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 إنكليزي  األصل:
 

 البند  الثامن  من  جدول  األعمال

 آخر المستجدات عن إصالح األمم  المتحدة 
 

هذا الموضوع    بشأنالمتعلقة بإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية منذ آخر مناقشة أجراها مجلس اإلدارة    التطورات   هذه الوثيقةتستعرض  
ومشاركة منظمة العمل الدولية    تصف الوثيقة الحالة الراهنة التي آلت إليها عملية إصالح المنظومةو(.  2021مارس    )آذار/  341في دورته  

 خاص على نظام المنّسقين الُمقيمين لألمم المتحدة بعد إصالحه.  زفي هذه العملية، مع تركي 

لناحية مشاركة منظمة العمل الدولية في عملية اإلصالح    االعتبارمجلس اإلدارة مدعو إلى أن يطلب إلى المدير العام أن يأخذ آراءه في  و
عن    جديدتقرير    رفعالعمل الدولية، و   لمنظمة  المكونة قدرات الهيئات  وبناء    الُمقيمين  المنّسقيننظام  المرتبطة ب   في المسائل  ، وال سيماتنفيذهاو

 (. 61 انظر مشروع القرار في الفقرة ((2023نوفمبر  تشرين الثاني/ ) 349في دورته   المتحدةعملية إصالح األمم 

 األهداف االستراتيجية جميعها.  : الهدف االستراتيجي المعني

 هوض بالعمل الالئق. ن معارف موثوقة وشراكات بالغة التأثير من أجل الالنتيجة التمكينية ألف:  النتيجة الرئيسية المعنية:

 نعم.  : االنعكاسات السياسية

   ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 نعم.  إجراء المتابعة المطلوب:

 األطراف. إدارة التعاون متعدد  الوحدة مصدر الوثيقة:

الوثيقة  GB.341/INS/7الوثيقة    الوثائق ذات الصلة: الوثيقة  GB.341/POL/4؛  الوثيقة  GB.340/INS/6؛  الوثيقة  GB.340/INS/18/6؛  ؛ 

GB.343/INS/3/2 الوثيقة ؛GB.335/INS/10 لوثيقة ا؛GB.346/PFA/11  ؛ الوثيقةGB.346/INS/INF/5 . 
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  مقدمة 

الهدف و  1مرَّ حتى اآلن أكثر من أربع سنوات على اإلطالق الرسمي لعملية إعادة هيكلة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. .1
ً كيان  40التعاون والمشاركة بين الكيانات التي يفوق عددها    هيكل  التأكد من أنّ هو   منظومة األمم المتحدة    تضم والتي    ،ا

الحقوق.  بتكاملها وشموليتها واستنادها إلى  تتسمالتي  2030مناسب لغرض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   ،اإلنمائية
لمنظومة   العالميةواإلدارة السديدة  والهيكل اإلقليمي    المقيمين لألمم المتحدة  المنسقيننظام  شهد  ،  بداية إعادة الهيكلةومنذ  

 . في أوج نشاطها اإلصالحتنفيذ عملية أصبحت وإعادة هيكلة  األمم المتحدة
ً مراحل عملية اإلصالح، إدراكمختلف  المشاركة في  في    جهداً المكتب    ولم يألُ  .2  قيم منه ألهمية الحرص على إدراج    ا

، في العمل المتكامل لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية على والهيكل الثالثيمنظمة، بما في ذلك معايير العمل الدولية  ال
وريادي في    فعّال  في هذا الصدد من خالل المشاركة بشكلإلى المكتب    إرشاداته مجلس اإلدارة    وقدمجميع المستويات.  

 2هذه العملية. 
أمام    جّمةتحديات  وبروز  إلى خروج عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن مسارها    ةالمعاكس  التأثيرات  أدتوقد   .3

مين العام لألمم المتحدة، لم نعد نسعى إلى دعم تحقيق أهداف التنمية  ألاوعلى حّد تعبير منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. 
وأزمات الغذاء والطاقة    تي تفّشت في جميع أنحاء العالم ال  19-ائحة كوفيدفج  3نحاول إنقاذها.   إننا  المستدامة فحسب، بل 

قد وضعت المنظومة التي تم إصالحها   ،الوضع في أوكرانيا  تفاقمت من جراءأو  نشأت  واألزمات المالية األخيرة التي  
  المتحدة كيانات األمم  تمّكن    لناحية  سيماال  وبعض الدروس اإليجابية،    استُخِلَصت،  وعلى الرغم من ذلك.  قيد االختبار

 في الواقع   المكتبيبني  و.  المالية  وحشد الموارد  توجيه أنشطتهاوإعادة  تكييف برامجها بسرعة  على  من إثبات قدرتها  
- كوفيد  قتصادي من جائحة االو  للتعافي االجتماعي  المتحدةاستجابة منظومة األمم    إطار  فيالتي اكتسبها    ة تجربالعلى  

ع العالمي بشأن  المسرّ ب  ما يتعلقفي  المتحدةوكاالت األمم    رئيسيين منالشركاء  ال  في صفوف  األمورزمام    لتولي،  194
،  2021سبتمبر    أيلول/في  أطلقه األمين العام لألمم المتحدة  ، الذي  الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل

الوطني،   المستوى  على  لالمتكامل    السياسي العمل  تعزيز    بهدفوتنفيذه  المتحدة    على مستوى  والُمعجَّ األمم  منظومة 
 اإلنمائية.

  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية   إصالححالة  - أوالا 

 الشامل الذي يجري كل أربع سنوات  السياسات استعراض 

التنفيذية من أجل التنميةبشأن  واالجتماعي لألمم المتحدة    لمجلس االقتصاديخالل مناقشة ا .4 في    ، التي جرتاألنشطة 
  باستعراض السياسات الشامل القرار المتعلق  وتنفيذهيكلة ال، قامت الدول األعضاء بتقييم عملية إعادة 2022مايو  أيار/

  وقام بشأن تنفيذ اإلصالح.    التوصياتالمزيد من    وقدمت  5، 2020الذي اعتُمد في عام    ،الذي يجري كل أربع سنوات
بتسليط  (  للتنمية المستدامة  المتحدةدورها كرئيسة لمجموعة األمم    )في إطار  ونائبة األمين العام  المتحدةاألمين العام لألمم  

عمليات من    المستمدةالمعلومات   أنّ  فقد لحظا  6.حتى تاريخه  تحقّقتعلى بعض النجاحات التي    في مالحظاتهما  لضوءا

 
إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة  الجمعية العامة لألمم المتحدة،     1

 . 2018 هيوني حزيران/ 1، 72/279، القرار أجل التنمية التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من 
الوثيقة  GB.332/HL/1  الوثيقةانظر    2  ،GB.335/INS/10 ،  الوثيقة  GB.340/INS/6 ،  الوثيقة  GB.341/INS/7 ،  والوثيقتين لالطالع  GB.338/INS/9  

 . GB.340/INS/6و

 .  " ت[داالقتصادي واالجتماعي ]كما ور للمجلسمالحظات األمين العام للجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية " األمم المتحدة،    3
 . GB.346/PFA/7 لتقييم رفيع المستوى الستجابة منظمة العمل الدولية، انظر الوثيقةا  عن لالّطالع على ملخص .GB.343/INS/3/2 الوثيقة  4

االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من الجمعية العامة لألمم المتحدة،   5
 .2020ديسمبر  كانون األول/ 30 ، 75/233 القرار ، أجل التنمية 

مالحظات نائبة  و" انظر "مالحظات األمين العام للجزء المتعلّق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ]كما ورَدت["     6
عرض تقرير رئيسة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن    -األمين العام للجزء المتعلّق باألنشطة التنفيذية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  

 . " ب التنسيق اإلنمائي ]كما أُِعدَّت لتقديمها[مكت

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/167/21/PDF/N1816721.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/167/21/PDF/N1816721.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/167/21/PDF/N1816721.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/167/21/PDF/N1816721.pdf?OpenElement
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618112.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676209.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758431.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_773042.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738497.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758431.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-05-17/secretary-generals-remarks-ecosoc-segment-operational-activities-for-development%C2%A0-delivered%C2%A0
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822789.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/381/84/PDF/N2038184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/381/84/PDF/N2038184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/381/84/PDF/N2038184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/381/84/PDF/N2038184.pdf?OpenElement
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2022-05-17/deputy-secretary-generals-remarks-the-ecosoc-operational-activities-segment-presentation-of-the-report-of-the-chair-of-the-unsdg-the-development-coordination-office
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2022-05-17/deputy-secretary-generals-remarks-the-ecosoc-operational-activities-segment-presentation-of-the-report-of-the-chair-of-the-unsdg-the-development-coordination-office
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2022-05-17/deputy-secretary-generals-remarks-the-ecosoc-operational-activities-segment-presentation-of-the-report-of-the-chair-of-the-unsdg-the-development-coordination-office
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االستقصائية   والدراسات  أظهرتالتقييم  ً عالي  ىً مستو  قد  لدى    ا الرضا    المتحدة األمم    فَِرق  إزاءعموماً  الحكومات  من 
باتت التي  ً وتعاون  تكامالً أكثر    القطرية  القيادي  وإزاء    ،ا االدور  به  يضطلع  المقيم ولمنّسقالذي  الخطط    نون  دعم  في 

 ذوياألشخاص    إدماجنسبة    ارتفعتكما    ،هم اآلن من النساءقيمين  مالمنّسقين الأكثر من نصف  فواألولويات الوطنية.  
بأكثر من  2021في عام  الكفاءةن ارتفاع مستوى ع الناجمةالمكاسب  زادتوقد . المنّسقين المقيمينمكاتب في اإلعاقة 

في  أمريكي  مليون دوالر    127مقابل    2021مليون دوالر أمريكي في عام    195)  العام السابقب  مقارنةئة  افي الم  50
تحسين    فييساهم  عن البيانات والنتائج،  الخاصة باإلبالغ    UN INFOمنصة    نطاق  وتوسيع  إطالق  كما أنّ (.  2020عام  

ما حدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة )أو  األمم المت  أطرسياق    في  التقدُّم الُمحَرزوالتقارير بشأن    التتبُّعمستويات  
قد أصبحت ،  اً تعقيداإلصالح  أوجه  العناصر الرئيسية لالستعراض اإلقليمي، وهي واحدة من أكثر  و  التعاون(.  يُعرف بأطر

األقران    الدعم بينومجموعات    المشتركةوالتحالفات القائمة على القضايا    التعاون اإلقليمية  منصات   وبدأت.  اآلن  قائمة
ً كما كان الترحيب واسعلدعم البلدان.  أعلى من التناغم والتماسك    ىبمستواإلقليمية من العمل  الموارد    بتمكين تنفيذ أحد ب  ا
 . لدول الجزرية الصغيرة الناميةصالح ا األقطار ل متعددةإنشاء أو تعزيز مكاتب ، أال وهو اإلصالحعناصر  آخر 

الملحوظ الذي أُحِرز، مشيرة إلى أّن بعض المجاالت تحتاج إلى المزيد من   لتقدملأعربت الدول األعضاء عن تقديرها  و .5
الجهات المانحة.    إطاللةتعزيز  و  النتائجوالمحاسبة على    والشفافية  لناحية الكفاءةن  التحسيمواصلة  العمل. وهي تشمل  

الوكاالت الفردية لتقديم الدعم السريع   اتكذلك، فإّن القدرة على االستجابة على المستوى اإلقليمي، التي تعتمد على خبر
 بحاجة إلى التطوير. ما زالت ،والبلدان القطرية المتحدةاألمم  لِفَرق

من االهتمام ما يلي: دور المنسقين المقيمين في مساعدة الحكومات على    اً مزيد  تتطلّبتشمل المجاالت اإلضافية التي  و .6
على   األمم المتحدة مواردبين   واالتساقالتمويل والتنمية؛ تعزيز التعاون في مجال حلول ال؛ وتعزيزهاتوسيع الشراكات 

والمستوى   واألمناإلنساني  بالتنمية  يتعلق  التام؛  فيما  ومنظو  الوفاء  الحكومات  جانب  اإلنمائية من  المتحدة  األمم  مة 
عليها ينص  التي  وال  اتفاق    بااللتزامات  وتمويل  لضمان    سيماالتمويل،    المتحدة األمم    لمنظومةبه    التنبؤيمكن  كاٍف 

ال.  اإلنمائية إلى  كما تدعو  البرامج    لناحية  التقدممن    مزيدإحراز  حاجة  األمم   منظومةلكيانات    القطريةمواءمة وثائق 
العمل    استخداملناحية  و  ،التعاون  أطرمع    اإلنمائيةالمتحدة   المشتركةالمشتركة  أماكن  الخلفية  خدمات وال  والمكاتب 

 متقاسمة على مستوى العالم.  ال
  ، 2021في عام    على اإلطالق  مستوياتها  إلى أعلى   الجهات المانحة الرسميةالمساعدة اإلنمائية الرسمية من  ارتفعت  و .7

،  2020  بعام  مقارنةئة بالقيمة الحقيقية  افي الم  4.4  قدرهاأمريكي على مستوى العالم، بزيادة  مليار دوالر    178.9  فبلغت
 .19-كوفيدأزمة مواجهة في التمويل لمساعدة البلدان النامية إلى زيادة  المتقدمةالبلدان   عمدتحيث 

ألزمات الجيوسياسية، وما  الحالي لسياق  البشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية في    التوقّعاتعلى الرغم من ذلك، فإنَّ  و .8
على  مصدر قلق بالغ،    تشّكل،  الشريكةبلدان  الاالقتصادية في  و  االجتماعية  على مستوى الميزانيةمن متطلّبات  ينجم عنها  

في  استمرار    غرار الاتمويل  القصور  لنظام  الخاصة  لألغراض  االستئماني  والصناديق لصندوق  الُمقيمين  منّسقين 
متكامل.   سياسيفي تقديم دعم    منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةكيانات    لمساعدةالمخصصة  متعددة الشركاء  االستئمانية  

 المنّسقين الُمقيمين نظام    إلىاإلصالح    عن  الناجمةمكاسب الكفاءة  من غير الممكن نقل    هنبأتذكير الدول األعضاء    وتمّ 
على    منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةمساعدة الكيانات الفردية في  ل  تاستُخدمإنَّها    بل،  آنفة الذكر  أو الصناديق االستئمانية

 تنفيذ برامجها. 
للدول    العالميةالمشاركة    تراجعتقد  و.  ض أي تقدم إضافي للخطرقد يُعرِّ   المنّسقين الُمقيمينتمويل نظام  في  القصور  و .9

ً أيض  2022لعام    المحدد  هاوخرجت عن مسار  ، 2021في عام    الخاصة صندوق االستئماني لألغراض  األعضاء في ال .  ا
المساهمات    توّزعت بينمليون دوالر أمريكي،    114  المساهمات في الصندوق  بلغت،  2022سبتمبر    أيلول/من    اً اعتبارو

تبلغ وفي الميزانية.    الملحوظةبكثير من المستويات    أقلّ ئة، وهي  افي الم  1  بنسبةطعة  تالرسوم الُمق  وحصيلة الطوعية  
  2023و  2022  لعامي  المنّسقين المقيميننظام  ب  ةالخاصالتكاليف    تقاسمالعمل الدولية من ترتيب    لمنظمةالسنوية    الحصة 

لمتحدة  منظومة األمم امن كيانات    مباشرة  ُجِمعَت،  مليون دوالر أمريكي  77.5مليون دوالر أمريكي من أصل    4.2  مبلغ
احتساب مليون دوالر أمريكي( بسبب إعادة    4.4)  ةالسنتين السابقفترة    ما كان عليه في م  وهذا المبلغ أدنى .  اإلنمائية

 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وإدراج كيانات جديدة في  الحصص
ة ومتكاملة بشأن قساألساسية لتقديم مشورة متّ مات  والمقبتتمتّع  بعد إصالحها،    ،منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةت  أصبحو .10

اإلطار الشامل    ويُعرضالعالمي واإلقليمي والقطري.    المستوىوهو أحد األهداف الرئيسية لإلصالح على    -السياسات  
"عدم    األولمجال العمل    ويتسممجال عمل.    12  حول  يتمحور الذي  و  " خطتنا المشتركة"   المعنون  في تقرير األمين العام

  ضرورة كما يرد من بين األولويات ما يلي:  .  "، بأهمية خاصة بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية الركب  ترك أحد خلف 
وكلّها مسائل والنهج القائم على الحقوق،    العادل  نتقالواال  والعمالة  المستدامةالحماية االجتماعية  نُظم  تعزيز  زيادة الزخم ل

 . 19-جائحة كوفيد أزمة  برزت إلى الواجهة في ظلّ 

https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
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  تواصل القتصادية،  وا  وقيادتها في عملية خطط االستجابة االجتماعية  تهامشاركإذ تبني على  منظمة العمل الدولية،  و .11
كركيزة   جرى إطالقه ي بشأن الوظائف والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل، الذي  ع العالم دورها الريادي في المسرّ 

منظمة العمل الدولية مع المنظمات الشريكة   تنّسقفي هذا السياق،  ومتكاملة ذات توجه قُطري لتنفيذ خطتنا المشتركة.  
   .متكاملة من أجل تنفيذها في "بلدان رائدة" مختارة سياسيةإلعداد استجابات 

  ا  مشاركة منظمة العمل الدولية في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بعد إصالحها  -   ثانيا

بعد أكثر من أربع سنوات من عمليات اإلصالح الدينامية في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، أصبحت العناصر الرئيسية  .12
الدولية    منظمة، اغتنمت  في موازاة ذلكواآلن.  موجودة  لإلصالح   ً وفق،  أتاحتها عملية اإلصالحالتي    الفرصالعمل   ا
ً حالي  يجري العملومجلس اإلدارة.    لتوصيات يؤّمن ما  مالتعاون،    أطرمع    للعمل الالئق  القطريةمواءمة البرامج    ى عل  ا

ً بدوره فرص أثبتت التحالفات القائمة على القضايا    وقد.  نةوالهيئات المكبرنامج العمل الالئق وأولويات  تبنّي  لتعزيز    ا
  المرتبطة بالعمل معالجة أوجه القصور  من أجل  الوكاالت    ومشتركة بينحلول متكاملة  يجاد  مفيدة إل  المشتركة أنَّها منصة

، وال  19-لجائحة كوفيدفي االستجابة    وخبرتها التقنيةالعمل الدولية    منظمةخلفية االعتراف الواسع بوالية    وعلى الالئق.  
لها الدفع  هي في الموقع األمثل الذي يخوّ   منظمةفإّن ال،  المنشآتطوير  وت  والعمالة الحماية االجتماعية  ب  ما يتعلقفي  سيما

 األمم المتحدة. وفي منظومة في البلدانفي عمليات التخطيط والبرمجة العمل الالئق  برنامج نحو إدماج
ً منظمة العمل الدولية، حيثما يكون ممكناألخرى في ضرورة أن تسعى    الدروس المستفادةيتمثل أحد  و .13  التمتع ، إلى  اً ومفيد  ا

المواضيعية على    موقعٍ ب المجموعات  الهيئات  القطرياإلقليمي و  المستويينمركزي في  النقاش  في    المكونة، وإشراك 
والذي ،  الخاص بأوزبكستان"   2030صندوق رؤية  "   وخير مثال على ذلك هووطرائق التنفيذ.    يةولويات السياساأل  يشأن

فريدة  فرصة    . ويشّكل هذا األمربالتنمية البشريةج المتعلّقة  المعني بالنتائ  الفريقالعمل الدولية في رئاسة    تشارك منظمةت
 بشأن تحديد أولويات الصندوق. المكونةالهيئات من  تبادل اآلراء الُمّطلعة لتسهيل 

المناقشات    وبغية .14 الدولية وموظفيها في  العمل  المتحدة   والعملياتدعم مشاركة مكاتب منظمة  األمم  المتعلقة بمنظومة 
 وتتضمن.  2022أبريل    بشأن اإلصالح في نيسان/  السياسية  إرشاداتهتحديث  على  المكتب  عمل  صالحها،  اإلنمائية بعد إ

ً المذكرة التوجيهية أيض الوثائق المرجعية ذات الصلة، الصادرة عن األمم المتحدة وعن منظمة العمل الدولية، إلى    كافة ا
 لغات.عدة بالمطروحة غالباً سئلة األجانب موقع إلكتروني يحتوي على 

ً تتعاون منظمة العمل الدولية تعاونو .15 العمل  التي تتناول    جوانبالمراعاة  مع فَِرق األمم المتحدة القطرية لضمان    كامالً   ا
ذلك متطلّبات كثيرة على المكاتب القطرية، حيث تتضاعف اجتماعات فَِرق األمم المتحدة    يتأتى عن بشكل عام،  والالئق.  
مدخالت في عمليات األمم المتحدة ووثائقها. وبطبيعة الحال،  الوطلبات تقديم    المنبثقة عنهاومجموعات العمل    القطرية

تُعتبَر هذه المشاركة أسهل في البلدان التي فيها حضور فعلي لمنظمة العمل الدولية، سواء من خالل مكتب قطري أو 
إلى    19-تفشي جائحة كوفيد  خاللاالجتماعات االفتراضية  اد  ى ازديأدّ   هذا وقدمنّسق وطني أو مشروع تعاون إنمائي.  

ً تتواجد فيها تسهيل مشاركة منظمة العمل الدولية في اجتماعات فَِرق األمم المتحدة القطرية في البلدان التي ال    . فعليا
العربية، يُكلَّف   في الدولف.  األقاليمفي هذا الصدد، برزت بعض الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة في العديد من  و .16

من فريق الدعم التقني المعني بالعمل الالئق بالمشاركة في اجتماعات فَِرق األمم المتحدة القطرية في بلدان  اختصاصيون  
في موازاة ذلك،  وولكن لديها منّسق ُمقيم لألمم المتحدة.    ،ال توجد منظمة العمل الدولية  حيثمجلس التعاون الخليجي  

منظمة العمل  تنفّذ  ن من فريق الدعم التقني المعني بالعمل الالئق إلى عّمان وبغداد، حيث  ياثنن  يإيفاد اختصاصي  جرى
برامج   يع اإلتعاون  للمهمة  الدولية  االختصاصيان بصفة  نمائي وحيث  قطريَينمل  الحالتينفي  و.  منسقَين   يُكلَّف،  كلتا 

المجاالت  االختصاصيون   على  خاصتكتسب  التي    التقنيةبناًء  البلدأهمية  في  في المعني  ة  المساهمة  يمكنهم  حيث   ،
 الخاصة باألمم المتحدة.خبرة في آليات التنسيق في الوقت الذي يكتسبون فيه المناقشات الموضوعية 

ً في البلدان التي ال يوجد فيها مكتب قطري لمنظمة العمل الدولية، غالب  اً وتحديدآسيا والمحيط الهادئ،    إقليم  فيو .17 ما   ا
بديل، يشارك مدير م القطري. وكتدبيٍر  المتحدة  األمم  البلد في اجتماعات فريق  الموجود في  اإلنمائي  التعاون  شروع 

تقنيون وأعضاء اختصاصيون  ركعن بُعد. باإلضافة إلى ذلك، يشافي االجتماعات يشارك نائب مدير المكتب اإلقليمي 
 عنيّة بالنتائج التابعة لفريق األمم المتحدة القطري. مختلف المجموعات المأعمال  فريق عمل مشروع التعاون اإلنمائي في  

في اجتماعات فَِرق األمم المتحدة القطرية عن    تشارك منظمة العمل الدوليةغالباً ما  أوروبا وآسيا الوسطى،    إقليمفي  و .18
  اجتماعاتب  يتعلق األمرعند  التقنيين، وال سيما    االختصاصيين، وفي بعض البلدان، عن طريق  الوطنيينطريق المنسقين  

تعيينهم   جرىقيمين التابعين لألمم المتحدة، الذين  مالمجموعات الفرعية المواضيعية. كما أّن الجيل الجديد من المنسقين ال
وما ساعد  يمة. غير المقالوكاالت  بنفس الدرجة بين الوكاالت المقيمة و يميّز، لم يعُد عقب عملية اإلصالحفي المنظومة 
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ً أيض   بدالً إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" على القدرات  تركيز "دليل  هذا التغيير هو  دعم  على    ا
 ألمم المتحدة. قطرية لفَِرق  على وجود من التركيز

الالتينية، وتحديدو .19 أمريكا  الدولية،    اً في  العمل  لمنظمة  فيها مكتب قطري  يوجد  التي ال  البلدان  موظفون الشارك  يفي 
في اجتماعات فَِرق األمم المتحدة    ،موظفو المكتب الوطني أو اإلقليمي المختصبالتعاون اإلنمائي أو    المحليون المعنيون

ً القطرية، وغالب أو   بقيادة أحد الموظفين المكلفين  مل الدوليةمشاركة منظمة العتكون  البلدان،    تلكعن بُعد. وفي بعض    ا
العمل   لمنظمة  أحد المنسقين القطريينأو    مدير  أو نائب فريق الدعم التقني المعني بالعمل الالئقأحد االختصاصيين من  

 .قفريق الدعم التقني المعني بالعمل الالئالعمل الدولية أو مدير  القطري لمنظمةالمدير   إشرافوذلك تحت  ،الدولية

 والعالمية   اآلليات اإلقليمية

ً حاليبشكل جيّد  تعمل    ةمنصات التعاون اإلقليميباتت   .20 وتشارك فيها منظمة العمل الدولية من خالل    األقاليمفي مختلف    ا
اإلقليميين ون المبادرات  فرصة  المنصات  هذه  وتقدمابهم.  والمديرين  العمل    لمنظمةاإلقليمية    والسياسيةالتقنية    لتعزيز 

 تتطلّب قد  المشاركة في هذه اآلليات    أنّ   غير إقليمي.    المتحدة على نطاقوكذلك للمشاركة في عمليات األمم    ، الدولية
ً أحيان ً المكتب أن يكون انتقائي  علىما يفرض ، مواردالكثير من ال ا ً واستراتيجي ا  تعزيز برنامج العمل الالئق. لناحية ا

لناحية تركيزها على    اً أوروبا وآسيا الوسطى خيَر مثاٍل في هذا اإلطار، وتحديد  قليمإل  ةمنصة التعاون اإلقليمي  وتشّكل .21
التحالفات وتأتي  أوكرانيا.  في  الوضع في أوكرانيا واستجابة األمم المتحدة، ال سيما من خالل إطار األمم المتحدة االنتقالي  

القضايا   إطار  المشتركة  القائمة على  التعاونفي  الوسطى    إلقليم  ةاإلقليمي  منصة  لعملية   كنتيجة مباشرةأوروبا وآسيا 
العمل   منظمةكما تنشط الطلب.    بناًء على  المتحدة القطريةاألمم    ِفَرقلالمساعدة اإلقليمية  وتقدم هذه التحالفات    .اإلصالح

ومن النماذج  مناخ.  ال  تغيّرو  والبيئة  واإلحصاءات   والصحة  الحماية االجتماعية  التحالفات التي تُعنى بقضاياالدولية في  
النموذج من خالل هذه التحالفات،  المشتركة بين الوكاالت واتساق السياسات    رسائل تناغم الالناجحة التي برزت لناحية  

 . 19-سياق جائحة كوفيد فيالحماية االجتماعية  مسألةالمتعلق ب
من أصل ستة قائمة على قضايا تحالفات    العمل الدولية في أربعة  منظمةفي إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي، تشارك  و .22

مشتركة: النمو العادل )الذي تُشاِرك المنظمة في قيادته بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
؛ السديدة والمنشآتاإلدارة  التنمية؛  أجل    التمويل من  المتحدة اإلنمائي(؛األمم    برنامجو   التابعة لألمم المتحدة  الكاريبي
من مجموعات العمل المواضيعية اإلقليمية،    مجموعتينفي    فعال  على نحوالعمل الدولية    منظمة  وتشارك.  البشري  الحراك
 والشباب. الجنسينالمساواة بين  بشأن اً وتحديد

طرح حلول مبتكرة وتعزيز التعاون بلمنظمة العمل الدولية  أن تسمح  التحالفات القائمة على القضايا المشتركة    ومن شأن .23
اللجنة االقتصادية  في أفريقيا، تشارك منظمة العمل الدولية، إلى جانب  وعلى مستوى منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.  

 عارفمالدارة  إل  ةريقياألف  منصةال  تأنشأو.  فرقة العمل المعنية بإدارة المعارف، في قيادة  ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة
للبيانات أبابا  اللجنة االقتصاديةتستضيفه    مصدراً  رومن    ،ألفريقيا في أديس  يقّدم  وهو  ،  2022إطالقه في عام    الُمقرَّ

قاعدة البيانات هذه  هدف  تومراكز العمل.  في مختلف    في أي مجال من المجاالت  المتوفرةبشأن المهارات  بيانات آنية  
 الخبرات. وتبادلوالتعاون التواصل الوكاالت على  تعزيز قدرة بشكل أساسي إلى

الشباب إلى عقد مؤتمر قمة   وعمالة  بالمهاراتالمرتبطة  التنسيق    ت جهودفي إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أدّ و .24
 مايو   أيار/  24و  23  في،  واالنتقال إلى العمل الالئق  للشباب  دماج االجتماعياإلو  واكتساب المهاراتتعلم  الإقليمي بشأن  

 المتحدة للسكان وصندوق األمم    اإلنمائي  المتحدةوبرنامج األمم    )اليونيسف(  للطفولة  المتحدةمنظمة األمم    برعاية،  2022
فاستطاعت   ،المكونةهيئاتها    جانب  من  قويةالعمل الدولية من تأمين مشاركة    وتمّكنت منظمةالعمل الدولية.    ومنظمة

 متابعة االلتزامات الوطنية.على لوثيقة الختامية وبالتالي التأثير على ا 
ً الشرق األوسط وشمال أفريقيا أيضمنطقة  في  و .25 ، اعتمد المنتدى الوزاري رفيع المستوى المعني بالحماية االجتماعية، ا

يسمبر  د  في رئاسته منظمة العمل الدولية في كانون األول/وشاركت  الذي نظَّمه التحالف المعني بالحماية االجتماعية  
ً ، إعالن2021 لحماية  الواجب اتباعها في مجال االمبادئ التوجيهية الرئيسية    يحدد  -ل من نوعه في المنطقة  وهو األ  -  ا

السياسات    ،19-االجتماعية في أعقاب جائحة كوفيد الدوليين في  سياسات  و  الوطنيةلالسترشاد بها في صنع  الشركاء 
 المنطقة.

بعد   نشط بشكل    المكتبيشارك  كما   .26 اإلنمائية  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  العالمية  التنسيق  مختلف مجموعات  في 
الرئيسية  والمجموعة    المتحدة للتنمية المستدامةفي اجتماعات رؤساء مجموعة األمم    المدير العام ويشارك  إصالحها.  
ً أيضهيئات فرعية ذات صلة    وثمة.  المتصلة بها   اً وخصوص،  المعني بالتنسيقيذيين  على مستوى مجلس الرؤساء التنف  ا

لمنظومة    وشّكلت خليّة تفكير  2022سبتمبر    حتى أيلول/المدير العام    سهاأّ ترالتي  بالبرامج،    المعنيةاللجنة رفيعة المستوى  
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اللجنة رفيعة المستوى   لعبتكما    7السياسات.   االتساق فياالستراتيجية الرئيسية وتعزيز    المسائللمعالجة    المتحدةاألمم  
  المحلي الناتج    يتخّطى  تقدمتحقيق    من أجل   ،المساهمة على نطاق المنظومة  تعزيزفي    اً مركزي  اً دورالمعنية بالبرامج  

 اإلجمالي.
  2020لى ذلك، تشارك منظمة العمل الدولية في المبادرة الرائدة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة في عام  ضافة إباإل .27

ً نوان "نداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان"، والتي تُعَّد أيضبع ً أساسي  اً عنصر  ا يهدف النداء و.  "خطتنا المشتركة" في    ا
إلى  بالنسبة  ووالتعافي منها.    19-لجائحة كوفيدواالستجابة    2030عام    خطةإلى التركيز على حقوق اإلنسان في تنفيذ  

اإلنسان ومعايير    المتحدة المتعلقة بحقوقبين صكوك األمم    التكاملية  عالقةلا  إلبرازفرصة    إنهاالعمل الدولية،    منظمة
على  المطلوب  و  "خطتنا المشتركة" إليه    دعت الذي    المتجّددالعقد االجتماعي العالمي    إطارالعمل الدولية، بما في ذلك في  

 التعاون. أطر من خالل   القطريالمستوى 
 واألطرال يتجزأ من المعايير    اً الدولية ونظام اإلشراف الخاص بمنظمة العمل الدولية جزءجعل معايير العمل  ل  اً سعيو .28

فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني بالنداء    أعمالفي    بنشاطالدولية لحقوق اإلنسان، تشارك منظمة العمل الدولية  
ً كيان  35  يضمإلى العمل من أجل حقوق اإلنسان، الذي   هذه المشاركة من  هي تثابر على  و  ؛مم المتحدةمن كيانات األ  ا

على    ذلكانطوى  والميدان.  في  الرئيسي و  لى مستوى المقرخالل شبكة معنية بمعايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان ع
مراعاة   المعني بتعميم  صندوقال؛ المشاركة في  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان: تعزيز التعاون مع  ما يلي

والمستشارين المعنيّين    للمنّسقين الُمقيمينالتدريب    تقديم  8للتنمية المستدامة؛   المتحدةالتابع لمجموعة األمم  وحقوق اإلنسان  
العمل الدولية وإطارها المعياري؛ المشاركة في تحليل مشترك بين الوكاالت حول تعميم    منظمةاإلنسان بشأن    بحقوق

  تعاونها العمل الدولية    تواصل منظمة ،  في موازاة ذلكوالتعاون.    وأطر المشتركة    القطرية  حقوق اإلنسان في التحليالت
في الميدان   التعاون والتنمية  ومنظمةاإلنمائي    المتحدةوبرنامج األمم    السامية لحقوق اإلنسان  المتحدةاألمم    مفوضية  مع

التنمية اإلقليمية   مصارفطويل األمد مع    اونتع  إرساء  إلى جانبالتجاري وحقوق اإلنسان،  العمل  بشأن  االقتصادي،  
لمشاريع االستثمارية. في اتطوير وتنفيذ ضمانات بيئية واجتماعية  من أجل  المالية الدولية    والمؤسساتاألطراف    ومتعددة

 بشأن   العمل الدولية، بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لها في تورينو، دعم إعداد تقارير  صل منظمةاتوما  ك
بالنسبة إلى  العمل الدولية    منظمة  فيهيئات اإلشراف  ومالحظات  العمل الدولية    جدوى معايير  ، تشرحمعاييرال  تطبيق

الوطنية. و  أولويات التدريب    يتمالتنمية  الهيئات    الُمقدَّمذلك من خالل  الدولية في    وموظفي منظمة  المكونةإلى  العمل 
 أفريقيا.إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  إقليم في سيماالتعاون، ال  أطرذ فيها تُنفَّ البلدان التي 

"النداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان"،    في تطبيق  المتزايدتعاونها  في سياق  ،  قامت منظمة العمل الدولية،  اً أخير .29
قيادة الركيزة المتعلقة    وتولّتإلى "شبكة األمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية األقليات"    مجدداً   باالنضمام

ألقليات، بالتقاطعية. وقاَد المكتب فرقة عمل ُمكلَّفة بوضع مذكرة إرشادية بشأن التقاطعية والتمييز العنصري وحماية ا
والقرارات الصادرة عن    منظمة العمل الدوليةفي  إلى معايير العمل الدولية ذات الصلة وتقارير هيئات اإلشراف    اً استناد

  جرى الكشف عن هذه المذكرة اإلرشادية منظمة العمل الدولية ومنشوراتها ذات الصلة. و  وصكوكمؤتمر العمل الدولي  
 شاركت فيها،  2022سبتمبر    جلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في أيلول/على هامش دورة م  ةجانبي  خالل فعالية 

 لمنظمة العمل الدولية.  المكونةالهيئات 

 األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة والبرامج القطرية للعمل الالئق  أطر

ً انسجام  تنسجم  ل الالئقواصلت المكاتب القطرية لمنظمة العمل الدولية تطوير برامج قطرية للعم .30 ً وثيق  ا التعاون،   أطرمع    ا
،  2022  عام   األشهر التسعة األولى من خالل  و  2021  عام  . وفي 2019التي أُِعدَّت في عام    المنقحةفي ضوء التوجيهات  

  وإثيوبيا   وإسواتيني  وجمهورية الكونغو الديمقراطية  وبنن  برامج قطرية جديدة للعمل الالئق في بنغالديشتطوير    جرى
 وزمبابوي.  نامتوفي وأوزبكستان والصومال وجمهورية مولدوفا ومدغشقر وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكينيا

  

 
7    " المثال:  الذكاء االصطناعيرطة طريق على نطاق منظومة األمم  اهج استراتيجي وخنانظر على سبيل  القدرات في مجال  "  المتحدة لدعم تنمية 

األمم المتحدة لتحقيق تعليم وتعلُّم شامل ومنصف ومبتكر    نهج استراتيجي على نطاق منظومة" و" استراتيجية منظومة األمم المتحدة بشأن مستقبل العملو" 
 ". للجميع 

  وصندوق األمم المتحدة للسكان   واليونسكو  واليونيسف  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  كلٌّ من المفوضية السامية لحقوق اإلنسانفي الصندوق  يشارك     8
 ة. إلى جانب منظمة العمل الدولي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة

https://unsceb.org/united-nations-system-wide-strategic-approach-and-road-map-supporting-capacity-development
https://unsceb.org/topics/future-work
https://unsceb.org/topics/future-work
https://unsceb.org/topics/future-work
https://unsceb.org/topics/education-and-learning
https://unsceb.org/topics/education-and-learning
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األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية   أطر" الشركاء االجتماعيين في عمليات إعداد    انخراطعلى مستوى    تقدمتم إحراز  و .31
ً ، وفقاألقاليمالمشاركة بين  درجة في  التفاوت  وعلى الرغم. المستدامة"  العمل الدولية،   القطرية لمنظمةلتقارير المكاتب  ا

(؛  2022مايو    أيار/من    اً على مستوى العالم )اعتبار  الناشطةالتعاون    أطرنصف    ىحوالالشركاء االجتماعيون في    شاركَ 
 زيادة هذه النسبة.  وتستمر الجهود في سبيل

في حين  وآخر.  وبلد    بينالتعاون    وأطرفي التحليالت القطرية المشتركة لألمم المتحدة    المكونةتختلف مشاركة الهيئات  و .32
يبدو أّن مشاركة منظمة العمل الدولية على جميع المستويات مع نظام المنسقين المقيمين  ال تزال هناك تحديات كبيرة،  

لم   وإن،  اً عموم  آخذ في التحّسن  والوضعُ مين وفَِرق األمم المتحدة القطرية،  وعي وفهم المنسقين المقي  بفضلثمارها    تأتي
جهود التواصل والتوعية، بما في ذلك التفاعالت اليومية   االستمرار في  ضرورةتبرز    ،بالتاليو.  المرجوةيكن بالوتيرة  

 .اإلنمائيةمنظومة األمم المتحدة المستويات مع   كافةالعمل الدولية على  منظمة يفلموظ
إلى متابعة جهود بناء القدرات، ال سيما على مستوى الشركاء االجتماعيين، وذلك في   هناك ضرورة ، على نحٍو مماثلو .33

ً ، التي تعتبرها أحيانعمليات التخطيط الطويلة والمعقّدة لألمم المتحدة مثالً  بعض المنظمات الشريكة االجتماعية بمثابة   ا
 عبء غير ضروري. 

في غاية الحساسية من الناحية السياسية،   في بعض البلدان،  لك، تُعتبَر عمليات التحليالت القطرية المشتركةلى ذإضافة إ .34
ً تقني  اً طابع  وتكتسيألمم المتحدة  با  هذه التحليالت خاصة  فريق األمم المتحدة القطري على أّن    يشددوبالتالي   في هذه و.  ا

 العملية من خالل مكاتبها القطرية.   لتؤخذ بعين االعتبار في هذه  المكونةئات  الحاالت، تنقل منظمة العمل الدولية آراء الهي
األمم المتحدة للتعاون من أجل   وأطرفي إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، أدت المواءمة بين البرامج القطرية للعمل الالئق  و .35

أكثر   إلى مشاركة  المستدامة  الهيئات    واستنارة  فعاليةالتنمية  الهيئات  المكونةمن جانب  المثال، شاركت  . على سبيل 
في    المكونة سيّان  واألمر  أوزبكستان.  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعاون  المتحدة  األمم  إطار  في  كاملة  مشاركة 

 ارتباطهافي ضوء    ةالمكون وتم االتفاق عليها مع الهيئات    ،أذربيجان حيث نوقِشت أولويات البرنامج القطري للعمل الالئق
إطار   بشأنفي المشاورات  المكونةالمتكامل مع المجاالت ذات األولوية في إطار التعاون. وفي تركيا، شاركت الهيئات 

المساهمات محدودة كانت    بنسق افتراضي،  ولكن بسبب انعقاد االجتماع    .األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
ً نوع  فَِرق األمم المتحدة القطرية وهي تسهيل التبادل المباشر بين  أال  طريقة أخرى ناجحة في أوكرانيا،    . واعتُِمَدتما  ا

 العمل الدولية.  لمنظمةوالشركاء االجتماعيين 
لمنظمة العمل الدولية عن نتائج جيّدة في األرجنتين وبيرو، حيث    المكونةفي أمريكا الالتينية، أسفرت مشاركة الهيئات  و .36

أولويات التنمية   ما يعكسا العمل الالئق في نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة،  برزت قضاي
ً أيض  أّدى هذا التعاونقد  االقتصادية واالجتماعية والبيئية. و من    اً إلى االعتراف بمعايير العمل الدولية باعتبارها جزء  ا

لرصد أهداف التنمية المستدامة    المكونةان وإنشاء آليات مدفوعة بالهيئات  النهوض بحقوق اإلنسباتجاه  االلتزام الوطني  
الحضور السياسي والتقني الوازن لمنظمة العمل الدولية    ولوالاألمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.    وأطر

 .مثل هذه النتائجتحقيق ما كان من الممكن في هذه البلدان ل
المشاركة في    بشأنالعمال  منظمات  منظمات أصحاب العمل وصالح  دورة تدريبية ل  نُظمت،  2022  هيوني  في حزيران/ و .37

من بلدان منطقة المحيط الهادئ. وفي الدول    اً بلد   11المستدامة في  األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية    أطرعمليات  
التعاون   وأطرالعربية، شارك الشركاء االجتماعيون في النقاشات الرامية إلى تحديد أولويات التحليالت القطرية المشتركة  

 الفلسطينية المحتلة. واألرضفي األردن 
البرنامج القطري للعمل الالئق في نيجيريا، الذي شارك فيه مكتب   وضع  في أفريقيا  التي برزت   األمثلة الناجحة  ومن .38

، بما المتحدة وأنشطتهاالعمل الدولية في برامج األمم    لمنظمة  المكونةالهيئات  شاركت    كما  .المنّسق الُمقيم لألمم المتحدة
المؤتمر   مع قيادة  رفيع المستوى  اً حوار  المتحدةلألمم    الُمقيم  المنّسق  استضافوالتنمية المستدامة.    فيها تلك المعنية بأهداف

 .انيجيري نقابات العمال في ؤتمرموالنيجيري  العمالي
ً قطري  تحليالً   44، استعرضت الشبكة المشتركة بين الوكاالت لجهات التنسيق المعنية بحقوق اإلنسان  2021في عام  و .39   ا

الرئيسية    وتظهر  9للتعاون.   اً إطار  40و  اً مشترك الوأنه  النتائج  أنّ على  التحليالت    رغم من  الجديد من    القطرية الجيل 
إلى    تراعي   التعاون  وأطرالمشتركة   التوصيات    إلى  باالستناد،  حّدٍ ماقضايا حقوق اإلنسان  آليات   المستمدةوفرة  من 

 
ً كيان  12  االستعراض  شملو تدعم الشبكة التدخالت االستراتيجية بشأن التنمية المستدامة في إطار "النداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان".     9 من   ا

مراجعة عيّنة من  كما جرت  .  شبكة األمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية األقلياتتضّمن مساهمات تحليلية من  ، وهو يكيانات األمم المتحدة 
المشتركة   القطرية  التحليالت  التي    وأطرالجيل الجديد من  أوائلوإنجازها  تطويرها    رىجالتعاون  النهائية بين    عام  ومنتصف   2019  عام  بصيغتها 

2021 . 

https://www.ohchr.org/en/minorities/un-network-racial-discrimination-and-protection-minorities
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الدولية من بين    منظمةفي  حقوق اإلنسان وهيئات اإلشراف   أّن ذلك ،  جهات أخرى العمل  من    كثيرفي    ال يُترَجم  إاّل 
المشتركة   القطريةمن التحليالت    ئةاالمفي    66  أنّ على الرغم من  و.  ملموسة على صعيد البرامج  فرص  إلىاألحيان  

ً تتناول قضايا حقوق اإلنسان األكثر إلحاح شملها االستعراضالتي  نظام حقوق  المستخلصة منأحدث النتائج  بناًء على ا
 تتناول هذه القضايا التعاون    أطرفقط من األولويات االستراتيجية في    ئةالمافي    40إاّل أّن  ،  المتحدةألمم  في ااإلنسان  
تضمنت ،  على نطاق أضيق  االقتصادية والعمل البرنامجي  السياساتالمتعلقة ب  المشورةوبالنسبة إلى  .  المطلوب  بالشكل

الم  22 المستدامة نواتج ترتبط    أطر ئة من  افي  التنمية  للتعاون من أجل  المتحدة  ً تباطاراألمم  ً وثيق  ا بالتزامات حقوق    ا
إلى آليات حقوق اإلنسان ومعايير العمل الدولية. وهذا يشير إلى اتجاهات إيجابية لناحية   المستندةاإلنسان والتوصيات  

تبرز النواحي التي    مع وجود بعضتعميم معايير العمل الدولية في عمليات التخطيط لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية،  
 . إمكانية كبيرة للتحسينفيها 

 اإلبالغ عن النتائج 

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بعنوان   الوثيقة الصادرة عنملحوظة في  إسهامات  منظمة العمل الدولية  كان ل .40
 المتحدةالنتائج الرئيسية لمساهمة األمم  عن  لمحة عامة  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:    المتحدةقياس مساهمة األمم  " 

"،  19-لجائحة كوفيداالقتصادية  و  في النهوض بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل االستجابة االجتماعية
  تحقّقت النتائج التي  الوثيقة  هذه    وتتضمن.  2022أبريل    نيسان/إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في    ُرفِعَتالتي  

والمساواة   والعمالة  (الصحة  الحماية االجتماعية )بما في ذلك حماية  في مسائل  اً وتحديد  ،العمل الدولية  منظمةبدعم من  
العملالجنسين  بين   في  األساسية  والحقوق  والحوار    الثالثي  والهيكل  واألجور  المهنيتينوالسالمة والصحة    والمبادئ 

 االجتماعي.

العمل   منظمةشاركت  وقد  .  الرقمية  UN INFO  منصة  إطار  في  تعزيز التعاون  من حيث  التقدم  بعضإحراز    تمّ كما   .41

مقدار المساهمة  لقياس    بمؤشرات النتائجقائمة    حيث ُوِضعَت  ،في مجموعة عمل مشتركة بين الوكاالت  بشكل نشطالدولية  
 فَِرق بتصّرف    هذه القائمة. وقد ُوِضعَت  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان   المتحدةمنظومة األمم    على صعيد

المشتركة،   خطط العملوتطوير  المستدامة    للتعاون من أجل التنمية  المتحدة األمم    أطر  إنشاءمن أجل    المتحدة القطريةاألمم  
أُ  ً أيض  ضيفَتكما  ً ترتبط ارتباطو  الالئق  بالعمل  تتعلقعلى مؤشرات  القائمة    تحتويو.  UN INFOمنصة  إلى    ا ً وثيق  ا   ا

  على   يساعدومن شأن ذلك أن  .  2023-2022العمل الدولية للفترة    منظمةبرنامج وميزانية  الواردة في    نتائجالبمؤشرات  
 .المتحدةعلى نطاق منظومة األمم عملية الرصد واإلبالغ عن التقدُّم المحرز في مجال العمل الالئق  وتسهيل ترشيد

ائج على المستوى لإلبالغ عن األنشطة والنت  للبيانات المطلوبة  تحليالً العمل الدولية    منظمةلى ذلك، أجرت  باإلضافة إ .42
  اً البيني اعتبار العمل    تسهيلالداخلية و  القطرية البرمجة    نُظم  إعادة النظر في ، بهدف  UN INFOمنصة  من خالل    القطري

 . 2025-2024 الفترة من

 القدرات والشراكات وحشد الموارد 

في التعديل األخير الذي أجرته مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة على    نشط  بشكلمنظمة العمل الدولية    شاركت .43
التنمية والتغيير السياسي المرتبط بأهداف المحفّزة في مجال  نتائج  التوجيهاتها بشأن البرامج المشتركة من أجل تشجيع  

ً وفقوالتنمية المستدامة.     ومستندة  التعاون  أطرعلى نتائج    مرتِكزةالبرامج المشتركة  تكون  لتوجيهات، ينبغي أن  هذه ال  ا
ينبغي تقاسم المخاطر. ومن  لمنظمات  تمكين اشاركة، مع  مالنسبية لواحدة أو أكثر من منظمات األمم المتحدة ال  الِميزإلى  

أن تكون منسجمة مع إطار    على،  اإلدارة السديدة والتنظيمللبرامج المشتركة أن تعتمد ترتيبات واضحة وعملية لناحية  
التوجيهات الُمعدَّلة خطوة إلى األمام بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية، إذ يُشار    وتشّكلاإلدارة والمساءلة واتفاق التمويل.  

لتنفيذ البرامج المشتركة. وتتضّمن   محتملينالعمال على وجه التحديد كشركاء  منظمات  وإلى منظمات أصحاب العمل  
ً التوجيهات اعتراف ز  ا المعاهدات المرتبطة بها لناحية تصميم البرامج  بدور  بالوالية المعيارية لمنظمة العمل الدولية و  اً معزَّ

ً أساس  يوفّرالمشتركة وتنفيذها. وهذا   ً متين  ا لمنظمة العمل الدولية في جهود التخطيط   المكونةلهيئات  لتعزيز مشاركة ا  ا
 والبرمجة القطرية على مستوى األمم المتحدة.

شّكلت مساهمات منظومة األمم فقد  في منظمة العمل الدولية.  جهات مساهمة  أكبر ثالث    بين  األمم المتحدة من  تبقىو .44
 المتوسط   يتخّطىما    - مليون دوالر أمريكي    46.2، إذ بلغت  2021في عام    المخصصة من الموارد  المتحدة أكبر مصدر  

ل خالل السنوات األربع الماضية بنحو   من    اً متزايد  اً عددحافظة األمم المتحدة  وتشهد  مليون دوالر أمريكي.    15الُمسجَّ
لة من خالل الصناديق االستئمانية  المساهمات المشترك وفي الشركاء.    متعددةة بين الوكاالت والبرامج المشتركة الُمموَّ

 فرصوتعزيز    الحماية االجتماعيةو  19-مبادرات االستجابة لجائحة كوفيدتمويل  المساهمات  من هذه    كان الهدفالغالب،  
شملت هذه  كما  العمل.  نوعية  المسائل المرتبطة ب و  رةوالهج  واالقتصاد األخضر  وتنمية المهارات  المنشآتودعم    العمل

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2022/2022-UNSDG-Chair-Report-Annex3-System-Wide-results-Advanced-unedited-version.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2022/2022-UNSDG-Chair-Report-Annex3-System-Wide-results-Advanced-unedited-version.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2022/2022-UNSDG-Chair-Report-Annex3-System-Wide-results-Advanced-unedited-version.pdf
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البشرية/ المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة  األمم  برنامج  مع  التعاون  واليونيسف   اإليدز  الشراكات 
  جرى استخدام ،  2021وفي عام  والمنظمة الدولية للهجرة، من بين جهات أخرى.    والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

استئمانية   واليمن.    متعددةصناديق  وليبيريا  ولبنان  أفغانستان  في  األمم    تقدم  حِرزَ وأُ الشركاء  برنامج  الشراكة مع  في 
إلى   االنتقالمسارات  دعم  أجل    منبرنامج عالمي مشترك  إطالق  المتحدة اإلنمائي في سياق "إطار العمل المشترك"، مع  

 . السمة المنظمة
المخّصصة لمنظمة العمل الدولية من خالل األموال  المساهمات  ئة من  افي الم  14.5تّم استالم  ،  2021من عام    اً اعتبارو .45

ً وذلك انسجامالمجّمعة عبر الصناديق االستئمانية متعددة الشركاء وشراكات التمويل المباشرة بين الوكاالت،    نسبة ال  مع  ا
الصناديق االستئمانية وئة بموجب اتفاق التمويل ألعضاء منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.  افي الم  15  البالغة المستهدفة و

، حيث تمَّ  أساسي لشراكات منظمة العمل الدولية مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةركن  بمثابة  هي    الشركاءمتعددة  
. وفي الفترة األخيرة، تحّولت مشاركة منظمة العمل الدولية نحو إنشاء نوافذ الصناديق  2016منذ عام    هامن  47إنشاء  

التابع لألمم المتحدة ومكتب    ةاإلنمائياألنشطة  االستئمانية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع مكتب تنسيق  
 الصندوق االستئماني متعدد الشركاء.

 لمنظمة العمل الدولية على المستوى القطري المكونة في مشاركة الهيئات االتجاهات آخر 

لمنظمة العمل الدولية في نظام المنسقين   المكونةموقع الهيئات  تثبيت  ملحوظ لناحية    تقدمفي سياق عملية اإلصالح، أُحِرَز   .46
التعاون مع ب  يكلّفان الهيئات المكونةكالهما  والتوصيف الوظيفي للمنسقين المقيمين    ةإطار اإلدارة والمساءل ف  .المقيمين

ولكن،   10عن المجتمع المدني. متمايزة مجموعات  التشاور معها باعتبارها والشركاء االجتماعيين لمنظمة العمل الدولية 
أنه ما   إالّ ،  نقابات العمالفي صفوف    اً عموم  منظومة األمم المتحدةإصالح  مسألة  حول  الوعي  وعلى الرغم من ازدياد  

األمم المتحدة للتعاون    أطر ذلك    األمم المتحدة على المستوى القطري، بما في  آلياتبوعي العمال  زال باإلمكان تعزيز  
في بعض البلدان، ما زالت التحديات قائمة لناحية اإلدماج الكامل و.  هاوزيادة مشاركتهم في   ،من أجل التنمية المستدامة

العمالوالسريع والمبكر   لناحية    أطرفي عمليات    لنقابات  المستدامة، أو  التنمية  للتعاون من أجل  المتحدة  إدماج  األمم 
التنفيذ الكامل إلطار اإلدارة  دعم  إلى    تدعو الحاجة في هذا السياق،  و.  يتم التشاور معها  حينماتها في الوثائق النهائية  إسها

  .ضمن خانة المجتمع المدني العمالنقابات  المتحدة القطريةن وفَِرق األمم ون المقيموالمنسق  بحيث ال يدرجوالمساءلة، 
ين المقيمين والتواصل معهم من أجل تمكين  قأن يضاعف المكتب جهوده في بناء قدرات المنسيؤّكد ذلك على ضرورة  و .47

وثائق   يتمثل في  مبتكر وناجح  هناك تدبير  ، في هذا اإلطارو.  في األنشطة على نحو فعالالمشاركة    على  المكونةالهيئات  
، في  نقابات العمال  أعّدتهاالتي    ،التعاون  وأطرالمشتركة    القطريةالتحليالت    بشأن  األدلّةالقائمة على    المواقف السياسية
المثالالفلبين والمغرب   بالعمالنشطة  األمن مكتب    ، بدعمٍ على سبيل  ً أيض  هذا األخيريعمل  و.  الخاصة    وضع   على  ا

نقابات  مشاركةب المعتمدة حديثاً فيما يتعلق الجيدةوالممارسات  المستخلصةالدروس  يتناول كتيّباللمسات األخيرة على 
 النتائج.  إعالمية باالستناد إلىمواد  إعداد ، كما يعمل على التعاون  أطرفي  العمال

منظمات    دور المنسقين المقيمين لألمم المتحدة وفَِرق األمم المتحدة القطرية بشأن    في صفوفالوعي والفهم  ازداد  كما   .48
التحسين. كما    يحتمل  زالغير أّن هذا المجال ما  األعمال التجارية ووظائفها وقيمتها المضافة،  قطاعات  أصحاب العمل و

ً أكثر نجاح  تُعَدّ   المتحدةألمم  ا  للتعاون معاستراتيجيات واضحة    تعتمدالعمل الدولية التي  أّن مكاتب منظمة     استقطابفي    ا
االجتماعيين.   كثيرة،في  والشركاء  األمم    تفّضل  حاالت  خالل    المتحدةوكاالت  من  لألمم   االتفاقالمشاركة  العالمي 

مع   مباشرةاألخرى أو    المخصصة من خالل شبكات األعمال  و  -  القطاع الخاص   الدخول إلىنقطة    يُعتبرالذي    - المتحدة
االجتماعية.  إطار  في    الكبرىوالشركات    ةالجنسي  متعددة  المنشآت المسؤولية  زالت  مبادرات  أصحاب وما  منتديات 
متالتي  - المتعددين  المصلحة  همفي نالشركاء االستراتيجيين غير الحكوميين، بم للتعاون معرئيسية  منصةلتوفير  ُصّمِ

 بالكامل. مستغلةغير  -ن يالشركاء االجتماعي

ً لية أيضوتُظِهر التجربة األو .49  التمثيليةومستوياتها    األعمال التجارية قطاعات  منظمات أصحاب العمل ول  القدرات العامةأّن    ا
ً انفتاح وكاالت األمم المتحدة وفهمها، غالبإضافة إلى    قيادتها والتزامها،ووقوة   عناصر أساسية لنجاح جهود تشّكل  ما    ا

األعمال التجارية لتوسيع تعاونها مع  قطاعات  متاحة أمام منظمات أصحاب العمل و  الفرصتزال    التعاون. ومع ذلك، ال
،  األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة  أطرفي إعداد    أبرزدور  ب  واالضطالع  ،فَِرق األمم المتحدة القطرية

  التعاون   أطرفي  االقتصادي  التحّول  عناصر    كما أنّ .  على المستوى الوطنيوبالتالي تحقيق أولويات التنمية المستدامة  
 األعمال التجارية. قطاعات البرنامج السياسي لمنظمات أصحاب العمل ومع  خاصبوجه تتماشى 
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يتمثل  :  أمرينتظهر  حها على المستوى القطري  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بعد إصال  إطارفي  المكتسبة  التجربة  و .50
أما   ؛تورينو، بالتعاون مع مركز  المكونة  الهيئات  قدرات  لبناء  والمستدامةالثابتة  الجهود    ضرورة مواصلة  فياألول  
على  العمل الدولية و  منظمةعلى    القطرية  المتحدةاألمم    وفَِرق  المتحدةلألمم    المنسقين المقيمين  إطالع   فيكمن فيالثاني  

به  دور  ال تضطلع  تأتي    المكونة  هاهيئاتالذي  الهيئات  حتى  بعد في    المكونةمشاركة  اإلنمائية  المتحدة  األمم  منظومة 
من استراتيجية التعاون اإلنمائي   يتجزأال    اً اآلن جزء  المكونةالهيئات  بناء قدرات    أصبح،  لذا.  ، بنتائج أفضلإصالحها

 في أنشطة المكتب   الُمحَرز  التقدمرصد    العمل بشكل مستمّر على  ويجري،  2025-2020  للفترة  العمل الدولية  مةظلمن
 . بمجملها

المثال،  ف.  الجانبينبشأن هذين  أنشطته  توسيع نطاق  بالتالي على    المكتبعمل  و .51 الشرقية على سبيل   ارتفعَ في أوروبا 
في إصالح منظومة األمم  بشكل أكبر  المشاركة  أعربوا عن رغبتهم في    الذينالشركاء االجتماعيين    جانب  الطلب من

المنّسقين الُمقيمين   جانب  منكذلك  األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، و   أطر   في آلياتالمتحدة اإلنمائية و
ندوة    جرى تنظيم،  وعليهلالئق.  زيادة فهمهم لبرنامج العمل ا  من أجللألمم المتحدة ومكتب التنسيق اإلنمائي اإلقليمي  

في اإلقليم الفرعي ألوروبا   2021سبتمبر    أيلول/  24إلى    8من  لشركاء االجتماعيين،  صالح اتدريبية عبر اإلنترنت ل
مكتب  ممثلي  مع    جلسةبالتعاون مع مركز تورينو. وفي وقت الحق، عقدت منظمة العمل الدولية    ،الشرقية وآسيا الوسطى

الخاصة    نشطةاألمديرو مكتب  خاللها    قدممن المنسقين المقيمين لألمم المتحدة،  منسقاً    18اإلقليمي والتنسيق اإلنمائي  
 . العمالمنظمات وأصحاب العمل  منظماتمع  أبرز مستجّدات العمل الخاصة بالعمالنشطة األ مكتب و العمل بأصحاب

التحليالت   بشأنقدرات  الأنشطة بناء  نفّذ  الدعم التقني والخاصة بالعمال  نشطة  األمكتب    قدم ،  2022و  2021  عامي  فيو .52
إضافة إلى ذلك، وبالتعاون   11. ةالخمس  األقاليمضمن    اً بلد   20في    نقابات العمالصالح  لالتعاون    وأطرالقطرية المشتركة  

  أطر   بشأنإلكترونية ذاتية التوجيه    تعليميةدورة    وتقديمبإعداد    بالعمال  الخاصة   األنشطة  مكتبمع مركز تورينو، قام  
العمالمن  مسؤوالً    150أكثر من    الدورةهذه  شارك في  ووالعمل الالئق.    التعاون يساعدهم على تحديد    مام،  نقابات 

وتحديد في أطر التعاون  مشاركة  لونقاط الدخول الرئيسية ل  منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةالعناصر الرئيسية إلصالح  
 بالعمال  الخاصة األنشطة مكتبتعاون كما . البرامج القطرية للعمل الالئق، بما في ذلك من خالل المقابلة لهالويات األو

  عام   برنامج  إزاء  العمالنقابات  وعمل  عالمية بشأن سياسة  إقليمية وأكاديميات رقمية  وإطالق    إلنشاء  تورينومع مركز  
 وأهداف التنمية المستدامة. 2030

تطوير القدرات وتسهيل مشاركة أصحاب العمل في عمليات التخطيط الخاصة باألمم المتحدة وتعزيز العالقة إلى    اً سعيو .53
تنمية القدرات  تُعنى بنشطة  األسلسلة من    الخاصة بأصحاب العملنشطة  األمكتب    نفّذمع فَِرق األمم المتحدة القطرية،  

األعمال  قطاعات  منظمات أصحاب العمل وفي أوساط  الوعي  نشر    من تتراوح هذه البرامج  وى القطري.  على المستو
إطالق أو تسهيل الحوار مع المنسقين المقيمين إلى    وصوالً   ،التعاون  وأطرالتجارية بشأن التحليالت القطرية المشتركة  
لتحليالت القطرية المشتركة لإسهامات  لوضع  تقديم الدعم التقني  ب  ، مروراً لألمم المتحدة وفَِرق األمم المتحدة القطرية

الخاصة  نشطة  األبنغالديش والهند وباكستان، حيث ساعد مكتب    في هذا السياق،   األمثلة البارزةومن  التعاون.    وأطر
إلى فَِرق  في تشكيل تحالفات على مستوى القطاع الخاص للمشاركة في عملية التخطيط وتقديم تقارير    بأصحاب العمل

مساحة حوار   على استحداثفي لبنان وبيرو، ساعدت منظمة العمل الدولية  وأولويات العمل.    بشأناألمم المتحدة القطرية  
الهيئات   إقليم    المكونةبين  المتحدة. وفي  لألمم  الُمقيم  الهادئ،  آسيا ووالمنّسق  جمعت   إعالميةجلسات    نُظمتالمحيط 

األعمال التجارية.  قطاعات  في دول جنوب شرق آسيا ومنظمات أصحاب العمل والعمل    أصحابأعضاء رابطة اتحاد  
الدولية دور  منظمة، لعبت  المتحدةفي جمهورية تنزانيا  و من    بمشاركة نِشطة،  التعاونإطار    وضعفي    اً بارز  اً العمل 

  تورينو مع مركز    بأصحاب العملالخاصة  نشطة  األمكتب    تعاونفي آسيا الوسطى،  ورابطة أصحاب العمل التنزانيين.  
 بشأن برامج تدريبية ثالثية األطراف    من أجل تنفيذالعمل الدولية والمكاتب الميدانية    مقر منظمةذات الصلة في  واألقسام  

اجتماعات   بتنظيمالمكتب    قام ،  وفي أعقاب هذه الدورة التدريبية.  المتحدةاألمم  منظومة  أهداف التنمية المستدامة وإصالح  
 في كازاخستان وجورجيا. والمنسقين المقيمينالشركاء االجتماعيين بين 

على المشاركة في مختلف   المكونةمركز تورينو عدة دورات بالتعاون مع المكتب من أجل تعزيز قدرة الهيئات  نفّذكما  .54
ألمم المتحدة"، وهو ا  آلياتصوت الشركاء االجتماعيين في    إسماع( " 1جوانب إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية: )

بلدان الكاريبي الناطقة في بعض  أمريكا الالتينية،  في    جرى اقتراحه   ،برنامج تدريبي يعتمد نهج التعلُّم بين بلدان الجنوب
في  المنشآت تساهم( "األعمال التجارية والعمل الالئق: كيف 2آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية؛ )في ، واإلنكليزيةباللغة 

 
ليا، ناميبيا، نيجيريا،  منغوالمغرب،  الجزائر، أذربيجان، بنن، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بوتسوانا، الكاميرون، كولومبيا، غانا، ليبيا، مدغشقر،    11

 زامبيا. فيتنام، الفلبين، سيراليون، ترينيداد وتوباغو، أوكرانيا،  
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"تمويل    بشأنأربع حصص  دورة من  (  3عبر اإلنترنت؛ )للجميع  مفتوحة    مكثّفةتحقيق العمل الالئق للجميع"، وهي دورة  
 العمل الالئق".

ً   يجري العملو .55 على تحديث أداة دعم التعلُّم الرئيسية في منظمة العمل الدولية، وهي "منصة موارد العمل الالئق    حاليا
أحدث البيانات والتحليالت  وإضافة    ،2023-2022مع البرنامج والميزانية للفترة  لمواءمتها  من أجل التنمية المستدامة"،  

 . 19-والتوجيهات السياسية بشأن االستجابة لجائحة كوفيد

 المسائل التشغيلية 

من خالل "مجموعة االبتكارات التجارية".    من أجل اإلصالحفي برنامج الكفاءة    اً شاركت منظمة العمل الدولية أيض .56
 المكاتب الخلفية المشتركة/ "  2" ؛  على مستوى العالم  الخدمات المشتركة"  1" المجموعة خمسة مسارات عمل:  تعتمد  و

" 5" أماكن العمل المشتركة؛  "  4" استراتيجية العمليات التجارية؛  "  3" المحلي؛  المشتركة على المستوى    اتمراكز الخدم
  عن في مسار العمل المتعلق باستراتيجية العمليات التجارية، بلغت المكاسب الُمبلَّغ عنها والناتجة  واالعتراف المتبادل.  

مليون    195و   ،2020مليون دوالر أمريكي في عام    127ارتفاع مستوى الكفاءة في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  
فعاليتها، ومستوى كفاءتها    سعيها من أجل رفعفي  منظمة العمل الدولية  تثابر  . كذلك،  2021دوالر أمريكي في عام  

  تقدماً على سبيل المثال، أحرزت منظمة العمل الدولية  و .  ةاإلنمائياألنشطة  نتائجها إلى مكتب تنسيق  وهي تقّدم تقارير ب
ً فعليموقع عملها    تتشاركباتت    وهيلناحية أماكن العمل المشتركة،     اً اعتبار . وفي عدد كبير من البلدان  مع كيانات أخرى  ا

مع كيان آخر    التي أّجرتها  األماكنمن    ئةاالمفي    30  العمل الدولية   تقاسمت منظمة،  2022يناير    كانون الثاني/  1من  
 .المتحدةتابع لألمم 

عن الممارسات  بالتخليالمرتبطة تكاليف الأقل من   المحتملةالوفورات  تبقى، المقترحةولكن، في بعض مسارات العمل   .57
للتكاليف والعوائد  تحليالت    وسيجريتحقيق الكفاءة،  بذل كل جهوده في مسار  المكتب    سيواصل والنُظم الحالية. لذلك،  

 العمل الدولية.  منظمةبالفعل وفورات من منظور   ققستُحا إذا كانت التغييرات مّ للتأّكد م
المنسقون   يقدم"إطار اإلدارة والمساءلة" والذي يقضي بأن    الوارد ضمنمنظمة العمل الدولية العمل على الشرط    وتواصل .58

تقييم أداء أعضاء منظمة العمل الدولية في فَِرق األمم المتحدة القطرية.  في إطار  المقيمون لألمم المتحدة إسهامات رسمية  
 . 2023 عام فيالجديد  العمل بالنظام ، على أن يبدأ 12سيتطلب ذلك تعديل النظام األساسي للموظفينو

في  حصل  كما  يجري اختيار بعض موظفي منظمة العمل الدولية لتكليفهم بمهام المنّسقين الُمقيمين لألمم المتحدة،  كما   .59
نافذمؤخراً   ناميبيا القرار  أربعة من  2022ديسمبر    من كانون األول/  اً اعتبار  اً ، حيث يصبح  إلى ذلك، بات  . إضافة 

 تولّي مهام المنّسقين الُمقيمين. اآلن من عملية ل مختلفة موظفي منظمة العمل الدولية في مراح
دورة  " للمشاركة في  الميدانية    هامختارين من مكاتبتعتمد منظمة العمل الدولية ممارسة راسخة تتمثل في إيفاد مديرين  و .60

موظفي كبار  كلية     منتنظيمٍ ب   ،المتحدة" األمم    المخصص لكبار موظفيبرنامج  ال" و  المتحدة" لألمم    الِفَرق القطرية قيادة  
من جراء  قيود على السفر  الفرض    بسبب  2021و  2020  عامي  هذه البرامج في  تنفيذ  توقف وقد  .  منظومة األمم المتحدة

 . 2022في عام   لكن من المتوقع أن تُستأنفو جائحة كوفيد

 مشروع القرار 

 إّن مجلس اإلدارة: .61

بالوضع الحالي إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، ودعا المدير العام إلى مراعاة اآلراء التي    اا علمأحاط   (أ)
دعم   بشأنو  ،مشاركة منظمة العمل الدولية المستمرة في اإلصالح وتنفيذه  بشأنعنها مجلس اإلدارة    أعرب

جل التنمية المستدامة والتحليالت القطرية األمم المتحدة للتعاون من أ  أطرالثالثية للمشاركة في    المكونةالهيئات  
 المشتركة؛ 

آخر بشأن عملية إصالح األمم المتحدة والتدابير التي اتّخذها المكتب في    اا المدير العام أن يرفع تقرير  منطلب   ( ب)
 (. 2023نوفمبر  تشرين الثاني/ -تشرين األول/ أكتوبر ) 349 تهدور
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