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 ماً التخاذ قرار بشأنه أو لالطالع.ال يزال على هيئة مكتب مجلس اإلدارة أن تحدد ما إذا كان هذا البند مقد  

 األعمال جدول من التاسع البند
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المقيمين لألمم المتحدة والفرق القطرية لألمم المتحدة مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على 
اغة وتنفيذ أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، ال سيما فيما المستوى القطري في صي
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 مقدمة

كان تنفيذ اإلصالح تحت رعاية  ،2019مكتب العمل الدولي في آذار/ مارس خالل آخر مناقشة لمجلس إدارة  .1

العديد من أطر اإلدارة السديدة الرئيسية  حيث كانال يزال في مرحلة مبكرة  1نائب األمين العام لألمم المتحدة

دة اإلنمائية. ومنذ والوثائق اإلرشادية قيد اإلعداد وفي انتظار أن يوافق عليها كبار مسؤولي منظومة األمم المتح

بذل مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة والفريق االنتقالي التابع لنائب األمين العام ذلك الحين، 

جهوداً كبيرة لتزويد نظام المنسقين المقيمين الجديد بالموارد التقنية  ،ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

لضمان نجاح عملية االنتقال. وفي الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من دورة  والتشغيلية والمالية الالزمة

 عن ثنائها علىالدول األعضاء في األمم المتحدة  أعربت، 2019المجلس االقتصادي واالجتماعي أليار/ مايو 

ين عن البرنامج االنتقال السلس من النظام القديم إلى النظام الجديد، بما في ذلك فصل نظام المنسقين المقيم

 2.اإلنمائي لألمم المتحدة

، بدا من الواضح أن 2019وفي المنتدى السياسي رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في تموز/ يوليه  .2

. لذلك، دعا 2030العديد من البلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

، إلى عقد عمل من 2019ة في أيلول/ سبتمبر زعماء العالم في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدام

أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث طلبوا من األمين العام إشراك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع 

حلول وتسريع العمل لمعالجة الثغرات النظامية في عملية الالخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين في إيجاد 

 3التنفيذ.

والذي مهد  4الذي يجري كل أربع سنوات للسياسات، آخر عام لالستعراض الحالي الشامل هو 2020إن عام  .3

الجزء المتعلق باألنشطة إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وسيقدم األمين العام في تقريره القادم إلى 

في أواخر شهر أيار/ مايو، تقريراً تحليلياً شامالً عن العام  التنفيذية من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي

من شأنه أن ينير أيضاً المفاوضات الحكومية الدولية بشأن استعراض  سيكونالكامل األول من تنفيذ اإلصالح، 

سيقدم مقترحات نهائية منبثقة عن استعراضات األصول اإلقليمية كما السياسات الشامل القادم في الخريف. 

ة التي ستعزز بها منظومة األمم طريقوالمكاتب متعددة األقطار ويتناول ال اإلنمائية نظومة األمم المتحدةلم

 المتحدة اإلنمائية عقد العمل.

ويقدم الجزء األول من هذه الوثيقة معلومات عن آخر ما استجد بشأن الجوانب الرئيسية لعملية اإلصالح منذ  .4

. ويعرض الجزء الثاني بعض التجارب السابقة 2019في آذار/ مارس آخر مناقشة أجراها مجلس اإلدارة 

لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بنظام المنسقين المقيمين الجديد والمالحظات الواردة من الميدان. ويستعرض 

ا لالستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحه 2020-2019بنود عمل خطة العمل للفترة  حالةالجزء الثالث 

إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة الثالثية، التي وافق عليها مجلس 

 .335اإلدارة في دورته 

 

"إعادة تنظيم منظمة األمم المتحدة اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل  /72/279A/RESالوثيقة   1

 .2018أيار/ مايو  31أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية"، 

 انظر:  2
2019 ECOSOC Operational Activities for Development Segment; Summary by the Vice President of 

ECOSOC, 24 July 2019. 

لسياسي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد تحت "اإلعالن ا /74/4A/RESالوثيقة   3

 .2019تشرين األول/ أكتوبر  15، رعاية الجمعية العامة"

واالجتماعي لألمم المتحدة والجمعية العامة لمنظومة األمم المتحدة  يجري استعراض سياسات المجلس االقتصادي  4

اإلنمائية كل أربع سنوات في سياق االستعراض الشامل للسياسات، الذي يجري كل أربع سنوات. وتتيح هذه العملية 

ستفيدة من البرنامج على أن للجمعية العامة تقييم فعالية األمم المتحدة وكفاءتها واتساقها وتأثيرها في مساعدة البلدان الم

تستوفي احتياجاتها في مجال التنمية المستدامة. ويرشد قرار الجمعية العامة المنبثق عن ذلك، األنشطة التنفيذية التي 

تضطلع بها منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في مجال التنمية، ويبي ن كيف ينبغي أن تعمل كيانات المنظومة معاً في السنوات 

 ع التالية.األرب

https://undocs.org/a/res/72/279
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/190726_Summary_of_the_OAS.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/190726_Summary_of_the_OAS.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/4
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استراتيجية أن أرشدت هذه المعلومات عن آخر ما استجد بشأن إصالح األمم المتحدة  كذلك، كان من شأن .5

ومتابعة القرار المتعلق بإعالن مئوية منظمة  20255-2020لية للفترة التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدو

العمل الدولية من أجل مستقبل العمل: مقترحات تهدف إلى زيادة تعزيز اتساق السياسات ضمن النظام متعدد 

 ، من أجل مناقشتها في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة.6األطراف

 وإنجازدات الرئيسية اإلرشااستكمال  –آخر التطورات  -أوالً 
 األصول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدةاستعراضات 

 ومكاتب المنسقين المقيمين متعددة األقطار  اإلنمائية

، ال سيما إطار اإلدارة والمساءلة وإرشادات إطار عمل منظومة، ُوضعت إرشادات رئيسية لل2019خالل عام  .6

. كما تسيير األعمالستدامة )إطار التعاون( وإرشادات استراتيجية األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الم

ُوضعت الصيغة النهائية للنصوص المصاحبة إلرشادات إطار التعاون بشأن مواضيع محددة، مثل إجراء 

التحليالت القطرية المشتركة وتكوين الفريق القطري لألمم المتحدة والتحول االقتصادي وغير ذلك. وبلغت عدة 

وص مهمة أخرى من اإلصالح مراحل الصياغة النهائية. وهي تشمل على وجه الخصوص المرحلة الثانية نص

واستعراض مكاتب المنسقين المقيمين متعددة  اإلنمائية األصول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة من استعراض

 مقيمين على المدى الطويل.. وتبقى بعض األسئلة قائمة بشأن استدامة تمويل نظام المنسقين الاألقطار

 آخر المستجدات بشأن إطار اإلدارة والمساءلة

يُستخدم إطار اإلدارة والمساءلة التابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يحدد أدوار ومسؤوليات   .7

 2019وأوجه مساءلة المنسقين المقيمين والفرق القطرية لألمم المتحدة على المستوى القطري، منذ آذار/ مارس 

إلى الخبرة المكتسبة حتى اآلن. ويتضمن النص  على أساس مؤقت ويجري حالياً استعراضه لتحديثه بالنظر

ي يخضع بموجبه أعضاء ذمن قبيل خط اإلبالغ المزدوج ال - في اإلصالح الجوانب الرئيسية لإلدارة السديدة

الفريق القطري لألمم المتحدة لوجهين مترابطين من أوجه المساءلة، هما: أوالً، مساءلة إزاء كيانات كل منهم 

في  ةمحدد كما هيلهم بشأن النتائج  الذين يتبعونيات؛ ثانياً، مساءلة إزاء المنسقين المقيمين بشأن فرادى الوال

إطار التعاون واتفاقات الفريق القطري لألمم المتحدة األخرى المشتركة بين الوكاالت. وإلنفاذ ذلك، يدعو إطار 

لتقييم التي تجريها الوكالة ألعضاء الفريق اإلدارة والمساءلة المنسق المقيم إلى تقديم إسهام رسمي في عمليات ا

القطري لألمم المتحدة كمسؤول إضافي عن اإلبالغ وأن يقدم الفريق القطري لألمم المتحدة إسهامات بشأن أداء 

. غير أنه بعد أن يوافق كبار مسؤولي مجموعة األمم المتحدة للتنمية بندالمنسق المقيم. ولم ينفذ المكتب بعدُ هذا ال

امة على إطار اإلدارة والمساءلة المحدث، سيقوم المكتب باستعراض التغييرات الالزمة في لوائح المستد

 لمناقشتها والموافقة عليها.التغييرات المقترحة إلى مجلس اإلدارة  تقديمالموظفين و

أن دور سيتضمن إطار اإلدارة والمساءلة فصلين إضافيين، أحدهما بشوبمجرد استكمال االستعراض اإلقليمي،  .8

وآخر يحدد األدوار  ،إزاء نظام المنسقين المقيمين  7وأوجه مساءلة الكيانات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

والمسؤوليات بين منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والمجلس االقتصادي واالجتماعي. وبالنظر إلى أن العملية 

منظمة العمل  بالنسبة إلىتقرير بشأن آثار هذه التطورات مستمرة، فإن المكتب ليس بعدُ في وضع يؤهله إعداد 

 الدولية.

 

 ..5POL//338GBالوثيقة   5

 ..3/1S/IN/338GBالوثيقة   6

اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة   7

 نمائية.وكيانات منظومة األمم المتحدة اإل
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 إرشادات إطار التعاون وتعميمه

أطر عمل األمم المتحدة  مقارنة معتعتبر أطر التعاون عنصراً أساسياً في عملية اإلصالح وتمثل تغيراً كبيراً  .9

عت لتصبح األداة ضوُ يجية رفيعة المستوى للمساعدة اإلنمائية التي سبقتها. واألهم من ذلك أنها وثائق استرات

الوحيدة األكثر أهمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في مجال التخطيط والتنفيذ لمساعدة البلدان على تلبية 

البرامج القطرية الخاصة  تنبثقاالحتياجات واألولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن 

ن إطار التعاون، وليس العكس. وقد ُوضعت هذه البرامج التي تعتبر في عيانات األمم المتحدة بكل كيان من ك

المقام األول اتفاق شراكة بين األمم المتحدة وحكومات البلدان المشمولة بالبرامج، على أساس تحليل قطري 

مع طائفة واسعة من وأولويات وطنية من حيث تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاورات مستقل مشترك 

أصحاب المصلحة. ومن المهم اإلشارة إلى أن التحليل القطري المشترك لم يعد عملية تُنجز مرة واحدة، بل هو 

 ة ووظيفة تحليلية للفريق القطري لألمم المتحدة بقيادة مكتب المنسق المقيم.متواصلمن بيانات  ةمستمد حصيلة

التي ُوضعت من خالل جهد تعاوني من جميع أقسام منظومة األمم المتحدة  8،إرشادات إطار التعاون كانتو .10

بعد موافقة كبار مسؤولي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيران/ يونيه قد صدرت اإلنمائية، 

. ومن منظور المكتب، 2020وهي قيد االستخدام في انتظار إجراء استعراض في وقت الحق في عام ، 2019

بين اإلرشادات على نحو جيد عدداً من المواضيع ذات األهمية بالنسبة إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل تُ 

الدولية. أوالً، يشمل المفهوم األوسع نطاقاً للشراكات جميع الكيانات واألفراد المعروفين بأهميتهم في إيجاد حلول 

صحاب العمل ومشاركتها مع اآلخرين بما يتمشى ة إلى النقابات ومنظمات أصريحإشارة  ويتضمنمستدامة، 

مع المعايير الدنيا المشتركة فيما يخص الشراكات متعددة أصحاب المصلحة التي وضعتها مجموعة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة. ثانياً، يتجسد التزام األمم المتحدة بدورها المعياري في ترسيخ إطار التعاون ترسيخاً 

ايير وااللتزامات الدولية وفي نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية. ثالثاً، تنص اإلرشادات واضحاً في المع

على تشكيلة موسعة للفريق القطري لألمم المتحدة، بما يشمل كيانات األمم المتحدة الموجودة بالفعل في البلد، 

داف التنمية المستدامة إطار الرصد بحكم إلى جانب تلك التي تُسهم عن بُعد. رابعاً، تُصبح غايات ومؤشرات أه

ً بدور محس ن لعملية التقييم، بما في ذلك  الضرورة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق اإلنجازات، مدعوما

االعتراف بالقدرة على التقييم في فرادى الكيانات. أخيراً واألهم من ذلك، فإن هذه اإلرشادات تفسح المجال أمام 

مثل منظمة العمل الدولية لمواصلة األعمال المنوطة بها والتي قد ال تندرج ضمن أولويات  الوكاالت المعيارية

إطار التعاون. وهي تتيح إمكانية قيام هذه الوكاالت بوضع وثائق البرامج القطرية الخاصة بكل كيان مع استنساخ 

ط على أساس استثنائي الستيعاب ، تُدرج فقأخرىنتائج إطار التعاون استنساخاً حرفياً، باإلضافة إلى نتائج 

 األنشطة المعيارية وأنشطة وضع المعايير التي ال تحظى باألولوية في إطار التعاون.

لتجسد اإلرشادات الجديدة إلى ، 2019في عام  أصالً وجرى تكييف عمليات إطار التعاون التي كانت قيد التنفيذ  .11

 2020فريقاً والتي تبدأ الدورة في عام  16بالغ عددها أقصى حد ممكن، لكن الفرق القطرية لألمم المتحدة، ال

فريقاً آخر من الفرق القطرية لألمم  35ستكون أول من يطبق اإلرشادات الجديدة تطبيقاً كامالً. وسيحذو حذوها 

 . وقد طلب نائب األمين العام أن تُجري جميع الفرق القطرية لألمم المتحدة تحليالً قطرياً 2021المتحدة في عام 

. وفي حين ال تزال التجربة محدودة والتحديات قائمة، فقد قدم أعضاء الفريق 2020مشتركاً بحلول نهاية عام 

القطري لألمم المتحدة التابعين لمنظمة العمل الدولية تقارير عن بعض النتائج المبكرة اإليجابية التي توفر سبالً 

وفي آسيا على سبيل المثال، شارك الشركاء االجتماعيون من أجل تكرار العملية في المستقبل.  مثيرة لالهتمام

(. وزادت 2022-2018في الهند في التحليل القطري المشترك ومشاورات تحديد األولويات إلطار التعاون )

إسهاماتهم من تعزيز التركيز على العاملين في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين ونُظم الحماية 

توى الواليات ودعم العمل الالئق وروح تنظيم المشاريع. وفي باكستان والفلبين، يشارك االجتماعية على مس

مة في إطار المجموعات المعنية بالنتائج والتي الشركاء االجتماعيون بانتظام في االجتماعات واألنشطة المنظ  

 طرية لألمم المتحدة.نطاق تأثيرها داخل الفرق القساعد على توسيع يتقودها منظمة العمل الدولية، مما 

 

 United Nations Sustainable Development Cooperation Framework Guidance.  انظر:  8

https://undg.org/document/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework/
https://undg.org/document/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework/
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 منظمة العمل الدولية  مشاركةاستراتيجية تسيير األعمال و
 برنامج كفاءة اإلصالحفي 

استُهلت اإلرشادات الجديدة للفرق القطرية لألمم المتحدة لوضع استراتيجية مشتركة لتسيير األعمال في تشرين  .12

هذه االستراتيجية بحلول  مثل لألمم المتحدةلدى جميع الفرق القطرية  كون. ويلزم أن ي2019األول/ أكتوبر 

. وستشجع هذه العملية الفرق القطرية لألمم المتحدة على تحديد االدخارات بزيادة الكفاءة من خالل 2021عام 

الحد من االزدواجية وتعزيز القوة الشرائية الجماعية واالستفادة إلى أقصى حد من وفورات الحجم في ستة 

تريات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشؤون اللوجستية والموارد المش -خطوط للخدمات 

البشرية واإلدارة. وال تزال الخدمات المشتركة المقترحة في استراتيجيات تسيير األعمال للفرق القطرية لألمم 

ن الجودة والفعالية من على أساس اختيار التقيد بالنسبة إلى فرادى الوكاالت التي "تراعي ضماتُعتمد المتحدة 

حيث التكلفة". ولدعم هذا الجهد، شاركت منظمة العمل الدولية في الدراسة االستقصائية التي أجراها فريق 

االبتكارات المؤسسية التابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن السوق، والتي تحاول تحديد الخدمات 

ة أو قد تفكر في شرائها من اآلخرين والخدمات التي يمكن أن تقدمها. وكجزء التي تشتريها كيانات األمم المتحد

مما يشار إليه باسم "برنامج الكفاءة" لألمين العام، سيُطلب من منظمة العمل الدولية تزويد مكتب تنسيق األنشطة 

اص بمنظمة العمل اإلنمائية بتقارير سنوية عن مكاسب الكفاءة وتحسين الفعالية. ويجري حالياً وضع إطار خ

 الدولية لتقديم التقارير.

 ، فية المشتركةشغيليهدف اإلصالح المتمثل في تعزيز العمليات الت لتحقيق العناصر األساسية يتمثل أحدو .13

االعتراف المتبادل بأفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات، مما يسمح لكيان تابع لألمم المتحدة 

ة واالعتماد عليها في تنفيذ األنشطة المعنيباستخدام سياسات كيان آخر وإجراءاته وعقود نظامه وآلياته التشغيلية 

وكالة، بما فيها  17عت لموافقة. وفي الوقت الراهن وق  دون إجراء المزيد من عمليات التقييم أو الفحص أو ا

منظمة العمل الدولية، على بيان االعتراف المتبادل. وفيما يتعلق بمكاتب الدعم المشتركة، سينصب التركيز 

على تحويل الخدمات المستقلة من حيث الموقع على المستوى القطري إلى مراكز عالمية للخدمات المشتركة، 

 وى االدخارات المرتقبة مرتفعاً. وسينظر المكتب في ذلك على أساس كل حالة على حدة.إذ يعتبر مست

ونظراً إلى أن المكتب ينظر في المشاركة مستقبالً في مكاتب الدعم المشتركة للخدمات المرتبطة بموقع معين  .14

والمباني المشتركة، فإنه سيتعين معالجة بعض المسائل قديمة العهد داخل منظومة األمم المتحدة معالجة مرضية. 

بين الوكاالت، ال سيما في  تصنيف الدرجاتسياسات توجد حالياً تباينات في أنواع العقود المستخدمة وبيد أنه 

المعاونين  وظيفالميدان. وعلى سبيل المثال، تُطبق منظمة العمل الدولية قواعد عقود الموظفين بشأن ت

ً أكثر صرامة من بعض كيانات  الخارجيين ومتطلبات السالمة والصحة المهنيتين المتعلقة بالموظفين تطبيقا

ً على معالجة العمل األمم المتحدة األخرى . وتعكف لجنة األمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية باإلدارة حاليا

وإدارة القوى العاملة في األمم المتحدة، وسيستغل المكتب هذه الفرصة للدعوة إلى التنسيق  تشكيلالمستقبلي في 

 لعمل الالئق داخل المنظومة.تعزيز اتحقيقاً ألفضل الممارسات ل

 ول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائيةاستعراض األص

 والهيئاتاإلقليمية لألمم المتحدة االقتصادية تتكون األصول اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية من اللجان  .15

مم لكيانات منظومة األالتابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والمكاتب اإلقليمية التابعة اإلقليمية 

المتحدة اإلنمائية. ويعتبر استعراض وظائفها وقدراتها وخبراتها وترتيباتها المؤسسية وترتيبات شراكاتها، حجر 

أساس حاسم ومعقد على السواء، لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية بعد إصالحها. وقد فحص االستعراض األدوار 

نظام المنسقين المقيمين الجديد وسلط الضوء على والعالقات والثغرات والتداخالت الخاصة بكل جهة لدعم 

مايو  العديد من المسائل اإلقليمية والعابرة للحدود التي تؤثر في تحقيق البلدان أهداف التنمية المستدامة. وفي أيار/

، وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي على وضع مقترحات ملموسة في خمسة مجاالت، هي: 2019

الهيئات اإلقليمية و االقتصادية عاونية إقليمية" الستيعاب آليات التنسيق القائمة في اللجانت منصاتإنشاء " (1)

( مراكز إدارة المعارف لتجميع الخبرات من جميع 2مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ )اإلقليمية التابعة ل

، كما في وضع أطر التعاون؛ 2030عام  أقسام المنظومة لدعم االحتياجات الوطنية الناشئة المتعلقة ببرنامج

( تعزيز الشفافية واإلدارة القائمة على النتائج بهدف إعداد تقارير أكثر توثيقاً عن النتائج المحققة على نطاق 3)

؛ األخرى ( تدعيم القدرات الموجودة بشأن البيانات واإلحصاءات والوظائف التحليلية4المنظومة؛ )

المحتملة في الخدمات اإلدارية من خالل مكاتب الدعم المشتركة أو تقاسم المواقع،  استكشاف مكاسب الكفاءة (5)

حيثما أمكن. وبالنظر إلى خصوصيات كل إقليم، دعا أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى اتباع نهج 
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مسارين، حيث  وفقذلك  جرىو 9.يتناول كل إقليم على حدة في تقديم خيارات إلعادة الهيكلة وإعادة التوصيف

ستعراض داخلي مشترك بين الوكاالت برئاسة المستشار الخاص لألمين العام لدى ااضطلع بأحدهما فريق 

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن عملية اإلصالح، فيما اضُطلع باآلخر استناداً إلى مشاورات 

 ق التمويل.الناجحة بشأن اتفاالمفاوضات حكومية دولية مماثلة لعملية 

. واضطلع 10تعاونية إقليمية بعد أن ُحددت وظائفها منصاتوقدم فريق االستعراض الداخلي مقترحات إلنشاء  .16

المكتب بدور نشط في فريق االستعراض الداخلي في نيويورك وكعضو في مجموعات العمل في فرادى األقاليم، 

عباء تقديم التقارير، فضالً عن ضمان االعتراف مع مراعاة الحاجة إلى تجنب إنشاء هيكليات مزدوجة وزيادة أ

 بمكانة العمل اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية على المستوى اإلقليمي والمحافظة عليه.

( المشار إليها أعاله. وفيما 5)-(2) المجاالتوقدمت كل مجموعة عمل إقليمية مقترحات خاصة بكل إقليم بشأن  .17

القائمة، إن ُوجدت، وتنشئ  المنصاتتستند بعض هذه المجموعات إلى يتعلق بإنشاء مراكز إقليمية للمعارف، 

نطاق مكتب المساعدة  مد إلى توسيعجديدة. وعلى سبيل المثال، في آسيا والمحيط الهادئ، سيُع منصاتأخرى 

نة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ويُعاد بشأن أهداف التنمية المستدامة في لج

 توليفالذكاء االصطناعي في  أصالات القائمة نصالم ىحدإستخدم ته. وفي منطقة الدول العربية، تحديد أغراض

شاء أو توسيع من مجموعة واسعة من المنتجات المعرفية. وتقوم األقاليم أيضاً بإن المعنية المستمدةالمعلومات 

اإلقليمية، تضم  االقتصادية نطاق ائتالفات قائمة على القضايا المطروحة بقيادة كيانات األمم المتحدة واللجان

شركاء من خارج األمم المتحدة. ومن شأن هذه االئتالفات أن تركز على المواضيع ذات االهتمام المشترك أو 

ها على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي. ومن المحتمل التي تنطوي على انعكاسات عابرة للحدود وتأثير

القائمة على القضايا المقترحة أن تشارك منظمة العمل الدولية في رئاسة العديد من االئتالفات اإلقليمية 

المطروحة، مثالً بشأن النمو المنصف في أمريكا الالتينية مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبشأن تسخير العائدات الديمغرافية ونوع الجنس والشباب من أجل التنمية في 

 أفريقيا مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

 األقطار ةتب المنسقين المقيمين متعددااستعراض مك

لدول الجزرية الصغيرة ا في ألقطار للشواغل طويلة األمديستجيب استعراض مكاتب المنسقين المقيمين متعددة ا .18

البالغة  النامية وأصغر البلدان حجماً في فئة أقل البلدان نمواً بشأن مستوى الدعم ووجود األمم المتحدة في البلدان

من دورة  ةشغيليوفي الجزء المتعلق باألنشطة التالمشمولة بمكاتب المنسقين المقيمين متعددة األقطار.  بلداً  41

، رحبت الدول األعضاء في األمم المتحدة بمقترحات األمين 2019المجلس االقتصادي واالجتماعي أليار/ مايو 

العام بفتح مكتب جديد متعدد األقطار في شمال المحيط الهادئ وإعادة توصيف وظيفة المنسق المقيم وتكييف 

ة توجيه بعض الموارد إلى هذه المكاتب لتوفير تركيز مواصفاتها بما يتناسب مع المكاتب متعددة األقطار وإعاد

لفرادى البلدان المشمولة بالمكاتب متعددة األقطار. غير أنها طلبت إجراء المزيد من المشاورات بشأن  مخصص

ها. وقدمت مجموعة عمل مشتركة بين الوكاالت مؤخراً مقترحات مدخالتح للبلدان المعنية زيادة تتيمقترحات 

بشأن االستعراض الشامل  2020لهدف وستعرض نتائج المشاورات في تقرير األمين العام لعام لبلوغ هذا ا

للسياسات. وقد أبرزت إسهامات المكتب هيكلية فريق الدعم التقني للعمل الالئق في منظمة العمل الدولية وخبرته 

دان في مجموعات المكاتب متعددة لتوفير الدعم التقني للبل ةذج محتملافي مجال التعاون بين بلدان الجنوب كنم

 األقطار.

 

 ./21L./2019Eالوثيقة   9

وظيفة رئيسية، بما في ذلك جملة أمور منها تعزيز التعاون والتنسيق بشأن  13سيكون للمنصات التعاونية اإلقليمية   10

التنمية المستدامة في جميع أقسام منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وتشجيع االتساق اإلقليمي لألنشطة واالستراتيجيات 

نسيق وتشجيع الحوارات السياسية المشتركة مع آليات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالت

اإلقليمية وتسهيل المشورة السياسية المتكاملة القائمة على الطلب والدعم المعياري والقدرات التقنية لصالح المنظمات 

اإلقليمية الفرعية والمنسقين المقيمين والفرق القطرية لألمم المتحدة، بما في ذلك فيما يخص التحليل القطري المشترك 

لتعاون وآلية اإلشراف وإدارة األداء وتقييم الفرق القطرية لألمم المتحدة والمنسقين المقيمين تمشياً مع إطار اإلدارة وأطر ا

 والمساءلة.
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 تمويل نظام المنسق المقيم

في حين أُحرز تقدم ملحوظ في إرساء نظام المنسق المقيم الجديد، ال تزال بعض المسائل المتعلقة باالستدامة  .19

. وفي ظل البيئة الحالية للميزانيات الشحيحة بعدُ  غير محسومة ،طويلة األجل لترتيب التمويل الطوعي للنظام

للغاية وآفاق التمويل المكبوحة، تواصل الدول األعضاء في األمم المتحدة تركيز اهتمامها على االدخارات 

المحتملة بزيادة الكفاءة وتتوق إلى رؤيتها تتحقق على أرض الواقع. غير أنه نظراً لتكاليف بدء التشغيل، قد ال 

ات المبكرة بزيادة الكفاءة إلى توافر األموال بيسر لنظام المنسق المقيم. كما أن العائدات المتأتية االدخارتؤدي 

للوكاالت ستقل إلى حد كبير عن التوقعات السابقة.  رصودفي المائة على التمويل الم 1من فرض ضريبة بنسبة 

لجدد لتوفير األموال الالزمة للنظام. إال أنه ويواصل األمين العام ونائب األمين العام حشد المانحين الحاليين وا

. وسيجري 2020مليون دوالر أمريكي لعام  90في الوقت الراهن، ال تزال هناك فجوة في الميزانية تبلغ حوالي 

استعراض صيغة تقاسم التكاليف الخاصة بإسهامات وكاالت األمم المتحدة هذا العام، لكنها ستظل دون تغيير 

 .2021حتى عام 

ً ثا  التحديات التي تواجه منظمة العمل الدولية  - نيا
 والهيئات المكونة والممارسات الجيدة الناشئة

، عقد المكتب بدعم من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة 2020كانون الثاني/ يناير  17إلى  15في الفترة من  .20

ً لمديري مكاتب منظمة ال ً عالميا عمل الدولية بهدف استعراض آثار عملية العمل الدولية في تورينو، اجتماعا

مع نظام المنسقين  األولى إصالح األمم المتحدة في العمليات الميدانية لمنظمة العمل الدولية وتبادل الخبرات

. 2021-2020إعالن المئوية من خالل نتائج البرنامج والميزانية للفترة  إنفاذالمقيمين الجديد واستكشاف كيفية 

الح األمم المتحدة، ناقش المشاركون التحديات التي واجهوها في عملية إطار التعاون، بما في وفيما يتعلق بإص

إجراء تحليالت قطرية مشتركة وكيفية ارتباط ذلك بصياغة البرامج القطرية للعمل الالئق التابعة لمنظمة  :ذلك

عاون ومواجهة التحدي المتمثل في العمل الدولية؛ ضمان دعم تقني قوي للتحليالت القطرية المشتركة وإطار الت

 اتالعمل في البلدان التي تفتقر فيها منظمة العمل الدولية إلى مركز الوكالة المقيمة. كما استعرضوا فرص الشراك

والمسائل التشغيلية المتعلقة بهدف األمم المتحدة المتمثل في زيادة الكفاءة وقدموا مقترحات ملموسة من أجل 

ة من شأنها أن تدعم مشاركتهم بما يتمشى مع هذه المسائل الرئيسية التي يعكس الكثير منها اتخاذ إجراءات إداري

في مجلس  ،الفرص والشواغل التي عبرت عنها الهيئات المكونة في المناقشات السابقة بشأن عملية اإلصالح

 اإلدارة والمشاورات األخرى على السواء.

شأنها توافق. وكان من الواضح للجميع أن عملية اإلصالح قد باتت وكان هناك العديد من المواضيع التي برز ب .21

اآلن بيئة عمل منظمة العمل الدولية، وأن الزمالء الميدانيين يبذلون قصارى جهدهم لجعلها في خدمة المنظمة 

واعتُبر  رغم التحديات المتبقية وبعض اللبس المستمر داخل المنظومة بشأن تنفيذ نظام المنسقين المقيمين الجديد.

التواصل االستباقي مع المنسقين المقيمين، بما في ذلك الجلسات اإلعالمية وإشراكهم في االجتماعات 

والمشاورات مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، على أنه مفيد للغاية في جميع األقاليم. وعلى سبيل 

قليميون في أمريكا الالتينية والكاريبي حواراً من المثال، أجرت منظمة العمل الدولية والمنسقون المقيمون اإل

، مما ساعد على تحسين فهم والية منظمة العمل الدولية وهيكليتها 2019يومين في ليما في أيلول/ سبتمبر 

االعتراف بكل كما ساعد على  ،ألمم المتحدة في اإلقليمالجديدة ل هيكليةالالثالثية ودور هيئاتها المكونة واإلدارية 

كانت هناك أمثلة على المنسقين المقيمين الذين أتاحوا الفرصة أمام منظمة العمل الدولية للوصول  كذلك،. ذلك

إلى وزارات المالية والتخطيط في الكاريبي وناميبيا وزامبيا وساعدوا المنظمة على االستفادة من مصادر تمويل 

ين المعني باالتصاالت لتوسيع نطاق تركيز جديدة. وهناك إمكانية واضحة للعمل مع مكتب المنسقين المقيم

منظمة العمل الدولية "المتحور حول اإلنسان" ورسائلها السياسية ليشمل أمثلة من إندونيسيا ومن تركيا والدول 

 العربية في سياق أزمة الالجئين السوريين.

القطرية المشتركة وأطر التعاون، كان وفيما يتعلق بإشراك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في التحليالت  .22

ثمة اتفاق على أن يكون أول جدول لألعمال هو االنكباب على العالقات بين المديرين القطريين والشركاء 

االجتماعيين، عند الضرورة، بمساعدة مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب 

ئات المكونة على معلومات مسبقة عن توقيت عمليات األمم المتحدة وال العمل. ومن الالزم أيضاً أن تحصل الهي

يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به الستثارة وعي ومعارف المنسقين المقيمين بشأن أدوار الهيئات 

 المكونة لمنظمة العمل الدولية والهيكل الثالثي والوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية.
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مسألة حاسمة لتعزيز  ،الحصول على الخبرة المناسبة في األماكن المناسبة وفي الوقت المناسبانت مسألة كو .23

ريادة منظمة العمل الدولية في المجاالت الرئيسية لواليتها، ال سيما إحصاءات العمل. وسيحتاج المكتب إلى أن 

المكتب  وسيقومفكار والمقترحات في هذا الصدد. يكون أكثر ابتكارية ونشاطاً في تقديم ذلك وقد ُطرح عدد من األ

الموارد  باستعراض كمتابعة إلعالن المئوية،أصالً أيضاً، بدءاً من عملية تحديد المهارات والتنبؤ بها المتوقعة 

من أجل والسياسات اإلدارية الحالية لتحديد السبل الكفيلة بتوظيف القدرات في المدى القصير  القائمة البشرية

 احتياجات أخرى. من أجل تحليالت قطرية مشتركة أو تطوير

وشكلت الشراكات وتعبئة الموارد أحد الشواغل الرئيسية للجميع، إذ يظل التنافس على الموارد بين الوكاالت  .24

المنسقين المقيمين بدورهم التنسيقي الجديد في هذا الصدد. وقد  إلى تزايد اضطالعمن المسائل الشائكة نظراً 

أظهرت التجربة المستمدة من نداء صندوق أهداف التنمية المستدامة األول لتقديم العطاءات من الفرق القطرية 

ة مع لألمم المتحدة بشأن الحماية االجتماعية، أن من شأن تكاليف المعامالت أن تكون مرتفعة للغاية بالمقارن

ة وأن العديد من الوكاالت كانت ترغب في المشاركة، مما أثار توترات إضافية. ومع ذلك، فقد قاالمبالغ المتل

 رأى البعض أن المشاركة مهمة لالستفادة من الشراكات ومقترحات التمويل الالحقة للشركاء الثنائيين.

وقد ، في سبيل "توحيد أداء منظمة العمل الدولية"وبدا جلياً أيضاً أن منظمة العمل الدولية قطعت أشواطاً مهمة  .25

كانت اإلجراءات جارية إلحداث تحول في الثقافة التنظيمية. والبرامج الشاملة واسعة النطاق التي تضم عدة 

المشترك بين الوكاالت من تمويل  PROSPECTSإدارات ومكاتب في منظمة العمل الدولية، من قبيل برنامج 

تسمح لمنظمة العمل  11،واستخدام وحماية األشخاص المشردين قسراً ومجتمعاتهم المضيفةهولندا بشأن مهارات 

الدولية بتجاوز حجمها الصغير نسبياً بالمقارنة مع الوكاالت األخرى والعمل بفعالية، ال سيما في البلدان التي ال 

تكار ويعزز منظمة العمل الدولية االبيشجع تتمتع فيها المنظمة بصفة وكالة مقيمة. والتنوع المتأصل في النهج 

 في مجاالت العمل الواعدة، مثالً في الرابط بين السالم والتنمية والشؤون اإلنسانية.

 ً  العمل في إطار خطة عمل سير حالة  - ثالثا
 منظمة العمل الدولية

األمم ، على خطة عمل المكتب بشأن إصالح منظومة 2019وافق مجلس اإلدارة في دورته في آذار/ مارس  .26

المتحدة اإلنمائية. ويقدم القسم التالي والملحق معلومات عن آخر ما استجد بشأن اإلجراءات المتخذة حتى اآلن 

 في إطار المكونات الثالثة للخطة.

تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية على المشاركة في  - ألف
 وأهداف التنمية المستدامة 12عميات إطار التعاون

أعد مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال مواد إعالمية ، 2019خالل عام  .27

ونفذا أنشطة تدريبية مصممة تصميماً يستجيب لالحتياجات المحددة للشركاء االجتماعيين. وبالتعاون مع مركز 

لعمل برنامج تدريب التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وضع مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب ا

بشأن أهداف التنمية المستدامة يستهدف منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال. ويتضمن البرنامج 

وجدوى المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية ربط أنشطة التوعية  2030دورات بشأن برنامج عام 

ع األعمال وأولوياتها في مجال األعمال بأهداف التنمية التي تضطلع بها منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطا

قد المستدامة وإصالح األمم المتحدة والمشاركة مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على المستوى القطري. و

المواد التدريبية وورش  كان من شأن. و2019استُهل التدريب في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في تموز/ يوليه 

قدرات  ، أن عززتالتدريبية التي أعدها واستهلها مكتب األنشطة الخاصة بالعمال خالل العام الماضيالعمل 

سعياً نقابات العمال على المشاركة وممارسة تأثيرها في مختلف العمليات الوطنية المدعومة من األمم المتحدة 

 

 .(PROSPECTSالمشردين قسراً والمجتمعات المضيفة )الشراكة من أجل تحسين آفاق األشخاص   11

 .)UNDAFs(المعروف سابقاً باسم أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية   12

https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/lang--en/index.htm
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المهمة في تبادل خبرات التدريب تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات. ويتمثل أحد عناصر  إلى

 التعلم بشأن االستعراض الوطني الطوعي والمشاركة في عمليات أهداف التنمية المستدامة.

الهيئات المكونة على الصعيدين  نظمت المكاتب اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية تدريباً تقنياً محدداً لصالح كذلك، .28

الوطني واإلقليمي الفرعي على السواء، لتمكينها من إدراج منظورات وأولويات العمل الالئق في أطر التعاون 

الوطنية واالستعراضات الوطنية الطوعية وغيرها من العمليات االستراتيجية للتنمية الوطنية. وفي أوروبا وآسيا 

مكونة المشاركة في ورش العمل في مجال اإلدارة القائمة على النتائج لتخطيط الوسطى، تعلمت الهيئات ال

كيفية ربط هذه البرامج اآلن بأطر التعاون. وفي منطقة الدول العربية، أنشأت  ،البرامج القطرية للعمل الالئق

 صةمن ،لتعاون المثلثورش العمل اإلقليمية لصالح الهيئات المكونة الثالثية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب وا

لتقاسم المعارف وتبادل الخبرات بين البلدان مع إيالء اهتمام خاص إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية. 

باإلضافة إلى ذلك، نُظمت جلسات إعالمية وطنية للشركاء االجتماعيين بشأن عملية إصالح األمم المتحدة 

تعاون. وفي أمريكا الالتينية، أعد المكتب اإلقليمي مواد تدريبية وتنفيذها ودور الشركاء االجتماعيين في أطر ال

لصالح منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مصممة تصميماً يستجيب الحتياجاتها المحددة في اإلقليم، مع 

 التعاون. أطرالتركيز على تمكينها من المشاركة بنشاط في عمليات تطوير 

، التي قدمها 2030ورة المعنية بالعمل الالئق وبرنامج التنمية المستدامة لعام وعلى المستوى العالمي، نُقحت الد .29

مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، للهيئات المكونة الثالثية، 

 إدماج مسائل إصالح األمم المتحدة. بهدف

التي يتيحها إصالح األمم االستفادة إلى أقصى حد من الفرص  - باء
المتحدة من أجل تعزيز الهيكل الثالثي ودعم الدول األعضاء 

 في تحقيق العمل الالئق

يؤثر اإلصالح في عدد من السياسات والعمليات الداخلية لمنظمة العمل الدولية، ولهذه الغاية أُرسلت إرشادات   .30

. وأعد المكتب أيضاً إرشادات مؤقتة لدعم موظفي 2019محدثة إلى المكاتب الميدانية في تشرين األول/ أكتوبر 

التعاون، بما في ذلك  أطرمنظمة العمل الدولية العاملين على البرامج القطرية للعمل الالئق في سياق صياغة 

كيفية استقاء البرامج القطرية للعمل الالئق من إطار التعاون وضمان المشاركة النشطة للهيئات المكونة لمنظمة 

سهم في إعداد تُ الدولية في العملية. ومن شأن التجربة المستخلصة من تطبيقها على المستوى القطري أن العمل 

نسخة محدثة من اإلرشادات الحالية بشأن البرامج القطرية للعمل الالئق، التي ستصدر في النصف الثاني من 

منسقين المقيمين على وضع البلد فيما ال الطالع. ويعكف المكتب أيضاً على وضع أداة تقييم معيارية 2020عام 

يتعلق بالتصديق على المعايير وتطبيقها، مما سيسهل أيضاً مشاركة الشركاء االجتماعيين في التحليالت القطرية 

 المشتركة وأطر التعاون.

والفرص التي  ةولدعم موظفي منظمة العمل الدولية في االستفادة على أفضل وجه من آليات التمويل المجمع .31

نظمته إدارة الشراكات  ، الذيتيحها التمويل المشترك، يتضمن برنامج التعلم بشأن الشراكات وتعبئة المواردي

والدعم الميداني ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية تركيزاً على تطوير الشراكات في بيئة 

ة ضالعكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية الإصالح األمم المتحدة. كما قُدم دعم مخصص لعدد متزايد من الم

في البرامج المشتركة. ويُواصل المكتب العمل مع فريق عمل األمم المتحدة المعني بمشاركة القطاع الخاص، 

بما في ذلك السعي إلى إجراء تكييفات إضافية في المشاريع النهائية للنهج المشترك لألمم المتحدة لتحقيق العناية 

شراكات القطاع الخاص كما عممه مكتب نائب األمين العام. وقد أوضح المكتب في رده اإلداري على الواجبة ل

المقدم إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/  ،التقييم رفيع المستوى للشراكات بين القطاعين العام والخاص

ظر في اإلجراءات الحالية، عند ، كيف أنه سيوفر المتابعة الالزمة للتوصيات من خالل إعادة الن2019نوفمبر 

الضرورة، مع مراعاة عملية العناية الواجبة في النهج المشترك لألمم المتحدة. ويُتابع المكتب أيضاً تطورات 

لدعم النهج المشترك، من أجل تحديد طبيعة  االمزمع إنشاؤهولألمم المتحدة  ة" المقترحةالمشترك صة"المن

 مشاركة منظمة العمل الدولية.
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 المضي قدماً بالتكامل التشغيلي للمكتب مع األمم المتحدة  - جيم
 على المستوى القطري

أمر معقد. غير أنه يشكل الخطوة األولى نحو تحقيق المزيد  اف المتبادل بقواعد ونُظم الوكاالت،تنفيذ االعتر إن   .32

من التكامل داخل األمم المتحدة. وسيسعى المكتب إلى المضي قدماً بذلك، حيثما كان ممكناً ومناسباً في السياق 

 القطري. وقد ُطبق العديد من المكاسب الميسرة في التمويل والمشتريات والموارد البشرية )إعالنات الشواغر

المشتركة، التدريب( لردح من الزمن. وبالنسبة إلى مجاالت أخرى، مثل نُظم تخطيط موارد المنشآت وعقود 

موظفي منظمة العمل الدولية وتكنولوجيا المعلومات وتحديد الجدوى والتكاليف والفوائد، فإن األمر سيتطلب 

ين لتوضيح المفاهيم وموضع منظمة العمل وقتاً أطول. وتحقيقاً لهذا الغرض، قدم المكتب إرشادات إلى الموظف

 الدولية.

، راجع المكتب مواصفات وظائف مديري المكاتب الميدانية لضمان استجابتها لالحتياجات 2019وفي عام  .33

الناشئة عن إصالح األمم المتحدة. وبغية زيادة عدد المنسقين المقيمين القادمين من منظمة العمل الدولية كوسيلة 

تأثير وفهم منظمة العمل الدولية وواليتها داخل األمم المتحدة على المستوى القطري، وضع إضافية لزيادة 

بروتوكوالً جديداً بشأن التدريب الخاص إلعداد موظفي منظمة العمل الدولية لمركز برنامجاً جديداً والمكتب 

ومنظمة العمل الدولية عضو أيضاً  التقييم، الذي يشكل جزءاً من عملية االختيار لاللتحاق بوظيفة المنسق المقيم.

 في الفريق العامل الذي يشرف عليه مكتب تنسيق األنشطة اإلنمائية لتطوير التدريب التمهيدي للمنسقين المقيمين.
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 الملحق

لالستفادة إلى أقصى حد  2020-2019خطة عمل المكتب للفترة  الةح
 من الفرص التي يتيحها إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 

 لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية 

 لةاحلا مطلوب بحلول  بند العمل

: تطوير قدرات الهيئات المكونة الوطنية على المشاركة في عمليات أطر 1المكون 
 بدعم وأهداف التنمية المستدامة لتؤثر بشكل أكبر في أنشطة التنمية الوطنية  لتعاونا

 من األمم المتحدة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

   

بالتعاون مع مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال،  .1

 وضع مواد تدريبية ومواد الستثارة الوعي بشأن العمل مع األمم المتحدة

 بحلول نهاية  

 2019عام 

 منجز/ جار  

توفير التدريب التقني الهادف والدعم من المكتب لصالح ممثلي الهيئات االستمرار في  .2
أولويات آفاق والمعنية ب في األنشطة لمساهمةاالمكونة من أجل تحسين قدراتهم على 

وفي االستعراض الوطني الطوعي وفي العمليات  التعاون الوطنيق في إطار ئالعمل الال
 للتنمية الوطنيةاألخرى االستراتيجية 

 ستهل/ جار  م 2019-2020 

 إصالح األمم المتحدة  تيحها: االستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي ي2المكون 
 تحقيق العمل الالئق فيمن أجل تعزيز الهيكل الثالثي ودعم الدول األعضاء 

   

مع  لجعلها تتماشىللعمل الالئق مراجعة وتحديث اإلرشادات المتعلقة بالبرامج القطرية  .3
 أطر التعاونعملية 

 بحلول نهاية  

 2019عام 

اإلرشادات المؤقتة منجزة، 

 المراجعة الكاملة بحلول 

 2020نهاية عام 

د المعنية باستثارة الوعي والتدريب واإلعالم لصالح موظفي منظمة العمل راإعداد المو .4
ميدان وفي المقر، بشأن العمل في سياق األمم المتحدة الخاضعة لإلصالح الدولية في ال

 على المستوى القطري لتعزيز والية منظمة العمل الدولية ومشاركة الهيئات المكونة

 بحلول نهاية  

 2019عام 

 مستهل/ جار  

توفير التدريب والدعم لموظفي منظمة العمل الدولية في المكاتب الميدانية بشأن آليات  .5
 ليستفيدوا على أفضل وجه من الفرص التي يتيحها التمويل المشترك ةالتمويل المجمع

 مستهل/ جار   2019-2020 

إعداد نماذج تدريبية ومواد إعالمية لصالح المنسقين المقيمين بالتعاون مع مركز  .6
 التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

 بحلول نهاية  

 2019عام 

 2020البداية في عام 

استعراض تركيبة القدرات والخبرات التقنية لمنظمة العمل الدولية في مجال البرمجة  .7
وحشد الموارد وبناء الشراكات من أجل االستفادة إلى أقصى حد من اإلسهامات، مع 

ونظام المنسقين المقيمين )استناداً إلى  لتعاونا طرأبالترتيبات الجديدة المتعلقة مراعاة 
نحو إعداد استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية  2019خطة عمل عام 

 (2025-2020للفترة 

 بحلول منتصف  

 2020عام 

 2020البداية في عام 

لمنظمة العمل الدولية أن تتبع النهج  بها يمكن الطريقة التيإجراء عمليات تقييم حول  .8

المشترك لألمم المتحدة فيما يتعلق بالعناية الواجب تطبيقها من حيث الشراكات مع 
واألدوار المحتملة في نهج العناية  ص األخرىتقييم للفر عملياتالقطاع الخاص. وإجراء 

سيما فيما يتعلق بمبادئ العمل وتعزيز المبادئ  الواجبة على مستوى األمم المتحدة، ال
 والحقوق األساسية في العمل

بحلول تشرين  

األول/ أكتوبر 

2019 

 جار  

: المضي قدماً بالتكامل التشغيلي للمكتب مع األمم المتحدة على المستوى 3المكون 
 القطري فيما يتعلق بقيم منظمة العمل الدولية

   

المتبادل كوسيلة لتعزيز المزيد من التكامل في  باالعترافوضع استراتيجية للنهوض  .9
 الخدمات المشتركة

 بحلول نهاية  

 2019عام 

 مستهل/ جار  

 بحلول نهاية   لمنصب المدير القطري في منظمة العمل الدولية ةالوظيفي لمواصفاتااستعراض وتنقيح  .10

 2019آذار/ مارس 

 منجز

إجراء مشاورات داخلية بشأن التعديالت الواجب إدخالها على نظام إدارة األداء ولوائح  .11
 الموظفين

 بحلول نهاية  

 2019عام 

بعد  2020البداية في عام 

مراجعة إطار اإلدارة والمساءلة 

وموافقة مجموعة األمم المتحدة 

 للتنمية المستدامة عليه

 المنظمة المخصص لموظفي ،لمنظمة العمل الدوليةالتحضيري  طويرتتعزيز برنامج ال .12
 المهتمين بمنصب المنسق المقيم

 بحلول منتصف  

 2019عام 

 منجز/ جار  
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