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  مكتب العمل الدولي  GB.300/PFA/12: الوثيقة
 300: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٧نوفمبر / ، تشرين الثانيجنيف

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

لالطالع 

 

 األعمال جدول منالثاني عشر البند

  تقرير عن التقدم بشأن استعراض
 الهيكل الميداني

شأن الخطوات التي اتخذها لمحة وجيزة عن آخر المستجدات بب مجلس اإلدارة تزويديهدف هذا التقرير إلى  .١
تذآير موجز : وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي. المكتب لتنفيذ استعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية

بالمعلومات األساسية؛ آخر المستجدات في عملية جمع المعلومات والبيانات التي أجراها المكتب خالل الفترة 
ن لمنظمة العمل يتفاصيل عن المشاورات التي عقدها ثالثة مستشار؛ ٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول�أبريل / نيسان

مارس / الدولية في األقاليم والبلدان ومع مجلس اإلدارة؛ رهنًا بآراء اللجنة، اقتراح جدول زمني حتى آذار
 .  حين يقدم المدير العام توصيات بشأن الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية٢٠٠٨

، بحث مجلس اإلدارة استراتيجية للتحسين المتواصل لإلدارة القائمة على ٢٠٠٦فمبر نو/ وفي تشرين الثاني .٢
 النتائج في منظمة العمل الدولية

وشملت هذه الوثيقة مقترحات إلجراء استعراض للهيكل الميداني لمنظمة . ١
إن المسألة : "٢٠٠٦ نوفمبر/  تشرين الثاني٩وقال المدير العام، في مالحظاته االفتتاحية في . العمل الدولية

آيف يمكن أن نقدم خدمات فعالة ورفيعة الجودة على أفضل  : "األساسية التي يسترشد بها هذا االستعراض هي
 التقنية �وسيقتضي ذلك منا أن نتفحص أساليب عمل المنظمة " وجه إلى الهيئات المكونة في البلدان واألقاليم؟

وضمن إطار عملية إصالح . في المقر، بما في ذلك مرآز تورينو في المكاتب الميدانية و�منها واإلدارية 
 . ٢ "األمم المتحدة

 ٢٠٠٦نوفمبر / وأيد مجلس اإلدارة استعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية وطلب في تشرين الثاني .٣
، اعتمد مجلس اإلدارة اختصاصات هذا ٢٠٠٧مارس / وفي آذار. وضع اختصاصات مفصلة لذلك

الهدف من االستعراض الذي سينفذ بذهن منفتح وبأسلوب : " وذآرت االختصاصات أن.٣راضاالستع
استراتيجي وشامل، هو تحديد خيارات وإصدار توصيات من أجل اعتماد ترتيبات فعالة وآفؤة في المكاتب 

بع لمنظمة بما في ذلك فيما يتصل بمرآز التدريب الدولي التا(الخارجية لمنظمة العمل الدولية وفي المقر 
لتقديم خدمات إلى الهيئات المكونة ودعم تحقيق برنامج العمل الالئق في األقاليم ) العمل الدولية في تورينو

وحددت االختصاصات نطاق االستعراض والمهام الخاصة به وجدوله الزمني وترتيبات ). ٣الفقرة " (والبلدان
 . تنفيذه

ت، قام المكتب بجمع المعلومات والبيانات عن الهيكل الميداني ووفقًا للجدول الزمني الذي حددته االختصاصا .٤
 : وجمعت الجداول خصيصًا حول األبعاد الثالثة التالية. لمنظمة العمل الدولية
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  توزيع مكاتب منظمة العمل الدولية وترتيبات منظمة العمل الدولية األخرى في األقاليم والبلدان؛  "١"

  ؛)حسب األقاليم والبلدان وحسب نوع العقود(ولية توزيع موظفي منظمة العمل الد  "٢"

  . التدفقات المالية حسب المكتب والبلد واإلقليم  "٣"

وال تزال عملية . ويقدم الملحق مجموعة مختارة من الجداول التي جمعها المكتب بغرض اطالع اللجنة عليها
/ تام لهذه البيانات إلى اللجنة في آذاروسيقدم تحليل . اقستجهيز وتحليل البيانات المجموعة جارية على قدم و

  . ٢٠٠٨مارس 

إجراء استعراضات منهجية مع الهيئات المكونة من بلدان مختارة في أقاليم منظمة "وتدعو االختصاصات إلى  .٥
 وال سيما ،العمل الدولية الخمسة جميعها، ومع الهيئات المكونة من مجلس اإلدارة ومع المؤسسات الشريكة

ونتيجة لذلك، . ٤ " ومع الهيئات المانحة لبرنامج منظمة العمل الدولية ومع موظفي المنظمة،تحدةمنها األمم الم
ريش بوتلير السيد فريد: مـة مستشارين خارجيين وهـاستعانت منظمة العمل الدولية بخدمات ثالث

Mr Friedrich Buttler) ٣٠ الوسطى حتى مدير إقليمي سابق في منظمة العمل الدولية إلقليم أوروبا وآسيا 
مدير إقليمي سابق لمنظمة العمل الدولية إلقليم آسيا  (Mr Ng Boo؛ السيد نج بو ٢٠٠٧يونيه / حزيران

، مستشار مستقل Mr Rajeev Pillay؛ السيد راجيف بيالي )٢٠٠٧يونيه /  حزيران٣٠والمحيط الهادئ حتى 
 وهو متخصص في ،مج األمم المتحدة اإلنمائييتمتع من جملة أمور بخبرة في العمل مع األمم المتحدة وبرنا

ويتمتع هؤالء المستشارون معًا بمجموعة واسعة من الخبرات . إصالح اإلدارة والتغّير االقتصادي والمؤسسي
 . والمعارف آما يتمتعون باستقاللية التقدير، التي تعتبر أساسية في هذا االستعراض

رات والمقابالت المنهجية في بلدان مختارة في شتى األقاليم وسيجري المستشارون الثالثة سلسلة من المشاو .٦
وسيزورون جميع األقاليم الخمسة لمنظمة . ٢٠٠٧نوفمبر / أآتوبر وتشرين الثاني/ خالل شهري تشرين األول

وآانت القائمة الدقيقة للبلدان التي تتعين زيارتها ال تزال قيد اإلعداد عند وضع اللمسات . العمل الدولية
 . رة على هذه الوثيقةاألخي

أصحاب العمل (وسيعقد مستشارو منظمة العمل الدولية الثالثة مشاورات غير رسمية مع المجموعات  .٧
 تشرين ٥ خالل األسبوع الذي يبدأ في ،وأعضاء مجلس اإلدارة) والعمال والمجموعات الحكومية اإلقليمية

 منظمة العمل الدولية في المكاتب الخارجية آما تعقد مشاورات مع موظفي.  في جنيف٢٠٠٧نوفمبر / الثاني
وقد جرى وسيجري تنظيم عدة مؤتمرات بالفيديو مع المكاتب الميدانية . وفي المقر ومع نقابة الموظفين

 . لمنظمة العمل الدولية

 ديسمبر/ وفي أعقاب هذه المشاورات، سيعد المستشارون تقريرًا يقدم إلى المدير العام في أوائل آانون األول .٨
 . ٢٠٠٨مارس / وسيشكل هذا التقرير أساس توصيات المدير العام إلى دورة مجلس اإلدارة في آذار. ٢٠٠٧

وتقوم منظمة العمل الدولية آذلك باستعراض تجربة وآاالت وصناديق وبرامج مختارة في منظومة األمم  .٩
وذلك من أجل استخالص المتحدة، اضطلعت مؤخرًا بعمليات إعادة هيكلة وال سيما لمكاتبها الخارجية، 

 . الدروس الممكنة

فوالية منظمة . وسيسترشد استعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية بعدد من االعتبارات األساسية .١٠
والتعاون الذي تقدمه منظمة العمل . العمل الدولية راسخة في برنامج العمل الالئق وفي مكوناته األربعة

وتتباين البرامج القطرية من .  يتخذ سبيل البرامج القطرية للعمل الالئق، في البلدانالدولية إلى الهيئات المكونة
ويستند إسهام منظمة العمل الدولية في البرامج القطرية لألمم . حيث الحجم والترآيز وآذلك بمرور الزمن
 خدمات استشارية في ومنظمة العمل الدولية مدعوة إلى أن تقدم. المتحدة إلى البرامج القطرية للعمل الالئق

مجال السياسة العامة إلى الهيئات المكونة في األقاليم واألقاليم الفرعية والبلدان، وإلى أن تتيح المعارف 
والتحليالت للقضايا الرئيسية المرتبطة بواليتها، وأن تدعم وتختبر جدوى شتى سبل العمل من خالل برامج 

ف دعمًا للعمل الالئق، بما في ذلك من خالل المؤسسات الوطنية ويتسم تعزيز شبكات المعار. التعاون التقني
ومن المحتمل أن يتغير التوازن القائم بين اإلرشاد السياسي وتنمية المعارف والدعم . واإلقليمية، بأهمية خاصة
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سات ومن المطلوب إيالء اهتمام خاص لالتساق السياسي بين السيا. العملي بين األقاليم والبلدان وعبر الزمن
 . االقتصادية واالجتماعية والعمل الالئق فضًال عن االتساق عبر األبعاد األربعة للعمل الالئق

وسيسترشد االستعراض من ثم بالهدف األعلى المتمثل في تعزيز قدرة وأساليب عمل المكتب من أجل تنفيذ  .١١
.  تحقيق أقصى قدر من النتائجالبرامج في البلدان في الوقت المناسب وبطريقة آفؤة وفعالة من أجل

 ،يقتضي هذا األمر فحسب فحص حضور منظمة العمل الدولية وطرائق هذا الحضور في البلدان واألقاليم وال
بل يقتضي أيضًا اعتماد أساليب ابتكارية في استخدام ونشر الكتلة الحاسمة من المعارف والخبرات المتوفرة 

حوافز المطلوبة من أجل التعاون فيما بين الوحدات في المقر في جميع جوانب المكتب، مع المرونة وال
 . والميدان والعمل معًا آفريق واحد

 من هذه االعتبارات عدد من القضايا اإلدارية والعملية والمالية والهيكلية ستشكل أساس المشاورات مع قوينبث .١٢
 . الهيئات المكونة

، يستطيع المدير ٢٠٠٧نوفمبر /  واإلدارة في تشرين الثانيوباالستناد إلى مناقشات لجنة البرنامج والميزانية .١٣
 حول ٢٠٠٨مارس / العام أن يبحث في إجراء مشاورات غير رسمية مع مجلس اإلدارة قبل دورة آذار
 . التوصيات التي قد يرغب في أن يقدمها بشأن الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية

التقرير عن التقدم بشأن استعراض الهيكل الميداني لمنظمة العمل قد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بهذا  .١٤
 . الدولية

 
 

  .٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١١جنيف، 
 

   . وثيقة مقدمة لالطالع
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  الملحق

   عن الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدوليةةنظرة عام

 هيكل المكاتب الخارجية لمنظمة العمل -١
 ىالدولية والترتيبات األخر

وحيدة أو (يتألف الهيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية من مكاتب إقليمية ومكاتب إقليمية فرعية ومكاتب قطرية 
وتوخيًا للتكيف مع المتطلبات المتغيرة، اعتمد عدد من الترتيبات المختلفة في بعض البلدان لتدعيم قدرة منظمة ). متعددة

  .العمل الدولية على تنفيذ برنامجها

كل العالمي لمنظمة العمل الهي
 حسب النوع الدولية

المكتب اإلقليميالمكتب اإلقليمي
 الفرعي

مكتب منظمة  
العمل الدولية

موظف  
 اتصال

ممثل منظمة العمل
 الدولية

دد عمجموع   منسق وطني 
 الوحدات

 14  0  0 0  7 6 1  أفريقيا
 10  0  0 0  5 4 1 األمريكتان

 3  0  2 0  0 0 1 الدول العربية
 16  2  0 1  9 3 1 آسيا والمحيط الهادئ
 24  13  0 1  7 2 1 أوروبا وآسيا الوسطى

 67  15  2 2  28 15 5 المجموع

تشكيل موظفي منظمة العمل الدولية حسب اإلقليم وفئة الموظفين   -٢
، )قنيآموظفي الميزانية العادية أو موظفي التعاون الت(ونوع العقد 
  ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول

مجموع   موظفو التعاون التقني   العاديةموظفون في الميزانية
 الموظفين

موظفو الدعم نيطخبير و موظف دولي  موظفو الدعم موظف وطني  موظف دولي

 182 112 62  159  28  79 622 مجموع أفريقيا
 7 4 5  28  4  8 56 مجموع الدول العربية

 269 99 78  164  36  67 713 مجموع آسيا والمحيط الهادئ
 45 29 12  35  15  24 160 مجموع أوروبا

 65 36 24  106  29  60 320 مجموع األمريكتين
 568 280 181  492  112  238 871 1 مجموع المجاميع

  )عمل - أشهر (االتجاهات المتعلقة بالموظفين   -٣
  انية العادية، حسب فئة الموظفينالميزفي 

فحصة الموظفين . تشير نظرة طويلة األمد إلى تشكيل موظفي منظمة العمل الدولية إلى حدوث تغيرات هامة
العامة الخدمات  في حين أن حصة موظفي فئة ،التقنيين قد ازدادت، وال سيما في األقاليم، ولكنها ازدادت أيضًا في المقر

  . قد انخفضت
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 ١٩٩٤/١٩٩٥زيع التو% 
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩التوزيع % 
 � ٢٠٠٨/٢٠٠٩التغيير %  

١٩٩٤/١٩٩٥  

  P w/ms*  G w/ms** P w/ms* G w/ms** P w/ms* **G w/ms 

 �12.4  4.1  15.9  31.3  15.9   35   الوحدات التقنية في المقر
 �20.1  �11.2  38.5  25.5  42.1  33  الدعم واإلدارة في المقر

 �5.1  56.1  45.7  43.3  42  32   اإلقليميةالبرامج
 �12.5  15.7  100.0  100.0  100  100  مجموع منظمة العمل الدولية

  .P w/ms= عمل / شهرأ    فئة مهنية  *

  .G w/ms= عمل / شهرأ    فئة خدمات عامة  **

  االتجاهات في الميزانية العادية لمنظمة العمل الدولية  -٤

، اتجاهًا منخفضًا )١٠٠(=  آسنة أساس ١٩٩٩- ١٩٩٨م الحقيقية وآخذًا في االعتبار الفترة يصف الجدول، بالقي
بالنسبة لمجموع ميزانية منظمة العمل الدولية، وآذلك بالنسبة ألجهزة صنع السياسات والخدمات اإلدارية، وانخفاضًا 

وتعزى الزيادة األخيرة إلى إدماج خدمات النظام . مطفيفًا بالنسبة للبرامج التقنية وزيادة بالنسبة لألقاليم ولخدمات الدع
  ). IRIS(المتكامل للمعلومات عن الموارد 

٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٣٢٠٠٤-٢٠٠٢ ٢٠٠١-١٩٩٩٢٠٠٠-١٩٩٨

 81.58  82.39 87.81 94.30  96.63 100 أجهزة صنع السياسات
 99.29  100.26 103.20 104.31  102.94 100 )المقر(البرامج التقنية 
 105.46  107.81 87.49 94.02  97.97 100 خدمات الدعم
 89.30  93.29 95.88 96.55  95.70 100 خدمات اإلدارة

 108.03  105.47 105.59 100.54  101.14 100 البرامج اإلقليمية 
 البرنامج مناألول مجموع الجزء 

 100.16 100 والميزانية 
 

99.73 99.73 99.71  99.67 

  صورة عن اإلنفاق على التعاون التقني  -٥
  ٢٠٠٦من خارج الميزانية في عام 

. تنفذ منظمة العمل الدولية مجموعة متنوعة من أنشطة التعاون التقني الممولة من اإلسهامات من خارج الميزانية
عي في مجموع اإلنفاق، آما يبين ترآزًا مرتفعًا نسبيًا ويصف الجدول حصة متنوعة لإلنفاق اإلقليمي واإلقليمي الفر

  . لإلنفاق في عدد محدود من البلدان وبالتالي انخفاضًا وسيطًا متدنيًا نسبيًا، باستثناء آسيا والمحيط الهادئ في هذا الصدد

آسيا والمحيط  الدول العربية  أفريقيا  
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

أمريكا الالتينية  
 لكاريبيوا

 43.5  60.3 18 28.4  48.8  (%)حصة األقاليم واألقاليم الفرعية من مجموع اإلنفاق 
 72.9  89.6 65.3 94  55.7  (%) بلدان متلقية خمسةحصة أآبر 

 527  202 858 1 158  402  )بآالف الدوالرات (متوسط اإلنفاق لكل بلد
 183  28 202 1 48  43  )تبآالف الدوالرا(اإلنفاق الوسيط لكل بلد 

 34  51 31 10  53  عدد الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في اإلقليم

. إن مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو هو شريك هام في التعاون التقني في األقاليم
،  مع األقاليم٢٠٠٦تعاون التقني، الذي نفذه مرآز تورينو في عام ويقدم الجدول التالي توزيعًا إقليميًا لإلنفاق على ال

  . بآالف دوالرات الواليات المتحدة

 المجموع  فيما بين األقاليم  الدول العربية  أوروبا  آسيا  األمريكتان  أفريقيا

6 268  4 378  4 191  8 863  2 213  5 403  32 658 

 




