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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر ي/الثان تشرين- ر أكتوب /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 POL السياسات وضع قسم
  اإلنمائي التعاون جزء

 2020تشرين األول/ أكتوبر  12 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من السادس البند

 الدولية العمل لمنظمة اإلنمائي التعاون استراتيجية
 2025-2020 للفترة

 

. وهي تتابع القرار المعتمد في الدورة السابعة 2025-2020اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة تُقدم هذه الوثيقة استراتيجية التعاون 
ً ألهداف التنمية المستدامة2018بعد المائة )  ،( لمؤتمر العمل الدولي، بشأن التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعما

( بشأن خطة 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  334ي دورته والمناقشة الالحقة التي أجراها مجلس اإلدارة ف
 .2025-2020عمل إلعداد استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة 

في  19-فيدوتُراعي هذه االستراتيجية بعض المسائل الرئيسية التي برزت في مشهد التعاون اإلنمائي، بما في ذلك تأثير جائحة كو
باالستناد إلى مجاالت التركيز  2018 ر عامل المبادئ وخارطة الطريق الواردة في قراعالم العمل وتنفيذ إصالح األمم المتحدة. وتُفع  

 األربعة التي حددها مجلس اإلدارة.

 ة العمل الدولية.وتُسهم االستراتيجية في تحقيق نتائج البرنامج والميزانية، وبالتالي في تنفيذ إعالن مئوية منظم

انظر ومجلس اإلدارة مدعٌو إلى إقرار االستراتيجية المقترحة والطلب من المدير العام أن يراعي إرشاداته في تنفيذ االستراتيجية )
 (.52 مشروع القرار في الفقرة

  األهداف االستراتيجية جميعها. :الهدف االستراتيجي المعني

 العمل منظمة لموارد الفعال واالستخدام الفعالة الدعم خدمات: 2021-2020ة التمكينية جيم للفترة النتيج النتيجة الرئيسية المعنية:
 : تحسين المعارف والتأثير من أجل تعزيز العمل الالئق.2023-2022التمكينية ألف للفترة  ةوالنتيج. الدولية

 .نعم: االنعكاسات السياسية

 ال توجد االنعكاسات القانونية:

 .ال اسات المالية:االنعك

 نعم إجراء المتابعة المطلوب:

 .الميداني إدارة الشراكات والدعم الوحدة مصدر الوثيقة:

؛ GB.340/PFA/1الوثيقة ؛ GB.340/INS/6الوثيقة ؛ GB.335/INS/9الوثيقة  ؛GB.334/INS/3/1الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
 . GB.340/HL/2الوثيقة ؛ GB.340/INS/18/6الوثيقة ؛ GB340/PFA/2الوثيقة 

 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646155.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673449.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/ins/WCMS_757829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_757560/lang--en/index.htm
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  معلومات أساسية - أوالا 

)"االستراتيجية"(. وقد  2025-2020تُقدم هذه الوثيقة استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة  .1
بشأن التعاون اإلنمائي  قراراً واستنتاجات( 2018مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة )اعتمد 

بموجبها المبادئ التوجيهية وخارطة الطريق ، ُحددت الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة
للتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وراعى التقرير المقدم إلى المؤتمر الدروس المستخلصة من الخبرات 

وإلنفاذ المبادئ التوجيهية وخارطة الطريق، تشكل أربعة مجاالت للتركيز حددها  1السابقة للتعاون اإلنمائي.
( الدعامة التي ترتكز 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  344دورته مجلس اإلدارة في 
 2عليها االستراتيجية.

ً في مساعدة البرامج أساسيوتسترشد االستراتيجية بالخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وتلعب دوراً  .2 ا
على تحقيق أهدافها. وبذلك، فهي تُسهم في تنفيذ إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من  المرتبطة بهاوالميزانيات 

 مستقبلأجل مستقبل العمل، الذي يُبرز الدور الحاسم للتعاون اإلنمائي في دعم جهود الدول األعضاء لرسم معالم 
الية لمجلس اإلدارة وينبغي قراءتها عمل متمحور حول اإلنسان. وهي تُكمل الوثائق التالية المقدمة إلى الدورة الح

واالستعراض التمهيدي لمقترحات البرنامج  20253-2022باالقتران معها: الخطة االستراتيجية للفترة 
والدور  19-والوثائق التي تقدم استجابات منظمة العمل الدولية لجائحة كوفيد 20234-2022والميزانية للفترة 

 5التطلعي في تحقيق االنتعاش.

نفذ االستراتيجية أيضاً في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وستسعى إلى االستفادة من الفرص وستُ  .3
التي يتيحها هذا اإلصالح. ويُمكن االطالع على تفاصيل إصالح األمم المتحدة في التحديث المقدم إلى الدورة 

 6الحالية لمجلس اإلدارة.

، ال المعنيةجية، القرارات السابقة لمجلس اإلدارة وإرشاداته بشأن المسائل وقد روعيت عند إعداد هذه االستراتي .4
 العمل منظمة مستوى على المؤسسية القدرات تنمية ستراتيجيةوا 7سيما بشأن الشراكات واتساق السياسات

الواردة في التقييمات، بما  المعنيةكما أنها تُراعي التوصيات  9والقرارات المتعلقة بالتمويل االبتكاري. 8الدولية
 10في ذلك التقييم رفيع المستوى للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

  ا  دور التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية -ثانيا

ً بواليتها، عن  .5 تقدم منظمة العمل الدولية من خالل التعاون اإلنمائي، طائفة واسعة من الخدمات للمضي قدما
تها لدعم جهود الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لتحقيق اخبرتها التقنية ومعارفها وخبرطريق تطبيق 

نتائج العمل الالئق على الصعيد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستند التعاون اإلنمائي إلى الهيكل 
ى ضمان تحقيق هذه المبادئ في الثالثي والحوار االجتماعي والنشاط المعياري، وتسعى االستراتيجية إل

 

 ..IV/107ILC الوثيقة  1

 ..3/1INS//334GBالوثيقة   2

 ..1PFA//340GBالوثيقة   3

 ..2PFA//340GBالوثيقة   4

 ..2HL//340GBوالوثيقة  .6/18INS//340GBالوثيقة   5

 ..6INS//340GBالوثيقة   6

 ..9INS//331GBالوثيقة   7

 . .9INS//335GBالوثيقة   8

 ..4POL//335GBالوثيقة   9

أيلول/ ، ، التقرير الختامي2018-2008 والخاص، العام القطاعين بين للشراكات المستقل الدولية العمل منظمة تقييممكتب العمل الدولي،   10

 .2019سبتمبر 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633375/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633375/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_625784/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646155.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757560.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758431.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB331/ins/WCMS_586107/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673449.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673358.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_723530.pdf
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الممارسة. كما تهدف االستراتيجية إلى ضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها منظمة العمل الدولية ذات صلة 
ؤدي إلى تحقيق توباحتياجات الهيئات المكونة وتكون مملوكة وموجهة على الصعيد الوطني وناجعة وفعالة، 

 نتائج مستدامة ومؤثرة.

في االستجابة الحتياجات الهيئات المكونة سعياً إلى  مهم دورباإلنمائي لمنظمة العمل الدولية  التعاون ضطلعوي .6
تحقيق أهداف العمل الالئق. ويُساعد التعاون اإلنمائي الفعال على استقطاب التمويل وبناء كتلة حرجة من األنشطة 

كل التعاون اإلنمائي أيضاً محفزاً لبناء وممارسة تأثير أكبر في صنع السياسات. ويش يعتد  بهالتحقيق نتائج 
 شراكات أخرى تُسهم في تحقيق العمل الالئق وأهداف التنمية المستدامة.

  ا  التغيرات في مشهد التعاون اإلنمائي وانعكاساتها  - ثالثا
 على منظمة العمل الدولية

مشهد التعاون اإلنمائي  ،ريلتغي، ميزت ثالثة محركات رئيسية مترابطة ل2018منذ اعتماد قرار المؤتمر في عام  .7
. وسيكون لها 19-؛ إصالح األمم المتحدة؛ جائحة كوفيد2030الدولي: عقد العمل من أجل تنفيذ برنامج عام 

 انعكاسات مهمة على استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في السنوات الخمس المقبلة.

ا   2030تنفيذ برنامج عام  - 1 ثالثا

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعا األمين العام لألمم المتحدة الدول  يبالنظر إلى الوقت المحدود المتبق .8
تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقاً ألولوياتها الوطنية، في عقد األعضاء في األمم المتحدة إلى 

 العمل.

ل المجتمع الدولي تركيزه في مناقشاته .9  خطةالمتكررة بشأن تمويل التنمية المستدامة، ال سيما منذ اعتماد  وقد حو 
من تمويل برامج محددة للتعاون اإلنمائي إلى تمويل أهداف التنمية المستدامة من مزيج من  11أديس أبابا،عمل 

ويتطلب هذا ومع ذلك، فإن المساعدة اإلنمائية الرسمية تبقى مهمة.  المصادر العامة والخاصة والمحلية والدولية.
النهج تحقيق التضامن واالتساق والتنسيق داخل البلدان وفيما بينها وبين الشركاء اإلنمائيين، لتحقيق أوجه التآزر 
والتكامل، فضالً عن كتلة حرجة من التمويل والخبرة تستهدف النتائج المرجوة. وتسريع وتيرة العمل بشأن 

تساق والتنسيق أكثر إلحاحاً، ويتطلب اتخاذ إجراءات لتعزيز الملكية أهداف التنمية المستدامة يجعل تحقيق هذا اال
 12القطرية والنتائج المستدامة والشراكات الشاملة والشفافية والمساءلة.

تنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في يخل ف ل بشأن أهداف التنمية المستدامة، وفي سياق العمل المعج   .10
على استراتيجية  كذلك ضمان مالءمة المنظومة للغرض المتوخى، انعكاسات كبرىه والمقصود من 2019عام 

 التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية.

الملحة إلى وجود رؤية مشتركة بشأن تنفيذ أهداف التنمية  الضرورة 19-، زادت جائحة كوفيد2020وفي عام  .11
الكافي والقدرات الالزمة لتحقيق األهداف، إلى جانب النُهج المستدامة، مع مراعاة الحاجة المتزايدة إلى التمويل 

 السياسية المالئمة.

ا   األمم المتحدةإصالح  - 2 ثالثا

ما فتئ إصالح األمم المتحدة يحدث تحوالً في المشاركة على المستوى القطري داخل منظومة األمم المتحدة  .12
اإلنمائية والشراكات وتمويل عمل كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة على السواء. ومن شأن تنفيذ 

نمائي المستدام أن يزيد من مشاركة األمم المتحدة التقييمات القطرية المشتركة وأطر األمم المتحدة للتعاون اإل
إلى جانب طائفة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء. وفي ظل تعزيز نظام المنسقين المقيمين، يضطلع 

األمم المتحدة  وعلى تعاوناألمم المتحدة على المستوى القطري، المنسق المقيم اآلن باإلشراف العام على عمل 
التنمية والتمويل. ومن المتوقع أن يشارك المنسقون المقيمون في الحوار مع منظمات  الحكومة وشركاء مع

أصحاب العمل ومنظمات العمال عند تقييم التحديات اإلنمائية وتحديد أولويات شراكات األمم المتحدة. وينبغي 

 
 .2015 ،التنمية تمويللالثالث  الدولي لمؤتمرا الصادرة عن أبابا أديس عمل خطة  11

 .2011مبادئ الفعالية على النحو الذي اتفقت عليها الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال في عام   12

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ة للتعاون المستمدة من أن تعكس التقييمات القطرية المشتركة وضع العمل الالئق وأن تستند أطر األمم المتحد
 هذه التقييمات إلى األولويات الوطنية.

 ،ومن المرجح أن يشمل القرار الجاري التفاوض عليه بشأن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات .13
 19-ج الجهود المبذولة لتحقيق االنتعاش من كوفيدادمإمجاالت ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى التعاون اإلنمائي: 

التنفيذ المعجل ألهداف التنمية المستدامة وتعزيز وإقامة شراكات شاملة، بما في ذلك مع القطاع الخاص،  في
تحسين التعاون وتشجيع يتسم وفي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. و

ضرورٌي للتصدي على نحو  بأنه ،نمائيةمصادر التمويل بقيود أقل لتشمل المجاالت الصحية واإلنسانية واإل
 محددة لمجموعات مختلفة من البلدان.ستضعاف ا لمواطنأفضل 

راض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، على عوينص اتفاق األمم المتحدة للتمويل، الموضوع بموجب االست .14
ً ومقنع اً واضح عرضاً ضرورة عرض احتياجات الكيانات من التمويل  ً ومتسق ا مة مع ير الحوارات المنظ  لتنو ا

الشركاء اإلنمائيين بغية زيادة قابلية التنبؤ بالتمويل الطوعي، بما في ذلك من خالل توسيع نطاق اإلسهامات 
الطوعية األساسية. وقد التزمت كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بتحسين إجراءات تقديم التقارير 

 المنظومة، بما في ذلك بشأن تقدير تكاليف الخدمات. مستوىشفافية على وقياس األثر والتقييمات وال

في مواجهة  وتسعى األمم المتحدة، من خالل التطوير المستمر للخطط الوطنية لالستجابة االجتماعية واالقتصادية .15
االستجابة  ، إلى االستجابة بسرعة للطلبات القطرية العاجلة. وعلى المدى القصير، ستؤثر خطط19-جائحة كوفيد

االجتماعية واالقتصادية في برامج األمم المتحدة وشراكاتها وتمويلها ومن األرجح أن تصبح أداة لمعالجة 
 األولويات الوطنية. وستشمل تقييم االحتياجات من التمويل.

ا   19-جائحة كوفيد - 3 ثالثا

وأدت إلى مضاعفة  13األكثر استضعافاً.آثاراً مدمرة في عالم العمل، ال سيما في الفئات  19-خل فت جائحة كوفيد .16
االحتياجات اإلنمائية الصحية واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية. والتهديد الذي تواجهه سبل عيش الكثيرين 

إنما يحمل في طياته خطر التسبب في أزمة  ،ممن يعيشون من دون حماية اجتماعية أو من دون حماية مالئمة
من أهداف التنمية  8بما في ذلك الهدف  -معجل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إنسانية. وال بد للعمل ال

من أهداف التنمية المستدامة )القضاء على الفقر(، وبالنظر  1المستدامة )العمل الالئق والنمو االقتصادي( والهدف 
من أن يتضمن  -اواة بين الجنسين( من أهداف التنمية المستدامة )المس 5في النساء، الهدف  19-إلى تأثير كوفيد

. وسيساعد هذا العمل على رسم معالم عالم عمل أكثر قدرة على الصمود وأكثر 19-اآلن االستجابة لكوفيد
 استعداداً للتعامل مع األزمات المستقبلية.

تحقيق ، يجب أن يساعد التعاون اإلنمائي أيضاً على 19-وفي ظل الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كوفيد .17
ثلة في تحسين قدرات جميع الناس وتدعيم مؤسسات العمل وتعزيز مأهداف إعالن مئوية منظمة العمل الدولية المت

النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع. 
من الضروري العمل على نطاق أوسع وعلى نحو أكثر والسعي إلى التوصل إلى حلول ابتكارية وفعالة يجعل 

سبل  فعالية مع شركاء التنفيذ المحليين واالستفادة من التكنولوجيا اإللكترونية، مع مراعاة أوجه التفاوت في
عمليات اإلغالق وإجراءات التباعد المطلوبة للتغلب على جائحة أن   إلى ذلك أضفالوصول إلى التكنولوجيا. 

أن تستمر في مناطق مختلفة حول العالم لبعض الوقت، تجعل من الضروري تطوير  يُحتملالتي ، و19-كوفيد
 نماذج جديدة لتقديم المساعدة التقنية وتنمية القدرات.

وأخيراً، قد يتأثر تمويل أهداف التنمية المستدامة سلباً من جراء تقلص الموارد الوطنية وتقييد الحيز المالي  .18
االستثمار األجنبي المباشر وتدفقات التحويالت. كما قد يتأثر توافر المساعدة اإلنمائية وحدوث تغيرات في 

ً ل ، إلى جانب 2020التمويل، أطلقت األمم المتحدة في أيار/ مايو  صعوباتالرسمية تأثراً سلبياً. واستباقا
وما بعده. وتعزز  19-زمن كوفيدالمؤسسات المالية الدولية والحكومات، مبادرة بشأن التمويل من أجل التنمية في 

السيولة؛ التأثر بالديون؛ إجراءات الجهات الدائنة الخاصة؛ التمويل  :المبادرة األدوات المالية في مجاالت
 حسينالخارجي؛ إنهاء التدفقات المالية غير المشروعة؛ إعادة البناء على نحو مختلف وأفضل، بهدف تسهيل ت

 14أهداف التنمية المستدامة.االستهداف والتوافق بشأن تمويل 
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ا   االنعكاسات على التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية - 4 ثالثا

 لكل هذه التغيرات الرئيسية انعكاسات مهمة على التعاون اإلنمائي: .19

إلى تلقي طلبات إضافية من الهيئات المكونة، بما في ذلك من أجل تقاسم المعارف  19-أدت أزمة كوفيد (أ)
في مجاالت  19-فير الخبرة التقنية بشأن األولويات قصيرة األجل التي أبرزتها جائحة كوفيدوالخبرات وتو

من قبيل: العودة اآلمنة إلى مكان العمل والسالمة في العمل؛ الحماية االجتماعية؛ دعم سبل العيش والدخل؛ 
عن تجربة الدول  كما التمست الهيئات المكونة معلومات حينية 15استمرارية سير األعمال؛ الوظائف.

األعضاء األخرى في التعامل مع األزمة. ومن المتوقع أن تُسهم منظمة العمل الدولية في تحقيق االنتعاش 
والتنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل توفير بيانات موثوقة عن سوق العمل وأخرى قطاعية. 

 المشاركة كثيفه جهودها إلى ... توستستجيب لنداء إعالن المئوية الذي يدعو المنظمة إلى أن "توج
، تمشياً مع االعتراف بأن العمل الالئق السياسات اتساق تعزيز بغية األطراف، متعدد النظام في والتعاون
 اهتمام إيالء مع الفقر، على والقضاء المداخيل في المساواة النعدام والتصدي المستدامة للتنمية أساسي
وسيكون من  16".الطارئة اإلنسانية الحاالت من ذلك وغير والكوارث بالنزاعات المتأثرة للمناطق خاص

الضروري تعزيز أسس التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية بشأن الهيكل الثالثي والنشاط المعياري 
والحوار االجتماعي، وإثبات الميزة النسبية التي تتيحها هذه العناصر في إعادة البناء بشكل أفضل وشامل 

 م.ومستدا

إن التحدي المتمثل في تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية االحتياجات قصيرة  (ب)
ودعم االنتعاش، يعني أن السياسات المتسقة والتنسيق والشراكات  19-األجل التي تفرضها أزمة كوفيد
نها شأن التقارب بين األولويات ، شأىكبرويات المتفق عليها ستكتسي أهمية واإلجراءات الهادفة بشأن األول

 الموضوعية والتمويلية على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية.

: إقامة شراكات تدفع قدماً بأهداف السياسات جبهاتسيتعين على منظمة العمل الدولية أن تعمل على عدة  (ج)
رات السياسات العامة والتمويل العامة واتساقها؛ المشاركة مع المؤسسات المالية الدولية للتأثير في قرا

دعماً ألهداف العمل الالئق؛ ضمان التمويل لبرامج منظمة العمل الدولية ومشاريعها وأنشطتها األخرى 
 من شركاء التمويل التقليديين والجدد.

تؤدي هذه التطورات مجتمعة إلى بيئة أكثر تعقيداً تقوم في إطارها األمم المتحدة بتوسيع نطاق تأثيرها  (د)
ليشمل طائفة واسعة من اإلجراءات، ويتعين أن تكون منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة قادرة على 

 والمشاركة فيها بفعالية. المعنيةتوجيه العمليات 

 المعنيةمكثفة لدعم مشاركة الهيئات المكونة في هذه العمليات وفي الحوارات السياسية سيلزم بذل جهود  (ه)
 - . وسيكون من الضروري أن تعزز منظمة العمل الدولية تنمية القدراتالمقابلة لهاوتنفيذ االستراتيجيات 

عالن مئوية على أنها مكون رئيسي للتعاون اإلنمائي الفعال في خارطة الطريق وفي إ أصالً المحددة 
 في جميع مجاالت عملها التقني، مع استكمالها بعمليات داخلية مالئمة. -منظمة العمل الدولية 

من المرجح أن يُطلب من منظمة العمل الدولية زيادة مشاركتها في تقييمات األثر اإلضافية لسياسات العمل  )و(
، وتقديم ألهداف التنمية المستدامةؤشرات محددة م لىة عتمنؤكجهة مئق، بما في ذلك في دورها الال

 سياسات وخدمات قائمة على البينات تُبرز قيمة االستثمار في العمل الالئق.

في بيئة تتسم بالمنافسة وانعدام اليقين، من األهمية بمكان أن تكون منظمة العمل الدولية قادرة على إثبات   )ز(
 تُحقق األثر والقيمة مقابل المال.  وفي الوقت المناسب  مالئمةقدرتها على تقديم خدمات 
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  ا  استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية  - رابعا
 للتركيز: أربعة مجاالت 2025-2020للفترة 

لتحقيق أهداف االستراتيجية، سيتمحور العمل حول مجاالت التركيز األربعة التي حددها مجلس اإلدارة: الخدمات  .20
مكونة؛ الشراكات من أجل اتساق السياسات؛ الشراكات من أجل توفير التمويل؛ الكفاءة المقدمة إلى الهيئات ال

ويستند إلى خارطة الطريق  ل المبادئأن يُفع  ونتائج العمل الالئق والشفافية. ومن شأن العمل في هذه المجاالت 
 .2018المنصوص عليها في قرار المؤتمر لعام 

ا   الهيئات المكونةالخدمات المقدمة إلى  - 1 رابعا

 الهدف والمبادئ الرئيسية

ً ترتكز عليه االستراتيجية على السواء. ومن خالل  .21 ً وأساسا تُعتبر الخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة هدفا
التعاون اإلنمائي، تستجيب منظمة العمل الدولية الحتياجات وطلبات وظروف الدول األعضاء فيما يتعلق بالعمل 

تحديدها باالستناد إلى الحوار االجتماعي، على النحو المنصوص عليه في قرار المؤتمر لعام  وفقالالئق، 
. وهذا هو أساس النجاح فيما يتعلق بضمان الملكية واألهمية والتركيز واالستدامة واألثر على المستوى 2018

 ة الفعالة للهيئات المكونة.القطري. وتستند هذه النتائج بدورها إلى القدرة التنظيمية والتقنية والمؤسسي

 الفرص والتحديات

إن التقييمات القطرية المشتركة لألمم المتحدة وأطر األمم المتحدة للتعاون، بما في ذلك خطط االستجابة  .22
 ً ً بأهداف العمل الالئق وتعزيز القيمة  -ومسؤوليات  -االجتماعية واالقتصادية، تفتح آفاقا جديدة للمضي قدما

الثية المضافة لمنظمة العمل الدولية. وستُتاح الفرصة أمام الهيئات المكونة للمشاركة على نحو المعيارية والث
في العمليات  للتأثير ر وجهات نظرها وخبرتهابحيث تسخ  أكثر فعالية في المشهد الجديد إلصالح األمم المتحدة، 

ات المكونة الثالثية قدرات كافية والحوارات والمشاورات المرتبطة به. ومن الضروري أن تتوافر لدى الهيئ
 للمشاركة بفعالية في هذه العمليات والحوارات.

 كيف سيدعم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 
 تقديم الخدمات إلى الهيئات المكونة

: يلعب التعاون اإلنمائي دوراً رئيسياً في ج التعاون اإلنمائي على نحو أكثر فعالية في البرنامج والميزانيةادمإ .23
تحقيق األولويات والسياسات العالمية للمنظمة، وتُعتبر البرامج القطرية للعمل الالئق الوسيلة الرئيسية لترجمتها 

ج ادمإومن شأن تحسين . ددها الدول األعضاءإلى أولويات وبرامج واستراتيجيات تحعلى الصعيد الوطني 
في عمليات البرنامج والميزانية أن يزيد اتساق إجراءات منظمة العمل الدولية في تقديم الخدمات  التعاون اإلنمائي

ويُتيح تحسين تحديد فجوات التمويل. وستُتخذ إجراءات أخرى لتحسين فعالية البرامج القطرية للعمل الالئق 
ة على الصعيد القطري. وسيكتسي كآليات لمشاركة الهيئات المكونة وكأطر لتقديم خدمات منظمة العمل الدولي

البلدان تقييم أولوياتها وسياساتها واستراتيجياتها استجابة لألثر المترتب على جائحة  فيه تُعيد في وقت ذلك أهمية
 .19-كوفيد

تنمية القدرات التنظيمية والمؤسسية من خالل تنفيذ استراتيجية تنمية القدرات  تتمحور حولخدمات جعل ال .24
ستستمر منظمة العمل الدولية في دعم تنفيذ خطط الهيئات المكونة  17:مستوى منظمة العمل الدوليةالمؤسسية على 

ً لتشخيصاتها لالحتياجات. وسيواصل المكتب استعراض األدوات  واالستجابةالوطنية لتنمية القدرات،  أيضا
بما في ذلك بشأن قياس نتائج تنمية واألساليب القائمة وإعداد إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن تنمية القدرات، 

القدرات. وسيواصل وضع نُهج ابتكارية لدعم تنمية القدرات، بما في ذلك بدعم من مركز التدريب الدولي التابع 
 لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو(.

سيواصل المكتب االستثمار في إعداد  :وفير البيانات والخدمات القائمة على البينات وأمثلة على ما هو مجد  ت .25
وإدارة ونشر البحوث واإلحصاءات وتقييمات األثر المفيدة والموثوقة وحسنة التوقيت لدعم الهيئات المكونة في 
قياس التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الالئق، وفي تكييف النُهج المجربة مع ظروفها 
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. وبفضل هذه المعلومات، 19-يُولى اهتمام خاص للقطاعات األكثر تضرراً من جائحة كوفيدوأولوياتها. وس
ستكون الهيئات المكونة والمكتب في وضع أفضل للدعوة إلى مراعاة األولويات الوطنية للعمل الالئق والتأثير 

 في السياسات وفي تمويلها.

: تحدد استراتيجية التنمية المستدامة لبلد يل العمل الالئقتطوير الخدمات وتقديمها إلى الهيئات المكونة بشأن تمو .26
 18تمويل االستراتيجية الوطنية وتنفيذها. كيفيةتحدد أطر التمويل الوطنية المتكاملة  في حينيتعين تمويله،  مابعينه 

ية على وستقدم منظمة العمل الدولية، عند االقتضاء، الدعم في وضع هذه األطر. وفي مجال الحماية االجتماع
سبيل المثال، تقدم منظمة العمل الدولية بالفعل المساعدة التقنية بشأن تحليل الحيز المالي وفي المناقشات بشأن 

ل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إطار تمويل أهداف التنمية األوسع نطاقاً لبلد بعينه. وبفضل العمل المعج  
مل أن يكون هناك طلب متزايد على هذه الخدمات، بما في ذلك من خالل ، يُحت19-بيئة كوفيد التي تفرضهاالقيود 

 الفرق القطرية لألمم المتحدة.

: سيوسع المكتب نطاق التعاون بين بلدان بين بلدان الجنوبو المثلث تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون .27
مع نقابات العمال ومنظمات أصحاب  الجنوب والتعاون المثلث، فضالً عن الشراكات متعددة أصحاب المصلحة

العمل ومنظمات قطاع األعمال، وهي طرائق مهمة لتنمية القدرات وتحقيق التبادل بين النظراء من الهيئات 
المكونة والتماس الخبرة المحلية. وكمتابعة لنتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني رفيع المستوى بشأن التعاون بين 

وكجزء من استراتيجية التعاون بين بلدان الجنوب على نطاق  19(40وينس آيرس + بلدان الجنوب )خطة عمل ب
منظومة األمم المتحدة، سيعزز المكتب األساس المعياري والثالثي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث 

بالترافق أثير، واستخدام ممارسات الحوار االجتماعي. كما سيعزز البرمجة المركزة على النتائج والرصد والت
مع االستفادة على أفضل وجه من مختلف أشكال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، من قبيل التعاون 

 بين المدن والتعاون بين البلدان ذات الوضع الهش والتعاون شبه اإلقليمي واألقاليمي.

ا   الشراكات من أجل اتساق السياسات - 2 رابعا

 الرئيسيةالهدف والمبادئ 

تعاون دولي قوي،  إقامةمن أهداف التنمية المستدامة )الشراكات من أجل تحقيق األهداف( إلى  17يدعو الهدف  .28
وهو أمٌر ضرورٌي اليوم أكثر من أي وقت مضى للتصدي للجائحة العالمية وإعادة البناء على نحو أفضل وتسريع 

دف من الشراكات من أجل اتساق السياسات هو تعزيز واله 20وتيرة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
العمل الالئق من خالل تحقيق تقارب أوثق في اإلجراءات السياسية، مدعومة بالقدرات المناسبة والتمويل الكافي. 
ويتطلب التعاون اإلنمائي الفعال بذل جهود متواصلة لتعزيز االتساق في الميزانية والبرامج والسياسات ضمن 

عمل الدولية ومع الهيئات المكونة وفيما بينها وضمن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وفيما بين طيف منظمة ال
الدولية والمنشآت والشركاء اإلنمائيون ة، بما في ذلك المؤسسات المالية أوسع نطاقاً من أصحاب المصلح

 21اف التنمية المستدامة.وأهد الالئق العمل سياسات تنفيذ في الضالعة األخرى الحكومية الوزاراتو

 الفرص والتحديات

نظراً إلى أن أنشطة العديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لها تأثير في نتائج العمل الالئق، فإن  .29
من أهداف التنمية المستدامة يتيح فرصاً أمام التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية وشراكاتها. ويمكن  8الهدف 

ذكي الوعي بالحاجة إلى أهداف وأولويات العمل الالئق ة األخرى أن يُ مع الجهات الفاعلة الرئيسي ونتعالل
عزز السياسات واإلجراءات دعماً لهذه األهداف. ومن شأن هذا االتساق أن يزيد يُ المشتركة واالتفاق عليها، وأن 

بالتمويل الكافي والمستدام، ومن ثم فإن التدفقات من الالزم دعم هذا العمل ، من فعالية التعاون اإلنمائي. ومع ذلك
 المالية العامة والخاصة والمحلية والدولية ضرورية لدعم أهداف العمل الالئق.

 
 انظر:  18

United Nation, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development 
Report 2019. 

 ./73/291A/RES، الوثيقة ع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوبوثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفي  19

20  2HL//340GB.. 

والمناقشة المقبلة  .9INS//331GBالقرار بشأن التعاون اإلنمائي الفع ال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة؛ الوثيقة   21

 بشأن المقترحات الهادفة إلى زيادة االتساق ضمن النظام متعدد األطراف. 2021لمجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
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 كيف سيدعم التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية اتساق السياسات

يضيفون فعالً قيمة كبيرة إلى عمليات : ما فتئ الشركاء الثالثيون دعم تحديد األولويات الوطنية بشأن العمل الالئق .30
ج ادمإصنع السياسات الوطنية من خالل المشاركة في التقييمات القطرية المشتركة وأطر األمم المتحدة للتعاون و
معمقة األولويات في البرامج القطرية للعمل الالئق. ويقدم الشركاء االجتماعيون، على وجه الخصوص، نظرة 

سيدعم التعاون اإلنمائي هذه العمليات ويسهل التعاون الموضوعي بين الهيئات المكونة عن االقتصاد الحقيقي. و
ز ألمم المتحدة للتعاون، وبالتالي يعزلمنظمة العمل الدولية والوزارات المعنية، بما في ذلك كجزء من أطر ا

 اتساق السياسات واستراتيجيات التمويل.

منظمة العمل الدولية مع الشركاء اإلنمائيين على  اونعت: ستيينتسهيل اتساق السياسات بين الشركاء اإلنمائ .31
 وتنفيذ السياسات واألولويات الوطنية واإلقليمية وضعالمستويات القطرية واإلقليمية والعالمية لتشجيع وتسهيل 

ية . وتحقيقاً لهذا الغرض، سيعقد المكتب حوارات سياسية على المستويات الوطنية واإلقليمعلى أساس مشترك
الحوار االجتماعي داخل الفرق و بالهيكل الثالثي والدولية ويشارك فيها، مما يعزز واليته المعيارية وفيما يتعلق

القطرية لألمم المتحدة ومع المؤسسات المالية الدولية والشركاء متعددي األطراف والشركاء الثنائيين، بشأن 
 أهداف العمل الالئق هذه.

من أهداف التنمية  8: من شأن اتساق السياسات المتمحور حول الهدف ساق السياساتتعبئة التمويل من خالل ات .32
المستدامة على وجه الخصوص أن يُمك ن الحكومات من تعبئة تدفقات التمويل الدولية والوطنية والعامة والخاصة 

ثي للتنمية المستدامة، العمل الالئق. وتعزيزاً على وجه الخصوص، لألساس المعياري والثالفي  هامن أجل أولويات
ستواصل منظمة العمل الدولية حواراتها السياسية مع المؤسسات المالية الدولية بشأن مواضيع العمل الالئق 
واستراتيجيات التمويل المستدام، بما في ذلك كجزء من مشاركة األمم المتحدة األوسع نطاقاً مع المؤسسات المالية 

متنوعة من وسائل التمويل، بما في ذلك التمويل االبتكاري، جزءاً من الدولية. ويُمكن أن تشكل مجموعة 
ً تقييم المخاطر والفرص التي  استراتيجيات التمويل الوطنية المتكاملة. وستواصل منظمة العمل الدولية أيضا

سبة المرتبطة تتيحها آليات التمويل هذه، وتعزيز تكامل معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والضمانات المنا
ذلك على المستوى القطري، بما في ذلك  جريبتقديم الخدمات العامة وحماية المستفيدين في هذه اآلليات. وسي

من خالل الفرق القطرية لألمم المتحدة ومن خالل صندوق أهداف التنمية المستدامة، على المستوى اإلقليمي 
المشترك بين الوكاالت والمعني بتمويل التنمية. وستواصل  وفي المنتديات الدولية مثل فريق عمل األمم المتحدة

 22منظمة العمل الدولية أيضاً جهودها لتعزيز تنمية قدرات الهيئات المكونة والموظفين في هذا المجال.

: أثبتت الشراكات متعددة أصحاب المصلحة فعاليتها شراكات متعددة أصحاب المصلحة من أجل اتساق السياسات .33
في إذكاء الوعي والدفع قدماً بتحقيق اتساق السياسات وتعزيز دور منظمة العمل الدولية الجامع، كما تبين ذلك 

 عام بحلول المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى الرامية الشاملة االجتماعية الحماية أجل من العالمية الشراكة
هذه الشراكات بشأن  مثل وستواصل منظمة العمل الدولية أداء هذا الدور وإقامة 7.24-8والتحالف  203023

مسائل العمل الالئق على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك مع كيانات منظومة األمم المتحدة 
 لقطاع الخاص والمجتمع المدني.اإلنمائية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والتمويل وا

: اعترافاً بدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو واالستثمار مع القطاع الخاص من أجل اتساق السياسات لتعاونا .34
الشركات من أجل تحقيق أهداف سياسات  تعاونها معوتوليد العمالة الالئقة والمنتجة، ستعزز منظمة العمل الدولية 

. كما ستدعم المنظمة، مسترشدة بهيئاتها المكونة، إمكانات النُهج المشتركة والشبكية التي المنظمة المتفق عليها
تشمل شركات متعددة بشأن مسائل أو قطاعات بعينها، لتقاسم الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون لزيادة تأثير 

ها تعاونمنظمة العمل الدولية من  أنشطة جميع األطراف في المجاالت التي تتقاطع فيها األهداف السياسية. وستزيد
المشترك لألمم مع مراعاة النهج و وشراكاتها مع المنشآت في المجاالت ذات االهتمام المشترك، بضمانات مناسبة

 25العناية الواجبة.المتحدة في بذل 

 

 . .4POL//335GBالوثيقة   22

 المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى الرامية الشاملة االجتماعية الحماية أجل من العالمية الشراكةيُتاح المزيد من المعلومات على موقع   23

 .http://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action: 2030 عام بحلول

 .org87http://www.alliance./: 7-8يُتاح المزيد من المعلومات على موقع التحالف   24

 انظر:  25
UNSDG, UNSDG Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector 
Partnerships. 

http://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action
http://www.alliance87.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/genericdocument/wcms_726770.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/genericdocument/wcms_726770.pdf
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ا   الشراكات من أجل توفير التمويل - 3 رابعا

 الهدف والمبادئ الرئيسية

مة لالستجابة الحتياجات الهيئات المكونة والقيام بذلك على نحو المكتب بوسائل قي  إن التمويل الطوعي يزود  .35
استراتيجي وبسرعة. وسيسعى المكتب إلى تعميق وتوسيع وتنويع شراكاته في مجال التمويل وضمان تمويل 

 داف المحددةالمرصودة لبعض األهأطول أجالً وأكثر قابلية للتنبؤ، بما في ذلك من خالل اإلسهامات الطوعية 
ة. وستُتخذ النتائج المتوقعة من الحصائل السياسية للبرنامج والميزانية كنقطة رصودواإلسهامات الطوعية غير الم

 انطالق لتقييم االحتياجات من التمويل والشراكات.

 الفرص والتحديات

وقابل للتنبؤ لتسهيل العمل  أقر اتفاق األمم المتحدة للتمويل، في سياق األمم المتحدة، بالحاجة إلى تمويل كاف   .36
المحايد والمستقل. وبالتالي، فقد وضع مؤشرات للتمويل الطوعي، بما في ذلك بالنسبة إلى تمويل األمم المتحدة 

. وهذا يُتيح فرصاً أمام منظمة العمل الدولية للمشاركة غير المرصودووالقابل للتنبؤ ومتعدد السنوات  المشترك
والتعاون على نحو أوثق مع األمم المتحدة في البرامج المشتركة. واستجابة لجائحة إلى جانب شركاء التمويل 

اعتماد نهج معياري وثالثي يمكن أن يؤدي إلى بناء  ، تمكنت منظمة العمل الدولية من إظهار كيف أن  19-كوفيد
ية وقصيرة األجل، يُمكن القدرة على الصمود أمام األزمات. وبذلك، فإن منظمة العمل الدولية تقدم استجابات فور
ما يدل على أهمية العمل ماالرتكاز عليها لبناء مستقبل أكثر إنصافاً وقدرة على الصمود ومتمحور حول اإلنسان، 

وخارج نطاق األمم المتحدة، ال بد لمنظمة العمل الدولية من أن تستفيد الالئق من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 
 اً إلى تحسين احتماالت تحقيق النتائج المرجوة ضمن جميع الحصائل.من مصادر أوسع للتمويل سعي

 كيف ستقيم منظمة العمل الدولية شراكات في مجال التمويل

: استناداً إلى التقدم الكبير المحرز في ممارسات اإلدارة تعبئة الموارد الكافية لبرنامج عمل منظمة العمل الدولية  .37
ظاماً في التقييمات ب نهج الميزنة االستراتيجية الخاص به على نحو أكثر انتالقائمة على النتائج، سيطبق المكت

على  للضلوعة لالحتياجات من التمويل والشراكات لتنفيذ برنامج عمله واستخدام هذه التوقعات يلومالمتسقة والش
أساس متجدد  شركاء التمويل لديه. وستُنفذ اربع ممارسات جديدة وابتكارية على في حوار معنحو استباقي 

 منظمة العمل الدولية:البرمجة في وتمشياً مع عمليات 

على الصعيد العالمي، ستوجه النتائج السياسية جهود منظمة العمل الدولية لتعبئة الموارد. وسيحدد المكتب  (أ)
الشراكات والموارد المطلوبة لتحقيق كل نتيجة من النتائج السياسية لمنظمة العمل الدولية، مع مراعاة 

 للشراكةاالستشرافية  االستراتيجياتر والطوعي الحالي لتلك النتائج. وسيشكل ذلك أساس لتمويل المقد  ا
 التمويل لكل نتيجة سياسية.و

 البرمجةالمشاركة المتزايدة للهيئات المكونة الثالثية في عمليات  المتاحة من اتيمكاناإلباالستناد إلى  (ب)
ستسعى منظمة العمل الدولية إلى العمل على نحو أوثق  26الخاصة باألمم المتحدة على الصعيد القطري،

مع المنسقين المقيمين في الجهود المبذولة لسد فجوات التمويل في إطار األمم المتحدة للتعاون مع شركاء 
ية في مجال التعبئة بهذه الطريقة ات منظمة العمل الدوليالتمويل على المستوى القطري. كما أن زيادة إمكان

ستضاعف فرص تمويل أولويات العمل الالئق إلطار األمم المتحدة للتعاون والبرامج القطرية للعمل 
الالئق. ومن شأن هذا العمل المضطلع به على المستوى القطري أن يُكمل ويدعم الحوارات السياسية 

 م.لمنظمة العمل الدولية مع شركاء التمويل في مقاره

ة بشأن التمويل على الصعيدين العالمي أو اإلقليمي، ات إلجراء حوارات منهجيجتماعاالمكتب  سينظ م (ج)
منتدى يُدعى إليه مختلف الشركاء للتعهد  شئسين، وتمويلعلى نحو ما أوصى به اتفاق األمم المتحدة لل

سياسية معينة لمنظمة العمل الدولية بتقديم التمويل والموارد األخرى الالزمة للبرنامج والميزانية أو لنتيجة 
 أو لموضوع من مواضيعها للعمل الالئق.

المستمدة سينظم المكتب حمالت مواضيعية إلبراز خبرة منظمة العمل الدولية القائمة على ميزتها النسبية  (د)
لمستدامة المعياري والهيكل الثالثي والحوار االجتماعي وإسهاماتها في أولويات أهداف التنمية ا من النشاط
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ب شراكات جديدة جتذاوا في مجاالت سياسية مختارة. وستنفذ هذه الحمالت للحفاظ على الشراكات القائمة
 على السواء.

، حيث بمثابة دعم أساسي غير مرصود : يمكن تقديم اإلسهامات الطوعية إماةتشجيع اإلسهامات غير المرصود .38
ع في كثير من األحيان، على قليالً ومجم   رصودتمويل ما بمثابة وإم  يدخل في الحساب التكميلي للميزانية العادية؛ 

ح اإلسهامات تيلمشاريع محددة. وت ودصرتمويل مبمثابة سبيل المثال من أجل أولوية مواضيعية أو جغرافية؛ أو 
في تخصيص الموارد للمجاالت التي يكون فيها للتدخالت للمكتب ة مزيداً من السرعة والمرونة ودصرغير الم

حسنة التوقيت أكبر األثر. وستسعى منظمة العمل الدولية إلى توسيع نطاق هذه الطريقة بما يتجاوز الجهات التسع 
 المانحة المساهمة في الحساب التكميلي للميزانية العادية.

ة ودصر: سيسعى المكتب إلى تسهيل اإلسهامات المة مع نتائج منظمة العمل الدوليةودصرمواءمة اإلسهامات الم .39
عة في النتائج السياسية لمنظمة العمل الدولية واألولويات المواضيعية والبرامج القطرية للعمل الالئق. قليالً والمجم  

ة ستظل طريقة تمويل مهمة، ستكون منظمة العمل عينلمشاريع م تحديداً ة ودصروفي حين أن اإلسهامات الم
لبرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم المتحدة للتعاون الدولية استباقية بقدر أكبر عند التعبير عن احتياجات ا

من خالل الممارسات االبتكارية المذكورة أعاله، من أجل تعزيز المواءمة بين المشاريع واألطر القطرية. ولزيادة 
ً التأثير وتحقيق وفورات الحجم، ستضع منظمة العمل الدولية برامج متكاملة  تجمع طائفة من وأوسع نطاقا

هامات التمويل، باستخدام طرائق اإلبالغ المشترك وتجميع التقييمات. وقد أثبتت هذه النُهج جدواها في بلدان إس
 مثل بنغالديش وإثيوبيا وفيتنام.

: تُمول خدمات منظمة العمل الدولية المقدمة إلى الهيئات المكونة أساساً توسيع نطاق شركاء التمويل ومصادره .40
في المائة من إجمالي الموارد المالية المتاحة لمنظمة العمل  40تي تمثل حالياً أكثر من من اإلسهامات الطوعية ال

الدولية. وتتأتى هذه اإلسهامات من فئات الشركاء ومصادر التمويل الرئيسية التالية، ولكل منها اشتراطات 
ية؛ )ب( المساعدة اإلنمائية الرسمية وتوقعات محددة: )أ( التمويل العام المحلي للمساعدة التقنية لمنظمة العمل الدول

منظمة العمل الدولية؛ )ج( التمويل من شركاء األمم المتحدة؛ )د( تمويل القطاع الخاص  إلىمن الدول األعضاء 
 ( التمويل من المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى.هوالجهات الفاعلة غير الحكومية؛ )

: يمكن لحكومات الدول األعضاء أن تمول المساعدة التقنية لمنظمة العمل ويل المحلييز شراكات التمزتع (أ)
الدولية بشأن مسائل العمل الالئق من ميزانياتها المحلية. ويُمكن أن تضمن هذه الطريقة دعماً مكيفاً وهادفاً، 

 من المساعدة اإلنمائية ال سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط األوسط واألعلى التي ال تستفيد إال قليالً 
الرسمية. وستعمل منظمة العمل الدولية مع الوزارات الحكومية لتحديد وتوسيع نطاق هذه الفرص، التي 
ً ما تتطلب العمل مع وزارة المالية الوطنية و/ أو مع الوزارات األخرى المسؤولة عن التمويل  غالبا

 والتخطيط اإلنمائي.

: تستفيد منظمة العمل الدولية فعالً من ة وإقامة شراكات جديدةالموجود فاظ على الشراكات الثنائيةالح (ب)
تمويل المساعدة اإلنمائية الرسمية من حكومات العديد من الدول األعضاء. وسيسعى المكتب إلى توطيد 

إعالن الشراكة واالتفاقات اإلطارية القائمة مع الشركاء الثنائيين التقليديين. وتمشياً مع النداء الوارد في 
، سيستند المكتب أيضاً إلى الشراكات مع االقتصادات الناشئة مثل البرازيل 40+  آيرس بوينس عمل خطة

، ويوسع نطاق ( التي قد توفر التمويلBRICSواالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا )بلدان 
 لجنوب والتعاون المثلث.للتعاون بين بلدان اعم ، بما في ذلك في سياق األهداف األهذه الشراكات

: سيسعى المكتب إلى زيادة حصته من التمويل من قنوات األمم تعزيز المشاركة في تمويل األمم المتحدة (ج)
المتحدة من خالل المشاركة على نحو أكثر فعالية في صناديق التمويل الجماعي لألمم المتحدة، من قبيل 

وجهود اإلنعاش.  19-م وصندوق االستجابة لكوفيدصندوق أهداف التنمية المستدامة وصندوق بناء السال
وسيحدد األولويات االستراتيجية بشأن اللقاءات التي ينبغي أن ينضم إليها أو التي ينبغي أن يتزعم في 
إطارها البرامج المشتركة لألمم المتحدة. ولتحقيق النجاح، يتعين أن تكون منظمة العمل الدولية والهيئات 

أن تُبين للمنسقين المقيمين قيمة معايير العمل والهيكل الثالثي والحوار االجتماعي المكونة قادرة على 
والخبرة التقنية لمنظمة العمل الدولية. ويجب على منظمة العمل الدولية أن تثبت قدرتها على تقديم خدماتها 

 المقيمة.على نحو فعال، بما في ذلك في البلدان التي تفتقر فيها المنظمة إلى مركز الوكالة 

ال سيما  -: سيسعى المكتب أيضاً إلى زيادة التمويل من القطاع الخاص زيادة إسهامات القطاع الخاص (د)
تمشياً مع جهود األمم المتحدة األوسع نطاقاً  -المؤسسات الخاصة والجهات الفاعلة غير الحكومية األخرى 

تواصل منظمة العمل الدولية استعراض وبذل العناية الواجبة ذات الصلة. وبالشراكة مع أصحاب العمل، س
شبكات األعمال المواضيعية القائمة لديها لفحص المجاالت التي يمكن أن تحقق في إطارها شبكات األعمال 
قيمة إضافية. واستناداً إلى مثال شبكات األعمال وبرنامج العمل األفضل لمنظمة العمل الدولية، ستستكشف 
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سهامات المجمعة من الشركات التي تسعى إلى معالجة المسألة نفسها أو منظمة العمل الدولية إمكانية اإل
لمنظمة العمل الدولية. وعند المتفق عليها تعمل في القطاع ذاته، من أجل تحقيق األهداف السياسية 

المشاركة مع المنشآت أو الجهات الفاعلة غير الحكومية األخرى من خالل إقامة الشراكات بين القطاعين 
 301والخاص، سيسترشد المكتب بالمبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته العام 
بنهج األمم وحيثما يكون القيام بذلك مناسباً بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية،  27،(2008مارس  )آذار/

 العناية الواجبة. المتحدة المشترك لبذل

: ستسعى منظمة العمل الية الدولية وسائر مؤسسات تمويل التنميةاالستناد إلى العالقات مع المؤسسات الم (ه)
ل برامجها أكثر فأكثر الميادين المتعلقة مالدولية إلى زيادة التمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تش

لدى بالعمل الالئق، وستسهم بما لديها من خبرة تقنية ذات صلة في تصميم وتنفيذ برامج القروض والمنح 
مؤسسات المالية الدولية. وعند الطلب، يمكن لمنظمة العمل الدولية أيضاً أن تدعم الحكومات فيما يتعلق ال

بالضمانات االجتماعية اإللزامية فيما يتصل بمساعدات المؤسسات المالية الدولية. ويمكن للدول األعضاء 
العمل الدولية مع المؤسسات المالية في منظمة العمل الدولية أن تدعم الشراكات التقنية والمالية لمنظمة 

الدولية، نظراً إلى أنها تحظى بالتمثيل في مجالس إدارة هذه المؤسسات. ويمكن أن تشجع أيضاً التعاون 
 بين منظمة العمل الدولية ومؤسسات التمويل اإلنمائي الوطنية لديها.

ا   الفعالية ونتائج العمل الالئق والشفافية - 4 رابعا

 والمبادئ الرئيسيةالهدف 

اإلنمائي من حيث تركيزها على النتائج  التعاونفي أنشطتها ة جودستسعى منظمة العمل الدولية إلى تحسين  .41
ً في نجاحها. ولكي تصبح منظمة العمل الدولية أكثر  والفعالية واإلطاللة والشفافية، باعتبارها عنصراً أساسيا

النسبة إلى الهيئات المكونة والشركاء على السواء، يجب عليها أن تأثيراً في مجال السياسات العامة وجذابة ب
التعلم وتقاسم المعارف. كما أن من شأن إضفاء المزيد من  اضغرألتظهر تأثيرها وتعلن عن نتائج العمل الالئق 

 مقابل المال. في القيمة ة المنظمةفعاليالشفافية على موارد منظمة العمل الدولية ونتائجها أن يثبت 

 الفرص والتحديات

، واصلت منظمة العمل الدولية تنفيذ تحسينات 2012باإلضافة إلى تنفيذ برنامج اإلصالح الذي استهل في عام  .42
ات الواردة من الشركاء قيبمستمرة. وستستند منظمة العمل الدولية، باإلضافة إلى جهودها الخاصة، إلى التع

ناية الواجبة، حسب لشفافية والضمانات االجتماعية والبيئية والعوكذلك إلى نُهج األمم المتحدة المشتركة إزاء ا
في عالم  19-باإلضافة إلى ذلك، يتيح إطار "إعادة البناء بشكل أفضل" لتحسينات ما بعد كوفيدمقتضى الحال. 

وتحقيق  بناء القدرة على الصمودمن أجل  العمل فرصاً أمام منظمة العمل الدولية لتعزيز النهج المعياري والثالثي
 التنمية المستدامة، وإلثبات أهميتها ومرونتها في معالجة االحتياجات الناشئة معالجة سريعة.

 كيف ستعزز منظمة العمل الدولية تأثيرها اإلنمائي 
 وفعاليتها وشفافية نتائج العمل الالئق

رية القائمة على النتائج : سيواصل المكتب تحسين ممارساته اإلدامواصلة تحسين اإلدارة القائمة على النتائج .43
طويلة األجل وواسعة النطاق و المتكاملة وتعزيز نوعية تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع. وتُتيح البرامج

إلى إجراء تكييفات في الوقت المناسب  وبعض المرونةفرصاً أكبر لتحقيق تأثير مستدام. ويؤدي الرصد المستمر 
. وستُحس ن منظمة العمل الدولية استخدامها للبيانات، 19-تبين خالل جائحة كوفيد واستخدام الموارد بكفاءة، كما

 بما في ذلك من خالل تقييمات األثر، لتبيان ما هو مجد  ودعم االرتقاء بعمليات التدخل.

: ستشرف منظمة العمل الدولية، بصفتها عضواً في الفرق القطرية تحسين تقديم الخدمات على المستوى القطري .44
نماذج أكثر تكامالً وسرعة لتقديم الخدمات، تشمل المقر والهياكل الميدانية ومركز  اختبار لألمم المتحدة، على

ً للقيود التشغيلية التي تفرضها أزمة  تورينو. ومن شأن هذه النماذج الجديدة لتقديم الخدمات أن تستجيب أيضا
 .19-كوفيد
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عمل الدولية أداءها التنظيمي من خالل التنفيذ المستمر للتوصيات : ستُحسن منظمة الالتعلم من التجارب السابقة .45
المنبثقة عن عمليات التقييم، بما في ذلك عن عمليات استعراض الشركاء مثل شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة 

لتقييمات تقارير النتائج واألداء؛ نوعية ا :تحسينات في مجاالت من قبيلال سيتواصل السعي إلى إدخالاألطراف. و
وتوليفها واستخدامها؛ نُظم وبيانات الرصد والتقييم؛ اتساق الشراكات وتنسيقها؛ تنفيذ المشاريع؛ تعميم قضايا 

 الجنسين واالستدامة البيئية.

لألمم المتحدة  وأطر المساءلة استراتيجيات على السواء : تُطبق منظمة العمل الدوليةمعايير المساءلةاستيفاء  .46
لضمان عدم تخلف أحد  28 من أجل المساواة بين الجنسين وإدماج اإلعاقة لديها وأطر المساءلة واستراتيجيات

في ضمان  يزةعن الركب في عملياتها الداخلية والخارجية. ويُعتبر االتساق والشفافية في الوفاء بهذه المعايير م
ناية الواجبة في مجاالت من قبيل إدارة الع بذل شراكات التعاون اإلنمائي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز إقامة

المخاطر والضمانات االجتماعية والبيئية، وتعكف منظمة العمل الدولية على وضع نُظم لمنع حاالت االستغالل 
 واالعتداء والتحرش الجنسية في عملياتها واإلبالغ عنها ومعالجتها.

إلبالغ على نطاق ابيانات خالل االستناد إلى معايير ، من وستقترن هذه التدابير بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة .47
معايير  وفق 30ومعيار مبادرة شفافية المعونة الدولية، 29 عن البيانات المالية في اإلبالغ منظومة األمم المتحدة

ئج اتفاق األمم المتحدة للتمويل. وسيجري تحسين العمليات والنُظم من أجل المتابعة واإلبالغ المتكاملين عن النتا
يعزز جاذبية منظمة العمل الدولية أن  تكاليف الخدمات من شأن إضفاء المزيد من الشفافية على تقديروالموارد. و

ة يبالنسبة إلى الشراكات والتمويل. وعلى العموم، من شأن إضفاء المزيد من الشفافية أن يُمك ن منظمة العمل الدول
ها واإلسهام في نُظم البيانات المشتركة لديبية احتياجات اإلبالغ بشكل أفضل وتعزيز إطاللتها وتلنتائجها  نشرمن 

تتمتع الهيئات المكونة والشركاء بإمكانية سوف . وUN INFOلألمم المتحدة على المستوى القطري، من قبيل 
 الوصول إلى هذه البيانات دون قيود، وهو ما سيسهل أيضاً الجهود الرامية إلى تعزيز اتساق السياسات.

 ا خامس  تنفيذ االستراتيجية - ا

 أن تعمل منظمة العمل الدولية هداف مجاالت التركيز، يتعين علىلكي يكون التعاون اإلنمائي فعاالً وتتحقق أ .48
على نحو متماسك وبالتعاون الوثيق مع الهيئات المكونة وشركاء التمويل والتنمية، لتنفيذ أهداف المنظمة 

 أولويات الهيئات المكونة.إلى في الوقت ذاته  االستجابةو

وسيشمل البرنامج والميزانية تنفيذ هذه االستراتيجية في سياسته ونتائجه التمكينية، وعلى هذا النحو سيجري  .49
تقييمها واإلبالغ عنها في تقارير تنفيذ البرنامج. وستشمل النتائج التمكينية، على وجه الخصوص، المؤشرات 

المتحدة للتمويل في مجاالت مثل الشراكات من أجل اتساق السياسات وتنمية  التي تسترشد باتفاق األمم المعنية
القدرات وشراكات التمويل وفعالية النُهج الجديدة مثل حوارات التمويل ونوعية التمويل، فضالً عن المؤشرات 

 بشأن األداء التنظيمي واستخدام الموارد.

ً  مركز تورينو وسيكون .50  ن اإلنمائي لضمان أوجه التآزر واإلجراءات المتضافرةفي نُهج وبرامج التعاو مندرجا
 ، ال سيما من أجل تنمية القدرات ونشر وتبادل المعارف والممارسات الجيدة.والمتكافلة

نهج  أنها تتبعوستواصل منظمة العمل الدولية استعراض العمليات الداخلية ذات الصلة بالتعاون اإلنمائي لضمان  .51
مبادئ الهيكل الثالثي  وتحترم وحسن توقيت االستجابة وتساهم في جدوى النشاط"منظمة عمل دولية واحدة" 

وإعالن مئوية  2018والحوار االجتماعي التي تستند إليها االستراتيجية، تمشياً مع إرشادات قرار مؤتمر عام 
 منظمة العمل الدولية.
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  ا  مشروع القرار - سادسا

، وطلب من المدير العام أن 2025-2020ئي المقترحة للفترة مجلس اإلدارة استراتيجية التعاون اإلنما أيد .52
 يراعي إرشاداته في تنفيذ االستراتيجية.


