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 المجلس
 الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة

 2016 كانون األول/ديسمبر 9-4روما، 

 تحدةممم الألداء مؤسسات منظومة اتقييم أل
 الئقوالعمل ال ـةجنتموالكاملة تعمـيم العمالـة ال يف

(JIU/REP/2015/1) 
 
وحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات موجزة من املدير العام وبتعليقات الصادر عن يُعرض هذا التقرير  -1

 (.A/70/678/Add.1مستفيضة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق )الوثيقة 
 

 والزراعةتعليقات املدير العام ملنظمة األغذية 
 
ترّحب منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( هبذا التقرير الصادر عن وحدة التفتيش املشرتكة وتقر هنجه العام وكذلك  -2

مل تعزيز العة ملسألة ولوياأل بإعطاءيف إطارها االسرتاتيجي، وتقوم املنظمة، التعليقات املنبثقة عن جملس الرؤساء التنفيذيني. 
 ربز النسخةوت(. 3 الرئيسية للحد من الفقر يف املناطق الريفية )الربنامج االسرتاتيجي العواملأحد يف الريف باعتباره الالئق 

 الربامجاستعراض م نظإىل  إضافةً ، املنظمةالصادرة عن  االجتماعيةو لخطوط التوجيهية بشأن اإلدارة البيئية لاملنقحة مؤخرا 
لعمل الالئق ا إدراجمنتظم. وهذا سيضمن شكل ب هاميقياليت ينبغي تعايري االستدامة العمل الالئق كأحد م ،عير املشاو 

 ة.نظمامليف برنامج عمل بصورة أكرب 
 
اال حيتذى رب املنظمة مثعتحيث تتعميم، يف ميدان الجهود ا تبذله من لتقرير مبقرار اعن تقديرها إلاملنظمة وتعرب  -3

 . ا التقريرميع التوييات الواردة يف هذا تمتثل جأهنإن املنظمة مسرورة لإلشارة إىل تعميم العمل الالئق. و به يف جمال 
 
العمل شأن بتقاسم املعارف آليات عزيز يف ت مقدتالكثري من المسرورة لإلشارة إىل أهنا أحرزت  نظمةكما أن امل -4

   ألقاليم.اما بني اإلدارات و  رف يفاعتقاسم املشجيع تباخلصوص من أجل ، استحداثهامت عدة الالئق من خالل أدوات 
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ت وشبكة جمموعة أدواو ، يف الريف الئقل الالعما إلكرتونيا بشأن أمور أخرى، موقع، ضمن مجلة نظمةاملأطلقت و  -5
قطاع يف  طفالاأل ةلاإهناء عمنظمة ومنظمة العمل الدولية عن  املشرتكة بني املم اإللكرتوين خمصصة، ودورة التعلّ  فنية

طق الريفية  وقاعدة  العمل الالئق يف املناعن  دورة تعلم إلكرتوينوضع الصيغة النهائية إلتمام على نظمة وتكعف املالزراعة . 
 سيتم إطالقها يف األشهر املقبلة.عن السياسات صصة خمبيانات 

 
املهاجرين وكذلك وء، اللج ملتمسيلالجئني و ا ودمج جملس الرؤساء التنفيذيني لتعزيز إدراج اتتعليقص ما خي يفو  -6

يف هذا  بالفعل خطوات إضافيةاملنظمة اإلمنائية، اختذت  املتحدة للمساعدةاألمم عمل ضمن عملية إطار  النظامينيغري 
هتدف ، زوحناألسباب اجذرية للهجرة والمتدة ومن م امل اتباإلضافة إىل االحتفاظ بدور نشط يف معاجة األزمو . ضمارامل

ذلك املهاجرون  تضرر، مبا يفالخلطر ني أو املعرضيمود املتضررين يز قدرة ميدانية تنفذها املنظمة إىل تعز برامج عدة 
الزراعية ش بناء سبل العيإعادة نهض بتدائمة تزويدهم حبلول من خالل واجملتمعات املضيفة على حد سواء،  نازحونوال

 .على األجل الطويل واالقتصادات احمللية
 
وسيع نطاق تمن أجل تعمل هي اآلن ، و موعة العاملية املعنية بارججرةاجمليف  ضواً عنظمة أيبحت امل، 2014يف عام و  -7

ن غري الشرعيني ملهاجريوكذلك ا، وملتمسي اللجوءالالجئني كل من أكثر انتظاما احتياجات  كي تليب بشكل ل هابرنامج عمل
قدرات وحوار لتنمية ا، ودعم يةأمناط ارججرة الريفن أدلة عمن خالل إعداد االقتصادية،  الصعوباتبسبب الذين يهاجرون 

الالجئني املعين ب الرفيع املستوى قمة األمم املتحدةمؤتمر يف  ت املنظمة، شاركه السنةأيلول من هذ سبتمرب/ يفو السياسات. 
من أجل جرة رجعاجة العوامل الكامنة وراء ا، وأكدت التزامها مباجمعية العامة لألمم املتحدةاستضافته الذي واملهاجرين، 

 اإلمنائية. ماهتتسخري إمكانيمع العمل يف الوقت ذاته على ، النازحنيلمهاجرين و الكبرية ل تحركاتلبفعالية ل التصدي
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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 140البند 

    التفتيش املشتركةوحدة 
تقييم ألداء مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف تعمـيم العمالـة المام ـة واملنت ـة       

 والعمل الالئق
 

 مذكرة من األمني العام  
 إضافة  

يتشرف األمـني العـام نـحين  يـل إض ءعاـاء اجلمعيـة العامـة تع يقاتـا وتع يقـات   ـ             
ــيش         ــر وحــدة التفت ــف تقري ــل نالتنســيق ع  ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

تقيــيم ألداء مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة يف تعمــيم العمالــة المام ــة  ’’املشــتركة املعنــون 
 (.A/70/678)انظر ‘‘ ل الالئقواملنت ة والعم

  

 موجز 
تقييم ألداء مؤسسات منظومـة  ’’ءجرت وحدة التفتيش املشتركة، يف تقريرها املعنون  

(، تقييمـا  A/70/678)انظـر  ‘‘ األمم املتحدة يف تعمـيم العمالـة المام ـة واملنت ـة والعمـل الالئـق      
ملدى قيام مؤسسات منظومة األمم املتحدة، است انة ل نداءات اليت وجهتـها الـدول األعاـاء،    
نتعميم مبادئ العمل الالئق يف خططها االستراتي ية، ونتحديـد لليـات التنفيـذ واجـواجيت الـيت      

 تعترض ذلك.

http://undocs.org/ar/A/70/678
http://undocs.org/ar/A/70/678
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ذكرة لراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة نشحين التوصـيات الـواردة   وتعم  هذه امل 
يف التقرير. وقد ُجمعت هـذه ارراء اسـتناداإ إض اهسـهامات املقد مـة مـن املؤسسـات األعاـاء        
يف     الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـل نالتنسـيق، الـيت رحبـت نـالتقرير          

 وءي دت نعض استنتاجاتا.
 

  



A/70/678/Add.1 
 

 

16-10206 3/5 

 

 مقدمة -ءوال  
تقييم ألداء مؤسسـات منظومـة   ’’ءجرت وحدة التفتيش املشتركة، يف تقريرها املعنون  - 1

(، تقييمـا  A/70/678)انظـر  ‘‘ األمم املتحـدة يف تعمـيم العمالـة المام ـة واملنت ـة والعمـل الالئـق       
األمم املتحدة، است انة ل نداءات اليت وجهتـها الـدول األعاـاء،    ملدى قيام مؤسسات منظومة 

نتعميم مبادئ العمل الالئق يف خططها االسـتراتي ية، ونتحديـد لليـات التنفيـذ واجـواجيت الـيت       
 تعترض ذلك.

  
 تع يقات عامة -ثانيا  

رحبــت مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة نتقريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة وننتــائ    - 2
استعراضــها. والحظــت املؤسســات ءن العمــل الالئــق والعمالــة المام ــة ســيظالن ءولويــة ع ــف  
الصعيدين العاملي والوطل، يف ظل إدراج األهـداف املرتبطـة نالعمالـة يف خطـة التنميـة ملـا نعـد        

 .2015عام 
وعالوة ع ف ذلك، فإن العديد من املؤسسات، إذ الحظت ءن التقريـر يعتـرف نـاجق     - 3

عمل ناعتباره حقا عامليا ونتوفري العمل الالئق ل  ميـ  ناعتبـاره ءساسـا ل تنميـة املسـتدامة،      يف ال
ــة إطــار عمــل األمــم        دعــت نقــوة إض إدراج ودمــ  الالجــسني وم تمســي ال  ــوء ضــمن عم ي
املتحدة ل مساعدة اهمنائية ع ف الصعيد القطري فاال عن نـرام  األمـم املتحـدة ومبادرايفـا يف     

العمل الالئق، واجلهـود الـيت تبـذما منظومـة األمـم املتحـدة عمومـا مـن ءجـل تـوفري             ال توفري
العمــل الالئــق. وناهضــافة إض ذلــك، فــإن الــ ام  الــيت يفــدف إض إدراج الالجــسني وم تمســي   
ال  وء ضمن عم ية إطار عمل األمم املتحـدة ل مسـاعدة اهمنائيـة ينبأـي ءال تسـتهل املهـاجرين       

)ءي الذين ليسوا من الالجسني ءو م تمسي ال  وء(، الذين ال ميمنـهم االسـتفادة    غري النظاميني
من فرص العمل املنصف، والذين يمونون نـذلك ءكهـر عرضـة لال ـار نالبشـر ولءو السـ رة.       
والحظــت نعــض املؤسســات ءنــا يف ءوســاا الوكــاالت الــيت اعُتــ ت ع ــف ء ــا ن أــت ءع ــف     

ــا     مســتوى ميمــن ن وغــا يف  ــال تعمــيم   العمــل الالئــق، ن تمــن حقــوا العمــل الــيت يتمتــ  ن
الالجسون وم تمسو ال  وء، فيما يبـدو، ثه ـة يهـيال جيـدا يف سياسـايفا ونرا هـا وجهودهـا يف        
 ال الدعوة، وكان من املممن تعيتيـيت تقريـر التقيـيم مـن خـالل إنـراا ت ـك الف ـوة يف تعمـيم          

 جانب منظومة األمم املتحدة ويف إطارها. العمالة المام ة واملنت ة والعمل الالئق من
وقــدمت املؤسســات تع يقــات ع ــف العديــد مــن التوصــيات الــواردة يف التقريــر، ع ــف    - 4

 النحو املشار إليا ءدناه.

http://undocs.org/ar/A/70/678
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 تع يقات حمددة ع ف التوصيات -ثالها  
 5التوصية   

تنفيذ امليتيد مـن   ينبأي جمل   إدارة منظمة العمل الدولية ءن يط ب إض املدير العام ل منظمة
ءنشطة التوعية والتدريب االستباقية ملوظفي مؤسسات منظومة األمم املتحـدة نالتعـاون مـ     
املركــيت الــدوت ل تــدريب التــان  ملنظمــة العمــل الدوليــة وغــريه مــن الوحــدات التدريبيــة يف   

د ، وءن  ـد 2015منظومة األمم املتحدة يف سياا ءهداف التنميـة املسـتدامة ملـا نعـد عـام      
 املوارد الالامة يف هذا الصدد.

، ال سيما نالنظر إض األمهية المـبرية الـيت يمتسـيها نرنـام      5تؤيد املؤسسات التوصية  - 5
. ورحبت منظمة العمل الدوليـة  2030توفري العمل الالئق نالنسبة خلطة التنمية املستدامة لعام 

االسـتباقية املوجهـة إض مـوظفي    نصفة خاصة نالتوصية ناالضطالع نحينشطة التوعيـة والتـدريب   
ــاه   ــ  إدارة منظمــة العمــل       ــا انتب مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، ووافقــت ع ــف توجي

 الدولية إض هذه املسحيلة ل نظر فيها.
 

 6التوصية   
ــات إض         ــم املتحــدة ءن يصــدروا تع يم ــة األم ــذيني ملؤسســات منظوم ــاء التنفي ــي ل رؤس ينبأ

منـهم هعـادة النظـر يف عم ـها، لتحديـد مـا إذا كانـت هنـا           الوحدات الفنية التانعـة لمـل  
 االت ميمن فيها رنط نرنام  توفري العمل الالئق نحينشطتها، وجلعل الروانط القائمة ءكهـر  
وضــوحا. وقــد ترغــب هــذه املؤسســات يف التعــاون مــ  منظمــة العمــل الدوليــة مــن ءجــل     

 اجصول ع ف الدعم يف هذه العم ية.
وءيديفا، نيد ءن عدة مؤسسـات مـن نينـها ءتـارت إض      6ت نالتوصية رحبت املؤسسا - 6

ءن واليايفا ن تعاجل نصورة حمـددة ءو مباتـرة مسـحيلة العمالـة المام ـة والعمـل الالئـق، ولـذلك         
فإ ا ن تاط   مبشاري  التنفيذ املباتر اليت من تحي ا ءن تتـي  مـا تنفيـذ السياسـات الراميـة إض      

تـوفري العمـل الالئـق. ومـ  ذلـك، الحظـت عـدة مؤسسـات ءن عم ـها          حتقيق ءهـداف نرنـام    
يسهم إض حد كبري يف التنمية املستدامة ل موارد البشرية ونناء القدرات ويفيسة نيسة عمـل لمنـة،   

 وهو ما ميمن ءن يساعد ندوره يف حتقيق ءهداف العمالة المام ة وتوفري العمل الالئق.
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 7التوصية   
مـني العـام لممـم املتحـدة قيـام ممتـب تنسـيق العم يـات اهمنائيـة وك يـة           ينبأي ءن يمفل األ

ــدريب ل منســقني       ــا والت ــوفري التوجي ــة املالئمــة ونت مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة نالتوعي
املقيمني وءعااء األفرقة القطرية مـن ءجـل تعيتيـيت التوصـل إض فهـم مشـتر  ل نـام  تـوفري         

 .2015ية املستدامة ملا نعد عام العمل الالئق يف سياا ءهداف التنم
وءيــديفا، مشــرية إض ءن نرنــام  تــوفري العمــل الالئــق   7رحبــت املؤسســات نالتوصــية  - 7

فاــال عــن السياسـة املنســقة ملنظومــة   2030جـيتء ال يت ــيتء مــن خطـة التنميــة املســتدامة لعـام    
العمـل الدوليـة،    األمم املتحدة اهمنائية ونرنام  عم ـها ع ـف الصـعيد القطـري. ودءنـت منظمـة      

ناعتبارها الوكالة التقنية الرائدة، ع ف وض  س س ة من األدوات والدورات التدريبية من ءجـل  
تعيتييت التوصل إض فهم مشـتر  ع ـف نطـاا املنظومـة واتبـاع  ـ  مشـتر  فيمـا يتع ـق ن نـام            

املركــيت  تـوفري العمـل الالئـق. ونالتعــاون مـ  ك يـة مــوظفي منظومـة األمـم املتحــدة، فاـال عـن         
الدوت ل تدريب التان  ملنظمة العمل الدولية، سي ري النهوض نتوفري التوجيـا والتـدريب نأيـة    

 تعيتييت املعارف والقدرات ع ف نطاا ءوس  يف منظومة األمم املتحدة.
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 موجز 
حةد    أداء مؤسسات منظومةة اممةم ا ت"تقييم  يلخص هذا التقرير خلفية ومنهجية 

الةةةةذر أجرتةةةةل وتةةةةد  التفتةةةةي  ا  ةةةة  ة    "تعمةةةةيم العمالةةةةة الملاملةةةةة وا نتجةةةةة والعمةةةة  ال  ةةةة 
، والنتةةةا ل الةةةإ خلةةةص إليهةةةا هةةةذا التقيةةةيم واسةةةتنتاجاتل والةةةد و  ا سةةةتفاد  منةةةل 2014 عةةةا 

 والتوصيات ا نبثقة عنل.
وتةةةد  التفتةةةي   ويسةةةتند هةةةذا التقريةةةر ا ةةةوجز إي تقريةةةر التقيةةةيم الر يسةةة  الةةةذر أعدتةةةل 

ا  ةة  ة والةةذر يتتةةمن تعلةةي ت وأدلةةة وةلةةي ت مسةةهبة ع ةةقا هةةذا ا و ةةو  و قةةا  لقواعةةد 
ومعايري التقييم ا عتمد  من قب  وتد  التفتي  ا    ة. ويرد الةنص الملامة  لتقريةر التقيةيم   

 (.www.unjiu.orgا وقع ال بمل  لوتد  التفتي  ا    ة )
 

http://www.unjiu.org/
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 مقدمة -أولا  
 الخلفية  

متثةةة  العمالةةةة الملاملةةةة وا نتجةةةة وإتاتةةةة  ةةةري العمةةة  ال  ةةة  للجميةةةع هةةةد ا  متفقةةةا  عليةةةل  -1
دوليةةةا ، وهةةةو هةةةدر يةةةرتبث ا تباتةةةا  وثيقةةةا  عتحقيةةة  عةةةد  أهةةةدار مةةةن امهةةةدار ا  ا يةةةة ل لفيةةةة 

 . 2015وعا ناق ة اجلا ية ع قا أهدار التنمية ا ستدامة  ا ععد عا  
وقةةةةد دعةةةةا اصلةةةةا القتصةةةةادر والجتمةةةةاع  واممةةةةني العةةةةا  مؤسسةةةةات منظومةةةةة اممةةةةم  -2

تو ري  ري العمالة الملاملة وا نتجة و هدر اهتا إي دعم ةقي  ا تحد  وصناديقها وعراجمها وو ال
العم  ال    للجميةع. وجةاء   ا عة ا الةو ا ر للمجلةا القتصةادر والجتمةاع  الصةاد    

ما يل : "إننا مقتنعوا عاحلاجة ا لحة إي اهتيئةة عيئةة علة  الصةعيدين الةوتد والةدويل  2006عا  
 ةةري العمةة  ال  ةة  للجميةةع  قسةةا  وتةةو ري ة الملاملةةة وا نتجةةة العمالةةهةةدر تفتةة  إي ةقيةة  

 .(1)لتحقي  التنمية ا ستدامة"
ويملتسب هذا اهلدر أمهية  إ ا ية  عةالنظر إي أا العةاي يسةع  جاهةدا  لبلةود امهةدار  -3

. 2015ويتةع خطةة  جديةد   للتنميةة ا سةتدامة  ةا ععةد عةا   2015ا  ا ية ل لفية حبلةول عةا  
لةدعو  الةإ وجههةا اذ  هلةن مّث  إا استعراض المليفية الإ استجاعت هبا هيئةات اممةم ا تحةد  وم

اصلا القتصادر والجتماع  يقيت   الوقت ا ناسب لتقدمي معلومات لدعم ةقية  التطلعةات 
 إي التنمية ا ستدامة وأهدا ها.

، تقييمةةةا  2014لهةةا لعةةةا  وقةةد أجةةةرت وتةةد  التفتةةةي  ا  ةةة  ة،  جةةزء  مةةةن عرنةةةامل عم -4
، وهةةو   تعمةةيم العمالةةة الملاملةةة وا نتجةةة والعمةة  ال  ةة  مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد مداء 

تقييم اق تتل وتد  التفتي  ا    ة، وقد  ّتب ا دير العا   نظمة العمة  الدوليةة هبةذا القة ا  
 يزانية من أج  تنفيذ .وقد  إي وتد  التفتي  ا    ة متوي   خا جا  عن ا 

 األهداف  
يتمثةةة  ال ةةةرض مةةةن التقيةةةيم   تقةةةدمي معلومةةةات إي اجلمعيةةةة العامةةةة اصلا القتصةةةادر  -5

والجتمةاع ، وإي اهليئةات الت ةةريعية وا دا يةة للمنظمةات ا  ةةا  ة، وإي أعتةاء جملةا الر سةةاء 
، ع ةقا المليفيةةة الر سةاء التنفيةةذيني()جملةا  التنفيةذيني   منظومةة اممةةم ا تحةد  ا عةد عالتنسةةي 

الإ نّفذت هبا مؤسسات منظومة اممم ا تحد  القرا ات الراميةة إي تعمةيم أو دعةم خطةة العمة  
. 2015ال  ةة  ع يةةة اسةةتخدا  الةةد و  ا سةةتفاد    و ةةع الصةةي ة النها يةةة  طةةة مةةا ععةةد عةةا  

يةة الراميةة إي تعمةيم العمة  ال  ة  وال رض من التقييم ليا استعراض أن طة منظمةة العمة  الدول
 وإ ا هو استعراض استجاعات منظومة اممم ا تحد .

__________ 

 .1الفقر   (1)
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 وللتقييم ث ثة أهدار: -6
  تقيةةةيم  يفيةةةة اسةةةتجاعة مؤسسةةةات منظومةةةة اممةةةم ا تحةةةد  للةةةدعو  ا وجهةةةة مةةةن اصلةةةا

مبةةادا العمة  ال  ةة    اطيطهةةا السةة اتيج  عملها  لتعمةةيمالقتصةادر والجتمةةاع  
علةةة  ا سةةةتوى ا  ةةة ا عةةةني الو ةةةالت )جملةةةا الر سةةةاء التنفيةةةذيني(، و  ا قةةةر، وعلةةة  
مسةتوى اللجةاا ا قليميةة والفنيةة وا سةتوى القطةرر. وسةيموي اهتمةا  خةاي للمنظمةةات 

 الإ لديها ولية قوية   جمال التخفيف من وتق  الفقر وجمال احلماية الجتماعية؛

 من منظومة اممم ا تحد ، وتقيةيم احلةواجز الةإ تعة ض ةديد آليات التعميم ا ن ق   
التنفيذ، وةديد جوانب البيئة التمملينية،  ت   عن التحديات الإ تواجهها ا نظومةة   

 قتايا العم  ال    عل  خمتلف ا ستويات؛تعميم 

 ة ةديةةد التجةةا ن الناجحةةة وا ما سةةات اجليةةد    إدمةةاا خطةةة العمةة  ال  ةة    أن ةةط
 مؤسسات منظومة اممم ا تحد .

 النطاق  
 مشول ا نظمات  

ي ةةم  نطةةاا هةةذا التقيةةيم اممةةم ا تحةةد  وصةةناديقها وعراجمهةةا وو الاهتةةا ا تخصصةةة الةةإ  -7
أيةةدت، مةةن خةة ل جملةةا الر سةةاء التنفيةةذيني، مفهةةو  تعمةةيم العمةة  ال  ةة . وير ةةز التقيةةيم علةة  

  ةة  ة، وي ةةدد عصةةفة خاصةةة علةة  تلةةيت ا نظمةةات الةةإ ا نظمةةات ا  ةةا  ة   وتةةد  التفتةةي  ا
توجد لديها ولية   جمالت افيف وتق  الفقر، والقتاء عل  اجلو ، وصحة اممومة، و ريو  
نقةص ا ناعةة الب ةرية ا يد . وسةري ز التقيةيم علة  مسةتويات أ ععةة  نظومةة اممةم ا تحةد    مةةا 

ن خة ل الليةة ا  ة  ة عةني الو ةالت )جملةا الر سةاء تبذلل من جهود من أجة  التعمةيم: )أ( مة
التنفيذيني اللجنةةةةة الر يعةةةةة ا سةةةةتوى ا عنيةةةةة عةةةةالإلامل(؛ و)ن( ا سةةةةتوى ا قليم  اللجةةةةاا الفنيةةةةة 

 نظمةةةةةةةةات ا  ةةةةةةةةا  ة؛ مقةةةةةةةةر االتاععةةةةةةةةة للمجلةةةةةةةةا القتصةةةةةةةةادر والجتمةةةةةةةةاع ؛ و)ا( مسةةةةةةةةتوى 
 ا ستوى القطرر. و)د(

 ار المفاهيمي ومسائل التقييمالتعاريف األساسية واإلط  
تعريفةةا  تظةة  عتقييةةد اصتمةةع : عرَّ ةت منظمةةة العمةة  الدوليةةة العمةة  ال  ة  العمللل الالئللق -8

احلريةة وا نصةار واممةن ظرور تسةودها العم  ا نتل ا تا  للنساء والرجال   الدويل، وهو أنل 
تل يةد  دخة   معقةول  ويةةو ر ا نسةاا. وينطةور العمةة  ال  ة  علة   ةري عمة  منةةوتصةوا  رامةة 

اممةةن   موقةةع العمةة  واحلمايةةة الجتماعيةةة للعمةةال وأسةةرهم، وآ اقةةا  أ تةة  للتنميةةة ال خصةةية، 
الجتماع ، مينح احلرية لمل  يعإل النةا  عةن اةواملهم وينظمةوا صةفو هم  ا دمااوي جع عل  

ة تملةةةا ؤ الفةةةري وا عاملةةةة وي ةةا  وا   ااةةةار القةةةرا ات الةةةإ تةةةؤثر علةةة  تيةةااهتم،  تةةة   عةةةن إتاتةةة
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( خلةةةة   ةةةةري العمةةةة  وتنميةةةةة 1وام  ةةةةاا ام ععةةةةة للعمةةةة  ال  ةةةة  هةةةة : ) .(2)ا تسةةةةاوية للجميةةةةع
( احلو مةةة واحلةةوا  4( ا عةةايري واحلقةةوا   العمةة ؛ و)3( احلمايةةة الجتماعيةةة؛ و)2ا  ةةا يع؛ و)
 الجتماع .

تعريفةةةا  صةةةرها   فهةةةو  "تعمةةةيم  ول تقةةةد  منظمةةةة العمةةة  الدوليةةةة،   موادهةةةا ا  اةةةادية، -9
عةةةقا جمموعةةةة امدوات الةةةإ صمةةةممت لةةةدعم تعمةةةيم العمةةة  ا نظمةةةة العمةةة  ال  ةةة "؛  قةةةد أ ةةةادت 

 ال    تتبع النهل الذر اعتممد خ ل عملية تعميم ا نظو  اجلنساين.
ي  وتةةد  التفتةةمفت ةةو واسةةتنادا  إي التعةةا يف ا تعلقةةة عتعمةةيم ا نظةةو  اجلنسةةاين، صةةاد  -10

 ا    ة تعريفا  عمليا  لتعميم العم  ال    اعتممد ممراض هذا التقييم.
ميثةة  تعمةةيم العمةة  ال  ةة    مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد   تعملليم العمللل الالئللق  -11

عمليةةة تملفةة  ا نظمةةات  يهةةا أا تملةةوا سياسةةااهتا واسةة اتيجيااهتا وعراجمهةةا وأن ةةطتها م اعطةةة مةةع 
ل وامهةةدار رات الصةةلة عالعمالةةة والعمةة  ال  ةة . وتعمةة  ا نظمةةات،   إتةةا  ا بةةاد ات والنتةةا 

ولية    منها، عل  تبد وتعزيةز هةذ  النتةا ل وامهةدار آخةذ    العتبةا  مةا ي تةب عليهةا مةن 
 آثا    تصميم وتنفيذ السياسات وامن طة عل  ا ستويني العا   والوتد.

تةةراعث سياسةةااهتا مةةدى الو ةةالت عدسةةة لر يةةة أا تسةةتخد  وعالتةةايل  ةةإا التعمةةيم يعةةد  -12
واسة اتيجيتها وعراجمهةا وأن ةةطتها مةع النتةا ل ا تصةةلة عالعمالةة والعمة  ال  ةة  والمليفيةة الةإ ميملةةن 
أا تعز  هبا هذ  النتا ل من خ ل ا راعا  التامة  ا ي تب عليها من آثا  خ ل مرتلةة التصةميم 

لبلةةداا واجلهةةات ا عنيةةة  يمةةا يتعلةة  عاعتمةةاد هةةذ  إي اوتقةةدمي ا سةةاعد   و  أثنةةاء إسةةداء ا  ةةو  
النتةةا ل وتنفيةةةذها. وينب ةةة  أا تتةةةو ر علةةة  أعلةةة  ا سةةةتويات إ اد  سياسةةةة وا ةةةحة والتةةةزا   بةةةادا 

 العم  ال   ،  ما ينب   اصيص موا د )مالية وع رية عل  السواء( ممراض التعميم.
 سةتوى تعمةيم العمة  ال  ة  مةن قبة  مؤسسةات منظومةة اممةم ومن أجة  إجةراء تقيةيم  -13

ع ةةةةر  عوامةةةة  أساسةةةةية عالسةةةةتناد إي السةةةةتعراض ا ملتةةةة ، وا تةةةةا  ا فت ةةةةوا ا تحةةةةد ، تةةةةدد 
الت ريع  )قرا ات اصلا القتصادر والجتماع  ع قا العم  ال  ة (، والتعريةف العملة  ا بةني 

 تعميم ا نظو  اجلنساين   منظومة اممم ا تحد .عملية ن أع  ، وا إل  امدعيات ا ستقا  م
 العوام  الإ تدل عل  التعميم   مؤسسات منظومة اممم ا تحد : -14

يمقةةةةيَّم وعةةةة  منظمةةةةات اممةةةةم ا تحةةةةد   يمةةةةا يتعلةةةة  عالقتةةةةايا ا تصةةةةلة عالعمةةةة   -1 
دا   و بةةةا  ا سةةةؤولني ال  ةةة ، ويزيةةةد هةةةذا الةةةوع  مةةةن خةةة ل ا جةةةراءات الةةةإ تتخةةةذها جمةةةالا ا 

 ا دا يني، أو تد يب ا وظفني؛
ةةةةدَّد   سياسةةةةات منظمةةةةات اممةةةةم ا تحةةةةد  ووثا قهةةةةا السةةةة اتيجية عناصةةةةر  -2  ةم

أن طة منظمات اممةم ا تحةد  الةإ تةرتبث عام  ةاا ام ععةة  بةاد   العمة  ال  ة  والةإ تسةهم   
 تعزيزها؛
__________ 

 .vi(، ي 2008) ،أدوات من أج  تعميم العمالة والعم  ال    منظمة العم  الدولية، (2)
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  العناصةر الإلناجميةة أو ا بةاد ات ا تصةلة تظهر   عم  منظمات اممم ا تحةد -3 
 عالعم  ال   ؛

تو ةةع إ اةةادات مفصةةلة وتمعت مةةد مةةن أجةة  العمةة  عصةةو   منهجيةةة علةة  تعزيةةز  -4 
 مباد   العم  ال      الن اط الإلناجم   دا ات ا نظمات ومملاتبها القطرية؛

وتمنفَّذ مع مراعا    ن  تمست خد  ا  اادات وتمعت مد عرامل و أو مباد ات حمدد  -5 
 أو أ ثر من ام  اا ام ععة للعم  ال   ؛

طَّث وتمنفَّذ إجراءات م   ة -6  أو إجةراءات تعةاوا مةع منظمةات أخةرى تاععةة  ،ام
 ل مم ا تحد  عل  مستوى ا قر أو ا ستوى ا قليم  أو القطرر؛

 ا يةةة أو عةةإل أتةةر جيةةرر التعةةاوا مةةن خةة ل أتةةر اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  -7 
 أخرى للتعاوا عل  ا ستوى القطرر  يما عني أعتاء ام رقة القطرية ل مم ا تحد ؛

جيرر  صد عرامل أو مبةاد ات حمةدد  رات صةلة عالعمة  ال  ة ، وتمقةيَّم عصةو    -8 
 دو ية؛

 جيرر ةديد ا ما سات اجليد ؛ -9 
عاعتبةا   خبةريا     ةمن ا نظمةة جيرر تعيني وتد  تنسي  أو منس  يمرجع إليةل  -10 

علة  تقةدمي ا  ةو   لزم  ةل. ويمعةدص اصةيص ا ةوا د ا اليةة والب ةرية هلةذا قةاد ا  قتايا العم  ال  ة  
  ال رض مؤارا  إجياعيا .

 اإلطار المفاهيمي  
ومِ ةةةةةةع  ةةةةةةورا منطقةةةةةة  مبّسةةةةةةث يتخةةةةةةذ  نقطةةةةةةة انطةةةةةة ا قةةةةةةرا ات اصلةةةةةةا القتصةةةةةةادر  -15

تعمةةيم العمةة  ال  ةة  ويسةةلوم،   الوقةةت نفسةةل، عوجةةود نقةةاط انطةة ا أخةةرى  والجتمةاع  ع ةةقا
لعمليةةة تعمةةيم العمةة  ال  ةة . ويبةةني هةةذا ا تةةا  الظةةرور الةةإ  ةةاا يلةةز  توا رهةةا لتةةماا التعمةةيم 
النةةاجح للعمةة  ال  ةة  علةة  مجيةةع مسةةتويات مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد . وعةةالنظر إي أا 

اسةتجاعة ا نظومةة لقةرا ات اصلةا القتصةادر والجتمةاع ، مدى صف اهلدر من التقييم هو و 
لفهةةةم ال ةةةمل  الةةةوا د أدنةةةا . وقةةةد اسةةةتمخِد  هةةةذا ال ةةةمل  ي تمةةةد ا نقةةةاط النطةةة ا امخةةةرى   

اصالت الإ تعم   يها منظومة اممةم ا تحةد  علة  نةو نةاجع واصةالت الةإ ي يملةن  يهةا أداء 
مةةن قبةة  ا توقةةع لبلةةود اهلةةدر السةة اتيج  لتعمةةيم العمةة  ال  ةة   مؤسسةةات ا نظومةةة عا سةةتوى

مؤسسات منظومة اممم ا تحد  علة  ا سةتويات  ا ةة. ومةن اةقا هةذا أا يسةاعد علة  ةسةني 
 هم الصةو   ا مجاليةة،  ةا   رلةيت ةديةد اصةالت الةإ ةتةاا إي تعزيةز مةن تيةة السة اتيجية 

 اصلة جهود التعميم.الإ ستمعتمد   ا ستقب  ومو 
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 العمل الالئق معمَّم في جميع مؤسسات منظومة األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالتها

 البرامج أو األنشطة "المشتركة" المصممة من منظور العمل الالئق والمنفذة على جميع المستويات

 خطة تعميم العمل الالئق 
مدرجة في خطط مؤسسات 
منظومة األمم المتحدة على 

 المستوى القطري

ط الستراتيجية خطط العمل/الخط
تشمل عناصر العمل الالئق على 

 المستويين اإلقليمي والقطري

 خطط العمل/الخطط الستراتيجية 
 تشمل عناصر العمل الالئق 

 على مستوى المقر

أطر األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائية على المستوى القطري تشمل 

 عناصر خطة تعميم العمل الالئق
تدريب موظفي المنظمات على 

 مستوى المقار والمستوى 
اعتراف الدول األعضاء/الشركاء  القطري بشأن تعميم العمل الالئق

الجتماعيين بأهمية العمل 
الالئق وإدراجه في الخطط 

 طاعيةالوطنية/الق

 إعداد مواد إرشادية 
 تتعلق بقطاعات 

 محددة

 وضع مؤسسات 
 منظومة األمم المتحدة سياسات 
 تتعلق بخطة تعميم العمل الالئق

 تدريب بشأن
 العمل الالئق

أنشطة دعوية بشأن 
 العمل الالئق

توليد المعرفة وتقاسمها 
فيما يتعلق بمبادرات 

 العمل الالئق

  المنظمات تجري عملية تقييم ذاتي
 لتحديد المجالت التي يمكن فيها 

 تعميم العمل الالئق

خط أساس عمل المنظمة 
 بشأن العمل الالئق، 

 المحدد لرصد 
 تنفيذ القرارات

لرؤساء تنفيذ منظمة العمل الدولية ومجلس ا
التنفيذيين أنشطةا تتعلق بالدعوة والتوعية 

 بشأن خطة تعميم العمل الالئق

إعداد وتنفيذ مجموعة أدوات مجلس الرؤساء 
 التنفيذيين بشأن تعميم العمل الالئق

 قرارات بشأن أهمية  العمل الالئق مدرج على جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين 
 العمل الالئق

 قرار المجلس القتصادي والجتماعي بشأن تعميم العمل الالئق

 الرمز

 ءالدول األعضا

 الولية

مجلس الرؤساء 
 التنفيذيين

مؤسسات منظومة 
 األمم المتحدة
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 مسائل التقييم األساسية  
القةرا ات الةإ إي أعة  ، و ا بةنّي تمدودت مسا   التقييم عالستناد إي ا تا  ا فةاهيم   -16

 صةةاعدا  والةةإ تلةةب  يهةةا اصلةةا مةةن  2006ااةةذها اصلةةا القتصةةادر والجتمةةاع  منةةذ عةةا  
العوامة  الةإ حت ةديةدها   إي ا تحةد  الهتمةا   سةقلة العمة  ال  ة  وتعميمةل، و  منظومة اممم

 مرتلة الستعراض ا ملت . وترد   ما يل  مسا   التقييم ال املة:
  العم  ال   ؟تعميم ما هو مستوى وع  مؤسسات منظومة اممم ا تحد  خبطة 

  سة اتيجيات والسياسةات والةإلامل العمة  ال  ة    التعميم خطة  تنعملاإي أر تد
الةةةإ هةةة  مةةةن نةةةو  إتةةةا  اممةةةم ا تحةةةد  للمسةةةاعد  ا  ا يةةةة والةةةإ تنفةةةذها مؤسسةةةات 

 منظومة اممم ا تحد  عل  ا ستوى الوتد؟

  العمة  ال  ة  عالنسةبة إي مؤسسةات منظومةة اممةم ا تحةد  تعمةيم ما مدى أمهية خطةة
تها الس اتيجية أترها ا  ا ية؟ وإرا  انت الإ أد جت ي تد ا هذ  امهدار   خط

العمةةة  ال  ةةة    سياسةةةااهتا وعراجمهةةةا،  مةةةا هةةة  أسةةةبان تعمةةةيم ا نظمةةةة ي تةةةد ا خطةةةة 
 رليت؟

   مةةا هةة  أهةةم الت ةةريات الةةإ تةةدثت )علةة  مسةةتوى ا نظمةةات وا سةةتوى القطةةرر( نتيجةةة
يتعلةةة  عالعمالةةةة  مةةةاللجهةةةود ا بذولةةةة لتنفيةةةذ قةةةرا ات اصلةةةا القتصةةةادر والجتمةةةاع   ي

  ري العم  ال    للجميع؟وتو ري الملاملة وا نتجة 

  هةةة  تمعتةةةإل ا جةةةراءات ا تخةةةذ  واجلهةةةود ا بذولةةةة علةةة  مسةةةتوى ا نظمةةةة وعلةةة  ا سةةةتوى
 الوتد متسقة  يما عينها؟

  تعمةة  علةة  تعمةةيم خطةةة العمةةة  هةة  اسةةتطاعت مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةةد  أا
 موعة امدوات الإ و عت استخداما  مستمرا  ومستداما ؟جمال   ، وه  تستخد  

 ما ه  العوام  الر يسية الإ تسهم   استدامة العم  ال    عل  خمتلف ا ستويات؟ 

   مةةا هةة  ععةةر ا ما سةةات اجليةةد    البلةةداا الةةإ عممةةت  يهةةا منظومةةة اممةةم ا تحةةد
العمة  تعمةيم ية ونفةذت خطةة العم  ال     من إتا  اممم ا تحد  للمساعد  ا  ا 

 ال      أن طتها القطرية؟

 الستدامةمعايير التقييم    
 وصف النهج والمنهجية  

تسةم عطةاعع وهة  تالتقييم ترا   متعدد  جلمةع البيانةات وةليلهةا، عملية استمخدمت    -17
هةةا وةليلهةةا عصةةو   نةةوع  أساسةةا . واسةةتمه  التقيةةيم عةةإجراء اسةةتعراض مملتةة  للوثةةا   ا تاتةةة لتوليف
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التصميم والنطاا وا سةا   الر يسةية الةإ مسقلإ أولية واستخدامها   إعداد تقرير تفتي  يتناول 
اسةتبيانات موجهةة  يتعني معاجلتها  ت   عن مسا   التقييم. وقد مش  مجع البيانات ما يل : )أ(

)ن( استقصةةةاءات صموعةةةة إي ا نظمةةات واللجةةةاا ا قليميةةةة لتقةةةدمي معلومةةات عةةةن أن ةةةطتها؛ و
خمتا   من أعتاء أ رقة اممم ا تحد  القطرية وا نسقني ا قيمني التاععني ل مم ا تحد  مةن أجة  
مجع معلومات تول جتا هبم   تعمةيم العمة  ال  ة  علة  ا سةتوى القطةرر، مثة  عملهةم  ةمن 

( مقاع ت مع جمموعةة خمتةا   ؛ و)اعل  ا ستوى القطرر اممم ا تحد  للمساعد  ا  ا يةأمتر 
من اجلهات ا عنية ع قا استخدا  وتنفيذ ا طث الس اتيجية وا واد ا  اادية  ت   عن تق يد 

 صحة نتا ل الستبيانات وعمليات الستعراض ا ملت .
طمِلع  عبعثةةةةات  جةةةراء مقةةةةاع ت   ا قةةةر و  مواقةةةع اللجةةةةاا الفنيةةةة   جنيةةةةف وقةةةد اّ ةةة -18

و وما و يينا. وأمجريت  يةا ات إي سسةة علةداا )ام جنتةني وأو مةوار ومجهو يةة مولةدو ا ونيويو ا 
اللجةةةةاا ا قليميةةةةة )اللجنةةةةة القتصةةةةادية م ريقيةةةةا، واللجنةةةةة مقةةةةا  و امبيةةةةا و مبوديةةةةا( و ةةةةذليت إي 

البحةةةةر الملةةةةا ي ، واللجنةةةةة منطقةةةةة القتصةةةةادية مو وعةةةةا، واللجنةةةةة القتصةةةةادية ممريملةةةةا ال تينيةةةةة و 
 القتصادية والجتماعية لسيا واحمليث اهلادا(.

 ريةةة  ا فت ةةةني إي وحت ت ةةةملي   ريةةة  است ةةةا ر لتقةةةدمي م ةةةو   مو ةةةوعية واسةةة اتيجية  -19
سةةةتيعان ا فةةةاهيم، وتقةةةدمي لعملةةةل، مثةةة  العصةةةف الةةةذهد جوانةةةب ع ةةةقا جوانةةةب   يسةةةية مةةةن 

ر، وإعةةةةةةداء تعليقةةةةةةات ع ةةةةةةقا التقريةةةةةة سةةةةةةود  ا  ةةةةةةو   التعليقات تةةةةةةول إعةةةةةةداد الصةةةةةةي ة اموليةةةةةةة 
الستنتاجات امولية وم رو  التقرير. وقد اختري أعتاء الفري  الست ةا ر مةن عةني  بةا  ا ةإلاء 

أو ا ؤسسات ام ادمييةة، وتةوي هةؤلء  ،العم  ال      اممم ا تحد تعميم الذين يعنوا خبطة 
 امعتاء عملهم عصفتهم ال خصية.

ن النظةا  امساسة  لوتةد  التفتةي  ا  ة  ة، ومِ ةع هةذا التقريةر مة 2-11 ماد وو قا  لل -20
مةةا جةةاء  يةةل مةةن اسةةتنتاجات صةةحة   صةةي تل النها يةةة ععةةد ت ةةاو  ا فت ةةني  يمةةا عيةةنهم لختبةةا  

وتوصةةيات علةة   ةةوء ا ةةإل  اجلماعيةةةة للوتةةد  وقةةد عممةةم م ةةةرو  التقريةةر علةة  منظمةةات اممةةةم 
تعليقةةةةةةةات مو ةةةةةةةوعية ع ةةةةةةةقا النتةةةةةةةا ل عةةةةةةةداء  ا ع   سةةةةةةةرد الوقةةةةةةةا تحةةةةةةةد  لتصةةةةةةةحيح امخطةةةةةةةاء 

 والستنتاجات والتوصيات.

 القيود  
 مقيد   ععد  قيود:ا ستخدمة  انت ا نهجية  -21
  تةةةةدين مسةةةةتوى الةةةةوع  والهتمةةةةا    عةةةةدد مةةةةن ا نظمةةةةات. و ةةةةاا مةةةةن التةةةةرو ر إجةةةةراء

مناق ةةةات مملثفةةةة مةةةع مةةةن أمجريةةةت مقةةةاع ت معهةةةم مةةةن أجةةة  تةةةذلي  عقبةةةة التفاوتةةةات 
 ا ختلفة   إد اا مفهو  العم  ال    ع ية احلصول عل  ا علومات رات الصلة؛
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   ةةةةةةعف الةةةةةةذا ر  ا ؤسسةةةةةةية،  ةةةةةةبعر ا نظمةةةةةةات ي تةةةةةةتمملن مةةةةةةن ةديةةةةةةد أر مصةةةةةةاد 
للمعلومةةات ميملنهةةا ا جاعةةة عةةن امسةةئلة ا تصةةلة عالعمةة  الةةذر ا ةةطلع عةةل  ةةو  صةةدو  

. وقةد أدى رلةيت إي 2007و 2006قرا ر اصلا القتصةادر والجتمةاع    عةام  
احلد من تجم وص تية البيانات الإ ميملن مجعها ع قا اجلهود الإ عةذلتها ا نظمةات 

 العم  ال   ؛تعميم ع قا خطة  2010إي عا   2006  الف   من عا  

  عةةد  وجةةةود هيملةة  خمصةةةص وظيفة تنسةةةي  مر ةةزر خمصصةةةة ع ةةةقا العمةة  ال  ةةة .  قةةةد
ت صةةةعوعات   مةةة ء السةةةتبيانات و  ةديةةةد إدا ااهتةةةا أو واجهةةةت العديةةةد مةةةن ا نظمةةةا
 وتدااهتا الإ تمعىن هبذ  ا سقلة؛

   تدين معدل الردود عل  الستقصةاءات.  قةد مشلةت ا نهجيةة استقصةاءات خاصةة عملة
مةةن ا نسةةقني ا قيمةةةني وأعتةةاء أ رقةةة اممةةةم ا تحةةد  القطريةةة. وعةةةالنظر إي تةةدين معةةةدل 

  ا ا ةةةة(  تةةة   عةةةن العينةةةة مةةةري ا توا نةةةة  19 رقةةةة القطريةةةة )الةةةردود مةةةن قبةةة  أعتةةةاء ام
ج را يا ،  قد استبعد ا فت وا الستقصاء ا اي عام رقة القطرية من التحلي  الوا د   

 هذا التقرير.

 اإلطار التشريعي  
، اعتمةدت اجلمعيةة العامةة واصلةا القتصةادر 2011وعةا   2006  الف   عني عةا   -22
تمةةاع  سةةتة قةةرا ات وإع نةةات و ا يةةة   يسةةية تتصةة  عالعمةة  ال  ةة   ملوفةةت  وجبهةةا خمتلةةف والج

 اجلهات ا عنية   منظومة اممم ا تحد  عالعم  عل  تعميم العم  ال   .
و  تلةيت ا ع نةات والقةرا ات، تملِةب  إي الةدول امعتةاء، ومؤسسةات منظومةة اممةم  -23

ة، واللجةةاا الفنيةةة، وجملةةا الر سةةاء التنفيةةذيني، واممةةني العةةا  العمةة  ا تحةةد ، واللجةةاا ا قليميةة
إجةراءات إي ااةار عل  معاجلة مسا   التعميم. ودعت قةرا ات اصلةا القتصةادر والجتمةاع  

العمةة  الدوليةةة، لو ةةع وتنفيةةذ جمموعةةة منظمةةة مةةن قبةة  جملةةا الر سةةاء التنفيةةذيني، عالتنسةةي  مةةع 
ت الةةإ يتعةةني أا تعمةة   يهةةا مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  علةة  أدوات لةةدعم ةديةةد اصةةال

تعميم العم  ال   ، عل  مستوى    منظمة من خ ل عملية تقييم رايت لتحديد اصالت الإ 
ميملةةن  يهةةا تعمةةيم العمةة  ال  ةة  ولو ةةع خطةةث عمةة  وسياسةةات ترمةة  إي تيسةةري عمليةةة تعمةةيم 

   يفيةةةةة إسةةةها  أن ةةةةطتها   ةقيةةةة  عةةةالنظر ليميةةةة والفنيةةةةة العمةةة  ال  ةةةة . و ملوفةةةت اللجةةةةاا ا ق
تةةةقثري سياسةةةااهتا علةةة  جمةةةالت حمةةةدد  مةةةن جمةةةالت اختصاصةةةها. ومةةةدى أهةةةدار العمةةة  ال  ةةة  

وأخةةةريا ، ومةةةن أجةةة  ةويةةة  ا طةةةث والسياسةةةات إي  عةةة  وتنفيةةةذ، تملِةةةب  إي مؤسسةةةات منظومةةةة 
علةة    اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة اممةةم ا تحةةد  أا تةةدعم  ةةرادى البلةةداا مةةن خةة ل إتةةا

)ومةةري رلةةيت مةةن ا طةةث( هبةةدر تعمةةيم العمةة  ال  ةة . ومشلةةت تلةةيت القةةرا ات ا سةةتوى القطةةرر 
أيتةةا  تلبةةات تتعلةة  عزيةةاد  الةةوع  عالعمةة  ال  ةة ، وتملِةةب إي منظمةةة العمةة  الدوليةةة أا تسةةاعد 
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أجة  تقاسةم خإلااهتةا   جمةال العمالةة  إن اء آلية )منصة لتقاسةم ا عر ةة علة  ا ن نةت( مةنعل  
 والعم  ال    مع عقية مؤسسات ا نظومة.

 الستنتاجات بالستناد إلى مسائل التقييم الرئيسية -ثانياا  
 تقييم عام لمدى التعميم على المستويات األربعة جميعها  

صةةةةةادر سةةةةةجلت السةةةةةتجاعة ا مجاليةةةةةة  نظومةةةةةة اممةةةةةم ا تحةةةةةد  لطلبةةةةةات اصلةةةةةا القت -24
 مةم وجةود ععةر التفاوتةات اهلامةة عةني معتةدل  والجتماع  ا تعلقة عتعمةيم العمة  ال  ة  ااتةا  

ا قر وا ملاتب القطرية   تالت معينة.  قد  انت الستجاعة عل  ا ستوى القطرر من خ ل 
التاععةةةةة  إتةةةةا  اممةةةةم ا تحةةةةد  للمسةةةةاعد  ا  ا يةةةةة وعرنةةةةامل امتةةةةر القطريةةةةة للمملاتةةةةب ا يدانيةةةةة

 ؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  اسةةتجاعة قويةةة،   تةةني أا السةةتجاعة علةة  مسةةتوى اهليئةةات 
للمجلا القتصادر والجتماع  ميملن أا تمعتإل معتدلة مةع وجةود تفاوتةات  يمةا التاععة الفرعية 

العمة  عني اللجاا. وعل  مستوى ا نظمات،  ةاا هنةاا تفةاوت  بةري   اجلهةود ا بذولةة لتعمةيم 
ال   ، تية تراوتت هذ  اجلهود عني تعميم قور وإجراءات خمصصة عد  وجود ع مات عينة 

 تدل عل  التعميم.

 مدى الفعالية  
 مستوى الوع   

متةةدنيا  عصةةو   عامةةة لةةدى  ، مفهةةو   ،العمةة  ال  ةة تعمةةيم  ةةاا مسةةتوى الةةوع  خبطةةة  -25
مةةةراض إعةةداد هةةةذا التقيةةيم. ويبةةةدو أا مةةوظف  اممةةةم ا تحةةد  الةةةذين أمجريةةت مقةةةاع ت معهةةم م
العمة  ال  ة   همةا  قويةا  يرجةع تعمةيم ا تقا  ا وظفني الذين أمجريت مقةاع ت معهةم لفهةم خطةة 

 مةةا يرجةةع إي ا تفةةا  معةةدل تبةةدصل ا ةةوظفني. وقةةد امةةجوع علةة  تقاسةةم   ،إي ال تقةا  إي التةةد يب
رو  ا فو ةةية امو وعية منظمةةة العمةة  ا عر ةةة مةةن خةة ل اسةةتحداأ جمموعةةة أدوات   إتةةا  م ةة

الدولية عن تري  إن اء عواعة إلمل ونية لتقاسم ا عر ة، ولملن استخدا  هذ  ا نصةة  ةاا  ةعيفا ، 
ع  إا العديد مةن مةوظف  منظومةة اممةم ا تحةد  الةذين أمجريةت مقةاع ت معهةم ي يملونةوا تة  

لقطةرر  ةاا أعلة  لةدى مةوظف  اممةم عل  علم عوجودها. إل أا مستوى الةوع  علة  الصةعيد ا
العمة  قتةايا ظ  هبةا ةا تحد    عد  علداا، وهو ما يمعزى عد جة  بري  إي ا ملانة البا    الإ 

ال      الإلامل السياسية وا  ا ية للبلد ا تيف وتقثري رلةيت علة  أ رقةة اممةم ا تحةد  القطريةة 
 ا  ا ية. وعل  عملية إتا  اممم ا تحد  للمساعد 

 تنفيذ القرا ات وجمموعة أدوات جملا الر ساء التنفيذيني  
تبني أنل ما من منظمة من ا نظمات نّفةذت ا راتة  الةث أ لتعمةيم العمة  ال  ة  علة   -26

النحةو ا طلةون   قةرا ات اصلةا القتصةةادر والجتمةاع . وقةد وم ةعت جمموعةة أدوات جملةةا 
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مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  علةة  ةديةةد اصةةالت الةةإ يتعةةني  الر سةةاء التنفيةةذيني  سةةاعد 
 يها تعميم العم  ال    عن تري   سم خريطة تري  هلذا ال رض. وقد أدى عةد  إاةا  ا راتة  

 الث أ إي إ عار  عالية تعميم العم  ال    من هذا ا نظو .
مةةةم ا تحةةةةد  للمسةةةاعد  ا  ا يةةةة علةةةة  إد اا العمةةة  ال  ةةة    اسةةة اتيجيات ا قةةةةا  و  أتةةةر ام  

 ا ستوى القطرر
ي تنعملا إل   عدد قلية   ، مفهو   ،خلص التقييم إي أا خطة تعميم العم  ال    -27

جةدا  مةةن السياسةةات والوثةةا   السةة اتيجية  ؤسسةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد . و ةةاا إد اا خطةةة 
إي تةةد أععةةد عملثةةري، تيةةة مشلةةت معظةةم أتةةر  تعمةةيم العمةة  ال  ةة  علةة  ا سةةتوى القطةةرر عينةةا  

اممةةةةم ا تحةةةةد  للمسةةةةاعد  ا  ا يةةةةة علةةةة  ا سةةةةتوى القطةةةةرر نتةةةةا ل تتعلةةةة  خبلةةةة   ةةةةري العمةةةة  
(، إ ا ة  إي نتا ل حمدود  عد جة أ إل تتعلة  عةاحلقوا 2( واحلماية الجتماعية )الر ن 1 )الر ن

 اا العمة  ال  ة  ي توصةف صةراتة    معظةم (. إل أا ا باد ات ا تصلة عق  3  العم  )الر ن 
احلةةالت  مبةةاد ات لتعمةةيم العمةة  ال  ةة  إل   تةةالت معينةةة ت ةةري  يهةةا أتةةر اممةةم ا تحةةد  
للمساعد  ا  ا ية عل  ا ستوى القطرر إاا    صرهة  إي العمة  ال  ة   نتيجةة قا مةة عةذااهتا أو  

  قولوية ااملة.
 الصلة بوليات المنظمات  

اممم ا تحد     دودها عل  استبياا وتد  التفتي  منظومة اعتإلت معظم مؤسسات  -28
ا    ة أا خطة تعميم العم  ال  ة  أو ععةر أ  انةل هة  رات صةلة عوليتهةا. مةري أنةل ي يملةن 
لةةدى هةةذ  ا نظمةةةات، عاسةةتثناء عةةدد قليةةة  منهةةا، إد اا وتصةةةوص  مفةةاهيم   ةةا تبذلةةةل مةةن جهةةةود 

متثةةةة  نقطةةةةة انطةةةة ا رات صةةةةلة  ، مفهةةةةو   ، اض أا خطةةةةة تعمةةةةيم العمةةةة  ال  ةةةة تعمةةةةيم، عةةةةا 
عقن طتها. وقد  انت صلة الر ن امول ا تمث    خل   ري العم  وتنمية ا  ا يع هة  اموثة  

علةة  نةةو  ،قةةد أخةةذت تنظةةر ا نظمةةاتعوليةةات ا نظمةةات عينمةةا  انةةت هنةةاا دللت علةة  أا 
  وا عةةةايري الجتماعيةةةة واحلقةةةوا   العمةةة  عاعتبا هةةةا مسةةةا   رات إي احلةةةوا  الجتمةةةاع ،متزايةةةد

صةةلة عوليااهتةةا أيتةةا  وقلمةةا تبنّةةت ا نظمةةات مفهةةو  العمةة  ال  ةة   ر مةةة واتةةد  وعممتةةل عطريقةةة 
أعةرن عنةةل مةن أمجريةةت مقةةاع ت  وإي مةةامتملاملةة؛ وهةةذا يرجةع إي اخةةت ر وليةات ا نظمةةات 

اختصةاي رليت ي ةمل  تعةديا  علة  من تصو  مفاد  أا  ،ع ت رات عديد  خ ل ا قاو  ،معهم
 منظمة العم  الدولية.

وقد تدأ ةول متزايد   امولويات الس اتيجية  ؤسسات منظومة اممم ا تحةد     -29
، خصوصةا  2008اجتا  تليت امولويات ا تصلة عالعم  ال    منةذ انةدل  ام مةة ا اليةة   عةا  

يع نطةةةةةاا احلمايةةةةةة الجتماعيةةةةةة وقتةةةةةايا العمالةةةةةة خل   ةةةةةري العمةةةةة . وهةةةةةذ   يمةةةةةا يتعلةةةةة  عتوسةةةةة
التحةةولت ل ميملةةن أا تمعةةزى عصةةو   مبااةةر  إي قةةرا ات اصلةةا القتصةةادر والجتمةةاع  ع ةةقا 
العمةة  ال  ةة . عةة  إا العامةة  امساسةة   د اا قتةةايا احلمايةةة الجتماعيةةة والعمالةةة خل   ةةري 

ع عل  ام جةح إي البيئةة ا ا جيةة )ام مةة ا اليةة( أ ثةر عةا يرجةع العم    أن طة ا نظمات يرج
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إي قرا ات اصلةا القتصةادر والجتمةاع .  ا نظمةات الةإ عممةت العمة  ال  ة    أن ةطتها 
تعمةةةيم هةةة  عةةةاد   تلةةةيت ا نظمةةةات الةةةإ تملةةةوا وليااهتةةةا وأولويااهتةةةا التقليديةةةة متصةةةلة عالفعةةة  خبطةةةة 

 العم  ال   .

 وا ستويات الوتنيةا قا  عل  مستوى  قالتسا  
قليلةةةة هةةة  ا نظمةةةات الةةةإ قةةةدمت إ اةةةادات حمةةةدد  إي ا ملاتةةةب ا يدانيةةةة  يمةةةا يتصةةة   -30

عتنفيذ خطة تعمةيم العمة  ال  ة . و  تةني أا جتةا ن هةذ  ا نظمةات تةدل علة  عةذل حمةاولت 
،  ةإا مةةن الصةعب مةع رلةةيت لتحقية  التسةاا عةني أن ةةطة ا قةر وامن ةطة علةة  ا سةتوى ا يةداين

عةةةرامل التعمةةةيم عةةةني عمليةةةات ا قةةةر والعمليةةةات علةةة  ا سةةةتوى  اتسةةةااإجةةةراء تقيةةةيم اةةةام   ةةةدى 
القطةةرر. و  تالةةة البلةةداا ا مسةةة ا  ةةمولة عالسةةتعراض، وعاسةةتثناءات قليلةةة جةةدا ، ي ةصةة  

ا  اةةادات الةةإ تبةةني أا و معظةةم ا ملاتةةب القطريةةة علةة  إ اةةادات ع ةةقا تعمةةيم العمةة  ال  ةة . 
و ةةةعت لقطاعةةةات تقنيةةةة والةةةإ أظهةةةرت  واعةةةث عالعمةةة  ال  ةةة  علةةة  مسةةةتوى ا قةةةر  انةةةت،   

ع ةقا العمة   ا قةا احلالت الإ قمدومت  يها، إ اةادات قويةة. وتبةني أا التعةاوا  ةمن وتةدات 
 وا ملاتب القطرية. ا قا ال     اا أو ح عا  اا عليل عني 

اا أقوى عل  مستوى أ رقة اممم ا تحد  القطريةة مةن منظةو  قتةايا وقد تبني أا التس -31
، علةة  ا سةةتوى القطةةرر العمةة  ال  ةة . وتتةةقثر أولويةةات إتةةا  اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة

أول  وقب     ا ء، عقولويات احلملومات الوتنية. ومن العوام  ا ؤثر  امخرى ما ي م  اجلهود 
مةةم ا تحةد  ا قيمةوا والعمةة  الةدعور وال وجية  الةةذر تتةطلع عةل ا ملاتةةب الةإ يبةذهلا منسةقو ام

احمللية  نظمة العم  الدولية وأعتاء أ رقة اممم ا تحد  القطرية. وتؤثر هذ  العوام  تةقثريا    يسةيا  
، ومةةةن ممةةةم ا تحةةةد  للمسةةةاعد  ا  ا يةةةةالعمةةة  ال  ةةة    إتةةةا  اتعمةةةيم مةةةدى إدمةةةاا خطةةةة   

 . من رليت ا تا  دى إدماا أ  اا العم  ال    يمقا  رليت ا ا مملن أ

 الستدامة  
 رصةا   2015لقد أتاتت احلوا ات العا ية والوتنية ع قا التنمية ا ستدامة  ا ععد عا   -32

 عقاء قتايا العم  ال    والعمالةة والنمةو ال ةام  للجميةع علة  جةدول امعمةال العةا  . ومةن 
 ةةمن أهةةدار التنميةةة ا سةةتدامة أا يةةدل علةة  قبةةول ودعةةم هلةةذ  القتةةايا حملتمةة  اا د اا اةةقا 

واسةةةعني علةةة  ا سةةةتويات  ا ةةةة  واصةةةلة مؤسسةةةات منظومةةةة اممةةةم ا تحةةةد  ال ةةةط   ععملهةةةا 
ا تعل  عتعميم قتايا العم  ال   . إل أا استدامة النتةا ل احملققةة تتطلةب مزيةدا  مةن الستقصةاء 

 ةةةاا ناجعةةةا  و يةةةاد  امن ةةةطة ا خصصةةةة ل  تقةةةاء هبةةةا إي مسةةةتوى الوثةةةا     لتحديةةةد العمةةة  الةةةذر
السةةة اتيجية والتخطيطيةةةة للمنظمةةةات. وسةةةيملوا مةةةن التةةةرو ر  يةةةاد  وعةةة  ا ةةةوظفني مةةةن أجةةة  

 مواصلة العم  ع قا تعميم العم  ال   .
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ميةةة و  احلةالت الةإ تملةوا  يهةةا خطةة تعمةيم العمة  ال  ةة  مد جةة  ةمن أهةدار التن -33
مةن أجة  تعزيةز اهتيئةة عيئةة متملينيةة و ةماا اسةتدامة جهةود و ، 2015ا ستدامة لف   ما ععةد عةا  

التعمةيم، ينب ة  أا يملةوا قةرا  إد اا خطةة العمةة  ال  ة   ةمن أهةدار التنميةة ا سةتدامة مق نةةا  
واصةةةلة عال تقةةةاء عا طةةةة إي مملانةةةة أعلةةة    اسةةة اتيجيات التنميةةةة الوتنيةةةة للةةةدول امعتةةةاء؛ و 

وتملثيةةف اجلهةةود الدعويةةة الةةإ تبةةذهلا مملاتةةب منظمةةة العمةة  الدوليةةة؛ وعزيةةاد  اجلهةةود الةةإ تبةةذهلا 
مملاتب ا نسقني ا قيمني مدعومة عإ اةادات مناسةبة واهتمةا  علة  مسةتوى ا قةر؛ وعةالتزا  أقةوى 

مةات وا ةانني عتقاسم ا عر ة وتعميم الةذا ر  ا ؤسسةية؛ وعتحديةد واصةيص ا ةوا د مةن قبة  ا نظ
 ل  ط   عقن طة تعميم العم  ال    مستقب  .

 النتائج -ثالثاا  
 على مستوى المجلس القتصادي والجتماعي ومستوى الرؤساء التنفيذيين  

مجيةةع اجلهةةات الفاعلةةة  يتةةمتعملةةا القةةرا ات وا ع نةةات السةةتة الر يسةةية  جةةا  اةةام    -34
واهليئات الفرعية التاععة للمجلا القتصادر والجتماع ،  الر يسية ويوجل نظر الدول امعتاء،

ومؤسسةةةةةات منظومةةةةةة اممةةةةةم ا تحةةةةةد  إي أمهيةةةةةة خطةةةةةة تعمةةةةةيم العمةةةةة  ال  ةةةةة . إل أا القةةةةةرا ات 
 تنطور عل  إن اء آليات  صد وا حة  تاععة تنفيذها. ل
إي ااةةةار  دعةةةت ، وقةةةدوقةةةد  انةةةت اسةةةتجاعة جملةةةا الر سةةةاء التنفيةةةذيني داعمةةةة  وإجياعيةةةة   -35

ععر ا جراءات وا طوات ا لموسة لل رو    التنفيةذ وتعزيةز . إل أا هةذ  السةتجاعة ي تملةن 
 ملموسة عقد   ار    إسناد ا سؤولية امتول أج   عن مها  التنفيذ والرصد.

وعقب اعتماد جمموعةة امدوات الةإ أعةداهتا منظمةة العمة  الدوليةة، ي يسةتعرض جملةا  -36
السةةتجاعة أو مةدى  ،استعرا ةا   عةال   ،ء التنفيذيني اللجنةة الر يعةة ا سةتوى ا عنيةة عةالإلاملالر سةا

التقةةةةد  احملةةةةر  مةةةةن قبةةةة  مؤسسةةةةات منظومةةةةة اممةةةةم ا تحةةةةد  عطريقةةةةة منهجيةةةةة. و  تةةةةني ينب ةةةة  
العةة ار عوظيفةةة التوعيةةة الةةإ ينطةةور عليهةةا قةةرا  جملةةا الر سةةاء التنفيةةذيني،  ةةإا رلةةيت التقييةةد 

يم جم إي ت يري   تريقة تفملري أعتاء جملا الر ساء التنفيذيني  يما يتعل  عالعمة   ماع  ياجل
ال  ةة ،  مةةا أا هةةذ  ام ملةةا  ي تمةة جم إي إجةةراءات قويةةة ومقصةةود  علةة  نطةةاا منظومةةة اممةةم 

 ا تحد .

 والجتماعي يالهيئات الفرعية التابعة للمجلس القتصاد  
واللتزا  خبطة تعميم العم  ال      اللجاا الفنية ام عع الةإ مشلهةا  لقد  اا الهتما  -37

أد ا مسةقلة  وععتةهاي تنةاق  هةذ  ا سةقلة علة  ا تة ا،   بعر اللجةااالستعراض متفاوتا : 
ااةةةذ قةةةرا ا  ملموسةةةا  ع ةةةقا العمةةة  ال  ةةة . وععتةةةها الخةةةر العمةةة  ال  ةةة  علةةة  جةةةداول أعمالةةةل، 

العمة  ال  ةة ، تعمةيم اللجةاا  يمةا يتعلةة  خبطةة هةذ  منهجيةة ووعةة  لةدى  تملةن هنةاا مقا عةة وي
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وي يقد  أّر منها تقا ير إي اصلا القتصادر والجتمةاع  ع ةقا أيةة نتةا ل ةققةت أو قةرا ات 
هةةذا يرجةةع إي عةةد  وجةةود مثةة  هةةذ  امتملةةا    قةةرا ات اصلةةا إي ااةةذت. وي ةةري ا فت ةةوا 
 ت   عن أية مباد ات ومق تات من معظم أمانات اللجاا.القتصادر والجتماع ،  

و انةةةت  دود اللجةةةاا ا قليميةةةة ا مةةةا علةةة  مسةةةقلة النظةةةر   العمةةة  ال  ةةة  وتعميمةةةل  -38
العمة  ال  ة   طةة تعمةيم متفاوتة تفاوتا  واسعا . وميملن عزو الفوا ا   استجاعات هذ  اللجةاا 

الةةدول امعتةةاء،  تةة   عةةن الوليةةات الةةإ أسةةنداهتا  إي  ةةوا ا إقليميةةة وإي أولويةةات تملومةةات
 الدول امعتاء إي اللجاا ا قليمية.

اللجاا ا قليمية قتايا العم  ال    من خ ل  يةاد  وعة  الةدول امعتةاء    وتتناول -39
مناتقها، وتنفيذ م ا يع وأن طة عل  ا ستوى ا قليمة  تتصة  عالعمة  ال  ة ،  مةا تطةو  هةذ  

 أدوات منهجية وجترر حبوثا  وتقد  إتاتات سياساتية. اللجاا

 الستجابة على مستوى مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
 انةةةةةةت اسةةةةةةتجاعة مؤسسةةةةةةات منظومةةةةةةة اممةةةةةةم ا تحةةةةةةد  لقةةةةةةرا ات اصلةةةةةةا القتصةةةةةةادر  -40

والجتمةةاع  اسةةتجاعة   ةةعيفة .  لةةم تنفةةذ أر منظمةةة مةةن ا نظمةةات تنفيةةذا   ةةام   جمموعةةة جملةةا 
الةةةةإ أيةةةةدها الر سةةةةاء التنفيةةةةذيوا  أدوات تعمةةةةيم العمالةةةةة والعمةةةة  ال  ةةةة لر سةةةةاء التنفيةةةةذيني مةةةةن ا

 عا مجا .
العمةة  ال  ةة  تعمةةيم و  تةةني أا قةةرا  و ةةع خطةةة عمةة  علةة  نطةةاا ا نظومةةة ع ةةقا  -41
يمنفَّةةةذ قةةةث،  قةةةد أمد جةةةت ععةةةر عناصةةةر خطةةةة تعمةةةيم العمةةة  ال  ةةة    عرنةةةامل العقةةةد الثةةةاين  ي

 واجهة  2010-2008ء عل  الفقر و  خمتلف ا باد ات الإ أتلقتها ا نظومة   الف   للقتا
ام مة. وقد تظيت خطةة تعمةيم العمة  ال  ة   ملة  عاسةتجاعة مرّ ةز ، وعلة  وجةل التحديةد مةن 
خةةة ل ا يثةةةاا العةةةا   لتةةةو ري  ةةةري العمةةةة  وا بةةةاد ات ا تعلقةةةة عتةةةو ري احلةةةد امد  مةةةن احلمايةةةةة 

 ماعية.الجت
وإا قيا  مستوى تعميم خطة العم  ال    من قب  مؤسسات منظومةة اممةم ا تحةد   -42

ل ميملن أا يتحدد  قث عل  أسا  استجاعتها ا باار  للنهل الث ث  ا راتة .  فة  عةرامل هةذ  
ا نظمات وأن ةطتها، ميملةن ةديةد عةدد مةن ا بةاد ات وا  ةا يع الةإ أسةهمت عصةو   مبااةر  أو 

  مباار    تعزيز   ن أو أ ثر من أ  اا خطة العم  ال   .مري
ويمعةةةدص مسةةةتوى الةةةوع  عالعمةةة  ال  ةةة  و همةةةل  ةةةعيفا   ةةةمن مؤسسةةةات منظومةةةة اممةةةم  -43

ا تحد . وي يتو ر سوى قد  حمدود من امدلة عل  تنفيذ أن طة تد يب وتوعيةة وعقةد جلسةات 
مةةن دوا  2008 2007علةةذ ر وتةةل   الفةة    لتقاسةةم ا علومةةات، ويبةةدو أا مةةا تةةدأ منهةةا قةةد

 تدوأ متاععة منهجية خ ل السنوات ا ما ا ا ية.
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ول يةةرد مفهةةةو  خطةةة العمةةة  ال  ةةة  إل   عةةدد قليةةة  مةةةن و قةةات سياسةةةات منظمةةةات  -44
هلةذ   ومتعجلةةاممم ا تحد ، و  خطث اس اتيجية وت  يلية. وت ري امدلة إي معاجلة سةطحية 

 مم أنل قد لوتظ أا مثة اجتاها  متزايدا  لتناوهلا.ا سقلة،   
و  عدد من مؤسسات منظومة اممم ا تحد ، ل ميملن عةزو مةا تنطةور عليةل أن ةطتها  -45

من عناصر عرناجمية تتص  عالعمة  ال  ة  إي تنفيةذ وا    طةة تعمةيم العمة  ال  ة . مةري أا هةذ  
نظمةةات وعا سةةااهتا التقليديةةة وقةةد أسةةهمت إسةةهاما  ا  ةةا يع وا بةةاد ات تن ةةق مةةن وليةةات هةةذ  ا 

إجياعيا    تعزيز   ن أو أ ثر من أ  اا خطة تعميم العم  ال   . و ثريا  ما أدى عد  وجود  هم 
 م  ا  فهو  العم  ال    إي تنفيذ أن طة متباينة ومري متسقة.

رات صةةلة عالعمةة  و  ععةةر مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  تيةةة أمد جةةت أتملةةا   -46
ال      و قات السياسةات وا طةث السة اتيجية، عمةذلت جهةود خاصةة لتوجيةل وإ اةاد خمتلةف 

و  ا ملاتب ا يدانية ل هتما  عالعم  ال    و أو أ  انل. وهناا أيتا  ععر ا قا  الوتدات   
ا تحةد    هةذا الصةدد.  اممثلة البا    عل  اجلهود ا    ة الإ تبذهلا مؤسسةات منظومةة اممةم

مري أا ا فت ني لتظوا وجود عدد قلي  من امن طة الةإ  ةاا ميملةن أا ت ةم  عناصةر للعمة  
 ال   ، وهو ما يمعدص  ثاعة  ري  ا عة.

وهنةةاا وتةةدات تقنيةةة حمةةدد  تاععةةة  ؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  مةةا عرتةةت تعمةة   -47
التاععةةة  نظمةةات أخةةرى   اممةةم ا تحةةد  مةةن أجةة   عن ةةاط علةة  التمةةا  التعةةاوا مةةع الوتةةدات

تعزيز وتململة وةسني أن طتها التقليدية لإلسةها    أ  ةاا خطةة تعمةيم العمة  ال  ة . و تلةف 
تملةةوين المليانةةات ا تعاونةةة حبسةةب القطةةا  التقةةد احملةةدد، ولملةةن هنةةاا اعتمةةادا  قويةةا  علةة  منظمةةة 

 لعم  ال      منظومة اممم ا تحد .العم  الدولية عوصفها ا روا الر يس  ل
وهنةةاا عةةدد قليةة  جةةدا  مةةن اممثلةةة   مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  علةة  الرصةةد  -48

الةإ يمسةجَّ  هة  الستباق  للإلامل وا باد ات ا تصةلة عالعمة  ال  ة  وتقييمهةا. وهةذ  ا نظمةات 
  يها أعل  مستويات تعميم العم  ال   .

التعةةاوا الةةداخل   يمةةا عةةني الوتةةدات التاععةةة لملةة  منظمةةة ع ةةقا قتةةايا ولةةوتظ  ةةعف  -49
العم  ال   .  نهل النعزال هذا إ اء امن طة ا تصلة عالعم  ال    ل ي ةمل   قةث عقبةة أمةا  
امخذ عنهل متس  ومنّس   من ا نظمات، ع  إنل جيع  من الصعب أيتا  علود مستوى أعم  

  يما عني منظمات اممم ا تحد  عل  ا ستوى العا  . من التعاوا والعم  ا   ا

 المستوى القطريالستجابة على   
 اا إد اا تعميم العم  ال      أتر اممم ا تحد  للمساعد  ا  ا ية علة  ا سةتوى  -50

القطةةرر أقةةوى منةةل   ا طةةث السةة اتيجية علةة  مسةةتوى ا نظمةةات.  قةةد أخةةذت أ  ةةاا العمةة  
هر عل  نو متزايد   وثا   إتا  اممم ا تحد  للمساعد  ا  ا ية منذ اعتماد قرا ات ال    تظ
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اصلةا القتصةادر والجتمةاع ،  مةم أا هنةاا تفاوتةا   بةريا    مةدى تعمةيم  ة    ةن مةن أ  ةةاا 
 العم  ال   .

مشلهةةةا و  تةةةني أا خطةةةة تعمةةةيم العمةةة  ال  ةةة  تمعةةةدص رات صةةةلة عالنسةةةبة للبلةةةداا الةةةإ  -51
،  ةةإا مثةةة تفاوتةةا    امولويةةات ا منوتةةة وا جةةراءات ا تخةةذ   يمةةا يتعلةة  عام  ةةاا (3)السةةتعراض
. إر يبدو، عصو   عامةة، أا مثةة اتتمةال  أ ةإل عةقا تقةو  البلةداا الةإ عل ةت د جةة  للخطةا ملونة 

ام ععةةة تنةةز  مجيعهةةا أعلةة  علةة  سةةلم التنميةةة عإعطةةاء أولويةةة للعمةة  ال  ةة  عرمتةةل، أر أا ام  ةةاا 
ما تملةةوا مد جةةة  علةة  نةةو م  ةةم  ةةمن أتةةر اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة علةة  ا سةةتوى 
القطةةةرر و  تالةةةة القتصةةةادات النتقاليةةةة وامقةةة  تقةةةدما ، و مةةةم أا خلةةة   ةةةري العمةةة  وتةةةو ري 

تنيةةةةة )مةةةةع وجةةةةود احلمايةةةةة الجتماعيةةةةة يعتةةةةإلاا عةةةةاد  مسةةةةقلتني مر ةةةةزيتني   أولويةةةةات التنميةةةةة الو 
وإا  انةةا يمعتةةإلاا مةةن ا سةةا    -اسةةتثناءات معينةةة(،  ةةإا احلقةةوا   العمةة  واحلةةوا  الجتمةةاع  

 قد ل تملوا هلما اممهية نفسها الإ هظ  هبا الر ناا الخراا. -رات الصلة 
 ة  وميملن القول عقا  هم وإد اا أعتةاء أ رقةة اممةم ا تحةد  القطريةة  فهةو  العمة  ال  -52

يرتبطةةاا عامولويةةات الةةإ توليهةةا احلملومةةات الوتنيةةة لملةة    ةةن مةةن أ  ةةاا العمةة  ال  ةة .  حيثمةةا  
 ةةةاا الةةةوع  موجةةةودا ،  قةةةد  ةةةاا مملتسةةةبا    ا قةةةا  امول أثنةةةاء ا دمةةةة مةةةن خةةة ل التفاعةةة  مةةةع 

ة  نظمةةة ال ةر اء الةةوتنيني وأعتةةاء أ رقةةة اممةةم ا تحةةد  القطريةة، وخباصةةة ا ملاتةةب ا يدانيةةة التاععةة
 العم  الدولية.

 يمةا ا قةا  وعاستثناء منظمة واتد ، تملاد التعليمات وا  اادات الصةرهة ا وجهةة مةن  -53
يتعل  عالعم  ال    أا تملوا معدومة، إل أا تملوا   امل  توجيهات تنظيمية تول موا ةيع 

 ، إا وجةد، لةدى عالعم  ال   . وليا هناا سوى القلي  من الةوععل  نو مري مباار تتص  
معظةةم ام ةةراد مةةن أعتةةاء أ رقةةة اممةةم ا تحةةد  القطريةةة عقةةرا ات اصلةةا القتصةةادر والجتمةةاع  

أدوات تعمةةةيم العمالةةةة والعمةةة    جموعةةةة جملةةةا الر سةةةاء التنفيةةةذيني مةةةنأو ع ةةةقا العمةةة  ال  ةةة  
  راديةة، ي يتسةّن . وعالتايل، وعدا عن عتعة استثناءات قليلة مبينة   د اسات احلةالت اال   

علةة  ا تخةةذ  أو ا جةةراءات الصةةاد   إثبةةات وجةةود صةةلة وا ةةحة  يمةةا يتعلةة  ع مجةةة التوجيهةةات 
 إي عملية تعميم للعم  ال    عل  ا ستوى القطرر.ا قا  مستوى 

وإا  ةةةوا معظةةةم امعتةةةاء احلةةةاليني   أ رقةةةة اممةةةم ا تحةةةد  القطريةةةة ي يتلقةةةوا قةةةث أر  -54
العمةة   ةةقا العمةة  ال  ةة  يؤ ةةد إ ةةاعة  رصةةة   يسةةية لزيةةاد  اسةةتيعان مفهةةو  تةةد يب خمصةةص ع

__________ 

سةةةا د اسةةةات تةةةالت   تةةةني أا النتةةةا ل الةةةإ حت التوصةةة  إليهةةةا علةةة  ا سةةةتوى القطةةةرر قةةةد اسةةةتممدت مةةةن  (3)
إ رادية، ومن أج   ماا أا تملوا هذ  النتا ل عثلة قد  ا مملاا لعاي اممم ا تحد  ا  ا    قةد أمدجمةت مةع 

ةليةة   مثلةةة أ ةة عل: )أ( نتةةا ل د اسةةة استقصةةا ية إلمل ونيةةة مشلةةت ا نسةةقني ا قيمةةني ل مةةم ا تحةةد ؛ و)ن(
النتةةةا ل  علةةةدا  آخةةةر؛ و)ا( 20ا يةةةة علةةة  ا سةةةتوى القطةةةرر مشةةة  داخلةةة  متةةةر اممةةةم ا تحةةةد  للمسةةةاعد  ا  

 يمةا يتعلة  عةقتر اممةم  2013ا ستقا  من الد اسة ا ملتبية الداخلية الإ أجراهتةا منظمةة العمة  الدوليةة   عةا  
 علدا . 44ا تحد  للمساعد  ا  ا ية عل  ا ستوى القطرر والإ مشلت 
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. وعينمةةا لةةوتظ أا تةةواتر مبةةاد ات التوعيةةة قةةد تزايةةد مبااةةر  عقةةب اعتمةةاد جمموعةةة أدوات ال  ةة 
تبةدصل ا ةوظفني   ا ملاتةب القطريةة إي ا فةاض  معةدلتجملا الر ساء التنفيذيني، أدى ا تفةا  

 ة  يما يتعل  عالعم  ال   .  مستوى ا عر 
وقةةةد  ةةةاا مولويةةةات التنميةةةة الوتنيةةةة للبلةةةد ا تةةةيف ومةةةا ا ةةةطلعت عةةةل منظمةةةة العمةةة   -55

الدولية مةن عمة  دعةور وأن ةطة توعيةة ومةا قدمتةل مةن دعةم تقةد وسياسةايت ع ةقا خطةة تعمةيم 
مةةةم ا تحةةةد  العمةةة  ال  ةةة  دو  تيةةةور    يةةةاد  إدمةةةاا أ  ةةةاا العمةةة  ال  ةةة    أن ةةةطة أ رقةةةة ام

الن ةةاط الةةدعور  نظمةةة العمةة  الدوليةةة وتتةةو ها مسةةتوى القطريةةة. و  احلةةالت الةةإ  ةةاا  يهةةا 
 ةةعيفا ، تزايةةد اتتمةةال النظةةر إي العمةة  ال  ةة   قولويةةة تقتصةةر علةة  منظمةةة العمةة  الدوليةةة عةةدل  

 من اعتبا   مسقلة اهتم ا نظومة  مل .
واسع ا عر ة أا يؤدر، ع  هو يؤدر عالفع ، دو ا  مهما  وعإمملاا ا نس  ا قيم ا لتز  وال -56

      "عدسةة" العمةة  ال  ةة    مةةداولت أ رقةةة اممةةم ا تحةةد  القطريةةة. وتيثمةةا يملةةوا أعتةةاء 
هذ  ام رقة مري ملمني خبطة تعميم العم  ال    ومري مد عني   هذا اصال تد يبا   ا يا ، تمتةيَّع 

و هم قتايا العم  ال    من قب   يانات منظومة اممم ا تحةد  العاملةة  رصة  بري  لزياد  وع  
علة  ا سةتوى القطةرر. ومةةن ا ستصةون   هةذا الصةدد  يةةاد  م ةا  ة منظمةة العمة  الدوليةةة   

 أثناء تنفيذ عرنامل توجيل ا نسقني ا قيمني اجلدد.
تبةةاتؤ النمةةةو و الر ةةود ودها يسةةو  ظةة  اسةةتمرا  تالةةة ال اجةةع القتصةةادر العةةا   الةةإ  -57

والتوقعات القامتة عل  ا دى القريب، ليا عوسةع سةوى عةدد قلية  مةن البلةداا أل تةويل امولويةة 
للعمةة  ال  ةة ( ومةةن مث  قةةد عةةر  هةةذا الةةر ن   معظةةم أتةةر اممةةم  1 لةة   ةةري العمةة  )الةةر ن 

قيةةيم مةةدى إمملانيةةة وصةةةف ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة علةة  ا سةةتوى القطةةرر. إل أنةةل يتعةةني ت
 - ري العم  الإ وم ورت عاعتبا ها "عم   ل قا " وخباصة   أق  البلداا  وا  والبلةداا ا نخفتةة 

 ا توسطة الدخ .
للعمةةة  ال  ةةة ( أقةةةوى  2وتعتةةةإل معظةةةم احلملومةةةات الوتنيةةةة احلمايةةةة الجتماعيةةةة )الةةةر ن  -58

لتايل  ه  اصال الةذر ميملةن لعمة  ا نظومةة  يةل أا إسهامات اممم ا تحد  ومزاياها النسبية، وعا
ي ةةةمل  أ ةةةإل قيمةةةة متةةةا ة   جهةةةود التنميةةةة الوتنيةةةة. ومةةةن مث  ةةةإا ا بةةةاد ات ا تصةةةلة عاحلمايةةةة 
الجتماعيةةة أصةةبحت عةةا     ةةمن إتةةا  اممةةم ا  تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة هلةةذ  البلةةداا، وقةةد 

  وثةةةا    وثيقةةةة إتةةةا  اممةةةم ا تحةةةد  للمسةةةاعد  رد  تزايةةةدت أمهيةةةة هةةةذ  ا بةةةاد ات عصةةةو   مطّةةة
 ا  ا ية.

واحلملومةةةةةات الوتنيةةةةةة ل تسةةةةةتوعب دا مةةةةةا  القيمةةةةةة ا تةةةةةا ة واممهيةةةةةة ا   مةةةةةة للمبةةةةةادا  -59
للعمةةة  ال  ةةة (   ةقيةةة  النمةةةو  3امساسةةية واحلقةةةوا   العمةةة  ومعةةةايري العمةةة  الدوليةةة )الةةةر ن 

وا سةةامهة الةةإ ميملةةن  نظومةةة اممةةم ا تحةةد  أا تقةةدمها هلةةذ  ال ايةةة.  ،ا سةةتدا  وال ةةام  للجميةةع
و  تني أا أتر اممم ا تحد  للمساعد  ا  ا ية لتليت البلداا الإ توجد علة  الطةرر امعلة  
،  ةإا رلةةيت يبةدو أقةة  و ةوتا  إي تةةد مةةا  لطيةف التنميةةة ت ةم  عةةاد   هةذا الةةر ن علة  نةةو وار 
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ةةةلَّم أد  علةةة   توجةةةد علةةة  د جةةةاتللمسةةةاعد  ا  ا يةةةة للبلةةةداا الةةةإ    أتةةةر اممةةةم ا تحةةةد  سم
 التنمية.
للعمةة  ال  ةة (  ةة  وجةةود لةةل   معظةةم أتةةر  4أمةةا ت ةةجيع احلةةوا  الجتمةةاع  )الةةر ن  -60

اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة. إر يمنظةةر إليةةل   أ تةة  امتةةوال  هةةدر يمطمةةح إي ةقيقةةل 
هةدر ل يةةزال اعتبةةا   جمةةال  را أولويةة   أتةةر اممةةم ا تحةةد   ،معظةةم البلةةدااعالنسةةبة إي  ،ولملنةل

لةةدى  يانةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد   ا  واسةةع ا  . عةة  إا مثةةة تصةةو  مسةةتبعدا  للمسةةاعد  ا  ا يةةة أمةةرا  
عةةقا هةةذا الةةر ن ميثةة  هةةد ا  يقتصةةر علةة  منظمةةة العمةة  الدوليةةة،  تةة   عةةن عةةد   هةةم صةةلة هةةذا 

 اا الث ثة امخرى للعم  ال     هما  وا يا  عصو   عامة.الر ن عام  
ول ترد   أتةر اممةم ا تحةد  للمسةاعد  ا  ا يةة علة  ا سةتوى القطةرر أو   تقا يرهةا  -61

ا رتلية عيانات مفّصلة تول عمليات اصيص ا وا د ل ن طة رات الصلة عالعم  ال   .  فة  
عتمةةادات مةةن خمصصةةات ا ةةوا د للنتةةا ل الةةإ تتصةة  العناصةةر أ تةة  امتةةوال، ميملةةن أا تمرصةةد ا

إمةا جز يةا  أو  ليةةا ، اتصةال  مبااةرا  أو مةري مبااةةر عق  ةاا العمة  ال  ة . واسةةتنادا  إي  ،ا ملوونةة هلةا
(   معظةةم أتةةر اممةةم 2هةةذ  التقةةديرات، مةةن ا هةةم أا يتلقةة    ةةن احلمايةةة الجتماعيةةة )الةةر ن 

 ا يةة علة  ا سةتوى القطةرر أ ةإل خمصةص مةن عةني ام  ةاا ام ععةة للعمة  ا تحةد  للمسةاعد  ا 
 ال   .
وقد أظهرت معظم أتر اممم ا تحد  للمسةاعد  ا  ا يةة علة  ا سةتوى القطةرر وجةود  -62

جمموعةةة ملفتةةة للنظةةر مةةن ا بةةاد ات الفرديةةة لعةةدد  بةةري مةةن أعتةةاء أ رقةةة اممةةم ا تحةةد  القطريةةة 
 ثةةة اموي للعمةة  ال  ةة . و  تةةني أا هةةذ  النتيجةةة تةةدل علةة  وجةةود مسةةتوى ع ةةقا ام  ةةاا الث

معقول لتعميم العم  ال    من قب   يانات منظومة اممةم ا تحةد  علة  ا سةتوى القطةرر،  ةإا 
صةةحة هةةذ  النتيجةةة تصةةبح أقةة  وجاهةةة لملةةوا عتةةعة  يانةةات  قةةث تعةة  أ ةةا تعمةة  علةة  تعزيةةز 

 وتنفيذها. والتخطيث هلا تقخذ    العتبا  لدى تصو  أن طتها العم  ال    ومن مث  إ ا ل
وعالنسةةبة إي البلةةداا ا مسةةة الةةإ أمعةةدت ع ةةق ا د اسةةات تةةالت إ راديةةة، ا ةةطلعت  -63

سسة من  يانات منظومة اممم ا تحد  )منظمة العم  الدولية، وعرنةامل اممةم ا تحةد  ا  ة ا 
ومنظمةة اممةم ا تحد  ا  ا  ، وصندوا اممم ا تحد  للسملاا،  ا عد عا يد ، وعرنامل اممم
 باد ات متعدد  إما منفةرد  أو عالاة اا مةع مريهةا  (اليونيسيف(ا تحد  لل عية والعلم والثقا ة )

لتعزيةةز   ةةن أو أ ثةةر مةةن أ  ةةاا العمةة  ال  ةة . ويلةة  هةةذ  المليانةةات مبااةةر   يةةاا مةةن المليانةةات 
، وهةةةو )هيئةةة اممةةةم ا تحةةةد  للمةةةرأ ( قيةةة  ا سةةةاوا  عةةني اجلنسةةةني ومتملةةةني ا ةةةرأ اممةةم ا تحةةةد  لتح

الملياا الذر ميملن أا يمعتإل جهة   اعلة    يسية    ث ثة علداا عل  امق . وعا  ا ة إي رلةيت، 
، وا نظمةةة الدوليةة للهجةةر ، وعرنةةامل )الفةاو( ميملةن اعتبةةا  منظمةة اممةةم ا تحةد  ل مذيةةة والز اعةةة

ممذية العا   جهات  اعلةة   يسةية   علةد أو اثنةني مةن البلةداا ا  ةمولة عالسةتعراض. وهنةاا ا
  أ ععةة علةداا  ،وإا  انةت حمةدود  عد جةة أ ةإل ،سا و الت أخرى قدمت مسامهات مفيد 

)منظمةةةةة الصةةةةحة العا يةةةةة(، وث ثةةةةة علةةةةداا )مفو ةةةةية اممةةةةم ا تحةةةةد  السةةةةامية حلقةةةةوا ا نسةةةةاا، 
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اممةةم ا تحةةد  ل ةةةؤوا ال جئةةني، ومملتةةب اممةةم ا تحةةةد  ا عةةد عا خةةد ات واجلرميةةةة، ومفو ةةية 
 عل  التوايل(.

عملثةةري أا توجةةد الةةإلامل ا  ةة  ة ع ةةقا القتةةايا ا تصةةلة عالعمةة  أععةةد ويمةةرجح إي تةةد  -64
مفيةةد  ال  ةة    البلةةداا الةةإ اعتمةةدت مبةةاد   "توتيةةد امداء".  مةةا أا هةةذ  الةةإلامل تةةو ر أدا   

 نظمةةة العمةة  الدوليةةة لتحسةةني إد اا مفهةةو  العمةة  ال  ةة  مةةن قبةة  ا نظمةةات ا  ةةا  ة. إل أا 
التعةةةاوا عةةةني الو ةةةالت وعةةةني الةةةو ا ات ميملةةةن أا يصةةةبح أمةةةرا  صةةةعبا    البلةةةداا الةةةإ ةةةةدد  يهةةةا 

 الو ا ات الر يسية امن طة الإلناجمية ومتويلها.
الةةةإ أمعةةةدَّت ع ةةةق ا د اسةةةات تةةةالت إ راديةةةة، وحبسةةةب  وعالنسةةةبة إي البلةةةداا ا مسةةةة -65

السةةةياا القطةةةرر، يملتنةةةف ال مةةةوض اسةةةتدامة ا بةةةاد ات ا تصةةةلة عالعمةةة  ال  ةةة  ورلةةةيت عسةةةبب 
جمموعة عوام  متنوعةة.  ثمةة اةام  م ة ا  ثةريا  مةا أماةري إليةل، وهةو يتمثة    القةرا ات الوتنيةة 

إية ء أولويةة عةا إرا  انةت احلملومةة اجلديةد  ستواصة  ا تملر   الإ تفت  إي تالت عد  تةيقصن 
أعلةة  علةة  د جةةة م  ةةاا معينةةة مةةن أ  ةةاا العمةة  ال  ةة .  مةةا أا البلةةداا الةةإ ا تقةةت مةةؤخرا  إي 

ةةةلَّم  إمملانيةةةات متويةةة  وتقلةةةص التنميةةةة تواجةةةل أيتةةةا  واقةةةع ا فةةةاض التمويةةة  ا قةةةد  مةةةن ا ةةةانني سم
موا دها الذاتية. وعة و   علة  رلةيت،  ةإا البلةداا الةإ  استخدا عا باد ات ا تصلة عالعم  ال    

تملةةةوا معر ةةةة عصةةةفة ا اليةةةة تعتمةةةد اقتصةةةادااهتا اعتمةةةادا  اةةةديدا  علةةة  الصةةةاد ات أو التحةةةوي ت 
خاصةةة للتةةقثر حبةةالت ال اجةةع القتصةةادر العةةا   الةةإ تفتةة  إي عةةد  تةةيقن مةةن المليفيةةة الةةإ 

 ا نفاا الجتماع  عندما تواجل صدمات مري متوقعة.ميملنها أا تواص  هبا دعم عرامل 
  عةدد مةن البلةداا  2015وقد اتتح من نتا ل ا  ةاو ات ا تعلقةة عفة   مةا ععةد عةا   -66

ا  ةةةةمولة عالسةةةةتعراض أا أ  انةةةةا  معينةةةةة مةةةةن أ  ةةةةاا العمةةةة  ال  ةةةة  ستملتسةةةةب أمهيةةةةة متزايةةةةد    
  ةةةن احلمايةةةة الجتماعيةةةة ورلةةةيت عةةةالنظر إي السةةةنوات القادمةةةة. ويةةةقيت   مقدمةةةة هةةةذ  ام  ةةةاا 

العةةة ار ا تزايةةةد عقمهيةةةة النمةةةو ال ةةةام  للجميةةةع   معظةةةم البلةةةداا.  مةةةا أا خلةةة   ةةةري العمةةة  
ال ةبان وتعلةيمهم وتةد يبهم ا هنيةني،  يما يتعل  عتوظيف ميملن أا يظ  ي مل  أولوية، وخباصة 

 القتصاد مري الرمس . ت   عن تقليص 

فللللي تعملللليم  منظمللللات األمللللم المتحللللدةأداء ل إجمللللالي لمسللللتوى تحليلللل -رابعاا  
 الالئق العمل
تققةت جهةود تعمةيم خطةةة العمة  ال  ة    أن ةطة مؤسسةةات منظومةة اممةم ا تحةةد   -67

قةةد ا  معتةةدل  مةةن النجةةا  عصةةو   عامةةة. وقةةد  انةةت هنةةاا تفاوتةةات واسةةعة  يمةةا عةةني ا نظمةةات، 
لتعمةةيم عينمةةا ي تتةةطلع منظمةةات أخةةرى، عصةةو   تيةةة أظهةةر ععتةةها وجةةود مسةةتوى عةةال  مةةن ا

 أن طة رات صلة عالعم  ال   . عقيةواعية، 
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اسةةتخدا  العوامةة  الع ةةر  عوقةةد أمجةةرر ةليةة  عةةا  مشةة   ةةرادى منظمةةات اممةةم ا تحةةد   -68
أمخةةةذت   و ا ةةةذ و   مةةةن أجةةة  عيةةةاا مسةةةتوى مةةةا تتةةةطلع عةةةل مةةةن عمةةة  لتعمةةةيم العمةةة  ال  ةةة . 

يةةات  ةة  منظمةةة،  مةةا تةةدداهتا هةة  عنفسةةها، والعمةة  ا تةةطلع عةةل   ا ا ةة  العتبةةا  أيتةةا  ول
جمموعةةة امدوات، ومسةةتوى الةةوع  العةةا  عالعمةة  ال  ةة . ول ينب ةة  النظةةر إي تقيةةيم  عاسةةتخدا 

ال  ة  عاعتبةةا   يةدل علة  تنةةا ا  يمةا عةةني ا نظمةات عةة  العمةة  أداء ا نظمةة  يمةا يتعلةة  عتعمةيم 
امداء   ةقيةة  امهةةدار احملةةدد   طةةة تعمةةيم العمةة  ال  ةة   مفهةةو . يبةةني مسةةتوى أنةةل علةة  
يعتإل ا فت وا أا مجيع منظمات اممم ا تحد  ينب ة  أا تنتمة  إي ا سةتوى امعلة  لعمليةة  ول

 التعميم.
واستنادا  إي التحلي  ا ذ و  أع  ، صةّنف ا فت ةوا منظمةات اممةم ا تحةد    سةا  -69

  ئات:
  لةةيا هنةةاا أر دلية  علةة  وجةةود أر  نللة تللدل عللى التعملليم جللود أي عالمللة بي  علدم و

 ن اط تفملري ع قا العم  ال   ؛

  توجةةد ععةةر امن ةةطة ا تطاعقةةة مةةع  اتخللاذ إجللراءات مخصصللة بشللأن العمللل الالئللق
العمةة  ال  ةة ، وهةة  تر ةةز علةة  تنفيةةذ وليةةات ا نظمةةة الةةإ هلةةا تةةقثري علةة  العمةة  مفهةةو  

هةذ  امن ةطة ل تنةد ا  ةمن إتةا  مفةاهيم  أو أ ةا ل تمعتةإل جةزءا  مةن ال   ، ولملةن 
 العم  ال    وعالتايل  إ ا ل تمدمل عطريقة متسقة؛خطة 

  أر أا ا نظمةة قةد اةرعت    التعمليم عمليلة النخراط في مرحلة أولية ملن مراحلل
ال  ةةة   عملهةةةا  جةةةزء مةةةن العمةةة  تنظةةةر إيالعمةةة  علةةة  تعمةةةيم العمةةة  ال  ةةة  وأخةةةذت 

 جهودا    اجتا  استجاعة أ ثر منهجية؛أيتا  و عام  مساهم  يل، وأ ا أخذت تبذل 

  أر أا ا نظمة قامت، عالنظر إي وليتها، عتعمةيم مفةاهيم العمة   تعميم العمل الالئق
ال  ة    جمةةالت عملهةةا التقنيةةة. ومةةن مث  ةةإا العمة  ال  ةة  ي ةةمل  جةةزءا  مةةن خططهةةا 

 ا قها التخطيطية؛الس اتيجية وث

  نطةةااأر أا ا نظمةةة قةةد أجةةرت مناق ةةات علةة   تعملليم العمللل الالئللق تعميمللاا قويللاا 
واسةةةع و أو وّسةةةعت نطةةةاا وليتهةةةا جلعةةة  العمةةة  ال  ةةة  جةةةزءا  ل يتجةةةزأ مةةةن خططهةةةةا 

التخطيطية. وهذا يعد أيتا  أا مفهو  العم  ال    قةد أمدمةل    هاالس اتيجية ووثا ق
لإلناجميةةةة وأا الوثةةةا   ا  اةةةادية قةةةد عمممةةةت علةةة  نطةةةاا ا نظمةةةة تيةةةة صةةةلب الةةةدو   ا

يمةةرعث العمةة  ال  ةة  عقن ةةطة الوتةةدات التنظيميةةة التاععةةة  قةةر ا نظمةةة وعقن ةةطة مملاتبهةةا 
 ا يدانية.

وقةد أمد جةت   الرسةم البيةاين الةوا د أدنةا  الفةوا ا عةني ا نظمةات الةإ توجةد   الطةةرر  -70
ليت ا نظمات الإ اعتإل ا فت وا أ ا أخذت ترتقة  إي الفئةة التاليةة. ولةذليت امعل  لمل   ئة وت
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ةة ا مةةن سةةا د جةةات يةةدل ةديةةدا  علةة  ا ملةةاا الةةذر م ا ملةةوَّ لَّ  ةةإا إد اا  ةة  منظمةةة علةة  السم
 توجد  يل عل  هذا السلم.

  1البياين الرسم 
 األمم المتحدةتحليل إجمالي لمستوى تعميم العمل الالئق من قبل مؤسسات منظومة 

 
وقةةةةد أظهةةةةر التحليةةةة  أا معظةةةةةم مؤسسةةةةات منظومةةةةة اممةةةةم ا تحةةةةةد  الةةةةإ مشلهةةةةا هةةةةةذا  -71

منظمة( ميملن أا تمد ا  من  ئة  19  ا ا ة أو تسع منظمات من عني  50الستعراض )قراعة 
قةة "ا باد ات ا خصصة" ا تعلقة عالعم  ال   . وتوجةد لةدى منظمةات مثة  الو الةة الدوليةة للطا

الذ ية وصندوا اممم ا تحد  للسةملاا ومملتةب اممةم ا تحةد  ا عةد عا خةد ات واجلرميةة وو الةة 
ومنظمةة الصةحة )امونةروا( اممم ا تحد   ماثة وت  ي  ال جئني الفلسطينيني   ال را امد  

لةة الدوليةة العا ية جمالت عم  حمدد  جدا  ت م  قتايا العمة  ال  ة .  فة  تالةة  ة  مةن الو ا
للطاقة الذ ية ومنظمةة الصةحة العا يةة، تتصة  هةذ  اصةالت عةالر ن الثالةة للعمة  ال  ة  ا تعلة  
عا عايري واحلقوا   العم  واحلمايةة الجتماعيةة. و  تالةة  ة  مةن مملتةب اممةم ا تحةد  ا عةد 

يمةةا  ةةص العمةة  ال  ةة  نةةروا، تتعلةة  امن ةةطة الةةإ لتظهةةا ا فت ةةوا  و عا خةةد ات واجلرميةةة وام
أا صةندوا اممةم ا تحةد   وقةد تبةنيعالر ن امول ا تمث    خل   ري العمة  وتنميةة ا  ةا يع. 

للسملاا يتةطلع ععمة  قةور يتصة  عةالر ن الثةاين ا تعلة  عاحلمايةة الجتماعيةة. وأمد جةت منظمةة 
"ا باد ات ا خصصة"  و ئةنة" ع مة عيأر "عد  وجود  ئة العا ية   منزلة انتقالية عني السياتة 

حمةدد جةدا  هةو قطةا  السةياتة ا سةتدامة مةن أجة  القتةاء  مم  وا عملها يتصة  عقطةا   ،م ا
عام  ةاا ام ععةة مجيعهةا  طةة تعمةيم العمة   عمة   يتصة عل  الفقر، ممللفة أيتا  عولية ت ةم  

يةةدا  مةةن اجلهةةد  دمةةاا قتةةايا ال  ةة ، وقةةد اعتةةإل ا فت ةةوا أا عإمملةةاا هةةذ  ا نظمةةة أا تبةةذل مز 
 أن طتها.صلب العم  ال      
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وأمد ا عرنامل اممم ا تحد  للبيئةة   منزلةة انتقاليةة عةني  ئةة "ا بةاد ات ا خصصةة" و ئةة  -72
"ا رتلةةةةةةةة اموليةةةةةةةة" عةةةةةةةالنظر إي أا إتةةةةةةةا  سياسةةةةةةةاتل ا تعلقةةةةةةةة عالسةةةةةةةتدامة البيئيةةةةةةةة والجتماعيةةةةةةةة 

ر معةايري  ةمانات تتعلة  عالعمة  وظةرور العمة ، ل يةزال   اةمل  والقتصادية، وهةو إتةا  يةو 
. وقةةد ا ةةطلع عرنةةامل اممةةم ا تحةةد  للبيئةةة عقن ةةطة خمصصةةة خمتلفةةة تتصةة  ي يمنجةةز ععةةدم ةةرو  

السةةةتدامة البيئيةةةة والجتماعيةةةة والقتصةةةادية، والتحةةةول نةةةو أن ةةةطة ةقيةةة  عالعمةةة  ال  ةةة  مثةةة  
ذ  امن ةةةطة   إتةةةا  مفةةةاهيم  و عطهةةةا عالعمةةة  ال  ةةة  ي القتصةةةاد امختةةةر؛ إل أا إد اا هةةة

 عالقد  ا مملن.وا حني يملونا 
وهنةةةاا ثةةة أ منظمةةةات اعتمةةةإل أ ةةةا تنةةةد ا  ةةةمن  ئةةةة ا راتةةة  اموليةةةة لعمليةةةة التعمةةةيم،  -73

عةةةد  أن ةةةطة    وتمنفَّةةةذتيةةةة يوجةةةد عرنةةةامل اممذيةةةة العةةةا     الطةةةرر امسةةةف  مةةةن الطيةةةف. 
لعا    يما يتص  عالعم  ال   ، ولملن هذ  امن طة ي تمدمل عوصةفها أن ةطة عرنامل اممذية ا

تند ا  من مفهو  العم  ال   . وعالنظر إي أا عرنامل اممذية العا   قد عدأ هول وليتل من 
تقةةةدمي ا سةةةاعد  ال ذا يةةةة والتنميةةةة،  ةةةإا لديةةةل  رصةةةا  مخةةةذ قتةةةايا إي ا عونةةةة ال ذا يةةةة ا نسةةةانية 

  ال  ةة    العتبةةا    عملةةل وخططةةل وسياسةاتل السةة اتيجية. ومةةن اممثلةةة علةة  رلةةيت أا العمة
عرنامل ا   يات من أجة  التقةد  الةذر يتمثة    احلصةول مةن مصةاد  حمليةة علة  اممذيةة الةإ 
ي ة يها عرنةةامل اممذيةةة العةةا   لتلبيةةة اتتياجةةات عةرامل الت ذيةةة )ا  ةة يات مةةن مصةةاد  حمليةةة(، 

رامل الت ذيةةة ا د سةةية التقليديةةة، قةةد أ تةةت إي تةةو ري  ةةري عمةة  حمليةةة  نتيجةةة تبعيةةة م تبةةة وعةة
 عل  عم  الإلنامل   قطا  حمدد.

أمةةا مفو ةةية اممةةم ا تحةةد  ل ةةؤوا ال جئةةني ومنظمةةة اممةةم ا تحةةد  للتنميةةة الصةةناعية  -74
لعمةةة  ال  ةةة  ولملنهمةةةا تتحر ةةةاا )اليونيةةةدو(  همةةةا تاليةةةا    ا راتةةة  اموليةةةة مةةةن عمليةةةة تعمةةةيم ا

صةةعودا    اجتةةا  جمموعةةة ا نظمةةات ا عمومةةة. وتوجةةد عةةد  إاةةا ات إي العمةة  ال  ةة    ا طةةث 
السة اتيجية لليونيةدو؛ إل أا أولئةيت الةةذين يعملةوا علة  معاجلةة القتةةايا ا تصةلة عالعمة  ال  ةة  

ال  ةة  أو  يمةةا يتصةة  هبةةا. وقةةد  ل يفعلةةوا رلةةيت عصةةو   واعيةةة  مسةةامهة   خطةةة تعمةةيم العمةة 
أاةةةا  هةةةؤلء إي وليةةةة ل تتصةةة  إل عةةةالر ن امول ا تعلةةة  عتةةةو ري  ةةةري العمةةة . مةةةري أا للعمةةة  

العمة  ال  ة  قتةايا ا زيد عتناول  إا عإمملا ا أا تفع  ا نظمة، وعالتايل ععم  هذ  ال    صلة 
أن ةةطة توجةةد تحةةد  ل ةةؤوا ال جئةةني، عصةةو   منهجيةةة   أن ةةطتها  ا ةةة. و  مفو ةةية اممةةم ا 

تقنية تتص  عالعم  ال    وت م  قطاعات حمةدد ، مثة  تةقمني سةب  الةر ا والتعةا  القتصةادر 
م إل نسبة من اماخاي الذين تمعىن هبم ا فو ية. ومن اقا إدماا قتايا العم  ال    علة  

ادات ا تعلقةةةة عسةةةب  الةةةر ا أا يتةةةيح نةةو أ ثةةةر صةةةراتة   عمليةةةة ا راجعةةةة اجلا يةةةة للمةةواد وا  اةةة
 طة تعميم العم  ال   .خبعملها  عث  رصة للمفو ية لمل  تملوا أ ثر منهجية   

ا يةةد ، وعرنةةامل ملا حةةة وقةةد تبةةني للمفت ةةني أا عرنةةامل اممةةم ا تحةةد  ا  ةة ا ا عةةد   -75
، ومبةةةاد   اممةةةم ا تحةةةد  اممةةةم ا تحةةةد  ا  ةةةا  ، واليونيسةةةيف، واممانةةةة العامةةةة ل مةةةم ا تحةةةد 
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، قةةةد عممةةت مجيعهةةةا )هيئةةة اممةةةم ا تحةةد  للمةةرأ ( لتحقيةة  ا سةةاوا  عةةةني اجلنسةةني ومتملةةني ا ةةةرأ 
 العم  ال      منظمااهتا   إتا  ولية    منها.

أد جةةةةةةت اممانةةةةةةة العامةةةةةةة ل مةةةةةةم ا تحةةةةةةد  )إدا   ال ةةةةةةؤوا القتصةةةةةةادية والجتماعيةةةةةةة، و  -76
  السةامية حلقةوا ا نسةاا، واللجةاا ا قليميةة( العمة  ال  ة    خططهةا ومفو ية اممةم ا تحةد

وعراجمهةةا السةة اتيجية وتةةددت جهةةة تنسةةي  معنيةةة عالعمةة  ال  ةة . وقةةد اةةجعت اممانةةة العامةةة 
ودعمت العم  ال    من خ ل عملها مع اللجاا الفنية الإ تتوي خةدمتها، وهنةاا عةد  أمثلةة 

ا مةةن قبةة  هةةذ  اللجةةاا  يمةةا يتعلةة  عالعمةة  ال  ةة . إل أا مثةةة تاجةةة علةة  امن ةةطة ا تةةطلع هبةة
 . زيةةد مةةن العمةة  مةةن أجةة  تعمةةيم العمةة  ال  ةة  عصةةو   منهجيةةة   مجيةةع  يانةةات اممانةةة العامةةة

ومثةةة  جةةو    تةةوا ر ا  اةةادات لمليانةةات اممانةةة العامةةة ع ةةقا التوجةةل العةةا   يمةةا يتعلةة  عمليفيةةة 
 يفية  عث خمتلف جمالت العم  عل.تعميم العم  ال    و 

ا تمثةةةةة    احلمايةةةةةة  2وعةةةةةالنظر إي وليةةةةةة اليونيسةةةةةيف )الةةةةةإ رمِ ةةةةةر  أ ةةةةةا تتعلةةةةة  عةةةةةالر ن  -77
الجتماعية  قث(، تبةني أا هةذ  ا نظمةة قةد عممةت رلةيت اجلةزء مةن خطةة تعمةيم العمة  ال  ة  

نةت ل تةزال   ا رتلةة اموليةة، إر اتصةال  وثيقةا  عوليتهةا. مةري أا اليونيسةيف   ةا  ا الذر يتصة 
ل تتو ر لديها معر ة منهجية ول أن طة لزياد  الوع ، ومثة إمملانيةات لستمل ةار المليفيةة الةإ 

نطةةاا  ععمةة  ا نظمةةة  ةةا يتجةةاو ميملةةن هبةةا  عةةث امجةةزاء امخةةرى مةةن خطةةة تعمةةيم العمةة  ال  ةة  
 ا تعل  عاحلماية الجتماعية.الر ن 
هةذ  اهليئةة وي تملةن  2010  متو  يوليل للمرأ  اممم ا تحد  هيئة باد   وقد أمتلقت م -78

مةن متاععةة مةن قبة   اوقت صدو  قرا ات اصلا القتصةادر والجتمةاع  ومةا أعقبهةقد أمن ئت 
العمةةةة  ال  ةةةة    خططهةةةةا  اهليئةةةةةجملةةةةا الر سةةةةاء التنفيةةةةذيني. ومةةةةع رلةةةةيت  قةةةةد عممةةةةت هةةةةذ  

عةذل جهةد وا   لسةتخدا  "عدسةة" العمة  ال  ة    مةا تتةطلع أدلة علة  وهناا الس اتيجية، 
،  تة   عةن أا العمة  ال  ة  للمةرأ  مةن عمة ، ول سةيما   جمةال التمملةني القتصةادراهليئةة عةل 

ي ةةمل  جةةزءا  ل يتجةةزأ مةةن حبوثهةةا وةلي اهتةةا السياسةةاتية. وقةةد أعةةدت عةةد  إ اةةادات ومةةوجزات 
احلماية الجتماعية للمرأ ، تو ري م  ال    ومتملني ا رأ  و أو سياساتية ترعث  عطا  صرها  عني الع

 من ةلي ت.اهليئة   ما أجرتل هذ   توأمدجم
ا يةد   ريةدا  مةن نوعةل مةن عةني الو ةالت  ملا حةة ويمعتإل عرنامل اممم ا تحةد  ا  ة ا  -79

، عقد   بري مةن العمة  تية إنل قد ا طلع، من خ ل منظمة العم  الدولية ا  ا  ة    عايتل
 ري العم  ال    ل اخاي ا صةاعني عفةريو  نقةص ا ناعةة الب ةرية وا تةقثرين عةل، تو ري ع قا 

التمييةةز   مملةةاا العمةة  وإجةةراء الفحةةوي الطبيةةة  ملا حةةة ومةةا يتصةة  عةةذليت مةةن جهةةود تتعلةة  
وا   مملةاا العمةة  و يةاد  الةوع . وقةد عمة  الإلنةةامل ا  ة ا علة  معاجلةة قتةةايا التمييةز واحلقة

(. وقةةةد  ةةةاا اللتةةةزا  السياسةةة  2للعمةةة  ال  ةةة ( وقتةةةايا احلمايةةةة الجتماعيةةةة )الةةةر ن  3)الةةةر ن 
الةةذر أمعةةدر علةة  مسةةتوى ا دا   العليةةا للإلنةةامل ا  ةة ا قويةةا  جةةدا  تسةةبما تةةدل عليةةل البيانةةات 

 العديد  الإ أمديل هبا عل  مستوى اصلا و  حما   دولية أخرى.
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أمد ا عرنامل اممم ا تحد  ا  ا     الطرر امعل  من  ئة ا نظمات ا عمومة مرتقيةا  و  -80
إي جمموعةةةة ا نظمةةةات ا عمومةةةة عقةةةو  ورلةةةيت عةةةالنظر إي إد اجةةةل ا فةةةاهيم ا تصةةةلة عالعمةةة  ال  ةةة  
   ةةةمن خططةةةل السةةة اتيجية ووثا قةةةل الإلناجميةةةة؛  قةةةد ا ةةةطلع الإلنةةةامل ا  ةةةا   عقن ةةةطة تتصةةة

عالعمةة  ال  ةة ، منفةةردا  وعالتعةةاوا مةةع و ةةالت أخةةرى تاععةةة ل مةةم ا تحةةد ، وأعةةّد وثةةا   إ اةةادية 
ع قا ا فاهيم ا تصلة عالعم  ال  ة  وعمة  علة  إعةداد إ اةادات علة  ا سةتوى القطةرر  راعةا  

ا  أا إتةةا  اممةةةم ا تحةةد  للمسةةةاعد  ا  ا يةةة. ومةةةن ا ثةةري ل هتمةةة ةةةمن عناصةةر العمةةة  ال  ةة  
ا اةا   ا بااةر  إي مصةطلح "العمةة  ال  ة " واسةتخدامل نةةاد اا   وثةا   الإلنةامل ا  ةةا  ؛ إل 
أا ا فت ني يسلموا عقا ما أمد ا يتوا   مع مفهو  العم  ال   . وقد تمتا  للإلنامل ا  ا     

 خبطة تعميم العم  ال   . وا حا  ا ستقب   رصة لرعث عملل  عطا  
ميملةن أا تمعتةإل مةةن )الفةاو( تبةني للمفت ةني أا منظمةة اممةم ا تحةد  ل مذيةة والز اعةة و  -81

هةذ  ا نظمةة عني ا نظمةات الةإ عممةت عقةو  خطةة العمة  ال  ة . وقةد خلةص ا فت ةوا إي أا 
 للفةاو أا تتةطلعقد استو ت معظم العوام  الع ر  الإ تمدودت آنفا . ويرى ا فت وا أنةل ميملةن 

مةةن العمةة    جمةةال آليةةات تقاسةةم ا عر ةةة ع ةةقا العمةة  ال  ةة . وقةةد حت تعيةةني جهةةة تنسةةي    زيةةد
وإعداد العديد من ا ن و ات وجمموعةات امدوات، ولملةن مةدى اسةتخدامها لةيا وا ةحا ،  مةا 
أنل من مري الوا ح ما إرا  انت الد و  ا ستفاد  مةن قطةا  تقةد مةا جيةرر تقامسهةا مةع إدا ات 

عر ت منظمة اممذية والز اعة مسقلة العم  الريف  ال    علة  جملةا ا نظمةة مةن أخرى. وقد 
لي ةةم  العمةة  علةة   وليتهةةاأجةة  احلصةةول علةة  موا قتةةل، علمةةا  عةةقا رلةةيت يسةةتلز  توسةةيع نطةةاا 

معاجلةةةة قتةةةايا العمةةة  ال  ةةة ، وقةةةد أ تةةة  رلةةةيت إي النجةةةا    إد اا العمةةة  ال  ةةة    ا طةةةث 
تبةني أا ا ةوظفني الةذين أمجريةت  مةا ووثا قهةا ا  اةادية ا تصةلة عالتنفيةذ.   الس اتيجية للمنظمة

مقةاع ت معهةم    ومةا ومةع الةةبعر مةنهم علة  ا سةتوى ا يةةداين يعةوا جيةدا  العمة  ال  ةة ،   
اعتمةةةاد ا تةةةا  وعةةةالنظر إي تةةةني أا احلالةةةة ي تملةةةن  ةةةذليت عصةةةو   عامةةةة   منظمةةةات أخةةةرى. 

لةةةذر ي ةةةتم  علةةة  عناصةةةر تتعلةةة  عالعمةةة  ال  ةةة ، مةةةن ا توقةةةع أا تملةةةوا السةةة اتيج  اجلديةةةد ا
 أن طتها.صلب خت إدماا العم  ال      ا نظمة قد  سَّ 

 الدروس المستفادة -خامساا  
إا الد و  ا سةتفاد  ا بينةة أدنةا  مسةتمد  مةن النتةا ل والسةتنتاجات والتحلةي ت الةإ  -82

مةةة  ال  ةةة  والةةةإ تنطبةةة  علةةة  نطةةةاا أوسةةةع   أن ةةةطة أ تةةة  إليهةةةا اسةةةتعراض تعمةةةيم خطةةةة الع
منظومةةةة اممةةةم ا تحةةةد ، وخباصةةةة   سةةةياا ا ناق ةةةات اجلا يةةةة تةةةول أهةةةدار التنميةةةة ا سةةةتدامة 

 وةقيقها   ا ستقب .
ت ةةمل  قةةرا ات اصلةةا القتصةةادر  الحاجللة إلللى إطللار واضللة للحوكمللة والمسللائلة  -83

لتنفيةةذيني ع ةةةقا تعمةةيم خطةةةة العمةة  ال  ةةة  أدا  مفيةةةد  والجتمةةاع  ومقةةةر ات جملةةا الر سةةةاء ا
لتوجيل اهتما  صانع  القرا ات   الدول امعتاء وا دا   التنفيذيةة  نظمةات اممةم ا تحةد  إي 
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هذ  ا سقلة. إل أا ال تقا  إي آلية حمدد  عو و  لتنفيذ و صد عملية تعميم العمة  ال  ة  قةد 
ؤ  ل لتزا  السياسة  الر يةع ا سةتوى إي إجةراءات ملموسةة. وي ين ة  أدى إي إعاقة ال مجة الملف

جملةةا الر سةةاء التنفيةةذيني هةةذا النةةو  مةةن الليةةات لتعمةةيم خطةةة العمةة  ال  ةة ،  مةةا أا منظمةةة 
قتةةةايا أخةةةرى متعةةةدد  القطاعةةةات ميملةةةن أا ومثةةةة العمةةة  الدوليةةةة مةةةري ممللفةةةة عةةةقداء هةةةذا الةةةدو . 

أع   لزياد  وع  جمموعة متنوعة من اجلهات  ا بينةا  ا نطلقات يمستفاد   معاجلتها من استخد
 آليةةةةة قويةةةةة للرصةةةد وا سةةةةاءلة مةةةةن أجةةة   ةةةةماا متاععةةةةة القةةةةرا ات قور ا عنيةةةة. ويلةةةةز  تةةةةو ر إتةةةا 

 السياسية من خ ل إجراءات التنفيذ ا ناسبة.
ي يعةإل ا ةد اء   ل بد من توفُّر القيادة واللتزام في المبادرات على نطاق المنظوملة -84

التنفيذيوا وعثلو الو الت امعتاء   جملا الر سةاء التنفيةذيني تعبةريا  صةرها  عةن آ ا هةم ع ةقا 
مةدى صةةلة خطةةة تعمةيم العمةة  ال  ةة  عوليةات منظمةةااهتم وجمةةال أن ةطتها. ونتيجةةة ل  تقةةا  إي 

ا عنيةة ل تتنةاول مسةقلة وثا   تتناول هذا ا و ةو ،  ةاا مةن الصةعب  هةم مةا إرا  انةت ا نظمةة 
خطةةة العمةة  ال  ةة  عسةةبب نقةةص اللتةةزا  علةة  مسةةتوى ا دا   العليةةا أو عسةةبب النظةةر إي تلةةيت 

ل صةةلة هلةةا عوليةةة ا نظمةةة. و  ا سةةتقب ، عنةةدما يمةةراد أا تتبةةىن ا نظومةةة خطةةة ا طةةة علةة  أ ةةا 
عتةةةةاء   جملةةةةا الر سةةةةاء مبةةةةاد   متعةةةةدد  القطاعةةةةات، ينب ةةةة  للر سةةةةاء التنفيةةةةذيني للو ةةةةالت ام

التنفيذيني أا يبحثوا ا و و  ععناية ويبينةوا مةا إرا  انةت للمسةقلة صةلة عوليةة منظمةة  ة  مةنهم. 
، ول توجةةةد  يهةةةا نيةةةة لتنةةةاول هةةةذ   ةةةعيفةو  احلةةةالت الةةةإ تنعةةةد   يهةةةا هةةةذ  الصةةةلة أو تملةةةوا 

 نفيذ تبعا  لذليت.ا سقلة، ينب   ا ع ا عن رليت صراتة، ومن مث ينب   و ع آلية الت
ينبغللي تمييللز القللرارات التللي تصللدر عللن الللدول األعضللاء، وينبغللي أن تكللون هلللذ   -85

تبةني للمفت ةني أا ا نظمةات تواجةل تلبةات متعةدد ،  ثةريا  مةا تملةوا  القرارات مالئمة للغلر: 
متنا سةةةة، لتعمةةةيم جمموعةةةة واسةةةعة مةةةن القتةةةايا. وهةةةذا يفتةةة  إي ظهةةةو  تةةةالت ل ميملةةةن  يهةةةا 

عالملامةةة ،  تةةة   عةةةن أا ا ةةةوظفني يعتإلو ةةةا تلبةةةات متنا سةةةة. مث إا القتةةةايا م مجيةةةع تلةةةيت تعمةةي
مؤسسةات منظومةة اممةم ا تحةد     ا ما سة ا تمثلة   الطلبات والوليات ال املة اجلامعة    

مراعا   دى صلة ا سقلة عوليةة  ة  منظمةة ينب ة  أا تظة  منحصةر    قلةة قليلةة و من دوا متييز 
الب ةةةرية وا اليةةةة الةةةإ تواجههةةةةا ا ةةةةوا د وخمتةةةا   مةةةن هةةةذ  الطلبةةةةات والوليةةةات. وعةةةالنظر إي قيةةةود 

ا نظومة،  إا من مري الواقع  أا يمتوقع أا تملوا مجيع ا نظمات قاد   عل  السةتجاعة  ختلةف 
 .استجاعة متساويةتلبات تعميم مجيع القتايا 

تةؤدر اللجةاا  ى عمل على المسلتوى اإلقليملي أهمية ترجمة المبادرات العالمية إل -86
ا قليمية دو ا  مهما    إد اا اللتزامات العا ية الإ تمصاد وتمقب  عل  ا ستوى العا     جدول 

  إقليم  ة  منهةا. ويعتمةد اةمل  ا سةاعد  الةإ الإ توجد امعمال العا  احملل  للدول امعتاء 
اةةديدا  علةة  الطلبةةات احملةةدد  للةةدول امعتةةاء    ةة  إقلةةيم.  اعتمةةادا  ا قليميةةة تقةةدمها اللجةةاا 

حمةةدد  ةديةةدا  وا ةةحا    اللجةةاا الفنيةةة التاععةةة للمجلةةا ومسةةؤوليات ويةةؤدر عةةد  وجةةود مهةةا  
إي  ةيا  يفت  القتصادر والجتماع  إي قصو    ا تاععة و  النهل ا تبع إ اء تنفيذها، عا 

 الفري.
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: يةةةؤثر و ةةةع ة الدافعلللة لتحقيلللق النجلللاس عللللى المسلللتوى القطلللريالعواملللل الرئيسلللي -87
أولويةةات احلملومةةات الوتنيةةة، علةة  ا سةةتوى القطةةرر، أاةةد التةةقثري   تعمةةيم خطةةة العمةة  ال  ةة  
 ةمن أتةةر اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة علة  ا سةةتوى القطةةرر، تليةةل مبةةاد ات رور ا عر ةةة 

ا ملاتةب القطريةة  نظمةة ومةوظف  ق  من ا نسةقني ا قليميةني العم  الستباوالقد   عل  الواسعة 
العم  الدولية )عوصفها الو الة الإ تتطلع عالدو  رر امولوية   ال ويل  طة العمة  ال  ة (. 
وهةةذا يةةدل علةة  أنةةل لةةدى تعمةةيم مبةةاد ات أخةةرى  ةةمن أتةةر اممةةم ا تحةةد  للمسةةاعد  ا  ا يةةة 

 ء الهتمةةةةا  علةةةة  سةةةةبي  امولويةةةةة للجهةةةةات ا عنيةةةةة صةةةةاتبة علةةةة  ا سةةةةتوى القطةةةةرر، ينب ةةةة  إيةةةة
 ا صلحة، مع تفاوت دو  الو الة الرا د  تبعا  للمسقلة قيد النظر.

لةةوتظ  ةةيا   ةةري لتعمةةيم العمةة  ال  ةة  عسةةبب  عمليللة التوعيللة والللتعلُّم المسللتمرة  -88
تةةماا لة اةةرتا  أساسةةيا  هةةذ  السةة اتيجيوميثةة  وجةةود عةةد  وجةةود اسةة اتيجية للتوعيةةة ا سةةتمر . 

وجةود  هةم م ة ا ومسةةتوى عةال  مةن الةةوع  علة  نطةاا ا نظومةة وعلةة  ا سةتويات  ا ةة. وهةةذا 
عصفة خاصة عندما يتعني عل  ا نظمات أا تتناول موا يع أخرى تا  ةة ومعّقةد   ا   رو ييملوا 

 متعدد . تتص   جالت
متثةة  أن ةةطة التعمةةيم  ت الناشللئة نللة الالةمللة لسللتيعاي الحتياجللات والمبللادراالمرو  -89

الةةإ تتمااةة  إي تةةٍد ععيةةد  مةةع وليةةات ا نظمةةات أولويةةة  وا ةةحة ؛ مةةري أا هنةةاا أيتةةا  جهةةودا  
ناجحة  عمِذل ت من أج  إعاد  تر يز ععر امن طة، مةع مراعةا  خطةة تعمةيم العمة  ال  ة . وقةد 

يةةةد  علةةة  نطةةةاا ا نظومةةةة، أا يملةةةوا مةةةن التةةةرو ر   ععةةةر امتيةةةاا،   تالةةةة ا بةةةاد ات اجلد
تراجع ا نظمات وةوول حمو  تر يزها السة اتيج  مةن أجة  ةسةني تنةاول ا بةاد ات أو امهةدار 
ا تفةة  عليهةةا عصةةو   م ةة  ة. ومةةن اةةقا توجيةةل الهتمةةا  إي هةةذ  ا سةةقلة   اصةةالا واهليئةةات 

د " هذ    روعية، وينب   أا تملوا ا دا ية أا ميملون ا نظمات من تناول جمالت العم  "اجلدي
 اهليئات ا دا ية والت ريعية منفتحة عل  هذ  ا ناق ات.

الحاجللة إلللى وجللود وكالللة روكللالتو رائللدة لتوجيلله تعلُّللم مؤسسللات المنظومللة عللللى  -90
تةةؤدر مؤسسةةات منظومةةة اممةةم ا تحةةد  الةةإ تتةةطلع عالوليةةات اموثةة  صةةلة   المسللتوى الللوطني 

التوص  إي  هم م ة ا  يمةا عةني تلةيت ا نظمةات الةإ قةد و عدو  مهم    ياد  الوع    سقلة معينة
تملوا أق  وعيا  عا سقلة ا عنية. ول توجد أر منظمات ممللفة عقداء تلةيت الوظيفةة مةن أجة  تعمةيم 
خطة العم  ال   . وينب   أا تملوا أن طة التوعية والتةد يب اةاملة  للمنظومةة،  ةا   رلةيت علة  

سةةتوى القطةةرر،  مةةا ينب ةة  أا تملةةوا هةةذ  امن ةةطة متواصةةلة )أر أ ةةا ينب ةة  ألّ تملةةوا أن ةةطة ا 
لتبةدصل ا ةوظفني. وةتةاا  ةا رتفعةا عةدلت تمنفذ  ر  واتد  وعل  أسا  خمصةص( مةن أجة  مراعةا  

 ا نظمات ا طلون منها أداء مث  هذا الدو  إي ا وا د ال  مة ل  ط   هبذا العم .
ينب ةة  أا تملةةوا مبةةاد ات اممةةم  اإلدمللاج فللي األطللر المؤسسللية لفللرادى المنظمللات  -91

  امتةةةةةةةةةةةر السياسةةةةةةةةةةةاتية  مد جةةةةةةةةةةةةا تحةةةةةةةةةةد  ا قةةةةةةةةةةةر   أو ا عتمةةةةةةةةةةةد  علةةةةةةةةةةة  النطةةةةةةةةةةاا ا نظومةةةةةةةةةةةة 
ميملةةن أا ةةةدأ  يهةةا مواتيةةة اهتيئةةة عيئةةة ع يةةة والسةة اتيجية الوثا   التخطيطيةةة لفةةرادى ا نظمةةات 

وسةةةتظ  عمليةةةة تنفيةةةذ امن ةةةطة مفململةةةة وقا مةةةة علةةة  أسةةةا  خمصةةةص إرا عمليةةةة تعمةةةيم جمديةةةة. 
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ةص  علة  توجيةل وتصةبح جةزءا  مةن أتةر ا نظمةات القا مةة علة  النتةا ل علة  مسةتوى ا قةا   ي
وا ستوى ا يةداين. وهةذا يتتةح أ ثةر مةا يتتةح علة  ا سةتوى القطةرر تيةة يتةطلع عةدد  بةري 

عةةةة واسةةةعة مةةةن ا بةةةاد ات  ةةةمن أتةةةر اممةةةم ا تحةةةد  مةةةن  يانةةةات منظومةةةة اممةةةم ا تحةةةد   جمو 
للمساعد  ا  ا ية عل  ا ستوى القطرر، ولملن هذ  المليانةات تتةيع  رصةة تطةوير أوجةل التة    
 يمةةا عينهةةا عسةةبب تفملةةيت اجلهةةود النةةاجم عةةن عةةد  وجةةود تصةةو  مفةةاهيم  م ةة ا وعةةد  وجةةود 

 سياسات أو اس اتيجيات تمصاد عصو   م   ة.
قليلةةةةة هةةةة  ا نظمةةةةات الةةةةإ توجةةةةد  يهةةةةا وظيفةةةةة  ة إلللللى وجللللود وظيفللللة تنسلللليق الحاجلللل -92

تنسي  منسةة   طةةة تعمةةيم العمةة  ال  ةة ،   تةةني أا اممثلةةة ا تعلقةةة عتعمةةيم ا نظةةو  اجلنسةةاين 
تةةةدل علةةة  وجةةةود وتةةةد  مسؤولة اةةةخص مسةةةؤول  ةةةمن  ةةة  منظمةةةة يتصةةة  عملهةةةا أو عملةةةل 

منهةا أو منةل ا سةاعد  علة  تنسةي  هةذ  امن ةطة. ويلةز  التصال اموث  عا سقلة ا عنيةة ويمطلةب 
أا يملةةوا هنةةاا تعةةاوا أ قةة  و عةةث اةةبمل   ةةمن ا نظمةةات و يمةةا عينهةةا مةةن أجةة   ةةماا وجةةود 
استجاعة مستمر  ومستدامة  دماا ا بةاد ات العا يةة ال ةاملة   صةلب أن ةطة ا نظمةات. ومةن 

نطةةاا ا نظومةةة أا يسةةهم    ةةماا اةةقا وجةةود اةةبملة  اعلةةة تتةةم جهةةات التنسةةي  هةةذ  علةة  
 منظمات اممم ا تحد .  عم  وتعزيز التساا 

إا إن ةاء   التكامللو مبادرة توحيد األداء كإطار مفيد للنجلاس فلي تحقيلق التسلاق  -93
إتا  لتوتيةد امداء علة  ا سةتوى القطةرر يتةيح  رصةة وا ةحة لتعزيةز التعةاوا عةني الو ةالت عةن 

 ة ع ةةقا القتةةايا الةةإ تتسةةم عقمهيةةة اةةاملة مثةة  خطةةة تعمةةيم العمةة  ال  ةة . تريةة  الإلجمةةة ا  ةة  
وميملن لمل  و الة أا تسهم  ا يتو ر لديها من خإلات تقنية خاصة، ت  ولو ترتبت علة  رلةيت 
آثةةا  ماليةةة متوا ةةعة نسةةبيا ،   تنفيةةذ مبةةاد   قةةد ل تملةةوا داخلةةة عالملامةة   ةةمن نطةةاا تر يزهةةا 

وقةةةد يملةةةوا رلةةةيت  سةةةالة يمسةةةتفاد منهةةةا   مبةةةاد ات أخةةةرى علةةة  نطةةةاا  السةةة اتيج  التقليةةةدر.
 ا نظومة.

إا ا بةةةاد ات الراميةةةة إي تعمةةةيم قتةةةايا معقةةةد  ليسةةةت  لمبلللادرات التعمللليم تكاليفهلللا  -94
خالية من التملاليف، ع  ينب   أا تملوا مدعومةة  ةوا د )ماليةة وع ةرية( خمصصةة علة  ا سةتويني 

إن اء الصنادي  ا    ة مفيدا  عصةفة خاصةة علة  ا سةتوى القطةرر.  العا   والقطرر. وقد  اا
دوا أر اصةيص حمةدد أو من ا وا د ا وجود " تدود أما النهل ا عتاد ا تمث    "العم   من 

د   عةالذ اممهيةة ينب ة   و  رلةيتل ولويات  هو  ل ل يفت  إي ةقي  نتةا ل جمديةة، ترتيب 
 . 2015نجا  مستقب     تنفيذ أهدار التنمية ا ستدامة  ا ععد عا  للأا يؤخذ   العتبا  

 التوصيات -سادساا  
  ينبغللي ليمللين العللام، بصللفته رئلليس مجلللس األمللم المتحللدة للرؤسللاء 1التوصللية  -95

التنفيذيين المعني بالتنسيق رمجلس الرؤساء التنفيلذيينو، أن يطللق عمليلة مراجعلة للكيفيلة 
منظوملللة األملللم المتحلللدة أن تسلللهم فلللي تعزيلللز تنلللاول القضلللايا  اتمؤسسلللالتلللي يمكلللن بهلللا ل
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. 2015المتصلة بالعمالة والعمل الالئق في سياق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 
وينبغي أن تحدد استجابة مجلس الرؤساء التنفيذيين إطلار المشلاركة والمسلاءلة وأن ترصلد 

 تنفيذ .
العام أن يصدر توجيهات إلى أمانات اللجان الفنية التي   ينبغي ليمين 2 التوصية -96

لللم تقللم بعللد باسللتعرا: تنفيللذ مللا تضللمنته قللرارات المجلللس القتصللادي والجتمللاعي مللن 
أحكام تتعلق بالعمل الالئق لكي تفعل ذلك وتحدد مجالت عملها التي يمكن أن تستفيد 

 من األخذ بمنظور العمل الالئق.
يمللين العللام أن يصللدر تعليمللات إلللى رؤسللاء اللجللان اإلقليميللة   ينبغللي ل3 التوصللية -97

أنشلطتها ملن منظلور العملل الالئلق وتحلدد الكيفيلة التلي يمكلن هذ  اللجان لكي تستعر: 
بهللا لعملهللا أن يقللدم دعمللاا أفضللل للبلللدان التللي تعمللل هللذ  اللجللان فللي مناطقهللا مللن أجللل 

 العمل الالئق للجميع.توفير فرص تحقيق هدف 
  ينبغللي للمجلللس القتصللادي والجتمللاعي أن يتبللع نهجللاا أكثللر اتسللاقاا 4وصللية الت -98

 إةاء عمل هيئاته الفرعية وإدارتها الداعمة وأن يضمن مساءلتها لدى متابعة تنفيذ قراراته.
ينبغي لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يطلب إلى الملدير العلام   5التوصية  -99

أنشلطة التوعيلة والتلدريب السلتباقية لملوظفي مؤسسلات منظوملة تنفيذ المزيد ملن للمنظمة 
األمم المتحدة بالتعاون مع مركلز التلدريب اللدولي التلابع لمنظملة العملل الدوليلة و يلر  ملن 
الوحدات التدريبية في منظومة األمم المتحدة في سياق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 

 ي هذا الصدد.، وأن يحدد الموارد الالةمة ف2015عام 
  ينبغلللي للرؤسلللاء التنفيلللذيين لمؤسسلللات منظوملللة األملللم المتحلللدة أن 6 التوصلللية -100

يصللدروا تعليمللات إلللى الوحللدات التقنيللة فللي منظمللة كللل مللنهم مللن أجللل إعللادة النظللر فللي 
عملها لتحديد ما إذا كانت هناك مجالت يمكلن أن ترلربط فيهلا خطلة تعمليم العملل الالئلق 

المنظملات لع بها، وجعل الروابط القائمة أكثر وضلوحاا. وقلد تلودُّ هلذ  باألنشطة التي تضط
 أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية للحصول على دعمها في هذ  العملية.

  ينبغي ليمين العام أن يضمن اضطالع مكتب األمم المتحدة لتنسليق 7التوصية  -101
دة بأنشللطة توعيللة مناسللبة وأن يقللدم العمليللات اإلنمائيللة وكليللة مللوظفي منظومللة األمللم المتحلل

إرشادات ويوفر تدريباا للمنسقين اإلقليميين وألعضاء أفرقلة األملم المتحلدة القطريلة لتعزيلز 
الفهللم المشللترك لخطللة تعملليم العمللل الالئللق فللي سللياق أهللداف التنميللة المسللتدامة لمللا بعللد 
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 الطريق إلى األمام -سابعاا  
تعمةةيم نفيةذ قةةرا ات اصلةا القتصةةادر والجتمةاع  ع ةةقا خطةة لقةد أظهةر اسةةتعراض ت -102

العمة  ال  ة    أن ةطة مؤسسةات منظومةة اممةةم ا تحةد  التةقثري احملةدود لقةرا ات اممةم ا تحةةد  
ا إل   سياسيا  وا ؤيد  عا مجةا . ومثةة نتةا ل قةد ةققةت، وعةذلت ععةر ا نظمةات جهةودا  جةدير   

 ة ؛ إل أا النجةا  الةذر تققتةل اسةتجاعة ا نظومةة  ةاا معتةدل  عصةةو   عالثنةاء لتعمةيم العمة  ال 
عامةةةة.  ةةةالقرا ات تتطلةةةب وجةةةود وسةةةا   أقةةةوى لرصةةةد تنفيةةةذها، ومثةةةة تاجةةةة إي ةسةةةني إسةةةناد 
ا سةةؤوليات و ةةماا ا سةةاءلة. وعةة و   علةة  رلةةيت،  ةةاا ينب ةة  و ةةع آليةةة مناسةةبة لتةةو ري ا ةةوا د 

 ال  مة لتعميم العم  ال   .
وجتةةةد  م تظةةةة أنةةةل  مةةةم تقييةةةد الةةةدول امعتةةةاء عا مجةةةا ، أثنةةةاء م ةةةا  تها   أعمةةةال  -103

اصلا القتصادر والجتماع ، لقرا ات اصلةا ا تعلقةة عالعمة  ال  ة ،  إ ةا ي تظهةر ا سةتوى 
ة نفسل من الهتما  والتقييد   إتةا  جمةالا ا دا   واهليئةات الت ةريعية جلميةع مؤسسةات منظومة

اممم ا تحةد . وعالتةايل  ةإا وليةات ععةر ا نظمةات ل ت ةم  العمة  علة  تعمةيم خطةة العمة  
ال   ، ناهييت عن إعطا ها أولوية،   عرامل عملها. ومةن ا مملةن ةسةني اتسةاا  سةا   الةدول 
امعتةةاء إي خمتلةةف حما ةة  منظومةةة اممةةم ا تحةةد . ومةةن ا توقةةع مةةن الةةدول امعتةةاء أا ت ةةجع 

اتبا   ل متس    جمالا إدا   خمتلف مؤسسات منظومة اممةم ا تحةد  و يانااهتةا  يمةا  وتتمن
 اتساا أن طة ا نظومة.يعز  يتعل  عا باد ات العا ية ا عتمد  عل  مستوى اجلمعية العامة، عا 

ول تةةزال قتةةايا العمةة  ال  ةة  والعمالةةة الملاملةةة مد جةةة  علةة  جةةداول امعمةةال العا يةةة  -104
والوتنيةةة. ومةةن اةةقا ا د اا احملتمةة  لقتةةايا العمةة  ال  ةة   ةةمن أهةةدار التنميةةة ا سةةتدامة أا 

العا يةةة والوتنيةةة. وينب ةة   نظمةةة ا طةةث يةةدل علةة  قبةةول واسةةع النطةةاا ممهيةةة العمةة  ال  ةة    
باقية العمةة  الدوليةةة أا تنظةةر إي هةةذا القبةةول عاعتبةةا   ي ةةمل  دعةةو   لبةةذل ا زيةةد مةةن اجلهةةود السةةت

لزيةةاد  الةةوع  والةة ويل لفهةةم م ةة ا للعمةة  ال  ةة  و ةةماا التوصةة  إي هةةذا الفهةةم علةة  نطةةاا 
. وينب   السةتفاد  مةن التجرعةة الةإ ينطةور عليهةا هةذا التقريةر   و يانااهتامنظومة اممم ا تحد  

 تناول مو و  العمالة والعم  ال      سياا أهدار التنمية ا ستدامة.
 ةةة  النظةةةر إي نتةةةا ل هةةةذا التقيةةةيم والتوصةةةيات ا نبثقةةةة عنةةةل والةةةد و  ا سةةةتفاد  منةةةل وينب -105

عاعتبا هةةةةا متثةةةة  دعةةةةو  موجهةةةةة إي الةةةةدول امعتةةةةاء وا دا   التنفيذيةةةةة  نظمةةةةات اممةةةةم ا تحةةةةد  
ومةةةوظف  اممةةةم ا تحةةةد  عمومةةةا  مةةةن أجةةة  ةسةةةني السةةةتجاعة لطلبةةةات اجلهةةةات ا عنيةةةة الر يسةةةية 
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 المرفق األول
استعرا: عام لإلجراءات التي يتعين أن تتخذها المنظمات المشاركة بناءا على توصليات وحلدة التفتليش   

 JIU/REP/2015/1 المشتركة
 

التقثري ا توخ 
 

 لذ يةالو الت ا تخصصة والو الة الدولية للطاقة ا اممم ا تحد  وصناديقها وعراجمها

جملا الر ساء التنفيذيني
 

اممم ا تحد *
 

امونملتاد
 

مر ز التجا   الدولية
 

عرنامل اممم ا تحد  ا  ا  
 

عرنامل اممم ا تحد  للبيئة 
صندوا اممم ا تحد  للسملاا 

 

عرنةةةةةةةةامل اممةةةةةةةةم ا تحةةةةةةةةد  للمسةةةةةةةةةتوتنات 
الب رية

 

مفو ية اممم ا تحد  ل ؤوا ال جئني
 

منظمة اليونيسيف
 

مملتةةةب اممةةةم ا تحةةةد  ا عةةةد عا خةةةدو ات 
واجلرمية

 

مملتب اممم ا تحد   دمات ا  ا يع
 

امونروا
 

هيئة اممم ا تحد  للمرأ 
 

عرنامل اممذية العا  
منظمة اممذية والز اعة 
 

الو الة الدولية للطاقة الذ ية
منظمة الطرياا ا دين الدويل 
 

منظمة العم  الدولية
 

ا نظمة الدولي
ة للهجر 

 

الةاد الدويل ل تصالت 
 

عرنامل اممم ا تحد  ا   ا عني 
منظمات اممم ا تحد   ملا حة ا يد 

 

منظمة اليونسملو
 

اليونيدو
 

منظمة السياتة العا ية
الةاد الإليدر العا   
منظمة الصحة العا ية 
 

ا نظمة العا ية للململية الفملرية
 

ا نظمة العا ية ل  صاد اجل
وية

 

التقرير
 

                               لاار إجراء

                               للعلم
                             f E 1التوصية 

                            f  E 2التوصية 

                             f  E 3التوصية 

                            c  L 4التوصية 

           d                   L 5التوصية 

 f  E E E  E E E E E E E E E E  E E  E E  E E E E E  E 6التوصية 

                            c  E 7التوصية 

 توصية لتتخذ اهليئة الت ريعية قرا ا  ع ق ا.  L الشروس 
 E:  جانب الر يا التنفيذر. إجراء منتوصية لاار 
 توصية ل تتطلب إجراء  من هذ  ا نظمة. : 

 : تعزيةةةز الفعاليةةةة؛ fا راقبةةةة والمتثةةةال؛  : تعزيةةةز e: تعزيةةةز التسةةةاا وا واءمةةةة؛  d: تعزيةةةز التنسةةةي  والتعةةةاوا؛  c: ن ةةةر ا ما سةةةات اجليد  أ تةةة  ا ما سةةةات؛  bتعزيةةةز ال ةةةفا ية وا سةةةاءلة؛   :a التأثير المتوخى 
 g:   و و ات مالية  بري ؛h  تعزيز الملفاء ؛ :iتقثري آخر :. 
اممةم ا تحةد  خب ر امونملتةاد ومملتةب اممةم ا تحةد  ا عةد عا خةدو ات واجلرميةة وعرنةامل اممةم ا تحةد  للبيئةة وعرنةامل  ST/SGB/2002/11ت ط  مجيع المليانات ا ذ و     الوثيقة  * 

 للمستوتنات الب رية ومفو ية اممم ا تحد  ل ؤوا ال جئني وامونروا.
    


