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

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 مارس /آذار جنيف، ،341 الدورة

 
 POL السياسات وضع قسم
  اإلنمائي التعاون جزء

 2021شباط/ فبراير  16 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الرابع البند

 ة التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية ياستراتيج
 : خطة التنفيذ2025-2020للفترة 

 

قرار الوتتابع  .2025-2020هذه الوثيقة خطة التنفيذ المرافقة الستراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترة  تعرض
يطلب فيه من المكتب أن الذي ( و2020تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  340مجلس اإلدارة في دورته الذي اتخذه 

( وأن يجري استعراض منتصف 2021)آذار/ مارس  341ويعتمدها في دورته  مجلس اإلدارة هذه الخطة كي يناقشهامثل يقدم 
 . 2023ة التنفيذ في طالمدة لالستراتيجية وخ

ً بطموح المنظمة في واست انتعاش تحقيق راتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية هي وسيلة رئيسية من أجل المضي قدما
. وتسهم استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، ضمن إطار أهداف إعالن 19-متمحور حول اإلنسان من جائحة كوفيد

جل مستقبل العمل والخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، في تحقيق نتائجها السياسية وأهداف مئوية منظمة العمل الدولية من أ
التنمية المستدامة المعنية كما حددها برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية. وتوضح استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل 

نظمة العمل الدولية تحسين فعالية خدماتها المقدمة من أجل التعاون اإلنمائي إلى الدولية وخطة التنفيذ المرافقة لها كيف يمكن لم
 الهيئات المكونة الثالثية في دولها األعضاء.

في الدعائم األربعة  االمطلوب اتخاذه اتيحدد اإلجراءوالحصائل الرئيسية والجداول الزمنية،  يتضمن وتوفر الخطة إطار تنفيذ
الشراكات من أجل اتساق  "2"الخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة؛  "1"وهي:  ،نمائي لمنظمة العمل الدوليةالستراتيجية التعاون اإل

 ية.فالكفاءة ونتائج العمل الالئق والشفا "4"الشراكات من أجل توفير التمويل؛  "3"السياسات؛ 

مجلس اإلدارة عند تنفيذ  اتدير العام أن يراعي إرشادومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يؤيد خطة التنفيذ المقترحة وأن يطلب من الم
   (.15الخطة )انظر مشروع القرار في الفقرة 

  .جميعها األهداف االستراتيجية :الهدف االستراتيجي المعني

  .الدولية العمل منظمة لموارد الفعال واالستخدام الفعالة الدعم خدماتالنتيجة التمكينية جيم:  النتيجة الرئيسية المعنية:
 .الالئق العمل تعزيز أجل من والتأثير المعارف تحسين: 2023-2022 للفترةالنتيجة التمكينية ألف: 

 نعم.: االنعكاسات السياسية

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
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 ال توجد. االنعكاسات المالية:

 نعم. إجراء المتابعة المطلوب:

 والدعم الميداني. إدارة الشراكات الوحدة مصدر الوثيقة:

 ؛ GB.341/PFA/2؛ الوثيقة GB.341/PFA/1؛ الوثيقة GB.340/POL/6 الوثيقة الوثائق ذات الصلة:
 .GB.341/INS/8؛ الوثيقة GB.341/INS/7؛ الوثيقة GB.341/INS/4الوثيقة 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758854.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771439.pdf
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  ًمعلومات أساسية -أوال 

 الستراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية للفترةتعرض هذه الوثيقة خطة التنفيذ المرافقة  .1
تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  340قد وافق في دورته جلس اإلدارة م. وكان 2020-2025
( على االستراتيجية وطلب من المكتب أن يقدم إلى مجلس اإلدارة خطة تنفيذ مرافقة لها كي يناقشها 2020

استعراض منتصف المدة لالستراتيجية وخطة التنفيذ  إضافة إلى (2021)آذار/ مارس  341في دورته  ويعتمدها
 2023.1في 

وهي: مقترحات  ،مجلس اإلدارة في دورته الحالية معروضة علىوينبغي قراءة الخطة باالقتران مع بنود أخرى  .2
على تنفيذ البرنامج والميزانية  19-وانعكاسات كوفيد 2 2023-2022المدير العام للبرنامج والميزانية للفترة 

إضافة  5،إصالح األمم المتحدةعن عملية مستجدات الوآخر  4 وعالم العمل 19-وكوفيد 3 2021-2020لفترة ل
  6.األطراف متعدد النظام ضمن أكبر اتساقإلى مقترحات تهدف إلى تعزيز 

  ًالمالءمة االستراتيجية الستراتيجية التعاون اإلنمائي  -ثانيا 
 لمنظمة العمل الدولية وخطة تنفيذها 

. تعاون إنمائيدون  2030 لعام ال يمكن تحقيق مساهمة منظمة العمل الدولية في برنامج التنمية المستدامة .3
ً كامالً مع السياسة الشاملة لمنظمة العمل الدولية  والتعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية، الذي يتسق اتساقا

ن أجل تحقيق األولويات االستراتيجية لمنظمة هو وسيلة عمل رئيسية مإنما وإطارها البرنامجي ويدعمهما، 
العمل الدولية وتوفير الخدمات إلى الهيئات المكونة الثالثية، وخصوصاً على المستوى الوطني. وتعمل استراتيجية 

على توجيه هذا الجهد، ال سيما عن طريق إنفاذ قرار مؤتمر العمل الدولي  2025-2020التعاون اإلنمائي للفترة 
ً  الدولية العمل لمنظمة الفعال اإلنمائي لتعاونبشأن ا 2018لعام  ، الذي اعتمد في المستدامة التنمية ألهداف دعما

 7.( لمؤتمر العمل الدولي2018) 107الدورة 

 إعالن أحكام تطبيق هو، 2025-2022 للفترة الدولية العمل لمنظمة االستراتيجية للخطةإن الهدف اإلرشادي  .4
والنتائج السياسية الواردة في البرنامج  .اإلنسان محوره يكون ،19-كوفيد جائحة أثر من انتعاش أجل من المئوية

تتسق على  2023-2022وفي مقترحات المدير العام للبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020والميزانية للفترة 
نحو وثيق مع أحكام إعالن المئوية، وتضع معايير منظمة العمل الدولية وهيكلها الثالثي والحوار االجتماعي في 

 نظمة.صميم إجراءات الم

ج المكتب على روتحدد النتائج السياسية لمنظمة العمل الدولية أولويات العمل الالئق المواضيعية للمنظمة. ويد .5
في إطار نتائجه، ملبياً بهذه الطريقة دعوة األمين  المعنيةنحو منتظم غايات أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها 

ع التقدم المحرز ن المكتب من تتب  نحو تحقيق هذه األهداف. وهذا ما يمك   تقدمال تسريع وتيرة العام لألمم المتحدة إلى
في النواحي المتعلقة بالعمل الالئق من أهداف التنمية المستدامة في مجاالت مثل الحد من الفقر والحماية 

لمنشآت وسالسل االجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمالة وحقوق العمل واإلنتاجية والنمو االقتصادي وتنمية ا

 

 .156، الفقرة .POL/PV/340GBالوثيقة   1

 ..1PFA//341GBالوثيقة   2

 ..2PFA//341GBالوثيقة   3

 ..4INS//341GBالوثيقة   4

 ..7INS//341GBالوثيقة   5

 ..8INS//341GBالوثيقة   6

 ، مؤتمر العمل الدولي،ال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامةالتعاون اإلنمائي الفع  قرار بشأن مؤتمر العمل الدولي،   7

  .2018، 107الدورة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_762508.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771439.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
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 حجر باعتبارهالنتائج السياسية على نهج شامل يراعي قضايا الجنسين ومستدام بيئياً: تنطوي  ،ولهذا 8.القيم
 .الطريق قارعة على أحد ترك وعدم أفضل نحو على البناء إلعادة األساس

، جات الهيئات المكونةوقد وضع نشاط منظمة العمل الدولية على المستويين اإلقليمي والقطري في سياق احتيا .6
 وفي األطر اإلقليمية والبرامج القطرية 9 في استنتاجات االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية كما تتجلى
للعمل الالئق. والبرامج القطرية للعمل الالئق مستمدة من أطر األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي المستدام المعنية 

األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية  طللتعاون( وهي متسقة، حسب االقتضاء، مع خط)أطر األمم المتحدة 
. والبرامج القطرية للعمل الالئق هي وسائل رئيسية من أجل توفير خدمات 19-كوفيدأزمة  لمواجهةواالقتصادية 

يدعمها التعاون  منظمة العمل الدولية إلى الهيئات المكونة، بما في ذلك عن طريق برامج ومشاريع وأنشطة
 اإلنمائي والشراكات.

االستراتيجية الشاملة لمنظمة العمل الدولية بشأن تعزيز  العاموبالتالي، يدعم التعاون اإلنمائي في هذا السياق  .7
ً في التزام المكتب بإضفاء تحسينات مستمرة على األداء  10 القدرات المؤسسية للهيئات المكونة ويسهم أيضا

 التنظيمي والتعلم.

مثل قرار االستعراض الشامل للسياسات الذي  ،خطة تنفيذ االستراتيجية هذه األطر المعنية لألمم المتحدة راعيوت .8
واتفاق األمم المتحدة للتمويل، ال سيما فيما ، 2020الصادر في كانون األول/ ديسمبر ويجرى كل أربع سنوات 

مل الدولية مشاركة الهيئات المكونة في عمليات األمم يتعلق بالطرق التي يدعم بها التعاون اإلنمائي لمنظمة الع
 وعلى سبيل المثال، في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. ،المتحدة

، التي تشدد على أهمية الملكية الوطنية والتركيز على النتائج الفع ال وأخيراً، تستمر مبادئ التعاون اإلنمائي .9
في إرشاد التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية. وقد ذك ر  11،لمساءلة المتبادلةوالشراكات الشاملة والشفافية وا

ً  الدولية العمل لمنظمة الفعال اإلنمائي التعاون بشأن القرار ً المستدامة التنمية ألهداف دعما بهذا  ، تذكيراً واضحا
 .2025-2020المبدأ، وهو يدعم استراتيجة التعاون اإلنمائي الالحقة لمنظمة العمل الدولية للفترة 

  ً  إطار التنفيذ - ثالثا

اتخاذ إجراءات في أربعة مجاالت تشكل استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة  الفع ال يتطلب التعاون اإلنمائي .10
الشراكات من أجل اتساق السياسات؛  "2"دمة إلى الهيئات المكونة؛ الخدمات المق "1"وهي:  ،العمل الدولية

ويعرض هذا القسم لمحة  ية.فالكفاءة ونتائج العمل الالئق والشفا "4"الشراكات من أجل توفير التمويل؛  "3"
من المجاالت األربعة، ويحدد كيف ستنفذ مجال عامة عن اإلجراءات االستراتيجية المطلوب اتخاذها ضمن كل 

 للفترة التي أطلقت بموجب خطة العملة عنياالستراتيجية. وتعرض بعض هذه اإلجراءات استمرارية لألنشطة الم
 12.إصالح األمم المتحدة ن، وعالجتها آخر المستجدات ع2019-2020

سية ومن أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التعاون اإلنمائي، يعرض الجدول أدناه الحصائل الرئي .11
أن التعاون اإلنمائي هو وسيلة رئيسية من أجل تنفيذ برنامج عمل  النظر إلىوالجدول الزمني من أجل تحقيقها. وب

منظمة العمل الدولية، سيعتمد رصد خطة التنفيذ، حيثما أمكن ذلك، على أطر النتائج الحالية ويستند إليها. وبالتالي، 
وتتمشى  13 2023-2022شرات في البرنامج والميزانية للفترة النواتج والمؤب تسترشد اإلجراءات والحصائل

، بشأن التقدم المحرز في خطة التنفيذالمقدمة التقارير  يضمن أن  ذلك أن  من شأنحسب مقتضى الحال. ومعها، 
التقارير االستراتيجية المقدمة إلى مجلس اإلدارة عن طريق جملة أمور  لوضع المقرر هيكلال تكمل  وال تكرر

 

مة العمل الدولية في الملحق ظانظر على سبيل المثال موجز العالقات بين غايات أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، والنتائج السياسية لمن  8

 2023-2022ومقترحات برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة  2021-2020الثاني لبرنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة 
 .(GB.341/PFA/1)الوثيقة 

  .ةالمخصص ةااللكترونيصفحة المعلومات عن االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية، يرجى زيارة  لالطالع على  9

 ..9INS//335GB الوثيقة  10

 .تعاون اإلنمائي الفعالة من أجل الالشراكة العالمي  11

 ..7INS//341GBالوثيقة   12

، 2023-2022من أجل النتائج التمكينية في مقترحات البرنامج والميزانية للفترة مقترحة خمسة مؤشرات  تتعلقعلى سبيل المثال،   13

 باستراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية وخطة تنفيذها.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673449.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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التقييم واستعراضات التقييم التوليفي والدراسات الجامعة عن فعالية منظمة  وتقارير، تقرير تنفيذ البرنامج منها
 15.وخطط عمل منظمة العمل الدولية األخرى 14 العمل الدولية في تحقيق نتائج العمل الالئق

االستعراض  عد  . وسي2023وسيقدم استعراض منتصف المدة لالستراتيجية وخطة التنفيذ إلى مجلس اإلدارة في  .12
، مستنداً إلى خبرات الهيئات المكونة حسب مقتضى المقربتعاون وثيق مع المكاتب الميدانية واإلدارات في 

مجلس اإلدارة أن يرصد التقدم المحرز وأن يقدم، ليتيح ومن شأن ذلك أن الحال، وسيتضمن أمثلة ملموسة عنها. 
 نفيذ في النصف الثاني من اإلطار الزمني لالستراتيجية.حسب االقتضاء، اإلرشاد من أجل خطة الت

التعلم الذي سينبثق عن تنفيذ هذه الخطة وعن برامج ومشاريع التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل  ومن شأن درس .13
من  أال يتجز جزءاً ، كما سيكون تقاسمها وممارسات وإدارتها إثراء إنتاج المعارف بدوره يواصلأن الدولية، 
إدارة المعارف الجديدة، مما سيساعد على إبقاء منظمة العمل الدولية منظمة تعلم وابتكار وسرعة  مبادرات
 تحرك.  

سيكون التعاون القوي والشامل  ،. وبالتالي"منظمة العمل الدولية"كامل ويتطلب التعاون اإلنمائي مشاركة  .14
 من أجل تنفيذ الخطة. وتحقيقاً لهذه الغاية، والمستمر على مستوى المكتب بين المكاتب الميدانية والمقر أساسياً 

سيضع المكتب نظاماً فعاالً من أجل تفعيل اإلشراف على خطة التنفيذ ورصدها ووضع التقارير بشأنها، بما في 
الدعم النشط المستمر الذي تقدمه الحكومات  ويتسمذلك خطة إدارة داخلية تحدد المسؤوليات والجداول الزمنية. 

في  اإلنمائيينشركاء الجتماعيون في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، إلى جانب جميع والشركاء اال
 ذو أهمية رئيسية من أجل نجاح االستراتيجية.بأنه منظمة العمل الدولية، 

 لمحة عامة عن اإلجراءات حسب مجال التركيز 

 الخدمات المقدمة إلى الهيئات المكونة - 1مجال التركيز 

 الجدول الزمني الحصائل المقترحاإلجراء 

 خدمات تعاون إنمائي تلبي   1-1
ما تحدد من احتياجات الهيئات 
المكونة الثالثية لتنمية قدراتها 
 استناداً إلى األولويات وخطط 

 .المؤسسيةتنمية القدرات 

إنتاج أدوات إرشاد محدثة بشأن تصميم تدخالت تنمية القدرات، بما في ذلك 
 مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.بالتعاون مع 

 وأدوات تقييم محدثة لمنظمة العمل الدولية، من أجل تحسين  اتوضع منهجي
تقييم نتائج تنمية القدرات وتعزيز التعلم التنظيمي، بما في ذلك بالتعاون مع 

 مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

2021-2023 

 

2021-2025 

تعزيز امتالك الهيئات   1-2
 المكونة لبرامج قطرية للعمل 

الالئق وبرامج ومشاريع تعاون 
 إنمائي قائمة على االحتياجات.

 وتحديث العمليات التنظيمية واإلرشاد واألدوات للبرامج القطرية  تحسين
ات التعاون اإلنمائي بهدف ضمان امتالك الهيئ ومشاريعللعمل الالئق وبرامج 

المكونة لها ومشاركتها في تصميمها وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك عن طريق 
 الحوار االجتماعي.

2021-2023 

 

الفعالة مشاركة الدعم   1-3
لهيئات المكونة لمنظمة العمل ل

 ةبرمجعمليات الالدولية في 
ألمم المتحدة على لوالشراكة 

 المستوى القطري.

التحليل القطري وأدوات استثارة الوعي وبرامج بناء القدرات بشأن  نُهجوضع 
المشترك لألمم المتحدة وأطر األمم المتحدة للتعاون وخطط االستجابة 

 االجتماعية واالقتصادية، ونشرها على الهيئات المكونة في األقاليم الخمسة، 
 العمل الدولية.بما في ذلك بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة 

 لمنظمة العمل الميزة النسبية وأدوات استثارة الوعي بشأن  نُهجوضع 
وبرنامج العمل الالئق، ونشرها على المنسقين المقيمين لألمم المتحدة  الدولية

 وأفرقة األمم المتحدة القطرية.

تقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب في المجاالت السياسية المعنية إلى 
 لهيئات المكونة من أجل مشاركتها في عمليات البرمجة الخاصة باألمم ا

 16.المتحدة على الصعيد القطري

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 
 .ةالمخصص ةااللكتروني صفحةال، يرجى زيارة الجامعةمة االستعراضات التوليفية والدراسات من أجل االطالع على قائ  14

 .2021، التي سيجري تقييمها في 2021-2018منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين الجنسين للفترة عمل خطة أحد األمثلة هو   15

 المتحدة للتعاون حسب البلد، انظر:معلومات بشأن دورات إطار األمم االطالع على من أجل   16

United Nations Sustainable Development Group. 

https://www.ilo.org/eval/synthesis-and-meta/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_645402.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-12/Final-UNSDCF-Implementation-Table-101220_0.pdf
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 على وجه الخصوص إلى ما يلي: 3-1و 2-1و 1-1اإلجراءات المقترحة  تشيرو

  الوثيقة( استراتيجية تنمية القدرات المؤسسية على مستوى منظمة العمل الدوليةGB.335/INS/9؛) 

 زيادة القدرة المؤسسية 17 2023-2022والبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  1-1 الحصيلة :
 قطاع األعمال؛منظمات لمنظمات أصحاب العمل و

 زيادة القدرة المؤسسية 2023-2022والبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  2-1 الحصيلة :
 لمنظمات العمال؛

 زيادة القدرة المؤسسية 2023-2022والبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  3-1 الحصيلة :
 ؛الصمود وقدرتها على إلدارات العمل

 زيادة قدرة الدول األعضاء 2023-2022والبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  3-2 الحصيلة :
 على المشاركة في سياسة استشرافية لمعايير العمل الدولية؛

 ضمان األثر التنظيمي.لالتوجه االستراتيجي و الدور القيادي: تعزيز 2023-2022من البرنامج والميزانية للفترة  1-باء الحصيلة 

 تنمية القدرات تعزيز 1-4
والمبادالت بين النظراء وتوسيع 
نطاقها من أجل تعزيز العمل 
الالئق بين الهيئات المكونة 

والشركاء اآلخرين عبر طرائق 
وشراكات التعاون بين بلدان 
الجنوب والتعاون بين بلدان 
 الجنوب والتعاون المثلث.

 عقد عشر شراكات جديدة لمنظمة العمل الدولية تعزز مبادئ التعاون بين 
 بالتعاون المعني الثاني المستوى الرفيع المتحدة األمم مؤتمربلدان الجنوب و

من أجل دعم تنفيذ النتائج السياسية لمنظمة العمل  18 الجنوب بلدان بين فيما
 الدولية.

ومنهجيات وأدوات جديدة لمنظمة العمل الدولية من أجل زيادة  نُهجوضع 
النتائج واستدامة شراكات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث، وتزويد 

بما في ذلك بالتعاون مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وموظفيها بها، 
 مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

ق عشرين مبادرة من مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب من أجل تنمية إطال
بالتعاون مع القدرات مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولصالحها، 

 مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

 آلية األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت من أجل التعاون المثلث بين بلدان
لمنظمة العمل  الثالثيينشركاء الالجنوب تدمج الممارسات الجيدة من خبرات 

 الدولية في التوجه السياسي على مستوى المنظومة نحو كيانات األمم المتحدة.

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2023 

 على وجه الخصوص إلى ما يلي: 4-1يشير اإلجراء المقترح و

  ؛2023-2022والبرنامج الميزانية للفترة  2021-2020السياسية للبرنامج والميزانية للفترة جميع النتائج 

 األطراف متعدد النظام ضمن الدولية العمل منظمة شراكات تقوية: 2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  4-ألف الحصيلة 
 التنمية أهداف تحقيق بغية عالمية وسياسات نقاشات في عملال مستقبل أجل من اإلنسان حول المتمحور للنهج أكبر دمج أجل من

 المستدامة؛

 نتائج لتحقيق والتعاون السياسات اتساق أجل من الشراكات تعزيز: 2023-2022من البرنامج والميزانية للفترة  4-ألف الحصيلة 
 المستدامة؛ والتنمية الالئق العمل

 اتجل اتساق السياسمن أ شراكات - 2ركيز التمجال 

 الجدول الزمني الحصائل اإلجراء المقترح

تعزيز الميزة النسبية لمنظمة  2-1
العمل الدولية وبرنامج العمل 
الالئق في الشراكات العالمية 
متعددة أصحاب المصلحة 

والتحالفات والشبكات، بما في ذلك 
مع األمم المتحدة على المستويات 

 العالمية واإلقليمية والقطرية. 

منظمة العمل  هاتعقدشراكات متعددة أصحاب المصلحة وتحالفات وشبكات 
 تدمج وتحترم قيمةالدولية أو بمشاركة منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة، 

 معايير العمل الدولية والهيكل الثالثي والحوار االجتماعي دعماً للعمل الالئق.

الدولية في الشراكات األقاليمية تعزيز مشاركة الهيئات المكونة لمنظمة العمل 
إلقليمية واإلقليمية من أجل العمل الالئق مع المنظمات ا قاليموما بين األ
ً  كيانات منظومة األمم المتحدة ومعبينها الفرعية و  .أيضا

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 
 2023-2022تتعلق بمقترحات المدير العام للبرنامج والميزانية للفترة  2023-2022جميع اإلشارات إلى البرنامج والميزانية للفترة   17

 (.GB.341/PFA/1)الوثيقة 

 ./73/291A/RES الوثيقة الجنوب، بلدان بين فيما بالتعاون المعني الثاني المستوى الرفيع المتحدة األمم لمؤتمر الختامية آيرس بوينس وثيقة  18

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
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زيادة التعاون مع المؤسسات  2-2
المالية الدولية بما في ذلك 

مصارف التنمية اإلقليمية متعددة 
األطراف من أجل المزيد من 

االتساق السياسي وسعياً إلى تمويل 
نتائج العمل الالئق على المستوى 

 19.القطري

 عقد ثالثة اتفاقات مؤسسية ذات مواضيع تعزز الدفع قدماً بالعمل الالئق 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات 

 المالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية متعددة األطراف.

  التمويل بشأن مبادرةتحتفظ منظمة العمل الدولية بدورها الريادي في ال
ال سيما المجموعة بشأن  20،بعده وما 19-كوفيد زمن في التنمية أجل من
االستجابة االجتماعية واالقتصادية: الحماية االجتماعية وقضايا الجنسين "

والشباب والصحة والتعليم وحقوق اإلنسان"، وترشد، حسب مقتضى الحال، 
 الدعم االستشاري السياسي على المستويين اإلقليمي والقطري.

2021-2025 

 

 

2021-2023 

 

 تنمية قدرات الهيئات  2-3
المكونة وتعزيز شراكات منظمة 
 العمل الدولية مع الهيئات الفاعلة 
اإلنمائية ضمن إطار مبادرات 
التمويل وأطر التمويل الوطنية 

التي تعزز العمل  21 المتكاملة
 الالئق.

وضع أدوات ومبادرات تنمية القدرات لصالح الهيئات المكونة لمنظمة العمل 
بما في ذلك بالتعاون الدولية وبمشاركتها بشأن التمويل من أجل العمل الالئق، 
 مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

المستوى دعم الحكومات الوطنية والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على 
 القطري في مبادرات التمويل اإلنمائي، بما في ذلك في سياق أطر األمم 
 المتحدة للتعاون وصندوق األمم المتحدة من أجل أهداف التنمية المستدامة.

 وضع نهج وأدوات بمشاركة الهيئات المكونة الثالثية ولصالحها من أجل 
 تكارية.تقييم الفرص والمخاطر عند النظر في آليات تمويل اب

2021-2023 

 
 

2021-2025 
 

 

2021-2023 

زيادة التعاون مع القطاع  2-4
الخاص والجهات الفاعلة األخرى 

غير الحكومية )على غرار 
المنظمات غير الحكومية أو 

الجامعات( بهدف االرتقاء بقدراتها 
ومعارفها وخبراتها سعياً نحو 

تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية 
 بشأن العمل الالئق.

وشبكات أعمال تؤمنها أو شراكات بين القطاعين العام والخاص وتحالفات 
 تسهلها منظمة العمل الدولية من أجل الترويج ألهداف العمل الالئق.

2021-2025 

 على وجه الخصوص إلى ما يلي: 4-2و 3-2و 2-2و 1-2تشير اإلجراءات المقترحة و

 األطراف متعدد النظام ضمن الدولية العمل منظمة شراكات تقوية :2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  4-ألف الحصيلة 
 التنمية أهداف تحقيق بغية عالمية وسياسات نقاشات في العمل مستقبل أجل من اإلنسان حول المتمحور للنهج أكبر دمج أجل من

 المستدامة؛

 نتائج لتحقيق والتعاون السياسات اتساق أجل من الشراكات تعزيز: 2023-2022من البرنامج والميزانية للفترة  4-ألف الحصيلة 
 المستدامة؛ والتنمية الالئق العمل

 جل التمويلمن أ شراكات - 3ركيز التمجال 

 الجدول الزمني الحصائل اإلجراء المقترح

تعزيز دمج التعاون اإلنمائي  3-1
لمنظمة العمل الدولية في برنامج 
عمل منظمة العمل الدولية عن 

طريق حشد موارد تستند بوضوح 
التمويل المحددة في إلى احتياجات 

منظمة العمل الدولية حسب النتيجة 
السياسية أو الموضوع الرئيسي أو 

 البلد/ اإلقليم.

 تنظيم حوارين منهجيين بشأن التمويل بهدف حشد التمويل الطوعي.

 وضع نهج من أجل حمالت مواضيعية محددة الزمن وإطالق حملة واحدة.

2021-2023 

2021-2023 

 
19  ً  من االتساق ضمن النظام متعدد األطراف، قدر أكبرإلى تعزيز  الراميةمقترحات الالعمل الدولي، مكتب انظر أيضا

 .GB.341/INS/8 الوثيقة

  المخصصة لألمم المتحدة. الصفحة االلكترونية من أجل المزيد من المعلومات بشأن هذه المبادرة متعددة أصحاب المصلحة، انظر  20

  المخصصة لألمم المتحدة.  الصفحة االلكترونية من أجل المزيد من المعلومات بشأن أطر التمويل الوطنية المتكاملة، انظر  21

https://www.un.org/ar/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/ar/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/other/integrated-national-financing-frameworks/about-inffs#:~:text=Integrated%20national%20financing%20frameworks%20are,what%20needs%20to%20be%20financed
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/other/integrated-national-financing-frameworks/about-inffs#:~:text=Integrated%20national%20financing%20frameworks%20are,what%20needs%20to%20be%20financed
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 توسيع موارد وطرائق  3-2
التمويل الطوعي من أجل تمويل 
 غير مرصود وتمويل مرصود 

 على نحو طفيف.

تعزيز طرائق ملموسة للتمويل غير المرصود )الميزانية العادية والحساب 
 التكميلي( والتمويل المرصود على نحو طفيف مع شركاء التمويل من أجل 

 أولويات اتفاق التمويل.دعم النتائج السياسية، تمشياً مع 

تطبيق نهج موحد، تحديداً من أجل وضع برامج تعاون إنمائي واسعة 
كن من جذب مساهمات من مما يم   22،ومتكاملة، بما في ذلك البرامج الرائدة

 جانب العديد من شركاء التمويل.

2021-2025 

 

 

2021-2025 

توسيع موارد وشراكات  3-3
 التمويل الطوعي وتنويعها.

أربعة نُهج محددة من أجل حشد التمويل الطوعي ألولويات منظمة وضع 
 23العمل الدولية من األمم المتحدة وموفري التمويل المحليين والقطاع الخاص
والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات تمويل التنمية األخرى على التوالي، 

 ضمن أطر اتفاق األمم المتحدة للتمويل والبرنامج والميزانية.

ع استراتيجيات تمويل من أجل تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق وض
 وأولويات العمل الالئق في أطر األمم المتحدة للتعاون على المستوى القطري.

2021-2023 

 

 

 

2021-2023 

 على وجه الخصوص إلى ما يلي: 3-3و 2-3و 1-3تشير اإلجراءات المقترحة و

  ؛2023-2022والبرنامج والميزانية للفترة  2021-2020والميزانية للفترة جميع النتائج السياسية للبرنامج 

 تعاون إنمائي فعال؛2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  3-الحصيلة جيم : 

 نتائج لتحقيق والتعاون السياسات اتساق أجل من الشراكات تعزيز: 2023-2022من البرنامج والميزانية للفترة  4-ألف الحصيلة 
 المستدامة. والتنمية الالئق العمل

 والشفافيةوالفعالية نتائج العمل الالئق  - 4ركيز التمجال 

 الجدول الزمني الحصائل اإلجراء المقترح

تعزيز إدارة منظمة العمل  4-1
الدولية القائمة على النتائج عن 
طريق تحسين المساءلة والرصد 
ووضع التقارير والشفافية فيما 
يتعلق بطريقة استغالل الموارد 

 وتحقيق النتائج.

وضع وتطبيق نُهج وإرشادات وأدوات محدثة بشأن اإلدارة القائمة على 
 النتائج.

تتماشى بقدر بيانات منظمة العمل الدولية  جعلنظم بهدف العمليات وتحسين ال
 في والتنمية التعاون منظمة في اإلنمائية المساعدة لجنةأكبر مع إرشادات 

 مكعب بيانات معايير ومبادرة شفافية المعونة الدولية و االقتصادي الميدان
 األمم المتحدة.

2021-2023 

 

2021-2023 

التحسين المستمر لألداء  4-2
منظمة العمل والتعلم في التنظيمي 

الدولية، وتوفير خدمات قطرية 
سريعة عن طريق توسيع استخدام 

، وإطالق الموجودةخدمة النماذج 
نماذج جديدة، بما في ذلك تعزيز 
ونشر القدرة على التدخل السريع 
لمنظمة العمل الدولية بمشاركة 

المقر والمكاتب الميدانية والمركز 
 الدولي للتدريب في تورينو.

تنفيذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تحسين المساءلة، باالستناد إلى الدروس 
تقييمات، بما في ذلك عمليات الالمستخلصة والتوصيات المنبثقة عن 

 .األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم شبكةاستعراض الشركاء مثل 

بالشراكات تحسين قدرات موظفي منظمة العمل الدولية في المجاالت المتعلقة 
 وحشد الموارد والتصميم النوعي لبرامج واسعة ومتكاملة وتنفيذها.

إطالق نماذج جديدة أو محسنة لتوفير الخدمات، بهدف ضمان توفير مساعدة 
تقنية مالئمة وفي الوقت المناسب في المجاالت السياسية المعنية على المستوى 

 القطري.

2021-2025 

 

 

2021-2023 

 

2021-2025 

عزيز األداء التنظيمي في ت 4-3
تلبية معايير منظمة العمل الدولية 
 ومعايير األمم المتحدة للمساءلة، 
بما في ذلك عن طريق التعاون 

اإلنمائي، في مجاالت مثل 
 االستدامة البيئية واالجتماعية.

وضع أدوات من أجل تطبيق إطار منظمة العمل الدولية لالستدامة البيئية 
 والمجاالت التقنية. سير األعمالواالجتماعية في عمليات 

2021-2023 

 
 المخصصة.   الصفحة االلكترونية من أجل المزيد من المعلومات بشأن البرامج الرائدة لمنظمة العمل الدولية، انظر  22

 . ,2008Private Partnerships -s Public’Independent Evaluation of ILOILO–18 ,2019انظر أيضاً،   23

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_723530.pdf
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 على وجه الخصوص إلى ما يلي: 3-4و 2-4و 1-4تشير اإلجراءات المقترحة و

 النتائج؛ على القائمة واإلدارة البرمجة نُظم تحسين: 2021-2020من البرنامج والميزانية للفترة  2- جيم الحصيلة 

 مقابل القيمة لزيادة التشغيلية والنُهج والنُظم االستراتيجيات تحسين: 2023-2022من البرنامج والميزانية للفترة  1- جيم الحصيلة 
 .المال

وإطاللة نتائج  نشرتحسين  4-4
منظمة العمل الدولية والميزة 

النسبية لمنظمة العمل الدولية في 
 .الشراكات من أجل العمل الالئق

الستثمار في العمل الالئق أدلة وجيهة لصالح اوضع منظمة العمل الدولية 
 ونشرها.

 تكاليف خدمات منظمة العمل الدولية ونشره.تحديد وضع نهج من أجل 

2021-2023 

 

2021-2023 

 مشروع القرار 

من المدير العام أن يراعي  وطلب GB.341/POL/4أيد مجلس اإلدارة خطة التنفيذ المقترحة في الوثيقة  .15
 مجلس اإلدارة عند تنفيذ الخطة.إرشادات 


