
 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  مجلس اإلدارةأعضاء . لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.334/INS/3/1 الوثيقة:  2018 تشرين الثاني/ نوفمبر 8 -تشرين األول/ أكتوبر 25 ، جنيف، 334 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 2102تشرين األول/ أكتوبر  2 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من الثالث البند

( 8102المنبثقة عن الدورة السابعة بعد المائة )المسائل 
 لمؤتمر العمل الدولي

متابعة القرار بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية 
 دعماً ألهداف التنمية المستدامة

 
 غرض الوثيقة 

اإلنمائي ( إلرساء األسس من أجل إعداد استراتيجية التعاون 2102تقترح هذه الوثيقة خطة عمل )
، التي ينبغي أن تضمن تكامالً شامالً مع نهج منظمة العمل الدولية 2122-2121لمنظمة العمل الدولية للفترة 

-2122ومع الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة  2120-2121بشأن البرنامج والميزانية للفترة 
 دولي فضالً عن تطور إصالحات األمم المتحدة.، بما يعكس حصائل دورة المئوية لمؤتمر العمل ال2122

التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية وتوخياً إلنفاذ االستنتاجات بشأن 
ن م المستدامة، يطلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته بشأن تنفيذ خطة العمل المقترحة

)انظر مشروع القرار في  2122-2121التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة  أجل إعداد استراتيجية
 (.22الفقرة 
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 مقدمة -أوالً 

( مناقشة عامة بشأن التعاون اإلنمائي الفعال 1078)حزيران/ يونيه  701أجرى مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1

وتقدم هذه  7لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة، واعتمد قراراً ومجموعة من االستنتاجات.

الوثيقة مقترحات إلنفاذ االستنتاجات المذكورة عن طريق خطة عمل من شأنها أن ترسي األسس من أجل إعداد 

. والتعاون اإلنمائي جزء ال يتجزأ من 1012-1010عاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة استراتيجية الت

كما أنه وسيلة رئيسية لتنفيذ هذا البرنامج والميزانية وكذلك الخطة  ،1017-1010البرنامج والميزانية للفترة 

 التي ستتجلى فيها حصائل دورة المئوية لمؤتمر العمل الدولي. 1012-1011االستراتيجية للفترة 

وينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع الوثائق األخرى المقدمة إلى مجلس اإلدارة في دورته الحالية، بما في  .2

-0101واالستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة  1ذلك تلك المعنية بإصالح األمم المتحدة

1017.3 

 مناقشة واستنتاجات المؤتمر

ناقش المؤتمر المسائل األربع التالية: )أ( كيف يمكن للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية أن يتكيف مع السياق  .3

الجديد ويدعم الهيئات المكونة؛ )ب( كيف يمكن تعزيز الرابط بين القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية والتعاون 

مة العمل الدولية، ضمن عملية إصالح األمم المتحدة، أن يقدم اإلنمائي؛ )ج( كيف يمكن للتعاون اإلنمائي لمنظ

تيسير اتساق السياسات وتعميم العمل الالئق على الخطط اإلنمائية  فيالدعم على أفضل وجه إلى الهيئات المكونة 

الدولية الوطنية وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛ )د( ما هي أدوار الهيئات المكونة ومنظمة العمل 

امية إلى تمويل التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية األمثل من الشراكات والطرائق الر في ضمان المزيج

 تمويالً مالئماً.

لمنظمة العمل الدولية في المستقبل  وتتضمن االستنتاجات مجموعة من المبادئ اإلرشادية للتعاون اإلنمائي .4

دولية الحالية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وإصالح األمم المتحدة ال اإلنمائية وتعالج انعكاسات البيئة

وتمويل النموذج اإلنمائي والشراكات والحاجة إلى نهج برنامجي. كما أنها تشمل خريطة طريق تتضمن نقاط 

لعمل مائي لمنظمة اعمل لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية وشركائها اإلنمائيين، دعماً للتعاون اإلن

 الدولية في المستقبل.

شأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة بوشّدد المؤتمر على أهمية إعالن منظمة العمل الدولية  .5

، واتفق على أن االحتياجات والطلبات الوطنية ينبغي أن ترشد أعمال منظمة العمل الدولية وأن 1008 لعام

 دالتأكي ادوأعتعزيز العمل الالئق في األهداف االستراتيجية األربعة جميعها. لازناً تعزز في الوق  ذاته نهجاً متو

على أن التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية هو جزء ال يتجزأ من الخدمات التي تقدمها منظمة العمل الدولية 

 ى أن البرامج القطرية للعمل الالئقمشدداً عل ،إلى هيئاتها المكونة على المستويات العالمية اإلقليمية والمحلية

هي بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية الوسيلة الرئيسية لدعم البلدان في تحقيق نتائج العمل الالئق وأهداف التنمية 

المستدامة. والمشاركة الفعالة لمنظمة العمل الدولية ولهيئاتها المكونة في عمليات منظومة األمم المتحدة 

هي أساسية لضمان اإلدماج الكامل للبرنامج القطري للعمل الالئق في إطار عمل األمم المتحدة  إنما ،اإلنمائية

للمساعدة اإلنمائية. ولهذا السبب، من الحاسم أن تضاعف منظمة العمل الدولية جهودها المبذولة للمساعدة على 

 

، مؤتمر العمل 7B (Rev.)رقم  محضر األعمال المؤق ؛ 1078، 701، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التقرير الرابع   7

القرار واالستنتاجات بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف ؛ 1078، 701الدولي، الدورة 

 .1078، 701، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التنمية المستدامة
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مة وفعالة ومستوفية للغرض إعادة إحياء مؤسسات الحوار االجتماعي على جميع المستويات بحيث تظل مالئ

 4وتساهم مساهمة تامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

( وتمويل النموذج اإلنمائي 1030)برنامج عام  1030واعتبر المؤتمر أن برنامج التنمية المستدامة لعام  .6

 الهيئات ومعلية يقتضيان معاً قدراً أكبر من اتساق السياسات والبرامج والميزانية ضمن منظمة العمل الدو

أكبر من أصحاب المصلحة، بما في ذلك  طيففي منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وبين و وفيما بينها المكونة

المؤسسات المالية الدولية والمنشآت وشركاء التنمية والوزارات الحكومية األخرى الضالعة في تنفيذ سياسات 

 العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة.

إبراز عدد من المبادئ الرئيسية إلرشاد التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في المستقبل، أال وهي:  وجرى .7

ف أحداً وراءه" وأنه ينبغي إيجاد الظروف والبيئات المؤاتية الالزمة لضمان أنه ينبغي لمثل هذا التعاون "أال يخلّ 

اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية أن تحقق أقصى قدر  فرص العمل والدخل للجميع. وينبغي الستراتيجية التعاون

من اإلمكانيات اإلنمائية للقطاع الخاص عن طريق تعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة والقادرة على الصمود. 

إلى جانب تركيز أكبر على تقوية القدرة المؤسسية  ،بقدر أكبر إزاء النتائج واألثرومن المطلوب نهج برنامجي 

بلدان. واعتبرت الشفافية والمسؤولية المشتركة من خالل الحوار االجتماعي بمثابة مبادئ تعزز جميع في ال

لشمولية واالبتكار باأوجه التعاون اإلنمائي. ومن حيث الشراكات، يتعين أن تسترشد منظمة العمل الدولية 

 استخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. وبزيادة

 متغيرالسياق ال

تأتي هذه االستنتاجات في لحظة حاسمة عشية االحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية حيث سيجري إعادة تقييم  .8

 ،ويةمن باب االستعداد لالحتفال بالمئ أجريلألساس المفاهيمي واالستراتيجي لنشاطها باالستناد إلى العمل الذي 

االستنتاجات مهمة تحديد  وترسين الهيئات المكونة. بما في ذلك من خالل مبادرة مستقبل العمل وبإرشاد م

أفضل طريقة لتكييف التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في سياق متغير. وهي تأتي كذلك في وق  تقوم 

مع نطاق أهداف التنمية المستدامة. ويستدعي  تتوازىفيه منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بإصالح عميق لجعلها 

جراء تغييرات كبرى في األسلوب الذي تعمل وفقه منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، ال سيما على اإلصالح إ

المؤتمر منظمة العمل الدولية إلى أن تضمن أن تكون مستوفية للغرض في منظومة  ويدعو 2الصعيد الوطني.

دعوتها  تقّوية فريدة وأن وأن تحتفظ بهويتها بوصفها وكالة متخصصة ثالثي تامة اإلصالحأمم متحدة إنمائية 

وإشعاعها وإطاللتها بغية أن تعزز على نحو نشط مزاياها النسبية باالستناد إلى دورها المعياري وهيكلها الثالثي 

 ومبادئ وممارسات الحوار االجتماعي.

 رول توفّ ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية الخاضعة لإلصالح وعالم العمل المتح 1030وعليه، فإن برنامج عام  .9

. وينبغي الستراتيجية التعاون اإلنمائي المستقبلية أن تخدم بفعالية احتياجات الهيئات المكونة السياق الجامع معاً 

وأن تكون متمشية تماماً مع األطر البرنامجية والخطط االستراتيجية الشاملة لمنظمة العمل الدولية. وفي هذا 

عزز تضمين التعاون اإلنمائي في أنشطتها عموماً من باب االستجابة فرصة سانحة أمام منظمة العمل الدولية لت

. كما أن االجتماعات 1072دورة المئوية لمؤتمر العمل الدولي في عام  المحددة فيلإلرشادات واألولويات 

علق توال سيما فيما ي ،يمكن أن تقدم معلومات مستنيرة عن الطريقة التي يمكن بها للتعاون اإلنمائي اإلقليمية

 .بعينهابحشد الموارد والشراكات، أن يعمل في بيئات قطرية وإقليمية 
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نحو إعداد استراتيجية التعاون  – 8102خطة عمل  -ثانياً 
 8182-8181اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة 

ترسي خطة العمل هذه األسس إلعداد استراتيجية التعاون اإلنمائي الجديدة. وعليه، تجد منظمة العمل الدولية  .11

 6(1078-1072استراتيجية التعاون اإلنمائي السابقة لديها ) اختتامنفسها في الوق  الراهن في معبر ما بين 

-1011والخطة االستراتيجية المقبلة للفترة  1072بين اعتماد وثيقة جديدة للبرنامج والميزانية في نهاية عام و

ذي عمل النشاط التحضيري الالمتوقع على النحو التالي: سوف تشمل خطة ال. وسيكون التسلسل الزمني 1012

؛ سيكون من المستحسن تقديم استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 1072يتعين القيام به خالل 

في أعقاب اعتماد  1010مجلس اإلدارة مثالً في آذار/ مارس  إلىالناشئة عن ذلك العمل،  ،1012-1010للفترة 

تيقّظ إلى ذلك، قد يكون من الضروري البقاء على . باإلضافة 1017-1010البرنامج والميزانية للفترة 

أنها تخدم تماماً لضمان  1017-1010واستعراض استراتيجية التعاون اإلنمائي األطول أمداً بعد فترة السنتين 

 في خطتها ، كما جرى تعريفهالهيئات المكونة وتدعم التركيز االستراتيجي لنشاط منظمة العمل الدولية

 االستراتيجية الجديدة.

 اإلطار البرنامجي للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية

  

  1012-1011االستراتيجية للفترة  الخطة 1017-1078الخطة االستراتيجية للفترة 

البرنامج والميزانية للفترة 

1078-1072 
 البرنامج والميزانية للفترة

1010-1017 
 البرنامج والميزانية للفترة

2122-2122 
 البرنامج والميزانية للفترة

2122-2122 

 

خطة عمل 

التعاون اإلنمائي 

 1072لعام 

 استراتيجية التعاون اإلنمائي 

 1012-1010للفترة 

  

 1010مارس آذار/ 

   

 المناقشة المقترحة في مجلس اإلدارة بشأن 

 استراتيجية التعاون اإلنمائي 

 

تهدف خطة العمل إلى إنفاذ خريطة الطريق الواردة في االستنتاجات عن طريق معالجة المجاالت الرئيسية و .11

تعاون اإلنمائي لل المستقبليةطوال السنة المقبلة، وهي أساسية لالستراتيجية  الحصائل المتوخاةاألربعة لتحقيق 

نتائج العمل الالئق  تحقيق( تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة لضمان 7وتقتضي بالتالي إعدادات مالئمة: )

( تعزيز الكفاءة ونتائج العمل 3( تعميق الشراكات والتمويل وتوسيع نطاقها وتنويعها؛ )1على الصعيد الوطني؛ )

فيما يلي هذه المجاالت ترد وض باتساق السياسات وإطاللة منظمة العمل الدولية. و( النه4الالئق والشفافية؛ )

 مفصلة.

 تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة  –مجال التركيز  -0
 لدعم تحقيق نتائج العمل الالئق على المستوى الوطني

كية بما يتمشى مع المبدأ الرئيسي للمل ،يسهم التعاون اإلنمائي في تحقيق الغايات المحددة على الصعيد الوطني .12

الوطنية الوارد في برنامج العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة. وعليه، ال بد للهيئات المكونة من أن تمتلك 

قدرة تنظيمية ومؤسسية للضلوع في العمليات الرئيسية ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي 

في البرامج القطرية للعمل الالئق وفي أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وقد ناشد  تحظى باألولوية

المؤتمر منظمة العمل الدولية كي تعزز قدرات هيئاتها المكونة بحيث تشارك بفعالية في تحقيق أهداف برنامج 

 .1030عام 
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نها من مكّ ة بحيث تالمؤسسية للهيئات المكونوسيتمحور النشاط في هذا المجال حول تعزيز القدرات التنظيمية و .13

 وهم –أن تضطلع على أتم وجه بدورها بوصفها األصوات المشروعة والتمثيلية ألصحاب العمل وللعمال 

ية المستدامة مسعياً إلى تحقيق نتائج العمل الالئق وأهداف التن –الهيئات الفاعلة الرئيسية في االقتصاد الحقيقي 

وسيكون من األساسي اعتماد الحوار االجتماعي والمشاركة الثالثية الفعلية في عمليات  .على الصعيد الوطني

التنمية االستراتيجية الوطنية وفي التقييمات القطرية المشتركة وفي البرامج القطرية للعمل الالئق بوصفها 

 تجزأ من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.تال  أجزاء

جلى فيها بحيث تت ،تكييف إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن تنمية قدرات الهيئات المكونةوبالتالي، ينبغي  .14

ومن شأن اإلرشادات  1هج الحالية لتنمية القدرات فضالً عن نتائج التقييم رفيع المستوى لتنمية القدرات.الن  

 منظمة العمل الدولية.لالمحدثة أن تنير وضع استراتيجية لتنمية القدرات 

الحاسم ضمان تعميم العمل الالئق في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية من خالل المشاركة الفعالة للهيئات  ومن .15

المكونة والحوار االجتماعي الثالثي. ويمكن تقييم مثل هذه االستراتيجيات في التحليالت القطرية لألمم المتحدة 

ية أولويات البرامج القطرنمائية التي تتجلى فيها بوصفها األساس لوضع أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإل

 للعمل الالئق على النحو المناسب، مما سيكون بدوره مدعوماً بالتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.

هو المبادرة الرائدة الرامية إلى وضع جيل جديد من البرامج القطرية  ،وما يتسم بمالءمة خاصة في هذا المقام .16

، مما سينير 1072و 1078ق، التي تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في أربعة بلدان في عامي للعمل الالئ

القرارات المستقبلية بشأن تحسين العمليات والمنهجيات لضمان أن تكون البرامج القطرية للعمل الالئق أدوات 

يتمشى مع أطر عمل األمم المتحدة وبما  1030فعالة تؤدي إلى تحقيق نتائج العمل الالئق في سياق برنامج عام 

 8للمساعدة اإلنمائية.

بفعالية مع أصحاب المصلحة والشركاء، بأنها أساسية في  في العمل وتتسم قدرة الهيئات المكونة على الضلوع .17

هذا الصدد. ومن شأن التجربة مع آليات اإلدارة السديدة الثالثية للبرامج القطرية للعمل الالئق أن تخضع للمزيد 

ن التحليل لتوفير استشرافات إضافية على الممارسات الجيدة في مجال الحوار االجتماعي وعلى الطريقة التي م

اتبع  إلدراج وتعزيز األهداف االستراتيجية األربعة بفعالية في البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر عمل األمم 

 المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

نامج في االستراتيجيات الوطنية عمالً ببر االجتماعيينلثالثي ومشاركة الشركاء ويستدعي ذلك تعزيز الهيكل ا .18

بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي وغير ذلك من أهداف التنمية المستدامة  8، ال سيما الهدف 1030عام 

عياري والحوار مومن الضروري إظهار القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية المستمدة من نشاطها ال 2المعنية.

وتعزيز نهج متكامل ومتوازن لمقاربة األهداف االستراتيجية األربعة في برنامج  االجتماعي والهيكل الثالثي،

العمل الالئق، بما في ذلك من خالل مواصلة مشاركة منظمة العمل الدولية في مجموعة األمم المتحدة للتنمية 

االستراتيجية المتصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأطر عمل األمم المتحدة النتائج المعنية بفرق الالمستدامة و

 للمساعدة اإلنمائية.

 8102الحصائل المتوخاة لعام 

تحديد وتقييم تجربة البرامج القطرية للعمل الالئق القائمة والجديدة فيما يتعلق بطريقة تعزيزها برنامج  ■

مع أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية عن طريق المشاركة  التنسيقالعمل الالئق والنجاح في 

 الثالثية الفعالة وعمليات الحوار االجتماعي.

تقوية البرامج القطرية للعمل الالئق حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، بما في ذلك البرامج القطرية الرائدة  ■

أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وتعميم للعمل الالئق بشأن قدرتها على التأثير بفعالية على 

 أولويات العمل الالئق.

 

 .GB.334/PFA/7الوثيقة    1
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، 701، مؤتمر العمل الدولي، الدورة قرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي   2

1078. 
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 ، بما فيالمعنية مجموعات منظومة األمم المتحدة بينتعزيز التوعية بمثل هذه الممارسات الجيدة فيما  ■

 ذلك مجموعات النتائج التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، مواصلة تقديم فرص بالتعاون الوثيق مع  ■

وأدوات تنمية القدرات لصالح الهيئات المكونة وموظفي منظمة العمل الدولية بشأن تحقيق أهداف التنمية 

عة المستدامة من خالل تعزيز برنامج العمل الالئق ودور منظمة العمل الدولية في أمم متحدة خاض

 لإلصالح.

ات منظمة العمل الدولية القائمة بشأن تنمية القدرات لصالح الهيئات المكونة، بما تحديث وتعزيز إرشاد ■

 في ذلك بشأن النهج المستندة إلى االحتياجات والطلب.

 تعميق الشراكات والتمويل  –مجال التركيز  -8
 وتوسيع نطاقها وتنويعها

التمويل على  –حشد الموارد بكثافة: ال بد من حشد مجموعة متنوعة من المصادر  1030يستدعي برنامج عام  .19

نظراً إلى أن المساعدة اإلنمائية الرسمية  لتحقيق األهداف –الوطنية والدولية والعامة والخاصة  المستويات

 اً حدد برنامج أديس بابا إطار. وي1030ة المستدامة بحلول عام وحدها لن تكون كافية لتحقيق أهداف التنمي

اص التمويل الخ وتنسيقمن أجل الجهود اإلنمائية العالمية، يشمل تحسين حشد الموارد المحلية  اً جامع اً يتمويل

سرة وغير الميسرة على السواء. المي بالشروط التعاون الدولي بغاياتوالتزاماً متجدداً المستدامة، مع التنمية 

شجع تحوالً من تمويل التنمية إلى تمويل تحقيق أهداف التنمية وي 1030زأ من برنامج عام ء ال يتججز وهذا

 على المستوى القطري، بما في ذلك عن طريق تنسيق التدفقات المالية الدولية والمحلية المتنوعة.

هذا األمر  ويعني وسيتوقف التمويل من أجل التنمية إلى حد كبير على االستثمار المستدام الذي تحققه البلدان. .21

دوراً أساسياً لمنظمة العمل الدولية في استثارة الوعي في صفوف هيئاتها المكونة وشركائها بشأن دور القطاع 

المالي الوطني وكذلك بشأن الروابط القائمة بين التجارة والعمل ودعم قدرة الشركاء االجتماعيين على الضلوع 

االستثمار والعمل للمؤسسات والمصارف اإلنمائية اإلقليمية ومتعددة في وضع سياسات وبرامج تتناول التجارة و

 األطراف.

وفي الوق  ذاته، يؤدي تزايد القدرة التنافسية في ميدان التنمية الدولية إلى توليد ضغط من أجل إظهار القيمة  .21

يع نطاقها ات وتوسلتحسين األداء التنظيمي. ومن الضروري بالتالي تعميق الشراك المضافة واستحداث الحوافز

وتنويعها، بما في ذلك مع سائر كيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. ومن 

الضروري بالقدر ذاته تشجيع االلتزام بطرائق التمويل االبتكارية والشبكات والتحالفات متعددة أصحاب 

اعدة اإلنمائية الرسمية صغيرة نسبياً إالّ أنها ال تزال المصلحة وضمان اعتمادات مالية مستدامة. ورغم أن المس

أساسية لضمان سياسات وأدوات مستقلة وشفافة والتقدم في التعاون اإلنمائي ويمكن استخدامها لحشد المزيد من 

 التمويل، بما في ذلك التمويل المحلي.

العمل وأن تتقاسم الممارسات الجيدة مع وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعزز مبادئها وحقوقها األساسية في  .22

النتائج التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، المعنية بمجموعات السائر أعضاء 

ة لألمم هج شراكات مشتركتنكب المجموعة المعنية بالشراكات االستراتيجية على العمل على تنسيق وتفعيل ن  

لك في مجاالت من قبيل الشراكات متعددة أصحاب المصلحة والتعاون بين بلدان الجنوب المتحدة، بما في ذ

عمل مع القطاع الخاص. ومن شأن ذلك أن يشمل عمليات العناية الواجبة المتقاسمة ومذكرات التفاهم الو

ية والشفاف المشتركة كي تستخدم مع الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح وأطر إدارة المخاطر

معايير الدنيا من أجل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة الوتعزيز المشاركة متعددة أصحاب المصلحة من خالل 

اإلنمائية المستنيرة بمجموعة من الشركاء، بما في ذلك المواطنون والمجتمع المدني ونقابات العمال والمؤسسات 

 70.لرصدهاوغير ذلك، والخاضعة 
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 8102لعام  الحصائل المتوخاة

تزويد مجلس اإلدارة بنظرة عامة عن األشكال القائمة المناسبة من آليات التمويل االبتكارية وتقييم  ■

إمكانياتها من أجل مشاركة منظمة العمل الدولية باالسترشاد بواليتها واإلدارة السديدة الثالثية ووصف 

 .1072إلى مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  الفرص والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن أن تقدم هذه الوثيقة

لمجموعة لالقطاع الخاص وجعلها متاحة  معتحديد الممارسات الحسنة في شراكات منظمة العمل الدولية  ■

. ومن يجيةاالستراتالشراكات ب والمعنيةالنتائج التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنية ب

، أن يقدم دروساً قرّ أ  ، إذا 1072ى للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عام شأن التقييم رفيع المستو

 إضافية تستحق الترويج.مستخلصة 

تحديد الدروس الرئيسية المستخلصة من الشراكات القائمة مع كيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية  ■

تحقيق أقصى حد من القيمة المضافة  بهدف ،الدولية والشبكات والتحالفات متعددة أصحاب المصلحة

 لمنظمة العمل الدولية في الشراكات المستقبلية وتسهيل مثل هذه التحالفات.

 تجميع البراهين لتنوير خطوط األساس واألهداف في استراتيجية التعاون اإلنمائي المقبلة. ■

ووضع إطار لمنظمة العمل  تجميع الممارسات الحسنة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث ■

ألمم النتائج التابعة لمجموعة االمعنية ب مجموعةالالدولية من أجل قياس نتائجها وتأثيرها والترويج لها في 

المتحدة للتنمية المستدامة وفي مؤتمر األمم المتحدة الثاني رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب 

 (.BAPA+40 مؤتمر)

 تعزيز الفعالية ونتائج العمل الالئق والشفافية –ز مجال التركي -3

سوف يتزامن التركيز في مجال العمل هذا إلى حد كبير مع مبادرة منظمة العمل الدولية الجارية من أجل تعزيز  .23

 1017-1078اإلدارة القائمة على النتائج واإلرشاد، بما في ذلك استراتيجية التقييم القائمة على النتائج للفترة 

وال بد لمنظمة العمل الدولية من أن تحلل األساليب الملموسة الكفيلة بتحسين استخدام  77.في منظمة العمل الدولية

ي طلبه والتشديد عليه ف لة برنامج العمل الالئق، كما جرىما الذي ينجح وتعزيز إطال البيانات المتاحة إلظهار

وشهدت منظمة العمل الدولية تزايداً في الطلب الصادر من  مناقشة مؤتمر العمل الدولي بشأن التعاون اإلنمائي.

الهيئات المكونة على األدوات العملية المستندة إلى تقييم عتيد لألثر وبحوث قائمة على البراهين وموجهة نحو 

ويقتضي ذلك تقوية  1030.71السياسات، بما في ذلك من أجل اإلبالغ عن اإلنجازات فيما يتعلق ببرنامج عام 

وث الموجهة نحو السياسات في منظمة العمل الدولية لدعم أهدافها االستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية البح

 1017.73-1078المستدامة في سياق مستقبل العمل وكذلك في ضوء استراتيجية المعارف للفترة 

ل  وعلى سبيل المثال، جعجهود المساءلة. كذلك اإلدارة القائمة على النتائج ووااللتزام بالشفافية يدعم بدوره  .24

-1071البيانات المالية بشأن اإلسهامات الطوعية المتلقاة خالل الفترة  1076منظمة العمل الدولية منذ عام 

، متاحة من خالل مبادرة شفافية المساعدة الدولية. كما تتعزز الشفافية عن طريق توفير البيانات إلى 1071

مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وعن طريق إتاحة اللوحات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظ

مات ن نتائج العمل الالئق وبيانات التعاون اإلنمائي ومعلوبما في ذلك تلك التي تبيّ  ،القيادية لمنظمة العمل الدولية

 .اتعن التقييم

  

 

 .GB.332/PFA/8الوثيقة    77
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كشاف ة من األولويات. ويتسم استوسيظل تقديم الخدمات بفعالية أولوي هي تركيز إضافيالتشغيلية والعمليات  .25

ى لتقديم الخدمات داخل البلد، باالستناد إل بأنه أمر أساسي طرائق مرنة وسريعة ومكيّفة بحسب الحالة وابتكارية

االحتياجات واألولويات الوطنية وبمشاركة فعالة من جانب الشركاء االجتماعيين. وتتوقف قوة المكتب كذلك 

بالنسبة لمنظمة  اة وملتزمة. أما عملية إصالح األمم المتحدة الجارية وانعكاساتهعلى امتالكه قوة عاملة كفؤ

ي وتشكيل الفرق القطرية لألمم المتحدة، فقد تقتض البلدانالعمل الدولية من حيث الهيكل الميداني والحضور في 

 اهلتنمية المواهب وحفز وإدارة القوى العاملة فضالً عن استراتيجيات فعالة 74زيادة سرعة التدخل في العمليات

 72.هاوتدريب

تتصل السرعة والمرونة على الصعيد التشغيلي بعمليات سير أعمال منظمة العمل الدولية من أجل  ،كذلك .26

ما في كات، باوسيحتاج حشد الموارد إلى أن يتكيف مع التغييرات في طرائق واستراتيجيات الشر ،الشراكات

ن شأن مبادرات منظمة العمل الدولية المتعلقة باإلدارة القائمة على ذلك كجزء من إصالح األمم المتحدة. وم

النتائج والميزنة االستراتيجية أن تعزز تقوية النتائج والتقارير القائمة على البراهين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى 

 زيادة تعزيز الشفافية.
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في الطرائق التشغيلية على الصعيد القطري، التي أدت إلى تعزيز المرونة  تحديد الممارسات اإلبتكارية ■

والسرعة واالبتكار في تقديم منظمة العمل الدولية الخدمات داخل البلد بهدف تنوير تحليالت التشكيل 

 الميداني الفعال لمنظمة العمل الدولية ضمن إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

مواصلة الخطوات األولية للتدابير الرامية إلى تعزيز شفافية منظمة العمل الدولية وامتثالها تقييم الجدوى و ■

 لمبادرات الشفافية الدولية واقتراح طريق للمستقبل.

 اتساق السياسات  تعزيز –مجال التركيز  -4
 وإطاللة منظمة العمل الدولية

ة واالتصاالت على نطاق المنظمة بهدف تعزيز وف ينصب التركيز في مجال العمل هذا على جهود التوعيس .27

اتساق السياسات دعماً لبرنامج العمل الالئق، بما في ذلك في المنتديات السياسية الدولية من قبيل مجموعة 

ومع وكاالت األمم المتحدة. ولقد سبق تحديد هذا المجال بوصفه مجال أولوية  76العشرين ومجموعة بريكس

واتساق  71بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق. 1076ؤتمر لعام للعمل كمتابعة لقرار الم

السياسات أمر أساسي بدوره لمواصلة تموضع منظمة العمل الدولية على نحو استراتيجي في إصالح منظومة 

ة لى المبادرات الجاريفي هذا الصدد إ األمم المتحدة اإلنمائية، ال سيما على الصعيد الوطني. وستستند الجهود

داث األمم المتحدة. ومن شأن البيانات عن النتائج أن تساعد وأح والمخطط لها فيما يتعلق بمبادرة مستقبل العمل

المناقشات الوطنية واإلقليمية والعالمية في أن تقدم المعلومات عن التقدم المحرز في اتجاه تحقيق أهداف التنمية 

بشأن التنمية  1072ل، سوف يناقش المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام المستدامة. وعلى سبيل المثا

يما ، ال سيما فتمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة، التقدم العالمي القائم على البراهين بشأن 78المستدامة

ستعراضات ، بما في ذلك عن طريق اال71وهدف التنمية المستدامة رقم  8يتعلق بهدف التنمية المستدامة رقم 

الوطنية الطوعية. وينبغي مساعدة الدول األعضاء في مجال بناء قدرتها التحليلية لقياس ورصد تطور متغيرات 
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، األهداف التالية: هدف 1072عام المستوى بشأن التنمية المستدامة لسوف تستعرض في المنتدى السياسي رفيع    78

وهدف التنمية  73وهدف التنمية المستدامة  70وهدف التنمية المستدامة  8وهدف التنمية المستدامة  4تدامة التنمية المس

 .71وهدف التنمية المستدامة  76المستدامة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545423.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584370.pdf
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سوق العمل الرئيسية. وهذا أمر حاسم من أجل قياس األثر على المستوى الوطني ويمكن كذلك تجميعه عالمياً 

االجتماعيين على المشاركة في االستعراضات  ويمكن تشجيع الدول األعضاء والشركاء 72ألغراض اإلبالغ.

 سائر جهود الرصد بما يشمل المستويين اإلقليمي والعالمي.الوطنية الطوعية وفي 

وهذه فرص استراتيجية متاحة أمام منظمة العمل الدولية لتعزيز وزيادة إطاللة برنامج العمل الالئق ودوره  .28

ات الفاعلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في وأساليبه وشراكاته. وستركز التوعية على الهيئ

الء كما ستشمل إي ،ذلك مع الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين والمؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة

ن م التواصلمن قبيل حمالت  المتاحة اهتمام أوثق لتقاسم المعارف والمعلومات. ومن المهم استغالل الفرص

على السواء  ،منظمة العمل الدوليةالتي تتحلى بها أجل مئوية منظمة العمل الدولية لتعزيز القيمة المضافة الفريدة 

 .1030وأثر برنامج عام  إصالح األمم المتحدة فيما يخص

وسيجري الترويج للقيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية بوصفها وكالة ثالثية ومعيارية تمارس الحوار  .29

 وذلك عن طريق وسائل من ،االجتماعي سعياً إلى تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق

 بينها مواصلة مشاركتها الكاملة في مجموعات النتائج التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ة ر الطريقة التي تعمل بها منظمة العمل الدوليويتسم تعزيز اتساق السياسات والميزانيات باألولوية كذلك إلظها .31

داخلياً. وفي هذا الصدد، يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تستمد الدروس من تجربتها في بعض برامج التعاون 

اإلنمائي الكبرى وطويلة األمد ومتعددة التخصصات على المستويين العالمي والقطري. ومن شأن هذه التجربة 

الذي يدعو إليه قرار مؤتمر العمل الدولي. ومن شأن  ،رنامجي وطويل األمد للتعاون اإلنمائيأن تنير النهج الب

منظمة العمل الدولية أن يعود بالنفع بدوره على اتساق السياسات على المستوى في اتساق السياسات الداخلي 

 على الصعيد الخارجي. االقطري وأن يزيد من إطاللته

 8102الحصائل المتوخاة لعام 

الدعوة إلى تعميم القيمة المضافة لمنظمة العمل الدولية في البرامج اإلعالمية والتدريبية من أجل المنسقين  ■

لألمم المتحدة وأعضاء الفرق القطرية لألمم المتحدة وموظفي األمم المتحدة اآلخرين. وينطبق  المقيمين

تنفيذ األمين العام لبدء العمل بنظام هذا األمر بصورة خاصة على الدورات المنصوص عليها في خطة 

زاً مالئماً ل الدولية مركمالتابع لمنظمة العمركز التدريب الدولي  ويحتلالمنسقين المقيمين المعاد تنشيطه. 

 هذا الصدد، حيثما يقتضي األمر بالتعاون مع كلية موظفي األمم المتحدة.في  تماماً 

 التنفيذ والرصد -ثالثاً 

العمل على جميع مستويات المنظمة ككل وعلى جميع مستويات الحافظات الثالث في المقر تستدعي هذه الخطة  .31

ل. بالعما أصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصوفي الميدان وبالتعاون الوثيق مع مكتب األنشطة الخاص ب

 المدير العام من أجل العمليات الميدانية والشراكات، بتنسيق هذا النشاط. نائب وسيقوم مكتب

 مشروع قرار

توخياً إلنفاذ االستنتاجات بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة،  .32
طلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته بشأن تنفيذ خطة العمل المقترحة من أجل إعداد 

 .2125-2121لدولية للفترة استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل ا
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