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  مكتب العمل الدولي GB.297/PFA/1/2: الوثيقة
 297: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرین الثانيجنيف، 

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

التخاذ قرار

 

 األعمال جدول من األول البند

  لمقترحات البرنامج والميزانيةتمهيدياستعراض 
 :المرتبطة بهاوالمسائل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

 نية لمقترحات البرنامج والميزاتمهيدياستعراض  )ب(

 مقدمة
مایو إلى / شهر أیارمن الممتدة خالل الفترة ) تينمرة واحدة آل سن(یعد المكتب مقترحات البرنامج والميزانية  .١

) مارس/ آذار( مجلس اإلدارة قبل قبل مناقشة واعتماد البرنامج والميزانية من ینایر/ شهر آانون الثاني
 للبرنامج والميزانية الفرصة لمجلس التمهيديعراض  االستعطيوی). یونيه/ حزیران(ومؤتمر العمل الدولي 

آما یسمح للمكتب بمراجعة مقترحاته في ضوء التوجيهات . ة األولية لهذه المقترحاتصيغاإلدارة لدراسة ال
 . مجلس اإلدارةیعطيهاالتي 

ا حكم طبيعة هذوب. لسياسة واالستراتيجية األولية لهاتتوّجال الحالي التمهيديویوضح االستعراض  .٢
 معلومات ال وواألهداف االستراتيجية والمؤشرات عن  مفصًال نصًاال یشملوتمهيدي فإنه ، االستعراض
 مارس/  إلى مجلس اإلدارة في دورته في آذارالتي ستقدم المقترحات تضمنهاالميزانية التي ستمفصلة عن 

٢٠٠٧. 

-٢٠٠٨رنامج والميزانية للفترة في هذه المرحلة من إعداد مقترحات الب -سيكون توجيه مجلس اإلدارة و .٣
وعددها  وبيانات االستراتيجية المبدئيةالنتائج المقترحة حتوى بم فيما یتصل بشكل خاص ًا، قيم٢٠٠٩
 .، وآذلك بشأن السبل المناسبة لمعالجة التحدیات المالية التي تواجه منظمة العمل الدوليةوتوازنها

 نظرة عامة على مقترحات البرنامج

  العمل الالئقلبرنامجلدعم القوي االستجابة ل

وهناك . في سياق مختلف تماما عن العامين الماضيين ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مقترحات البرنامج والميزانية للفترة ُتعّد .٤
الدعم السياسي رفيع المستوى وثالثي األطراف مظاهر  تضاعف ،األول. أربعة عناصر تحدد هذا السياق

برامج الالثالث، تصبح و ."أمم متحدة واحدة" نحو اإلصالح تقدم فيتحقق والثاني، .  العمل الالئقلبرنامج
في هيئات المكونة  الرئيسية لمنظمة العمل الدولية لتقدیم الدعم للاألداة بشكل سریع الالئقلعمل القطریة ل
ز النهج ، ستواصل منظمة العمل الدولية تعزیوأخيرًا.  اإلقليمية والعالميةجنبًا إلى جنب مع التوعيةالبلدان، 

 . من التأثير والنتائجأقصى بغية الوصول إلى حد النادرةموارد ال إدارةالشامل لإلدارة القائم على 
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 لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة ة الرئيسيمعًا، فإنها تحدد القوة الدافعة هذه العناصر إذا ما أخذتو .٥
 . آل إقليم وبلدخصائص للعمل الالئق وفقًا ابرنامج لتنفيذ ، أال وهي دعم الهيئات المكونة٢٠٠٩-٢٠٠٨

 وبشكل ،وانعكس ذلك في وثيقة نتائج القمة العالمية.  بكل وضوح آهدف عالمي العمل الالئق حاليًالقد برز .٦
. ٢٠٠٥ سبتمبر/  الجمعية العامة لألمم المتحدة في أیلولاعتمدتها  منها، وهي الوثيقة التي٤٧خاص في الفقرة 

 /تموز الوزاري للمجلس لالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة الذي تم اعتماده في ناإلعال في انعكسآما 
 :، والذي تنص الفقرة األولى منه على ما یلي٢٠٠٦ یوليه

ننا مقتنعون بالحاجة الملحة إلى تهيئة بيئة على الصعيدین الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة إ"
فإیجاد بيئة تدعم االستثمار والنمو وتنظيم . ریم للجميع آأساس للتنمية المستدامةالكاملة والمنتجة وفرص العمل الك

ذلك أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل . المشاریع هو أمر البد منه إلنشاء فرص عمل جدیدة
ضمان استئصال شأفة  أمر البد منه لهيمنتج في ظل أوضاع تتسم بالحریة واإلنصاف واألمان والكرامة اإلنسانية 

الجوع والفقر، وتحسين الرفاه االقتصادي واالجتماعي للجميع، وتحقيق النمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة 
 ".لجميع الدول، وإیجاد عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة آاملة

والمؤسسات المالية إلى دعم (...)  وها ووآاالتهاصنادیق األمم المتحدة وبرامج" الوزاري اإلعالنآما دعا  .٧
 العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع في سياساتها وبرامجها إلى إدراج أهدافجهود الرامية ال

 األهداف ًا إلى جنب مع، جنب بالواقع العمل الالئقبرنامج  التأآيد على وثاقة صلةوتعيد هذه الدعوة". وأنشطتها
 .٢٠١٥اإلنمائية لأللفية 

أغسطس / آب (اآلسيويواالجتماع اإلقليمي ) ٢٠٠٦مایو / أیار( آل من االجتماع اإلقليمي لألمریكتين ودعا .٨
ترآيز رئيسي لالستراتيجيات موطن  العمل الالئق آبرنامجالعمل الالئق لتنفيذ خاص بإلى عقد ) ٢٠٠٦

 .٢٠١٥الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

ية تدابير اإلصالحال تفاصيل ومع أن.  آبيرًاتقدمًا" أمم متحدة واحدة "ية لتحقيقصالحاإلتدابير ال لقد أحرزت .٩
بشأن الحاجة إلى مزید من سياسة التقارب بين في اآلراء  ًاآبيرتوافقًا  هناك  إال أن،ال تزال رهن الدراسة

الت في تنفيذ العمليات تعزیز التعاون بين الوآاإلى  وآذلك ،هاووآاالتها صنادیق منظمة األمم المتحدة وبرامج
 وستبقىطویلة منذ فترة  لهذا التغيير تروج منظمة العمل الدولية آانتوقد . خاصة في البلدانو،  بينهاوالتوفيق
التي جهود ال اندفاعةوستؤثر . وشریكًا فيها "أمم متحدة واحدة"من أجل ية صالحاإللجهود ًا ل نشطًانصير
 .البرامج القطریة للعمل الالئقعلى ارب السياسي العالمي ومنظمة العمل الدولية على التقتبذلها 

 في الهيئات المكونة الرئيسية لتقدیم دعم منظمة العمل الدولية إلى األداةستظل البرامج القطریة للعمل الالئق  .١٠
. ئقالالعمل ال سياسات براز جدوىبغية إوأثرها  البرامج القطریة العنایة على زیادة جودةترآز توس. ١البلدان

 مجموعة من الدروس لتحسين واستخالصوسيتم تعميم التقييم الدوري للبرامج القطریة للعمل الالئق 
لبرامج القطریة للعمل الالئق هو إحراز تقدم في برنامج العمل الالئق لسيكون الهدف االستراتيجي و. ٢النوعية

أمم متحدة " البلدان أآثر فاعلية في إطار  جعل عمل منظمة العمل الدولية فيماو. واألقاليمفي آل من البلدان 
 . من العناصر الرئيسية الداعمة لهذه المقترحاتسوى واحدمن خالل البرامج القطریة للعمل الالئق " واحدة

 القائمة على النتائج في منظمة مواصلة تحسين اإلدارةاستراتيجية "یدرس مجلس اإلدارة وثيقة موازیة بشأن  .١١
امة لإلدارة، عوقد تم اقتراح عدد من اإلصالحات للممارسات ال. خارطة طریق ومعالم تحدد ٣"العمل الدولية

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨وإلدارة البرنامج والميزانية والبرامج القطریة للعمل الالئق التي تتعلق بالفترة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ من اإلطار االستراتيجي للسياسة للفترة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للمقترحات للفترة وتنبع الفكرة العامة .١٢
الهيئات ویتمثل الدور الرئيسي لمنظمة العمل الدولية في مساعدة . ٤ في مجلس اإلدارةمناقشة هذا اإلطارو

 في متوازیةویشمل ذلك إجراء تحسينات مستدامة و.  في الدول األعضاء إلنفاذ برنامج العمل الالئقالمكونة
 

 ).GB.297/TC/1(لإلطالع على آخر المستجدات انظر استعراض البرامج القطریة للعمل الالئق     1

 ).GB.297/PFA/2/3(الفلبين : انظر تقييم البرنامج القطري    2

 .GB.297/PFA/1/1:     الوثيقة 3

 .والوثيقة المرفقة لإلطار االستراتيجي للسياسة، GB.297/PFA/9:  انظر الوثيقة    4
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يق ذلك، تعمل منظمة العمل الدولية مع ولتحق. الحقوق والعمالة والحمایة االجتماعية والحوار االجتماعي
 وعلى مستوى العالم، وتتعاون بشكل وثيق مع الشرآاء العالميين واألقاليمثالثية في البلدان ال الهيئات المكونة

 . برنامج العمل الالئقالنظرة االستشرافية ویرغبون في تعزیز ه هذیقاسمونهاواإلقليميين الذین 

 يزانيةإعداد مقترحات البرنامج والم

.  من مناقشات مجلس اإلدارة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج في إعداد مقترحات البرنامج والميزانيةاستفيد .١٣
بشكل خاص ، ٢٠٠٦ مایو/ یارأالتي صدرت في أوائل و، مجناالتوجيهية للبروقد أشارت رسالة المدیر العام 

وتم تقدیم مزید من الدعم للموظفين المسؤولين . اتإلى هذه النقاشات وإلى الحاجة إلى تحسين صياغة المقترح
المشورة من مستشارین خارجيين في صياغة النتائج تلقي عن إعداد المقترحات، بما في ذلك التدریب و

 األقاليم ممثلين من النظراء التي ضمتالمقترحات بعملية استعراض جميع وقد مرت . والمؤشرات
آما  .الجنسينقضایا  ومكتب دمج السياسات والومكتب أنشطة العموالقطاعات ومكتب أنشطة أصحاب العمل 

وتم إیالء اهتمام . البعد الجنساني للمقترحاتبكامله لرفع مستوى  على نطاق المكتب القيام بمجهود خاصتم 
 . بصددها طلب مجلس اإلدارة صياغة مقترحات أآثر إحكامًاوالتنظيم التياإلدارة والدعم لوظائف خاص 

وتضمن .  والفاعليةالترشيدالعام بشأن   مع توجيه المدیرمن حيث توافقهاستعراض جميع المقترحات تم اقد و .١٤
 الخدمات اإلداریة من خالل اعتماد أآبر على وحدات دعم اإلدارة وتطبيق  لترشيدهذا التوجيه تدابير

 .نسبة لموظفي الدعمالمهنيين معدل الموظفين جيدة فيما یتعلق بال اتممارسال

 البرامج القطریة توقدم. لمواردللمعلومات المتعلقة با محسن متكامل المقترحات باستخدام نظام ُاعدتوقد  .١٥
للعمل الالئق، في مختلف مراحل التنمية، نقاطا مرجعية لتحدید األولویات اإلقليمية ووضع أهداف جغرافية 

في جميع أجزاء رد دعم التعاون المواب للمعلومات المتعلقة تكاملنظام المالآما واصل . محددة للمؤشرات
 وضع المقترحات االستراتيجية التي یمكن لجميع موظفي منظمة العمل الدولية الوصول إليها المكتب من أجل
 .في آل مرحلة

 مقترحات األولویات اإلقليمية والبرنامج والميزانية

. األقاليم، إلى أولویات سنتينال من فترات استندت مقترحات البرنامج والميزانية، أآثر من أي فترة ماضية .١٦
، تعكس المقترحات بشكل آامل نتائج االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية واجتماعات القمة أوًالف

ومن ثم ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أول من عبر عن أولویاته للفترة األقاليم، آانت ثانيًاو.  مؤخرًاعقدتاإلقليمية التي 
آاملة في استعراض مشارآة  األقاليم، شارآت ثالثًاو. ذه األولویات الوحدات األخرى تناول هإلىُطلب 
 حاليا البرامج القطریة للعمل األقاليم، تستخدم جميع رابعًاو.  جميع مشاریع المقترحاتدرس الذي النظراء
 .هيئات المكونةلتوفير مساعدة منظمة العمل الدولية للرئيسية  ةليسوالالئق آ

لمنظمة العمل الدولية من األقاليم  موجزا لألولویات الرئيسية التي حددها آل إقليم  أدناه الواردیقدم الجدول .١٧
 األخيرةوتوضع هذه األولویات ضمن إطار اجتماعات منظمة العمل الدولية اإلقليمية . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

 .والمستقبلية التي تحدد النهج الشامل لمنظمة العمل الدولية في آل إقليم

  یات الرئيسيةاألولو اإلقليم

 برنامج منظمة العمل الدولية في أفریقيا نحو یوجه: عملال فرص استحداث "١" إفریقيا
 استحداث لتحقيق الهدف الشامل لجعل للهيئات المكونةدعم القدرات التقنية 
 للسياسات االقتصادیة الوطنية واإلقليمية أساسيًا و واضحًافرص العمل هدفًا

. ٢٠٠٤القمة الخاصة لالتحاد األفریقي عام والقاریة، آما دعت لذلك 
 معلومات سوق العمل وبرامج علىوستترآز مساعدة منظمة العمل الدولية 

الهيكل وبرامج استثمار لدى المرأة  تنظيم المشاریع وروحعمالة الشباب 
 .األساسي آثيفة العمالة

فرة لالقتصاد التأآيد على جعل الحمایة االجتماعية متوا: الحمایة االجتماعية "٢"
اإلیدز في مكان  / البشريالعوز المناعيومكافحة فيروس منظم غير ال
 .العمل

دعم الحوار االجتماعي والشرآاء : ثالثيةالالحوار االجتماعي والمؤسسات  "٣"
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  یات الرئيسيةاألولو اإلقليم
 للمشارآة في االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، وتطبيق االجتماعيين

 .المبادئ والحقوق األساسية في العمل

وسينصب  :عمل، وخاصة عمالة الشبابال فرص استحداث الفقر والحد من "١" الدول العربية
 على معلومات سوق العمل وسياسة العمالة وسياسات التدریب الترآيز

 .منظم الصغيرة واالقتصاد غير الوتنمية المنشآتوخدمات العمالة 
ولية والمبادئ والحقوق معایير العمل الد: االجتماعيالحوار  الثالثي والتكوین "٢"

ل وإدارة ا أصحاب العمل والعم منظماتاألساسية في العمل، وبناء قدرات
 .العمل

 ضماند على تعزیز قدرات مؤسسات التشدیالحمایة االجتماعية، مع ال "٣"
 .تهاتغطينطاق ن إدارتها وتوسيع يتحسمن أجل االجتماعي 

 على إعادة التأهيل یددش، مع التباألزماتة أثرمساعدة البلدان واألراضي المت "٤"
 .استحداث الوظائفاالجتماعي واالقتصادي و

سياسات إلذآاء النمو االقتصادي والعمالة : الوظائف وواإلنتاجيةالتنافسية  "١" سيا والمحيط الهاديآ
 .واإلنتاجية والدخول في قطاعات اقتصادیة محددة

خدمات العمالة وآليات و، تفتيش العملوقانون العمل، : لإدارة سوق العم "٢"
 تسویة النزاعات؛

 االجتماعي، خاصة في االقتصاد نطاق الضمانتوسيع : الحمایة االجتماعية "٣"
السالمة والصحة وتعزیز  وفي المناطق الریفية، منظمالحضري غير ال

 . اإلطار الترویجي الجدیدعلى أساسالمهنيتين 
 األطفالدمج عمل : ق للشباب فرص عمل الئاستحداث واألطفال عمل إلغاء "٤"

 .وعمالة الشباب في سياسات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر
تدریب وتبادل المعلومات والبيانات، : إدارة محسنة لهجرة اليد العاملة "٥"

بشأن توظيف العمال المهاجرین الترویج لمدونات الممارسة والموظفين، 
 .وحمایتهم

یتمثل الهدف الرئيسي : العمل الالئق آهدف وطني وأوروبي وعالمي "١" طىسيا الوسآأوروبا و
 بشكل راسخ العمل الالئق وطيدمساعدة منظمة العمل الدولية للبلدان في تل

 .ة للعمل الالئققطریإلسهام في تنفيذه من خالل البرامج الاآهدف وطني و
يجيات العمالة، خدمات العمالة، واسترات: العمالة والحمایة االجتماعية "٢"

 حمایة اجتماعية تدعم الدمج االجتماعي وخطط، األطفال لاستئصال عمو
العمل مكافحة لالمؤسسات وسياسات والتشریعات، ووأسواق عمل فعالة؛ 

 هجرة اتإدارة تدفقوحمایة حقوق العمال المهاجرین، و واالتجار، الجبري
 .اليد العاملة والتشجيع على عودة العمال المهاجرین

ات يالترویج لالتفاق: االجتماعي اإلدارة من خالل حقوق العمال والحوار "٣"
تدریب الخبراء وإصالح التشریعات، وات الهامة األخرى، ياألساسية واالتفاق

تعزیز والسياسات؛ مجال في المشورة تقدیم المشورة القانونية وون، يالقانوني
دعم منظمات و؛ ةنائي الثة الجماعيةفاوضمالحوار االجتماعي الثالثي وال
 .تهاعضوینطاق أصحاب العمل والعمال لتوسيع 

 عالقات علىتحسينات إدخال : المبادئ والحقوق األساسية في العملتطبيق  "١" أمریكا الالتينية والكاریبي
الترویج للمساواة بين و العمل الجبري واألطفالاستئصال عمل والعمل، 
 .عرقي التمييز العنصري والإلغاءالجنسين و

 نميةتوالعمالة، ب النهوضالتأآيد على :  االجتماعيادعتبمن الفقر واالسالحد  "٢"
سياسة والتدریب المهني وتنمية الموارد البشریة، و الصغيرة، نشآتالم

 . بزیادة اإلنتاجية والتضخمالمتعلقةاألجور 
للحد  االجتماعي ضمانال تغطيةنطاق توسيع : الحمایة االجتماعية والعمالية "٣"

تقليص الحوادث المهنية واألمراض مع و االجتماعي، ستبعادمن الفقر واال
اإلیدز في /  البشرييالمناعالعوز مكافحة فيروس ونظم معلومات أفضل، 

 .ة لهجرة اليد العاملة وحمایة العمال المهاجرینسقإدارة منومكان العمل؛ 
 .فتيش العملتحدیث مؤسسات العمل وت:  الدیمقراطيةتعزیز اإلدارة "٤"
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨النتائج المقترحة للفترة 

اإلدارة القائمة على ب والمقترحات المتعلقة وضع مقترحات البرنامج والميزانية،  لدى-أولي اهتمام خاص  .١٨
  الموجهة- حلقات العمل حددتوقد . مرات عدیدةللقضایا الخاصة بالقياس التي أثارها مجلس اإلدارة  - النتائج

 من التحسينات الممكنة، بما في ذلك الحاجة إلى تبسيط اإلطار ًاعدد -محسنة  ومؤشرات صياغة نتائجل
 .ترشيدهالمنطقي الذي وضعه المكتب و

وهذا یتعلق . من خالل إصالح دورة البرامجإال بشكل آامل على القياس  بعض التحسينات إدخالیمكن ال ف .١٩
هذا رفع التقاریر عن التنفيذ وتقييم بين أغراض ا مواضح التمييز البشكل خاص بالقياس خالل فترة أطول و

على المقترحات للفترة  طویلة األجلخطط ال تتسق مع  التيتحسيناتال بعض إدخالقترح یبيد أنه . التنفيذ
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 الهيئات المكونة أنه من الضروري التمييز بين أولویات  إلى تحليل النتائج والمؤشرات واألهداف الحاليةیشير .٢٠
بشأن الموضوعة  ٥ الورقةتيحوت). النتائج الفوریة(والنتائج التي یحاسب عليها المكتب ) لنتائج الوسيطةا(

 مجلس اإلدارة نقاشًال المقدمةإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية اتحسين مواصلة استراتيجية 
مصطلحات الرات في يالمنقح وتقترح تغيي المنطقوراء هذا اإلطار الذي یكمن  لألساس المنطقي مستفيضًا

 القائم على النتائج الكليوالغرض من ذلك هو تبسيط اإلطار . تمت اإلشارة إليها في النقاش أدناهالتي 
دارة من اإل مع المعایير المستخدمة في  وآذلك جعل مصطلحات منظمة العمل الدولية أآثر اتساقًا،وتوضيحه
المرتبطة بهما للفترة مع المؤشرات " نتائج فوریة"و " نتائج وسيطة "ين العبارتویُقترح استخدام. أجل النتائج
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

رف النتائج وتّع. یقدم في الجدول التالي موجز للنتائج الوسيطة المقترحة واالستراتيجيات الرئيسية ذات الصلة .٢١
مجلس في قشتها منا و٢٠٠٩-٢٠٠٦الوسيطة لمنظمة العمل الدولية في إطار السياسة االستراتيجية للفترة 

بشأن األولویات الرئيسية النطاق واسع في اآلراء هناك اتفاق و. ٢٠٠٤٦نوفمبر / تشرین الثانياإلدارة في 
 .االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية المبينة في اإلطار

 ذي اقترحت فيهبالشكل الالتعليق على عدد النتائج الوسيطة وصياغتها وتوزیعها في قد یرغب مجلس اإلدارة  .٢٢
 بشكل آبير في لن یتغير على األرجحفالتوزیع الواسع للموارد عبر األهداف والنتائج االستراتيجية . أدناه

 أن النتائج األقل تؤدي إلى على الفورومن ثم یتضح . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مقارنة بالفترة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
 . إدارة الموارد من أجل النتائجوذلك یتماشى مع مبادئ. مستوى أعلى من الموارد لكل نتيجة

 المعایير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل :١  رقمالهدف االستراتيجي

 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة

 تطبق المبادئ والحقوق األساسية في 
  على نطاق واسعالعمل 

ترآيز على الاسية في العمل، مع سيستمر الرصد العالمي للمبادئ والحقوق األس
تحدید المشاآل على تعزیز قدرات الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال 

.  وتطبيقها والتأثير في البرامج الوطنية لألمم المتحدةفعالةووضع تدابير 
 والمكاتب لكي تستخدمها الهيئات المكونة الدروس من التعاون التقني ستخلصوست

 لمراعاة الفوارق بين الجنسين قطري أدوات التقييم الإدخالوسيتم . الميدانية
 .الهيئات المكونة لتعزیز قدرة وسيلةلتطبيق المبادئ والحقوق األساسية آ

 اإلجراءات المستهدفة تستأصل عمل 
 األطفال بشكل تدریجي

ونقل القدرات بناء قدرات الهيئات المكونة "  ١: "ستشمل االستراتيجية ما یلي
تعزیز "  ٢" األطفال؛ عمل أسوأ أشكال إللغاء  زمنيًانفيذ برامج محددةلتإليها 

 وخاصة من خالل ،األطفال ل لمكافحة عم بكاملهالحرآة على مستوى العالم
 الة من التدابير الفعإدماج المزید"  ٣" رفيعة المستوى وتبادل الخبرات؛ التوعية

ة، بما في ذلك البرامج  ضمن برامج منظمة العمل الدولياألطفاللمكافحة عمل 
 مكافحة قاعدة المعارف بشأنسيتم تطویر و.  والمؤشرات اإلحصائيةالقطریة

 . للممارسات الناجحةوالترویجوثائق العمل األطفال مع 
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 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة

سترآز استراتيجية تعزیز فعالية معایير العمل على تعزیز نظام اإلشراف،  تطبق معایير العمل الدولية بشكل فعال
 ٢٢لمادتين ا التي تقدم بموجبتقاریر ال في  الواردة المعلوماتوتحسين نوعية

آبر للشرآاء االجتماعيين في رصد تطبيق معایير األمشارآة التعزیز مع ، ١٩و
 بشكل  المعایيرإدماج بكيفيةوعي ال زیادة العمل، وأماآنبلدان وفي الالعمل في 
وضع أدوات جدیدة سيتم و السياسات والتعاون التقني؛ بشأن في المشورة أفضل

 . على نطاق واسع معایير العمل الدوليةوتحليل جدید من أجل الوصول إلى فهم

 العمالة :٢  رقمالهدف االستراتيجي

 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة

 سياسات متسقة تدعم النمو االقتصادي، 
 فرص العمل والحد من الفقر واستحداث

من هذه االستراتيجية هو دعم الهيئات المكونة من خالل التوعية، والحوار الهدف 
والمشورة في مجال السياسات، ومشاریع إیضاحية وبناء القدرات لجعل العمالة 

 وإیالء ،المنتجة والعمل الالئق سمة رئيسية للسياسات االقتصادیة واالجتماعية
والتمویل  المنشآت والعمالة اهتمام خاص للعالقة بين النمو االقتصادي وتنمية

یالء  استراتيجية الحد من الفقر، وإاتوالحد من الفقر ضمن ورقاالجتماعي 
، مع أخذ نهج لصالت البينية بين التجارة والعمالة وسياسة سوق العملل العنایة

منظمة العمل الدولية لتنمية المنشآت والمهارات والقابلية لالستخدام والتمویل 
العالمية واإلقليمية وسيتم رصد اتجاهات العمالة .  االعتباراالجتماعي بعين

 .والوطنية

 یستفيد العمال وأصحاب العمل والمجتمع 
  تنمية المهارات وخدمات العمالة إتاحةمن 

  على نطاق واسعذات الصلة والفعالة

ات ذات يواالتفاق) ١٩٥رقم (استنادا إلى التوصية بشأن تنمية الموارد البشریة 
 للخبرات الدولية ، تقدم منظمة العمل الدولية تحليال للبحوث وتبادًالالصلة

لمهتمة بإصالح اهيئات المكونة تقني للالدعم ال السياسات ومجالوالمشورة في 
خدمات العمالة بغية ربط تنمية المهارات  وتعزیز التعليم المهني ونظم التدریب أو

أمام فرص بواب األولفتح ضل ربطًا أف الناشئة یةفرص االقتصادالبالعمالة و
 .مشة من النساء والرجاللشباب والمجموعات المّهل العمل

رف ا من خالل تنمية المعةالمكونالهيئات  دعم إلى االستراتيجية ترمي هذه فرص عمل الئقة للشابات والشباب
شاملة ومتكاملة في  السياسات وبناء القدرات لتنفيذ تدخالت مجالوالمشورة في 

لروابط بين التعليم وعمل األطفال لإیالء اهتمام خاص و .لشبابا الةمجال عم
سيتم تطویر خطط عمل و.  العملإلى المدرسة منوالعمالة والمراحل االنتقالية 

 الشباب، بالتعاون مع شبكة الخاصة بفرص عملوطنية لدمج السياسات والبرامج 
وتسهيل لالستخدام الشباب  قابليةوسيتم دعم برامج تشغيلية لتعزیز .  الشبابعمالة

 .إیالء عنایة خاصة للمحرومين من الشبابالوصول إلى العمالة الالئقة، مع 

 من للمنشآت مستدامة التنمية ال
 الئقالعمل الأجل 

 ات،بما في ذلك التعاوني (نشآتتم وضع نهج ثالثي المسارات لتعزیز الم
لبيئة مواتية لترویج ا): االقتصاد االجتماعيالتمویل االجتماعي وومبادرات 
نساء، ال منظمات المشاریع منت ونشآ، من خالل إلغاء التحيز ضد المللمنشآت

 وسالسل القيمة، نشآتوتنمية االقتصاد المحلي القائم على مجموعة من الم
مواصلة الشراآات ووممارسات مكان العمل التي تعزز اإلنتاجية وحقوق العمال؛ 

 استجابة ،اإلنعاش وإعادة البناءوسيعتمد الدولية؛ القویة مع التحالفات الوطنية و
 .تنشآالعمالة والماألعمال التي یجري القيام بها في مجال  على ،لألزمات

 الهيكل سياسات االستثمار لتنمية 
 لعمالةاألساسي آثيف ا

منظمة الهيئات المكونة لسيتم االضطالع ببناء القدرات والمشاریع اإلیضاحية مع 
  وبرامجة لدمج سياسة العمالة والسياسة االجتماعية في سياساتالعمل الدولي

: وسيرآز العمل على ثالثة مجاالت.  العامة والخاصةالهيكل األساسياستثمار 
  على،والخاصةمنها  العامة ،الرئيسية للهيكل األساسيتقييم تأثير االستثمارات 

للشراء والتعاقد والنظم الالئقة غيرة وتعزیز المنشآت الصتصميم و؛ العمالة
 بين جمعالعامة والمجتمعية التي تالمواتية للعمالة؛ وتحسين فعالية نظم األشغال 

 . وزیادة تحقيقها لفعالية التكلفةأهداف العمالة والحمایة االجتماعية
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 الحمایة االجتماعية :٣  رقمالهدف االستراتيجي

 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة

 الناس بالحصول على عدد أآبر من یتمتع 
 إعانات ضمان اجتماعي تدار بشكل أفضل

 في مدمجة - دواتاألسيقدم المكتب المشورة التقنية والمعلومات وبناء القدرات و
 توسيع  الرامية إلى آأساس للسياسات-  االجتماعيضمانخطط العمل الوطنية لل

 وتعزیز نطاق اإلعانات، ومستوى و االجتماعيالضمان نظم نطاق تغطية
منظمة العمل ل االجتماعي الضمان ضمن إطار معایير تها وتنظيمها وإدارارصده
 خطواتها " االجتماعي والتغطية للجميعلضمانلالحملة العالمية "سترآز و. الدولية

. وتوليد الدخلعمل الفرص استحداث التغطية مع نطاق المقبلة على دمج توسيع 
"  االجتماعيالضمانتغطية نطاق دليل لتوسيع : "د منتجين رئيسيينسيتم إعداو

 ". بأسره العالمفي االجتماعي ضمانحالة ال"وتقریر بشأن 

" اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين" إلى استنادًا ،سيرآز المكتب أماآن عمل آمنة وظروف عمل الئقة
ة واألدوات والتدریب لدعم والمجموعة الكاملة لظروف العمل، على المعرف

 وضع علىتحسينات إدخال ، وخاصة في البلدان النامية، مع الهيئات المكونة
 السالمة والصحة المهنيتين وظروف من حيثالسياسات والبرامج وأماآن العمل 

قدرات إدارات العمل ل، وة الخطرلألعمالسيولى اهتمام خاص و. العمل والعمالة
سيتم تعزیز الوصول إلى المعلومات ودعمها من خالل و. منظمواالقتصاد غير ال

 .عد البيانات الدوليةواالبحوث التطبيقية وق

 لعمال وتمتع اهجرة اليد العاملة تدّبر 
 بالحمایة وبالعمل الالئقالمهاجرین 

العمل المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد  وفقا إلطار
هجرة اليد العاملة ل بسياسات ومؤسسات هيئات المكونةالعاملة، سيساعد المكتب ال

 على المساواة في المعاملة، وعدم التشدیدتراعي الفوارق بين الجنسين، مع 
ومكافحة للنقل  االجتماعي ضمان الإعاناتالتمييز، والعمالة والتنمية، وقابلية 

ذات الصلة وسيتم تدعيم دور الحوار االجتماعي ومعایير العمل الدولية . االتجار
 إحصاءات وبحوث بشأن وضعوسيتم . سياسات هجرة اليد العاملةمجال في 

 .هجرة اليد العاملة

 تدعم سياسات أماآن العمل الوقایة من فيروس 
  ومعالجته،اإلیدز/  البشريي المناعالعوز

 الوطنية لفيروس اتثالثية في االستجابال الهيئات المكونةسيدعم المكتب مساهمة 
 والتمييز، الوصم االجتماعيمكافحة اإلیدز، بما في ذلك /  البشرييمناع الالعوز
.  داخل أماآن العملوالحصول عليهدعم العالج و، وتوفير الرعایةالوقایة و
 العوز منظمة العمل الدولية بشأن فيروس  الحالية لبرنامجدواتاأل إلى استنادًاو

الفوارق بين ن مراعاة بشأالتوجيهات ستقدم  ،وعالم العمل البشري يالمناع
 في قطاعات آما ستقدم آذلك أنشطة ،لخدمات الصحة المهنيةوالدعم الجنسين 

 .يةنظام أماآن العمل الوخارجمعينة 

 الحوار االجتماعي :٤الهدف االستراتيجي 

 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة

 لدى أصحاب العمل والعمال 
 ثيلية قویةمنظمات تم

سيعزز المكتب إدارة القدرات واإلدارة المؤسسية في منظمات أصحاب العمل 
تدریب بغية مساعدتها في توفير ال مجموعاتوالعمال بمجموعة من األدوات و

وسترآز منظمات العمال .  التمثيل نطاقخدمات جدیدة وأفضل ألعضائها وتوسيع
معایير العمل ل اهتمام خاص إیالء على الحد من الفقر من خالل العمل الالئق مع

 وغير منظمتنظيم العمال في االقتصاد المجال والحمایة االجتماعية والمساعدة في 
.  على الحوار بشأن العولمةةطق تجهيز الصادرات، وتعزیز القدرا ومنمنظمال

 المهارات من تقدیموسترآز منظمات أصحاب العمل على بناء آفاءة الموظفين و
، توعية والشبكاتالضغط والعضاء واالحتفاظ بهم، وممارسة توظيف األأجل 

آما سيتم التأآيد على الخدمات المباشرة التي .  السياساتمجالوآذلك الكفاءة في 
 الموظفين األآفاء توظيفالتي یمكن أن تساعد في ودخل، الیمكن أن تولد 

 .االحتفاظ بهمو

 الشرآاء االجتماعيون في السياسات یؤثر 
 واإلداریةدیة واالجتماعية االقتصا

سيعزز المكتب قدرات منظمات أصحاب العمل والعمال على التفاوض والتأثير 
وسترآز منظمات العمال على التنمية القائمة على الحقوق . في نتائج السياسات

وسيولى . والتشارآية والتنمية االجتماعية االقتصادیة المستدامة والحد من الفقر
 دور النساء في عزیز اإلدارة الوطنية والدولية، وت بينقتسالالاهتمام خاص 

هيئات وضع السياسات، والترویج لفرص عمل الئقة للشباب والمجموعات 
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 السنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة  النتائج المقترحة
وسيتم تعزیز مهارات . تعزیز المهارات ووصول الجميع إلى التعليموالضعيفة؛ 

 فعال صوت  وجود لمنظمات أصحاب العمل بغية ضمانتوعيةالتفاوض وال
 .المنشآتضروري لتحسين أداء وتنافسية وهو صوت تجاریة، لألعمال ال

 اإلدارة االقتصادیة واالجتماعية تحرز الحقوق و
 منصفة  إلى قواعد نتائج التي تستند

 في أسواق العملوفعالة 

 الثالثي بشأن الهيكل ٢٠٠٢في عام الصادر  العمل الدولي مؤتمروفقا لقرار 
 بشأن دور منظمة ٢٠٠٦ العمل الدولي لعام مؤتمروالحوار االجتماعي، وقرار 

الدولي بشأن برنامج ال بشأن ٢٠٠٥العمل الدولية في التعاون التقني وتقييم عام 
، سيقدم المكتب المشورة والدعم وإدارة العمللحوار االجتماعي وقانون العمل ا
یير  من أجل تحسين اإلدارة االقتصادیة واالجتماعية من خالل معاهيئات المكونةلل

العمل، وقوانين عمل محدثة، وإدارة عمل وأشكال مناسبة من الحوار االجتماعي، 
. بما في ذلك الوقایة من النزاعات وحلها وممارسات تفاوضية جماعية محسنة

وسيترآز العمل في األقاليم واألقاليم الفرعية بشأن البعد االجتماعي لعمليات 
 . سياسات وتشریعات العملاتساقعلى الدمج 

 ظروف لا الحوار الثالثي القطاعي وعززی
 الئقةالوالعمالية جتماعية اال

 وبرامج العمل والتدریب والبحوث، من خالل االجتماعات الثالثيةسيعزز المكتب 
الحوار الثالثي القطاعي لتحسين ظروف العمل والظروف االجتماعية في 

ات القطاعية ياقآما سيتم الترویج بشكل نشط لالتف. قطاعات اقتصادیة معينة
 التدریب مجموعات تطویر  أیضًاسيتمو. التوجيهيةمبادئ ومدونات الممارسة وال

 ات القطاعية المعتمدة مؤخرا، مثل اتفاقية العمل البحري،يالمتعلقة باالتفاق
 الهيئات المكونةعملية واستخدامها لبناء قدرات الدوات غير ذلك من األ، و٢٠٠٦

 .ثالثيةال

 آة المقترحةالنتائج المشتر

المنظم  بشأن االقتصاد غير أوالهماهناك سمة ابتكاریة هامة لهذه المقترحات تكمن في نتيجتين مشترآتين،  .٢٣
بشأن الحوار االجتماعي ومعایير العمل الدولية ثانيهما و)  بشكل مشترك٣ و ٢ ویتولى التنفيذ القطاعان(

 وتعكس هذه النتائج المشترآة االلتزام المستمر ). بشكل مشترك٤ و ١ ویتولى التنفيذ القطاعان(والحقوق 
ومن شأن ذلك أن یؤدي إلى . أوجه التآزر القائمة إلى باالستناد القطاعات التقنية بينللمكتب بتسهيل الدمج 

ستخدام اال ومن ثم تعزیز  بشكل مشتركستراتيجيات لتنفيذ النتائج في البلدان وعلى مستوى العالماوضع 
 . التجزئة واالزدواجلحد منال للموارد وافعال

 من اتمساهمتقدیم وسيتم تقاسم تنفيذهما بين قطاعين مع . وضعت القطاعات النتيجتين التاليتين بشكل مشترك .٢٤
 .األقاليماألولویات المحددة في جميع ب النتيجتان المشترآتان تصلوت. جميع القطاعات

 سنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة ال  المقترحةائجالنت

معایير (سيتم الترویج للحوار الثالثي ضمن إطار اتفاقية المشاورات الثالثية  الترویج للحوار الثالثي بشأن معایير العمل الدولية
 والقرار المتعلق )١٥٢رقم (والتوصية ) ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )العمل الدولية

وسيتم . )٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي، (بالهيكل الثالثي والحوار االجتماعي 
على استهداف عدد محدد من معایير العمل الدولية لمساعدة البلدان المختلفة 

 لمنظمة يةاإلشرافهيئات ومساعدتها بشأن المسائل التي تثيرها تعليقات الالتصدیق 
 ممارسة المشاورات والحوار والتفاوض والتعاون يخویتعين ترس. العمل الدولية

ات الصلة، واإلجراءات التي تستند إلى والمشارآة في المؤسسات والعمليات ذ
عملية الر تبوتع. ًاوستكون المشاورة بشأن التعاون التقني أداة ومؤشر. قواعد
 تعتمد على تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة التي  من أجلثالثية حيویةال

 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ١٩٩٨مبادئ إعالن عام 
سيما المتعلقة منها باالتفاقيات المصدقة، واإلشارات الصادرة  وال ،والمتطلبات

 .إلى عنایة بشأن المشاآل التي تحتاج يةاإلشرافهيئات عن ال

، سيتم منظملرفع نوعية العمالة للعاملين من الفقراء في االقتصاد غير التوخيًا  منظم لالقتصاد غير الالمتكاملةالسياسات 
 والعماليةرویج للعمالة والحمایة االجتماعية  بين التجمع یمتكاملوضع نهج 

؛ وسيتم تعزیز المدمجقتصاد اال إلى المنظملتسهيل االنتقال من االقتصاد غير 
 التوجيهية مبادئرف من خالل حصر األدوات والممارسات الجيدة والاقاعدة المع
 في ؛ آما سيتم تقدیم المشورةالمنظم االقتصاد غير متكاملة لرفع مستوىلسياسات 

 السياسات الوطنية لدمجها في الممارسات الجيدة مستوىإعداد السياسات لرفع 
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 سنتينالعناصر الرئيسية الستراتيجية فترة ال  المقترحةائجالنت
؛ وتستجيب هذه  معينةأو أقاليم أو مجموعات /لقطاعات اقتصادیة محددة و

 العمل الالئق واالقتصاد غير بشأن ٢٠٠٢ العمل الدولي لعام ؤتمرقرار ملالنتيجة 
في إطار  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  المضطلع به في مثل متابعة للعمل؛ وتالمنظم

 .منظمالقتصاد غير اللة یلمبادرة المرآزا

 مدمجةستراتيجيات الاال

 ،وهذه االستراتيجيات ليست، بصفتها هذه. هناك خمس استراتيجيات مدمجة توجه تنفيذ آل نتيجة .٢٥
عولمة هي لخمس واالستراتيجيات ا. نتيجةاستراتيجيات إضافية، وإنما هي أبعاد خاصة الستراتيجية تنفيذ آل 

الشرآاء االجتماعيون والحوار ومعایير العمل الدولية، والمساواة بين الجنسين، والتخلص من الفقر، ومنصفة، 
 المساواة لدمج، یولى اهتمام خاص  إبرازًا آامًال الحاجة إلى استراتيجيات جنسانيةوتوخيًا إلبراز. االجتماعي

 .واألهدافيات والمؤشرات  جميع النتائج واالستراتيجفيبين الجنسين 

 اإلطار المنطقي المنقح
 ومن ثمتوضح الجداول التالية اإلطار المنطقي المنقح وتقدم مثاال لنتيجة وسيطة واحدة لكل هدف استراتيجي  .٢٦

 :ًا مصاحبًانتيجة فوریة واحدة ومؤشر

 ٤دف االستراتيجي رقم اله ٣الهدف االستراتيجي رقم  ٢الهدف االستراتيجي رقم  ١الهدف االستراتيجي رقم  

 النتيجة الوسيطة
 )سنة ١٢-٨(

تطبق المبادئ والحقوق 
األساسية في العمل للنساء 
والرجال واألطفال بشكل 

 أفضل

عزز نمو ت  المواتيةالبيئة
 صغيرة وتعاونيات منشآت
 قویة

 تانإدارة وتغطية محسن
 الضمان االجتماعيلنظم 

 الحوار االجتماعي وقانون
عم سوق دت العمل وإدارة

 مكانالعمل وسياسات 
 العمل

  النتيجة الفوریة
 ) سنوات٦-٤(

تستخدم الدول األعضاء 
ف منظمة العمل ارمع

الدولية وأدواتها لتنفيذ 
 إلنهاء زمنيًابرامج محددة 
 عمل األطفال

 الهيئات المكونةتستخدم 
مشورة منظمة العمل 

 الدولية في مجال
السياسات وأدواتها 
ة لتحسين بيئة السياس

 للمنشآتالتنظيمية البيئة و
 الصغيرة والتعاونيات

 الهيئات المكونةتستخدم 
في الدول األعضاء 

المشورة التقنية لمنظمة 
العمل الدولية وأدواتها 

وتدریبها لتحسين اإلدارة 
وتوسيع تغطية السكان 

 نظم نطاق إعاناتو
 االجتماعي الضمان

تستخدم الدول األعضاء 
رف منظمة العمل امع
 تهاية ومشورالدول

ات يللتصدیق على االتفاق
 ١٥٤و ١٥٠ و١٤٤أرقام 

وتطبيقها بشأن الحوار 
االجتماعي وإدارة العمل 

 ة الجماعيالمفاوضةو

) مؤشرات(مؤشر
 النتيجة الفوریة

الدول األعضاء التي تنفذ 
أو تدخلين جدیدین 

 تدخالت متزایدة مقرونة
 زمنيًاببرامج محددة 

ر قانوني، جمع يتغي(
، وضع أهداف، بيانات

نظم رصد، سياسات دمج 
 )األطفالعمل 

الدول األعضاء التي 
تطبق على األقل تدبيرین 

تم تحدیدهما في 
 ١٨٩  رقميالتوصيتين

 ١٩٣و

الدول األعضاء التي 
تدخل على األقل 

إصالحين من بين 
:  التاليةاإلصالحات

اإلدارة، قابلية النجاح 
توسيع نطاق المالي، 
  السكان، توسيعتغطية
 مجموعة من نطاق

، آما هو مدون اإلعانات
التحقيق العالمي "في 

 " االجتماعيللضمان
 الجدید

على تصدیقات جدیدة 
ات الثالث ذات يالتفاقا

على األولویة؛ طلب 
رف ومشورة منظمة امع

 العمل الدولية واستخدامها

 اإلدارة والدعم والتنظيم

 في الدول األعضاء على ترویج وتنفيذ ةالمكونالهيئات عدة  ومساتوخيًا لوفاء منظمة العمل الدولية بوالیتها .٢٧
منظمة على مجموعة من الخدمات الداخلية تشمل إدارة الموارد البرامج وسياسات العمل الالئق، تعتمد 
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وتستخدم هذه الموارد لخدمة هياآل . ، واالجتماعات وإعداد الوثائقمادیةالبشریة والمالية والتكنولوجية وال
 والقرارات بشأن والقواعد لقواعد منظمة العمل الدولية، االمتثال على واإلشرافة العمل الدولية، إدارة منظم

 . الرئيسي والمكاتب الميدانيةالمقراستخدام هذه الموارد، وتقدیم خدمات مباشرة في 

لعمل الدولية  من ميزانية منظمة ا آبيرًا قسطًاالتنظيم والدعم ولإلدارةوتمثل خدمات منظمة العمل الدولية  .٢٨
 . ثالث نتائج رئيسيةبشأنوقد صمم إطار جدید للنتائج لهذه الخدمات . سنتينلفترة ال

 السنتيناالستراتيجية الرئيسية لفترة  النتائج والمؤشرات المقترحة

ة لمادیتدعم الموارد البشریة والمالية وا -١
 والتكنولوجية لمنظمة العمل الدولية تنفيذ

 لاالبرنامج بشكل فع

معالجة الخدمات والمدفوعات في الوقت المناسب؛ والشراء المحقق لفعالية 
التكلفة؛ وإدخال تحسين على نوعية الخدمة من خالل التدریب والمشورة، بما 

 واستخدام ،في ذلك إجراء دراسة استقصائية عن رضى المستخدم والزبون
 .ت اإلقليميةالنظام المتكامل للمعلومات المتعلقة بالموارد لتعزیز الخدما

یطبق مدیرو منظمة العمل الدولية إدارة  -٢
سليمة ومبادئ قانونية، بما في ذلك اإلدارة 

 من أجل النتائج

 ية وإجراءات استعراضيالتدریب اإلدارالتغيير، بما فيها استراتيجية إدارة 
 .أعمال التدقيق، والتقييمبشأن األداء العام، وتقریر قائمة 

 منظمة العمل الدولية  إدارةهيئاتلدى  -٣
 بشأن ورة ــالمعلومات الالزمة والمش

كي تسير السياسات والخدمات والدعم ل
 لا بشكل فعأعمالها

 إدارة هيئاتإلى  الخدمات والمعلومات المقدمةو  العامةةنوعيالسيتم تحسين 
 من خالل ذلكو، منظمة العمل الدولية ضمن مخصصات الميزانية الحالية

نظام المن خالل (معلومات أآثر تفصيال تقدیم  وفعالية أآبربوثائق التجهيز 
 .)لمواردللمعلومات المتعلقة بامتكامل ال

 :هاوضعثالثة أمثلة للمؤشرات المنقحة التي تم  .٢٩

الموارد ( المواردالمتعلقة بمعلومات المتكامل للنظام الإتاحة وظائف ):  أعاله١للنتيجة  (١المؤشر  -
مكاتب الفي ) ة ونموذج إدارة استراتيجية معززالمحاسبة،و، ادیق االستئمانيةالمالية والبشریة، الصن

 .منظمة العمل الدوليةالخارجية ل

 من خالل نظام ، وهو أمر تم استعراضهزیادة في عدد مدیري البرامج):  أعاله٢للنتيجة  (٢المؤشر  -
 . النتائج الموضوعةها في تحقيقآفاءت البرامج وةليا یقيم فعمنقح إلدارة أداء الموظفين

 .لنتائج التشغيلية والبرامج القطریة للعمل الالئقبالموارد لربط شفاف ):  أعاله٣للنتيجة  (٣المؤشر  -

 أعاله، مع مجموعة منقحة من المؤشرات  الواردةمن النتائجنتيجة هناك استراتيجية مفصلة ستكمل آل و .٣٠
على نطاق المكتب وتعتمد هي یالحظ أن هذه النتائج و). مرجعيةالنقاط الأو  (يةساساألخطوط الواألهداف و

 . وحدات عدیدةعلى مساهمة وتعاون

 تاستراتيجية منسقة للمعرفة واالتصاال

 بغية تعزیز قدرة منظمة ٢٠٠٩-٢٠٠٨سيتم تنفيذ استراتيجية منسقة إلدارة المعرفة واالتصاالت في الفترة  .٣١
ومالئمة من الناحية اسات وخدمات ومنتجات عالية النوعية العمل الدولية على تقدیم المشورة في إعداد السي

الهيئات بناء قدرات وحصائية، اإلمعلومات وال البحوث  هيهذه االستراتيجية تشمل أربعة مجاالتو. العملية
 برنامج لضمان الترآيز على في هذه المجاالت األربعة ستكون هناك استراتيجية منسقةف.  واالتصاالتالمكونة

 . هذا البرنامجالئق ودعمعمل الال

وستكون هناك آلية لضمان نوعية . موارد لعدد محدود من البحوث ذات األولویةال منظمة العمل الدولية رآزست .٣٢
.  المكتبممكن في سائر أجزاءمنظمة العمل الدولية وزیادة التعاضد إلى أعلى مستوى ل يةبحثالجهود ال

 وسيتم . آانت هذه المنتجات مالئمة وذات نوعية رفيعة، وإنمحدود من المنتجات وسيؤدي ذلك إلى عدد
وستيسر .  العمل الالئقببرنامجاستعراض المعلومات اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية في ضوء صلتها 

ویدعو ذلك إلى استخدام أوسع . هارفا ومعهامعلوماتإلى الوصول للمستخدمين الخارجيين منظمة العمل الدولية 
، بما في ذلك  لجمهور أوسعرف منظمة العمل الدوليةالى اإلنترنت إلتاحة معلومات ومعللحلول القائمة ع
 .البيانات اإلحصائية
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بالتعاون مع مرآز التدریب الدولي لمنظمة العمل الدولية في تورینو، تصميم استراتيجية منسقة لدعم وسيتم،  .٣٣
 وفي النُهج المتكاملة لتنفيذ سياسات عمل الالئق األربع للالدعائممن دعامة  في آل الهيئات المكونةبناء قدرات 

المرآز والبرامج التقنية برامج  بين آما سيتطلب التوفيق ، أآبرًاوسيتطلب ذلك تخطيط. وبرامج العمل الالئق
 .اإلقليمية والتقنية لمنظمة العمل الدولية

ءا أساسيا من الدور الترویجي تعتبر االتصاالت بشأن االتجاهات واإلنجازات فيما یتعلق بالعمل الالئق جز .٣٤
واإلعالم  االتصاالت إدارةآبر بين البرامج اإلقليمية والتقنية واألتنسيق ال ؤديوسي. لمنظمة العمل الدولية

 . العمل الالئقالمحلية بشأن برنامجضمان انسياب منتظم لالتصاالت إلى الجماهيري 

 منظمة العمل  للمعارف من أجل تحدید موجوداتعملية مراجعةب أعاله، سيتم االضطالع  وردوبغية دعم ما .٣٥
  علىمراجعة الهعمل هذتوس. الخاصة بتقاسم المعارفواحتياجاتها، ولتقييم أنشطتها من المعارف الدولية 

شكل األساس الستراتيجية لمنظمة العمل الدولية لتقاسم تتقاسم المعرفة ول المناسبة ممارساتالتوضيح 
 .المعرفة

 لعمل الالئق وتقارب السياسات العالميةالبرامج القطریة ل

 هيئات المكونة، حيث في البلدان، سویا مع الىاألول. ينت رئيسيبطریقتينستقدم منظمة العمل الدولية برامجها  .٣٦
ویقدم البرنامج والميزانية اإلطار الواسع . ستحدد منظمة العمل الدولية البرامج القطریة للعمل الالئق وتنفذها

 طلعوفي نفس الوقت، ست.  القطریة للعمل الالئق من خالل تحدید النتائج ومخصصات الميزانيةإلعداد البرامج
 .ها ترآيزهيئات المكونة ومواطن أولویات اللىالبرامج القطریة للعمل الالئق البرنامج والميزانية ع

م المتحدة والبرامج وستتابع منظمة العمل الدولية بشكل نشط التعاون واالندماج بين البرامج القطریة لألم .٣٧
أولویات العمل الالئق في إطار خالل أدراج  األولى للتعاون الوثيق من اإلشارات بدروت. القطریة للعمل الالئق

والجمهوریة  األردن وإندونيسياعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في عدد متزاید من البلدان، مثل 
 العمل لبرنامج منظمة العمل الدولية بهذه الفرصة لتوسيع الدعم وترحب. آمبودیا وماليالدومينيكية وغانا و

 الحجم الكبيروسيتمثل التحدي في تحقيق . في البلدان" أمم متحدة واحدة" لبرامج الجدیدالالئق ضمن اإلطار 
 . لألمم المتحدة ضمن الموارد المحدودة لمنظمة العمل الدوليةةقطریمن البرامج ال لدعم آل برنامج الالزم
 برنامج قطري مشترك یوجد فيها، فإن الحفاظ على الحد األدنى من الوجود في آل بلد على نفس الغرارو

وسيتعين إیجاد حلول إبتكاریة ضمن مخصصات الموارد .  قدرات منظمة العمل الدوليةدلألمم المتحدة سيستنف
 .ينالتحدیین الحالية لمواجهة هذ

 هيئات ووآاالت األمم المتحدة لتنفيذ اإلعالن الوزاري للمجلس ، ستعمل منظمة العمل الدولية معثانيًا .٣٨
..." إلدراج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع  "...االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

وتسهم القرارات واالستنتاجات . آل وآالة من هذه الوآاالت بما یتماشى مع والیتهافي سياسات وبرامج 
العمل الدولي، واجتماعات مجلس اإلدارة واالجتماعات اإلقليمية والتقنية في النقاش  قشات في مؤتمرانموال

 .العالمي واإلقليمي بشأن سياسات الترویج للعمل الالئق

ستواصل منظمة العمل الدولية العمل في شراآة وثيقة مع هيئات ووآاالت وصنادیق وبرامج األمم المتحدة،  .٣٩
 ومنظمة الدول األفریقيت العالمية واإلقليمية وبنوك التنمية، ومع الهيئات اإلقليمية مثل االتحاد ومع المؤسسا

 ،تعمل منظمة العمل الدوليةو. األمریكية واالتحاد األوروبي والجامعة العربية ورابطة أمم جنوب شرق أسيا
األمم المتحدة لألغذیة والزراعة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة : بتعاون وثيق معبشكل خاص، 

بشأن العمالة الریفية؛ ومنظمة الصحة العالمية بشأن السالمة والصحة في أماآن العمل؛ وبرنامج األمم 
في أماآن العمل؛ ومع هذا المرض اإلیدز بشأن  /المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشریة

شأن سياسات التجارة ومساعدة أقل البلدان نموا؛ ومع منظمة األمم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ب
برنامج األمم المتحدة للبيئة و خاصة للشابات والشباب؛ ،المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن التعليم والتدریب

 لالجئين األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن برامج اية الریفية والحضریة؛ ومفوضالبيئيةبشأن البرامج 
؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن استراتيجيات وصندوق األمم المتحدة للطفولة واليونسكو لعمل األطفال

برامج قطریة مشترآة لألمم المتحدة، ولكن بفضل  مثل هذا التعاون في بلدان ميسرة ویجري. التنمية الوطنية
 .كل مؤسسة لة الرئيسيقارآذلك بين الهيئات اإلقليمية وبين الم
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 ومع بنوك التنمية اإلقليمية بشأن معایير ز بریتون ووداتستعزز منظمة العمل الدولية تعاونها مع مؤسس .٤٠
 .العمل، والعمالة والحمایة االجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر

 یات المالية وميزانية منظمة العمل الدوليةدالتح
طلب ال منظمة العمل الدولية مدعوة اليوم لتلبية أولهما أن. ني رئيسينيتواجه ميزانية منظمة العمل الدولية تحدی .٤١

سير عمل مطلوبة للحفاظ على قيمة واستثمارات رأس المال الرئيسية   أنامهثانيو. خدماتهاالمتزاید على 
ن للتصدي ألي من هذیالمستوى الحالي لميزانية منظمة العمل الدولية وال یكفي . منظمة العمل الدوليةأصول 
 . التحدیين

 في عدد الدول  ذلك الزیادة عنتعلى خدمات منظمة العمل الدولية آما عبربشكل مطرد الطلب یتزاید  .٤٢
ات العمل يفي إجمالي عدد التصدیقات على اتفاقوالزیادة ، )١٧٩ حاليًا(األعضاء في منظمة العمل الدولية 

، )١٩٩٩ في المائة منذ عام ١٢تربو على ة ، بزیاد٢٠٠٦ سبتمبر/ في بدایة أیلولتصدیقًا  ٧٤٠٠(الدولية 
اآلتية العمل الالئق، وفي النداءات المتكررة الذي تم التعبير عنه حيال برنامج الدعم السياسي القوي وتنامي 

، آما تدل على ذلك االجتماعات اإلقليمية األقاليمأآبر في جميع الهيئات المكونة لتقدیم مساعدة من جميع 
 .سياآن ويسيا الوسطى واألمریكتآ واألخيرة في أوروبا

 الحالية التي تمول برامج منظمة اإلنفاق ميزانية  تقریبًابكاملها لسنتينميزانية منظمة العمل الدولية لفترة اتمثل  .٤٣
 متواضع في صندوق المباني رصيد باستثناءو. العمل الدولية وتكاليف الدعم ذات الصلة خالل فترة الميزانية

. يزانية منظمة العمل الدولية قدرة على االستثماريس هناك لمل ،) فرنك سویسريمالیين ٨ تقریبًا(والمرافق 
ولم تتم الموافقة على المقترحات السابقة  لتوفير مزید من االستثمار . وقد ساد هذا الوضع خالل عدة عقود
 .والخصوم نظرا للقيود على الميزانية

 ميزانية راآدة لمنظمة العمل الدولية

 ٢٠٠١-٢٠٠٠( الفترات المالية األربع السابقة ميزانية منظمة العمل الدولية راآدة بشكل أساسي خاللآانت  .٤٤
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤في الفترة بالدوالر الثابت منظمة العمل الدولية ولم تتغير ميزانية  .)٢٠٠٧-٢٠٠٦إلى 

ي فقط في الفترة ثم زادت بشكل هامشومن ، ) في المائة٠٫٤٣بنسبة  (٢٠٠٣-٢٠٠٢وانخفضت في الفترة 
وباإلضافة إلى ).  في المائة١٫٠٨بنسبة  (٢٠٠٧-٢٠٠٦وفي الفترة )  في المائة٠٫١٦بنسبة  (٢٠٠١-٢٠٠٠
بحيث نقلت تكاليف ،  بعين االعتبارالتضخم وزیادة التكلفةألخذ  عدلت الميزانية بشكل جزئي فقط ،ذلك

خدماتها، آانت على  الطلبات المتزایدة نمو الموارد ومواجهةومع عدم . لميزانيةإلى اإضافية آبيرة 
 الحفاظ  في آفاءات خدمات الدعم بغيةمكاسبتتمثل في تحقيق وفورات واستراتيجية منظمة العمل الدولية 

 .للهيئات المكونة، وخاصة في األقاليم، أو زیادة هذه الخدماتالخدمات المباشرة تقدیم على 

 الموظفين وتوزیعهمكوین تغييرات في ت

-٢٠٠٦ و١٩٩٩-١٩٩٨خالل الفترة مابين  العدد اإلجمالي للموظفين الممولين من الميزانية العادیة انخفض .٤٥
الموظفين ن یتكوالتوزیع الجغرافي وهم من ذلك أن واأل.  في المائة١٫٥ أشهر عمل أو ٦٠٣ بنسبة ٢٠٠٧
 الموظفين نسبة في مجموع، آاألقاليمعدد الموظفين المهنيين المتمرآزین في فقد انخفض . بشكل آبيراختلفا 

. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ في المائة في الفترة ٤١٫٣ إلى ١٩٩٩-١٩٩٨ في المائة في الفترة ٣٣٫٥المهنيين، من 
 في المائة في الفترة ٤٢٫٥من  (مقارنة بمجموع الوظائفالوظائف المهنية نسبة  ت ارتفع،وعالوة على ذلك

 في وظائف الخدمة العامة، مواٍزمع انخفاض ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ في المائة في الفترة ٤٨٫٩ إلى ١٩٩٩-١٩٩٨
 .لية لدعم الموظفينااستخدام أآثر فعوهذا یشير إلى . ر الرئيسيقخاصة في الم

  من خارج الميزانية وتكاليف الموظفيناإلسهامات

 إسهامات من خارجبتمول بتكاليف دعم البرنامج التي تستكمل قدرة منظمة العمل الدولية لدعم التعاون التقني  .٤٦
 رقزادت تكاليف موظفي الخدمة العامة في المقد و. بالدوالر األمریكيوتحسب هذه التكاليف . الميزانية
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 ٢٣علقة بالموظفين المهنيين بنسبة  وتلك المت١٩٩٩-١٩٩٨ في المائة منذ الفترة ٢٢الرئيسي بالدوالر بنسبة 
ر قين وموظفي الخدمة العامة في الممن المهنيعدد أقل مرتبات دفع تیمكن أن وآنتيجة لذلك، . المائةفي 

على الموظفين  العمل ءتسبب في زیادة عبیالرئيسي من تكاليف الدعم لمستوى معين من التعاون التقني، مما 
 وعلى الرغم من هذه القيود، فإن توفير خدمات التعاون التقني قد تحسنت وزاد .العادیةالميزانية الممولين من 

 مليون دوالر أمریكي عام ١٥٤ إلى ٢٠٠٠ مليون دوالر أمریكي في عام ٨٣ة من  من خارج الميزانياإلنفاق
 .  الكبيرة في الكفاءةمكاسبفي المقدر تحقيق ذلك لوال الولم یكن . ٢٠٠٥

  والوفوراتالكفاءة

، هناك عدد آبير من ٢٠٠١- ٢٠٠٠على الرغم من الميزانية العادیة الراآدة لمنظمة العمل الدولية منذ الفترة  .٤٧
ویشمل ذلك زیادات في التكلفة لم توفرها لها . ، خالف تكاليف الموظفينالتي تم احتواؤها التكاليف اإلضافية
، ونفقات إضافية قررها )٢٠٠٧-٢٠٠٦ مالیين دوالر أمریكي في الفترة ٦تقدر بحوالي (اعتمادات آاملة 

 ٢٫٤ بنحو ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الفترة قدرت (مجلس اإلدارة، ونفقات إضافية لتأمين سالمة األشخاص والمباني 
لقد تم . ، وتكاليف یتحملها المكتب لخدمة مشاریع التعاون التقني من خارج الميزانية)مالیين دوالر أمریكي

 آبيرة في مكاسباحتواء هذه النفقات اإلضافية في ميزانية منظمة العمل الدولية، وهي تشير مرة أخرى، إلى 
 . الخدمات بمستوى ميزانية ثابتالكفاءات، مع توفير قدر أآبر من

 بنود إنفاق جدیدة

فمنظمة العمل الدولية تواجه . ةجاریوتتمثل ممارسة المكتب في تمویل االستثمارات من خارج اإلیرادات ال .٤٨
وعالوة على ذلك، هناك نفقات . اليوم احتياجات استثمار رئيسية دون وجود اعتمادات آافية في الميزانية

وهاتان الفئتان الرئيسيتان من االستثمار واإلنفاق مفصلتان .  األمن واإلدارة واإلشرافإضافية مطلوبة بشأن
 :أدناه

 استثمارات رأس المال

، تم االضطالع بدراسة تقنية لمبنى المقر الرئيسي ٢٠٠٥٧مارس / وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في آذار "١"
ة إلى أن هناك حاجة ألعمال ترميم وصيانة وتشير نتائج الدراس. ٢٠٠٦لمنظمة العمل الدولية في عام 

 .٨وقدم موجز لنتائج الدراسة والتكاليف التقدیریة للجنة الفرعية للمبنى. رئيسية للمبنى

یعتزم صندوق المبنى والمرافق توفير الموارد المناسبة لتمویل أعمال الترميم والصيانة الرئيسية بشكل  "٢"
وال تكفي الموارد الحالية في الصندوق . نظمة العمل الدوليةدوري في جميع المباني التي تمتلكها م

 .لتلبية االحتياجات المتوقعة

قامت منظمة العمل الدولية باستثمارات آبيرة في تجدید نظام تكنولوجيا المعلومات بإدخال نظام  "٣"
 نظم بيد أن. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ والفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤متكامل للمعلومات المتعلقة بالموارد في الفترة 

وال تتوفر . دث بشكل منتظم بغية الحفاظ على قدراتها التشغيليةتكنولوجيا المعلومات یجب أن تّح
 .لمنظمة العمل الدولية حاليًا اإلمكانات لهذا اإلنفاق المستقبلي

 بنود إنفاق إضافية من الميزانية العادیة

وقد زادت المعدات بشكل آبير . وظفين المبنى وتدریب المستویاتإنفاق بشأن األمن، یتراوح ما بين م "١"
دث المعایير األمنية لألمم وتّح. في الفترة األخيرة، ومن المحتمل أن تزید بشكل أآبر في المستقبل

 .لزم المكتب بتلبية تكاليف االمتثال اإلضافيةالمتحدة بشكل منتظم، وُی

 

 ).ه (١٧٧، الفقرة ٢٩٢؛ ومحضر جلسات مجلس اإلدارة في دورته ٦٢، الفقرة GB.292/9/1:     الوثيقة7

 .GB.297/PFAC/BS/3:     الوثيقة 8
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 مع النقاشات بشأن إصالح األمم وتمّشياًً. أوصى مجلس اإلدارة بتعزیز مراجعة الحسابات الداخلية "٢"
المتحدة وصلتها بمنظمة العمل الدولية، سينظر مجلس اإلدارة في إنشاء لجنة إشراف مستقلة وآذلك 

 .تعزیز وظيفة األخالقيات

عبر مجلس اإلدارة بالفعل عن دعمه لتوصية مراجع الحسابات الخارجي باعتماد المعایير المحاسبية  "٣"
ویتم تناول االنعكاسات المالية واالنعكاسات األخرى العتماد المعایير المحاسبية . مالدولية للقطاع العا

وتتطلب المعایير  .٩الدولية للقطاع العام على منظمة العمل الدولية في ورقة منفصلة تقدم لهذه اللجنة
 مثل التأمين ماتاللتزاالمحاسبية الدولية للقطاع العام اعترافًا آامًال في البيانات المالية بعدد من ا

 وتكاليف اإلعادة إلى الوطن للموظفين المعينين ستحقة الخدمة، واإلجازة السنویة المبعد انتهاءالصحي 
 الخدمة، هو حاليًا قيد بعد انتهاءوالتمویل األآبر ضمن هذه المسؤوليات، وهو التأمين الصحي . دوليًا

رشد المكتب بقرارات الجمعية العامة بشأن ذلك الدراسة من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة وسيست
 .البنود ذات الصلةبشأن و

. ١٩٩٢ نهایة الخدمة في عام استحقاقاتآانت أخر مرة نظر فيها مجلس اإلدارة في مستوى صندوق  "٤"
الذي یقدم منح اإلعادة إلى الوطن  -وفي ذلك الوقت اعتبر أنه البد من الحفاظ على هذا الصندوق 

 في مستوى مكافئ لتغطية - ودقنهایة الخدمة التي تدفع عند انتهاء العالنظامية األخرى ل تعویضاتالو
، آان رصيد الصندوق ٢٠٠٥دیسمبر /  آانون األول٣١وحتى . اإلجمالياللتزام ما یقرب من ثلث ا

 التقدیري لمدفوعات نهایة اللتزام في المائة من إجمالي ا١٧٫٥ مليون دوالر أمریكي أو ١٨٫٦هو 
وإذا ما قررت منظمة العمل الدولية،في سياق . ١٠ دوالر أمریكيالیين م١٠٥٫٩الخدمة البالغة 

 ١١"نظام تعویض الموظفين عن ترك الخدمة الموضوع بعنایة"اإلصالح األوسع لألمم المتحدة أن تقدم 
لموارد المحدودة مشابه لذلك المقترح لألمم المتحدة، فإن المرونة المتاحة لمثل هذا التدبير ستقيد بسبب ا

 . نهایة الخدمةاستحقاقاتفي صندوق 

 .آما أعرب مجلس اإلدارة عن رغبته في تعزیز قدرة التقييم لدى المكتب "٥"

ن المنظمة من فالمستوى الحالي للميزانية ال یمّك. تواجه ميزانية منظمة العمل الدولية تحدیين رئيسيين .٤٩
وعالوة على ذلك، ليس لميزانية المنظمة القدرة على . خدماتهااالستجابة بشكل مالئم للزیادة في الطلب على 

وستضع مقترحات البرنامج والميزانية التي ستقدم .  الكبيرة الموضحة أعالهیةحتياجات االستثماراالتمویل 
لتصدي لمجلس اإلدارة في الدورة القادمة في حسبانها آراء مجلس اإلدارة بشأن استراتيجية مالية مناسبة ل

 . التحدیينهذینل

مقترحات البرنامج لدى إعداده  المدیر العام، إلىطلب  یمجلس اإلدارة بأنأن توصي قد ترغب اللجنة في  .٥٠
 اآلراء التي عبر  وضع،٢٠٠٧مارس / آذارفي لتقدیمها لدورة المجلس  ٢٠٠٩-٢٠٠٨والميزانية للفترة 

 .سبان في الحعنها أعضاء اللجنة خالل مناقشة هذا البند من جدول أعماله
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