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  مكتب العمل الدولي GB.298/TC/3: الوثيقة
 ٢٩٨: الدورة

اإلدارة مجلس    ٢٠٠٧مارس /  آذارجنيف،

TC ون التقنيلجنة التعا 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من ثالثال البند

 الشراآات بين القطاعين العام والخاص 
 من أجل التعاون التقني

 تمهيد

ورأى . لتقني دور منظمة العمل الدولية في التعاون ا٢٠٠٦ هیوني /استعرض مؤتمر العمل الدولي في حزیران .١
 آمصدر للتمویل وأنها  محتمًالًاالمؤتمر في أحد استنتاجاته أن للشراآات بين القطاعين العام والخاص دور

 وطلب إلى مجلس اإلدارة وضع مبادئ توجيهية ومعایير واضحة بشأن هذه الشراآات، ؛توسع قاعدة المعارف
بشأن الشراآات بين القطاعين العام والخاص، من  هيميةمفا ورقة تعدَّ، ُأوتحقيقًا لهذه الغایة. ١ورصد تنفيذها
، هيئة المكتبوبناًء على طلب . ٢٠٠٦نوفمبر  / لجنة التعاون التقني ونوقشت في تشرین الثانيهيئة مكتب

 لمجلس ٢٩٨ أخذ بعين االعتبار التعليقات المقدمة في االجتماع المذآور، إلى الدورة بعد أندَّم هذا التقریر، یق
ویندرج موضوع . وسُتستحدث سياسات وإجراءات جدیدة على ضوء اإلرشاد المقدم في هذه الدورة. ةاإلدار

، عندما ٢٠٠٠یوليه /  تموز١٧الشراآات مع القطاع الخاص آبند في برنامج إصالح األمم المتحدة منذ 
اون بين األمم المتحدة أصدر األمين العام السابق لألمم المتحدة، السيد آوفي عنان، المبادئ التوجيهية للتع

. ٢٠٠٠٣یوليه /  تموز٢٦، وأعقب ذلك استهالل مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة في ٢وقطاع األعمال
، استعرضت الجمعية العامة مسألة تعزیز التعاون بين جميع الشرآاء المعنيين، وخاصة القطاع ٢٠٠٥وفي 
نحو إقامة "وقد تبع ذلك قرار بعنوان . آات القائمةا، باالستناد إلى الدروس المستمدة من الشر٤الخاص

، ویدعو إلى تقویة الشراآات مع ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٩، اعتمدته الجمعية العامة في "شراآات عالمية
، على اإلمكانيات ٥"Business Unusual"آما رآزت تقاریر صدرت مؤخرًا، ومنها تقریر . القطاع الخاص

قطاعين العام والخاص لتقویة عمليات األمم المتحدة وجهود اإلصالح التي تقوم الكامنة في الشراآات بين ال
 .بها، وشددت في الوقت ذاته على الحاجة إلى اعتماد نهج مرن وعملي لالضطالع بهذه األعمال

 

 .٢٦ ، االستنتاجات، الفقرة١٩ رقم محضر األعمال المؤقت، )٢٠٠٦جنيف،  (٩٥ر العمل الدولي، الدورة مؤتم:    أنظر 1

  .http://www.un.org/partners/business/otherpages/guide.htm:         أنظر 2

 ./http://www.unglobalcompact.org:         أنظر 3

 .A/60/214   تقریر الجمعية العامة  4

 .http://www.globalpublicpolicy.net/businesUNsual:         أنظر   5
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 االستراتيجية والمبادئ التوجيهية - أوال
 مع الهيئات المكونة لمنظمة آة نشطةمشارإن تحدي تحقيق العمل الالئق من خالل التعاون التقني یستدعي  .٢

 الوآاالت اإلنمائية متعددة وآثيرًا ما تنفذ برامج التعاون التقني من خالل الشراآات مع. العمل الدولية
وتنطوي الشراآات بين القطاعين العام والخاص على إمكانية توسيع وتعزیز . األطراف والثنائية األخرى

وتمكن هذه الشراآات المنظمة . ة في مجال التعاون التقني لرفع هذا التحديفعالية أنشطة منظمة العمل الدولي
من تعزیز خبرتها ومساهماتها إلى جانب خبرات ومساهمات الهيئات الفاعلة الخاصة، ال سيما المنشآت، بغية 

 الدورة أنب التذآير الجدیر منو. تشجيع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق آأساس للتنمية المستدامة
 لمؤتمر العمل الدولي دعت إلى إنشاء شراآات فعلية مع الهيئات الفاعلة اإلنمائية األخرى الخامسة والتسعين

 .وحشد الموارد المالية والبشریة، بما في ذلك من القطاعين العام والخاص

والخاص ) لحكوميا(والشراآات هي عالقات طوعية وتعاونية بين هيئات فاعلة مختلفة في القطاعين العام  .٣
یوافق فيها آل المشارآين على العمل جنبا إلى جنب لتحقيق هدف مشترك أو للقيام بمهام ) غير الحكومي(

 أو تنفيذ ضوابط معياریة أو النهوض بقضية من القضایا الشراآات غایات متنوعة، بما فيها تخدموقد . معينة
قد تتكون من نشاط واحد معين أو قد تتبلور في شكل و. مدونات للسلوك أو تقاسم وتنسيق الموارد والخبرات

 في شكل تحالف ثابت، منشئة بذلك توافقا في اآلراء وملكية مع آل منظمة متعاونة بلمجموعة من األنشطة 
عادة آجهود تقام  فهي  آبيرًاوفي حين یمكن أن تختلف هذه الشراآات اختالفًا. ومع أصحاب المصالح فيها

  .٦ الخبرات والموارد والمزایا األخرىفضًال عنتقاسم المسؤوليات ب تتسمتعاونية منظمة 

وقد تتضمن وظائف الشراآات أنشطة مثل التمویل أو المنح العينية من طرف أو فيما بين الهيئات الفاعلة في  .٤
ام ؛ االشتراك في استحداث وتنفيذ مشاریع أو أنشطة تشغيلية أخرى؛ تنظيم اجتماعات أو أحداث؛ القيةالشراآ

منشورات قائمة على التعاون؛ التبادل إصدار  بحوث وإجراء على نحو مشترك؛ بأنشطة توعيةبحمالت أو 
 مكتب موادًاالوسيستحدث . جمع المعارف والمعلومات وأ تبادل بشأن ترتيبات اتخاذالمؤقت للموظفين؛ 

ادئ الشراآات بين  ومبغرضترویجية لصالح المنظمات المتعاونة المحتملة والجمهور الواسع لشرح 
والطرائق التشغيلية األساسية وقابلية التطبيق والمزایا  القطاعين العام والخاص من أجل التعاون التقني

   . والمجاالت التي یمكن دعمها في إطار والیة منظمة العمل الدولية

في ت المنشآت الخاصة  من خبرة ومساهماباإلفادة المنظمة، في شراآاتها من أجل التعاون التقني، كتفيوال ت .٥
 من الدور المهم الذي تلعبه النقابات في تعزیز أیضًاتستمد اإلفادة خلق الوظائف الالئقة والمنتجة، بل مجال 

من إطاللة المنظمة اإلمكانيات الكفيلة بأن تزید  الشراآات بين القطاعين العام والخاص وتملك. العمل الالئق
ح الفرصة للتأثير في استثمار وسياسات وممارسات القطاعين العام ووظائفها في مجال التوعية، آما تتي
وتتيح هذه الشراآات أیضا فرصة لتعزیز سلسلة . بقدر أآبر من الفعاليةوالخاص من أجل تعزیز العمل الالئق 

 من مجموعة أوسع من القطاعات والهيئات الفاعلة، وتسهل حشد الموارد المستمدةمن الموارد اإلضافية 
ة والمنح العينية وتقویة الهياآل األساسية في القطاعين العام والخاص والحصول على مهارات ومعارف المالي

 .وتجارب إضافية

 شراآة شأنها شأن أيویجب أن ُینظر إلى الشراآات بين القطاعين العام والخاص لمنظمة العمل الدولية،  .٦
ذه الشراآات وتنفيذها بتوافق تام مع مبادئ ویشمل هذا ضمان إنشاء ه. أخرى، في السياق المؤسسي المناسب

وسترآز هذه الشراآات على . وقيم منظمة العمل الدولية المكرسة في دستور المنظمة ومعایير العمل الدولية
المجاالت والمواضيع ذات االهتمام المشترك بالنسبة لمنظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها، التي تمثلها 

 . الثالثية، وبالنسبة للهيئات الفاعلة في الشراآةهيئاتها المكونة 

وترآز هذه الوثيقة . وتسترشد المنظمة في إنشاء الشراآات بين القطاعين العام والخاص بمبادئ أساسية معينة .٧
 :على الشراآات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعاون التقني

 

 :انظر على سبيل المثال( هذا التعریف مستقى من تعاریف األمم المتحدة للشراآة، المقبولة على نطاق واسع  6
Building partnerships : cooperation between the United Nations system and the private sector; United Nations. 
Dept. of Public Information). 

أفكارا من أوراق استراتيجية ومبادئ ومبادئ توجيهية مماثلة أعدتها وبصفة عامة، فقد استوحى المكتب عند صياغة هذه الورقة 
 . الوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، دون أن یغيب عن ذهنه الوالیة والهيكل الثالثي اللذان تنفرد بهما منظمة العمل الدولية
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سوف تدخل المنظمة في شراآات بين القطاعين العام : ة منظمة العمل الدوليمرآز والیة ومع االنسجام ١-٧
 منظمة العمل الدولية مرآزویشمل هذا مراعاة . والخاص تتسق مع والیة وأهداف المنظمة وتدعمها

، مثل تلك التي تتجلى في  الثالثية والسياسات التي اتفقت عليها هيئاتها المكونةعامةآمنظمة دولية 
 متعددة المنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالنو) ١٩٩٨(سية في العمل إعالن المبادئ والحقوق األسا

 ).٢٠٠٠مراجعة صيغة  (االجتماعية والسياسة الجنسية

مساهمتها من حيث شراآة ألي إن القيمة المضافة : القيمة المضافة في تعزیز برنامج العمل الالئق ٢-٧
 األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة المحتملة في النهوض بالعمل الالئق، بما في ذلك من خالل

 األهداف النهائية آوضوحالعمل الدولية، ستكون واضحة في تصميم أي نشاط من أنشطة الشراآة، 
في نهایة المطاف من مثل هذه  ونالمستفيدالمتوقعة لصالح النساء والرجال والفتيات والفتيان، فهم 

 .الشراآات

 إن الهيكل الثالثي سمة فریدة  :بادئ األساسية لمنظمة العمل الدوليةتقویة الهيكل الثالثي، أحد الم ٣-٧
ومميزة لمنظمة العمل الدولية، وهو المشارآة الكاملة للحكومات ومنظمات أصحاب العمل والنقابات 

وإذا آان صنع السياسات في المنظمة محكوما فقط . في صنع قرارات المنظمة وفي أنشطتها التشغيلية
ات الثالثية والشرآاء الثالثيين المحدد في دستور المنظمة، فإن مبدأ الهيكل الثالثي بنظام اإلجراء

الشراآات بين القطاعين إقامة  عملية رسم معالمومشارآة الهيئات المكونة الثالثية سيساعدان على 
العام والخاص التي تشارك فيها المنظمة، سواء على مستوى وطني أو إقليمي أو قطاعي أو على 

 في -وینبغي التفكير في إشراك الحكومات والشرآاء االجتماعيين على نحو صحيح . مستوى الدوليال
التصميم (لشراآات إلقامة ا في المراحل الرئيسية - البلدان المستفيدة والمانحة على حد سواء

 ).والمفاوضة والتنفيذ والرصد والتقييم

ية ملتزمة بتعميم وتعزیز المساواة بين الجنسين وستسعى إن منظمة العمل الدول : المساواة بين الجنسين ٤-٧
ویعني هذا . إلى تشجيع هذا الهدف بشكل منتظم من خالل الشراآات بين القطاعين العام والخاص

بالتحدید مشارآة النساء والرجال معا في عمليات التشاور والتحليل؛ تصنيف البيانات حسب الجنس 
سات االستقصائية والتحليالت؛ وضع استراتيجيات وأهداف وحسب نوع الجنس في البحوث والدرا

تراعي نوع الجنس ومؤشرات ومدخالت وأنشطة ونواتج خاصة بقضایا الجنسين؛ السعي من أجل 
مشاریع؛ االستناد ال توازن بين الجنسين في مجال التمثيل في الهياآل المؤسسية المنشأة في إطار إیجاد

 . ن والخبرة المتعلقة بقضایا الجنسين في عمليات التقييمإلى معایير المساواة بين الجنسي

 أمام مجلس إجراءاتهامة، فهي مسؤولة عن اباعتبار منظمة العمل الدولية منظمة دولية ع : المساءلة ٥-٧
وتضطلع المنظمة أیضا بمسؤولية تجاه الجهات المعنية أو المشارآة . اإلدارة واألعضاء الثالثيين فيه

إقامة وبالتالي فمن المهم أن ُتصمَّم أنشطة . الشراآات بين القطاعين العام والخاصبشكل مباشر في 
 عليها بين الهيئات الفاعلة في الشراآات ًاالشراآات وتنفَّذ بطریقة تضمن مسؤوليات واضحة ومتفق

 للهيئات المكونة الثالثية النشطةولن تفيد المشارآة .  محددة ونواتج قابلة للقياسزمنية جداولوآذلك 
ومن األساسي أن .  في ضمان مساءلة الشراآاتبل أیضًا ،فحسبللمنظمة في تعزیز الملكية الوطنية 

ویجب أن تتاح . تكون أیة مبادرات لشراآات المنظمة مع القطاعين العام والخاص شفافة تماما
 مكتبیر بشأنها إلى مجلس إدارة  الشراآات للجمهور وأن ُترفع تقار إقامةالمعلومات بشأن أنشطة

 .العمل الدولي

 )االقتصادیة والبيئية واالجتماعية( تعزز االستدامة بحيثینبغي أن تصمَّم أنشطة الشراآة  : االستدامة ٦-٧
وهذا . دعم الملكية المحلية والوطنيةت لموارد آل جهة مشارآة في الشراآة و األمثلاالستخدام وتحقق

یتعين  األساليب التي  فضًال عنلنتائج النهائية التي یجب أن تحققها الشراآةالمبدأ مهم بالنسبة ل
، مثل التشاور مع المعنيين المباشرین ومشارآتهم وتصميم استراتيجيات فعالة لنهایة استخدامها
 . الشراآة

عمل الدولية ُتطبَّق جميع أنشطة الشراآات بين القطاعين العام والخاص وفقا للوائح منظمة ال : الحياد ٧-٧
وفي حين ترمي .  ونظام الموظفينالمالية والقواعد المالي النظام    وقواعدها وإجراءاتها المطبقة، بما فيها 

الشراآات إلى النهوض بالعمل الالئق وبالتالي تقدیم وسيلة تقوم من خاللها أنشطة المنظمة إقامة أنشطة 
عضها البعض، تعمل الشراآات نفسها ویعمل في مجال التعاون التقني ووضع المعایير بمساندة ب

المشارآون فيها بشكل منفصل عن النظم السياسية والمعياریة للمنظمة، بما فيها آليتها الخاصة بوضع 
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وبالتالي، فإن المشارآة في شراآات مع منظمة العمل الدولية ال تعني الوصول . المعایير واإلشراف
 . السياسات أو التأثير فيهاإلى نظم أو هياآل المنظمة الخاصة برسم

تعمل منظمة العمل الدولية على أساس غير حصري، ولكي ال  : المعاملة غير التفضيلية وعدم التأیيد ٨ -٧
تعطي انطباعا بأنها تؤید مشارآا واحدا، فهي تحتفظ بالحق في االشتراك في ترتيبات مماثلة مع 

 .ائما عن هویة المشارآين في الشراآةوُیكَشف د. مشارآين آخرین في القطاع الصناعي نفسه

 وضع مبادئ توجيهية : معایير االلتزام - ثانيًا
 ًا مشترآًاتتطلب الشراآات الفعلية بين القطاعين العام والخاص مستوى من الثقة واالحترام المتبادلين، وفهم .٨

 الدولية مع القطاعين لعناصر األساسية في شراآات منظمة العملال بد لر أعاله، ِآذوآما . لقوى آل شریك
التطلعات المحددة بوضوح والمسؤوليات أن تشمل العام والخاص في اإلطار العام إلصالحات األمم المتحدة 

عندما تؤدي شراآة، وال اتفاق تعبيرها الرسمي في هذه العناصر وتجد. المتبادلة وتبادل المنفعة والمساءلة
تَّبع تطور ودورة حياة الشراآات بين القطاعين العام والخاص وی.  شراآة فعليةعلى مر الزمن إلى بناءتوظف 

 : وهيعادة سلسلة من المراحل

 الشراآة؛إقامة  وتصميم فرص تحدید : الخطوة األولى !

 الشراآة، بما في ذلك تقييم واختيار المشارآين في الشراآة؛إقامة ح اقتراستعراض تقني ال  :الخطوة الثانية !

 لموافقة المؤسسية، بما في ذلك االستعراض القانوني والمالي؛عملية ا : الخطوة الثالثة !

  إبرام اتفاق الشراآة؛ :الخطوة الرابعة !

 نشاط الشراآة؛/مشروع/ تنفيذ برنامج :الخطوة الخامسة !

 رصد وتقييم الشراآة بشكل منتظم؛ : الخطوة السادسة !

 . أنشطة الشراآةعنرفع تقاریر  : الخطوة السابعة !

 الدولية مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة ُتعنى بمراحل دورة حياة الشراآات من وستضع منظمة العمل .٩
 وإدارة الشراآات بين القطاعين العام والخاص من أجل قامةموظفي المنظمة في مجال إقدیم اإلرشاد لأجل ت

تناول القواعد التشغيلية  المبادئ المذآورة أعاله وستنفاذوستؤدي هذه المبادئ التوجيهية إلى إ. التعاون التقني
 : القضایا التالية، هناكومن بين القضایا التي تجب معالجتها. لاللتزام

تسعى منظمة العمل الدولية إلى الدخول في تحالفات   :الشراآةإقامة  فرص تحدیدالمعایير الخاصة ب ١-٩
الي فمن األساسي بالنسبة وبالت. تزید إلى أعلى حد من إمكانية بناء القدرة على النهوض بالعمل الالئق

لمنظمة العمل الدولية العمل جنبا إلى جنب مع هيئات القطاعين العام والخاص التي تتقاسم معها قيمها 
، والتي تدعم بالممارسة المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي  بالذاتوتحترم والیتها في عملياتها

 : وهذه المبادئ هي؛لدولية االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل اتتناولها

 الحریة النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛ !

 القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛ !

 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ !

 القضاء على التمييز فيما یخص االستخدام والمهنة؛ !
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وفي المقابل، من . ٧نسان والبيئة ومحاربة الفساد المبادئ األساسية المتعلقة بحقوق اإلفضًال عن
 ووآالة من وآاالت األمم عامةالضروري بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، بوصفها منظمة دولية 

 ،المتحدة، أن تتقيد بمسؤولياتها بعدم التعاون في أعمال غير قانونية أو غير مشروعة أو التغاضي عنها
 التي تتجلى فيها نظم ، في قواعد المنظمة الخاصة بالمشتریاتبناًء على شروط مثل تلك الواردة

 . المطبقة في األمم المتحدةالعقوبات

ستعالج المبادئ التوجيهية التي   :اإلجراءات الخاصة بتقييم الشراآات المقترحة والموافقة عليها ٢-٩
وسيشمل هذا جوانب . ًامستنير سُتوضع اإلجراءات الخاصة بتقييم المقترحات لكي یتخذ المكتب قرارًا

 زمعمثل الغایات والنتائج المستهدفة والمشارآين المقترحين وتصميم وأسلوب التعاون والتمویل الم
 . والمخاطر والمزایا المتوقعة

 التشاور مع البرامج التقنية المعنية مستحسن وتقييم الشرآاء المقترحين، من التحدیدوعند 
األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة بأصحاب والمكاتب الخارجية للمنظمة ومكتب 

العمل، فكلها جهات تصل، من خالل شبكاتها العالمية لمنظمات أصحاب العمل والنقابات على المستوى 
الوطني، إلى عدد من المصادر التي یمكن أن تقدم معلومات قيمة، ال سيما عن القيمة المضافة لنشاط 

 .تَرحين من القطاعين العام والخاصمقترح وعن المشترآين المق

ویكون االختيار النهائي للمشارآين في الشراآة قائما على المبادئ والمعایير المستعرضة أعاله، 
 عود إلىالشراآات بين القطاعين العام والخاص فتإقامة أما السلطة النهائية التي توافق على مقترحات 

ولهذا، ستتطلب إجراءات . ، عند االقتضاء مجلس اإلدارةمكتب ةهيئالمدیر العام الذي قد یتشاور مع 
 بالتفصيل في المبادئ التوجيهية للمكتب من جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم ردالموافقة التي ست

 أن یقدموا اقتراحات ، البرامج التقنيةو اإلدارات التقنية والمكاتب الخارجية للمنظمة ومدیرومدیر
 .  التقنية والقانونية والمالية الالزمةصدور التراخيصلموافقة النهائية بعد لمكتب المدیر العام بشأن ا

آما ستبين المبادئ التوجيهية  : الخطوات الخاصة بوضع مقترحات الشراآة وإبرام اتفاقات بشأنها ٣-٩
 راحالقتللمكتب، جميع برامج أو مشاریع أو أنشطة الشراآات بين القطاعين العام والخاص سُتنفَّذ وفقا 

. شراآة یعرض األهداف واإلطار الزمني واألنشطة واإلدارة والميزانية وتخصيص وقت الموظفين
 حقوق ومسؤوليات آل ّبينتفاق شراآة یال  خاضعة أیة شراآة بين القطاعين العام والخاصوستكون
تفاق  الشراآة جزءًا من االاقتراحوسيشكل .  وافق عليها جميع المشارآين في الشراآةآمامشارك 

ما هو ذو صلة من  ل الحسابات ورفع التقاریر وفقًامراجعة خاصة بالرصد والتقييم ووسيتضمن أحكامًا
  . القانونية والمالية والمتعلقة بالتقييم واإلشرافهاولوائحمنظمة العمل الدولية قواعد 

 : ما يليإلى اإلدارة قد ترغب لجنة التعاون التقني في دعوة مجلسو .١٠

لى االستراتيجية والمبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة باالشتراك في الشراآات بين الموافقة ع )أ(
  لنتائج مناقشات اللجنة في هذه الدورة؛القطاعين العام والخاص وفقًا

الطلب إلى المكتب وضع وتطبيق مبادئ توجيهية عملية واستحداث ونشر مواد ترويجية بشأن  )ب(
 لالستراتيجية والمبادئ التوجيهية والمعايير المذآورة الخاص وفقًاالشراآات بين القطاعين العام و

 أعاله؛

 اللجنة عن التطورات ذات الصلة في الدورات  هذهالطلب إلى المكتب رفع تقارير بشكل دوري إلى )ج(
 .المقبلة

 
 

  . ٢٠٠٧فبرایر /  شباط٨جنيف، 
 

 .١٠ الفقرة : نقطة یتخذ قرار بشانها 
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