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  تنفيذي موجز
باإلصالح والتدعيم، فقد تسّلم المدير العام الجديد مهامه في األول  ٢٠١٣-٢٠١٢اتسمت فترة السنتين 

وأعيد تنظيم وظائف وهيكليات اإلدارة العليا في مقر منظمة العمل الدولية  ٢٠١٢أآتوبر / من تشرين األول
نتائج البالغ ساريًا مع األهداف االستراتيجية األربعة وال ٢٠١٥-٢٠١٠وظل إطار السياسة االستراتيجي للفترة 

-٢٠١٤المحددة للفترة البالغة نتيجة، على الرغم من أّن العمل األولي بشأن مجاالت األهمية  ١٩عددها 
  . ٢٠١٣آان قد اسُتهل في عام  ٢٠١٥

جمعت بين  ،المهمة المعارف وخالل فترة السنتين، قدمت منظمة العمل الدولية مجموعة من منتجات
البيانات األساسية بشأن العمالة والحماية االجتماعية والحقوق األساسية، مقترنة بتحليل السياسات التي تعزز 
هذه االتجاهات، وبين التوصيات عن المزيد الذي يمكن القيام به، باالستناد إلى معايير العمل الدولية للمنظمة 

  .واإلرشاد الذي توفره هيئات اإلدارة السديدة

وقد شارآت منظمة العمل الدولية بنشاط في المشاورات العالمية بشأن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
، والسيما في المناقشات حول دور سياسات العمالة والحماية االجتماعية في الحد من الفقر ٢٠١٥لما بعد عام 

  .في الماضي والمستقبل

 ١٥٠نتيجة قطرية في  ٨٠٠لعمل الدولية أآثر من ، حققت منظمة ا٢٠١٣- ٢٠١٢وعلى مدى الفترة 
تحقق ما ال يقل عن ثالث قد و. دولة عضوًا، أي بما تجاوز ثلث عدد األهداف المحددة في بداية فترة السنتين

وآسيا ) في المائة ٢٦(دولة عضو تقريبًا، وتحقق ثلث النتائج في أفريقيا، تليها األمريكتان  ١٠٠نتائج في 
مؤشرًا األهداف المنشودة أو تخطاها، وهو يمثل  ٣٦مؤشرًا، حقق  ٥٠ومن  ).في المائة ٢٢( والمحيط الهادئ

  .في المائة ٧٢معدل انجاز قدره 

النتائج وبحسب األقاليم،  مؤشرات وترد تفاصيل النتائج المستهدفة التي تستوفي معايير القياس بحسب
 :ويظهر ذلك أّن النتائج مقدمة على شكل. وهي مصنفة استنادًا إلى النتائج المقسمة إلى خمس فئات عامة

، يؤدي فيها مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل )في المائة ٢٦(مقاييس بناء قدرات الهيئات المكونة 
؛ الخدمات )في المائة ٢٢(دمات االستشارية لوضع السياسات العامة الدولية في تورينو دورًا قياديًا؛ الخ

؛ الدعم المقدم إلى البرامج )في المائة ٢٤(االستشارية القانونية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمعايير العمل الدولية 
معايير العمل الدولية (وتستأثر نتيجتان ). في المائة ١١(؛ الدعم المقدم لجمع البيانات وتحليلها )في المائة ١٧(

في المائة من مجموع  ٥٥في المائة من مجموع النتائج، وهناك خمس نتائج تمثل  ٣٢بنسبة ) وعمل األطفال
آل إقليم من األقاليم الخمسة، في عن تلك النتائج جوهر ويرد ملخص ل .نتيجة بما تبقى ١٤النتائج، وتستأثر 

عرضًا مواضيعيًا للنتائج المحققة في مختلف البلدان  ١٢ق وفي لمحة عامة عن ثالثة برامج قطرية للعمل الالئ
  .واألقاليم

واإلدارة السليمة للميزانية وترتيبات اإلشراف المتينة سادت الخدمات التي تقدمها منظمة العمل الدولية 
ضافة إلى ن الميزانية العادية، باإلممليون دوالر أمريكي  ٦٤٦٫٥إلى الهيئات المكونة والمقيسة بمبلغ قدره 

مليون دوالر أمريكي  ٢٢مليون دوالر أمريكي من التمويل الطوعي من خارج الميزانية ومبلغ  ٤٤٤مبلغ 
  .آمساهمات في الحساب التكميلي للميزانية العادية

ًا مع ترافقواتسمت خدمات منظمة العمل الدولية بفعالية أآبر عندما آان التحليل القائم على البينات م
وآان نطاق . تعزيز قدراتها على رسم معالم السياسات والمؤسساتلدمة إلى الهيئات المكونة، الخدمات المق

ستلزم يوعادة ما . التعاون أآبر عند العمل من خالل شراآات متينة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي
تعذر منطقيًا اإلبالغ عن وإن آان من المنتائج يعتد بها أآثر من عامين للوصول إلى مرحلة النضوج، تحقيق 
  .   هذه النتائج خالل فترة سنتين جميع

االتساق على مستوى منظومة األمم المتحدة من عملية واصلت منظمة العمل الدولية مشارآتها في لقد و
بلدًا من  ١٦المشارآة في إرشادها، في ية أو عخالل إرشاد البرامج المشترآة بشأن العمالة والحماية االجتما

وجرى تدعيم وظيفة التقييم بثلث إجمالي ". توحيد األداء"بلدًا والتي تتبع نهج  ٣٥دان البالغ عددها البل
  .مة خالل هذه الفترةالمشاريع النشطة في مجال التعاون التقني المقّي
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واسُتهل عدٌد من اإلصالحات لتعزيز الفعالية التنظيمية في مجاالت من قبيل إدارة الموارد البشرية 
وتطوير قدرات الموظفين واعتماد مرآزية وظائف المعلومات والتكنولوجيا ومعالجة الوثائق واالتصاالت 

وأنشئ مرفق لدعم وأجري استعراض مفصل للعمليات الميدانية التي يضطلع بها المكتب؛ . الداخلية
يونيه / نهج أآثر فعالية بشأن سير أعمال مؤتمر العمل الدولي في حزيران اختبارالمجموعات الحكومية، وتم 

  .  اإلصالحات المستمرة لهيئات اإلدارة السديدة مكاسب يعتد بها من حيث الفعالية ثمرتوقد أ. ٢٠١٣
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  مقدمة
نتعاش االعالمية والعمالة بطء ال نفذت منظمة العمل الدولية برنامجها في سياق، ٢٠١٣-٢٠١٢في الفترة  .١

واليد العاملة والحالة االجتماعية على صعيد العمالة في أوضاعها  اتوقد شهدت آافة األقاليم تغير. قتصادياال
بتزايد وقد تسبب التوترات الناجمة عنها . وإن بوتيرة مختلفة وأشكال متباينةألزمة العالمية، اآثار ذيول بسبب 
عمالة الشباب أو العمالة الجيدة أو تغطية الحماية ب تعلق األمرلعدالة االجتماعية، سواء اأهمية  بروز

جتماعي على االحوار الاالجتماعية أو االمتثال للوائح العمل أو القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري أو 
الحكومات ومنظمات أصحاب العمل  آما اشتدت طلبات. المستويين الوطني والقطاعي وعلى مستوى المنشأة

يجاد حلول فعالة تتكيف مع الظروف اإلقليمية والقطرية، واضعة بذلك ضغوطًا جمة على ومنظمات العمال إل
  .لها االستجابةقدرة منظمة العمل الدولية على 

تنفيذ وهو يستعرض . ويقَدم هذا التقرير إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ومن ثم إلى مؤتمر العمل الدولي .٢
، تمشيًا مع البرنامج والميزانية لفترة السنتين وإطار ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 

  .السياسة االستراتيجي

بشأن  ٢٠١٢مارس / يستند مباشرة إلى المناقشة التي أجراها مجلس اإلدارة في آذار ًاجديد ًاالتقرير نسقيقدم و .٣
حاب العمل والعمال في طالبت مجموعات الحكومات وأص آنذاك،. ٢٠١١-٢٠١٠تقرير تنفيذ البرنامج للفترة 

األداء  قاييسمجلس اإلدارة بإتاحة المزيد من المعلومات بشأن التقدم المحرز خالل فترة السنتين مقابل م
وُينظر إلى هذه المعلومات على أنها أساسية لتمكين مجلس اإلدارة من الوفاء بدوره آامًال في مجال . الرئيسية

  .اإلدارة السديدة

ة المكتب إلى تحقيق ادخارات فعالة من خالل خفض الحجم اإلجمالي للوثائق المعدة آما دعا مجلس اإلدار .٤
من تقارير السنوات  أقل حجمًا بكثير ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  التنفيذوعليه، فإّن تقرير . لهيئات اإلدارة السديدة

 ى الموقع التاليمن المعلومات اإلضافية التكميلية المتاحة على شبكة اإلنترنت عل وفرةوهناك . الماضية
)www.ilo.org/program( ويشار إليها بشكل مناسب في مختلف أجزاء التقارير.  

وسهولة قراءته واتساقه، مع التشديد  هلتقرير الجديدة إلى إدخال تحسينات من حيث طولاهيكلية  تسعى، عليهو .٥
والهدف العام من ذلك هو االنتقال من تعداد آلي لألهداف . على الدروس المستخلصة والمعالم البارزة المختارة

  .المحققة إلى نهج أآثر تحليًال يستعرض الدعائم والمحددات الرئيسية التي تفضي إلى تحقيق نتائج متكاملة

  .و المشار إليه فيما يليوالتقرير منظم على النح .٦

تحت أربعة عناوين فرعية، يشير آل عنوان إلى  مجملهيجمع المعلومات المتعلقة باألداء في  األولالجزء  .٧
  :مستوى من النتائج

يقدم لمحة عامة سريعة عن التطورات الرئيسية  مكون من اتجاهات مختارة في عالم العمل، يجزء سياق  .١
 .حسب اإلقليمباالجتماعي،  السياقووالعمل في مجال العمالة 

هذا القسم األهداف القطرية  جمعي .النتائج المحرزة من خالل الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية  .٢
ويستكمل ذلك  ،نتائج إطار السياسة االستراتيجي ضمن جميع ٢٠١٣- ٢٠١٢المحققة في الفترة 

 .الرئيسيةالمعارف بمعلومات بشأن منتجات 

يستعرض هذا الجزء الموارد والُنظم واإلجراءات المطبقة : لية التشغيلية في منظمة العمل الدوليةالفعا  .٣
 .لتحقيق النتائج المبلغ عنها

 في إطاريستعرض هذا الجزء التقدم المحرز : الفعالية على المستوى التنظيمي في منظمة العمل الدولية  .٤
ارة السديدة الفعالة والناجعة لمنظمة العمل الدولية وإدارة نتائج التنظيم والدعم واإلدارة، من حيث اإلد

 موارد منظمة العمل الدولية، سواء الموارد البشرية أو المالية أو تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
 .أو التعاون التقني، إلى جانب وظائف اإلشراف واالتصاالت
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وهو يعطي مضمونًا أآبر للنتائج من . ثناء تأدية نشاطهاأمثلة عن منظمة العمل الدولية أ الثانيويقدم الجزء  .٨
وهو . جرى االضطالع بها خالل فترة السنتينالتي رئيسية العمل المجاالت بعض خالل تسليط الضوء على 
  : يشمل ثالثة عناوين فرعية

 .جميعها الخمسة تشمل أقاليم منظمة العمل الدوليةبارزة ة معالم إقليمي  .٥

 .عن ثالثة برامج قطرية للعمل الالئق أمثلة توضيحية  .٦

  .خالل فترة السنتينالمنـّفذ مثاًال موضوعيًا عن نشاط منظمة العمل الدولية  ١٢سلسلة من   .٧

  األولالجزء 

 اتجاهات عالم العمل وسياق برنامج منظمة العمل الدولية  - ١
، نفذت منظمة العمل الدولية برنامجها في سياق اتسم بنمو اقتصادي ضعيف على ٢٠١٣و ٢٠١٢في عامي  .٩

الحاد الذي شهدته  االنكماشمن تدريجيًا وبشتى الطرق وتسعى جميع األقاليم إلى الخروج . مستوى العالم
جميعها حيث تسعى  ،ضجةوالناشئة والنامنها االقتصادات النامية  بطرق متغايرة في، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الفترة 

واليد العاملة وعلى مناسبة للتحديات المطروحة أمامها من حيث العمالة  اتجابستللتوصل إلى اجاهدة 
  .االجتماعي المستوى

العاملين في آسيا والمحيط الهادئ،  فقروعلى نقيض أفريقيا والشرق األوسط، يالحظ تراجع سريع في  .١٠
فقد تراجعت معدالت بطالة الشباب على نحو طفيف في آافة . با الوسطىأمريكا الالتينية والكاريبي، وأوروو

 في وتراجع عمل األطفال بشكل بارز. األقاليم، ما عدا في االقتصادات المتقدمة حيث ارتفعت تلك المعدالت
. وارتفعت نسب العمالة إلى السكان في بعض األقاليم في حين تراجعت في أقاليم أخرى. آسيا والمحيط الهادئ

في جميع األقاليم ما عدا  ًاطفيفتحسنًا نسب عدد النساء إلى عدد الرجال من حيث مشارآة اليد العاملة،  شهدتو
آما ارتفعت مصروفات الحماية االجتماعية آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي . في آسيا والمحيط الهادئ

 ٍوتقدم بطيء وغير متساعلى هذه االتجاهات  تّدلوبشكل عام، . بوتيرة أسرع في أفريقيا وفي الشرق األوسط
  .االنتعاش العالميضعف يعوقه  ،األقاليمفي 

مع تلك الواردة في سنة  ٢٠١٢هذه االتجاهات في مؤشرات محددة، تقارن بيانات عام  ١ويصف الجدول  .١١
مقارنة المستويات  دوناألقاليم  ضمنمرجعية سابقة تعود إلى اإلقليم نفسه، وبالتالي يشير إلى التقدم المحرز 

  .فيما بين األقاليم

  بحسب اإلقليماالجتماعي على الصعيد واليد العاملة وفي العمالة تجاهات اال  :١الجدول 
 )١٠٠=سنة األساسبالنسبة إلى التغير في النسبة المئوية (

آسيا والمحيط
 الهادئ

أفريقيا جنوب
 الصحراء

الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

الالتينية أمريكا  
 والكاريبي

رابطة الدول المستقلة
 وأوروبا الوسطى

االقتصادات  
 المتقدمة

أقل من دوالرين (الفقراء العاملون 
   )اليومأمريكيين في 

 )٢٠٠٠سنة األساس (

53.784.675.7 47.4 36.8  – 

 133.4  87.4 86.2 98.088.999.1)٢٠٠٠سنة األساس ( بطالة الشباب

   )عامًا ١٧- ٥(األطفال عمل 
 )٢٠٠٨سنة األساس (

68.490.7– 88.5 –  – 

   نسبة العمالة إلى السكان
 )٢٠٠٠سنة األساس (

94.4102.0105.3 105.9 105.0  96.9 

من حيث  ذآورإلى الاإلناث نسبة 
   العاملة قوىالفي مشارآة ال
 )٢٠٠٠سنة األساس (

94.5103.8111.7 112.9 100.4  106.4 

  مصروفات الحماية االجتماعية 
 )٢٠٠٠سنة األساس ( العامة

109.7159.0174.7 123.4 117.2  118.3 

 .إحصاءات منظمة العمل الدولية: المصدر
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وقد ). ١الشكل ( يعتد بهعلى االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، تم تسجيل تقدم  فيما يتعلق بالتصديقو .١٢
، على االتفاقيات األساسية ةحتملالماإلقليمية في المائة من التصديقات  ٧٠سجلت جميع األقاليم أآثر من 

 ًاوتظهر جميع األقاليم تقدم. من االحتماالت في المائة ٩٤مستويات تصديق تجاوزت منها ثالثة أقاليم  وحققت
بما ال يقبل  هذا التقدمويشير . في آسيا والمحيط الهادئمع حصول تقدم بوتيرة أسرع  ،٢٠٠٢عام مقارنة ب

من جانب الهيئات المكونة في  ،صكوك منظمة العمل الدولية والمبادئ التي تكرسهالإلى الدعم القوي الشك 
  .دولة عضوًا ١٨٥الدول األعضاء البالغ عددها 

  ٢٠١٣و ٢٠٠٢ التصديق على االتفاقيات األساسية، بحسب اإلقليم،  :١الشكل 

  
  .في منظمة العمل الدولية NORMLEXقاعدة بيانات : المصدر

 تصديقًا جديدًا، مما جعل المجموع يصل إلى ٢٥، سجلت منظمة العمل الدولية ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .١٣
  .في المائة من مجموع احتماالت التصديق ٩٠تصديقًا تمثل ما يزيد على  ١ ٣٥٣

أهداف ومبادئ منظمة العمل الدولية حاسمة في  وإقليميًا تعتبر فيه وتصف هذه اللمحة العامة سياقًا عالميًا .١٤
على نحو ما ينص عليه إعالن منظمة العمل  -  توجيه االقتصادات والمجتمعات نحو تحقيق المزيد من التوازن

يمكن فيها للمجتمعات أن تحقق أهدافها "الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، أي بيئة 
في بعض التقدم حيث أحرز  -  "المتعلقة بالتنمية االقتصادية ومستويات المعيشة الجيدة والتقدم االجتماعي

  .التحديات المترسخة والمستمرة خضّم

التعجيل بالتقدم نحو : حياة آريمة للجميع"وقدم األمين العام لألمم المتحدة مالحظة شبيهة في تقريره المعنون  .١٥
 ، الصادر في"٢٠١٥اإلنمائية لأللفية والنهوض بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام تحقيق األهداف 

من الضروري إنعاش الجهود من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية ": )A/68/202الوثيقة ( ٢٠١٣يوليه / تموز
في بلوغ تلك األهداف والسياسات والبرامج التي دفعت إلى تحقيق النجاح ... . ٢٠١٥لأللفية بحلول نهاية عام 

والتي يمكن أن تسهم في التعجيل بذلك تشمل التأآيد على النمو الشامل للجميع، وتوفير فرص العمالة الالئقة 
  ."والحماية االجتماعية

اإلقرار  :فقد اتسم بما يلي ٢٠١٣- ٢٠١٢منظمة العمل الدولية المساعدة في الفترة  أما السياق الذي قدمت فيه .١٦
، في سياق االنتعاش البطيء من األزمة العالمية؛ يد العاملةالعمالة والتماعية وتلك المتعلقة باالجالتحديات ب

المعلومات والمشورة والمساعدة للمضي قدمًا  للحصول علىدعم أهداف ومبادئ منظمة العمل الدولية؛ طلبات 
   .بشكل ملموس، استنادًا إلى أفضل التجارب والبراهين التجريبية المتاحة
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www  ١٩جداول مفصلة بالنتائج تقابل 
يبّين  ،في الملحق نتائجر من مؤشرات ال

وإجمالي  ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة ستراتيجي
  .السياسة االستراتيجي إطار ث التي يشملها

أنماط النتائج؛  تتماشى معومعلومات ئج؛ 
يستعرض واستراتيجيات النتائج؛  ي إطار

 ٦-٣و ٤-٣-٣جزاء األرد في تآما . ذه
ويستكمل ذلك المعلومات بشأن النتائج  .ها

عن  المزيد من التوضيحاتالمواضيعية، 

قوم بمقارنة مع األهداف لفترة السنتين وي
عضوًا في  دولة ١٥١نتيجة في  ٨٣٧عه 

دولة عضوًا عشر نتائج  ٢٣نتائج وحققت 
  . الالئق خالل فترة السنتين

وآسيا والمحيط  األمريكتان بنسبة الربع 
شكل ويعكس ذلك ب. وزيع اإلقليمي للنتائج

 -   أآبر من النتائج مقارنة بأي إقليم آخر

 

عدد األهداف المحددة في بداية فترة  ين
في  ٧٢ف أو تخطاها فيبلغ معدل اإلنجاز 

لعمل الدولية، التي تشمل النتائج المقارنة 

أفريقيا
33%

  قة

w.ilo.org/program شبكة اإلنترنت على الموقع التالي
ويرد وصف لكل مؤشر. نتائجمؤشرًا لل ٥٠صنفة حسب
ورة الكاملة من ست سنوات إلطار السياسة االسالمقابلة للد

المحققة بحلول نهاية فترة السنتين الثانية من الفترات الثالث

 الجزء من التقرير معلومات بشأن التوزيع الجغرافي للنتائ
فية ققضوء على بعض األدوات والمنتجات المهمة المح

من استراتيجيات النتائج هذ خلصةروس األساسية المست
ئق وتقييمهلبرامج القطرية للعمل الالاالنشاط المتعلق ب  عن

 األجزاءسيما  من هذا التقرير، وال الثانيالجزء يوفر و 
  .أدناه عروضةنتائج الم

  ة

و ،النتائج القطرية لفترة السنتين بحسب اإلقليم ٢لجدول
وتم تحقيق ما مجموع .لمسجلة خالل فترة السنتين الماضية

ن ثالثدولة عضوًا ما ال يقل عن  ٩٧وقد حقق ما يبلغ . ليم
الدول جميعها تتمتع ببرامج قطرية للعمل هذه قرابةوآانت

اتليه) قرابة ثلث المجموع(أفريقيا أآبر عدد من النتائج
التوأدناه  ٢الشكل  بينوي. سبة تقل عن الربع بنحو طفيف

تتمتع أفريقيا بعدد - زيع في عدد نتائج البرامج القطرية
  .شكل أعم بأآبر توزيع جغرافي للموارد

  قطرية بحسب اإلقليم

فترة السنتي والمسجلة خالل ٨٣٧البالغة  نتائج األهداف
منها األهداف ٣٦مؤشرًا، حيث حقق  ٥٠ من ثلثالما يفوق

بشأن معايير ال ١٨تجدر اإلشارة مع ذلك إلى أن النتيجة

األمريكتان
26%

 العربية
5%

آسيا والمحيط الهادئ
22%

أوروبا وآسيا الوسطى
14%

GB.320/PFA/1

4 

النتائج المحقق  - ٢

ترد على .١٧
مص ،نتيجة

األهداف 
األهداف ا

هذا قدموي .١٨
يسّلط الضو

بعض الد
معلومات
.المحرزة
النإجمالي 

النتائج القطرية  ١-٢

يلخص ال .١٩
والنتائج ال
آافة األقال
و: أو أآثر

وسجلت أ .٢٠
الهادئ بنس
آبير التوز
وتتمتع بش

النتائج الق  :٢الشكل 

تتجاوزو .٢١
السنتين بم

وت. المائة

الدول
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محدد في بداية فترة ، ٣٧عدده مقابل هدف (نتيجة  ١٢٥مقابل معايير القياس، أفادت عن  ١-١٨للمؤشر 
والنتائج . ، وإلى أن هذا األمر يؤدي إلى تحريف مجموع النتائج عندما يقارن بمجموع األهداف)السنتين
على نحو النتائج  تتدنى، حيث منهاباستثناء أربع  النتائجاألهداف فيما يتعلق بكافة  حتى تجاوزتأو  عادلت

 :، تجاوزت النتائج األهداف بشكل جلي، بما فيهاالنتائجوبالنسبة إلى عدد من . األهداف طفيف فحسب عن
بشأن السالمة والصحة  ٦ نتيجةبشأن ظروف العمل؛ ال ٥ نتيجةبشأن الضمان االجتماعي؛ ال ٤ نتيجةال

  .بشأن منظمات أصحاب العمل ٩ نتيجةالمهنيتين؛ ال

في وتم تسجيل تحسينات يعتد بها . مقارنة بفترة السنتين السابقة في المائة ١٢ارتفعت النتائج بحوالي  قدو .٢٢
بشأن الضمان االجتماعي؛  ٤ نتيجةالعمالة؛ الب النهوضبشأن  ١ نتيجةال :في إطاربعض مجاالت العمل 

بشأن معايير العمل  ١٨نتيجة ؛ البشأن منظمات أصحاب العمل ٩ نتيجةبشأن ظروف العمل؛ ال ٥ نتيجةال
وبشكل عام، . من تلك المسجلة في فترة السنتين الماضيةعلى نحو طفيف نتائج أقل أربع وآانت . الدولية

النتائج مقارنة بفترة السنتين الماضية ما مفاده أّن قسمًا آبيرًا من العمل المستهل في فترة  فيتعكس التحسينات 
سلسلة النتائج لالفارق الزمني المالزم إلى  ومرد ذلكالسنتين األولى أتى ثماره في فترة السنتين الثانية، 

  . "حصائل - منتجات -  مدخالت"

  واإلقليم جئنتاملخص النتائج بحسب مؤشر ال  :٢الجدول 

نتيجة البرنامج 
 والميزانية

مؤشر  
البرنامج 
والميزانية

نتائج الفترة
٢٠١٠-
٢٠١١ 

أهداف الفترة
٢٠١٢-
٢٠١٣ 

نتائج الفترة
٢٠١٢-
٢٠١٣ 

الدول  األمريكتان أفريقيا
العربية

آسيا  
والمحيط
 الهادئ

أوروبا  
آسيا و

 الوسطى

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

 2  2  0  2 1014126 1.1 النهوض بالعمالة  .١

1.2 19114 6  0  1  0 

1.3 410156 3  0  6  0 

1.4 8761 1  1  3  0 

1.5 6773 2  0  2  0 

1.6 5451 3  0  1  0 

 2  3  0  3 714124 2.1 تطوير المهارات  .٢

2.2 5674 0  0  3  0 

2.3 2831 2  0  0  0 

2.4 7781 2  1  1  3 

2.5 1413154 6  1  2  2 

 0  0  1  2 6952 3.1المنشآت المستدامة  .٣

3.2 23143214 9  3  6  0 

3.3 3252 3  0  0  0 

3.4 1510 1  0  0  0 

 تعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتماعية وإتاحتها للجميع: الهدف االستراتيجي

 4  2  1  4 2016187 4.1الضمان االجتماعي  .٤

4.2 39113 0  3  4  1 

4.3 87209 4  2  4  1 

 0  3  1  6 56122 5.1 ظروف العمل  .٥

5.2 3594 1  3  0  1 

السالمة والصحة   .٦
 المهنيتان

6.1 109178 4  0  3  2 

6.2 108131 6  1  4  1 

 1  5  1  0 5881 7.1 هجرة اليد العاملة  .٧

7.2 56111 4  0  3  3 
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نتيجة البرنامج 
 والميزانية

مؤشر  
البرنامج 
والميزانية

نتائج الفترة
٢٠١٠-
٢٠١١ 

أهداف الفترة
٢٠١٢-
٢٠١٣ 

نتائج الفترة
٢٠١٢-
٢٠١٣ 

الدول األمريكتان أفريقيا
العربية

آسيا  
والمحيط
 الهادئ

أوروبا  
آسيا و

 الوسطى

فيروس نقص   .٨
/ المناعة البشرية

 اإليدز

8.1 5028127  1 1  3  0 

8.2 10173721  6 0  7  3 

 تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي: الهدف االستراتيجي

منظمات أصحاب   .٩
 العمل

9.1 1014101  3 1  5  0 

9.2 1518337  15 0  10  1 

9.3 159278  3 0  13  3 

 2  8  3 14  30283912 10.1 منظمات العمال  .١٠

10.2 2020247  7 0  5  4 

إدارة العمل وقانون  .١١
 العمل

11.1 10994  3 0  1  1 

11.2 811113  3 1  2  2 

11.3 5893  1 0  3  2 

الحوار االجتماعي   .١٢
والعالقات 
 الصناعية

12.1 1012147  6 0  1  0 

12.2 1010124  1 0  3  4 

  العمل الالئق   .١٣
في القطاعات 
 االقتصادية

13.1 1515124  3 0  2  3 

13.2 1011194  9 1  4  1 

 تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل: الهدف االستراتيجي

الحرية النقابية   .١٤
والمفاوضة 
 الجماعية

14.1 101171  3 0  2  1 

14.2 2230  0 1  2  0 

 0  2  1 2  10883 15.1 العمل الجبري  .١٥

 2  12  1 15  45345020 16.1 عمل األطفال  .١٦

16.2 50466621  16 5  11  13 

 1  1  0 4  5871 17.1 التمييز في العمل  .١٧

معايير العمل   .١٨
 الدولية

18.1 553712533  28 6  18  40 

18.2 55101  0 1  7  1 

18.3 5711  0 0  0  0 

18.4 1515208  0 1  6  5 

 اتساق السياسات

 1  2  1 2  151093 19.1تعميم العمل الالئق  .١٩

19.2 552–  – –  –  – 

  :يمكن تصنيف المعلومات بشأن النتائج بحسب الفئات التاليةو .٢٣

على  تحقيقهاتسهم منظمة العمل الدولية بشكل أساسي في هي نتائج : السياسات واالستراتيجيات  ■
وتشمل هذه األخيرة النتائج المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات من . "الصعودي"المستوى 

   .جانب الحكومات، إلى جانب هيئة أو أآثر من الهيئات المكونة الثالث

وتشمل البرامج . آذلك، جزءًا من سياسات أوسع نطاقًا تشكل البرامج عادة، وإن لم تكن دائمًا: البرامج  ■
ويمكن لهيئة أو أآثر من الهيئات المكونة . تدابير عملية وتشغيلية إلنفاذ السياسات لكنها ليست تشريعية

   .وال تشمل هذه الفئة البرامج المعنية بتطوير القدرات. البرامجهذه أن تنفذ 
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 ،غيرات في األطر التنظيمية والقانونية
التغيرات في القوانين أو ذات الصلة ب

بيق معايير العمل الدولية وغيرها من 

ت التي تدعمها منظمة العمل الدولية، 
ها منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

وقد تشمل هذه النتائج إنشاء . وقعة منها
  .شأن بناء القدرات

ج إلى التحسينات في قدرة مؤسسات بلد 
ن خالل ُنظم وآليات محددة، بغية جمع 

  .تخاذ القرارات والرصد

 ةدعم بناء القدرات المصمميل المثال،
من البديهي وبالتالي، . صالح التشريعي

آما تجدر . النتائجمؤشر من مؤشرات 
على سبيل المثال، و. مختلف الفئاتفي 

بناء ثر هذه النتائج شيوعًا تلك المتعلقة ب
 العسير تحديد معايير موضوعية يمكن 

أوًال ومن شأن المزيد من الوضوح . ت
  . عن النتائج اإلبالغف قيمة على عملية 

: دخالتتجيد التوازن بين ال ًامزيج ين
في المائة منها  ٢٤وتندرج   المؤسسية؛

بالتصديق على معايير بالنشاط المتعلق 
مصنفة في المائة منها  ١٧ راتيجيات؛

 عنصرًا من عناصر تنمية القدرات من 

 

/  اإلطار التنظيمي
القانوني
24%

GB320-PFA

التغب المتعلقةالنتائج  ه الفئةشمل هذت: القانونيو ر التنظيمي
النتائج ذوقد تشمل . منظمة العمل الدولية حدث بمشارآة

مع معايير العمل الدولية، باإلضافة إلى تطب تمشيًا ،سات
  .ات الثالثية الدولية

تشمل هذه الفئة من النتائج التغيرات): ةالمؤسسي(القدرات
 تفضي إلى تعزيز قدرة المؤسسات في بلد بعينه، بما فيه

الخدمات المتو، على نحو فعال بغية تأدية الوظائف وتقديم
زيز ُنظم وآليات مخصصة وتطوير أو تنفيذ برامج محددة بش

تحيل هذه الفئة من النتائج): جمع البيانات وتحليلها(لقدرات
عمل الدولية، بما في ذلك منمنظمة ال بدعٍم من مساهمات 

صنع السياسات العامة وات عملياتل البيانات وتطبيقها دعمًا ل

على سبي. حدة عناصر من عدد من الفئات المختلفةاتيجة و
وضع السياسات، األمر الذي يستتبع بدوره عنصرًا من اإلص

في آل صف مجاميع النتائج بموجب آل مالواردة عداد
محددة يمكن أن تقيس التقدم المحرز في مقاييس عدم وجود

وأآث(ببناء القدرات  بعدد آبير من األنشطة ذات الصلةتب
سيما فيما يتعلق بدعم الهيئات المكونة، لكنه من ، ال)ؤسسية

ديد أو قياس نجاح أو إخفاق مبادرات بناء القدراتا في تح
أن تضيف ،وثانيًا فعاليتها وثالثًا نجاعتها ،عملية بناء القدرات

و يبيهو. التوزيع اإلجمالي للنتائج بحسب الفئات ٣لشكل
في المائة منها على أنها تتعلق بتنمية القدرات ٢٦ف قرابة

بالقانوني، وهو ما يرتبط في غالبية الحاالت و ار التنظيمي
في المائة منها تتصل بالسياسات واالستر ٢٢ ها؛تطبيقة و

تشملمن النتائج في المائة  ١١البرامج؛ قرابة ب مل المتعلق
  .لبيانات وتحليلها

  الفئاتب

السياسات 
واالستراتيجيات

البرامج22%
17%

تنمية القدرات 
المؤسسية

26%

جمع : ات
وتحليلها
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وقد تشمل نتي .٢٤
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تقابل األع أال
اإلشارة إلى
يضطلع المكت
القدرات المؤ
االستناد إليها

ع أهميةحول 

ويظهر في ا .٢٥
يمكن تصنيف

فئة اإلطا في
العمل الدولية
على أنها العم
خالل جمع ال

النتائج بحسب  :٣الشكل 

تنمية القدر
البيانات و
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نتيجة والفئة يفضي إلى نمط مماثل من التوازن اإلجمالي مع بعض السمات المميزة النتائج بحسب ال وزيعإّن ت .٢٦
نتائج في العمل االستشاري من حيث السياسة  تبين، ما عدا واحدة، الحصائلوجميع ). ٤الشكل (

نتائج  تبينحصيلة  ١٤نتائج في خدمات المشورة التنظيمية والقانونية و تبينحصيلة  ١٦واالستراتيجية، تتبعها 
في الفئات الخمس  حصيلة ١٩حصيلة من أصل  إحدى عشرةوتسجل . تطوير البرامج وبناء القدراتفي 

وتعرض ست حصائل أآبر عدد من النتائج في مجال تطوير القدرات، بما في ذلك منظمات أصحاب . جميعها
 ،القانونية والتنظيمية المشورة في إطارتظهر ثالث حصائل معظم النتائج  في حينالعمل ومنظمات العمال؛ 

نتائج أهم ال، وحصيلتان أخريان العمل في مجال السياسة واالستراتيجيةنتائج في إطار أهم التظهر حصيلتان 
  .في مجال تطوير البرامج

  ة والفئةنتيجملخص عن النتائج بحسب ال  :٤الشكل 

  

  المنتجات المتعلقة بالمعارف  ٢-٢

خالل فترة  سمة بارزةالدولية على المستويين العالمي والقطري شكل إّن تعزيز قاعدة معارف منظمة العمل  .٢٧
والعمل المضطلع به في هذا المجال يسترشد، على نطاق واسع، باستراتيجية معارف منظمة العمل . السنتين
 الوثيقة في، التي يمكن االطالع عليها )إحدى استراتيجيات اإلدارة الخمس على مستوى المكتب(الدولية 

GB.300/PFA/9/2. الموقع  علىفترة السنتين لجدول النتائج المقابلة  ردوَيwww.ilo.org/program .  
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السياسات واالستراتيجيات البرامج
القانوني/ اإلطار التنظيمي تنمية القدرات المؤسسية

جمع البيانات وتحليلها: تنمية القدرات
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في بداية فترة  جرى تحديد أربعة مجاالت مواضيعيةوقد البحوث هي دعامة رئيسية إلدارة المعارف، إّن  .٢٨
أنشئ نظام الستعراض  آما. خالل فترة السنتين القيام بهالسنتين آجزء من برنامج البحوث العالمي الواجب 

الستعراض األقران بشأن المنشورات بديلة إطالق آلية الحقًا جرى واألقران بشأن آافة المنشورات البارزة، 
  .عمل الدولية وهي قيد التحديث بشكل منتظموأنشئت أيضًا بوابة بحوث في منظمة ال. اإلحصائية

إلى مجموعة  أدناه ١ويشير اإلطار . معظم البحوث المجراة في تطوير أدوات ومنتجات عمليةوتصب  .٢٩
ة خالل فترة السنتين، والتي اسُتخدمت لدعم العمل على المستوى ستحدثصغيرة من األدوات والمنتجات الم

  .القطري

  ١اإلطار 
  أدوات ومنتجات مختارة مستقاة من آافة الحصائل

منشور في (دليل للموارد السياسية يدعم عمليات االنتقال إلى السمة المنظمة  :االقتصاد غير المنظم والعمل الالئق  -
  .)اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية

االتجاهات العالمية لعمالة وعددان من سلسلة  العملى دراسة استقصائية وطنية بشأن االنتقال من المدرسة إل ٢٨  -
  .الشباب

  .بين القطاعين العام والخاص بشأن المهارات من أجل االستخدام المعارفمنصة عالمية لتقاسم   -

  ."آيف تبدأ مشروعك وتحسنه"برنامج  -العالمي المعني بالتدريب على تنظيم المشاريع  للبرنامجدراسة تعقبية   -

في ستة بلدان تظهر تأثير سياسات االقتصاد األخضر الراهنة والمحتملة على  الخضراءدراسات بشأن الوظائف   -
  .اجتماعين للخبراء في إطارالعمالة، جرى تنقيحها ونشرها 

  .بلدًا إلى جانب مجموعة أوسع من المؤشرات ٨٥لضمان االجتماعي لتشمل ا ءاستقصابشأن توسيع قاعدة البيانات   -

  .بلدًا ١٧٠الدولية بشأن شروط االستخدام وقوانين العمل لتشمل  العملوسيع قاعدة بيانات منظمة ت  -

الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية إلى الهيئات المكونة بغية تنفيذ سياسات سليمة  إلرشاددراسة مواضيعية  ١٨  -
  .ةملاالعاليد نتاجية إلمؤشرات مناسبة ب ذات صلةلألجور 

  .دليل عملي - المهنية واإلبالغ عنها األمراضنظام وطني لتسجيل   -

االستمرار في توسيع قاعدة البيانات بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بسياسات وبرامج هجرة اليد العاملة، والتي   -
  .الممارسات الجيدة على المستويين القطري ودون اإلقليمي نمثاًال ع ٨٠تضم 

باالشتراك بين منظمة العمل الدولية ) VCT@work(واالختبار الطوعيين والسريين  ستشارةاالإطالق مبادرة   -
  .اإليدز/ وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

  .توسيع الشبكة العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة  -

  .مواجهة نقابات العمال لألزمة من خالل التعاونيات بشأنبرنامج بناء القدرات   -

بلدًا وواليتها والتحديات المطروحة  ٣٦العمل تغطي تاريخ هذه المؤسسات من  وزاراتعن لمحة عامة مقارنة   -
  .أمامها

الحوار االجتماعي الثالثي ودليل مصاحب بشأن الحوار االجتماعي الثالثي على  مؤسساتقاعدة بيانات بشأن   -
  .لتحسين األداءدليل منظمة العمل الدولية : مستوى الوطنيال

الهيئات المكونة على تنفيذ المعايير القطاعية وتطبيق برنامج العمل الالئق في  لمساعدةأدوات قطاعية جديدة   -
  .بلدًا ٢٢قطاعات محددة من قبيل الزراعة وصيد األسماك والبناء والسياحة في 

عداد خطط العمل الوطنية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في القطاع الريفي أداة تشخيصية لدعم عملية إ  -
  .وقطاع تجهيز الصادرات والعمل المنزلي

  .حري عنهاالكشف عن حاالت العمل الجبري والت آيفيةأداة للتعلم اإللكتروني بشأن   -

  .في مجال العمل المنزلي األطفالتقديم التقارير عن إنهاء عمل   -

  .)منشور في اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية( دليل تمهيدي: المساواة في األجور  -

  .واألحكام القضائية الدوليةقاعدة بيانات عالمية بشأن معايير العمل   -

  .العمل الالئق بشأنموجزًا قطريًا  ١٧  -
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الرائدة لمنظمة العمل الدولية وغيرها من يدعم بعض هذه البحوث بشكل مباشر عملية إعداد التقارير و .٣٠
  :المنشورات البارزة، بما فيها تلك الواردة فيما يلي

إلى المنافع العديدة التي تتسم بها  ريشتالعمالة و بشأنإسقاطات  تقدم اتجاهات العمالة العالمية  ■
اإلعالم وتم استخدامه وسائط في  قد القى هذا المنشور صدى آبيرًاو. االستراتيجيات المؤاتية للوظائف

  .في المنتديات العالمية، بما فيها االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي رجعآم

تساهم االجتماعية المصممة بعناية أن  والسياساتآيف يمكن لسياسات العمالة  بّيني تقرير عالم العمل  ■
، إلى محددة األهدافسات والمزيج الموصى به من السيا. حفز سوق العمل وتوقعات االستثمارفي 

  .جانب اإلصالحات المالية وإصالحات االقتصاد الكلي الداعمة، آان أساسيًا في مناقشات السياسة العامة

آخر االتجاهات من حيث األجور  يعرضالمنشور الرئيسي الذي أصبح  تقرير األجور في العالم  ■
وقد أولي اهتمام خاص للمسائل . واإلنتاجية في مختلف أنحاء العالم والمسائل السياسية ذات الصلة

الطبعة (واألجور المتدنية ) ٢٠٠٨ - الطبعة األولى(المعنية بالحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية 
  ).٢٠١٢ -  طبعة الثالثةال(واالقتصاد الكلي لألجور ) ٢٠١٠ - الثانية

قرابة بر تسلط الضوء على محنة ما يقّد التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري  ■
وتوفر التقديرات العالمية معلومات شاملة عن مختلف . مليون ضحية من ضحايا العمل الجبري ٢١

تقوم على البينات على عامة سياسات  وضعتحسين  تيحأشكال العمل الجبري وانتشارها ونطاقها، مما ي
  .المستوى القطري

 ،٢٠١٢-٢٠٠٠التقديرات واالتجاهات العالمية للفترة  - التقدم المحرز في مكافحة عمل األطفال  تقرير  ■
تقييم وقياس التقدم العالمي المحرز على  ٢٠٠٠منذ عام هو ثمرة جهود منظمة العمل الدولية التي دأبت 

التقرير إلى التقدم الكبير المحرز، على الرغم من وفي الوقت الذي يشير فيه . في الحد من عمل األطفال
مليون طفل في العالم  ١٦٨األزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها، فإنه يسّلط الضوء على أنه ال يزال 

  .في عمل األطفال ضالعين

، صورة التقرير العالمي للضمان االجتماعي الصادر عن منظمة العمل الدولية الطبعة الثانية من قدمت  ■
 ين،المعاآس ينمحدثة عن تغطية الضمان االجتماعي في آافة أنحاء العالم، إلى جانب تحليل لالتجاه

ل الرامية توسيع نطاق الضمان االجتماعي في الكثير من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخاألول نحو 
انكماش نطاق  الثاني نحووالقائمة على الحقوق، و الشاملةإلى تعزيز أرضيات الحماية االجتماعية 

وقد أعد التقرير خالل فترة . تغطية الضمان االجتماعي في الكثير من االقتصادات المتقدمة ونوعية
  .٢٠١٤عام  النصف األول منإلطالقه في  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتين 

ألزمة التي شهدتها لدراسة  يه االتجاهات واالستجابات السياسية،: ف في منطقة اليوروأزمة الوظائ  ■
، أفضت باإلنصاف المترافقالنمو  دراسات ، آجزء من سلسلة٢٠١٢منطقة اليورو في منتصف عام 

   .ضمانة لعمل الشباب، بما في ذلك تقديرات التكاليف باستحداثإلى توصية 

، ٢٠١١هي دراسة نشرت في  االتجاهات الجارية وآفاق المستقبل،: التجارية أحكام العمل في الترتيبات  ■
بشكل آبير خالل العقدين  ازدادالتي تشمل أحكامًا تتعلق بالعمل قد  أّن عدد االتفاقات التجاريةوبينت 

  .الماضيين

 منظورسواء من ال ، علىونشر المعارف المتعلقة بعالم العمل لآثيفة لتحسين تباد ًاالمكتب جهود بذلوقد  .٣١
وفيما يتعلق  .تعزيز واليته إزاء الجمهور الخارجيو تقاسم المعلوماتبغرض تعزيز التواصل الداخلي و

حول مجتمعات الممارسات،  عادةبالجانب األول، أنشئت شبكات للبحوث في عدد من المجاالت، تمحورت 
  .باللجوء في غالب األحيان إلى منصات رقمية لتقاسم المعلومات

الجمهور الخارجي، ازداد استخدام المنتجات اإلعالمية لمنظمة العمل الدولية من خالل المنصات ب فيما يتعلقو .٣٢
من قبيل منصة (عديدة اجتماعية وُتستخدم وسائل إعالمية . المتنقلة بخمسة أضعاف خالل فترة السنتين

Facebook (رير رئيسية ومنشورات بارزة أتيحت تقا، ٢٠١٣وفي عام  .لتقاسم المعلومات على نحو منتظم
أآثر المتعددة ويجري إدماج مجموعة واسعة من عناصر وسائل اإلعالم . المحمولة واآلالتفي أنساق تتالءم 

  .فأآثر في الحمالت اإلعالمية
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وعمًال بمبدأ أّن البيانات تتحول إلى معلومات عندما تنَظم وتصبح المعلومات معارف عندما تكون قيد  .٣٣
من شأنه أن يوفر "بمهمة وضع نظام معلومات جديد  ٢٠١١ف مجلس اإلدارة المكتب في عام االستخدام، آّل

وسيكون ...  إمكانية الحصول بشكل مبسط على المعلومات الخاصة بكل بلد، من خالل صفحات قطرية فردية
 العمل الدولية وبوابة منظمة. )٣٦الفقرة ، GB.312/PFA/8الوثيقة ( "الوصول إليه متاحًا عبر بوابة مرآزية

ًا إلى المعلومات دوحيوفر نفاذًا وتتشكل مكونًا مهمًا الستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعارف،  هذه
في ضمان أن تكون المعلومات دقيقة وموحدة ومحدثة  هادور تمثلوي. الخاصة بكل بلد بشأن عالم العمل

الزمالء في منظمة العمل الدولية والهيئات جميع ها ومقدمة بشكل مؤاٍت للمستخدم ومن السهل أن يحصل علي
  .المكونة والجمهور األعم

ا وإجراءات ياتهالمعارف في منظمة العمل الدولية وهيكلالقائمة على منتجات لوأجرى المكتب استعراضًا ل .٣٤
 اإلداراتمن مدخالت  يراعيواستنادًا إلى هذا االستعراض، تم وضع نموذج . األعمال وتدفقات العمل سير

واسترشادًا بمختلف نماذج تدفقات المعلومات في المكتب، سيتبع ذلك . الميدانالمكاتب الموجودة في التقنية و
/ النهائية في نهاية شهر آذار يوضع في صيغتهومن المتوقع أن . األول من البوابة وتطويره استحداث النموذج

مجاًال من مجاالت  ١٤تغطي التي  التالية بعادعن األبلدًا  ٣٠شمل معلومات تخص يوسوف  ،٢٠١٤مارس 
القوانين والسياسات العامة؛ معايير العمل الدولية؛ اإلحصاءات؛ نشاط منظمة العمل الدولية؛ : السياسة العامة

  .التقارير والمنشورات

 ،الدوليةوقاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة العمل . ئيةاإلحصاالمكتب تعزيز قدرة لجهود حثيثة  ُبذلتوقد  .٣٥
ILOSTAT،  وحلت محل نظام اإلحصاءات السابق  ٢٠١٠التي أطلقت عامLABORSTA، جرى توسيعها 
وتشمل قاعدة البيانات اآلن أآثر من  .مجموعات البياناتتوحيد وفيها  تغطيتها وعدد المؤشرات من حيث

عن وفيما بين السنوات  ًاسنويمقارنة قابلة للوإقليماًً، وتوفر إحصاءات ومنطقة بلدًا  ٢٣٠مؤشر وتغطي  ١٠٠
  .دراج قواعد بيانات أخرى لمنظمة العمل الدوليةإلحاليًا جاريًا العمل  ال يزالو. سوق العمل

وأنشئ مخزن للبيانات بالغة الصغر تتاح فيه بيانات بالغة الصغر منسقة على المستوى القطري، بغية دعم  .٣٦
مجموعة جديدة من المؤشرات بشأن العمل الريفي ن ع آما ُجمعت بيانات. التحليل القائم على البينات

وجرى نشر وتوزيع أدلة . نقابات العمال واالقتصاد غير المنظم، فيما يتعلق بعدد من البلدان االنتساب إلىو
قياس العمل الطوعي؛ السمة غير المنظمة؛ مؤشرات : بعدة لغات لدعم الهيئات المكونة في مجاالت من قبيل

  .العمل الالئق

 ١٠٦وحضره ، ٢٠١٣أآتوبر / قد المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل في تشرين األولوُع .٣٧
واعتمد المؤتمر قرارًا مهمًا بشأن . مراقبًا ٣١دول أعضاء وخبراء من أصحاب العمل والعمال، إلى جانب 

لمعايير والتدابير األخرى لى ولاألمراجعة الشكل مما استخدام اليد العاملة،  نقصو العمالةو إحصاءات العمل
وشملت قرارات إضافية العمل المستقبلي في مجاالت هجرة اليد . عامًا ٣٠ن تلك المسائل منذ أآثر من أبش

وتواجه منظمة العمل الدولية اليوم تحديًا جديدًا أال وهو توفير الدعم . العمل الجبريوالتعاونيات والعاملة 
طار الجديد، مما يستدعي المزيد من التعاون مع الشرآاء الخارجيين وحشد التقني إلى البلدان في تنفيذ اإل

  .الموارد

  الدروس المستخلصة من خالل استراتيجيات النتائج  ٣-٢

إّن استراتيجيات النتائج الناجحة هي تلك التي تعزز أوجه التآزر بين العمل التحليلي وتطوير أدوات ومنتجات  .٣٨
ويرشد ذلك . لخدمات االستشارية والتدريب ودعم عملية بناء القدراتلتوفير ا هامصممة خصيصًا وتطبيق

بدوره وضع السياسات والقوانين واللوائح والبرامج التي تفضي في نهاية المطاف إلى خلق وظائف أآثر 
وعند تقديم النتائج على المستوى القطري، تقوم الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية في ). ٥الشكل (وأفضل 

القوة النسبية للحوار االجتماعي واآللية   )ب(قدرة التنفيذ لدى الهيئات المكونة؛  ) أ: (ه الدورة، على ما يليهذ
  .اإلرشاد الذي توفره معايير العمل الدولية  )ج(الثالثية على المستوى القطري؛ 

   



GB.320/PFA/1

 

GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 12 

  تحقيق النتائج من خالل استراتيجيات النتائج الفعالة   :٥الشكل 

  

ة على المستوى العالمي وتطبيقها على النشاط على ستحدثالترابط بين األدوات والمنتجات الموقد برهن  .٣٩
أنه يشكل جزءًا ال يتجزأ من تحقيق النتائج، السيما عندما تكون األدوات والمنتجات  ،المستوى القطري

انات وغيرها من المعلومات وتلجأ اإلدارة الفعالة للمعارف إلى استخدام البي. راسخة في العمل التجريبي المتين
  .وفيما بينها نتائجدخالت، ضمن التبينات ترمي إلى تصميم المن اللبناء قاعدة 

وفيما بينها على المستوى العالمي ال تسهل نقل المعارف بين األقاليم والبلدان  المستحدثةواألدوات والمنتجات  .٤٠
وتشجع الشراآات  الدائرة قاشات السياسيةفحسب، بل تحفز أيضًا الطلب على مساعدة البلد وتسهم في الن

  .والحوار مع جهات معنية أخرى، بما فيها المنظمات الدولية

، إلى نتيجةوالمعلومات بشأن استراتيجيات النتائج، بما فيها المعلومات بشأن دروس مستخلصة محددة لكل  .٤١
. www.ilo.org/programجانب الجداول المقابلة للنتائج القطرية، متاحة على شبكة الويب على الموقع التالي 

  .وفيما يلي أربعة دروس جامعة وواسعة النطاق اسُتخلصت من هذه النتائج

  إعطاء األولوية بفضل برامج أقل وأآبر حجمًا   ١-٣-٢
  وأفضل تكامًال

ح على الدوام أن يتجاوز العرض في جميع مجاالت العمل، ال يمكن أن يتحمل ّجنظرًا إلى أّن الطلب ير .٤٢
تستدعي موارد ال دخالت تأّن جميع ال لئن آان من المسلم بهو. دائرة نشاطه إلى حد االستنزافع يتوسالمكتب 

من خالل  دخالتتمن الضروري عمومًا االرتقاء بالفآثيفة وأّن بعض النتائج يمكن تحقيقها بكلفة منخفضة، 
تصميم حزم من الدعم تكون أآبر حجمًا وأآثر  نحواالنتقال من مشاريع وأنشطة صغيرة الحجم ومجزأة 

ومن المرجح أن ينطوي ذلك على الترآيز على . تكامًال وتتمحور حول موارد مجمعة وأطر زمنية واقعية
يقوم بشكل واضح على األولوية  تيبردخالت مختارة بشأن عدد منخفض من البلدان المستهدفة، استنادًا إلى تت

  .وإلى التعاون في عدد من المجاالت التقنية

ما يشمل  عادةبشأن تعزيز المنشآت المستدامة، على سبيل المثال،  ٣النتيجة  في إطاروالنشاط المضطلع به  .٤٣
، تجمع عدة منتجات أو أدوات من أجل تعزيز المنشآت جئنتادخالت ضمن مؤشرات التمجموعة من ال

وعلى سبيل المثال، في جنوب أفريقيا، . خرى وتعزيزهااألاستكمال بالمستدامة على أن تقوم آل واحدة منها 
تعليم  :، بتقديم المساعدة في عدد من المجاالت التقنية، بما في ذلكمقاطعة فري ستايتفي  محليقام مشروع 

طالب؛ تطوير منشآت صغيرة ومتوسطة  ٦٠٠٠قرابة  تضممدرسة،  ٦٠شاريع في أآثر من روح تنظيم الم
إجراء تغيير في البيئة المؤاتية بهدف وأدوات بحثية وأدوات توعية بشأن روح تنظيم المشاريع، بما في ذلك 

وير قطاع مقدم خدمات تط ٢٥واالضطالع بتحليل لسلسلة القيم؛ بناء القدرات لصالح ) الحد من الضوابط(
بغية مساعدتهم على تقديم خدمات إلى منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، تكون على الصعيد المحلي األعمال 

األدوات   -2
والمنتجات

بناء القدرات   -3
وتوفير الخدمات إلى  

الهيئات المكونة

السياسات   -4
والقوانين 
واللوائح

وظائف أآثر   -5
وأفضل

نشاط   -1
إدارة / تحليلي

المعارف
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آبير نسبيًا تموله أساس مشروع  على قد صممت التدخالتو. قائمة على الطلب ومرتبطة بقطاع محددخدمات 
لخاص بالمنشآت الصغيرة ستكمل بأموال إضافية مخصصة من مرصد جنوب أفريقيا اوا، جهات مانحة
. مقاطعة فري ستايتومن حكومة جنوب أفريقيا وجامعة ) بشراآة بين القطاعين العام والخاص(والمتوسطة 

وتربط سلسلة النتائج التوعية بروح تنظيم المشاريع والمهارات في صفوف األطفال في سن االلتحاق 
في قطاع األعمال، بغية تمكينهم من توفير بالمدرسة مع توفير الدعم إلى مجموعة من مقدمي الخدمات 

غير أّن قطاعات . اإلرشاد إلى أصحاب المشاريع الشباب وتقديم النصح إلى المنشآت الناشئة صغيرة الحجم
أيضًا الجهود  تذلالمنشآت المستدامة، لذا ُب نميةأن تعمل في بيئة محفزة لتمن ال بد لها  هذه األعمال الناشئة

أنها تؤثر على  بالنظر إلىسيما  ، الالمقاطعة المذآورةة المؤاتية لقطاع األعمال في من أجل تحسين البيئ
  .المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  تحقيق المزيد من خالل العمل ضمن شراآات مع اآلخرين  ٢-٣-٢

أمٌر  ،لقد تبّين أّن الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة والشراآات مع مؤسسات دولية وإقليمية ووطنية أخرى .٤٤
ر يأثت، وفي االرتقاء بالوقت المناسبحاسم في تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة على نحو فعال وفي 

  .السياسة العامة

بشأن تطوير المهارات، على سبيل المثال، يظهر المنافع المتأتية عن  ٢النتيجة  في إطاروالنشاط المضطلع به  .٤٥
وفي بنغالديش، أصبح المجلس الوطني لتطوير المهارات . ئجالعمل ضمن مجموعة من الشرآاء لتحقيق النتا

وقد . ، آما يظهر ذلك من زيادة التمويل الحكومي لألمانة٢٠١٣ولجنته التنفيذية يعمالن بشكل آامل في عام 
قدمت منظمة العمل و. ٢٠١١ساهم ذلك في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المهارات، التي اعُتمدت في عام 

دعم التقني إلى المجلس الوطني لتطوير المهارات ولجنته التنفيذية وأمانته في مجاالت التخطيط الدولية ال
وتحقق ذلك من خالل شراآة مع المفوضية . تعميم قضايا الجنسين وإدماج اإلعاقةو هاتطوير الُنظم وتشغيلو

يسرا ومن خالل شراآات األوروبية، مما أفضى إلى دعم مشترك بين الوآاالت وتنسيق مع حكومتي آندا وسو
وشمل المزيد من التعاون مجالس ثالثية بشأن المهارات الصناعية ومرآز . بين القطاعين العام والخاص
آما عمل المكتب مع مكتب اإلحصاءات الوطني، بالشراآة مع حكومة سويسرا . التمّيز في صناعة الجلديات

مع المعلومات الخاصة بسوق العمل والقدرة من أجل تحسين عملية ج) MasterCard(ومؤسسة ماسترآارد 
  .على التبليغ عن اآتساب المهارات واستخدامها

يبّين آيف  ،اإليدز/ بشأن عالم العمل وفيروس نقص المناعة البشرية ٨النتيجة  في إطاروالنشاط المضطلع به  .٤٦
ًا الذي يضطلع به برنامج يكون لنشاط منظمة العمل الدولية تأثيٌر أآبر عندما يندمج مع العمل األوسع نطاق

وتظهر التجارب أّن . األآثر تأثرًابلدًا من البلدان  ٣٨األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز ويدعمه في 
السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز تكون مدمجة على أفضل وجه في األطر 

بما في (الصحة والحماية االجتماعية و ف السالمة والصحة المهنيتيناالستراتيجية األوسع نطاقًا التي تستهد
وعلى وجه الخصوص، أظهرت . المختلفة التعاون مع عدد من الوزارات تقوم علىو) ذلك مرض السل

ضرورة إجراء حوار سياسي متين ال يقتصر على الهيئات المكونة لمنظمة العمل  VCT@Workمبادرة 
الهيئات والدولية، بل يتجاوزها ليشمل غيرها من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك وزارات الصحة 

ات تراعي يئبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز والمجتمع المدني، وهي هوالوطنية المعنية باإليدز 
  .هاوتنسيق اتتكامل مختلف الجهات الفاعلة في تقديم الخدمات ووضع السياس

  تستغرق النتائج الوقت وينبغي تخطيط وتنسيق   ٣-٣-٢
  دخالت وفقًا لذلكتال

إّن بناء القدرات بهدف تنفيذ البرامج والتأثير على السياسات العامة أو االضطالع بعمليات إصالح واسعة  .٤٧
وينبغي أن يكون . شراآات تغطي عدة فترات سنتين ودورات تخطيط وطنيةعادة النطاق، آلها أمور تتطلب 

على األجلين المتوسط  الفاعلةالجهات المكتب مستعدًا للمشارآة مع البلدان وفي صفوف مجموعة واسعة من 
على سبيل المثال، من المرجح أن تستغرق معظم األنشطة التي تستهدف و. البعيد، بغية تحقيق نتائج مستدامةو

وبناء القدرات ) رهاأث لتلّمسووقتًا أطول (اإلصالحات التنظيمية والقانونية، عددًا من السنوات لتحقيق النتائج 
  .نادرًا ما يكون مسعًى قصير األجل المستدامة للهيئات المكونة

. خالل عدد من السنوات تدخالت مطّردةبشأن عمل األطفال يشمل  ١٦النتيجة  في إطاروالنشاط المضطلع به  .٤٨
وافقت حكومة الفلبين على برنامج التقارب لمكافحة  ،قيد االستعراض على سبيل المثال، خالل فترة السنتينو
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مليون دوالر أمريكي وسنت قانونًا منفصًال  ٢٢٥له ميزانية بلغت  وخصصت) ٢٠١٦-٢٠١٣(عمل األطفال 
، على أن يحق لألطفال الذين آعمال منزليينعامًا  ١٥بشأن العمال المنزليين يحظر استخدام األطفال دون سن 

إلى باإلضافة . سنة بالحد األدنى لألجور وبكافة اإلعانات التي ينص عليها القانون المعني ١٥يتجاوز عمرهم 
الستهداف  ٢٠١٢نوفمبر / ذلك، جرى تعديل واعتماد برنامج التحويالت النقدية المشروطة في تشرين الثاني
وعليه، سوف تتلقى هذه . عائالت تحتاج إلى الحماية االجتماعية، شمل العائالت المعرضة لعمل األطفال

. وأال يقعوا في شراك عمل األطفال العائالت إعانات للتعليم، مما يضمن أن يلتحق األطفال فيها بالمدرسة
، قامت لجان المقاطعات المعنية بمكافحة عمل األطفال في أربع ٢٠١٣فبراير / باإلضافة إلى ذلك، في شباط

مقاطعات بوضع الصيغة النهائية لخططها االستراتيجية لمكافحة عمل األطفال للفترة الممتدة حتى 
 . ٢٠١٦ عام

معارف منظمة العمل الدولية والمدخالت التقنية التي تعود المستمر في تقاسم الوتستند جميع هذه النتائج إلى  .٤٩
إدماج معايير بشأن عمل األطفال : من أجلوشمل هذا الدعم إجراءات التوعية المتكررة . إلى سنوات عديدة

الخاص في برامج التحويالت النقدية المشروطة؛ المشارآة وتقديم المشورة التقنية خالل صياغة القانون 
تقديم الجلسات العامة التي تجري في الكونغرس؛ االستمرار في  مختلف بالعمال المنزليين، بما في ذلك

المدخالت التقنية إلعداد برنامج التقارب، بما في ذلك من خالل الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن األطفال، 
المسائل  إلىالكثير من انتباه العموم ، والتي استرعت ٢٠١١وبدأ العمل بها في  ٢٠١٠التي وضعت عام 

  .المتعلقة بعمل األطفال

طريقة  لىع هي خير مثال ،بشأن العمل الجبري ١٥النتيجة  في إطارواألنشطة المضطلع بها في ميانمار  .٥٠
من العمل الالئق باعتباره نقطة دخول وبالتالي، تؤخذ بعين االعتبار مجاالت  محددمجال عمل  استهداف

، ٢٠٠٢وعقب تعيين مسؤول اتصال تابع لمنظمة العمل الدولية في ميانمار عام . الوقت أخرى مع مرور
التصدي بفعالية لألسباب الرئيسية لحاالت إلى هدف تجاهدة إلى تنفيذ استراتيجيات العمل الدولية سعت منظمة 

. المستوى الوطني أنشأت آلية تعنى بالشكاوى المتعلقة بالعمل الجبري على ٢٠٠٧العمل الجبري، وفي عام 
نصفها  قرابة شكوى، تم قبول ٣٠٠٠، تلقت منظمة العمل الدولية وسجلت أآثر من ٢٠٠٧ومنذ عام 

اللجوء إلى العمل الجبري ومن خالل العمل  موقف ضدوباتخاذ . العمل الجبري ضمن تعريفباعتبارها تقع 
تصبح تخولها أن منظمة العمل الدولية في إطار آلية الشكاوى، اآتسبت المنظمة مصداقية  الذي تضطلع به

 . الوآالة الوحيدة في منظومة األمم المتحدة التي تضطلع بمثل هذا الدور وهي أصًالشريكًا في عملية السالم، 

واستعراض التقدم  ٢٠١٢ام وبعد الزيارة التي قامت بها السيدة أونغ سان سو آي إلى مؤتمر العمل الدولي ع .٥١
العمل رفع آافة القيود المفروضة على ميانمار وتوسيع برنامج منظمة  ٢٠١٣المحرز، قرر المؤتمر عام 

، واصلت منظمة العمل الدولية عملها في ميانمار للترآيز على ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . في البالدالدولية 
مة على وضع خطة عمل مشترآة مع منظمة العمل الدولية ووافقت الحكو. تعزيز الحقوق األساسية في العمل

، والتصديق على اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ٢٠١٥للقضاء على جميع أشكال العمل الجبري بحلول عام 
قانون جديد بشأن تنظيم  اعتمادتم إحراز تقدم يعتد به في مجال الحرية النقابية مع و .)١٨٢رقم ( ١٩٩٩

  .صحاب العمل وللعمال في تنظيم أنفسهمالعمل، مما يسمح أل

  وضع أدوات ومنتجات رئيسية يمكن استخدامها بسرعة   ٤-٣-٢
  لالرتقاء بالتوعية ونشرها

الوصول  سهلتبرز الحاجة إلى المزيد من التآزر واالتساق في دورة البحوث والمعارف وإنتاج أدوات جديدة ي .٥٢
وآان من شأن وضع أدوات تدريبية، . درات بناء القدراتإليها وتكييفها، وخدمات المشورة السياسية ومبا

أدلة وآتب إرشادية عملية، إلى جانب شراآات استراتيجية مع مؤسسات عامة وبحثية أخرى، أن بلها استكموا
األدوات  تتعززو. من قدرة المكتب على توفير المشورة التقنية الفعالة وخدمات بناء القدرات هائلزاد بشكل 

العملية عندما تكون مدعومة بقاعدة معارف متينة، بما في ذلك بحوث مقارنة بشأن االتجاهات والممارسات 
  .النتائجاألثر و في صدداالبتكارية والبراهين 

مجموعة من األدوات  ستخدمي ،بشأن السالمة والصحة المهنيتين ٦النتيجة  في إطاروالنشاط المضطلع به  .٥٣
وتشمل هذه األدوات منتجات أساسية من قبيل . والمكيفة لتعزيز أماآن عمل أآثر أمنًاالمتاحة مباشرة 

داء التغبر الرئوي والحزمة التدريبية بشأن الشعاعي بشأن لتصوير ل الدولية العمل الدولي لمنظمة التصنيف
 "ي مكان العملمعالجة العوامل النفسية االجتماعية من خالل تعزيز الصحة ف"برنامج التدريب التفاعلي 

الصحة في سياسات مكان العمل المعنية بالسالمة ب النهوضبشأن إدراج و ،)SOLVEالمعروف ببرنامج (
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الستجابة السريعة لمنظمة العمل الدولية إثر آارثة انهيار لمكمًال  SOLVEوآان برنامج . والصحة المهنيتين
 ما تيّسرآ. ٢٠١٣أبريل / عية في نيسانصنا ورشالذي آان يحوي عدة  ،في بنغالديش Rana Plazaمبنى 

السياسة الوطنية األولى للسالمة والصحة المهنيتين في بنغالديش  أيضًا بالنظر إلى أّنتطبيق مثل هذه األدوات 
ُطبقت األدوات األساسية بشأن السالمة والصحة المهنيتين بشكل ناجح في شيلي،  ذلك،آ. ٢٠١٣اعُتمدت في 

القانونية بشأن التأمين من الحوادث واألمراض المهنية، بعد وضع المبادئ التوجيهية حيث جرى تنقيح المدونة 
نوع (فيها لخطر السحار السليكي  يتعرضونبشأن ُنظم إدارة السالمة والصحة لصالح العاملين في شرآات 

لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة  العريقة المبادئ التوجيهية، استنادًا إلى )من التغبر الرئوي
آما اسُتخدمت هذه المبادئ التوجيهية في شيلي آأساس لبناء قدرات . )ILO-OSH 2001(والصحة المهنيتين 
باإلضافة . عامل في منشآت يكونون فيها معرضين لخطر اإلصابة ٢٠ ٠٠٠مدرب و ٣٠٠وتدريب أآثر من 

وبرنامج دعم استدامة المنشآت " العمل األفضل"تحدثة في إطار برنامج األدوات المس استخدمتإلى ذلك، 
، والتي استندت إلى المنتجات األساسية لمنظمة العمل الدولية في مجال )SCORE(التنافسية والمسؤولة 

نشاط المكتب في مجال السالمة والصحة المهنيتين وفقًا  نطاقتوسيع بهدف السالمة والصحة المهنيتين، 
وإندونيسيا ) SCOREبالنسبة لبرنامج (من بينها، آولومبيا وغانا وجنوب أفريقيا في بلدان القطاعية،  للخطوط

   ").العمل األفضل"بالنسبة لبرنامج (وليسوتو وفيتنام 

  الفعالية التشغيلية  - ٣

ويقدم . لُنظمآي تحقق منظمة العمل الدولية نتائجها المنشودة فإنها تسخر الموارد البشرية والمالية وموارد ا .٥٤
  .هذا الفصل لمحة عامة عن هذه الموارد وطريقة استخدامها بفعالية

  التوظيف وتنمية الموارد البشرية  ١-٣

موظفًا  ١ ٧١٦موظفًا، ُتموَّل وظائف  ٢ ٨١٧بلغ مجموع موظفي منظمة العمل الدولية  ٢٠١٣في نهاية عام  .٥٥
في المائة، عن طريق  ٣٩، أي موظفًا ١ ١٠١ائف في المائة، عن طريق الميزانية العادية ووظ ٦١، أي منهم

عندما بلغ عدد  ٢٠١١ديسمبر / آانون األول ٣١ومقارنة بالوضع السائد في . الموارد من خارج الميزانية
. موظفًا ١٧٣موظفًا، يمثل ذلك انخفاضًا في عدد الموظفين بمقدار  ٢ ٩٩٠موظفي منظمة العمل الدولية 

 ٥٣ نسبة مولتفي األقاليم، وموجودة ظفين الممولين عن طريق الميزانية العادية في المائة من المو ٤٤ونسبة 
  .في المائة من مجموع الموظفين في األقاليم عن طريق الموارد من خارج الميزانية

  حسب الموقع ومصدر التمويل ٢٠١٣موظفو منظمة العمل الدولية في نهاية عام   :٣الجدول 

 المجموع  * من خارج الميزانية المواردالميزانية العادية 

 176 1  958218 المقر الرئيسي

 1641  758883 األقاليم

 530  213317  أفريقيا

 294  183111  األمريكتان

 80  3941  الدول العربية

 613  250363  آسيا والمحيط الهادئ

 124  7351  أوروبا وآسيا الوسطى

 817 2  101 7161 1 المجموع

 .بمن فيهم الموظفون المهنيون المبتدئون  *

   



GB.320/PFA/1

 

GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 16 

ماليين دوالر أمريكي على  ٧، أنفقت منظمة العمل الدولية ما يزيد قليًال على ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .٥٦
تدريب الموظفين، سواء بالنسبة إلى الموظفين الممولين عن طريق الميزانية العادية أو الموظفين الممولين عن 

موظف في أنشطة التدريب  ٤ ٨٠٠وشارك ما يزيد على  ).٤الجدول (طريق الموارد من خارج الميزانية 
التي شملت مجاالت موضوعية بلغ مجموعها ثمانية مجاالت، بما في ذلك التدريب على النظام المتكامل 

وآان عدد أيام التدريب متساويًا تقريبًا بين . أيام ٤٫٤وبلغ متوسط عدد أيام التدريب . للمعلومات عن الموارد
في األقاليم، بنسبة عن الموارد التدريب على النظام المتكامل للمعلومات  أثروقد است. األقاليم والمقر الرئيسي

في المائة منها، في المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية،  ٦٥في المائة من أيام التدريب، في حين ُآرست  ٨٠
  .للتدريب على اللغات

  التدريب على مستوى منظمة العمل الدولية  :٤الجدول 

بدوالرات( المبلغ 
)الواليات المتحدة

 عدد المشارآينعدد أيام التدريب

موظفو فئة   
  العامة اتالخدم

فئةالموظفو  
 ةالمهني

 778  765 996 6492 656 1 * السديدة التنظيم واإلدارة

 532  622 753 8818 632 1 النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد

 584  39 228 5591 593 1  الريادة

 638  338 806 6 926 019 1  اللغات

 202  169 222 1371 499  االتصاالت

 22  0 74122 370 إدارة المعارف

 45  3 849143 121  البحوث

 55  68 910164 122 **مجاالت أخرى

 856 2   004 2 334 21 652 017 7  المجموع

 .يشمل الفعالية الشخصية والصحة والسالمة  **   .للتعلم اإللكترونيالسديدة  ةالداخلياإلدارة يشمل برنامج    *

  الموارد المالية  ٢-٣

دوالر أمريكي في إطار الجزء مليون  ٦٤٦٫٥ مبلغ ،٢٠١٣-٢٠١٢أنفقت منظمة العمل الدولية في الفترة  .٥٧
مليون  ٤٤٤و ؛المقدرة للدول األعضاءمن ميزانيتها العادية الممولة من خالل االشتراآات االستراتيجي 

الحساب التكميلي دوالر أمريكي من مليون  ٢٢ومن المساهمات الطوعية من خارج الميزانية، دوالر أمريكي 
 .هذه األرقام مؤقتة ولم تخضع للمراجعةو. للميزانية العادية

ادية يتماشى مع الميزانية فإنفاق الميزانية الع. ويمكن استخالص بعض االتجاهات العامة من هذا الجدول .٥٨
. ومن حيث توزيع اإلنفاق) في المائة من النفقات ٩٩٫٧(المحددة في البداية، سواء من حيث اإلنفاق اإلجمالي 

وتعتمد حفنة من البرامج، . في المائة من الميزانية العادية االستراتيجية ٧٠ويبلغ التمويل من خارج الميزانية 
اإليدز / على عمل األطفال والعمل الجبري وفيروس نقص المناعة البشرية منها البرنامج الدولي للقضاء

ويترآز التمويل الطوعي على العمالة . والعمالة، اعتمادًا شديدًا على التمويل الطوعي مقارنة بالميزانية العادية
 ). في المائة ٢٧(وعلى المبادئ والحقوق األساسية في العمل ) في المائة من المجموع ٤٧(

ي المقابل، تتوزع موارد الحساب التكميلي للميزانية العادية على نحو أآثر تساويًا بين األهداف وف .٥٩
في  ٢٥(يليه العمالة ) في المائة ٢٩(االستراتيجية األربعة، حيث يستأثر الحوار االجتماعي بأآبر حصة 

 . ية في العمل خمس المجموعويتلقى آل من هدف الحماية االجتماعية وهدف المبادئ والحقوق األساس) المائة

المنتجات العالمية غير : وتجدر المالحظة أنه ال يمكن ربط بيانات اإلنفاق مباشرة بنتائج البلدان لألسباب التالية .٦٠
إلى  - وبالتالي اإلنفاق  - محسوبة آنتائج قطرية؛ ال تفضي جميع أوجه الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية 

قياس ضمن فترة السنتين؛ ليس المقصود من النشاط المتعلق بالتوعية والدعم اإلجمالي نتائج تستوفي معايير ال
 . واألعمال التحضيرية أن يفضي إلى نتيجة قابلة للقياس المباشر
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  * نفقات منظمة العمل الدولية حسب النتائج  :٥الجدول 

موارد من خارج  الميزانية العادية 
 ** الميزانية

الحساب التكميلي  
** للميزانية العادية

     العمالة

 245 870 2  144 548 114 031 077 88النهوض بالعمالة

 610 896 199 971 46 592 983 45تنمية المهارات

 323 834 1 227 875 45 300 554 57المنشآت المستدامة 

 178 601 5  570 394 207 923 614 191المجموع الفرعي

    االجتماعيةالحماية 

 274 814 1 957 707 10 197 794 41الضمان االجتماعي

 434 554 390 994 3 882 537 24 ظروف العمل

 486 736 078 473 4 773 801 38السالمة والصحة المهنيتان

 503 561 638 342 15 628 762 14هجرة اليد العاملة

 798 794 335 476 17 829 782 6اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

 495 461 4 397 994 51 309 679 126المجموع الفرعي

    الحوار االجتماعي

 227 251 1 799 852 3 783 402 38منظمات أصحاب العمل

 029 436 1 265 861 8 906 364 53منظمات العمال

 580 598 1 604 812 4 852 734 25إدارة العمل وقانون العمل

 968 455 1 895 767 10 286 328 28الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية

 705 684 554 753 24 256 525 29العمل الالئق في القطاعات االقتصادية

 509 426 6 118 048 53 083 356 175المجموع الفرعي

    العملالمعايير والمبادئ والحقوق األساسية في

 915 368 887 134 4 538 353 18الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

 193 679 480 070 9 869 186 5 العمل الجبري

 154 325 1 948 373 88 668 166 13 عمل األطفال

 233 835 781 098 5 426 867 12التمييز في العمل

 496 226 1 688 072 13 818 705 76معايير العمل الدولية

 991 434 4  783 750 119 319 280 126المجموع الفرعي

     اتساق السياسات

 504 081 1 423 181 12 832 532 26تعميم العمل الالئق

 مجموع األهداف االستراتيجية
 واتساق السياسات

646 463 466 444 369 291  22 005 677 

 .باستثناء تكاليف دعم البرنامج  ** .   أرقام مؤقتة وغير مراجعة  *
 .النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في منظمة العمل الدولية: المصدر
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  منظمة العمل الدولية النفقات من خارج ميزانية   ٣-٣
  ٢٠١٣-٢٠١٢في الفترة 

، وهو رقم ٢٠١٣-٢٠١٢أمريكي في الفترة  دوالرمليون  ٤٤٤النفقات من خارج الميزانية  مجموع بلغ .٦١
 النفقات من مجموع وبلغ. مليون دوالر أمريكي ٣٨٥ ، وقدرهيتجاوز الهدف المحدد في البرنامج والميزانية

مليون  ٥٠ البالغمليون دوالر أمريكي، أي أقل من المبلغ المتوقع  ٢٢الحساب التكميلي للميزانية العادية 
في المائة في عام  ٨٠المشاريع الممولة من خارج الميزانية  فيإلنجاز المالي وبلغ معدل ا. دوالر أمريكي

عضويته في مبادرة  تمشيًا معوقد أعلن المكتب، . وهو أعلى معدل سجله المكتب على اإلطالق، ٢٠١٣
على الموقع  لتعاون اإلنمائيلآلية متابعة  إنشاء الدولية، عن شفافية المعونة

(https://dashboard.ilo.org/developmentcooperation/faces/home.jspl) . وال تزال المساهمات ثنائية
مليون  ٥٠٧حيث تم حشد  ،ومتعددة األطراف تهيمن على تمويل منظمة العمل الدولية من خارج الميزانية

  ).٦الجدول انظر ( ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر أمريكي في الفترة 

  مصدر األموال بحسب  خارج الميزانيةاإلسهامات في التعاون التقني من   :٦الجدول 
  )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 ١ ٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠مصدر األموال

الحصة بالنسبةدوالر 
 المئوية

الحصة بالنسبة  دوالر 
 المئوية

 71.5  597 362  99466.0 300الجهات المانحة ثنائية ومتعددة األطراف
 3.7  702 18  6813.0 13المحليةتمويل التنمية 

 3.4  123 17   1495.7 ٢26الشراآات بين القطاعين العام والخاص
 0.1  500  6750.1الشرآاء االجتماعيون

 3.9  867 19  9021.3 5)المصارف(المؤسسات المالية الدولية 
 9.8  591 49  31215.9 ٣72 األمم المتحدة

 7.6   535 38   3088.0 ٤36دولية أخرىحكومية منظمات 
 100.0  915 506  021100.0 456 المجموع

  .٢٠١٤ يناير /الثاني آانون ٢٤حتى المسجلة في إدارة الشراآات والتعاون اإلنمائي،  اإلسهامات: ٢٠١٣بيانات أولية لعام   ١
  .الخاص وغيرهاتشمل الجمعيات والمؤسسات العامة ومبادرات القطاع   ٢
  .تشمل المشاريع الممولة من خالل الصناديق االستئمانية متعددة الشرآاء والبرامج المشترآة وصناديق توحيد أداء األمم المتحدة  ٣
  .المنظمة الدولية للهجرةو) أغفند(تشمل المفوضية األوروبية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية   ٤
 .التعاون اإلنمائيلمتابعة  ةالعمل الدولي منظمةآلية : صدرالم

ما يزيد بفي المائة والجهات المانحة الخمسة الرئيسية  ٩٦ بنسبة الجهات المانحة العشرون الرئيسية تستأثرو .٦٢
  ).٧ الجدول( ٢٠١٣- ٢٠١٢في المائة من مجموع االعتمادات الخارجة عن الميزانية للفترة  ٥٠قليًال على 
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  في تمويل منظمة العمل الدولية المساهمة الجهات العشرون الرئيسية   :٧الجدول 
  ١ ٢٠١٣-٢٠١٢من خارج الميزانية للفترة 

 بآالف دوالرات الواليات المتحدةالجهة المساهمة

 487 72الواليات المتحدة
 102 58 أستراليا

 591 49منظمات ووآاالت األمم المتحدة
 740 31األوروبيةالمفوضية 
 118 30 الدانمرك
 340 28 النرويج

 364 20 آندا
 241 ٢20البرامج متعددة الجهات المانحة

 867 19المؤسسات المالية الدولية
 702 18تمويل التنمية المحلية

 123 17الشراآات بين القطاعين العام والخاص
 870 15 فنلندا
 806 13 ٣ بلجيكا
 616 13 اليابان

 868 12 المملكة المتحدة
 470 12 سويسرا
 381 10 هولندا
 152 10 إسبانيا
 095 10 السويد
 809 9 أيرلندا

 744 475 المجموع
  .٢٠١٤ يناير /الثاني آانون ٢٤حتى المساهمات المسجلة في إدارة الشراآات والتعاون اإلنمائي، : ٢٠١٣بيانات أولية لعام   ١
  . األموال المجمعة للبرامج الخاصة، من آندا، مؤسسة هينز وموريتز، هولندا، السويد، المملكة المتحدة  ٢
  .بما في ذلك المساهمات الواردة من منطقة الفالندرز  ٣

 .لمتابعة التعاون اإلنمائي ةالعمل الدوليمنظمة آلية : المصدر

من الموارد من خارج أمريكي مليون دوالر  ٤٤٤، أنفقت منظمة العمل الدولية ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترةوفي  .٦٣
، بغض في هذه الفترة ويشمل هذا العدد جميع المشاريع التي سجلت نشاطًا ماليًا. مشروعًا ٩٢٤الميزانية على 

. أمريكيًادوالرًا  ١٧٣ ٥٣٢وقد وصل متوسط نفقات المشاريع إلى . النظر عن تاريخ الموافقة على المشروع
في  ١١٫٩ -في مجموعها  ١١٠ -في هذه الفترة  وشكلت المشاريع التي تجاوزت نفقاتها مليون دوالر أمريكي

في المائة  ٧٦٫٧نسبة  استتبعتفي المائة من مجموع اإلنفاق، في حين  ٦٠٫٢المائة من مجموع المشاريع و
 - في المائة  ٣٧٫٣نسبة و ،أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠نفقات تقل عن  - في مجموعها  ٧٠٩ -من المشاريع 

ويظهر توزيع المشاريع بحسب اإلنفاق، آما يتبين . دوالر أمريكي ١٠٠ ٠٠٠نفقات تقل عن  - ًامشروع ٣٤٥
  .مليون دوالر أمريكي ما فوقًا غير متكافئ لإلنفاق في عدد صغير نسبيًا من المشاريع نمط ،٦في الشكل 
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  نفاق اإلتوزيع مشاريع منظمة العمل الدولية الممولة من خارج الميزانية حسب مستوى   :٦الشكل 
  )بآالف دوالرات الواليات المتحدة( ٢٠١٣-٢٠١٢ في الفترة

  
  .النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في منظمة العمل الدولية: المصدر

ى مشاريع التعاون التقني، خالل فترة السنتين، شملت آلية منظمة العمل الدولية لضمان الجودة بالنسبة إلو .٦٤
جودة التصميم في مجاالت حاسمة مثل استعراضها من حيث  ، جرىمقترحًا من مقترحات المشاريع ٣٩٨

ونتيجة الستعراض ضمان الجودة، شهد أآثر من . منطق المشروع ومؤشرات نتائجه وجدواه االستراتيجية
من موظفي منظمة العمل الدولية تدريبًا موظفًا  ٨٠أنهى زهاء و. هذه المقترحات تحسينات ملحوظة نصف

ويسهم . رسميًا، خالل فترة السنتين، لالرتقاء بمهاراتهم في إدارة دورة المشاريع والمهارات ذات الصلة بها
  .هذا التدريب إسهامًا مباشرًا في تحسين عملية تصميم المشاريع وارتفاع معدالت التنفيذ

  التكميلي للميزانية العاديةالحساب   ١-٣-٣

لتزويد الجهات المانحة بطريقة من التمويل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أنشئ الحساب التكميلي للميزانية العادية في الفترة  .٦٥
غير المرصود لمنظمة العمل الدولية، بما يتمشى تمامًا مع المبادئ التوجيهية للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة 

استخدام طريقة الحساب التكميلي للميزانية العادية  ويقتصر. لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
وُتمكن موارد الحساب التكميلي . حصريًا على البلدان المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية

منظمة العمل الدولية من تخصيص أموال ضمن اإلطار االستراتيجي متى وحيثما اشتدت  ،للميزانية العادية
آما ًتمكن . مستقل ومرن وسريع، بحيث تستكمل موارد منظمة العمل الدولية األخرىالحاجة إليها بشكل 

المكتب من توسيع وتسريع وتعميق ومحاآاة برامج التعاون التقني القائمة بما يسمح لمنظمة العمل الدولية 
تي تستقطبها بخدمة المجاالت المواضيعية والدول األعضاء التي ال تستقطب اإلسهامات الطوعية بالسهولة ال

أدناه الجهات المانحة لطريقة تمويل الحساب التكميلي للميزانية العادية في الفترة  ٨في الجدول  ردوت. غيرها
وعلى الصعيد العالمي، آان حوالي نصف نتائج البرامج القطرية التي تلقت تمويًال من  .٢٠١٣- ٢٠١٢

في المائة من  ١٠، وقرابة ٢٠١٣- ٢٠١٢فترة الحساب التكميلي للميزانية العادية، قد سجل نتيجة في ال
  . مجموع نتائج البرامج القطرية التي أفادت عن تلقي بعض التمويل من الحساب التكميلي للميزانية العادية
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  ٢٠١٣- ٢٠١٢الجهات المانحة للحساب التكميلي للميزانية العادية، الفترة   :٨الجدول 

تحدةبآالف دوالرات الواليات الم البلد المانح

650.5 11 هولندا

334.6 10 النرويج

014.7 7 الدانمرك

606.3 5 بلجيكا

814.1 ألمانيا

611.8 إيطاليا

032.0 36 المجموع

، لألغراض ٢٠١٣-٢٠١٢وقد استخدمت منظمة العمل الدولية الحساب التكميلي للميزانية العادية، في الفترة  .٦٦
  :التالية

 من قبيل البرامج المتعلقة باإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة؛، ابتكاريةاستهالل برامج   ■

آما في حالة ميانمار وفي حالة التصدي ألزمة الالجئين في ، االستجابة بسرعة لالحتياجات الناشئة  ■
 لبنان؛

على سبيل ، المتحدةتعزيز الشراآات مع وآاالت األمم المتحدة األخرى في إطار عملية إصالح األمم   ■
 المثال في مالوي؛

آما في بوروندي ، بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين في سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية  ■
 غينيا الجديدة والفلبين واألرض الفلسطينية المحتلة؛ وبابوا

، امج القطرية للعمل الالئقتوفير الحوافز للعمل المشترك واإلدارة الفعالة القائمة على النتائج في البر  ■
 .على سبيل المثال في باآستان

  .وقد دعمت آل من أيرلندا والنرويج والسويد طريقة التمويل القائمة على النتائج .٦٧

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث  ٢-٣-٣

بلدان الجنوب ، استراتيجية بشأن التعاون بين ٢٠١٢مارس / اعتمد مجلس اإلدارة، في دورته في آذار .٦٨
وتشمل االستراتيجية . ٢٠١٢نوفمبر / والتعاون المثلث، مستكملة بمؤشرات اإلنجاز المعتمدة في تشرين الثاني

نتيجتين تتصالن بوعي وقدرة منظمة العمل الدولية على المستوى المؤسسي لتحقيق التعاون بين بلدان 
ئق من خالل إقامة شراآات جديدة مع الحكومات الجنوب والتعاون المثلث وللمضي قدمًا ببرنامج العمل الال
  .والشرآاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني من الجنوب

وأقيم المزيد من الشراآات مع البلدان الناشئة والنامية من خالل تمويل التنمية المحلية وطرائق التعاون بين  .٦٩
بلدًا من البلدان الناشئة والنامية اتفاقات  ١٦، وقع ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . بلدان الجنوب والتعاون المثلث

وخالل فترة . في المائة من االعتمادات من خارج الميزانية ٤مع منظمة العمل الدولية، مسهمة بذلك بنسبة 
. شراآات جديدة مع الصين والمكسيك برامالسنتين، قام المكتب بتجديد الشراآات مع البرازيل وبنما وإ

اإلرشادات حول خالصة وافية من  ٢٠١٣ت منظمة العمل الدولية في عام باإلضافة إلى ذلك، نشر
  .الممارسات الحسنة: التعاون بين بلدان الجنوب والعمل الالئق: الموضوع، بعنوان

  الشراآات بين القطاعين العام والخاص  ٣-٣-٣

، زهاء ٢٠١٣-٢٠١٢بلغت الموارد المجّمعة من خالل الشراآات بين القطاعين العام والخاص، في الفترة  .٧٠
مليون دوالر أمريكي، حيث تأتى نصف هذا المبلغ عن الجمعيات والنصف اآلخر عن شرآات القطاع  ١٥

  .من خالل الجمعيات المواردفي المائة من  ٧٦، تأتى ٢٠١١-٢٠١٠وفي الفترة . الخاص
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في الفترة  ٥٨إلى  ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  ٣٠وارتفع عدد الشراآات بين القطاعين العام والخاص من  .٧١
وتشمل الشراآات الجديدة جميع . وأقيمت إحدى عشرة شراآة مع جامعات ومراآز للبحوث. ٢٠١٣- ٢٠١٢

الهيئات الفاعلة وقد أخذت طرائق جديدة تظهر نتيجة ائتالفات وشبكات  ،أبعاد نشاط منظمة العمل الدولية
  .المتعددة

وأعدت منظمة العمل الدولية طائفة من صحائف الوقائع بشأن الشراآات المعتمدة بين القطاعين العام  .٧٢
، لنشرها على موقع إلكتروني ٢٠٠٩يوليه / والخاص منذ بدء العمل بالمبادئ التوجيهية الجديدة في تموز

 )http://www.ilo.org/pardev/public-private-partnerships/lang--en/index.htm( مخصص لهذا الغرض
وُتبرز صحائف الوقائع المجاالت الرئيسية التي تتناولها الشراآات وتصف االستراتيجيات والنتائج التي 

  . بين منظمة العمل الدولية والقطاع الخاص تحققت من خالل التعاون القائم

  البرامج القطرية للعمل الالئق  ٤-٣-٣

ترد ثالثة أمثلة (تشكل البرامج القطرية للعمل الالئق أداة للبرمجة القطرية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية  .٧٣
القطرية للعمل الالئق  ويجري تصميم وتنفيذ البرامج). الثانيعن البرامج القطرية للعمل الالئق في الجزء 

بمشارآة الهيئات المكونة، وهي تبين الخطوط العامة للسياق القطري فيما يتعلق بالعمل الالئق وتحدد برنامج 
وقبل وضع البرامج القطرية . منظمة العمل الدولية المقترح لتقديم الدعم على مدى فترة محددة من الزمن

 ةتخضع آللية ضمان الجودة النموذجية التي تستلزم القيام بعمليللعمل الالئق في صيغتها النهائية، فإنها 
 منهجيةوقد جرى تحديث . استعراض وتقييم متعددة التخصصات من منظور اإلدارة القائمة على النتائج

  .ضمان الجودة في بداية فترة السنتين

عشر سنوات وأنشئت  تطورت البرامج القطرية للعمل الالئق منذ وضعت ألول مرة منذ ما يقرب منلقد و .٧٤
 :وترد فيما يلي ثالثة دروس رئيسية. مجموعة من الممارسات الجيدة

تستند البرامج القطرية الناجحة للعمل الالئق إلى عمليات تشارآية متينة بمشارآة الهيئات المكونة   ■
 .مشارآة نشطة تدعم الملكية والتنفيذ

أطر التخطيط الوطنية ومع إطار عمل األمم المتحدة ينبغي أن تتسق البرامج القطرية للعمل الالئق مع   ■
 .للمساعدة اإلنمائية

إجراء تحليل دقيق للسياق القطري إنما هو شرط الزم من أجل إعداد برنامج قطري واقعي ومفيد   ■
 .ومحدد األولويات

توازن أمثل بين بالنظر إلى محدودية الموارد والقدرات، من المهم عدم التقليل من شأن صعوبة تحقيق بيد أنه  .٧٥
الحاجة إلى تحديد األولويات والنتائج الرئيسية بين فهم سياق البلد فهمًا شامًال وتحليليًا ومتسقًا، من جهة، و

  .المحددة زمنيًا والتي ينبغي أن ترآز منظمة العمل الدولية على دعمها، من جهة أخرى

برنامجًا قطريًا جديدًا خالل فترة  ٣١ برامج قطرية، استهل منها ١٠٩، جرى تنفيذ ٢٠١٣وفي نهاية عام  .٧٦
  .ومع ذلك، فإنه ال يتوفر لدى جميع البلدان الظروف المؤاتية إلعداد برنامج قطري للعمل الالئق. السنتين

  ٢٠١٣ديسمبر / وضع البرامج القطرية للعمل الالئق في نهاية آانون األول  :٩الجدول 

البلدان التي تقوم
بإعداد برامج 
 قطرية للعمل

 قــالالئ

البلدان التي
 تطبق فعليًا

برامج قطرية 
 للعمل الالئق

 البرامج القطرية 
للعمل الالئق التي بدأ 

تطبيقها في الفترة 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

البرامج القطرية للعمل  
الالئق التي جرى تقييمها في

من  ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
 خالل آلية ضمان الجودة

 21  213214   أفريقيا

 2  142   العربيةالدول 

 9  10118   آسيا والمحيط الهادئ

 6  575   أوروبا وآسيا الوسطى

 2  1262   أمريكا الالتينية والكاريبي

 40  496031   المجموع
 .مكتب العمل الدولي: المصدر
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  االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة  ٤-٣

االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع سنوات والذي اعتمدته بشأن  67/226ُيعيد القرار  .٧٧
من  ،، وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة٢٠١٢الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

آإطار ، تأآيد األهمية المستمرة التي يتسم بها إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 2013/5قبيل القرار 
والبلدان األخرى " توحيد األداء"البرمجة بالنسبة إلى منظومة األمم المتحدة في البلدان التي اعتمدت مبادرة 

إلى تحسين مستوى التنسيق واالتساق على الصعيد  67/226من القرار  ١٨وتدعو الفقرة . على حد سواء
دة لجميع صناديق األمم المتحدة وبرامجها القطري، إلى جانب االعتراف بالواليات واألدوار والخبرة الفري

  .ووآاالتها المتخصصة

ونشطت منظمة العمل الدولية في دعم االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة وشارآت في عدد من  .٧٨
األفرقة العاملة التي أنشئت على سبيل متابعة قرار االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري آل أربع 

منظمة العمل الدولية أو شارآت في رئاسة برامج مشترآة بشأن العمالة والحماية  وقد ترأست .سنوات
وفي الفترة . بلدًا ٣٥البالغ عددها و" توحيد األداء"بلدًا من البلدان التي اعتمدت مبادرة  ١٦االجتماعية في 

أقل  أيمتحدة، مليون دوالر أمريكي من خالل األمم ال ٤٨، حشدت منظمة العمل الدولية زهاء ٢٠١٣- ٢٠١٢
  .في المائة بقليل من جميع مواردها من خارج الميزانية ١٢من 

التابع لمنظمة العمل وضمت إحدى دورات تقاسم المعارف، التي ُنظمت بالتعاون مع مرآز التدريب الدولي  .٧٩
 ، مديري المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية٢٠١٣ديسمبر / في تورينو في آانون األولالدولية 

، بهدف تبادل الخبرات واتخاذ مواقف مشترآة "توحيد األداء"المسؤولين عن البلدان التي اعتمدت مبادرة 
  .بشأن مشارآة منظمة العمل الدولية في عملية تعزيز االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة

تحدة للمساعدة في المائة من مجموع أطر عمل األمم الم ٩٠، أدرج أآثر من ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .٨٠
وقد برزت عمليات . اإلنمائية المنفذة ما ال يقل عن ثالث دعائم من الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق

في المائة من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المنفذة، مقارنة  ٧٣التشاور مع الهيئات المكونة في 
وتعترف توجيهات إطار عمل األمم المتحدة . نتين السابقةفي المائة الملحوظة في فترة الس ٣٩ نسبة مع

وأدوات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، بما فيها اإلجراءات التشغيلية الموحدة ) ٢٠١٠(للمساعدة اإلنمائية 
العمال آجهات فاعلة بين أصحاب ب، بأصحاب العمل و"توحيد األداء"التي جرى إعدادها لتفعيل نهج 

  .صعيد الوطني، الذين تحتاج الفرق القطرية لألمم المتحدة إلى التفاعل معهمالمصلحة على ال

وإلى جانب الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  .٨١
داف ، فقد دعمت وسهلت، بالشراآة مع األمم المتحدة والبنك الدولي بموجب إطار تسريع تحقيق األه٢٠١٥

اإلنمائية لأللفية، مشارآة الهيئات المكونة في المشاورات الوطنية واإلقليمية والعالمية بشأن صياغة إطار 
وأدى ذلك إلى االعتراف بأهمية العمالة الكاملة والعمل الالئق، بما . ٢٠١٥عالمي جديد للتنمية لما بعد عام 

  .قيق التنمية المستدامةفي ذلك الحماية االجتماعية، في الجهود الرامية إلى تح

، وتمشيًا مع روح االتساق على مستوى المنظومة، عملت منظمة العمل الدولية عن آثب مع الوآاالت األخرى .٨٢
ومنظمة األمم ) اليونسكو(ال سيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ومنظمة الصحة العالمية وهيئة ) الفاو(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) اليونيسيف(المتحدة للطفولة 
سعيًا إلى تنفيذ البرامج المشترآة خالل فترة السنتين  ،األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

رائدة في تنفيذ وعلى سبيل المثال، اضطلعت منظمة العمل الدولية إما بدور وآالة مشارآة أو . ٢٠١٣- ٢٠١٢
ألبانيا، : وهذه البلدان هي. للعمل مع األمم المتحدة" توحيد األداء"بلدًا يطبق نهج  ١٧هذه البرامج في 

فيردي، جزر القمر، إثيوبيا، فيجي، إندونيسيا، آينيا، آيريباتي، قيرغيزستان، مالوي، موزامبيق،  آابو
  .، أوروغواي، فيتنامباآستان، رواندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوغندا

وتهدف منظمة العمل الدولية، من خالل عملها مع الوآاالت األخرى، إلى اإلسهام في توثيق الروابط  .٨٣
 رقمضمن برامج األمم المتحدة في المجاالت التي حددتها الدول األعضاء في القرار  التشغيليةالمعيارية و

ي العمل ومعايير العمل والحوار االجتماعي في برامج ويلزم بذل المزيد من الجهود لدمج الحقوق ف. 67/226
  .األمم المتحدة القطرية آجزء من النهج القائم على الحقوق في مقاربة التنمية



GB.320/PFA/1

 

GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 24 

تقييم إسهام برنامج بعنوان ، ٢٠١٣في عام اإلنمائي برنامج األمم المتحدة الصادر عن  ويسوق تقرير التقييم .٨٤
مسوغًا قويًا لتوثيق التعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم ، لفقراألمم المتحدة اإلنمائي في الحد من ا

  :إلى ما يلي منه xviiiفي الصفحة  ويشير التقرير. المتحدة اإلنمائي

طالما أن منظمة العمل الدولية مكلفة على وجه التحديد بالنهوض بقضايا العمالة ومعايير العمل، وأن أبعاد 
الفقر المرتبطة بالدخل تعتمد بشكل حيوي على استحداث فرص العمالة المنتجة لصالح الفقراء، فإنه يبدو من 

في مجال " رفيقين في السالح"العمل الدولية  المنطقي افتراض أن يكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة
آما جاء (وفي الواقع، يقام قدر آبير من التعاون بين المنظمتين على الصعيدين العالمي واإلقليمي . مكافحة الفقر

إلى الفعالية بشدة ، ولكن من الواضح أن البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تفتقر )في االستنتاجات
  .إقامة شراآات مع منظمة العمل الدوليةفي 

  مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينو  ٥-٣

مشارك في الدورات التي  ٢٤ ٤٠٢استضاف مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو  .٨٥
ئيسية لمنظمة العمل الدولية ، والتي شملت جميع المجاالت السياسية الر٢٠١٣-٢٠١٢نظمها في الفترة 

. بلدًا وإقليمًا ١٩٠من أآثر من  ٢٠١٣-٢٠١٢ووَفد المشارآون في الفترة . والخطة اإلنمائية الدولية الشاملة
وبلغ عدد ). ٧الشكل (وأتت المجموعة الكبرى من المشارآين من أفريقيا، تلتها أوروبا وآسيا الوسطى 

مشارك موزعين على النحو المبين  ١٦ ٠٠٠صحاب العمل أو العمال المشارآين الثالثيين من الحكومات أو أ
وباإلضافة إلى برنامج الدورات العادية، الذي يقدم في غالبيته في حرم مرآز تورينو، ُتقدم . ٨في الشكل 

أنشطة تدريبية مكيفة حسب االحتياجات في حرم المرآز وعلى المستوى اإلقليمي واإلقليمي الفرعي والوطني 
  .د سواءعلى ح

وقد أفضت إجراءات تعزيز اتساق المرآز مع إطار البرمجة واالستراتيجيات في منظمة العمل الدولية إلى  .٨٦
في اختيار المشارآين في على النحو الواجب وتجسد ذلك ، تحديد احتياجات وأولويات التدريب بشكل أآثر دقة

  .المكيفة حسب االحتياجات والخاصة بكل إقليمالدورات واألآاديميات العادية ذات الصلة وفي تنفيذ األنشطة 

وتوسع دور المرآز في مجال االرتقاء بمهارات موظفي منظمة العمل الدولية توسعًا آبيرًا، ليشمل تنفيذ  .٨٧
األنشطة المخطط لها باالشتراك مع إدارة الموارد البشرية في مكتب العمل الدولي، وتسهيل اجتماعات 

  .المعارف الموجهة إلى إدارات ومكاتب منظمة العمل الدوليةالموظفين وورش العمل لتقاسم 

وأصبحت مسألة إقامة شراآات مع مؤسسات أآاديمية تدريبية دولية أو إقليمية أو وطنية تمثل أآثر فأآثر  .٨٨
بالشراآة  ٢٠١٢في المائة من أنشطته لعام  ٢٨وقد اضطلع المرآز بتنفيذ . مكونًا أساسيًا الستراتيجية المرآز

البالغ نسبة  ٢٠١٠وهي نسبة تتجاوز بكثير خط أساس عام  -سسات تدريبية وبحثية وأآاديمية أخرى مع مؤ
  .في المائة ١٧٫٣

وهو يستكمل مجموعة من الدورات . ويبقى البعد اإلقليمي ألنشطة المرآز من ميزاته النسبية الرئيسية .٨٩
المقدمة في حرم المرآز ويزيد من أهمية المجموعة التدريبية التي ينظمها هذا األخير،  التدريبية األقاليمية

  .ومن ثم يسهم في النتائج اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والخاصة بكل بلد
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  قليم

  

  لعمل الدولية، تورينو

 

الع بعملية تقييم ذاتي لجميع المشاريع 
دوالر أمريكي، وبعملية  ٥٠٠ ٠٠٠ها 

ع التي تتجاوز ميزانيتها مليون دوالر 
عملية تقييم للمشاريع، حيث شملت هذه 

تصنيف  ٩ويرد في الشكل .  السنتين

آسيا والمحيط 
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االتحاد األوروبي
13%
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في مرآز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بحسب اإلق

 .ي التابع لمنظمة العمل الدولية، تورينوز التدريب الدول

ارآين الثالثيين في مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة الع

  ي منظمة العمل الدولية

 منظمة العمل الدولية بشأن تقييم المشاريع إلى االضطال
م داخلية بالنسبة إلى جميع المشاريع التي تتجاوز ميزانيته

ريعبالنسبة إلى جميع المشا) خارجية( واحدة على األقل
ع ٢٤٥، نفذت منظمة العمل الدولية ٢٠١٣- ٢٠١٢ي الفترة

في المائة من إجمالي المشاريع المنفذة خالل هاتين ٣٦

أفريقيا
33%

األمريكتان
15%

الدول العربية
4%

على

أصحاب العمل
12%

العمال
21%

وزارات العمل
14%

A_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 

المشارآون ف  :٧الشكل 
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عمليات التقييم في  ٦-٣
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ويجري سنويًا . ف مجموع عمليات التقييم
 تقييم على مستوى السياسة العامة أو 

وقد دأبت وحدة التقييم في ). ٢ر اإلطار
كتب العمل الدولي، يشمل األنشطة التي 

  شرت خالل فترة السنتين
 

٢٠١٢-٢٠٠٧.  

  .ئق

األردن ولبنان  مجموع لكل منتقييم : عربية

المنشآت بظروف السالمة العمال وتمتع ي 

مجال التقييم لتعزيز ثقافة تعلم تنظيمي في 
عة من المواد التوجيهية المحدثة والمعززة 

إرساء برامج تدريب سنة على اإلنترنت و

. مية والنوعية على السواء، تحديًا خاصًا
ة واالستعراضات المنتظمة التي ُتوّلف بين 

ليات تقييم داخلية
20%

مليات تقييم مشترآة
26%

ت تقييم أخرى
2%

عمليات التقييم المستقلة نصف وقد تجاوز عدد. وع التقييم
أي عمليات - حو ثالث عمليات تقييم رفيعة المستوى

انظر(جية، عمومًا فيما يتعلق بالنتائج أو البرامج القطرية 
عمل الدولي على تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة مك

  . ت بها واالستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها

  بحسب النوع  ٢٠١٣-٢٠١٢تقييم المشاريع في الفترة

 .الدولياعدة بيانات وحدة التقييم في مكتب العمل

  ٢اإلطار 
تقارير مختارة عن عمليات تقييم رفيعة المستوى ُنش
 .هج منظمة العمل الدولية الخاص بكل قطاع فيما يتعلق بالعمل الالئق

  .ستراتيجية منظمة العمل الدولية إلدراج سياسات العمالة الشمولية

٧مل الالئق لصالح الهند للفترة رنامج منظمة العمل الدولية القطري للع

ستراتيجية منظمة العمل الدولية لتعزيز المنشآت المستدامة والعمل الالئ

ستراتيجية منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل الالئق في المنطقة الع
  .األرض الفلسطينية المحتلة

:ية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتينستراتيج
  .الصحة المحسنة في العمل

:  (http://www.ilo.org/eval/lang--en/index.htm).  

في االستفادة من نتائج أنشطة المكتب في م ز تقدم ال بأس به
وتحقق ذلك إلى حٍد ما من خالل توفير مجموع. عمل الدولية

نشطة توعية من خالل إعداد رسالة إعالمية ومواقع محس
  .مديري التقييم

على التقييمات، من حيث الكم تجاوب مع الطلب المتزايد
حدى االستجابات لذلك في إعداد عدد من الدراسات الجامعة

عمليات تقييم مستقلة
52%

عمل

عم

عمليات
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بحسب نو
إنجاز نح
االستراتيج

تب العمك
اضطلعت

عمليات تق  :٩الشكل 

 
قا: المصدر

نه  -

اس  -

بر  -

اس  -

اس  -
وا

اس  -
وا

المصدر

وقد أحرز .٩١
منظمة الع
والقيام بأن
معتمدة لمد

وشكل الت .٩٢
وتمثلت إح
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باإلضافة إلى ذلك، صدر تكليف . لصة من عمليات التقييم العديدة التي جرى تنفيذهااألداء والدروس المستخ
  .بإجراء عمليات تقييم مستقلة لنوعية تقارير التقييم لتحديد السبل الكفيلة بتحسينها

ومن بين هذه الممارسات، أفرزت دراسة تحليلية جامعة لنتائج العمل الالئق وفعالية عمليات منظمة  .٩٣
  عـر الموقـانظ(ي ـاون التقنــم التعـات تقييـل لعمليـى تحليـادًا إلـة، استنـوليالد لـالعم

http://www.ilo.org/eval/lang--en/index.htm( عددًا من االستشرافات القّيمة التي ينطبق الكثير منها ،
وخلصت الدراسة  .بعبارة أخرى، ليس فقط فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقني - بصفة عامة على عمل المكتب 

التحليلية الجامعة، بصفة عامة، إلى أن منظمة العمل الدولية حققت نجاحًا آبيرًا في االستفادة من ُنهجها التقنية 
ويرد . هذا التقدموأنها أحرزت نتائج طيبة، ولكن ضعف تصميم المشاريع وإدارتها شكل أحيانًا عائقًا أمام 

  .لدراسة التحليلية الجامعةأدناه استعراض لنقاط معينة مثارة في ا

  األهمية  ١-٦-٣

يرتبط التعاون التقني اآلن بشكل منتظم بإطار السياسة االستراتيجي ونتائج البرامج القطرية للعمل الالئق،  .٩٤
ومع ذلك، تبدو اإلشارة إلى البرامج القطرية . ومن ثم، لم يعد االتساق المؤسسي مثار قلق. بحسب االقتضاء
ًا آما لو آانت أمرًا شكليًا بحتًا، في حين أنه لم يجر دائمًا على نحو منتظم بحث أوجه التآزر للعمل الالئق أحيان

  .والتكامل التي آانت تنجم عن آونها جزءًا من هذه البرامج القطرية للعمل الالئق

حيان إلى وبرز تصميم التعاون التقني آأحد أوجه القصور الرئيسية، إذ إن عمليات التقييم أشارت في غالب األ .٩٥
وفي آثير من الحاالت، تجاوزت . أهداف مفرطة في الطموح وأطر زمنية غير واقعية وموارد غير آافية

المنشودة نطاق البرامج وآان هناك بشكل منتظم انتقاص في تقدير أوقات االستهالل وآان ال بد من  األهداف
ال للتفاؤل بأن تسير جميع األمور وفقًا لما التغلب على الجمود المؤسسي ولم يكن ثمة عمومًا ما يبرر فسح مج

  .هو مقرر

وعليه، فإن من شأن . للتعاون التقني، تمييع ترآيز المشاريع البرنامجيةجدًا وترتب على تحديد أهداف متعددة  .٩٦
على توخي الدقة في مطابقة المكونات ضمن  دخالتتحديد هدف واحد للتعاون التقني أن ُيرغم مّعدي الت

  .برنامج متكامل على نحو أوثق

على الفقراء  ،وقد رآز العديد من تدابير التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية على صعيد مختلف القطاعات .٩٧
، إال )عمل األطفال والمهاجرون واالتجار بالبشر وروح تنظيم المشاريع بالغة الصغر لدى المرأةومن ذلك (

ونتيجة لذلك، فقدت البرامج في بعض الحاالت السبيل إلى تتبع الهدف . أن مسألة الفقر لم تناقش تحديدًا
  .المنشود المتمثل في التصدي لظروف الفقر

بيد أنه ال يزال يتعين قطع بعض . ومن األمور التي ُيّسلم بها التعاون التقني عمومًا اآلن هي البعد الجنساني .٩٨
وقد جاءت . أن تقبل المبادرات صراحة على تناول المسائل الجنسانية آقوة دافعة إلى التنميةاألشواط قبل 

مشارآة المرأة، في عدد من األنشطة، مشارآة شكلية، ال سيما في بعض المجتمعات التي تخضع لهيمنة 
متجذرة، ُوضعت إذن وتسليمًا بالحاجة إلى حلول مبتكرة للتغلب على العقبات الثقافية ال. الذآور بشكل آبير

  .بعض البرامج، على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، لتعالج على وجه التحديد الشواغل المتعلقة بالجنسين

  الفعالية  ٢-٦-٣

من حيث  هااألحيان، في تحقيق أهداف بعضاتسمت تدخالت التعاون التقني بالفعالية، وإن بشكل جزئي فقط في  .٩٩
وُتعزى الثغرات في األداء إما إلى عيوب . الضوابط المعيارية والنفوذ السياسيتنمية المعارف وبناء القدرات و

  ).من حيث الكفاءة(أو إلى عيوب في التنفيذ واإلدارة ) من حيث األهمية(في وضع خطط التدخل 

ثر لكن قياس األ. ومن الجلي في عدد آبير من الحاالت، أن التعاون التقني قد ساهم فيما حققته البرامج من أثر .١٠٠
خطط التدخل، ومن الصعب في جميع األحوال، التمييز بين أثر  تصميمنادرًا ما يشكل جزءًا من إجراءات 

ولهذا السبب، تقبل منظمة العمل الدولية بحق، وفقًا لمنطق . التعاون التقني والتغيرات األخرى غير ذات الصلة
لتي تقوم عليها عملية تحديد الحصائل الفتراض أن األثر محتمل، شريطة ثبوت االفتراضات ا، االسببية

  .والنتائج ووجود أدلة حقيقية على النتائج واتسام الرابط السببي بين النتيجة واألثر بالمصداقية
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  الكفاءة  ٣-٦-٣

وقد استرشد المديرون باألطر المنطقية الجيدة لتجاوز تعقيدات . من الصعب، بشكل عام، إدارة التعاون التقني .١٠١
وبالمقابل، أمكن من خالل اإلدارة الجيدة التغلب على مواطن القصور ضمن إطار وضع . البيئة التشغيلية

وعمومًا، لم ُتدمج عملية . ووضع عدد قليل للغاية من البرامج خطوط األساس لقياس التقدم المحرز. التصاميم
التي عادة ما تتخذ  وأصبحت أطر المساءلة. الرصد حتى اآلن إدماجًا آافيًا في صلب إجراءات تنفيذ البرامج

ومع ذلك، ال تتضمن تقارير التقييم إال ذآرًا عابرًا لسير عملها . شكل لجان توجيهية للمشاريع، أآثر شيوعًا
  .الفعلي

وآان أداء اإلدارة عبر حدود البلدان، بدعم من مقر منظمة العمل الدولية، أداًء مرضيًا، إال أن الجمود  .١٠٢
وآانت الهياآل اإلدارية الالمرآزية . ار أعاقا مرارًا وتكرارًا تنفيذ البرامجالبيروقراطي وُبعد مكان صنع القر

أميل إلى أن تكون أآثر استجابة لالحتياجات القطرية، ال سيما عندما تدعمها اإلدارة المحلية وخطوط الدعم 
  .المكرسة بوضوح

موارد البرامج آانت هي المشكلة في وال تمثل الكفاءة من حيث التكلفة فيما يبدو مشكلة، بالرغم من أن آفاية  .١٠٣
بل اعتبر في بعض األحيان أن النقص في تمويل البرامج والموظفين المتاحين للقيام . آثير من الحاالت

وفي أحيان أخرى، أدى هذا النقص إلى انعدام . بالمهمة المطلوب تنفيذها قد ساهم في الكفاءة من حيث التكلفة
وفي حفنة من الحاالت، آانت المخصصات من الموارد آافية . المطلوبالكفاءة وإلى أداء دون المستوى 

ويكاد يتعذر آليًا االضطالع بقياس سليم للكفاءة في إطار التقييمات دون تقدير التكاليف على أساس . تمامًا
  .ه منظمة العمل الدولية حتى اآلندمتالنشاط أو توافر المنهجيات ذات الصلة، وهو األمر الذي لم تع

  الفعالية التنظيمية  - ٤

تسترشد وظائف التنظيم والدعم واإلدارة بنهج منظمة العمل الدولية الشامل لإلدارة القائمة على النتائج وتندرج  .١٠٤
  :في نتيجتين جامعتين، هما

 االستخدام الفعال والناجع لجميع موارد منظمة العمل الدولية؛  ■

 .إدارة المنظمة إدارة فعالة وناجعة  ■

ذلك، تسترشد الوظائف الرئيسية للتنظيم والدعم واإلدارة آذلك بخمس استراتيجيات إدارية  باإلضافة إلى .١٠٥
  .المعارف وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشرية والتعاون التقني والتقييم: تشمل

إلى تعزيز  ت، خضعت وظائف التنظيم والدعم واإلدارة إلصالحات هيكلية هدف٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .١٠٦
إدارة و ،الخدمات والشؤون اإلدارية الداخلية وأعيد تنظيم المسؤوليات داخل إدارة. لكفاءة في تقديم الخدماتا

وجرى . ، وفقًا ألسس وظيفيةاالجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية وإدارة ،المعلومات والتكنولوجياتنظيم 
  .تعزيز وظيفة االتصاالت الداخلية داخل إدارة االتصاالت

  االستخدام الفعال والناجع لجميع موارد   - ١النتيجة   ١-٤
  منظمة العمل الدولية

، إلى جانب الجداول المفصلة التي تقابل تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد ١يتاح جدول حصائل النتيجة  .١٠٧
مرحلية بشأن وُتقدم التقارير ال. www.ilo.org/programالبشرية والتعاون التقني واالستراتيجيات، على 

الموضوعين األخيرين إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم، وآذلك الحال بالنسبة للمعلومات األخرى المستقاة في 
والتقدم المحرز في  ٢٠١٢إطار النتيجة المعنية، على سبيل المثال، اعتماد التدقيق البيئي الذي أجري في عام 

  .تنفيذ مشروع أعمال تجديد مبنى المقر
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  برمجةال  ١-١-٤

تبقى اإلدارة القائمة على النتائج المبدأ التوجيهي الذي يجري بموجبه تنفيذ جميع النتائج التقنية البالغ عددها  .١٠٨
  . نتيجة، إلى جانب النتيجتين في إطار التنظيم والدعم واإلدارة ١٩

- ٢٠١٠لفترة بشأن تقرير التنفيذ ل ٢٠١٢مارس / وعمًال بالتوجيهات الصادرة عن مجلس اإلدارة في آذار .١٠٩
، قام المكتب بإجراء تنقيح لمنهجية جمع المعلومات عن النتائج المحققة، إلى جانب توفير المزيد من ٢٠١١

آما . المعلومات المفصلة بشأن الطريقة التي ساهمت بها منظمة العمل الدولية في تحقيق آل نتيجة من النتائج
  .ريقة التي تعرض بها المعلومات عن النتائجأرشدت هذه التوجيهات إعادة هيكلة هذا التقرير والط

، وتتمثل إحدى األدوات الرئيسية لتفعيل اإلدارة القائمة على النتائج في عملية تخطيط العمل القائم على النتائج .١١٠
وتستفيد هذه العملية من . التي تجري مرتين في السنة، والتي تشكل اآلن جزءًا ال يتجزأ من عمليات المكتب

لنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد من أجل التخطيط، وتستلزم إجراء في اة االستراتيجي نموذج اإلدار
وتمثل . مناقشات تفاعلية بين الموظفين الموجودين في األقاليم وفي المقر عن طريق تنظيم مؤتمرات بالفيديو

خطيط للعمل وتخصيص الموارد، هذه العملية أسلوبًا فعاًال من حيث التكلفة لتعزيز التنسيق والتعاون عند الت
. وهي تتمحور حول نظام عالمات تنبيه ضوئية ترتبط برصد التقدم المحرز في ضوء نتائج البرامج القطرية

التي ُتستمد منها نتائج (وقد أدخلت تحسينات على ضمان جودة البرامج القطرية للعمل الالئق واإلشراف عليها 
 ).البرامج القطرية

  رد البشريةتنمية الموا  ٢-١-٤

ضمن إطار برنامج اإلصالح واستنادًا إلى التحديات القائمة والدروس المستخلصة في فترة السنتين الحالية  .١١١
الحراك : والسابقة، بادر المكتب إلى إجراء إصالحات في أربعة مجاالت في الموارد البشرية، وهي

غيلية وظروف االستخدام الموحدة؛ إطار والتوظيف واالختيار؛ سياسة العقود القائمة على االحتياجات التش
  .تقدير واعتراف شامل؛ إطار مستوفى ومتين وفعال بشأن العالقات الصناعية

، واصل المكتب ترآيزه على أربعة مجاالت ٢٠١٥-٢٠١٠وتمشيًا مع استراتيجية الموارد البشرية للفترة  .١١٢
 رابعًا،العمل ضمن فرق والتعاون؛  ثالثًا،مساءلة؛ زيادة ال ثانيًا،تعزيز المواهب والقدرات القيادية؛  أوًال،: هي

  .إيجاد بيئة عمل مؤاتية

وقد تجلى التقدم أآثر ما تجلى في المجاالت التي يتمتع فيها الموظفون اإلداريون بمستوى عاٍل من االستقاللية  .١١٣
السياسات، ال سيما فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة وإدارة األداء وتطوير الموظفين ومبادرات  حديدفي ت

القيادة واإلدارة، وآذلك فيما يتعلق بالمبادرات التي تستهدف تبسيط العمليات اإلدارية لتحسين الجدوى من 
  .حيث التكلفة

عيين والتشغيل والتوظيف خالل الفترة اسُتكملت أربع جوالت من نظام الت: تخطيط القوى العاملة  ■
. مباراة، بموجب الترتيبات المؤقتة التي تم التوافق عليها مع نقابة الموظفين ٩٩، شملت ٢٠١٣- ٢٠١٢

دعوة إبداء اهتمام بالمناصب رفيعة المستوى في سياق عملية  ٣١باإلضافة إلى ذلك، صدرت 
الموظفين من شأنها تعقب المهارات واالهتمام  وتجري تهيئة أداة إلكترونية بشأن مواصفات. اإلصالح

 .بالحراك وسُتستخدم ألغراض التخطيط اإلجمالي وطويل األمد للقوى العاملة

وُعمم تدريجيًا على  ٢٠١٣مارس  /بدأ العمل بنظام إلدارة التعلم في المقر في آذار: تطوير الموظفين  ■
 واستفاد ما مجموعه. اإللكتروني بشأن اإلدارة الداخليةآما استهل برنامج للتعلم . جميع المكاتب الميدانية

باإلضافة إلى ذلك، أتيحت . غيرهم برنامج التعلم اإللكتروني ٥٥٥موظفًا من هذا النظام وأنهى  ١ ١٢٨
. دورة مباشرة من خالل نظام إدارة التعلم ٥٩مادة على شبكة الويب وبرامج التعلم اإللكتروني و ٤٩

ق عملية اإلصالح، على إدارة التغيير والتواصل التنفيذي واإلرشاد، إلى جانب وجرى التشديد، في سيا
الفئات المستهدفة، بمن فيها القادة الجدد والقادة التنفيذيون وآذلك المرشحون المحتملون لبرنامج األمم 

 .المتحدة للمنسقين المقيمين

عدد من اإلجراءات، تتراوح بين التدريب  شمل الدعم المقدم في مجال إدارة األداء اتخاذ: إدارة األداء  ■
واإلرشاد وبين آليات المساءلة اإلدارية واالتصاالت محددة األهداف وتبسيط سير عمل مجلس التقارير 

موظفًا في حلقات عمل بشأن  ٩٥وشارك حوالي . والمبادئ التوجيهية الداخلية وتقديم المشورة
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حلقات عمل بشأن تحقيق النتائج من خالل مديرًا  ٨٠المناقشات المتعلقة باألداء الفعال، وحضر 
وقد ساهم ذلك في زيادة آلية في معدل االمتثال إلدارة األداء، . األشخاص وعن طريق إقامة فرق فعالة

 .في المائة من مجموع الموظفين بموجب الميزانية العادية لمنظمة العمل الدولية ٧٧بلغت 

تب تحليًال للمعالم المرجعية داخل مؤسسات منظومة األمم المتحدة أجرى المك: تبسيط العمليات اإلدارية  ■
وجرى استكمال وتوثيق . بهدف مواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات في إدارة اإلعانات االجتماعية

باإلضافة إلى ذلك، ُعرضت نماذج . اإلجراءات التشغيلية الموحدة وعمليات تدفق العمل على نحو شامل
بطلب إعانات األسرة السنوية ويجري إعداد نموذج إلكتروني بشأن استحقاقات  يتعلقإلكترونية فيما 
تطبيق على اإلنترنت لجمع المعلومات المتعلقة باإلجازات من  استحداثآما تم . التأمين الصحي

المكاتب الميدانية بما يتمشى مع النظام التراآمي إلعانات العمال في نهاية السنة، الذي نصت عليه 
 .عايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالم

أدى التعاون مع نقابة الموظفين إلى إحراز تقدم في مجاالت من قبيل السالمة : تهيئة بيئة مؤاتية  ■
وقد صدر توجيه عن المكتب في . والصحة المهنيتين واإلجالء الطبي واألمن الميداني وسياسة السفر

السالمة والصحة المهنيتين بالنسبة إلى جميع مكاتب منظمة يعتمد إطارًا إلدارة  ٢٠١٢يوليه / تموز
العمل الدولية، آما صدر عن المكتب توجيه بشأن عمليات اإلجالء الطبي ووسائل النقل الالزمة 

 .٢٠١٣سبتمبر / لألغراض الطبية في أيلول

دة الداخلية، وضع إلدارة السديفي التعلم اإللكتروني لاستكمال عملية تعميم برنامج  النجاح في بغية  ■
المكتب مجموعة من أدلة اإلدارة السديدة الداخلية لتوفير مرجع شامل بالموارد يشمل وظائف معينة في 

وسيتم . إطار التنظيم والدعم واإلدارة، بما في ذلك التمويل والمشتريات والبرمجة والموارد البشرية
 .٢٠١٤ االنتهاء من إعداد األدلة وحلقات العمل المصاحبة في عام

  تكنولوجيا المعلومات  ٣-١-٤

في إطار ) ةبما في ذلك خدمات المكتب(آجزء من برنامج اإلصالح، أدمجت إدارة المعلومات والتكنولوجيا  .١١٤
ومن شأن هذا اإلجراء أن يحقق التآزر عن طريق الجمع بين الخبرة في المجال التقني ومجال . إدارة موحدة

  .والوظائفسير األعمال وتجميع الموارد 

واستكملت عملية تعميم النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  .١١٥
وجرى . ٢٠١٣يونيه / وفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في حزيران ٢٠١٢والكاريبي في عام 

بالموارد البشرية وجداول المرتبات في  اعتماد وظائف النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد فيما يتعلق
وتم تحديث برمجيات وقاعدة بيانات ومعدات النظام المتكامل للمعلومات عن . المكتب اإلقليمي ألفريقيا

الموارد وتعزيز التوصيلية على مستوى العالم استعدادًا لنشر المزيد من ُنظم تكنولوجيا المعلومات المرآزية 
نطلقت مشاريع تحويل الهياآل األساسية وفقًا للجدول الزمني الذي وافق عليه وا. في جميع أقسام المكتب
، جرى تنفيذ نظام ٢٠١٣فبراير / وفي شباط. ، ومدته خمس سنوات٢٠١١مارس / مجلس اإلدارة في آذار

في  ٢٠١٣يونيه / وُشرع في حزيران. إدارة وثائق الهوية وتحديث خدمات الملفات والطباعة في المقر
 . ٢٠١٣أغسطس / نظام البريد اإللكتروني، وبدأت مرحلة ثانية من تجديد مرآز البيانات في آب استبدال

وتم االضطالع بعدد آبير من المشاريع األخرى خالل فترة السنتين دعمًا للمبادرات على صعيد المكتب،  .١١٦
إدارة  على موقع قسم وُيمكن االطالع على قائمة مفصلة بهذه المشاريع. حيث ُأنجز أآثر من ثالثة أرباعها

وقد . (http://www.ilo.org/public/english/support/itcom/index.htm) المعلومات والتكنولوجيا
أرجئت عملية تعميم نظام اإلدارة اإللكترونية للوثائق، التي آانت مقررة، إلى حين إقامة هيكلية وإدارة 

ت وضع خريطة طريق من أجل تحسين إدارة ، آانت إجراءا٢٠١٣وبحلول نهاية عام . رسميتين للتصنيف
السجالت والوثائق واألصول الرقمية ومحتويات الشبكة ووسائل اإلعالم (المضمون على صعيد المكتب 

  .ُتشرف على االنتهاء) االجتماعية وما إلى ذلك

ألهداف وخالل فترة السنتين، برز عدد آبير من األولويات الجديدة، وهو األمر الذي فرض إعادة ترتيب ا .١١٧
تكنولوجيا المعلومات تطرح عددًا من التحديات، مثل المرآزية خدمات وما فتئت . المتوخاة المتعّهد بها سابقًا

وقد تمت معالجة هذه التحديات من . خدماتلالحلول غير العادية وغير المستدامة، إلى جانب التنفيذ المجزأ ل
ووظائف إدارة المعلومات؛ إقامة إطار جديد إلدارة  توحيد تكنولوجيا المعلومات: خالل التدابير التالية

تكنولوجيا المعلومات؛ استحداث مكتب إلدارة المشاريع؛ تعزيز العمليات واألدوات التي يستخدمها شباك 
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في المائة من موظفي قسم إدارة المعلومات  ٣٦(؛ بناء القدرات إدارة المعلومات والتكنولوجيا خدمة قسم
  ).حاليًا شهادات رسمية في مجال إدارة عمليات تكنولوجيا المعلوماتوالتكنولوجيا لديهم 

  التعاون التقني  ٤-١-٤

سيتمخض عن إجراء استعراض معمق لعمليات المكتب الميدانية وبرنامج التعاون التقني، توصيات يزمع  .١١٨
  .٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذها خالل فترة السنتين 

مجال التعاون اإلنمائي أو قام بتجديدها مع عشرة  ، أبرم المكتب شراآات في٢٠١٣- ٢٠١٢وخالل الفترة  .١١٩
شراآة بين القطاعين العام والخاص  ١٢وتنّوعت قاعدة الموارد للتعاون التقني من خالل . شرآاء قديمي العهد

  .مع جهات فاعلة غير حكومية وستة اتفاقات مع االقتصادات الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط

  :ي مجال التعاون التقني في بيئة تزداد تعقدًا وتتسم بما يليويندرج برنامج المكتب ف .١٢٠

، وفقًا للجنة المساعدة ٢٠١٢التي انخفضت في عام (تدني مستويات المساعدة اإلنمائية الرسمية   ■
في المائة عن مستويات عام  ٦اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بنسبة 

 ؛)٢٠١٠

 البلدان المانحة والمستفيدة على حد سواء؛ تفرضهامن حيث فعالية التنمية،  لبات أآثر صرامةمتط  ■

ظهور جهات فاعلة جديدة، فيما في ذلك االقتصادات الناشئة والمنشآت الخاصة والكيانات المحلية   ■
 والمؤسسات المالية والجمعيات واألفراد المتبرعون لألعمال الخيرية؛

جهة مانحة  ٢٠تقدم حوالي (لعمل الدولية على عدد صغير نسبيًا من الشرآاء الرئيسيين اعتماد منظمة ا  ■
  ).في المائة من المساهمات الطوعية للمكتب ٦٢

ويسعى المكتب إلى االستجابة لهذه التحديات من خالل تعزيز التوجه نحو تحقيق النتائج واإلبالغ والرصد  .١٢١
الشراآات مع  إبرامبأنشطة التعاون التقني الخاصة به، عن طريق  والشفافية والمساءلة والوضوح فيما يتعلق

باإلضافة إلى ذلك، يسعى المكتب إلى زيادة القدرة . جديدة وتطوير وظائف الدعم الميدانية لديهفاعلة جهات 
  .على التنبؤ والمرونة بشأن التمويل الطوعي من خالل طائفة واسعة من طرائق الشراآة

وال تزال المساهمات الطوعية، التي تستأثر بخمسي قاعدة موارد المكتب، تشكل عنصرًا أساسيًا لدعم برنامج  .١٢٢
وقد ضاعف المكتب جهوده الرامية إلى نشر المعلومات . العمل الالئق من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق

وتبين أن آلية ضمان . واضيعية عن النتائجعن النتائج الخاصة بكل جهة مانحة أو بكل بلد أو المعلومات الم
وجرى اعتماد تدابير لتحسين . ذات فائدة في جميع مراحل دورة المشاريع ،التعاون التقني الخاصة به جودة

  .نوعية التقارير المرحلية وضبط وقتها

اللتزام الفعلي وفي السنوات األخيرة، ازداد التمويل المقدم من منظومة األمم المتحدة زيادة آبيرة نتيجة ا .١٢٣
حتى أن ذلك يستدعي إقامة تعاون أوثق مع . للمكتب بتحقيق االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة

  .صناديق وبرامج ووآاالت األمم المتحدة على المستويين المحلي والمرآزي

  إدارة المنظمة إدارة فعالة وناجعة  - ٢النتيجة   ٢-٤

وُيمكن االطالع على معلومات مفصلة  www.ilo.org/program وقعالم على ٢جدول حصائل النتيجة  احيت .١٢٤
 متاح علىال، ٢٠١٣- ٢٠١٢عن استراتيجية المكتب للتقييم في تقرير التقييم السنوي للفترة 

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB319/pfa/WCMS_222508/lang--en/index.htm.  

، رفع تقارير عن اآلراء المستوفاة لمراجعة ٢ُيمكن للمكتب، تمشيًا مع األهداف المحددة بموجب النتيجة و .١٢٥
وآذلك بشأن البيانات المالية ) ٢٠١١-٢٠١٠(الحسابات بشأن البيانات المالية للفترة المالية الثانية والسبعين 

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أنيطت  .٢٠١٢ديسمبر / آانون األول ٣١الموحدة عن السنة المنتهية في 
وتقوم الموارد بدعم التشغيل المنتظم إلدارة موارد المؤسسة في . مسؤولية النهوض بمهامهارسميًا بالخزانة 

- ٢٠١٤وتم تنقيح سجل المخاطر االستراتيجية وإدراجه في البرنامج والميزانية للفترة . جميع أقسام المكتب
٢٠١٥.  
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  السديدة أجهزة اإلدارة  ١-٢-٤

  .تحققت األهداف التي تشكل األساس الجوهري لتحسن أعمال تخطيط وتحضير وتنظيم أجهزة اإلدارة السديدة .١٢٦

وقد سّهل المكتب المشارآة المتزايدة للهيئات المكونة في إدارة المنظمة من خالل تنسيق االتصاالت بين  .١٢٧
وفي الوقت المناسب بشأن القضايا  والمكتب وضمان تبادل وجهات النظر بشكل فعال المجموعاتمختلف 

واستجابة إلى طلب تقدمت به الحكومات آجزء من حزمة اإلصالحات، . والوثائق التي يقدمها المكتب للتشاور
مخصص للحكومات، وهو األمر الذي عزز دور المكتب في إقامة اتصاالت منتظمة مع دعم أنشئ مرفق 
مجموعة من األنشطة منها حلقة منظمة العمل الدولية التوجيهية هذا آما نظم مرفق الدعم . البعثات الدائمة

وقد آانت انطباعات . األولى لصالح الدبلوماسيين الوافدين حديثًا إلى جنيف، إلطالعهم على أنشطة المنظمة
 .المشارآين إيجابية

دورها اإلداري ومن الضروري أن تتلقى الهيئات المكونة الوثائق في الوقت المحدد لكي تتمكن من ممارسة  .١٢٨
من خالل تخطيط ورصد تدفقات العمل على  ،في المائة ٩٥وهي  ،وتم بلوغ النسبة المنشودة. ممارسة آاملة
 .وانخفض بذلك الحجم اإلجمالي للوثائق وأسفر عن تحقيق الكفاءة في خدمة هيئات اإلدارة. نحو أفضل

لتدفق العمل من أجل إدارة ورصد سلسلة وأنشئت وحدة جديدة لتنسيق الوثائق، إلى جانب نظام إلكتروني  .١٢٩
وقد مّكن هذا األمر المكتب من تحقيق الهدف المتمثل في خفض عدد . إلدارةفي اإصدار الوثائق الداخلية 

، ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . في المائة ٢٠الصفحات المجهزة والمترجمة والمطبوعة والموزعة بنسبة 
في المائة، والوثائق الخاصة بمؤتمر العمل الدولي  ٢٩٫٣بنسبة  انخفض عدد الوثائق الخاصة بمجلس اإلدارة

  .٢٠١١-٢٠١٠في المائة، مقارنة بالفترة  ٢٣٫٤بنسبة 

على أن الحاجة تدعو إلى إجراء المزيد من التحسينات ويتعين تكييف الترتيبات القائمة حاليًا آي يعمل الهيكل  .١٣٠
للهيئات المكونة  المقدم وقوبل الدعم المتزايد. ا بشكل جيدالحالي الجتماعات مجلس اإلدارة وتوقيتها وانسيابه

من حيث الجلسات اإلعالمية والمشاورات بالتقدير على نطاق واسع، مما أدى إلى تزايد الطلب باستمرار، 
  .هامة من حيث التكلفة بانعكاسات مترافقًا

والنظر . إلى آتاب إلكتروني وُيحول بعضها أيضًا PDFوُتعرض الوثائق الرسمية على شبكة الويب بصيغة  .١٣١
  .مستمر حاليًا في هذه الخيارات

مؤتمر العمل الدولي في  سير أعمالإلى زيادة آفاءة  ةدفاهالاإلصالحات  على سبيل التجربة، تطبيقوجرى  .١٣٢
 محضر األعمال المؤقت، مما أسفر عن نتائج مهمة، بما في ذلك تأجيل نشر ٢٠١٣يونيه  /دورة حزيران

وُيجسد ذلك الطريقة التي ُيمكن بها للمكتب أن . جلسة العامة خالل مناقشة تقرير المدير العامت في الخطابالل
  .تغييراتالالقتراح  باألدلة ّسوغيحقق نتائج إيجابية عندما يتمكن من تهيئة واقع مقبول وم

اد فترة السنتين، ومن خالل الرصد الوثيق لجميع النفقات التي تم صرفها على االجتماعات الرئيسية، على امتد .١٣٣
خفض ساعات العمل اإلضافية؛ زيادة آفاءة عمليات إصدار الوثائق  :تم تحقيق مكاسب آبيرة، بما في ذلك

ويتمثل أحد الدروس الرئيسية . الرسمية؛ اعتماد تكنولوجيات جديدة؛ مبادرات تخفيض استهالك الورق
ان دعم جميع األطراف المعنية، داخل المستخلصة من هذه المبادرات في الحاجة إلى االستثمار في ضم

  .المكتب وآذلك في صفوف الهيئات المكونة على حد سواء

  اإلشرافمهام   ٢-٢-٤

قدم مراجع الحسابات الخارجي رأيًا مستوفى لمراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية الموحدة لمنظمة العمل  .١٣٤
ديسمبر / آانون األول ٣١السنة المنتهية في و ٢٠١٢ديسمبر / آانون األول ٣١الدولية عن السنة المنتهية في 

  .٢٠١٢لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بدءًا من عام مع اتمامًا  متماشية البيانات الماليةآانت و. ٢٠١١

على االختصاصات المنقحة للجنة ، ٢٠١٢نوفمبر  /، تشرين الثاني٣١٦ووافق مجلس اإلدارة في دورته  .١٣٥
  .ستقلة لإلشراف وعين خمسة أعضاء لفترة ثالث سنواتاالستشارية الم

واإلشراف تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة عن االستنتاجات والتحقيقات  ةالداخلي المراجعةويرفع مكتب  .١٣٦
  .المهمة، بما في ذلك عن متابعة توصياته
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 الصادرة عنتوصيات الومتابعة قبول  وضعوتقدم منظمة العمل الدولية تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة عن  .١٣٧
عملية استعراض أجرتها وحدة التفتيش  ١٩وخالل فترة السنتين، شارك المكتب في . وحدة التفتيش المشترآة

، نظامًا قائمًا على شبكة ٢٠١٢وافتتحت الوحدة، في عام . المشترآة، تم وضع عشرة منها في صيغتها النهائية
  .المشترآة متابعة توصيات وحدة التفتيش وضعالويب لتتبع 

  الثانيالجزء 
ُيسلط هذا القسم الضوء على عمل منظمة العمل الدولية خالل فترة السنتين، وهو يتمحور حول أبرز األنشطة  .١٣٨

وثالثة أمثلة عن البرامج القطرية للعمل الالئق وسلسلة من التجارب الخمسة، في آل إقليم من األقاليم 
، ال سيما فيما يتعلق بالنتائج األولويمنح المزيد من المضمون للمعلومات الواردة في الجزء . المواضيعية

  .القطرية

  أبرز األنشطة اإلقليمية  - ٥

  .تبرز الفقرات التالية مجموعة مختارة من أهم اإلنجازات المحرزة بحسب اإلقليم .١٣٩

  إقليم أفريقيا  ١-٥

ستحداث العمالة المنتجة والعمل الالئق في ار أن وتيرة التقدم بطيئة تشهد أفريقيا نموًا اقتصاديًا إيجابيًا، غي .١٤٠
وتعتبر بطالة الشباب على وجه الخصوص من التحديات التي تحظى باألولوية . لصالح النساء والرجال

  .بالنسبة إلى اإلقليم

في أوغندا، ف. ، وضع عدد من البلدان سياسات وخطط عمل وطنية لعمالة الشباب٢٠١٣-٢٠١٢وخالل الفترة  .١٤١
وُتبذل جهود . اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن عمالة الشباب بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين

وُتدرج عمالة الشباب، في زامبيا، في الخطة اإلنمائية . مماثلة في تونس وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا
تقوم الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  وفي غرب أفريقيا،. ٢٠١٣الوطنية السادسة المنقحة في عام 

  .بتنفيذ خطة عمل إقليمية لعمالة الشباب

رجاًال  ،وتعمل آل من بوتسوانا ومصر وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا على تنمية قدرات روح المبادرة لدى الشباب .١٤٢
ت إدارات االستخدام وقد حّسن. ونساًء، إلى جانب تسهيل حصولهم على معلومات سوق العمل والتوجيه المهني
واستهل رئيس وزراء مالوي . العامة في مصر قدرتها على توفير التعليم المهني والمشورة والوظائف للشباب

وتعكف جزر القمر حاليًا على تنفيذ برنامج للتلمذة الصناعية . ٢٠١٣مبادرة وطنية لعمالة الشباب في عام 
بوروندي وجمهورية الكونغو أما . ي سوق العملوالتدريب على إقامة المشاريع وخدمات الوساطة ف

وقد اعتمد آل ، بصدد تحسين تقديم التدريب على المهارات التقنية والمهنية، فهي الديمقراطية وإثيوبيا وآينيا
  .في االستثمارات في الهياآل األساسية اليد العاملةمنها تكنولوجيات آثيفة 

تدريبًا مهنيًا جديدًا لصالح شباب األرياف من النساء واستحدث آل من بنن وبورآينا فاسو وزمبابوي  .١٤٣
وفي رواندا . والرجال، في حين تدعم أوغندا الجهود التي يبذلها الشباب إلنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة

وجمهورية تنزانيا المتحدة، ُوسع نطاق تعزيز روح تنظيم المشاريع واستهالل المشاريع ومهارات اإلدارة 
وقامت آل من بوروندي وجنوب السودان . أصحاب المشاريع الشباب لصالحلتمويل وسبل الحصول على ا

  .بعمليات تدّخل مماثلة لدعم الالجئين العائدين والمشردين والمقاتلين السابقين

ومع االعتراف المتزايد بدور الحماية االجتماعية في الحد من الفقر، وضعت الحكومات إطارًا للتعاون مع  .١٤٤
ويقوم آل من الكاميرون . بما في ذلك منظمة العمل الدولية، إلرساء ُنظم الحماية االجتماعيةاألمم المتحدة، 

وإثيوبيا وغامبيا وتوغو وموزامبيق باستعراض نظم الحماية االجتماعية لديها لتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل 
العاملين في االقتصاد مستخَدمي القطاع الخاص ومستخَدمي القطاعين شبه العام وشبه الخاص والمعوقين و

وفي موزامبيق، زاد عدد األسر المعيشية التي شملتها ُنظم الحماية االجتماعية . غير المنظم والمناطق الريفية
وعلى غرار ذلك، ضاعف . ٢٠١٣أسرة معيشية في عام  ٣٧٠ ٠٠٠ بأآثر من مقدارين ليصل إلى

  .مس الماضيةنطاق الحماية االجتماعية على مدى السنوات الخ فيردي آابو
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والعمل جار . وعززت آل من آينيا ومدغشقر ونيجيريا وأوغندا التدابير الرامية إلى مكافحة عمل األطفال .١٤٥
لتنفيذ خطة عمل شبه إقليمية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال في الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول 

ن حماية األطفال، بينما نقحت آينيا قائمتها باألعمال بشأ ًاواعتمدت أوغندا منهاج تدريب وطني. غرب أفريقيا
وقامت مدغشقر بتوفير التدريب الالزم آلباء ضحايا عمل األطفال وأقامت مالوي مناطق خالية من . الخطرة

والعمل  ةعمل األطفال وعززت توغو التدابير الرامية إلى انتشال األطفال من األعمال الخطرة في الزراع
  .المنزلي

زمبابوي على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالحرية النقابية وعملت  .١٤٦
  .وحق المفاوضة الجماعية

  مساهمات مختارة لمنظمة العمل الدولية  ١-١-٥

  :اضطلعت منظمة العمل الدولية في إقليم أفريقيا باألنشطة التالية .١٤٧

 شباب من المدرسة إلى العمل في ثمانية بلدان أفريقية؛جمعت بيانات جديدة بشأن انتقال ال  ■

أجرت بحوثًا بشأن روح تنظيم المشاريع لدى الشباب وفعالية أساليب الدعم المنفذة برعاية المرفق متعدد   ■
 ؛)آينيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة(الجنسية لروح تنظيم المشاريع لدى الشباب 

 ن الضعف إلعطاء األولوية لالستثمارات في الهياآل األساسية؛استحدثت أداة لتقييم مواط  ■

استعرضت إنفاق الحماية االجتماعية من خالل أداتها لوضع نماذج الميزانية، ووضعت مقترحات   ■
 لتوسيع نطاق إعانات الضمان االجتماعي لتشمل ذوي الدخل المنخفض؛

المغرب العربي وأفريقيا الناطقة بالفرنسية إلرساء  منطقةدعمت إنشاء مؤسسات التدريب لصالح   ■
 اإلدارة السديدة للضمان االجتماعي والقدرات اإلدارية؛

وّسعت قاعدة المعارف بشأن عمل األطفال وقدمت الدعم التقني والمالي لخطط العمل الوطنية وشبه   ■
 اإلقليمية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال؛

هيئات المكونة الثالثية من أجل إذآاء الوعي وتشجيع التصديق وتحسين تنفيذ لادعمت بناء قدرات   ■
 .معايير العمل الدولية في اإلقليم

  إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي  ٢-٥

نشأ عن متوسط األداء االقتصادي القوي في أمريكا الالتينية والكاريبي على مدى العقد الماضي  .١٤٨
 ٦انخفاض في معدل البطالة ليصل إلى حوالي  ،العمالة في السياسات العامةواالستراتيجيات التي ترآز على 

بيد أن اإلقليم ال يزال يواجه تحديات . بالقيم الحقيقيةفي المائة وزيادة في متوسط األجر والحد األدنى لألجور 
ي يجب معالجتها ة الوظائف وحقوق العمال والعمالة غير المنظمة، والتجودفي المسائل المتعلقة بالمساواة و

  .جميعًا في سياق التباطؤ االقتصادي العالمي

وأدرج آل من شيلي والجمهورية الدومينيكية والسلفادور والمكسيك وبيرو أهدافًا للعمالة والعمل الالئق في  .١٤٩
وقد آان من شأن ُنظم معلومات متكاملة وأآثر شمولية أن . خططها فيما يتعلق بالتنمية الوطنية والقطاعية

رت عملية تصميم سياسات العمالة وتنفيذها، آما هو الحال في سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين يّس
وطرأت االتجاهات نفسها أيضًا على المستوى دون الوطني، آما يدل على ذلك تنفيذ . في منطقة الكاريبي

وفي  ،في األرجنتين ،فيبرامج العمل الالئق على مستوى الواليات والمستوى المحلي في مقاطعة سانتا 
  .البرازيل وفي إقليم مولي في شيلي

زيادة الدعم الذي تقدمه لبرامج تعزيز عمالة الشباب، من قبيل برنامج ببلدان مختلفة في اإلقليم  قامتو .١٥٠
"Jóvenes con más y mejor trabajo " في األرجنتين وبرنامج"Empléate " في آوستاريكا وبرنامج
"Jóvenes a la obra "واعُتمدت تشريعات خاصة في أوروغواي وأحرز تقدم في وضع السياسات . في بيرو

وإلى جانب هذه السياسات، . المتعلقة بالعمل الالئق للشباب في البرازيل وإآوادور والسلفادور وباراغواي
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وضع ُنظم للتوظيف ُترآز على الشباب وتم تعزيز برامج التدريب المهني وإجراء دراسات استقصائية  جرى
محددة الهدف لجمع المعلومات المناسبة عن االنتقال من المدرسة إلى العمل في البرازيل وآولومبيا 

  .والسلفادور وجامايكا وبيرو

، حيث أصبحت أوروغواي )١٨٩رقم ( ٢٠١١ال المنزليين، وقام اإلقليم بدور ريادي فيما يتعلق باتفاقية العم .١٥١
غيانا ونيكاراغوا ثم المتعددة القوميات بوليفيا دولة نتيجة لذلك أول بلد في العالم يصدق عليها، تليها 

  .وباراغواي

  مساهمات مختارة لمنظمة العمل الدولية  ١-٢-٥

  :كاريبي باألنشطة التاليةاضطلعت منظمة العمل الدولية في إقليم أمريكا الالتينية وال .١٥٢

قدمت خدمات استشارية مباشرة في اإلقليم لفائدة الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب   ■
العمل؛ قامت بجمع ونشر المعارف واإلحصاءات ذات الصلة؛ عززت القدرات المؤسسية وأقامت 

من شراآة مع وآاالت  وفي حاالت آثيرة، عملت منظمة العمل الدولية في إطار. مشاريع التعاون
واحتل الحوار االجتماعي مرآز . ألمم المتحدة ومؤسسات مالية ومنظمة الدول األمريكيةا منظومة

 الصدارة على آافة المستويات؛

على سبيل المثال، إلى جانب منظمة الدول األمريكية  -شارآت بشكل نشط في المؤتمرات اإلقليمية   ■
السياسات العامة بشأن العمالة والحماية "ى الدولي المسمى وفي المنتد -والجماعة الكاريبية 

آما عززت المعلومات . في مكسيكو سيتي ٢٠١٣نوفمبر  /في تشرين الثاني عـُقد، الذي "االجتماعية
عن العمالة والعمل الالئق من خالل توفير الدعم لمكاتب اإلحصاءات الوطنية وإعداد استعراضات 

ن مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي وإجراء البحوث في بشأن وضع سوق العمل بالتعاو
نظرة ونشر منشور ) الفاو(مجال العمالة الريفية، إلى جانب منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 ؛عامة عن العمل

والتعاون  من خالل تقاسم الخبراتعلى المستوى شبه الوطني وفرت الدعم لوضع برامج للعمل الالئق   ■
 األفقي؛

نفذت مشاريع معنية تحديدًا بعمالة الشباب في إطار صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، الذي   ■
 أسهم فيه مرآز البلدان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب المهني إسهامًا آبيرًا؛

اإلقليم، مما شكل نموذجًا ألنشطة في ) ١٨٩رقم ( ٢٠١١أعطت زخمًا التفاقية العمال المنزليين،   ■
منظمة العمل الدولية في مجال اإلعالم والتوعية، التي شملت إجراء دراسات بشأن تداعيات اعتماد 
االتفاقية والحمالت التي أطلقت بالتعاون مع اإلدارات الحكومية ونقابات العمال والجهات صاحبة 

 على معايير العمل؛ ،المصلحة الرئيسية األخرى

دا التعاون األفقي وتقاسم الخبرات وضمان التمويل المحلي للتنمية، في إقليم يعتبر معظم بلدانه من غ  ■
 .البلدان ذات الدخل المتوسط، أآثر فأآثر وسيلة مهمة لتحقيق التعاون الدولي

 الدول العربية منطقة  ٣-٥

وال تزال األزمة السورية . االستقرار السياسي في أعقاب الربيع العربي انعداماتسمت فترة السنتين بتفاقم  .١٥٣
  .المتواصلة التي نجمت عنها تخلف انعكاسات وخيمة على البلدان المجاورة اإلنسانية وحاالت الطوارئ

وفي سياق اتسم باستياء اجتماعي شديد تبلور من خالل المطالب الشعبية بالعدالة االجتماعية والحصول على  .١٥٤
فرص العمل، قامت بلدان ومناطق عديدة، بما فيها األردن ولبنان وُعمان واألرض الفلسطينية المحتلة، برفع 

آما اتخذت بعض البلدان خطوات مشهودة . مستوى الحد األدنى لألجور واتخاذ تدابير لتحسين ظروف العمل
  .للنهوض بالحوار االجتماعي وتعزيز المشاورات الثالثية
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ويعتبر اتفاق المفاوضة الجماعية . ليلة في إجراء استعراض شامل لتشريعات العمل لديهاوشرعت بلدان ق .١٥٥
في قطاع صناعة المالبس األردني، وهو اتفاق من المتوقع أن يرتقي بظروف  ٢٠١٣مايو  /الموقع في أيار
  .عامل، اتفاقًا بارزًا ٥٥ ٠٠٠ عمل حوالي

العاملة في آثير من البلدان في اإلقليم، ال سيما في بلدان مجلس وُيمثل العمال المهاجرون نسبة عالية من القوة  .١٥٦
وانطلق الحوار . وحماية حقوقهم ضمن األولويات النقابية العمال المهاجرين وقد أدرج تنظيم. التعاون الخليجي

من  ةمختارفي بلدان ، )١٨٩رقم ( ٢٠١١السياسي بشأن هجرة اليد العاملة وتعزيز اتفاقية العمال المنزليين، 
 .بلدان الخليج آجزء من عملية استهالل مشروعين إقليميين جديدين

وثمة اعتراف متزايد بأن توسيع نطاق الحماية االجتماعية ينبغي أن يكون جزءًا من استراتيجية وطنية متسقة  .١٥٧
وقد . للضمان االجتماعي، وينبغي أن تتضمن االستراتيجية ترآيزًا قويًا على العمال في االقتصاد غير المنظم

وُتظهر . وليس على نهج الرعايةوالحقوق  البلدان خطوات لوضع ُنظم شاملة تقوم على المستحقات بعضاتخذ 
إضافة إلى االلتزام بالتصديق على اتفاقية (إجراءات تعزيز مبادرة أرضية الحماية االجتماعية في األردن 

، والدعم المقدم إلرساء نظام معاشات التقاعد لعمال ))١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(الضمان االجتماعي 
للمضي قدمًا صوب ُنظم  المنطقةاألرض الفلسطينية المحتلة، االلتزام القوي في في و القطاع الخاص في لبنان

  .معاشات تقاعدية ذات إعانات محددة

  مساهمات مختارة لمنظمة العمل الدولية  ١-٣-٥

  :الدول العربية باألنشطة التالية منطقةاضطلعت منظمة العمل الدولية في  .١٥٨

والجديدة سعيًا إلى تثبيت مؤسسات واسعة القاعدة وديمقراطية  وفرت الدعم لمنظمات العمال القائمة  ■
 وتمثيلية بإمكانها التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تطرحها المرحلة االنتقالية؛

التقرير المشترك بين منظمة العمل الدولية  إطالقنظمت مؤتمرات واجتماعات فرق الخبراء عقب   ■
نحو مجتمعات عربية منتجة : نظرة جديدة إلى النمو االقتصاديبعنوان م المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األم

وقد عززت هذه المحافل الحوار السياسي واستطلعت الخيارات السياسية . ٢٠١٣في أوائل عام  وشاملة
توصيات وأعادت . بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا وحقوق العمال والعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم

المؤتمر اإلقليمي بشأن إدارة سوق العمل في سياق تغير المجتمعات العربية، الذي نظمته منظمة العمل 
، تأآيد التزام الحكومات ٢٠١٣سبتمبر / العربية باالشتراك مع منظمة العمل الدولية في مصر في أيلول

لة، إلى جانب الحوار االجتماعي مؤاتية للعماو شاملةوالشرآاء االجتماعيين باعتماد سياسات إنمائية 
 والحماية االجتماعية واإلدارة المتسقة للعمل؛

قدمت خدمات بشأن إرساء الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية، في ضوء مستوى غير مسبوق   ■
، ووفرت الدعم لوضع هذا المجالمن الطلبات على خدمات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية في 

 استراتيجية وطنية للمفاوضة الجماعية في األردن، سيجري استنساخها في بلدان أخرى؛

من  تتلقى الدعمأجرت دراسات للتكاليف فيما يتعلق بعملية تنفيذ أرضية الحماية االجتماعية، التي س  ■
 .خالل إطار التعاون بين بلدان الجنوب

  إقليم آسيا والمحيط الهادئ  ٤-٥

وعلى سبيل المثال، أنشأت . التصديق على معايير العمل الدولية في عدد من البلدانأحرز تقدم ملحوظ في  .١٥٩
حكومة الصين لجنة على مستوى مجلس الوزراء للتعجيل بالتصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل 

ام إعادة التأهيل بإصالح نظ ٢٠١٣نوفمبر / وقد تكلل هذا التقدم الكبير بقرار الصين في تشرين الثاني. الدولية
الذي شكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تصديقها على اتفاقيات العمل الجبري الصادرة عن  ،عن طريق العمل

التي أصدرتها  ،آما تعكس الالئحة الخاصة بشأن حماية المرأة العاملة في مجال العمل. منظمة العمل الدولية
ولمتابعة التصديقات، أنشأت نيبال وتايلند . ير العمل الدوليةالبالد لمعايامتثال ، تعزيز ٢٠١٣الصين في عام 

  .منصات نقابية موحدة

وأحرز تقدم ملموس في عدد من البلدان لدعم إصدار واستخدام إحصاءات العمل من أجل وضع سياسات قائمة  .١٦٠
ساموا أول وأصدرت آل من آمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية و. على البراهين في مجال العمالة
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تقارير استقصائية لها على اإلطالق بشأن القوة العاملة، بما في ذلك بشأن الشباب والعمالة غير المنظمة 
وتقوم بنغالديش بتجريب دراسات استقصائية فصلية للقوى العاملة، في حين تختبر فيجي . والهجرة

رائدة لدراسات استقصائية للقوى وفي الفلبين، أجريت تجارب . مجموعات بيانات سنوية بشأن سوق العمل
  .العاملة على مستوى المقاطعة

وتحظى مسألة حماية العمال المهاجرين والحصول على العمالة المنتجة والعمل الالئق باألولوية في إقليم آسيا  .١٦١
 وقد ُسجلت زيادة آبيرة في قدرة الشرآاء االجتماعيين على تعزيز حقوق العمال المهاجرين. والمحيط الهادئ

بفضل اعتماد قوانين وقواعد ولوائح وطنية وإنشاء وتقوية هياآل لإلدارة السديدة في بنغالديش ومنطقة 
  .الميكونغ الكبرى دون اإلقليمية وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

ستخدام وقامت آل من بنغالديش وإندونيسيا والفلبين وسري النكا بإدراج تدابير للنهوض بممارسات اال .١٦٢
والممارسات على مستوى المنشأة في قطاعات محددة مثل السياحة والطاقة المتجددة وبناء المساآن وإدارة 

  .في االستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمبادرات المحلية ،نفايات البلديات والوظائف الخضراء

الطلب على مشورة منظمة العمل الدولية وإذ يزداد عدد البلدان ذات الدخل المتوسط في اإلقليم، يزداد أيضًا  .١٦٣
للحد األدنى لألجور بإنشاء  ةإرساء ثالثيعملية خطوة جبارة نحو  اتخذتففي فيتنام، . في مجال تحديد األجور

  .المجلس الثالثي الوطني لألجور

بشأن تعزيز الحماية  ٢٠١٣واعتمدت الدول العشر األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا إعالن عام  .١٦٤
الجتماعية، الذي يضم المبادئ األساسية لتوصية منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية االجتماعية، ا

وُيلزم اإلعالن الحكومات بإرساء أرضيات للحماية االجتماعية محددة على . ويحيل إليها )٢٠٢رقم ( ٢٠١٢
بيانات إقليمية بشأن تقييمات الحماية  وتم إعداد قاعدة. المستوى الوطني، تكفل المساواة في المعاملة للجميع

وُبذلت جهود مماثلة إلرساء . التقارير من آمبوديا وإندونيسيا وتايلند وفيتنامإنجاز االجتماعية، إلى جانب 
  . أرضيات للحماية االجتماعية محددة على المستوى الوطني في الهند وباآستان وسري النكا

ة لمنظمة العمل الدولية ولقضايا منظمة العمل حومنلتقني آذلك األهمية الموُتوضح االتفاقات اإلقليمية للتعاون ا .١٦٥
وهي تشمل أول اتفاق تعاون فيما بين بلدان الجنوب ُيبرم بين الصين وآمبوديا وجمهورية الو . الدولية

مة بين ومذآرة التفاهم المبر ،الديمقراطية الشعبية بشأن توسيع نطاق إدارات االستخدام ومعلومات سوق العمل
سنغافورة ومنظمة العمل الدولية بشأن العمالة والتدريب على المهارات والسالمة والصحة المهنيتين، وتوسيع 

تشمل  بحيث ،نطاق اتفاقات التعاون بين منظمة العمل الدولية واليابان ومنظمة العمل الدولية وجمهورية آوريا
  .ية االجتماعية وهجرة اليد العاملةعمالة الشباب والمهارات والقابلية لالستخدام والحما

  مساهمات مختارة لمنظمة العمل الدولية  ١-٤-٥

  :اضطلعت منظمة العمل الدولية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ باألنشطة التالية .١٦٦

استهلت حملة على مستوى اإلقليم لتشجيع التصديق على معايير العمل الدولية والقيام بإصالح شامل   ■
-٢٠١٢معيارًا من معايير العمل الدولية في الفترة  ٣٢مما ساهم في التصديق على لقانون العمل، 

 ، تشمل االتفاقيات األساسية ومعايير العمل الجديدة بشأن العاملين في البحار والعمال المنزليين؛٢٠١٣

شرية التقني ووفرت اإلرشاد لصياغة سياسة سري النكا الوطنية للموارد الباالستشاري قدمت الدعم   ■
 والعمالة؛

صيانة الطرق القائمة على اليد العاملة من خالل منظمات المجتمع المحلي،  اللجوء إلىشجعت بنجاح   ■
 مما وّلد فرص العمالة المحلية في الفلبين عقب الكوارث الطبيعية؛

ة آسيا شارآت بانتظام في هيئات منظومة األمم المتحدة المعنية مثل الفريق العامل المواضيعي لمنطق  ■
 والمحيط الهادئ المعني بالهجرة الدولية؛

الشراآات القائمة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا آوسيلة للمضي قدمًا بقضايا منظمة العمل  تعزز  ■
 .الدولية
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  إقليم أوروبا وآسيا الوسطى  ٥-٥

في االجتماع دولة عضو إلعالن أوسلو  ٥١تمثل أحد اإلنجازات الرئيسية في اعتماد الهيئات المكونة من  .١٦٧
ويؤآد . ٢٠١٣أبريل / اإلقليمي األوروبي التاسع لمنظمة العمل الدولية، الذي انعقد في أوسلو في نيسان

يمّكنها من تقديم المساعدة في ... منظمة العمل الدولية في وضع مثالي : "اإلعالن على جملة أمور منها أن
وأسفر ذلك عن استجابة . كثيف العمل في اإلقليم، ويمهد الطريق لت"تصميم سياسات إصالحية سليمة وعادلة

. منظمة العمل الدولية لطلبات المساعدة الصادرة عن الهيئات المكونة في عدد من البلدان في منطقة اليورو
وإحدى تلك االستجابات هي خطة العمل التي تم التوافق عليها مع الحكومة القبرصية والتي تهدف، من جملة 

  .كفالة عمالة الشبابلعمل شاملة للشباب، بما في ذلك تصميم أمور، إلى وضع خطة 

ومن المهم توفير دعم تقني متوازن بعناية لمعالجة الطائفة الواسعة من القضايا القائمة في أوروبا الوسطى  .١٦٨
ومن اإلنجازات في هذا الصدد تقوية الشراآات بهدف تعزيز أنشطة . والشرقية، وآذلك في آسيا الوسطى

وعلى سبيل المثال، جرى توقيع ثالثة اتفاقات في المؤتمر الدولي بشأن العمل . ل الدولية في اإلقليممنظمة العم
برنامج : ، وهي آالتالي٢٠١٢ديسمبر / الالئق الذي نظمه االتحاد الروسي بدعم من المكتب في آانون األول

راتيجية التدريب لمجموعة تعاون لتعزيز عالقات العمل بهدف تشجيع العمل الالئق؛ اتفاق لتطبيق است
؛ اتفاق شراآة عالمية )ثالثة بلدان من بلدان رابطة الدول المستقلة واألردن وفيتنام(العشرين في خمسة بلدان 

  .بشأن الخبرة والتدريب في مجال عمالة الشباب لبين منظمة العمل الدولية ولوآوي

ففي جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، . تعتبر بطالة الشباب من الشواغل ذات األولوية في اإلقليم .١٦٩
أآتوبر  /في تشرين األول ،اعتمدت خطة عمل وطنية لمدة ثالث سنوات لتعزيز وظائف أآثر وأفضل للشباب

٢٠١٢.  

وتحقق ذلك من خالل الحوار . ٢٠١٣يونيه / حزيران ١٢وفي جورجيا، تم اعتماد مدونة عمل جديدة في  .١٧٠
لية إعدادها واعتمادها أثرًا مضاعفًا إذ عززت هذا الشكل من أشكال الحوار وخلفت عم ،االجتماعي الثالثي

  .وأضفت عليه الطابع المؤسسي

وقامت أوآرانيا بإدخال تغييرات على قانون االتفاقات الجماعية وقانون منظمات أصحاب العمل لديها، وهو  .١٧١
  .فعالةوال الطوعيةاألمر الذي عزز دور إدارة العمل في المفاوضة الجماعية 

صكوك  من اإلشارات إلىمتزايد  هناك عددوازداد التعاون بين المفوضية األوروبية ومنظمة العمل الدولية و .١٧٢
. وبرنامج العمل الالئق في وثائق السياسات من جانب المجلس والمفوضية والبرلمانالعمل الدولية منظمة 

ها رئيس المجلس األوروبي، السيد هيرمان فان الزيارة التي قام ب ،ومما يشهد أيضًا على نتائج هذا التعاون
، ورئيس البرلمان األوروبي، السيد ٢٠١٣يونيه / رومبوي، الذي خاطب مؤتمر العمل الدولي في حزيران
  .٢٠١٣مارس / مارتن شولتز، الذي حضر دورة مجلس اإلدارة في آذار

  مساهمات مختارة لمنظمة العمل الدولية  ١-٥-٥

  :دولية في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى باألنشطة التاليةاضطلعت منظمة العمل ال .١٧٣

قدمت المساعدة في تنفيذ معايير العمل األساسية وغير ذلك من معايير العمل الدولية ذات الصلة في   ■
 جميع البلدان في اإلقليم؛ 

خالل ساهمت في وضع خطة عمل بشأن عمالة الشباب في جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة من   ■
 توفير المساعدة التقنية وإنشاء مجموعة عمل ثالثية وطنية؛

شارآت على أعلى المستويات في جورجيا في بناء األمل والثقة وقدمت الخبرة التقنية لتيسير الحوار   ■
 االجتماعي؛

أعدت دراسة بشأن اإلطار القانوني والممارسات القائمة فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية في أوآرانيا   ■
وُقدمت مجموعة تدريبية شاملة بشأن دور إدارة العمل . وسّهلت المناقشات الثالثية بشأن االستنتاجات

دمت دورات تدريبية وُق. في تعزيز المفاوضة الجماعية لمسؤولي إدارة العمل المرآزية واإلقليمية
 مماثلة لممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل؛
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ساهمت في إجراء البحوث وتقديم المشورة التقنية بشأن إصالحات تشريعات العمل في بلغاريا   ■
وُنظمت حلقات دراسية عليا فيما يتعلق بالحوار السياسي . وإصالحات العالقات الصناعية في رومانيا

ة الهيئات شارآعلى التوالي بم ٢٠١٣يناير  /وآانون الثاني ٢٠١٢يوليه  /وزفي آال البلدين في تم
 المكونة والمفوضية األوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛

وفرت المدخالت التقنية لتطوير المخطط األوروبي لكفالة الشباب، استنادًا إلى مصادر من بينها دراسة   ■
 ؛االتجاهات واالستجابات السياسية: أزمة الوظائف في منطقة اليورو: ٢٠١٢منظمة العمل الدولية لعام 

قدمت الدعم في اليونان إلعادة بناء الثقة بين الشرآاء االجتماعيين وتعزيز الحوار االجتماعي على   ■
التلمذة الصناعية وتفتيش  :ويجري توفير المساعدة التقنية في مجاالت. المستويين الوطني والقطاعي

 ؛لوائح العمل والتسريح الجماعي ؛االقتصاد االجتماعي؛ مع الترآيز على العمل غير المعلن عنهالعمل 
 .وتم تعيين مسؤول اتصال آبير في اليونان لتنسيق هذا العمل. العمالة المؤقتة

  البرامج القطرية للعمل الالئق  - ٦

ويرد . العمل الدولية على المستوى القطريتعتبر البرامج القطرية للعمل الالئق أداة البرمجة الرئيسية لمنظمة  .١٧٤
عن التزامات وإنجازات منظمة العمل  -من الهند وجمهورية مولدوفا والسنغال  - أدناه ثالثة أمثلة توضيحية 

  .الدولية من خالل برنامج قطري متكامل للعمل الالئق

  اإلنجازات القطرية من خالل البرنامج القطري   ١-٦
  للعمل الالئق في الهند

- ٢٠١٣عتمدت الحكومة والشرآاء االجتماعيون ومنظمة العمل الدولية البرنامج القطري للعمل الالئق للفترة ا .١٧٥
الثانية ) ٢٠١٧-٢٠١٢(وهو يتمشى مع الخطة الخمسية . ٢٠١٣أآتوبر / في الهند في تشرين األول ٢٠١٧

وتبين من تقييم مستقل . ٢٠١٧-٢٠١٣عشرة للبلد وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة 
، والذي استكمل خالل فترة )٢٠١٢- ٢٠٠٧(البلد في وقت سابق  نفذهللبرنامج القطري للعمل الالئق الذي 

  ".إطارًا مفيدًا لتجسيد الدعائم األربع للعمل الالئق في برامج"السنتين، أنه قدم 

والعمالة ومنظمات العمال ومنظمات والبرنامج القطري للعمل الالئق هو إطار تعاوني بين وزارة العمل  .١٧٦
أصحاب العمل وغيرها من الوزارات الرئيسية على المستوى الوطني ومستوى الوالية ولجنة التخطيط 

وقد قامت وزارة العمل والعمالة والشرآاء . ومنظمة العمل الدولية المعنيينوغيرها من أصحاب المصلحة 
صة بالبرنامج القطري للعمل الالئق لتوجيه عملية تنفيذه ورصده االجتماعيون بإنشاء لجنة استشارية ثالثية خا

مجموعات العمل دعم عملية التنفيذ ضمن نتائج مختارة  وأوتواصل اللجان االستشارية المواضيعية . وتقييمه
  .من نتائج البرنامج القطري للعمل الالئق

 ؛تطوير المهارات: ما يليلنتائج بشأن في إطار ا ٢٠١٣- ٢٠١٢وقد تم تحقيق نتائج قطرية جوهرية في الفترة  .١٧٧
تعزيز  ؛اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية  ؛ظروف العمل ؛الضمان االجتماعي ؛المنشآت المستدامة

تصديق وتطبيق معايير العمل  ؛عمل األطفال ؛العمل الجبري ؛منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
  .الدولية

من الميزانية العادية للتعاون التقني والحساب  ،البرنامج القطري للعمل الالئقوبلغ إجمالي الموارد في إطار  .١٧٨
دوالرًا أمريكيًا للفترة  ٨ ٢٢٨ ٦٣١ ،التكميلي للميزانية العادية وموارد التعاون التقني من خارج الميزانية

٢٠١٣- ٢٠١٢.  
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  سلسلة النتائج القطرية بالنسبة إلى الهند  :١٠الجدول 

  )التي اتخذها البلداإلجراءات (النتائج     العمل الدوليةمساهمات منظمة 

إسهامات تقنية مقدمة إلى المجلس الوطني التابع لرئيس   ■
الوزراء بشأن تنمية المهارات ومجلس تنسيق المهارات 
الوطنية التابع للجنة التخطيط والمؤسسة الوطنية لتنمية 

 المهارات التابعة لوزارة المالية
الشرآاء االجتماعيين بشأن اإلدارة السديدة دعم الحكومة و  ■

  لنظام المهارات في البلد

-٢٠١٢(األولوية لتنمية المهارات في الخطة الخمسية  منحت  
وقد قامت حكومة الهند بإنشاء الوآالة . الثانية عشرة) ٢٠١٧

آهيئة عليا  ٢٠١٣يونيه / الوطنية لتنمية المهارات في حزيران
  الوطني لتصنيف المهاراتشاملة معنية باإلطار 

أعدت موجزات إعالمية بشأن إدراج العمال المنزليين   ■
بموجب قانون التحرش الجنسي الجديد في أعمال فرقة 
العمل الثالثية المشترآة بين الوزارات بشأن المساواة بين 

 الجنسين
أعدت دليًال مفصًال لتنفيذ قانون التحرش الجنسي ونظمت   ■

  المكونةتدريبات للهيئات 

اعتمدت الحكومة قانون التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل   
، والذي يشمل ٢٠١٣مارس  /في آذار) الوقاية والحظر والعالج(

  العمال المنزليين

وفرت مساهمات تقنية بشأن توسيع نطاق تغطية العمال في   ■
إطار النظام الوطني للتأمين الصحي وأعدت مبادئ توجيهية 

 واضطلعت بأنشطة استثارة الوعي لدى العمالتشغيلية 
على سّهلت انعقاد اجتماعات ثالثية على المستوى الوطني و  ■

  لمناقشة توسيع نطاق التغطية اتمستوى الوالي

قامت حكومة الهند بتوسيع نطاق تغطية النظام الوطني للتأمين   
 /في حزيران )برنامج راش ترييا سوارتيا بمايوجنا(الصحي 

ليشمل مختلف فئات عمال االقتصاد غير المنظم  ٢٠١٣يونيه 
  سابقًاغير المشمولين 

، وافق مجلس الوزراء على ٢٠١٢نوفمبر  /وفي تشرين الثاني
قطاعات إدخال تعديالت على قوانين عمال البناء وعلى غيره من 

بحيث تتضمن توصيات مجموعة العمل الثالثية بقيادة  التشييد
 علىض مشروع القانون المعدل وُعر. منظمة العمل الدولية

  ٢٠١٣مارس  /البرلمان في آذار

قدمت الدعم التقني لنقابات العمال في مجال بناء القدرات   ■
من أجل تمكينها من المشارآة بنشاط في الحوارات 
السياسية، بما في ذلك في مجاالت من قبيل أرضية الحماية 

والعمل اإليدز  /االجتماعية وفيروس نقص المناعة البشرية
وعمل األطفال ) ١٨٩بما في ذلك االتفاقية رقم (المنزلي 

  والبناء والصرف الصحي

-٢٠١٢(شارآت نقابات العمال وساهمت في الخطة الخمسية   
الثانية عشرة للهند وإطار األمم المتحدة للمساعدة ) ٢٠١٧

  )٢٠١٧-٢٠١٣(اإلنمائية لصالح الهند 
هدف إنمائي مستقل تم تضمين توصيات نقابات العمال بإدراج 

بشأن العمالة الكاملة والمنتجة مع اإلشارة إلى أرضية  الحماية 
برنامج التنمية "في تقرير المشاورات العالمية بشأن  ،االجتماعية

  "٢٠١٥لما بعد عام 
اتحادًا من اتحادات نقابات العمال  ١١أجرى منبر مشترك يضم 

قضايا، بما  الوطنية مفاوضات مع الحكومة بشأن قائمة من عشر
وإقرار حد  ٩٨ورقم  ٨٧في ذلك التصديق على االتفاقيتين رقم 

  أدنى لألجور واالرتقاء بالضمان االجتماعي

  اإلنجازات القطرية من خالل البرنامج القطري   ٢-٦
 للعمل الالئق في السنغال

، اعتمدت الحكومة والشرآاء االجتماعيون ومنظمة العمل الدولية البرنامج القطري ٢٠١٢يوليه / في تموز .١٧٩
محددة من مواطن العجز في العمل  جوانبويتناول البرنامج . للسنغال ٢٠١٥-٢٠١٢للعمل الالئق للفترة 

خاص على استحداث العمالة الالئق بما يتمشى مع الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق ولكن مع ترآيز 
والوظائف الالئقة لصالح النساء والرجال وتغطية الحماية االجتماعية، بما في ذلك فيما يتعلق بالعاملين في 

 .نتيجة ٥٣وتنفذ هذه األولويات من خالل سبع حصائل و. االقتصاد غير المنظم

تشاورية بين الحكومة والشرآاء وتم وضع البرنامج القطري للعمل الالئق في السنغال من خالل عملية  .١٨٠
  .عملت لجنة ثالثية مشترآة بين الوزارات على تسهيلها ،االجتماعيين

ذات صلة بمسائل من قبيل المنشآت المستدامة  ٢٠١٣- ٢٠١٢وتحققت نتائج قطرية جوهرية في الفترة  .١٨١
ظمات العمال وعمل اإليدز ومنظمات أصحاب العمل ومن/ وهجرة اليد العاملة وفيروس نقص المناعة البشرية

 .األطفال



GB.320/PFA/1 

 

41 GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 

وتضم اللجنة التوجيهية الوطنية المشترآة بين الوزارات أعضاء من الوزارات القطاعية الرئيسية وتتلقى  .١٨٢
ويتوقف . التسهيالت من فريق الدعم التقني للعمل الالئق في منظمة العمل الدولية لغرب أفريقيا في داآار

لالئق على مدى اتساقه مع األطر اإلنمائية األخرى وعلى الشراآات التنفيذ الناجح للبرنامج القطري للعمل ا
وقد آانت الهيئات المكونة في السنغال عامًال مساعدًا في وضع . المبرمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

ووقع . البرنامج المشترك لمنظومة األمم المتحدة بشأن عمالة الشباب، بما في ذلك فيما يتصل بقضايا الهجرة
أغسطس  /األمم المتحدة والحكومة في آب آل منمليون دوالر أمريكي،  ١٢ا البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته هذ

٢٠١٣. 

من الميزانية العادية للتعاون التقني والحساب (وبلغ إجمالي الموارد في إطار البرنامج القطري للعمل الالئق  .١٨٣
دوالرًا أمريكيًا للفترة  ٢ ٣٦٦ ٠٢٠) خارج الميزانيةالتكميلي للميزانية العادية وموارد التعاون التقني من 

٢٠١٣- ٢٠١٢.  

  سلسلة النتائج القطرية بالنسبة إلى السنغال  :١١الجدول 

  )التي اتخذها البلداإلجراءات (النتائج     مساهمات منظمة العمل الدولية

أعدت تقريرًا بشأن تشجيع بيئة ضريبية مؤاتية للمنشآت   ■
 الصغيرة

تحليًال لنقاط قوة وضعف الضرائب المرآبة تسهيًال أجرت   ■
لدفع المستحقات من جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

 وتعرف هذه الضريبة باسم الضريبة الوحيدة الموحدة
قدمت توصيات لالرتقاء بعمليات اإلدارات المسؤولة عن   ■

المنشآت الصغيرة والمتوسطة والضرائب وأمالك الدولة 
  إلحصاءات والديمغرافياوطنية لالوآالة الو

ديسمبر  /ُيراعي قانون جديد للضرائب معتمد في آانون األول  
توصيات منظمة العمل الدولية بشأن تبسيط اإلقرار ، ٢٠١٢

آما نهض . الضريبي بالنسبة إلى الشرآات الصغيرة والمتوسطة
دة فيما يتعلق وحيالعامة ال ةالمساهم تطبيقالقانون الجديد ب

  فئات معينة من المنشآت الصغيرةبضرائب 

دعمت منظمة العمل الدولية وزارة العمل وأصحاب   ■
المصلحة الوطنيين تقنيًا وماليًا في إعداد واعتماد خطة عمل 

  وطنية بشأن منع عمل األطفال والقضاء عليه

حظيت خطة العمل الوطنية بالتأييد وتم إدراجها في استراتيجية   
، التي اعتمدت في تشرين ٢٠١٧-٢٠١٣التنمية الوطنية للفترة 

  ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

وفرت الدعم لمراجعة السياسة القطاعية بشأن السنغاليين في   ■
الخارج وأعدت باالشتراك مع الوزارة، بعض األدوات 

 لتنفيذها
آفلت مشارآة نقابات العمال وأصحاب العمل وممثلي   ■

التنسيق المهاجرين وساهمت في استحداث وتعزيز هيئات 
 بما يضمن إشراك جميع الهيئات المكونة

وضعت وأتاحت األدوات المستخدمة في أنشطة بناء   ■
دورة تدريبية لموظفي  ١٠٠القدرات ونظمت أآثر من 

  إدارات االستخدام العامة

، قامت حكومة السنغال بتحديث سياستها الخاصة ٢٠١٢في عام   
ين واستخدام بالسنغاليين في الخارج وإعادة إدماج العائد

  التحويالت
بوضع  ٢٠١٢عززت الحكومة إدارات االستخدام العامة في عام 

  قاعدة بيانات وحيدة بشأن التوظيف

  اإلنجازات القطرية من خالل البرنامج القطري للعمل الالئق   ٣-٦
  في جمهورية مولدوفا

، اعتمدت الحكومة والشرآاء االجتماعيون ومنظمة العمل الدولية البرنامج القطري ٢٠١٢يونيه / في حزيران .١٨٤
وهذه هي دورة البرامج القطرية الثالثة للعمل الالئق . لجمهورية مولدوفا ٢٠١٥-٢٠١٢للعمل الالئق للفترة 

طار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ويستنير البرنامج القطري الحالي بإ. بالنسبة إلى جمهورية مولدوفا
ويستند . ٢٠١٧-٢٠١٣وإطار الشراآة بين األمم المتحدة وجمهورية مولدوفا للفترة  ٢٠١٢- ٢٠٠٧للفترة 

وتتمثل األولويات في تحسين ". ٢٠٢٠مولدوفا "البرنامج القطري للعمل الالئق إلى األهداف اإلنمائية الوطنية 
وقد ُوضع . فرص العمل الالئق والعمالة الالئقة والنهوض بالحماية االجتماعيةإدارة سوق العمل وتعزيز 

  .البرنامج القطري للعمل الالئق بعد إجراء مشاورات وثيقة بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين

لتمكين الحكومة والشرآاء االجتماعيين من رصد  ٢٠٠٩وأنشئ مجلس استعراضي ثالثي في أوائل عام  .١٨٥
وقد آان اتساق البرنامج القطري للعمل الالئق مع األطر اإلنمائية األخرى عامًال رئيسيًا . ذ البرنامجعملية تنفي

  .في نجاح تنفيذه
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من الميزانية العادية للتعاون التقني والحساب (وبلغ إجمالي الموارد في إطار البرنامج القطري للعمل الالئق  .١٨٦
دوالرًا أمريكيًا للفترة  ١ ٢٥٣ ٦١٣) التقني من خارج الميزانيةالتكميلي للميزانية العادية وموارد التعاون 

٢٠١٣- ٢٠١٢.  

  سلسلة النتائج القطرية بالنسبة إلى جمهورية مولدوفا  :١٢الجدول 

  )التي اتخذها البلداإلجراءات (النتائج     مساهمات منظمة العمل الدولية

أعدت منظمة العمل الدولية تحليًال قانونيًا بشأن تنسيق   ■
الضمان االجتماعي لفائدة البلدان من خارج االتحاد 
األوروبي في جنوب وشرق أوروبا ودعمت وفد مولدوفا 
خالل المفاوضات وقدمت خدمات بناء القدرات بشأن 

  اتفاقات الضمان االجتماعي

ضمان االجتماعي مع أبرمت جمهورية مولدوفا اتفاقات بشأن ال  
، بما فيها النمسا وبلجيكا ٢٠١٣-٢٠١٢بلدان مختلفة في الفترة 

وتكفل . والجمهورية التشيكية واستونيا ولكسمبرغ ورومانيا
اتفاقات الضمان االجتماعي حق العمال المهاجرين في اإلعانات 
طويلة األجل، بما في ذلك الشيخوخة والعجز وإصابات العمل 

  ض الحاالت إعانات الرعاية الطبيةوالورثة، وفي بع

قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة واإلرشاد التقنيين لدعم   ■
عملية جمع البيانات وتحليل الدراسات االستقصائية بشأن 

  مؤشر األسعار االستهالآية

قام مكتب اإلحصاءات الوطني باستعراض منهجية مؤشر   
  العمل الدولية األسعار االستهالآية في ضوء توصيات منظمة

 حولدعمت منظمة العمل الدولية عملية التفاوض   ■
بروتوآول بشأن حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك من 

  خالل زيارة دراسية وحلقة عمل إقليمية

جمهورية من ، وقعت نقابات عمال ٢٠١٣مايو  /في أيار  
 الكونفدرالية(مولدوفا وأوآرانيا وثالث نقابات عمالية إيطالية 

العامة اإليطالية للعمل واتحاد نقابات العمال واتحاد النقابات 
  على بروتوآول ثنائي بشأن حقوق العمال المهاجرين) اإليطالي

نظمت منظمة العمل الدولية حلقة عمل ثالثية الستثارة   ■
وطلبت إجراء تحليل  ١٥٦الوعي بشأن االتفاقية رقم 

مال ذوي المسؤوليات لألحكام التشريعية القائمة المتعلقة بالع
  العائلية

صاغت الحكومة مشروع خطة عمل بالتشاور مع الشرآاء   
  االجتماعيين لتحسين تدابير التوفيق بين العمل والعائلة

نظمت منظمة العمل الدولية حلقة عمل لتدريب المدربين   ■
بشأن تدابير التوفيق بين العمل والعائلة لفائدة منظمات 

  أصحاب العمل

وضع االتحاد الوطني ألصحاب العمل في جمهورية مولدوفا   
خطة تدريب ونظم دورات تدريبية بشأن تدابير التوفيق بين العمل 

  والعائلة

قدمت منظمة العمل الدولية التدريب لمنظمات أصحاب   ■
  العمل مستفيدة من مجموعة األدوات البيئية التمكينية

مهورية مولدوفا تقييمًا أعد االتحاد الوطني ألصحاب العمل في ج  
بشأن البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة ووافق على مجموعة من 

  التوصيات السياسية

قدمت منظمة العمل الدولية المشورة التقنية والدعم المالي   ■
للبحوث، بما في ذلك اجتماعات فريق التنسيق ودراسة 

  ٢٠١٣شرآة في أوائل عام  ٢٠٠استقصائية لما مجموعه 

لى التقييم إجراء تقييم بيئي تمكيني لتنمية روح المبادرة لدى ت  
  النساء

قدمت منظمة العمل الدولية التدريب التقني استنادًا إلى   ■
مجموعة أدوات مصرف التنمية األفريقي ومنظمة العمل 

  الدولية لتقييم البيئة فيما يتعلق بروح المبادرة لدى النساء

    

  منظمة العمل الدوليةأمثلة مختارة عن عمل   - ٧

وترد أمثلة . عملت منظمة العمل الدولية ضمن جميع األهداف االستراتيجية األربعة في جميع أنحاء العالم .١٨٧
  .مختارة عن هذا العمل في القسم التالي

  تعزيز منظمات أصحاب العمل  ١-٧

وضع مدونة ممارسات  شارك االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل ورابطات األعمال ومنظمة العمل الدولية في .١٨٨
والغرض من . وسلسلة من األدلة ألصحاب العمل بشأن تعزيز المساواة ومنع التمييز في العمل في آمبوديا

وضع هذه المدونة وهذه األدلة هو تزويد أصحاب العمل بإرشادات عملية بشأن التدابير الالزمة لتعزيز تكافؤ 
  .ت وممارسات الشرآات التابعة لهمالفرص والمساواة والقضاء على التمييز في سياسا

تواجه تنفيذ جسيمة وصدقت آمبوديا على االتفاقيات ذات الصلة، إال أنه في الواقع العملي ال تزال ثمة تحديات  .١٨٩
وقد أبلغ االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل ورابطات األعمال عن عدد من ، مبادئ المساواة وعدم التمييز
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وتتناول المدونة وسلسلة األدلة التشريعات المتعلقة بالتمييز . ات التمييزيةالمنازعات الناشئة عن الممارس
وقد عزز االتحاد الكمبودي . والمبادئ المصاحبة وأفضل الممارسات، بغية توفير المساعدة العملية للمنشآت

مساعدة ألصحاب العمل ورابطات األعمال تعزيزًا ملموسًا خدماته االستشارية للشرآات عن طريق تقديم ال
يل المدونة رسميًا بمشارآة فعوزارة العمل ت استهلتو. التقنية لألعضاء بشأن التشريعات المتصلة بالتمييز

وساهم هذا الحدث في االرتقاء بصورة االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل ورابطات . شرآة ٨٠أآثر من 
ة، من جانبها، الدعم التقني لضمان وقدمت منظمة العمل الدولي. األعمال في وسائل اإلعالم وبين أعضائه

مراعاة معايير العمل الدولية ذات الصلة في وضع المدونة وآفالة أن تمتثل المدونة لتشريعات العمل الوطنية 
. وأن تكون المعلومات التي تحويها سليمة قانونًا وأن تكون سهلة الوصول بالنسبة إلى جمهور قطاع األعمال

صحاب العمل ورابطات األعمال الترويج للمدونة من خالل مجموع أعضائه على ويتولى االتحاد الكمبودي أل
  .الصعيد الوطني

وبغية استحداث بيئة مؤاتية لقطاع األعمال، أجرت جمعية أصحاب العمل الصربية بحثًا بشأن عبء مزاولة  .١٩٠
جميع أنحاء صربيا  األعمال ونظمت عددًا من مناقشات الموائد المستديرة واالجتماعات مع أصحاب العمل في
الجمعية  عرضتو. من أجل صياغة موقفها وأولوياتها السياسية فيما يتعلق ببرنامجها الخاص بالتوعية

توصياتها من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني وحصلت على دعم سياسي لموقفها من 
خالل حملة إعالمية ومؤتمر وتم وضع توصيات سياسية خاصة وبدأ تنفيذها من . اقتصاديين موثوق بهم
مّكن جمعية أصحاب العمل الصربية من إحداث تغيير في التشريعات في ما وهذا . صحفي واسعي النطاق

في  يورو ١٠٠٠و ٦٠٠قدر بين ما يب(إلغاء الضرائب المحلية  :، أفضى إلى٢٠١٢ديسمبر / آانون األول
حفظ إبطال التزام المنشآت الصغيرة المختلفة ب ؛في المائة من المنشآت ٩٠التي أثرت في ) السنة لكل شرآة

 ؛في المائة من المنشآت في صربيا وأدى إلى تحقيق وفورات هامة ١٦ طاولضريبي، وهو شرط  ينقد سجل
في رسوم حفظ السجالت  مضاعفة عتبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، مما مّكن من تحقيق ادخارات ُيعتد بها

 .الصغر في المنشآت الصغيرة وبالغة

وقدمت منظمة العمل الدولية الخدمات التقنية واالستشارية لوضع واعتماد استراتيجية االتحاد العام للشرآات  .١٩١
الجزائرية، بهدف تعزيز إطاللة االتحاد في جميع أنحاء البلد واالرتقاء بالحوار والخدمات بين مكاتبه المحلية 

لتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، للموظفين وتم توفير التدريب، بالتعاون مع مرآز ا. والمقر
المحليين على المهارات اإلدارية األساسية استنادًا إلى مجموعة أدوات منظمات أصحاب العمل الفعالة وجرى 

بشأن دور االتحاد العام للشرآات الجزائرية في التنمية  -في وهران وفي عنابة  - تنظيم حدثين آبيرين 
عضوًا في آانون  ١ ٤٧٦وآنتيجة مباشرة لجهود بناء القدرات هذه، زاد عدد أعضاء االتحاد من . المحلية
مكتبًا جديدًا خالل  ١٦ افتتح االتحادآما . ٢٠١٣أبريل / عضوًا في نيسان ١ ٨٢٣إلى  ٢٠١٢يناير / الثاني

ى التواصل مع وقد نهضت هذه المكاتب الجديدة بالقدرة عل. مقاطعة ٤٨من أصل  ٣٤نفس الفترة في 
األعضاء المحليين وتزويدهم بالخدمات، بما في ذلك من خالل نشر مجلة جديدة لالتحاد تستهدف مجتمع 

  .األعمال

  تعزيز منظمات العمال  ٢-٧

قدمت منظمة العمل الدولية المشورة السياسية والدعم التقني للنقابات في العديد من البلدان بهدف تعزيز حرآة  .١٩٢
الدعم المؤسسي في منظمة العمل الدولية وعلى سبيل المثال، وفرت . الصعيد الوطنيعمالية موحدة على 

اتحادًا من اتحادات نقابات العمال الوطنية من أجل  ١١الهند، لبناء القدرات الستحداث منبر مشترك يضم 
ية النقابية وقد شملت القائمة التصديق على اتفاقية الحر. التفاوض مع الحكومة بشأن قائمة من عشر قضايا

وإقرار ) ٩٨رقم ( ١٩٥١واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ) ٨٧رقم ( ١٩٤٨وحماية حق التنظيم، 
ويجري حاليًا تنظيم حملة لتشجيع التصديق . حد أدنى لألجور وإدخال تحسينات على نظام الضمان االجتماعي

حملة عن طريق إجراءات التضامن والعمل الموحد وتم تعزيز ال. وتطبيقهما ٩٨ورقم  ٨٧على االتفاقيتين رقم 
لجميع منظمات نقابات العمال المرآزية اإلحدى عشرة في الهند، التي تمارس الضغط السياسي حسب 

ونتيجة لذلك، أدرجت اآلن مسألة التصديق على معايير العمل األساسية باعتبارها أحد المجاالت . االقتضاء
  .٢٠١٧-٢٠١٣ الجاري للعمل الالئق للفترةللبرنامج القطري ذات األولوية 

مليون  ٢٣التحاد الروسي، بفضل عدد أعضائه الذين يتجاوزون في اويعتبر اتحاد النقابات العمالية المستقلة  .١٩٣
وتضطلع النقابات العمالية بدور . عضو، إحدى أشد النقابات العمالية تمثيًال وتأثيرًا في الحرآة النقابية الدولية

ويمتلك االتحاد شبكة واسعة من . ز برنامج العمل الالئق على المستويين الوطني وشبه الوطنيحيوي في تعزي
من وخالل فترة السنتين وبدعم . المنظمات األعضاء في جميع أنحاء البلد، تشمل القطاعات الرئيسية لالقتصاد
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فاقية حماية مستحقات العمال منظمة العمل الدولية، ساعدت نقابات العمال آثيرًا على تشجيع التصديق على ات
واتفاقية منع الحوادث  ٢٠٠٦واتفاقية العمل البحري، ) ١٧٣رقم ( ١٩٩٢عند إعسار صاحب عملهم، 

وسعت ). ١٧٦رقم ( ١٩٩٥واتفاقية السالمة والصحة في المناجم، ) ١٧٤رقم ( ١٩٩٣الصناعية الكبرى، 
واتفاقية ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(عي سعيًا حثيثًا من أجل التصديق على اتفاقية الضمان االجتما

  ).١٨٣رقم ( ٢٠٠٠واتفاقية حماية األمومة، ) ١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية 

 ٢٠٢٠-٢٠١٣وضع برنامج العمالة الجديد للفترة  :شارآت نقابات العمال الروسية عن آثب في ذلك،آ .١٩٤
أحكام مهمة بما  بإدراجتحسين تشريعات العمل في البلد من خالل تعديل قانون العمل، ؛ لالتحاد الروسي

المؤتمر الدولي رفيع تنظيم من خالل مساهماتها السياسية والتقنية الكبيرة،  ؛يتمشى مع معايير العمل الدولية
 ٨٧ممثل من  ٩٠٠، الذي حضره ٢٠١٢ديسمبر / المستوى بشأن العمل الالئق في موسكو في آانون األول

اتحاد النقابات العمالية المستقلة لالتحاد الروسي، بدعم من منظمة العمل الدولية، باستخدام خبراء وقام . بلدًا
تطبيق السياسات في مجاالت من قبيل األجور وظروف العمل  طائفة واسعة من معايير العمل الدولية لتوجيه

وشجع إدراج تلك المعايير في العديد  ،واإلعانات االجتماعية فيما يتعلق بالظروف الفعلية في االتحاد الروسي
زعيم وناشط نقابي من ثماني  ٨٠٠وتم إشراك أآثر من . من االتفاقات الجماعية على مستوى اإلقليم والمنشأة

عات اتحادية في االتحاد الروسي في الحملة التي ُنظمت على الصعيد الوطني للنهوض ببرنامج العمل مقاط
  .الالئق في جميع أنحاء البلد وإدراج العمل الالئق في قلب السياسات االجتماعية

ة، التي شكل برامج الماجستير وبرامج الدراسات العليا قصيرة األجل لصالح النقابيين بشأن العمل والعولمتو .١٩٥
تديرها جامعة العمل العالمية في البرازيل وألمانيا والهند وجنوب أفريقيا، حصيلة التعاون المؤسسي بين 

وهي تقدم بيئة العالم الواحد . الجامعات الشريكة والمنظمات النقابية الوطنية والدولية ومنظمة العمل الدولية
وفي دراسة استقصائية شملت . ماعية والعمل الالئقللدراسة والبحث التي تفضي إلى تعزيز العدالة االجت

 ٨٣وأعدتها جهة خارجية، أجاب ) ٢٠١٢-٢٠٠٤(خريجًا  ٤٣٠خريجي جامعة العمل العالمية البالغ عددهم 
في المائة عن شعورهم بثقة أآبر  ٨٧في المائة أن قدراتهم التحليلية قد تعززت بعد استكمال البرنامج وعبر 

 .قشات والمشاريع ذات الطابع السياسي أو الدوليفي المساهمة في المنا

  المساواة بين الجنسين  ٣-٧

في التصديق شبه العالمي ، والذي يتجلى نظرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به مبادئ المساواة بين الجنسين .١٩٦
ة على عملية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، يتوقف اآلن إحراز تقدم نحو تحقيق هذه المساوا

وتتعاون منظمة العمل الدولية مع الحكومات ومنظمات أصحاب . التنفيذ في السياق الخاص بكل دولة عضو
  .العمل ومنظمات العمال لمواجهة هذه التحديات

الرامية إلى إنفاذ و ٢٠١٥-٢٠١٠وتتوخى خطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة  .١٩٧
، ٢٠٠٩المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام القرار بشأن 

أوًال، تعميم قضايا  الجنسين أو تقييم انعكاسات اإلجراءات المقررة على المرأة : إلى تحقيق هدفين، أال وهما
  .يا الجنسينوالرجل؛ ثانيًا، تنفيذ برنامج العمل الالئق تنفيذًا فعاًال ويراعي قضا

وتسلط األمثلة التالية الضوء على إجراءات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في هذين  .١٩٨
  :المجالين

في المائة في  ٢٧(مؤتمر العمل الدولي  فيمن خالل تتبع نسبة المندوبين والمستشارين من النساء   ■
، )المتحدثين خالل الجلسة العامة مجموعئة من في الما ٢٣ضمن جميع الفئات و ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة 

تمّكنت منظمة العمل الدولية من تشجيع الدول األعضاء التي لم تحقق بعد الهدف المتمثل في زيادة نسبة 
واجتذبت أآاديمية قضايا الجنسين، . تحسين سجلها ، علىفي المائة ٣٠مشارآة النساء في وفودها إلى 
مشارآًا  ٣٦٠دولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، ما يزيد على بالتعاون مع مرآز التدريب ال

وناقش المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل، المنعقد في . ٢٠١٣- ٢٠١٢في الفترة 
، المقترحات المتعلقة بإجراء دراسة استقصائية بشأن العنف المرتبط ٢٠١٣أآتوبر  /تشرين األول

 .ضايا الجنسين في إعداد إحصاءات العملبالعمل وإدماج ق
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دليل : واألدوات، بما فيها نتجاتاحتلت قضايا المساواة بين الجنسين مرآز الصدارة في عدد من الم  ■
تمهيدي عن المساواة في األجر، وقد أعد آمساهمة في الجهود الرامية إلى معالجة المشكلة المزمنة 

؛ خالصة وافية للممارسات الجيدة والتحديات التي يطرحها المتمثلة في فجوة األجور بين الجنسين
 ١٩٨١واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ) ١٨٣رقم ( ٢٠٠٠تطبيق اتفاقية حماية األمومة، 

سياسات العمالة الوطنية؛ دراسة عالمية بشأن في ؛ وثيقة عمل بشأن األبعاد الجنسانية )١٥٦رقم (
ُتوضح أثر المساواة بين الجنسين في الحد من  ،ة والمساواة بين الجنسينأرضيات الحماية االجتماعي

 .الفقر وفي العمالة

وهي . ترآز أنشطة آثيرة على المستوى القطري على األبعاد الجنسانية أو تدمجها في برامج الدعم  ■
الئقة في باآستان؛ تنفيذ مشروع ناجح لتعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالعمالة ال :ما يلي تشمل

تقديم خدمات بناء القدرات والتدريب إلى القضاة وأعضاء المحاآم المدنية بشأن المساواة بين الجنسين 
 من أجلوالتمييز في أفريقيا والكاريبي؛ استعراض االستراتيجيات والسياسات التي تراعي الجنسين 

يا؛ ترآيز األنشطة في أنغوال والبرازيل عمالة الشباب في خطة العمل الوطنية لعمالة الشباب في زامب
والصين والهند وجنوب أفريقيا على اإلصالحات التشريعية والمساواة بين الجنسين في مكان العمل، 

وقد تكللت تلك األنشطة بالنجاح ضمن ترتيبات التعاون المثمرة . والعمل من خالل الترتيبات الثالثية
 .فيما بين بلدان الجنوب

  لمتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعيةالبلدان ا  ٤-٧

دوالر أمريكي يوميًا في البلدان  ١٫٢٥، سيكون نصف سكان العالم الذين يعيشون بأقل من ٢٠١٥بحلول عام  .١٩٩
وتقدم منظمة . ولن تستطيع هذه الدول بلوغ معظم األهداف اإلنمائية لأللفية. المصنفة على أنها دول هشة

لهذه البلدان، مستهدفة بالخصوص انتعاش سبل آسب الرزق وتوليد العمالة من العمل الدولية الدعم التقني 
في المائة من إجمالي  ١٣تم إنفاق أآثر من ، ٢٠١٣- ٢٠١٢في الفترة و. خالل إقامة مشاريع الهياآل األساسية

  .ذات الوضع الهشموارد منظمة العمل الدولية من خارج الميزانية في الدول 

تنمية  ، نحوامج منظمة العمل الدولية عن أعمال إعادة اإلعمار الطارئة آثيفة العمالةوفي هايتي، تحّول برن .٢٠٠
وبمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، فتحت ثالثة مرافق يشار إليها باسم . المنشآت وروح تنظيم المشاريع

عملي في مجال تحويل وتقدم هذه المراآز التدريب التقني واإلداري ال. أبوابها" مراآز خدمات المنشآت"
وقد اآتسبت . من حطام إلى قطع أرصفة وإلى إعادة تأهيل الطرقات واألماآن العامة ٢٠١٠مخلفات زلزال 

مدربًا  ٥٠عامل وتزويد  ٦٠٠تدريب  حيث تممنشأة صغيرة القدرة على إعادة تأهيل الطرقات،  ٥٠حوالي 
راآات مع مختلف إدارات الحكومة والمعهد الوطني وأقامت منظمة العمل الدولية ش. بمهارات تنمية المشاريع

  .للتدريب المهني والعديد من البلديات ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال

وفي الصومال، عملت منظمة العمل الدولية مع الحكومة والمنظمات المنفذة المحلية في إطار االستثمارات  .٢٠١
وإعادة تأهيل حواجز األمان ضد الفياضات والطرقات  وجرى تشييد. آثيفة العمالة في الهياآل األساسية

، وضخ ٢٠١٣- ٢٠١٢شابًا وشابة في الفترة  ١ ١٧٤وقنوات الري، مما ولد فرص عمل لما مجموعه 
وتم تدريب المسؤولين الحكوميين على اإلشراف . إيرادات األجور في االقتصاد وحفز شراء المعدات المحلية

  .عمالةعلى مشاريع االستثمار آثيفة ال

، برنامجًا وطنيًا للطرقات ٢٠١٢مارس / ليشتي، استهلت وزارة األشغال العامة، في آذار -وفي تيمور  .٢٠٢
مليون دوالر أمريكي على مدى أربع  ٣١٫٦، بميزانية قدرها "طرقات من أجل التنمية"الريفية، تحت مسمى 

. إطار شامل للضمانات االجتماعيةويستند تصميم هذا البرنامج إلى الُنهج آثيفة العمالة وإلى . سنوات
وتقدم منظمة . بالشراآة مع منظمة العمل الدولية "طرقات من أجل التنمية"وتضطلع الحكومة بتنفيذ برنامج 

العمل الدولية المساعدة التقنية والتدريب إلى وزارة األشغال وإلى مؤسسات التدريب المتعاونة في مجال 
  .المشاريع التنمية التقنية واإلدارية وتنمية

وُتنفذ منظمة العمل الدولية برامج التعاون التقني في بلدان أخرى، مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو  .٢٠٣
في الفلبين في تشرين  ولمواجهة الدمار الذي خلفه إعصار هيان. الديمقراطية وسيراليون وجنوب السودان

وإنعاش سبل  الطارئةالعمالة استحداث ، استهلت منظمة العمل الدولية برامج بشأن ٢٠١٣نوفمبر / الثاني
  .العيش
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  برنامج العمل األفضل  ٥-٧

لئن آان بإمكان العولمة تحفيز خلق الوظائف والمساهمة في الحد من الفقر، ال سيما في البلدان النامية، فإن  .٢٠٤
الة الهشة وتزايد عدم المساواة في الدخل وظروف العمل غير اآلمنة واستغالل العمال الشباب عقود العم

وفي العديد من البلدان، من الضروري بناء قدرة الحكومات . والمستضعفين تؤثر سلبًا على منافعها المحتملة
ل الدولية وتعزيز الحوار والعمال وأصحاب العمل لضمان اإلنفاذ الفعال لقانون العمل وتفعيل معايير العم

  .االجتماعي

استجابة فريدة لهذا  ،ويقدم برنامج العمل األفضل المشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية .٢٠٥
التحدي من خالل الجمع بين الهيئات المكونة الوطنية والمنشآت الخاصة وتسخير موارد وحوافز إضافية 

ية اللجان االستشارية الثالثية للشؤون اإلدارية، تقوم منظمة العمل الدولية، من وبرعا. لتعزيز عملية االمتثال
مصنع من المصانع  ٩٠٠خالل برنامج العمل األفضل، بتنفيذ نظام لتحسين االمتثال لمعايير العمل في حوالي 

ن وإندونيسيا المنتجة للملبوسات يتجاوز مجموع مستخَدميها مليون عامل في آل من آمبوديا وهايتي واألرد
ويرآز النظام على مواصلة تطوير اآلليات الثالثية التي تعزز االلتزام المستدام . وليسوتو ونيكاراغوا وفيتنام

وقد . في هذه البلدان لمنشآتبقانون العمل الوطني ومعايير العمل األساسية، وعلى تعزيز القدرة التنافسية ل
التزموا بتحسين ظروف العمل  مشتٍر ٢٠على اتفاق شراآة مع أضفى برنامج العمل األفضل الصبغة الرسمية 

وتزيد الشراآة الشفافية والمساءلة في العالقات بين المشترين وتعمل آأداة هامة لتغيير . في مصانع التوريد
  .العالمات التجارية الرائدةمجموعة أساسية من السلوك ضمن 

شاملة لتقييم األثر تبين أثر تحسين االمتثال لمعايير وآجزء من النهج، وضع برنامج العمل األفضل منهجية  .٢٠٦
وتستخدم منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة هذه . العمل في العمال وقطاعات األعمال واألسر المعيشية

النتائج لتنوير السياسات العليا والتوصل إلى حلول مستدامة للمسائل المتعلقة بالعمل الخاصة بكل بلد وآذلك 
  .قاعدة أدلة للنقاشات السياسية المتعلقة بسالسل التوريد العالمية واإلدارة األوسع نطاقًا لسوق العملتوفير 

وعلى سبيل المثال، تحسنت معدالت . ويتبين من النتائج أن البرنامج يؤثر تأثيرًا مباشرًا في ظروف العمال .٢٠٧
والتأهب لمواجهة حاالت ) المائةفي  ١٩(االمتثال، في األردن، في مجاالت من قبيل الخدمات الصحية 

وفي فيتنام، تحسنت معدالت االمتثال في ). في المائة ٢٦(وعقود االستخدام ) في المائة ١٧(الطوارئ 
وإجراءات ) في المائة ٦٦(وُنظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين ) في المائة ٣٦(مجاالت الساعات العادية 

 تشجيعلى تحسن ظروف العمل، ثمة أيضًا منافع ملموسة من حيث وباإلضافة إ). في المائة ١٩(التعاقد 
وعلى سبيل المثال، أشارت القرائن المستمدة من البرنامج الرامي إلى تحسين ظروف . االمتثال لمعايير العمل

أن االمتثال للقوانين التي ُتنظم إلى ، "تحسين المصانع في آمبوديا"العمل في قطاع المالبس الكمبودي، 
إنهاء االستخدام ارتبط ارتباطًا وثيقًا بإمكانية أآبر لوائح ر والتواصل في مكان العمل واالنضباط واألجو

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨خالل األزمة المالية للفترة  الستمرارية المنشآت

وثمة ما يدل على أن المستويات العالية لالمتثال لمعايير العمل تمنح المصانع ميزة تنافسية في اجتذاب  .٢٠٨
وفي فيتنام، ُتبين البيانات المستقاة من المصانع التي آانت مشمولة . المشترين الذين يراعون السمعةواستبقاء 

في  ١٦٥بدراستين استقصائيتين آجزء من تقييم تأثير برنامج العمل األفضل أن مستوى العمالة ارتفع بنسبة 
التقليدي وأن نسبة األرباح  خط إنتاجهافي المائة من المصانع أضافت أنشطة إنتاجية جديدة إلى  ٥٠المائة وأن 

تشهد زيادة في مصانع فيتنام التي تنفذ برنامج العمل األفضل، حيث يفيد العمال بأنهم يؤدون عملهم في 
  .ظروف عمل أفضل

على سبيل في فيتنام ف. آما ُيقدم نهج العمل األفضل فرصًا لتعزيز قانون العمل واالمتثال والعالقات الصناعية .٢٠٩
المنتخبين نص على لجان ثنائية تتشكل من العمال يي ذاستندت مراجعة قانون النقابات العمالية، ال المثال،
وشكلت عملية إنشاء آليات . في جميع المنشآت إلى برامج تجريبية رائدة ضمن برنامج العمل األفضلبحرية 

بشأن المفاوضة الجماعية األساس التفاق غير مسبوق في األردن الحوار االجتماعي على مستوى المصنع 
  .بين أصحاب العمل ونقابات العمال في قطاع المالبس في األردن
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  قانون العمل  ٦-٧

غالبًا ما تسعى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية إلى الحصول على المساعدة في تصميم وصياغة  .٢١٠
نية في مجال التحليل والبحث ومراجعة قوانين العمل وما يرتبط بها من سياسات، وتلتمس الخدمات التق

وخالل . والتدريب وتنظيم حلقات عمل لبناء المعارف والقدرات على حد سواء للمساهمة في وضع السياسات
طلبًا من الطلبات التي ُقدمت بغرض الحصول على تعليقات  ٤٠فترة السنتين، استجاب المكتب ألآثر من 
  .بشأن قوانين العمل التي تمت صياغتها وطنيًا

يقوم دعم منظمة العمل الدولية إلصالح قانون العمل على اإلدارة المستمرة للمعارف، ال سيما من خالل و .٢١١
وقوانين إنهاء االستخدام ) NORMLEX(قواعد البيانات المتاحة للجمهور بشأن معايير العمل الدولية 

)EPLex (ح القانونية وآثارها إلى قواعد وتستند البحوث بشأن تصميم اللوائ. والقوانين المتعلقة بظروف العمل
البيانات هذه وتتعمق في مواضيع أخرى، بما في ذلك تنظيم عالقة االستخدام وتأثير األشكال المختلفة لعقود 
االستخدام في تجزئة سوق العمل ونوعية العمالة وتنظيم عمل وآاالت االستخدام المؤقت وتأثير إصالحات 

  .قانون العمل في العالقات الصناعية

وخالل فترة السنتين، اعتمدت ثماني دول أعضاء تشريعات عمل جديدة أو سياسات عالقات االستخدام  .٢١٢
في  ٥٠بعين االعتبار ما ال يقل عن  ةخذآ ،د إلى دعم منظمة العمل الدولية المصمم حسب الحاالتاستنباال

موريشيوس وسلوفاآيا الصين وجزر القمر وجورجيا ونيكاراغوا والنيجر و(المائة من تعليقات المكتب 
فبالنسبة إلى الصين، على سبيل . وفي بعض الحاالت، علق المكتب على أآثر من قانون أو سياسة). وفيتنام

المثال، جرى إعداد تعليقات بشأن قانون عقود العمل، وآذلك بشأن سياسات تنظيم إدارات التوظيف العامة، 
 ةملاعاليد الشأن قانون العمل وقانون النقابات ومرسوم إيفاد بينما جرى إعداد تعليقات، بالنسبة إلى فيتنام، ب

وفي زامبيا واألرض الفلسطينية المحتلة وعدد من بلدان جزر المحيط . وتعميمات بشأن العمال المهاجرين
  .الهادئ، عمل المكتب بصورة حثيثة على دعم عملية شاملة إلصالح قانون العمل

فعلى سبيل المثال، اضطلع المكتب بتنظيم مشاورات تقنية، بالنسبة إلى . ويتخذ الدعم التقني أشكاًال مختلفة .٢١٣
وسلوفاآيا، في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف، بينما تولى ترتيب جوالت دراسية وفرص  سموريشيو

في و. الوصول إلى الخبراء الدوليين وقام بتحديث معارف قوانين العمل المقارنة،  بالنسبة إلى نيبال وفيتنام
جزر القمر، قدم المكتب حلقات عمل قانونية لمتابعة التعليقات التقنية على مشاريع القوانين، بينما قدم في 

ويّسر . نيكاراغوا حلقات عمل لبناء معارف القضاة قبل أن يدخل القانون الجديد إلجراءات العمل حيز النفاذ
على سبيل المثال في ألبانيا (قانون العمل  المكتب في مناسبات متعددة المشاورات الثالثية بشأن إصالح

  ).وجورجيا وهايتي وليبيريا وفيتنام

وما برح يتضح أن أقل البلدان نموًا وأآثرها هشاشة تستفيد من زيادة الترآيز على بناء القدرات، في حين أن  .٢١٤
قتصادية الدولية أو البلدان ذات الدخل المتوسط، ال سيما منها البلدان التي تتأثر بالعوامل السياسية واال

وتوحي الشواهد بأن اإلصالح . اإلقليمية، تتطلب إرشادًا سياسيًا قائمًا على البينات وبحوثا محددة األهداف
بمعزل آل طرف  - الفعال لقانون العمل يستلزم مستويات عالية من الدعم للحكومات والشرآاء االجتماعيين 

  .ى المشارآة بفعالية في المناقشات الثالثيةبحيث تكون جميع األطراف قادرة عل -عن اآلخر 

 العمال المنزليون  ٧-٧

في  ٨٣مليون عامل في جميع أنحاء العالم، من بينهم  ٥٣ يبلغ ُيقدر أن مجموع العمال المنزليين، آحد أدنى، .٢١٥
 .مليون طفل من هذا المجموع ١٠٫٥عدد األطفال حوالي  المائة من النساء، وأّن

وبحلول نهاية . ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٥حيز النفاذ في ) ١٨٩رقم ( ٢٠١١ل المنزليين، وقد دخلت اتفاقية العما .٢١٦
دولة بوليفيا المتعددة  :وهيفي منظمة العمل الدولية، ، صدقت على االتفاقية عشر دول أعضاء ٢٠١٣عام 

. وإيطاليا وموريشيوس ونيكاراغوا وباراغواي والفلبين وجنوب أفريقيا وأوروغواي وألمانيا وغياناالقوميات 
ومنذ اعتماد االتفاقية، سنت أآثر من عشر بلدان قوانين أو لوائح أو بدأت في إصالحها من أجل تحسين حماية 

  .العمل والحقوق االجتماعية بالنسبة إلى العمال المنزليين

بلدًا في الجهود التي تبذلها  ٣٠، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم إلى أآثر من ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .٢١٧
بإعداد دراسة عن القانون والممارسة في المنظمة واضطلعت . لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المنزليين
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ع اللجنة الثالثية المعنية بتكافؤ أوروغواي ووفرت تعليقات تقنية خالل االجتماعات البرلمانية، وتعاونت م
وفي البرازيل، يّسرت منظمة العمل الدولية . الفرص وآذلك، بشكل منفصل، مع أصحاب العمل والعمال

الحوار بين الهيئات المكونة وأصحاب المصلحة اآلخرين، وهو األمر الذي ساهم في سن إصالح دستوري 
  .٢٠١٣أبريل  /زليين في نيسانأرسيت على أساسه حقوق عمل متساوية للعمال المن

وفي الهند، دعمت منظمة العمل الدولية، من خالل إجراء دراسة عن الممارسات في سبع واليات وتنظيم حلقة  .٢١٨
 الرامية إلى عمل وطنية في مجال تقاسم المعارف بشأن الخبرة والدروس المستخلصة، المبادرات الحكومية

وفي الفلبين، . ونظام التأمين الصحي ليشمل العمال المنزليينتوسيع نطاق تشريعات الحد األدنى لألجور 
من خالل  ١٨٩ساهمت منظمة العمل الدولية في سن قانون العمال المنزليين والتصديق على االتفاقية رقم 

دعمها لمشاورات مختلف أصحاب المصلحة وتحليل قطاع العمل المنزلي وإسداء المشورة في مجال السياسة 
امبيا، ُقدم الدعم إلى اتحاد زامبيا ألصحاب العمل لتعزيز حقوق العمال المنزليين بموجب وفي ز. العامة

ونشر مدونة سلوك ألصحاب عمل العمال المنزليين، باإلضافة إلى العمل  ١٨٩القانون الوطني واالتفاقية رقم 
  .مع الحكومة بشأن إصالح قانون العمل والعمل المنزلي

بتنظيم حلقات تدريبية وإسداء المشورة التقنية إلى منظمات العمال المنزليين  وقامت منظمة العمل الدولية .٢١٩
ونقابات العمال بشأن تنظيم حمالت التوعية ونشر المعلومات، وقد شملت هذه األنشطة التعاون مع االتحاد 

، ٢٠١٣أآتوبر  /تشرين األول ٢٨التي تتمتع، منذ (الدولي لنقابات العمال والشبكة الدولية للعمال المنزليين 
  .وفروعهما الوطنية وتقديم الدعم لهما) بمرآز اتحاد نقابي عالمي

. ستة منتديات ثالثية إقليمية لتقاسم المعارف بشأن العمل المنزليإلى تنظيم ت منظمة العمل الدولية دمعو .٢٢٠
يين ونطاق وأصدرت أولى التقديرات العالمية واإلقليمية الموثوقة على اإلطالق عن عدد العمال المنزل

حمايتهم القانونية، إلى جانب موجزات وأدلة سياسية بشأن قضايا مثل تنظيم العمال المنزليين وتنظيم العمل 
فيما يتعلق بالعمل المنزلي واالمتثال وتفتيش العمل فيما يتعلق بالعمل المنزلي ووقت العمل وتحديد الحد 

  .مال المنزلييناألدنى لألجور وأساليب تقييم ظروف عمل واستخدام الع

  هجرة اليد العاملة  ٨-٧

بما يعادل  ٢٠١٢وتتعاظم، إذ يقدر عدد العمال المهاجرين في عام  رتفعهجرة اليد العاملة تمستويات ما فتئت  .٢٢١
مليار دوالر أمريكي من التحويالت  ٤٠٠مليون عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، ويحققون حوالي  ١١٢
مل الدولية في تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين بما يتفق مع معايير العمل وتكمن مهمة منظمة الع. سنويًا

الدولية، بما في ذلك من خالل تعزيز اإلدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة ومساعدة الحكومات، بالتعاون مع 
تعلق بهجرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، على تطبيقها تطبيقًا فعاًال عن طريق سياسات متسقة ت

حالة من حاالت الممارسات  ٨٠وفي هذا الصدد، ُيمكن االطالع على قاعدة بيانات تضم حوالي . اليد العاملة
وقد استجابت منظمة العمل الدولية لطلب قوي على . الجيدة في مجال هجرة اليد العاملة على شبكة اإلنترنت

ة بشأن هجرة اليد العاملة، التي نظمها مشارك في الدورات المتخصص ٦٠٠التدريب، حيث شارك زهاء 
  .مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو

بلدًا، بدعم من منظمة العمل الدولية، باعتماد السياسات والقوانين واللوائح المتعلقة بهجرة اليد العاملة  ١٩وقام  .٢٢٢
واعتمدت آمبوديا معايير ولوائح بشأن . والمقصد تمشيًا مع معايير العمل الدولية في آل من بلدان المنشأ

وأنشأت تايلند دورة تدريبية لصالح مفتشي العمل، لتعزيز . من خالل المشاورات الثالثية التوظيفوآاالت 
واعتمدت فيتنام . قدرتهم على الوصول إلى العمال المهاجرين، بما في ذلك من خالل عمليات التفتيش المتنقلة

  .، وآّثفت من البرامج التدريبيةالتوظيفك لتقييم وآاالت لوائح ومدونة سلو

وأدرجت جمهورية مولدوفا وأوآرانيا جزءًا خاصًا بهجرة اليد العاملة في الدراسات االستقصائية المتعلقة  .٢٢٣
بالقوى العاملة، مما أتاح تقديم تقييم أآثر فعالية عن أثر الهجرة على المهارات، والحصول على نتائج أفضت 

  .يانات جديدة مهمة لوضع السياسات، ال سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين المؤقتينإلى ب

واعتمدت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي خطة عمل بشأن هجرة اليد العاملة، مما أدى إلى تحسين التعاون  .٢٢٤
رق آسيا سياسة واعتمدت رابطة أمم جنوب ش. بين وزارات العمل والشؤون الداخلية في اإلقليم الفرعي

مرآزًا من مراآز  ١٩وفي المجموع، أنشئ . ، نساًء ورجاًاللتوطيد التعاون في مجال حماية العمال المهاجرين
لعمال المهاجرين في آمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وتايلند وفيتنام، لتقديم لموارد 



GB.320/PFA/1 

 

49 GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 

ئح، بما في ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت ومن خالل المعلومات وخدمات المشورة بشأن الحقوق واللوا
  .اإلذاعة والتلفزيون وفي معارض الوظائف ومراآز التدريب المهني

وشمل . ووفرت منظمة العمل الدولية المشورة التقنية للحكومات وأصحاب العمل والعمال في جميع األقاليم .٢٢٥
لة، بما فيها التدابير المتخذة لحماية حقوق العمال ذلك التعليقات على قوانين ولوائح وسياسات هجرة اليد العام

المهاجرين وممارسات التوظيف واالعتراف بالمهارات والحماية االجتماعية وقضايا  الجنسين وإدراج هجرة 
ويّسرت منظمة العمل الدولية سُبل التبادل بين مفتشي العمل في البرازيل . اليد العاملة في سياسات العمالة

  .سيما بشأن ترتيبات عمليات التفتيش المتنقلةوتايلند، ال 

 عمالة الشباب  ٩-٧

، من الذروة الحرجة، ٢٠١٣في المائة في عام  ١٢٫٦يقترب المعدل العالمي لعمالة الشباب، الذي يقدر بنسبة  .٢٢٦
وتتمثل إحدى المشكالت التي تواجهها أسواق . مليون شاب من العاطلين ٧٣حيث ُيقدر أن ثمة عددًا يقرب من 

بينما يتمتع آثير من الشباب بمستويات تعليمية ومهارات عالية : مل الشباب باستمرار في تفاوت المهاراتع
وفي الوقت نفسه، يتزايد معدل انتشار تقادم . للغاية، يعاني العديد منهم من ضعف حاد على هذين المستويين

  .طويلة عن سوق العملالمهارات في صفوف الشباب الباحثين عن عمل نتيجة االبتعاد لفترات 

ومن ضمن البلدان الخمسة عشر التي سجلت نتائج في السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة المنتجة  .٢٢٧
والعمل الالئق للشابات والشبان، حققت جلها ذلك اإلنجاز استنادًا إلى المناقشات الثالثية الشاملة وجعلته 

  .الوطنية العامةمعظمها واقعًا في إطار خططها اإلنمائية 

وعلى سبيل المثال، اعتمدت حكومة مالوي برنامجًا وطنيًا الستحداث عمالة الشباب واستهله رئيس الوزراء  .٢٢٨
تشكل عمالة الشباب أولوية في استراتيجية العمالة الوطنية التي استهلت في األردن في عام و؛ ٢٠١٣في عام 
لذي قامت عليه الخطط الوطنية من أجل عمالة الشباب، شكل الحوار االجتماعي الفعال األساس اآما ؛ ٢٠١٢

جرت صياغة خطة عمل وطنية ثالثية ألربع و؛ ٢٠١٢التي انطلقت في السلفادور ونيكاراغوا في عام 
مدعومة بمستويات  ٢٠١٢سالفية السابقة، بشأن عمالة الشباب في عام وسنوات، في جمهورية مقدونية اليوغ

وهي موجهة إلى أنماط مختلفة من الدعم، بما في . لحكومة واالتحاد األوروبيعالية من التمويل من جانب ا
  .في المائة من مجموع السكان الشباب ٢٨ذلك التدريب والبحث عن عمل، تشمل 

وأحد األمثلة على هذا الدعم هو . وتدعم منظمة العمل الدولية عمالة الشباب عبر طائفة من المشاريع والبرامج .٢٢٩
األفريقية وشبكة عمالة الشباب ومنظمة  المفوضيةلمشاريع، الذي يقوم على شراآة بين مرفق روح تنظيم ا

العمل الدولية ويقدم مجموعة متنوعة من خدمات بناء المعارف والقدرات والخدمات التقنية التي تستهدف 
  .وأوغندا الشباب في آينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة

الجارية في  ،لمرتبطة بمنع نشوب النزاعات وإعادة اإلعمار واالنتعاشآما أن أنشطة منظمة العمل الدولية ا .٢٣٠
ُصممت في الجانب  ،هايتي وإندونيسيا واألرض الفلسطينية المحتلة وجزر سليمان والصومال وسري النكا

وينسحب قسط آبير من ذلك على أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن . األآبر منها لتلبية احتياجات الشباب
  .برامج الهياآل األساسية آثيفة العمالة فيما يتعلق بالتنمية المحلية، التي أبلغ عن نتائجها في سبعة بلدان

وقد دعمت . ى درجة من الوضوح في إطار تنمية المهاراتومع ذلك، فإن قضايا عمالة الشباب ُتعالج بأقص .٢٣١
بلدًا في وضع دراسات استقصائية وطنية عن االنتقال من المدرسة إلى عالم العمل  ٢٨منظمة العمل الدولية 

. بلدًا في تنفيذ البرامج المشترآة لألمم المتحدة بشأن عمالة الشباب والهجرة ١٥وقدمت الدعم التقني إلى 
ستعراض مشترك ألفضل الممارسات الدولية بشأن التلمذة الصناعية، استنادًا إلى خبرات مستمدة واضُطلع با

بلدًا، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي وُقدم الدعم التقني إلى فريق العمل المعني  ١١من 
شرين، بمساهمات من الشرآاء وقام فريق العمل التابع لمجموعة الع. بالعمالة التابع لمجموعة العشرين

وجرى تقديم خدمات لبناء . االجتماعيين، بصياغة تقرير بشأن العناصر األساسية للتلمذة الصناعية الجيدة
وباإلضافة إلى إصدار . بلدًا ١٤القدرات المؤسسية في مجال الخدمات الشاملة المرتبطة بعمالة الشباب في 

، اضطلع مرآز )٢٠١٣و ٢٠١٢( جاهات العالمية لعمالة الشباباالتالمعنونة عددين من سلسلة التقارير 
، بتنظيم الدورة األولى ألآاديمية تنمية الشباب في ٢٠١٣التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، في عام 

  .٢٠١٣يوليه  /تموز ٥يونيه إلى  /حزيران ٢٤تورينو، من 



GB.320/PFA/1

 

GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 50 

  أرضيات الحماية االجتماعية  ١٠-٧

 ٢٠١٢، اعتمد مؤتمر العمل الدولي توصية أرضيات الحماية االجتماعية، ٢٠١٢يونيه  /في حزيران .٢٣٢
تنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية ضمن "، التي توفر اإلرشاد إلى الدول األعضاء من أجل )٢٠٢ رقم(

 مستويات أعلى من الضمان االجتماعي لصالح استراتيجيات لمد نطاق الضمان االجتماعي تضمن تدريجيًا
، في حين يدعو القرار بشأن الجهود المبذولة لجعل أرضيات الحماية االجتماعية "أآبر عدد ممكن من الناس

واقعًا وطنيًا في جميع أنحاء العالم، الذي اعتمده المؤتمر في تلك المناسبة، منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ 
العمل ومنظمات العمال لتمكينها من أن تصمم بناء قدرات الحكومات ومنظمات أصحاب "التدابير الرامية إلى 

  ".سياسات وبرامج وطنية ألرضيات الحماية االجتماعية وتنفذها وترصدها وتقّيمها

دولة عضوًا تدابير، بدعم من منظمة العمل الدولية، لمد نطاق تغطية  ١١، اعتمدت ٢٠١٣- ٢٠١٢وفي الفترة  .٢٣٣
، اعتمدت بورآينا فاسو خطة لتوسيع نطاق التغطية ٢٠١٢ديسمبر  /وفي آانون األول. الحماية االجتماعية

واعتمد البرلمان في الهند سلسلة من . تدريجيًا ليشمل جميع العمال في االقتصادين المنظم وغير المنظم
لمد نطاق اإلعانات ، ١٩٩٦التعديالت على قانون البناء وغيره من قوانين رعاية العمال في مجال التشييد لعام 

، اعتمد األردن قانونًا جديدًا ينص على توسيع نطاق التغطية ٢٠١٣وفي عام . ان االجتماعيالقطرية للضم
واعتمدت فيتنام . ليشمل المنشآت التي تستخدم أقل من خمسة مستخَدمين والعديد من المهن المستثناة سابقًا

ة التأمين ضد البطالة ينص على توسيع نطاق تغطي ،٢٠١٣أآتوبر  /قانونًا لتعزيز العمالة في تشرين األول
ليشمل جميع المنشآت التي تستخدم عامًال واحدًا على األقل وجميع المستخَدمين الذين يتمتعون بعقد عمل ال 

وتم االنتهاء من إعداد دراسة مشترآة مع األمم المتحدة بقيادة منظمة العمل الدولية . تقل مدته عن ثالثة أشهر
وُقدم تقرير مشترك بين الوآاالت بشأن أرضيات الحماية  ،لح الهندبشأن أرضية الحماية االجتماعية لصا

  .٢٠١٣أغسطس  /االجتماعية في أمريكا الالتينية والكاريبي إلى اجتماع ثالثي رفيع المستوى في آب

دولة عضوًا بشأن تصميم وإدارة  ٣٠وقدمت منظمة العمل الدولية خدمات استشارية إلى الهيئات المكونة في  .٢٣٤
آما يّسرت الحوارات الوطنية بشأن االستراتيجيات الوطنية لتوسيع . بط ُنظم الضمان االجتماعيوتنظيم وض

  .دولة عضوًا ١٢نطاق الحماية االجتماعية من خالل دراسات تشخيصية تمهيدية وتقديرات للتكاليف في 

دي واالجتماعي، خالل مناقشات المجلس االقتصا ٢٠٢وقامت منظمة العمل الدولية بالترويج للتوصية رقم  .٢٣٥
، في مجموعة العشرين ٢٠١٥التي أجريت في إطار المشاورات العالمية بشأن برنامج التنمية لما بعد عام 
وجرى تنظيم أنشطة تدريبية . ومن خالل مجلس التعاون المشترك بين الوآاالت بشأن الضمان االجتماعي

دولية في تورينو وفي األقاليم، حيث شملت ما مكثفة من خالل مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل ال
البيانات االستقصائية للضمان االجتماعي لمنظمة العمل  ةوتم توسيع نطاق قاعد. مشارك ٦٠٠يقرب من 

  .بلدًا ويغطي خمس فئات من فئات اإلعانات ٨٥الدولية ليشمل 

  الحد األدنى لألجور  ١١-٧

في المائة من العاملين بأجر في البلدان النامية أقل  ٣٠٫٦ة في الوقت الذي يكسب فيه ما ُيقدر متوسطه بنسب .٢٣٦
تقرير األجور في العالم  المعنون من دوالرين أمريكيين في اليوم، ُيبرز منشور منظمة العمل الدولية

، الدور المحتمل للحد األدنى لألجور في تحسين إيرادات ذوي الدخل األجور والنمو المنصف: ٢٠١٢/٢٠١٣
، العالقة اإليجابية إصالح النسيج االقتصادي واالجتماعي: ٢٠١٣عالم العمل لعام ثق تقرير وُيو. المنخفض

انخفاض نسبة انعدام المساواة  وبين ،من جهةبين الحد األدنى لألجور واإليرادات في االقتصاد غير المنظم، 
على نحو متزايد إلى منظمة  وقد لجأت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية .، من جهة أخرىوفقر العاملين

وبلغ عدد التصديقات على اتفاقية تحديد . العمل الدولية التماسًا للمساعدة على تحديد األجور الدنيا أو تطبيقها
وتنطوي . ٢٠١٣تصديقًا بحلول نهاية عام  ٥٢، ما مجموعه )١٣١رقم ( ١٩٧٠المستويات الدنيا لألجور، 

أو مراجعتها طائفة واسعة من المسائل التقنية التي تلتمس الهيئات عمليات اعتماد مستويات دنيا لألجور 
  .المكونة دعم منظمة العمل الدولية لمعالجتها

وقدمت منظمة العمل الدولية خدمات استشارية بشأن تصميم عمليات تحديد األجور وبشأن جوانبها التشريعية  .٢٣٧
الل مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل ومن خ. دولة عضوًا ١٦واالقتصادية إلى الهيئات المكونة في 

دولة عضوًا تدريبًا بشأن سياسات األجور  ٤٤ منمن الهيئات المكونة  شخص ٤٠٠ ىالدولية في تورينو، تلق
  .دراسة لدعم قدرات الهيئات المكونة على تنفيذ سياسات سليمة لألجور ١٨وجرى إعداد 
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، حاالت أرست "سياسات سليمة لألجور"أربع نتائج تحديدًا من أصل تسع نتائج مسجلة تحت مؤشر  تناولوت .٢٣٨
حدًا  آابو فيرديوقد اعتمدت حكومة . حدًا أدنى لألجر أو قامت بتعديل الجوانب الرئيسية لتطبيقه البلدانفيها 

يناير  /وفي آانون الثاني. ٢٠١٤اير ين /آانون الثاني ١وطنيًا أدنى لألجور، بحيث يكون ساريًا اعتبارًا من 
، اعتمدت حكومة آوستاريكا صيغة جديدة لضبط الحد األدنى لألجور لديها، تضمنت إدخال تغييرات ٢٠١٢

في ليسوتو ، وافق المجلس االستشاري لألجور ٢٠١٢أآتوبر  /وفي تشرين األول. على األسعار واإلنتاجية
أغسطس  /وفي آب. جملة مجاالت من بينها قطاع الملبوساتعلى تطبيق معدل جديد لألجور الدنيا على 

. المسؤول عن تحديد الحد األدنى لألجور ،، بدأت فيتنام تشغيل مجلسها الثالثي الوطني لألجور٢٠١٣
  .وتحققت هذه النتائج برمتها من خالل اآلليات الثالثية

الثالثي القطري بشأن الممارسات  ، اضطلعت منظمة العمل الدولية بتدريب أعضاء المجلسآابو فيرديوفي  .٢٣٩
تقديرات عن  تدراستين بشأن الحد األدنى لألجور ووفر أجرتالجيدة في مجال تحديد الحد األدنى لألجور و

رصد الحد األدنى الجديد في باإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التمس مساعدة منظمة العمل الدولية . تأثيرها
  .لألجور

الحد األدنى لألجور وأعدت دراسات  تكييفالعمل الدولية تدريبًا بشأن منهجية  وفي آوستاريكا، قدمت منظمة .٢٤٠
وفي هندوراس، قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة . تقنية بشأن اإلنتاجية واألسعار فيما يتعلق باألجور

ألسعار الحد األدنى لألجور استنادًا إلى ا تكييفاتالتقنية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن 
وفي ليسوتو، يّسرت منظمة العمل الدولية التوصل إلى اتفاق بين العمال . االستهالآية واتجاهات اإلنتاجية
الحد األدنى لألجور وقامت بتصنيف البيانات في تقرير تقني وقدمت  تكييفوأصحاب العمل بشأن معايير 

ت منظمة العمل الدولية دراسات ر، أجوفي فيتنام. تدريبًا إلى أعضاء المجلس المسؤول عن تلك القضايا
. تحضيرية وقدمت تعليقات تقنية ومشورة قانونية مهدت السبيل أمام إنشاء المجلس الثالثي الوطني لألجور

وفي الوقت ذاته، قدمت منظمة العمل الدولية تدريبًا إلى أعضاء المجلس وسّهلت عملية جمع البيانات 
  .وتحليلها

  ٢٠٠٦، ياتفاقية العمل البحر  ١٢-٧

 /وبحلول آانون األول. ٢٠١٣أغسطس  /آب ٢٠، حيز التنفيذ في ٢٠٠٦دخلت اتفاقية العمل البحري،  .٢٤١
في المائة من  ٨٠دولة عضوًا مسؤولة عن أآثر من  ٥٣صدقت على االتفاقية آانت قد ، ٢٠١٣ديسمبر 

يم تقريبًا، موطنًا ألغلبية وتشكل هذه الدول األعضاء مجتمعة، والتي تقع في جميع األقال. األسطول العالمي
 قد قامت أصًالدول أعضاء أخرى  آانتو. مليون بحار في العالم ١٫٥البحارة الدوليين الذين يبلغ عددهم 

  .وهي تعمل فعليًا على تطبيق المعايير ،قبل التصديق عليها ،٢٠٠٦، بتنفيذ اتفاقية العمل البحري

لتحقيق التصديق ) ٢٠١١-٢٠٠٦(العمل الخمسية  ، واستنادًا إلى نجاح خطة٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة  .٢٤٢
وتنفيذها بشكل فعال، تحول الترآيز إلى ، ٢٠٠٦بسرعة وعلى نطاق واسع على اتفاقية العمل البحري، 

وشملت هذه األنشطة أساسًا حلقات . ضمان التنفيذ الوطني الفعال من خالل سن التشريعات وبناء القدرات
ري في مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو وأنشطة ها أآاديمية العمل البحتعمل قدم

وتستهدف حلقات العمل هذه وغيرها من األنشطة . مقدمة من خالل المكاتب اإلقليمية على الصعيد القطري
اطات آفالة االتساق في عمليات التفتيش الدولية للسفن وفي إجراءات أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ االشتر

  .على متن السفن ،٢٠٠٦، التي تنص عليها اتفاقية العمل البحري

توجيهات بشأن تنفيذ اتفاقية العمل : دليلمنشورًا بعنوان منظمة العمل الدولية  استحدثتهاوتشمل الموارد التي  .٢٤٣
، مقترنة بحلقات عمل بشأن التنفيذ القانوني الدولي واإلقليمي ، أحكام وطنية نموذجية٢٠٠٦البحري، 
. بلدًا ٣٨وقد بلغ عدد البلدان المستفيدة حتى اليوم من هذه المساعدة . أآاديمية العمل البحري قدمتهاوالوطني، 

تن السفن ، وفي إطار تدابير بناء القدرات المتعلقة بعمليات التنفيذ على م٢٠١٣سبتمبر  /واعتبارًا من أيلول
ممثًال عن السلطات البحرية ومالك السفن  ٦٦٣، حضر ٢٠١٣- ٢٠١٢التي أجريت على مدى الفترة 

 ًامشارآ ٢٨٦من أصل  ١٢٤ نظّمو. مشغل بحري ٤٠٠والبحارة حلقات عمل وجرى تدريب ما يقرب من 
اضطلع المدربون و. ، أنشطة تدريب وطنية وإقليمية٢٠١٢-٢٠٠٩واآبوا مسار تدريب المدربين خالل الفترة 

  .متدرب جديد في مختلف األقاليم والبلدان ١١ ٠٠٠ ون بتدريب أآثر منعتمدالم
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واستحدثت منظمة العمل الدولية قاعدة بيانات جديدة تستجيب لالشتراطات التي تنص عليها اتفاقية العمل  .٢٤٤
الوطنية بشأن القوانين على الموارد المتعلقة بالمعلومات االلكتروني من أجل االطالع  ،٢٠٠٦، البحري

باهتمام  استأثرتمواضيعها التي  أهم وآمؤشر على أثر قاعدة البيانات هذه، فإن. والممارسات وعمليات التنفيذ
 ١٣٦ ٩٦٥(شملت االتفاقية نفسها  ٢٠١٣أغسطس  /يناير إلى آب /خالل الفترة من آانون الثاني الجمهور

وتواصل منظمة العمل الدولية االستناد ). ةنظر ١٢ ٣٥٥(" األسئلة التي تطرح باستمرار" صفحةو) ةنظر
إلى هذه المبادرات، إضافة إلى غيرها من األنشطة المهمة، من قبيل اجتماع الخبراء بشأن تدريب الطباخين 

إلنشاء اللجنة الثالثية الخاصة عمًال باتفاقية  ٢٠١٣على السفن والمبادرة التي اتخذها مجلس اإلدارة في عام 
  .االتفاقية قيد االستعراض تفعيل، من أجل االستمرار في اإلبقاء على ٢٠٠٦البحري، العمل 
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 الملحـق

هدف إطار السياسة  مؤشر النتائج في البرنامج والميزانية
االستراتيجي بحلول

 ٢٠١٥عام 

مجموع النتائج 
بحلول عام 

١ ٢٠١٣ 

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

  النهوض بالعمالة: ١النتيجة 
 حصول المزيد من النساء والرجال على العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص آسب الدخل

   القطاعية أو الوطنية العمالة وبرامج سياسات تدرج التي األعضاء الدول عدد  :١-١المؤشر 
 الدولية العمل منظمة من اإلنمائية، بدعم أطرها في المحلية أو

 18  22 

  تمويل  سياسات الوطنية العامة السلطات فيها تعتمد التي األعضاء الدول عدد : ٢-١المؤشر 
  المحلية،  المالية المؤسسات من خالل العاملين للفقراء الالئقة والخدمات الوظائف تشجع اجتماعي،

 بدعم من منظمة العمل الدولية

 27  12 

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

 25  19 

العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص  تعزيزتقوم بدمج  التي األعضاء الدول عدد  :٤-١لمؤشر ا
   وإعادة النزاعات منع بشأن برامجها وفي اإلنعاش/ مخاطر الكوارث من للحد الدخل في تدابيرها

 بدعم من منظمة العمل الدولية ،واالنتعاش البناء

 21  14 

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

 18  13 

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

 12  10 

  تطوير المهارات: ٢النتيجة 
 التنافسية للمنشآت وشمولية النمو تطوير المهارات يزيد قابلية العمال لالستخدام والقدرة

   القطاعية اإلنمائية استراتيجياتها في المهارات تدرج تنمية التي األعضاء الدول عدد:  ١-٢المؤشر 
 ، بدعم من منظمة العمل الدوليةةالوطني أو

 22  19 

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

 28  12 

  المعوقين، بدعم  أمام إتاحة أآثر الصلة ذا التدريب تجعل التي األعضاء الدول عدد:  ٣-٢المؤشر 
 من منظمة العمل الدولية

 17  5 

  العمالة،  سياسة أهداف لتحقيق االستخدام إدارات تعززالتي  األعضاء الدول عدد:  ٤-٢المؤشر 
 بدعم من منظمة العمل الدولية

 15  15 

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

 35  29 

  المنشآت المستدامة: ٣النتيجة 
 تولد وظائف منتجة والئقةالمنشآت المستدامة 

 البيئة لتحسين التنظيمية أو السياسية أطرها بإصالح تقوم التي األعضاء الدول عدد:  ١-٣المؤشر 
 المستدامة، بدعم من منظمة العمل الدولية للمنشآت المؤاتية

 25  11 

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

 34  55 

 
 ).٢٠١٣- ٢٠١٢و ٢٠١١- ٢٠١٠(المجموع التراآمي للنتائج من فترتي السنتين    ١
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هدف إطار السياسة  مؤشر النتائج في البرنامج والميزانية
االستراتيجي بحلول

 ٢٠١٥عام 

مجموع النتائج 
بحلول عام 

١ ٢٠١٣ 

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

 25  8 

 المبادئ إعالن في الواردة المبادئ تشمل سياسات تعتمد التي األعضاء الدول عدد:  ٤-٣المؤشر 
  ، )الجنسية متعددة المنشآت إعالن(والسياسة االجتماعية  الجنسية متعددة المنشآت بشأن الثالثي

 بدعم من منظمة العمل الدولية

 25  2 

 تعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتماعية وإتاحتها للجميع: الهدف االستراتيجي

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

   تغطية بشأن والمعلومات المعارف قاعدة نيتحسب تقوم التي األعضاء الدول عدد : ١-٤المؤشر 
 ة العمل الدولية، بدعم من منظملديها االجتماعي الضمان نظام وأداء

 87  38 

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

 9  14 

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

 24  28 

  ظروف العمل: ٥النتيجة 
 يتمتع النساء والرجال بظروف عمل محّسنة وأآثر إنصافًا

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

 استضعافًا ثرآاأل العمال إلى بالنسبة السيما نصافًا،إ

 15  17 

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

 9  12 

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

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

 30  27 

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

 30  23 

  هجرة اليد العاملة: ٧النتيجة 
 أآبر من العمال المهاجرين بالحماية وبفرص الحصول على العمالة المنتجة والعمل الالئق يتمتع عدد

  بشأن  الدولية، سياسات العمل منظمة من بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد:  ١-٧المؤشر 
   اإلطار بما يعكس المهاجرين العمال حماية أجل من الجنسين قضايا تراعي العاملة اليد هجرة
 الصلة ذات الدولية العمل معايير وأحكام الدولية العمل لمنظمة األطراف متعدد

 20  13 

 وممارسات سياسات الدولية، العمل منظمة من بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد : ٢-٧المؤشر 
 الدولية العمل لمنظمة األطراف متعدد اإلطار الجنسين وتعكس قضايا تراعي العاملة اليد بشأن هجرة

 المهاجرين للعمال الالئق والعمل بالعمالة المنتجة النهوض أجل من

 15  16 

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

 وطنية ثالثية الدولية، سياسة العمل منظمة من بدعم تضع، التي األعضاء الدول عدد : ١-٨المؤشر 
 آجزء من االستجابة الوطنية لإليدز اإليدز، /ةالبشري المناعة نقص فيروس بشأن العمل لمكان

 120  62 

 العمل منظمة من بدعم الثالثية، المكونة الهيئات فيها تقوم التي األعضاء الدول عدد : ٢-٨المؤشر 
 العمل أماآن في اإليدز /ةالبشري المناعة نقص فيروس برامجلتنفيذ  فعالة إجراءات باتخاذ الدولية،

 30  47 
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هدف إطار السياسة  مؤشر النتائج في البرنامج والميزانية
االستراتيجي بحلول

 ٢٠١٥عام 

مجموع النتائج 
بحلول عام 

١ ٢٠١٣ 

 تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي: الهدف االستراتيجي

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

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

 40  20 

   خدمات تستحدث أو تعزز بشكل مهمالتي  الوطنية العمل أصحاب منظمات عدد: ٢-٩المؤشر 
 الدولية العمل منظمة من بدعم والمحتملين، الحاليين األعضاء احتياجات تلبي

 55  48 

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

 49  42 

  منظمات العمال: ١٠النتيجة 
 وتمثيليةيتمتع العمال بمنظمات قوية ومستقلة 

  من منظمة العمل الدولية، برنامج بدعم تدمج، التي الوطنية العمال منظمات عدد: ١-١٠المؤشر 
 والتدريب االستراتيجي بالتخطيط الخاصة برامجها في الالئق العمل 

 70  69 

   أآبر الدولية، احترامًا العمل منظمة من بدعم حققت، التي العمال منظمات عدد: ٢-١٠المؤشر 
   على مناقشات سياسية في مشارآتها خالل من الدولية العمل ولمعايير األساسية العمال لحقوق

 الدولي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى

 50  44 

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

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

 20  19 

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

 18  19 

   جديدة عمل من منظمة العمل الدولية، قوانين بدعم تعتمد، التي األعضاء الدول عدد: ٣-١١المؤشر 
 الدولية بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين العمل معايير مع يتمشى بما الموجودة القوانين تحّسن أو

 15  14 

  الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية: ١٢النتيجة 
 العمل المعززة في الحوار االجتماعي الفعال والعالقات الصناعية السليمةيسهم الهيكل الثالثي وإدارة سوق 

 وآليات تعزز، بدعم من منظمة العمل الدولية، مؤسسات التي األعضاء الدول عدد: ١-١٢المؤشر 
 الدولية العمل معايير مع يتمشى بما االجتماعي الحوار

 20  24 

 المعنية الدولية، اآللية العمل منظمة من بدعمتعزز،  التي األعضاء الدول عدد: ٢-١٢المؤشر 
  وبالتشاور مع  الدولية العمل معايير مع يتمشى بما العمل نزاعات وتسوية الجماعية بالمفاوضة

 الشرآاء االجتماعيين

 20  22 

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

 أو القطاعية الدولية، المعايير العمل منظمة من بدعم تطبق، التي األعضاء الدول عدد: ١-١٣المؤشر 
 التوجيهية المبادئ أو الممارسات مدونات

 45  27 

 فيها، بدعم من منظمة العمل الدولية، المكونة الهيئات تتخذ التي األعضاء الدول عدد: ٢-١٣المؤشر 
 الالئق العمل ببرنامج قدمًا للمضي محدد لقطاع مهمة إجراءات

 30  29 

 تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل: الهدف االستراتيجي

  الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية: ١٤النتيجة 
 يصبح الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية معروفًا ومطبقًا على نطاق واسع



GB.320/PFA/1

 

GB320-PFA_1_[PROGR-131216-1]-Ar.docx 56 

هدف إطار السياسة  مؤشر النتائج في البرنامج والميزانية
االستراتيجي بحلول

 ٢٠١٥عام 

مجموع النتائج 
بحلول عام 

١ ٢٠١٣ 

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

 30  27 

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

 6  5 

  العمل الجبري: ١٥النتيجة 
 يجري القضاء على العمل الجبري

 المكونة، بدعم من منظمة العمل الدولية، الهيئات فيها تطبق التي األعضاء الدول عدد: ١-١٥المؤشر 
 القضاء بشأن والحقوق االتفاقيات والمبادئ تطبيق تحسين إلى تؤدي محددة تدابير أو برامج أو سياسات

 الجبري العمل على

 24  18 

  عمل األطفال: ١٦النتيجة 
 يجري القضاء على عمل األطفال وتولى األولوية للقضاء على أسوأ أشكاله

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

 العمل الدولية

 135  95 

عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة، بدعم من منظمة العمل الدولية، : ٢-١٦المؤشر 
 باتخاذ إجراءات العتماد أو تعديل تشريعاتها أو تعزيز قواعد معارفها حول عمل األطفال

 150  116 

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

الدولية، عدد الدول األعضاء التي تقوم فيها الهيئات المكونة، بدعم من منظمة العمل : ١-١٧المؤشر 
بتنفيذ قوانين أو سياسات أو برامج أو إجراءات محددة بهدف تحسين تطبيق االتفاقيات والمبادئ 

 والحقوق المتعلقة بعدم التمييز

 15  12 

  معايير العمل الدولية: ١٨النتيجة 
 التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها

 لتطبيق إجراءات بدعم من منظمة العمل الدولية،تتخذ،  التي األعضاء الدول عدد: ١-١٨المؤشر 
 اإلشراف هيئات تثيرها التي للقضايا استجابة سيما وال الدولية، العمل معايير

 165  180 

   إدراج فيها، من خالل دعم منظمة العمل الدولية، يتم التي األعضاء الدول عدد:  ٢-١٨المؤشر 
 أو المبادرات اإلنمائية للمساعدة العمل أطر في الدولية العمل معايير في الواردة والحقوق المبادئ
 األخرى الرئيسية

 11  15 

 على التصديق بتحسين التي تقوم، بدعم من منظمة العمل الدولية، األعضاء الدول عدد: ٣-١٨المؤشر 
 تعتبر التي وتلك عمل أساسية معايير أنها على المصنفة الصكوك األقل على لتدرج المحدثة االتفاقيات
 السديدة اإلدارة نظر وجهة من أهمية األآثر

 11  6 

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

 35  35 

 اتساق السياسات

  الالئق تعميم العمل: ١٩النتيجة 
يسية تضع الدول األعضاء نهجًا متكامًال بشأن العمل الالئق في صميم سياساتها االقتصادية واالجتماعية، بدعم من وآاالت األمم المتحدة الرئ

 وغيرها من الوآاالت متعددة األطراف

 الئقال العمل هدف تجعل، بدعم من منظمة العمل الدولية، التي األعضاء الدول عدد: ١-١٩المؤشر 
 السياسات صنع عند فأآثر أآثر مرآزيًا

 50  24 

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

 15  7 

 


