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 استعراض عام
باعتبارها األداة الرئيسية لتخطيط برامج منظمة رسميًا  البرامج القطریة للعمل الالئقالل ستهبعد سنتين من ا .١

وفي حين أن هذه العملية ما .  عبر األقاليمترسخالعمل الدولية وتنفيذها على المستوى القطري، أخذ هذا النهج ی
ذه العملية دروسا مهمة یمكن العمل تحمل ه ، آمایعتد بها نتائج افزالت في مرحلة مبكرة، إال أنه یمكن استشف

 .بها في المراحل القادمة

 أنجز عمليةن آل إقليم إ التنفيذ، فإن هذه العملية جاریة على نحو جيد، إذ فيوفيما یخص التقدم المحرز  .٢
 وضع ، وفي أفریقيا.١اإلنشاء تامة یةالتحضير باالعتماد على المشارآة الثالثية ووقع أو وافق على وثيقة إطار

 بلدا آخر في طور ٢٥، وهناك  موضع التنفيذ تمامًاالبرامج القطریة للعمل الالئق  بلدًا٥٣  أصلمنبلدًا  ١٦
 من أشكال أطر التخطيط القائمة على وفي آسيا والمحيط الهادئ، أآملت عشرة بلدان شكًال. إعداد هذه البرامج

 الترآيز انصب ،وفي أوروبا.  لذلك بصدد التحضير، أما باقي بلدان اإلقليم فهيالبرامج القطریة للعمل الالئق
 وضع عشرة برامج قطریة للعمل الالئق وستليها البلدان فتمعلى البلقان والقوقاز وأقاليم آسيا الوسطى، 

وضع برنامج قطري واحد للعمل الالئق وهناك تم ،  والكاریبيوفي أمریكا الالتينية. المتبقية ذات األولویة
آما یجري إعداد خطة إقليمية فرعية .  الالئق في طور التحضير في خمسة بلدان أخرىبرامج قطریة للعمل

ألمریكا الوسطى، بناًء على التزامات تعهدت بها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في االجتماعات 
 .الئقوفي الدول العربية یوجد حاليا برنامج قطري واحد للعمل ال. اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

تنوع االحتياجات وتعقيدات السياقات القطریة، مختلفًا بما یعكس وإذا آان مستوى أهداف البرمجة المفصلة  .٣
فإن القدرة المتباینة للهيئات المكونة ومستوى تطور اآللية الثالثية، في المشارآة الثالثية لكل البلدان في آل 

وقد سمحت هذه . نت أساسية لتحقيق نتيجة إیجابية آا،قعملية وضع البرامج القطریة للعمل الالئ مراحل
آما سمحت بتعميق . العملية بإرساء نتائج محددة على نحو أدق بشأن احتياجات وأولویات الهيئات المكونة

االلتزام والملكية الوطنيين، عند تعریف النتائج األآثر واقعية والترآيز على عدد محدود من األولویات 
وإذا آان هناك إحساس قوي بالملكية وااللتزام لدى الهيئات المكونة، . نظمة العمل الدوليةالمتكافئة مع موارد م

فإن قضایا العمل الالئق والعمالة الكاملة أثرت في برامج التنمية الوطنية وسهلت العملية مشارآة الهيئات 
قطاعات سائر الوالتعاون مع وتعزیز الحوار نطاقًا المكونة في التأثير في األطر التنمویة الوطنية األوسع 

آما یستدعي األمر بذل جهود جبارة في مجال الدعوة . اإلدارات الحكومية وأصحاب المصالح األساسيينو
ألمم المتحدة للتأآد من أن العمل الالئق مع الشرآاء اإلنمائيين لة وي الحكومیاتمستوالوإذآاء الوعي مع أعلى 

یؤتي ثماره من األساسي طر التنمویة الوطنية، رغم أن هذا االستثمار یلقى األولویة المؤاتية في الخطط واأل
  . مع فاعلين تنمویين آخرینات للشراآتخصيص موارد الميزانية ویشكل أساسًاحيث 

بشكل منهجي في حوار ومفاوضات المنظمة مع   ُأدمج آل من سياسة ونهج البرامج القطریة للعمل الالئقوقد .٤
 ٢٠٠٦سبتمبر  /المانحين الرئيسيين في أیلولمن رآيز اجتماع مع آل شرآاء المنظمة المانحين، وآانا محور ت

وأعرب عدد من المانحين عن اهتمامهم بدعم البرامج والمشاریع الناتجة عن البرامج القطریة . في تورینو
یة للعمل بوضوح بدعم تنفيذ البرامج القطربعضها للعمل الالئق وأبرمت المنظمة اتفاقات إطاریة یرتبط 

بناء القدرات لصالح الهيئات المكونة في مجالي اإلدارة القائمة على النتائج : الالئق في المجاالت الثالثة التالية
وتصميم البرامج القطریة للعمل الالئق، وتقدیم الدعم لموظفي المنظمة لرفع جودة البرامج القطریة للعمل 

 . ٢لتقييمرصد وتقييم وتطبيق نتائج افي مجال الالئق، و

 للعمل يملفریق اإلدارة العا" عقد المكتب أول اجتماع من اجتماعات ،٢٠٠٦أآتوبر  /وفي تشرین األول .٥
برنامج العمل الالئق، في ل المنظمة تنفيذ مباشرة في قيادة ضالعين إلى جنب مدیرین  جنبًاضم الذي ،"الالئق

 للمتطلبات مشترك المنظمة وتوصلوا إلى فهم وقد استعرضوا السياق األوسع لعمل. المقر وفي الميدان معا
  . الفعاللتنفيذالموضوعية والتشغيلية ل
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 البرامج القطریة للعمل الالئق وتعاون منظومة األمم المتحدة

على مساهمة جلية بشكل أوضح  عمل منظمة العمل الدولية البرامج القطریة للعمل الالئق أیضًا لقد رآزت .٦
 وُربطت بالنتائج طار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإ، في ممكنًاك ذل، آلما آان أدرجتومتميزة 

طار اإل  مع دورات متزامنًاوإذا لم یكن إدخال البرامج القطریة للعمل الالئق دائمًا. األوسع لهذا اإلطار
س دورات المذآور، فإن مدیري المنظمة یرون أن من األساسي في المستقبل استهداف هذا التزامن الذي یعك

 عمل األمم وضمان روابط معينة مع أطراألوسع نطاقًا،  المانحين مجتمعدعمها یالبرمجة الوطنية التي 
وآما تبين في التقاریر .  آأساس للتعاون وحشد الموارد لصالح أهداف العمل الالئقالمتحدة للمساعدة اإلنمائية

 مجاالت النتائج قادرة على التأثير في  العمل الدوليةالواردة من األقاليم، ففي العدید من الحاالت آانت منظمة
من أشد في بناء فهم أآبر ودعم األمر وساهم هذا .  عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةألطر األساسية
في الوقت نفسه مشارآة الهيئات المكونة للمنظمة في وسهل ألمم المتحدة بشأن العمل الالئق منظومة اشرآاء 

لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزید . األمم المتحدةمنظومة يط البرامج الوطنية وبرامج تخطعمليات 
وهذا للمساعدة اإلنمائية،   عمل األمم المتحدةمن الترآيز على إدماج البرامج القطریة للعمل الالئق في أطر

  . ومستدامًا فعليًایتطلب مجهودًا

 دارة القائمة على النتائجالبرامج القطریة للعمل الالئق آأداة لإل

ات أقل توجهًا إلى المانحين  نحو نهج لوضع أولویحولتساعد البرامج القطریة للعمل الالئق المكتب على الت .٧
وصل إلى تالموارد الخارجة عن الميزانية معا، للمن من خالل إرساء أنشطة ُتمول من الميزانية العادیة و

يها، المحدودة بالنسبة لكل بلد والتي تعكس أولویات الهيئات المكونة  المتفق علرئيسيةمجموعة من النتائج ال
 وقد سمح هذا النهج بتماسك أآبر للسياسات وبتكامل عمل المنظمة تماشيًا. وطنيةالتنمية الداخل استراتيجية 

ار  الحوعمليةوإحدى المزایا األخرى هي أن . هداف االستراتيجيةاألمع أولویات البرنامج والميزانية و
لعدد محدود من األهداف الواقعية، المتكافئة مشترك  إلى فهم واضح وتؤديوالمشاورات مع الهيئات المكونة 

واضح مع موارد المنظمة وإمكانيات حشد دعم إضافي من خالل الشراآة مع فاعلين آخرین، وإلى فهم 
شة حتى اآلن أن تبين أن هذا ومن شأن التجربة المعا. مشترك، في إطار هذه النتائج، لمسؤوليات آل طرفو

لكي یفهموا تماما مفاهيم ومنهجية اإلدارة القائمة على لها النهج یمثل تحدیا لموظفي المنظمة وللهيئات المكونة 
آما یتطلب . أن تعالج من خالل تطویر القدرات والتدریب على أساس مستمرإلى النتائج، وهذه مسألة تحتاج 

الئق تقویة الرصد والتقييم، مع مشارآة آاملة للهيئات المكونة، على أساس نهج البرنامج القطري للعمل ال
 أول تقييم آامل لبرنامج قطري للعمل الالئق خاص تجري مناقشةو. مستمر على مستوى البرنامج بأآمله

 .٣نوفمبر لمجلس اإلدارة /بالفلبين في دورة تشرین الثاني

آما أظهر فجوات في . ث وقت الموظفين ومن حيث المواردوقد آان هذا العمل وما زال متطلبا جدا من حي .٨
وما زال هناك تحد مستمر وهو التوفيق بين احتياجات . ترآيب وقدرة إدارة المنظمة وخدماتها األساسية

ومتطلبات القدرة اإلداریة والتقنية للمنظمة والموارد المتاحة أو ما یمكن تحدیده في الواقع من الموارد الوطنية 
ولهذا السبب، من المهم التأثير في األولویات الوطنية . ل إطار األمم المتحدة أو من شرآاء آخرینومن داخ

وأطر المانحين األوسع بخصوص أهداف العمل الالئق، بينما ُیترجم في الوقت نفسه التزام الهيئات المكونة 
ومع مرور الوقت، . هذه األهدافالثالثية إلى مسؤولية مشترآة لتحدید الموارد المناسبة المطلوبة لتحقيق 

على المستوى اإلقليمي الفرعي واإلقليمي البرامج القطریة للعمل الالئق ینبغي أن تسمح عملية رصد 
 في البرامج القطریة حددة مواردها لالستجابة للمتطلبات المنشرلمنظمة بتخطيط أفضل لأن تقوم ا ،والعالمي

 .للعمل الالئق

  التي تتعين معالجتهاةيا المستقبلالدروس المستخلصة والقضای

 مشارآة آاملة وفعالة خالل آل مرحلة من مراحل العملية هي مشارآة الهيئات المكونة الثالثيةإن  !
ر ومسؤوليات آل طرف وتحدد األولویات ویتم التوصل الضمان الملكية وااللتزام لكي تتضح أدوأساسية 

والمؤشرات لقياس األساسية  والمعالم معایيردد الحقيق وتح حول النتائج القابلة للتإلى توافق في اآلراء
  .التقدم المحرز في اتجاه النتائج المتفق عليها
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 مجتمع الذي یستهدف المستوى السياسي األعلى وعمل الدعوة المتواصلهناك حاجة إلى ضمان  !
محلي، وإلى تأثير هذا المانحين لجعل البرامج القطریة للعمل الالئق أداة لحشد الموارد على المستوى ال

العمل في السياسات االجتماعية واالقتصادیة الوطنية والخطط االستراتيجية، وأطر التخطيط التي یدعمها 
  .المانحون

متطلبة بالنسبة لموظفي عملية البرامج القطرية للعمل الالئق آأداة لإلدارة القائمة على النتائج إن إدارة  !
 في بناء القدرات من أجل تحویل المفاهيم  استثمارًاقتضيحد سواء وقد تالمنظمة والهيئات المكونة على 

 .إلى خطط عمل فعالة

مشارآة بأن تدار بشكل متكامل ومتماسك من دورة إعداد وتنفيذ البرامج القطریة للعمل الالئق ال بد ل !
ر عمل األمم طدورات برمجة أمع زامن توأن تمنظمة العمل الدولية في برمجة منظومة األمم المتحدة 

 . ودورات البرمجة الوطنيةالمتحدة للمساعدة اإلنمائية

 واألولویات االستراتيجية يؤثر في السياسات الوطنيةفهو : شقين هو النهج األآثر فعاليةالإن النهج ذا  !
، يلبي احتياجات معينة لمجموعاتالعتماد برنامج العمل الالئق في الوقت الذي یضمن فيه أن البرنامج 

 .مستهدفةعات ومجاالت وقطا

 لتشرك الهيئات المكونة سعمن أن توعملية تحضير البرامج القطریة للعمل الالئق ال بد لفي الوقت نفسه  !
ت التخطيط المرآزي االحكومة وخاصة إدارعلى مستوى مع قطاعات أخرى في صالت وشراآات 

  .نحين آخرینوالتمویل، والمجتمع المدني، وشرآاء من منظومة األمم المتحدة، وما

الحاجة إلى وضع أهداف محدودة وقابلة للتحقيق أن تتنبه إلى من لهيئات المكونة معا للمنظمة وال بد ل !
، ال سيما من الموارد الخارجة عن المتطلبات من الموارد، وأن تعّرف بوضوح على أرض الواقع

لضمان الجودة باإلضافة إلى وفي المستقبل ستضع المنظمة آلية . الميزانية، إلى جانب قدرة المنظمة
 . التقييم بالنسبة لكل برنامج قطري للعمل الالئقاشتراطات

 أفریقيا - ١

 السياق

 ٥٣نظرا الستحالة وضع وتنفيذ برامج قطریة للعمل الالئق بشكل مؤات في آل البلدان األعضاء البالغ عددها  .٩
األنسب هي لدا واحدا أو اثنين حيث الظروف بلدا في اإلقليم، فإن آل مكتب تابع للمنظمة في أفریقيا حدد ب

وفي الوقت نفسه تواصل منظمة . لتحقيق تأثير مهم من خالل أسلوب أآثر تماسكا لتقدیم خدمات المنظمة
تقدیم الخدمات للهيئات المكونة لها في آل الدول األعضاء، وعلى المدى المتوسط العمل الدولية في أفریقيا 

 برنامجا قطریا ١٦ آان ،٢٠٠٦أغسطس  /وفي بدایة آب. طریا للعمل الالئقستضع آل البلدان برنامجا ق
  .سنتينال قبل نهایة فترة ٢٥للعمل الالئق قد وضع بشكل تام، مع احتمال وضع برامج أخرى عددها 

 على  في جهود التنميةقدور البرامج القطریة للعمل الالئ
 الصعيد الوطني وعلى صعيد منظومة األمم المتحدة

 الوطنية اإلنمائية في تنسيق عمل المنظمة مع األطر قالبرامج القطریة للعمل الالئن حالة تنزانيا فعالية تبي .١٠
ومع مساهمة منظومة األمم المتحدة في جهود التنمية على الصعيد الوطني وبالتالي تسفر عن إطاللة أآبر 

 الحكومة استراتيجية وطنية للنمو والحد وقد رسمت. آشریك في جهود التنمية في البالدالعمل الدولية لمنظمة 
 تعهدت جماعة المانحين بكاملها، بما فيها ،)مكوآوتا في تنزانيا الرئيسية، ومكوزا في زانزبار(من الفقر 

طار عمل األمم إویجسد . منظومة األمم المتحدة، بالمساهمة فيها من خالل استراتيجية مشترآة للمساعدة
، مشارآة منظومة األمم المتحدة ٢٠٠٦یوليه  / الخاص بتنزانيا، الموقع في تموزالمتحدة للمساعدة اإلنمائية

وفي المقابل، فإن البرنامج . مكوزا/ في االستراتيجية المشترآة للمساعدة وتجاوبها مع استراتيجية مكوآوتا
 طر اإلنمائيةألویغطي تراتب ا. القطري للعمل الالئق هو مساهمة منظمة العمل الدولية في اإلطار المذآور

وقد آانت المنظمة نشطة جدا في فریق الشرآاء التنمویين وفرقه . ٢٠١٠-٢٠٠٦: ا الفترة الزمنية نفسهبكامله
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مكوزا، / االستراتيجية المشترآة للمساعدة وعّلقت على استراتيجية مكوآوتا الفرعية المواضيعية التي وضعت
 ذلك أسفر، وار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةطإوآذلك في فریق األمم المتحدة القطري، الذي وضع 

انعكاس األولویات والنتائج المتوقعة آما ُحّددت في البرنامج القطري للعمل الالئق بشكل صحيح في أطر عن 
البرنامج القطري للعمل الالئق ليس وثيقة مستقلة تدعمها الهيئات المكونة لمنظمة   فإن،وهكذا. العمل المختلفة

 شرطوهذا ضمان للملكية الوطنية، و. جزء ال یتجزأ من المسار التنموي للبالدهو  بل ، فحسبل الدوليةالعم
 .أساسي لحشد الموارد المحلية وقاعدة ممتازة للشراآات والتعاون

وفي أفریقيا الوسطى، وفي إطار متابعة مؤتمر االتحاد األفریقي بشأن العمالة والتخفيف من حدة الفقر،  .١١
 العملية الرامية إلى استحداث خطط عمل وطنية لتعزیز العمالة ومحاربة الفقر من أجل تعبئة اسُتخدمت

 .الهيئات المكونة وإشراك منظومة األمم المتحدة في إعداد البرامج القطریة للعمل الالئق

 المنتظرة على أرض الواقع أو النتائج الملموسة والحصائل المكتسبة

عمالة في الموقع المرآزي للدى وضع البرنامج القطري للعمل الالئق إلى تعزیز في غانا ونيجيریا وليبریا أ .١٢
 طریقة عمل فریق األمم المتحدة وهذا یغير أیضًا. التنمية االجتماعية واالقتصادیة في البلدان الثالثة جميعها

أن الجهود ى نظرًا إلالقطري والمانحين وسيكون له تأثير على المستوى القطري واإلقليمي الفرعي معا 
آما عززت البرامج القطریة للعمل الالئق فهم الرسائل الجوهریة للمنظمة . التنمویة ترآز اآلن على العمالة

اإلیدز في مكان العمل وأهمية استخدام / بشأن عمل األطفال واالتجار بالبشر وفيروس نقص المناعة البشریة
 عن ذلك، فإن قدرة فضًال. اإلقليمي الفرعي والقطريأدوات المنظمة ومعایيرها في التدخالت على المستوى 

 التدخالت واستدامتها في المجاالت ذات األولویة قد تعززت بشأن عمل استهاللالشرآاء االجتماعيين على 
 . تصميم المشاریع وتنفيذها ورصدهاعلىاألطفال واالتجار بالبشر من خالل التدریب 

خاص بمالي بمشارآة فعالة من الشرآاء االجتماعيين في آل مراحل وُوضع البرنامج القطري للعمل الالئق ال .١٣
تعزیز العمل الالئق لصالح الشباب، "واألولویة الرئيسية التي اُتفق عليها مع الهيئات المكونة هي . استحداثه

ومن المهم اإلشارة هنا إلى أنه إذا آان إطار التنمية الوطني ". نساًء ورجاال، من أجل محاربة الفقر
 برزتلحد من الفقر یشمالن المكونات األربعة للعمل الالئق، فإن عمالة الشباب الوطنية لستراتيجية االو

وبالتالي فإن البرنامج القطري للعمل الالئق في مالي یستجيب إلطار . آأولویة رئيسية في سياسة الحكومة
 .التنمية الوطني األوسع ویدعمه مباشرة

 القطریة للعمل الالئق بدون شك في ترآيز التدخالت في أنحاء أخرى من وعلى غرار ذلك، ساعدت البرامج .١٤
 . وزامبياموزامبيق، على سبيل المثال في إثيوبيا ومدغشقر والمغرب والقارة

 آسيا والمحيط الهادئ - ٢
.  خطط العمل الوطنية من أجل تعزیز العمل الالئق على المستوى القطريعتمد أسلوبآانت آسيا أول إقليم ی .١٥

 على ءآل الدول األعضا) ٢٠٠١أغسطس /بانكوك، آب (عشر قد حث االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالثو
، وطلب إلى المكتب أن یعطي األولویة ةثالثيعملية تحدید خطة عمل وطنية للعمل الالئق، عن طریق 
خطط العمل البلدان  عدد من استهلومنذ ذلك الحين . لمساعدة الهيئات المكونة الثالثية لتنفيذ هذه الخطط

أعدتها وتملكها الهيئات المكونة، فيما یلعب المكتب دور حافز ویسهل للعمل الالئق الخاصة بها، التي  الوطنية
المحيط الهادئ في وجنوب شرق آسيا من أجل األقاليم الفرعية في آما ُعقد اجتماعان . التشاور الثالثيعملية 
 .للعمل الالئق وتنفيذها ل الوطنيةخطط العم لمتابعة رسم ٢٠٠٥ و٢٠٠٣سنتي 

ویبين استحداث البرامج القطریة للعمل الالئق آأداة لإلدارة القائمة على النتائج واألداة األولية لتخطيط وتنفيذ  .١٦
برامج المنظمة مسؤولية المكاتب القطریة فيما یخص تحقيق نتائج واقعية باستخدام الموارد المتاحة، في حين 

للعمل  خطط العمل الوطنيةالعمل الالئق في إطار كبرى وطویلة األمد بشأن وطنية ال التطلعات التندرج
في عملية تخطيط لتحدید ضالعة  المكاتب الميدانية في المنطقة باتتسنتين الماضية، الومنذ فترة . الالئق

بط الموارد التقنية ولر) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(سنتين الحالية الالنتائج القطریة األساسية التي ینبغي تحقيقها في فترة 
 .تحقيق النتائج المتوخاةمن أجل والمالية 
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 طریقتان أخریانللعمل الالئق والبرامج القطریة للعمل الالئق، هناك  خطط العمل الوطنيةوباإلضافة إلى  .١٧
 "١"  :وهماواقعة، ألطر البرامج القطریة للعمل الالئق في اإلقليم هدفهما هو جعل العمل الالئق حقيقة وطنية 

بدرجات   أطر البرامج القطریة للعمل الالئق ُأعدتطرائقإن آل  .مذآرة التفاهم" ٢"؛  إطار التعاون القطري    
ولقيت الوثائق النهائية لهذه األطر مساندة رسمية من الهيئات .  من خالل آلية ثالثية وعملية حوارمتفاوتة

 خطط عمل وطنيةهذه األطر، خمس منها تعد  عشر وثائق خاصة باستكملتوحتى اليوم . المكونة الثالثية
إطار التعاون  طرائقللعمل الالئق، والوثائق الباقية تتماشى أآثر مع البرامج القطریة للعمل الالئق أو 

على التصور والقدرة رهنًا بوتختلف التفاصيل باألساس . ، بما فيها مذآرة التفاهم مع الصينالقطري
إذ أتم ، والفلبين هو البلد األآثر تقدمًا. ، ومتطلبات الهيئات المكونة)إلجراءفيما یخص المفهوم وا (االستيعاب

وهو أول بلد اختاره المكتب اإلقليمي ووحدة ). ٢٠٠٧-٢٠٠٥ و٢٠٠٤-٢٠٠١(دورتين من البرنامج القطري 
 .التقييم إلجراء تقييم للبرنامج القطري للعمل الالئق من أجل استخالص الدروس

، الذي عقد في بوسان في جمهوریة عشر التي اعتمدها االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابعوأحد االستنتاجات  .١٨
 . ، هو تنفيذ عقد آسيا للعمل الالئق)٢٠٠٦سبتمبر /أغسطس إلى األول من أیلول/ آب٢٨من (آوریا 

للظروف واألولویات تلتزم الهيئات المكونة الثالثية في بلدان اإلقليم بتحقيق نتائج محددة في العمل الالئق وفقا 
الوطنية في آل منها، آما تلتزم بالتعاون بشأن مبادرات محددة على المستوى اإلقليمي، تسهم فيها إجراءاتها 

 .٢٠١٥المشترآة وتقاسمها للمعارف والخبرات في جعل العمل الالئق حقيقة واقعة بحلول عام 

 ة للعمل الالئقفعال البرامج القطریلدور الذي لعبته ا
 في البلدان واإلنمائية المبذولة في جهود ل افي

 منظومة األمم المتحدة 

یعكس مفهوم البرامج القطریة للعمل الالئق مجموعة من األطر الوطنية والدولية واالحتياجات واألولویات  .١٩
ع وهو جزء ال یتجزأ من عمليات المنظمة الميدانية، حيث یضطل. القطریة المتوافقة مع قيم المنظمة ومبادئها

وباعتبار . المدیرون القطریون بالمسؤولية الكاملة ویخضعون للمساءلة عن تخطيط البرامج القطریة وإدارتها
البرامج القطریة للعمل الالئق نظاما لإلدارة القائمة على النتائج على نطاق المكتب فقد ساعدت على تقویة 

 لصالح البرامج القطریة للمنظمة وتخطيط الموارد آما تسّهل إجراًء شفافا. قيادة المدیرین القطریين ومساءلتهم
 .الموارد المتاحة للمنظمةباالستناد إلى الداخلية وتضمن تماسك البرامج وفعالية التكاليف 

وفي . وتشهد البلدان في آسيا والمحيط الهادئ مراحل مختلفة من وضع وتنفيذ البرامج القطریة للعمل الالئق .٢٠
مج قطري للعمل الالئق، یصّمم هذا البرنامج ليكون بمثابة أداة للمساعدة على جعل البلدان التي ُوضع فيها برنا
 نتائج البرنامج صيغت جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبيةوفي آمبودیا و.  واقعةالعمل الالئق حقيقة وطنية

. اإلنمائية الوطنيةالقطري للعمل الالئق بناًء على خطط التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق األهداف 
وفي الهند یروج البرنامج القطري للعمل الالئق للعمل الالئق آمكون أساسي للسياسات اإلنمائية ویضع 

أما البرنامج . رف المنظمة وصكوآها في خدمة الهيئات المكونة للدفع ببرنامج العمل الالئق إلى األمامامع
مة والشرآاء االجتماعيين لتحدید األولویات ووضع أهداف  إندونيسيا فقد حفز الحكو للعمل الالئق فيالقطري

 .واالنتقال إلى العمل من أجل تحقيق أهداف العمالة والعمل

وما هو واضح في آل البلدان هو مشارآة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إلى جانب وزارات  .٢١
أیضا في آليات الرصد والتقييم، حيثما العمل، ليس فقط في وضع وتنفيذ البرامج القطریة للعمل الالئق، بل 

ر في هذا ب المكتب بناء القدرات لتمكين الهيئات المكونة من المشارآة بفعالية أآفّروو. استحدثت هذه اآلليات
آما وسعت وزارت العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الشبكات وعززت الحوار . المسار

 .الحكومية األخرى والفاعلين من المجتمع المدنيوالتعاون، بما في ذلك مع الوآاالت 

طار عمل األمم المتحدة إالمساهمة القائمة على النتائج للمنظمة في آذلك البرنامج القطري للعمل الالئق هو و .٢٢
 واعُتبر إنشاء روابط معينة بين مدخالت وحصائل البرنامج القطري للعمل الالئق. للمساعدة اإلنمائية

البرنامج القطري للعمل الالئق وإدارته على نحو  ومدخالت وحصائل اإلطار المذآور أمرا أساسيا لتشغيل
ولعبت البرامج القطریة للعمل الالئق دورا مهما في إذآاء الوعي بالقضایا األساسية المتعلقة بالعمل . فعال

فقد وضعت . رآاء االستراتيجيين اآلخرینالالئق وسط منظومة األمم المتحدة والوآاالت الدولية للتنمية والش
 عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إطار ضمنالقضایا العمالية واالجتماعية في سياق العمل الالئق 

عمل وفي البلدان التي تجري فيها عمليات إطار . ومهدت الطریق للتعاون بين الوآاالت واألعمال المشترآة
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وثيقة الصلة موقع الصدارة في المجاالت العمل الدولية ، تحتل منظمة مائيةاألمم المتحدة للمساعدة اإلن
 .والیتهاب

 أولویات العمل الالئق في وثائق تجلتوفي إندونيسيا وآمبودیا ومنغوليا والهند وبلدان جنوب المحيط الهادئ  .٢٣
ري للعمل الالئق في وثيقة وآنتيجة إلدخال نتائج البرنامج القط. عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإطار 
 صالتعن اهتمامه بفي نيبال ، عبر فریق األمم المتحدة القطري عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإطار 

 اعترفت منظومة يشتيل -تيمور وفي . تآزرالتماسك وتحقيق قدر أآبر من الالبرنامج بمنظمة العمل الدولية ل
بناء قدرة وزارة العمل للتصدي لري للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية األمم المتحدة بفائدة البرنامج القط

وأظهرت تجربة باآستان أن إدماج البرنامج القطري للعمل الالئق ضمن أولویات . لألزمة السياسية الحدیثة
قع آل وقد و. التنمية الوطنية أدى إلى خلق روابط وشراآات أآبر، مما سهل في المقابل حشد الموارد المحلية

في إسالم أباد لدعم العمل الدولية  مذآرة تفاهم مع مكتب منظمة صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيدومن 
 . األنشطة المشترآة

 تائج الملموسة والحصائل المكتسبة الن
 المنتظرة على أرض الواقعأو 

ين االعتبار سياقاتها وشواغلها وتأخذ البلدان بع.  تطوریًاما زالت البرمجة القطریة للعمل الالئق نشاطًا .٢٤
 والمبادئ واإلجراءات واالستراتيجيات المختلفة المتعلقة ببرامجها القطریة المداخلالخاصة عندما تعتمد 

 .للعمل الالئق

ن ینبغي أن البت في موقد لقيت عملية إدارة البرامج القطریة للعمل الالئق أیضا اهتمام خاصا، بما في ذلك  .٢٥
خطة التنفيذ، وتنظيم العمل، وتعبئة أصحاب المصالح :  لما یليعتبارایالء اال وأین، مع یقوم بماذا، وآيف

إعالم رف وااألساسيين، بما في ذلك فریق األمم المتحدة القطري، والرصد والتقييم ورفع التقاریر، وإدارة المع
 .والدعوة من خالل وسائط اإلعالمالجمهور 

، في ثانویًا وليس هدفًا  رئيسيًاالعمل الالئق والمنتج هدفًابجعل  آثر فأآثرعدد من البلدان في اإلقليم أویقوم  .٢٦
وفي آل بلدان اإلقليم تقریبا ُطلب من منظمة العمل الدولية . سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية

 عمل ر أط أساسي فيشاغلوضع سياسات واستراتيجيات وطنية للعمالة، بما في ذلك إدماج العمل الالئق آ
وفي البلدان المتأثرة بالكوارث الطبيعية أو االضطراب السياسي، مثل . اإلنمائية األمم المتحدة للمساعدة

 القائمة على المناطق باآستان وسري النكا وتایلند وإندونيسيا ونيبال، رآزت أعمال المنظمة على التنمية
والتدریب على المهارات وخدمات الدعم  لعمالةوالتي تعزز الصالت بين تنمية المنشآت والبرامج آثيفة ا

 یجري للمساهمة في إعداد مؤشرات العمل ًا أساسيوتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك عمًال. لألعمال التجاریة
وقدم حشد مهم من المستشارین الوطنين بشراآة مع مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات . الالئق في اإلقليم

في المكتب، الدعم للبلدان في ات من وحدات مختلفة ءراء الداخليين بشأن اإلحصاالعمل، ومجموعة من الخب
 .وستكون هذه المؤشرات مهمة في تقييم التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف العمل الالئق. هذا المجال

ج العمل مشترآة بشأن برنامال المحددةهداف األومن المتوقع أیضا أن تشترك مجموعات من بلدان اإلقليم ذات  .٢٧
الالئق في مبادرات مرآزة ومشترآة بين البلدان لتقاسم الدروس المستقاة من التجربة ولتعبئة عمل الدعم 

 .آما بذلت جهود من أجل استحداث برامج إقليمية لمعالجة األولویات اإلقليمية األساسية. المتبادل

 الالئق للجميع، سُتعقد حلقة دراسية، ن المفوضية األوروبية بشأن تعزیز العملصادر عوآمتابعة للبالغ ال .٢٨
، لتقاسم التجارب مع ٢٠٠٦دیسمبر / موضوعها هو عمل الئق وتنمية اجتماعية، في بيجين في آانون األول

في جعل العمل الالئق بموجبها یمكنهم المساهمة الطریقة التي مندوبي االتحاد األوروبي في اإلقليم بشأن 
 .في اإلقليمواقعة حقيقة 
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 ریكا الالتينية والكاریبيأم - ٣

 قدور البرامج القطریة للعمل الالئ

لقد شهدت استراتيجية المنظمة لتنظيم مساعدتها التقنية من خالل إعداد البرامج القطریة للعمل الالئق تقدما  .٢٩
 والترویج إعداد البرنامج القطري للعمل الالئق في وعيةوسبقت فترة من الت. مهما في السنتين األخيرتين

، وااللتزام )من خالل إعداد البرنامج الوطني للعمل الالئق (٢٠٠٤ألرجنتين، والتزام حكومة البرازیل سنة ا
وهو اتفاق تم التوصل إليه في المنتدى الثالثي اإلقليمي الفرعي للعمالة في (الثالثي لبلدان أمریكا الوسطى 

 ).  ٢٠٠٥یونيه /حزیران

 . األخرىبلدان المخروط الجنوبيریة للعمل الالئق ستغطي وُتبذل حاليا جهود الستحداث برامج قط .٣٠

الالئق عمل البرنامج على ) ٢٠٠٦مایو / أیار٥-٢برازیليا (ووافق المؤتمر اإلقليمي األمریكي السادس عشر .٣١
خلق الرامي إلى البرنامج "واختتم بتأیيد ، ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة نصف الكرة برنامج من أجل : في األمریكتين
ق من خالل البرامج القطریة للعمل الالئق، آما هو مقترح في تقریر المدیر العام، وهو مبادرة العمل الالئ

وال سيما المساهمة التي یمكن أن تقدمها البرامج القطریة للعمل الالئق من أجل (...) مهمة تلقى الترحيب 
 ". تعزیز التنمية االجتماعية واالقتصادیة المستدامة

. ًا فيها أساسيًاالعمل الالئق هدفیكون الدعم السياسي لتعزیز تنمية اآلن دى األمریكتين وعلى هذا األساس فإن ل .٣٢
وآان خلق بيئة مناسبة للتقدم نحو هذا الهدف أمرا أساسيا، ال سيما وأن البطالة والبطالة الجزئية تمثالن الشغل 

 المستوى اذي یعتبر اإلقليم ذ مليون نسمة دون أي عمل منظم، وال١٢٦عيش فيه یالشاغل في اإلقليم الذي 
 . األعلى في العالم لعدم المساواة

ورغم عدم وجود أي اتفاقات معينة رسمية في آل بلد، فإن إعداد البرامج القطریة للعمل الالئق في آل بلد أو  .٣٣
یتقدم باالستناد إلى األولویات المحددة باعتبارها جوهر الخطط ) في حالة أمریكا الوسطى(إقليم فرعي 

آما اسُتحدثت ممارسة للتخطيط والبرمجة تتقاسمها مكاتب المنظمة ووزارات العمل . لمستقبلية للعمل الالئقا
 . ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في آل بلد

وفي البرازیل وضعت اللجنة . ، وال سيما بوليفيا، مقترحات عمل تخضع حاليا للمناقشةإلندیةبلدان اال وأعدت  .٣٤
شؤون الخارجية ووزارة العمل والعمالة، بدعم تقني من مكتب المنظمة، البرنامج الوطني للعمل الثالثية لل

آما قدم ، )٢٠٠٦مایو / برازیليا، أیار(الالئق، الذي ُقدم خالل المؤتمر اإلقليمي األمریكي السادس عشر 
الم في الجلسة العامة  وممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من آل أنحاء العاتلمندوبي الحكوم

 .٢٠٠٦یوليه  / في تموزالمستوى الرفيع ئهجزللمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة خالل 

وبما أنه تم التوصل إلى االتفاقات الثالثية خالل المنتدى الثالثي اإلقليمي الفرعي للعمالة والعمل الالئق المنعقد  .٣٥
، ةثالثيإطار عملية ن بلدان أمریكا الالتينية تواصل العمل في ، فإ٢٠٠٥ في هندوراس سنة تيجوسيجالبافي 

أن ینطلق البرنامج اإلقليمي الفرعي للعمل الالئق انطالقة رسمية في الربع األول من سنة له ومن المخطط 
٢٠٠٧. 

يد أن من ب.  األخيرةوفي المكسيك تأخر التقدم بسبب الحالة السياسية المعقدة الناتجة عن االنتخابات الرئاسية .٣٦
الالئق في عمل البرنامج المنتظر أن ُتستأنف العملية بالحوار مع الهيئات المكونة بناًء على مقترحات 

القدرة  التي ستسفر عن برنامج لإلنتاجية و،٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة نصف الكرة برنامج من أجل : األمریكتين
 .التنافسية والعمل الالئق في المكسيك

ولم یضمن هذا تماسكا . لقطریة للعمل الالئق في آل بلد على أساس األولویات والنتائجوقد بدأ إعداد البرامج ا .٣٧
أآثر فحسب لبرنامج المنظمة في اإلقليم، بل سمح أیضا بالحوار وعززه بين الشرآاء االجتماعيين والحكومة 

 .من أجل تحقيق النتائج المتفق عليها على أساس ثالثي

نطالق البرامج القطریة للعمل الالئق هي اإلقرار بالعمل الالئق وإدماجه في واإلنجازات األخرى الناتجة عن ا .٣٨
عدد من سياسات وبرامج البلدان والمنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وتحسن في رسم سياسات وبرامج 

المخروط بلدان على سبيل المثال، (العمالة التي ُروج لها خالل االجتماعات الثالثية اإلقليمية الفرعية 
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، وُنوقشت خالل األحداث الثالثية في آل بلد من )، وأمریكا الوسطىإلندیةبلدان االمجموعة ، والجنوبي
لتخفيف من حدة لوأصبح هناك إقرار أآثر فأآثر بالعمل الالئق آأداة لعولمة عادلة، ولتنمية مستدامة و. البلدان
 .الفقر

طري للعمل الالئق بعد انعقاد المنتدى الكاریبي الثالثي للعمالة الكاریبي ستبدأ عمليات البرنامج القمنطقة وفي  .٣٩
 المنظمة نتدى أجرتوفي إطار االستعداد لهذا الم. ٢٠٠٦أآتوبر  /في بربادوس في شهر تشرین األول
وسُتخصص الجلسة االختتامية للمنتدى لموضوع البرامج القطریة . مشاورات ثالثية على المستوى القطري

وبعد ذلك ستكون هناك عمليات لتحدید األولویات في البلدان ومع ممثلي . ي هذا اإلقليم الفرعيللعمل الالئق ف
 .   التي تشترك في عدد من السمات والمشاآلىالهيئات اإلقليمية الفرعية في حالة البلدان واألقاليم الصغر

 الجهود المطورة في إطار منظومة األمم المتحدة

 اإلنمائية  عمل األمم المتحدة للمساعدة لألمم المتحدة وإطارالقطري المشتركالتقييم خالل إعداد عمليات  .٤٠
  المنظمة فيها حضورًاملكتقدمت مشارآة مكاتب منظمة العمل الدولية وإن آانت باألساس في البلدان التي ت

ة لبيرو مما هي ، على سبيل المثال، فإن إمكانية تنسيق ونشر العمل أنسب بالنسبةبلدان األندیالوبين . دائمًا
، وأیضا مع ترینيداد وتوباغوتعاون مهم مع آان هناك  الكاریبي منطقةوفي . للبلدان األخرىعليه بالنسبة 

 وإطار التقييم القطري المشتركوفي أمریكا الوسطى تحقق إدماج العمل الالئق في إطار . جامایكا وسورینام
 .لجمهوریة الدومينيكية والسلفادور في آل من ااإلنمائية عمل األمم المتحدة للمساعدة

 جنبا إلى ٢٠٠٥وقد تردد صدى إدماج العمل الالئق آهدف عالمي في وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة  .٤١
 تعزیز تجلىو.  في اإلقليم قویًا ترددًا،األهداف اإلنمائية لأللفية  بما فيها،جنب مع األهداف المتفق عليها دوليًا

 من اجتماع لجزء الرفيع المستوىبين من اإلقليم لإلعالن الوزاري بشأن العمل الالئق لقوي في دعم المندو
 فيالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، الذي شدد على أن موضوع العمل الالئق ال ینحصر 

 .مؤسسات بریتون وودزمنظمة العمل الدولية فهو یهم منظومة األمم المتحدة آكل، بما في ذلك 

 سيا الوسطىوبا وآأور - ٤
، انصب ترآيز ٢٠٠٤مایو  /مع انضمام ثمانية بلدان من أوروبا الوسطى إلى االتحاد األوروبي في أیار .٤٢

 والقوقاز شرقيةالتعاون التقني للمنظمة مع الهيئات المكونة الوطنية على بلدان جنوب شرق آسيا وأوروبا ال
مل الالئق اإلطار الرئيسي، وإن لم یكن الحصري، للتعاون وقد أصبح البرنامج القطري للع. وآسيا الوسطى

في (االتحاد الروسي ما زالت تفضل التوقيع على برامج التعاون  وأالتقني، بما أن بعض البلدان مثل ترآيا 
حالة االتحاد الروسي، سُيوضع رغم ذلك، برنامجان قطریان إقليميان للعمل الالئق أو ثالثة، نظرا لحجم البلد 

 على ترآمانستان وبيالروسبينما سيرآز برنامج للتعاون یمكن وضعه في ) ع االحتياجات اإلقليميةوتنو
وإلى جانب برنامجي التعاون الخاصين باالتحاد الروسي . المبادئ والحقوق في العمل، وذلك ألسباب سياسية

وألبانيا وأوآرانيا وبلغاریا ان أذربيج وترآيا، سيتم بدء وتنفيذ عشرة برامج قطریة للعمل الالئق لصالح آل من
 / وذلك بحلول تشرین الثاني،مولدوفاوالبوسنة والهرسك وطاجيكستان ورومانيا وقيرغيزستان وآازاخستان و

ت االلتزامات المتعلقة ذ اتخمولدوفاوفي االتحاد الروسي وأوآرانيا ورومانيا وقيرغيزستان و. ٢٠٠٦نوفمبر 
سمة رسمية من خالل توقيع مذآرة ) رنامج التعاون في حالة االتحاد الروسيب(بالبرامج القطریة للعمل الالئق 

 .وستوضع في المستقبل برامج قطریة للعمل الالئق لصالح البلدان المتبقية ذات األولویة. تفاهم

أما تحدید . وتوضع البرامج القطریة للعمل الالئق دائما من خالل إجراء مشاورات وثيقة مع الهيئات المكونة .٤٣
ألولویات فيتم من خالل مشاورات على مستویات متعددة في سياق برامج التنمية الوطنية مع الدعم الفعال ا

في البلد، في الوقت الذي تجرى فيه المشاورات مع موجودین الذي یقدمه المراسلون الوطنيون إذا آانوا 
لوطنية وموارد المنظمة وأفكارها والهدف المنشود هو التوفيق بين األولویات ا. اإلدارات التقنية في جنيف

وتحقيق برامج قطریة مرآزة ومتماسكة ومتكاملة للعمل الالئق، لكي تتحقق نتائج ملموسة مع االعتماد على 
وخالل عملية وضع برنامج من البرامج القطریة للعمل الالئق، ُتجرى المناقشات أیضا . التزام الهيئات المكونة

دة والمنظمات الدولية النشطة في البلد للتأآد من أن البرنامج یساهم في مع المنسق المقيم لألمم المتح
استراتيجية التنمية للبلد وأنه منسق مع البرامج اإلنمائية لألمم المتحدة، وآذلك مع االتحاد األوروبي والشرآاء 

 .المانحين اآلخرین
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 العمالة، وخاصة عمالة الشباب، وتتجه المساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية باألساس إلى تعزیز .٤٤
، وتقویة الحوار االجتماعي وبناء "األمن المرن" عمل األطفال، والهجرة، بما في ذلك االتجار، واستئصالو

قدرات الشرآاء االجتماعيين، وإصالحات نظام الضمان االجتماعي، والسالمة والصحة المهنيتين، والمساواة 
 .اإلیدز/س نقص المناعة البشریةبين الجنسين، وسياسة األجور، وفيرو

أغلبية الهيئات المكونة التي سلطت ترحيبًا من عامة بصورة ت مبادرة البرنامج القطري للعمل الالئق لقيوقد  .٤٥
البرنامج یتمكن  أن ویتوقع الشرآاء االجتماعيون أیضًا. الضوء على شفافية المبادرة وعلى عملية التشاور

 ثبتوقد أ.  على حكومتهم لكي تفي بالتزامها تجاه البرنامجضغطًارس ماأن یمن القطري للعمل الالئق 
واستعدادها للتعاون مع العمل الدولية البرنامج القطري للعمل الالئق أنه أداة ممتازة لتقویة إطاللة منظمة 

. طريوآاالت األمم المتحدة والمؤسسات الدولية داخل نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة على المستوى الق
وداخل . ویمكنه أن یساهم في اتجاه زیادة تماسك السياسات مع فاعلين أساسيين آخرین على المستوى القطري

المنظمة تساهم البرامج القطریة للعمل الالئق في اتجاه التفكير االستراتيجي داخل فریق المكتب اإلقليمي 
آما تسمح . بة والمتاحة من أجل تنفيذ البرامجالفرعي، محققة التوازن بين الموارد المالية والبشریة المطلو

بتوازن أفضل بين الطلب والعرض، وبين ما تحتاجه الهيئات المكونة وما تریده وما یمكن أن تقدمه المنظمة 
وتعزز برمجة العمل الالئق روح الفریق في الميدان وبين أخصائيي . وما یمكنها أن تحققه على أرض الواقع

وفي الوقت  .فرعية، والمراسلين الوطنيين والموظفين المكلفين بمشاریع التعاون التقنيالمكاتب اإلقليمية ال
نظام المعلومات المتكامل انعكاس البرامج القطریة للعمل الالئق في نموذج اإلدارة االستراتيجية لیسمح نفسه، 
خطط العمل بقليمية، یبدأ  بتنسيق أفضل ألنشطة ومشاریع التعاون التقني بين المقر والمكاتب اإلالموارد عن

  الموظفينتخصيص الموارد من الموظفين وغيربالفردیة المعّدة لدعم البرامج القطریة للعمل الالئق ویستمر 
وفي هذا المضمار ما زال ). من خالل مدخالت ملموسة معينة(حصائل الألولویات ولفي اإلقليم وفي المقر 

رمجة العمل الالئق تعزز التماسك بين رؤیة المنظمة والعمل وبشكل عام، فإن ب. هناك مجال واسع للتحسن
 . العام واإلطاللة وحشد الموارد االستراتيجية

وتشمل التحدیات التي تواجه وضع البرامج القطریة للعمل الالئق وتنفيذها باألساس البيئة السياسية المتغيرة  .٤٦
يرة بعدما تم التوقيع على البرامج القطریة ، التي تنتج عنها متطلبات متغاتوعمليات إعادة تشكيل الحكوم

للعمل الالئق، والترتيبات الضعيفة من أجل الحوار االجتماعي الثالثي أو حتى استخدام البرامج القطریة للعمل 
آما أظهرت عملية التشاور أن قدرة الهيئات . الالئق ألغراض سياسية معينة من قبل أحد األطراف المشارآة

فهناك .  في حاجة إلى التعزیز، النتائج مع تقنيات الرصد والتقييمدیدق بتحدید األولویات وتحالمكونة فيما یتعل
عالج اآلن وهو أمر ی( موظفي المنظمة -تجربة غير آافية فيما یتعلق باإلدارة القائمة على النتائج لدى الجانبين

 مدى أطولوبات إلى عملية  تضيف في غالب األحيان صع-والهيئات المكونة) من خالل تدریب الموظفين
 . نحو النتائجموجهةو

 الدول العربية - ٥
أول برنامج قطري للعمل الالئق في اإلقليم، وبالتحدید في األردن، في وضعت اللمسات األخيرة على  .٤٧

 .٢٠٠٦أغسطس  /آب

تحدیا مهما ورغم التقدم المحرز في مجال التنمية االقتصادیة في السنوات األخيرة، فإن الفقر ما زال یشكل  .٤٨
 نصبأن تمن ألولویة المستمرة ال بد لو. بالنسبة لألردن بما أن ثلث مجموع السكان تقریبا یعاني من الفقر

 الحاصل في العمل الالئق العجزعلى مسألة إدماج األردن داخل االقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه سد 
ي ضمان أن یكون النمو االقتصادي في مصلحة وبالتالي فإن التحدیات الحالية ه. وانتشال الناس من الفقر

موازاة ذلك تحسين إنتاجية اليد العاملة في البلد في العمالة من حيث عدد ونوعية الوظائف التي یتم خلقها، و
 .لتمكينه من االندماج في االقتصاد العالمي التنافسي

الخاص باألردن باالعتماد على  هذه الخلفية األساسية، اسُتحدث البرنامج القطري للعمل الالئق إزاءو .٤٩
وهو یستجيب لألولویات الوطنية الحالية ویدعم . مشاورات وثيقة مع الشرآاء االجتماعيين وعلى التزامهم

، وتحسين نوعية عملویهدف هذا البرنامج إلى رفع التحدیات المتمثلة في زیادة فرص ال. إطار السياسة القائم
بعض إن . على النمو االقتصادي في الوقت نفسهمحافظة ل مع الالوظائف، ورفع مستویات إنتاجية العم

المزید من التماسك داخل إطار متكامل تحقيق التدخالت هي استمرار للجهود السابقة التي ستكيف من أجل 
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ویهدف . وتستجيب مبادرات جدیدة أخرى استجابة مباشرة للمناقشات مع الهيئات المكونة. عام للبرنامج
 : إلى تحقيق األهداف المترابطة التاليةمقام األولفي الالبرنامج 

تعزیز معایير العمل الدولية وتفعيلها، تماشيا مع برنامج العمل الالئق مع الترآيز على حقوق العمال  !
  واحتياجاتهم؛مستضعفينال

 وتحسين نوعية الوظائف؛أعلى خلق فرص للعمل الالئق من خالل تعزیز مستویات إنتاجية  !

 .خدمات والحوار االجتماعيالتقدیم تحسين لشرآاء الثالثيين من أجل تقویة قدرة ا !

لفترة ل القادم اإلنمائية  عمل األمم المتحدة للمساعدةوإطار قيد اإلعداد التقييم القطري المشتركوسيرآز  .٥٠
ومن بين القضایا التي سُتعالج هناك قضایا عمالة الشباب والمشارآة .  على الفقر والعمالة٢٠١٢-٢٠٠٨

لعاملة وحقوق العمال في االقتصادیة للمرأة والهوة اآلخذة في االتساع بين العرض والطلب فيما یخص اليد ا
 للمنظمة في المبادرات المشترآة بين نشطةإن المشارآة ال. القطاع غير المنظم والمناطق الصناعية المؤهلة
مج الوطني، لعنصر مهم من عناصر البرنامج  في البرنابارزةالوآاالت، والتي تأخذ بعين االعتبار التحدیات ال
 .القطري المقترح للعمل الالئق لصالح األردن

  آسيالغرباللجنة االقتصادیة واالجتماعية وستواصل المنظمة تعاونها مع أصحاب المصالح في البلد، مثل  .٥١
م المتحدة المشترك برنامج األمو للمرأة صندوق األمم المتحدة اإلنمائيو برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو

االتحاد الدولي    ، والبنك الدولي ووفد المفوضية األوروبية واإلیدز/المعني بفيروس نقص المناعة البشریة
 والمنظمات االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومنظمة العمل العربية ولنقابات العمال العرب

 .جتمع المدنيغير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات الم

إجراء أهداف البرنامج من خالل وضع مشاریع جدیدة للتعاون التقني، ویستمر السعي إلى تحقيق وسوف  .٥٢
 بدئيةتخدم المبالغ الوستس. اء القدراتحلقات دراسية لنشر المعلومات وبنتنظيم بعثات استشاریة تقنية و

 وستخصص وزارة العمل أیضًا أمواًال. حةللمنظمة في العمل التحضيري ولحشد األموال من الوآاالت المان
ها ؤوستواصل منظمة العمل الدولية ونظرا. إطار البرنامجستستهل ضمن لتنفيذ بعض األنشطة التي 

الوطنيون السعي للحصول على المزید من المال، مع مراعاة الشواغل ذات األولویة بالنسبة للهيئات المكونة 
قات القائمة مع الجهات المانحة الثنائية، مثل الوالیات المتحدة وفرنسا وسُتعزز العال. والمانحين المحتملين

 والبنك اإلنمائية برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدةوالنرویج واإلمارات العربية المتحدة و
ضافي من ویتم البحث عن تمویل إ. اإلسالمي للتنمية، من خالل شراآات في المجاالت التي تقابل أولویاتها

  عمل األمم المتحدة للمساعدةإطار/ التقييم القطري المشترك  ضمن إطاربرنامج األمم المتحدة اإلنمائيموارد 
 .٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة ل اإلنمائية

وبتأآيد الحكومة والشرآاء االجتماعيين التزامهم بالبرنامج القطري للعمل الالئق سيوفر آل منهم موظفين  .٥٣
 مباني وسيقدم آذلك آل منهم ال،ق العمل الذي یتعين إنجازه من قبل خبراء دوليينخبراء تابعين لهم لتنسي

 . والدعم اللوجيستي المطلوب

 .أما البرنامج القطري الخاص باليمن فهو في مراحل متقدمة من التحضير .٥٤

عتبار بعين اال أن يأخذ لجنة التعاون التقني في دعوة مجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المكتبو قد ترغب  .٥٥
 في دوراته القادمة عل  للمجلسة، وأن يقدمهذه الدورالتعليقات والمالحظات التي جاءت بها اللجنة خالل 

 .أساس سنوي تقارير عن حالة المشاريع تسلط الضوء على نتائج وآثار البرامج القطرية للعمل الالئق
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