والصحة المهنيتين
وستبنى قدرة الهيئات المكونة والمؤسسات الثالثية، مثل  .٨٩

المجالس االقتصادية واالجتماعية والمجالس االستشارية الثالثية 
بغية إقامة نظم الضمان االجتماعي الوطنية  المعنية بالعمل،

المستدامة والمالئمة من الناحية االقتصادية والمالية التي تشمل 
آما ستعد منظمة العمل . أرضيات الحماية االجتماعية الكاملة

الدولية الهيئات الثالثية إلدارة العواقب االجتماعية واالقتصادية 
. ة للضمان االجتماعيالناجمة عن األزمات من خالل نظم رشيد

وسيجري تحسين برامج التدريب الجامعية واإلقليمية وبرامج 
التدريب عن بعد بالشراآة مع مرآز تورينو والمعهد الدولي 

 .للدراسات العمالية وجامعة العمل العالمية
دولة  ٨٠وبحلول نهاية فترة السنتين، سيكون بحوزة حوالي  .٩٠

رصد أداء نظم الضمان عضوًا معلومات إحصائية شاملة تسمح ب
دولة  ٢٠وستكون . االجتماعي لديها على المستوى الوطني

عضوًا أخرى قد استفادت من مساعدة منظمة العمل الدولية 
المباشرة لوضع أرضيات أو نظم الحماية االجتماعية الوطنية 

 . لديها وتشغيلها

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □

وإجراء اإلحصاءات على من شأن عمليتي وضع السياسات  .٩١
المستويين الوطني والدولي أن تعكسا مبادئ عدم التمييز 
والمساواة بين الجنسين واالستجابة لالحتياجات الخاصة، بما 

وستكون الخيارات . ٢٠٢يتماشى مع أحكام التوصية رقم 
المطروحة لمعالجة مسألة لغة تراعي الجنسين في االتفاقية 

 .لية ينظر فيها مجلس اإلدارةموضوع وثيقة تحلي ١٠٢ رقم

 الشراآات □
بغية إعادة التأآيد على الحماية االجتماعية في برنامج  .٩٢

، ستواصل منظمة العمل الدولية ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
االضطالع بدور ريادي في تنسيق مبادرة األمم المتحدة بشأن 
أرضية الحماية االجتماعية، فضًال عن مجلس التعاون المشترك 

الوآاالت بشأن الضمان االجتماعي، الذي أنشئ في عام  بين
والذي ستضطلع في إطاره بتنسيق التوعية وأنشطة  ٢٠١٢

التعاون التقني المشترآة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
وستعزز الشراآات مع الرابطة الدولية للضمان . المثلث

اإلقليمية االجتماعي ومع الرابطات العالمية واإلقليمية وشبه 
األخرى المعنية بالضمان االجتماعي من أجل االعتماد على 
خبرات األعضاء فيها في إدارة نظم الضمان االجتماعي 

وسيوسع نطاق شبكة منظمة العمل الدولية التعاونية مع . وتنظيمها
 .الجامعات إلدماج قضايا الضمان االجتماعي في مناهجها

  المؤشرات
، بدعم من منظمة لديها االجتماعي الضمان نظام وأداء تغطية بشأن والمعلومات المعارف قاعدة نيتحسب تقوم التي األعضاء الدول عدد:  ١- ٤المؤشر 

 العمل الدولية
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالي المعيار النتائج تستوفي أن يجب

 تسع فئات ( العشر اإلعانات فئات من فئات خمس في األقل على النفقات أو/و نالسكا تغطية بشأن الجنس نوع حسب المصنفة المعلومات إتاحة 
 خالل من إليها الوصول وإتاحة ،البلد في )العامة االجتماعية بالمساعدة يتعلق فيما الدخل دعم إلى باإلضافة ،١٠٢ رقم االتفاقية في محددة

 .االجتماعي الضمان نطاق توسيع بشأن اإلنترنت على القائمة المنظمة معارف منصة أو/و البيانات قاعدة/ االجتماعي استقصاء الضمان
 الهدف خط األساس

في  ٣منها في أفريقيا، و ٣، دول أعضاء ١٠ )٢٠٠٨ بشأنها متاحة منذمعلومات ال(دولة عضوًا  ٥٠
في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

 وآسيا الوسطى أوروبا

 من بدعم الخاصة بالمجموعات المستبعدة، تلك السيما االجتماعي، الضمان تغطية تحّسن سياسات ألعضاء التي تضععدد الدول ا:  ٢- ٤المؤشر 
 الدولية العمل منظمة
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير النتائج تستوفي أن يجب

 القائم التنفيذ أو حكوميةال لوائحال أو تشريعال أو الوطنية التنمية خطة أو أبيض باآت في موثق هو ماآ االجتماعي، الضمان نطاق لتوسيع خطة وضع 
 .االجتماعي الضمان لنظام فعًال

 .العشر اإلعانات فئات من األقل على واحدة فئة في المستبعدة المجموعات تغطية تحديدًا الخطة هذه تعالج 
 .العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع مشاورات الحكومات، لصالح الدولية العمل لمنظمة السياسية التوصيات وضع يشمل 

 الهدف خط األساس
في  ٢منها في أفريقيا، و ٤، دولة عضوًا ١٢ دول أعضاء ٣

في  ٣في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و
في أوروبا وآسيا  ١والمحيط الهادئ، و آسيا

 الوسطى
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مع معايير  تمّشىي بما االجتماعي للضمان الثالثية اإلدارة أو/و والمالية العامة واإلدارة القانوني اإلطار تحّسن تيال األعضاء الدول عدد:  ٣- ٤المؤشر 
 ، بدعم من منظمة العمل الدوليةالعمل الدولية

 القياس
 :آربالذ جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 المحدثة الدولية العمل منظمة اتفاقيات مع يتمشى بما وطني نظام أو اجتماعي ضمان نظام تنظيم أو إدارة أو أداء تحسين إلى يهدف تشريع اعتماد 
 .االجتماعي بالضمان والمعنية

 للضمان نظام جانب من عليه ويوافق يقدم جتماعي،اال الضمان لنظام المالية االستدامة تحسين إلى يهدف االجتماعية أو تواريةآاإل الميزنة عن تقرير 
 .العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد حكومية، وآالة أو االجتماعي

 العمل منظمة مع تفاهم ةذآرم بموجب وضوعم القدرات لبناء برنامج إطار في المدربين االجتماعي الضمان في الخبراء من مجموعة استخدام 
بالضمان  الصلة ذات األآاديمية المؤسسات أو العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات أو االجتماعي للضمان حكومية وآاالت في الدولية،

 .االجتماعي
 الهدف خط األساس

في  ٢منها في أفريقيا، و ٢، اءعضأدول  ٨ دول أعضاء ٨
في  ١في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

وآسيا  أوروبا في ٢، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :الضمان االجتماعي  - ٤

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

  الميزانية العادية المقترحة
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  الميزانية تقدير اإلنفاق من خارج
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

43 109 473 13 090 000 

  
 

  يتمتع النساء والرجال بظروف عمل محّسنة وأآثر إنصافًا: ٥النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □

إن هدف االستراتيجية هو تعزيز قدرات الدول األعضاء  .٩٣
ضع سياسات بشأن األجور والمكاسب ووقت العمل على و

وظروف العمل األخرى التي تضمن مستويات معيشية الئقة 
 .وحماية مناسبة للعمال

، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٩٤
 :تعزيز القدرات الوطنية من أجل

تصميم وتنفيذ ورصد سياسات األجور، بما فيها السياسات  •
األجور والحد األدنى لألجور، في جميع التي تغطي تحديد 

 القطاعات؛

معالجة االستضعاف في العمل مع إيالء اهتمام خاص للعمال  •
ومن . المنزليين والعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شأن تيار العمل هذا أن يسهم في أنشطة أوسع لمنظمة العمل 
ر الدولية بشأن العمل الالئق في االقتصادات الريفية وغي

المنظمة وبشأن اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت 
 .الصغيرة والمتوسطة

واالستراتيجية متأصلة في قرار المؤتمر بشأن الجهود  .٩٥
المبذولة لجعل العمل الالئق واقعًا بالنسبة إلى العمال المنزليين في 

واستنتاجات اجتماع الخبراء الثالثي ) ٢٠١١(آافة أنحاء العالم 
ومعايير منظمة العمل الدولية ) ٢٠١١(قت العمل بشأن ترتيبات و

ذات الصلة، ال سيما اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 
واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ) ١٣١رقم ( ١٩٧٠
 ٢٠١١واتفاقية العمال المنزليين، ) ١٥٦رقم ( ١٩٨١

 ).١٨٩ رقم(

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
خالل فترة السنتين، ستوجه المساعدة المباشرة لمنظمة  .٩٦

العمل الدولية وخدماتها االستشارية نحو تحقيق نتائج تستحق 
 .دولة عضوًا ١٧الذآر في ما ال يقل عن 

وستعزز منظمة العمل الدولية األنشطة التحليلية المستندة  .٩٧
وستجمع الطبعة . إلى األدلة بشأن سياسات األجور واتجاهاتها

وتحلل بيانات وردت من أآثر  تقرير األجور في العالمجديدة من ال
بلدًا وستقدم استعراضًا للُنهج التي تراعي اإلنتاجية في  ١٢٠من 

وسيتناول تقرير عالمي يرآز في منحاه على . تحديد األجور
السياسات بشأن الحد األدنى لألجور، مسائل تغطية الحد األدنى 

ها وامتثالها وأثرها، فضًال عن لألجور ومستوياتها وتكييفات
وعلى . المسائل المرتبطة باإلطار المؤسسي والحوار االجتماعي

المستوى القطري، سينصب الترآيز على تعزيز قدرات المكاتب 
اإلحصائية على جمع البيانات وعلى مساعدة المجالس الثالثية 
المعنية باألجور بشأن تحديد األجور وتكييفها وتقديم مبادرات 
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. تمكين أصحاب المصلحة من رصد آثار الحد األدنى لألجورل
وسيعزز التعاون مع مرآز تورينو من خالل تصميم دورات 
تدريبية بشأن األجور لفئات مستهدفة معينة حسب الطلب، بما في 
 .ذلك دورة تدريبية مخصصة ألعضاء المجالس المعنية باألجور

في العمل وستشمل الجهود المبذولة لمعالجة االستضعاف  .٩٨
عدة مجاالت من مجاالت السياسة وميادين متعددة من ميادين 

وسيرآز العمل تحديدًا على ما . اختصاص منظمة العمل الدولية
 :يلي
وضعت منظمة العمل الدولية مجموعة : العمال المنزليون •

من رزم الموارد السياسية التي تزود الهيئات المكونة 
ات الفعالة لتحسين ظروف بالمعلومات التحليلية بشأن السياس

، سيستمر ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة . عمل العمال المنزليين
آما . تطبيق هذه الرزم لدعم المبادرات على الصعيد القطري

سيجري توسيع نطاقها لتغطي توسيع نطاق الضمان 
االجتماعي ليشمل العمال المنزليين وحماية العمال المنزليين 

العمل الدولية للهيئات وسيرآز دعم منظمة . المهاجرين
المكونة الوطنية على تصميم وتنفيذ السياسات والقوانين 
والتدابير األخرى المتخذة لتحسين حماية هؤالء العمال، بما 

. ٢٠١والتوصية رقم  ١٨٩يتماشى مع االتفاقية رقم 
وسيجمع عمل منظمة العمل الدولية بشأن هذه المسألة 

ووقت العمل والضمان جوانب متعددة، بما في ذلك األجور 
االجتماعي وآليات االمتثال وتنظيم العمال المنزليين 

 .وأصحاب عملهم
ستوفر منظمة : العمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة •

استنادًا إلى (العمل الدولية أيضًا تحليالت وبيانات جديدة 
الختبار استراتيجية ) الدراسات االستقصائية الجديدة للمنشآت

بارًا تجريبيًا لصالح المنشآت الصغيرة متكاملة اخت
والمتوسطة، تربط بين تحسينات ظروف العمل، على سبيل 
. المثال ترتيبات وقت العمل االبتكارية، وبين اإلنتاجية العليا

وستقدم المساعدة إلى الهيئات المكونة في منظمة العمل 
. الدولية لتطبيق تلك االستراتيجية في بلدان مختارة

رآيز على التدخالت التي من شأنها أن تيسر وسينصب الت
تحول وحدات العمالة واالقتصاد غير المنظمة إلى وحدات 

 .منظمة

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم االضطالع بتحليالت ترمي إلى  .٩٩
تحسين إدراك العالقات القائمة بين مختلف جوانب حماية العمال 

امًال وسيشمل ذلك تحليًال متك. والسياسات والنتائج األخرى
للتشريعات واالتجاهات في مجاالت ظروف العمل والضمان 
االجتماعي والحقوق والمبادئ األساسية في العمل والسالمة 
والصحة المهنيتين وحماية العمالة في اقتصادات متقدمة وناشئة 

وسيمهد هذا العمل السبيل لتأآيد وظيفة منظمة العمل . مختارة
بحماية العمال، يزود الهيئات  الدولية باعتبارها مرصدًا معنيًا

المكونة بمعلومات مقارنة موثوق بها ويمكن الحصول عليها من 
 .أجل الحوار السياسي

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستساهم األعمال التحليلية واألعمال الجارية على المستوى  .١٠٠

القطري مساهمة مباشرة في تحسين المساواة بين الجنسين وعدم 
في سوق العمل على النحو المشمول في سلسلة من  التمييز

وسترآز مساعدة . ظروف العمل، تشمل األجور ووقت العمل
منظمة العمل الدولية التقنية بشأن حماية األمومة على تصميم 
النظم التي تتيح للنساء العامالت ذات الدخل المنخفض االستفادة 

الحماية من اإلعانات المتعلقة باألمومة في سياق أرضيات 
وسيولى اهتمام خاص بالفوارق في األجور بين . االجتماعية

 .الجنسين في التقارير التحليلية العالمية الرئيسية في فترة السنتين

 الشراآات □
ستعزز منظمة العمل الدولية توصية أرضيات الحماية  .١٠١

من خالل شبكة شرآائها المعنية ) ٢٠٢رقم ( ٢٠١٢االجتماعية، 
ألمومة، بما فيها منظمة الصحة العالمية بصحة األم وحماية ا

وستواصل تعاونها . ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي
مع المفوضية األوروبية في إنجاز مشاريع البحوث بشأن األجور 
وظروف العمل وجودة الوظائف في أوروبا، إضافة إلى هيئة 

مال األمم المتحدة للمرأة من أجل إذآاء الوعي بحقوق الع
وستكفل منظمة العمل الدولية مراعاة التوصيات . المنزليين

الصادرة عن هيئات األمم المتحدة الناشئة عن معاهدة حقوق 
 .اإلنسان لُنهج ومبادئ منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل

  المؤشرات
 من استراتيجيات تنفيذ أو سياسات باعتماد ،الدولية العمل منظمة من بدعم ،الثالثية المكونة الهيئات فيها تقوم التي األعضاء الدول عدد: ١- ٥المؤشر 

 استضعافًا ثرآاأل العمال إلى بالنسبة السيما نصافًا،إ ثرآاأل أو المحسنة بظروف العمل النهوض أجل
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب
 .استضعافًا األآثر العمال إلى بالنسبة ذلك في بما العمل، بظروف المتعلقة الرئيسية األولويات تغطي وطنية عمل خطة الثالثية المكونة الهيئات تعتمد 
 األآثر العمال إلى بالنسبة ذلك في بما العمل، ظروف لتحسين منقحة أو جديدة قطاعية أو وطنية برامج أو سياسات أو لوائح أو تشريعات اعتماد 

  .وتنظيم العمل العمل وأوقات المنزلي والعمل واألسرة العمل بين والتوفيق األمومة حماية: التالية المجاالت من أآثر أو مجال في استضعافًا،
 من أآثر أو مجال في العمل، ظروف بشأن تحسين قيام هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة الثالثية بإطالق حملة لنشر المعلومات أو التوعية 

  .وتنظيم العمل العمل وأوقات المنزلي والعمل واألسرة العمل بين والتوفيق األمومة حماية: التالية المجاالت
 حماية: التالية المجاالت من أآثر أو مجال في العمل، ظروف تدريب لتحسين استراتيجية هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة الثالثية بتنفيذقيام  

 .وتنظيم العمل العمل وأوقات المنزلي والعمل واألسرة العمل بين والتوفيق مةاألمو
 الهدف خط األساس

في  ٣منها في أفريقيا، و ١دول أعضاء،  ١٠ دول أعضاء ٥
في  ٢في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ٣آسيا والمحيط الهادئ، و
 الوسطى



اإلطار االستراتيجي 

 

 33  
 

 رجولأل سليمة سياسات لتنفيذ المؤسسية الدولية، قدراتها العمل منظمة من بدعم تعزز، التي عضاءاأل الدول عدد: ٢- ٥المؤشر 
  القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب
أو عدم  األجور أو حصص األجور متوسط بشأن البيانات توافر تحسين أو لتوسيع باألجور المتعلقة البيانات وجمع رصد آلية تعزيز أو وضع 

 .أخرى جديدة أجور مؤشرات أية أو األجور المساواة في
القانون أو  هسواء حّدد )القطاعي أو الوطني المستوى على( لألجور األدنى الحد تحّسن أن شأنها من سياسات أو لوائح أو تشريعات اعتماد 

 .ةالمفاوضة الجماعي
 المستوى على ثالثية هيئة إنعاش أو استحداث قبيل من األجور سواء في القطاعين العام أو الخاص، تحديد تحسين أجل من محددة تدابير تنفيذ 

  .مستويات مختلفة تعمل على األجور بشأن تفاوض أخرى آلية أي أو الوطني
من قبل وزارة العمل،  القدرات وضعته منظمة العمل الدولية، لبناء مجبرنا ضمن مدربين توظيف مجموعة من األخصائيين في مجال األجور، 

 .العمال أو المؤسسات األآاديمية المعنية بمسائل سياسات األجور منظمات أو منظمات أصحاب العمل أو
 الهدف خط األساس

في  ١و ،أفريقيامنها في  ٢دول أعضاء،  ٨ دول أعضاء ٣
في  ٣و في الدول العربية، ١األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ١، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :ظروف العمل  - ٥

 يتمتع النساء والرجال بظروف عمل محّسنة وأآثر إنصافًا
  الميزانية العادية المقترحة

  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
  ٢٠١٥- ٢٠١٤ة للفتر

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

25 073 120 1 925 000 

  
 

  العمال والمنشآت يستفيدون من تحسن ظروف السالمة والصحة في العمل: ٦النتيجة 

 
  االستراتيجية

 هدف االستراتيجية ومجال الترآيز □
ستدعم االستراتيجية الدول األعضاء في منظمة العمل  .١٠٢

السالمة والصحة المهنيتين في صلب السياسات  الدولية في وضع
االجتماعية وسياسات العمل، مما يسهم في وجود منشآت منتجة 

وستستجيب لالحتياجات والتحديات المتزايدة ألولويات . ومستدامة
السالمة والصحة المهنيتين في الحكومات وقطاع األعمال 

ة المنشآت والعمال، مع تعزيز حماية العمال آوسيلة لدعم استدام
وسترآز إجراءات منظمة العمل الدولية على المنشآت . وإنتاجيتها

الصغيرة والمتوسطة من خالل التدخالت الفعالة على مستوى 
المنشأة ألن العمال يتعرضون لالستضعاف والمخاطر تعرضًا 
حادًا في المنشآت التي تعاني من اإلمكانات المحدودة في الوصول 

ة المهنيتين وقلة الشرآاء االجتماعيين إلى نظم السالمة والصح
 .المنظمين

، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٠٣
 :يلي
التدخالت الرامية إلى زيادة الكفاءات الوطنية بين الهيئات  •

المكونة، مع ترسيخ النظم الوطنية للسالمة والصحة 
 المهنيتين وتحسين اإلدارة السديدة؛

نة في تنفيذ تدابير السالمة والصحة الدعم للهيئات المكو •
المهنيتين في مكان العمل، وتحديدًا تعزيز اإلنتاجية وظروف 
العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بغية التأآد من 
اتسام المنشآت باالستدامة واإلنتاجية  في الوقت الذي تنعم 

 .فيه صحة العمال وسالمتهم بالحماية
لى الُنهج الواردة في وتستند هذه االستراتيجية إ .١٠٤

االستراتيجية العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة 
والصحة المهنيتين وإعالن سيول بشأن السالمة والصحة في 

وسيكمل تحليل من تحليالت االتجاهات العالمية للسالمة . العمل
وسيوجه ). ٢٠١٦-٢٠١٠(والصحة المهنيتين تنفيذ خطة العمل 

ليمي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نظرًا إلى ترآيز خاص نحو إق
أن العديد من بلدان هذين اإلقليمين استهلت برامج وسياسات 
وطنية للسالمة والصحة المهنيتين في فترة السنتين السابقة 

 .وستحتاج إلى دعم من أجل تنفيذها تنفيذًا فعاًال

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
 :عمل الدولية الهيئات المكونة من خاللستدعم منظمة ال .١٠٥

نشر قاعدة البيانات القانونية للسالمة والصحة المهنيتين،  •
والتي تتيح الوصول  ٢٠١٣-٢٠١٢التي استحدثت في الفترة 

إلى التشريعات المقارنة للسالمة والصحة المهنيتين في 
 جميع أنحاء العالم؛
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والصحة تحليل االتجاهات اإلقليمية والوطنية للسالمة  •
المهنيتين والتقديرات العالمية معززة بحمالت التوعية في 
المؤتمر العالمي بشأن السالمة والصحة في العمل ومن 

 خالل اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل؛
 تعزيز العالقة بين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية؛ •
اولون القيام ببحوث من أجل تحسين حماية العمال الذين يز •

 .أشكال العمل غير المقبولة
وستستمر الخدمات االستشارية بشأن النظم والبرامج  .١٠٦

الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين مع ترآيز خاص على 
المخاطر بالغة التأثير التي تهدد السالمة والصحة المهنيتين، من 
قبيل الحرائق والسالمة في قطاع التشييد والمواد الكيميائية 

المتصلة بالسحار السليكوني واالسبتسوس واألمراض 
وسترآز أنشطة منظمة . واالضطرابات النفسية واالجتماعية

تعزيز اآلليات الكفيلة بضمان االمتثال : العمل الدولية على
للقوانين واللوائح الوطنية، بما فيها نظم التفتيش؛ وضع أدوات 
تشدد على آليات الحوار االجتماعي بشأن السالمة والصحة 
المهنيتين؛ تحسين النظم الوطنية لتسجيل الحوادث واألمراض 
المهنية واإلخطار بها لتخفيف العبء على نظم إصابات العمل 
بواسطة تحديث القوائم الوطنية باألمراض المهنية؛ تنمية قدرات 

وسيزداد تعزيز ذلك من خالل إدماج . التشخيص والتقدير
لبرامج القطرية للعمل أولويات السالمة والصحة المهنيتين في ا

الالئق، ومن خالل مبادرات إدارة المعارف لدعم جهود تحسين 
 .موقع السالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية

وسيستمر الدعم للهيئات المكونة بهدف التنفيذ الفعلي  .١٠٧
وسيتحقق ذلك . لتدابير السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل

سع ألدوات منظمة العمل الدولية العملية من خالل التطبيق الوا
لتحسين السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت، ال سيما المبادئ 
التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة 

وسيستعان بمنهجيات التدريب ). ILO-OSH 2001(المهنيتين 
تحسين "و" تحسين العمل في المنشآت الصغيرة"العملية مثل 

، لتحسين السالمة والصحة المهنيتين "العمل في تنمية الجوار
واإلنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحيازات الزراعية 

وستوفر اإلرشادات بشأن اللجان المشترآة . الصغيرة على التوالي
المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل وأدوات إدارة 

ير الرامية إلى النهوض بالمستوى الصحي والرفاه الخطر والتداب
وسيجري إعداد دراسات . الشخصي والصحة النفسية في العمل

وتقارير بشأن تكاليف وفوائد تدخالت السالمة والصحة المهنيتين 
وسيجري تحديد التدخالت المعنية . وأثرها على اإلنتاجية

ية لتقديم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل اآلليات المحل
السالمة والصحة المهنيتين، من قبيل موظفي شؤون السالمة 
ولجان السالمة والصحة المهنيتين وبرامج التدريب التي تقدمها 
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات التدريب 

 .المهني من أجل ضمان استدامة السالمة والصحة المهنيتين

 زالمساواة بين الجنسين وعدم التميي □
ستستخدم المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن  .١٠٨

تعميم مراعاة البعد الجنساني في السالمة والصحة المهنيتين في 
المشورة السياسية والتدريب لمساعدة واضعي السياسات 
ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على معالجة الفوارق 

صحة المهنيتين، بما القائمة بين المرأة والرجل في السالمة وال
فيها الحاجة إلى تحليل المخاطر في المهن التي يهيمن عليها 

آما ستطبق المبادئ التوجيهية . الرجال والنساء على حد سواء
لمنظمة العمل الدولية في مبادرات إشراك المرأة والرجل على 
قدم المساواة في اتخاذ القرارات بشأن السالمة والصحة المهنيتين 

 .نات مصنفة حسب الجنسووضع بيا

  الشراآات □
ستدخل منظمة العمل الدولية في شراآة مع المنظمات  .١٠٩

منظمة : التالية من أجل النهوض بالسالمة والصحة المهنيتين
فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الصحة العالمية 

واألمراض المتصلة بالسحار السليكوني واالسبتسوس ومعايير 
؛ المنظمة البحرية )مهنية والسالمة الكيميائيةتشخيص األمراض ال

تحويل عمليات تفكيك السفن غير المنظمة إلى منشآت (الدولية 
تطبيق (؛ الوآالة الدولية للطاقة الذرية )صغيرة ومتوسطة منتظمة

معايير السالمة الدولية المشترآة بشأن الوقاية من اإلشعاع وأمان 
 ).المصادر المشعة، في مكان العمل

يرآز التعاون مع المنظمات اإلقليمية من قبيل شبكة وس .١١٠
رابطة دول جنوب شرق آسيا للسالمة والصحة المهنيتين والوآالة 

بية للسالمة والصحة المهنيتين والرابطة األفريقية للوقاية واألور
من المخاطر المهنية، على االحتياجات الطارئة للسالمة والصحة 

لية للضمان االجتماعي شريكًا وستشكل الرابطة الدو. المهنيتين
هامًا إلعداد المؤتمر العالمي العشرين المعني بالسالمة والصحة 

وستستكمل المعايير الرقمية الجديدة . ٢٠١٤في العمل في عام 
المتعلقة بالتصنيف الدولي لمنظمة العمل الدولية لتصوير داء 
التغبر الرئوي بالتعاون مع المعهد الوطني للسالمة والصحة 

 .المهنيتين في الواليات المتحدة

  المؤشرات
 العمل في والصحة السالمة تحسين رامية إلى تشجيع وبرامج العمل الدولية، سياسات منظمة من بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد :١- ٦المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 بما المهنيتين، والصحة السالمة ظروف تحسين إلى يرمي برنامجًا، سياسة أو أو قطاعية أو وطنية بيانية مواصفة أو تشريعًا العضو الدولة مدتاعت 

 ١٥٥ ورقم ١٢٩ ورقم ٨١ رقم االتفاقيات والسيما العمل، وبتفتيش المهنيتين والصحة بالسالمة المتعلقة الدولية العمل منظمة معايير مع يتمشى
 .١٨٧ ورقم

 أو االجتماعيين للشرآاء الخطية الرأي بيانات توثقها آما الثالثية، المشاورة إلى باالستناد برامج أو سياسات أو بيانية مواصفات أو قوانين وضع 
 .المهنيتين والصحة السالمة تطوير بهدف وطنية ثالثية آليات في مشارآتهم سجالت
 الهدف خط األساس

في  ٢منها في أفريقيا، و ٣دول أعضاء،  ١٠ أقاليم ٤لى صعيد دولة عضوًا ع ١٣
في آسيا  ٢، وفي الدول العربية ١األمريكتين، و

 وآسيا الوسطى في أوروبا ٢و والمحيط الهادئ،
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تشجيع تحسين  إلى رامية رامجب بتنفيذ الدولية، العمل منظمة من بدعم الثالثية، المكونة الهيئات فيها تقوم التي األعضاء الدول عدد :٢- ٦المؤشر 
 السالمة والصحة في العمل

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب
 .مشابهة وطنية سياسة وثائق أو وطنية إنمائية أطر في المهنيتين والصحة السالمة شواغل العضو الدولة أدرجت 
 .)الحكومة إلى توصيات وتقدم منتظم بشكل تجتمع أي(فعال  بشكل تعمل بحيث المهنيتين والصحة للسالمة وطنية ثالثية آلية إنعاش أو إنشاء 
بشأن  والتدريب والتوعية المعلومات بنشر تتعلق اتاستراتيجي العمال بتصميم وتنفيذ منظمات منظمات أصحاب العمل أو وأقيام الحكومة  

 هو موّثق في الجدول الزمني آما تحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين، برامج تستهدف المهنيتين، للمساعدة على تنفيذ والصحة ةالسالم
 .عنهاوالتقارير  لها والميزانية المخصصة لألنشطة

 البينات خالل من موثق هو آما يتين،المهن والصحة السالمة معايير تطبيق لضمان وناجعة فعالة تفتيش بعمليات العمل تفتيش خدمات تضطلع 
 .السنوية التقارير في المقدمة

 المستوى على عليه والمحافظة تحديثه أو المهنية، واألمراض بالحوادث تتعلق الجنس نوع حسب مصنفة بياناتو تحليالت يتضمن سجل إنشاء 
 .المختصة الهيئة جانب من الوطني
 الهدف خط األساس

في  ٣منها في أفريقيا، و ١، اءعضأ دول ١٠ نإقليميدول أعضاء في  ٥
 في آسيا ٢، وفي الدول العربية ١، واألمريكتين

 وآسيا الوسطى في أوروبا ٣، ووالمحيط الهادئ

  الميزانية االستراتيجية
 :السالمة والصحة المهنيتان  - ٦

  العمال والمنشآت يستفيدون من تحسن ظروف السالمة 
 والصحة في العمل

  لعادية المقترحةالميزانية ا
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
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ةيتمتع عدد أآبر من العمال المهاجرين بالحماية وبفرص الحصول على العمالة المنتج: ٧النتيجة 
  والعمل الالئق

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
تهدف االستراتيجية إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء  .١١١

على وضع سياسات متسقة تتعلق بهجرة اليد العاملة وتكفل التآزر 
بين اإلدارة السديدة للهجرة الدولية لليد العاملة وسياسات العمالة 

وستتناول القوى الدينامية المتغيرة . ومؤسسات سوق العمل
للهجرة الدولية لليد العاملة وأوجه الضعف المتأصلة، التي تنزع 
إلى التسبب في اختالالت في سوق العمل وتزايد عدم المساواة 

وتحقيقًا لهذه الغاية، ستعزز حماية العمال . تزايدًا واسع النطاق
 .المهاجرين والمساواة في المعاملة

، ستسعى االستراتيجية إلى ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١١٢
النهوض بحماية العمال المهاجرين من أشكال العمل غير المقبولة 

 : من خالل

سياسات فعالة لحماية العمال المهاجرين األآثر استضعافًا  •
في القطاعات االقتصادية التي تتسم بحضور قوي لليد 

 العاملة األجنبية؛

ى المستويين اإلقليمي إدارة محسنة لحراك اليد العاملة عل •
 .وشبه اإلقليمي، من خالل حوار ثالثي معزز

وتسترشد هذه االستراتيجية بإطار عمل منظمة العمل  .١١٣
ومعايير ) ٢٠٠٦(الدولية المتعدد األطراف لهجرة اليد العاملة 

العمل الدولية ذات الصلة، وستساهم في متابعة الحوار رفيع 
ويسمح الهيكل ). ٢٠١٣(ة المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمي

الثالثي لمنظمة العمل الدولية في ضلوع الشرآاء االجتماعيين 
 .ضلوعًا نشطًا في وضع السياسات وتنفيذها

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
سترآز الجهود على القطاعات التي تشهد نسبة عالية من  .١١٤

ت الضعيفة العمال المهاجرين والعمال المهاجرين ذوي المهارا
والمتوسطة، المعرضين لخطر التمييز وأشكال العمل غير 

وبغية االستجابة لطلبات الهيئات المكونة بوجود قاعدة . المقبولة
معارف معززة، واستنادًا إلى منهجية تقييم السياسات التي 

، ستحدد منظمة العمل الدولية ٢٠١٣-٢٠١٢وضعت في الفترة 
في تصميم نظم هجرة اليد العاملة  درجة المشارآة الثالثية وشكلها

وتنفيذها، بما في ذلك النظم المتعلقة بممارسات التوظيف 
دول جنوب (، في ممرات هجرة مختارة )إعادة اإلدماج(واإلدماج 

أوروبا؛ فيما  -دول الخليج؛ آسيا الوسطى  -وجنوب شرق آسيا 
آيز وسينصب التر). بين البلدان األفريقية؛ داخل أمريكا الالتينية

على تقييم أثر هذه السياسات بحيث يتوقع أن توثق الممارسات 
الجيدة في ما ال يقل عن عشرة بلدان في مجاالت مختارة من قبيل 
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ظروف عمل العمال المهاجرين وقابلية استخدامهم وتنمية 
المهارات والحصول على الحماية االجتماعية في إطار النظم 

تيش العمل في آفالة حماية آما سيجري توثيق دور تف. المختلفة
وستساهم هذه المعلومات والتحليالت في . العمال المهاجرين

وضع األدوات والمنهجيات المالئمة لتنوير المبادرات السياسية، 
مع الترآيز على عدم التمييز فيما يتعلق بالعمل والحماية 

آما ستساهم في العمل التحليلي لتعزيز االتساق بين . االجتماعية
رة وسياسات العمالة، وستوفر معلومات مفيدة يسترشد بها الهج

في وضع خالصة وافية للممارسات الجيدة بشأن السياسات 
وستقدم منظمة العمل الدولية المساعدة لبلد . والممارسات الوطنية

واحد على األقل من بلدان ممرات الهجرة المختارة لتعزيز قدرات 
أو تنفيذ /ية على تصميم والدول األعضاء في منظمة العمل الدول
 .سياسات هجرة اليد العاملة تنفيذاًً فعاًال

وستدعم منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في منطقتين  .١١٥
على األقل من مناطق اإلدماج اإلقليمية، من قبيل الجماعة 
اإلنمائية للجنوب األفريقي وجماعة شرق أفريقيا والسوق 

ي ورابطة دول جنوب شرق المشترآة لبلدان المخروط الجنوب
آسيا، في النهوض نهوضًا منتظمًا بعملية التنقل عبر الحدود 

وسيجري . وحماية العمال وتلبية احتياجات سوق العمل تلبية فعالة
تشجيع إقامة منتديات ثالثية لتعزيز الحوار بشأن هجرة اليد 
العاملة والتبادل والتعاون بين الهيئات المكونة والجهات صاحبة 

وستطبق األدوات القائمة من أجل . مصلحة الرئيسية األخرىال
تحسين االعتراف بالمؤهالت المهنية والمهارات، فضًال عن 

بغية تقديم حماية أفضل للعمال  يتنسيق نظم الضمان االجتماع
 .المهاجرين

وستوفر المشورة المستهدفة من خالل حافظة تعاون تقني  .١١٦
. لهجرة اليد العاملة موسعة، تشمل الطابع متعدد التخصصات

وسيستمر االضطالع بتنمية القدرات والدورات التدريبية بالتعاون 
الوثيق مع مرآز تورينو، من خالل دورات تدريبية جامعية 
موحدة ودورات متخصصة على المستويين القطري وشبه 

وستظل أآاديمية هجرة اليد العاملة السنوية التي . اإلقليمي
هامًا يجمع بين الهيئات المكونة في تستغرق أسبوعين حدثًا 

منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة األمم 
وسيرآز تدريب منظمة العمل . المتحدة ومنظمات دولية أخرى

بالنسبة إلى نقابات العمال، تنظيم العمال ) أ: (الدولية على ما يلي
مزايا بالنسبة إلى أصحاب العمل، ) ب(المهاجرين وتمثيلهم؛ 

) ج(المساواة في المعاملة وقدرات التنظيم الذاتي المعززة؛ 
 .بالنسبة إلى الحكومات، تصميم تشريعات الحماية وإنفاذها

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستعزز المساواة بين الجنسين في صفوف المهاجرين من  .١١٧

خالل اإلدماج المنهجي للشواغل المتعلقة بالجنسين في جميع 
جراءات واألدوات والمبادئ التوجيهية، استنادًا إلى تحليالت اإل

البيانات المصنفة حسب الجنس من أجل تحقيق فهم أفضل لآلثار 
المتباينة والتمييزية في أحيان آثيرة للتشريعات والسياسات 

وسيتناول ترآيز التقييمات السياسية المستندة إلى . والبرامج
ة القائمة بين خصائص القوة النشاط المهني والصناعة، العالق
وسترآز الجهود التشجيعية . العاملة وحماية العمل المرتبطة بها

على وضع المساواة بين الجنسين في جدول أعمال المناقشات 
المتعلقة بالهجرة على المستوى اإلقليمي، من خالل ضمان التمثيل 
والمشارآة المتكافئين للمرأة والرجل في منتديات ومناقشات 

 .كامل اإلقليمية وأنشطة بناء القدراتالت

 الشراآات □
بشأن  ٢٠١٣في إطار متابعة الحوار رفيع المستوى لعام  .١١٨

الهجرة والتنمية على الصعيد الدولي، ستواصل منظمة العمل 
الدولية العمل على المستويين العالمي والوطني مع أعضاء فريق 

الدولية الذي يتوقع أن تترأسه منظمة العمل (الهجرة العالمي 
واألوساط المعنية بالبحث والسياسة، ) ٢٠١٤اعتبارًا من عام 

فضًال عن المجتمع المدني لتشجيع النهج القائم على الحقوق 
ومنظور العمل ودور الشرآاء االجتماعيين والحوار االجتماعي 

وستتواصل الشراآات مع المنظمات الدولية . في برنامج الهجرة
ة الدولية للهجرة، لتطوير عالقات تعاون الرئيسية، بما فيها المنظم

 .استراتيجي أوثق ولزيادة الموارد الخارجة عن الميزانية

  المؤشرات
 حماية أجل من الجنسين قضايا تراعي العاملة اليد بشأن هجرة الدولية، سياسات العمل منظمة من بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد  :١-٧المؤشر 
 الصلة ذات الدولية العمل معايير وأحكام الدولية العمل لمنظمة األطراف متعدد اإلطار يعكس بما المهاجرين العمال
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب
 أو حكومية لوائح أو وطنية إنمائية خطة أو تشريع خالل من موثق هو آما المهاجرين، العمال حماية لتحسين الجنسين لقضايا تستجيب سياسة وضع 

 .المقصد وبلد المنشأ بلد بين موقعة األطراف ثنائية تفاهم مذآرة /اتفاق
 في المهاجرين ضد العمال التمييز وعدم المعاملة في المساواة زيادة :التالية المجاالت أحد ، على األقلالخصوص على المعنية السياسة تعالج 

 للعمال االجتماعي الضمان تغطية ومجتمعاته؛ توسيع المقصد بلد عمل أماآن في اإلدماج المهاجرين؛ للعمال اآلمن التوظيف العمل؛ مكان
 إلى الرامية اإلجراءات المهاجرون؛ العمال يستخدم حيث العمل أماآن في العمل تفتيش خدمات توفرها التي التغطية وتحسين المهاجرين؛ توسيع

 .الجبري والعمل بالبشر االتجار براثن في الوقوع خطر المهاجرين العمال تجنيب
تنفيذ السياسة، رصد  أو آلية ثالثية وطنية مسؤولة عن/و العاملة اليد هجرة إلدارة أو المشترآة بين الوزارات ةالوزاري القدرات إنعاش أو تطوير 

 .آما هو موثق من خالل بينات االجتماعات المتكررة
 .أو تطوير آلية وطنية لجمع ورصد بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس بشأن العمال المهاجرينإنشاء  

 الهدف خط األساس
في  ١منها في أفريقيا، و ٣دول أعضاء،  ٨ دول أعضاء ٣

في  ١في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
في أوروبا وآسيا  ٢والمحيط الهادئ، و آسيا

 الوسطى
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الجنسين  قضايا تراعي العاملة اليد بشأن هجرة وممارسات سياسات الدولية، العمل منظمة من بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد :٢- ٧المؤشر 
 المهاجرين للعمال الالئق والعمل بالعمالة المنتجة النهوض أجل من الدولية العمل لمنظمة األطراف متعدد اإلطار وتعكس
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن على األقل معيارين من المعايير التالية لكي ئجالنتا تستوفي أن يجب
موثق  هو آما الالئق، والعمل المنتجة العمالة على المهاجرين العمال حصول لتحسين الجنسين لقضايا يستجيب وطني برنامج أو سياسة وضع 

قوانين  أو المهاجرين العمال على تطبق وطنية عمل قوانين أو قليميةإ أو محلية إنمائية برامج أو خطط أو وطنية إنمائية خطة خالل من
 .إدماج وسياسات

 ؛المهارات عن االستغناء من الوقاية والتدريب؛ المهارات تنمية :التالية المجاالت من األقل على واحدًا بالتحديد مجاًال البرنامج أو السياسة تعالج 
والمؤسسات  التحويالت بين الصلة المنتج؛ استخدامها أو/و التحويالت تدفقات بين التوفيق مغة؛األد هجرة والمهارات؛ بالشهادات االعتراف
 .سوق العمل الحتياجات االستجابةو الهجرة سياسة بين الصلة عودتهم؛ لدى المهاجرين للعمال المنتجة العمالة اجتماعيًا؛ المسؤولة المالية

 ظروف رصد أجل من الفعالة العمل تفتيش إدارات السيما العاملة، اليد هجرة سياسة إدارة على الحكومية المؤسسية القدرات إنعاش أو تطوير 
 .المقصد بلدان في العمل مكان في الالئق العمل

 لفعالةا االستخدام إدارات سيما ال العائدين، بالمهاجرين المعنية البرامج أو السياسات إدارة على الحكومية المؤسسية إنعاش القدرات أو تطوير 
 .العمل سوق في اإلدماج وإعادة والتوظيف المهني للتوجيه
 الهدف خط األساس

في  ٢منها في أفريقيا، و ٢، أعضاءدول  ٩ دول أعضاء ٣
في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ١، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :ملةهجرة اليد العا  - ٧

يتمتع عدد أآبر من العمال المهاجرين بالحماية وبفرص 
 الحصول على العمالة المنتجة والعمل الالئق

  الميزانية العادية المقترحة
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

15 723 226 11 550 000 

  
 

  اإليدز/ عالم العمل يتصدى على نحو فعال لوباء فيروس نقص المناعة البشرية: ٨النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لالستراتيجية في دعم الهيئات المكونة  .١١٩

إلى تعزيز في منظمة العمل الدولية فيما تبذله من جهود رامية 
ومواصلة اإلجراءات الفعالة المتخذة لمكافحة فيروس نقص 

 .المناعة البشرية واإليدز في عالم العمل ومن خالله
، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٢٠
 :يلي
منع حدوث حاالت إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة  •

يث البشرية بين العمال في القطاعات عالية المخاطر ح
يحتمل أن تزيد ظروف العمل والتمييز من خطر اإلصابة 

 بفيروس نقص المناعة البشرية؛
توسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية لتشمل العمال  •

 .المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
العمال في قطاعات : وسترآز منظمة العمل الدولية على .١٢١

وسيولى االهتمام بوجه . والسياحة مثل النقل والتعدين والتجارة

خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وللنساء 
والشباب العاملين فيها، بما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة غالبًا 
ما تكون جزءًا من سالسل توريد منشآت آبرى؛ الهدف الرئيسي 

كل وستش. ألنشطة منظمة العمل الدولية في فترة السنتين الماضية
التعاونيات قناة أساسية من أجل تغطية العمال في البيئات الريفية 

وستخصص الموارد للعمل مع عدد مختار . والبيئات غير المنظمة
من البلدان ضمن البلدان المضرورة بشدة في برنامج األمم 

اإليدز / المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
 .يقع معظمها في أفريقيا وآسيا بلدًا ٣٨والتي يبلغ عددها 

وتستند االستراتيجية إلى توصية فيروس نقص المناعة  .١٢٢
وصكوك أخرى ذات صلة، ) ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠البشرية واإليدز، 

بشأن فيروس  ٢٠١١بما فيها إعالن األمم المتحدة السياسي لعام 
). اإليدز(نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة 

االستراتيجية باستراتيجية منظمة العمل الدولية المنقحة  وتسترشد
بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل، التي 

وهي تشكل . ٢٠١٢مارس / اعتمدها مجلس اإلدارة في آذار
جزءًا من مساهمة منظمة العمل الدولية في الهدف المتفق عليه 

يروس نقص المناعة عدم وقوع إصابات جديدة بف"عالميًا، وهو 
 ".البشرية وعدم التمييز وعدم وقوع وفيات ناجمة عن اإليدز
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 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □

سيقدم الدعم بشأن منع حدوث إصابات جديدة والوصول  .١٢٣
إلى إعانات الحماية االجتماعية، من خالل المشورة التقنية وبناء 

أجل االستخدام األمثل القدرات وأعمال الدعاية المشترآة من 
لقدرة الهيئات المكونة على تكرار الممارسات الجيدة الموثقة 

أو /وتكييفها وزيادتها من خالل برامج تنفذ السياسات الوطنية و
وسيستند عمل منظمة العمل الدولية إلى نتائج . القطاعية القائمة

بشأن  ٢٠١٣-٢٠١٢األعمال التحليلية التي ستجرى خالل الفترة 
مارسات الجيدة في التدخالت المتعلقة بفيروس نقص المناعة الم

البشرية واإليدز في مكان العمل وبشأن توسيع نظم الحماية 
 .االجتماعية

وسيوفر الدعم التقني والتدريب للهيئات المكونة من أجل  .١٢٤
تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج مكان العمل القائمة على 

وسيتم الوصول إلى . عاونياتالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والت
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل رابطات الصناعات 
المحلية أو سالسل التوريد للمنشآت، في حين سيتم انتقاء 
التعاونيات أساسًا في البيئات الريفية وغير المنظمة مع الترآيز 
على التعاونيات التي توفر لها منظمة العمل الدولية الخبرة التقنية 

وستستخدم أدلة منظمة العمل الدولية وأدواتها . فيرًا متواصًالتو
وسيوجه التدريب . القطاعية القائمة للتصدي للوصم والتمييز

التعاوني لصالح النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة 
. البشرية أو المعرضين له بوجه خاص، بغية تحسين سبل عيشهم

تعاونيات ومنشآت صغيرة  وستعزز قدرات أصحاب المصلحة في
ومتوسطة مختارة في مجاالت من قبيل البحث والتحليل وتوليد 
المعارف واإلدارة وحشد الموارد والربط الشبكي وبناء الشراآات 

آما ستعمل أنشطة التوعية على . والحوار والمفاوضة الجماعية
الترويج الستراتيجية السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت 

 .والمتوسطة للمساعدة على منع حدوث إصابات جديدة الصغيرة
وستعزز منظمة العمل الدولية القدرة الوطنية للحكومات  .١٢٥

بهدف إنفاذ تشريعات عمل تقوم على أساس الوعي بفيروس نقص 
وسيدرب مفتشو العمل وقضاة العمل وممتهنو . المناعة البشرية

التمييز، بما القانون على تعزيز االمتثال لسياسات وتشريعات عدم 
من  ٢٠٠وستعزز التوصية رقم . فيها آليات تسوية المنازعات

خالل إدماجها في الدورات التدريبية القائمة لصالح الهيئات 
وسيجري وضع . المكونة، ال سيما بشأن معايير العمل الدولية

وحدات تدريبية خاصة ومحددة األهداف لتعزيز قدرات مؤسسات 
على تحديد ومعالجة حاالت االستبعاد  أرضية الحماية االجتماعية

وستدعم أرضيات الحماية االجتماعية القائمة على . التمييزي
أساس الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل حوار 
واسع النطاق وقائم على المشارآة يضم جميع أصحاب المصلحة 

 .المعنيين، بما في ذلك شرآات التأمين

 التمييز المساواة بين الجنسين وعدم □
سيوفر الدعم لوضع سياسات وبرامج تعالج اآلثار المختلفة  .١٢٦

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز على النساء والرجال 
وسيبذل المزيد من الجهود لمعالجة العنف . واألقليات الجنسية

القائم على نوع الجنس والتمييز على أساس الحالة الصحية 
بشرية ونوع الجنس وغيرها المرتبطة بفيروس نقص المناعة ال

 .من العقبات أمام الوصول إلى الحقوق والخدمات بصورة منصفة

 الشراآات □
سيجري السعي إلى تحقيق فرص استراتيجية للعمل  .١٢٧

المشترك للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية باعتباره من 
قضايا مكان العمل على المستوى القطري مع أمانة برنامج األمم 

اإليدز / ترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالمتحدة المش
ومن شأن عمليات اإلبالغ القائمة على . والمشارآين في رعايته

الصعيد العالمي والمناقشات حول صياغة برنامج فترة ما بعد 
اإليدز، أن توفر / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠١٥

. باءالفرص للتشديد على أهمية مواجهة عالم العمل للو
وستتواصل الشراآات ويوسع نطاقها مع الهيئات اإلقليمية 
والمانحين وغيرهم من شرآاء عالم العمل، بما في ذلك منظمات 

وسيعمل . األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
فريق المهمات المشترك بين الوآاالت بقيادة منظمة العمل الدولية 

ئة القطاع الخاص، وهو يتألف والمعني ببرامج مكان العمل وتعب
شريكًا مؤسسيًا، على مواصلة توفير منصة من أجل  ٢٢من 

توسيع نطاق الشراآات لرفع مستوى تصدي عالم العمل لفيروس 
وبوصف منظمة العمل الدولية رئيسة لجنة . نقص المناعة البشرية

المنظمات المشارآة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك 
، فإنها ٢٠١٥اإليدز عام / روس نقص المناعة البشريةالمعني بفي

ستسعى إلى تعزيز إدماج ُبعد عالم العمل ضمن برنامج فيروس 
 .٢٠١٥اإليدز لما بعد عام / نقص المناعة البشرية

  المؤشرات
 /ةالبشري المناعة نقص فيروس بشأن ملالع لمكان وطنية ثالثية الدولية، سياسة العمل منظمة من بدعم تضع، التي األعضاء الدول عدد :١- ٨المؤشر 
 آجزء من االستجابة الوطنية لإليدز اإليدز،
  القياس
 :ربالذآ جديرة اعتبارها يمكن لكي المعيار التالي النتائج تستوفي أن يجب
اإليدز وعالم العمل / بشريةال المناعة نقص فيروس بشأن الدولية العمل منظمة مدونة ممارسات أساس على العمل لمكانثالثية  وطنية سياسة وضع 

 ).سياسات مكان العمل الثالثية إلرشاد )٢٠٠رقم ( ٢٠١٠سُتستخدم توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، (
 الهدف خط األساس

في  ١منها في أفريقيا، و ٥، دول أعضاء ٦ في أوروبا ٢في األمريكتين، و ٥منها في أفريقيا، و ٧دولة عضوًا،  ١٤
 تيناألمريك
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 فيروس لتنفيذ برامج فعالة إجراءات باتخاذ الدولية، العمل منظمة من بدعم الثالثية، المكونة الهيئات فيها تقوم التي األعضاء الدول عدد :٢- ٨المؤشر 
 العمل أماآن في اإليدز /ةالبشري المناعة نقص
 القياس
 :بالذآر جديرة هااعتبار يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 .األقل على عمل أماآن خمسة في السنتين فترة خالل العمل مكان في اإليدز/ ةالبشري المناعة نقص بفيروس يتعلق برنامج إطالق أو وضع 
 يدمج وهو لعمل،ا مكان في اإليدز/ ةالبشري المناعة نقص بفيروس المتعلقة بالمسائل مكلفة ثالثية أو ثنائية لجنة جانب من برنامجال وضع إتمام 

 تدابير محددة ويتضمن العمل وعالم اإليدز /البشرية المناعة نقص فيروس بشأن الدولية العمل منظمة ممارسات لمدونة األساسية العشرة المبادئ
  .الخصوصية وحماية فحص ألي الخضوع وعدم االجتماعي والحوار الصحية العمل وبيئة الجنسين بين والمساواة التمييز عدم لمسائل للتصدي
 الهدف خط األساس

في  ٤منها في أفريقيا، و ١٦دولة عضوًا،  ٣٠ في أوروبا ٢في األمريكتين، و ٥في آسيا، و ١٣منها في أفريقيا، و ١٠دولة عضوًا،  ٣٠
في  ٧و في الدول العربية، ١و األمريكتين،

وآسيا  في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

  جيةالميزانية االستراتي
 :اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية  - ٨

  عالم العمل يتصدى على نحو فّعال لوباء فيروس 
 اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )المتحدةبدوالرات الواليات (
  

7 896 415 12 705 000 

  
 

  يتمتع أصحاب العمل بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية: ٩النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام الستراتيجية منظمة العمل الدولية هذه  .١٢٨

في تمكين منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال من 
أن تكون مفيدة من خالل األنشطة والخدمات المستهدفة التي ال 

وتكمن قوة هذه . تستطيع المنشآت األعضاء فيها توفيرها بنفسها
. المنظمات في طابعها التمثيلي وقدرتها على العمل آشبكات

وعندما تكون فعالة، فإنها تؤثر على تطوير بيئة مؤاتية من 
سلوآيات التي من شأنها أن السياسات والمؤسسات والعالقات وال

تعزز تنمية القطاع الخاص، وبالتالي توفير الوظائف والمداخيل 
وتستند استراتيجية هذه النتيجة إلى . الالزمة لرفع مستوى المعيشة

إدماج ) ٢(تطوير القدرات المؤسسية؛ ) ١: (ثالثة أسس مترابطة
تائج األولويات السياسية للهيئات المكونة ألصحاب العمل في الن

دعم هذه الهيئات ) ٣(والبرامج األخرى لمنظمة العمل الدولية؛ 
المكونة في مختلف هيئات اإلدارة الثالثية وهيئات صنع 

 .السياسات في منظمة العمل الدولية
، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٢٩

تعزيز قدرات منظمات قطاع األعمال ومنظمات أصحاب العمل 
 :على ما يلي

العمل باعتبارها منظمات تمثيلية ومتجاوبة تطبق ممارسات  •
 اإلدارة الحديثة وتوفر الخدمات الهامة والمفيدة ألعضائها؛

المشارآة في وضع السياسات مع الحكومات وأصحاب  •
المصلحة اآلخرين لكفالة بيئة محفزة لتنمية األعمال 

والمنشآت المستدامة، ال سيما في سياق اإلصالحات التي 
 .هها األزمةتوج
وتستجيب االستراتيجية ألولويات الهيئات المكونة  .١٣٠

ألصحاب العمل، التي جرى تحديدها من خالل عمليات المسح 
التنظيمي وتحليل االحتياجات باعتبارها أساليب أساسية لضمان 
معالجة القضايا ذات األهمية الحاسمة بالنسبة لمنظمات أصحاب 

وتساهم . جة مالئمةالعمل والمنشآت األعضاء فيها معال
االستراتيجية في تنفيذ التوجهات االستراتيجية التي توفرها الندوة 

" مهمة تمثيل قطاع األعمال"الدولية لمنظمة العمل الدولية بشأن 
 .وأنشطة المتابعة ذات الصلة على المستوى اإلقليمي

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
نظيمي على التخطيط سيرآز العمل بشأن الدعم الت .١٣١

. االستراتيجي واإلدارة السديدة والقيادة وإتاحة خدمات لألعضاء
وقد وضعت منظمة العمل الدولية منهجية لمساعدة منظمات 
أصحاب العمل في تقييم االحتياجات من حيث القدرات ووضع 

ومن شأن جملة من . خطط بناء القدرات استنادًا إلى األولويات
 البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامةأداة تقييم المنتجات، من قبيل 

منظمات أصحاب العمل وأدوات التخطيط مثل مجموعة تدريب 
وأدلة بشأن تطوير الخدمات، أن تدعم منظمة العمل الدولية  الفعالة

وسيتمثل دعم هذه . في توفير المساعدة المباشرة في البلدان
يين، ال سيما من األنشطة في مواصلة البحث مع الشرآاء األآاديم

، ٢٠١٢خالل الشبكة المخصصة لهذا الغرض، التي أنشئت عام 
إلعداد المنظمات الممثلة لألعمال وقادتها لمواجهة أي تغير يطرأ 

 .في المستقبل
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وسترآز أنشطة وضع السياسات على الُنهج القائمة على  .١٣٢
البّينات في صنع السياسات، ال سيما فيما يتعلق بالبيئة المؤاتية 

وستساعد . منشآت المستدامة واستحداث فرص العمل والتنميةلل
التدخالت المنظمات الممثلة لألعمال على ترآيز برامج أعمالها 
على سياسات ملموسة تتناول عوائق رئيسية محددة أمام نمو 

وستعزز منظمة العمل الدولية . المنشآت واستحداث فرص العمل
بالتحديات السياسية التي  القدرات التحليلية للمنظمات فيما يتعلق

تواجهها المنشآت بغية تنوير المقترحات السياسية التطبيقية 
آما . السليمة المتسمة بإمكانية تحفيز الدعم وااللتزام الواسعين

ستوفر الدعم لتعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل على تمثيل 
األعضاء تمثيًال فعاًال في عمليات الحوار حول السياسات، 

م المنتجات القائمة لمنظمة العمل الدولية بشأن التوعية باستخدا
 .والتفاوض واالتصاالت

وستظل تنمية القدرات عنصرًا أساسيًا من عناصر  .١٣٣
وبالتعاون مع برنامج األنشطة الخاصة بأصحاب . االستراتيجية

العمل في مرآز تورينو، سيجري تكييف المواد والمناهج 
آما . لالحتياجات التنظيمية الفردية التدريبية ذات الطابع العام وفقًا

ستوفر منظمة العمل الدولية الخدمات االستشارية والدعم التقني، 
بما في ذلك تسهيل تبادل الخبرات والمعارف والدراية بين 

 .المنظمات لبناء القدرات والخبرات
وستعطي األنشطة التي تغطي عدة نتائج األولوية للمسائل  .١٣٤

وسيظل الدعم . دامة وتنمية المهاراتالمرتبطة بالمنشآت المست
التقني واالستشاري للهيئات المكونة ألصحاب العمل في مختلف 
هيئات اإلدارة وصنع السياسات التابعة للمنظمة محور االهتمام 

وسيزداد عمق األنشطة بالتعاون مع الهيئات المكونة . الرئيسي
ولية ألصحاب العمل لتوفير نقطة االتصال في منظمة العمل الد

لصالح قطاع األعمال الخاص والمنظمات الممثلة له بغية زيادة 
قدرة المكتب على العمل مع المنشآت عند االقتضاء باعتبار ذلك 
وسيلة لتعميق معرفة المكتب بالبيئة السياسية التي يواجهها قطاع 

 .األعمال وزيادة فرص التعاون

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ة العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة من خالل الشبك .١٣٥

باألعمال واإلعاقة، ستواصل منظمة العمل الدولية دعم المنشآت 
متعددة الجنسية ومنظمات األعمال ومنظمات أصحاب العمل في 
. جهودها الرامية إلى إدماج األشخاص المعوقين في مكان العمل

شارية المكيفة وسيستعان بنهج التعلم من األقران والخدمات االست
آما سيجري دعم شبكة السياسات العالمية . تحقيقًا لهذا الغرض

ألصحاب العمل، التي أنشأتها منظمة العمل الدولية في الفترة 
، لتعزيز االستراتيجيات والشراآات بين المنشآت ٢٠١٣-٢٠١٢

والمنظمات الممثلة لها والخبراء في ميادين التنوع ومشارآة 
 .واإلدارة المرأة في المشاريع

 الشراآات □
ستواصل منظمة العمل الدولية إقامة شراآات مع المانحين  .١٣٦

ذوي الرؤى نفسها، معظمهم من المنظمات الممثلة لألعمال، بغية 
توجيه الُنهج المتسقة نحو بناء المؤسسات وتيسير تقاسم 

وسيتم السعي إلرساء روابط أقوى مع . الممارسات الجيدة
مال من أجل زيادة معارف القطاع مجموعات تفكير قطاع األع

الخاص في المجاالت السياسية الرئيسية ذات األهمية المباشرة 
بالنسبة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بغية تنوير العمل 

 .المتعلق بوضع السياسات

  المؤشرات
 وممارساتها هياآلها فعالية لزيادة استراتيجية الدولية، خطة العمل منظمة من بدعم تعتمد، التي الوطنية العمل أصحاب منظمات عدد :١- ٩المؤشر 
 اإلدارية
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 .مماثلة وثيقة أي أو مجلسها أعمال محاضر في إليه يشار آما العمل، أصحاب لمنظمة استراتيجية خطة اعتماد 
 .االستراتيجية الخطة مع يتمشى بما العمل أصحاب منظمة في والموظفين المديرين لفائدة القدرات لبناء مجبرنا تنفيذ 

 الهدف خط األساس
منها  ٥منظمة من منظمات أصحاب العمل،  ١٥ منظمة من منظمات أصحاب العمل ١٥

في الدول  ١في األمريكتين، و ٣في أفريقيا، و
في  ٣، ولهادئوالمحيط ا في آسيا ٣العربية، و
 وآسيا الوسطى أوروبا

 من بدعم والمحتملين، الحاليين األعضاء احتياجات تلبي خدمات تستحدث أو تعزز بشكل مهمالتي  الوطنية العمل أصحاب منظمات عدد: ٢- ٩المؤشر 
 الدولية العمل منظمة
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين من األقل على معيارًا النتائج تستوفي أن يجب
 .العمل أصحاب منظمة في والمحتملة الحالية األعضاء المنشآت تشمل حتى الخدمات لتوسيع رسميًا الميزانية في مدرجة خطة اعتماد 
 والخدمات شوراتوالمن المعلومات ونظم التدريب( الخدمات سجالت في إليه يشار آما محسنة، أو جديدة لخدمات العمل أصحاب منظمة توفير 

 .)االستشارية
 الهدف خط األساس

منها  ٨من منظمات أصحاب العمل،  منظمة ٢٥ منظمة من منظمات أصحاب العمل ٤٠
في الدول  ٢في األمريكتين، و ٧في أفريقيا، و
في  ٣، ووالمحيط الهادئ في آسيا ٥العربية، و
 وآسيا الوسطى أوروبا
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 وضع على والتأثير األعمال بيئة على تحليل الدولية، قدراتها العمل منظمة من بدعم عززت، التي الوطنية لعملا أصحاب منظمات عدد :٣- ٩المؤشر 
 والدولي الوطني واإلقليمي المستوى على السياسات
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارًا النتائج تستوفي أن يجب
 استراتيجيات وصياغة فيها األعضاء نظر وجهات وتنسيق تحديد أجل من الداخلية الهياآل عمل سير تحسين أو بوضع العمل أصحاب اتمنظم قيام 

 .جيدة بحوث القائمة على التوعية ومواد السياسية المواقف وصياغة األعضاء احتياجات إلى استنادًا التوعيةوأهداف 
 مؤسسات مع شراآات وإقامة نظرها وجهات لتقديم األخرى الرئيسية واألطراف الحكومة مع وراتالمشا في العمل أصحاب منظمات مشارآة 

 .أآبر إعالمية تغطية على السياسية مواقفها وحصول أخرى
 .الدولي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى على المعتمدة السياسات أو التشريعات في العمل أصحاب منظمات مواقف تتجلى 

 لهدفا خط األساس
 ٧من منظمات أصحاب العمل،  منظمة ٢٠ منظمة من منظمات أصحاب العمل ١٥

في  ١في األمريكتين، و ٦منها في أفريقيا، و
، والمحيط الهادئ في آسيا ٤الدول العربية، و

 وآسيا الوسطى في أوروبا ٢و

  الميزانية االستراتيجية
 :منظمات أصحاب العمل  - ٩

 ية ومستقلة وتمثيليةيتمتع أصحاب العمل بمنظمات قو
  الميزانية العادية المقترحة

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

39 417 904 3 465 000 

  
 

  يتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية: ١٠النتيجة 

 

  االستراتيجية

  هدف االستراتيجية ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لهذه االستراتيجية في تعزيز قدرات  .١٣٧

نقابات العمال على االضطالع بدورها ومسؤولياتها بوصفها 
وتستمد هذه . منظمات تعمل على النهوض بمصالح العمال

ها المنظمات شرعيتها من األعضاء الذين تمثلهم وتستند أهميت
استنادًا آبيرًا إلى قدرتها على تقديم خدمات مفيدة وفي الوقت 

) ١: (وترتكز االستراتيجية على نهج مزدوج. المحدد ألعضائها
تقديم الدعم المباشر لمنظمات العمال على المستويات الوطنية 
واإلقليمية والعالمية والقطاعية بحيث يمتد هذا الدعم إلى جميع 

تقديم ) ٢(ار نتائج منظمة العمل الدولية؛ النتائج الواردة في إط
المساعدة للهيئات المكونة للعمال في هيئات اإلدارة والهيئات 

 .الثالثية لصنع السياسات في منظمة العمل الدولية
، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٣٨
 :يلي ما
 حماية العمال من خالل معايير العمل الدولية؛ •
 .التصدي لألزمة •

وتسند االستراتيجية إلى أولويات المنظمة التي حددها  .١٣٩
المؤتمر ومجلس اإلدارة، فضًال عن اجتماعات منظمة العمل 

وتأخذ في االعتبار . الدولية اإلقليمية والقطاعية والتقنية
االحتياجات التي أعربت عنها منظمات العمال في البلدان واألقاليم 

ر العمل الدولية وتطبيقها وتسترشد بمعايي. وعلى الصعيد العالمي

آما تساهم في تنفيذ برنامج منظمة . الفعال على المستوى الوطني
العمل الدولية األوسع نطاقًا بشأن المعايير، بما في ذلك قرار 

 المبادئ بشأن المناقشة المتكررة عن ٢٠١٢المؤتمر لعام 
 .الحقوق األساسية في العملو

 لمكونةوسائل العمل والدعم لصالح الهيئات ا □
ستسعى األنشطة الرامية إلى حماية العمال إلى آفالة  .١٤٠

مشارآة نقابات العمال مشارآة فعالة في االستجابات السياسية 
واألطر التنظيمية للتصدي ألوجه العجز في العمل الالئق، بما في 

وستظل مسألة توفير الدعم . ذلك أشكال العمل غير المقبولة
تصديق على المعايير وتنفيذها مسالة لنقابات العمال فيما يتعلق بال

وتحقيقًا لهذا الغرض، ستطبق منتجات تتراوح بين . من األولويات
الموجزات عن البحوث والسياسات بشأن تطبيق المعايير في 
البلدان التي تستهدفها حمالت التشجيع على التصديق وبين 
. التدريب على استخدام آليات اإلشراف في منظمة العمل الدولية

وسيرآز دعم منظمة العمل الدولية للحمالت في البلدان 
المستهدفة، على جملة أمور منها االتفاقيات والتوصيات المتعلقة 
بالحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والمساواة بين 
الجنسين وعدم التمييز والضمان االجتماعي والحد األدنى لألجور 

رة اليد العاملة والعقود العامة والسالمة والصحة المهنيتين وهج
وسترآز سبل عمل أخرى على متابعة . وعالقة االستخدام

وستعمل . توصيات هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية
المنظمة على مساعدة نقابات العمال في تحقيق هذه التوصيات، 
من خالل مشورة سياسية محددة الهدف وبناء قدرات مكيفة إلى 
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وستشمل . اسم األنشطة المتعلقة بالتوعية والمعارفجانب تق
المساعدة المقدمة إلى مجموعة العمال في مجلس اإلدارة، البحوث 
بشأن العمل غير المستقر بغية استخالص حجج تستند إلى األدلة 
من أجل وضع المعايير، إلى جانب الدعم فيما يتعلق بالعمل الذي 

 .تضطلع به آليات اإلشراف
مل بشأن التصدي لألزمات على تعزيز قدرة وسيرآز الع .١٤١

نقابات العمال على المشارآة مشارآة فعالة في صياغة التدابير 
وسينطوي ذلك على . التي تتناول احتياجات العمال وحمايتهم

وسترآز الحلقة األولى على تعزيز . ثالث حلقات مترابطة للتدخل
رآز دعم وسي. مشارآة األعضاء مشارآة ديمقراطية في النقابات

زيادة العضوية ال سيما ) ١: (منظمة العمل الدولية على ما يلي
من خالل تنظيم العمال غير المستقرين والعمال في االقتصاد غير 
المنظم وفي مناطق تجهيز الصادرات، وآذلك العمال من الشباب 

تعزيز نوعية الخدمات المقدمة إلى ) ٢(والنساء والمهاجرين؛ 
تعزيز وحدة نقابات العمال من خالل  )٣(األعضاء وحجمها؛ 
وسترآز الحلقة الثانية على مواصلة بناء . مناهج عمل مشترآة

قدرات نقابات العمال في المؤسسات الوطنية من قبيل الهيئات 
الثنائية والثالثية وآليات الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية 

ة، ستعمل منظمة وفي الحلقة الثالث. والبرامج القطرية للعمل الالئق
العمل الدولية على تقديم المساعدة لنقابات العمال في توسيع نطاق 
. امتدادها العالمي والترويج لنماذج النمو االقتصادي البديلة

وسينصب الترآيز على تعزيز قدرة نقابات العمال على التأثير في 
 السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الدولية وبناء الشبكات

وإقامة الشراآات والتعاون، بما في ذلك بين النقابات في المنشآت 
 .متعددة الجنسية

ومن خالل البرنامج الخاص بأنشطة العمال في مرآز  .١٤٢
تورينو، ستواصل منظمة العمل الدولية تقديم تشكيلة واسعة من 

وستشمل مواد التدريب . األنشطة التدريبية لصالح نقابات العمال
السنتين دليًال موجهًا إلى العمال الشباب بشأن الجديدة في فترة 

 .تطبيق معايير سياسات العمالة

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستشدد حمالت تشجيع التصديق والتنفيذ على المعايير  .١٤٣

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، مع إيالء 
 خاص في أفريقيا لتوصية فيروس نقص المناعة اهتمام
وستعقد دورات تدريبية ). ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠واإليدز،  البشرية

آما . الجنسانية في أمريكا الالتينية وآسيا بشأن المراجعة
العمال في البلدان المستهدفة تعزيز تمثيل  نقابات برامج ستدعم
وسيتم تنفيذ . جميع المستويات في النقابات على المرأة
وآره األجانب في سياق التصدي للعنصرية  إلى الرامية البرامج
 .األزمة

 الشراآات □
ستسعى منظمة العمل الدولية إلى تحقيق قدر أآبر من  .١٤٤

التماسك عبر جميع أجزاء النظام متعدد األطراف من خالل 
تعزيز احترام معايير العمل الدولية وإدارة أقوى ومشارآة أآبر 

وستشجع نقابات العمال على . للنقابات في المبادرات المشترآة
عمل مع أفرقة األمم المتحدة القطرية بشأن أطر عمل األمم ال

وستعزز الشراآات بشأن برامج . المتحدة للمساعدة اإلنمائية
البحوث مع المؤسسات األآاديمية من خالل شبكة جامعة العمل 

وسيتواصل بذل الجهود . العالمية والشبكة العالمية للبحوث النقابية
ة في البلدان المانحة لحشد مع مراآز نقابات العمال الوطني

 .الموارد من أجل التعاون التقني

  المؤشرات
 بالتخطيط الخاصة برامجها في الالئق العمل من منظمة العمل الدولية، برنامج بدعم تدمج، التي الوطنية العمال منظمات عدد :١- ١٠المؤشر 

 والتدريب االستراتيجي
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي تاليينال المعيارين النتائج تستوفي أن يجب

 النقابات، وحقوق الدولية العمل معايير :التالية المجاالت من أآثر أو واحدًا مجاًال والتدريب االستراتيجي بالتخطيط الخاصة البرامج تغطي 
الضمان  العمالة، الجنسين، بين اواةالمس المهاجرون، األطفال، عمل االستخدام، عالقات األجور، الفقر، من الحد االجتماعي، الحوار

مناطق  العمل، تفتيش العمل، مكان في اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس المهنيتان، والصحة السالمة المنظم، غير االقتصاد االجتماعي،
 .الالئقة الخضراء الوظائف الصادرات، تجهيز

 العمل، في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن: ةالتالي ائقالوث من أآثر أو واحدة وثيقة والتدريب التخطيط برامج تشمل 
 من أجل االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن العالمي، العمالة برنامج الجنسية، متعددة المنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالن
 .عادلة عولمة

 الهدف خط األساس
 ٥في آسيا، و ١٣في األمريكتين، و ٦منها في أفريقيا، و ٦دولة عضوًا،  ٣٣في منظمات العمال 

 في الدول العربية ٣و ،في أوروبا
منها في  ١٨العمال،  منظماتمنظمة من  ٤٩

في الدول  ٤في األمريكتين، و ١٧أفريقيا، و
في  ٢و في آسيا والمحيط الهادئ، ٨و العربية،
 وآسيا الوسطى أوروبا
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 من الدولية العمل ولمعايير األساسية العمال لحقوق أآبر الدولية، احترامًا العمل منظمة من بدعم حققت، التي العمال منظمات عدد :٢- ١٠المؤشر 
 الدولي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى على مناقشات سياسية في مشارآتها خالل
 القياس
 :بالذآر جديرة عتبارهاا يمكن لكي التاليين المعيارين النتائج تستوفي أن يجب
 اإلنمائية الخطط الدولية؛ العمل منظمة في اإلشراف آليات :اعليه وتؤثر التالية واألطر العمليات من أآثر أو واحدة في العمال منظمات تساهم 

متعددة  والمؤسسات األطر ئية؛اإلنما للمساعدة المتحدة األمم عمل أطر الالئق؛ للعمل القطرية البرامج الفقر؛ من الحد استراتيجيات الوطنية؛
 .األخرى األطراف

 .الذآر آنفة واألطر العمليات تنفيذ في ومطبقة مدرجة الدولية العمل معايير تكون 
 الهدف خط األساس

 ٣في األمريكتين، و ٦و ،في آسيا ٨منها في أفريقيا، و ١٥دولة عضوًا،  ٣٢منظمات العمال في 
 في الدول العربية

منها في  ١١مات العمال، منظمة من منظ ٢٩
في الدول  ٢في األمريكتين، و ٨أفريقيا، و
في  ٢، ووالمحيط الهادئ في آسيا ٦العربية، و
 وآسيا الوسطى أوروبا

  الميزانية االستراتيجية
 :منظمات العمال  -١٠

 يتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة وتمثيلية
  الميزانية العادية المقترحة

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

54 403 579 5 390 000 

  
 

  تطبق إدارات العمل تشريعات عمل محدثة وتقدم خدمات فعالة: ١١النتيجة 

 
  االستراتيجية

 هدف االستراتيجية ومجال الترآيز □
ل الهدف العام لالستراتيجية في تعزيز قدرات إدارات يتمث .١٤٥

العمل في الدول األعضاء على تصميم وتطبيق قوانين عمل من 
تحسن ظروف ) ب(تنفذ معايير العمل الدولية؛ ) أ: (شأنها أن

 .العمل، ال سيما بالنسبة للعمال المستضعفين
، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٤٦
 :يلي
وستساعد . يز امتثال مكان العمل من خالل تفتيش العملتعز •

منظمة العمل الدولية ما ال يقل عن عشر دول من الدول 
األعضاء في وضع خطط وطنية من أجل تعزيز القدرات 

وسيولى اهتمام خاص . المؤسسية والبشرية لهيئات التفتيش
لدور تفتيش العمل في ضمان ظروف العمل الالئقة لصالح 

لمهاجرين والمنزليين والعمال في المنشآت الصغيرة العمال ا
 والمتوسطة؛

. توفير العمل الالئق من خالل لوائح سوق العمل الفعالة •
وستدعم منظمة العمل الدولية ما ال يقل عن خمسة بلدان في 

وسترآز سبل العمل هذه على . إصالحات قوانين العمل
لرئيسية رصد عالقات االستخدام في القطاعات االقتصادية ا

ومراجعة قوانين حماية العمالة واستحداث أدوات عملية 
 . لتوجيه تصميم قوانين العمل

 ١٩٤٧وتسترشد هذه االستراتيجية باتفاقية تفتيش العمل،  .١٤٧
) ١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(واتفاقية تفتيش العمل ) ٨١رقم (

والقرار واالستنتاجات ) ١٥٠رقم ( ١٩٧٨واتفاقية إدارة العمل، 
بشأن إدارة العمل  ٢٠١١عن المناقشة العامة لمؤتمر عام  ةبثقالمن

آما أن االستراتيجية متأصلة في اتفاقية إنهاء . وتفتيش العمل
وتوصية عالقة االستخدام، ) ١٥٨رقم ( ١٩٨٢االستخدام، 

وقرار المؤتمر المصاحب لها بشأن عالقة ) ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦
 .االستخدام

 يئات المكونةوسائل العمل والدعم لصالح اله □
سيتواصل العمل لتحسين امتثال مكان العمل من خالل نهج  .١٤٨

وسيرآز دعم منظمة العمل الدولية إلدارات . متعدد الجوانب
 :العمل على ما يلي

وضع خطط تدريبية مستدامة لصالح المفتشين، بما في ذلك  •
من خالل تيسير برامج التعلم عن بعد، ال سيما بالنسبة 

 للبلدان النامية؛
 عزيز النظم لرصد وتحسين األداء؛ت •
القيام بتدخالت لتعزيز جمع بيانات ونتائج التفتيش وتحليلها  •

 . وإمكانية مقارنتها
ومن شأن منتجات عدة، تبدأ من منهجية منظمة العمل  .١٤٩

الدولية اإلحصائية المتسقة بشأن تفتيش العمل وتمتد إلى أدوات 
ن تدعم األنشطة التدريب والتوعية بشأن حمالت تفتيش العمل، أ

وسيجري استكمال هذا الجهد من خالل . على المستوى القطري
توفير البيانات والتحليالت الجديدة لتعزيز االمتثال لقوانين العمل 
فيما يتعلق بالعمال المنزليين والمهاجرين، فضًال عن األساليب 
المحسنة لمنع اإلصابات واألمراض المتعلقة بالعمل، ال سيما في 
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آما سيجري التشديد على . ت الصغيرة والمتوسطةالمنشآ
التدخالت لتعزيز االمتثال من خالل التعاون في إطار نظم إدارة 
العمل وبين هيئات التفتيش والشرآاء االجتماعيين، ومع الجهات 

وسيشمل ذلك العمل على تيسير المشاورات على . الفاعلة األخرى
. ات التفتيشيةمستوى المنشآت وإشراك الموظفين في الزيار

وسيتواصل الدعم المقدم للبلدان على شكل تقييم االحتياجات 
وتحليل الثغرات القانونية، لتأييد الجهود المبذولة من أجل تشجيع 

 . ١٥٠و ١٢٩و ٨١تصديق وتنفيذ االتفاقيات رقم 
وبغية تعزيز العمل الالئق من خالل تنظيم سوق العمل  .١٥٠

ل نموًا، سيجري التشديد على تنظيمًا فعاًال في االقتصادات األق
تعزيز قدرات الشرآاء االجتماعيين للمشارآة في وضع 

وفي البلدان متوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل . السياسات
المرتفع، سيتم الترآيز على المساهمات في المناقشات السياسية، 

وستشمل المنتجات . بما في ذلك من خالل تحليل مشاريع القوانين
ل فترة السنتين مجموعة األدوات الخاصة بإصالح الجديدة خال

قانون العمل إلرشاد الدول األعضاء في ما يتعلق بتحديد القضايا 
السياسية الرئيسية ووضع السياسات من خالل العمليات الثالثية 

 . الفعالة والتشريع وتنفيذ القوانين الجديدة
 وستواصل منظمة العمل الدولية تطوير قاعدة معارفها من .١٥١

خالل فحص اتجاهات عالقات االستخدام في القطاعات 
وسيجري توسيع نطاق قاعدة بيانات . االقتصادية الرئيسية

تشريعات حماية العمالة لتتبع التغييرات في قوانين حماية العمالة 
وسيتم القيام بأعمال تحليلية بشأن دور . وفحص آثارها االقتصادية

قر في البلدان ذات الدخل قوانين العمل في التخفيف من حدة الف

المنخفض والمتوسط بغية وضع منهجية نوعية لتقييم أثر قوانين 
 .العمل على التنمية االقتصادية واالجتماعية

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيساعد التدريب الذي يتلقاه واضعو القوانين ومفتشو  .١٥٢

ها بما العمل والقضاة، على آفالة صياغة قوانين العمل وتطبيق
وسيجري . يتماشى مع مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

تكييف نماذج التدريب بشأن تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين 
مع الظروف الوطنية الجديدة، فضًال عن تكييف المبادئ 

 .التوجيهية لتالئم خطط المساواة في مكان العمل

 الشراآات □
ريبية لمنظمة العمل الدولية سيتم نشر وتقديم المناهج التد .١٥٣

بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل من خالل مرآز تورينو 
باإلضافة إلى الشرآاء الخارجيين، بما في ذلك الشبكة الدولية 
لمراآز التدريب في مجال العمل والمرآز األفريقي اإلقليمي 

وستواصل . إلدارة العمل والمرآز العربي إلدارة العمل والتشغيل
لعمل الدولية تعاونها مع لجنة آبار مفتشي العمل منظمة ا

األوروبية بشأن مكافحة العمل غير المعلن ومع الرابطة الدولية 
وستستمر الشراآات في . لتفتيش العمل بشأن االتجاهات العالمية

مجال البحوث مع شبكات البحوث التجارية والشبكة العالمية 
العمل الدولية  وستواصل منظمة. للبحوث بشأن قوانين العمل

دعمها ألنشطة الجمعية الدولية لقانون العمل والضمان 
 .االجتماعي

  المؤشرات
 الدولية العمل معايير مع يتمشى بما العمل إدارة تعزز، بدعم من منظمة العمل الدولية، نظم التي األعضاء الدول عدد :١- ١١المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير نم األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

 .والالمرآزي المرآزي المستويين على الوطنية العمل سياسة لتنفيذ العمل إدارة نظام ضمن مسؤولة تنسيق آلية إنعاش أو إنشاء 
 .المنظم غير االقتصاد في العمل وأصحاب العمال ليشمل تدريجيًا خدماته توسيع من العمل إدارة نظام تمّكن لوائح اعتماد 
 بين القائمة الشراآات عن طريق ذلك في بما أخرى، وخدمات التقنية بالمشورة ومنظماتهم والعمال العمل أصحاب بتزويد العمل إدارة نظام قيام 

 .)ترنتاإلن صفحات أو المعلومات نظم أو السجالت مثًال،( المقدمة الخدمات سجالت في موثق هو آما والخاص، العام القطاعين
 .مهامهم أداء في واالستقاللية االستخدام استقرار تضمن العموميين للموظفين عمل ظروف لضمان العمل إدارة موظفي وضع تحسين 

 الهدف خط األساس
في  ٣منها في أفريقيا، و ٣، أعضاءدول  ١٠ دول أعضاء ١٠

في  ٢وفي الدول العربية،  ١األمريكتين، و
وآسيا  أوروبا في ١وآسيا والمحيط الهادئ، 

 الوسطى
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 الدولية العمل معايير مع يتمشى بما لديها العمل تفتيش الدولية، نظم العمل منظمة من بدعم التي تعزز، األعضاء الدول عدد :٢- ١١المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب

إلى  مهامهم، أداء في واالستقاللية االستخدام استقرار تضمن العموميين للموظفين عمل ظروف يكفل بما العمل تفتيش موظفي وضع ينتحس 
 .)٨١ رقم االتفاقية من ٦ المادة(عقوبات  بفرض لهم تسمح والية جانب

 إسنادها يمكن التي الخاصة المهام االعتبار في األخذ مع ل،العم مفتشي لصالح الميزانية في مدرجة تدريب خطة بتنفيذ العمل إدارة نظام قيام 
 .العمل ومفتشات مفتشي إلى

 االستخدام بظروف تتعلق وإحصاءات الجنس حسب مصنفة وبيانات محدثة سجالت إلى الوصول يتيح العمل إدارة في نظام تعزيز أو إنشاء 
 .مؤسسة في آل والعمل

 ونطاق العمل لتفتيش التقني الدور حول ومنظماتهم والعمال العمل أصحاب تستهدف الوعي الستثارة استراتيجية بتنفيذ العمل إدارة نظام قيام 
 .تطبيقه

 الهدف خط األساس
في  ٣منها في أفريقيا، و ٣دولة عضوًا،  ١٣ دول أعضاء ١٠

في  ٣في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و
 وآسيا في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ آسيا

 الوسطى

 معايير مع يتمشى بما الموجودة القوانين تحّسن أو جديدة عمل من منظمة العمل الدولية، قوانين بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد :٣- ١١المؤشر 
 الدولية بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين العمل
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين عيارينالم من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 .المكتب تعليقات من المائة في ٥٠ األقل على تشمل العمل ولوائح قوانين على مهمة تنقيحات إدخال أو عمل قوانين اعتماد 
 .١٩٨ رقم التوصية من ٤ المادة مع يتمشى بما استخدام، عالقة إطار في العاملين إلى المقدمة بالحماية تتعلق وطنية سياسة وضع 

 الهدف خط األساس
في  ١منها في أفريقيا، و ٢دول أعضاء،  ٩ دولتان عضوان

في  ٣في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و
وآسيا  في أوروبا ١، ووالمحيط الهادئ آسيا

 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :إدارة العمل وقانون العمل  -١١

  عمل محدثة وتقدم تطبق إدارات العمل تشريعات 
 خدمات فعالة

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

26 261 128 6 545 000 

  
 

عمل المعززة في الحوار االجتماعي الفعال يسهم الهيكل الثالثي وإدارة سوق ال: ١٢النتيجة 
  والعالقات الصناعية السليمة

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لالستراتيجية في مساعدة الدول  .١٥٤

األعضاء في منظمة العمل الدولية على تعزيز الحوار االجتماعي 
عية وعالقات االستخدام الثالثي وتحسين نوعية العالقات الصنا

لكي تسهم في اإلدارة الفعالة لسوق العمل وفي عملية انتعاش 
 .شاملة

، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٥٥
 :يلي
تعزيز دور الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي والمفاوضة  •

الجماعية في اإلدارة الفعالة لسوق العمل والتصدي لألزمات 
 النتعاش المستقر والشامل والمتوازن؛بما يشجع ا

تعزيز قدرات الهيئات المكونة على دعم إرساء أرضيات  •
الحماية االجتماعية من خالل اإلدارة الثالثية الفعالة لنظم 

 .الضمان االجتماعي
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وتستند هذه االستراتيجية إلى التطبيق الفعال لالتفاقيات  .١٥٦
رقم ( ١٩٤٨التنظيم، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق : التالية
رقم ( ١٩٤٩؛ اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، )٨٧
 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(؛ اتفاقية المشاورات الثالثية )٩٨

 ).١٥٤( ١٩٨١؛ اتفاقية المفاوضة الجماعية، )١٤٤رقم (

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ومات ومنظمات ستساعد منظمة العمل الدولية الحك .١٥٧

دولة  ٢٥أصحاب العمل ومنظمات العمال في ما ال يقل عن 
عضوًا، بهدف تحسين فعالية الحوار االجتماعي الثالثي 
والمفاوضة الجماعية بغية تحقيق توافق واسع النطاق بشأن تدابير 

 .مواجهة األزمات وتشجيع انتعاش متوازن
ن أجل إقامة وستقدم المساعدة التقنية إلى الهيئات المكونة م .١٥٨

وتعزيز مؤسسات للتعاون الثالثي مثل المجالس االقتصادية 
واالجتماعية ومجالس العمل االستشارية بغية تدعيم الحوار 
االجتماعي الثالثي في االستجابات السياسية لألزمة االقتصادية 

وستشمل المساعدة التي ستوفرها . وأزمة الوظائف المستمرتين
عم من أجل صياغة خطط العمل إلقامة منظمة العمل الدولية الد

أرضية للحماية االجتماعية أو توسيع نطاقها، فضًال عن تعزيز 
وفي الوقت ذاته، ستبذل المزيد . الُنهج الثالثية لسياسات العمالة

من الجهود لمساعدة الدول األعضاء على التصديق على االتفاقية 
الصعيد  وتوخيًا لدعم هذه األنشطة على. وتنفيذها ١٤٤رقم 

الوطني، ستعمل منظمة العمل الدولية أيضًا على مساعدة 
المؤسسات اإلقليمية من قبيل الجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي واالتحاد االقتصادي 
والنقدي لغرب أفريقيا إلنشاء وتعزيز أطر الحوار االجتماعي 

نشطة إلى األدوات العالمية مثل األدلة وستستند هذه األ. الثالثي
 .وبآليات التعاون الثالثي ١٤٤المتعلقة باالتفاقية رقم 

وستسعى خدمات المشورة المقدمة للدول األعضاء إلى  .١٥٩
تحسين فعالية المفاوضة الجماعية من خالل تحسين التنسيق 
وتعزيز العالقات الصناعية السليمة عن طريق منع نزاعات 

وستوفر منظمة . في القطاعين العام والخاص العمل وتسويتها
العمل الدولية معلومات مقارنة متعلقة بالبنود الواردة في االتفاقات 
الجماعية التي ساهمت في إنقاذ الوظائف وحماية القدرة الشرائية 

آما سيدعم هذا النهج تطوير صيغ تحديد األجور . وتيسير التكيف
صلة بين األجور ونمو في المفاوضات الجماعية بما يعزز ال

وستستفيد هذه الجهود من منتجات منظمة العمل الدولية . اإلنتاجية
التحليلية والتدريبية من أجل تحسين أداء نظم تسوية منازعات 

وسيتواصل تدريب موظفي . العمل وتعزيز المفاوضة الجماعية
المؤسسات القانونية الحكومية والمستقلة في عمليات التوفيق 

 .والوساطة
وستستند الخدمات االستشارية وبناء القدرات لمنظمة  .١٦٠

العمل الدولية على المستوى القطري إلى التحليالت المقارنة 
لالتجاهات واالبتكارات السياسية وأثر االتفاقات اإلطارية الدولية 

وسيجري توفير . والمفاوضة على األجور واالتفاقات الجماعية
لهيكل الثالثي والمفاوضة بحوث وبيانات جديدة متعلقة بآثار ا

الجماعية على االستجابات الفعالة لألزمات وسياسات العمالة 
واإلدارة السديدة لنظم الضمان االجتماعي وحماية العمال 

آما سيجري توسيع نطاق قاعدة بيانات الحوار . المستضعفين
لتشمل المعلومات ) قاعدة بيانات إدارة الحوار(االجتماعي 

نية واإلحصائية المتعلقة بالمؤسسات الثالثية المؤسسية والقانو
 .والمفاوضة الجماعية ونظم تسوية المنازعات

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيسعى عمل منظمة العمل الدولية مع المجالس  .١٦١

االقتصادية واالجتماعية ومجالس العمل االستشارية إلى تحسين 
النساء والشباب تمثيل مجموعات من قبيل مجموعات العمال من 

والمهاجرين والعمال غير المنظمين بحيث تعكس بمزيد من الدقة 
. ترآيبة القوى العاملة ومصالح مختلف المجموعات في المجالس

وسيتواصل ترآيز البحوث بشأن الحوار االجتماعي على الطريقة 
المتبعة في تناول المساواة بين الجنسين في جداول أعمال 

اءات منظمة العمل الدولية البيانات وستشمل إحص. التفاوض
المصنفة حسب الجنس بشأن ترآيبة المجالس الثالثية وعضوية 

 .نقابات العمال ونطاق تغطية االتفاقات الجماعية

 الشراآات □
ستكثف منظمة العمل الدولية تعاونها مع المنظمات  .١٦٢

والمؤسسات اإلقليمية لبناء قدرات الهيئات المكونة على معالجة 
آما ستعزز منظمة . ظائف وأزمة الديون معالجة فعالةأزمة الو

العمل الدولية تعاونها مع الجمعية الدولية للمجالس االقتصادية 
واالجتماعية والمؤسسات المماثلة بغية تدعيم دور المجالس 
االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة في مواجهة األزمة 

لتعاون مع الشبكات وسيجري تعزيز ا. وتعزيز العمل الالئق
المهنية وشبكات البحوث من قبيل الرابطة الدولية لعالقات العمل 
والوآاالت المستقلة لتسوية المنازعات، مما سيدعم أنشطة 

 .المشورة التقنية والبحثية لمنظمة العمل الدولية

  المؤشرات
 العمل معايير مع يتمشى بما االجتماعي الحوار وآليات ة، مؤسساتتعزز، بدعم من منظمة العمل الدولي التي األعضاء الدول عدد :١- ١٢المؤشر 
 الدولية
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالي المعيار النتائج تستوفي أن يجب

 بشكل والعمل بها الخاصة والمالية البشرية بالموارد التصرف من تتمكن حتى االجتماعي للحوار الثالثية الوطنية المؤسسات إنعاش أو إنشاء 
األآثر  العمال ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات الحكومة بين للتشاور آمنتديات )مشترآة قرارات واتخاذ منتظمة اجتماعات عقد(فعال 
 ولح تمثيًال األآثر العمال ومنظمات العمل ومنظمات أصحاب الحكومة بين الثالثية للمشاورات فعال إجراء وضع ذلك يتضمن وقد .تمثيًال
 .١٤٤ رقم االتفاقية من ٢ المادة أحكام مع يتمشى بما الدولية، العمل معايير

 الهدف خط األساس
في  ٢منها في أفريقيا، و ٤دولة عضوًا،  ١٢ دولة عضوًا ٢٠

 في آسيا ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
 وآسيا الوسطى في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ
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 يتمشى بما العمل نزاعات وتسوية الجماعية بالمفاوضة المعنية الدولية، اآللية العمل منظمة من تعزز، بدعم التي األعضاء لدولا عدد: ٢- ١٢المؤشر 
 وبالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين الدولية العمل معايير مع

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها مكني لكي التاليين المعيارين من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 من نزاعاتهم حل على ومنظماتهم والعمال العمل أصحاب مساعدة أجل من العمل نزاعات لتسوية وسريعة ومجانية طوعية آلية إنعاش أو إنشاء 
انتظام  على وتقديم البرهان آافية وجود ميزانية ، بما في ذلك٩٢ رقم التوصية أحكام مع تماشيًا القضاء، إلى اللجوء دون من والتحكيم التوفيق خالل
 .النشاط

 وفقًا سواء، حد على والخاص العام القطاعين في العمل على قادرة تكون بحيث مختلفة مستويات على الطوعية للمفاوضات آلية إصالح أو إنشاء 
بهذه  المشمولين العاملين وعدد النافذة ةالجماعي االتفاقات تطور خالل من آما هي موثقة ،١٥٤ ورقم ١٥١ ورقم ٩٨ رقم االتفاقيات مألحكا

 .االتفاقات
 الهدف خط األساس

في  ١منها في أفريقيا، و ٢، أعضاءدول  ١٠ دول أعضاء ١٠
 في آسيا ٤في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
 وآسيا الوسطى في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ

  الميزانية االستراتيجية
 :القات الصناعيةالحوار االجتماعي والع  -١٢

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

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )المتحدةبدوالرات الواليات (
  

27 492 164 13 090 000 

  
 

  تطبيق نهج خاص بكل قطاع للعمل الالئق: ١٣النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
تسعى االستراتيجية إلى دعم الهيئات المكونة لمنظمة  .١٦٣

العمل الدولية في التصدي الحتياجات وتحديات قطاعات محددة 
ت العالمية واإلقليمية والوطنية من خالل تطبيق نهج على المستويا

وهي تلبي الحاجة إلى . قطاعي على برنامج العمل الالئق برمته
أشكال جديدة من الحوار االجتماعي القائم على القطاعات 
والتدخالت االبتكارية الخاصة بكل قطاع، بما في ذلك مبادرات 

التغيرات السريعة  المسؤولية االجتماعية للشرآات، التي توجهها
 .في تنظيم العمل والعالقات الصناعية

، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٦٤
 :يلي
أشكال جديدة لترتيبات العمل والعمالة ودور المنشآت متعددة  •

. الجنسية وإعادة تنظيم اإلنتاج في سالسل التوريد العالمية
ت بقدر أآبر على ولتحسين فعالية التكلفة، سترآز اإلجراءا

تطورات السياسات العالمية وعلى البلدان التي سبق أن 
حددت نهجًا من الُنهج القطاعية في برامجها القطرية للعمل 

 الالئق؛
تحسين ظروف العمل وامتثال مكان العمل لمعايير العمل  •

وتشريعات العمل الوطنية وتوسيع نطاق الخبرة المكتسبة من 
 ".برنامج العمل األفضل"

وتترسخ االستراتيجية في التوصيات واالتفاقيات القطاعية  .١٦٥
الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مستكملة بمدونات الممارسات 
والمبادئ التوجيهية واألدوات وتوصيات المتابعة الخاصة بكل 

بما في ذلك ما يتعلق (قطاع والمستمدة من قرارات المؤتمر 
دامة والعمل الالئق بشأن التنمية المست ٢٠١٣بمناقشة عام 

، وخطط عمل مجلس اإلدارة واالستنتاجات )والوظائف الخضراء
وتسترشد أيضًا بإعالن . التي تمخضت عن االجتماعات القطاعية

منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل 
وإعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت 

 .سية والسياسة االجتماعيةمتعددة الجن

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
بموجب برنامج األنشطة القطاعية، الذي حدده مجلس  .١٦٦

اإلدارة، ستتعاطى البحوث العالمية واالجتماعات واألنشطة 
 ٢٢التدريبية مع الهيئات المكونة الثالثية الرئيسية التي تنتمي إلى 

ي، ستقدم منظمة العمل الدولية وعلى الصعيد القطر. قطاعًا
المساعدة للهيئات المكونة آي تواجه التحديات القطاعية وتحسن 
ظروف العمل وظروف المعيشة من خالل وضع إجراءات 
سياسية خاصة بكل قطاع بما يتماشى مع األولويات المحددة في 

 .البرامج القطرية للعمل الالئق

الثية على وسيجري تعزيز قدرات الهيئات المكونة الث .١٦٧
التصديق على األدوات والمعايير الخاصة بكل قطاع وتنفيذها من 
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خالل األنشطة الترويجية والدورات التدريبية والمساعدة التقنية 
وستدعم منظمة العمل الدولية تنفيذ الذخيرة الثرية . المحددة الهدف

من مدونات الممارسة القطاعية والمبادئ التوجيهية واألدلة التي 
النصائح العملية للهيئات المكونة بشأن قضايا محددة في توفر 

وسيتم إعداد أدوات قطاعية تراعي قضايا . قطاعات مختارة
الجنسين وتغطي مجاالت مواضيعية لتشمل نتائج البرنامج 

 . والميزانية األخرى بالتعاون مع مرآز تورينو
بشأن المناقشة  ٢٠١٢وتمشيًا مع قرار مؤتمر عام  .١٦٨

المبادئ والحقوق األساسية في العمل واسترشاد المتكررة عن 
منظمة العمل الدولية آذلك بالنتائج المتوقعة من المناقشة المتكررة 

، ستحلل المنظمة ٢٠١٣عن الحوار االجتماعي في مؤتمر عام 
األمثلة القطاعية الواردة من مختلف األقاليم بشأن االتجاهات في 

ذه التحليالت هو تعزيز وهدف ه. ترتيبات العمالة غير العادية
قاعدة معارف منظمة العمل الدولية المتعلقة بأثر هذه الترتيبات 
على العمل الالئق وبالسياسات التي تكللت بالنجاح في السياقات 

 .والقطاعات المختلفة
إلحداث " العمل األفضل"وسيجري توسيع نطاق برنامج  .١٦٩

دها تحسينات لصالح مجموعة من العمال وعائالتهم يبلغ عد
وسيرشد ما تم . مليوني شخص في ما ال يقل عن عشرة بلدان

برامج جديدة تتناول  ٢٠١٣-٢٠١٢تحقيقه من النتائج في الفترة 
إصالح قوانين العمل وتعزز قدرات نظم إدارة العمل وتفتيش 
. العمل لتسوية المنازعات وتشجيع االمتثال للقوانين ودعم إنفاذها

ل والعمال على تدريبات وسيحصل المئات من أصحاب العم
ومنهجيات وأدوات لتحسين الفهم واالمتثال لمعايير العمل 

وسينصب . والضلوع في الحوار االجتماعي في مكان العمل
. ترآيز خاص على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والتمييز

وباالعتماد على تعاون جميع أقسام المكتب، سيدعم البرنامج 
رامج التعاون التقني الكبرى الرامية إلى تحقيق توفير العديد من ب

 .٢٠١٥آثار قابلة للتوسيع والتكرار بحلول نهاية عام 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيجري تسليط مزيد من الضوء على قضايا الجنسين في  .١٧٠

جميع االجتماعات القطاعية واألنشطة البحثية والتدريبية المدرجة 

". العمل األفضل"لقطاعية وبرنامج في برنامج األنشطة ا
وسينصب الترآيز على البعد الجنساني في ترتيبات العمالة غير 

وسيقدم برنامج . العادية وعلى البيانات المصنفة حسب الجنس
المساعدة للمصانع في أمور من بينها معالجة " العمل األفضل"

حصول التمييز المتعلق بنوع الجنس واالمتثال للقوانين التي تعزز 
 .المعوقين، نساًء ورجاًال، على العمل

 الشراآات □

ستواصل منظمة العمل الدولية تعاونها مع وآاالت  .١٧١
وصناديق األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة األخرى 
لتعزيز اتساق السياسات والبرامج بشأن العمل الالئق في 
القطاعات المختلفة وإتاحة مدخل إلى العمل المشترك بين 

وستدعم من جملة أمور تنفيذ . لوآاالت للهيئات المكونة الثالثيةا
) الفاو(منظمة األغذية والزراعة : البرامج والمعايير المشترآة مع

ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم 

اإليدز  /ي بفيروس نقص المناعة البشريةالمتحدة المشترك المعن
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة األمم المتحدة 

وبرنامج األمم المتحدة ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
للمستوطنات البشرية ومنظمة األمم المتحدة العالمية للسياحة 

المنظمة العالمية واتحاد البريد العالمي ومنظمة الصحة العالمية و
آما ستواصل منظمة العمل الدولية مشارآتها . للملكية الفكرية

النشطة في الشبكات مع أفرقة العمل التابعة لمنظومة األمم 
المتحدة والمبادرات المشترآة، من قبيل فرقة األمم المتحدة رفيعة 
المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي العالمي ولجنة األمم المتحدة 

لمعنية بالموارد المائية واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ا
وبموجب الشراآة بين منظمة العمل الدولية . بشأن مكافحة التبغ

والمؤسسة المالية الدولية، ستواصل اللجنة االستشارية لبرنامج 
توحيد قواها مع الهيئات المكونة الدولية " العمل األفضل"

اط األآاديمية ومجتمع قطاع األعمال والجهات المانحة واألوس
لضمان المشورة االستراتيجية واإلرشاد وااللتزام والنهوض 

 ٣٠وسيجري تنفيذ اتفاقات شراآة جديدة مع أآثر من . بالبرنامج
 .شرآة من الشرآات متعددة الجنسية

  المؤشرات
 التوجيهية المبادئ أو الممارسات مدونات أو القطاعية ة، المعاييرالدولي العمل منظمة من بدعم تطبق، التي األعضاء الدول عدد :١- ١٣المؤشر 
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 .قطاعية اتفاقية على التصديق 
 .قطاعي توجيهي مبدأ أو قطاعية ممارسات مدونة أو يقطاع لمعيار األساسية األحكام تطبق لوائح أو قانون داعتما 

 الهدف خط األساس
في  ١منها في أفريقيا، و ١دول أعضاء،  ٤ دولة عضوًا ١٩

 ١والمحيط الهادئ، و في آسيا ١، وناألمريكتي
 في أوروبا وآسيا الوسطى
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 قدمًا للمضي محدد لقطاع مهمة إجراءات من منظمة العمل الدولية،فيها، بدعم  المكونة الهيئات تتخذ التي األعضاء الدول عدد :٢- ١٣المؤشر 
 الالئق العمل ببرنامج
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين على األقل من المعيارين ًاواحد معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 القطاعية االجتماعات عن الصادرة االستنتاجات أو التوصيات لتنفيذ افيوتوفير التمويل الك محلية أو إقليمية أو وطنية عمل خطة أو سياسة وضع 
 .الدولية العمل لمنظمة

ير العمل الدولية الرئيسية، يمعايير العمل الدولية، بما فيها معالمتثال االوضع نظام تقييم وتحسين ثالثي على الصعيد القطاعي، يؤآد تزايد  
 .ن ظروف عمل العمال في القطاعوتحّس

 الهدف ط األساسخ
في  ٢منها في أفريقيا و ٣، أعضاءدول  ١٠ دول أعضاء ٥

في  ٤في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
 والمحيط الهادئ آسيا

  الميزانية االستراتيجية
 :العمل الالئق في القطاعات االقتصادية  -١٣

 تطبيق نهج خاص بكل قطاع للعمل الالئق
  الميزانية العادية المقترحة

 ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة ل
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

29 237 428 11 550 000 

  
 

  يصبح الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية معروفًا ومطبقًا : ١٤النتيجة 
  على نطاق واسع

 
  اتيجيةاالستر

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لهذه االستراتيجية في تطبيق حقوق  .١٧٢

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تطبيقًا أآبر لصالح العمال 
وأصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات آبيرة في ممارسة هذه 
 .الحقوق التمكينية سواء على صعيد القانون أو الممارسات

وسينصب ترآيز خاص على االقتصادات الريفية 
غير المنظمة التي تخلق طبيعة العمل فيها تحديات  واالقتصادات

 .خاصة
، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٧٣
 :يلي
تيسير الممارسة الفعالة للحقوق التنظيمية في القطاع الريفي  •

حترامها، حيث من خالل تعزيز القدرات الوطنية على آفالة ا
يتم ذلك جزئيًا من خالل إدراك أفضل ألهمية هذه الحقوق 

 بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛
تشجيع االستعمال الفعال للصوت الجماعي في القطاع العام،  •

بما في ذلك من خالل تقديم المساعدة من أجل وضع آليات 
ًا في محددة الغرض تمنح المفاوضة الجماعية دورًا رئيسي

 مواجهة التحديات في القطاع؛
إرساء بيئات مالئمة في قطاع تجهيز الصادرات من شأنها  •

بناء قدرات الهيئات المكونة الوطنية لممارسة الحقوق 
 .التنظيمية وحقوق المفاوضة

وتستند االستراتيجية إلى التطبيق والتصديق الفعالين  .١٧٤
) ٨٧رقم ( ١٩٤٨التفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
، )٩٨رقم ( ١٩٤٩واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

. وتتضمن متابعة هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية
 ٢٠١٢وستساهم في تنفيذ خطة العمل بشأن متابعة قرار مؤتمر 

بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في 
نوفمبر / دارة في تشرين الثانيالعمل، التي اعتمدها مجلس اإل

وسيجري آذلك مواءمتها مع استنتاجات المؤتمر في عام . ٢٠١٢
فيما يتعلق بالدراسة االستقصائية العامة بشأن اتفاقية  ٢٠١٣

واتفاقية ) ١٥١رقم ( ١٩٧٨عالقات العمل في الخدمة العامة، 
، وآذلك فيما يتعلق )١٥٤رقم ( ١٩٨١المفاوضة الجماعية، 

 .البند المتكرر بشأن الحوار االجتماعيبمناقشة 

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ستعمل منظمة العمل الدولية مع السلطات الوطنية  .١٧٥

دولة  ٢٠ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في حوالي 
من الدول األعضاء لتحديد وتقييم ومعالجة العقبات المحددة التي 

ة لحقوق الحرية النقابية والمفاوضة تعرقل الممارسة الكامل
تعليقات هيئات ) أ: (وسيجري انتقاء البلدان على أساس. الجماعية

االحتياجات التي أعربت ) ب(اإلشراف في منظمة العمل الدولية؛ 
 .عنها الهيئات المكونة والتزاماتها السياسية

وسيستعان بأدوات منظمة العمل الدولية للتشخيص،  .١٧٦
د العوائق المعينة القائمة أمام الحرية النقابية في الرامية إلى تحدي

القطاع الريفي في عدد من البلدان ذات الظروف االقتصادية 
 المتنوعة، بما فيها البلدان التي تتسم بمزارع آبيرة واقتصادات



٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات المدير العام للفترة  -البرنامج والميزانية 

 

 50
 

وسيجري التشديد على الوصول إلى . ريفية جزرية صغيرة
يمية في األشخاص الذين ال يزالون يجهلون حقوقهم التنظ

االقتصادات غير المنظمة ومساعدتهم على توسيع نطاق إسماع 
آما أن اجتماع الخبراء المعني باالقتصاد غير . صوتهم الجماعي

بشأن المناقشة  ٢٠١٢المنظم المنصوص عليه في قرار مؤتمر 
المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، سيستعين 

 .تحديد العوائقبالعناصر ذات الصلة في عملية 
وسيرآز العمل المتصل بالقطاع العام على تعزيز  .١٧٧

المفاوضة الجماعية األساسية للتالحم االجتماعي في إطار التغير 
وستعمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات . الهيكلي السريع

المكونة الوطنية على تعزيز وتطوير المفاوضة الجماعية وآليات 
على االستجابة استجابة سريعة تسوية المنازعات، القادرة 
وفي مناطق تجهيز الصادرات، . ومالئمة في حاالت األزمات

ستقدم منظمة العمل الدولية المساعدة على إقامة عالقات جيدة بين 
 .العمال واإلدارة، استنادًا إلى أسس الحرية النقابية

وستولى األولوية للحفاظ على معلومات دقيقة ومستوفاة  .١٧٨
الستخدام بشأن الوضع القائم والتقدم المحرز في وشفافة وسهلة ا

وسيجري . تطبيق الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية
تنسيق هذه البيانات مع بيانات ذات طابع عالمي أوسع بشأن 
عالقات العمل لكفالة توفير نظرة شمولية وآاملة عن التقدم 

 .المحرز فيما يتعلق بهذه الحقوق
لتعاون مع مرآز تورينو، بما في ذلك ما وسيجري تعزيز ا .١٧٩

يتصل باستعراض وتحديث أدوات التدريب والتشخيص المختلفة 
وبناء آتلة حرجة من الخبرة التقنية من خالل إشراك موظفي 

منظمة العمل الدولية في األقاليم في وضع هذه المواد وتجريبها 
 .واستخدامها استخدامًا فعاًال

 م التمييزالمساواة بين الجنسين وعد □
. ستعكس االستراتيجية االعتبارات الجنسانية في آل مكان .١٨٠

وسيوفر التدريب المرّآز لصالح النساء في مناطق تجهيز 
الصادرات من خالل االستعانة بأدوات بناء القدرات المستحدثة 

آما سيجري تجريب أدوات جديدة . في فترات السنتين السابقة
مالت الريفيات وللعمال المنزليين بشأن الحرية النقابية للنساء العا

 .وتعزيز صوتهم الجماعي خالل فترة السنتين

 الشراآات □
ستقوم منظمة العمل الدولية باالتصال بالنظام متعدد  .١٨١

األطراف والعمل معه، ال سيما البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي واألمم المتحدة، من خالل إطار عمل األمم المتحدة 

، بغية مواصلة "أمم متحدة واحدة"ومبادرة  للمساعدة اإلنمائية
إدماج احترام حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في 

وستكون الشراآات مع الجهات . جداول أعمال هذه المنظمات
المانحة أمرًا أساسيًا لحشد الموارد من أجل تعميم أداة التشخيص 

ج التعاون في عدد آبير من الدول األعضاء ومن أجل تنفيذ برام
وعلى المستوى القطري، سيجري توسيع . التقني على نطاق واسع

نطاق الشراآات مع وسائل اإلعالم والمؤسسات األآاديمية 
ومؤسسات التدريب آجزء من الجهود التي تبذلها منظمة العمل 

 .الدولية لتعزيز القدرات الوطنية وآفالة استدامة التدخالت

  المؤشرات
 المفاوضة في والحق النقابية الحرية بشأن األساسية الحقوق تطبيق ، بدعم من منظمة العمل الدولية،تحسن التي األعضاء لدولا عدد :١- ١٤المؤشر 
 الجماعية
 القياس
 للعما منظمة في اإلشراف هيئات تراه ماآ ر،آبالذ جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من معيارين األقل على النتائج تستوفي أن يجب
 :١٩٩٨ عام إعالن متابعة آلية إطار في أو الدولية

  .الثالثية المكونة الهيئات تستهدف الجماعية والمفاوضة النقابية الحرية بشأن برامج أو/و الوعي استثارة استراتيجية ستهاللا 
  .٩٨ رقم االتفاقية أو ٨٧ رقم االتفاقية على التصديق 
  .العمل أصحاب ومنظمات النقابات ألعضاء األساسية المدنية ياتالحر احترام إلى بالنسبة تقدم إحراز 
 أية دون من العمل أصحاب ومنظمات العمال نقابات سير عمل تسجيل إمكانية لضمان الممارسات أو العامة السياسة أو القانون على تغييرات إدخال 

 .لها مبرر ال قيود
  .شؤونها في والتدخل للنقابات المناهض مييزالت أعمال من الحماية لتوفير آليات توسيع أو إنشاء 
 .ةالجماعي المفاوضة لترويج وآليات سياسات توسيع أو إنشاء 

 الهدف خط األساس
في  ٣منها في أفريقيا، و ٧دولة عضوًا،  ١٥ دول أعضاء ٨

في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
في أوروبا وآسيا  ١آسيا والمحيط الهادئ، و

 الوسطى
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 في الجماعية المفاوضة في والحق النقابية الحرية إلدخال هامة تدابير ، بدعم من منظمة العمل الدولية،تتخذ التي األعضاء الدول عدد: ٢- ١٤المؤشر 
 الصادرات تجهيز مناطق
 القياس
 العمل منظمة في اإلشراف هيئات تراه ماآ ر،آبالذ ةجدير اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من واحدًا معيارًا األقل على النتائج تستوفي أن يجب
 :١٩٩٨ عام إعالن متابعة آلية إطار في أو الدولية

 تجهيز مناطق في العمل وأصحاب العمال تستهدف الجماعية والمفاوضة النقابية الحرية بشأن برامج أو/و الوعي الستثارة استراتيجية استهالل 
 .الصادرات

 .الصادرات تجهيز مناطق في وتشغيلها للعمال منظمات إنشاءب للسماح تدابير اعتماد 
  .الصادرات تجهيز مناطق في شؤونها في والتدخل للنقابات المناهض التمييز أعمال من الحماية لتوفير آليات توسيع أو إنشاء 
 .الصادرات تجهيز مناطق في الجماعية المفاوضة لترويج وآليات سياسات توسيع أو ءإنشا 

 الهدف اسخط األس
 ٢منها في الدول العربية، و ١دول أعضاء،  ٣ دولتان عضوان

 في آسيا والمحيط الهادئ

  الميزانية االستراتيجية
 :الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  -١٤

يصبح الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 
 معروفًا ومطبقاًَ على نطاق واسع

  حةالميزانية العادية المقتر
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

18 673 668 3 850 000 

  
 

  يجري القضاء على العمل الجبري: ١٥النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
هدف العام لهذه االستراتيجية في تحقيق انخفاض يتمثل ال .١٨٢

إذ يتعرض معظم النساء . مطرد في عدد ضحايا العمل الجبري
مليون شخص في العمل  ٢١والرجال واألطفال الذين يبلغ عددهم 

الجبري، لالستغالل في االقتصاد غير المنظم أو من خالل 
ذا وقد هاجر أآثر من نصف ه. ترتيبات العمالة غير المنظمة

في المائة  ٢٥ويشكل األطفال . العدد داخل بلدهم أو عبر الحدود
 .من مجموع ضحايا العمل الجبري

، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .١٨٣
 :الحد من أشكال العمل غير المقبولة من خالل

تعزيز القدرات الوطنية على إنفاذ االمتثال للقوانين لمكافحة  •
ر بالبشر وتشجيع الُنهج التكميلية العمل الجبري واالتجا

 للعدالة الجنائية والعدالة العمالية؛ 
تعزيز ممارسات التوظيف واالستخدام الالئقة في سياق  •

 .الهجرة وعلى صعيد سالسل القيم العالمية
وتستند هذه االستراتيجية إلى التطبيق والتصديق الفعالين  .١٨٤

ة إلغاء العمل واتفاقي) ٢٩رقم ( ١٩٣٠التفاقية العمل الجبري، 
، وتتضمن متابعة تعليقات )١٠٥رقم ( ١٩٥٧الجبري، 

وستسهم . واستنتاجات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية
بشأن المناقشة  ٢٠١٢االستراتيجية في متابعة قرار المؤتمر لعام 

آما تراعي . المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

واالستنتاجات الصادرة عن المناقشة  هذه االستراتيجية القرار
بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل،  ٢٠١١العامة لمؤتمر عام 

فضًال عن إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف وغير 
 .الملزم بشأن هجرة اليد العاملة

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ة ستعمل منظمة العمل الدولية مع السلطات الوطني .١٨٥

ومنظمات العمال وقطاع األعمال ووآاالت االستخدام الخاصة 
وسيجري وضع . التخاذ إجراءات فعالة لمكافحة العمل الجبري

بلدًا  ١٥مشاريع التعاون التقني أو توسيع نطاقها في ما ال يقل عن 
مستهدفًا من أجل تطوير االستراتيجيات الوطنية لمكافحة العمل 

منظم ومكافحة االتجار بالبشر داخل الجبري في االقتصاد غير ال
وسيرآز دعم منظمة العمل الدولية على . البلدان أو عبر الحدود

مجموعات العمال المستضعفة، من قبيل مجموعات العمال 
المهاجرين المعرضين لخطر االتجار أو العمال الخاضعين 

وستشمل وسائل العمل توفير الدعم من أجل هيئات . لعبودية الدين
تفتيش العمل ونظم ثابتة لتسوية حقوق العمل وتدخالت قوية ل

مكيفة مع قطاعات اقتصادية محددة معروفة بقابليتها للتعرض 
لممارسات العمل الجبري، مع إيالء األولوية للزراعة وتجهيز 

 .األغذية وصيد األسماك والتصنيع والعمل المنزلي

تعليقات هيئات ) أ: (وسيتم اختيار البلدان على أساس .١٨٦
االحتياجات التي أعربت ) ب(إلشراف في منظمة العمل الدولية؛ ا

عنها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والتزاماتها السياسية؛ 
. نتائج الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن العمل الجبري) ج(
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وسيجري التشديد على تعزيز القدرات وتوسيع نطاق تفتيش العمل 
ن األخرى في االقتصاد غير المنظم لتحسين ووآاالت إنفاذ القانو

القدرة على التعرف على ممارسات العمل الجبري وتعزيز سبل 
 .العالج الفعالة

العمل مع (وستعزز منظمة العمل الدولية القدرات الوطنية  .١٨٧
على ) المكاتب اإلحصائية الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين

اعية بشأن العمل تصميم وتنفيذ استقصاءات محددة وطنية أو قط
وسيتواصل العمل على تنقيح منهجيات منظمة العمل . الجبري

الدولية لقياس العمل الجبري واالتجار بالبشر بغية إنشاء قاعدة 
آما ستوفر منظمة العمل . بيانات عالمية بشأن العمل الجبري

الدولية الدعم فيما يتعلق بتحليل البيانات وصياغة السياسات 
 .يناتالقائمة على الب

وستواصل االستراتيجية تعزيز التعاون مع مرآز تورينو  .١٨٨
من خالل إدماج نماذج بشأن العمل الجبري في برامج تدريبية 
أآبر ومواصلة تطوير دورات تدريبية قائمة بذاتها بشأن العمل 
الجبري، من قبيل دورات بشأن تحديد العمل الجبري والتحقيق 

منظمة العمل الدولية الهيئات وستدرب . فيه من أجل إنفاذ القانون
المكونة من أجل االضطالع بالدراسات االستقصائية وقياس أثر 

وسيتواصل التعاون مع االتحاد الدولي لنقابات . التدخالت السابقة
العمال والمنظمة الدولية ألصحاب العمل في بناء قدرات الشرآاء 

مع وسيرآز التعاون . االجتماعيين على مكافحة العمل الجبري
منظمات أصحاب العمل والمنشآت الوطنية على توفير مزيد من 
التدريب والتوعية بشأن مؤشرات العمل الجبري بغية تعزيز بيئة 

 .مؤاتية لممارسات التوظيف واالستخدام الالئقة

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستستمر إحصاءات منظمة العمل الدولية وبحوثها بشأن  .١٨٩

إصدار بيانات وتحليالت موزعة حسب نوع  العمل الجبري في

الجنس بشأن العوامل المحددة المرتبطة بالجنسين في العمل 
 وستراعي التدخالت القائمة على البلد مبادئ عدم التمييز. الجبري

مراعاة منهجية، إذ ينحدر ضحايا العمل الجبري من أشد 
سكان العالم حرمانًا وأآثرها معاناة من االستبعاد  فئات

 .الجتماعيا

 الشراآات □
ستواصل منظمة العمل الدولية المشارآة في تنفيذ خطة  .١٩٠

لمكافحة االتجار  ٢٠١٠عمل األمم المتحدة العالمية لعام 
باألشخاص من خالل فريق التنسيق المشترك بين الوآاالت 
لمكافحة االتجار باألشخاص، الذي تتمتع بعضويته إلى جانب 

والمنظمة الدولية ) اإلنتربول(ة المنظمة الدولية للشرطة الجنائي
للهجرة ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم 

اإليدز / المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ومكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي 

وستمارس نشاطها من خالل مبادرة األمم المتحدة . يرهاوغ
العالمية لمكافحة االتجار بالبشر بغية المشارآة في 

المشترآة لألمم المتحدة على المستوى القطري ومبادرات  البرامج
آما ستستند الدعاية العالمية . التوعية على المستوى العالمي

ع االتفاق العالمي لمنظمة العمل الدولية على التعاون الوثيق م
لألمم المتحدة وفريق الخبراء العامل التابع لألمم المتحدة 

بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان ووآاالت األمم المتحدة  والمعني
وسيجري تعزيز الشراآات مع وآاالت . ومؤسسات البحث

المتحدة على المستوى الوطني ومع مؤسسات البحث  األمم
جتمع المدني، ال سيما األعمال ومنظمات الم ورابطات
الُنهج القائمة على سوق العمل لمكافحة العمل الجبري  لتعزيز

 .واالتجار

  المؤشرات
 إلى تؤدي محددة تدابير أو برامج أو سياسات المكونة، بدعم من منظمة العمل الدولية، الهيئات فيها تطبق التي األعضاء الدول عدد :١- ١٥المؤشر 
 الجبري العمل على القضاء بشأن والحقوق لمبادئاالتفاقيات وا تطبيق تحسين
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من معيارين األقل على النتائج تستوفي أن يجب
 .الصلة ذات االتفاقيات تطبيق في محرز تقدم إلى باهتمام أو برضا هيئات اإلشراف إشارة أو ١٠٥ رقم االتفاقية أو ٢٩ رقم االتفاقية على التصديق 
 في الجبري آأولوية العمل على القضاء مسألة إدراج أو الجبري، العمل على للقضاء معدلة أو جديدة وطنية عمل خطة أو سياسة أو قانون اعتماد 

  .لجبريا العمل مكافحة إجراءات تنسيق أو الستهالل مؤسسية هيكلية إنشاء أو وطنية، إنمائية سياسة
  .الجبري العمل يمارسون أشخاص ضد الموجهة واإلدانات المالحقات عدد في موثق تزايد 
 تتناسب التي المساعدة على يحصلوا أن بالبشر، االتجار ضحايا بينهم ومن السابقين، الجبري العمل لضحايا للسماح النظم تعزيز أو إنشاء 

  .واحتياجاتهم
 .له التصدي وآيفية الجبري العمل بشأن الجنس حسب ومصنفة محدثة ومعلومات بيانات لتوفير النظم تعزيز أو اءإنش 

 الهدف خط األساس
في  ٢منها في أفريقيا، و ٢دول أعضاء،  ٨ دول أعضاء ٨

في  ٣في الدول العربية، و ١األمريكتين، و
 والمحيط الهادئ آسيا

  الميزانية االستراتيجية
 :العمل الجبري  -١٥

 يجري القضاء على العمل الجبري
  يزانية العادية المقترحةالم

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

5 662 973 5 775 000 



اإلطار االستراتيجي 

 

 53  
 

 

  يجري القضاء على عمل األطفال وتولى األولوية للقضاء على أسوأ أشكاله :١٦النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لالستراتيجية في تجهيز الهيئات المكونة  .١٩١

لمنظمة العمل الدولية بالمعارف والخبرات والقدرات الضرورية 
ويظل عمل األطفال إلى حد آبير . للقضاء على عمل األطفال

ا في المناطق ظاهرة من ظواهر االقتصاد غير المنظم، ال سيم
 ٦٠إذ يشتغل ما مجموعه . الزراعية الريفية والمناطق الحضرية

مليون طفل  ٦٢ويعمل . في المائة من العمال األطفال في الزراعة
 .سنة، في العمل الخطر ١٧و ١٥تتراوح أعمارهم بين 

على أشكال  ٢٠١٥-٢٠١٤وسترآز االستراتيجية للفترة  .١٩٢
 :العمل غير المقبولة من خالل

قدرات الهيئات المكونة بهدف الحد من عمل األطفال بناء  •
في االقتصاد غير المنظم وفي المناطق الزراعية الريفية من 

 خالل تطبيق الممارسات والتشريعات والسياسات الفعالة؛

مساعدة الهيئات المكونة في منع عمل األطفال الخطر  •
وتحسين فرص الوصول إلى العمالة المنتجة والعمل 

ابات والشبان الذين تجاوزوا سن العمل القانوني للش الالئق
 .األدنى

واالستراتيجية راسخة بثبات في التطبيق الفعال التفاقية  .١٩٣
واتفاقية أسوأ أشكال عمل ) ١٣٨رقم ( ١٩٧٣الحد األدنى للسن، 

، بما في ذلك متابعة تعليقات هيئات )١٨٢رقم ( ١٩٩٩األطفال، 
آما تسهم في . تاجاتهااإلشراف في منظمة العمل الدولية واستن

من أجل تحقيق هدف  ٢٠١٠تعزيز وتحقيق خارطة طريق عام 
، ٢٠١٦القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال بحلول عام 

بشأن المناقشة المتكررة عن  ٢٠١٢ومتابعة قرار المؤتمر لعام 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، فضًال عن حصيلة المؤتمر 

عمل األطفال، المعقود في البرازيل في عام العالمي الثالث بشأن 
٢٠١٣. 

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ستستهدف المساعدة المباشرة التي تقدمها منظمة العمل  .١٩٤

 .منها على األقل في أفريقيا ١٢بلدًا،  ٣٠الدولية، ما يربو على 
ومن شأن العمل بموجب مشاريع التعاون التقني القائمة في  .١٩٥

ثالثة منها في أفريقيا وواحد في آل من األمريكيتين (بلدان خمسة 
مساعدة الهيئات المكونة لوضع سياسات وبرامج تدعم ) وآسيا

األهداف المزدوجة للقضاء على عمل األطفال وتعزيز االنتقال 
وسيجري التشديد على . إلى القطاع المنظم وآذلك التنمية الريفية

ائمة، مثل خدمات تفتيش العمل تعزيز قدرات الخدمات العامة الق
وخدمات التعليم والخدمات الزراعية، لتحديد عمل األطفال واتخاذ 

 .إجراءات وقائية وعالجية، ال سيما في األوساط غير المنظمة
 :وسيشمل الدعم للهيئات المكونة ما يلي .١٩٦

البرامج الرائدة لتحديد واستئصال عمل األطفال والعمل  •
 الجبري في سالسل القيم؛ 

البحوث والخدمات االستشارية التقنية لمعالجة مسألة حماية  •
العمال المنزليين األطفال تمشيًا مع اتفاقية العمال المنزليين، 

 بلدًا؛ ١٢في بلدان يصل عددها إلى ) ١٨٩رقم ( ٢٠١١
اإلجراءات الرائدة لتقييم أثر مبادئ وممارسات الحرية  •

ال في النقابية والمفاوضة الجماعية على عمل األطف
 .االقتصادات الريفية

وسيجري توسيع نطاق العمل التحليلي الرامي إلى تعزيز  .١٩٧
القاعدة التجريبية من أجل معالجة عمل األطفال وعمالة الشباب، 

آما سيتم االضطالع بدراسات . ليشمل خمسة بلدان إضافية
االنتقال من المدرسة إلى العمل والتحليالت بشأن عمل األطفال 

وستعمل منظمة العمل الدولية مع الوزارات . بوعمالة الشبا
الحكومية والقطاع الخاص في بلدان يصل عددها إلى عشرة بلدان 
لتجريب برامج التلمذة الصناعية االبتكارية غير الرسمية آوسيلة 

وسيتواصل . لتقليص الهوة بين التعليم األساسي والعمالة المنتجة
ية بشأن منهجيات توسيع نطاق الدعم لمكاتب اإلحصاء الوطن

. لجمع بيانات عمل األطفال ليشمل البيانات بشأن العمل الجبري
وستتناول إرشادات منظمة العمل الدولية لتصميم خطط عمل 
وطنية شاملة، الترابط بين عمل األطفال وتنمية المهارات وعمالة 
الشباب والسالمة والصحة المهنيتين وظروف العمل والحماية 

 .االجتماعية

زز جميع األعمال قدرة وزارات العمل والوآاالت وستع .١٩٨
الحكومية ذات الصلة والشرآاء االجتماعيين واللجان الوطنية 
. الثالثية المعنية بعمل األطفال على أداء مهامها أداء فعاًال

وسيجري آذلك تطوير تدريب متخصص للهيئات المكونة وتقديمه 
الترآيز على  وفي أفريقيا، سينصب. بالتعاون مع مرآز تورينو

تقوية القدرات لوضع خطط العمل الوطنية بشأن عمل األطفال 
وستصقل تنمية القدرات بنفس الطريقة في األقاليم . وتنفيذها

وستدعم منظمة . األخرى لتجسد االحتياجات الحالية والناشئة
العمل الدولية منصة عمل األطفال متعددة المصالح، التي تشتغل 

ل اتفاق األمم المتحدة المعني بالعمل اآلن في إطار فريق عم
ومبادرات أخرى بغية تزويد أصحاب العمل والعمال بحلول 

 .عملية لمكافحة عمل األطفال ضمن سالسل التوريد

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيوفر الدعم لتمكين الهيئات المكونة من إصدار  .١٩٩

إحصاءات عن عمل األطفال مصنفة حسب الجنس وبحوث 
راعي التمييز من شأنها أن ترآز على الروابط بين عمل األطفال ت

والمجموعات المهمشة، ال سيما في االقتصادات غير المنظمة 
وستواصل عمليات تقييم االحتياجات . واالقتصادات الريفية

والبحوث إدراج تحليل السياسات والبرامج باستخدام نهج يراعي 
 .قضايا التمييز وقضايا الجنسين

 اآاتالشر □
ستدعم األنشطة في إطار الشراآات الدولية القائمة، من  .٢٠٠

قبيل فرقة العمل العالمية المعنية بعمل األطفال والتعليم للجميع 
والشراآة الدولية من أجل التعاون في مجال عمل األطفال في 
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الزراعة وفريق التنسيق المشترك بين الوآاالت لمكافحة االتجار 
عزيزها لكفالة دمج شواغل عمل باألشخاص، وسيجري زيادة ت

وسيتم . األطفال دمجًا آامًال في سياسات وبرامج إنمائية أوسع
توسيع نطاق الشراآات مع المجموعات االجتماعية واالقتصادية، 
مثل اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لحشد الدعم ومواصلته 

شبه بشأن عمل األطفال في إطار البرامج والسياسات اإلقليمية و
وستواصل منظمة العمل الدولية العمل عن آثب مع . اإلقليمية

والبنك الدولي من خالل ) اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
ومع الشرآاء اآلخرين للحفاظ على " فهم عمل األطفال"برنامج 

 .برنامج بحث صارم وسليم

  المؤشرات
لهيئات المكونة، بدعم من منظمة العمل الدولية، إجراءات هامة سياسية وبرنامجية للقضاء فيها ا تتخذعدد الدول األعضاء التي  :١- ١٦المؤشر 

 على عمل األطفال بما يتفق مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من واحدًامعيارًا  األقل على النتائج تستوفي أن يجب
أو خطط العمل لتتماشى مع معايير العمل الدولية /أو البرامج و/يام هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة للمنظمة باعتماد أو تنفيذ السياسات وق 

 .عمل األطفال والقضاء عليه بحظرالمتعلقة 
  .على أسوأ أشكال عمل األطفالللقضاء  زمنيًا محددةقيام هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة للمنظمة بتنفيذ عاجل لتدابير  
أو المتعلقة /أو االجتماعية و/السياسات والبرامج اإلنمائية و ما يناسب من إدراج شواغل عمل األطفال، مع مراعاة الوضع الخاص للبنات، في 

  .بمكافحة الفقر
 دونماعية واقتصادية عالمية أو إقليمية أو اسات تعالج عمل األطفال وترويجها من خالل منظمات حكومية دولية أو مجموعات اجتاعتماد سي 

 .إقليمية
 الهدف خط األساس

في  ٦منها في أفريقيا، و ١٤، دولة عضوًا ٣٠ ٢٠٠٨في  دولة عضوًا ٣٢
في  ٤في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ٤، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

تقوم فيها الهيئات المكونة، بدعم من منظمة العمل الدولية، باتخاذ إجراءات العتماد أو تعديل تشريعاتها  عدد الدول األعضاء التي: ٢- ١٦المؤشر 
 أو تعزيز قواعد معارفها حول عمل األطفال

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من ًا واحدًامعيار األقل على النتائج تستوفي أن يجب
 .١٨٢ رقم أو االتفاقية ١٣٨رقم  ا على االتفاقيةالتصديق إم 
 .هيئات اإلشراف التابعة للمنظمة برضا أو باهتمام إلى تقدم تطبيق االتفاقيات ذات الصلة تشير 
  .مصنفة بحسب الجنس تتعلق بوضع العمال األطفالو مستحدثة وضع أو تعزيز آليات ونظم من أجل إتاحة بيانات وإحصاءات 
أو شرآاء اجتماعيين، بعمليات جمع وتحليل وبحث هادفة للبيانات من أجل توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل األطفال /كونة وت مقيام، هيئا 

 .وتوثيق الدروس المستخلصة
 الهدف خط األساس

في  ٦منها في أفريقيا، و ١٤، دولة عضوًا ٣٢ ٢٠٠٨في  دولة عضوًا ٤٢
في  ٦و في الدول العربية، ٢و األمريكتين،

في أوروبا وآسيا  ٤والمحيط الهادئ، و آسيا
 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :عمل األطفال  -١٦

  يجري القضاء على عمل األطفال، وتولى األولوية 
 للقضاء على أسوأ أشكاله

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  الميزانيةتقدير اإلنفاق من خارج 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

13 521 568 77 000 000 
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  يجري القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة :١٧النتيجة 

  
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لهذه االستراتيجية في مساعدة الدول  .٢٠١

 .في القضاء على التمييز وفي تعزيز المساواة في العملاألعضاء 
، سيجري الترآيز على تعزيز ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٢٠٢

االمتثال من خالل تشريعات العمل وتفتيش العمل وتحسين جمع 
وتحليل البيانات الوطنية بشأن التمييز في مكان العمل، في 

 :االقتصادات المنظمة وغير المنظمة من خالل
رة الهيئات المكونة على وضع األطر التشريعية تعزيز قد •

 بشأن المساواة وعدم التمييز واالمتثال لها؛
 .تعزيز القدرات الوطنية لقياس التمييز في عالم العمل •

وتستند االستراتيجية إلى استنتاجات الدراسة االستقصائية  .٢٠٣
االتفاقيات األساسية المتعلقة بالحقوق في بشأن  ٢٠١٢العامة لعام 

ل على ضوء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة العم
، وتحديدًا ما يتعلق ٢٠٠٨االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 

واتفاقية التمييز ) ١٠٠رقم ( ١٩٥١باتفاقية المساواة في األجور، 
آما أن ). ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(

تنفيذ قرار مؤتمر االستراتيجية تنسجم مع خطة العمل الرامية إلى 
بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق  ٢٠١٢عام 

بشأن المساواة بين  ٢٠٠٩األساسية في العمل، وقرار مؤتمر عام 
الجنسين في صميم العمل الالئق وخطة عمل منظمة العمل الدولية 

 .٢٠١٥-٢٠١٠من أجل المساواة بين الجنسين للفترة 

 لهيئات المكونةوسائل العمل والدعم لصالح ا □
ستعمل منظمة العمل الدولية في ما ال يقل عن عشر دول  .٢٠٤

من الدول األعضاء من خالل عملية الحوار االجتماعي الثالثي 
لوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية لمكافحة التمييز وتعزيز 

واستنادًا إلى تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل . المساواة
لتي أعربت عنها الهيئات المكونة، ستقوم الدولية واالحتياجات ا

خطط العمل هذه بوضع أطر تشريعية شاملة وإذآاء الوعي العام 
وسيقدم . من خالل نشر المواد المطبوعة والحمالت اإلعالمية

 :بالتعاون مع مرآز تورينو، التدريب إلى
مفتشي العمل بشأن آشف التمييز في جميع أسبابه ومعالجته،  •

 رش الجنسي والمساواة في األجور؛بما في ذلك التح
أخصائيي الموارد البشرية بشأن إجراء عمليات تقييم  •

 الوظائف غير المنحازة إلى جنس من الجنسين؛
النقابيين بشأن التصدي لقضايا المساواة من خالل المفاوضة  •

 الجماعية؛
أصحاب العمل بشأن وضع سياسات فعالة معنية بالتنوع  •

 العرقي وتنفيذها؛
م وهيئات تسوية المنازعات بشأن استخدام معايير المحاآ •

 العمل الدولية في تحقيق العدالة االجتماعية؛

الهيئات المكونة الثالث جميعها بشأن إجراء عمليات تدقيق  •
 .تشارآية للتحقق من المساواة بين الجنسين

وستعزز منظمة العمل الدولية قدرة مكاتب اإلحصاء  .٢٠٥
ية بلدان على جمع وتحليل البيانات الوطنية في ما ال يقل عن ثمان

وستأتي هذه . المصنفة حسب الجنس بشأن العرق واالنتماء اإلثني
البيانات بإسهامات في منهجية لمنظمة العمل الدولية سيجري 

وسيستند ذلك إلى منهجيات راسخة أخرى . وضعها لقياس التمييز
انتشار  لمنظمة العمل الدولية، ال سيما المنهجيات المطبقة لتقدير

وستستخدم النتائج المتحصل عليها . العمل الجبري وعمل األطفال
لتقييم مدى فعالية السياسات والقوانين الوطنية المناهضة للتمييز 
وتوفير خط أساس وقائعي لتوجيه التطورات السياسية والقانونية 

وإلى جانب قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية المعززة . المستقبلية
ات والبيانات المطلوبة، سيجري توسيع نطاق لجمع اإلحصاء

المبادرة لتشمل بلدانًا وأقاليم أخرى بغية نشر تقديرات إقليمية أو 
آما سيساهم هذا العمل في الجهود . عالمية بشأن انتشار التمييز

المبذولة حاليًا لوضع مؤشرات سليمة للعمل الالئق تتعلق بالتمييز 
ني أساسًا، وعلى أسس أخرى في القائم على العرق واالنتماء اإلث

 .نهاية المطاف
وبغية تشجيع تقاسم الممارسات الجيدة وتعزيز أماآن عمل  .٢٠٦

تتسم بالشمولية والخلو من التمييز، ستضطلع منظمة العمل الدولية 
بتوجيه شبكات أصحاب العمل ونقابات العمال بشأن عدم التمييز 

لدولية المبسط وسيستخدم دليل منظمة العمل ا. في بلدان مختارة
بشأن تعزيز التنوع العرقي في مكان العمل، الذي سيجري نشره 

 .، بوصفه أداة مهمة إلرشاد هذه المبادرة٢٠١٣في عام 

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيتم االضطالع بتحليالت معمقة تراعي قضايا الجنسين  .٢٠٧

ترض بشأن التشريعات الوطنية القائمة لتحديد العقبات التي تع
سبيل تنفيذ مبادئ المساواة في األجور بين الرجال والنساء عن 
العمل ذي القيمة المتساوية وعدم التمييز في االستخدام والمهنة، 

آما . ١١١ورقم  ١٠٠المنصوص عليها في االتفاقيتين رقم 
ستوجه الجهود نحو مساعدة الحكومات في مجال تحسين نظم 

 .جوة األجور بين الجنسينمعلومات سوق العمل فيما يتعلق بف

 الشراآات □
ستعمل منظمة العمل الدولية مع األمم المتحدة والوآاالت  .٢٠٨

والصناديق والبرامج الدولية األخرى الناشطة في ميدان المساواة 
وعدم التمييز لضمان أن تدرج مبدأ عدم التمييز في االستخدام 
. والمهنة في السياسات والبرامج اإلنمائية الخاصة بها

وستشمل األمم . تتضاعف الفرص أمام القيام ببحوث مشترآةوس
المتحدة والهيئات األخرى المستهدفة المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمنظمة 
الدولية للهجرة والهيئات المنشأة بمعاهدات ومواثيق األمم المتحدة 

الخاصة وآلية مجموعة األمم  ذات الصلة وآليات اإلجراءات
المتحدة اإلنمائية لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان واالتفاق العالمي 
لألمم المتحدة، وحيثما أمكن، الهيئات المتخصصة التي تتصدى 

 .للتمييز وتعزز المساواة
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  المؤشرات
العمل الدولية، بتنفيذ قوانين أو سياسات أو برامج أو عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة، بدعم من منظمة : ١- ١٧المؤشر 

 إجراءات محددة بهدف تحسين تطبيق االتفاقيات والمبادئ والحقوق المتعلقة بعدم التمييز
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من معيارين األقل على النتائج تستوفي أن يجب
 .هيئات اإلشراف برضا أو باهتمام إلى تقدم تطبيق االتفاقيات ذات الصلة ة، أو أشار١١١ رقم أو ١٠٠م التصديق على االتفاقية رق 
 .أو برامج جديدة أو معدلة لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز/أو خطط عمل و/أو سياسات و/اعتماد قوانين و 
 .الق استراتيجية الستثار الوعي بشأن عدم التمييزقيام هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة بإط 
 .إنشاء أو تعزيز هيئة وطنية تضطلع بمهمة معالجة مسائل المساواة 
 .أو ترويج القوانين والسياسات المناهضة للتمييز/تنفيذ خطة بناء قدرات المسؤولين المعنيين بشأن إنفاذ و 
 .الجنس بشأن عدم التمييز تعزيز النظم من أجل توفير بيانات محّدثة ومصنفة حسب 

 الهدف  خط األساس
في  ٧منها في أفريقيا، و ٣، دولة عضوًا ١٦ دولتان عضوان

في  ٢في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و
وآسيا  في أوروبا ٢، ووالمحيط الهادئ آسيا

 الوسطى

  الميزانية االستراتيجية
 :التمييز في العمل  -١٧

 االستخدام والمهنة يجري القضاء على التمييز في
  الميزانية العادية المقترحة

 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

13 246 575 3 465 000 

  
 

  التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها: ١٨النتيجة 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
يتمثل الهدف العام لالستراتيجية في زيادة حاالت تصديق  .٢٠٩

الهيئات المكونة الثالثية على معايير العمل الدولية وتنفيذها تنفيذًا 
فعاًال واستخدامها على نطاق واسع وبشكل منتظم لتستجيب 

 .بفعالية الحتياجات عالم العمل
، سترآز االستراتيجية على ما ٢٠١٥-٢٠١٤فترة وفي ال .٢١٠
 :يلي
حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة والعمل المؤدى  •

 في ظل ظروف تعرض حياتهم وصحتهم للخطر؛
توسيع نطاق تطبيق معايير العمل الدولية وتعزيزها، ال سيما  •

لتشمل العمال في االقتصادات غير المنظمة واالقتصادات 
لفئات المستضعفة األخرى، بما في ذلك العمال الريفية وا

 . المهاجرون والمنزليون والسكان األصليون والقبليون
وتسترشد هذه االستراتيجية بإعالن منظمة العمل الدولية  .٢١١

بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة واستراتيجية 
 سياسة معايير العمل الدولية، بما في ذلك خطط العمل التي سبق
أن اعتمدها مجلس اإلدارة والتي تشمل اتفاقيات اإلدارة السديدة 

والسالمة والصحة المهنيتين والصكوك البحرية وصكوك صيد 
وستحظى بالدعم من خالل تنفيذ آلية فعالة الستعراض . األسماك

المعايير لضمان أن يكون لمنظمة العمل الدولية مجموعة من 
ة والمراعية لعالم العمل، تسهم المعايير المواآبة للعصر والمالئم

إسهامًا فعاًال في حماية جميع العمال وتعزيز المنشآت المستدامة 
وخالل فترة السنتين، سينصب ترآيز خاص على . على السواء

تقليص ثغرات التنفيذ فيما يتصل باالتفاقيات المصدق عليها على 
عي النحو الذي حددته هيئات اإلشراف، من خالل اإلصالح التشري

ونظم إدارة العمل وتفتيش العمل المعززة وقدرات الهيئات 
المكونة الثالثية المحسنة لمعالجة هذه الثغرات وتعزيز اآلليات 

 .الوطنية لتسوية منازعات العمل

  وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
ستكثف منظمة العمل الدولية المشاورات الثالثية المنتظمة  .٢١٢

جية سياسة المعايير، ال سيما من أجل وضع آلية في سياق استراتي
وستتواصل الجهود الثالثية من أجل . الستعرض المعايير وتنفيذها

التوصل إلى توافق حول الصكوك حيثما سجل غياب مستمر 
لتوافق اآلراء وتحديد الثغرات في مستويات الحماية الممكن 

ت من وسيستعان بالمشاورا. إدراجها في جدول أعمال المؤتمر
 :أجل
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 ضمان اإلدارة السديدة آلليات اإلشراف وشفافيتها وفعاليتها؛ •
 تأمين الدعم الثالثي من أجل تعزيز نظام اإلشراف؛ •
لمؤتمر  ١٠١حل جميع القضايا المعلقة المنبثقة عن الدورة  •

 ).٢٠١٢(العمل الدولي 
واستنادًا إلى عمليات التقييم الوطنية لالحتياجات  .٢١٣

ة للثغرات وتعليقات هيئات اإلشراف، ستقدم والتحليالت القانوني
منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للدول األعضاء التي تطلبها 
لتجاوز الثغرات في تطبيق االتفاقيات المصدق عليها وتشجيع 

وسيوفر الدعم، بالتعاون مع مرآز . المزيد من عمليات التصديق
يش العمل، بما في تورينو، لبناء قدرات نظم إدارات العمل وتفت

ذلك إرساء صالت مؤسسية أقوى بين نظم التفتيش الوطنية 
والجهاز القضائي والجهات الفاعلة الخاصة المشارآة في أنشطة 

وسيولى اهتمام خاص لتطبيق المعايير . االمتثال في مكان العمل
آما ستدعم منظمة العمل الدولية الدول . في االقتصاد غير المنظم

تعراض وتعزيز اآلليات الوطنية من أجل تسوية األعضاء في اس
منازعات العمل واستحداث آليات ثالثية طوعية لمعالجة حاالت 

 .انتهاك المعايير، ال سيما فيما يتصل بالحرية النقابية
وسيسدى اإلرشاد إلى الدول األعضاء بشأن الُنهج  .٢١٤

االبتكارية، حيث سيستعان بإجراءات وضع المعايير 
شريعية وبناء القدرات لتوسيع نطاق تطبيق واإلصالحات الت

. معايير العمل الدولية لتشمل العمال في االقتصاد غير المنظم
وسيتناول العمل التحليلي إعمال الحقوق في االقتصاد غير المنظم 

وستوفر المشورة . وبحث انعكاساته االجتماعية واالقتصادية
 ٢٠١٢جتماعية، التقنية، استنادًا إلى توصية أرضيات الحماية اال

، بغية توسيع نطاق الحماية لتشمل فئات العمال )٢٠٢رقم (
وستفيد المعلومات المتاحة لهيئات اإلشراف بشأن . المستضعفة

اتفاقيات الضمان االجتماعي المصدق عليها، في تنوير المشورة 
السياسية لمنظمة العمل الدولية إلرشاد الدول األعضاء في مجال 

يات الحماية االجتماعية باعتبارها عناصر إقامة وصيانة أرض
 .أساسية في نظمها الوطنية للضمان االجتماعي

وستستحدث منظمة العمل الدولية منتجات تدريبية جديدة  .٢١٥
لتعزيز فهم أفضل لمجموعة معايير منظمة العمل الدولية وعمل 

وسيتواصل التنفيذ التدريجي لنظام إبالغ . هيئات اإلشراف
وستحظى . تامة من جانب الدول األعضاء إلكتروني بمشارآة

إجراءات تنفيذ برنامج للتعاون التقني لمساعدة الهيئات المكونة 
. الثالثية فيما يتصل بالمعايير، باألولوية من أجل حشد الموارد

آما سيستمر تعزيز نظام معلومات منظمة العمل الدولية بشأن 
حليل ونشر معايير العمل الدولية لتقديم نهج منتظم لجمع وت

المعلومات حول قوانين العمل الوطنية وتطبيق البلدان لمعايير 
 .العمل الدولية

  المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
سيولى اهتمام خاص لتطبيق المعايير الرئيسية بشأن تكافؤ  .٢١٦

الفرص والمساواة في المعاملة، بما في ذلك المعايير التي تشمل 
لية وحماية األمومة والعمال العمال ذوي المسؤوليات العائ

المنزليين وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، مع مراعاة 
 .األبعاد الجنسانية لالزمة االقتصادية العالمية

 الشراآات □
سيتواصل تعزيز الشراآات من أجل النهوض بمعايير  .٢١٧

العمل الدولية عبر منظومة األمم المتحدة، وآذلك من خالل 
وسيجري تعزيز دور . ين العام والخاصالشراآات بين القطاع

معايير العمل الدولية، بوجه خاص، في آلية مجموعة األمم 
المتحدة اإلنمائية لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان وتشجيع استشارة 
الشعوب األصلية ومشارآتها من خالل شراآة األمم المتحدة من 

 .أجل الشعوب األصلية

  المؤشرات
 التي للقضايا استجابة سيما وال الدولية، العمل معايير لتطبيق إجراءات تتخذ، بدعم من منظمة العمل الدولية، التي األعضاء الدول عدد :١-١٨المؤشر 
 اإلشراف هيئات تثيرها
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير أحد النتائج تستوفي أن يجب

 .الصلة ذات االتفاقيات تطبيق في محرز تقدم إلى باهتمام أو برضا والتوصيات فاقياتاالت بتطبيق المعنية الخبراء لجنة تشير 
 والتوصيات االتفاقيات ذلك في بما الدولية، العمل معايير مع تماشيًا بشكل آبير تطبيقها حسنت أو عدلتها أو اعتمدت تشريعات الحكومة تكون 

 .غير المصدق عليها
 الهدف خط األساس

 ١٢منها في أفريقيا، و ١٤، دولة عضوًا ٣٩ دولة عضوًا ٤١
في  ٥في الدول العربية، و ٥في األمريكتين، و

وآسيا  في أوروبا ٣، ووالمحيط الهادئ آسيا
 الوسطى

 في الدولية ملالع معايير في الواردة والحقوق المبادئ إدراج فيها، من خالل دعم منظمة العمل الدولية، يتم التي األعضاء الدول عدد : ٢- ١٨المؤشر 
 األخرى الرئيسية أو المبادرات اإلنمائية للمساعدة العمل أطر

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالي المعيار النتائج تستوفي أن يجب

 .مماثلة أطر أو كالمشتر القطري التقييم أو اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار في الصلة ذات الدولية العمل معايير تتجلى 
 الهدف خط األساس

منها على األقل في آل إقليم ١ دول أعضاء، ٥ دول أعضاء ٦
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 الصكوك األقل على لتدرج المحدثة االتفاقيات على التصديق بتحسين التي تقوم، بدعم من منظمة العمل الدولية، األعضاء الدول عدد :٣- ١٨المؤشر 
 السديدة اإلدارة نظر وجهة من أهمية األآثر تعتبر التي وتلك ساسيةعمل أ معايير أنها على المصنفة
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالي المعيار النتائج تستوفي أن يجب

 ورقم ١٠٠ ورقم ٩٨ ورقم ٨٧ ورقم ٢٩ رقم األساسية الثماني االتفاقيات على األقل على العضو الدولة صدقت الجديدة، التصديقات نتيجة 
 .١٤٤ ورقم ١٢٩ ورقم ١٢٢ ورقم ٨١ رقم األولوية ذات األربع واالتفاقيات ١٨٢ ورقم ١٣٨ ورقم ١١١ ورقم ١٠٥

 الهدف خط األساس
في  ٥منها في أفريقيا، و ٥، دولة عضوًا ٢٠ دولة عضوًا ٢٩

 ٥والمحيط الهادئ، و في آسيا ٥، واألمريكتين
 في أوروبا وآسيا الوسطى

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

 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التالية المعايير من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 .عليها المصدق باالتفاقيات مرتبطة تعليقات من والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة أبدته ما لمعالجة مدرجة األنشطة 
 .وتطبيقها األولوية ذات واالتفاقيات األساسية االتفاقيات على التصديق لترويج مدرجة األنشطة 
 .الثالثية المكونة الهيئات حددتها التي الوطنية األولويات ، مع مراعاةوتطبيقها ألخرىا المحدثة المعايير على التصديق لترويج مدرجة األنشطة 

 الهدف خط األساس
في  ٣منها في أفريقيا، و ٥، عضوًا دولة ١٦ دولة عضوًا ١٩

في  ٣في الدول العربية، و ٢األمريكتين، و
وآسيا  في أوروبا ٣، ووالمحيط الهادئ آسيا

 الوسطى

  راتيجيةالميزانية االست

 :معايير العمل الدولية  -١٨
 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها

  الميزانية العادية المقترحة
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

77 830 961 9 240 000 

  
 

تضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال بشأن العمل الالئق في صميم سياساتها : ١٩النتيجة 
  االقتصادية واالجتماعية، بدعم من وآاالت األمم المتحدة الرئيسية وغيرها من الوآاالت 

 متعددة األطراف
 

 
  االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي ومجال الترآيز □
ستراتيجية في تعزيز نتائج يتمثل الهدف العام لهذه اال .٢١٨

العمل الالئق في الدول األعضاء باتباع نهج متكامل تمشيًا مع 
األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق وباالستناد 
إلى أوجه التآزر بينها ومن خالل تعزيز اتساق السياسات بين 
أصحاب المصلحة الدوليين ومتعددي األطراف، الذين يضطلعون 

 .اليات في المجاالت المرتبطة بالعمل الالئقبو
، سترآز االستراتيجية على ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة  .٢١٩
 :يلي ما

ضمان الشراآات الفعالة ضمن منظومة األمم المتحدة  •
والنظام متعدد األطراف من أجل تعزيز أهداف منظمة 
العمل الدولية وتقوية البرامج التشغيلية لمنظمة العمل 

ذلك فيما يتصل بجدول أعمال التنمية  الدولية، بما في
 ؛٢٠١٥المستدامة لما بعد عام 

دعم الهيئات المكونة في تقييم التقدم المحرز نحو العمل  •
 .الالئق والتأثير فيه

وتستند االستراتيجية إلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  .٢٢٠
العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي يشدد على أنه 

ن تكون الجهود المبذولة في سبيل التشجيع على بلوغ ينبغي أ
األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك 
المسألتان المتقاطعتان المتمثلتان في المساواة بين الجنسين وعدم 
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التمييز، جزءًا من استراتيجية متكاملة على المستويين العالمي 
يجية لمتابعة اإلعالن، التي تدعو وتستجيب االسترات. والوطني

المكتب إلى تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء تحقيقًا لهذا 
 .الغرض

 وسائل العمل والدعم لصالح الهيئات المكونة □
سترآز الجهود المبذولة لتحقيق اتساق السياسات ضمن  .٢٢١

النظام متعدد األطراف، على ضمان أن يكون العمل الالئق 
رأس األولويات لجداول األعمال الدولية وأهداف العمالة على 

رفيعة المستوى، من قبيل جداول أعمال مجموعة العشرين 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجدول أعمال األمم المتحدة 

وستعمل البحوث التطبيقية . ٢٠١٥للتنمية المستدامة لما بعد عام 
مة لها التي تربط بين سياسات العمل الالئق والمؤسسات الداع

واالقتصاد الكلي واالستراتيجيات االجتماعية، على تنوير 
المبادرات واألحداث رفيعة المستوى متعددة األطراف أو اإلقليمية 

 .أو الوطنية

وستعتمد منظمة العمل الدولية على الميثاق العالمي لفرص  .٢٢٢
العمل وتستند إلى الخبرات اإليجابية في التعاون مع الوآاالت 

، بغية تعزيز الحوار ٢٠٠٩-٢٠٠٨قاب أزمة األخرى في أع
االجتماعي في إطار المناقشات السياسية على المستوى الوطني 

آما ستحظى الهيئات . بشأن االستجابة لألزمة وإصالح السياسات
المكونة بالدعم من أجل تطوير البرامج القطرية للعمل الالئق 

يه من خالل وتقييم التقدم المحرز نحو العمل الالئق والتأثير ف
التدريب على تعميم العمل الالئق والمشارآة في وضع بيانات 

وسيجري العمل على زيادة تطبيق مؤشرات العمل الالئق . قطرية
 .ووضع بيانات قطرية جديدة ومحدثة له

ولما آان العديد من الدول األعضاء ال يزال يفتقر إلى  .٢٢٣
المبذولة  بيانات آافية عن سوق العمل، فإنه سيجري دعم الجهود

لزيادة قدرة الهيئات المكونة على جمع إحصاءات مصنفة بحسب 
الجنس من خالل حلقات تدريبية قائمة في الميدان ودورات في 

وسيتواصل العمل أيضًا تحقيقًا لقيام توافق أفضل . مرآز تورينو
بين وضع البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر عمل األمم المتحدة 

ة أو األطر اإلنمائية الوطنية األخرى، آما للمساعدة اإلنمائي
سيستمر توفير التدريب لألفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة 
والمنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة، بشأن تعميم العمل 

 .الالئق بالتعاون مع مرآز تورينو

وتتعاون الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية آذلك مع  .٢٢٤
لمانيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية جماعات البر

والمنظمات العقائدية واألوساط األآاديمية ألغراض التوعية، بغية 
. دعم مصالحها في الحوارات السياسية ومن أجل تنفيذ البرامج

وستسعى منظمة العمل الدولية إلى تقوية هذه الشراآات من خالل 
منتديات إلجراء المناقشات،  توفير الدعم، مثل أدوات التدريب أو

حيثما تتوافر إمكانية التأثير في النقاش السياسي بشأن العمل 
 .الالئق
، ينبغي أن يكون قد تحقق جعل ٢٠١٥وبحلول نهاية عام  .٢٢٥

هدف العمل الالئق يحتل أآثر فأآثر مرآزًا أساسيًا في صنع 
وينبغي لخمس منظمات . السياسات في عشرين بلدًا إضافيًا

دولية أو متعددة األطراف أن تكون قد حققت تعزيز نهج إضافية 
 متكامل من خالل مبادرات جديدة تنسق السياسات والبرامج

 .المشترآة بين الوآاالت وذات الصلة ببرنامج العمل الالئق

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز □
ستسعى منظمة العمل الدولية إلى آفالة أن تجسد جميع  .٢٢٦

والسياسية التي اشترآت في إعدادها المؤسسات الوثائق البحثية 
األخرى لألحداث والمؤتمرات رفيعة المستوى، شواغل الجنسين 

وسيستمر تشجيع االستخدام المنهجي للبيانات . وعدم التمييز
المصنفة بحسب الجنس والبيانات بشأن مجموعات مستضعفة 

اد وستستفيد المو. محددة، في الجهود المبذولة لبناء القدرات
التدريبية واألدوات األخرى من تجارب عمليات تدقيق منظمة 
العمل الدولية التي تستند إلى نوع الجنس وسيجري تحديثها 
لتعكس التطورات األخيرة في مجاالت المساواة بين الجنسين 
وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز واألشخاص المعوقين 

 .والشعوب األصلية والقبلية والهجرة

 اآاتالشر □
ستتواصل الشراآات مع الوآاالت التي تعتبر والياتها  .٢٢٧

استراتيجية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية من أجل الدفع قدمًا 
باتساق السياسات في البرامج متعددة األطراف رفيعة المستوى، 
من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصارف التنمية 

ومؤتمر ) الفاو(لألغذية والزراعة  اإلقليمية ومنظمة األمم المتحدة
واألمم المتحدة واللجان ) األونكتاد(األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

االقتصادية اإلقليمية التابعة لها وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة 

 .قتصادي ومنظمة التجارة العالميةالتعاون والتنمية في الميدان اال
وسترآز منظمة العمل الدولية أيضًا على العمل من خالل  .٢٢٨

اللجان اإلقليمية وآليات التنسيق اإلقليمية، وآذلك على المبادرات 
مع الهيئات اإلقليمية متعددة األطراف والمؤسسات المالية 

أما  .األخرى، لتوسيع نطاق اتساق السياسات إلى الصعيد اإلقليمي
الشراآات داخل منظومة األمم المتحدة والتي استندت إلى التعاون 
بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، فستتعزز من خالل التزام 
عدد متزايد من الحكومات والشرآاء االجتماعيين ووآاالت األمم 
المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية بما يتمشى مع استراتيجية 

ولية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون منظمة العمل الد
مارس وتشرين / المثلث، التي اعتمدها مجلس اإلدارة في آذار

 .٢٠١٢نوفمبر / الثاني
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  المؤشرات
 السياسات صنع عند فأآثر أآثر مرآزيًا الالئق العمل هدف تجعل، بدعم من منظمة العمل الدولية، التي األعضاء الدول عدد: ١- ١٩المؤشر 
 القياس
جديرة  اعتبارها يمكن لكي األخير المعيار إلى باإلضافة أدناه الواردة األولى األربعة المعايير من األقل على معيارين النتائج تستوفي أن يجب
 :بالذآر

 .أخرى وطنية أولويات جانب إلى الوطنية اإلنمائية لالستراتيجية جامع سياسي الالئق آهدف العمل فرص توليد اعتماد 
 .الوطنية اإلنمائية االستراتيجية تنفيذ يدعم الالئق للعمل متكامل قطري برنامج فيذتن 
 والحد الريفية والتنمية المنشآت وتنمية والتمويل والتجارة الجنسين بين والمساواة والصحة التعليم مثل مجاالت في القطاعية أو الوطنية البرامج 

 .الالئق العمل جوانب تدمج ،الفقر من
 .١٦٠ رقم االتفاقية أحكام مع يتمشى بما الالئق العمل إزاء المحرز التقدم قياس لتحسين اإلحصائية بالخدمات ءاالرتقا 
 .١٤٤ رقم االتفاقية أحكام مع يتمشى بما الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات مع التشاور الشاملة اإلنمائية االستراتيجية وضع يشمل 

 الهدف خط األساس
في  ٦منها في أفريقيا، و ٤، وًاعض ةلدو ١٦ صفر

في  ٣، وفي الدول العربية ١األمريكتين، و
في أوروبا وآسيا  ٢آسيا والمحيط الهادئ، و

 الوسطى

 في ئقالال العمل بتعميم منظمة العمل الدولية، بالتعاون معالتي تقوم،  الرئيسية األطراف متعددة المؤسسات أو الدولية الوآاالت عدد :٢- ١٩المؤشر 
 وبرامجها سياساتها
 القياس
 :بالذآر جديرة اعتبارها يمكن لكي التاليين المعيارين من األقل على واحدًا معيارًا النتائج تستوفي أن يجب

 تطبيق بشأن رالتقاري إلى باالستناد األطراف، متعددة المؤسسة أو الدولية الوآالة وبرامج سياسات في الالئق العمل تعميم نطاق مدى في تزايد هناك 
 .الالئق والعمل العمالة تعميم أجل من أدوات بعنوان التنفيذيين الرؤساء مجلس عن الصادرة الوثيقة

 .الالئق العمل ببرنامج الصلة وذات الوآاالت بين المشترآة والبرامج السياسات تنسق جديدة مبادرات إنشاء 
 الهدف خط األساس

 سسات متعددة األطرافوآاالت دولية أو مؤ ٥ وآاالت دولية ٣

  الميزانية االستراتيجية
 :تعميم العمل الالئق  -١٩

  تضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال بشأن العمل الالئق 
في صميم سياساتها االقتصادية واالجتماعية بدعم من 
وآاالت األمم المتحدة الرئيسية وغيرها من الوآاالت 

 متعددة األطراف

  ترحةالميزانية العادية المق
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  تقدير اإلنفاق من خارج الميزانية
 ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  

22 153 820 10 395 000 
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القدرات المؤسسيةالقدرات المؤسسية
إن القدرات المؤسسية تدعم تحقيق نتائج منظمة العمل  .٢٢٩

الوطني والعالمي على السواء من  الدولية بكفاءة على الصعيدين
. خالل المعلومات والبيانات والمعارف وبناء القدرات والشراآات

آما تدعم هذه القدرات عمل اإلدارات التقنية واألقاليم في تقديم 
الخدمات إلى الهيئات المكونة وفي انخراط منظمة العمل الدولية 

ا الجزء لمحة ويقدم هذ. مع الشرآاء الخارجيين والجمهور األوسع
عامة موجزة عن أهداف التنفيذ الرئيسية بحسب مجال القدرة 
المؤسسية واالستراتيجيات ذات الصلة التي ستدعم تحقيق النتائج 

 .٢٠١٥-٢٠١٤في إطار برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 

 

  ٢٠١٥٢٠١٥--٢٠١٤٢٠١٤أهداف التنفيذ في الفترة أهداف التنفيذ في الفترة  مجال القدرة المؤسسيةمجال القدرة المؤسسية

البحوث الجادة والمناسبة الموجهة نحو السياسات، والكتلة الحرجة  • حليلية ونشر المعلوماتالمعارف والقدرة الت
 .المالئمة لتحقيق أثر آبير

تقديم معارف وتحليالت رفيعة الجودة إلى المنتديات السياسية  •
 .العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ووآاالت األمم المتحدة

والبحوث مع البنك الدولي  ع البياناتزيادة التعاون بشأن جم •
وصندوق النقد الدولي ووآاالت من قبيل األونكتاد والفاو بشأن 

 .المواضيع ذات الصلة

 .٢٠١٥-٢٠١٠التنفيذ المتواصل الستراتيجية المعارف للفترة  •

 .آليات قوية لتبادل المعارف •
 .النشر المالئم لنتائج منظمة العمل الدولية وتحليالتها ومنشوراتها •

 .توافر مستودع بيانات آامل إلحصاءات العمل الالئق • ءاتاإلحصا

تقديم الدعم التقني للدول األعضاء إلصدار إحصاءات عن سوق  •
العمل واألسر المعيشية، مصنفة بحسب الجنس ومتأتية من مصادر 

 .مختلفة

تعزيز المعايير اإلحصائية الدولية بما يتمشى مع المؤتمرات الدولية  •
 .ءات العملاألخيرة لخبراء إحصا

تعزيز اإلسهامات في المداوالت السياسية العالمية المتصلة بوالية  • الشراآات الخارجية
 .منظمة العمل الدولية

تزايد مشارآة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والشرآاء  •
الخارجيين في تعزيز برنامج العمل الالئق، بما في ذلك في برنامج 

 .٢٠+ومتابعة مؤتمر قمة ريو  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
تقديم وتعزيز ما يناسب من اإلرشاد واألدوات والمواد المصممة  •

  .حسب الطلب

بناء قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وموظفيها في  • مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو
 .٢٠١٥-٢٠١٤ترة للف قترحةالمجاالت ذات األهمية البالغة الم

دورات تدريب ومنهجيات تعلم جديدة في إطار صندوق االبتكار  •
  .٢٠١٢الذي أنشئ في عام 

البحوث بشأن عالم العمل واالستراتيجيات ذات الصلة في التصدي  • المعهد الدولي للدراسات العمالية
 .لألزمة بغية تحقيق النمو المنصف والمستدام

ب العمل الدولي إلنشاء مرآز تنسيق العمل مع سائر إدارات مكت •
لتحليالت منظمة العمل الدولية وإرساء التآزر مع البحوث الموجهة 

 .نحو السياسات والمنفذة في أقسام أخرى في المكتب

جعل المنشورات تتماشى مع برنامج بحوث ومنشورات منسق في  •
 .جميع أقسام المكتب
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ن اإلسهام في عمل المنظمة في مجموعة العشرين وغيرها م •
 .المنتديات العالمية

المشارآة في بحوث تعاونية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  •
 .واألونكتاد والمنظمات األخرى

تعزيز القاعدة التحليلية المتاحة أمام الهيئات المكونة لمنظمة العمل  •
  .الدولية

شؤون األنباء مواصلة تطوير خدمات منظمة العمل الدولية ل • االتصاالت والمعلومات العامة
واإلعالم، لزيادة سبل استفادة مختلف قطاعات الجمهور من خالل 

 .منصات مختلفة

من خالل إتاحة " الرقمي في المقام األول"تعزيز نموذج النشر  •
منشورات منظمة العمل الدولية الهامة لمتلقين جدد عبر مختلف 

 .المنصات الرقمية

 .ةتنفيذ استراتيجية لوسائط اإلعالم المجتمعي •

عرض معزز لمنتجات المعارف الرقمية في مكتبة منظمة العمل  •
 .الدولية

المعزز لزيادة إطاللة منظمة العمل الدولية " أعمال الفن"برنامج  •
  .والوصول إلى متلقين جدد

 
 

 المعارف والقدرة التحليلية ونشر المعلومات
  

. تسترشد منظمة العمل الدولية في عملها بالمعارف .٢٣٠
خدماتها التقنية ومصداقية مشورتها السياسية  وتتناسب جودة

ونجاح مبادراتها الهادفة إلى التوعية تناسبًا مباشرًا مع قوة قاعدة 
ولكي تكون منظمة العمل الدولية النقطة . المعارف التي تديرها

المرجعية العالمية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعالم العمل، يتعين 
ي تحسين قدرتها اإلحصائية عليها أن تستثمر باستمرار ف

 .والتحليلية ونشر المعلومات
وال بد من أن تكون تحليالت منظمة العمل الدولية ذات  .٢٣١

صلة مباشرة بالقضايا التي تواجه الهيئات المكونة لديها في 
السياق الخاص بكل منها؛ ويجب أن تكون متسقة وشاملة وتشمل 

اواة بين الجنسين؛ ، بما في ذلك المسبكامله برنامج العمل الالئق
ويجب أن تتمتع بما يكفي من النطاق والجودة للتأثير في النقاشات 
السياسية الدولية؛ ويجب أن تمّكن الهيئات المكونة من المشارآة 

 .في صنع السياسات والتأثير فيها
اتخاذ الخطوة األولى لتحسين القدرة  ٢٠١٣ويجري في  .٢٣٢

ق إعادة تنظيم وتدعيم التحليلية لمنظمة العمل الدولية، عن طري
القدرات البحثية بغية إرساء آتلة حرجة للتصدي ألهم القضايا 

المقترحة  البالغةالواردة في واليتها والمجاالت ذات األهمية 
وتتمثل الخطوة الثانية في تحسين جودة . ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

تحليالت منظمة العمل الدولية ومصداقيتها من خالل تنمية 
في حين تتمثل الخطوة الثالثة . رة الموارد البشريةالمهارات وإدا

في توفير التحليالت في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة عندما 
يكون بإمكان الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والدوائر 

 .الدولية لصنع السياسات االستفادة من المنتجات استفادة مباشرة
ع األهداف المحددة في وتتناسب هذه التدابير الثالثة م .٢٣٣

الترآيز على : ، أي٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية المعارف للفترة 

التحليالت القائمة على البينات لدعم برنامج العمل الالئق وبرنامج 
العمالة العالمي؛ تعزيز تبادل المعارف، داخل المنظمة ومع 
الخبراء من خارج المنظمة؛ وضع استراتيجية لنشر المعلومات 

 .تفادة تامة من اإلنترنتتستفيد اس

وستعيد منظمة العمل الدولية النظر في منشوراتها البارزة  .٢٣٤
وترآز على عدد أقل من المنتجات المنتظمة التي تقدم تحليًال 
رفيع الجودة وبيانات مفيدة وفي الوقت المناسب واستكشافات 

 .ابتكارية للقضايا الناشئة

حداث وسترآز مكتبة منظمة العمل الدولية على است .٢٣٥
مستودع رقمي مفتوح لمنشورات منظمة العمل الدولية سيستكمل 

وستواصل منظمة العمل الدولية نشر . ٢٠١٥بحلول نهاية عام 
المنشورات على نطاق واسع وتوفيرها في مجموعة من األشكال 
الرقمية من خالل شبكة اإلنترنت، إلى جانب مفاتيح وصفية أآثر 

 .دقة لتسهيل عمليات البحث

اصل تعزيز بوابة منظمة العمل الدولية بشأن بيانات وسيتو .٢٣٦
ومعلومات العمل الالئق على المستوى القطري وتوسيع نطاق 

وسينصب الترآيز على تعزيز قواعد البيانات . تغطيتها ووظائفها
المدرجة التي تتولى صيانتها اإلدارات التقنية وترشيد عملية جمع 

وآفالة االطالع الهادف  البيانات وزيادة عدد البلدان المشمولة
 .على الوثائق الهامة

وسيجري استحداث عناصر إضافية إلدارة المعارف لدعم  .٢٣٧
ثقافة تقاسم المعارف بين الهيئات المكونة وموظفي منظمة العمل 
الدولية واالستفادة استفادة آاملة من مزيد من ترتيبات أعمال 

 .التعاون على صعيد المنظمة آكل
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 اإلحصاءات
  

ثل الهدف الرئيسي لالستراتيجية في تعزيز قدرات يتم .٢٣٨
الدول األعضاء على إصدار إحصاءات العمل الالئق وقدرات 
المكتب على توليفها وإتاحتها من خالل بوابة بيانات إحصائية 

يمكن البحث فيها حسب  )ILOSTAT(موحدة على شبكة اإلنترنت 
إحصاءات  وسيتاح مستودع آامل للبيانات بشأن. البلد والموضوع

العمل الالئق من خالل نظام حديث لجمع البيانات ومواقع منسقة 
وستدار عمليات . لتكنولوجيا المعلومات ومراقبة فعالة للجودة

آما ستكون . جمع اإلحصاءات وتصنيفها ونشرها مرآزيًا
 .إجراءات دمج قواعد البيانات القائمة في صميم هذه العملية

المساعدة التقنية لما ال يقل وستوفر منظمة العمل الدولية  .٢٣٩
االستقصائية  االستبياناتدولة عضوًا في مجال وضع  ٤٥عن 

النموذجية للقوى العاملة والدراسات االستقصائية المؤسسية، 
فضًال عن تعزيز السجالت اإلدارية باعتبارها مصدرًا 
إلحصاءات العمل لتصنيف المتغيرات الرئيسية تصنيفًا أآثر 

ر المنظمة تقديرات وتوقعات موثوقة لمتغيرات آما ستصد. فعالية
 .العمل الرئيسية

وستواصل منظمة العمل الدولية عملها على بناء قدرات  .٢٤٠
الهيئات المكونة من خالل توفير دورات تدريب مخصصة بشأن 
التحليالت اإلحصائية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل بالتعاون 

نظم حلقات تدريب باإلضافة إلى ذلك، ست. مع مرآز تورينو
ميدانية لصالح الهيئات المكونة بالتعاون مع المؤسسات ذات 
الصلة، تكون مصممة لتستجيب لمواضيع محددة من مواضيع 

 .االحتياجات والطلب
وسيرآز العمل على مفاهيم اإلحصاء وأساليب القياس؛ ال  .٢٤١

سيما من خالل النهوض بتنفيذ توصيات واستنتاجات المؤتمر 
ي لخبراء إحصاءات العمل، الذي تناول مقاييس الدولي الماض

وستدعم منظمة العمل . االستخدام الناقص والعمالة والبطالة
الدولية الدول األعضاء في تطبيق األدلة الموضوعة حديثًا بشأن 

 .مؤشرات العمل الالئق وقياس السمة غير المنظمة
وستواصل منظمة العمل الدولية تعزيز المؤشرات  .٢٤٢

مصنفة بحسب الجنس، التي تقوم عليها التحليالت والبيانات ال
. المراعية لنوع الجنس من أجل وضع سياسات شاملة ورصدها

 .آما سيجري العمل على إتاحة مواد مرجعية محددة
وستعزز الشراآات مع المؤسسات ذات الصلة، من قبيل  .٢٤٣

شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة 
ة في الميدان االقتصادي واللجان االقتصادية التعاون والتنمي

اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة والتجمعات السياسية اإلقليمية 
 .والمؤسسات اإلحصائية ذات الصلة

 

 الشراآات الخارجية
  

ترمي استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن الشراآات  .٢٤٤
ظمات الخارجية إلى تعزيز اإلجراءات المتخذة من جانب المن

متعددة األطراف لدعم العمل الالئق، مع الترآيز بصفة خاصة 
على منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ومصارف 
التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين 
وآخرين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية 

 .ر األآاديميةوالمنظمات العقائدية والدوائ
وبالتشاور مع الهيئات المكونة الثالثية، سيتواصل السعي  .٢٤٥

إلى إقامة شراآات جديدة للنهوض بالعمل الالئق باعتباره هدفًا 
إنمائيًا محوريًا يتجلى في تصميم السياسات وأطر اإلدارة السديدة 

 .على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية
لى سبيل األولوية إلى العمل في وسيستمر إيالء االهتمام ع .٢٤٦

إطار شراآات لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ال سيما الغاية 
وستواصل منظمة العمل . باء بشأن العمالة والعمل الالئق ١

الدولية دعمها للهيئات المكونة لضمان أن تسهم البرامج القطرية 
ة اإلنمائية للعمل الالئق في نتائج أطر عمل األمم المتحدة للمساعد

وأدوات البرمجة األخرى التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك 
وبوصف منظمة العمل . ، حسب االقتضاء"توحيد األداء"مبادرة 

الدولية إحدى الجهات الداعية إلى إنشاء شبكة برمجة مجموعة 
األمم المتحدة اإلنمائية، في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 

ستواصل دعمها إلطار عمل األمم المتحدة اإلنمائية، فإنها 
آما ستواصل المشارآة في المبادرات . للمساعدة اإلنمائية

المشترآة بين الوآاالت وهياآل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني 
 .بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة

ومن شأن تنفيذ استراتيجية منظمة العمل الدولية للتعاون  .٢٤٧
وب والتعاون المثلث أن يساعد على توسيع فيما بين بلدان الجن

نطاق الشراآات وتقاسم المعارف والخبرات والتدريب ونقل 
التكنولوجيا فيما بين البلدان الناشئة والنامية واالقتصادات المتقدمة 

 .التي ترغب في دعم طريقة التعاون هذه
وستتواصل الشراآات داخل منظومة األمم المتحدة  .٢٤٨

ألطراف وخارجها لكفالة أن يشكل العمل والمنظومات متعددة ا
 .٢٠١٥الالئق جزءًا ال يتجزأ من البرنامج اإلنمائي لما بعد عام 

 

 مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو
  

 ٢٠١٥-٢٠١٢تنسق خطة المرآز االستراتيجية للفترة  .٢٤٩
دولية عملياتها مع إطار السياسة االستراتيجي لمنظمة العمل ال

وتحتاج الهيئات المكونة لمنظمة العمل . ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 
الدولية إلى مهارات جديدة أو إلى تحسينها وإلى اإللمام السريع 

والسهل بأحدث المعارف النوعية ذات الصلة وآذلك إلى فرصة 
ويتبوأ المرآز مكانة جيدة . لتبادل الخبرات داخل البلدان واألقاليم

لمنظمة العمل الدولية تؤهله لالستجابة  ضمن اإلطار المؤسسي
لهذه االحتياجات من القدرات من خالل أنشطته التدريبية 
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والتعليمية وتيسيره تقاسم المعارف في القطاعات االقتصادية آافة 
 .وبين البلدان واألقاليم

وسيعيد المرآز ترآيز أنشطته بحيث تتمحور حول  .٢٥٠
 ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  المجاالت ذات األهمية الجوهرية المقترحة

ويدعم مجموعات المواد التدريبية والدورات الجديدة لصالح 
الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وموظفيها في هذه 

 .المجاالت
وحيث يشكل المرآز جزءًا ال يتجزأ من منصة المعارف  .٢٥١

العالمية لمنظمة العمل الدولية، فإنه سيعمل على تنفيذ برنامج 
إدارة المعارف : منظمة العمل الدولية بشأنتدريبي لموظفي 

واألدوات؛ تعزيز الروابط المؤسسية بين المرآز والمعهد الدولي 
للدراسات العمالية؛ العمل مع منظمة العمل الدولية على الترويج 
بشكل نشط لبرنامج الدآتوراه الجديد الذي تقدمه آلية تورينو 

مواصلة االستثمار  للتنمية؛ تطوير واستهالل جامعة إلكترونية؛
في استحداث دورات تدريبية ومنهجيات تعلم جديدة في إطار 

وفي مجال النهوض . ٢٠١٢صندوق االبتكار الذي أنشئ في عام 
بموظفي منظمة العمل الدولية وتدريبهم، سينفذ المرآز وإدارة 
تنمية الموارد البشرية خطة أآثر استراتيجية ومنهجية من أجل أن 

مل الدولية أقصى قدر من االستفادة من الخبرات تحقق منظمة الع
 .التدريبية للمرآز ومرافقه

وسيوسع المرآز أنشطته في مجال التوعية من خالل  .٢٥٢
مشارآته في شبكات التعلم وصالته بالمؤسسات األآاديمية 

وبحلول عام . والجامعات ومؤسسات التدريب اإلقليمية والوطنية
ة المرآز الرامية إلى تنمية في المائة من أنشط ٣٠، ستنفذ ٢٠١٥

القدرات في إطار شراآة مع المؤسسات التدريبية والبحثية 
 .واألآاديمية األخرى

 

 المعهد الدولي للدراسات العمالية
  

أآد مجلس إدارة المعهد من جديد في دورته األخيرة أهمية  .٢٥٣
األعمال البحثية المستقلة من أجل صياغة استجابات لألزمة قائمة 

وبالتالي، سيعزز المعهد خالل فترة السنتين المقبلة، . بيناتعلى ال
 .البحوث المتعلقة باألزمة

وسيقوم المعهد بتحليل التقدم الذي تحرزه البلدان فيما تبذله  .٢٥٤
من جهود للتصدي لألزمة وإعادة التوازن إلى اقتصاداتها 

آما سيجري وضع ونشر سيناريوهات عن . وسينشر نتائج ذلك
وستحلل . لعمل، وفق الوالية الصادرة عن المجلسمستقبل عالم ا

الدراسات المتعلقة منظورات إقليمية محددة آجزء من سلسلة 
ويشمل ذلك دراسة التفاعالت بين . بالنمو المترافق مع اإلنصاف

دعامات برنامج العمل الالئق المختلفة، بما في ذلك المساواة بين 
 .الجنسين وبيئة االقتصاد الكلي

بحث أيضًا تحديد أفضل الطرق التي يمكن بها وسيدرس ال .٢٥٥
للترتيبات التجارية واالستثمارية الدولية أن تعزز العمالة وتدعم 

المنشآت ودور معايير العمل لمنظمة العمل الدولية في هذه 
 .العملية
وطلب المجلس أيضًا من المعهد أن يسهم في جعل منظمة  .٢٥٦

لى دوره المفيد في العمل الدولية مرآز امتياز يمكن أن يبرهن ع
وسيشمل ذلك . تعزيز تأثير المنظمة في مناقشة السياسات العالمية

تعزيز أوجه التآزر بين البحوث التي اضطلع بها المعهد ومختلف 
إدارات منظمة العمل الدولية والمكاتب الميدانية في سياق 
الترتيبات الجديدة التي سيجري وضعها خالل عملية التغيير 

ا سيجري الترآيز مجددًا على الشراآات مع آم. واإلصالح
المنظمات الدولية األخرى، بالتنسيق مع سائر إدارات منظمة 
العمل الدولية ومع المؤسسات األآاديمية المرتبطة أساسًا مع 

، التي حظيت بتحسن آبير في مجلة العمل الدوليةوتمثل . المعهد
ن قضايا منظمة التوزيع، موقعًا رئيسيًا للدفع قدمًا بالبحوث بشأ

وبالتعاون مع مرآز تورينو، ستأتي هذه البحوث  .العمل الدولية
 .بإسهامات تّصب في البرامج التدريبية

 

 االتصاالت والمعلومات العامة
  

يتمثل الهدف األسمى لالتصاالت والمعلومات العامة  .٢٥٧
في جعل منظمة  ٢٠١٥-٢٠١٤لمنظمة العمل الدولية في الفترة 

 المرجعيةفي وضع يؤهلها لالضطالع بدور العمل الدولية 
وسيجري تعميم . العالمية لعالم العمل على الساحة العامة

ومن شأن االستراتيجية . استراتيجية عالمية لتحقيق هذا الغرض
أن توفر األساس لمجموع منتجات التواصل لمنظمة العمل الدولية 

ي وزيادة تأثيرها ف لالرتقاء بصورة المنظمة لدى الجمهور
 .النقاشات العامة

ويقتضي وضوح منتجات التواصل لمنظمة العمل الدولية  .٢٥٨
واتساقها ودقة أهدافها، تنسيقًا فعاًال على نطاق المكتب، ال سيما 
. بين اإلدارات التقنية وإدارة االتصاالت والمعلومات العامة

" عبر شبكات التواصل"وستبقى مسألة تعزيز ثقافة لالتصاالت 
ة العمل الدولية في صميم ما يبذله المكتب من بين موظفي منظم

وسيعمل . جهود لتحديد معالم الرسالة العامة لمنظمة العمل الدولية
المكتب على رصد وتوفير التحليالت المتعلقة بالنقاشات العامة 
بشأن قضايا عالم العمل بغية تنوير النقاش السياسي الداخلي 

مة العمل الدولية وتحديد الفرصة المناسبة لعرض رسالة منظ
آما ستعزز الصلة الوظيفية بين االتصاالت على مستوى  .خارجيًا

المقر واالتصاالت الميدانية لضمان أن تشمل االستراتيجية 
العالمية لالتصاالت اآلفاق اإلقليمية وأن تتجلى األولويات العالمية 

 .لمنظمة العمل الدولية في االستراتيجيات اإلقليمية لالتصاالت
ب أال تقتصر منتجات التواصل لمنظمة العمل الدولية ويج .٢٥٩

على الوصول فحسب إلى مجموعة متنوعة من المتلقين، بل يجب 
وآي . أن تشرآهم من خالل االستراتيجيات الترويجية المالئمة

تستجيب منظمة العمل الدولية للتغيرات في مشهد االتصاالت، 
صبح منتجاتها في وست" رقمية أوًال"ستتحول إلى استراتيجية نشر 

آما ستفيد . مجالي التواصل والمعارف متاحة في عدة منصات
منظمة العمل الدولية إفادة آاملة من منصات وسائل اإلعالم 

 .االجتماعية إلشراك المتلقين الحاليين والجدد على السواء
وسيجري مد نطاق الشراآات مع المنظمات اإلعالمية  .٢٦٠

وسيواصل برنامج . دوليةلتوسيع صدى رسالة منظمة العمل ال
بمشارآة مشاهير الفنانين، " أعمال الفن"منظمة العمل الدولية 

بغية إذآاء الوعي العام  دعمه ألنشطة منظمة العمل الدولية
بقضايا منظمة العمل الدولية، ال سيما فيما يتصل بالحمالت بشأن 

 .المبادئ والحقوق األساسية في العمل
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  التنظيم والدعم واإلدارةالتنظيم والدعم واإلدارة
تدعم وظائف التنظيم والدعم واإلدارة تنفيذ برنامج منظمة  .٢٦١

العمل الدولية وتقدم الضمانات الالزمة للدول األعضاء بشأن 
فعالية وآفاءة جميع أنشطة منظمة العمل الدولية الخاضعة لمعايير 

ويوفر االستخدام الفعال  .اإلشراف والشفافية والمساءلة القائمة
اإلدارة السديدة، بما في ذلك الخدمات  والكفؤ للموارد إلى جانب

الفعالة التي تقدمها هيئات إدارة المنظمة، األساس لتنفيذ اإلدارة 
-٢٠١٤وفي الفترة . القائمة على النتائج تنفيذًا ناجحًا في المنظمة

، سيواصل المكتب تنفيذ برنامج اإلصالح والتغيير الذي ٢٠١٥
، واستخالص ٢٠١٢وبر أآت/ حدده المدير العام منذ تشرين األول

وسيشمل ذلك استعراض عمليات العمل وأساليبه . العبر منه
والهياآل التنظيمية لوضع حد للتكرار والثغرات وحاالت 
التضارب بغية تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في 

وستدعم هذا العمل لجنة . استخدام الموارد في جميع أقسام المكتب

لتي ستواصل تحديد المجاالت التي يمكن استعراض النفقات، ا
 .فيها تحقيق توفير في التكاليف وتحسين الكفاءة

وفي مجاالت الموارد البشرية والتعاون التقني والتقييم،  .٢٦٢
في االستراتيجيات  ٢٠١٥-٢٠١٤تحدد المعالم الرئيسية للفترة 

. المعتمدة القائمة على النتائج، ما يتعين تحقيقه من النتائج
المكتب عمله الرامي إلى االرتقاء بالقواعد واللوائح وسيواصل 

واإلجراءات الداخلية لإلدارة وتوضيح األدوار والمسؤوليات 
والسعي إلى تحقيق الفعالية اإلدارية وزيادة قيمة االستثمارات في 

 .تكنولوجيا المعلومات
ويمكن االطالع على الموارد التشغيلية المرتبطة بتحقيق  .٢٦٣

من مقترحات  ١اإلدارة في ملحق المعلومات رقم التنظيم والدعم و
 .البرنامج والميزانية هذه

 

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

 
 االستراتيجية

سيكون تحقيق زيادة فعالية وآفاءة استخدام الموارد، ناتجًا  .٢٦٤
شمل ذلك استعراض وي .عن إدخال تحسينات على أساليب العمل

القواعد واإلجراءات والممارسات الحالية واستكشاف التغيرات 
الهيكلية بغية تعزيز بعض الوظائف المتخصصة، وبالتالي تحسين 
مستويات الخدمة وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو 

وسيجري استعراض . أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى آنتيجة لذلك
ارية ووظائف المعالجة في المقر بغية تحسين تقديم الخدمات اإلد

 .مستوى الخدمات واآتساب الكفاءة

 الموارد البشرية □
 ٢٠١٥-٢٠١٠تترآز استراتيجية الموارد البشرية للفترة  .٢٦٥

حول أربعة مجاالت أساسية لتمكين وظائف الموارد البشرية 
وتتمثل  .الرئيسية من دعم إجراءات توفير برنامج العمل الالئق

تعزيز المواهب والقيادة؛ تحسين : جاالت األربعة فيهذه الم
نوعية العمل والقدرة على االستجابة من خالل زيادة المساءلة؛ 
النهوض بفعالية أداء الموظفين وآفاءتهم من خالل العمل 
الجماعي والتعاون؛ زيادة إحساس الموظفين بالرضى عن عملهم 

 .ورفع أدائهم من خالل بيئة مؤاتية للعمل
أجل المضي قدمًا في سياسات المكتب الضرورية ومن  .٢٦٦

ألداء مهمته وتوفير الخدمات للهيئات المكونة، سيجري 
استعراض شامل : االضطالع باألنشطة في المجاالت التالية

إلجراءات التعيين واالنتقاء بغية تحقيق الفعالية؛ تحسين فرص 
 تطوير المسار المهني ومدى رضا الموظفين ومستوى االندفاع؛

زيادة الحراك واإلسهام في قوة عاملة أآثر تنوعًا وتوازنًا؛ إجراء 
إصالح جوهري لسياسة عقود منظمة العمل الدولية من أجل إقامة 
توازن سليم بين واجب المنظمة باعتبارها صاحب عمل جيدًا 
والتكييفات التي تتطلبها مصادر التمويل الطوعية المتقلبة؛ 

بشأن اإلقرار والمكافأة إلى جانب استعراض شامل لنظام المكتب 
األدوات الضرورية لمعالجة قضايا النقص في األداء بغية ترسيخ 

التغيرات الثقافية المطلوبة لتطبيق منهجية اإلدارة القائمة على 
 .النتائج على جميع المستويات

وبالتالي ستؤآد النتائج الرئيسية المتوقعة لفترة السنتين  .٢٦٧
م الجاري إلى جانب اللحاق بالرآب الحاجة إلى تدعيم التقد

بالضرورة فيما يتعلق بالمؤشرات والمعالم الرئيسية الستراتيجية 
وتمشيًا مع توصيات مراجع الحسابات . ٢٠١٥- ٢٠١٠الفترة 

ديسمبر / آانون األول ٣١الخارجي عن السنة المنتهية في 
خالل فترة  ٢٠١٣، سيتواصل العمل المستهل في عام ٢٠١١

بشأن اعتماد نهج متسق للقوة العاملة  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتين 
وتخطيط خالفة الموظفين بغية تحقيق أقصى قدر من االستفادة 

وسيجري وضع أولويات . الفعالة من الموارد البشرية للمكتب
جديدة لتطوير الموظفين، بما في ذلك في مجاالت اإلدارة 

 .والتدريب على المهارات القيادية

 تكنولوجيا المعلومات □
-٢٠١٠تمحور استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة ت .٢٦٨
حول توفير نظم متكاملة ونهج تعاوني لالستفادة من  ٢٠١٥

موارد تكنولوجيا المعلومات على مستوى الهياآل اإلدارية 
وتعزيز اإلدارة السديدة لتكنولوجيا المعلومات ضمن المكتب 

-٢٠١٤ترة وخالل الف. وتحسين إدارة الخدمات وتدعيم العمليات
، ستعتمد االستراتيجية على عناصر استراتيجية الموارد ٢٠١٥

البشرية لتطوير الموظفين وإدارة األداء للسعي من أجل تحقيق 
وسيكفل االستثمار المطرد في تطوير . ثقافة الخدمة الممتازة

الحلول التعاونية لتقاسم المعارف، االتساق الوثيق مع استراتيجية 
 .المعارف
نتهاء من تعميم النظام المتكامل للمعلومات عن وفور اال .٢٦٩

الموارد على المكاتب اإلقليمية ووضع اللمسات األخيرة على 
مجموعة من الوظائف الرئيسية المكيفة مع احتياجات وقدرات آل 
نوع من أنواع المكاتب، سيتواصل توسيع نطاق النظام المتكامل 

ة األخرى في للمعلومات عن الموارد ليشمل المكاتب الميداني
ويهدف النموذج الميداني إلى تحسين . ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 
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نوعية المعلومات اإلدارية األساسية ومالءمة توقيتها وتقصي 
الموارد واإلبالغ عنها استنادًا إلى النتائج؛ وبالتالي تسهيل 

باإلضافة إلى ذلك، سيدعم النموذج . التخطيط واتخاذ القرارات
وسيجري . يير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتقيد بمتطلبات المعا

تنفيذ استعراضات سير األعمال التي تعد حاليًا جزءًا ال يتجزأ من 
وستعزز هذه . النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

االستعراضات فوائد أساليب العمل الجديدة، من خالل اتساق 
 .جياأدوار الموظفين وتوحيد العمليات واستخدام التكنولو

وسيتواصل االرتقاء بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  .٢٧٠
. بهدف توفير نظم متكاملة وآمنة وموثوقة توفيرًا أفضل

وسيستبدل نظام البريد اإللكتروني وتوضع في المقر برامج 
حواسيب تجمع بين البريد اإللكتروني وتبادل الرسائل الفورية 

وستوطد األقاليم في . اموتطبيقات أوفيس األخرى واسعة االستخد
إطار هذه البيئة التعاونية اآلمنة ما دام التوصيل إلى شبكة 

وستكون هناك حاجة إلى دعم توفير  .اإلنترنت يتحسن لديها
خدمات دائمة للتطبيقات المرآزية من قبيل البريد االلكتروني 
والنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد ونظام إدارة الوثائق 

وسيتم تقييم سيناريوهات مختلفة من أجل تأمين هذا . ًاإلكتروني
المستوى من الدعم على نطاق المكتب، وسيجري إعداد المبررات 

وسيستمر الترآيز على تعزيز اإلدارة  .التجارية العتبارات إدارية
السديدة لتكنولوجيا المعلومات من خالل مواصلة النهوض بدور 

 .االستراتيجيةمكتب إدارة المشاريع طيلة الفترة 

 التعاون التقني  □
، ٢٠١٥-٢٠١٠تمشيًا مع استراتيجية التعاون التقني للفترة  .٢٧١

باتت جميع أنشطة منظمة العمل الدولية الممولة من الموارد من 
خارج الميزانية والحساب التكميلي للميزانية العادية ترتبط 
ارتباطًا صريحًا بنتائج العمل الالئق من خالل نموذج اإلدارة 

وستعمل . االستراتيجي للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد
منظمة العمل الدولية مع الشرآاء اإلنمائيين بهدف تشجيع مرونة 
التمويل الطوعي والقدرة على التنبؤ به، وتشجيعهم على 
المشارآة في اتفاقات إطارية متعددة السنوات مع منظمة العمل 

ي الحساب التكميلي للميزانية الدولية وتوفير تمويل غير مرصود ف
المخصصات القائمة على (العادية أو مرصود على نحو طفيف 

، إلى جانب تحديد األولويات والمعايير من أجل االستفادة )النتائج
وستجري . من الحساب التكميلي للميزانية العادية تحديدًا أوضح

ما زيادة تعزيز تقييم المشروع وآلية ضمان الجودة مسبقًا، وحيث
وسيولى قدر أآبر من  .أمكن، تفويضها إلى المكاتب الميدانية

االهتمام أيضًا إلى توحيد التقارير المرحلية عن تقدم المشاريع 
 .وتقديمها في موعدها ومراقبة جودتها

وستبذل الجهود لتوسيع وتنويع قاعدة الموارد لبرنامج  .٢٧٢
برام اتفاقات التعاون التقني التابع لمنظمة العمل الدولية من خالل إ
التعاون بين (مع شرآاء جدد، بما في ذلك االقتصادات الناشئة 

ومصارف التنمية اإلقليمية وإقامة ) بلدان الجنوب والتعاون المثلث
الشراآات بين القطاعين العام والخاص ومع الشرآات والجمعيات 
والجهات الفاعلة غير الحكومية األخرى، عن طريق توسيع نطاق 

يل وتنظيم اجتماعات موضوعية للمانحين بشأن بنود طرائق التمو
وسيعمل المكتب على تبسيط  .العمل ذات األولوية العالية

إجراءات تنفيذ مشاريع التعاون التقني من خالل توفير المكاتب 
الميدانية والوحدات التقنية مع الدعم المتكامل الذي من شأنه تيسير 

ورة بشأن المسائل التصديق المالي والقانوني وتوفير المش
وسيجري تحديث األدلة واألدوات وبرامج بناء القدرات . اإلدارية

وسيعزز المكتب إطاللة برنامج التعاون . المتعلقة بالتعاون التقني
سنوي إلى جانب تقرير " تقرير نتائج"التقني من خالل إصدار 

 .السنتين عن التنفيذ
عنية وبالتشاور مع هيئات منظومة األمم المتحدة الم .٢٧٣

والتنسيق معها، سيواصل المكتب استكشاف الفرص لتنسيق 
السياسات والممارسات والقيام بأنشطة مشترآة حيثما أمكن إيراد 

وسيشمل ذلك دراسة متأنية لما سيسفر عنه . مبررات واضحة
، الذي ٢٠١٢استعراض األمم المتحدة الشامل للسياسات لعام 

التشغيلية الموصى بها  يجري آل أربع سنوات، وتنفيذ التحسينات
. ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية، من انعكاسات بالنسبة للمنظمة

وسيواصل المكتب تعزيز إسهاماته في أطر عمل األمم المتحدة 
للمساعدة اإلنمائية من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق وآذلك 
تقديم الخبرة التقنية في مجاالت اختصاصاته في إطار مبادرة 

وسيسترشد مستوى المشارآة بتقييم دقيق ". توحيد األداء"
للتكاليف والمنافع بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية وآذلك بتوجيه 

 .مجلس اإلدارة

 الحماية القانونية □
إّن هدف تحقيق الحماية القانونية األساسية لعمليات منظمة  .٢٧٤

د انضم وق. العمل الدولية في الدول األعضاء آافة، آخذ في التقدم
عدد من الدول األعضاء، أو هو عاآف على دراسة موضوع 
االنضمام، إلى االتفاقية الدولية التي تقر امتيازات منظمة العمل 

وفي . الدولية وحصاناتها، بما في ذلك لصالح موظفيها وممتلكاتها
عدد متزايد من الدول األعضاء، تتيح الترتيبات الدائمة الجديدة أو 

لترتيبات القائمة استهالًال مبكرًا للعمليات نتيجة إجراءات تأآيد ا
لالتفاق المسبق على األطر القانونية، وتوفر اعترافًا قانونيًا مسبقًا 

ومن شأن ذلك أن يساعد على  .بمرآز منظمة العمل الدولية
خفض المخاطر المرتبطة بعمليات المنظمة إلى أدنى حد عن 

فين في منظمة العمل طريق توفير ضمانات قانونية ألمن الموظ
الدولية والمتعاونين معها وترتيبات مناسبة إلقرار اإلعفاءات من 
 .الضرائب ومعالجة الشكاوى الموجهة ضد منظمة العمل الدولية

  مرافق المكتب □
سيتمثل النشاط الرئيسي المدرج في إطار مشروع أعمال  .٢٧٥

في تجديد ثلثي  ٢٠١٥-٢٠١٤تجديد مبنى المقر خالل الفترة 
بق بدءًا بالطابق األول وانتهاًء بالطابق الحادي عشر، مما الطوا

سيؤدي إلى استخدام أآثر فعالية للمساحة المتوفرة والمزيد من 
الكفاءة في استخدام الطاقة وتحسين السالمة وخفض تكاليف 

وسيتطلب ذلك تكييف إجراءات التدابير األمنية والسالمة . الصيانة
إلى المحافظة على مستوى مالئم من الحرائق واألنشطة الرامية 

من األمن لصالح الموظفين والزوار، مع إجراء التكييفات 
عالوة على ذلك، . الضرورية طوال مختلف مراحل التجديد

وفي إطار  ٢٠١٣-٢٠١٢واستنادًا إلى التدقيق البيئي في الفترة 
جهود المكتب المبذولة لتحقيق المزيد من الكفاءة في استخدام 

عتمد المكتب، في المقر وفي الميدان على السواء، الطاقة، سي
تدابير لزيادة التدوير واعتماد إجراءات أآثر فعالية للتخلص من 

وتمشيًا مع سياسة السفر المنقحة المعتمدة في آانون . النفايات
، سيجري تعزيز المؤتمرات بالفيديو آبديل ٢٠١٣يناير / الثاني
يبات السفر المنقحة، فضًال باإلضافة إلى ذلك، ستؤدي ترت. للسفر

عن تشجيع السفر بالقطار في أوروبا، إلى زيادة انخفاض 
 . انبعاثات غازات الدفيئة
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  المؤشرات
 تحسن الفعالية في إدارة الموارد البشرية: ١- ١المؤشر 

 الهدف خط األساس
العمل  بشأن تنفيذ برنامج منظمة ٢٠١٢مارس / النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة في آذار

 ٢٠١١- ٢٠١٠الدولية للفترة 
المعالم األساسية في استراتيجية تنمية الموارد 

 ٢٠١٥- ٢٠١٠البشرية للفترة 

 تحسن الفعالية في إدارة تكنولوجيا المعلومات :٢- ١المؤشر 
 الهدف خط األساس

لعمل بشأن تنفيذ برنامج منظمة ا ٢٠١٢مارس / النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة في آذار
  ٢٠١١- ٢٠١٠الدولية للفترة 

المعالم األساسية في استراتيجية تكنولوجيا 
  ٢٠١٥- ٢٠١٠المعلومات للفترة 

 اتساق الموارد الخارجة عن الميزانية والحساب التكميلي للميزانية العادية مع نتائج العمل الالئق على المستويات العالمية واإلقليمية :٣- ١المؤشر 
 عية والوطنيةواإلقليمية الفر
 الهدف خط األساس

بشأن تنفيذ برنامج منظمة العمل  ٢٠١٢مارس / النتائج المقدمة إلى مجلس اإلدارة في آذار
  ٢٠١١- ٢٠١٠الدولية للفترة 

المعالم األساسية في استراتيجية التعاون التقني 
  ٢٠١٥- ٢٠١٠للفترة 

 تحسن صيانة واستخدام مرافق مكاتب المنظمة :٤- ١المؤشر 
 الهدف خط األساس

نوفمبر / خطة شاملة من أجل تجديد مبنى المقر مقدمة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني
٢٠١٠ 

التنفيذ في الوقت المناسب لمشروع تجديد  
 مبنى المقر

خطط الصيانة الموضوعة والمنفذة بالنسبة  
لجميع المرافق التي تملكها منظمة العمل 

 الدولية خارج جنيف

 إحراز التقدم في اتجاه الحياد المناخي للمنطقة :٥- ١شر المؤ
 الهدف خط األساس

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦في المائة من الميزانية العادية على السفريات في الفترة  ٣٫٤إنفاق  
  ٢٠٠٨مؤتمرًا بالفيديو في عام  ٣٥٠تنظيم  

في المائة في استهالك  ٥تحقيق انخفاض  
 الكهرباء

يع خفض نسبة نفقات السفر تحت جم 
 مصادر األموال

زيادة استخدام المؤتمرات بالفيديو بنسبة  
  في المائة ٨٠

  

  إدارة المنظمة إدارة فعالة وناجعة: ٢النتيجة 

 
 االستراتيجية

اإلدارة الفعالة والكفؤة للمنظمة عنصر أساسي في ضمان  .٢٧٦
قدرة المكتب على مساعدة الهيئات المكونة على تطبيق سياسات 

وتغطي هذه النتيجة على السواء مساءلة . ئقوبرامج العمل الال
المكتب فيما يخص الطريقة التي يدير بها الموارد المعهودة إليه 
وسير أعمال هيئات إدارة منظمة العمل الدولية واالجتماعات 

 .اإلقليمية
وستستخدم زيادة الشفافية الناتجة عن التنفيذ الكامل  .٢٧٧

، في تحسين اإلدارة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
وفي أعقاب . وتعزيز االتساق مع منظمات منظومة األمم المتحدة

، ٢٠١٢ديسمبر / آانون األول ٣١التنفيذ الكامل حتى تاريخ 

سيلزم مواصلة الترآيز على التكيف مع المعايير الجديدة المقرر 
 .والسنوات الالحقة ٢٠١٣إصدارها في عام 

  اإلشراف □
سابات الداخلية والخارجية تعد عمليات مراجعة الح .٢٧٨

والتقييمات المستقلة أدوات هامة لإلدارة السديدة تعزز ثقافة 
وتزود عمليات مراجعة الحسابات الداخلية المدير العام . المساءلة

بضمانات مستقلة وموضوعية بشأن فعالية إدارة المخاطر 
وتحقق التوصيات . والمراقبة الداخلية وعمليات اإلدارة السديدة

ادرة قيمة مضافة عن طريق تحسين عمليات المكتب ونظم الص
وسيستمر . اإلدارة الداخلية والمراقبة وتساعده على تحقيق أهدافه

المكتب في إيالء اهتمام وثيق إلى توصيات عمليات مراجعة 
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الحسابات وإلى تنفيذها قدر اإلمكان ضمن الموارد المتاحة وإلى 
 .ضمان متابعة الدروس المستفادة

تمر إيالء االهتمام على سبيل األولوية إلى إدماج وسيس .٢٧٩
إدارة المخاطر في اإلجراءات العادية والعمليات األساسية لمنظمة 

المخاطر الرئيسية التي انتهى  ٦ويلخص الجدول . العمل الدولية
تقييمها إلى تصنيفها على أنها األآثر حسمًا بالنسبة للمنظمة في 

تراتيجيات التخفيف الرامية ، إلى جانب اس٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 

علمًا بأن هذه المخاطر قد تبلورت من خالل عملية  .إلى معالجتها
مستمرة من المشاورات مع مديري منظمة العمل الدولية، ويجري 

لكي تجسد التغيرات  صقل استراتيجيات التخفيف باستمرار
وإذا ما تحققت هذه  .الطارئة في بيئة عمل منظمة العمل الدولية

اطر، فمن شأن ذلك أن يعوق مساعي منظمة العمل الدولية المخ
أو يسفر إما عن خسائر في /لتحقيق أهدافها ويقوض قيمها و

 .األرواح أو عن إصابات

   ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  المخاطر سجل  :٦الجدول 
السبب الجذري المحدد  المخاطر 

األسباب الجذرية (
 )المحددة

ية النشاط االستدراآي والخطة االستدراآ
 )األنشطة والخطط االستدراآية(

مستوى 
المخاطر 
 المتبقية

الجهات المسؤولة 
عن تدارك 
 *المخاطـر

 االستراتيجية
يسفر الفشل في تكييف  ١

االستراتيجيات تكييفًا فعاًال 
لتتالءم مع التغيرات في البيئات 

الداخلية والخارجية أو نتائج 
االستراتيجيات غير المقصودة، 

رر بسمعة منظمة عن إلحاق الض
 .العمل الدولية وتأثيرها وأهميتها

عدم القدرة على االنتقال 
الفعال بثقافة المكتب 
أو /وموظفيه وعملياته و

مجاله التكنولوجي لتلبية 
 .االحتياجات المتغيرة

ترآيز الموارد على عدد محدود من المسائل 
الرئيسية؛ إجراء بحوث جادة ووجيهة موجهة 

مع الكتلة الحرجة  نحو السياسة العامة
المالئمة لتحقيق أثر آبير؛ تعزيز االتصاالت 
والتوعية لزيادة إطاللة منظمة العمل الدولية؛ 

 .تنفيذ برنامج المدير العام لإلصالح

  نواب المدير العام  مرتفع

 العوامل الخارجية
أي انخفاض في المساهمات  ٢

الطوعية يؤدي إلى اقتطاعات في 
ي وتقديم برنامج التعاون التقن

  .الخدمات إلى الهيئات المكونة

انخفاض في ميزانيات 
التعاون اإلنمائي بسبب 

اقتطاعات في الميزانيات 
  .الوطنية

زاد حشد الموارد من االستثمار في الشراآات
بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين 

بلدان الجنوب والتعاون المثلث وطرائق حشد 
يات ضمان الجودة وتكفل آل. الموارد المحلية

حدًا أقصى من الفعالية والنجاعة في استخدام 
  .الموارد من خارج الميزانية

إدارة الشراآات   مرتفع
  والتعاون اإلنمائي

ظروف خارجة عن إرادة منظمة  ٣
العمل الدولية تحول دون تنظيم 
األنشطة الرئيسية أو تؤدي إلى 

إغالق مكتب من المكاتب ألآثر 
  .يومًا ٦٠من 

ارث الطبيعية أو الكو
االضطرابات السياسية 

أو الهجمات اإلرهابية أو 
األوبئة أو أية أحداث 

  .أخرى

ستوضع تدابير التخطيط الستمرارية العمل 
موضع التنفيذ للتخفيف إلى أقصى حد من 

اآلثار الواقعة على تقديم الخدمات إلى 
وسيجرى تقييم للمخاطر . الهيئات المكونة

رسمي مع إعداد حلول عند تنظيم آل اجتماع 
بديلة منقحة وموضوعة، حسب مقتضى 

  .الحال

مرتفع 
) الميدان(

منخفض 
  )المقر(

إدارة خدمات 
العالقات 

واالجتماعات 
والوثائق وإدارة 

الخدمات المرآزية 
واألمن 

والبروتوآول 
 والمكاتب اإلقليمية

تقصير دولة عضو واحدة أو  ٤
أآثر عن الوفاء بالتزاماتها المالية 

ء المنظمة يؤدي إلى نقص في إزا
  .التمويل

العوامل االقتصادية أو 
 .انخفاض الدعم السياسي

االستخدام المؤقت لصندوق رأس المال 
العامل وعند الضرورة الحد من برنامج 

  .األنشطة

أمين الخزانة   متوسط
  والمراقب المالي

تخفض الهيئات المكونة في  ٥
الدول األعضاء من التزاماتها 

  .مج العمل الالئقإزاء برنا

تغيرات في أولويات 
الهيئات المكونة تفضي 
إلى خفض الدعم المقدم 

  .لتنفيذ البرنامج

يوفر تعزيز نوعية برامج منظمة العمل 
الدولية قاعدة لالتصاالت والتوعية بشأن 
  . فعالية ُنهج منظمة العمل الدولية وسياساتها

القطاعات التقنية   منخفض
 والمكاتب اإلقليمية

 عوامل الماليةال
خضوع شريك مصرفي أساسي  ٦

للمنظمة إلى الحراسة القضائية، 
مما يؤدي إلى خسارة مالية آبيرة 

واحتمال وقف التشغيل وأثر 
سلبي على سمعة المنظمة من 
  .حيث اإلدارة المالية السليمة

فشل نظم المراقبة 
الداخلية التابعة لمنظمة 

العمل الدولية والمصممة 
شرآاء لرصد مالءة ال

المصرفيين أو حالة غش 
 .آبير في أحد المصارف

اختيار حذر للبنوك الشريكة؛ تنويع العالقات 
المصرفية؛ وضع حدود لمستوى األموال 

الموجودة في آل مصرف استنادًا إلى 
تصنيف االئتمان ومدة شروط االستثمار؛ 
االستمرار في رصد المعلومات بشأن آل 

ستثمارات والمشاورات مع لجنة اال. شريك
في المنظمة، التي تضم مهنيين مستقلين في 

  .هذا المجال

إدارة الخدمات   منخفض
  المالية

تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى  ٧
خسارة آبيرة في القوة الشرائية 

لموارد الميزانية العادية، مما 

الصرف تقلبات أسعار 
بسبب العجز في 

الميزانية الحكومية 

اشتراطات الدوالر األمريكي لفترة السنتين 
راء اآلجلة، متوقعة وتوفر األساس لعقود الش

لضمان تحويل الفرنك السويسري إلى دوالر 

إدارة الخدمات   منخفض
  المالية



التنظيم والدعم واإلدارة 

 

 69  
 

السبب الجذري المحدد  المخاطر 
األسباب الجذرية (

 )المحددة

ية النشاط االستدراآي والخطة االستدراآ
 )األنشطة والخطط االستدراآية(

مستوى 
المخاطر 
 المتبقية

الجهات المسؤولة 
عن تدارك 
 *المخاطـر

يحول دون تنفيذ برنامج العمل 
 .المدرج في الميزانية تنفيذًا آامًال

والتخفيضات في تصنيف 
السندات الحكومية 

والزيادات في أسعار 
الفائدة من جانب البنوك 
المرآزية، أو أي أوجه 

أخرى من عدم التيقن في 
  .األسواق المالية العالمية

أمريكي بحسب سعر الصرف المعتمد في 
ويجري رصد العملة التي بحوزة . الميزانية

المنظمة رصدًا وثيقًا للحد من التعرض 
لتقلبات سعر الصرف األجنبي خالل دورة 

  .الميزانية

 العوامل التشغيلية
ؤدي االحتيال أو أي ممارسات ي ٨

غير أخالقية أخرى إلى خسارة 
مالية آبيرة وأثر سلبي على 

  .سمعة المنظمة

عمل مشين وانهيار نظم 
منظمة العمل الدولية 

للمراقبة الداخلية 
المصممة لرصد أو منع 

  .مثل هذه األحداث

إنفاذ سياسة التسامح المعدوم بدعم من المزيد 
لمديرين من المعلومات والتدريب ل

وهذا اإلطار التنظيمي يمّكن، . والموظفين
ضمن جملة أمور، من تحديد المخاطر 

المحتملة مسبقًا وينص على إجراءات مناسبة 
  .للتخفيف منها

إدارة الخدمات   متوسط
  المالية

فشل تنفيذ مشاريع الهياآل  ٩
تجديد المبنى (األساسية الرئيسية 

واالرتقاء بالهيكل األساسي 
في ) ا المعلوماتلتكنولوجي

الموعد المحدد وفي إطار 
الميزانية، يسفر عن تجاوز 

التكلفة المقررة واإلخفاق في 
تحقيق النتائج المتوقعة وفقدان 
  .المصداقية، داخليًا وخارجيًا معًا

أحداث غير متوقعة أو 
التضخم في تكاليف البناء 

أو تكاليف أخرى أو 
  .ضعف إدارة المشاريع

دارة المشاريع لمتابعة إنشاء نظام راسخ إل
مشروع أعمال تجديد المبنى؛ تعيين فريق 

مخصص للمشروع يتمتع بالمهارات 
والخبرات الالزمة في إدارة المشاريع 

يشارك . المتصلة بالبناء على نطاق واسع
مكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

يجري وضع إطار منقح . فريق المشروع
ُترصد المخاطر . اتإلدارة تكنولوجيا المعلوم

  .لكال المشروعين

إدارة المرافق   مرتفع
ومكتب تكنولوجيا 

المعلومات 
  واالتصاالت

فشل آليات تخطيط وتعيين وتقييم ١٠
الموارد البشرية يؤدي إلى 

قصور في القدرة على تلبية 
  .االحتياجات التشغيلية

عدم وجود أنظمة آافية 
  .إلدارة الموارد البشرية

ية الموارد البشرية للفترة تنفيذ استراتيج
، بما في ذلك إعادة تصميم ٢٠١٥- ٢٠١٠

أداة تحديد المهارات ووضع عملية لتخطيط 
القوة العاملة ومراجعة سياسة حراك 
  .الموظفين واالرتقاء بنظام إدارة األداء

إدارة الموارد   متوسط
  البشرية

إلحاق الضرر بمرآز بيانات ١١
 المنظمة أو غير ذلك من الهياآل
األساسية لتكنولوجيا المعلومات، 

مما يؤدي إلى فقدان معلومات 
مهمة وعدم إمكانية النفاذ إلى 

  .التطبيقات األساسية

أضرار بسبب النيران أو 
المياه أو نتيجة عمل 

  .تخريبي

يجري نسخ البيانات الحية في مرآز بيانات 
خارج المنظمة، وآذلك استخدام مكتبة 

ز ثانوي أشرطة افتراضية تقع في مرآ
للبيانات في قسم آخر من مبنى منظمة العمل 

إرساء خطط . الدولية لدعم البيانات الحية
االنتعاش من الكوارث الستعادة البريد 

ويأوي أحد . اإللكتروني ونظم بالآبوري
مقدمي الخدمات المهنيين خارج المنظمة 

تطبيقات الموارد البشرية والتطبيقات المالية 
. ة لمنظمة العمل الدوليةذات األهمية البالغ

يجري بحث مأوى مستقبلي للبيانات 
والتطبيقات التي توجد في مرآز بيانات 

  .منظمة العمل الدولية

مكتب تكنولوجيا   منخفض
المعلومات 
  واالتصاالت

    .استنادًا إلى الهياآل التنظيمية الحالية  * 

  
على  ٢٠١٥-٢٠١١التقييم للفترة  ةوترآز استراتيجي .٢٨٠
ويترآز العمل . استقاللية عمل التقييم وموثوقيته وقيمته تعزيز

تحسين استفادة اإلدارة والهيئات المكونة من : حول ثالثة أهداف
التقييم سعيًا إلى اإلدارة السديدة؛ تنسيق ممارسات التقييم على 
مستوى المكتب لدعم الشفافية والمساءلة؛ توسيع القدرة على 

وفي . رف والمهارات واألدواتالتقييم من خالل تعزيز المعا
: ، سترآز الجهود المبذولة على زيادة تعزيز٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 

وظائف اللجنة االستشارية للتقييم؛ مواءمة التقييمات رفيعة 
االستراتيجي؛ مشارآة الهيئات  المستوى وجودتها واستخدامها

المكونة، بما في ذلك في إجراءات المتابعة؛ قدرة الموظفين 

ات المكونة على التقييم؛ المساهمات في قاعدة معارف والهيئ
منظمة العمل الدولية بشأن ما هو مفيد وما هو غير مفيد وسبب 

وسيستمر المكتب في إيالء اهتمام وثيق إلى توصيات التقييم . ذلك
وتطبيقها إلى أقصى حد ممكن ضمن الموارد المتاحة وضمان 

 .ةاتخاذ تدابير تستند إلى الدروس المستخلص

 هيئات اإلدارة □
في أعقاب عملية تنفيذ مجموعة إصالحات مجلس اإلدارة،  .٢٨١

، سيمضي المكتب قدمًا في ٢٠١١مارس / التي اعتمدت في آذار
مباشرة التنقيحات الالزمة التي جرى تحديدها خالل استعراض 
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أآتوبر / ، تشرين األول٣١٩مجلس اإلدارة، الدورة ( اإلصالحات
إجراءات تحسين سير أعمال مؤتمر  آما سينفذ المكتب). ٢٠١٣

 .٢٠١٤-٢٠١٣العمل الدولي المتوقع االتفاق عليها خالل الفترة 
وتمشيًا مع توصيات لجنة استعراض النفقات، سيواصل المكتب 

سعيه إلى تحقيق مزيد من الكفاءة في تنظيم االجتماعات الرسمية، 
. ال سيما من خالل استعراض أساليب العمل في وظائف الدعم

وستبذل جهود آبيرة للحد من حجم جميع الوثائق الرسمية 
 .الصادرة عن المكتب وتحسين جودتها

  المؤشرات
الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تقدم اإلرشاد في تنفيذ أنشطة المنظمة على المستوى القطري من خالل البرامج القطرية للعمل  :١- ٢ المؤشر
 الالئق

 الهدف خط األساس
في  ١٠٠مشارآة الهيئات المكونة في وضع  ٢٠١١-٢٠١٠وى مشارآة الهيئات المكونة في الفترة مست

 المائة من البرامج القطرية للعمل الالئق

 رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للمنظمة وبشأن عمل المتابعة :٢- ٢المؤشر 
 الهدف خط األساس

رأي مستوفى لمراجعة الحسابات وتنفيذ ناجح   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ة صدور رأي مستوفى عن الفتر
  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

تقييمات الجودة المقدمة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات وتقارير التقييم المستقل وتنفيذ التوصيات في الوقت المناسب  :٣- ٢المؤشر 
 وبصورة فعالة
 الهدف خط األساس

 ٢٠١١- ٢٠١٠النتائج المستخلصة من تنفيذ تقارير المراجعة الداخلية للحسابات للفترة  
 
 
 

 تقديم النتائج بشأن استراتيجية التقييم إلى مجلس اإلدارة 

يجري تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة  
بمراجعة الحسابات التي وافقت عليها 

اإلدارة في غضون ستة أشهر من تاريخ 
 اباتتقرير مراجعة الحس

المعالم األساسية في استراتيجية التقييم  
 ٢٠١٥- ٢٠١١للفترة 

 إدراك المخاطر والتخفيف منها بشكل أآبر: ٤- ٢المؤشر 
 الهدف خط األساس

وضع جميع عناصر النظام موضع التنفيذ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تشغيل نظام إدارة المخاطر على نطاق المكتب في الفترة 
 والمحافظة عليها

 تحسن أعمال تخطيط وتحضير وتنظيم دورات مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية: ٥- ٢المؤشر 
 الهدف خط األساس

مستوى رضا الهيئات المكونة عن خدمات الدعم التي تقدمها إدارة العالقات واالجتماعات  
 ٢٠١١- ٢٠١٠والوثائق؛ إطالق استقصاء منتظم في الفترة 

 المائة من الوثائق الرسمية منشورة في وقتها في ٦٥ 
 

 في المائة من وثائق االجتماعات الرسمية لما قبل الدورة وفي أثنائها موزعة ورقيًا ١٠٠ 
 

الترجمة (في إطار الوثائق الرسمية  ٢٠١١- ٢٠١٠مليون آلمة معالجة في الفترة  ٢٥ 
 )والمراجعة

ة إلى المشارآين وأعمال التحضير داخل تكون في المتوسط أعمال تقديم المشورة القانوني 
المكتب مع ما تشمله من آثار قانونية، بما في ذلك الوثائق التي ينبغي تقديمها، مالئمة وفي 

 وقتها

ارتفاع مستوى رضا الهيئات المكونة بنسبة  
 في المائة ١٠

في المائة من الوثائق الرسمية منشورة  ٩٥ 
 في وقتها

في  ٢٠ انخفاض الوثائق الورقية بنسبة 
 المائة

 ٢٠انخفاض عدد الكلمات المعالجة بنسبة  
 في المائة

توفير المشورة القانونية المالئمة وفي وقتها  
  في جميع الحاالت

 تحسين التنظيم ووظائف وضع السياسات في هيئات منظمة العمل الدولية: ٦- ٢المؤشر 
 الهدف خط األساس

إنجاز آامل لتنقيح أساليب العمل ومضمون   دولها الزمنيسير أعمال مجلس اإلدارة ولجانه حاليًا وج
  دورات مجلس اإلدارة والجدول الزمني
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  ٢٠١٥٢٠١٥--٢٠١٤٢٠١٤مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات للفترة مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات للفترة 
، ٢٠١٥-٢٠١٤تبلغ مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .٢٨٢

مقدرة على أساس سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة 
فرنكًا سويسريًا للدوالر األمريكي، مع  ٠٫٨٤وهو  ٢٠١٣-٢٠١٢

دوالرًا  ٨٦٤٫٠١١٫٠٧٠مراعاة التغيرات في التكاليف، زهاء 
وعلى هذا المستوى، فإّن الميزانية المقترحة للفترة . أمريكيًا
تظل بالقيم الحقيقية على المستوى الذي آانت عليه  ٢٠١٥-٢٠١٤

  .في فترة السنتين السابقة

صل لعوامل التكلفة، في المقر وبعد إجراء تحليل مف .٢٨٣
والمواقع الميدانية على حٍد سواء، قصرت الزيادات في التكلفة 

وترد . في المائة لفترة السنتين ٠٫٣على معدل شامل يبلغ 
معلومات آاملة عن التغيرات في عوامل التكلفة في مقترحات 

  .٢البرنامج والميزانية في ملحق المعلومات رقم 

وفقًا  ٢٠١٥-٢٠١٤يزانية للفترة وسيحدد سعر صرف الم .٢٨٤
لسعر الصرف السائد في السوق وقت استعراض الميزانية من 

 الثانية بعد ِقَبل اللجنة المالية لممثلي الحكومات في دورة المؤتمر
وبناًء عليه، تم تقدير هذه ). ٢٠١٣يونيه / حزيران( المائة

فرنكًا  ٠٫٨٤(المقترحات على أساس نفس سعر صرف الميزانية 
المعتمد في البرنامج والميزانية ) سويسريًا للدوالر األمريكي

، وذلك من أجل تسهيل المقارنة وألن تكلفة ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة 
المقترحات المقدرة بكل من الدوالر األمريكي والفرنك السويسري 
ستستمر في التغير مع تغير أسعار الصرف إلى حين وضع 

  .اللمسات األخيرة على الميزانية
ى سبيل الداللة، آان سعر صرف السوق وقت إعداد وعل .٢٨٥

فرنكًا سويسريًا  ٠٫٩٣يبلغ  ٢٠١٣ عامهذه المقترحات في أوائل 
يونيه / وإذا ظل هذا السعر ساريًا في حزيران. للدوالر األمريكي

، سيكون مستوى الميزانية المقترحة مقدرًا بالدوالر ٢٠١٣
مقابل له من مليون دوالر والمبلغ ال ٨١١٫٥األمريكي نحو 

مليون  ٧٥٤٫٧تقديرات االشتراآات بالفرنك السويسري نحو 
  .فرنك سويسري

ومن ثم ستتوقف االشتراآات التي تدفعها الدول األعضاء  .٢٨٦
على المستوى اإلجمالي للميزانية،  ٢٠١٥-٢٠١٤في الفترة 

وعلى سعر الصرف بعد تحديده بشكل نهائي وعلى جدول 
  .مراالشتراآات، الذي يعتمده المؤت

ويرد أدناه مشروع ميزانية المصروفات واإليرادات  .٢٨٧
بالشكل المطلوب العتماده من ِقَبل المؤتمر، إلى جانب األرقام 

 .٢٠١٣-٢٠١٢المقابلة للفترة 

 الميزانية مشروع

        اإليرادات     المصروفات

 الميزانية
٢٠١٣-٢٠١٢ 

  التقديرات 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  الميزانية 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

  قديرات الت 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 

 
بدوالر الواليات (

 )المتحدة
 الواليات بدوالر(

 )المتحدة
)فرنك سويسري( )دوالر أمريكي()فرنك سويسري( )دوالر أمريكي( 

     الجزء األول
 اشتراآات الدول 062 311 214859 950 856 الميزانية العادية

 األعضاء
861 620 000723 760 800864 011 070725 769 300 

  الجزء الثاني
 000 000875 875 المصروفات الطارئة

  الجزء الثالث
صندوق رأس المال 

 العامل
--

 
  الجزء الرابع

االستثمارات المؤسسية 
 والبنود االستثنائية

3 794 7863 825 008
 

 300 769 070725 011 800864 760 000723 620 861 070 011 000864 620 861 مجموع الميزانية
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اإلدارة، بعد استكمال دراسته لمشروع مجلس رغب يقد و .٢٨٨
مؤتمر العمل  إلى يقدمالتقديرات المقترحة في هذه الوثيقة، في أن 

الدولي مشروع قرار من أجل اعتماد البرنامج والميزانية للفترة 
وتوزيع المصروفات ) ٢٠١٥-٢٠١٤(والسبعين  لرابعةاالمالية 

وفيما يلي النص . ٢٠١٥-٢٠١٤بين الدول األعضاء للفترة 
 :المقترح لمشروع القرار

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 الرابعةيعتمد، بمقتضى اللوائح المالية، للفترة المالية 
، ميزانية ٢٠١٥ ديسمبر/ آانون األول ٣١والسبعين، المنتهية في 

دوالرًا وميزانية .. ....مصروفات منظمة العمل الدولية البالغة 
فرنكًا سويسريًا، وعلى ...... دوالرًا، أي ...... لإليرادات تبلغ 

فرنكًا سويسريًا للدوالر األمريكي، ...... أساس سعر صرف يبلغ 
ويقرر أن يتم توزيع إيرادات الميزانية، المحددة بالفرنك 

سري، على الدول األعضاء وفقًا لجدول االشتراآات الذي السوي
  .أوصت به اللجنة المالية لممثلي الحكومات



 

 

 

  **مالحق المعلوماتمالحق المعلومات
 الميزانية التشغيلية  -١

 تفاصيل الزيادات في التكاليف   -٢

  الميزانية التشغيلية المقترحة حسب باب االعتماد   -٣
 اإلنفاق ووجه 

  ن التقني في الميزانية العاديةموجز عن موارد التعاو  -٤
 
 
 

                                                      
ويظل على حاله دون تغيير آل . ١٩٨٨سبق أن أدرج جدول الوظائف الدائمة في البرنامج والميزانية بناًء على قرار صادر عن مجلس اإلدارة في    *

  . على حاله دون تغيير إلى أن يقرر مجلس اإلدارة غير ذلكفترة سنتين وسيظل 





١ومات رقم ملحق المعل 
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  الميزانية التشغيليةالميزانية التشغيلية
الميزانية  عن معلومات إضافيةيقدم ملحق المعلومات هذا  .٢٨٩

التشغيلية لمنظمة العمل الدولية، المكونة من األجزاء األربعة 
بشأن الوظائف والموارد " الميزانية العادية"الجزء األول : التالية

الدولية وبشأن اعتمادات الميزانية  األساسية لبرامج منظمة العمل
؛ الجزء الثالث "المصروفات الطارئة"األخرى؛ الجزء الثاني 

االستثمارات "؛ الجزء الرابع "صندوق رأس المال العامل"
 ".المؤسسية والبنود االستثنائية

وانطالقًا من الممارسة السابقة، توفـَر المعلومات بشأن  .٢٩٠
دولية تحت الجزء األول، على البرامج التقنية لمنظمة العمل ال

وهذا أمر ال . مستوى األهداف االستراتيجية والقدرات المؤسسية
يمكن تجنبه حتى ال نستبق التغيرات في الهياآل التي قد تستمد من 

وما تزال  ٢٠١٢أآتوبر / اإلصالحات المستهلة في تشرين األول
ددًا غير أّن ع. جارية وقت إعداد مقترحات البرنامج والميزانية

من التغيرات في مستويات الموارد غير المرتبطة بجهود 
 . اإلصالح، يرد شرحه فيما يلي

 

 الميزانية العادية: الجزء األول
 

  أجهزة رسم السياسات
مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة تبين موارد  .٢٩١

مثل الترجمة الفورية (التكاليف المباشرة  واالجتماعات اإلقليمية
رير وطباعتها واستئجار المرافق وتكاليف سفر وإعداد التقا

المتعلقة بتنظيم ) أعضاء مجلس اإلدارة وبعض تكاليف الموظفين
دورتين للمؤتمر وست دورات لمجلس اإلدارة، فضًال عن 

ورهنًا بالمشاورات  .عشر األمريكي الثامناالجتماع اإلقليمي 
ت عقد بشأن إصالح االجتماعات اإلقليمية والقرارات بشأن توقي

انعقدت الدورة السابقة (االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر 
واالجتماع اإلقليمي السادس ) ٢٠١١أآتوبر / في تشرين األول

انعقدت الدورة السابقة في آانون (عشر آلسيا والمحيط الهادئ 
. ، لم يتم اقتراح أي موارد لهذين الحدثين)٢٠١١ديسمبر / األول

هذين االجتماعين أو االجتماعان معًا في عام وفي حال انعقد أحد 
) المصروفات الطارئة(، فسيكون التمويل من الجزء الثاني ٢٠١٥

في الميزانية ومن االدخارات المحققة تحت الجزء األول في 
 .الميزانية
تتولى القيام باألعمال المتصلة بالدستور  الخدمات القانونية .٢٩٢

إعداد وفحص اتفاقيات وهي تشارك في . وبأجهزة رسم السياسات
وتقوم آذلك بتقديم . وتوصيات العمل الدولية وغيرها من الصكوك

الخبرة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بشؤون الموظفين والقضايا 
 . والعقود التجارية أو التقنية

تقوم بتوفير  خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق .٢٩٣
ذلك الترجمة  الخدمات للمؤتمرات واالجتماعات، بما في

التحريرية للوثائق وتجهيزها وطباعتها وتوزيعها وتوفير خدمات 
وقد . الترجمة الفورية وإقامة عالقات رسمية مع الدول األعضاء

جرى تخفيض الموارد المخصصة لهذا البرنامج بالقيم الحقيقية 
وتدابير  دوالر آجزء من إجراءات االدخار ٢٨٠٫٠٠٠بزهاء 

استخدام  ند هذا التخفيض إلى المزيد منويست .تحقيق الكفاءة
الوثائق بنسق إلكتروني بالنسبة لالجتماعات الرسمية سواء قبل 
انعقادها أو خالل انعقادها، واالستخدام المتزايد ألدوات الترجمة 

التغييرات الجارية في ممارسات العمل و الحاسوب، بمساعدة
لقة بالكفاءة اإلنتاجية وعدد من التدابير األخرى المتع وزيادة
 .الداخلية

وبعد استعراض الموارد التي استخدمتها هذه اإلدارة، آان  .٢٩٤
من الممكن تحديد الموارد التي يمكن عزوها مباشرة إلى جهاز أو 
أآثر من أجهزة رسم السياسات، التي تدعمها اإلدارة مباشرة، أي 
. مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية

توزيع هذه الموارد توفر نظرة أآثر دقة على تكاليف  وإعادة
ويظهر الجدول التالي، المقدم لالطالع . أجهزة رسم السياسات

فقط، الميزانية المقترحة الحالية بالنسبة إلى المكونات المتعلقة 
بأجهزة رسم السياسات، وإعادة توزيع الموارد المرتبطة مباشرة 

 . للميزانية االفتراضيةبدعم تلك األجهزة ومستوى منقحًا 

  إعادة توزيع التكاليف المباشرة على األجهزة األساسية لرسم السياسات
الميزانية االفتراضية إعادة التوزيع الميزانية المقترحة 

 أجهزة رسم السياسات
 505 057 34 222 439 28317 618 16 مؤتمر العمل الدولي

 878 792 23 094 919 78416 873 6 مجلس اإلدارة
 648 171 2 425 801 2231 370 االجتماعات اإلقليمية
 883 061 4 8830 061 4 الخدمات القانونية

 663 909 28 741 159 36-404 069 65 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق

 577 993 92 5770 993 92 مجموع أجهزة رسم السياسات
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  ٢٠١٢٠١٥٥--٢٠١٢٠١٤٤الميزانية التشغيلية للفترة الميزانية التشغيلية للفترة 
     

 
فئة الخدمةالفئة المهنية

العامة
الميزانية المنقحةمجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين

٢٠١٣-٢٠١٢
الفــروق

 % )٢٠١٣-٢٠١٢بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ( )سنة عمل/ شهر(  

 الجزء األول
 أجهزة رسم السياسات
0.0   -  283 618 28316 618 52616 332 7574 285 2/50/012 مؤتمر العمل الدولي

0.0   -  784 873 7846 873 5576 690 2273 183 0/00/03 مجلس اإلدارة

0.0   -  223 223370 826370 397183 0/00/0186 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

0.5-913 19- 796 081 8834 061 3254 55879 982 12/13/93 دمات القانونيةالخ

0.4-835 278- 239 348 40465 069 35565 004 0494 065 98/10174/261 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق
113/4177/1180 702 98812 290 58992 993 57793 292 325 -298 748-0.3

 األهداف االستراتيجية
 البرامج التقنية

7010.8 483 374 450 07557 934 34157 234 73411 699 147/346/446 العمالة

6950.0 9- 175 013 48041 003 07241 830 4084 173 110/539/036 الحماية االجتماعية

0.8-098 267- 839 441 74132 174 91432 009 8276 164 78/029/726 الحوار االجتماعي

0.2-551 70- 989 340 43844 270 84344 663 5956 606 108/342/237 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
0.0   -  531 241 5319 241 4819 715 0502 526 18/09/66 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

0.8-324 171- 448 331 12422 160 83122 027 2938 132 42/116/1114 األنشطة الخاصة بالعمال
60126520 658 34310 743 31231 401 65531 572 979 -171 324-0.5

0.7-159 506-075 628 91668 121 41568 827 50110 294 150/498/557 القدرات المؤسسية
0.0   -  495 128 4957 128 4957 128 7   - 0/00/0 المعهد الدولي للدراسات العمالية
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فئة الخدمةالفئة المهنية

العامة
الميزانية المنقحةمجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين

٢٠١٣-٢٠١٢
الفــروق

 % )٢٠١٣-٢٠١٢بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ( )سنة عمل/ شهر(  

0.0   -  672 746 6728 746 6728 746 8   - 0/00/0 مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو
10.1-000 50- 226 226493 226443 443   - 0/00/0 احتياطي االجتماعات اإلقليمية

0749.2 143 926 556 0001 700 0001 700 1   - 0/00/0 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث
150/498/557 294 50128 845 80886 140 30986 553 394 -413 085-0.5

0.2-052 448-750 372 698293 924 290292 327 40868 597 654/4281/11224 مجموع البرامج التقنية

 األقاليم
0.0   -  632 119 63279 119 15679 451 47626 668 212/6271/552 البرامج في أفريقيا

0.0   -  042 299 04264 299 88564 050 15717 248 179/0160/047 البرامج في األمريكتين

0.0   -  100 540 10016 540 56116 496 5394 043 44/037/312 البرامج في الدول العربية

7760.7 526 239 798 01571 325 27472 644 74119 680 207/1239/052 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

0.0   -  822 704 82224 704 94324 753 8793 950 89/068/720 البرامج  في أوروبا وآسيا الوسطى
731/7776/3185 591 79271 396 819256 988 611256 461 835 526 7760.2

 خدمات الدعم
0267.1 882 2 920 835 94640 717 18243 023 76420 694 70/031/023 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1.9-919 481- 071 746 15225 264 12225 239 03019 025 8/022/56 إدارة المرافق

1.6-592 533- 451 277 85933 743 39732 417 4629 326 11/6116/023 الخدمات المرآزية واألمن والبروتوآول

0.5-002 15- 747 179 7453 164 3683 377126 038 8/94/103 المشتريات
98/3174/356 084 63348 806 069104 890 702103 039 189 1 851 5131.8

2370.3 930 1 774 873 011652 804 178654 530 833188 273 232/5466 484/21 1 مجموع األهداف االستراتيجية

 خدمات اإلدارة
14.3-983 486 1- 213 374 23010 887 0778 247 1531 640 14/017/07 اإلدارة العامة

0.4-077 8- 744 835 6671 827 0711 596197 630 4/02/01 نائب المدير العام لإلدارة واإلصالح

0.4-744 110- 222 160 47827 049 02527 578 4534 471 45/159/022 تنمية الموارد البشرية

0.5-733 92- 458 297 72519 204 32419 401528 676 39/448/018 خدمات الماليةال
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فئة الخدمةالفئة المهنية

العامة
الميزانية المنقحةمجموع المواردتكاليف أخرىتكاليف الموظفين

٢٠١٣-٢٠١٢
الفــروق

 % )٢٠١٣-٢٠١٢بالسعر الثابت لدوالر الواليات المتحدة للفترة ( )سنة عمل/ شهر(  

0.5-340 26- 495 550 1555 524 3855 770209 314 15/66/05 البرمجة واإلدارة
117/11132/055 733 3736 759 88262 493 25564 218 132 -1 724 877-2.7

 لتقييماإلشراف وا
0.5-490 13- 105 882 6152 868 7172 898170 697 8/43/02 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف

0.0   -  185 185416 146416 039180 0/60/2236 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

0.4-873- 269 396243 871242 52567 0/60/3174 المهام المتعلقة باألخالقيات

0.4-249 12- 445 193 1963 181 4443 752731 449 8/02/02 التقييم
17/45/55 558 2141 150 1786 708 3926 735 004 -26 612-0.4

0000.3 120 896 133 89647 253 20447 027 69243 226 9/010/34 اعتمادات الميزانية األخرى
0.0   - 917 302 7-917 302 7-   - 917 302 7-0/00/0 تسوية تجدد الموظفين

0.0   0  214 950 214856 950 031856 758 183251 192 558/0605 741/91 1 مجموع الجزء األول

 المصروفات الطارئة :الجزء الثاني
0.0   -  000 000875 000875 875   -  المصروفات الطارئة

 صندوق رأس المال العامل: الجزء الثالث
غير متاح   -    -    -    -    -  العامل لصندوق رأس الما

0.0   0 214 825 214857 825 031857 633 183252 192 558/0605 741/91 1 )جزاء من األول إلى الثالثاأل(المجموع 

 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية: الجزء الرابع
0.0   -  786 794 7863 794 7863 794 3 0/00/00 المرافق األساسية

0.0   - 786 794 7863 794 7863 794 3 0/00/00 مجموع الجزء الرابع

0.0 0 000 620 000861 620 817861 427 183256 192 558/0605 741/91 1 )األجزاء من األول إلى الرابع(المجموع 
 



١ملحق المعلومات رقم  

 

 79  
 

  األهداف االستراتيجية
موارد اإلجمالية المخصصة لألهداف ازدادت ال .٢٩٥

في  ٣في المائة، نتيجة انخفاض يناهز  ٠٫٣االستراتيجية بنسبة 
وتخصص زيادات للعمالة والتعاون . المائة في خدمات اإلدارة

بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث وتكنولوجيا المعلومات 
وتستجيب الزيادة في الميزانية المخصصة . واالتصاالت
يا المعلومات واالتصاالت الحتياجات إجراء المزيد من لتكنولوج

االستثمارات األساسية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 
-٢٠١٠آما يرد ذلك في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للفترة 

  .والمشروع قيد التنفيذ بشأن تحويل البنية التحتية ٢٠١٥١
مستوى الموارد  يبقى :األنشطة الخاصة بأصحاب العمل .٢٩٦

  . على حاله بالقيم الحقيقية
نتيجة الترتيبات الجديدة المتخذة  :األنشطة الخاصة بالعمال .٢٩٧

بشأن المكتب، فإّن تحويل بعض تكاليف موظفي الخدمة العامة 
في  ٠٫٨إلى قطاع الحوار االجتماعي يفضي إلى انخفاض بنسبة 

  .المائة
ر مليون دوال ١٫٣وُيقترح تخصيص اعتماد بمبلغ  .٢٩٨

أمريكي، يشمل وظيفتين من الفئة المهنية والدعم اإلداري، في 
بغية متابعة العمل على المشروع  المؤسسية القدراتإطار 

وتجميع المعارف بشأن . المتعلق بتاريخ منظمة العمل الدولية
 - العدالة االجتماعية  - تاريخ المنظمة يساهم في تحقيق واليتها 

  .وفي استمرار أهميتها
هو بمثابة مرفق  الدولي للدراسات العماليةالمعهد  .٢٩٩

استراتيجي لتحليل االتجاهات التي يشهدها عالم العمل والتي 
ويوفر المعهد آلية مستقلة . تخّلف آثارًا على منظمة العمل الدولية

وغير رسمية إلقامة الحوار بين الهيئات المكونة والمجتمع 
  .األآاديمي الدولي وموظفي منظمة العمل الدولية

مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ويقوم  .٣٠٠
ذات صلة بأولويات  بوضع وتقديم برامج تدريبيةفي تورينو 

وتقَدم هذه البرامج في . منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة
المرآز نفسه أو في األقاليم أو من خالل تكنولوجيات التعلم عن 

برامج التي توفرها منظمة العمل وهناك اتساق وثيق بين ال. بعد
  .الدولية والبرامج التدريبية المقدمة من خالل المرآز

 احتياطي االجتماعات التقنيةومن المقترح أن يغطي  .٣٠١
التكاليف المرتبطة بتنظيم أول اجتماع للجنة الثالثية الخاصة 
المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من اتفاقية العمل 

  .٢٠٠٦البحري، 
أحد  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلثشكل وي .٣٠٢

أبعاد استراتيجية التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية، آما يرد 
  ."التنظيم والدعم واإلدارة"وصفهما في الفصل المعنون 

وتتجلى في الموارد المخصصة للبرامج اإلقليمية زيادة  .٣٠٣
شطة المضطلع طفيفة تعزى إلى الموارد اإلضافية المخصصة لألن

بها في ميانمار في إطار البرامج الخاصة بإقليم آسيا والمحيط 
  .الهادئ

  اإلشراف والتقييم
تتولى مهمة  المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف .٣٠٤

. المالية للمنظمة الالئحةمن ) د(٣٠اإلشراف بما يتفق مع المادة 
 . وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير العام

                                                      
  .GB.306/PFA/ICTS/1:  انظر الوثيقة   ١

تقدم المشورة إلى  شارية المستقلة لإلشرافاللجنة االست .٣٠٥
مجلس اإلدارة والمدير العام حول فعالية المراقبة الداخلية 

المالية وتقديم التقارير والنتائج الناجمة عن المراجعة واإلدارة 
 . الداخلية والخارجية للحسابات

سهر على أن يكون الدعم ت األخالقياتب ةالمعني الوظيفة .٣٠٦
ر األخالقية لحسن السلوك والنزاهة مطبقًا من واالمتثال للمعايي

 . الجميع في المنظمة
وهو برنامج مسؤول عن تقديم خدمات تقييم مستقل  التقييم .٣٠٧

ويقدم تقاريره مباشرة . ورفيع الجودة إلى منظمة العمل الدولية
 .إلى المدير العام

  اعتمادات الميزانية األخرى
فع االشتراآات اعتمادات الميزانية الالزمة لد ذلكيشمل  .٣٠٨

في شتى صناديق منظمة العمل الدولية والنظام الموحد لألمم 
المتحدة والهيئات المشترآة بين الوآاالت، فضًال عن االعتمادات 
التي ال تندرج على الوجه الصحيح في مكان آخر من البرنامج 

 .والميزانية
األقساط السنوية للقرض الخاص بمبنى مكتب العمل   .٣٠٩
اعتماد لدفع قسطين سنويين قدرهما  تم رصد: الدولي
 ما( ٢٠١٥و ٢٠١٤فرنك سويسري في عامي  ٣ ٧٠٢ ٣٠٠
سدادًا للقرض ) لفترة السنتين أمريكي دوالر ٨ ٨١٥ ٠٠٠ يعادل

المسحوب من المنشأة العقارية السويسرية للمنظمات الدولية 
وسيتم سداد القرض . بخصوص مبنى المقر الرئيسي للمنظمة

 .٢٠٢٥ام بالكامل بحلول ع
: صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي مكتب العمل الدولي .٣١٠

 قرابة( يظل االعتماد على المستوى ذاته بالقيم الحقيقية
وهو معد لتمويل المستفيد األخير من ) دوالر أمريكي ٣٦٢ ٠٠٠

 .هذا الصندوق
الغرض من هذا الصندوق : صندوق المدفوعات الخاصة  .٣١١

بيل الهبة إلى الموظفين السابقين هو تقديم مدفوعات دورية على س
وقد تم . أو إلى زوجاتهم وفقًا للمعايير التي يقرها مجلس اإلدارة

اإلبقاء على المساهمة المقدمة من الميزانية العادية لهذا الصندوق 
دوالر  ٢٤٥ ٠٠٠ قرابة(فرنك سويسري  ٢٠٦ ٠٠٠والبالغة 
سنتين على نفس المستوى الذي آانت عليه في فترة ال) أمريكي
 .السابقة
المساهمة المدفوعة : صندوق التأمين الصحي للموظفين  .٣١٢

يغطي هذا االعتماد : من أجل التأمين على الموظفين المتقاعدين
مساهمة المكتب في  أمريكي مليون دوالر ٢٨٫٦الذي يبلغ زهاء 

صندوق التأمين الصحي للموظفين فيما يتعلق بالتأمين على 
الين على المعاش بسبب العجز الموظفين المتقاعدين والمح

للفترة  المقترح ويبقى المبلغ. وورثتهم من الزوجات واأليتام
بالقيم الحقيقية للموظفين المتقاعدين على المستوى  ٢٠١٥-٢٠١٤

وترد في ملحق . ذاته الذي آان عليه في فترة السنتين السابقة
 .يالزيادات في التكاليف فيما يتعلق بالتأمين الصح ٢المعلومات 

يبلغ : المساهمة في صندوق المبنى والمرافق األساسية  .٣١٣
االعتماد المخصص تحت هذا البند في الميزانية العادية زهاء 

 ٤٦١ ٠٠٠ قرابة( فرنك سويسري لكل فترة سنتين ٣٨٧ ٠٠٠
 هذه المقترحاتوقد أدرج تحت الجزء الرابع من  ).دوالر أمريكي

دوالر  ليونم ٣٫٧٩ره اعتماد قد ،وعنوانه االستثمارات المؤسسية
التجديد المستقبلية و إعادة التأثيث تمويل الصندوق الحتياجاتل

 .لمباني منظمة العمل الدولية
المساهمة في شتى هيئات النظام الموحد لألمم المتحدة   .٣١٤

يبلغ االعتماد اإلجمالي زهاء : واللجان المشترآة بين الوآاالت
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ان عليه في فترة مليون دوالر، وهو نفس المستوى الذي آ ١٫٧
 وهو يغطي مساهمات منظمة. السنتين السابقة بالقيم الحقيقية

العمل الدولية في مختلف الكيانات التابعة للنظام الموحد لألمم 
المتحدة بما في ذلك وحدة التفتيش المشترآة ومجلس الرؤساء 

المشتريات ولجنة أنشطة فريق المشترك المعني بالالتنفيذيين و
ية الدولية وآلية موظفي منظومة األمم المتحدة الخدمة المدن

 .وأنشطة الدراسات االستقصائية للمرتبات
تشغل منظمة العمل الدولية وحدة : وحدة الخدمات الطبية  .٣١٥

للسالمة والصحة المهنيتين آجزء ال يتجزأ من المكتب من أجل 
ويخصص بالقيم . توفير مجموعة من الخدمات والمشورة الطبية

الذي آان ) مليون دوالر أمريكي ٢٫٣قرابة (بلغ ذاته الحقيقية الم
 .مخصصًا في فترة السنتين السابقة

يشمل االعتماد : تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات  .٣١٦
دوالرًا تكاليف  ١ ٣٣٠ ٠٠٠المرصود تحت هذا البند والبالغ 

مراجعة حسابات جميع األموال التي تخضع إلشراف المدير العام 
عادية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصناديق الميزانية ال(

االستئمانية والحسابات من خارج الميزانية وجميع الحسابات 
دوالر  ١٢٠ ٠٠٠ وهناك زيادة فعلية بقيمة .)الخاصة األخرى

أمريكي لتغطية آلفة إجراءات التقييم المستقلة لألراضي والمباني، 
ا يتعلق بالتأمين الصحي باإلضافة إلى التكاليف الواجب دفعها فيم

بعد التوقف عن العمل، وذلك امتثاًال للمعايير المحاسبية الدولية 
 .للقطاع العام

توفر الموارد المرصودة تحت هذا البند : المحكمة اإلدارية  .٣١٧
االعتمادات الالزمة ألمين سجل المحكمة اإلدارية وخدمات الدعم 

. شغيل األخرىالمؤقت ألعمال السكرتارية وحصة من تكاليف الت
وتشمل تكاليف التشغيل األخرى التكاليف المتصلة بأمين السجل 
المساعد والمساعدة المكتبية واعتمادات المهام الرسمية وأعمال 

الترجمة وصيانة قاعدة البيانات الحاسوبية لقضايا المحكمة 
وتقسم هذه التكاليف على . وأتعاب القضاة ومصروفات السفر

كتب إلى إجمالي عدد موظفي المنظمات أساس نسبة موظفي الم
التي تقبل بالوالية القضائية للمحكمة ونسبة عدد القضايا التي 
تخص المكتب إلى العدد اإلجمالي للقضايا المعروضة على 

قرابة (ويظل االعتماد المرصود . المحكمة خالل فترة السنتين
في على ما آان عليه بالقيم الحقيقية ) مليون دوالر أمريكي ١٫٣

 .فترة السنتين السابقة
من الئحة الموظفين  ١-١٠تمنح المادة : تمثيل الموظفين  .٣١٨

وقتًا مستقطعًا من العمل ألعضاء لجنة نقابة الموظفين بغرض 
تمثيل موظفي المكتب بشأن المسائل المتعلقة بظروف العمل 

 درجوعلى غرار فترات السنتين السابقة، ُي. وشروط االستخدام
اره أربع سنوات عمل للفئة المهنية وسنة عمل رصد اعتماد مقد

لفئة الخدمة العامة للتمويل الجزئي للبدالء الذين ُيستعان بهم في 
. الوحدات التي يعمل فيها عادة أعضاء لجنة نقابة الموظفين

ويخصص اعتماد إضافي مقداره نسبة سنتي عمل لفئة الخدمة 
بلغ االعتماد وي. العامة لتوفير خدمات أمين لنقابة الموظفين

 . دوالرمليون  ١٫٦اإلجمالي لتمثيل الموظفين زهاء 
يبلغ االعتماد اإلجمالي : مرافق رعاية األطفال  .٣١٩
 دوالر ٥٨٢ ٠٠٠أي زهاء (فرنك سويسري  ٤٨٩ ٠٠٠

وهو نفس المستوى الذي آان عليه في فترة السنتين ) أمريكي
 .السابقة بالقيم الحقيقية

دوالر  ٢ ٠٠٠لغ قدره ُخصص مب: التزامات غير مسددة  .٣٢٠
أي معامالت متعلقة  ٢٠١٥-٢٠١٤لكي ُيسدد منه في الفترة 

بسنوات سابقة ال يكون من المالئم تسديدها من بنود أخرى في 
من الالئحة  ١٧وُيدرج هذا االعتماد بمقتضى المادة . الميزانية
 .المالية

 

 المصروفات الطارئة: الثانيالجزء 
  

لبند للمصروفات الطارئة تم رصد اعتماد تحت هذا ا .٣٢١
واالستثنائية، أي المصروفات التي قد تنشأ نتيجة لقرار يتخذه 
مجلس اإلدارة بعد اعتماد الميزانية أو عندما يصبح االعتماد 
الموافق عليه في الميزانية، ألي سبٍب آخر، غير آاٍف لتغطية 
تكاليف الغرض المتوخى؛ أو عندما يوافق مجلس اإلدارة على بند 

 .أو نشاط لم ُيرصد له اعتماد في الميزانية عمل
من الالئحة المالية، ال يجوز استخدام أي  ١٥ووفقًا للمادة  .٣٢٢

جزء من الموارد المخصصة تحت هذا البند ألي غرض آخر 
  .بدون إذن مسبق من مجلس اإلدارة محدد لهذا الغرض

وأذون جميع المصروفات التكميلية التي أقرها مجلس  .٣٢٣
 :ة للفترات المالية األخيرة آانت على النحو التالياإلدارة بالنسب

 بدوالرات الواليات المتحدة الفترة المالية

1996–97438 900 

1998–998 682 250 

2000–012 550 600 

2002–033 520 000 

2004–051 473 500 

2006–071 013 700 

2008–091 244 900 

2010–11808 930 

للمرة  اعتمادًا يتم تمويله هذه األذون ملتشوفي العادة،  .٣٢٤
قدر اإلمكان، من وفورات الميزانية؛ وفي حالة تعذر  ،األولى

 .ذلك، فمن اعتماد يخصص لهذا البند
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 صندوق رأس المال العامل: الثالثالجزء 
  

أنشىء صندوق رأس المال العامل للغرضين التاليين، على  .٣٢٥
 :ن الالئحة الماليةم) ١(١٩نحو ما هو محدد في المادة 

تمويل مصروفات الميزانية إلى حين تلقي االشتراآات أو   )أ(
  اإليرادات األخرى؛

توفير ُسلف لمواجهة مصروفات غير متوقعة أو حاالت   )ب(
طارئة في الظروف االستثنائية ورهنًا بالحصول على إذن 

 .مسبق من مجلس اإلدارة

مر العمل حدد مؤت: مستوى صندوق رأس المال العامل .٣٢٦
مستوى ) ١٩٩٣يونيه / حزيران(الدولي في دورته الثمانين 

مليون فرنك سويسري  ٣٥صندوق رأس المال العامل عند مبلغ 
 .١٩٩٣يناير / في األول من آانون الثاني

من  ٢-٢١بموجب أحكام المادة : تسديد المسحوبات  .٣٢٧
الالئحة المالية، فإن أي مبالغ تسحب من صندوق رأس المال 

ل لتمويل نفقات في الميزانية لحين تلقي االشتراآات، تسدد العام
بيد أن المبالغ المسحوبة . من متأخرات االشتراآات الواردة

لتمويل نفقات ُمتكَبدة فيما يتعلق بمصروفات غير متوقعة أو 
حاالت طارئة بموجب إذن مسبق من مجلس اإلدارة، تسدد من 

من المتوقع أال تكون و. أنصبة إضافية تقرر على الدول األعضاء
لرصد اعتماد تحت هذا الجزء من الميزانية في  هناك ضرورة

 .٢٠١٥-٢٠١٤الفترة 

 

 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية: الرابعالجزء 
  

ُرصد اعتماد تحت هذا البند لتغطية االستثمارات  .٣٢٨
والتي لم ترصد لها موارد تحت الجزء األول من  ،يةـالمؤسس
 .نيةالميزا
وفقًا لالستراتيجية طويلة األجل بشأن تمويل إعادة التأثيث  .٣٢٩

والتجديد المستقبلية الدورية لمباني منظمة العمل الدولية، التي 

مارس / آذار( ٣١٠وافق عليها مجلس اإلدارة في دورته 
مليون  ٣٫٧٩، جرى تخصيص اعتماد قدره حوالي )٢٠١١

اسية فيما يتعلق دوالر لتمويل صندوق المبنى والمرافق األس
باحتياجات إعادة التأثيث والتجديد المستقبلية الدورية لمباني 

 .منظمة العمل الدولية
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_________________________________________________________________________________________________________________
م 

ت رقم 
لحق المعلوما

٢

  تفاصيل الزيادات في التكاليفتفاصيل الزيادات في التكاليف
 ٢٠١٥- ٢٠١٤تقديرات  ٢٠١٣-٢٠١٢

  بالسعر الثابت للدوالر
٢٠١٣-٢٠١٢ 

من مجموع  % ٢٠١٥-٢٠١٤ )التخفيضات(زيادات التكلفة  )التخفيضات(زيادات البرنامج 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 الميزانية العادية: الجزء األول

 %10.7 395 265 92 %0.8-182 728-%0.3-748 298-577 993 32592 292 93 أجهزة رسم السياسات
  133 754 16 850 2830135 618 16 283 618 16 مؤتمر العمل الدولي

  754 969 6 970 784095 873 6 784 873 6 مجلس اإلدارة
  109 374 886 22303 370 223 370 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

  195 028 4 688 33-913 19-883 061 4 796 081 4 الخدمات القانونية
  204 139 64 200 930-835 278-404 069 65 239 348 65 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق

 %75.9  405 796 655 %0.2 394 992%0.3 237 930 1 011 804 654 774 873 652 األهداف االستراتيجية
 %33.6 071 757 290 %0.7-627 167 2-%0.2-052 448-698 924 750292 372 293 التقنية البرامج

  883 351 57 192 582-701 075483 934 57 374 450 57 العمالة
  700 538 40 780 464-695 9-480 003 41 175 013 41 الحماية االجتماعية
  324 918 31 417 256-098 267-741 174 32 839 441 32 الحوار االجتماعي

  775 828 43 663 441-551 70-438 270 44 989 340 44 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

  128 254 9 597 531012 241 9 531 241 9 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل
  682 191 22 558 32431 171-124 160 22 448 331 22 األنشطة الخاصة بالعمال

  182 663 67 734 458-159 506-916 121 68 075 628 68 القدرات المؤسسية
  691 046 7 804 81-4950 128 7 495 128 7 المعهد الدولي للدراسات العمالية

  672 746 8 67200 746 8 672 746 8 مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو
  734 450 508 0007 50-226 443 226 493 التقنيةاحتياطي االجتماعات 

  300 766 1 300 07466 000143 700 1 926 556 1 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث
 %30.2 758 651 260 %1471.4 663 3%7760.2 611526 988 835256 461 256 األقاليم



 

  

البرنامج والميزانية 
- 

ت المدير العام للفترة 
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 ٢٠١٥- ٢٠١٤تقديرات  ٢٠١٣-٢٠١٢
  بالسعر الثابت للدوالر

٢٠١٣-٢٠١٢ 

من مجموع  % ٢٠١٥-٢٠١٤ )التخفيضات(زيادات التكلفة  )التخفيضات(زيادات البرنامج 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  617 164 80 985 044 63201 119 79 632 119 79 البرامج في أفريقيا

  289 999 65 247 700 04201 299 64 042 299 64 البرامج في األمريكتين
  360 241 17 260 1000701 540 16 100 540 16 البرامج في الدول العربية

  090 123 72 925 201-776 015526 325 72 239 798 71 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ
  402 123 25 580 8220418 704 24 822 704 24 البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى

 %12.1 576 387 104 %0.5-126 503-%5131.8 851 7021 890 189104 039 103 خدمات الدعم
  743 454 43 203 263-026 882 9462 717 43 920 835 40 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  537 380 25 385 919116 481-152 264 25 071 746 25 إدارة المرافق
  992 438 32 867 304-592 533-859 743 32 451 277 33  الخدمات المرآزية واألمن والبروتوآول

  304 113 3 441 51-002 15-745 164 3 747 179 3 المشتريات
 %7.1 150 654 61 %1.3-105 839-%2.7-877 724 1-255 493 13262 218 64 خدمات اإلدارة

  121 707 8 109 180-983 486 1-230 887 8 213 374 10 اإلدارة العامة
  207 842 1 540 07714 8-667 827 1 744 835 1 نائب المدير العام لإلدارة واإلصالح

  568 725 26 910 323-744 110-478 049 27 222 160 27 الموارد البشريةتنمية 
  117 910 18 608 294-733 92-725 204 19 458 297 19 الخدمات المالية
  137 469 5 018 55-340 26-155 524 5 495 550 5 البرمجة واإلدارة
 %0.8 324 626 6 %1.2-068 82-%0.4-612 26-392 708 0046 735 6 اإلشراف والتقييم

  478 824 2 137 44-490 13-615 868 2 105 882 2 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف
  993 415 192-1850 416 185 416 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

  915 239 481 2-873-396 242 269 243 المهام المعنية باألخالقيات
  938 145 3 258 35-249 12-196 181 3 445 193 3 التقييم

 %5.8  749 158 50 %6.1 853 904 2%0000.3 896120 253 47 896 133 47 اعتمادات الميزانية األخرى
 %0.8-  961 189 7- %1.5- 956 112%91700.0 302 7- 917 302 7- تسوية تجدد الموظفين

 %99.5 062 311 859 %8480.3 360 2%21400.0 950 214856 950 856 مجموع الجزء األول
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 ٢٠١٥- ٢٠١٤تقديرات  ٢٠١٣-٢٠١٢
  بالسعر الثابت للدوالر

٢٠١٣-٢٠١٢ 

من مجموع  % ٢٠١٥-٢٠١٤ )التخفيضات(زيادات التكلفة  )التخفيضات(زيادات البرنامج 
 الميزانية

 % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 المصروفات الطارئة -الجزء الثاني 

 %0.1  000 875 %00.0%00000.0 000875 875 المصروفات الطارئة

 ق رأس المال العاملصندو -الجزء الثالث 
  00000 صندوق رأس المال العامل

 %99.6 062 186 860 %8480.3 360 2%21400.0 825 214857 825 857 )الثالثإلى األول من األجزاء (المجموع 

 االستثمارات المؤسسية والبنود االستثنائية -الجزء الرابع 
  008 825 3 %2220.8 30%78600.0 794 3 786 794 3 مرافق األساسيةال

 %0.4 008 825 3 %2220.8 30%78600.0 794 7863 794 3 مجموع الجزء الرابع

 %100.0 070 011 864 %0700.3 391 2%00000.0 620 000861 620 861 )األجزاء من األول إلى الرابع(المجموع 
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يقدم ملحق المعلومات هذا تفاصيل عن المنهجية  .٣٣٠
-٢٠١٤المستخدمة في حساب الزيادات في التكاليف للفترة 

وبموافقة مؤتمر العمل الدولي على الميزانيات والبرامج . ٢٠١٥
المتوالية فإنه يقّر بالحاجة إلى إدراج الزيادات في الميزانية الثابتة 

حافظة على المستوى المنشود بالدوالر لضمان توفر التمويل للم
 ١-٢ألف  الشكلويقدم . للخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة

زيادات التكلفة المعتمدة لفترات النسب المئوية لموجزًا عن 
 .السنتين األخيرة

  النسب المئوية للزيادات في التكلفة المدرجة في ميزانيات فترات السنتين  :١- ٢الشكل ألف 

 
  

  زيادات في التكاليفأساس حساب ال
تضع منظمة العمل الدولية قاعدة صفرية للميزانية في آل  .٣٣١

دورة للميزانية لتحديد خط األساس لكافة التكاليف التشغيلية 
وتوضع مقترحات الميزانية . المتوقعة في فترة السنتين المقبلة

االستراتيجية والميزانية التشغيلية أصًال على أساس معدالت 
ة بما يتيح إمكانية مقارنة الميزانية المعتمدة للفترة التكلفة الثابت

 .٢٠١٥-٢٠١٤بالميزانية المقترحة للفترة  ٢٠١٣-٢٠١٢
ويجري تحليل بحسب مكون التكلفة في المصروفات  .٣٣٢

المتكبدة خالل فترة السنتين الحالية بما فيها استعراض للزيادات 
يرات متوقعة في التكاليف المتوقعة سابقًا، لهيكليات التكلفة وأي تغ

إلى جانب ذلك، يجري تحليل التوزيع . في محرآات التكلفة
الجغرافي على السواء للنفقات الحالية والنفقات المتوقعة في 
المستقبل بالنظر إلى أّن معدل التضخم يتباين تباينًا آبيرًا بين 
. األقاليم التي تعمل فيها منظمة العمل الدولية وداخل هذه األقاليم

سب المئوية المتوقعة للزيادات على ميزانية الفترة وتطبق الن
على آل وجه من وجوه اإلنفاق المقابلة والموقع  ٢٠١٥-٢٠١٤

 .الجغرافي
ولدى وضع الميزانيات المتوقعة يستعان بصورة  .٣٣٣

مستفيضة ببيانات التوقعات المستقلة والقابلة للتحقق من قبيل 
ا هيئات موثوق مؤشرات أسعار االستهالك، والبيانات التي تنشره

بها مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية وصندوق النقد الدولي 

وحيث ال تغطي توقعات التضخم المتوفرة . والمصارف المرآزية
آامل فترة الميزانية، تقدر هذه التوقعات من باب االستنتاج 

، استنادًا إلى آخر البيانات ٢٠١٥-٢٠١٤بالنسبة لفترة السنتين 
. ت المتوقعة التي تتيحها المؤسسات االقتصاديةالمتاحة والتوجها

آما تجري عملية استعراض لتحديد المقابل بالدوالر لحرآة 
التكاليف واألسعار بالعمالت المحلية منذ اعتماد الميزانية 

 . األخيرة
بالنسبة إلى بنود المصروفات في سويسرا، استخدمت  .٣٣٤

الصادرة منظمة العمل الدولية توقعات متوسط التضخم السنوي 
، ومن ٢٠١٤و ٢٠١٣عن المصرف الوطني السويسري لعامي 

 ٠٫٢، وتبلغ المعدالت على التوالي ٢٠١٥باب االستنساخ لعام 
وما لم يالحظ . في المائة ٠٫٨في المائة و ٠٫٤في المائة و

العكس، استـُخدمت معدالت متوسط التضخم السنوي لحساب 
  .٢٠١٥-٢٠١٣الزيادات في التكاليف للفترة 

ّن المصدر الرئيسي لتقديرات التضخم للمواقع الميدانية إ .٣٣٥
وبالنسبة لهذه المواقع، تجري . هو بيانات صندوق النقد الدولي

بالنسبة للتضخم المتوقع في  ٢٠١٢زيادة آخر تكاليف سنة 
، وتراعي التغيرات في أسعار ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣السنوات 

وتختلف . متحدةالصرف بين العملة المحلية ودوالر الواليات ال
المعدالت السنوية للزيادة في التكلفة اختالفًا آبيرًا بين األقاليم 

متوسط المعدل السنوي المتوقع  ١-٢ويبين الجدول ألف . وداخلها
 .لكل إقليم بدوالرات الواليات المتحدة
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   ةالسنوي المتوقع معدالت التضخممتوسط   :١-٢الجدول ألف 
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  حسب اإلقليم

 الزيادة السنوية بالنسبة المئوية اإلقليم

 4.3 أفريقيا
 4.1 األمريكتان

 2.8 الدول العربية
 5.0 آسيا والمحيط الهادئ

 1.6 أوروبا

وتقوم منهجية الميزنة على أساس الصفر بمقارنة تحرآات  .٣٣٦
الزيادات في التكاليف المتوقعة سابقًا مع اإلنفاق الفعلي بغية إعادة 

وبشكل عام، أمكن . نفاقإية آل موقع وآل وجه اتساق ميزان
 ٢٠١٤و ٢٠١٣امتصاص قسم آبير من التضخم المقدر لألعوام 

ن معدالت التضخم آانت أدنى مما آان متوقعًا منذ أل، ٢٠١٥و
ديسمبر / في آانون األول ٢٠١٣-٢٠١٢إعداد الميزانية للفترة 

 .سيما فيما يتعلق بتكاليف الموظفين ، ال٢٠١٠

الزيادات المقترحة في التكاليف  ٢-٢جدول ألف ويلخص ال .٣٣٧
ويصل . حسب وجه اإلنفاق في آافة األقاليم ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

مليون  ٢٫٤المبلغ اإلجمالي المرصود للزيادات في التكاليف إلى 
في المائة لفترة  ٠٫٣دوالر أمريكي أو معدل متوسط قدره 

 .٢٠١٥- ٢٠١٤السنتين 

  )المتحدة الواليات بدوالرات( ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  اإلنفاق وجه حسب التكاليف في الزيادات  :٢-٢ألف  الجدول

بالسعر الثابت (مقترحات الميزانية  وجه اإلنفاق
 )لدوالر الواليات المتحدة

  الزيادة المئوية  الزيادات في التكاليف
 آل سنتين

 0.9- 009 671 5-183 192 605 تكاليف الموظفين
 2.4 523 847384 016 16 السفر في مهام رسمية

 0.9 683 976346 486 40 الخدمات التعاقدية
 3.2 012 358 4382 282 74 مصروفات التشغيل العامة

 9.5 131 448330 487 3 اللوازم والمواد
 1.2 512 51557 678 4 األثاث والمعدات

 0.0 9950 814 8 سداد القرض المتعلق بمبنى المقر
  ومشاريع التعاون التقني  الزماالت والمنح

 2.2 095 663 1841 227 76 في الميزانية العادية
 9.0 123 922 4142 433 32 تكاليف أخرى

 0.3 070 391 0002 620 861 المجموع
  

  تكاليف الموظفين
في المائة من مجموع  ٧٠تبلغ تكاليف الموظفين زهاء  .٣٣٨

مليون  ٥٫٧لبالغ ميزانية اإلنفاق ويشكل االنخفاض في التكاليف وا
. أآبر تغيير بالقيم المطلقة) في المائة ٠٫٩-(دوالر أمريكي 

 ٢٠١٥-٢٠١٤وتعكس االنخفاضات في تكاليف الموظفين للفترة 
  .إعادة تكييف تكاليف الموظفين مع المستويات الحالية

  :وتشمل تكاليف الموظفين ما يلي .٣٣٩
امة جميع تكاليف موظفي الفئة المهنية وموظفي الخدمة الع •

في المقر، الواردة في الميزانية بالتكلفة الموحدة والتي يرد 
  وصفها بتفصيل أآبر أدناه؛

المترجمون الفوريون وأمانات اللجان وموظفو المؤتمر  •
بعقود قصيرة األمد، حيث يتماشى االعتماد المقترح لزيادة 
التكلفة مع االعتماد المقترح لموظفي الفئة المهنية وموظفي 

امة في المقر واالتفاقات المعقودة مع الرابطة الخدمة الع
  الدولية للمترجمين الشفويين المختصين بخدمة المؤتمرات؛

الموظفون المعينون محليًا، حيث يقابل االعتماد متوسط  •
المعدل السنوي المتوقع لكل مكتب وإقليم وفق ما هو وارد 

 .في الجدول أعاله

  تكاليف الموظفين محسوبة على أساس  □
  اليف الموحدةالتك
تستخدم تكاليف موحدة من أجل جميع موظفي الفئة المهنية  .٣٤٠

بصرف النظر عن موقع التعيين، ومن أجل موظفي الخدمة العامة 
وتستند . في جنيف، والواردة فيما يلي بالمزيد من التفصيل

الزيادات في عناصر التكلفة الموحدة إلى آخر سياسات وقرارات 
ا الجمعية العامة لألمم المتحدة بناًء متصلة باألجور وافقت عليه

على توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية من أجل تطبيقها عمومًا 
وبالنظر إلى أّن منظمة العمل . على النظام الموحد لألمم المتحدة

الدولية تشارك في النظام المشترك لألمم المتحدة لألجور 
 .قانونية والعالوات، فإّن المكتب ملتزم بتطبيق أي زيادات

آقاعدة لها  ٢٠١٥-٢٠١٤وتستند التكاليف الموحدة للفترة  .٣٤١
مع مراعاة المخصصات  ٢٠١٢إلى التكاليف الفعلية لسنة 

المناسبة لالتجاهات المتوقعة في التضخم والتغيرات في مستحقات 
وتوقعت . الموظفين وتنقل وتشكيل الموظفين بشكل عمومي

الفئة المهنية وموظفي  انخفاضات في التكاليف الموحدة لموظفي
 .٢٠١٥-٢٠١٤الخدمة العامة في المقر للفترة 



٢٠١٥-٢٠١٤مقترحات المدير العام للفترة  -البرنامج والميزانية 

 

 88
 

   ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢للفترتين  الموحدة التكاليف تشكيل  :٣-٢ألف  الجدول

  الميزانية المعتمدة للفترة فئة الموظفين
٢٠١٣-٢٠١٢ 

  مقترحات الميزانية للفترة
٢٠١٥-٢٠١٤ 

 الفئة المهنية
 020 259$ 388 263$ فرنك سويسري ٠٫٨٤حدة بسعر دوالر الواليات المت

 فئة الخدمة العامة
 976 167$ 324 171$ فرنك سويسري ٠٫٨٤دوالر الواليات المتحدة بسعر 

  
ورغم أن معدالت التكاليف الموحدة هذه تتجلى في  .٣٤٢

االعتماد الخاص بالزيادات في التكاليف، فإّن التكاليف الموحدة 
تقديرات في جداول الميزانية في ملحق المستخدمة في ال

 ٢٠١٣-٢٠١٢، هي التكاليف الموحدة للفترة ١المعلومات رقم 
- ٢٠١٢بالنظر إلى أن المقترحات مقدمة بالدوالرات الثابتة للفترة 

يونيه، / وعندما يعتمد المؤتمر الميزانية في حزيران. ٢٠١٣
بما في سيعاد ترتيب جداول الميزانية لتعكس تكاليف الموظفين، 

ذلك تقديرات الزيادات في التكاليف وأثر سعر صرف الميزانية 
 .٢٠١٥-٢٠١٤الجديد بالنسبة لفترة السنتين 

لم يتوقع أي زيادة بالقيم الحقيقية في : الفئة المهنية .٣٤٣
وتنشأ التغيرات في . الميزانية في الرواتب لموظفي الفئة المهنية

لصرف مؤشرات تسوية مقر العمل عن تقلبات أسعار ا
والتحرآات في تكلفة المعيشة آما تحددها لجنة الخدمة المدنية 

ونظرًا إلى أن الميزانية موضوعة بسعر . الدولية في نيويورك
صرٍف محدد للميزانية على أساس الدوالر األمريكي مقابل 
الفرنك السويسري، وآون المقترحات الجارية موضوعة على 

س هناك أي تغييرات في أساس سعر صرف الميزانية الحالي، فلي
وقد وضعت . تسوية مقر العمل في جنيف ناشئة عن هذا العامل

االعتمادات للزيادات في تسوية مقر العمل على أساس معدل 
وتحدد لجنة الخدمة المدنية . التضخم العام للموظفين في جنيف

الدولية أيضًا معدالت تسوية مقر العمل في المواقع الميدانية 
عدالت تكييفات تكلفة المعيشة ذات الصلة والعالقة وتعكس هذه الم

 .بين العملة المحلية والدوالر األمريكي
ولم يوص مجلس المعاشات التقاعدية بأي تغيير في  .٣٤٤

المعدل اإلجمالي لالشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات 
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، أو في الحصة التي تمولها 

ومن المفترض أن يستمر الوضع الراهن  .المنظمات األعضاء
وتستند . ٢٠١٥-٢٠١٤فيما يتعلق بالمعدل طوال فترة السنتين 

المساهمات المقدمة إلى الصندوق إلى مستوى األجر الداخل في 
وترد الزيادات السنوية . حساب المعاش التقاعدي لكل درجة

المرتبطة بالتضخم المتوقع في نيويورك في تقديرات الفترة 
٢٠١٥-٢٠١٤. 
ُخصص اعتماد : تكاليف الموظفين المشترآة األخرى  .٣٤٥

للزيادات في الحد األقصى المسموح به بالنسبة إلى منح التعليم 
مناطق / فيما يخص النفقات التي يجري تكبدها في بعض بلدان

في المائة، استنادًا  ٦٫٠و ٢٫٩العمالت المحددة والتي تتراوح بين 
نة الخدمة المدنية الدولية إلى إلى التوصيات التي رفعتها لج

 .الجمعية العامة لألمم المتحدة
أدرجت تقديرات التضخم في جنيف، : فئة الخدمة العامة   .٣٤٦

، في الرواتب المتوقعة لموظفي الخدمة ٣٣٤آما جاء في الفقرة 
وقد أدى استمرار النزعة في خفض عدد الموظفين . العامة

ماد أدنى لتغطية المعينين بصفة غير محلية إلى تخصيص اعت
 .إعانات المغتربين، من قبيل إجازة زيارة الوطن

وبالنسبة لموظفي فئة الخدمة العامة، ما زال األجر الداخل  .٣٤٧
في حساب المعاش التقاعدي المكافئ الدوالري لمجموع الراتب 
اإلجمالي المحلي، وأي عالوة لغوية أو أية بدالت اغتراب 

أسعار صرف الدوالر  ومن شأن أي تغير في. مستحقة الدفع
األمريكي مقابل الفرنك السويسري أن يؤثر في تكاليف اشتراآات 

 .المنظمات بالدوالر األمريكي
وجرى استخدام سلم األجور األحدث عهدًا في آل موقع  .٣٤٨

بالنسبة إلى موظفي الخدمة العامة في الميدان، ووضعت 
الر االعتمادات والتكييفات بما يسمح بتقدير معدل التضخم بدو

 .الواليات المتحدة

  التكاليف غير المتعلقة بالموظفين

  السفر في مهام رسمية □
لم ُيخصص أي اعتماد بشأن الزيادات في تكاليف بطاقات  .٣٤٩
آما جرى اعتماد زيادات لبدالت اإلقامة لتعكس الزيادات . السفر

الحقيقية لمعدالت بدل اإلقامة اليومي، التي أقرتها اللجنة الدولية 
مدنية في مختلف المواقع التي تعمل فيها منظمة العمل للخدمة ال
وتتصل زيادات التكلفة المتوقعة فقط بسفر أعضاء مجلس . الدولية

اإلدارة ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
 .والمشارآين في االجتماعات القطاعية والتقنية

  مصروفات التشغيل العامة □
أن أسعار الوقود ظلت آثيرة  بالرغم من: زيت الوقود  .٣٥٠

في المائة في  ١٫٣٦التقلب وغير أآيدة، تم إدراج زيادة بنسبة 
  .٢٠١٥-٢٠١٤توقعات الميزانية للفترة 

استخدمت المعدالت التي قدمها  في جنيف،: مرافق أخرى  .٣٥١
في المائة للمياه  ٠٫٨الموردون المحليون للسماح بزيادة بنسبة 

وبالنسبة للمواقع الميدانية، . للكهرباءفي المائة  ٠٫٤وزيادة بنسبة 
من المفترض أن تزيد معدالت تكاليف المياه والكهرباء وفقًا 

 .للمعدل المحلي للتضخم بموجب توقعات صندوق النقد الدولي

خصصت اعتمادات لتغطية الزيادات التعاقدية : اإليجار  .٣٥٢
اب في اإليجار والتكاليف المتزايدة في أعقاب تغيير المواقع ألسب

 .أمنية أو ألسباب أخرى

  لوازم الورق والطباعة والمجالت الدورية والصحف □

. تم تطبيق زيادات التضخم المحلي على اللوازم المكتبية .٣٥٣
ويتواصل ارتفاع تكلفة المواد البحثية والموارد، وال سيما 
المجالت واالشتراآات بواسطة اإلنترنت، بمعدل أعلى بكثير من 

دت الكتب والمجالت وغيرها من وقد ازدا. التضخم العام
 .في المائة ١٢االشتراآات بمتوسط سنوي قدره 
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  الزماالت والمنح ومشاريع التعاون التقني  □
  في الميزانية العادية

تتضمن أنشطة التعاون التقني في الميزانية العادية مكونات  .٣٥٤
وأفضت الزيادات المتوقعة . في الميدان وفي المقر على السواء

االستناد إلى معدالت التضخم في الموقع إلى زيادة في التكاليف ب
وقد زاد االعتماد بشأن المساهمات . في المائة ٣٫٩متوسطة بنسبة 

لتغطية المكونات غير المتصلة بالموظفين من مكونات اإلسهام 
في مرآز البلدان األمريكية للبحوث والتوثيق بشأن التدريب 

ية التضخم المحلي في المائة سنويًا لتغط ٧٫٦ المهني بنسبة
ونظرًا إلى أّن تكاليف التدريب تشمل . بالدوالرات في أوروغواي

بصورة رئيسية عناصر السفر والمشورة والطباعة، فقد جرى 
تطبيق معدالت التضخم المتصلة بكل عنصر من هذه العناصر 

ونظرًا إلى أن . في تحديد مستوى الزيادة في التكلفة لهذا البند
يطاليا، بالدوالر األمريكي، آان أقل مما آان معدل التضخم في إ

متوقعًا خالل العامين األخيرين، لم يكن من الضروري اعتماد 
زيادات في التكاليف بالنسبة إلى زيادة فترة السنتين في مرآز 

 .تورينو

  التكاليف األخرى غير المتعلقة بالموظفين □
جرى تعديل آافة المصروفات األخرى غير المتعلقة  .٣٥٥

ين، تمشيًا مع معدالت متوسط التضخم السنوي المنطبقة بالموظف
 .على المنطقة الجغرافية المعنية

  بنود أخرى في الميزانية
إّن العنصر األهم في الزيادات في التكاليف يعود إلى العدد  .٣٥٦

المتزايد للمتقاعدين وإلى الحصة التي ينبغي للمنظمة دفعها 
ر أن تزيد هذه الفئة ويقّد. للتأمين الصحي بعد توقفهم عن العمل

  .مليون دوالر أمريكي ٢٫٩من التكاليف بما يعادل 
 ٥٥٫٠٠٠ بمقدار الحسابات مراجعة تكاليف وازدادت .٣٥٧
وقد . الخارجي الحسابات مراجع تقدير إلى استنادًا أمريكي دوالر

خصص في صندوق المدفوعات الخاصة اعتماد للزيادات في 
يسري لمراعاة فرنك سو ٢٦ ٠٠٠ التكاليف مقداره قرابة

التحرآات في األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي منذ آخر 
والقيمة . ١٩٩٦استعراض للمساهمة في الميزانية العادية في عام 

 ٢٣٢٫٠٠٠االسمية لهذه المساهمة المقترحة لفترة السنتين تبلغ 
  ).أمريكي دوالر ٢٧٦٫٠٠٠قرابة (فرنك سويسري 

أيضًا المساهمات " يزانيةبنود أخرى في الم"ويشمل باب  .٣٥٨
في األنشطة اإلدارية المشترآة في إطار منظومة األمم المتحدة 

أي لجنة الخدمة المدنية الدولية، اللجنة رفيعة المستوى بشأن (
اإلدارة، مجلس الرؤساء التنفيذيين، وحدة التفتيش المشترآة 

 الميزانية تقديرات استخدمت وقد.). التابعة لألمم المتحدة، الخ
 مع التقديرات، هذه توفرت حيثما آأساس، الهيئات بهذه الخاصة
 العام التضخم معدل أساس على التكاليف في الزيادات حساب

 تعديالت إلى الهيئات، باإلضافة مختلف مواقع في المفترض
  .المشارآة الوآاالت على التكاليف توزيع في طفيفة

  التأمين الصحي للموظفين
مة في صندوق التأمين الصحي إّن معدل األساس للمساه .٣٥٩

يناير / للموظفين بقي على حاله منذ األول من آانون الثاني
وبعد استعراض تاريخ اإلنفاق واالتجاهات االقتصادية . ٢٠٠٦

 ٢٠١٥-٢٠١٤والديمغرافية، ُيقترح زيادة معدل األساس للفترة 
في  ٣٫٣في المائة، وبالتالي يزيد هذا المعدل من  ٧٫٥٢بنسبة 
وستظل . في المائة ٣٫٥٥من األجر أو معاش التقاعد إلى المائة 

آلفة تغطية التأمين الصحي متقاسمة بحصص متساوية بين 
والزيادات . األشخاص المؤمن عليهم والمنظمات التي تستخدمهم

في التكاليف الوارد وصفها آنفًا في هذا الملحق، تشمل أثر معدل 
مليون دوالر أمريكي  ٣٫١األساس الجديد، الذي يصل إجماله إلى 

مليون دوالر للموظفين العاملين محسوبة ضمن  ١٫٠(تقريبًا 
مليون فيما يتعلق بالمتقاعدين تحت باب  ٢٫١تكاليف الموظفين و

  ").بنود أخرى في الميزانية"
وتظل مالءة صندوق التأمين الصحي للموظفين مكفولة  .٣٦٠

آانون  ٣١من خالل صندوق ضمان يفترض أن يبلغ بحلول 
في المائة من النقطة  ١٢، ما يقل قليًال عن ٢٠١٣ديسمبر / ولاأل

الوسيطة بين مستوى الحد األدنى والحد األقصى القانوني، 
) مليون دوالر أمريكي ٢٥٫٢أو (في المائة  ٣٦لينخفض إلى 

. ٢٠١٥ديسمبر / آانون األول ٣١تحت النقطة الوسيطة بحلول 
لمائة تهدف إلى في ا ٧٫٥٢والزيادة في معدل األساس بنسبة 

د صندوق الضمان عند النقطة الوسيطة يضمان أن يبقى رص
  .خالل فترة السنتين القادمة

إّن الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية والتحوالت  .٣٦١
الديمغرافية في صفوف األشخاص المضمونين في الصندوق، 

/ آانون األول ٣١وفي . تؤثر بشكل أساسي في النتائج التشغيلية
، آان صندوق التأمين الصحي للموظفين يضم ما ٢٠١١ديسمبر 
في  ٣٢٫٦شخصًا، يشكل المتقاعدون نسبة  ١٣ ٩٨١ مجموعه

ومعدل الموظفين العاملين إلى المتقاعدين قد انخفض . المائة منهم
 ١٫٤٨في المائة خالل السنوات العشر الماضية، من  ١٣٫٥بنسبة 

عي أن ومن الطبي. ٢٠١١في عام  ١٫٢٨إلى  ٢٠٠٢في عام 
تكون نسبة طلبات تسديد الفواتير إلى اإليرادات، أدنى بكثير 
بالنسبة إلى الموظفين العاملين منها بالنسبة إلى المتقاعدين 

واألثر ). ٢٠١١في المائة عام  ١٤١٫٠في المائة مقابل  ٥٨٫٠(
المالي لهذا التحول الديمغرافي، بالترافق مع زيادة تكاليف الرعاية 

التعويض عنه بزيادة المساهمة المصاحبة للنمو الصحية، لم يتم 
  .في اإليرادات التي تقوم عليها عملية تقييم المساهمات

والتكييف المقترح لمعدالت المساهمة يتطرق إلى  .٣٦٢
احتياجات المالءة فيما يتعلق بالمشارآين من منظمة العمل الدولية 

وقد أجرى المكتب مناقشات مع االتحاد الدولي . فحسب
ت، وهي المنظمة الشريكة األخرى، فيما يتعلق بالتدابير لالتصاال

الواجب اتخاذها للتصدي للعالقة السلبية القائمة بين المساهمات 
واإلعانات بالنسبة إلى موظفي االتحاد الدولي لالتصاالت 
والمتقاعدين، لتجنيب منظمة العمل الدولية استقطاع إعانة من 

  .ميزانيتها العادية
ين أقساط التأمين الصحي والمساهمات من وتظهر مقارنة ب .٣٦٣

جانب المنظمات المستخدمة من داخل منظومة األمم المتحدة 
وخارجها على حد سواء، أّن أقساط منظمة العمل الدولية تبقى 

وتظهر المقارنة آذلك أّن حصة منظمة العمل الدولية، . تنافسية
 في المائة من ٥٧٫٠باعتبارها منظمة مستخدمة، التي تبلغ 

إجمالي أقساط التأمين الصحي في صفوف المتقاعدين 
في  ٦٢٫٦والمشارآين العاملين، أقل بكثير من المتوسط البالغ 

  .المائة
وتواصل لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي للموظفين  .٣٦٤

وعلى وجه . الترآيز على احتواء تكاليف الرعاية الصحية
ية الخصوص، يستمر الصندوق في التعاون مع منظمات دول

أخرى مقرها في جنيف، بغية التفاوض معًا بشأن اتفاقات 
التكاليف مع المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات 

في المائة من  ٦٧٫٠الموجودة في جنيف، التي تشمل زهاء 
وسيتوسع نطاق هذا التعاون إلى االتفاقات مع . التكاليف

ون ذلك مبررًا المستشفيات والعيادات في أماآن أخرى، حيثما يك
 .بحجم االستشفاء الداخلي
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 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 العادية الميزانية - الجزء األول 
 أجهزة رسم السياسات
 283 618 16- 248 11--406 24253 574 2 982 633 6481 75759 285 1312-2012 مؤتمر العمل الدولي

2014-1512 285 75759 6481 633 982 2 574 24253 406--11 248 -16 618 283 
 784 873 6- ----212 113 -345 577 2273 183 133-2012 مجلس اإلدارة

2014-153 183 2273 577 345- 113 212---- -6 873 784 
 223 370- ----465 24 271 090108 39751 13186-2012 االجتماعات اإلقليمية الرئيسية

2014-15186 39751 090108 271 24 465---- -370 223 
 796 081 4- 044 69---- 901 2938 55821 982 133-2012 القانونية الخدمات

2014-153 982 55810 6868 901 ----59 738 -4 061 883 
 239 348 65- 641 996-005 138229 086191 228 1 499 436 7241 14638 228 1361-2012 خدمات العالقات واالجتماعات والوثائق

2014-1561 065 04938 7241 436 499 1 228 086166 240253 903-880 903 -65 069 404 

 325 292 093 933 076 00501 544229 005244 940 3 653 187 1003 748 0853 866 1380-2012 مجموع أجهزة رسم السياسات
2014-1580 702 9883 737 4933 187 653 3 940 005219 646253 9030951 889 092 993 577 

 البرامج التقنية
 374 450 57- 645 288 3-479 217392 219- 687 135 0636 367 2831 047 1346-2012 العمالة

2014-1546 699 7341 375 0156 392 743 20 00030 000280 000-3 136 583 -57 934 075 
 175 013 41- 874 130 2-794 65952 34425 27 948 605 2162 340799 371 1335-2012 يةالحماية االجتماع

2014-1536 173 408819 4811 504 387 34 32926 15856 502-2 389 215 -41 003 480 
 839 441 32- 076 656 1-548 18421 98411 823 2 760 449 6561 631301 177 1326-2012 الحوار االجتماعي

2014-1526 164 827276 9941 372 599 2 842 93211 18414 600-1 491 605 -32 174 741 
  المعايير والمبادئ والحقوق األساسية 

 989 340 44- 487 137 2-846 33-196 4 984 680 1005 002 3761 482 1335-2012 في العمل
2014-1537 606 5951 115 3373 356 329 4 19615 00053 846-2 119 135 -44 270 438 
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 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
 531 241 9- 390 270 2-936 11-- 576 57888 051344 526 136-2012 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

2014-156 526 050344 578102 801 --11 936-2 256 166 -9 241 531 
 448 331 22- 207 569 6-776 4-- 895 954656 616796 303 1314-2012 األنشطة الخاصة بالعمال

2014-1514 132 293796 954691 256 --4 776-6 534 845 -22 160 124 
 075 628 68- 954 389 1-314 835295 431 9611 892 659 454 5456 807968 194 1357-2012 القدرات المؤسسية

2014-1557 294 5011 363 5484 825 717 981 8741 402 749309 800-1 943 727 -68 121 916 
 495 128 7- 495 128 7---- ---13-2012 المعهد الدولي للدراسات العمالية

2014-15--- ----7 128 495 -7 128 495 
  التدريب الدولي التابع لمنظمة  مرآز

 672 746 8- 672 746 8---- ---13-2012 العمل الدولية، تورينو
2014-15--- ----8 746 672 -8 746 672 

 226 493- ----- 235 9914 488-13-2012 احتياطي االجتماعات التقنية
2014-15-438 9914 235 ----- -443 226 

 926 556 1- 131 520---- 019 510-776 13526-2012 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث
2014-15--- ----1 700 000 -1 700 000 

 750 372 0293 931 837 693035 895812 687 4851 748 3 763 586 10323 069 8806 629 13221-2012 مجموع البرامج التقنية

  2014-15224 597 4086 530 89818 250 067 3 883 3311 485 091731 460037 446 443 0292 924 698 
 األقاليم

 632 119 89679 65 985 063 9-196 461612 281369 070 8 482 533 7405 303 5911 100 1354-2012 البرامج في أفريقيا
2014-1552 668 4761 173 2092 804 582 12 247 906369 461612 196-9 177 906 65 89679 119 632 

 042 299 64- 170 583 7-376 541196 069217 070 5 516 818 3662 004980 433 1347-2012 البرامج في األمريكتين
2014-1547 248 1571 486 995896 150 6 489 266199 895206 484-7 772 095 -64 299 042 

 100 540 16- 579 054 2-232 85977 47173 136 1 389 225 0331 537445 527 1311-2012 البرامج في الدول العربية
2014-1512 043 539505 000518 331 1 167 584158 50053 000-2 094 146 -16 540 100 

 239 798 71- 779 729 6-712 650203 219525 834 6 069 925 8984 912982 596 1351-2012 الهادئالبرامج في آسيا والمحيط 
2014-1552 680 7411 083 5173 405 999 7 089 756538 850577 162-6 948 990 -72 325 015 
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 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 822 704 24- 277 491 1-860 1801 94511 127 1 599 643 9901 971257 170 1320-2012 البرامج في أوروبا وآسيا الوسطى
2014-1520 950 879332 901216 608 1 480 33346 97655 932-1 621 193 -24 704 822 

 835 461 896256 65 790 922 376026 091 6911 197 9851 238 22 055 146 02716 970 0153 829 13184-2012 مجموع األقاليم

  2014-15185 591 7924 581 6227 841 670 28 474 8451 313 6821 504 774027 614 330 65 896256 988 611 
 خدمات الدعم

 920 835 70740 188 650 380-057 963 1-664 252 4 302 934 27411 26683 033 1322-2012 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2014-1523 694 764100 0006 507 501 11 100 000-1 961 760-353 921 -43 717 946 

 071 746 25- 743 96-587 37888 57633 134 19 216 730435 84116 940 135-2012 إدارة المرافق
2014-156 025 03016 730435 216 18 573 42733 37888 587-91 784 -25 264 152 

 451 277 33- 138 349--222 137178 094 6 007 752 3-947 903 1322-2012 لخدمات المرآزية واألمن والبروتوآولا
2014-1523 326 462190 000987 086 7 246 313338 22265 000-590 776 -32 743 859 

 747 179 3- 323 48-587 6-559 26 786 30613 18622 062 133-2012 المشتريات
2014-153 038 37725 000- 15 772-3 897-81 699 -3 164 745 

 189 039 707103 188 854 2310874 058 6002 936211 507 29 311 135 31016 240122 940 1353-2012 مجموع خدمات الدعم

  2014-1556 084 633331 7307 929 803 36 935 512371 6002 119 24401 118 180 0104 890 702 

 774 873 603652 254 575 635 300063 962 1863 097 4063 495 55 129 868 44055 161 13510 399 13460-2012 مجموع األهداف االستراتيجية

  2014-15466 273 83311 444 25034 021 540 69 293 6883 170 3734 355 478066 178 953 65 896654 804 011 
 خدمات اإلدارة

 213 374 10- 756 148-305 77619 31316 734 684 32689 053258 107 139-2012 اإلدارة العامة
2014-157 640 153258 32689 684 734 31316 77619 305-128 673 -8 887 230 

 744 835 1- 690 74---648 2 739 07149 59678 630 131-2012 حنائب المدير العام، اإلدارة واإلصال
2014-151 630 59673 61049 739 2 648---71 074 -1 827 667 

 222 160 27- 960 772 3-422 3039 8248 109 022 591 0181 673148 520 1321-2012 تنمية الموارد البشرية
2014-1522 471 453173 138709 700 186 4678 3039 422-3 490 995 -27 049 478 

 458 297 19- 571 334-891 11-626 32 839 419197 11237 683 1318-2012 الخدمات المالية
2014-1518 676 40135 000145 278 69 500350--278 196 -19 204 725 
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 495 550 5- 604 88-353 41-541 21 015 906167 07648 183 135-2012 البرمجة واإلدارة
2014-155 314 77048 90628 566 21 541-31 353-79 019 -5 524 155 

 132 218 064 581 419 97104 07981 95225 900 299 095 7402 510570 124 1356-2012 مجموع خدمات اإلدارة

  2014-1555 733 373588 9801 022 967 1 014 46925 42960 08004 047 957 062 493 255 

 اإلشراف والتقييم
 105 882 2- 123 46---- 465 333150 1847 678 132-2012 المراجعة الداخلية للحسابات واإلشراف

2014-152 697 89834 70357 169 29 323-9 054-40 468 -2 868 615 
 185 416- ----- -921 264126 13289-2012 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشراف

2014-15236 039143 42636 720 ----- -416 185 
 269 243- 998 2---- 746 65-525 13174-2012 المهام المتعلقة باألخالقيات

2014-15174 525-65 253 ----2 618 -242 396 
 445 193 3- 052 45---- 359 655489 37962 596 132-2012 التقييم

2014-152 449 75262 655632 043 ----36 746 -3 181 196 

 004 735 06 173 000094 570 909705 352196 738 135-2012 مجموع اإلشراف والتقييم

  2014-155 558 214240 784791 185 29 32309 054079 832 06 708 392 
 896 133 51847 492 31 767 173 9951 814 8-000 95372 4 631 343 3401 6925 226 134-2012 اعتمادات الميزانية األخرى

2014-154 226 6925 3401 463 631 4 95372 0008 814 9951 173 767 31 492 51847 253 896 
 917 302 7-- ----- --917 302 7-13-2012 تسوية تجدد الموظفين

2014-15-7 302 917-- ----- --7 302 917 

 214 950 121856 747 31 029 400 99570 814 2768 273 8094 438 3163 341 60 282 200 52963 682 85714 051 13600-2012 مجموع الجزء األول

  2014-15605 192 18316 016 84740 486 976 74 282 4383 487 4484 678 5158 814 99572 432 398 31 558 414856 950 214 
 المصروفات الطارئة -الجزء الثاني 

 000 000875 875 ----- ---13-2012 المصروفات الطارئة
2014-15--- ----- 875 000875 000 
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 صندوق رأس المال العامل -الجزء الثالث 
 0- ----- ---13-2012 صندوق رأس المال العامل

2014-15--- ----- -0 

 214 825 121857 622 32 029 400 99570 814 2768 273 8094 438 3163 341 60 282 200 52963 682 85714 051 13600-2012 )الثالثإلى األول من األجزاء (المجموع 

  2014-15605 192 18316 016 84740 486 976 74 282 4383 487 4484 678 5158 814 99572 432 398 32 433 414857 825 214 
  االستثمارات المؤسسية  -الجزء الرابع 

 ةوالبنود اإلستثنائي

 786 794 3- 786 794 3---- ---13-2012 المرافق األساسية
2014-15--- ----3 794 786 -3 794 786 

 786 794 03 786 794 00003 13000-2012 مجموع الجزء الرابع

  2014-15000 00003 794 786 03 794 786 

 000 620 121861 622 32 815 194 99574 814 2768 273 8094 438 3163 341 60 282 200 52963 682 85714 051 13600-2012 )األجزاء من األول إلى الرابع(موع مج

  2014-15605 192 18316 016 84740 486 976 74 282 4383 487 4484 678 5158 814 99576 227 184 32 433 414861 620 000 
إعادة تقدير 

 070 011 537864 355 35 279 890 99577 814 0278 736 5794 817 4503 640 76 659 833 37040 401 17416 521 599 التكاليف
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  موجز عن موارد التعاون التقني في الميزانية العاديةموجز عن موارد التعاون التقني في الميزانية العادية
 

 ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

  المعاد تقديرها ( )٢٠١٣-٢٠١٢دوالر للفترة بالسعر الثابت لل(  
 ))بدوالر الواليات المتحدة(

 002 333 4302 245 7592 497 2 العمالة
 129 288 7781 239 0971 379 1 الحماية االجتماعية
 236 142 3611 099 9011 222 1 الحوار االجتماعي

 989 429 3131 376 9751 530 1 المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
 447 242 2742 158 2742 158 2 األنشطة الخاصة بأصحاب العمل

 598 721 8315 506 8315 506 5 األنشطة الخاصة بالعمال
 374 856120 856115 115 المساواة بين الجنسين

 259 158109 158105 105 اإلحصاءات
 300 766 0001 700 5601 512  ثلثالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الم

 233 381 6348 066 6348 066 8 البرامج في أفريقيا
 514 749 2364 571 2364 571 4 البرامج في األمريكتين

 869 925 5791 853 5791 853 1 البرامج في الدول العربية
 177 858 2845 638 2845 638 5 البرامج في آسيا والمحيط الهادئ

 123 115 2661 073 2661 073 1 برامج في أوروبا وآسيا الوسطىال

  36 232 41036 750 00038 183 250 

 
 

 
 

  
 
  
 
  
 
  


