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  مكتب العمل الدولي GB.297/PFA/2/2: الوثيقة
 297: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦نوفبر / تشرین الثانيجنيف، 

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

من أجل اتخاذ قرار
 

 األعمال جدول من يالثان البند

 :عمليات التقييم

 تقييم مستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية  )ب(
 من أجل االستثمار آثيف العمالة 

 مقدمة -أوًال 
إلى دعم الدول األعضاء في إدماج شواغل ة الستراتيجيتها الرامية يقييم تنفيذ منظمة العمل الدولیحلل هذا الت .١

العمالة والسياسة االجتماعية في إطار سياسات االستثمار العام والخاص في قطاع الهياآل األساسية والبناء، 
ویشار إلى . ٢١-ب٢من أجل النتيجة مع مراعاة السمات الخاصة لالستراتيجية العملية لمنظمة العمل الدولية 

وتتلقى تقنيًا الدعم في المقام األول من قطاع . هذه االستراتيجية بوصفها استراتيجية االستثمار آثيف العمالة
 . العمالة ومن المكاتب دون اإلقليمية ومن وحدتين تقنيتين إقليميتين موجودتين في هراري وبانكوك

إطار التقييم في منظمة العمل الدولية، الذي أیده مجلس اإلدارة في تشرین وقد أجري التقييم بما یتمشى مع  .٢
ووفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل ). GB.294/8/1(Rev.)الوثيقة  (٢٠٠٥نوفمبر / الثاني

وأجري التقييم . ٢م على عاتق وحدة التقييةاالستقاللية والمصداقية والشفافية، آانت المسؤولية عن التقييم واقع
وتألف الفریق المعني بالتقييم من مقّيم خارجي آبير ومن . ٢٠٠٥ -٢٠٠٠ وشمل الفترة ٢٠٠٦في أواسط عام 

 .  وليس ألي منهما صالت باالستراتيجية،موظف من وحدة التقييم في منظمة العمل الدولية

شاریع مختارة ووثائق برنامجية استعراض نظري لم: وقد استمدت المعلومات من أربعة مصادر رئيسية هي .٣
ودراسات تقييم سابقة؛ مقابالت على صعيد منظمة العمل الدولية؛ استبيانات بالبرید اإللكتروني موجهة إلى 

مثًال في سائر وآاالت األمم (لى مصادر خارجية مشهود لها بحسن اطالعها إموظفي منظمة العمل الدولية و
؛ بعثات ميدانية إلى جنوب شرق آسيا وأفریقيا الجنوبية )ري البرامجمستشارین ثنائيين أو مستشاوالمتحدة 

 ). أجریت دراسات حالة قطریة في جنوب أفریقيا ومدغشقر وآمبودیا والفلبين(

 

تعمد الهيئات المكونة في المنظمة وأصحاب المصالح الرئيسيون إلى إدراج شواغل العمالة والسياسات : ٢-ب٢   النتيجة  1
البرنامج والميزانية لمنظمة مستمد من . االجتماعية في إطار سياسات االستثمار العام والخاص في قطاع الهياآل األساسية والبناء

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة العمل الدولية ل

 . www.ilo.org/eval   هذا موجز عن تقریر التقييم الكامل، الذي یمكن االطالع عليه على العنوان  2
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 الرؤیة واالستراتيجية -ثانيًا 
بة  برنامج منظمة العمل الدولية لدعم االستثمار آثيف العمالة في أواسط السبعينات آجزء من استجاىءأنش .٤

وقد توسع . منظمة العمل الدولية إلى تدهور وضع العمالة في البلدان النامية وآاستجابة للحاالت الطارئة
برنامج االستثمار آثيف العمالة توسعًا آبيرًا في الثمانينات واستأثر في نهایة العقد بجزء آبير من برنامج 

لتسعينات، آانت استراتيجية االستثمار آثيف وفي أوائل ا. منظمة العمل الدولية في مجال التعاون التقني
 .العمالة تحتل أولویة متدنية في المنظمة مما أدى إلى تخفيض في الموظفين والموارد

ومنذ نهایة التسعينات، تحرآت استراتيجية االستثمار آثيف العمالة في اتجاه المستوى السياسي لتربط السياسة  .٥
مثل مكتب األمم (ویر الشراآات مع منظمات أخرى في األمم المتحدة بالمؤسسات المالية الدولية وباتجاه تط

)  الموئل-المتحدة لخدمات المشاریع وبرنامج األغذیة العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألمم المتحدة 
تمعات  تنمية المنشآت الصغيرة وتشجع المجسياسةوتعزز االستراتيجية . والمؤسسات التعليمية داخل البلدان

وتعتبر القدرات . المحلية على أن تتطور من خالل الحصول على الموارد اإلنتاجية والخدمات االجتماعية
 . الوطنية المستدامة والبيئات السياسية المؤاتية آعناصر أساسية لتحقيق أثر طویل األمد

وقد استأثرت النفقات على . ٢٠٠٠ في الملحق توزیع الموارد في الميزانية العادیة منذ عام ١ویرد في الجدول  .٦
استراتيجية االستثمار آثيف العمالة من الموارد من خارج الميزانية المستخدمة لدعم العمالة الالئقة بما یقرب 

في المائة من الميزانية  ٥ -٤نسبة وعلى النقيض من ذلك، شملت ميزانيتها العادیة .  في المائة٢٥ -٢٠من 
 . د األعظم من فترة التقييمالعادیة للقطاع، على مدى السوا

 نهج استراتيجية تحول، ٢٠٠٠وتمشيًا مع اإلطار البرنامجي الجدید لمنظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام  .٧
االستثمار آثيف العمالة بدوره إلى استراتيجية متكاملة تدعم األنشطة التنظيمية التكميلية، وأعيد تنظيمها 

وفي . تطورت فيما بعد للترآيز على دورها في استراتيجيات العمالةلتتمشى مع االستجابة لألزمات ثم 
في إدارة ) فرع االستثمار آثيف العمالة(آان موقع الوحدة الداعمة لهذه االستراتيجية ، ٢٠٠٦مارس  /آذار

 . سياسة العمالة، المنشأة حدیثًا

 النتائج المحققة والدروس المستمدة -ثالثًا 

 النتائج العامة

ستخدم مجموعة مثيرة لإلعجاب من التقنيات والخبرات تيم أن استراتيجية االستثمار آثيف العمالة یجد التقي .٨
وآان .  األخيرة٢٥ل  نجاحات آثيرة على المستوى القطري على مدى السنوات اأفضى إلىالفعالة، مما 

وتقع استراتيجية . بالثناءموظفو البرنامج وال یزالون یتمتعون بمستوى رفيع من التفاني وقد قاموا بعمل جدیر 
وقد حققت في عدد من . االستثمار آثيف العمالة في مجال یتسم اآلن بأهمية سياسية رفيعة لتقنياتها وخدماتها

البلدان إنجازات یعتد بها في تعميم التقنيات على مجموعة من قرارات االستثمار المتخذة بشأن الهياآل 
 في تلك البيئات التي اتخذت فيها الحكومات على نحو متعمد قرارًا وآانت النتائج مشجعة تمامًا. األساسية

واعيًا بتعزیز استراتيجيات االستثمار آثيف العمالة بوصفها استراتيجية إضافية لمكافحة الفقر والبطالة 
وتكمن أهم التحدیات في استهالل ). ویشمل هذا األمر ثالثة بلدان من البلدان التي خضعت لدراسات حالة(
 . وتعميمهاد منسق لرفع مستوى سياسات وبرامج االستثمار آثيف العمالة جه

   القوى مواطناستراتيجية االستثمار آثيف العمالة تعتمد على
  االستراتيجي ولكنها موقعها لمنظمة العمل الدولية والنسبية

  النطاقر واسعيلتحقيق تغي تفتقر إلى القوة الدافعة

ج آثيفة العمالة آخذة في اآتساب أهمية سياسية رفيعة، تدل على أن النُههناك مزید من المؤشرات التي  .٩
سيما في أفریقيا، وأن االستثمار في تنمية الهيكل األساسي بصورة عامة یستخدم آأداة رئيسية للحد من  وال
عد آما تكثف النقاش حول العمالة والنمو والعولمة منذ نشر تقریر مكتب العمل الدولي بشأن الب. الفقر
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وقد جددت هيئات مانحة آثيرة اهتمامها باالستثمارات في الهياآل األساسية المولدة . االجتماعي للعولمة
 . للنشاط االقتصادي الریفي والمنعشة ألسباب العيش

 ،استراتيجية االستثمار آثيف العمالة لمنظمة العمل الدولية مالئمة للغایة للجهد اإلنمائي الدولي األعموال تزال  .١٠
لك بترآيزها على العمالة والحد من الفقر وحمایة العمال في تنمية الهياآل األساسية من خالل تطبيق وذ

وتكمن البيئة المالئمة لها في عمق المعارف والتجارب التي تنشرها من خالل الخدمات االستشاریة . المعایير
 آذلك مالءمة تامة مع الدرایة هذه وتتالءم. والخدمات المتعلقة بالمعلومات والتدریب وسائر أشكال الدعم

 . االستجابة للطوارئ في سياقات ما بعد األزمات

وتتمتع منظمة العمل الدولية بالوالیة والخبرات التي تؤهلها لتحقيق أهداف البرنامج ولكنها تفتقر للقوة الدافعة  .١١
الدعم من المؤسسات الرئيسية ر السياسي والمؤسسي المطلوب دون المزید من االلتزام ويالكاملة لتحقيق التغي

ولتعميم نهج استراتيجية االستثمار آثيف العمالة على . ذات النفوذ على المستویات العالمية واإلقليمية والوطنية
جميع مجاالت تنمية الهياآل األساسية یقتضي األمر التأثير على الحكومات وعلى المقرضين الرئيسيين لتغيير 

 . سياساتهم وممارساتهم

إال أنه بالرغم من والیتها والكفاءة التقنية . جز القول، حققت منظمة العمل الدولية الكثير بوصفها منظمةومو .١٢
 .التي تتمتع بها فإنها تفتقر إلى القوة المؤسسية الدافعة الكافية لحفز تغيرات سياسية رئيسية على مستوى واسع

 اإلجراءات اإلقليمية والعالمية لم تتوصل بعد إلى تعميم 
 النُهج آثيفة العمالة في المنظمات اإلنمائية الرئيسية 

تهدف استراتيجية االستثمار آثيف العمالة، آما هو وارد في استراتيجيتها، إلى أن تؤثر على المستویين  .١٣
نُهج عتماد العالمي واإلقليمي على المنظمات الرئيسية بهدف التوعية واستثارة الوعي وحشد الموارد من أجل ا

ن منظمة العمل الدولية إویمكن القول . لى الموارد المحلية والعمالة في االستثمار في الهيكل األساسيقائمة ع
وقد تعاون المكتب . نشطة على المستویين اإلقليمي والعالمي مع مجموعات بارزة عاملة في هذا المجال التقني

وقد عملت . ة القائمة على المعارفمع مجموعات من بينها شبكات جامعية وبحثية لتطویر المعارف والتوعي
 في نظم  الطارئةراتيمنظمة العمل الدولية مع شرآاء في األمم المتحدة ورابطات صناعية للتأثير على التغي

 . الشراء وفي عمليات التدخل على مستوى المجتمع المحلي

. وره إلى القيود على الموارد وهو أمر عائد بد،دو محدودًا بفعل عدم االنتظام في التزامهایببيد أن تأثيرها  .١٤
على مستوى قطري، على اإلدارة الفعالة لعمليات التدخل آبير وینصب االهتمام في إطار برنامج تعاون تقني 

وأحد أسباب ذلك . ولقد آان تطویر االستراتيجيات والشرآات على المستویين اإلقليمي والعالمي متباینًا. هذه
وضع الصيغ الرسمية لمذآرات التفاهم مع األمم   التباین في إجراءاتآان الحاجة إلى التوفيق بين أوجه

ولم تستكمل الهيئات المكونة العالمية تحقيق طاقاتها حتى اآلن في . المؤسسات المالية الدولية الشریكةوالمتحدة 
 قبيل إرساء مجال تقویة مبادرات استراتيجية االستثمار آثيف العمالة فيما بين الدول األعضاء في مجاالت من

 . حسن الممارسات للتعاقد صغير الحجم والرصد على مستوى المجتمع المحلي

 االستراتيجية العملية وعمليات التدخل على المستوى 
  وتلقى اعتبارًا رفيعًاالقطري هي سليمة تقنيًا 

ثيف العمالة في ذاتها وتحدد استراتيجية االستثمار آ. محددة تمامًا" مداخل"تستند االستراتيجيات العملية إلى  .١٥
 وتقتضي هذه المستویات الثالثة جميعها عمليات تدخل ،)بالغ الصغر ومتوسط وآبير(نهجًا ثالثي الجوانب 

وتنفيذ آامل نهج استراتيجية االستثمار آثيف العمالة، القائم على . ویعزز آل مستوى منها المستویين اآلخرین
یتم في اء قدرة القطاعين العام والخاص من أجل التطبيق الكامل، تقييم االحتياجات والمشاریع الداللية وبن

واالنسحاب  ه سنة الستكمال١٢ سنوات ومدة تبلغ ٧-٥إطار زمني طویل ویقدر أن یستغرق حدًا أقصى قدره 
 . برنامج مستدام تمامًابعد إرساء 

 ساعدت  فقد:من األنشطةوذآر مراقبون خارجيون مستقلون أهم النجاحات في السياق قصير األمد للعدید  .١٦
المشاریع في زیادة خلق العمالة والدخل في المناطق الریفية وآانت هناك مشارآة جيدة من جانب النساء في 
المشاریع، وآانت المواد ودورات التدریب المنفذة فعالة للغایة آما آانت أداة التخطيط المتكامل لرفع العزلة 
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یات المشاریع، قدمت أدلة وافية تبين أن عمليات التدخل تعتبر على وعلى مستو. مة بصورة خاصةالریفية قّي
آما أن إسهامها . مستوى رفيع بأنها آليات للحد من الفقر من خالل العمالة وتحسين النشاط االقتصادي المحلي

 . تحقيق جولة ثانية من آثار توليد الدخلل یبشر بالخيرفي بناء مجموعة من صغار منظمي المشاریع 

 إال أن بعض ،بذلت منظمة العمل الدولية الكثير لتبين فعالية تقنيات استراتيجية االستثمار آثيف العمالةوقد  .١٧
 العمالة لمنظمة العمل الدولية أنها سليمة تقنيًا ولكن ةوقد أثبتت أساليب البناء آثيف. الشواغل ال تزال موجودة

دولية قدیمة العهد بشأن الكثافة اإلداریة في یبدو أنها غير مؤاتية من وجهة نظر الشواغل الوطنية وال
في و. ألموالا  بالبطء النسبي في دفعالحكومية والمتعاقدین معها والمخاطر الملحوظة المرتبطةالمؤسسات 

. هناك من ینظر إلى المنهجية على أنها موجهة نحو الهيئة المانحة وليست مملوآة وطنيًابعض البلدان، 
 هو المشكلة الرئيسية في إطار االستثمار في الهياآل األساسية وهناك بعض المقاومة وأخيرًا، ال یزال الفساد

 وال سيما بالنظر إلى مجموعة أدوات إدارة استراتيجية االستثمار ،إزاء زیادة الشفافية المرتبطة بهذه األساليب
 . آثيف العمالة من أجل اإلدارة الفعالة والحكم السدید على الصعيد المحلي

  استراتيجية االستثمار آثيف العمالة في أطر تسهم
 التنمية الوطنية والدولية في بلدان مختارة

باإلضافة إلى الصلة المباشرة بغایات الحد من الفقر في األهداف اإلنمائية لأللفية، تقدم استراتيجية االستثمار  .١٨
لع والخدمات األساسية التي آثيف العمالة أیضًا الدعم لألهداف المرتبطة بتحسين فرص الحصول على الس

 . تؤدي مباشرة إلى تحسين أساليب عيش األسر المعيشية الفقيرة، وال سيما في المناطق الریفية

ومن حيث أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، واجهت منظمة العمل  .١٩
صورة رفيعة، ولكن في البلدان األربعة التي تمت الدولية آوآالة متخصصة على العموم عقبات في إرساء 

زیارتها والتي شملتها دراسات الحالة آان هناك ترحيب بإدراج منظمة العمل الدولية واستراتيجية االستثمار 
واستراتيجية الحد من الفقر التي ) جنوب أفریقيا(آثيف العمالة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

واستراتيجية االستثمار آثيف العمالة هي استراتيجية أساسية في االستراتيجية . خطة عمل مدغشقر، وخلفته
 . األجل في الفلبين وهي مدرجة في أحدث خطتين إنمائيتين متوسطتي ،الوطنية للحد من الفقر في آمبودیا

ة العمل الدولية، في إدماج وقد بدأت استراتيجيات االستثمار آثيف العمالة، آما یتجلى في جميع جوانب منظم .٢٠
هيكل المساعدة الجدید إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجية الحد من الفقر ولكن یمكن 

آما یجري إدماج استراتيجية االستثمار آثيف العمالة في استراتيجيات العمالة الوطنية الواردة . القيام بالمزید
 فيها خطط التنفيذ ذآر البرامج القطریة للعمل الالئق التي ت٢ویعدد الجدول . لالئقفي البرامج القطریة للعمل ا

، تزمع منظمة ٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالنسبة لفترة السنتين .  االستثمار آثيف العمالة آنتيجة رئيسية٢٠٠٦لعام 
 .  بلدًا٣٥العمل الدولية تنفيذ عناصر استراتيجية االستثمار آثيف العمالة في 

سنوات الخمس الماضية، آانت منظمة العمل الدولية تعمل جاهدة على شتى المستویات لتعزیز وعلى مدى ال .٢١
 مليون ٥٠وعلى العموم، جرى استثمار حوالي .  بلدًا٥٠استراتيجية االستثمار آثيف العمالة فيما یقرب من 

 مالیين دوالر ٥ من خالل المشاریع المدعومة من خارج الميزانية ومبلغ ٢٠٠٠دوالر أمریكي منذ عام 
 . ، تلقت أفریقيا غالبية موارد المشاریع١وآما یتبين من الشكل . أمریكي إضافي في الميزانية العادیة

 بينات عن النتائج واألثر على المنظمات الرئيسية

أوًال، ال یزال العدید من الجوانب . من االستعراض ستمد مالحظات عامةتفيما یتعلق باألثر، یمكن أن  .٢٢
جها فعالة ولكن ال تزال هناك آذلك ة الستراتيجية االستثمار آثيف العمالة جاریًا، وأدواتها ونُهاإلیجابي

ال تزال المهمة عسيرة إلقناع الحكومات بالحاجة إلى االستثمار آثيف العمالة وإلى و. صعوبات تعيق تطورها
لبلدان، ظلت استراتيجية االستثمار وفي بعض ا. إنشاء المؤسسات وإلى التغيير الالزم في العقلية آي یتم ذلك

 وینظر إليها البعض ،آثيف العمالة في مرحلة داللية لعدة سنوات دون أن یتحقق الرقي المطلوب في مستواها
، الذي یوفر عمالة مؤقتة وغير مستدامة وأن نوعية األصول "لألشغال العامة"على أنها األسلوب القدیم 

ویتمثل تحٍد واضح . بعد في أن یتخلص آليًا من تلك النظرة الخاطئة إلى عملهولم یفلح البرنامج . المولدة سيئة
آخر في استمرار ارتفاع مستویات الفساد المرتبطة باالستثمار في الهيكل األساسي، وهو أمر تسعى 

 .استراتيجية االستثمار آثيف العمالة إلى التصدي له من خالل إدارة تعاقدیة مالية شفافة
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رآاء البرنامج المعتادون من المجموعات التقليدیة لمنظمة العمل الدولية ولكنهم أولئك الذین ثانيًا، ليس ش .٢٣
البلدیات ومجموعات المجتمع المحلي وصغار المتعاقدین والوزارات آ: یرون منافع في النهج آثيف العمالة

 الحالة إلى نجاح یعتد به وأشارت دراسات. القطاعية ووزارات المالية والتخطيط والالمرآزیة والحكم المحلي
على مستوى المشروع في تعميم ممارسات استراتيجية االستثمار آثيف العمالة على هذه المجموعات ولكنها 

بيد .  على األقل في بعض البلدان،أشارت إلى بعض حاالت العودة إلى ممارسات قدیمة بعد إنجاز المشروع
حرك في اتجاه االستثمار آثيف العمالة وتنمية الهيكل األساسي أن اإلرادة وااللتزام السياسيين آخذان في الت

 . إلى حٍد آبير

 مشارآة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ليست واسعة االنتشار

تحقق العدید من اإلنجازات دون مشارآة آاملة من جانب الشرآاء الثالثيين لمنظمة العمل الدولية ألن طبيعة  .٢٤
فالنظام الثالثي التقليدي ال یتماشى مع . نحو أآثر فعالية مع مشارآة شرآاء آخرینالبرنامج تالءمت على 

جميع األوضاع اإلنمائية وهذا الوضع واحد منها؛ ولكن في الحاالت التي شارك فيها الشرآاء أظهروا 
ستثمار آثيف وعلى الرغم من ذلك، تفتقر استراتيجية اال. إمكانياتهم في اإلسهام بتحقيق قدر أآبر من النجاح

 وهذا األمر یضعف ،العمالة إلى آتلة حرجة من هيئات مكونة صلبة لمنظمة العمل الدولية من أجل المبادرة
 . استراتيجية االستثمار آثيف العمالة

 اإلدارة واألداء التنظيمي  -رابعًا 

 ال بد من تعزیز تنسيق وتكامل البرامج على المستوى القطري

إلى على صعيد المكتب لدعم استراتيجية االستثمار آثيف العمالة، أشار المقيّمون في إطار الجهد المبذول  .٢٥
قضایا مرتبطة بالهيكل الميداني، ومرتبطة في المقام األول بالهيكل الهرمي للسلطة في اتخاذ القرارات وإدارة 

 التي ال یوجد فيها  فإن المبادرات في آمبودیا،وهكذا. الموارد فضًال عن قواعد اإلبالغ الصارمة والمرنة
. مكتب ميداني لمنظمة العمل الدولية، تعاني من عدم وجود تمثيل لمنظمة العمل الدولية على المستوى القطري

وقد تبين أن هذا األمر یعيق التعاون والتنسيق الداخليين بشأن تخطيط المشاریع وتنفيذها فضًال عن حشد 
 . الموارد

 تضارب بين العمليات األساسية التي یستغرق استكمالها وقتًا طویًال وعلى المستوى اإلداري، هناك حاالت .٢٦
وهناك العدید من التعليقات . للغایة وبين الطلبات المتشددة في الوقت ذاته في استيفاء المواعيد النهائية المحددة

 .  في المائة من وقت المستشارین التقنيين مأخوذ بالمسائل اإلداریة٣٠القائلة إن مقدار 

 من أجل استراتيجية مدًالى غرار ذلك، آان الدعم اإلداري لتشجيع التعاون الخارجي والشراآات األبعد أوع .٢٧
 منظمة العمل الدولية من تعاون قد تستفيدوفي الميدان، . غير موجود إلى حٍد آبيراالستثمار آثيف العمالة 

شاریع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أفضل تحدیدًا وأآثر استراتيجية مع مكتب األمم المتحدة لخدمات الم
وفيما یتعلق بصورة خاصة بمكتب األمم المتحدة .  الموئل والصندوق الدولي للتنمية الزراعية-واألمم المتحدة 

 تستطيع منظمة العمل الدولية أن تستكشف طریقة استخدام ،لخدمات المشاریع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
. محلية للبرنامجين فتحرر بذلك طاقات منظمة العمل الدولية لدعم تقدیم المساعدة التقنيةالقدرات اإلداریة ال

في الوقت الحاضر ومشارآة منظمة العمل الدولية قصيرة األجل إلى حٍد ما  متفرقةفاألمثلة عن التعاون الفعال 
 . المحلية إلدماج المعایير والحمایة في النُهج القائمة على الموارد غير آاٍفإلى حٍد 

فالهيكل .  وهذا األمر هو قيد االستعراض النشط،ومن المسلم به بأن منظمة العمل الدولية مدرآة لهذه القضایا .٢٨
ویمكن للهيكل الميداني لمنظمة العمل . الحالي ال یخدم استراتيجية االستثمار آثيف العمالة على نحو جيد

ن اختصاصيي العمالة في الميدان من أجل تحقيق قدر إلى وضع عدد أآبر مالدولية أن یولي اهتمامًا أآبر 
 . أآبر من بلورة األفكار االستراتيجية وال سيما في برامج وسياسات العمالة المتكاملة
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 تطبيق ضعيف للممارسات القائمة على النتائج ولمؤشرات األداء

االستراتيجية أهدافها ولكن ال بد  هذه حققتاستنادًا إلى أهداف البرنامج والميزانية الموضوعة لالستراتيجية،  .٢٩
وتعكس مؤشرات البرنامج والميزانية .  ضمن سياق معایير المكتب الضعيفة عامةى أن ذلك تممن التشدید عل

 الرئيسية لالستراتيجية ولكنها ليست محددة تحدیدًا جيدًا أو ال یسهل ء جوانب األدا٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 
ف العمالة أربعة أهداف مباشرة أآثر ترآيزًا تتصل على نحو أوثق والستراتيجية االستثمار آثي. قياسها

بالعمليات، ولها أیضًا منهجية على الصعيد القطري یتم رصد األداء على أساسها؛ وهي ال تطبق إال بين حين 
م وبصورة عامة وجد التقييم أن االنتظام في رصد التقد.  الزمنية إلى حٍد ماواالشتراطاتوآخر بسبب التكلفة 

 . المحرز واإلبالغ عنه مقارنة باالستراتيجيات القطریة، إنما هو ضعيف

منهجيات ترمي إلى إرساء األوضاع األساسية واالحتياجات لوعلى مستوى المشاریع، ال وجود على الدوام  .٣٠
ضافة إلى ذلك، من الموصى باإل. التنظيمية من أجل استمراریة القدرات والممارسات داخل الوآاالت الوطنية

به في حالة التعاقد أن تجرى دراسات تقٍص بشأن المتعاقدین المدربين وأن تستخدم عمليات تقييم سریعة لتقييم 
وبصورة عامة أثناء . التقيد باستخدام اليد العاملة وظروف العمل في عقود البناء آما هو محدد في الشروط

حصائل وتقييم أآبر للعمليات المتبعة ومالحظة مواطن الضعف والمخاطر التنفيذ، قد یكون هناك تقيد أقل بال
 . التي یتعين التصدي لها

وتشدد استراتيجية االستثمار آثيف العمالة تشدیدًا مناسبًا على زیادة فرص حصول النساء والمجموعات  .٣١
فأدواتها ومنهجياتها . ليالمهمشة على منافع استثمارات الهياآل األساسية آثيفة العمالة على المستوى المح

تراعي المساواة بين الجنسين وإن آان من الممكن تنقيح بعضها ليتصدى على نحو أفضل لتعميم المساواة بين 
ومن شأن التحسينات المدخلة على ممارسات الرصد وتقدیم التقاریر أن تزید من شفافية الفوارق بين . الجنسين

ة بعمليات التدخل، وال سيما على مستوى المدیرین والمتعاقدین الجنسين في المشارآة والفوائد المرتبط
 .وغيرهم من المهنيين

 التوصيات -خامسًا 
من الواضح أن استراتيجية االستثمار آثيف العمالة هي نجاح تقني ولكن هناك مشاآل في إصالح الممارسات  .٣٢

ه ال بد من التماس نُهج جدیدة لحفز وتعكس جميع التوصيات الواردة في هذا الجزء فهمًا مفاده أن. المؤسسية
 . وتعجيل تعميمها على المستویين العالمي والوطني

 بالنسبة للمكتب 

ال بد السترتيجية االستثمار آثيف العمالة من أن تكون على إطالع على هيكل المساعدة الجدید على  !
إطار عمل األمم (ا وخارجه) البرنامج القطري للعمل الالئق(السواء داخل منظمة العمل الدولية 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر والصنادیق االجتماعية والنُهج القطاعية 
بحيث یكون المكتب مستعدًا لتحقيق القدر األقصى من جوانب العمالة في تنمية ) الشاملة ودعم الميزانية

. في تحقيق التغييرات في هيكل المساعدةالهيكل األساسي في ترتيبات التمویل، ما أن یحرز تقدم 
ولضمان أن تكون خبرات منظمة العمل الدولية في مجال النهوض بالعمالة من خالل تنمية الهيكل 

وال سيما سياسات (األساسي متطورة على النحو المناسب في عمليات التحليل والتخطيط الوطنية 
من اإلطار اإلنمائي لألمم المتحدة ومتابعة هذا ینبغي العمل ض) العمالة الوطنية ونظم ضمان العمالة

وینبغي الستراتيجية االستثمار آثيف العمالة . العمل باقتراحات متكاملة للتنمية الریفية وتخطيط العمالة
 إطار عمل -أن تولي األولویة لألوضاع التي یمكن أن تقيم صالت فيها باستراتيجية الحد من الفقر 

اإلنمائية والبرنامج القطري للعمل الالئق وتستخدم األموال المتوفرة لرفع األمم المتحدة للمساعدة 
 . مستوى برامجها بدعم حكومي

ومنذ البدایة ینبغي اإلقرار بأسلوب .  ترآيزًا وأآثر اتجاهًا نحو الطلبأشد مكتب أن یكون عمل الینبغي !
 بد من استرعاء انتباه وال. وإدماجه في البرمجة إلى جانب وضع معالم متطلبة" رفع المستوى"

الحكومات األعضاء إلى أن استراتيجية االستثمار آثيف العمالة هي منتج مجرب ومختبر تمامًا وجرى 
وإذا آانت الحكومات ترغب في استعمال خدماته فال بد لها من .  العدید من السنوات مدىتطویره على

وعلى غرار ذلك، .  المسؤولية إليهانقلي أن تلتزم بتحقيق بعض المعالم بحيث یمكن للمكتب أن یعجل ف
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ینبغي الستراتيجية االستثمار آثيف العمالة أن تخفض عملياتها تدریجيًا في البلدان التي ال یحتمل أن 
 . وحيثما ال ترغب الحكومات في أن تجعل من هذا أولویة وطنية معممةشد صرامةتضع أولویات أ

لى دورها في استراتيجية االستثمار آثيف العمالة على أنه بد لمنظمة العمل الدولية من أن تنظر إ ال !
دور وآالة متخصصة من وآاالت األمم المتحدة عهد إليها بوالیة توفير األدوات والمعایير واإلرشاد 

ویعني هذا األمر بذل قدر أآبر من الجهود سعيًا إلى الحصول على أموال من خارج الميزانية . السياسي
ر وتطویر حسن الممارسات والعمل على نحو أوثق مع وآاالت التنفيذ التي یمكن بالترآيز على اختبا

 ). مثل المنظمات غير الحكومية(أن توفر حضورًا في الميدان 

ینبغي للحوار مع الهيئات المانحة أن یكون موجهًا نحو مجاالت من قبيل دعم الميزانية وینبغي أن  !
وفي مجال .  بناء التحالفات مع اإلدارات الحكومية المناسبةصل استراتيجية االستثمار آثيف العمالةاتو

دعم الميزانية، توفر الهيئات المانحة دعمًا ماليًا للخطط الوطنية الحسنة الشاملة اجتماعيًا والمرآزة 
 أن تنظر المسؤولة عن التنفيذالتمویل /  ینبغي لإلدارة الحكومية ولوزارات التخطيط،وعليه. على الفقر
ت البناء التي یتعين أن تستخدم وذلك من خالل تحليل موجه نحو العمالة وفعالية التكاليف في تقنيا

 . الماليةلالستثمارات والسياسات 

 وأآثر ًالتحسين دعم استراتيجية االستثمار آثيف العمالة ینبغي للمكتب أن یقيم شراآات أطول أمد !
مات المشاریع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استراتيجية مع وآاالت من قبيل مكتب األمم المتحدة لخد

 وینبغي لمنظمة العمل ، الموئل والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واالتحاد األوروبي-واألمم المتحدة 
وسيلة لنشر تقنيات وفلسفة استراتيجية االستثمار آثيف بوصف ذلك الدولية أن تعمل مع هذه الوآاالت 

 . العمالة

لدى أهم الممولين اإلنمائيين الدوليين للهياآل األساسية مذآرات تفاهم مع منظمة العمل ینبغي أن یكون  !
وقد یهدف مثل هذا التعاون إلى التأثير على جزء من أهم . هذا المجالفي الدولية بشأن التعاون 
ية وخلق  المحلدات التي یتعين توجيهها نحو تنمية المشاریع المحلية واالقتصا،االستثمارات في البناء

وینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدفع قدمًا بإجراءات وممارسات . الوظائف على الصعيد المحلي
التعاقد التي تعزز الوظائف الالئقة وتوفر في الوقت ذاته سبًال للمنشآت المحلية آي تحصل على عقود 

في البلدان النامية أن تعمل البناء أو تقتضي من شرآات البناء الدولية الكبرى التي تحصل على العقود 
 . بقدر أآبر مع الصناعة المحلية

استراتيجية االستثمار آثيف العمالة وإنجازاتها غير معروفة جيدًا وینبغي بذل جهد أآبر للتوثيق  !
 . واالتصاالت في هذا الصدد

مثابة أولویة بناء الطلب على الصناعة المحلية ینبغي الستراتيجية االستثمار آثيف العمالة أن تعتبر ب !
مثل تحليل (ویمكن إیالء اهتمام أآبر لحوافز السوق واحتياجات المنشآت . لكسب حصة أآبر من العقود

وینبغي لمجموعة استراتيجية االستثمار آثيف العمالة أن تعمل على نحو ).  المنفعةإلى  التكلفةنسبة
 . ت في منظمة العمل الدولية للقيام بذلكأوثق مع األقسام ذات الصلة المعنية بخلق العمالة وتنمية المنشآ

 قاعدة  توفيروینبغي للمكتب أن یضمن. ینبغي إیالء المزید من االهتمام لتقدیم تقاریر منتظمة عن األداء !
وهناك . معلومات متينة، بما في ذلك لدعم تقييم لالستراتيجية یقتضي احتياجات آبيرة من المعلومات

مرور الوقت، وال سيما فيما بين المشاریع، بالستراتيجية وللتقدم المحرز حاجة إلى تقٍص أآثر انتظامًا ل
 . على الصعيدین العالمي والوطني على حٍد سواء

زیادة دور النساء آموظفات : ینبغي إحراز بعض التحسن في تعميم قضایا الجنسين، وذلك عن طریق !
لتعاقد المحلي المؤاتي للمساواة بين تقنيات ومتعاقدات ومدیرات؛ تدریب الموظفين على طریقة إدارة ا

الجنسين؛ إدماج أآثر صراحة للجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واالستضعاف في أداة التخطيط 
المتكامل لرفع العزلة الریفية؛ تقدیم التقاریر عن معدالت المشارآة، على نحو أآثر انتظامًا وعلى 

 . لمستضعفةأساس توزیع حسب نوع الجنس والمجموعات ا
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 بالنسبة للحكومات ولمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال 

من التجربة والتقنيات سنة  ٢٥ینبغي للحكومات أن تقر بأن استراتيجية االستثمار آثيف العمالة تعكس  !
 إنجاح هذه االستراتيجية ترمي إلىالمجربة والمختبرة؛ وینبغي لها أن تكون مستعدة التخاذ خطوات 

وترد هذه التوصية في سياق هيكل المساعدة الجدید الذي تبذل في . جدول زمني صارم للمعالموفقًا ل
 . إطاره جهود معقولة من جانب مجتمع المانحين لتقدیم دعم أوثق لألولویات الوطنية بأسلوب منسق

یمكن لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال على حٍد سواء أن تقدم إسهامًا أآبر بكثير في  !
وینبغي لمنظمات أصحاب العمل أن تعمل على استراتيجية مرآزة . استراتيجية االستثمار آثيف العمالة

لتحدید الثغرات في السياسات والمهارات المؤسسية والحوافز أو الممارسات المطلوبة لتوفير الفرص 
اقدین أو مدیري  مناسبًا لتشجيع المتعًاوقد یكون هذا األمر حيز. لعدد آبير من المنشآت الصغيرة

 وهي مهارات -المنشآت على االلتزام بقدر أآمل أو لتشجيع التدریب على أنواع محددة من المهارات 
 . تهدف إلى دعم سياسات العمالة لدى حكوماتها

ینبغي لمنظمات العمال أن تحدد على غرار ذلك الحيزات التي یمكن أن تشغلها، من قبيل دعم  !
ل وتقدیم النصح بشأن معایير العمل وفرص الحصول على الوظائف من المجموعات العاطلة عن العم

ویمكن للتعاون على صعيد المجتمع المحلي أن یستهدف . خالل إقامة شبكات مع مجموعات أخرى
 . الرصد المحلي لممارسات التعاقد والشراء

 تقييم استراتيجية على  المكتب رد -سادسًا 
 االستثمار آثيف العمالة

ب باالستنتاجات والتوصيات الواردة في موجز التقييم المستقل الستراتيجيات منظمة العمل یرحب المكت .٣٣
وهو یقبل بوجه عام النتائج فيما یتعلق بنهج وأثر برنامج االستثمار . الدولية من أجل االستثمار آثيف العمالة

 . آثيف العمالة ویرحب بالتوصيات المقترحة من أجل توجهه المستقبلي

تقييم بأن البرنامج قد وضع مجموعة مثيرة لإلعجاب من التقنيات والخبرات على مدى السنوات ویسلم ال .٣٤
األهداف العالمية من تحقيق  آما یسلم بأثره على المستوى القطري وبإسهامه في ،الخمس والعشرین الماضية

 . ئيةقبيل األهداف اإلنمائية لأللفية وقدرته على التطور استجابة لتغير البيئة اإلنما

 ترتدیها االستثمارات في تنمية الهياآل األساسية في الوقت ویشدد التقریر على األهمية السياسية الرفيعة التي .٣٥
ولذا یوفر التقييم ومناقشته مناسبة لتحسين القوة الدافعة . الحاضر بوصفها أداة رئيسية للحد من الفقر

 . ًا في تحقيق برنامج العمل الالئقالستراتيجية االستثمار آثيف العمالة من أجل المضي قدم

ویشير التقييم آذلك إلى أنه یمكن للهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تقدم المزید من اإلسهام  .٣٦
االستراتيجي لدعم ورفع مستوى استراتيجيات االستثمار آثيفة العمالة في تنمية الهياآل األساسية على 

 . المستوى القطري

 : لمكتب المالحظات وخطط المتابعة التاليةویقدم ا .٣٧

 االستثمار آثيف العمالة على الصعيدین السياسي والتشغيلي برنامجضطلع به ییسلم التقریر بالعمل القيّم الذي  .٣٨
على حٍد سواء ویبرز أهمية العمل الذي یضطلع به البرنامج في إنشاء برامج قطریة عملية وتحدید أدوات 

وفيما یتعلق بما .  االستثمار آثيف العمالة بالتعاون مع سائر الشرآاء اإلنمائيينومنهجيات من أجل نُهج
االستثمار آثيف العمالة لحفز برامج االستثمار برنامج خلصت إليه عملية التقييم من أنه یمكن تحسين استخدام 

لمالية الدولية لصالح التي تدعمها سائر وآاالت األمم المتحدة والمنظمات الشریكة، بما في ذلك المؤسسات ا
مثل مصرف (خلق فرص العمل، یالحظ المكتب أن هناك عدة أمثلة عن التعاون مع المصارف اإلقليمية 

التنمية اآلسيوي بشأن الصنادیق االستئمانية للحد من الفقر، ومصرف التنمية ألفریقيا الجنوبية بشأن برامج 
حيث )  الموئل�برنامج األغذیة العالمي واألمم المتحدة من قبيل (األمم المتحدة ووآاالت ) المجتمع المحلي

إال أن المكتب یقر بالحاجة إلى تقویة وتوسيع نطاق التعاون مع . تطبق نُهج ومنهجيات منظمة العمل الدولية
منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشرآاء اإلنمائيين لدعم أثر عمليات التقييم والمناخ 
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ماري على العمالة ومرافق دعم الهياآل األساسية وغير ذلك من المجاالت التي یمكن تحسين قوة الدفع االستث
 . السياسية فيها

األوضاع التي ترتبط فيها استراتيجيات االستثمار ویوصي التقييم بأن تولي منظمة العمل الدولية األولویة إلى  .٣٩
 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وعمليات -آثيف العمالة بورقات استراتيجيات الحد من الفقر 

وینظر المكتب إلى استراتيجيات االستثمار آثيف العمالة على أنها عملية حفازة . البرامج القطریة للعمل الالئق
 عنصر تفعيل أنبش" رؤیة"وضمن إطار وثيقة . لإلجراءات المتكاملة في إطار البرامج القطریة للعمل الالئق

استراتيجيات العمالة للبرامج القطریة : GB.295/ESP/1/1الوثيقة (الة في البرامج القطریة للعمل الالئق العم
التي ناقشها مجلس اإلدارة في ) المفاهيم والنُهج واألدوات من أجل تنفيذ برنامج العمالة العالمي: للعمل الالئق

 االستثمار آثيف العمالة في آل برنامجة ، سيواصل المكتب استعراضه المنتظم لمشارآ٢٠٠٦مارس / آذار
 أطر إلى وسيقوم بذلك بفحص أآثر عنایة إلمكانيات الترقي ،برنامج من البرامج القطریة للعمل الالئق

 . السياسة الوطنية األعم

یادة الترآيز على أنماط المشاریع االستراتيجية زالتأني في االختيار وإلى ویدعو التقييم إلى قدر أآبر من  .٤٠
ویالحظ المكتب أن الميزة . تقليل الترآيز على إدارة البرامج العملية مع ما یرافق ذلك من أعباء إداریةو
ربط بين اإلرشاد السياسي واألثر العملي من ی قدرته على أن ي االستثمار آثيف العمالة هبرنامج لنسبيةال

. آثر ضمن أطر إنمائية وطنية متفق عليها وأن هذه البرامج والمشاریع تقدم أآثر فأ،خالل المشاریع الداللية
وسيبذل المكتب قصارى جهده الستكشاف ترتيبات تنفيذ مشترآة مع وآاالت األمم المتحدة وسائر الشرآاء 

وعمليًا، من غير الممكن على الدوام فك االرتباط بين الجوانب االستراتيجية والتقنية واإلداریة في . اإلنمائيين
 . وضع المشاریع

ق المكتب على التوصية القائلة بأنه ینبغي للبرنامج أن یوسع نطاقه وأن یحشد موارد إضافية من خارج ویواف .٤١
الميزانية على نحو استراتيجي بغية االستجابة لطموحاته من أجل مواصلة تطویر المعارف واالحتفاظ بدور 

مباشرة بين موارد الميزانية العادیة إال أن المكتب یالحظ أن هناك صلة . منظمة العمل الدولية آمرآز لالمتياز
 . المخصصة للبرنامج وبين قدرته على حشد الموارد من خارج الميزانية

 ًاوتجدر اإلشارة إلى أن هناك طلب. ویالحظ المكتب أن التقييم ال یعالج في العمق قضية االستجابة لالزمات .٤٢
ى استجابة سریعة من أجل إعادة األعمار ما  من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية للحصول علًامتزاید

 االستثمار آثيف العمالة في برنامجضطلع به یبعد األزمات وعلى الدور األساسي واالستراتيجي الذي 
وفي حين تخلف القدرة على توفير مثل هذه االستجابة قصيرة األمد . االستجابة المتكاملة لمنظمة العمل الدولية

رد، فقد بينت األدلة أن برامج ما بعد األزمات هذه یمكن أن توفر استثمارًا فعاًال من انعكاسات هامة على الموا
 . اجل تحقيق أثر سياسي طویل األمد

وموجز القول، یزمع المكتب أن یستفيض في تحليل مضمون هذا التقریر بين الوحدات الميدانية والوحدات في  .٤٣
 : لمجاالت التاليةالمقر بهدف تقویة نشاط منظمة العمل الدولية في ا

القدرة تعزیز التقييم المنتظم ألثر برامج وسياسات االستثمار العامة والخاصة على العمالة لتحسين  "١"
  االستثمار آثيف العمالة ودعم وضع أنماط مشاریع استراتيجية؛ ية لبرنامجئاالنتقا

خلق العمالة والحمایة االجتماعية من تقویة اإلرشادات واألدوات السياسية المتكاملة للمكتب في ميادین  "٢"
خالل دعم برامج استثمار عامة ومجتمعية فعالة التكلفة ورفيعة الجودة بوصف ذلك آلية للتحول 

 االجتماعي؛

تقویة دور القطاع الخاص في خلق العمالة، وذلك على السواء من خالل تنمية المنشآت المحلية صغيرة  "٣"
ممارسات التعاقد والشراء ومن خالل إدماج خلق العمالة في الحجم ومن خالل تحسين سياسات و

االستراتيجيات االقتصادیة والمالية لدى الجهات التي تقدم االستثمار األجنبي المباشر والجهات التي 
 تتلقاه؛ 

تقویة إطاللة برنامج االستثمار آثيف العمالة ضمن المبادرات العالمية واإلقليمية واستحداث وتنفيذ  "٤"
 . تراتيجية اتصاالت وتوعية أفضلاس
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قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة بأن يؤيد مجاالت األولوية المذآورة أعاله وأن يطلب إلى  .٤٤
الذآر إلى جانب مداوالت اللجنة بهدف تحقيق سابقة المدير العام أن يأخذ في االعتبار النتائج والتوصيات 

قرارات الفة الذآر وبين التمويل المطلوب، بما في ذلك من خالل التماثل بين األهداف االستراتيجية آن
 .البرمجة والميزانيةالمتعلقة ب

 
 

  .٢٠٠٦ أآتوبر/  تشرین األول٦جنيف،  
 

 .٤٤ة الفقر  : یتخذ قرار بشانهانقطة  
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 المرفق

 لعمالة بآالف دوالرات الميزانية العادیة ومخصصات إیرادات دعم البرنامج لفرع االستثمار آثيف ا  :١الجدول 
 )الدوالرات الفعلية(الوالیات المتحدة  

 المجموع إیرادات دعم البرنامج الميزانية العادیة  عدد الوظائف فترة السنتين

الفئة  
 المهنية

فئة الخدمة 
 العامة

   المجموع غير الموظفين الموظفون 

2000-01 3 2 884 193 1,077 650 1,727 

2002-03 3 2 1,095 202 1,297 562 1,859 

2004-05 3 2 1,371 178 1,549 610 2,159 

2006-07 3 2 1,346 183 1,529 303 1,832 

 .الميزانية، وثائق برنامج وميزانية منظمة العمل الدوليةفرع :  المصدر

 

 ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦توزیع أهم عمليات التدخل القطریة باالستناد إلى خطط التنفيذ، الفترة   :٢الجدول   
 مصنفة حسب مجاالت السياسة العامة 

 البلد 
 -مجاالت السياسة الرئيسية 

 برنامج " وثيقة رؤیة"
 العمالة العالمي

العمالة 
 واالستثمارات

الهيكل األساسي من أجـل 
 الوظائف والعمل الالئق

االستجابة 
 لالزمات

مستوى 
 الموارد

 * ◙ ◙  6 ,4 ,3 ,2 يبوروند
 **  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 الكاميرون
 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 الكونغو

 * ◙ ◙  6 ,4 ,3 ,2 جمهوریة الكونغو الدیمقراطية
 *  ◙ ◙ 4 ,3 ,2 مصر
 ** ◙ ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 إثيوبيا
 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 غابون
 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 غانا
 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 آينيا

 ***  ◙ ◙ 5 ,3 ,2 ,1 مدغشقر
 ***  ◙ ◙ 5 ,3 ,2 ,1 مالي

 *  ◙  3 ,2 موریتانيا
 *  ◙ ◙ 5 ,3 ,2 ,1 موزامبيق
 **  ◙  3 ,2 رواندا

 *** ◙ ◙  6 ,5 ,4 ,3 ,2 الصومال
 ***  ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 جنوب أفریقيا

 * ◙ ◙  6 ,5 ,4 ,3 ,2 السودان
 *  ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 زامبيا

 *  ◙  3 ,2 زمبابوي

قيا
ری
أف

 

 * ◙ ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 يميةأفریقيا اإلقل
 **  ◙  5 ,3 ,2 ,1 أفغانستان
 *  ◙  2 أذربيجان
 ***  ◙  5 ,3 ,2 ,1 آمبودیا
 *** ◙ ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 إندونيسيا
 * ◙  ◙ 6 ,4 ,1 العراق

 **  ◙  5 ,3 ,2 جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية
 *  ◙ ◙  5 ,3 ,2 ,1 نيبال

 * ◙   6 ,4 باآستان
 *** ◙ ◙  6 ,5 ,4 ,3 ,2 سري النكا

رى
لكب
ا ا
سي
آ

 

 * ◙ ◙ ◙ 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 آسيا الجنوبية
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 البلد 
 -مجاالت السياسة الرئيسية 

 برنامج " وثيقة رؤیة"
 العمالة العالمي

العمالة 
 واالستثمارات

الهيكل األساسي من أجـل 
 الوظائف والعمل الالئق

االستجابة 
 لالزمات

مستوى 
 الموارد

 *  ◙   ,3 ,2 ,1 بوليفيا
 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 البرازیل
 * ◙ ◙ ◙  4 ,3 ,2 ,1 غواتيماال
 * ◙ ◙  6 ,4 هایتي

 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 هندوراس
 *  ◙ ◙ 4 ,3 ,2 ,1 نيكاراغوا

ان
یكت
مر
األ

 

 *  ◙ ◙ 3 ,2 ,1 باراغواي

 : التعليق
 : (GB.295/ESP/1/1)، قطاع العمالة مجاالت السياسة الرئيسية

 .السياسات االقتصادیة من أجل توسع العمالة -١
 .المهارات والتكنولوجيا والقابلية لالستخدام -٢
 .تنمية المنشآت -٣
 .مؤسسات وسياسات سوق العمل -٤
 .ورأس المال التنظيمياإلدارة السدیدة والتمكين  -٥
 .الحمایة االجتماعية -٦

 ): الميزانية العادیة والتعاون التقني (مستوى الموارد
  دوالر أمریكي 500,000  أقل من= *

  دوالر أمریكي� 500,000 دوالر أمریكي 2,000,000 = **
  دوالر أمریكي 2,000,000  أآثر من= ***

 

وفرع االستثمار آثيف ) يانات النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد ووحدة اإلدارة االستراتيجيةباستخدام ب(أعدتها وحدة التقييم :  المصدر
 .العمالة

  حسب اإلقليم ةالمخصصات السنوية من األموال من خارج الميزانية لمشاريع االستثمار آثيف العمال :١الشكل 

 
 

 . إلنمائيبرنامج التعاون ا:   المصدر
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