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 مقدمة

دور منظمة العمل الدولية في التعاون  جرت فيه مناقشةمضى اثنا عشر عاماً على آخر مؤتمر عمل دولي  . 0

اون يراً عميقاً جعل مناقشة مستقبل التعذي يجري فيه التعاون اإلنمائي تغومنذ ذلك الحين، تغير السياق ال 0.التقني

 عمل الدولية مسألة أساسيةً.اإلنمائي لمنظمة ال

 برنامج العمل الالئق: أساسي
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هذه التغيرات بالنسبة إلى البعض فرصاً جديدةً، وتمثل  وتقدمزال عالم العمل يشهد تغيرات عميقة.  ما . 8

اعية، وهي عناصر مكرسة في زال السالم واإلدماج والعدالة االجتم بالنسبة آلخرين عجزاً في العمل الالئق. وما

مصدر إلهام يرسم  -تأسيس منظمة العمل الدولية  علىمائة عام  بعد ما يقرب من -دستور منظمة العمل الدولية 

على قدم حقوق ويركز العلى  8101معالم مستقبل العمل الذي نصبو إليه. ويقوم برنامج التنمية المستدامة لعام 

قارعة الطريق. ويدمج برنامج العمل الالئق بوصفه تطلعاً عالمياً وهدفاً شامالً على عدم ترك أحد على المساواة 

ينطبق على جميع الدول األعضاء بصرف النظر عن وضعها االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي. وبذلك، البد 

لمكونة اً وفق طلبات الهيئات الكافة السياقات القطرية ومصمم مالئماً تعاوناً إنمائياً  تقدمأن  من لمنظمة العمل الدولية

 بغية تحقيق الحد األمثل من أثره.  واحتياجاتها

وتعني السمة العالمية لبرنامج العمل الالئق كذلك أنه يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تعتمد على دعم وشراكة  . 0

 والمجتمع المدني.هي المنشآت متعددة األطراف والمنشآت اإلقليمية والوطنية  -مجموعة واسعة من المنظمات 

عمل تعزيز التهدف إلى  والتواصل مع جهات أخرىهيكلها الثالثي  تسعى إلى حشد أن من والبد للمنظمة بالتالي

 على مجموعتها من معايير العمل الدولية. وأن تعتمد في الوقت ذاتهالالئق، 

واضح أن المساعدة اإلنمائية أصبح من الولقد التمويل من أجل التنمية هو مجال آخر من مجاالت التغيير. و . 4

الرسمية وحدها لن تكفي لتلبية جميع االحتياجات المترتبة على برنامج التنمية المستدامة. وثمة حاجة إلى تدفقات 

جديدة من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة. ويمكن للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية أن تمويل مالية وآليات 

في زيادة الموارد المحلية والدولية والعامة والخاصة من  وشركاء التنمية وجهات أخرىيدعم الهيئات المكونة 

 في هذا الصدد. اً أساسي اتساق السياسات عامالً  يمثلائج العمل الالئق في البلدان. وأجل تحقيق نت

جارية إلصالح األمم المتحدة. وعند كتابة هذه العملية الهدف جامع منشود من  8101عام  برنامجإن تنفيذ  . 5

من الضروري تحليل تداعياتها المفصلة بالنسبة إلى منظمة العمل سيكون سيناريوهات مختلفة، و تتبدىالوثيقة، 

من وكاالت األمم المتحدة. ولكن المسلم به على ذات وظيفة معيارية ومتخصصة الدولية بصفتها وكالة ثالثية 

األمم  سرةأقيمة المضافة الفريدة لمنظمة العمل الدولية في التعاون اإلنمائي، بصفتها عضواً في نطاق واسع هو ال

عن ذلك، فإن البرنامج المعياري لمنظمة العمل الدولية وطبيعتها الثالثية وتجربتها في الحوار  المتحدة. فضالً 

يد من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية في العد أساسياً جعل منها شريكاً تاالجتماعي وقوتها في جمع الشمل، 

 المستدامة.

  

                               
 ،دور منظمة العمل الدولية في ميدان التعاون التقني. تعزيز العمل الالئق من خالل البرامج الميدانية والقطرية: العمل الدولي مكتب   0

 .8112، جنيف، 55ؤتمر العمل الدولي، الدورة التقرير السادس، م

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619646.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619646.pdf
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 ن اإلنمائي رسم معالم مستقبل التعاو
 لمنظمة العمل الدولية

لمهمة هذه المناقشة ا في إطارهمؤتمر العمل الدولي  يقاربالسيناريو المتغير والمثير للتحديات الذي هو  هذا . 2

 الالئق وأهداف التنمية المستدامة. للتعاون اإلنمائي الفعال دعماً لبرنامج العمل

هيئاتها المكونة بشأن طريقة تعزيز  من وينبغي لتلك المناقشة أن تزود منظمة العمل الدولية بإرشادات . 7

التعاون اإلنمائي والشراكات لدعم نتائج العمل الالئق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء. وهذه 

وفي  اتللتحدي مركزها االستراتيجي وفي اغتنام الفرص والتصديتاإلرشادات حاسمة بالنسبة إلى المنظمة في 

 .8101بغية تحقيق الحد األمثل من أثر العمل الالئق على برنامج عام فكار جريئة وابتكارية أ الوقت ذاته استيعاب

ن المرشد لوضع استراتيجية جديدة متوسطة األجل في التعاون تكوومن شأن مناقشة المؤتمر أيضاً أن  . 2

ن خالل رسم معالم التعاون ويتوقع أن تساهم المناقشة كذلك، م 8102.8اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية لما بعد عام 

 .8105عام في مؤتمر الاإلنمائي المستقبلي لمنظمة العمل الدولية، في مناقشات مئوية منظمة العمل الدولية في 

على  عتالتي ُجم   ،من وجهات نظر الهيئات المكونة وشركاء التنمية يعتد بهااستفاد هذا التقرير استفادة قد و . 5

 حد سواء عن طريق دراسة استقصائية على اإلنترنت وغيرها من أشكال التشاور.

 هيكلية التقرير

تعلق فيما ي إليهاالهيئات المكونة  طريقة نظراالتجاهات العالمية التي تؤثر على عالم العمل و 0يبين الفصل  . 01

 بالتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.

ويقدم االتفاقات العالمية  8101المركز المحوري الذي يحتله العمل الالئق في برنامج عام  8ويناقش الفصل  . 00

رفي  التحوالتالتي تضع أطر التعاون اإلنمائي الدولي اليوم. ويشرح هذا الفصل أيضاً  نمائي التعاون اإل تصو 

أن الح األمم المتحدة المقترح وبشالعقد الماضي، ويقدم كذلك استشرافات بشأن إص على مدىلمنظمة العمل الدولية 

 لعمل الالئق.أهداف اطريقة تحقيق منظومة األمم المتحدة 

الطريقة التي يمكن من خاللها تمويل أهداف التنمية المستدامة وينظر في دور المساعدة  0ويتناول الفصل  . 08

 فضالً عن أدوات تمويل جديدة. القطاع الخاص وقطاعي التجارة واالستثمار،ارد المحلية واإلنمائية الرسمية والمو

مختلف أنواع الشراكة وطرائق التعاون مثل الشراكات متعددة أصحاب المصلحة،  4ويعرض الفصل  . 00

غير للتعاون السياق المت يؤدي فيهاوالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، وينظر الفصل في الطريقة التي 

 فيما يتعلق بتعزيز العمل الالئق. تحديات،ال إلى إتاحة الفرص وطرحاإلنمائي 

بشأن التعاون اإلنمائي  ابإطار منظمة العمل الدولية للتعاون اإلنمائي واستراتيجياته 5ويُذك ر الفصل  . 04

والشراكات. ويرد في الفصل أهم نتائج عمليات التقييم واالستعراضات رفيعة المستوى. ويناقش الفصل وجهات 

يقدم ومل الدولية وشركاء التنمية بشأن الفعالية وتنمية القدرات وعقد الشراكات. نظر الهيئات المكونة لمنظمة الع

الفصل أيضاً لمحة عامة عن االتجاهات في التمويل الطوعي والشراكات، فضالً عن االستشرافات بشأن النُّهج 

 اإلقليمية للتعاون اإلنمائي.

ظمة العمل الدولية استناداً إلى الدروس المستخلصة النتائج التي حققها التعاون اإلنمائي لمن 2ويناقش الفصل  . 05

برامج في المجاالت االستراتيجية لمعايير العمل الدولية والعمالة والحماية االجتماعية المشاريع والمن خالل 

  لحوار االجتماعي.او

لفصل تند امعالم سيناريو محتمل عن مستقبل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. ويس 7ويرسم الفصل  . 02

دوات أ ويقي م إلى رؤية وتوقعات الهيئات المكونة وشركاء التنمية، ويناقش عمليات إصالح األمم المتحدة الجارية

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 عدداً من النقاط المقترحة للمناقشة. 2الفصل  يقد موأخيراً،  . 07

                               
 .GB.329/POL/5الوثيقة    8

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545381.pdf
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 1 الفصل

 العالميالسياق 

أثر األزمتين المالية من قبيل  ،خالل العقد الماضي، واجه عالم العمل العديد من التحديات الجديدة . 02

على العمالة وانعدام المساواة في الدخل وتزايد تأثير تغير المناخ وتزايد النزاعات العنيفة  8112 واالقتصادية لعام

 .التهجير القسري والهجرة منذ الحرب العالمية الثانية من واألزمات اإلنسانية، مما أدى إلى أعلى مستويات

-8111خالل الفترة المحددة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية )ز في بعض المجاالت. واحرإ بيد أنه لوحظ . 05

(، تحقق هدف خفض معدالت الفقر المدقع قبل الموعد النهائي، إذ انخفض عدد األشخاص في فقر مدقع 8105

الطبقة الوسطى في البلدان النامية ثالث  وازدادت. 8105و 0551لى النصف في الفترة ما بين انخفاضاً يربو ع

 0ها.نفسالفترة مرات تقريباً من حيث العدد خالل 

 رافق النمو البطيء لالقتصادتخاصة بالنسبة إلى سوق العمل. و ماثلة في األفقوثمة تحديات رئيسية  . 81

من الوظائف، السيما بالنسبة  مساواة، ونتج عن ذلك عدد غير كاف  عدام المستويات غير مسبوقة من ان العالمي مع

مليون  050، بلغ عدد العاطلين عن العمل 8107إلى الشباب، الستيعاب قوى عاملة سريعة النمو. وفي عام 

 مليون عامل. وكان حوالي 011 أكثر من الفقر المدقع خطشخص تقريباً وبلغ عدد العمال الذين يعيشون تحت 

يحتمل أن تكون المرأة أكثر عرضةً يزال  الو 8في المائة من هؤالء في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. 75

ة. األجور الجيدة والتعليم والملكي العمل ذي للفقر المدقع مقارنةً بالرجل، نتيجة انعدام المساواة في الحصول على

لتطور الديمغرافي وتغير المناخ وازدياد حدة النزاعات أن يضاف إلى ذلك التحديات التي يطرحها ا وال بد من

كبيرة على سوق العمل وتستلزم أن يواصل  عواقبأيضاً  وهي أمور تخلفوالهشاشة وانعدام األمن الغذائي، 

 .في العقود المقبلةبشأنها المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات 

 3الهيئات المكونة لالتجاهات العالمية تصّور

لمساواة والفقر اعموماً، تعتبر الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن الزيادات في البطالة وانعدام  . 80

 4(.0 هي من أهم االتجاهات التي تؤثر على التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية )الشكل ،واالستبعاد االجتماعي

 وتمس بالتالي صميم والية منظمة العمل الدولية وبرنامج على توافر فرص العمل الالئق، اً مباشر تأثيراً فهي تؤثر 

 5.بشأن مبادرة القضاء على الفقر 8102، كما يتجلى في مناقشة مؤتمر العمل الدولي لعام 8101عام 

  

                               
 .8105، األمم المتحدة، نيويورك، 8105تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية انظر األمم المتحدة:    0

  :International Labour Office, Geneva, 2018.World employment and social outlook: Trends 2018ILO ,انظر:     8

 لالطالع على التفاصيل المنهجية للدراسة االستقصائية للهيئات المكونة وشركاء التنمية، انظر الملحق األول.   0

ويعرض الرسم البياني صورة مكبرة عن استجابات  )بالغة األهمية(.  011يمكن أن تختلف درجة األهمية بين صفر )غير مهمة( و   4

أعمدة بيضاء( والعمال في شكل )مثلثات رمادية( وأصحاب  -أعمدة زرقاء (الهيئات المكونة ويميز بين جميع الهيئات المكونة في شكل 

 ء( والحكومات في شكل )مربعات خضراء(.العمل في شكل )دوائر زرقا

)باء(،  ، التقرير األوللعامتقرير المدير ا .8101مبادرة القضاء على الفقر. منظمة العمل الدولية وبرنامج عام مكتب العمل الدولي:    5

 .8102، جنيف، 015مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479779.pdf
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 أهمية االتجاهات فيما يتعلق بتأثيرها على التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية بالنسبة  :7الشكل 
 كونة، حسب نوع كل هيئة مكونةإلى الهيئات الم

 

 .2217المصدر: دراسة استقصائية لمنظمة العمل الدولية، 

 تنباطاسفي  ذلك ساهميتحديات. وسال إلى استحداث الفرص وإثارةانتشار التكنولوجيات الجديدة  ويؤدي . 88

دام خالوظائف على حد سواء، وسيكون له أثر على القدرة التنافسية للمنشآت وعالقات االست تدميرفي الوظائف و

وتنظر الهيئات المكونة إلى هذه المسائل أيضاً، إلى جانب  2ستلزم كفاءات جديدة.يوأنواع الوظائف المتاحة، وس

 تعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.تأثيرها على ال من حيثتغير المناخ وتدهور البيئة، على أنها بالغة األهمية 

 2ومبادرتها الخضراء. 7وتناقش هذه االتجاهات في إطار مبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل

وترد شواغل الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق باالتجاهات العالمية، في  . 80

وكالة الأو  مسؤولةالهة جصفة المنظمة العمل الدولية  تتخذ بشأنهاالتي  04التنمية المستدامة مؤشرات هدف 

بشأن القضاء على الفقر في جميع أشكاله في كل مكان؛ هدف التنمية  0)بموجب هدف التنمية المستدامة  5شريكةال

بشأن العمل  2ات؛ هدف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيبشأن تحقيق  5المستدامة 

بشأن الحد من انعدام المساواة(، فضالً عن أهداف التنمية  01الالئق والنمو االقتصادي ؛ هدف التنمية المستدامة 

 01.ببرنامج العمل الالئق تتصلفيها منظمة العمل الدولية أو التي  التي تشاركهدفاً، و 07 البالغة ىالمستدامة األخر

                               
 انظر:   2

I. Nübler: New technologies: A jobless future or golden age of job creation? ILO Research Department Working 

Paper No. 13, Geneva, 2016. 

، 014، التقرير األول، مؤتمر العمل الدولي، الدورة رير المدير العاممبادرة المئوية بشأأأأأأن مسأأأأأتقبل العمل. تقمكتب العمل الدولي:    7

 .8105جنيف، 

، التقرير األول، مؤتمر العمأأل الأأدولي، ء. تقرير المأأدير العأأامالعمأأل في منأأاخ متغير: المبأأادرة الخضأأأأأأأرامكتأأب العمأأل الأأدولي:    2

 .8107، جنيف، 012 الدورة

يقع على عاتق الوكالة المسأأؤولة واجب رصأأد وتسأأجيل األداء على أسأأاس المؤشأأرات من الناحية اإلحصأأائية، اسأأتناداً إلى بيانات    5

 الوزارات المختصة وغيرها من المؤسسات الوطنية الضالعة في الرصد.توفرها البلدان بنفسها من خالل مكاتبها اإلحصائية الوطنية و

 على الموقع التالي: 8101يمكن االطالع على تفاصيل األهداف التي تركز عليها منظمة العمل الدولية بالنسبة لبرنامج عام    01
http://www.ilo.ch/global/topics/sdg-2030/targets/lang--en/index.htm. 
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5 ILC.107/IV 

 2الفصل 

 8000التعاون اإلنمائي في برنامج التنمية المستدامة لعام 

 شاملالعمل الالئق: تطلع عالمي وهدف  2-1

لتحقيق  وذات قدرة على التغييررؤية طموحة  ،8105اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام  . 84

جتماعي والبيئي. ويسعى برنامج التنمية المستدامة لعام االقتصادي واال - ةالتنمية المستدامة في أبعادها الثالث

ب ضرورة حتمية مفادها عدم ترك أي شخص وحقوق اإلنسان إلى جان السمة الشمولية، المترسخ في مبادئ 8101

على قارعة الطريق، إلى تحقيق االنتقال إلى حقبة تنمية مستدامة تتمحور حول الناس وكوكب األرض. ويستلزم 

هذا األمر استراتيجيات متكاملة تضمن النمو االقتصادي وتلبي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بما 

ت المستدامة وتنمية المهارات والصحة والحماية االجتماعية وفرص العمل الالئق وتغير المناخ يشمل تنمية المنشآ

 وحماية البيئة وإنشاء مؤسسات سليمة.

تشجيع وظائف أكثر وأفضل، في فنهجاً قائماً على الحقوق.  جدير بالذكر ألنه يقد م 8101برنامج عام و . 85

ت المرسخة في االتفاقياواحترام تام لحقوق العمل والتركيز بشكل خاص على حقوق اإلنسان المتصلة بالعمل 

عناصر محورية تجد صداها في العديد من أهداف التنمية المستدامة، إنما هي األساسية لمنظمة العمل الدولية، 

 الذي يقع في صميمها. 2هدف التنمية المستدامة  سيما في ال

وتضطلع البيانات بدور حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولطالما أعربت الهيئات المكونة لمنظمة  . 82

جمعها في الوقت إلى ذات نوعية جيدة وولشركاء مراراً وتكراراً عن الحاجة إلى بيانات مالئمة االعمل الدولية و

على مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالعمل الالئق. وتعني تلبية  المناسب لقياس التقدم المحرز واألثر

هذه الحاجة كذلك أنه ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تظل المرجعية العالمية للبيانات المتصلة بالعمل وينبغي أن 

 .واستخدامها تعزز قدرات الهيئات المكونة وجهات أخرى على جمع هذه البيانات

ى لتطبيق على مستوا واجبلعمل الالئق اليوم جزء ال يتجزأ من برنامج التنمية العالمي كما أنه برنامج او . 87

 السياسي للبلدان. وأاالجتماعي  وأالعالم، بصرف النظر عن الوضع االقتصادي 

المسؤولية األولية للتخطيط والتنفيذ والمتابعة بشأن األهداف على أساس الخطط الوطنية  البلدانوتقع على  . 82

الفردية، واإلبالغ عن التقدم المحرز. ويُنظر إلى التخطيط المتكامل القوي والتفكير االستراتيجي وتكامل السياسات 

حدة المستدامة، وستركز عليها األمم المت والتقييم على أنها عوامل أساسية لتحديد أفضل نهج لتنفيذ أهداف التنمية

الفعل بدعم البلدان. وفي حين أن تنفيذ الخطة طوعي، فإن اعتمادها في السنتين األوليين كان في بشكل رئيسي 

، كما يبينه طلب عدد كبير من البلدان المساعدة من األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة فيما يتعلق جداً قوياً 

استعراضاً  25( وبلغ عدد االستعراضات الوطنية الطوعية 8107بلداً في عام  004نمية المستدامة )بأهداف الت

وتلك المخطط لها  8107و 8102المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عامي قُدم إلى 

 0(.42) 8102في عام 

عمل الدولية بمئويتها، سيركز المنتدى السياسي الرفيع العام الذي تحتفل فيه منظمة الوهو ، 8105وفي عام  . 85

ل هدف التنمية المستوى المعني بالتنمية المستدامة على تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة بما يشم

ببرنامج العمل الالئق. ويعني ذلك أن ارتباطاً وثيقاً من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة  وغيره 2 المستدامة

الجهود  هي التي تبذل ،تحقيق نتائج العمل الالئق سعياً إلىالجهات المعنية المشاركة في التعاون اإلنمائي  جميع

لها طائفة من المصادر داخل منظمة العمل الدولية وخارجها على حد سواء.  في هذا الصدد، وتمو 

                               
 bledevelopment.un.org/vnrs/https://sustainaمتاحة على الموقع التالي:    0

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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 اتفاقات عالمية من أجل عالم مستدام

، هناك اتفاقات عالمية أخرى ترسم معالم المشهد اإلنمائي: اتفاق باريس 8101إلى برنامج عام  باإلضافة . 01

وتوفر هذه االتفاقات  4وإطار سنداي بشأن الحد من أخطار الكوارث. 0وبرنامج عمل أديس أبابا 8بشأن تغير المناخ

ة العمل الدولية. وربط األمين العام لألمم لمنظم المستقبلية مجتمعة سياقاً حاسماً الستراتيجية التعاون اإلنمائي

المتحدة هذه االتفاقات على وجه التحديد ببناء السالم ودعائم األمن في األمم المتحدة لضمان محور تركيز أساسي 

 لمنع المعاناة البشرية، وهو ما يستدعي تعاوناً أوثق بين الجهات المعنية في المجالين اإلنساني واإلنمائي.

اريس بالعمل والعمل الالئق. فعلى سبيل المثال، يعيد اتفاق ب يتصلاالتفاقات بأهمية كبرى فيما  وتتسم جميع . 00

 العدالة التأكيد على ضرورة أن تكون مكافحة تغي ر المناخ جزءاً ال يتجزأ من قضية الكفاح من أجل تحقيق

تضعافاً في عالم العمل، والسيما الذين عرب عن القلق إزاء الناس األشد فقراً واألكثر اسياالجتماعية العالمية، و

 أمام آثاره. أشد من ال حول لهم وال قوةيمارسون األنشطة الريفية واألنشطة في االقتصاد غير المنظم، وهم 

 7اإلطار 

 7الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر

بين منظمة  2211ت في عام استهل الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر، وهي مبادرة مشتركة
العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومعهد 

آلية تسمح بتنسيق إجراءات األمم المتحدة بشأن االقتصاد األخضر ومساعدة الدول  توفراألمم المتحدة للتدريب والبحث، 
 .أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز في تحقيقها تنفيذاء على األعض

أثبتت آليتها النموذجية للتمويل المشترك وحشد الموارد أنها نموذج ناجح لتشجيع التعاون الفّعال بين وكاالت لقد و
ذلك  ة على مقاس البلدان، بما فيتوحيد األداء واالستفادة من الخبرات اإلقليمية وتوفير حلول مكّيفبهدف األمم المتحدة 

 11في  ليةهذه اآل جرى تفعيلمن خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. وحتى اليوم، بلغ عدد البلدان حيث 
 .2222بلداً بحلول عام  22لتشمل في المستقبل توسيعها  تأييداً قوياً بلداً، وتؤيد التجارب اإليجابية المسجلة 

أحد األمثلة، حيث تبوأ النمو األخضر بدعم من منظمة العمل الدولية وأطراف الشراكة من أجل بيرو تشكل و
العمل لصالح االقتصاد األخضر، مكانة في صميم سياسات البلد اإلنمائية، إذ أرست معالم مهمة لتسجيل تقدم إزاء أهداف 

ت وعمليات تقييم السوق إلى دعم الشراكات، بما التنمية المستدامة. وأفضى الحوار االجتماعي الثالثي بشأن السياسا
خضراء الصناعة النات بشأن االقتصاد األخضر ولدراسات السياسية القائمة على البيّ ا . وأدتيشمل التمويل المشترك

الشباب في القطاعات الخضراء. لصالح عمالة بإصالحات قطاعية. وجرى كذلك وضع خطط إقليمية إلى النهوض 
 .، مما سهل التعلم فيما بين بلدان الجنوباإلقليم فيتجربتها مع نظيراتها  في بيروت المكونة وتقاسمت الهيئا

 page.org/-http://www.unللمزيد من المعلومات بشأن الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر، انظر:    1

ويقر إطار سنداي بدور العمل والحماية االجتماعية، خاصة بالنسبة إلى الشباب، وبمشاركة المرأة في  . 08

وتنمية  نتعاشااالقتصادي، في استدامة السلم وتشجيع االنتقال من االستجابة للمساعدة الطارئة إلى  االنتعاشبرامج 

 .طويلالجل األمستدامين على 

اً إلى حزمة االلتزامات التي جرى التعه د بها بموجب خطة العمل من وانضمت منظمة العمل الدولية أيض . 00

 جهة 51أجل اإلنسانية المعروفة باسم الصفقة الكبرى بشأن تمويل األنشطة اإلنسانية، وهو اتفاق بين أكثر من 

مة مانحة اإلنسانية من خالل إجراء مجموعة  األنشطةللمساعدات بهدف زيادة فعالية التكاليف واستدامة  وهيئة مقد 

 5من التغييرات التي تمثل تعزيزاً للتفاعل بين الجهات الفاعلة على الصعيدين اإلنساني واإلنمائي.

  

                               
 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.phpمتاح على الموقع التالي:    8

 ww.un.org/esa/ffd/ffd3/https://wمتاح على الموقع التالي:    0

 https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdfمتاح على الموقع التالي:    4

 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:   5
The Grand Bargain – A shared commitment to better serve people in need, Istanbul, May 2016. 

http://www.un-page.org/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf
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 تحوالت في تصور التعاون اإلنمائي 2-2

ي آنذاك  في مابشأن دور منظمة العمل الدولية  8112ركزت المناقشة في مؤتمر العمل الدولي في عام  . 04 سم 

 للعمل الالئق. وكان تكامل المواردالكاملة "التعاون التقني"، على برنامج العمل الالئق الكامل والبرامج القطرية 

صادر مبين المساهمات الطوعية واالشتراكات المقد رة مسألة مهمة في إصالح منظمة العمل الدولية، واعتُبر تنويع 

تية من القطاع الخاص، وسيلة مهمة يتعين اتباعها. وبعد اثني المتأ تلكمنظمة العمل الدولية، بما يشمل  تمويل

عشر عاماً، أحدثت التغيرات في عالم العمل والسياق الجيوسياسي العالمي والنظام متعدد األطراف تغييراً في 

اف دالتصورات إزاء التعاون اإلنمائي الدولي. وقد كان إلصالح األمم المتحدة واتفاق تمويل التنمية واعتماد أه

التنمية المستدامة، تأثير كبير على التعاون اإلنمائي برمته نظرياً وعملياً على حد سواء. وتناقش هذه التغيرات 

 .بالتفصيل أدناه

 التعاون اإلنمائي الفعال

عقود. وأُدرجت المبادئ التي تقوم عليها فعالية على مدى دراسة فعالية المساعدة اإلنمائية  جرتلطالما  . 05

بشأن فعالية المساعدة، في الشراكة العالمية  8115نمائي والتي تكرست بدايةً في إعالن باريس لسنة التعاون اإل

بلداً، بما يشمل  028التي تضم و( 8100التي ُعقدت في بوسان في جمهورية كوريا ) ،من أجل تعاون إنمائي فعال

الجنوب والتعاون المثلث، إلى جانب  الجهات المانحة والعديد من الشركاء المنخرطين في التعاون بين بلدان

 .الوكاالت متعددة األطراف وممثلي المجتمع المدني والممولين من القطاع الخاص

ي ذلك ، بما فالتعاون اإلنمائي ترشدصكوك ومنتديات أخرى لألمم المتحدة  مبادئ الفعالية في أقرتكذلك  . 02

اعي. وموازاةً مع اإلجراءات التي أفضت إلى عقد منتدى التعاون اإلنمائي التابع للمجلس االقتصادي واالجتم

رسمياً نطاق مشاركتها في التعاون اإلنمائي الدولي واكتسبت  الكرة الشراكة العالمية، وس عت بلدان من جنوب

اآلن  ،التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلثبات جهات فاعلة في التعاون اإلنمائي. وبوصفها اعترافاً أكبر 

للتبادالت غير المالية بين النظراء، بما يشمل تبادل تقاسم الخبرات والمعارف والتكنولوجيات، وحظي  اً مهم اً أسلوب

 .هذ األسلوب بدعم منظمة العمل الدولية

رات ماليين من خالل ابتكاال بوصفها من الشركاءفي الوقت نفسه  الكرة وبرزت بلدان وتجمعات في جنوب . 07

 ،قياالمشترك بين الهند والبرازيل وجنوب أفري ،د ومرفق التخفيف من الجوع والفقرمن قبيل مصرف التنمية الجدي

 .والمصرف اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

 من التعاون التقني إلى التعاون اإلنمائي

إن  التغيير الذي طرأ على المصطلحات على مر السنين من "معونة" إلى "مساعدة تقنية" ومن ثم إلى  . 02

ناجم عن التنبه إلى أن  التنمية عملية معقدة وعالمية وطويلة األمد ال يمكن أن تحقق النجاح إال  ،إنمائي" "تعاون

إذا قامت على شراكات شاملة ومتبادلة ومسؤولة. وباإلضافة إلى الجوانب التقنية الصرفة، يشمل التعاون اإلنمائي 

القدرات. ويتناسب  وتنميةالسديدة والعدالة االجتماعية مجاالت جديدة مثل الحقوق والحوار والمشاركة واإلدارة 

برنامج العمل الالئق مع هذا التصور المتغير. وكانعكاس لهذه التغيرات، استعاضت منظمة العمل الدولية في 

 2عن مصطلح "تعاون تقني" بمصطلح "تعاون إنمائي". 8104 عام

 النهوض ببرنامج العمل الالئق

عن جهات فاعلة متعددة، فرصاً للهيئات المكونة  المنبثقةتتيح طرائق الشراكة والتعاون المعززة والجديدة  . 05

منظمة العمل الدولية على حد سواء للنهوض ببرنامج العمل الالئق. وتشمل الجهود المبذولة حالياً شبكات لو

مل الدولية المتعلقة باألعمال واإلعاقة، مثل الشبكة العالمية لمنظمة الع متعددة أصحاب المصلحة ومنتديات

 .والتبادالت بين األديان بشأن العدالة االجتماعية والعمل الالئق

  

                               
 .GB.322/POL/6 الوثيقة   2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
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النهوض ببرنامج العمل الالئق. وينبع ذلك منطقياً من  فيدور منظمة العمل الدولية  يتمثلوفي هذا سياق،  . 41

وقرار مؤتمر العمل  8102على الفقر في عام  مبادرة المئوية بشأن القضاء حولمناقشة مؤتمر العمل الدولي 

مة أساساً متيناً يمكن للقي يوفر ممابشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق،  8102الدولي لعام 

 .منظمة العمل الدولية وميزتها النسبية، أن تستند إليهلى بها التي تتحالمضافة االستثنائية 

ت التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية والخدمات وطرائق التشغيل مع مختلف ويجري تكييف شراكا . 40

مالءمتها للهيئات المكونة في جميع الدول األعضاء. استمرار السياقات واالحتياجات القطرية من أجل ضمان 

 في مختلفنتائج العمل الالئق  تحقيق ويشمل هذا اإلجراء كذلك االنخراط مع مصادر تمويل أخرى فيما يخص

 .منشآت من مصادر وطنية ودولية وعامة وخاصةالاألقاليم والبلدان والمناطق والقطاعات و

 8اإلطار 
 أذربيجان تستفيد من التعاون اإلنمائي 

 لمنظمة العمل الدولية من أجل تنفيذ سياسات العمالة

اعتمدت الهيئات المكونة في أذربيجان ُنهجاً جديدًة لالقتصاد الكلي لمواجهة الركود االقتصادي وتحديات سوق 
منظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات وسياسات االقتصاد الكلي،  طلبت إعدادهالعمل. ويتبع ذلك النظر في تقرير قطري 

ات سياسية استراتيجية، وإجراء دورة تدريبية مخصصة يتضمن توصيات بشأن تدابير للتصدي لألزمة وخيار بحيث
 .سياسات العمالة وصيا ةالقتصاد الكلي لتطوير سوق العمل ابشأن ُنهج 

 سوق وضع سياساتوأفضت هذه البرامج إلى وضع إطار شامل لسياسات العمالة. وشمل الدعم كذلك سياسات 
تستهدف روح تنظيم المشاريع لدى شباب األرياف والتلمذة الصناعية الجيدة في المناطق الحضرية.  ،العمل في أذربيجان

أفضى تنفيذ برنامجين رائدين بشأن إعانات األجور لفائدة الشباب الباحثين عن العمل في باكو وأصحاب المشاريع  ،كذلك
من الصندوق  2211ين دوالر أمريكي في عام مالي 1أسرة، إلى تخصيص  1122الشباب في المناطق الريفية، شمال 

 روح المبادرة.  تنميةاالحتياطي الرئاسي إلضفاء الطابع المؤسسي على برنامج وطني جديد بشأن 

بدعم من منظمة  وضعت، التي 2211-2213ومنذ ذلك الوقت، أُدرجت هذه التدابير في استراتيجية العمالة للفترة 
 .التنمية المستدامةالعمل الدولية وتتمشى مع أهداف 

 :المصدر
ILO: What future for decent work in Europe and Central Asia. Opportunities and challenges, ILO, Geneva, 
2017. 

 منظومة األمم المتحدة مالئمة للغرض 2-3

 إصالح األمم المتحدة: رؤية األمين العام الجديد

في النموذج اإلنمائي الجديد المصاحب ألهداف  - والمجتمع الدولي عموماً  -ال يمكن لمنظومة األمم المتحدة  . 48

ب يجبل . به اً برنامج عمل خاص كل كيان منها نفذيمعزولة،  من كياناتالتنمية المستدامة، التصرف كمجموعة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ساعيةً على الدوام إلى ُسبل تكمل عمل بعضها  جهودها معاً نحواآلن  تضافرأن 

ضمن أن تعزز تخصصاتها أداء المنظومة برمته. وعليه، استهل األمين تأوجه تآزر و وتخلق البعض وتدعمه

من شأنها أن وعمليات  وهيكلياتاستحداث إجراءات الرامية إلى اإلصالحات العام برنامج عمل بعيد المدى من 

 .هذهالجديدة العمل ترسم معالم طريقة 

 رنامجبالجديدة من اإلصالحات على تنفيذ  الموجةوتركز تقارير األمين العام الجديد لألمم المتحدة بشأن هذه  . 40

يئة في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، مع ت جرقيقها سيستلزم إجراء "تغييراعلى أن تح تشدد، و8101عام 

على والمساءلة والشفافية في األمم المتحدة هما أولويتان مهمتان  7."اعتبار الوقاية أولوية ذات ركيزة مشتركة

تعزيز األدوات التي تستخدمها الدول الرامية إلى من االقتراحات  اً أولويات األمين العام، وتقدم التقارير عدد رأس

 األعضاء لضمان اإلبالغ عن النتائج المحققة على نطاق المنظومة والمساءلة عنها بفعالية أكبر.

                               
: ضمان مستقبل أفضل 8101خطة التنمية المستدامة لعام إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ األمم المتحدة:    7

إعادة تنظيم ؛ األمم المتحدة: A/72/124–E/2018/3، الوثيقة 8107، تقرير األمين العام، الجمعية العامة، نيويورك، تموز/ يوليه للجميع
وعدنا بأن نكفل الكرامة واالزدهار والسالم على  :8101منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

. A/72/684-E/2018/7، الوثيقة 8107، تقرير األمين العام، الجمعية العامة، نيويورك، كانون األول/ ديسمبر كوكب ينعم بالصحة

 أدناه. 8-0-7كذلك القسم  انظر

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/wcms_567104.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/124
https://undocs.org/ar/A/72/124
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
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منظومة األمم المتحدة  تنفذأن  المتمثل في ضمانالطموح على وجه الخصوص، اإلصالح  برنامجحدد وي . 44

قة جيل جديد من األفر سعىعلى المستوى القطري. وسي المسؤولةعلى نحو متسق من خالل تعزيز القيادة  أهدافها

إلى نتائج مشتركة على أرض الواقع من خالل نهج مشترك بين  8101عام  برنامجتطلعات  إلى ترجمة القطرية

امة": "وصف جديد للتنمية المستد بأنه ة التنسيق ماضيةً نحو ما اصطلحت عليه التقاريرلالوكاالت، لتتجاوز مرح

األفرقة  ركيبةتبتواجد المنظمة في البلدان، حيث تقود األولويات الوطنية  وهذا يعني اعتماد نهج نموذجي فيما يتعلق

 .ومجموعات المهارات التي تملكها ومهامها ومجاالت تركيزها تشكيلها -القطرية 

وفي معايير موضوعية لترشيد الحضور المادي على أساس كل بلد على حدة،  إرساءهذا بدوره يعني و . 45

المعنية من خالل االشتراك في موقع واحد والوجود  الكياناتوصول إلى خبرات ضمان استمرار ال الوقت نفسه

االفتراضي وآليات أخرى تقدم الدعم بطريقة فعالة ومالئمة. وسيُعاد تنظيم أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

ك من ن، مع ما يترتب على ذلالتابعة لألمم المتحدة في جميع البلداواألهم وتعزيزها بوصفها أداة التخطيط الوحيدة 

 .آثار ملموسة فيما يتعلق بتوجيه دعم المنظومة وتواجدها

في وهي إتاحة المزيد من الموارد للبرامج على أرض الواقع،  ،المتوقعة التكييفاتوالنتيجة المرجوة من  . 42

يف الحد من تكالالمتكاملة و القدرات السياسيةتعزيز وتحفيز قدرات األفرقة القطرية في مجال  الوقت نفسه

المعامالت لفائدة الشركاء. وسيدعم ذلك استخدام الخدمات التشغيلية المشتركة ومهام المكاتب الخلفية لتصبح الخيار 

 .التلقائي لألفرقة القطرية، والهدف من ذلك هو تحقيق وفورات الحجم ومواءمة إجراءات تسيير العمل

ة القطرية التي يتمحور عملها حول إطار األمم المتحدة وينبغي لذلك أن يتيح ظهور جيل جديد من األفرق . 47

قترح الزمة. ويُ بالصالحيات ال لمساعدة اإلنمائية ويقودها منسق مقيم يتسم باالستقالل والحياد ويتمتعاالستراتيجي ل

نها مع مجموعة وإعادة تشكيل وإعادة هيكلة اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة لزيادة الفعالية في تعا

 .التنمية في األمم المتحدة

بة إلى بالنسعلى نطاق المنظومة لشراكات اوستتخذ خطوات لتعزيز استجابة األمم المتحدة المؤسسية ونهج  . 42

إجراءات العناية الواجبة وإدارة المخاطر ضمن منظومة األمم  وتبسيطبهدف تعزيز النزاهة  8101عام  برنامج

ن العام أن يضطلع االتفاق العالمي بدور أكبر في تسهيل انخراط األمم المتحدة وشراكاتها توقع األميالمتحدة. ويُ 

 .القطاع الخاص، خاصة على المستوى القطري كياناتمع 

وضع اتفاق تمويل بين الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية لتحسين نوعية  ويُقترح أيضاً  . 45

التعجيل بإعادة تنظيم المنظومة وتعزيز  مقابلوكميتها وإمكانية التنبؤ بها  التي تقدمها الدول األعضاء الموارد

كذلك زيادة التركيز على التمويل المجمع والبرامج  التمويل. ويتوقع اتفاق 8101عام  برنامجتها على تنفيذ اقدر

 .المشتركة

 لعمل الالئقا تحقق نتائج منظومة األمم المتحدة

"توحيد  ضمنوفي إطار األمم المتحدة، تهدف منظمة العمل الدولية إلى تنسيق عمل منظومة األمم المتحدة  . 51

األداء" بشأن نتائج العمل الالئق. وتوفر مشاركة منظمة العمل الدولية في آليات وشراكات منظومة األمم المتحدة 

العمل الالئق والهيكل الثالثي. فعلى سبيل المثال،  (، فرصاً لتعزيز برنامج08واإلطار  2واإلطار  0)انظر اإلطار 

وأحد  ؛متحدةالتابعة لألمم الوالعمل الدولي حالياً اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج  لمكتبيترأس المدير العام 

تنمية لأهدافه الرئيسية المعلنة هو مواصلة تعزيز االتساق في السياسات وتنسيق البرامج دعماً لتحقيق أهداف ا

 .المتفق عليها دولياً 
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 0اإلطار 
 تعميم برنامج العمل الالئق في أطر عمل األمم المتحدة 

 والبرمجة المشتركة لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

لحد إلى ايعزز العمل مع منظومة األمم المتحدة نشاط التوعية الذي تقوم به منظمة العمل الدولية ويحسن البرمجة 
 .األهداف االستراتيجية لبرنامج لعمل الالئق مع أطر األمم المتحدة تماشي وع الموارد. ومع مرور الوقت، زادويناألمثل 

هيئة مختلفة من هيئات األمم  31، عملت منظمة العمل الدولية في إطار شراكات مع 2215-2212وخالل الفترة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة مع الت، خاصة البرامج المشتركة والطرائق المشتركة بين الوكا بموجبالمتحدة 

وهيئة  ()الفاوللسكان ومنظمة األ ذية والزراعة لألمم المتحدة  وصندوق األمم المتحدة (اليونيسف)األمم المتحدة للطفولة 
 .األمم المتحدة للمرأة

منظمة العمل الدولية، االتساق الوثيق بين البرامج القطرية للعمل الالئق  تجريهويحدد التحليل الدوري الذي 
تستفيد من توحيد البلدان ومشاريع منظمة العمل الدولية في أطر األمم المتحدة. والواضح من هذه االستعراضات أن 

مركز الوكالة لى إالعمل الدولية  األداء في تنفيذ البرامج المشتركة بقدر أكبر، بما يشمل البلدان التي تفتقر فيها منظمة
البرامج القطرية للعمل الالئق النشطة ما يقابلها من مشروعاً مختاراً و 52المقيمة. وكانت أ لب المشاريع في عّينة من 

 .، تتمشى مع ركائز إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المقابلة2211-2213خالل الفترة 

المشتركة التي تشارك فيها منظمة العمل الدولية بشكل خاص على استحداث العمالة  وعموماً، تركز المبادرات
 معايير العمل الدولية على الدوام في تتجلىالمهارات واإلنتاجية الزراعية والحماية االجتماعية. فضالً عن ذلك،  وتنمية
شارات اإل . وتتزايدفيها ولية الوكالة الرائدةال تكون منظمة العمل الد التيالبرامج المشتركة، وكذلك في البرامج  حافظة

 .محددة إلى الحوار االجتماعي في المبادرات المشتركةال

في المائة  8.5، جرى حشد 2217-2211و الباً ما تدعم آليات التمويل المجمع البرامج المشتركة. وفي الفترة 
االستئمانية لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية متعددة من موارد منظمة العمل الدولية  ير األساسية من خالل الصناديق 

الشركاء أو التعاون بين الوكاالت و يرها من الموارد  ير األساسية ألنشطة األمم المتحدة المشتركة. وكانت هذه 
التنمية  دافالطريقة مهمة لتمويل جزء من البرامج القطرية للعمل الالئق واألنشطة اإلنمائية واإلنسانية دعماً لتحقيق أه

 .المستدامة
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 3الفصل 

 تمويل التنمية

مساعدة ب الالمستدامة موارد تتجاوز بكثير كل ما يمكن تقديمه بموجسوف يستلزم تحقيق أهداف التنمية  . 50

عمل أديس أبابا الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، إطاراً تمويلياً  برنامجحدد ياإلنمائية الرسمية. و

الخاص مع التنمية شمل تحسين حشد الموارد المحلية ومواءمة التمويل يجامعاً للجهود اإلنمائية في العالم، 

ن جزء ال يتجزأ م هوة وغير الميس رة على حد سواء. والمستدامة وتجديد االلتزام بمقاصد التعاون الدولي الميس ر

شجع التحول من التمويل اإلنمائي إلى تمويل تحقيق أهداف التنمية على المستوى القطري يو 8101عام  برنامج

 .نوعةبما يشمل مواءمة التدفقات المالية المت

 المساعدة اإلنمائية الرسمية 3-1
ما فتئ تمويل التنمية يتغير بشكل كبير منذ آخر مناقشة لمؤتمر العمل الدولي بشأن التعاون اإلنمائي في  . 58

، فإن التدفقات الخاصة من البلدان األكثر ثباتاً . ورغم أن المساعدة اإلنمائية الرسمية كانت المورد 8112عام 

ساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لفائدة البلدان النامية، األعضاء في لجنة الم

، فإن تدفقات 8كانت أكبر حجماً وتشكل أكثر من نصف مجموع تدفقات الموارد الصافية. ومثلما يتبين من الشكل 

ق وتقلباته على وجه الخصوص. رؤوس األموال الخاصة مثل القروض المصرفية تكون عرضة لتذبذبات السو

التمويل الخارجي الخاص، مما يعكس ثقة  مصادرمن  مصدروعليه، أصبح االستثمار األجنبي المباشر أهم 

موارد لاالمستثمرين طويلة األجل في فرص االستثمار والنمو في البلدان النامية. وثمة تغيير ملحوظ آخر يتعلق ب

 8112مل المنظمات غير الحكومية، التي تضاعف عددها بين عامي المنظمات الطوعية الخاصة، بما يشمن 

 .8105و

عضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية إلى البلدان النامية، ت الموارد الصافية من البلدان األمجموع تدفقا :8الشكل 
8002-8072 

 

 .OECD: Development Co-operation Report 2017: Data for Development, OECD Publishing, Paris, 2017 :المصدر
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 التدفقات الرسمية األخرى المساعدة اإلنمائية الرسمية

 االستثمار األجنبي المباشر صافي المنح المقدمة من المنظمات الطوعية الخاصة

 تدفقات رؤوس األموال الخاصة األخرى

http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm
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 المساعدة اإلنمائية الرسمية ال يمكنها أن تعالج الفجوة التمويلية لوحدها

 برنامجزالت المساعدة اإلنمائية الرسمية تمثل مساهمة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد  ما . 50

 للمساعدة اإلنمائية المقد مةعمل أديس أبابا الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التزام الجهات 

في المائة  1.05ي البلدان النامية، وهدف ما بين في المائة من الدخل القومي اإلجمالي ف 1.7الرسمية ببلوغ هدف 

 .في المائة في البلدان األقل نمواً  1.8و

جديدة. ات المالية والتعاريف الكبيرة، تشمل إعادة هيكلة التدفق وتشهد المساعدة اإلنمائية الرسمية تغييرات . 54

(. 0 في السنوات األخيرة )انظر الشكلوأظهر إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية ونسبتها متعددة األطراف زيادات 

مليار دوالر أمريكي، تشكل المعونة متعددة  021بلغ إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية السنوي حالياً حوالي يو

مليار دوالر أمريكي. ولم تزد تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية بنفس  21األطراف منها 

وفي إطار  0جزءاً كبيراً من هذا النمو ُخصص لتغطية زيادة تكاليف الالجئين في البلدان المانحة. المعدل، غير أن

 المعونة متعددة األطراف، شهدت الموارد الطوعية األساسية ركوداً، في حين ارتفع التمويل الطوعي المرصود.

الموجهة إلى النظام متعدد  ،المساعدة اإلنمائيةعضاء في لجنة اإلنمائية الرسمية من البلدان األالمساعدة  :0الشكل 
 8072-8002األطراف ومن خالله، متوسط عامين، إجمالي المدفوعات، 

 

 ..OECD: Development co-operation report 2017: Data for development, OECD Publishing, Paris, 2017 :المصدر

في المائة من مجموع الفجوة المقدرة  2.4، ال تشكل المساعدة اإلنمائية الرسمية اآلن سوى وبالقيم النسبية . 55

في  0السيناريو، ال يعادل مجموع األموال المخصصة لمنظومة األمم المتحدة سوى  ظل هذافي التمويل. وفي 

في المائة  0.0تياجات اإلنمائية، وال تمثل األموال المخصصة لمنظمة العمل الدولية سوى المائة من مجموع االح

 1.1100قدرها  ضئيلةمن تمويل األمم المتحدة. ومن ثم، فإن األموال المخصصة لمنظمة العمل الدولية بلغت نسبة 

 .مةفي المائة من مجموع االحتياجات اإلنمائية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدا

  

                               
"تكاليف الالجئين في البلدان المانحة" هي اإلنفاق الرسمي إلعالة الالجئين في البلدان المانحة خالل األشهر االثني عشر األولى من    0

 في المائة. وللمزيد من المعلومات، انظر: 87.5بنسبة  8102و 8105إقامتهم. وارتفعت التكاليف بين عامي 
Development aid rises again in 2016, OECD–DAC, Paris, Apr. 2017. 
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متعددة األطراف  المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية مع استثناء المساعدة الثنائية 

 ير األساسية  الثنائية  متعددة األطراف 

المساعدة اإلنمائية الرسمية متعددة االطراف

http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf
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 اتساق السياسات يؤثر على جميع المستويات

من شأن االهتمام المتزايد بالتنمية الدولية والعدد المتزايد من الجهات الفاعلة التي تدخل الميدان متعدد  . 52

تحقيق أهداف التنمية. بيد أن هذا االتجاه أدى أيضاً إلى زيادة التنافس وتجزئة التعاون في جل األطراف أن يع  

 .اإلنمائي، مما قوض اتساق السياسات على مستويات مختلفة، داخل البلدان وفيما بين شركاء التنمية

شبكة تقييم أداء المؤسسات متعددة رغم العمل الجاري في هذا المجال بموجب مبادرة ونتيجةً لذلك،  . 57

أضف إلى ذلك  8ة األطراف.، ال يزال عدد متزايد من الشركاء يقوم بتقييمات للمؤسسات متعدد)موبان( األطراف

أن منظومة األمم المتحدة تواجه منافسة أكبر على الموارد المحدودة المتاحة. ويفتقر العديد من أعضاء لجنة 

المساعدة اإلنمائية إلى نهج استراتيجي لمشاركتهم مع المؤسسات متعددة األطراف ويمكن تحسين التنسيق في 

خالل زيادة تبسيط إجراءات الرصد والتبليغ الخاصة بالمؤسسات متعددة  ومن 0تمويلهم لمنظومة األمم المتحدة.

األطراف، يمكنها أن تُخفض إلى حد كبير عدد عمليات المساءلة التي تُديرها المؤسسات وتعزز فعاليتها حالياً. 

ي أن ينبغتها. واوعملي وبرمجتهاوعلى غرار ذلك، يمكن للمنظمات متعددة األطراف أن تواصل تنسيق سياساتها 

 اتساق سياسات التنمية الوطنية وسياسات التنمية الدولية بالتساوي في تمويل العمل الالئق. تجلىي

 تمويل العمل الالئق

حوافز لتحسين األداء التنظيمي، ينبغي أال يصرف ذلك االنتباه عن  بدورهافي حين أن المنافسة تستحدث  . 52

القيم األساسية للوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة. وللمؤسسات المعيارية والمؤسسات التي تستند إلى 

توى ة على المسالجهود اإلنمائية المبذول ضمنمثل منظمة العمل الدولية، دور تؤديه الموكلة إليها متطلبات الوالية 

 .مجاالت تخصصها، بصرف النظر عن مخصصات المساعدة اإلنمائية الرسمية ضمنالدولي 

اتفقت الدول األعضاء على أهداف التنمية المستدامة، ويقع العديد من المسائل التي تتناولها األهداف قد و . 55

المؤسسات التي تُعنى بهذه  ي إرشادفدور منظمة العمل الدولية  يتمثلضمن والية منظمة العمل الدولية. وبذلك، 

متكاملة احترام الطبيعة ال وفي الوقت ذاتهماشى مع معايير العمل الدولية، معالجتها بما يت من حيث أساليبالمسائل 

 .لبرنامج العمل الالئق

لوية ووينبغي إيالء اهتمام مستمر لضمان أن توجه تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى المجاالت ذات األ . 21

لبرنامج العمل الالئق. بيد أن تتبع ينبغي إيالء اهتمام خاص الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و

مساهمات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى دعائم العمل الالئق األربع يمثل تحدياً لثالثة أسباب. أوالً، يمكن للجهات 

العمل الالئق. ثانياً، ال توفر ه بالضرورة على أنه ون أن تحددبعض مجاالت البرنامج دالمانحة أن تساهم في 

اإلشارات إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل الالئق في غالب األحيان سوى أدلة محدودة عن الطريقة التي يعكس 

إدراجها و، قد ال يكون من الواضح كيف يمكن تتبع موارد معينة بها ذلك التخصيص الفعلي للموارد. ثالثاً وأخيراً 

في برنامج العمل الالئق األوسع نطاقاً، أو كيف يمكن تحديد الضوابط أو المؤشرات التي ينبغي مراعاتها عند 

وفيما يتجاوز المساعدة اإلنمائية الرسمية، يعني هذا  .4محاولة تقدير مساهمات الجهات المانحة في العمل الالئق

أن أنه ، من ش"الدعم الرسمي التام للتنمية المستدامة"مثل تقبل، األمر كذلك أن ضمان تحديد أية تدابير في المس

.  يؤدي إلى تحصيل مساهمات لبرنامج العمل الالئق بقدر كاف 

  

                               
 ، وحدة التفتيشالتقييمات التي تقودها الجهات المانحة لمؤسأأأأأسأأأأأات منظومة األمم المتحدةانظر أيضأأأأأاً: وحدة التفتيش المشأأأأأتركة:    8

 .8107المشتركة، جنيف، 

  :OECD Publishing, Paris 2017.operation Report 2017: Data for Development-Development CoOECD , انظر:    0

 انظر:   4
TUDCN–ITUC: How do donors support the Decent Work Agenda? A review of five donors, Research paper 1, 

2017, Trade Union Development Cooperation Network–International Trade Union Confederation. 

http://www.undocs.org/ar/JIU/REP/2017/2
http://www.undocs.org/ar/JIU/REP/2017/2
http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/oda_decent_work_en.pdf
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 الموارد المحلية من أجل التنمية 3-2

 النمو االقتصادي والوظائف الالئقة

الموارد، سيعتمد تمويل التنمية اعتماداً كبيراً على مدى توافر  منالحتياجات لبالنظر إلى الحجم المتوقع  . 20

الحكومات والقطاع الخاص والجهات  تحشدمة والخاصة لتحقيق االستدامة. ويمكن أن ااالستثمارات المحلية الع

الفاعلة في االقتصاد االجتماعي والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، هذا النوع من االستثمارات. ودور 

لحكومات أساسي في خلق بيئة مؤاتية لهذه االستثمارات. والتحدي الذي يواجه اآلن صانعي السياسات هو ا

االنخراط مع طائفة من الجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية في البلد من أجل مواءمة االستثمارات لصالح 

 .لوطنيةالعمل الالئق. وستستفيد هذه العمليات من مشاركة الهيئات المكونة ا

لى ع المنشآت تحسين إدارة الديون وحصول علىالموارد المحلية  ينطوي ضمان حشدوعلى سبيل المثال،  . 28

ت ى غرار ذلك، تتمتع المنشآ، خاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر. وعلاالئتمان والخدمات المالية

ل الالئق من خالل الوساطة واالستثمار في األثر الخدمات المالية بالقدرة على توسيع نطاق برنامج العم وومقدم

 تحسينات فيالالمجاالت الضرورية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، هي  أهم االجتماعي. ومع ذلك، فإن بعض

ومحاربة التهرب الضريبي والتحايل الضريبي والفساد. وسيكون  المالية وإدارة الضرائب وتحصيلهاالسياسات 

 .الصددمة على االقتصاد غير المنظم أثر مهم على العديد من البلدان في هذا إلضفاء السمة المنظ

 4اإلطار 
 الحلقة الحميدة للعمل الالئق: العمل الالئق كمصدر من مصادر تمويل التنمية

 .ة بين تمويل التنمية والعمل الالئقيمتعاضدة وتكاملعالقة هناك من المهم التشديد على أن 

الضرائب على إيرادات الشركات فالعمالة المنتجة مصدراً من مصادر تمويل التنمية. ويشكل العمل الالئق و
واألجور ومداخيل األسر المعيشية األخرى، هي مصادر رئيسية لإليرادات الحكومية من خالل الضرائب المباشرة 

 .و ير المباشرة

نظم الحماية االجتماعية، مما يقلل بالتالي على المساهمة في  ة هذه األسرالمعيشية الالئق من قدر ويزيد دخل األسر
يزيد من حيز تمويل الحماية االجتماعية )بما يشمل التمويل الذاتي(، بما في كما الحاجة إلى المساعدة االجتماعية؛ من 

محددة على المستوى الوطني، إلى جانب األشكال التقليدية للمساعدة اللحماية االجتماعية اذلك من خالل أرضيات 
 .والتضامن المتبادلين. ويزيد كذلك من قدرة األسر المعيشية على دعم التنمية الدولية مباشرة من خالل التبرعات

ويدعم دخل األسر المعيشية االستهالك ويحفز اإلنتاج والتجارة المحليين، ويتيح لألسر المعيشية جمع قدر من 
 .أل راض التنمية بشفافيةالمدخرات التي يمكن أن يستثمرها النظام المالي 

 دور القطاع الخاص والتجارة واالستثمار 3-3

 التمويل المقدم من القطاع الخاص

بدور القطاع الخاص على تنوع مؤسساته الممتدة من المؤسسات ، 40 في فقرته 8101عام  برنامجعترف ي . 20

بالتعاونيات، وبدور منظمات المجتمع المدني والمنظمات  بالغة الصغر إلى الشركات متعددة الجنسية مروراً 

، تساهم المنشآت في التنمية المستدامة من خالل االستثمار 07. وكما يالحظ في الفقرة البرنامجالخيرية في تنفيذ 

ائم قالمؤثر الذي يجمع بين عائدات االستثمارات واآلثار غير المالية. ويدعو االستثمار المؤثر إلى اعتماد نهج 

على الحقوق لتطوير األعمال وتعزيز الممارسات الجيدة من جانب المنشآت التي تتقاسم رؤية مشتركة بشأن 

يحث ذلك على النداء من أجل اعتماد نهج أكثر اتساقاً اآلثار االجتماعية لعملياتها. و تعالجالتنمية المستدامة و

مراجعة دور إلشراك القطاع الخاص في منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك على الصعيد القطري من خالل 

االتفاق العالمي. وتكتسي مبادرة مئوية منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت، التي تسهل نهج تعلم مزدوج االتجاه 

 5العمل الدولية والمنشآت لتحقيق العمل الالئق، أهميةً خاصةً في هذا السياق. بين منظمة

  

                               
 لمزيد من التفاصيل بشأن المبادرة، انظر موقع منظمة العمل الدولية:   5

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480336/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480336/lang--en/index.htm
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 التجارة واالستثمار

يمكن للعولمة أن تساهم في نمو العمالة. ولكن، من غير المحتمل أن تستحدث األسواق المفتوحة لوحدها  . 24

دى العقود القليلة الماضية، اضطلعت عدداً كافياً من الوظائف الجيدة وأن توزع الثروة بالقدر الالزم. وعلى م

ي نمو ف مساهمة بذلكالتجارة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر بدور متزايد األهمية في االقتصاد العالمي، 

ر يكن من الميس  االقتصاد مساهمةً كبيرةً على المستوى العالمي وداخل فرادى البلدان على حد سواء. ومع ذلك، لم 

 .من أحدث موجات العولمة أن تستفيدن والمنشآت واألفراد جميع البلدا أمام

ويساعد برنامج التجارة والعمالة لمنظمة العمل الدولية، الحكومات والشركاء االجتماعيين على تحقيق الحد  . 25

األقصى من منافع سياسات التجارة واالستثمار األجنبي المباشر فيما يتعلق بكمية الوظائف ونوعيتها. ويشمل ذلك 

بحوث محددة األهداف والمساعدة التقنية المرتبطة بالتجارة والمشورة السياسية على المستوى الوطني واإلقليمي ال

لمباشر على االستثمار األجنبي االتجارة والتحدي في تحسين فهم الطريقة التي تؤثر بها سياسات  يتمثلوالعالمي. و

لمستوى العالمي واإلقليمي والوطني على وضع حلول فرص العمل الالئق، وفي مساعدة صانعي السياسات على ا

 .سياسية تستفيد استفادةً مثلى من اآلثار اإليجابية للتجارة واالستثمار األجنبي المباشر على العمالة

ك هو ص ،االجتماعية ةواإلعالن الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المؤسسات متعددة الجنسية والسياس . 22

عالمي اعتمدته الحكومات وأصحاب العمل والعمال، يوفر إرشادات مباشرة لفائدة المنشآت بشأن السياسات 

 بعض ، جرت مراجعة8107االجتماعية وممارسات مكان العمل الشاملة والمسؤولة والمستدامة. وفي عام 

 .مداد العالمية ولتحديث إجراء تفسيرهسالسل التوريد واإل فيإلعالن لتراعي التطورات في االمبادئ الرئيسية 

 2اإلطار 
 قطاع األعمال والعمل الالئق: 

 إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية 
 في كوت ديفوار والسنغال العاملةبشأن المنشآت متعددة الجنسية 

لعمل جتماعية، تقوم منظمة ااسترشاداً بمبادئ إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة اال
وتحقيق العمل الالئق للجميع.  8الدولية وهيئاتها المكونة بحشد مساهمة قطاع األعمال لتحقيق هدف التنمية المستدامة 

وفي كوت ديفوار والسنغال، تنطوي هذه اإلجراءات على خطي عمل: التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن 
هذا التعاون؛ استثارة الوعي ببرنامج العمل الالئق في الشركات متعددة إلى نضمام الشركات اوأولويات العمل الالئق، 

 .الجنسية من خالل فرص التعاون بشأن مواضيع محددة في البلدين

ويتناول المشروع التنمية المؤسسية والعمل المباشر مع قطاع األعمال على حد سواء. ويجري تعزيز معارف 
لمنظمة العمل الدولية في كوت ديفوار والسنغال لتتمكن من القيام بدور نشط في الحوار مع كونة ومهارات الهيئات الم

المنشآت الوطنية والمنشآت متعددة الجنسية بشأن أولويات العمل الالئق الوطنية ووضع سياسات وبرامج تؤدي إلى 
 لك إلى إنشاء لجنة مخصصة في إطار مجلستشجيع المسؤولية االجتماعية للشركات بين المنشآت. وفي السنغال، أدى ذ

الحوار االجتماعي رفيع المستوى، وتجري حالياً عملية مماثلة في كوت ديفوار. وبناًء على ذلك، تجري توعية الشركات 
 .بمبادئ اإلعالن من أجل تشجيع تطبيقها العملي

الذي تفكير الالتي تسترشد ببرنامج العمل الالئق، في وسياسات التجارة والعمالة األكثر انفتاحاً  وتتجلى . 27

وتقوم المعونة للتجارة على فكرة مفادها أنه ينبغي للتعاون اإلنمائي  2ووسائل تنفيذه. 2هدف التنمية المستدامة  يحدو

تقاسماً واسع النطاق لمكاسب التجارة. وتفيد الدالئل على فعالية المعونة المقدمة للتجارة  تضمنيدعم سياسات أن 

دوالرات  2في تحقيق نتائج إيجابية في قطاع التجارة، بأن كل دوالر يستثمر في المعونة للتجارة تقابله زيادة تبلغ 

 7د فقراً.من البلدان األشالراً من الصادرات ود 81تقريباً في الصادرات من البلدان النامية و

  

                               
، بما في ذلك من خالل التجارة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نمواً زيادة دعم المعونة من أجل يلي: "أ على ما  – 2تنص الغاية    2

 ".مواً ن المقدمة إلى أقل البلدانواإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة 

 :انظر   7
OECD and WTO: Aid for trade at a glance 2013: Connecting to value chains, Paris, OECD and WTO, 2013. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade13_e.pdf


 داف التنمية المستدامةـي الفعال دعماً أله: التعاون اإلنمائ2232 أفق عام

ILC.107/IV 16 

وعلى المستوى القطري، أقامت منظمة العمل الدولية شراكات محلية وأجرت عمالً سياسياً واسع النطاق  . 22

مل . وعملت منظمة العالمعنيةمع شركاء لمناقشة وتصميم وتنفيذ سياسات متسقة للتجارة والعمل والسياسات 

ى العمالة في سوق العمل في بنغالديش وبنن وغانا وغواتيماال الدولية على نحو أوثق بشأن آثار التجارة عل

الخدمات، في  وأز بعض العمل على قطاعات محددة مثل الزراعة وإندونيسيا والمغرب وميانمار والفلبين. ورك  

خر على تكييفات سوق العمل التي تعقب تحرير التجارة وتنويع االقتصاد، وعلى الروابط اآلبعض الحين ركز 

 .التجارة بالجنسين في لتجارة واالقتصاد غير المنظم والجوانب المتعلقةبين ا

فضالً عن ذلك، تساهم منظمة العمل الدولية بصفتها عضواً في المجموعة المشتركة بين وكاالت األمم  . 25

نظومة مالمتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، مساهمةً ملموسةً ومباشرةً في عملية االتساق على مستوى 

األمم المتحدة من خالل تنسيق مشاركتها في العمليات على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري، ومن خالل 

 .المانحةالجهات ضمان الوصول إلى آليات تمويل ابتكارية متعددة 

أجرته منظمة العمل الدولية مؤخراً أن إدراج  2تتعلق باالتفاقات التجارية: يظهر بحثمعنية وثمة مسألة  . 71

يسهل  لباألحكام الخاصة بالعمل في االتفاقات التجارية ال يؤدي إلى تخفيض التدفقات التجارية أو إلى تحويلها، 

ة جارمن قيمة الت فعلياً  ،الوصول إلى سوق العمل: تزيد االتفاقات التجارية التي تشمل األحكام الخاصة بالعمل

في المائة بالنسبة إلى االتفاقات التي ال تشمل هذه األحكام. وينبغي أن  82مقابل  في المائة في المتوسط 82بنسبة 

 يعزز التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية الوعي بهذا الواقع.

 األشكال الجديدة لتمويل التنمية 3-1

ي الثالث لتمويل التنمية، فإن أدوات عن المؤتمر الدول عمل أديس أبابا الصادر برنامجتمشياً مع روح  . 70

 مثلويتاألمم المتحدة. في  اإلنمائيةعمليات الو البرمجةواالبتكاري، هي جزء من  الجماعيالتمويل مثل التمويل 

التحدي الرئيسي أمام منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة، في ضمان أن تراعي هذه المبادرات برنامج العمل 

 .اف  الالئق على نحو ك

 لألمم المتحدة التمويل الجماعيصناديق  3-1-1

 فعالية تكامل الصناديق

يق هج المتكاملة. ويُنظر إلى صنادتعزز طبيعة أهداف التنمية المستدامة الحاجة إلى تمويل متعدد الشركاء للنُ  . 78

. فهي ال تشجع 8101عام  برنامجعلى أنها عامل تغيير مهم في تمويل   5لألمم المتحدة التمويل الجماعي

 ، بل تحسن كذلك التنسيق واالتساق علىفحسباالستجابات متعددة القطاعات ضمن النظام اإلنمائي لألمم المتحدة 

 المستوى القطري وتحسن إدارة المخاطر وتتيح قاعدة أوسع من الجهات المانحة.

او  من مزيد من األموال ألغراض نحو غير متسعلى يستفيد  الجماعيوال يزال المشهد الحالي للتمويل  . 70

نتقالية، وتتناول هذه األخيرة سياقات ما بعد النزاعات والسياقات األشد عرضةً للكوارث، اإنسانية وألغراض 

منظمة العمل الدولية  (. وهو أحد األسباب التي تفسر لماذا ال تزال4محددة )انظر الشكل إنمائية مقارنةً بنتائج 

 01ن هذه األموال.تحصل على نسبة صغيرة م

، التزال منظومة األمم المتحدة التمويل الجماعيوبصرف النظر عن اإلمكانيات التي تتيحها صناديق  . 74

على نحو أكثر فعالية لسد الفجوة المالية في تحقيق أهداف  الجماعيةاإلنمائية تنظر في طريقة تمويل الصناديق 

 .تقليديين واستخدام مصادر تمويل ابتكاريةالتنمية المستدامة، خاصة من خالل إشراك شركاء غير 

                               
 انظر:   2

ILO: Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements: Studies on growth with equity, 

International Labour Office, Geneva, 2016. 

صناديق التي تدعى اللمنظومة األمم المتحدة،  صناديق التمويل الجماعي، مكتب الصناديق االستئمانية متعددة الشركاءيصمم ويدير    5

 .األمم المتحدة اإلنمائيةاالستئمانية متعددة المانحين التابعة لمجموعة 

انظر مجموعات بيانات صأأأأأأأناديق التمويل الجماعي لألمم المتحدة، المتاحة على موقع المبادرة الدولية للشأأأأأأأفافية في المعونة:    01

https://www.iatiregistry.org/dataset/unpf-2015 الصأأأأأأأادر عن الجمعية العامة بشأأأأأأأأن  27/882تنفيذ القرار مم المتحدة: واأل
االسأأتعراض الشأأامل الذي يجري كل أربع سأأنوات لسأأياسأأة األنشأأطة التنفيذية التي تضأأطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية: 

 ام لألم المتحدة، الجمعية العامة، نيويورك.، تقرير األمن العتحليل التمويل

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_498944/lang--en/index.htm
https://www.iatiregistry.org/dataset/unpf-2015
https://undocs.org/ar/A/72/61
https://undocs.org/ar/A/72/61
https://undocs.org/ar/A/72/61
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 ()بماليين الدوالرات األمريكية 8071-8002لألمم المتحدة،  التمويل الجماعيفي صناديق  الودائع :4الشكل 

 

 .االستئماني متعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة قمؤسسة الصندومن مجموعات بيانات  المصدر: مستقاة

 التمويل االبتكاري 3-1-2

 استكشاف أدوات التمويل

في وضع واستخدام آليات تمويل ابتكارية من شأنها أن  بقدر أكبريمكن لمنظمة العمل الدولية أن تشارك  . 75

 00مجموعة الموارد المالية المتاحة لتحقيق نتائج العمل الالئق.ع تنو  

 إضافية للتنمية أو تحسن فعالية التمويل أو تجعل التدفقات التمويل االبتكاري إلى آليات تدر أمواالً  ويشير . 72

نحو النتائج. وتصنف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي آليات التمويل االبتكاري  أكثر المالية موجهة

 08كالتالي:

 ائب الجديدة؛إليرادات العامة مثل الضرلجديدة  مصادر 

  بما يكفل إتاحة األموال العامة للتنمية في وقت مبكر؛00والتجميع األوليأدوات تمويل قائمة على الديون ، 

  حوافز وضمانات وتأمينات القطاعين العام والخاص، مثل إعانات لتحفيز االستثمار الخاص والتأمين إلدارة

 .وتقليلهامخاطر ال

ويل مبتكرة ناشئة تستخدم المساعدة اإلنمائية الرسمية استراتيجياً لحشد تمويل والتمويل المختلط هو آلية تم . 77

ن تكفل أهذه اآلليات  على . ومن أجل اجتذاب التمويل، يجبواسعنطاق  علىالقطاع الخاص لتحقيق نتائج التنمية 

المخاطر غل ترتبط بالفعالية وأن تدير المخاطر وتخفف من حدتها. وفي الوقت نفسه، أثيرت خالل عدة فصول شوا

 04بين المساعدة اإلنمائية الرسمية وتمويل القطاع الخاص. المالزمة للجمع

                               
على سبيل المثال، تنفذ منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أطر تمويل وطنية متكاملة تتمثل في العمل مع المؤسسات الوطنية من أجل    00

 أهداف التنمية المستدامة.تحديد التدفقات المالية القائمة، ومن ثم ضمان أن تتمشى مع الخطط اإلنمائية الوطنية وأطر تنفيذ 

  :Paris, 2011. , OECD,Mapping innovative finance for development mechanismsE. Sandorانظر    08

تعني عبارة "قائمة على الديون" أنها مرتبطة بالقروض، وتعني عبارة "التجميع األولي" توزيع أو تخصيص التكاليف والجهود وما    00

 إلى ذلك، على نحو  غير متساو ، إذ تخصص النسبة الكبرى عند بداية المشروع أو العملية.

 انظر على سبيل المثال:   04
Trade Union Development Cooperation Network (TUDCN-RSCD): The development effectiveness of supporting 

the private sector with ODA funds. Research Paper, Brussels, 2016. 
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http://mptf.undp.org/portfolio/fund?fund_type=11
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/mapping-innovative-finance-for-development-mechanisms_gen_papers-2010-5kgc6cl2x95d?crawler=true
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn-dfi_study_web_en.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn-dfi_study_web_en.pdf
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لة األمثشمل وتويقوم العديد من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى باستكشاف هذه اآلليات.  . 72

السندات الخضراء لدعم العمل المرتبط بتغير المناخ، وسندات األثر االجتماعي التي تجمع بين المستثمرين. ويشمل 

مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية ووكاالت التنمية المؤسسي  االستثمار هيئاتذلك 

ليات القائمة على التكنولوجيا التي تسخر اآل لتمويل. وتشمل األمثلة األخرىوالمؤسسات الخيرية وشركاء ا

أو نظماً رقمية أو محوسبة، بما يشمل سلسلة السجالت والتمويل التشاركي  أساليبالتكنولوجيا وتستخدم أجهزة أو 

وعمليات السداد اإللكتروني، التي تستخدمها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي 

م وبرنامج األم)األونكتاد( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ف()اليونيس مم المتحدة للطفولةومنظمة األ

آليات التمويل االبتكارية  االستفادة منالمتحدة اإلنمائي. وبدأت منظمة العمل الدولية بدورها النظر في طريقة 

 لتحقيق برنامج العمل الالئق.
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 4الفصل 

 الشراكات والتعاون

 الشراكات متعددة أصحاب المصلحة 1-1

للشراكات متعددة أصحاب المصلحة القدرة على أن تنهض ببرنامج العمل الالئق وأن تساهم في اتساق  . 75

السياسات بين الشركاء. وهي أدوات مفيدة لبناء متبادل للقدرات وللتبادل بين النظراء، ويمكن أن تكون مهمةً في 

ها. فضالً عن ذلك، لهذه الشراكات القدرة العمل الالئق وسبل معالجتفي عجز الاستثارة الوعي العام بشأن أوجه 

 التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.و األموال على حشد نسبة كبيرة من

وال تخلو الشراكات متعددة أصحاب المصلحة من مساوئ: يمكن أن تكون تكاليف المعامالت والتكاليف  . 21

يل هذه التكاليف، يلزم إجراء اتفاق واضح فيما يخص العامة مرتفعةً بسبب عدد مختلف الشركاء المعنيين. ولتقل

شراكة مع جهات أخرى، جهداً خاصاً ال، بالمعنيةتقاسم المسؤوليات. وبذلت الحكومات المحلية والجمعيات 

الستثارة الوعي وتنمية القدرات داخل إداراتها لتطبيق برنامج العمل الالئق على الصعيد المحلي. وأسمعت 

كومية الدولية والمنظمات العقائدية صوتها عالياً في سبيل تعزيز نهج التنمية القائم على الحقوق، المنظمات غير الح

 والتركيز بصورة خاصة على عدم ترك أحد على قارعة الطريق.

 
 2اإلطار  

 لعمل الالئق وأهداف التنمية المستدامةادعم لالشراكات العالمية 

، تتبوأ منظمة العمل الدولية الصدارة وتشارك بفعالية في ريادة الشراكات والتحالفات 8101منذ اعتماد برنامج عام 

 متعددة أصحاب المصلحة لدعم المقاصد المتصلة بالعمل الالئق ضمن أهداف التنمية المستدامة. والجدير بالذكر ما يلي: 

الذي تقوده منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين االئتالف الدولي للمساواة في األجور،  يقدم

الحكومات وأصحاب العمل والعمال وأصحاب  الدعم إلى وتمكين المرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،

يمة المتساوية إلى حقيقة واقعة وإلى المصلحة اآلخرين ويسعى إلى تحويل المساواة في أجر المرأة والرجل عن العمل ذي الق

 من أهداف التنمية المستدامة  5-2تقليص فجوة األجور بين الجنسين دعماً للمقصد 

 (.http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--en/index.htm: )انظر

، الذي تستضيفه منظمة العمل الدولية، بتنسيق عمل الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات 7-2ويقوم التحالف 

من  لك، وغير ذأصحاب العمل ووكاالت األمم المتحدة وفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار باألشخاص

 من أهداف التنمية المستدامة لمكافحة العمل الجبري والرق المعاصر واالتجار بالبشر  7-2ظمات، دعماً للمقصد المن

 (./http://www.alliance87.org)انظر: 

طاق منظومة األمم المتحدة تحت قيادة المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب، هي من الجهود المبذولة على نو

منظمة العمل الدولية لتعزيز عمالة الشباب في جميع أنحاء العالم. وتجمع المبادرة قطاع األعمال والمؤسسات األكاديمية 

من  لقدر أكبر وأفضل التالقيالسياسات وضمان هذا  تالقيومنظمات الشباب ومؤسسات أخرى للدعوة إلى تحقيق 

-http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases :ي عمالة الشباب )انظراالستثمارات ف

en/index.htm--jobs/lang-decent-initiative-platforms/global) 

تجمع الشراكة متعددة أصحاب المصلحة شبكات ومبادرات من أهداف التنمية المستدامة،  0-0ولتحقيق الهدف 

أن الحماية االجتماعية وتعزيز البرمجة المشتركة، من قبيل مبادرة األمم وشراكات مختلفة للتوصل إلى مواقف مشتركة بش

ية أرضيات الحماية االجتماع من أجلأرضيات الحماية االجتماعية واالئتالف العالمي للمنظمات غير الحكومية بشأن المتحدة 

ية من أجل أرضيات الحماية االجتماعية وشبكة الحماية االجتماعية والحرية والعدالة من أجل العمال وشبكة األعمال العالم

 تدريب الجامعات ومراكز الإلى جانب شراكات مع  والشراكة العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة،
 (.http://www.social-protection.org/gimi/gess/Flagship.action)انظر: 

  

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--en/index.htm
http://www.alliance87.org/
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
http://www.social-protection.org/gimi/gess/Flagship.action
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 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث 1-2

 طريقة تكميلية ذات أهمية متزايدة

امية تستطيع ن البلدان النإيستند التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث إلى الفرضية األساسية القائلة  . 20

خرى أ بلدان خبرات ومعارف وتكنولوجيا جديدة منأن تحدد احتياجاتها الخاصة وتُلبيها جزئياً من خالل اكتساب 

اكتسبت تجارب بفضل مبادرات التعاون اإلنمائي التقليدية التي تمولها المساعدة اإلنمائية الرسمية.  الكرة،من جنوب 

ل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث التعاون بين الشمال والجنوب ز لتعزي وهو جهد متضافر ،وبذلك، يُكمِّ

 فرص التنمية.

لتعاون أداة تتزايد أهميتها في ابوصفه التعاون بين بلدان الجنوب بوتقر جميع األطر العالمية المذكورة أعاله  . 28

من أهداف التنمية المستدامة )تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط  07. وبموجب الهدف 8101اإلنمائي لدعم برنامج عام 

 ،إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث 5-07تدامة(، يشير المقصد الشراكة العالمية من أجل التنمية المس

: "تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً ومحدد األهداف لدعم الخطط على أنه

ما بين ين الشمال والجنوب وفيالوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون ب

". وتشير هذه الصياغة إلى أنه ينبغي النظر إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلثبلدان الجنوب والتعاون 

المثلث على أنه طريقة رئيسية للتعاون اإلنمائي لجميع أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، بما يشمل تلك األوثق 

مل الالئق. وبذلك، ينبغي لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية أن " تعمم مراعاة التعاون فيما بين صلةً ببرنامج الع

وتعزيز دعمها له، بناء على طلب من البلدان النامية وفي إطار من ملكيتها وقيادتها  المثلثبلدان الجنوب والتعاون 

التزام منظمة العمل الدولية بالتعاون بين بلدان . وأفضى 0لزمام األمور، من خالل نهج يُتبع على نطاق المنظومة"

الجنوب والتعاون المثلث إلى استراتيجية عالمية وإقليمية مخصصة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

 أدناه(. 0-5المثلث )انظر القسم 

 حديات من أجل تعزيز العمل الالئقالفرص والت 1-3

 طموح يطرح التحديات

. 8101في خطة التنمية المستدامة لعام إلى حد كبير قدماً  الدفعامج العمل الالئق إلى سيؤدي تحقيق برن . 20

ع لبرنامج الدعائم األربفوينبغي لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة أن تتصدى للتحديات المرافقة لهذا الطموح. 

وق ركاء التنمية بشأن اتساق السياسات. وحقالعمل الالئق متالزمة ومترابطة ومتكافلة: هذه هي الرسالة الرئيسية لش

 من العناصر التمكينية للتنمية المستدامة وأحد أهدافها. أنها معاً العمال هي مدخل هام للتعاون اإلنمائي، باعتبار 

والتعاون اإلنمائي الفعال هو وسيلة هامة لمساعدة الهيئات المكونة على التصدي لثغرات التنفيذ، خاصة  . 24

بشأن العدالة االجتماعية من أجل  8112عام  إعالنويقدم  8بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل.تلك المرتبطة 

، إرشاداً لجميع شركاء التعاون مبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن ال 0552عام  عولمة عادلة وإعالن

لك لدولية. وبالقيم الحقيقية، يعني ذاإلنمائي في تعزيز العمل الالئق بدعم مباشر أو غير مباشر من منظمة العمل ا

 إيالء أهمية خاصة لبلورة مقترحات واضحة القيمة وزيادة التركيز على تحقيق النتائج واإلبالغ عنها.

الهيكل الثالثي صميم  ويحتلويجب ضمان المشاركة الكاملة للشركاء االجتماعيين في هذه المساعي.  . 25

يجب أن يظل كذلك، ألنه مهم لضمان آفاق االقتصاد الحقيقي التي ال الجهود الرامية إلى تشجيع العمل الالئق و

يمكن أن يقدمها إال العمال وأصحاب العمل. والتمثيل وإسماع الصوت هما عامالن محوريان في هدف عدم ترك 

 .تحقيقاً عملياً  أي أحد على قارعة الطريق: الحوار االجتماعي أساسي لضمان تحقيق هذا المبدأ

  

                               
االسأأتعراض الشأأامل الذي يجري كل أربع سأأنوات لسأأياسأأة األنشأأطة التنفيذية التي تضأأطلع بها منظومة األمم انظر: األمم المتحدة:    0

 .80 ، الفقرةA/RES/71/243، الوثيقة 8102كانون األول/ ديسمبر  80قرار اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ  :المتحدة من أجل التنمية

مؤتمر العمل الدولي،  ،لالعمفي  القرار بشأأأأأأأأن المناقشأأأأأأأة المتكررة الثانية عن المبادئ والحقوق األسأأأأأأأاسأأأأأأأيةعلى نحو ما أكده    8

 .GB.331/INS/4/3(Rev.) ؛ والوثيقة8107، جنيف، تموز/ يوليه 012 الدورة

https://undocs.org/ar/A/72/61
https://undocs.org/ar/A/72/61
https://undocs.org/ar/A/72/61
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561892.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_583542.pdf
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ل االحكومات وأصحاب العمل والعم -تتطلب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  ،د من البلدانوفي العدي . 22

القدرة على المشاركة بفعالية في تصميم الخطط الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتنفيذها  - على حد سواء

غرض، كما أن التعاون اإلنمائي أساسي ورصدها وتقييمها. ويمكن للحوار االجتماعي أن يكون وسيلةً لتحقيق هذا ال

 لتحقيقه كذلك.

 القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية

غرضها مجدداً أكد قد أن التاريخ  وهي على مشارف االحتفال بمئويتها،، منظمة العمل الدوليةترى  . 27

ميم مل الدولية في صالعدالة االجتماعية شرط مسبق لتحقيق السالم. وتقع معايير العتحقيق : ، أال وهواألساسي

وتضمن المشاركة الثالثية في صياغة معايير العمل الدولية، أن يقبلها النشطون في االقتصاد  .عمل المنظمة

 وبصفة خاصة، تهيئ المبادئ والحقوق األساسية في العمل بيئة تتساوى فيها الفرص في التجارة الدولية.الحقيقي. 

اليوم، تشكل هذه المعايير مكوناً أساسياً لضمان أن يوفر نمو االقتصاد وفي ظل اقتصاد يتسم بعولمة متزايدة 

 العالمي فوائد للجميع.

. وهذه المشاركة النشطة 0550التعاون اإلنمائي منذ عام  هي الهيئة المتخصصة في منظمة العمل الدوليةو . 22

فر القدرة على تصديق وتطبيق على أرض الواقع هي نتيجة عملية العتماد هذه المعايير: فالتعاون اإلنمائي يو

 معايير العمل الدولية، ومن ثم تعزيز الظروف الكفيلة بإحالل سالم دائم.

مل على جمع ش في قدرتها، اً فريد اً إحدى نتائج دور منظمة العمل الدولية باعتبارها منتدى ثالثيتتمثل و . 25

على هيئاتها المكونة، بل يشمل مر األال يقتصر وقوى من مجموعة واسعة من المصالح حول هدف متفق عليه: ال

لى تحقيق التعاون االقتصادي إ والساعيةبشكل متزايد القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

واالجتماعي. ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية التي لطالما استفادت من إدماجها في نشاط منظمة العمل 

دمها تقمساهمة  لديهاالجامعات والمنظمات العقائدية والهيئات األخرى التي الدولية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى 

 اإلطار الذي توفره منظمة العمل الدولية لكي تستطيع هذه الهيئات العمل فيه. والتي تثمن

المعارف والخبرات والبيانات التي تراكمت على مر السنين، والسيما مجموعة من ويدعم هذا الدور ثروة  . 51

ق العمل والضمان االجتماعي والسالمة اسوأمن قبيل  متنوعةإلحصاءات الموثوقة بشأن مواضع واسعة من ا

 والصحة المهنيتين.

إعطاء  مكنها منتويمنح الهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدولية ومعايير العمل الدولية، ميزة نسبية للمنظمة  . 50

كامل من الخصائص التي تتسم بها منظمة العمل الدولية قيمة مضافة هامة للتعاون اإلنمائي. ومن أجل االستفادة بال

 أن ترسم معالم توجه استراتيجي جديد للتعاون اإلنمائي. ال بد للمنظمة منفي الحاضر والمستقبل على السواء، 

العمل  وخالصة القول، يتطلب السياق العالمي واألطر الدولية الجديدة سبل عمل جديدة تضعها منظمة . 58

يط اإلجراءات وتبسوتفسيرها ها في التنمية فيما يتعلق بجمع اإلحصاءات ؤشركا، وال سيما ا المكونةالدولية وهيئاته

 0وتعزيز األطر المعيارية من خالل التعاون اإلنمائي.

 قيمتها المضافة علىمن أن تطبق منظمة العمل الدولية ل ال بدوفي هذا السياق الجديد للتعاون اإلنمائي،  . 50

أن تجد طرقاً جديدة للوصول إلى طائفة أوسع وعدد أكبر من الشركاء إلدراجهم،  من لمنظمةل بدوال قضايا جديدة. 

رنامج ها التقليديين، في االستجابات الرئيسية لتحديات تنفيذ بئة وحلفاإلى جانب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولي

 العمل الالئق.

                               
  :ILO, Geneva, 2016.ILO Implementation Plan: 2030 Agenda for Sustainable DevelopmentILO ,انظر:    0

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_510122.pdf
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 5الفصل 

 استثارة الوعي: استراتيجيات التعاون اإلنمائي 
 لمنظمة العمل الدولية 

 االستراتيجيات 5-1

 الثالثية لمنظمة العمل الدوليةاالستراتيجيات المترسخة في الصكوك 

، نُفذت استراتيجيتان متعاقبتان لمنظمة العمل الدولية بشأن التعاون اإلنمائي: 8112منذ مناقشة مؤتمر عام  . 54

واستراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة  8105،0-8101استراتيجية التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية للفترة 

ترسخاً ثابتاً  وتترسخ االستراتيجيتان 8(.8102)جرى تمديدها إلى غاية عام  8107-5810العمل الدولية للفترة 

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة وغيرها من الصكوك على السواء في 

العمل.  لميثاق العالمي لفرصالثالثية مثل إعالن فيالدلفيا واإلعالن بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وا

مة العمل وسيلة لتحقيق إطار نتائج منظبمثابة هاتان االستراتيجيتان التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية  وتجعل

-8101الدولية، مما يسلط الضوء على الهيكل الثالثي والتعاون مع األمم المتحدة. وكانت االستراتيجية األولى )

تنفيذ إصالحات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالتعاون التقني، وركزت من أجل طة عمل ( إلى حد كبير خ8105

يةُ عممت االستراتيجفقد : أكبر على األهداف المؤسسية الداخلية. وتتسم االستراتيجية الحالية بمنحى خارجي

ات شدد كذلك على الحاجة إلى أولوي. وتفعالية التعاون اإلنمائي الدولي تجسد مبادئهي ، واإلنمائي الدولي البرنامج

 .ومحددة األهداف متسقة

 .ويشكل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية وسيلة أساسية لتنفيذ أنشطة منظمة العمل الدولية في البلدان . 55

دة تطوير لزيا المعياري والبحوث والتوعية والمساعدة التقنية التي توفرها منظمة العمل الدولية النشاطوهو يعزز 

. ويضطلع التعاون اإلنمائي بهذه األنشطة كجزء من إطار نتائج قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية. وعليه، ينفذ التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية الخطة االستراتيجية رباعية السنوات 

مية اآلن مع أهداف التن تتماشىالتي و بها يات ثنائية السنوات ذات الصلةلمنظمة العمل الدوية والبرامج والميزان

المستدامة. وعلى المستوى القطري، يدعم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية األولويات الوطنية من خالل 

ة األمم المتحدوتساهم منظمة العمل الدولية كذلك بصفتها عضواً في إطار عمل  البرامج القطرية للعمل الالئق.

 ى(. فعل5ئية الوطنية )انظر الشكل في تحقيق نتائج التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات اإلنما 0،للمساعدة اإلنمائية

، إلى المساهمة في جميع أهداف 8107-8102سبيل المثال، تهدف مشاريع منظمة العمل الدولية النشطة في الفترة 

بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي. وترتبط  2داف تكراراً هو الهدف التنمية المستدامة، وأكثر هذه األه

من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين  5المشاريع في معظمها حسب درجة األهمية، بالهدف 

 أوجه انعدام المساواة. الحد من بشأن 01بشأن مكافحة الفقر والهدف  0والهدف 

  

                               
 .GB.306/TC/1الوثيقة    0

 .GB.323/POL/5الوثيقة    8

 .من أجل التنميةإطار شراكة األمم المتحدة تسمى اآلن كذلك    0

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115458.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_345040.pdf
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 لعمل الدولية على المستوى القطريمنظمة انشاط  :2الشكل 

 

 1اإلطار   
 80727-8072استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، للفترة 

تمكين منظمة العمل الدولية من تقديم خدمات أفضل إلى الهيئات المكونة من  إن االستراتيجية، إذ تهدف عموماً إلى
 أجل تحقيق نتائج العمل الالئق على جميع المستويات، تستند إلى أربعة مكونات استراتيجية، كما يرد أدناه.

 دامة ا أهداف التنمية المست: االتساق الكامل مع أطر النتائج الداخلية لمنظمة العمل الدولية، التي تدعم بدورهالتركيز
والخطط اإلنمائية الوطنية وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية. ومن شأن تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد 

، إلى جانب التخصيص المنصف لهذه الموارد لكل نتيجة من النتائج السياسية العشر، أن التمويلفي جميع مصادر 
الرائدة لمنظمة العمل  العالميةوجرى في هذا السياق وضع البرامج الخمسة  .الدولية يعزز تركيز منظمة العمل

عناصر قوية لرصد األثر. من منها  ويتكّون العديد 2الدولية. وتتناول هذه البرامج مقاصد أهداف التنمية المستدامة
 المستوى القطري.فضالً عن ذلك، من شأن التعاون اإلنمائي أن يدعم تفعيل مبادرات المئوية على 
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 والتوجه نحو تحقيق النتائج والشفافية وفعالية التكلفة واستخدام النظم  –مبادئ فعالية التنمية ل: االمتثال الفعالية
والخبرات الوطنية. ويدعم هذه الجهود، تعزيز الالمركزية في التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية واإلبالغ وإدارة 

 في منظمة العمل الدولية.المعارف وتطوير موظ

 يشدد هذا المكون على  3 ،2213الذي اعتمده مجلس اإلدارة في عام  ،: بناًء على نهج تنمية القدراتتنمية القدرات
الحاجة إلى بناء القدرات المخصصة التي تستند إلى احتياجات الهيئات المكونة وتعزز دور الهيئات المكونة في 

المستدامة إلى أهداف وطنية وفي تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتحقيق تلك األهداف. ويستلزم ترجمة أهداف التنمية 
يتناول الكفاءات التقنية والتنظيمية والمؤسسية في آن واحد. ويقوم مركز التدريب  ،ذلك نهجاً شمولياً لتنمية القدرات

 سعى.الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بدور أساسي لتحقيق هذا الم

 تعزيز قاعدة موارد منظمة العمل الدولية من خالل تنويع مجموعة شركائها في التمويل، بما يشمل حشد الموارد :
أكبر من قابلية التنبؤ بشأن الموارد ومرونة قدر الموارد الوطنية، وإشراك القطاع الخاص. والمسعى كذلك هو ضمان 

 سليط المزيد من الضوء على نتائج وأثر التعاون اإلنمائي.تإلى التمويل الطوعي، وتكثيف الجهود الرامية 

انظر تقارير دورات مجلس اإلدارة التي تقّيم التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية وتقترح التدابير إلرشاد عمل المكتب بشأن التعاون    1
 .GB.329/POL/5؛ GB.325/POL/6؛ GB.323/POL/5؛ GB.322/POL/6اإلنمائي: الوثائق 

 وموقع منظمة العمل الدولية المخصص للبرامج الرائدة، المتاح على  GB.325/POL/7الوثيقة انظر    2
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships. 

 .GB.317/POL/6: الوثيقة   3

  

 المخصصة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلثاالستراتيجية 

أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث بتقر استرتيجيتا التعاون اإلنمائي على حد سواء  . 52

. 8104وعام  8108والشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي ُوضعت من أجلها استراتيجيات محددة في عام 

أول وكالة من وكاالت األمم المتحدة لديها استراتيجية  8108ة العمل الدولية في عام وعليه، أصبحت منظم

 تسمى "التعاون بين بلدانو مخصصة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، وافق عليها مجلس إدارتها

 باستمرار فيتتجلى  ما فتئت هذه االستراتيجية، 8108ومنذ عام  4الجنوب والتعاون المثلث: طريق المستقبل".

، بما يشمل مخصصات محددة لتنفيذها. وتدعو استراتيجية التعاون اإلنمائي وليةبرنامج وميزانية منظمة العمل الد

، إلى بذل جهود ترمي إلى زيادة وتوسيع نطاق التعاون بين بلدان 8102-8105لمنظمة العمل الدولية للفترة 

 ل المثالعلى سبيريقة أساسية لتنمية القدرات ومحركاً لشراكات أخرى، الجنوب والتعاون المثلث، باعتبار ذلك ط

مع شركاء تنمية جدد نسبياً في مجال التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، ومن خالل الشراكات بين القطاعين 

يات لدولية عملالعام والخاص. فضالً عن ذلك، حفز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث لمنظمة العمل ا

، وضع إقليم أفريقيا إطاراً 8107أخرى مثل التعاون بين البلدان ذات الوضع الهش والتعاون بين المدن. وفي عام 

 (، وهو مثال يمكن أن تتبعه األقاليم األخرى.5للتعاون بين بلدان الجنوب للسنة الجارية )اإلطار 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجية تنقيح

بعنوان " الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ، اعتمد مجلس اإلدارة أيضاً استراتيجيةً 8108في عام  . 57

المضي قدماً"، تسلط الضوء على إمكانيات هذه الشراكات في تسهيل مشاركة الهيئات المكونة مع الشركات 

خرى من أجل العمل في مجاالت ذات اهتمام مشترك وحشد الموارد المالية والجهات الفاعلة غير الحكومية األ

والبشرية والتأثير في استثمارات وسياسات وممارسات القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة المعارف. وجرى 

جيهية مبادئ توجيهية ومبادئ تو بين القطاعين العام والخاص بإضافةاستراتيجية الشراكة  تنقيحفي وقت الحق 

 8104.5تشغيلية، وأيد مجلس اإلدارة هذه االستراتيجية في آذار/ مارس 

  

                               
 .GB.316/POL/5الوثيقة و؛ GB.313/POL/7الوثيقة    4

 .GB.320/INS/5/2الوثيقة    5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_345040.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413180.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545381.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_204751.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_190870.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_236251.pdf
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 استراتيجيات التعاون اإلنمائي وتقييماتتصورات  5-2

 رفيعة المستوى والتقييماتت االستعراضا 5-2-1

 منظمة العمل الدولية على عاتقمة حاسمة مه -التعاون اإلنمائي 

واسعة النطاق ورفيعة المستوى ترتبط باستراتيجية  وتقييماتأربعة استعراضات  8100أجريت منذ عام  . 52

تشمل أوالً، استعراض العمليات الميدانية والهيكل الميداني وعمليات التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وهي 

عراض الميداني(؛ ثانياً، التقييم المستقل الستراتيجية )تقرير االست 8100والتعاون التقني لمنظمة العمل الدولية لعام 

)تقييم التعاون التقني(؛ ثالثاً، تقييم شبكة تقييم أداء  8105-8101الخاص بالفترة  8105التعاون اإلنمائي لعام 

ي ن؛ رابعاً؛ التقييم المستقل للعمليات الميدانية والهيكل الميدا8102-8105المنظمات متعددة األطراف للفترة 

، 8100الذي استُهل في عام  ،. ويدعم استعراض عملية سير األعمال8102-8101لمنظمة العمل الدولية للفترة 

منظمة العمل الدولية في تعزيز إجراءات سير األعمال التي تدعم أنشطة التعاون اإلنمائي على نحو مباشر أو غير 

بالنسبة إلى عمل منظمة العمل الدولية في توفير خدمات  بأهمية التعاون اإلنمائي األنشطةمباشر. وأقرت جميع هذه 

 : يليدون ذراعها التشغ تفلحلهيئاتها المكونة. ومن الواضح أن الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية ال يمكن أن 

وجيه ت"هناك حاجة إلى زيادة العمل المعياري، وزيادة التركيز على كيانات إقليمية وإقليمية فرعية، في سياق 

أكبر نحو دعم الهيئات المكونة لتنفيذ السياسات ، توجيهاً مل الدولية في مجال بناء القدراتجهود منظمة الع

 2."واللوائح

 البرامج القطرية للعمل الالئق: النجاحات ونطاق التحسين

بلدان. الدعم للالبرامج القطرية للعمل الالئق هي األداة الرئيسية التي تتيح لمنظمة العمل الدولية تقديم  . 55

عند صياغتها على نحو سليم وتوفير الموارد الكافية  -وأظهرت عمليات التقييم أن البرامج القطرية للعمل الالئق 

تتمتع باإلمكانيات إلحداث تغيرات مهمة على المستوى القطري وتحقيق الحد  - لها وإدارتها على نحو مناسب

وأفضت البرامج القطرية للعمل  7دولية بشأن السياسات الوطنية.األقصى من أثر عمليات تدخل منظمة العمل ال

، واستجابت بذلك لزمام األمور لهيئات المكونة والشركاءاملكية  زيادةإلى )أ( ضمان  التي حققت نجاحاً الالئق 

؛ )ب( تعزيز إطاللة منظمة العمل الدولية وصورتها ومركزها في البلد؛ الحتياجاتها على نحو أكثر مالئمة

 خدمات عبر مجاالت النتائجاستحداث فرص لحشد الموارد؛ )د( تسهيل نهج أكثر تكامالً وتنسيقاً لتوفير  )ج(

مج العمل برناغير أنه يلزم القيام بالمزيد لضمان أن تشمل البرامج القطرية للعمل الالئق نهجاً متوازناً ل 2.المتعددة

تتمشى على نحو منتظم مع األولويات اإلنمائية أن كل كامل وبش زمام أمورها الهيئات المكونة الالئق وأن تمتلك

الوطنية. وفي بعض البلدان، يمكن أن يؤدي عدم وجود توافق ثالثي بشأن تصميم برامج قطرية للعمل الالئق 

تكرس جميع األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية، إلى تقويض التقدم المحرز نحو تحقيق العمل 

ئق. ويمكن في غالب األحيان أن تعوق مخصصات الميزانية المحدودة أو غير المباشرة من الحكومات الوطنية، الال

ثة بشأن وضع البرامج  5التنفيذ الكامل للبرامج القطرية للعمل الالئق. وتؤكد إرشادات منظمة العمل الدولية المحد 

ثية لإلشراف على تصميم البرامج القطرية وتنفيذها لجان توجيهية ثال إنشاءالقطرية للعمل الالئق، على أهمية 

ل للعم ةوتقييم عملياتها. ويلزم تعاون أوثق بين اللجان التوجيهية التي تشرف على المشاريع، ولجنة البرامج القطري

اإلدارة والتنسيق والتواصل. فضالً عن ذلك، رغم أن منظمة العمل الدولية  نالالئق المسؤولة بصفة شاملة ع

رك على نحو نشط في عمليات التخطيط القطري المشتركة، خاصةً في سياق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة تشا

تحسين اتساق البرامج القطرية للعمل الالئق مع إطار  الرامية إلى اإلنمائية، فمن األهمية بمكان أن تتواصل الجهود

 منظمة العمل الدولية وكالة مقيمة فيها. حيث ال تكونن عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، خاصةً في البلدا

                               
 .00، الصفحة GB.331/PFA/9الوثيقة    2

 انظر:   7
ILO: A meta analysis of lessons learned and good practices arising from nine Decent Work Country Programme 

evaluations, International Labour Office, Geneva, 2011. 

 انظر:   2
ILO: ILO Field Operations & Structure and Technical Cooperation Review, Report of the Field Review Team to 

the Director-General, ILO, Geneva, 2014, p. 19. 

 .88المرجع نفسه، الصفحة    5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_583531.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_166344.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@eval/documents/publication/wcms_166344.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_236172.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_236172.pdf
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 تنمية القدرات على نحو فعال

في حين أن منظمة العمل الدولية تؤدي أداًء جيداً في فاألخرى بالفعالية: المشتركة تتصل إحدى النتائج  . 011

تحقيق النتائج عموماً، يمكنها أن تحسن أداءها من خالل تطبيق رصد وإدارة يقومان على النتائج على نحو أكثر 

عمل منظمة العمل الدولية في البلدان، بما يشمل التركيز على النتائج في أن يتواصل تعزيز  وال بد منصرامةً. 

أُنجز من خالل التعاون اإلنمائي. وعلى سبيل المثال، تحتاج منظمة العمل الدولية إلى تحديث نهجها إزاء تنمية ما 

القدرات من أجل ضمان أن تكون نتائج الجهود المبذولة لبناء القدرات أكثر استدامةً. وكثيراً ما تعجز أنشطة 

مالية ومتطلبات العمليات والنظم إضافة إلى اإلطار بدرجة كافية "الموارد البشرية وال عن أن تراعي التدريب

 بتنظيمتنمية القدرات  وال تكتفي 01على نحو فعال." كي تسيرالمؤسسات المستهدفة  تحتاجهالسياسي الوطني الذي 

ة نتستلزم نهجاً شامالً واستراتيجياً يشمل منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكوبل حلقات عمل تدريبية قائمة بذاتها: 

 وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات والجهات المستفيدة.

 القدرة على اإلنجاز في الميدان

مسألةً هامةً. ويمكن لمنظمة  ،من الهيئات المكونة أقرب خدمات منظمة العمل الدولية ما فتئ هدف جعل . 010

تسريع وتيرة اتخاذ القرارات ل مجالوهناك  00العمل الدولية أن تواصل تعزيز اإلدارة الميدانية للتعاون اإلنمائي،

اإلدارية على المستوى الميداني. ومن شأن ذلك أن يعزز على وجه الخصوص تنفيذ مشاريع التعاون اإلنمائي 

راً في التنفيذ. فضالً عن ذلك، ثمة حاجة متواصلة إلى زيادة قدرة المكاتب الميدانية لضمان يالتي تشهد تأخ

رعية والهيئات اإلقليمية ومع األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة، خاصة في مشاركتها مع الهيئات اإلقليمية الف

 .فيها البلدان حيث ال تكون منظمة العمل الدولية وكالة مقيمة

في تدني توافر التمويل اإلنمائي التقليدي، خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط. وتحتاج  يتمثلوثمة تحد  . 018

مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك مجاالت أوسع في القطاع الخاص والموارد  شدحمنظمة العمل الدولية إلى 

 ومن خالل تعاون أوثق مع األمم المتحدة. 08المحلية

 آراء الهيئات المكونة والشركاء بشأن فعالية التعاون اإلنمائي  5-2-2
 00لمنظمة العمل الدولية

 الحاجة إلى تحسين التركيز على النتائج

أعاد شركاء التنمية الذين أجابوا على الدراسة االستقصائية، ذكر نتائج استعراضات وتقييمات التعاون  . 010

التركيز على الملكية و -اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ األربعة للتعاون اإلنمائي الفعال 

المجال الذي  كبال ش بر الشركاء أن التركيز على النتائج هووالشفافية والمساءلة. ويعت الشاملةالنتائج والشراكات 

تنفيذ منظمة العمل الدولية لمبدأ  أن ذلك أضف إلىاألهمية.  بأبلغفيه تحسين عمل منظمة العمل الدولية  يتسم

إلى عدم ترك أي أحد على  8101عام  برنامجتحسينات جوهرية، ويتصادف مع دعوة  يستلزم الشراكات الشاملة

زالوا يعتبرون أن الشفافية والمساءلة  ة الطريق. وفي حين أن شركاء التنمية في منظمة العمل الدولية ماقارع

، فإنهما أقل حاجة إلى التحسين إلى حد ما. وأخيراً، تعتبر الجهات المجيبة على الدراسة االستقصائية مبدآن مهمان

نتيجة  لكذلملكية مقارنة بالمبادئ األخرى. ويحتمل أن يكون أن منظمة العمل الدولية أبلت بالًء حسناً فيما يتعلق با

 للهياكل الثالثية لمنظمة العمل الدولية، ويعكس الميزة الواضحة التي تتيحها.

                               
 انظر:   01

ILO: Independent evaluation of the ILO’s strategy for Technical Cooperation 2010–2015, ILO, Geneva, 2015,  
p. xii. 

في المائة من مجموع نفقات التعاون اإلنمائي الخارجة عن  71 نحو، تنفق المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية 8108منذ عام    00

 الميزانية.

 انظر:   08
MOPAN: MOPAN 2015–2016 Assessments: International Labour Organization, Institutional Assessment Report, 

Paris, 2016, p. 36. 

. لالطالع على التفاصأأأأيل المنهجية، انظر 8107نتائج الدراسأأأأة االسأأأأتقصأأأأائية لمنظمة العمل الدولية لعام تسأأأأتند هذه اآلراء إلى    00

 الملحق األول.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_419440.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ilo2015-16/Mopan%20ILO%20%5binteractive%5d%20%5bfinal%5d.pdf
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 تنمية القدرات  تحسين الجهود المشتركة الرامية إلى

 تدابير وتكثيفها. عدةأنشطة تنمية القدرات وأثرها واستدامتها، يمكن تنفيذ  مالءمةمن أجل أن تتحسن  . 014

ات : تعتبر الهيئاألقاليمآراء الحكومات والعمال وأصحاب العمل بشأن هذه المسألة نسبياً في مختلف  وتتشابه

 اإلنمائية المكونة أن اتساق عمل منظمة العمل الدولية في مجال تنمية القدرات مع األطر والخطط والبرامج

 زمال أهم تدبير، من قبيل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والبرامج القطرية للعمل الالئق، هو الوطنية

أنشطة تنمية القدرات وأثرها واستدامتها. فضالً عن ذلك، تولي الهيئات المكونة أهمية  مالءمةمن أجل أن تتحسن 

ت تنمية القدرات وتحديد أولوياتها واالتفاق عليها مع لتحديد أهداف وغايات قائمة على األداء، ولتقييم احتياجا

المنظمات المستفيدة. ويشير العمال كذلك إلى تدريب مقدمي التدريب المحليين ليصبحوا رائدين في تقديم التدريب 

بشأن قضايا عالم العمل في بلدهم أو إقليمهم. ويتطلب ذلك تحوالً في التركيز على دور وعمل مركز التدريب 

 لي التابع لمنظمة العمل الدولية.الدو

 التدابير الرامية إلى زيادة تنمية القدرات 

يصنف شركاء التنمية في منظمة العمل الدولية هذه التدابير بطريقة مماثلة إلى حد كبير: فاتساق عمل  . 015

ألهمية بالغ ا تدبير، هو الوطنية اإلنمائية منظمة العمل الدولية في مجال تنمية القدرات مع األطر والخطط والبرامج

بالنسبة إليهم. بل يعتبر شركاء التنمية أن تحديد األهداف والغايات القائمة على األداء باالشتراك مع المنظمة 

 المستفيدة، هو إجراء يعد بمزيد من الفوائد.

درات اتوسع نهج منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنمية القدرات من جهود تركز على األفراد إلى مبلقد و . 012

ال تقتصر على تنمية القدرات التقنية فقط، بل تشمل كذلك القدرات التنظيمية والمؤسسية في سياق األطر اإلنمائية 

فق عمليات تقييم االحتياجات بتحديد مشترك لألهداف والغايات القائمة على األداء. ومنظمة ارتالوطنية. ويجب أن ت

التركيز على الخدمات االستشارية التي تنطوي على استخدام أكثر  نها من زيادةفي وضع يمك  هي العمل الدولية 

 فعالية للموارد الوطنية، بما يشمل مقدمي التدريب المحليين.

وتشمل برامج تنمية القدرات لمنظمة العمل الدولية عدداً متزايداً من الشراكات بين القطاعين العام والخاص  . 017

ع السياسات الوطنية على صنب والتعاون المثلث، بهدف تعزيز القدرات والترتيبات بشأن التعاون بين بلدان الجنو

، 8100اإلحصائية في مسائل العمل. وفي أعقاب تقرير االستعراض الميداني لمنظمة العمل الدولية لعام  اتوالقدر

التعاون  سينبإجراء عدد من التغييرات لتح أوصى مجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

 04مركز التدريب الدولي ومنظمة العمل الدولية وإداراتها التقنية.والتنسيق بين 

 حشد الموارد وإرساء الشراكات 5-3

 في المائة من قاعدة الموارد اإلجمالية  12نحو  -المساهمات الطوعية 
 لمنظمة العمل الدولية

في المائة تقريباً  41يبلغ  إذيدعم التمويل الطوعي الجزء األكبر من التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية،  . 012

من مجموع تمويل منظمة العمل الدولية. وخالل السنوات العشر الماضية، تراوحت المساهمات الطوعية 

في السنة )انظر الملحق الثاني  والردمليون  011مليون دوالر و 811المرصودة لمنظمة العمل الدولية بين 

لالطالع على بيانات بشأن نفقات التعاون اإلنمائي الخارجة عن ميزانية منظمة العمل الدولية حسب المجال 

طوعي أساسي )الحساب التكميلي ، استكمل ذلك بتمويل 8112(. ومنذ عام 8112السياسي وحسب اإلقليم منذ عام 

(. 2في المائة من إجمالي األموال الطوعية )اإلطار  2المتوسط حوالي للميزانية العادية(، يوفر في 

، نجحت منظمة العمل الدولية في تنويع مصادر التمويل الطوعي. وإلى جانب إضافة جهات 8112 عام ومنذ

مانحة عامة من البلدان الناشئة، زادت منظمة العمل الدولية من التزامها مع القطاع الخاص، ووقعت اتفاقات 

القطري، واستفادت المنظمة  على المستوى طارية جديدة مع مصارف التنمية متعددة األطراف لتسهيل التعاونإ

من زيادة المساهمات المقدمة من المفوضية األوروبية والتمويل المحلي للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 

 (.2 الشكل )انظر

  

                               
 .GB.322/INS/11/2 الوثيقة   04

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_319484.pdf
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 2اإلطار  

 7أثر مستدام من أجل تحقيقتمويل مرن  :العاديةالحساب التكميلي للميزانية 

طريقة تمويل الحساب التكميلي للميزانية العادية باعتبارها آلية ابتكارية لشركاء التنمية في  2228استهلت في عام 
لذهبي ا. والحساب التكميلي للميزانية العادية هو المعيار مرصودةر مساهمات طوعية مرنة و ير يمنظمة العمل الدولية لتوف

للعطاء الصالح على النحو المطلوب في وثائق األمم المتحدة المتعلقة بالسياسات. ويخصص الحساب التكميلي للميزانية 
وهو عنصر محوري في إطار موارد  ،العادية لدعم البرامج في البلدان المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية

 منظمة العمل الدولية المتكامل.

فهي: تتيح لمنظمة العمل الدولية مرونًة في ، م طريقة الحساب التكميلي للميزانية العادية بأربعة مواطن قوةوتتس
االستجابة للفرص من أجل تحقيق نتائج في مجاالت قد ال تكون فيها موارد أخرى متاحًة عند الطلب؛ تتيح لمنظمة العمل 

ركتها من خالل توسيع برامجها وأثرها؛ ُتمكن منظمة العمل الدولية من الدولية االستفادة من مزيد من الموارد وتعميق مشا
 تيحتأن تجد لنفسها موقعاً استراتيجياً باعتبارهاً شريكاً مفضالً ضمن اإلطار المتكامل أو االستجابة المتكاملة لألمم المتحدة؛ 

لى إء بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية وعلى حد سواياً مجز   اً نفقاتها المنخفضة ومتطلبات اإلبالغ  ير الصارمة وضع
 في الحساب التكميلي للميزانية العادية. المساهمةالجهات المانحة 

لحساب التكميلي للميزانية العادية: بلجيكا والدانمرك وألمانيا وإيطاليا لويوفر ثمانية من الشركاء اليوم التمويل 
مليون دوالر أمريكي، مما يعكس التزام هؤالء  222ائه حشد نحو ولكسمبرغ وهولندا والنرويج والسويد. وجرى منذ إنش

 الشركاء القوي بهذه الطريقة في التمويل.
نمائي: انظر تقارير دورات مجلس اإلدارة التي تقّيم التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية وتقترح تدابير إلرشاد عمل المكتب بشأن التعاون اإل   1

 .GB.329/POL/5؛ GB.325/POL/6؛ GB.323/POL/5؛ GB.322/POL/6الوثائق  

  

 8071-8002لمحة عامة عن تنويع موارد منظمة العمل الدولية، الفترة  :2الشكل 

 
 .2218ط/ فبراير شبا 22حتى يانات المستقاة لبا   *

 حو وثيقعلى ن يتطابقوفي الوقت الحالي، يكاد هيكل قاعدة تمويل منظمة العمل الدولية عبر فئات مختلفة  . 015

(. وبالتالي، هناك مجال ألن توسع 7لمنظومة األمم المتحدة )انظر الشكل مع التمويل اإلجمالي لألنشطة التنفيذية 

منظمة العمل الدولية حجم مساهماتها الطوعية، خاصة في وقت قد تتغير فيه قنوات هذا التمويل في سياق إصالح 

 األمم المتحدة.
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الشركاء االجتماعيون منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  تمويل من خارج لجنة المساعدة اإلنمائية

المؤسسات المالية الدولية التمويل المحلي

الشراكات بين القطاعين العام والخاص الحساب التكميلي للميزانية العادية

األمم المتحدة المفوضية األوروبية المنظمات الحكومية الدولية األخرى 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  مشاريع تمولها لجنة المساعدة اإلنمائية

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_345040.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413180.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545381.pdf
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 8072عام  مصادر تمويل األنشطة التنفيذية لألمم المتحدة، مجموع المساهمات في :1الشكل 

 

المتعلق باالستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة  221/ 17نفيذ قرار الجمعية العامة تالمصدر: األمم المتحدة: 
 ،2217 ،تقرير األمين العام، الجمعية العامة، نيويورك ،التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية: تحليل التمويل

 .A/72/61–E/2017/4 الوثيقة

 فرص زيادة حشد الموارد

مزيد من الموارد الطوعية، خاصة في مجاالت  ُسبالً لحشدينبغي بالتالي لمنظمة العمل الدولية أن تستكشف  . 001

 ذلك.ب للقياممعترف بها على أنها أولويات دولية. وتتيح البرامج الرائدة فرصةً قيمةً 

وتتيح مشاركة منظمة العمل الدولية في مجموعة كاملة من الشراكات متعددة أصحاب المصلحة، مزيداً من  . 000

ويتطلب ذلك من منظمة العمل الدولية أن تستثمر في هذه الشراكات الفرص لحشد الموارد لبرنامج العمل الالئق. 

 وأن تكون على أهبة االستعداد للقيام بدور قيادي وتشارك مشاركةً كاملةً في آليات تمويل مشتركة معقدة.

ولكي تنجح منظمة العمل الدولية في زيادة المساهمات الطوعية للتعاون اإلنمائي، يتعين عليها أن تحسن  . 008

تها وتعزز قدرتها التنفيذية وتحسن التواصل بشأن النتائج المحققة. وستظل قدرة منظمة العمل الدولية على مرون

 فافية في المعونة،المبادرة الدولية للشإلى معايير من قبيل باالستناد  بشأن التمويل والنتائج بشفافية تقاسم البيانات

 تتسم بأهمية كبيرة.

 2232أفق عام  وجهات نظر بشأن الشراكات ضمن

تتوافق آراء شركاء التنمية بشأن المساهمات المالية غير والمالية دعماً لنتائج العمل الالئق وأهداف التنمية  . 000

االهتمام المتجدد بطرائق الشراكة غير التقليدية. ويعتبر الشركاء في التنمية أن التعاون بين بلدان مع  ،المستدامة

 التمويل الوطني العام والخاص. حشدليه بفارق صغير يأهميةً، أكثر  هو الجنوب والتعاون المثلث

ويولي شركاء التنمية قيمة لمشاركتهم في الشراكات والتحالفات الوطنية والعالمية متعددة أصحاب المصلحة  . 004

بشأن مسائل العمل الالئق. فضالً عن ذلك، تعتبر المساهمات العينية في الشراكات االبتكارية، من قبيل االستفادة 

 السنوات المقبلة. فيجديدة، مهمة نسبياً  من خبرات القطاع الخاص لتطوير منتجات وتكنولوجيات وخدمات

   ةلجنة المساعدة اإلنمائي
ة منظمة التعاون والتنمي
في الميدان االقتصادي

 ير لجنة المساعدة 63% 
منظمة التعاون   اإلنمائية

والتنمية في الميدان 
االقتصادي

11%

صناديق التمويل 
الجماعي المشتركة 

بين الوكاالت
 6%

المفوضية األوروبية
6%

الصناديق العالمية
5%

 المنظمات  ير الحكومية والقطاع
الخاص وجهات أخرى

9%

      مجموع المساهمات في عام 
مليار دوالر أمريكي     

في المائة    الحكومات 

 ير لجنة المساعدة اإلنمائية  
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   

لجنة المساعدة اإلنمائية   
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    
 صناديق التمويل الجماعي المشتركة بين الوكاالت  

https://undocs.org/ar/A/72/61
https://undocs.org/ar/A/72/61
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لمشاريع وبرامج خاصة ومحددة مسبقاً  مرصودةوتولي الجهات المجيبة أهميةً عليا لتوفير مساهمات مالية  . 005

. وأبدت الجهات المجيبة اهتماما المرصودةللتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، مقارنةً بالمساهمات المالية غير 

قد  يتساهمات المالية متوسطة األجل، الالمشاركة في حوار منظم مع منظمة العمل الدولية بشأن المأقل نسبياً ب

ها طريقة مرنة لرصد بين أربع سنوات وست سنوات، وهي طريقة يمكن اعتبار يتراوحأفق تخطيط  ايكون له

 .الموارد

 05هج اإلقليمية للتعاون اإلنمائيالنُ  5-1

لهيئات ا احتياجات الخمسة استراتيجيات لتكييف خدمات التعاون اإلنمائي معوضع كل إقليم من األقاليم  . 002

وتساهم برامج  02اختالف ظروف وتحديات سوق العمل.ب المتسمة المكونة في طائفة واسعة من السياقات القطرية

د سواء. ليمية على حالعمل الالئق في األقاليم في البرمجة القطرية لألمم المتحدة والبرامج اإلنمائية للمنظمات اإلق

هدفه المحدد  إلى حد كبير محلياً فقد تجاوزلموارد احشد  أما ؛ووضعت استراتيجيات وخطط عمل لحشد الموارد

نفقات ، ظلت 8112في المائة من الموارد على المستوى المحلي. ومنذ عام  51، إذ جرى حشد 8107لعام 

بياً في جميع األقاليم، مع زيادة طفيفة في آسيا والمحيط الهادئ التعاون اإلنمائي الخارجة عن الميزانية مستقرةً نس

والدول العربية، وانخفاض طفيف في أفريقيا واألمريكتين )انظر الملحق الثاني(. وتستخدم جميع األقاليم تقريباً 

ن التوسع م التمويل المحلي وتستفيد من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، ولكن هناك حاجة إلى مزيد

 في مصادر التمويل التقليدية.

 أفريقيا 5-1-1

توقعات  لمجموعة واسعة من ةً الدولية في اإلقليم بالتنوع الشديد استجاب العمل يتسم التعاون اإلنمائي لمنظمة . 007

وبناًء على ذلك، أعدت منظمة العمل الدولية استراتيجيات للتعاون اإلنمائي لفئات قطرية محددة.  07سوق العمل.

 ات الوضعذ وباإلضافة إلى االستراتيجية اإلطارية لمشاركة منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل الالئق في الدول

بلداً من البلدان متوسطة الدخل  05دولية من صادقت الهيئات المكونة لمنظمة العمل ال 02الهش في إقليم أفريقيا،

في البلدان متوسطة الدخل  ، على إطار مشاركة منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق8102في أفريقيا في عام 

وتتسم البلدان متوسطة الدخل بعدم التجانس والتنوع في الموارد واالحتياجات، ولكن اإلطار األخير  05.في أفريقيا

وء على سبعة مبادئ تنفيذية: فعالية التنمية والملكية الوطنية والنهج المكرس ووضوح القيمة االقتراحية يسلط الض

باإلضافة إلى ذلك،  81لمنظمة العمل الدولية واالتساق مع وكاالت األمم المتحدة وتحديد أولويات البلدان المستفيدة.

إطار  -عاون بين بلدان الجنوب والعمل الالئق في أفريقيا ، بياناً بشأن "الت8107اعتمدت الهيئات المكونة في عام 

 80.عمل"

  

                               
ثة من القسم ذي الصلة في الوثيقة    05  .GB.329/POL/5هذه نسخة محد 

  :Geneva, ILO, 2018.World Employment and Social Outlook: Trends 2018ILO ,انظر:    02

 المرجع نفسه.   07

 انظر:   02
ILO: A framework strategy for ILO’s engagement in promoting decent work in fragile States in the Africa region, 

Conference Paper, ILO, Geneva, 2015. 

 انظر:   05
ILO: Decent Work in Middle-Income Countries in Africa: A Framework for ILO Engagement. International Labour 

Office and ILO Regional Office for Africa, Geneva, 2016. 

 المرجع نفسه.   81

"التعاون بين بلدان الجنوب والعمل الالئق في أفريقيا الذي يحيل إلى حلقة عمل تقييمية ثالثية بعنوان  ILO Communiqueانظر    80
 .8107في أديس أبابا،  إطار عمل" -

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545381.pdf
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_615881/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-13/reports/WCMS_425045/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_533498.pdf
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_615881/lang--ar/index.htm
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 9اإلطار  

 7التعاون بين بلدان الجنوب من أجل العمل الالئق في أفريقيا

التعاون بين بلدان  المعنونالبيان  2217اعتمدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في إقليم أفريقيا في عام 
وبرنامج االتحاد  2232إطار عمل، للدفع قدماً بالعمل الالئق ضمن سياق برنامج عام  -الجنوب والعمل الالئق في أفريقيا 

مقدمة للتعاون اإلنمائي. ويسترشد اإلطار بثالثة بوصفها . ويركز البيان على دور البلدان األفريقية 2213األفريقي لعام 
زيادة الوعي المؤسسي والقدرات في إقليم أفريقيا لتحديد وتنفيذ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث؛ أهداف: أوالً، 

ثانياً، التصدي للتحديات المتعلقة بمستقبل العمل من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث مع مشاركة عدد 
ووكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة  ير الحكومية؛ ثالثاً، إنشاء مرفق االجتماعيين شركاء المتزايد من الحكومات و

أفريقي لتنسيق التعاون بين بلدان الجنوب ضمن المكتب اإلقليمي ألفريقيا بصفته الذراع التشغيلي لإلقليم في إطار البرنامج 
 العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث لمنظمة العمل الدولية.

وتضطلع الجماعات االقتصادية اإلقليمية الفرعية الثماني بدور رئيسي في تيسير التعاون بين بلدان الجنوب بشأن 
العمل الالئق. فعلى سبيل المثال، أنشأت الجماعة االقتصادية لدول  رب أفريقيا، لجاناً للحوار االجتماعي والحماية 

الحوار للعمل وثالثياً النقدي لغرب أفريقيا أنشأ مجلساً واالقتصادي  ، في حين أن االتحادوتشريعات العمل االجتماعية
 االجتماعي.

أفريقيا ومنظمة الوحدة النقابية األفريقية وقطاع األعمال  -االتحاد الدولي لنقابات العمل إلى مشاركة ويدعو اإلطار 

على إمكانيات مؤسسات الحوار االجتماعي في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، ويسلط الضوء  ،في أفريقيا

 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، بما يشمل مراكز إدارة العمل، لجعل العمالة الجيدة هدفاً من أهداف النمو االقتصادي في اإلقليم.
 انظر:   0

ILO: South–South Cooperation for Decent Work in Africa: A Framework for Action, International Labour Office 

and Regional Office for Africa, Geneva, 2016. 

  

 لعمل منظمة العمل الدولية كأداة أساسيةوفي جميع أنحاء اإلقليم، تستخدم البرامج القطرية للعمل الالئق  . 002

عمالة الشباب وهجرة اليد  علىعلى المستوى القطري. وركزت المنظمة الجهود المبذولة في التعاون اإلنمائي 

طبق باإلضافة إلى ذلك، تُ  88العاملة والحماية االجتماعية وإدارة سوق العمل وإحصاءات العمل ومعايير العمل.

ضايا العابرة للحدود بالشراكة مع شركاء التنمية، من قبيل برنامج هجرة اليد العاملة المشترك هج إقليمية على القنُ 

 ألفريقيا بشأن اإلدارة الشاملة لهجرة اليد العاملة في اإلقليم.

من أهداف  2، تحقيق الهدف 8102وغالباً ما تستهدف مشاريع التعاون اإلنمائي التي استُهلت منذ عام  . 005

من أهداف التنمية المستدامة  0مة، إلى جانب عدد كبير من المشاريع الرامية إلى تحقيق الهدف التنمية المستدا

 بشأن المساواة بين الجنسين. 5بشأن الصحة السليمة والرفاه والهدف  0بشأن الفقر والهدف 

نوب جووضعت منظمة العمل الدولية استراتيجية إقليمية فرعية لحشد الموارد لصالح تسعة بلدان في ال . 081

األفريقي تركز على التخطيط القطري وتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية وتنويع الشراكات واالستفادة من الموارد 

الداخلية لمنظمة العمل الدولية، ووضع مشاريع إقليمية وإقليمية فرعية. وتمول ثمانية بلدان حالياً التعاون اإلنمائي 

والحماية االجتماعية وتنمية المنشآت من خالل ميزانيات محلية:  العمالةمجاالت لمنظمة العمل الدولية في 

الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا ومالي وموزامبيق وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا 

دة ئالمتحدة. ويشجع اإلقليم فعالية التعاون اإلنمائي من خالل األنشطة المتعلقة بالتدريب وتقاسم المعارف لفا

 الموظفين والهيئات المكونة، مقترنةً بتقييمات منتظمة لتنفيذ المشاريع.

 الدول العربية 5-1-2

ة فرص العمل الالئق للجميع، خاصالنهوض بتواجه الدول العربية تحديات كبيرة في تعزيز حقوق العمل و . 080

 ي بعض البلدان.بسبب استمرار عدم االستقرار السياسي واالجتماعي وتدهور األوضاع اإلنسانية ف

  

                               
شرين الثاني/ نوفمبر إعالن أديس أباباانظر مكتب العمل الدولي:    88 كانون  -، االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر، أديس أبابا، ت

 ؛ انظر كذلكAFRM.13/D.8))الوثيقة  8105يسمبر األول/ د
ILO: A framework strategy for ILO’s engagement in promoting decent work in fragile States in the Africa region, 

Conference Paper, ILO, Geneva, 2015. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_553630.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_432591.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_432591.pdf
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-13/reports/WCMS_425045/lang--en/index.htm
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النسبة على التوالي بهج للتعاون اإلنمائي تعكس االحتياجات اإلقليمية ووضعت منظمة العمل الدولية ثالثة نُ  . 088

والمناطق التي تعاني من األزمات والنزاعات والهشاشة )العراق واألرض الفلسطينية المحتلة  إلى: البلدان

ستضافة شمل ابما يوالجمهورية العربية السورية واليمن(؛ البلدان التي تواجه آثار األزمات وتأثيراتها الجانبية، 

دات بمستويات مختلفة من تبعات انخفاض عائأعداد كبيرة من الالجئين )لبنان واألردن(؛ بلدان الخليج التي تعاني 

 النمو االقتصادي وتوليد العمالة. علىالنفط 

ومواجهة األزمات، إلى طلبات  8101وأدى تزايد التركيز على استحداث العمالة في إطار برنامج عام  . 080

ربي الرفيع نتدى العغير مسبوقة لدعم تنفيذ البرنامج. ويجري اآلن تعميم العمل الالئق في التقارير السنوية للم

ويبرز العمل الالئق أيضاً في أُطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديدة  80المستوى للتنمية المستدامة.

للبحرين واألردن ولبنان واألرض الفلسطينية المحتلة واليمن، وفي أطر مواجهة األزمات، بما يشمل الخطة 

 ألردن ولبنان.ا المقابلة، من أجلوالخطط القطرية  84مواجهة األزمات اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على

من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل الالئق  2وتركز برامج منظمة العمل الدولية على تحقيق الهدف  . 084

التعليم بشأن  4بشأن الفقر؛ الهدف  0الهدف  :والنمو االقتصادي، وتنفيذ األولويات الرئيسية التي تسهم في تحقيق

بشأن الصناعة واالبتكار والبنية التحتية؛ وخاصة الهدف  5بشأن المساواة بين الجنسين؛ الهدف  5الجيد؛ الهدف 

بشأن السالم والعدل والمؤسسات القوية. وأظهرت حافظة التعاون  02بشأن الحد من انعدام المساواة والهدف  01

. والقوتان الدافعتان 8107-8102وتنوعاً ملحوظين خالل الفترة  اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في المنطقة زيادةً 

العمال المهاجرين  حقوق ( ولمسألة حماية01األساسيتان وراء هذا التغيير هما االستجابة لألزمة السورية )اإلطار 

ة. لتنميوا الصمود. ويركز برنامج مواجهة األزمات لمنظمة العمل الدولية على استراتيجية تقوم على 85في قطر

وتدعم هذه االستراتيجية الهيئات المكونة في األردن ولبنان، إذ استحدثت فرص عمل الئق لفائدة الالجئين 

لي تمويل الحساب التكميالسوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة، خاصةً في قطاعي الزراعة والبناء. ومك ن 

خذ لنفسها موقعاً بصفتها الوكالة الرائدة لألمم المتحدة بشأن للميزانية العادية أيضاً منظمة العمل الدولية من أن تأ

  العمالة وسبل العيش.

 
 70اإلطار  

 7تراخيص العمل واستخدام الالجئين السوريين في األردن

كجزء من استجابة األمم المتحدة األوسع نطاقاً ألزمة الالجئين، دعمت منظمة العمل الدولية نقابات العمال ووزارة 
إصدار تراخيص عمل بدون أصحاب عمل و ير  يتيح لالتحاد العام لنقابات عمال األردنالعمل في التوصل إلى اتفاق 

محددة المناصب لفائدة الالجئين السوريين. وتوصلت هذه المبادرة الرائدة إلى حلول تخدم مصالح الحكومة وأصحاب العمل 
، نألردنيين. وأتاح إنشاء مراكز االتحاد العام في مختلف أنحاء األرداوالعمال السوريين دون المساس بفرص العمل لفائدة 

طلبات الترخيص ومساعدة العمال على الحصول على الوثائق المطلوبة وتقديم الطلبات إلى المكاتب الحكومية  وضعمتابعة 
 المحلية وتسجيل مقدمي الطلب للحصول على شهادات تثبت مطابقة مهاراتهم للوظائف المعنية. 

ع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون وافتتحت منظمة العمل الدولية، بتنسيق مع حكومة األردن وبشراكة م
الالجئين، أول مكتب استخدام داخل مخيم الزعتري لالجئين لتيسير الوصول إلى فرص العمل المنظم في مختلف أنحاء 

 األردن لفائدة الالجئين الذين يعيشون في المخيم.

المجتمعات المحلية األردنية والالجئين  ويمثل هذا البرنامج قفزًة نوعيًة في مجال منع النزاعات إذ يراعي مصالح
على حد سواء. ويؤثر حصول الالجئين على عمل الئق تأثيراً إيجابياً على االقتصاد المحلي ويؤدي إلى تحقيق االستقرار 

ية متمويل الحساب التكميلي للميزانية العادية هذا العمل الذي نجح في اجتذاب الدعم من شركاء التنألسر الالجئة. وأطلق ل
 اآلخرين.

 .خطة مواجهة منظمة العمل الدولية ألزمة الالجئين السوريينانظر    1

  
المعتاد بمعنى أن عن الشكل فيخرج النهج الذي يرمي إلى تعزيز حقوق العمال المهاجرين في قطر،  أما . 085

البلد طلب دعم منظمة العمل الدولية من خالل برنامج تعاون خاص في أعقاب الشكوى التي قدمها مندوبون إلى 

 ، ويمول البلد بنفسه هذا البرنامج في معظمه.8104مؤتمر العمل الدولي في عام 

                               
 .8107تنمية المستدامة لعام للمنتدى العربي الرفيع المستوى للانظر المعلومات األساسية والتقرير الختامي    80

 انظر:   84
UNHCR: 3RP Regional Refugee and Resilience Plan 2017–2018: In response to the Syria crisis, Regional Strategic 

Overview, Geneva, 2017. 

 .GB.331/INS/13(Rev.)الوثيقة    85

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee-crisis/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee-crisis/lang--ar/index.htm
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2017
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3RP-Regional-Strategic-Overview-2017-2018-Arabic-Version.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3RP-Regional-Strategic-Overview-2017-2018-Arabic-Version.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586479.pdf


 داف التنمية المستدامةـ: التعاون اإلنمائي الفعال دعماً أله2232 أفق عام

ILC.107/IV 34 

سياً أقاليمياً بشأن تدفقات اليد ودعماً لهجرة عادلة لليد العاملة، عززت منظمة العمل الدولية حواراً سيا . 082

خبراء من الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى صياغة استراتيجية الالعاملة للهيئات المكونة و

مشتركة للمنطقتين. ومن شأن توسيع نطاق سياسات الحماية االجتماعية من خالل تقاسم المعارف والحوار 

نحو تحقيق نتائج ملموسة في بعض البلدان في المنطقة. ويشمل ذلك الدعم الذي  االجتماعي، أن يُيسر إحراز تقدم

توفره مؤسسة الضمان االجتماعي الفلسطينية كجزء من برنامج منظمة العمل الدولية المعزز للتنمية في األرض 

 82الفلسطينية المحتلة.

 آسيا والمحيط الهادئ 5-1-3

اق على نط ةمنتشروسيئة النوعية غير المنظمة  الوظائفرغم أن فقر العاملين يواصل االنخفاض، فإن  . 087

واسع في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ويساهم هذا الوضع في توسيع التفاوتات االجتماعية داخل البلدان، رغم 

العمل في استمرار أوجه العجز تسجيل معدالت نمو اقتصادي عالية. وفي بعض الحاالت، تتجذر تحديات سوق 

 فيما يتعلق بتنفيذ معايير العمل الدولية وإنفاذ حقوق العمال.

أولويات السياسات الوطنية وإجراءاتها دعماً لبرنامج  مع منظمة العمل الدولية دعمها البرنامجي وتكي ف . 082

وق مل الدولية وتعزيز إدارة سفي اإلقليم. وتتعلق هذه األولويات أساساً بتصديق وتطبيق معايير الع 8101عام 

الحماية االجتماعية وسياسات هجرة اليد العاملة والوظائف الوظائف في سياق األزمات و صمودالعمل ودعم 

 87الشاملة، وال سيما لفائدة النساء والشباب.

ات جاألساسية لتكييف خدمات التعاون اإلنمائي وفق احتيا الوسيلةوتمثل البرامج القطرية للعمل الالئق  . 085

. وتتولى اللجان التوجيهية الثالثية 8101مع برنامج عام  8105البلدان. وتتمشى البرامج التي اعتُمدت منذ عام 

اإلشراف على البرنامج القطري للعمل الالئق، مما يتيح إجراء استعراض ومناقشة للتعاون اإلنمائي تقودهما 

دمقراطية الشعبية، أُنشَئ فريق عامل معني بالرصد كجزء الهيئات المكونة. وفي بعض البلدان مثل جمهورية الو ال

 للجنة االستشارية الثالثية الخاصة بالبرنامج القطري للعمل الالئق.من ا

يط المشورة والتخط ،وييسر استثمار منظمة العمل الدولية في القدرات اإلحصائية على المستوى القطري . 001

البرامج واإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  في مجال السياسات القائمة على البي نات وتنفيذ

رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتحسين إعداد بالعمل الالئق. ويشمل ذلك شراكة مع النظام اإلحصائي الجماعي ل

 ئجماعة بلدان المحيط الهادشراكة مع إحصاءات مقارنة بشأن الحماية االجتماعية في الدول األعضاء، إلى جانب 

بشأن تنمية القدرات إلجراء دراسات استقصائية منتظمة لسوق العمل تلتزم بالمعايير الدولية، وجمع المعلومات 

 لرصد مؤشرات العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة في بلدان جزر المحيط الهادئ.

ت قال عادل. وعززوتركز نماذج التدخل التقني على مستقبل العمل واالستراتيجيات المتكاملة نحو انت . 000

منظمة العمل الدولية من خالل برنامج العمل بحرية، الحوار السياسي األقاليمي بشأن تدفقات اليد العاملة لصالح 

خبراء من الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى صياغة استراتيجية مشتركة الالهيئات المكونة و

 ء والفتيات في العمل المنزلي والعمل في قطاع الملبوسات. للمنطقتين، مع إيالء اهتمام خاص للنسا

ودعماً للعدد المتزايد من البلدان ذات الدخل المتوسط في اإلقليم، ساهمت منظمة العمل الدولية في إسداء  . 008

مل تيسير االنتقال إلى السمة المنظمة، التي تشالرامية إلى مشورة سياسية رفيعة المستوى بشأن االستراتيجيات 

وسيع نطاق أرضية الحماية االجتماعية وتغطية الضمان االجتماعي ووضع سياسات سليمة لألجور وتعزيز ت

المنشآت المستدامة والحوار االجتماعي. غير أنه يلزم زيادة التركيز على التمويل المحلي )نقداً أو عيناً، بما يشمل 

ذلك  باستخدام أكثر فعالية للموارد الوطنية. ومن شأنترتيبات تقاسم التكاليف( وعلى الخدمات االستشارية المعنية 

أيضاً أن يعزز دور البلد نفسه كمقدم للمساعدة اإلنسانية. ويشارك اإلقليم في التعاون اإلنمائي مع شركاء جدد، 

ويتيح عدد متزايد من البلدان ميزانيات وطنية للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وحشدت ستة بلدان حتى 

الموارد الوطنية لتنمية  - بنغالديش، بروني دار السالم، كمبوديا، جمهورية إيران اإلسالمية، ماليزيا، تايلند -اآلن 

إحصاءات سوق العمل والحماية االجتماعية. وتمول الصين التعاون و االمتثال لقانون العملمجاالت قدراتها في 

االجتماعية وخدمات االستخدام في اإلقليم، بما في ذلك من خالل بين بلدان الجنوب في مجال توسيع نطاق الحماية 

 التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

                               
 .GB.331/POL/6 الوثيقة   82

، منظمة العمل الدولية، بالي، االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ، المعتمد في إعالن باليمكتب العمل الدولي:    87

 (.APRM.16/D.6)الوثيقة  8102كانون األول/ ديسمبر  2-5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580121.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_537473.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_537473.pdf
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 تحسين ظروف العمل في قطاع األلبسة الجاهزة في بنغالديش

، وضعت منظمة العمل الدولية برنامجها الخاص بتحسين ظروف العمل في 2213مأساة رانا بالزا لعام  في أعقاب
ة سالمة المباني والسالمة الكهربائي تقييم وبعدذاك الحريق  إثرقطاع األلبسة الجاهزة بتمويل من مختلف الشركاء. وفي 

خلية لتنسيق اإلصالح  أُنشئتإطار المبادرة الوطنية،  مصنعاً في 1511لمصانع مالبس موجهة نحو الصادرات بلغ عددها 
من خالل فريق عمل يديره موظفون معارون من هيئات تنظيمية  التدابير التصحيحيةللتحقق من  2217في أيار/ مايو 

 حكومية ومهندسين من القطاع الخاص.

تسهل خلية تنسيق اإلصالح المبادرة الوطنية، س إلى Accordو Allianceانضمام مصانع مجموعتي وفي سياق 
التدريب  نمكذلك نقل المعارف وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين لوضع نظام مستدام للتفتيش ومراقبة السالمة. ويتجلى 

آت بتوظيف منشالمصانع والتفتيش  دارةإلمح . وسُ ، تحقيق النتائج كذلكالمقدم بتعاون مع الحكومة والشركاء االجتماعيين
، بلغ عدد 2217. وبحلول أيلول/ سبتمبر عام 2213مفتشاً في عام  183مفتشاً مقارنة بتوظيف  575مفتشين بلغ عددهم 

مليون  2.17الحكومة ميزانية اإلدارة من  وزادتفي المائة(.  21.1امرأًة ) 17، بما يشمل مفتشين 312مفتشي العمل 
 . 2217-2211ين دوالر للفترة مالي 5إلى  2211-2213 دوالر للفترة

ووضعت اإلدارة خارطة طريقة إلصالح تفتيش العمل وخطة لتفتيش العمل، واعتمدت قائمة مرجعية لتفتيش العمل 
وأنشأت نظاماً آلياً إلدارة تفتيش العمل لضمان عمليات تفتيش أكثر انتظاماً وشفافيًة وشموليًة. واختتمت في حزيران/ يونيه 

ات الضرورية مفتشاً من مفتشي العمل على اكتساب المهار 283ساعدت  يوماً، 12يبيًة تأسيسيًة دامت ر، دورًة تد2217
 لتحسين ظروف العمل.

منظمة مركز التدريب الدولي التابع لوفيما يتعلق بالحقوق المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين وحقوق العمال، قام 
مديراً في المستويات  8 238مدرباً أساسياً، أخذوا يدربون  111الديش بتدريب العمل الدولية واتحاد أصحاب العمل في بنغ

على مستوى المصنع. وُوضَعت خطة تعويض من خالل اتفاق مشترك بين وزارة العمل  عامل 811 222المتوسطة و
 ومية، تمشياً معوالعمالة في بنغالديش وكبار المشترين ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمنظمات  ير الحك

مليون دوالر(. وجرت معالجة  32تمويالً كامالً )ممولة الخطة  ه. وهذ(121)رقم  1111لعمل، اتفاقية إعانات إصابات ا
 322ى. وجرى توفير ما يفوق من العمال المصابين وُمعالي العامل المتوف 5222 أكثر منمطالبًة من  2822ما يفوق 
 ف وسبل عيش الناجين من مأساة رانا بالزا للعودة إلى صفوف القوى العاملة.توظيالبشأن إعادة  مباشر تدريب

  

 أوروبا وآسيا الوسطى 5-1-1

ي مجال ، كما تتقاسم سمات مشتركة فأوروبا وآسيا الوسطى تتباين السياقات الوطنية واإلقليمية الفرعية في . 000

تتراوح نهج التعاون اإلنمائي لإلقليم بين عمليات المشاريع على المستوى القطري والحوار العمل. وبالتالي، 

السياسي ونشر الممارسات الحسنة، وبين استعراضات النظراء لسياسات العمالة وسوق العمل على المستوى 

مع  والتعاون السياسي اإلقليمي الفرعي. وفي أوروبا الوسطى والشرقية، تركز منظمة العمل الدولية على الحوار

المفوضية األوروبية بهدف تعزيز االتساق بين نشاط منظمة العمل الدولية واستراتيجيات التكامل األوروبي. 

ى المستوى لحضورها التنفيذي عبمنظمة العمل الدولية في البلدان واألقاليم التي تواجه تحديات سياسية،  وتحتفظ

 مع الهيئات المكونة المحلية. حيث تعمل  المحلي

إلى نمو وعمالة قويين ومستدامين وشاملين وزيادة  االنتعاشويتعين على العديد من البلدان ضمان أن يترجم  . 004

تصديق  أدى، وإلى حقوق في العمل دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، يةالتنافسالقدرة 

أوروبا وآسيا الوسطى  إلى جعل(، 27)رقم  0542ية النقابية وحماية حق التنظيم، أوزبكستان على اتفاقية الحر

أول إقليم صدقت فيه جميع البلدان على االتفاقيات األساسية الثماني جميعها لمنظمة العمل الدولية. وبناًء على ذلك، 

تحدة ومع المنظمات الدولية تعزز منظمة العمل الدولية أوجه التآزر واتساق السياسات ضمن منظومة األمم الم

األخرى، خاصةً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات والمنتديات واالتحاد 

االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية ومجلس أوروبا. والغاية من التوقعات في مجال األوروبي و

لحوار االجتماعي على جميع ااجتماعياً من أجل قوية ومسؤولة السياسات في اإلقليم هي تعزيز شراكات 

  82المستويات. ويتعين التصدي للتحديات المتعلقة باحترام الحقوق االجتماعية في بعض البلدان.

                               
 انظر:   82

ILO: The Istanbul Initiative for the Centenary: Future for Decent Work for strong and responsible social 

partnership in Europe and Central Asia, Tenth European Regional Meeting, ILO, Istanbul, 2–5 October 2017, 

(ERM.10/D.10). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584667.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584667.pdf
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وسيركز دعم منظمة العمل الدولية على توفير معلومات وبحوث مالئمة ومتوازنة وعلى تصميم سياسات  . 005

االت، . وفي بعض الحأنها ناجعةرية. وأثبتت البرامج طويلة األجل والمتسمة بالمرونة اجتماعية واقتصادية ابتكا

. وتعزز منظمة يةالثالث تتأثر وتيرة تنفيذ البرامج بانعدام االستقرار السياسي أو المشاركة المحدودة لهيئاتها المكونة

يل التعاون المنتظم بين مديري المشاريع العمل الدولية فعالية برامجها الخاصة بالتعاون اإلنمائي من خالل تسه

ومع موظفين آخرين من موظفي منظمة العمل الدولية، في مجال رصد التنفيذ وضمان الموارد الكافية للدعم التقني. 

أصبحت البرامج القطرية للعمل الالئق أكثر استراتيجيةً وأكثر تركيزاً على عدد أصغر من األولويات لتحقيق لقد و

 من التأثير. الحد األقصى

 
 78اإلطار  

 يداً بيد منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 في أوروبا ورابطة الدول المستقلةمن أهداف التنمية المستدامة  2لهدف في تعزيز ا

، وطدت منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعاونهما في أوروبا ورابطة الدول 2215منذ عام 
بيجان في بلدان مثل أذرعلى المستوى اإلقليمي و أسواق العمل الشاملة والوظائف الالئقة على حد سواء لتشجيعالمستقلة 

 ة السابقة وأوكرانيا، مما أفرز النتائج التالية: وجمهورية مقدونية اليو وسالفيمولدوفا جمهورية و

  أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة استحداث العمالة الالئقة في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية وتعزيز مركزية
 التعميم والتعجيل والدعم السياسي؛وعمليات  اإلنمائية

  ؛بين البلدانزيادة الفرص لالستفادة المتبادلة وإقامة الشبكات 

 ؛تكرارها على نطاق أوسعها من أجل وضع أدوات ومنهجيات واختبار 

 عمل األمم المتحدة، بما في ذلك من خالل تجميع الموارد وتقاسم التكاليف، مما في االتساق وفعالية التكلفة  تعزيز
 .من أجل توحيد األداء يّبين جهود األمم المتحدة

  

 في ، تحققت القيمة المضافة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية08المذكورة في اإلطار وفضالً عن الشراكة  . 002

تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق، التي ترتبط بدورها كمصدر للمعارف والخبرات بشأن  عملية من خالل اإلقليم

ة على على ائتالفات قائم تركيزبال مسائل العمل. وباإلضافة إلى الحفاظ على التحالفات مع منظومة األمم المتحدة

عمل منظمة العمل الدولية بشراكة مع لجنة األمم حول مقاصد أهداف التنمية المستدامة، تالمتمحورة القضايا 

وأُقيمت شراكة ثالثية مع مجلس التعاون جمع البيانات واإلحصاءات.  في مجالالمتحدة االقتصادية ألوروبا 

خبرة التقنية ولتيسير المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال اإلقليمي لغرب البلقان لتوفير ال

في عمل المجلس بشأن الدعامة الثالثة لبرامج اإلصالح االقتصادي والشبكات اإلقليمية الفرعية لتنسيق خدمات 

 التوظيف العامة.

 أمريكا الالتينية والكاريبي 5-1-5

كان ارتفاع البطالة وزيادة السمة غير المنظمة من بين التحديات الرئيسية في منطقة أمريكا الالتينية  . 007

والكاريبي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي ضوء انعدام التجانس فيما بين بلدان المنطقة وداخلها على 

نمائي لتعزيز العمل الالئق في المقاطعات السواء، وضعت منظمة العمل الدولية برامج دون وطنية للتعاون اإل

واألقاليم الفرعية. وأنشأت المنطقة شبكة برامج عمل الئق محلية في أعقاب تجارب ناجحة في العديد  والواليات

من واليات البرازيل. وفي منطقة الكاريبي اإلقليمية الفرعية، وضعت منظمة العمل الدولية نموذجاً ثنائَي الجوانب 

نمائي مرفوقاً باستراتيجية إقليمية فرعية قوية لدعم واستكمال النشاط المضطلع به على المستوى للتعاون اإل

 85القطري.

  

                               
للبرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل هذه اإلجراءات هي متابعة للتوصيات التي اعتمدها التقييم المستقل رفيع المستوى    85

 .8105، مكتب التقييم في منظمة العمل الدولية، جنيف، (8105-8101الدولية، االستراتيجيات واإلجراءات في منطقة الكاريبي )

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_419437.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_419437.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_419437.pdf
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: سياسات التنمية المنتجة من أجل تنمية 8105-8102ووضعت المنطقة ثالث أولويات رئيسية للفترة  . 002

ير المنظم؛ تعزيز معايير العمل شاملة مرفوقةً بوظائف أكثر وأفضل؛ إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غ

وتشكل هذه األولويات أساس خطط وبرامج التعاون اإلنمائي، وتتمشى مع أهداف التنمية  01الدولية وتطبيقها.

المستدامة. ولهذه األولويات كذلك أثر على األطر السياسية اإلقليمية الفرعية، مثل قابلية نقل الضمان االجتماعي 

 .المشتركة الجنوبية السوقوافقت عليه بلدان  كما

ويوفر عدد متزايد من البلدان في المنطقة تمويالً محلياً للعمل مع منظمة العمل الدولية منذ تنفيذ أهداف  . 005

مشاريع منظمة العمل الدولية في مجاالت مثل أشكال العمل  00بلداً  00ل نحو التنمية المستدامة. وحتى اليوم، مو  

والمنشآت المستدامة والحماية االجتماعية واالمتثال في مكان العمل وسياسات  غير المقبولة وإدارة سوق العمل

عزيز ت ترمي إلى العمالة الشاملة. والتمست حكومة كولومبيا المساعدة من منظمة العمل الدولية في عملية رئيسية

 قدرات مراكز التدريب المهني لوضع وتنفيذ مناهج لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

نطقة جهوداً خاصةً لمكافحة عمل األطفال من خالل التزامات مثل المبادرة اإلقليمية لجعل منطقة وبذلت الم . 041

ع وتيرة التقدم نحو لتسري 8104أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي خالية من عمل األطفال، التي أُطلقت في عام 

 مته.أداة تعاون ابتكارية لتعزيز التقدم المحرز واستداووضع  القضاء عليه

 

                               
تشرين  02-00المعتمد في االجتماع اإلقليمي األمريكي الثامن عشر، منظمة العمل الدولية، ليما،  ،إعالن ليمامكتب العمل الدولي:    01

 (.AMRM.18/D.5(Rev.))الوثيقة  8104األول/ أكتوبر 

البرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا ودومينيكا والسلفادور والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو    00

 وأوروغواي.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_314401.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_314401.pdf
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 6الفصل 

 التعاون اإلنمائي: اإلجراءات الناجحة

ا في تحديد الجهود المتعلقة بالتعاون اإلنمائي واستيعابه تستثمر أكثر فأكثرمنظمة العمل الدولية  ما انفكت . 040

هج ناجحة. وتسلط هذه اتباع نُ  من خالل بعبارة أخرى وتقاسمها والتعلم منها من خالل سجل مسار ناجح، أي

قيق نتائج العمل الالئق دعماً ألهداف الجهود الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها منظمة العمل الدولية لتح

التنمية المستدامة. وتقدم كذلك استشرافات حول مجاالت يمكن القيام فيها بتحسينات بهدف زيادة تأثير منظمة العمل 

الدولية وأثرها إلى أقصى حد. وينطبق هذا األمر على سبيل المثال، على المساواة بين الجنسين كقوة دافعة مشتركة 

 ها السياسات.تستند إلي

 تواصل اإلجراءات من أجل المساواة بين الجنسين

ترة تراعي قضايا الجنسين خالل الفالتي بمشاريع منظمة العمل الدولية  فيما يتعلقنسبياً  رغم النتائج السيئة . 048

 8102لوحظت زيادة طفيفة في نسبة تعميم مراعاة قضايا الجنسين في المشاريع منذ عام   8101-8105،0

في المائة  08في المائة إلى  87من  8105-8104نسبة مراعاة قضايا الجنسين في المشاريع في الفترة  )ارتفعت

 المقترحات التي جرى تقييمها خالل هاتين الفترتين(.، من أصل مجموع عدد 8107-8102رة في الفت

لمرأة والرجل لضمان استحداث وظائف أكثر وأفضل ل مطلوب التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدوليةو . 040

على حد سواء. وأشارت عمليات التقييم إلى أنه يجب مواصلة بذل المزيد من الجهود محددة األهداف للتصدي 

للفصل القطاعي والمهني. والواقع أن تدخالت منظمة العمل الدولية المصممة لتحسين مشاركة النساء وتمكين 

ولبة، غير المقمن اإلنجازات في مجاالت الدراسة والعمل الفتيات والفتيان والشابات والشبان من تحقيق المزيد 

مثل مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات ذات الصلة، أثبتت فعاليتها في معالجة النقص 

صنع القرارات في دوائر األعمال والمجتمع. وينبغي ما يرتبط بالشديد في تمثيل النساء إضافةً إلى شواغلهن في

في األجور عبر تشجيع المساواة في األجر عن  بين الجنسينلمنظمة العمل الدولية أن تجدد جهودها لسد الفجوة 

العمل ذي القيمة المتساوية من خالل الشفافية في األجور والتدريب وعمليات تقييم الوظائف غير المنحازة إلى 

ة المالبس صناعمن قبيل جنس من الجنسين. وبالنظر إلى الدور البارز الذي تضطلع به المرأة في قطاعات رئيسية 

منظمة العمل الدولية أن تواصل تعزيز تمثيل أكثر توازناً في الصناعات الرئيسية من في أنشطة غي الجاهزة، ينب

 خالل تزويد القيادات النسائية بالتدريب وضمان تمثيل المرأة في صنع القرارات وفي المناصب القيادية. 

مع التركيز بوجه خاص على ويقدم القسم التالي لمحة عامة عن التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية  . 044

بةاالستدامة. وتستند النتائج  ة الحقوق واالستخدام والحماي -وفقاً للدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق  المبو 

عمليات التقييم والدراسات  المنبثقة عن العديد منإلى مجموعة المعارف  - االجتماعية والحوار االجتماعي

 . 8101عام  منذت وعمليات تقييم األثر التي أجري

 مواصلة ويمكن التقييميةحسن نوعية البي نات أن تُ  عمليات تقييم األثرب بقدر أكبرومن شأن االستعانة  . 045

كثفت منظمة العمل الدولية في اآلونة األخيرة لقد استكشافها فيما يتعلق بالمنهجيات واألطر الزمنية والموارد. و

المنهجي لضمان الجودة الداخلية لعمليات تقييم األثر بغية االستجابة  من التسهيالت في مجال التوجيه واالستعراض

  8.المعنيةفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وغيرها من المعايير للمبادئ التوجيهية ل

                               
 .GB.326/INS/11 الوثيقة   0

 .PFA/8GB.331/ الوثيقة   8

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453886.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/policy/wcms_603265.pdf
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 معايير العمل الدولية  1-1

ر معاييال التعاون اإلنمائي مع تمشىيمزيداً من الزخم للجهود المبذولة لضمان أن  8101أعطى برنامج عام  . 042

الدولية في مجاالت عديدة وأن تشمل مشاريع التعاون اإلنمائي على نحو أكثر انتظاماً إعمال الحقوق المكرسة في 

معايير العمل الدولية. ويكتسي التعاون اإلنمائي أهمية أساسية في تحقيق الطموحات التي حددتها معايير العمل 

لتصديق على معايير العمل الدولية بهدف اون اإلنمائي مهم في تنمية قدرات الدول األعضاء الدولية. كما أن التعا

 (.00وتطبيقها )اإلطار 

 
 70اإلطار  

 توصية منظمة العمل الدولية بشأن  تطبيقساهم ي كيف
  ،(800)رقم  8070فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 

 من أهداف التنمية المستدامة 0-0الغاية  تحقيقفي 

بلداً لوضع أو تنقيح السياسات وتشريعات  11 ودي، دعمت منظمة العمل الدولية جهجهود التعاون اإلنمائ في إطار
وضع العمال من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. واستخدمت العمل وإلدراج بنود عدم التمييز فيها فيما يتعلق ب

لدعم حقوق العمال من النساء والرجال الذين عانوا من هذا  العمل معيار 1ية ومحاكم عمل على األقلأربع محاكم صناع
بلداً في إدراج احتياجات عالم  32التمييز على أساس وضعهم الفعلي أو المتصّور. ونجحت الهيئات المكونة في أكثر من 

 العمل في الخطط االستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية. 

االستشارة والكشف الطوعيين. وفي عام ن زيادة إقبال العمال من النساء والرجال على وأسفر التعاون اإلنمائي ع
مليون عامل الختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وبلغ عدد المصابين بفيروس نقص  1.1، خضع أكثر من 2211

هذا ، وأحيلوا لتلقي العالج، وممن خضعوا لالختبار في المائة 1.5عامالً أي بنسبة  17 773المناعة البشرية ما مجموعه 
 /من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية 3-3هو أحد المعالم المهمة نحو تحقيق الغاية 

 2 .2232باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام  اإليدز

وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي،  فعلى سبيل المثال، اسُتحدثت في مالوي وموزامبيق وجنوب أفريقيا
 51المساواة بين الجنسين، وتستأثر النساء بنسبة ولتمكين االقتصادي لمبادرات اوظيفًة نتيجة  15 858وظائف بلغ عددها 

 في المائة من مجموع المستفيدين.

واي وبيا وهايتي وهندوراس وكينيا وبارا وإثي المتعددة القوميات بوليفيا دولة منظمة العمل الدولية فيلوأظهر مشروع 
 ماللعلوالسنغال، أن التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان العمل هو إجراء مربح لدوائر األعمال و

 أسهم بشكل  ير مباشر في تحسين العالقات بين نقابات العمال ودوائر األعمال. أنه كما، سواء بسواء

3 
 انظر:   1

ILO: HIV and AIDS and Labour Rights: A Handbook for Judges and Legal Professionals, International Labour 
Office, Geneva, 2015. 

 انظر:   2
UNAIDS and ILO: Voluntary Confidential Counselling and HIV Testing for Workers, Report, International Labour 
Office, Geneva, 2016. 

 انظر:   3
ILO: Strengthening HIV Prevention, Care, Treatment and Social Protection in the World of Work: Final Evaluation 
Summary of the project GLO/13/06/OPE, International Labour Office, Geneva, 2016. 

  

منظمة العمل الدولية باعتبارها منظمة تضع المعايير، بأساس متين قائم على الحقوق يمكن أن تجد  وتتمتع . 047

معايير لربط التعاون اإلنمائي ب الحثيثةجهود ال ولقد تواصلت. تستند إليهانقطةً مرجعية عملياً فيه جميع األنشطة 

رئيسي الهدف ال . وفي المجاالت التقنية التي ال يكونالمعنيةالعمل الدولية ولتعميم هذه المعايير في المشاريع 

س يسلط الضوء بشكل كاف  على أساال هو تعزيز معايير العمل الدولية في حد ذاتها، غالباً ما فيها بعينه لمشروع 

 يُضيع فرصة تحديد األثر فيما يتعلق بإعمال الحقوق في العمل على أرض الواقع. وضع المعايير، مما

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_228498.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_583880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_493775.pdf
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 2232اكات ترسم معالم برنامج عام شرالمعايير وال

بتكارية فرصاً جديدةً إلشراك جهات من القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون بين االعمل التتيح وسائل  . 042

ية تحقيق المبادئ والحقوق األساسالسعي إلى بلدان الجنوب والحوار السياسي في مختلف األقاليم بغية مواصلة 

مت شراكات . وباإلضافة إلى المجموعات متعددة أصحاب المصلحة، أُقي8101في العمل بموجب برنامج عام 

وشبكة األعمال  األطفالمنصة عمل مع الشركات وشبكات قطاع األعمال )وذلك  ،جديدة مع القطاع الخاص

العالمية من أجل أرضيات الحماية االجتماعية والصفقة العالمية الجديدة والشبكة المعنية باإلعاقة وشبكة العمل 

والتقليدية التزاماً متواصالً من جميع األطراف وإرادةً ري(. ويتطلب تواصل نجاح وسائل العمل الجديدة بالج

سياسيةً قويةً. وعليه، أُعيد التأكيد على االلتزام الدولي بالقضاء على عمل األطفال في المؤتمر العالمي الرابع بشأن 

تتم الذي اخُ و 8107رس في تشرين الثاني/ نوفمبر الذي ُعقد في بوينس إي ،القضاء المطرد على عمل األطفال

تعهد  011 قرابة باعتماد إعالن بوينس إيرس الذي ينص على المبادئ واإلجراءات التي يتعين اتخاذها، بما يشمل

 باتخاذ خطوات ملموسة نحو القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري وتوليد العمالة الجيدة لفائدة الشباب. 

 حقوقالتجاوب واستخالص الدروس: استراتيجية متكاملة بشأن ال

، ناجحة في التعاون اإلنمائيالهج نُ المستخلصة والدروس البُذلت في السنوات األخيرة جهود متزايدة إلدراج  . 045

لتصدي لألسباب الجذرية االجتماعية واالقتصادية لالستغالل واالستضعاف. ولهذا الغرض، لأولي اهتمام أكبر و

. المتكافلو ساسية في العمل وتعزز طابعها المتعاضدُوضعت استراتيجية متكاملة تشمل جميع المبادئ والحقوق األ

 ت، وافق مؤتمر العمل الدولي على هذه االستراتيجية وأيد استمرارها. وبناء على ذلك، أُدرج8107وفي عام 

مل عمل األطفال والعل تتصدىعناصر عدم التمييز والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في استراتيجيات 

  0صحيح.الجبري، والعكس 

وآليات  للتفتيش العم ام في ضمان نتائج مستدامة من خالل نظم متينةهالسديدة بدور  اإلدارةوتقوم اتفاقيات  . 051

ثالثية وسياسات نشطة لسوق العمل. واتبعت منظمة العمل الدولية نَهجاً أكثر شموليةً من خالل توسيع ال المشاورات

مساعدتها التقنية بشأن اإلصالح القانوني والحوار االجتماعي وصنع السياسات، إلى جانب بناء نطاق وتعزيز 

نفيذ ت نطاق العامة ومنظمات الشركاء االجتماعيين. وعلى مستوى المجتمع المحلي، جرى توسيع اإلداراتقدرات 

ن القطاعات والتعاون، خاصة في دعم األنشطة المشتركة بي يهدف إلى هووالنهج المتكامل القائم على المناطق: 

أثره  بفضل ،اتمجال مكافحة عمل األطفال. ويُفضل هذا النهج في الوقت الراهن مقارنة بالنهج القائم على القطاع

 التمكيني والمضاعف على المجتمعات المحلية. 

 التعاون اإلنمائي يساعد على تطبيق توصيات هيئات اإلشراف 

هيئات  يقاتتعلتنفيذ تيسير اإلنمائي من خالل مشاريع تهدف بالتحديد إلى  برز مجال محتمل جديد للتعاون . 050

بشأن االتفاقيات المصدق عليها، بطلب من الدول األعضاء المعنية. وينطبق في منظمة العمل الدولية اإلشراف 

اراغواي فلبين وبعلى أرمينيا وكابو فيردي والسلفادور وغواتيماال ومنغوليا وميانمار وبنما وباكستان والر األم

رية من نظ اً اإلدماج الفعال لمعايير العمل الدولية في التعاون اإلنمائي، جزء يشكلوقطر وتايلند. وبشكل أعم، 

الواجبات وصياغة معالم مرجعية ومؤشرات مقابلة مستمدة ومنظمة العمل الدولية بشأن التغيير إلعمال الحقوق 

 د والمتابعة من خالل هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية.، ولضمان الرصالمعنيةمن أحكام المعايير 

، طوعية وال تتوخى 8101وتجدر اإلشارة إلى أن آليات المتابعة واإلبالغ المتفق عليها بموجب برنامج عام  . 058

 ةيهيئات الرصد المؤسس فإنآليات إلجراء استعراض مستقل أو تقديم توصيات مباشرة للدول. وعليه،  أن تكون

يمكن أن . والعملية على إجراًء للمساءلةتضيف الصكوك الدولية الملزمة قانوناً مثل معايير العمل الدولية،  بشأن

ي، ساسية لنتائج التعاون اإلنمائاألمعالم التكون تقارير هيئات اإلشراف بمثابة مؤشرات لقياس التقدم المحرز و

 بإعمال الحقوق على أرض الواقع.دعماً لتقييم النتائج وتأثير المشاريع فيما يتعلق 

  

                               
 ، جنيف.8107، مؤتمر العمل الدولي، قرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن المبادئ والحقوق األساسية في العملانظر     0

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561892.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561892.pdf
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 74اإلطار  

 8077برنامج العمل العالمي بشأن عمل األطفال لعام 

مكافحة في درات حيوية لتسريع وتيرة التقدم معارف وق ،2211أنشأ برنامج العمل العالمي بشأن عمل األطفال لعام 
 أقاليم.  5بلداً في  12في ، والعمل الجبري عمل األطفال عند االقتضاء

 :ما يلي الناجحة الحديثة مستخلصةالدروس النتائج والستراتيجيات وواالوتشمل النهج 

هم أشخاص ، وبطال"األمن يسمون " وأتاح بناء قدرات: حدد المشروع االستراتيجية للمستفيدين المستهدفين الخيارات
م أنه من شأن بناء قدرات أفراد يتالدروس المستخلصة  أهم ويفيد أحدلديهم التزامات شخصية قوية بمكافحة عمل األطفال. 

 اختيارهم بعناية أن يكون له أثر كبير على مستويات الملكية الوطنية لمبادرات عمل األطفال في بلد معين. 

 2211ام : مّكن برنامج العمل العالمي بشأن عمل األطفال لعالطرائق االبتكارية إلجراء بحوث بشأن عمل األطفال
ى عمل األطفال عل لكامل أثرها من خالل النظر في أثر السياسات العامة دون الحاجة إلى القيام بعمليات تقييم قياس من

أن بناء قدرات الجامعات الوطنية والمنظمات البحثية  ير الهادفة للربح لجمع وتحليل البيانات المتعلقة  كماوجه التحديد. 
 .2211ة التي أُرسيت بموجب برنامج العمل العالمي بشأن عمل األطفال لعام يدالممارسات الج بعمل األطفال، هو أيضاً من

لتوجيه  نشئأالذي  ،: عزز ائتالف أصحاب المصلحة المتعددينالوطنيين ةزيادة التنسيق بين أصحاب المصلح تشجيع
منظمًة معنية  32لدى أكثر من  األمورتولي زمام البحوث بشأن عمل األطفال في العمل المنزلي في هايتي، اإلحساس ب

 بالعملية وبالنتائج المحققة، وساهم ثلثها بالفعل في تمويل الدراسة.

  

 العمالة 1-2

مشاريع وبرامج التعاون اإلنمائي دعماً للنهوض بالعمالة أساسيةً في مساعدة  تخالل العقد الماضي، كان . 050

حداث لمؤدية إلى استاألقاليم، على تصميم وتنفيذ السياسات ا في جميعلمنظمة العمل الدولية الهيئات المكونة 

نظيم تتعزيز تنمية المهارات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل تنمية التعاونيات وروح الوظائف و

رة، يوتقوية سياسات سوق العمل النشطة. وفي فترة السنتين األخ ة، وإطالق برامج استثمارية كثيفة العمالالمشاريع

ن منخفضة الدخل في دولة عضواً بوضع واستهالل سياسات عمالة وطنية شاملة، خاصةً في البلدا 05قامت 

من  . واستفادت المؤسساتاألساسية والمحيط الهادئ حيث تأثرت األسواق بانخفاض أسعار السلع أفريقيا وآسيا

لشباب والنساء والمجموعات المستضعفة. وترد ، خاصةً ااألفراد وعادت بدورها بالفائدة علىجهود تنمية القدرات 

 الدروس المستخلصة األساسية أدناه.

  يةالحوار االجتماعي والبحوث القائمة على الّبينات أساس
  ةلوضع سياسات العمال

 تمكين الهيئات المكونة من المشاركة في ، فيالعمالة المتعلقة بسياسة النهج الفعالة للمشاريع يتمثل أحد . 054

( من خالل البحوث وبناء 088)رقم  0524اتفاقية سياسة العمالة،  تتمحور حولسات شاملة للعمالة تصميم سيا

الوطنية على فرص أكبر للنجاح عندما تشمل مجموعةً  ةوتنطوي خطط العمال 4القدرات والحوار االجتماعي.

واسعةً من الوكاالت وأصحاب المصلحة، بما في ذلك على المستوى المحلي. ومن شأن التعاون المشترك بين 

برامج جديدة للعمالة. وتجلى ذلك في من أجل الوزارات أن يسهل حشد موارد الشركاء المحليين وشركاء التنمية 

ي مواجهة فلم يكلل دائماً بالنجاح اريكا والمغرب وموزامبيق. غير أن دعم تطبيق سياسات جديدة أذربيجان وكوست

 مقاومة التغيير أو العقلية المتقوقعة أو عدم كفاية القدرة على التنفيذ.

  

                               
 انظر:   4

ILO: Social dialogue interventions: What works and why? Lessons learned from a synthesis review 2013–2016, 

International Labour Office, Geneva, 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
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 الجمع بين المشاريع النموذجية المحلية وإصالحات سياسات االستثمار الوطنية 

العمالة لمنظمة العمل الدولية إلى التأثير في استراتيجيات وبرامج االستثمار تهدف نُهج االستثمار كثيف  . 055

 وينطوي ذلك عادةً على أنشطة بناء القدرات وتطوير السياسات 5الوطنية القائمة بغية زيادة تحقيق نتائج العمالة.

آت والعمال. محلية والمنشمع المسؤولين الحكوميين، وتحسينات في البنى التحتية تشارك فيها السلطات ال بالعمل

ميزانياتها  خالل وغالباً ما تؤدي هذه المشاريع إلى قيام الحكومات بتكرار هذا النهج على الصعيد الوطني من

فيدين على الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمست الوطنية. وتبين التجارب أن البرامج كثيفة العمالة ال تؤثر إيجابياً 

ية التحتية تطوير البن حيثما يؤدي ، على سبيل المثالعلى نطاق أوسعاط االقتصادي فحسب، بل تحفز كذلك النش

الوصول إلى األسواق. وكان هذه النهج فعاالً في سياقات مختلفة، بما يشمل  إلى تسهيل من خالل مشروع معين

لنفع على لمشاريع باالمجتمعات المستضيفة لالجئين، حيث عادت هذه اوالبلدان متوسطة الدخل مثل جنوب أفريقيا 

 (. 01اإلطار ( على حد سواء المجتمعات المحلية والسكان الالجئين

 ترسي  تنمية المهارات داخل المؤسسات الوطنية واستكمالها 
 بالتدابير األخرى لسوق العمل 

سياسات الكانت أكثر مشاريع منظمة العمل الدولية نجاحاً في تنمية المهارات، تلك التي توفر دعماً لصياغة  . 052

 2والتشريعات ولِنُظم ومؤسسات التدريب المنظ م، خاصةً عندما تستجيب الحتياجات الشباب والفقراء والمهمشين.

ها لفترة وجيزة ، التي يدوم العديد منينوالمهني ينالتعليم التقنيوبيد أن تجربة المشاريع التي تستهدف نظم التدريب 

 7األدوات الجديدة. طبيقالدعم التقني في ت درجة أكبر منستلزم تم زيادة قدرات هذه النظأن فقط، تشير إلى 

وترسخت تنمية القدرات بنجاح كذلك في األنشطة التي تحسن القدرة على توليد فرص العمل والدخل لفائدة العاملين 

تمكين لالتدريب من أجل اخلَُص تقييم أثر مشروع بشأن فلقد في االقتصاد غير المنظم والمجتمعات الريفية: 

رفاه  زوعز ةكبير زيادةفي زمبابوي، إلى أن البرنامج أفضى إلى زيادة دخل المستفيدين  االقتصادي الريفي

  2األطفال وخفف من نفقات الرعاية الصحية.

 الجهود المبذولة في مجال عمالة الشباب تستلزم تنسيقًا 
 متعدد أصحاب المصلحة

تجمع بين المساعدة  ةومحلي ةوطنيالجوانب وذات دوافع  ةمتعدد اً مشاريع عمالة الشباب الناجحة نُهج دعمت . 057

المباشرة لزيادة قابلية استخدام األفراد من خالل أنشطة مولدة للدخل للشابات والشبان، وبين الدعم السياسي 

ة موتعتمد الدول األعضاء بصورة متزايدة على األطر السياسية الوطنية القائ 5والتوعية على المستوى الوطني.

لوطني على الصعيد ا ةلتعميم أهداف عمالة الشباب، غير أنه يلزم تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلح

 تثمارعلى زيادة االسمنظمة العمل الدولية وشركاء التنمية  ودأبتيات وتعزيز األثر. لوالدولي لتوسيع نطاق العم

ال.يذ القرارات على نحو مستنعمليات تقييم صارمة لعمالة الشباب بغية ضمان اتخافي   ر وفع 

  

                               
 انظر   5

ILO: Decent work results of ILO employment promotion interventions: Lessons learned from evaluations, 2003–

2013: Summary of findings, International Labour Office, Geneva, 2014. 

 انظر:   2
ILO: Independent evaluation of the ILO’s strategy and actions for skills development for jobs and growth, 2010–

2015, International Labour Office, Geneva, 2016. 

 انظر:   7
ILO: Decent Work Results and Effectiveness of ILO Operations: A meta-analysis of development cooperation 

evaluations 2013–16, International Labour Office, Geneva, 2018 (forthcoming/EVAL). 

 : انظر    2
ILO: Impact Evaluation of Training for Rural Economic Empowerment, targeted towards young people in 

Zimbabwe, International Labour Office, Geneva, 2017 (forthcoming). 

 .من أجل تحسين نتائج سوق العمل للشباب: استعراض منهجي التدخالتانظر    5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_324772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_324772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_532851.pdf
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_327595/lang--en/index.htm
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 تعزيز قدرات الشركاء المنفذين

ل قدرات شركاء التنفيذ. ويمث الرامية إلى تعزيزثَبُتت جدوى برامج تنمية المنشآت لمنظمة العمل الدولية  . 052

تمكين منظمات أصحاب العمل من التأثير في السياسات، وسيلة فعالة لضمان القدرة التنافسية لبعض القطاعات 

ترويج  على نجاعته في -بدل االكتفاء بتمويل تدخالتها  -االقتصادية. وبرهن العمل بشراكة مع المنظمات الوطنية 

ساط الشباب في كينيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. ومك ن هذا النهج الشركاء ثقافة تنظيم المشاريع في أو

نُهج في عملياتهم وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز مهارات أصحاب المشاريع الشباب الدوات واألمن تعميم 

روح  في تشجيع مجدياً واستحداث وظائف جديدة. ولوحظت نتائج مماثلة في المنشآت التعاونية التي أظهرت دوراً 

تنظيم المشاريع على مستوى القاعدة الشعبية. بيد أنه يتعين أن يقترن تشجيع روح تنظيم المشاريع ببذل جهود 

 للتأثير في بيئة األعمال وضمان نجاعتها لفائدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 على المشاريع المنّظمةنهج متكامل إلضفاء السمة 

نا فاسو في بوركي مؤسسات التمويل بالغ الصغرسلط العمل مع ء السمة المنظمة، حيثما يتعلق األمر بإضفا . 055

ة في البرامج الحكومي المنظمة على المنشآت،السمة  إدماج إضفاءأكبر عند  ذات تأثيرعلى نتائج  والهند الضوء

 منافع إضفاء السمة المنظمة.تزيد التي تُخفض تكاليف أو 
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 من أهداف التنمية المستدامة 0-2هار وتحقيق الغاية داألعمال من االزتمكين دوائر 

ال يقتصر االلتزام بأهداف التنمية المستدامة على الشركات الدولية الكبرى. وتقوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور 
برنامج البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة لمنظمة العمل  .  ويساعد3-8تحقيق الغاية دعماً لمحرك رئيسي لخلق الوظائف 

الدولية على تهيئة فرص متكافئة لفائدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل تخفيف األعباء البيروقراطية وتعزيز قدرات 
ة. وحققت متوسطالهيئات المكونة على صيا ة وتنفيذ ورصد اإلصالحات في السياسات المتعلقة بالمنشـآت الصغيرة وال

 النتائج التالية:  ،التوعية والمتابعة بشأن برنامج البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة أنشطة

 لمتعددة القوميات ابوليفيا دولة تغييرات تشريعية تشمل مراجعة التشريعات القائمة أو اعتماد تشريعات جديدة )أرمينيا و
جمهورية مقدونية و ووبير الجبل األسود ونيكارا واووفا مولدجمهورية ووإكوادور وهندوراس والمكسيك 
 اليو وسالفية السابقة وطاجيكستان( 

  إنشاء أفرقة عمل ومجالس من فئات مختلفة  -تغييرات تنظيمية ومؤسسية 

  ؛ نظم جديدة لتحصيل الضرائب؛ هيئة واحدة جديدة لتحصيل ضرائب الشركاتتخفيض تكاليف األعمال مثل معدالت
الوقت بفضل تبسيط إجراءات تسجيل األعمال والحصول على التراخيص؛ تخفيف أعباء التفتيش  إدخارائب؛ الضر

 وزيادة عدد الشركات المسجلة.

  

 من أهداف التنمية المستدامة  1والهدف  8العمل سعيًا إلى تحقيق الهدف 

المنشآت عنصراً هاماً من عناصر العمل و العمالة تشكل المعارف المكتسبة من تصميم وتنفيذ برامج تنمية . 021

الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج من أهداف التنمية المستدامة، كما هو مبين في  2سعياً إلى تحقيق الهدف 

، ة(. وسيركز التعاون اإلنمائي المستقبلي لتعزيز العمال08األمم المتحدة اإلنمائي بشأن هذا الهدف )انظر اإلطار 

 أسواق العمل المتغيرة. وسيساهم لمواجهة إلعداد الشباب همبتكار في استراتيجيات عمالة الشباب ومهاراتعلى اال

تعزيز توفير إدارات االستخدام وسياسات سوق العمل النشطة لفائدة الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

األمم  شبكةن الوظائف الالئقة للشباب ووتوفر المبادرة العالمية بشأ  2.00-2والغاية   501-2في تحقيق الغاية 

 ،جه التآزرواإلطار لمزيد من اتساق السياسات وأ ،النهوض بالشباب من أجل المشتركة بين الوكاالت المتحدة

من أهداف  4. وستستند برامج تنمية المهارات التي تدعم تحقيق الهدف 08ب - 2وستساهم كذلك في تحقيق الغاية 

التعليم الجيد، إلى استراتيجية مجموعة العشرين التي وضعتها منظمة العمل الدولية في  التنمية المستدامة بشأن

                               
فيهم الشأأأباب واألشأأأخاص  ، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النسأأأاء والرجال، بمن8101بحلول عام "   01

 "ذوو اإلعاقة، والمساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

 "، الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.8181بحلول عام "   00

الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة  وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لعمالة الشباب وتنفيذ، 8181 بحلول عام "   08

 " العمل الدولية.
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وستركز برامج التعاون اإلنمائي على االعتراف بالمهارات،  00بناًء على طلب قادة مجموعة العشرين. 8101عام 

مل امج الرائد بشأن فرص العالبرنبما في ذلك لفائدة العائدين، وإدماج العمال المهاجرين. وسيجري توسيع نطاق 

من خطة تنفيذ منظمة العمل الدولية لدعم الترويج لتوصية  بوصفه جزءاً من أجل السالم والقدرة على الصمود 

(، استناداً إلى الدروس المستخلصة 815)رقم  8107العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 

 04ت والكوارث.من البلدان المتضررة من النزاعا
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 زامبيا: نحو نمو اقتصادي شامل ومتنوع ومستدام ووظائف خضراء الئقة

. ور م انخفاض أسعار النحاس 2232تطمح زامبيا إلى أن تصبح بلداً متوسَط الدخل ينعم بالرفاهية بحلول عام 
ياً للبلد نموه إيجاباإلجمالي  الناتج المحلي وأوجه عجز خانقة في إمدادات الكهرباء تؤثر على النشاط االقتصادي، واصل

 ير أنه عاجز عن ترجمته إلى وظائف أو إلى الحد من الفقر بدرجة كبيرة. وتشكل الصناعات االستخراجية محركاً للقسم 
في بعض الحاالت تكاليف  اي تخلف ممارسات األعمال المتصلة بهتتعدين النحاس، ال صناعة األكبر من النمو، خاصةً 

 هالذي قادت ،برنامج فرص العمل المراعية للبيئة في زامبيا قّدم، 2213بيئية ضخمة ألجيال الحاضر والمستقبل. ومنذ عام 
د تنمية القطاع الخاص في قطاع تشييفي تيسير  احكومة زامبيالدعم إلى  منظمة العمل الدولية بالتعاون مع األمم المتحدة،

 عزيز نمو أخضر شامل واستحداث وظائف خضراء الئقة، خاصًة لفائدة الشباب والنساء.المباني لت

. وساعد على تدريب وبناء قدرات 2217مستفيداً بحلول حزيران/ يونيه  11 328وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 
غيرة وبالغة الصغر في قطاع متوسطة وصموا بدورهم خدمات لمنشآت من مقدمي خدمات األعمال، الذين قدّ  222أكثر من 

والمنتجات  البناء موادالخشب المستدام و حوليومنتجي وم زارعيمنشأَة، بما يشمل  3 721تشييد المباني بلغ عددها 
مات التمويل وخدل الوصول إلى صغيرة وبالغة الصغر بفضالمتوسطة واللمنشآت هذه ا وكان من شأن. الخضراءوالخدمات 

، هاوسعتوعلى مشاريعها السمة المنظمة أن أضفت ، فضالً عن تحسين بيئة أعمال خضراء السوققطاع األعمال وعالقات 
وظيفة خضراء من خالل تحسين  2 511من الوظائف الخضراء الالئقة الجديدة وحسنت نوعية وظيفة  3 322إذ استحدثت 

 السالمة والصحة المهنيتين والحماية االجتماعية والتزام أفضل بقانون العمل.

 ، ما انفكوزيادة أثره وكجزء من المرحلة األخيرة من البرنامج وبهدف ضمان استدامته في قطاع تشييد المباني
في تحسين اإلحصاءات االقتصادية والحسابات واألدوات يدعم وزارة المالية ووزارة تخطيط التنمية الوطنية  البرنامج

لمحلية الستثمارات المالية اابغية تقييم وتوجيه إمكانيات  العمالةتوقعات لالوطنية. فضالً عن ذلك، سيجري وضع نموذج 
 .في استحداث العمالة واألجنبية المباشرة

  

 الحماية االجتماعية  1-3

 برنامج التنميةفي أولوية عالية 

أُثيرت مسألة الحماية االجتماعية في برنامج التنمية العالمي. وفي سياق إطالق مبادرة الحد األدنى من  . 020

، واعتماد الحق 8100، واعتماد استراتيجية ذات بعدين في عام 8115الحماية االجتماعية لألمم المتحدة في عام 

مة العمل الدولية واليةً لدعم وضع (، ُمنحت منظ818)رقم  8108لتوصية أرضيات الحماية االجتماعية، 

ضمانات أساسية للحماية االجتماعية للجميع )البعد األفقي(، والقيام في الوقت نفسه بالنهوض تدريجياً بمستويات 

أعلى من الحماية مسترشدة بمعايير الضمان االجتماعي المحدثة لمنظمة العمل الدولية )البعد العمودي(. وفي 

ترف بالحماية االجتماعية على أنها أداة أساسية للقضاء على الفقر والحد من أوجه انعدام ، يُع8101برنامج عام 

من أهداف التنمية المستدامة بصفة خاصة:  0-0المساواة. وتلتزم منظمة العمل الدولية بدعم تحقيق الغاية 

غطية د دنيا لها، وتحقيق ت"استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدو

 05صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام".

                               
 انظر:   00

ILO: A skilled workforce for strong, sustainable and balanced growth, International Labour Office, Geneva, 2010. 

 انظر:   04
ILO: Independent Thematic Evaluation of the ILO’s Work in Post-Conflict, Fragile and Disaster-Affected 

Countries: Past, Present and Future, Volume 1 Full Report, International Labour Office, Geneva, 2015. 

بشأأأن اإلقرار بأعمال  4-5بشأأأن التغطية الصأأحية الشأأاملة؛ الغاية  2-0من األهداف األخرى المتصأألة بالحماية االجتماعية: الغاية    05

بشأأأأأأأن سأأأأأأياسأأأأأأات الحماية  4-01بشأأأأأأأن العمالة الكاملة والمنتجة؛ الغاية  5-2المنزلية غير مدفوعة األجر؛ الغاية الرعاية واألعمال 

 االجتماعية لتحقيق قدر أكبر من المساواة.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_151966.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
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البلدان بلداً من  01الحماية االجتماعية توسعاً هائالً في نطاقها في أكثر من  ، شهدتالعقد الماضيفي و . 028

ج همن النُ  مجدية بالفعل. وثمة حاجة إلى مزيدالشاملة ب ين أن الحماية االجتماعية  ممامنخفضة ومتوسطة الدخل، 

 االبتكارية لتوسيع نطاق هذه التغطية بقدر أكبر.

 النتائج في البلدان 

، ركزت منظمة العمل الدولية على وضع نظم وأرضيات مكيفة للحماية 8107-8102خالل الفترة  . 020

دولةً عضواً. ويشمل ذلك دعم وضع استراتيجيات وطنية للحماية االجتماعية من  28االجتماعية في أكثر من 

لى خاص عبشكل دعم تصميم النظم، مع التركيز  ؛استخدام منهجية الحوار الوطني القائمة على التقييم :اللخ

ن في االقتصاد غير ين والعمال المنزليين والعاملين والالجئيالمجموعات غير المشمولة )مثل العمال المهاجر

 ؛المساعدة على صياغة أطر قانونية ؛وخة(المنظم(، والمجاالت ذات األولوية )الصحة والبطالة ومعاشات الشيخ

تحسين اإلدارة السديدة. وأدى هذا النهج التدريجي إلى إحراز نتائج ملموسة  ؛دعم تنفيذ نظم الحماية االجتماعية

بلداً في  00مثل اعتماد استراتيجيات أو إصالحات أو أطر أو خطط تنفيذ وطنية في مجال الحماية االجتماعية )

بلداً( وتحسين تسيير الشؤون  00بلدان( وتنفيذ نظم جديدة أو منق حة ) 7تشريعات )ال( واعتماد 8107-8102الفترة 

بلداً(. وتتسم نظم الحماية االجتماعية، بما  07اإلدارية والمالية، بما يشمل التنسيق أو الرصد وتقييم النظم القائمة )

باالستدامة إذ تسترشد بمعايير العمل الدولية على  ،ةفي ذلك األرضيات التي أُنشئت بدعم من منظمة العمل الدولي

محلية )الضرائب واالشتراكات االجتماعية(، الموارد الأساس توافق وطني واسع ومشاركة ثالثية بتمويل من 

 المكرسة في القانون والخاضعة لمبادئ اإلدارة السديدة.

 على التعاون اإلنمائي  يركز البرنامج الرائد

لرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية االجتماعية للجميع، الهيئات المكونة في يدعم البرنامج ا . 024

 .المعنيةوالمساهمة في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة  818إنفاذ التوصية رقم 

ي: قويجمع البرنامج مشاريع التعاون اإلنمائي ويضم مجموعة واسعة من الشركاء، مما يؤدي إلى تأثير حقي . 025

 04أجرى بعد سنتين فقط من التنفيذ، و، 8181-8102بلداً من البلدان المستهدفة التي ُحددت للفترة  80من أصل 

ان قوانين اعتمدت ستة بلد ؛خمسة بلدان منها استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية تبلداً تغييرات مؤسسية: اعتمد

حسنت ثمانية بلدان عملياتها في مجال الحماية  ؛العمل الدوليةمنظمة للحماية االجتماعية تمشياً مع معايير 

التركيز داخل البلدان عن طريق مشاريع مواضيعية مشتركة بين البلدان مثل مشاريع  هذا االجتماعية. ويُستكمل

اية ق حموبشأن توسيع نطا ،بشأن الحماية االجتماعية للمهاجرين في أنشطة اقتصادية إقليمية مختارة في أفريقيا

 جنوب شرق آسيا. أممرابطة الصحة االجتماعية في بلدان 

واستناداً إلى تجارب قطرية ومواضيعية، تستحدث المعارف والمنهجيات واألدوات ويجري تقاسمها مع  . 022

الدول األعضاء. ويجري وضع نموذج للخدمة يخصص لنشر الخبرات في الوقت المناسب استجابةً لطلب الهيئات 

ئج واألثر على مدى عدة سنوات، مما المكونة. ويُقاس أثر مشاريع منظمة العمل الدولية باستخدام أداة لقياس النتا

يقدم دليالً على مساهمة منظمة العمل الدولية في أهداف التنمية المستدامة بشأن الحماية االجتماعية. وتقوم هذه 

تنمية الحماية مجال دارة المعارف تساعد على فهم أفضل لإلجراءات الناجعة في إلأداة األداة كذلك بوظيفة 

 02االجتماعية.

 ت االبتكاريةالشراكا

اية لحمارضيات أل نافذة هج شراكات ابتكارية من خالل استحداثشرعت منظمة العمل الدولية في اعتماد نُ  . 027

االجتماعية في إطار الصندوق السياساتي المشترك لألمم المتحدة لدعم البرامج المشتركة لألمم المتحدة وتوحيد 

دوق ، يعمل الصنمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمع  نوبالتعاواألداء بشأن أرضيات الحماية االجتماعية. 

تقوم على التحويالت النقدية إلى نظم أكثر استدامةً. وأطلق مشروع إنسانية هج على تيسير االنتقال من نُ  أيضاً 

شرعت في حمالت الستثارة الوعي والتواصل بشأن الحماية جمعية  تعاون معالتجريبي للتمويل التضامني ب

ن باألفعال الخيرية وقادة القطاع الخاص لدعم وضع نظم وأرضيات الحماية يالقائم مناالجتماعية لتعبئة الموارد 

 االجتماعية.

                               
 انظر:   02

ILO: Independent evaluation of the ILO’s strategy and actions for creating and extending social protection floors, 

2012–2017, International Labour Office, Geneva, 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
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 توسيع نطاق الضمان االجتماعي في كمبوديا

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي في كمبوديا بالتشاور نظام التأمين االجتماعي  2211في أواخر عام  استهل
إعانات إجازة األمومة كذلك مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. وباإلضافة إلى التأمين الصحي، أُدرجت 

 قرابة عامل في النظام ويحصل حالياً  112 222، ُسجل نحو 2217وإعانات اإلجازة المرضية. وفي آب/ أ سطس 
مليون عضو في الصندوق  1.1ية شهرياً من خالل هذا النظام. ويتوقع أن يسجل صحعامل على الخدمات ال 122 222

الصندوق العمال الذين يوجدون حالياً في العمالة  ير  سيطاول، 2218 .وابتداًء من كانون الثاني/ يناير2217 بحلول نهاية
على وضع النظام من خالل دراسات الجدوى والخدمات االستشارية بشأن  ةاعد منظمة العمل الدولية الحكومسالمنظمة. وت

 ف مشاريع التعاون اإلنمائي.لالتصميم العملي عن طريق مخت

  

 الحوار االجتماعي 1-1

 هدف ووسيلة على حد سواء 

منظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل وجود ة األساسية لمنظمة العمل الدولية على يتوقف تحقيق المهم . 022

لزم هذا سليم. ويستأداء متين ذي ثالثي ستقلة وذات صفة تمثيلية قادرة على القيام بدور كامل في نظام مقوية و

األمر دعماً متواصالً عن طريق تنمية القدرات وغيرها من أشكال المساعدة لفائدة اإلدارات الحكومية والشركاء 

د سواء. ويمثل التعاون اإلنمائي والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدولية االجتماعيين على ح

هدفاً مكرساً لمشاريع منظمة العمل الدولية وأداة إلشراك الهيئات المكونة وتحقيق النتائج في المجاالت السياسية 

 07األخرى.

 تقوية القدرات المؤسسية

 ،الجتماعي باعتباره هدفاً من األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدوليةالسعي إلى تعزيز الحوار ا ما انفك . 025

تقوية منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وغيرها من المؤسسات، بما يشمل في الغالب من خالل مستمراً 

تفتيش العمل وآليات تسوية نزاعات العمل والهيئات القطاعية ومؤسسات المفاوضة  وهيئاتإدارات العمل 

. وجرى تقديم الدعم آلليات الحوار االجتماعي الثالثية الثالثي والمؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي الجماعية

 نشآت. الوطني واإلقليمي والقطاعي والمحلي وعلى مستوى الم ىوالثنائية المتعددة على المستو

 
 72اإلطار  

 تحسين نظم تسوية نزاعات العمل في بلدان البلقان

في جمهورية مقدونية اليو وسالفية السابقة، وضع آلية للتسوية الودية لنزاعات العمل. دعمت منظمة العمل الدولية 
سوية اإلصالحات التشريعية بشأن ت ؛المجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني :وهي تستند إلى إنجازات سابقة في البلد مثل

تعزيز قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. وأفضى ذلك إلى إنشاء لجنة ثالثية معنية  ؛نزاعات العمل
بين. واستحدث البلد كذلك نظاماً للمعلومات ترخيصاً لفائدة الموّفقين المدر   12ترخيصاً من أصل  52بالتراخيص، أصدرت 

، في حين شجعت حملة دعائية التوفيق في النزاعات. وُيروج اليوم في البلد للتسوية الودية في نزاعات وإدارة الحاالت
 العمل كجزء من عمليات المفاوضة االجتماعية.

وعلى المستوى اإلقليمي الفرعي، قامت وكاالت لتسوية النزاعات بتشكيل شبكة للتبادل فيما بين النظراء وتقاسم 
كذلك ووجمهورية مقدونية اليو وسالفية السابقة يا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وصربيا المعارف تشمل ألبان

اإلنترنت لدعم إرساء مجتمع ممارسات للموّفقين والمحّكمين  شبكة . ويجري تصميم قاعدة بيانات للحاالت على*كوسوفو
الهيئات المكونة للحصول على معلومات في نزاعات العمل. ويستجيب هذا النوع من منصات تقاسم المعارف لطلبات 

 مقارنة بشأن األساليب المجدية.

 (.1111) 1211قرار مجلس األمن رقم ينبغي فهم جميع اإلشارات إلى كوسوفو في سياق   * 

  

                               
 انظر:   07

ILO: Social dialogue interventions: What works and why? Lessons learned from a synthesis review  

2013–2016, International Labour Office, Geneva, 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
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 العمل األفضل

تعاون بشأن العمل األفضل ال، وقعت منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية اتفاق 8115في عام  . 071

ي مبادرة مصانع أفضل ف وباالستناد إلىلتحسين ظروف العمل والقدرة التنافسية في قطاع المالبس العالمي. 

 عمصن   0711كمبوديا، جرى توسيع نطاق البرنامج ليشمل سبعة بلدان أخرى ويشارك فيه حالياً أكثر من 

لشابات الالئي هاجرن من المناطق الريفية بحثاً عن عمالة يستخدمون أكثر من مليوني شخص، وغالبيتهم من ا

  بأجر ألول مرة.

في القياس الدقيق ألثره على االمتثال ورفاه العمل  منذ انشائه، على االستثماربرنامج العمل األفضل،  ودأب . 070

يد السل التوراألعمال والمجتمعات المحلية. ويتبع البرنامج نهجاً شمولياً يضم أصحاب المصلحة في س دوائرو

برنامج  علمشاريمعنية با لجان استشاريةواإلمداد العالمية في مكان العمل على المستويين الوطني والعالمي. وتوجه 

التحديات المنهجية في عدم االمتثال في القطاع.  لمعالجةالعمل األفضل في كل بلد، حيث تجتمع الهيئات المكونة 

 ةومؤسسات تجارالتجارية  اتء سالسل التوريد واإلمداد مثل العالمويستفيد البرنامج بشكل أساسي من وكال

 سالسلها للتوريد واإلمداد.  على طولالتجزئة على المستوى العالمي لتعزيز االمتثال 

 
 79اإلطار  

 7انع وخارجهاالعمل األفضل: أثره داخل المص

طاع المالبس قفي االمتثال للقانون الوطني ومعايير العمل الدولية األساسية في سالسل التوريد واإلمداد تعزيز  يؤدي
قطاع أكثر استقراراً وأكثر تحقيقاً للربح يمكن أن يؤثر في سالسل التوريد إلى دعم ، على المستوى العالميواألحذية 

العمل األفضل بهذا الدور من خالل تشجيع المصانع في بلدان مثل واإلمداد تأثيراً يتجاوز قطاع المالبس. ويقوم برنامج 
ساعدة ممن خالل وبنغالديش وكمبوديا ومصر وهايتي وإندونيسيا واألردن ونيكارا وا وفيتنام على تحسين ظروف العمل 

 أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني على االضطالع بدور أقوى في إدارة سوق العمل.

 أداء الشركاتأثر البرنامج على 

  22عمل، إلى زيادة في اإلنتاجية بنسبة الاإلنتاجية: أفضى التدريب على مهارات اإلشراف، خاصة لفائدة رئيسات 
 نحو أسرع. على في المائة، إذ يحقق العمال األهداف اإلنتاجية 

  :تيجة قارنًة بمجموع التكاليف( كنالمصانع زيادةً في الربحية )تقاس على أنها نسبة إجمالي اإليرادات م حققتالربحية
 سالسل التوريد واإلمداد في وضع أفضل.  جعللزيادة االمتثال، مما أدى إلى 

  ،يستفيد فالفعالية: ُيلزم المشترون أنفسهم بإنهاء االزدواجية في مراجعة الحسابات في المصانع المسجلة في البرنامج
 عن مراجعة الحسابات". يسمى "اإلجهاد الناتج الجانبان معاً ويتدنى ما

 أثر البرنامج على ظروف العمل

  .)التصدي للممارسات التعسفية )العمل الجبري واإلساءة اللفظية والتحرش الجنسي 

 الساعات اإلضافية المفرطة. الحد من 

 فجوة األجور بين الجنسين.  سد 

 أثر البرنامج خارج مكان العمل

  لتحسين معايير العمل وتحسين مستوى عيش العمال في نهاية المطاف، مما يعزز الحوار تشجع الوظائف الجيدة
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 .يقوم العمال بخلق فرص لفائدة األطفال بإبقائهم في المدارس، خاصًة الفتيات 

  ين حياتهم بالشؤون المالية لتحسيطبق العمال التدريب المرتبط ببرنامج العمل األفضل بشأن التعاون والصحة واإللمام
 . العائلية وصحة أسرتهم

 .www.betterwork.org :انظر   1

  
 

  

http://www.betterwork.org/
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 دة الرمزية مهمان لنقابات العمالالدعم التقني والمساع

ل تحديات في كسب احترام حقوق العمل األساسية، تبين أن مشاريع ادان التي تواجه فيها نقابات العملفي الب . 078

المساعدة على إظهار شرعية نقابات بدعمها التقني، قامت كذلك بدور رمزي عالوةً على منظمة العمل الدولية، 

عية. االعمل المستقلة وإدراجها في عمليات صنع القرار، وفي نهاية المطاف تعزيز إعمال الحق في المفاوضة االجتم

فضالً عن ذلك، يزيد إشراك االتحادات النقابية العالمية في دعم منظمات العمال على المستوى القطري، من 

 02الشراكات المستدامة التي تستمر بعد نهاية المشروع. إمكانيات قيام

 العضوية والجهود المشتركة تعزز قدرات منظمات أصحاب العمل

لضمان استدامة نتائج مساعدة  وتوسيع نطاق عضويتها عامالً حاسماً يعتبر تطوير منظمات أصحاب العمل  . 070

شامل  نهجاعتماد منظمة العمل الدولية وتعزيز القدرات المالية والصفة التمثيلية لمنظمات أصحب العمل. ويولد 

 ية.في صفوف منظمات أصحاب العمل، بيئة أكثر مؤاتاة ألخذ زمام األمور في العملية اإلنمائ وواسع النطاق

تحليل بيئات قطاع األعمال والتأثير في وضع لعلى نحو أفضل  مهيئةوتكون منظمات أصحاب العمل القوية 

السياسات. وثمة فرص لتعزيز المساواة بين الجنسين في صفوف الهياكل التنظيمية لمنظمات أصحاب العمل 

ن م عمليات التواصللشبكات وتحسين وحمالتها في التوعية، مثل برامج األعمال الوطنية. وفي حين أن إقامة ا

مشاريع منظمة العمل الدولية، فإن الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئات المكونة وشركاء في األصول الهامة 

  05.أساسية هي األخرىآخرين من خارج المشاريع، 

 في مشاريع منظمة العمل الدولية تؤدي أدوارًا مختلفةً الهيئات المكونة 

المكونة بطرق مختلفة في مشاريع التعاون اإلنمائي ويمكنها أداء أدوار مختلفة في آن واحد  تشارك الهيئات . 074

، شاركت 8107-8101يمكنها أن تستفيد منها مباشرةً. وخالل الفترة كما تنفيذها. إدارتها وفي تصميم المشاريع و

جهة باعتبارهم ال يناالجتماعي في مجال تصميمها وحددت الشركاءتقريباً الهيئات المكونة في ثلث المشاريع 

النسبة ب أعلى على نحو طفيف، وفقاً لمعلومات ُجمعت خالل مرحلة تقييم المشاريع. وهذا الرقم مباشرة المستهدفة

في المائة من  85إلى المشاريع التي أُشير فيها إلى الشركاء االجتماعيين على أنهم منفذو المشاريع. وتهدف نسبة 

ى تعزيز آليات الحوار االجتماعي عبر األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية. المشاريع تقريباً إل

وتحرز منظمة العمل الدولية تقدماً في تحسين مشاركة الهيئات المكونة في التعاون اإلنمائي من خالل لجان ثالثية 

بلداً  02هذه الفئة من اللجان، جرى تحديد  يهافوطنية معنية بالعمل الالئق. ومن بين العديد من البلدان التي تتوفر 

لتعاون اإلنمائي. وأظهر أعضاء اللجان في خمسة من هذه البلدان على األقل في االختبار وظيفة إشراف جديدة 

ليشتي(، فهماً جيداً ألنشطة التعاون اإلنمائي الحالية والمخطط  -)كمبوديا واألردن وكينيا وطاجيكستان وتيمور 

عنية بالعمل م بلجنةتوجيهية للمشاريع اللجان الجهود في كمبوديا وطاجيكستان لربط في الوقت الراهن ذل لها. وتُب

  81بغية تحسين االتساق والتنسيق.أو االستعاضة عن اللجان التوجيهية بمثل هذه اللجنة، الالئق 

 

 

                               
 انظر:   02

ILO: Outcome based funding Norway and Sweden: Workers have strong, independent and representative 

organizations, Evaluation report, International Labour Office, Evaluation Unit, Geneva, 2016, p. 8. 

 انظر:   05
ILO: Employers have strong, independent and representative organizations, Final Internal Evaluation, 

International Labour Office, EVAL, Geneva, 2013. 

 .GB.329/POL/5انظر الوثيقة    81

file:///C:/Users/bakir/Desktop/GLO1460NOR_GLO1475SID_Eval_Final_Outcome%2010_2016.pdf
file:///C:/Users/bakir/Desktop/GLO1460NOR_GLO1475SID_Eval_Final_Outcome%2010_2016.pdf
http://www.ilo.org/ievaldiscovery/#bq5l5ul
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545381.pdf
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 7الفصل 

 رسم معالم مستقبل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 

د موقع برامج تحديبشأن مبادرة القضاء على الفقر، فإن  8102مثلما الحظ المدير العام في تقريره لعام  . 075

لضمان أن تقوم منظمة العمل الدولية  أساسي غير أنه ليس كافياً  أمرمنظمة العمل الدولية وخططها ومبادراتها 

تعزيز تعاون منظمة العمل الدولية وشراكاتها ضمن لبجهود مقابلة  ذلك . وال بد من استكمالعلى أتم وجهبدورها 

. وعندئذ، تتمثل 8101النظام حسبما تستلزمه الطبيعة ذاتها لبرنامج عام النظام متعدد األطراف، وتعزيز اتساق 

تها وفي تنظيم أنشط فيها، مسؤولية منظمة العمل الدولية في فهم أفضل لالحتياجات المحددة في الدول األعضاء

لنظام متعدد دعم ومساعدة الجهود التي تبذلها، بما في ذلك من خالل الشراكات والتعاون مع منظمات أخرى من ال

 األطراف. 

 الفرصة الذهبية 7-1

إلى أن تتكيف مع  مضطرةتعني العولمة والتغيير االجتماعي أن أسواق العمل في شتى أنحاء المعمورة  . 072

التغيير.  ويتعين أن يوفر التعاون اإلنمائي استجابات سليمة لهذا النوع من التغيير بغية تمكين الحكومات وشركائها 

 ستنباط حلول سياسية تملكها ملكيةً تامةً.االجتماعيين من ا

مل أن برنامج الع االتعاون اإلنمائي الدولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، كمو . 077

. وتقدم هذه األهداف نهجاً يقوم باألساس على الحقوق في مجال التنمية. جميعها الالئق وثيق الصلة بهذه األهداف

مام أتسنح ئم األربع للعمل الالئق على أنها عوامل محركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وويُعترف بالدعا

امج لدعم الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ برن كبرى فرصة ،بصفتها هيئة معيارية وثالثية، الدوليةالعمل منظمة 

ون الشامل والشراكات الشاملة لتعاا مجال في. وبذلك، ستحتاج المنظمة إلى رسم معالم استراتيجيات 8101

 وعملية إصالح األمم المتحدة واالبتكار في عملياتها.

 وجهات نظر الهيئات المكونة وشركاء التنمية بشأن المستقبل 7-2

هداف التنمية ة تحقيق أتقع على عاتق الهيئات المكونة بصفتها هيئات فاعلة في االقتصاد الحقيقي، مسؤولي . 072

وضمان فعالية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية: المبدأ األساسي هو المساءلة المتبادلة بين مختلف  المستدامة

تكييف ستشارك في تطوير و التي الجهات الفاعلة المعنية. وتقوم الهيئات المكونة بدور الجهات الفاعلة الرئيسية

ور معايير دب الدفع قدماً ات صنع القرار، مما يؤدي إلى الهياكل الثالثية لضمان مشاركة واسعة في السياسات وعملي

العمل الدولية في تحويل االقتصادات نحو الوظائف الالئقة والنمو الشامل. وتوفر الهياكل الثالثية أساساً قي ماً 

 للتواصل مع الجهات الفاعلة األخرى مثل القطاع الخاص والعمال غير المنظمين.

وفي ضوء هذه االعتبارات، من المفيد تقديم لمحة موجزة عن الزاوية التي ترى منها الهيئات المكونة  . 075

الدور المستقبلي لمنظمة العمل الدولية في مجال التعاون اإلنمائي. وتتوقع الهيئات المكونة والشركاء اإلنمائيون 

 وبين مباشرةالمساعدة ال بينت التي تتراوح لمنظمة العمل الدولية أن تصبح أنشطة المنظمة في مختلف المجاال

باعتبارها وسائل  8101حتى عام وتوفير المشورة السياسية وتنمية القدرات المؤسسية، أكثر أهميةً من اآلن 

  0(.2 الشكلانظر لتحقيق نتائج العمل الالئق )

                               
)مهمة للغاية(. يبين الرسم البياني درجة األهمية التي تخصصها الهيئات  0يمكن أن تتباين درجة األهمية من صفر )غير مهمة( إلى    0

  .0للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الملحق   .8101وعام  8107الهيئات المكونة لعام 
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حاب العمل والحكومات.  ويكتسي مجال تعزيز الحوار االجتماعي الثالثي أهميةً كبرى في دعم العمال وأص . 021

لمجموعات بالنسبة إلى ا، مجاالً هاماً ولصالحهم وتظل تنمية القدرات مع الهيئات المكونة والشركاء اآلخرين

الثالث للهيئات المكونة، خاصة بالنسبة إلى منظمات أصحاب العمل. والمهم بالنسبة إلى العمال بشكل خاص هو 

ات المحلية، بما يشمل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والعمل المساعدة المباشرة للمجموعات والمنظم

المعياري المرتبط بمعايير العمل. وتسلط الحكومات الضوء على العمل المعياري لمنظمة العمل الدولية بشأن 

 ة. ميمعايير العمل الدولية وتنمية القدرات والمشورة السياسية ودعم البيانات باعتبارها المجاالت األكثر أه

على المستوى الوطني إلى جانب نقابات العمال ومنظمات أصحاب  ةويمكن لشركاء منظمة العمل الدولي . 020

، أن يسهموا في تحقيق نتائج العمل الالئق على المستوى الوطني األخرى المنظماتوالعمل ووزارات العمل 

ية على األهمية الرئيسية للتعاون الثالثي، وأهداف التنمية المستدامة. وشددت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدول

عن انفتاحها على شراكات تتجاوز االلتزام الثالثي لتحقيق الحد األقصى من التعاون اإلنمائي  كذلك بيد أنها أعربت

 مشترك بشأن اتساق السياسات. اهتمام على أساسلمنظمة العمل الدولية 

أقل المجاالت  أحد يل مثل التمويل األخضر يعتبرورغم أن الوصول إلى مصادر التمويل وآليات التمو . 028

كثر أهمية أالصناديق االستئمانية متعددة األطراف والتمويل التضامني صبح تأهمية في الوقت الراهن، يتوقع أن 

لى قدرة منظمة العمل الدولية ع تتمحور حولفي المستقبل، خاصة بالنسبة إلى الحكومات. بيد أن أكبر التوقعات 

يزها، الشراكات وتعز تكوينالمسائل المرتبطة بعالم العمل. وتزداد كذلك شعبية  حولأصحاب المصلحة  جمع شمل

 بما يشمل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. وتتشابه هذه النتائج عبر األقاليم.

 لهيئات المكونة أهمية مختلف مجاالت دعم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية من منظور ا :2الشكل 
 8000واستشرافاً لعام  8071لعام 

 

 .2217المصدر: دراسة استقصائية لمنظمة العمل الدولية، 
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 ،أهمية الدعم بأن الحوار االجتماعي هو أكثر مجاالت لمنظمة العمل الدولية الهيئات المكونةورغم تسليم  . 020

 لدعما مجال بالمعايير هومنظمة العمل الدولية المرتبط  نشاطفإن الجهات المجيبة من شركاء التنمية، تعتبر أن 

أن  هو والمسلم به كذلك 8(.5الشكل انظر التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية ) بالنسبة إلىاألكثر أهمية 

االن ، مجولصالحهم الشركاء اآلخرينوالمشورة السياسية وتنمية القدرات القائمة على الب ينات مع الهيئات المكونة 

من األهمية. وفيما يتعلق بالتغيرات مع مرور الزمن، يُتوقع أن يصبح جمع شمل أصحاب نفسه القدر بيحظيان 

المصلحة للنظر في المسائل المرتبطة بعالم العمل وتوافر مصادر التمويل األخرى وآليات التمويل وإمكانية 

، كما هو الشأن بالنسبة إلى دعم البيانات والمشورة السياسية 8101أكثر أهميةً ضمن أفق عام  شأناً ، عليها الحصول

القائمة على الب ينات. وتسلط هذه النتيجة الضوء على الحاجة إلى الجمع بين دعم التعاون اإلنمائي والشراكات وبين 

إلدراج معايير العمل الدولية واألبعاد األخرى  التي تبذلها منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة مواصلة الجهود

صنع السياسات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية، بما يشمل مختلف القطاعات  عملية للعمل الالئق في

 االقتصادية.

  ،أهمية مختلف مجاالت دعم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية من منظور شركاء التنمية :9الشكل 
 8000و 8071

 

 .2217المصدر: دراسة استقصائية لمنظمة العمل الدولية، 

ويمكن للحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أن تشارك في التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل  . 024

، تقدر الهيئات المكونة جوانب المشاركة وااللتزام على نحو 8101الدولية بطرائق مختلفة. وبالتطلع إلى عام 

وفي حين أن أصحاب العمل يرون أن األهم هو أن تكون منظمتهم قادرة على  0(.01الشكل انظر تلف )مخ

، فإن العمال يولون أهميةً بالغةً لمشاركتهم في ةالمشاركة كجهة مستفيدة من التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولي

ها في الحكومات أهميةً عليا لمشاركت توليمقابل، المبادرات المرتبطة بشفافية النتائج والتدفقات المالية. وفي ال

 تصميم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. 

  

                               
)مهمة للغاية(. يبين الرسم البياني درجة األهمية التي يخصصها شركاء  0يمكن أن تتباين درجة األهمية من صفر )غير مهمة( إلى    8

 .0للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الملحق   .8101وعام  8107التنمية لعام 

)مهمة للغاية(. يعرض الرسأأأأم البياني صأأأأورة مكبرة السأأأأتجابات  011يمكن أن تتباين درجة األهمية من صأأأأفر )غير مهمة( إلى    0

أعمدة بيضأأأأأاء( والعمال )مثلثات رمادية( وأصأأأأأحاب العمل )دوائر  –لهيئات المكونة ويميز بين جميع الهيئات المكونة )أعمدة زرقاء ا

 زرقاء( والحكومات )مربعات خضراء(.
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لتحقيق نتائج العمل الالئق،  8000أهمية جوانب التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية ضمن أفق عام  :70الشكل 
 الهيئات المكونةنوع حسب 

 

 .2217العمل الدولية، المصدر: دراسة استقصائية لمنظمة 

وتولي الهيئات المكونة أهمية أقل لمشاركتها كجهة مقدمة لخدمات التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.  . 025

ي التعاون ف والمساهمةوتولي جميع الهيئات المكونة أهمية متوسطة لحشد موارد تكميلية لتحقيق نتائج العمل الالئق 

ل رصد التعاون اإلنمائي لمنظمة العمإدارة ولث بشأن العمل الالئق والمشاركة في بين بلدان الجنوب والتعاون المث

الدولية، وإجراء عمليات تقييم متبادلة بشأن طريقة مساهمة التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة.

 متطور نموذج 7-3

مشاركة أكثر فعالية لمنظمة العمل الدولية في التعاون اإلنمائي في يناقش هذا القسم االحتياجات الناشئة عن  . 022

 نسقه العصري وانعكاسات تعزيز هذا الدور.

 تحفيز النتائج 7-3-1

في حين سيظل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية ينطوي على تكوين الشراكات وصياغة طرائق  . 027

قائمة على المشاريع، ينصب تركيز المنظمة مستقبالً وجل التعاون التي يمكن أن تتسم بفرص محددة قصيرة األ

مجموعة واسعة من الشراكات والطرائق االبتكارية على أمد أطول، إلى جانب على تعزيز التعاون االستراتيجي 

مة في الجهات الفاعلة في المنظ ما بينالمساءلة المتبادلة الواضحة فيإضافة إلى المكيفة وفق السياقات القطرية، 

جال تحقيق وتمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان. وسيؤدي التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية وظيفة م

 (.00في العمل مع الشركاء ومن خاللهم واستناداً إلى قيمته المضافة )انظر الشكل إلى حد ما نفوذ 
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 تغير فهم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية :77الشكل 

 

 من المشاريع إلى البرامج

ثمة حاجة إلى سرعة ومرونة أكبر في العمليات لجعل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية أكثر فاعلية.  . 022

أكبر  مشاريع إلى نهج برنامجي بقدرالوعليه، فإن أحد النهج االستراتيجية الرئيسية هو تحويل تركيز األنشطة من 

مع إصالح  أكبر أن يتوافق بسهولة ذلكتُقي م على مستوى أعلى. ومن شأن  ائجمترافقة بنت يستهدف تحقيق أهداف

ليس و، ألنه سيُيس ر تقاسم األهداف وبناء الشبكات على المستوى السياسي إجراؤهمنظومة األمم المتحدة المزمع 

 يك محتمل.أن يحسن إطاللة منظمة العمل الدولية كشر لتشغيلي البحت. ومن شأن ذلك أيضاً المستوى ا على

فترض . ويوتنظ مه ولهذا أيضاً انعكاسات على الطريقة التي توسع بها منظمة العمل الدولية تعاونها اإلنمائي . 025

التبسيط وإلى مزيد من المرونة  الداخلية أن يؤدي تنفيذ اإلصالحات التي أوصى بها استعراض عملية سير األعمال

 الموارد. في العمليات، مما يؤدي إلى زيادة فعالية توزيع

 ابعد إصالحه اإلنمائية ألمم المتحدةا منظومةموقع منظمة العمل الدولية في  7-3-2

( إلعادة رسم أعاله 0-8األمين العام مجموعة من االقتراحات في سبعة مجاالت رئيسية )انظر القسم  قدم . 051

اإلجراءات الجماعية لدعم برنامج : وثيقة على نطاق المنظومة بشأن اإلنمائية ألمم المتحدةا منظومةمعالم 

ين هج إقليمية؛ تحس؛ جيل جديد من الفرق القطرية لألمم المتحدة؛ تعزيز نظام المنسقين المقيمين؛ نُ 8101 عام

والمساءلة؛ نهج للشراكات على نطاق المنظومة؛ اتفاق تمويل بين الدول األعضاء  واإلشراف التوجه االستراتيجي

تخلف هذه اإلصالحات، إذا اعتمدتها الجمعية العامة، انعكاسات هامة على سإلنمائية. وومنظومة األمم المتحدة ا

 مشاركتها في منظومة األمم المتحدة على جميع المستويات.  ةمنظمة العمل الدولية وعلى طريق

جهة فاعلة وصاحبة مصلحة في عملية إصالح األمم هي وتقوم منظمة العمل الدولية بدور داعم قوي و . 050

لعمل ا مكتبحدة. ويتيح اإلصالح فرصاً هامةً ويخلف فضالً عن ذلك تحديات للمنظمة كما ناقشها مجلس إدارة المت

ويتيح اإلصالح إمكانية النهوض ببرنامج العمل الالئق من خالل تعميق التعاون   8102.4في آذار/ مارس  الدولي

ألي  ال يمكنو. لألمم المتحدةة في التعاون اإلنمائي مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وتعزيز معايير العمل الدولي

وكالة أن تحقق أهداف التنمية المستدامة بمفردها، وال يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تنفذ برنامج العمل الالئق 

لوحدها. وبموجب اإلصالح، يتمتع المنسقون المقيمون والفرق القطرية لألمم المتحدة بإمكانيات أكبر ليصبحوا 

ركاء مهمين في تعزيز معايير العمل الدولية ومبادئ الحوار االجتماعي، رهناً بوضع الصيغة النهائية للعمليات ش

                               
 .GB.332/HL/1الوثيقة    4

 شراكات وطرائق متعددة

شاملة ومتعددة أصحاب المصلحة•

أمم متحدة واحدة وشراكة مشتركة مع •

األمم المتحدة

مالية وعينية•

الجنوبالتعاون بين بلدان •

والتعاون المثل 

القطاعان العام والخاص•

المساءلة المتبادلة•

 وطرائق تتسم بما يليشراكات 

الجهات المانحة•

األموال المرصودة•

نهج المشاريع•

نتائج المشاريع•

قصيرة األجل•

بدرجة أقل بدرجة أكثر

تمويل نتائج 
الالئقالعمل 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618112.pdf
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ي الدور المعياريعترف بوالهياكل وخطوط اإلبالغ الفعلية التي من شأنها أن تدعم هذا التعاون. فضالً عن ذلك، 

ووصله على نحو أوثق بعملياتها ونشاطها في التعاون  زهويمكن زيادة تعزي اعترافاً تاماً لمنظمة العمل الدولية 

 اإلنمائي على المستوى القطري. 

ويتيح إصالح األمم المتحدة فرصةً ذهبيةً لضمان أن تُمنح قيم ومعايير منظمة العمل الدولية المكانة الجديرة  . 058

قتصاد لتواصل مع الجهات الفاعلة في االبها في التعاون اإلنمائي الدولي. وتتمتع منظمة العمل الدولية بقدرات قي مة ل

عمليات األمم المتحدة حيث تجري مناقشة  إلى الوطنية المكونة اتهالهيئ مدخالً الحقيقي. وعليه، ينبغي أن تتيح 

السياسات الرئيسية والقرارات العملية، مما يؤدي إلى زيادة الحوار بين الشركاء االجتماعيين والفرق القطرية 

 أداة تخطيطأهم وفي سياق يتوقع فيه أن يصبح إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  على نحو منهجي.

ضمان أن تساهم أولويات ونتائج البرامج الحاسمة هي مهمة ال، فإن 8101قطرية لألمم المتحدة دعماً لبرنامج عام 

القطرية للعمل الالئق بشكل مباشر في استجابة منظومة األمم المتحدة الشاملة والمتكاملة لألولويات اإلنمائية 

 الوطنية.  

ات غير فرصاً وتحدي كذلك، ألمم المتحدة والدور المتعاظم لالتفاق العالميانهج شراكة يتيح تعزيز توحيد و . 050

منظومة ل ن تمويل مرن وأكثر قابلية للتنبؤضماإلى هدف اتفاق التمويل وي. التقرير المعالم عند كتابة هذواضحة ا

الصناديق الجماعية، فيؤدي على وجه االحتمال إلى زيادة موارد األمم المتحدة اإلنمائية، بما في ذلك من خالل 

لى ع تكييفاتبيد أنه قد يستلزم إدخال  الصدد، التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية ويعزز قدرتها في هذا

 استراتيجية منظمة العمل الدولية لحشد الموارد. 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسائل 7-3-3

لمنظمة  التعاون اإلنمائي فيالرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  بالوسائلتتعلق المجاالت التالية  . 054

التنمية؛ الحوار االجتماعي كأداة لإلدارة السديدة؛ تنمية القدرات؛  لصالحنهوض بالحقوق : المستقبالً  العمل الدولي

شراكات متعددة أصحاب المصلحة؛ التعاون بين بلدان الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ الالتكامل اإلقليمي؛ 

 بحوث.العامة والمعلومات الالجنوب والتعاون المثلث؛ 

 التنمية لصالحالنهوض بالحقوق 

يمثل التعاون اإلنمائي وسيلةً هامةً لمعالجة ثغرات التنفيذ في البلدان. ومن شأن صالت أقوى بين هيئات  . 055

زيد من قدرات منظمة العمل الدولية والدول األعضاء تاإلشراف في منظمة العمل الدولية وتعاونها اإلنمائي، أن 

تقارير هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية إلى جانب  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن استخدامعلى 

 استخداماً عضاء من أجل دعم التصدي للتحديات التي تطرحها معايير العمل، األدول المن  الدعم الموجهة طلبات

 ستجابة التعاون اإلنمائي.لتسترشد بها اأكثر انتظاماً 

 االجتماعي كأداة لإلدارة السديدةالحوار 

. ويمكن للحوار ةاالجتماعي بدور قوة محركة وأداة من أجل اإلدارة السديدة للتنمية المستدام يقوم الحوار . 052

ي صنع ف ومستقلين ويتمتعون بصفة تمثيلية لشركاء اجتماعيين أقوياءاالجتماعي، إلى جانب مشاركة كاملة 

نامج فعالية بر فيه يعزز ثالثة مبادئ السياسات، أن يمثل أداة قوية لإلدارة السديدة في مجال التنمية المستدامة، ألن

 5التنمية، وهي الملكية الديمقراطية والشمولية والمساءلة.

وثمة حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث واالبتكار المتكيف لتحسين تمثيل الهيئات المكونة واستكشاف  . 057

عمال من قبيل من يوجدون المناقشة السياسية مصالح المجموعات وأصحاب العمل وال تُطرح بموجبها علىسبل 

 جديدة.عمالة في االقتصاد غير المنظم أو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو في أشكال 
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 تنمية القدرات

فعاالً  بناءً على "بناء القدرات في البلدان النامية  8101مع التركيز المتجدد في برنامج عام  . 052

بشكل متزايد على تنمية  أن تسخر مركزها االستراتيجي لتركز منظمة العمل الدوليةلاألهداف"، ينبغي  ومحدد

تجاوز الوكاالت الحكومية وإشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وتفاعالتها ي بماالقدرات المؤسسية 

 الثنائية والثالثية. 

لك قد يشمل ذبشدة على المؤسسات الوطنية. و االعتمادلمنظمة العمل الدولية  التشغيليالنهج  وسيواصل . 055

، خاصة المؤسسات ذات الصلة بالهيئات الوطنية تعاوناً أكثر انتظاماً مع المؤسسات األكاديمية ومؤسسات التدريب

لى عوخبرتها ها وأدواتها ءقيمها ومباد أن تنشرمنظمة العمل الدولية مما سيتيح لالمكونة لمنظمة العمل الدولية، 

 جمهور أكبر على نحو مستدام.

اص بشكل خ لمنظمةذا المسعى، يركز دور منظمة العمل الدولية ومركز التدريب الدولي التابع لولتحقيق ه . 811

نشر واعتماد قيم منظمة العمل الدولية وسياساتها وبحوثها وأدواتها؛ توليد فرص التعلم من األقران واالستفادة  :على

 ية.آثار مضاعفة قو معالمتبادلة؛ تعزيز كفاءات قادة ومدربي المؤسسات، 

 ن االستراتيجيالمزيد من التعاو

هناك حاجة متزايدة إلى تحول في التركيز من شراكات تخصيصية قصيرة األجل تركز باألساس على حشد  . 810

القطاع الخاص.  في ذلك معالموارد، إلى تعاون متعدد األطراف وطويل األجل وأكثر استراتيجية وثباتاً، بما 

 .ر مرونةً أكثبتكار في الهياكل اإلدارية وهيكليات التكلفة نحو أساليب عمل وتبليغ االويحتاج هذا التحول إلى 

 التكامل اإلقليمي 

في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى مشاركة أقوى مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية لضمان إدراج برنامج  . 818

إلى ضمان األثر اإليجابي لالتفاقات التجارية العمل الالئق في برامجها. وهذه الهيئات مداخل مفيدة للجهود الرامية 

تكامل اإلقليمي من تعزيز دور للات أخرى يبشأن العمالة من خالل إدراج بنود العمل. ويمكن أن تستفيد إمكان

للتنمية  إقليمية من خالل منتديات 8101اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة في تحقيق برنامج عام 

 2مة ومساهمات في استعراضات المنتدى السياسي رفيع المستوى.المستدا

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

العمل  لبرنامج اً مال يزال يتعين استكشاف القدرات الكاملة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص دع . 810

الخبرات والمعارف وتعزز اتساق  الالئق. وإلى جانب التمويل، توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ة هتمام لدراسة طريقاالالسياسات والتواصل. وتستفيد جميع األطراف من هذا النوع من الشراكة. وينبغي إيالء 

على مختلف المستويات، بما يشمل الترتيبات المحلية،  وتطبيقهاإبرام وإدارة هذه االتفاقات على نحو أكثر مرونةً 

هناك حاجة إلى نُهج متمايزة وابتكارية ومنظمة العمل الدولية. في ليات سير األعمال ربما من خالل إصالح عم

واسعة من الهيئات التي دخلت معها المجموعة ال تتبين منهذه الحاجة  بيد أنإضافة إلى جهات فاعلة مختلفة 

ة عيات والمؤسسات العاممنظمة العمل الدولية في شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل المنشآت والجم

والجامعات والمنظمات غير الحكومية والشركاء االجتماعيين بأنفسهم. فضالً عن ذلك، تسعى منظومة األمم 

 7مع القطاع الخاص. هاهج شراكاتنُ  في تساقتحقيق االالمتحدة جاهدةً إلى 

  

                               
 انظر بشكل خاص:   2

in particular, the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: The Role of the Regional 

Commissions, UN, Regional Commissions New York Office, New York, 2015. 

 انظر:   7
JIU: The United Nations – Private sector partnerships arrangements in the context of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, Joint Inspection Unit, Geneva, 2018 (forthcoming) and UN: Repositioning the United 

Nations development system to deliver on the 2030 Agenda: our promise for dignity, prosperity and peace on a 

healthy planet, Report of the Secretary-General, General Assembly, New York, Dec. 2017, A/72/684–E/2018/7. 

http://www.regionalcommissions.org/Agenda2030p.pdf
http://www.regionalcommissions.org/Agenda2030p.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1331720/files/A_72_684%26E_2018_7-EN.pdf
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 مع المدنيالشراكات متعددة أصحاب المصلحة والشركاء االجتماعيون والمجت

زايد من الشراكات متعددة أصحاب المصلحة بشأن المواضيع تكانت مشاركة منظمة العمل الدولية في عدد م . 814

استراتيجية عامة للشراكة متعددة أصحاب  تملك. غير أن المنظمة ال طبيعيةالمرتبطة بالعمل الالئق، عملية 

دولية في هذه الشراكات ينطوي المصلحة. ومن شأن ذلك أن يكون ذا قيمة، إذ إن مشاركة منظمة العمل ال

بالضرورة على تحديد السياسات واألولويات وحشد الموارد وخطط تنمية القدرات بما يشمل الهيئات المكونة. 

وينبغي لهذه االستراتيجية أن تتضمن معايير لضمان الفعالية والنجاح، وأن تحدد بوضوح اإلجراءات التي ينبغي 

 لضمان اإلدارة السديدة والفعالية والشفافية واإلطاللة. لمنظمة العمل الدولية أن تتبعها

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث

 2مع شركاء من بلدان الجنوب في التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. الضلوعثمة مجال للمزيد من  . 815

ليمي أن والتعاون المثلث على المستوى اإلق تيسير التعاون بين بلدان الجنوبمن شأن إقليم أفريقيا، مثال واحتذاًء ب

يوفر أوجه تآزر مفيدة مع برامج أخرى. وتشمل التوجهات المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق هذه الطريقة، 

مبادالت التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث لدعم مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل ومتابعتها من خالل 

ن النظراء وإقامة الشبكات اإلقليمية. بيد أن قياس النتائج في إطار هذه الطريقة يستلزم أساليب مختلفة. المبادالت بي

طاق ستعدادات على ناالكاملة لبرنامج العمل الالئق في المراعاة الفضالً عن ذلك، ينبغي أن تبذل الجهود لضمان 

ني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في لمؤتمر الرفيع المستوى الثاني المعمنظومة األمم المتحدة ل

 .8105األرجنتين في عام 

 المعلومات العامة والبحوث 

أن يترافق دعم الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية مع بذل جهود أكبر بكثير لتوفير معلومات من البد  . 812

بشأن قيم العمل الالئق: لن يؤدي الزخم الذي تحقق على مدى العقد الماضي إلى دعم  تماماً عامة جيدة ومستهدفة 

شامل فعال عريض القاعدة لبرنامج العمل الالئق، إال من خالل استدامة الدعم العارم للعمل الالئق في صفوف 

ة مستدامة. ولتعزيز التوعيأهداف التنمية ال اعتماد إلىقادت كما تفيد بذلك عملية التشاور التي  ،الجمهور العام

والدعم العام على حد سواء، ينبغي لمنظمة العمل الدولية بالتالي أن تبذل المزيد من الجهود إلبراز أمثلة عن 

 مبادرات العمل الالئق الناجحة وتكييف هذه األمثلة مع السياقات الوطنية.

                               
 . GB.332/POL/4الوثيقة    2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617990.pdf
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 مستقبل  بشأننقاط مقترحة للمناقشة 
 التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية

يشهد السياق العالمي للتعاون اإلنمائي تغييرات عميقة. والتطور التكنولوجي والديمغرافي وتغير المناخ  . 817

فيذ برنامج تن ويمث للهي أمور تؤثر في عالم العمل اليوم وستكون أكثر تأثيراً في المستقبل.  ،واستمرار العولمة

مسائل أساسية تؤثر  ،وإصالح األمم المتحدة لتتكيف مع هذا الغرض وظهور تمويل النموذج اإلنمائي 8101عام 

فعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التعاون اإلنمائي ال عليه ينبغي أن يكونما  بشأنفي هذه المناقشة العامة 

التنمية المستدامة. ويشكل إعالن العدالة االجتماعية، وهو هدف أساسي بحد ذاته، الوسيلة االستراتيجية التي تتبعها 

 اساتواتساق السيتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن الشراكة والتقارب  للمساهمة فيمنظمة العمل الدولية 

زيز وتنفيذ وتمويل برنامج العمل الالئق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، أن تتسم باألهمية في في تع

 تحتميانتهازها والتحديات الرئيسية التي  يتعينتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومراعاة للفرص الرئيسية التي 

نظمة العمل الدولية تحديداً أن توفر اإلرشاد بشأن مواجهتها في السنوات القادمة، يُطلب من الهيئات المكونة لم

 النقاط التالية:

كيف يمكن أن يتكي ف التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية مع السياق الجديد بهدف دعم الهيئات المكونة  )أ(

 ةعلى أحسن وجه، على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكاف

الذي يدعو إلى تعزيز النمو  2العمل الالئق التي تنادي بها والسيما هدف التنمية المستدامة  جوانب

االقتصادي الشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق، وغير ذلك من األهداف ذات الصلة 

 بالنسبة لمنظمة العمل الدولية؟

مضافة محددة من خالل برنامجها المعياري وهيكلها الثالثي ومبادئ تقدم منظمة العمل الدولية قيمة  )ب(

القائم على الحقوق، ماذا يمكن القيام به  8101وممارسات الحوار االجتماعي. وفي ضوء نهج برنامج عام 

 لتعزيز الصلة بين هذه القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية والتعاون اإلنمائي، وكيف يمكن تحديداً للتعاون

اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية أن يساعد على التصدي فعلياً للثغرات على المستوى الوطني، من حيث 

 التصديق على معايير العمل الدولية وتنفيذها ومن حيث الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي؟

ية نظمة العمل الدولفي ضوء إصالح األمم المتحدة على المستوى القطري، كيف يمكن للتعاون اإلنمائي لم )ج(

وإدماج العمل الالئق في  لمكونة على أحسن وجه في تسهيل اتساق السياساتأن يدعم هيئاتها ا

االستراتيجيات اإلنمائية والميزانيات الوطنية؟ وكيف يمكن استخدام البرامج القطرية للعمل الالئق استخداماً 

الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشكل فعال  استراتيجياً باعتبارها وسيلة قائمة على الطلب، إلشراك

 ملعفي إدماج برنامج العمل الالئق المتكامل والمساواة بين الجنسين في التخطيط اإلنمائي الوطني وأطر 

 ؟اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم

 مليةع يزها أيضاً فيالتي يجري تعز - في سياق تمويل التنمية والشراكات واتجاهات التمويل االبتكاري )د(

ما هي أدوار ومسؤوليات الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  - إصالح األمم المتحدة

والمكتب في ضمان تحقيق نتائج العمل الالئق على المستوى الوطني بشكل عام؟ وما هو المزيج األمثل 

تمويل التعاون اإلنمائي من أجل مدني، ، بما في ذلك مع قطاع األعمال والمجتمع الوالطرائقللشراكات 

 الفعال والمسؤول لمنظمة العمل الدولية تمويالً مالئماً؟
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 الملحق األول

 منهجية الدراسة االستقصائية

، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية على شبكة اإلنترنت للهيئات 8107في حزيران/ يونيه وتموز/ يوليه  .0

عضاء األدول من ال 012جهة مجيبة  054تتعلق بمستقبل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وتمثل  المكونة

الهيئات المكونة لمنظمة العمل و األقاليم. وتغطي الدراسة االستقصائية جميع واحدة حكومية دولية إقليمية ومنظمة

 توزيع ونسبة التمثيل القطري حسب كل إقليم. 0الدولية على نحو مناسب. ويبين الجدول 

 توزيع الهيئات المكونة المجيبة على الدراسة االستقصائية حسب أقاليم منظمة العمل الدولية :7الجدول 

التمثيل في الدراسة   ة العمل الدوليةمنظم إقليم

 االستقصائية 

 (بالنسبة المئوية)

عدد الدول األعضاء في   عدد البلدان المجيبة 

 منظمة العمل الدولية

 54  27  50  أفريقيا

 35  22  63  نااألمريكت

 11  8  73  الدول العربية

 36  18  50  المحيط الهادئو آسيا

 51  31  61  أوروبا وآسيا الوسطى

حت ورُ  .8 ردت ، في حال وبعينهتفادي التمثيل المفرط في إجابات نوع محدد من الهيئات المكونة في بلد لجابات اإلج 

 22الهيئات المكونة، كالتالي: أنواع من نوع أكثر من إجابة واحدة. وعليه، جاءت نسبة الجهات المجيبة حسب كل 

 إجابةً من ممثلي الحكومات.  54إجابةً من منظمات العمال و 78إجابةً من منظمات أصحاب العمل و

لهيئات المكونة، صدرت دراسة استقصائية اإلى وموازاةً مع الدراسة االستقصائية على شبكة اإلنترنت التي أرسلت  .0

إجابةً بلداناً  84جرى اختيارهم من حافظة التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وتمثل الذين تنمية المماثلة لشركاء 

 المقرعلى مستوى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبلداناً من خارجها ووكاالت األمم المتحدة من 

 المكاتب الميدانية والمنظمات غير الحكومية والشركاء في قطاع األعمال.و

واستقت الدراستان االستقصائيتان إجابات بشأن أهمية مختلف مجاالت دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبشأن  .4

. وأدرجت الدراسة 8101في أفق عام  تغير هذا الدعمالطريقة التي ستنظر بها الهيئات المكونة وشركاء التنمية إلى 

يز لإلجابات المفتوحة في شكل اقتراحات، للنظر في مسائل مثل إلى جانب  االختياراتاالستقصائية أسئلة متعددة  ح 

 التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.  أمامتنوع الشركاء على المستوى الوطني والتحديات والفرص 

. 8102مؤتمر العمل الدولي لعام  المقدم إلىالمنهجية المطبقة حسب كل رقم ورد في هذا التقرير  8الجدول  ويلخص .5

وينظم ملخص المنهجية المطبقة في الرسوم البيانية والجداول التي تقدم نتائج الدراسة االستقصائية، حسب ترتيب 

جهاً ، مولكل نتيجة من النتائجفي الدراسة االستقصائية ظهورها. ويتناول الجدول كذلك األسئلة وخيارات الردود 

 القارئ في االستنتاج العام لكل تساؤل.
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 وصف النتائج المستقاة من الدراسة االستقصائية للهيئات المكونة وشركاء التنمية والواردة في التقرير، حسب ترتيب ظهورها :8الجدول 

 تفصيل الرسوم البيانية ونتائج الدراسة االستقصائية   األسئلة وخيارات الردود  الجهات المجيبة  الموضوع

 جرت مناقشتها في النصالتي 

أهمية االتجاهات فيما يتعلق بتأثيرها على 
التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 

 (.1)الفصل 

، ما مدى أهمية االتجاهات التالية 2232"ضمن أفق عام   الهيئات المكونة 
فيما يتعلق بتأثيرها على التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل 

 الدولية؟"
 12ُطلب من الجهات المجيبة اإلشارة إلى درجة أهمية 

  صفراتجاهاً على مقياس درجة أهمية تتراوح بين 
 )مهمة للغاية". 122) ير مهمة( و

 ،122و صفرلدرجة األهمية على مقياس بين  1يبين الرسم البياني القيمة الوسطية 
 التي اختارتها الجهة المجيبة من الهيئات المكونة على الدراسة االستقصائية. 

 الهيئات المكونة.نوع ويبين الرسم البياني كذلك نتائج الهيئات المكونة حسب 

الحاجة إلى تحسين أنشطة التعاون اإلنمائي 
لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بمبادئ 

 (2-2-5الفعالية )القسم 

"في رأيكم، إلى أي مدى ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن   التنميةشركاء  
تحسن نشاطها بشأن تنفيذ مبادئ التعاون اإلنمائي األربعة 

 المتفق عليها دوليًا؟"
ها بشأن كل مبدأ من المبادئ ءالجهات المجيبة آرا أوردت

)ال حاجة للتحسينات(  صفراألربعة على مقياس بين 
 )ثمة حاجة إلى تحسينات رئيسية(. 122و

لحاجة إلى لوسطية إلى القيمة ال في النص يستند عرض نتائج الدراسة االستقصائية 
الذي اختارته الجهات المجيبة من شركاء  122و صفرتحسينات على مقياس بين 

 التنمية على الدراسة االستقصائية.
؛ )ب( التركيز على 52 –كل مبدأ كالتالي: )أ( الملكية  جاءت القيم المنسوبة إلى

 .57 –؛ )د( الشفافية والمساءلة 58.5 –شاملة الشراكات ال؛ )ج( 71.5 –النتائج 

التدابير التي من شأنها أن تحسن المالءمة 
والتأثير واالستدامة في أنشطة تنمية 

 القدرات لمنظمة العمل الدولية 
 (2-2-5)القسم 

 الهيئات المكونة  
 

 شركاء التنمية

"ما الذي يمكن أن يحسن مالءمة وتأثير واستدامة أنشطة  
 تنمية القدرات لمنظمة العمل الدولية؟" 

اختارت الجهات المجيبة ثالثة مقاييس اعتبرتها أكثر 
 المقاييس المقترحة أهميًة.

يستند عرض نتائج الدراسة االستقصائية في النص إلى مدى تواتر إجابة محددة  
شركاء التنمية، على الدراسة واختارتها الجهات المجيبة من الهيئات المكونة 

جميع الردود. وجرت أيضاً مناقشة نتائج الهيئات المكونة من أصل االستقصائية، 
سوبة المن وسطيةفي النص القيمة ال هذه الهيئات. وتبين النتائج الواردةنوع حسب 

 إلى كل مقياس وفق تواترها.
تبدأ القيم المنسوبة إلى كل مقياس )من القيمة األهم(: )أ( ضمان القيام بعمليات 
 التدخل لتنمية القدرات ضمن إطار االستراتيجيات والبرامج اإلنمائية الوطنية 

 لبرامج القطرية للعمل الالئق(؛ )مثل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وا
العمل بصورة مشتركة مع المنظمات المستفيدة على تحديد أهداف وأ راض )ب( 

أثر أنشطة التعاون اإلنمائي؛ )ج( العمل مع  وتقّصياألداء للمساعدة على قياس 
المستفيدة على تقييم احتياجات التعاون اإلنمائي وتحديد أولوياتها واالتفاق  ةالمنظم
ا؛ )د( بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، تمكين عليه

أن يصبحوا رائدين في تقديم التدريب بشأن مسائل عالم  من مقدمي التدريب المحليين
في أنشطة تنمية  للمشاركينضمان إتاحة الفرص )ه( / إقليمهم؛ همالعمل في بلد

 و( إجراء عمليات تقييم )ذاتية( لقياس التغيرات؛ )مالقدرات لتطبيق التعلم في منظمته
ومع مرور الوقت(؛ )ز( عندما ال تتحقق أ راض  هوبعداألداء في القدرات )قبل 

تنمية ل تقدم أنشطة جديدة أو إضافيةاألداء داخل المنظمة بعد االنتهاء من نشاط 
 تصحيحية.اتخاذ المنظمة إجراءات  شريطةمنظمة العمل الدولية، من جانب القدرات 
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 تفصيل الرسوم البيانية ونتائج الدراسة االستقصائية   األسئلة وخيارات الردود  الجهات المجيبة  الموضوع

 جرت مناقشتها في النصالتي 

لدعم أهمية المساهمات المالية و ير المالية 
 2232نتائج العمل الالئق ضمن أفق عام 

 (2-2-5)القسم 

، ما هو نوع المساهمات المالية 2232"ضمن أفق عام   شركاء التنمية 
ق تحقي لدعمو ير المالية الهامة بالنسبة إلى مؤسستكم 

 نتائج العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة؟"
 12ُطلَب من الجهات المجيبة اإلشارة إلى درجة أهمية 

صفر ) ير نوعاً مختلفاً من المساهمات على مقياس 
 .)مهمة للغاية( 122ومهمة( 

رجة ة لديإلى القيمة الوسطفي النص يستند عرض نتائج الدراسة االستقصائية  
الجهات المجيبة من شركاء التنمية  التي نسبتها 122وصفر  مقياس بين األهمية على

 في الدراسة االستقصائية إلى كل نوع من أنواع المساهمات.
 أنواع المساهمات التي ُطلب من الجهات المجيبة تقييمها والقيمة المنسوبة إليها: 

ل الوطني من ؛ )ب( التموي75 –)أ( التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث 
؛ )ج( الشراكات الوطنية متعددة أصحاب 73.5 –القطاعين العام والخاص 

الشراكات العالمية متعددة )ه( ؛ 72.5 –؛ )د( الشراكات االبتكارية 73 –المصلحة 
؛ )ز( نسبة 72 – المرصودة؛ )و( المساهمات المالية 72.5 –أصحاب المصلحة 

 –مساهمات المالية متوسطة األجل ؛ )ح( ال12 –مساهمة الشركاء وإطاللتهم 
؛ )ي( الصناديق االستئمانية متعددة 51.5 –؛ ) ( الخطط اإلنمائية الوطنية 51.5

 الشركاءالصناديق االستئمانية متعددة )ك( ؛ 11 –بقيادة  األمم المتحدة  الشركاء
 .13 – المرصودة؛ )ل( المساهمات المالية  ير 18 –بقيادة منظمة العمل الدولية 

دعم التعاون ل المختلفة أهمية المجاالت
 2217اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، 

 (2-7)القسم  2232و

 (8الهيئات المكونة )الشكل  
 
 

 (1شركاء التنمية )الشكل 

"بالنظر إلى السياق العالمي الحالي، ما هي درجة أهمية  
المجاالت التالية في دعم جهود التعاون اإلنمائي لمنظمة 

الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذا التغيير بحلول عام العمل 
 ؟"2232

لكل مجال من مجاالت الدعم الثمانية، ُطلب من الجهات 
 خياراتالمجيبة أن تقوم باختيار واحد من أصل أربعة 

لإلشارة إلى درجة أهمية هذه المجاالت في السياق الحالي 
= صفر  هي كالتالي: والخيارات. 2232وبحلول عام 

=  3 ؛= مهمة جداً  2 ؛= قليلة األهمية 1 ؛مة ير مه
 مهمة للغاية.

يبين الرسم البياني متوسط قيمة درجة األهمية التي اختارتها الجهات المجيبة من  
 شركاء التنمية في الدراسة االستقصائية. ويؤخذ هذا المتوسط والهيئات المكونة 

ى لمجيبة علللجهات ااألربعة التي أُتيحت  للخياراترقمية  اً من مؤشر يخصص قيم
 الدراسة االستقصائية.

 جرت كذلك في النص مناقشة نتائج الهيئات المكونة حسب نوع الهيئات المكونة.
تنمية القدرات مع الهيئات المكونة وشركاء التنمية    مجاالت الدعم الثمانية هي: )أ(

العمل الدولية؛ )ج( المساعدة  ولصالحهم؛ )ب( الدعم المعياري المتعلق بمعايير
المباشرة )مثل التدريب ودعم سبل العيش والمنح( للمجموعات أو المنظمات 

عقد اجتماعات مع أصحاب )ه( المحلية؛ )د( تعزيز الحوار االجتماعي الثالثي؛ 
مسائل عالم العمل، وتكوين الشراكات وتعزيزها، بما في ذلك عن بشأن المصلحة 

لدان الجنوب والتعاون المثلث؛ )و( المشورة السياسية القائمة طريق التعاون بين ب
على البّينات والدعم التقني والتوعية؛ )ز( مساعدة الدول األعضاء على جمع 

 االعتماد على مصادر التمويل وآليات التمويل األخرى )ح( البيانات وتحليلها؛ 
كاء انية متعددة الشروسبل الوصول إليها )مثل التمويل األخضر والصناديق االستئم

 والتمويل التضامني، وما إلى ذلك(.

أهمية جوانب التعاون اإلنمائي لمنظمة 
 2232عام العمل الدولية ضمن أفق 

 (2-7لتحقيق نتائج العمل الالئق )القسم 

، ما مدى أهمية الجوانب التالية 2232"ضمن أفق عام   (12الهيئات المكونة )الشكل  
ي لمنظمة العمل الدولية لتحقيق نتائج بشأن التعاون اإلنمائ

 بالنسبة إلى منظمتكم؟" ،العمل الالئق
ُطلب من الجهات المجيبة اإلشارة إلى درجة أهمية 

 122وصفر ) ير مهمة( الجوانب الثمانية على مقياس 
 )مهمة للغاية(.

جيبة المهمية التي اختارتها الجهات األيبين الرسم البياني القيمة المتوسطة لدرجة  
الدراسة االستقصائية. وتظهر النتائج حسب نوع في  122وصفر  على مقياس بين
 الهيئات المكونة. 

يرد في الدراسة االستقصائية وصف جوانب التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 
لتحقيق نتائج العمل الالئق لفائدة الهيئات المكونة وشركاء التنمية على حد سواء، 

 يلي:وذلك كما 
)أ( المشاركة في تصميم عمليات التدخل في مجال التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل 
الدولية؛ )ب( المشاركة كجهة مستفيدة من التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية؛ 
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 تفصيل الرسوم البيانية ونتائج الدراسة االستقصائية   األسئلة وخيارات الردود  الجهات المجيبة  الموضوع

 جرت مناقشتها في النصالتي 

 )ج( المشاركة كجهة مقدمة لخدمات التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية؛ 
)د( المشاركة في إدارة ورصد التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية )مثل التخطيط 

حشد الموارد التكميلية لنتائج العمل الالئق )مثالً عن طريق  )ه(والتوجيه والتقييم(؛ 
والتمويل الخاص والمساهمات العينية مثل الخبرات  الميزانيات الوطنية والقروض

و( إجراء عمليات تقييم متبادلة بشأن الطريقة التي تساهم والمباني وما إلى ذلك(؛ )
بها منظمة العمل الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مؤسسة الجهة 

 المجيبة؛ )ز( المشاركة في المبادرات المتصلة بشفافية النتائج والتدفقات المالية؛ 
لمثلث فيما يتعلق بالعمل )ح( المساهمة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ا

 الالئق.

 ة، ويزيد عنها النصف اآلخر.القيمة الوسطية هي مقياس التجاه مركزي يتوافق مع النقطة الوسيطة من أصل مجموعة من األعداد: نصف هذه األعداد يقل على القيمة الوسطي   1
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 الملحق الثاني

 نفقات التعاون اإلنمائي الخارجة عن الميزانية 
 8071-8002 الفترة لمنظمة العمل الدولية،

 *8071-8002نفقات التعاون اإلنمائي الخارجة عن الميزانية حسب المجال السياسي،  :7الشكل 
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المعايير العمالة الحماية االجتماعية الحوار االجتماعي المجاالت األخرى المجموع
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 *8071-8002الفترة  الخارجة عن الميزانية حسب اإلقليم،نفقات التعاون اإلنمائي  :8الشكل 
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