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  مقدمـة
وُترجم هذا االلتزام . التزامه بعملية اإلصالح مباشرة بعد توليه مهامه السعي إلى تنفيذ المدير العام على بدأ .١

 :إلى خطة إصالح على مستوى المكتب، تشمل األهداف التالية

القدرات اإلحصائية والبحثية والتحليلية  تدعيم، من خالل التمّيز التقني والمشورة السياسية الجيدة  )أ(
 لمنظمة العمل الدولية؛

، من خالل ضمان الدراية في التكاليف والقيمة مقابل المال، وتعزيز إدارة لشفافية واإلنصافالفعالية وا  )ب(
 الموارد البشرية وتبسيط الُنظم اإلدارية؛

  ؛عالي المالءمة، من خالل التعاون التقني الفعال وتوفير خدمات ذات جودة  )ج(

 ويدعمهاداخل البلدان  جيب لالحتياجاتتست، من خالل عمليات توحيد األداء في منظمة العمل الدولية  )د(
  تفاعل مع المقر؛تهيكل ميداني فعال و

  ، من خالل إقامة شراآات استراتيجية وحوار سياسي؛زيادة التأثير في النظام متعدد األطراف  )ه(

  .تحسين التواصل الداخلي  )و(

  .زمن اإلصالحات، مع تقرير مرحلي موج ١وفيما يلي األولويات المحددة للمرحلة  .٢

  ق آبار المديرينفر
ضّم المدير العام و ٢٠١٢أآتوبر / تشرين األول ١ة في أنشئ فريق آبار المديرين المعني بالعملية االنتقالي .٣

ونائبي المدير العام والمديرين التنفيذيين للقطاعات التقنية األربعة، إلى جانب مدير الديوان على أن يقوم مقام 
وُنظمت اجتماعات . آما شارك مديرون آبار آخرون، حسبما هو مطلوب، استنادًا إلى البرنامج. األمين

 . يعًا في جنيفجم عندما آانوابمشارآة المديرين اإلقليميين 

، أنشأ المدير العام فريق آبار المديرين، ٢٠١٣فبراير / شباط ١٢اإلعالن عن إعادة هيكلة المكتب في  عندو .٤
مساعد، إلى جانب مدير الديوان على أن يقوم مقام المدير العام الضّم المدير العام ونائبي المدير العام ووقد 
 .األمين

فريق المديرين الجامع، الذي ضم أعضاء فريق آبار المديرين والمديرين اإلقليميين ومدير أيضًا أنشئ و .٥
 ).مرآز تورينو(مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو 

ومن شأن أعضاء فريق آبار المديرين وأعضاء فريق المديرين الجامع أن يقدموا المشورة إلى المدير العام  .٦
. وجماعة، عن تنفيذها على نحو فعال ىداإلصالح، وسوف يكونون مسؤولين، فراعملية ومقترحات بشأن 

آما سيضطلعون بدور مهم في تكوين الفرق على مستوى المكتب، وسيشكلون آلية رئيسية لضمان النجاعة 
  .واالتساق على مستوى المكتب من خالل الترآيز بوجه خاص على مسائل اإلدارة والتنظيم

  لية حقيبة اإلدارة واإلصالحهيك
شكل فريق مشروع متعدد التخصصات، ضّم موظفين من فئتي الخدمات العامة والمهنيين يتمتعون بخبرة  .٧

من  المنسقينوعمل الفريق مع شبكة من . على مستوى المكتب، بما في ذلك الخبرة المكتسبة في الميدانمهنية 
وقد أوآلت إلى هذا الفريق مهمة تحديد . ألقاليم ومرآز تورينوالوحدات، في مختلف هيكليات المقر القائمة وا

إعادة تنظيم الخدمات ذات الصلة بحقيبة اإلدارة  :الخيارات ووضع المقترحات بشأن التغيير الهيكلي، بغية
واإلصالح، استنادًا إلى المجموعات والعالقات الوظيفية؛ التصدي ألوجه انعدام الكفاءة المحددة في إدارة 

 .ظائف؛ تعزيز الفعالية اإلداريةالو
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 غرضوآان لهذه المشاورات . الموظفين ، أجريت مشاورات مع الموظفين ونقابةأداء هذا العملوخالل فترة  .٨
 .معلومات عن التقدم الذي أحرزه فريق المشروعالمزدوج تمثل في جمع البيانات وتوفير 

ة التابع للمدير العام والمعلومات المجمعة من خالل ومن خالل النتائج التي خرج بها فريق المرحلة االنتقالي .٩
والمشاورات األخرى، حلل الفريق البيانات المتاحة وقّسم خارطة العمل المؤدى في الحقيبة  المنّسقينشبكة 

مقترحات إلى المدير العام الذي أفصح عن قراراته بشأن الهيكل التنظيمي  قدّمتو. إلى مجموعات وظيفية
قد و ،الهيكليات التنظيمية لوآاالت األمم المتحدة األخرىالقرارات ب استرشدتو. فبراير/ اطشب ١٢الجديد في 

 .تخضع لبعض التعديالت، نتيجة إجراء المزيد من المبادرات اإلصالحية

وتتضمن الهيكلية الجديدة لحقيبة اإلدارة واإلصالح ست إدارات رئيسية تابعة لنائب المدير العام المعني  .١٠
من (اإلصالح، شأنها شأن مشروع أعمال تجديد المبنى والمجلس االستشاري المشترك للطعون باإلدارة و
وبانتظار نتيجة استعراض االتصاالت، ستقدم إدارة االتصاالت الداخلية والخارجية . والوسيط) خالل أمانته

نًا بالقرارات التي سيتخذها باإلضافة إلى ذلك، وره. تقاريرها إلى نائب المدير العام المعني باإلدارة واإلصالح
منظمة العمل الدولية،  مكتب اتصال كونبشأن ميانمار، سي ٢٠١٣يونيه / مؤتمر العمل الدولي في حزيران

 .نائب المدير العام المعني باإلدارة واإلصالحلمباشرة  تابعًا

 :اإلدارات الست في الحقيبة هي التاليةو .١١

  الخدمات الداخلية  ■

  المعلومات واالتصاالت واإلدارة تكنولوجيا  ■

  البرمجة االستراتيجية واإلدارة  ■

  اإلدارة المالية  ■

  تنمية الموارد البشرية  ■

  االجتماعات والوثائق والعالقات الرسمية  ■

  هيكلية حقيبة السياسة العامة
بالسياسة  شّكل فريق مشروع متعدد التخصصات يتمتع بالخبرة الوظيفية على مستوى الهيكليات ذات الصلة .١٢

الخبرة في مختلف وحدات  المنسقين يمثلونوعمل الفريق مع شبكة من . العامة، بما في ذلك الخدمة في الميدان
ووضع هذا الفريق مقترحات للتغيرات الهيكلية الالزمة لضمان . السياسة العامة واألقاليم ومرآز تورينو

وهو ما تسعى  ،وتوفير الدعم للهيئات المكونة تاأساس متين من أجل تحقيق التمّيز التقني واتساق السياس
 .منظمة العمل الدولية إلى تحقيقه

 غرضوآان لهذه المشاورات . الموظفين ، أجريت مشاورات مع الموظفين ونقابةأداء هذا العملوخالل فترة  .١٣
 .معلومات عن التقدم الذي أحرزه فريق المشروعالمزدوج تمثل في جمع البيانات وتوفير 

ل النتائج التي خرج بها فريق المرحلة االنتقالية التابع للمدير العام والمعلومات المجمعة من خالل ومن خال .١٤
والمشاورات األخرى، حدد الفريق مسؤوليات وظيفية متداخلة أو متشابهة إلى جانب مجاالت  المنسقينشبكة 

. المسؤوليات الوظيفية توزيعادة عإل محتملةلتحقيق التآزر ومجاالت  السانحة التجزئة بين الوحدات والفرص
األساسية التي يمكن أن تشكل أساس الوحدات التنظيمية  االختصاصوعلى هذا األساس، جرى تحديد مجاالت 

الرئيسية التحسينات على ممارسات اإلدارة وأساليب  تناولت النتائجآما . والروابط التقنية الرئيسية فيما بينها
 ١٢مدير العام الذي أفصح عن قراراته بشأن الهيكل التنظيمي الجديد في وُقدمت مقترحات إلى ال. العمل
 .فبراير/ شباط

   



GB.317/INS/12/2 

 

3 GB317-INS_12-2_[DDGMR-130301-1]-Ar.docx  

مساعد المدير العام الويترأس نائب المدير العام المعني بالسياسة العامة حقيبة السياسة العامة، بدعم من  .١٥
وتمشيًا مع . رئيسية وإدارة معايير العمل الدولية وتشمل هذه الحقيبة ست إدارات تقنية. السياسة العامة لشؤون

خطة العمل الرامية إلى تنفيذ التزام اإلصالح، يستمر العمل بشأن وظائف المكتب المتعلقة باإلحصاءات 
 .والبحوث والمعارف

 :واإلدارات التقنية الست في الحقيبة هي التالية .١٦

  سياسة العمالة  ■

  المنشآت  ■

  األنشطة القطاعية  ■

  اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي  ■

  العمل والمساواة ظروف  ■

  الحماية االجتماعية  ■

  هيكلية حقيبة العمليات الميدانية والشراآات
، أعلن المدير العام عن إنشاء الحقائبالنظر في عمل فرق المشروع بشأن عمليات استعراض  استنادًا إلى .١٧

وسوف تشمل هذه الحقيبة إدارة . بالعمليات الميدانية والشراآاتحقيبة ثالثة يرأسها نائب المدير العام المعني 
آما ستكون واجهة التفاعل . العالقات والتعاون مع األقاليم والبرامج الميدانية والمنظمات متعددة األطراف

وسوف تتضمن الحقيبة إدارة تعنى بالشراآات والدعم الميداني، وإدارة تعنى . األولية مع مرآز تورينو
 .اون متعدد األطرافبالتع

  الهيكل الميداني والعمليات الميدانية
  توفير التعاون التقني وتمويل الشراآات

مجاالت اإلصالح الثالثة هذه جارية على قدم وساق، ويجري تنسيقها بشكل وثيق لضمان النظر في مختلف  .١٨
 ُوضعتجدًا،  ًاوثيق ارتباطًاوبما أّن مشاريع االستعراض هذه مرتبطة . أوجه الترابط على وجه سليم

. الثغرات والتداخالت فيما بينها إزالةاختصاصات آل فريق من فرق المشروع على نحو متكامل بغية 
مع الموظفين في المقر وفي الميدان من أجل تحديد المسائل األآثر داللة لمنحها األولوية  مناقشاتوأجريت 

 .ستعراضاال في

ئتي الخدمات العامة والمهنيين، يتمتعون بخبرة واسعة في مجال وأنشئت فرق المشروع وضمت موظفين من ف .١٩
والفريق المعني باستعراض الهيكل . العمليات الميدانية على مختلف المستويات، بما في ذلك التعاون التقني

 .الميداني يضم فقط موظفين عملوا في آل من المقر والميدان

 .فبراير/ واستهل الفريق عمله في شباط .٢٠

  إلحصاءات والمنشوراتالبحوث وا
يناير من أجل اقتراح تدابير ترمي إلى تعزيز قدرات منظمة العمل / بدأ فريق المشروع عمله في آانون الثاني .٢١

 .للبحوث واإلحصاءات وإدارة المعارف والمنشورات المترابطةالدولية بشكل جوهري، في المجاالت 
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ت والمهارات على مستوى المكتب، بما في ذلك األنشطة الحالية للبحوث واإلحصاءا خارطة الفريق وضعو .٢٢
وجرى االضطالع باستعراض . الميدان، وحدد مجاالت الضعف والتداخل والتجزئة وأوجه التآزر المحتملة

 . استراتيجي لمنشورات منظمة العمل الدولية

 .أبريل/ وسوف تقَدم نتيجة هذا االستعراض إلى المدير العام في شهر نيسان .٢٣

  جية والشراآات االستراتيجيةالعالقات الخار
. استهّل الفريق عملهقد جرى إعداد اختصاصات فريق المشروع الذي يتولى استعراض هذه المجاالت، و .٢٤

الحالية لمنظمة العمل الدولية،  وسوف يقوم الفريق باستعراض العالقات الخارجية والشراآات االستراتيجية
ضمان الفوائد القصوى لمنظمة العمل الدولية وأفضل  وسيقدم رؤية وخطة متسقتين لهذا المجال من أجل

ومن شأن االستعراض أن ينسق على نحو وثيق مع عمليات االستعراض األخرى . استخدام ممكن للموارد
 .أبريل/ عمله في نيسان الفريق ل الشراآات، ومن المتوقع أن ينهييالهيكل الميداني وتمو تشملالتي 

  الموارد البشرية
اإلصالح في مجال الموارد البشرية حول سبعة مجاالت ذات أولوية، مع بعض التباين في العملية  يتمحور .٢٥

 .دارة تنمية الموارد البشريةإل الجاريرهنًا بالوضع الحالي للمسألة في العمل 

أجرت إدارة تنمية الموارد البشرية مشاورات بهدف وضع مقترح إداري لسياسة العقود  :سياسة العقود .٢٦
إجراءات الفصل و شغل الوظيفة مدةو دة، بما في ذلك المجاالت ذات الصلة مثل السن اإللزامي للتقاعدالجدي

معمقًا لإلطار  بحثًاوسيكون الستعراض سياسة العقود آثار مالية وقانونية تستلزم . والمستحقات ذات الصلة
 .فريق عامل من أجله تعين إنشاءالتنظيمي القائم الذي سي

اللجنة  آما صدرت عن ،٢٠١٢في تقرير مدقق الحسابات الخارجي لعام  وردت :العاملةتخطيط القوى  .٢٧
سينشأ فريق و. تحدد اتجاهًا واضحًا للمضي قدمًا في هذا المجالتوصيات  ،١االستشارية المستقلة لإلشراف

-٢٠١٣فترة للتوصيات خالل ال التدريجيمشروع من آبار المديرين بغية استعراض الجوانب العملية للتنفيذ 
٢٠١٤. 

هذه المسألة قيد المناقشة في لجنة التفاوض المشترآة، بمساعدة وسيط خارجي منذ عام  :واالختيار التوظيف .٢٨
 انعكاساتمجلس اإلدارة و بحيث تراعي إرشاداتالنهائية  صيغتهامجاالت االتفاق في  وضعوست. ٢٠١١

 .٢مجاالت اإلصالح األخرى على سياسات التوظيف واالختيار

يناير بهدف إعداد مقترحات عملية ومجدية من / مشروع عمله في آانون الثانيالاستهل فريق  :ياسة الحراكس .٢٩
وسيجري إعداد المقترحات . سياسة الحراك الوظيفي والجغرافي على حد سواء من أجلحيث التكاليف 

النظام شروط االستخدام في لتنفيذها بالترافق مع المناقشات الجارية بشأن التوظيف واالختيار، وتمشيًا مع 
 .المشترك، ومع مراعاة أفضل الممارسات السارية في منظمات دولية أخرى

المبادرات الحالية لتطوير الموظفين  استعراضسيجري إنشاء فريق مشروع من أجل  :تطوير الموظفين .٣٠
اإلدارة والقيادة من وستكون فعالية التدريب على تطوير . وإلعداد مقترحات من أجل تحسين استخدام األموال

 .المجاالت التي سيجري الترآيز عليها
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غير أّن الدعم . إطار إدارة األداء استحداثمجال من خالل هذا الفي  إصالحي آبيرتم بذل جهد  :إدارة األداء .٣١
آما يشكل االعتراف والتقدير مجاًال ال يزال يحتاج . مطلوب من أجل تحديد آليات تضمن المساءلة واالمتثال

لى إصالح بما في ذلك من خالل التفاوض مع نقابة الموظفين، آما هو مشار إليه في استراتيجية الموارد إ
وبدأ فريق المشروع استعراض هذين الجانبين من إدارة األداء في آانون . ٢٠١٥- ٢٠١٠البشرية للفترة 

 .يناير/ الثاني

 سيرًا، ٢٠٠٤٣ي وافق عليه مجلس اإلدارة عام النظام الحالي لتسوية التظلمات، والذيسير  :إجراءات التظلم .٣٢
غير (التحرش  في شكاوىق يمجال وحيد يستدعي االهتمام أال وهو وضع إجراء للتحق رغم وجود، ًاجيد

  .وتعمل إدارة تنمية الموارد البشرية على معالجة هذه المسألة). التحرش الجنسي الذي سبق وتمت معالجته

  االتصاالت
 عن طريقفي هذا المجال، جرى تعيين خبير خارجي  ينمشورة الخبراء المتخصص ىالحاجة إلنظرًا إلى  .٣٣

وبإرشاد من نواب المدير العام، يقوم الخبير . عملية تنافسية لالضطالع بمهمة استعراض االتصاالت
داخلية  منظمة العمل الدولية وبوضع استراتيجيةفي  باستعراض االستراتيجية الخارجية الحالية لالتصاالت

 .وظيفة االتصاالت ضمن الهيكل التنظيمي تحديد موضعلالتصاالت ومقترحات من أجل 

 .يرات الناجمة عن عملية االستعراضينشأ فريق مشروع داخلي لتنفيذ قرار المدير العام بشأن التغوسُي .٣٤

  الخدمات اإلدارية
لى األولويات بالنسبة إلى عمليات تجرى حاليًا مشاورات مع الموظفين على مستوى المكتب من أجل تحديد أع .٣٥

في وحتى اليوم، أنشئ فريق مشروع من أجل استعراض الخطوات المقبلة . استعراض الخدمات اإلدارية
 .النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد في الميدان عملية نشر

  الخاتمة
 ،"خطة العمل: تنفيذ التزام اإلصالح" تمشيًا مع الجدول الزمني الوارد في الوثيقة المعنونة تقدمًا، العمل أحرز .٣٦

آامل االهتمام إلى  إيالءمع بالتزامن  وجرى ذلك. ٢٠١٢أآتوبر / التي أصدرها المدير العام في تشرين األول
على العمليات التشاورية والعمل ضمن فرق،  انصب الترآيزو. اللتزامات القائمةلسليم  تنفيذضرورة ضمان 

الوقت في ارآة الموظفين عبر الحدود القائمة بين الوحدات وتقاسم المعلومات من شأنه أن يسّهل مش وهو ما
موظفين من طائفة  يضمويقوم حاليًا فريق عامل معني بإدارة التغيير، . نقابة الموظفين معالمناسب والمشارآة 

 أقّلهأقصى حد، وحدوث التغيير بشكل سلس إلى  بما يتيحمنظمة العمل الدولية، بدعم عملية التنفيذ  أقساممن 
وباالستناد إلى الدروس المستخلصة من . من خالل ضمان مراعاة ومعالجة البعد اإلنساني على أتم وجه

النهج التشاوري والتشارآي الذي اتسم به النشاط ذاتها والوتيرة  سيتواصل اتباعالمراحل األولى لإلصالح، 
 .حتى اليوم
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