
 

 

   GB.340/PFA/12 

 لالطــالع
 

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

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول شرينت جنيف، ،340 الدورة

 
 PFA واإلدارة والميزانية البرنامج قسم
  الموظفين شؤون جزء

 2020تشرين األول/ أكتوبر  15 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من عشر الثاني البند

 آخر المستجدات بشأن استراتيجية الموارد البشرية 
 2021-2018للفترة 

  سالسة والتزام وفعالية

 

( على استراتيجية الموارد 2017الثاني/ نوفمبر تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  331وافق مجلس اإلدارة في دورته  :زـموج
، 2021-2018. وتمشياً مع الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2021-2018البشرية لمنظمة العمل الدولية للفترة 

على النتائج، دعماً لمنظمة  تهدف استراتيجية الموارد البشرية إلى تعزيز وتطوير وظيفة الموارد البشرية، لتكون ناجعة وفعالة وتقوم
 عمل دولية مرنة واستلحاقية.

والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية والتماس اإلرشادات 
 من مجلس اإلدارة.

    إدارة تنمية الموارد البشرية. :الوحدة مصدر الوثيقة

 .GB.337/PFA/11 الوثيقة ؛GB.331/PFA/13؛ الوثيقة GB.328/PFA/1الوثيقة : الصلةالوثائق ذات 

 
 

 

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB328/WCMS_533243/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB331/pfa/WCMS_580958/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724156.pdf


 GB.340/PFA/12 3 
 

 المقدمة 

ً ( 2017نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 331 في دورتهوافق مجلس اإلدارة  .1 مع الخطة  وتمشيا
 لمنظمة العمل الدولية على استراتيجية الموارد البشرية، 2021-2018للفترة  الدوليةستراتيجية لمنظمة العمل اال

على ية القائمة التنظيماإلدارة رات في ة الموارد البشرية إلى إحداث تغيتهدف استراتيجيو 2021.1-2018 للفترة
 ثالث ركائز وهي:

ستراتيجية مع األهداف واألولويات اال تهامواءم التنظيمية وإدارة القوى العاملة من خالل السالسةتعزيز  (أ)
 ؛لمنظمة العمل الدولية

 مؤاتية؛ بيئة عملإرساء الموظفين من خالل التوظيف الفعال وتنمية المواهب و إشراك (ب)

 .واالستجابة التشغيلية الفعاليةتعزز والموارد البشرية مؤاتية تُعنى بوظيفة رساء إ (ج)

إطار وفي ( 2019وفمبر نتشرين الثاني/  - أكتوبررين األول/ تش) 337في دورته واعتمد مجلس اإلدارة  .2
خطة وتجلت  2.منظمة العمل الدولية يظفموفي صفوف تنوع الخطة عمل لتحسين  ،استراتيجية الموارد البشرية

استراتيجية الموارد في اإلجراءات المتخذة لتنفيذ أثناء تلك الدورة، المقدمة من مجلس اإلدارة  واإلرشاداتالعمل 
 .البشرية

إلى مجلس  تقاريرهمن خالله يقدم المكتب  الذيهذا التقرير المرحلي هو جزء من إطار الرصد والمساءلة و .3
 التقدميصف وهو استراتيجية الموارد البشرية.  تشملهاالفترة التي من  اإلدارة. ويغطي أول عامين ونصف العام

بما في ذلك خالل الفترة  ،تائج استراتيجية الموارد البشريةتحقيق ن إزاء والقابل للقياس الذي أحرزه المكتب كبيرال
: يقدم القسم األول لمحة . وتشمل هيكلية هذا التقرير المرحلي ما يلي19-التي تسببت بها جائحة كوفيدالصعبة 

توفر األقسام الثالثة والذي أحرزه المكتب؛ إلجمالي االتقدم  علىط الضوء سريعة عن االتجاهات الرئيسية ويسل  
؛ ويقدم القسم األخير الث الستراتيجية الموارد البشريةالث الدعائمفي إطار المحرز  التقدم بشأنالتالية تفاصيل 

 الموارد البشرية.أهداف استراتيجية المستفادة حتى اآلن من التنفيذ المستمر فيما يتعلق بتحقيق  الدروس

  عن موظفي منظمة العمل الدوليةنبذة  

 

 

 

 ..13PFA//331GBالوثيقة   1

 . .11PFA//337GBالوثيقة   2

 منظمة العمل الدوليةموظفو
موظفاً في المنظمة   3,241   % 4.5

52.3%الميزانية العادية 
% 1.6   1,694   موظفا

47.7%التعاون اإلنمائي 
 1,547 % 12   موظفا

53.9%نساء 

46.1%رجال 
فئات الموظفينكافة 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB331/pfa/WCMS_580958/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_724156/lang--en/index.htm
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 .2019كانون األول/ ديسمبر  31األرقام الواردة تعود إلى  مالحظة: تشير المقارنات على الدوام إلى العام السابق.

 تنظيمية السالسة تعزيز ال 

 ضمان قوى عاملة متحركة وقادرة على تحقيق األهداف المنشودة

 وتطرحالوظيفي والجغرافي.  مزايا الحراكمن سمح باالستفادة في تعزيز تخطيط القوى العاملة المحرز تقدم ال إن   .4
 فرصاً للعمل بما يقترب إلى أقصى حد من احتياجاتلموظفين أمام ا الحالية لمنظمة العمل الدولية الحراكسياسة 
من خالل التقدم  وخبراتهممهاراتهم  يشجع جميع الموظفين على توسيعو. هم المهنيةخبراتتنويع و ةالمكونالهيئات 

خالل الفترة و. مؤقتتنطوي على حراك مهام قبول  جغرافي أووظيفي أو  حراكلشغل وظائف تنطوي على 
ً  236اختبر و همعملمركز اً موظف 89 غي ر ،2018-2019 تقييم حالياً ب المكتبويقوم الوظيفي.  الحراك موظفا
ال سيما فيما يتعلق بالتحويالت من المقر إلى ، الحراك ته بشأنياسس على تطبيق19-كوفيد جائحة ستؤثر كيف

 .منظمةلل اإلقليمية والمكاتب الميدانية المكاتب

حراك المناقشات المتعلقة بال إدماجواصل تعزيز يزاد المكتب من فرص التعلم والتطوير لجميع الموظفين وو .5
دعوة اآلن  تشدد بدءاً من، . باإلضافة إلى ذلكالحراك فتراتوالجغرافي في عملية تقييم األداء لتشجيع  يوظيفال

 في الميدان أمٌر مستحسن.سابقة خبرة على أن  التمتع ب إبداء االهتمام بمناصب المديرين

 فئة الموظفينالميزانية العادية في المدرجة في وظائف لللتوصيفات الوظيفية العامة ل وجرى استكمال استعراض .6
 ونتيجة ذلك، تم توقيع اتفاق جماعي جديد .المقر خارجالعامة في مراكز العمل وفئة الخدمات  المهنيين الوطنيين
سبتمبر أيلول/ في و. 2019 هيوليتموز/  25موظفي منظمة العمل الدولية في  نقابةالدولية ول بين منظمة العم

ً  505، تم تزويد 2019 تتمشى مع معايير ، وذات صلة ومحدثةجديدة  بتوصيفات وظيفية األقاليمفي جميع  موظفا
في منظمة الوظيفية  والمجموعاتاتساق الدرجات  مما يضمن، المشترك األمم المتحدةنظام الوظائف في ف تصني

، يخطط المكتب االستعراض امن هذمع االنتهاء وفي منظومة األمم المتحدة.  تلك المعمول بها معالعمل الدولية 
في جميع  المهنيينن يالموظفتشمل التي  الوظائف لمجموعاتظيفية العامة التوصيفات الو استعراضلشروع في ل

 الخدمات العامة في المقر. يأنحاء العالم وموظف

 نعمل أين

األمريكتان

325
% 4.5  أفريقيا

629
% 18.7

الدول العربية

137
% 16.1

المقر

1,134
 % 0.1

أوروبا

185
% 9.5

35%في المقر 
% 0.1   1,134  ً موظفا

آسيا والمحيط الهاد 
831

% 1 65%في الميدان
2,107%  7.1   ً موظفا

بلدا   89الموظفون في 

 من أين نأتي

األمريكتان
540
%17 أفريقيا

659
%20

آسيا والمحيط الهاد 
885

%27
الدول العربية

114

%4

أوروبا

1,043

%32

دولة عضوا   187 جنسية 148  
5  بلدان ممثلة



 GB.340/PFA/12 5 
 

لجعل منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية تستفيد  2020-2019 للفترة مع خطة عمل المكتب تمشياً و .7
 335مجلس اإلدارة في دورته  على ترضعُ التي ، ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومة إلى أقصى حد من إصالح

لمديرين اإلقليميين في المنظمة حتى تعكس على نحو التوصيفات الوظيفية لجرى تنقيح  3(،2019مارس آذار/ )
تب النماذج المنقحة لمناصب مديري المكاأفضل العالقات ضمن أفرقة األمم المتحدة القطرية. وجرى تحميل 

اإللكترونية في على منصة التوظيف  ،للعمل الالئق التقنيالميدانية في كل من المكاتب القطرية وفرق الدعم 
 . ILO Jobs، موقع منظمة العمل الدولية

يخطط لتطوير إطار عمل فإنه  التنظيمية، السالسةودعم  الحراكبمواصلة تعزيز  المكتب كجزء من التزامو .8
جائحة ستستند هذه العملية إلى الدروس المستفادة من والموظفين.  نقابةمع  ور الوثيقد العمل بالتشاولعق جديد
في منظومة األمم المتحدة التنفيذيين  الرؤساءمجلس التابع لالفريق الخاص والتقرير الذي سينشره  19-كوفيد

  في منظومة األمم المتحدة. الموظفين، بشأن مستقبل المعني بالتنسيق

  الحراك الوظيفي والجغرافي1-1المؤشر : 

 النتائج الهدف القياس

عدد الموظفين الذين يشغلون وظائف مدرجة في 
الميزانية العادية، والذين غيروا وظيفتهم أو مقر 

 2019-2018عملهم لسنة واحدة أو أكثر في الفترة 
  2021-2020والفترة 

 في المائة لكل فترة سنتين 20زيادة بنسبة 

 327: 2017-2016للفترة خط األساس 

 325: 2019-2018الفترة 
 في المائة(  0.6 -)

 

 تعزيز اإلدارة السديدة الداخلية والمساءلة

وإدارة موظفين من ذوي األداء العالي االعتراف بال عزز المكتب إدارة األداء مع التركيز بشكل خاص على .9
واالمتثال  وحسن توقيته المهني األداءتقييم  نوعيةلتحسين  مبادرات جديدةويواَصل تنفيذ . المهني ضعف األداء

 .إلطار إدارة األداء

عام لتقييم بموجب دورة من ، تحت فترة االختبار، باستثناء الموظفين جميع الموظفين يخضع، 2018منذ عام و .10
ضعون يخالميزانية العادية في  ن المدرجونموظفوال كان، ن من خمس نقاط )قبل ذلكتصنيف مكو  بمقياس  واحد

ن بمقياس تصنيف  عامينلدورة من   أن يسمحتحديد األهداف لمدة عام واحد ومن شأن من ثالث نقاط(. مكو 
مدة باعتبار أن  التقييم ل، بين الوكاالتفيما  الحراكيدعم أن مرونة في مواجهة التغيير وأن يكونوا أكثر لموظفين ل

ن من خمس نقاط اس التصنيف المكو  يسمح مقيو. لموحدا ألمم المتحدةانظام في المتبع المعيار  هو عام واحد
 ل التعرف على أصحاب األداء العالي وإدارة ضعف األداء.تمايز أكبر ويسه  ب

كون يلكي وتوقيت دورة األداء.  ( معالموظف تعترف بجدارة داخلية)آلية  الجدارةعالوة  تمرينءمة موا وجرت .11
 .في أدائه المهني أربعة أو خمسة )من خمسة(تصنيف كون قد حصل على يجب أن ي لترشيحه، مؤهالً الموظف 
لألشخاص تقدير غير نقدية لتقديم جوائز  2018في عام  ببرنامج االعتراف بالعمل المنجزهذا التمرين  واستُكمل

ً فريق 17ترشيح جرى  المعنيين. وفي هذه المناسبة، ً فريق 29وكار لجائزة االبت ا  24عي ولجائزة العمل الجما ا
 . 2019عام حفل أقيم في ( خالل كل فئةعن  جائزتان) الست جوائزالوقدم المدير العام لجائزة الريادة.  اً موظف

أمام النموذج الحالي  ويتيح. الستكماله مما يجعله أكثر سهولةتقييم األداء اإللكتروني لنموذج التبسيط  كما جرى .12
على مدار العام دون االنتظار حتى نهاية العام الستكمال  وتحديثات الحالةالمحرز تسجيل التقدم إمكانية لموظفين ا

 بما أن  ، ةالحالي 19-أزمة كوفيدفي سياق  ، السيمافي الوقت المناسبهذه الطريقة الجديدة  وقد جاءتالنموذج. 
 .2021-2020 للفترةار أهدافه وخطط عمله يعدل باستمر المكتب

تعزيز من أجل اإلدارية للموظفين ذوي المسؤوليات اإلشرافية  النواتج تنقيح، جرى 2020وفي أوائل عام  .13
 وتشجيعبضمان مكان عمل محترم وآمن وشامل  تُعنىتدابير  وإدراجمقاييس األداء المتعلقة بتطوير الموظفين 

ثقافي ودعم التغيير ال قيادةفي  به الرئيس المسؤولالذي يضطلع يؤكد هذا الناتج على الدور الرئيسي واالبتكار. 
 المنظمة.أولويات 

 
 ..10INS//335GBالوثيقة   3

https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_676209/lang--en/index.htm
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تعقيب الموظفين إزاء عملية ، تمت مراجعة 2019لموظفين في عام ا دراسة استقصائية في صفوفبعد إجراء و .14
مع  الجديد بشأن هذه التعقيبات تتواءم ستبياناالعناصر وأصبحت . 2020في أوائل عام  وتحسينها رؤسائهم

 2020نوفمبر تشرين الثاني/ المكتب زيادة مشاركة الموظفين في العملية في ويتوقع  المنقح.الناتج اإلداري 
ً ويتوقع أن يكون المديرون  التي  تقييمتقارير البشكل أفضل في  التعقيبات إدماجمن  مفي وضع يمكنهأيضا

 .يعد ونها

وتضمنت  ال لإلطارإدارة األداء واالمتث حمالت اتصال داخلية لتعزيز الوعي بأهميةأُطلقت ، 2018منذ عام و .15
 .المواعيد النهائية للتقديم بشأنللموظفين هادفة مقاالت إخبارية داخلية وندوات عبر اإلنترنت وملصقات ورسائل 

 الموظفين. أداءاالمتثال المتزايد إلطار إدارة األداء إلى تحسين إدارة األداء الضعيف وتحسين  باختصار، أفضى .16

  إدارة األداء المهنياالمتثال العام إلطار  :2-1المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

)كافة  نسبة عمليات تقييم الموظفين
تقارير مصادر التمويل( الذين استُحقت 

 رة شهر نهاية الدورة الخاصة بهم بفت
 من التاريخ المحدد

 2019-2018في المائة للفترة  85

 2021-2020في المائة للفترة  90

في المائة من تقارير نهاية الدورة  86
 قُدمت في وقتها 2018لعام 

في المائة من تقارير نهاية الدورة  85
 قُدمت في وقتها 2019لعام 

في المائة  87، 2020في حزيران/ يونيه 
قُدمت  2020الدورة لعام  بدايةمن تقارير 
 في وقتها

 

 موظفون ملتزمون 

 ومن مختلف اآلفاقجذب وتوظيف وإدماج موظفين مؤهلين 

موظفي منظمة ي في صفوف الجغرافالتنوع ين التوازن بين الجنسين وتحسالرامية إلى في سياق خطة العمل  .17
ً باحترام مبدأالعمل الدولية  واإلنتاجيةة معايير الكفاءمن ذوي أعلى موظفين التعيين  ، يظل المكتب ملتزما
بسبب تعديالت ، بإدخال ما يلزم من المتوقعة في إطار خطة العمل هذه يقوم المكتب بتنفيذ األنشطةو والنزاهة.

 .19-الظروف غير المتوقعة التي تتسبب بها جائحة كوفيد

اإللزامية التقاعد سن الموظفين الذين سيصلون إلى  عددمشجعة، بسبب  2024-2021التوظيف للفترة  آفاقإن   .18
 في سن التقاعدعدد الموظفين الذين بلغوا  كان ،2020-2019، خالل الفترة لسوء الحظو خالل تلك الفترة.

ً الفئات المهنية والعليا منخفض  ةاإللزاميالتقاعد سن نتيجة رفع ، (2020في  موظفانو 2019في  موظفين )أربعة ا
ً عام 65إلى  انخفاض معدل دوران الموظفين  مرعاةمع . و2018 ينايركانون الثاني/  1والذي بدأ سريانه في  ا

بشكل كبير من السياق الحالي  ، حد  تقدم الوظيفيالفي  في الداخللموظفين ا ورغبةحاالت التقاعد وانخفاض عدد 
 . عالوة2020و 2019لتنوع الجغرافي خالل عامي اة حسين التوازن بين الجنسين وزيادتعلى المكتب  إمكانيات
أن تقترن مبادرات التوعية الجارية بالتغييرات الضرورية  ينبغي، العمل ، كما هو متوقع في إطار خطةعلى ذلك

التنوع في نظام التوظيف ب إجراءات التوظيف واالختيار الحالية من أجل تبسيط اإلجراءات ذات الصلة في
 التنافسي للمكتب.

 ، معينجذب المرشحين المؤهلبغية  وواصل المكتب االستثمار بشكل كبير في تعزيز جهود التوعية التي يبذلها .19
، تم إطالق منصة 2018أبريل نيسان/ في وبين الجنسين. والتوازن  الجغرافي التوازنمراعاة الحاجة إلى ضمان 
ه ، استقبلت هذ2020 هيونيحزيران/ حتى وفي جميع أنحاء العالم.  لمنظمة العمل الدولية التوظيف عبر اإلنترنت

مرشح محتمل قاموا إما بإنشاء ملف تعريف  170 000من  ، بما في ذلك أكثرمليون زائر 2.6المنصة أكثر من 
وظيفة شاغرة )بما  1600تم نشر أكثر من وفي إعالنات الوظائف.  أو االشتراك في تنبيهات البريد اإللكتروني

نفي ذلك   هذه المنصة حاسمة لضمان التنوعوطلب.  125000أكثر من تقديم مما أدى إلى  ( على الموقعالتمر 
 بين مجموعة المرشحين.

ً اد المكتب زو .20 ومنصات الوسائط  ImpactPool مثل اإللكترونية المتخصصةالعمل  مواقعتعاونه مع أيضا
ستمر في الحفاظ على شبكة وهو يعلى اإلعالنات المستهدفة. ورك ز  Twitterو LinkedInاالجتماعية مثل 
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بهدف تحقيق  كاتهم الخاصةالبعثات الدائمة في جنيف ويشجع المديرين على استخدام شب نشطة من االتصاالت مع
في  والمتابعة المدمجةاإلبالغ ومن شأن أدوات األهداف المنصوص عليها في استراتيجية الموارد البشرية. 

رصد التقدم نحو تحقيق التوازن بين الجنسين أن تمك ن من التوظيف عبر اإلنترنت المعنية ب ILO Jobsمنصة 
 منظمة العمل الدولية. موظفي في صفوف الجغرافي التوزيعوتحسين 

التصدي الفعال للتحيزات الالواعية بغية  وقد وضع المكتب مباد  توجيهية وأنشطة تدريبية للمديرين والموظفين .21
ً  80 أن   ومع العلمتعيين واختيار الموظفين.  التي قد تعيق الجهود المبذولة لضمان التنوع في من  في المائة حاليا

بالدعم االستشاري لمديرين ا تزويد، يتم من بلدان ممثلة تمثيالً كافياً أو زائداً المهنية متحدرون ة الفئموظفي 
 التنوع في التوظيف. في ترويج زيادة الوعي وتعزيز التزامهموالبيانات ذات الصلة بغية 

فيما يتعلق لتوظيف تقليل الجداول الزمنية لمن أجل  ليس فقطمشاريع التعاون اإلنمائي، في لتوظيف تم رصد او .22
ً  ولكن المهنية الفئةب هذه المشاريع والمرتبطةلمناصب الرئيسية في با وجرى خفض تحسين التنوع. من أجل  أيضا

مقارنة بعام  2019في المائة في عام  17بنسبة  عملهوتاريخ بدء  بعينه مرشح ين تحديديام باألمتوسط عدد 
الوظائف  ا النوع مننشر وظيفة شاغرة لهذ يام بيناألمتوسط عدد كما انخفض لجميع هذه الوظائف.  2017

ً يوم 190 من العملتاريخ بدء و ً يوم 165إلى  2018 عام في ا . وتستمر المسابقات من أجل 2019 عام في ا
بما في ذلك خالل  ،ان توظيف أفضل المرشحين المؤهلينلضم اإلنمائي التعاونملء الوظائف الشاغرة في مجال 

 .الجائحة

واصل المكتب ، 2021-2018 للفترة لمساواة بين الجنسينمن أجل امع خطة عمل منظمة العمل الدولية شياً تمو .23
جميع موظفي في صفوف معاملة المساواة في الوتكافؤ الفرص و والرجال النساءبين إزاء المساواة إحراز تقدم 

 في الفترةوب واألنشطة األخرى ذات الصلة. التدريما يتعلق بالحصول على ، بما في ذلك منظمة العمل الدولية
لوظائف فيما يتعلق بامنظمة العمل الدولية في في المائة من التوصيفات الوظيفية  59، تضمنت 2018-2019
من هذه التوصيفات كانت تراعي قضايا في المائة  100و الجنسنوع مرتبطة ب وظائفمهارات أو  ،الشاغرة
في ورش عمل  المشاركين في المائة من 60 ، استحوذت النساء على نسبة2019-2018 الفترة فيو. الجنسين
 الموظفات اللواتي استفدن من برنامج التوجيه في المنظمة نسبةبلغ عدد و، ة والقيادة لمنظمة العمل الدوليةاإلدار
 . في المائة 65

، باإلضافة إلى اإلدماج شجيعالتنوع وت تعزيزو لترويجت باستخدام نهج تيسيري المكتب خمس مبادرا وأجرى .24
 هذهواألسرية والرضاعة ورعاية األطفال. والطوار  التبني واألمومة واألبوة إجازة شأن بت القائمة السياسا

 :المبادرات هي التالية

 ؛المساواة بين الجنسين مناصرةبشأن حملة ال 

  البرنامج المشترك للقيادات النسائية الناشئة(EMERGE) اللواتي يتولين مناصب لنساء ل اً مصمم خصيصال
 ؛جنيففي  3فمن الدرجة 

 ي ذلك ورشة )بما ف في الميدان 3ف في مناصب من الدرجة بالنسبة للنساء ينالصاعد الخاص بالقادةبرنامج ال
 ؛(بشأن إدارة المسار المهنيعمل 

  ؛علياإلدارة الل مخصصة التحيز الالواعي بشأندورات توعية 

  والمسؤولين عن اللجانعضاء أل مخصصةالتحيز الالواعي في التوظيف واالختيار  بشأنورش عمل 
 التوظيف.

  متوسط المهلة الزمنية المطلوبة لتعيين موظفين في مشاريع التعاون اإلنمائي )وظائف من الفئة المهنية(1-1-2المؤشر : 

 النتائج الهدف القياس

متوسط عدد األيام المطلوب لملء وظائف 
الفئة المهنية  موظفيرئيسية من جانب 

المسؤولين عن المشاريع منذ الموافقة على 
 المشروع من الجهة المانحة وتاريخ بدء العمل

120  ً  يوما

 يوم 200خط األساس: 

 2018متوسط عدد األيام خالل األعوام 
ً  127: 2020و 2019و  يوما
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  في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافيالممثلة تمثيال  أقل مما يجب : تمثيل الجنسيات 2-1-2المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

عدد الموظفين المتحدرين من جنسيات 
ممثلة تمثيالً أقل مما يجب والمعينين في 

 وظائف خاضعة للتوزيع الجغرافي

 في المائة بحلول نهاية  25زيادة بنسبة 
 2021عام 

 2(: 2017خط األساس )

 في المائة( 600)+  12: 2018

 في المائة( 300)+ 6: 2019

 

  الجنسين في وظائف الفئة المهنية والفئة العليا بينالمساواة : 3-1-2المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

من وظائف الفئة المهنية  النسبة المئوية
 ( التي تشغلها النساء4ف -1)ف

  العلياوظائف الفئة من النسبة المئوية 
 ( التي تشغلها النساءوما فوق 5)ف

  5المساواة بين الرجال والنساء ضمن 
 في المائة(  45:55في المائة من التكافؤ )

 في وظائف الفئة المهنية والفئة العليا 

 2019-2018فترة السنتين: 

 في المائة 53.65: 4ف -1ف

 المائةفي  36.45وما فوق:  5ف

 

 تطوير الموظفين والمسؤولين

تدريب وتطوير لمليون دوالر أمريكي  10.3ب من ص المكتب ما يقر، خص  2019-2018خالل فترة السنتين  .25
والتواصل العمل فردياً أو ضمن مجموعة فعالية و واإلدارة السديدةفي مجاالت تتراوح بين اللغات  اً موظف 2998
مع زيادة التعاون والتعلم  يشبكة منسق رات بناء القدرات من خالل تعزيزتعزيز مباديجري ودارة. اإلو والريادة
االستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة. ومنظمة العمل الدولية في تورينو الدولي التابع لتدريب المركز 

أمام لتعلم اإللكتروني رامج امجموعة موسعة من ب وأتاحت أصبح التعلم والتطوير في متناول جميع الموظفين.و
ً فرصموظفي منظمة العمل الدولية  في جميع أنحاء العالم،  على اإلدارة و األولي والتدريب على اللغاتلتدريب ل ا

تدريبية دورات نية الوصول الفوري أثناء العمل لإمكا التعليمية LinkedInمكتبة  في حين عرضت، السديدة
بدورات التدريب التي تقدمها تشجيع الموظفين بشدة على االلتحاق  وجرىمل. في الع ةفعاليالتحسين ل فيديوية

موظفًا يستخدمون المنصة عبر  1197 هناك حوالي ، كان2018في عام ونترنت. على اإل منظمة العمل الدولية
إلى  Lynda.comانتقال من  هناككان  في هذا العام) 675إلى  العددانخفض هذا  ،2019في عام واإلنترنت. 

LinkedIn Learning ) 1340إلى  2020ليعود ويرتفع في عام  ً في  ، مما يدل على االهتمام المتزايدشخصا
 التعلم عبر اإلنترنت.

بما في ذلك  -تحويل برامج التعلم خالل منظمة تعليمية من يؤدي دوره كظل المكتب  ،19-كوفيدخالل جائحة و .26
 برامج القيادة المتعلقة باألداءوافتراضية حيثما أمكن ذلك.  رامجب إلى من برامج حضورية -جميع دورات اللغة 

ً ، تم تحويلها أيضحوارات مهنية وإجراء التعقيبات، مثل ورش العمل حول إعطاء وتلقي المهني برامج من  ا
في  السيما، أخرىتعلم تحويل برامج ويُنظر حالياً في إمكانية  افتراضية.تستلزم حضوراً شخصياً إلى برامج 

 والتواصل. ومهارات العرض  النزاعاتإدارة  مجاالت

االحتياجات الناشئة لتلبية   LinkedIn Learningمنصة كما نشر المكتب برامج تعليمية عبر اإلنترنت على .27
الدولية والصحة العقلية عد في منظمة العمل برامج العمل عن بُ ال . وشملت هذه19-كوفيدعن جائحة  والناجمة
العمل  تعلم الكبار ومستقبل بشأنبرنامج جديد يحتوي على دورات وأُطلق  المديرين والموظفين.، لصالح والرفاه
 التقنيات التحويلية. مخطط لها حول موضوعبرامج سلسلة  منوهو األول  ،2020 هيونيحزيران/ في 

 ما يتعلقفي 2019مقارنة بعام  2020زيادة شهرية كبيرة في عام  ، حدثتالمكتبالتي بذلها لجهود ا وبفضل .28
 12) منظمة العمل الدوليةفي خالقيات مسائل األمثل تلك المتعلقة ب ،إكمال الدورات التدريبية عبر اإلنترنتب

األشخاص  إدراجو (2019في عام تدريب  دورات 3 مقابل 2020في عام دورة تدريب في المتوسط شهرياً 
( 2019دورات تدريب في عام  3مقابل  2020دورة تدريب في المتوسط شهرياً في عام  13.3اإلعاقة ) يذو

 6مقابل  2020تدريب في المتوسط شهرياً في عام  اتدور 8.5وتعميم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز )
 (.2019دورات تدريب في عام 

 119و 2019 عام فيعالقة  93و 2018 عام في عالقة توجيه 41 إرساء يتزايد نجاح برنامج التوجيه معو .29
 .2020 عام فيعالقة 
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  جدوى التدريب والتطوير المهني بالنسبة إلى احتياجات القوى العاملة اآلخذة في التطور: 1-2-2المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

 النسبة المئوية من الموظفين الذي أشاروا 
إلى أنهم استفادوا من التدريب والتطوير الذين 

 وظائفهميحتاجون إليهما ليكونوا فعالين في 

 2021في المائة بحلول عام  25زيادة بنسبة 

 في المائة 33(: 2015خط األساس )

في  38: 2019-2018الفترة 
 في المائة( 15المائة )+

 

  تصورات الموظفين بشأن اعتبار المسؤولين عنهم بمثابة محّركات إيجابية للتغيير : 2-2-2المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

النسبة المئوية من الموظفين الذين أجابوا 
على استبيان تقييم المسؤولين عنهم في 
 إطار إدارة األداء المهني والذين أشاروا 
 إلى أنهم "يوافقون" أو "يوافقون تماماً" 

ك للتغيير  على أن  المسؤول عنهم هو محر 
 وأنه يساعدهم على فهم مزايا التغيير

 2019في المائة بحلول عام  75

 2021في المائة بحلول عام  80

 خط األساس

 في المائة 77: 2017متابعة األداء المهني لعام 

 في المائة 77: 2018نتيجة عام 

 في المائة 75: 2019نتيجة عام 

 

 استبقاؤهمحشد الموظفين و

لمنع التحرش الجنسي وسوء السلوك من حملة على مستوى المكتب ، أطلق المدير العام 2018مارس آذار/ في  .30
 متبادلاالحترام التعزيز بيئة عمل آمنة وثقافة بالتالي و، محترمة في منظمة العمل الدوليةبيئة عمل  توفيرأجل 

 لمنع األمم المتحدةعلى مستوى منظومة عمل الالمنظمة. كما شارك المكتب بنشاط في فريق  في كافة أنحاء
 ضمان اتباع نهج متسقترمي إلى مخرجات وموارد  وضعالذي ، وات األمم المتحدةالتحرش الجنسي داخل كيان

"المساواة بين الجنسين: اتخاذ بعنوان  حملة ثانيةكما أُطلقت . التصدي له في حال وقوعهمنع التحرش ول
ان عمل للمساعدة في جعل منظمة العمل الدولية مك اإلجراءات" لتزويد جميع الموظفين باألفكار واإلجراءات

 بين الجنسين وتمكين المرأة.لقضايا الجنسين، بغية تحقيق المساواة استجابةً شموالً وأكثر 

(، تم إطالق العديد من 190)رقم  2019، نف والتحرشاعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الع وعقب .31
حتى يتكاتف جميع موظفي المكتب ر الثقافي والسلوكي المنشود التغي االتصال الداخلي لتشجيعبشأن  مبادراتال

، كما استُهلت لهذا الغرضتحقيقاً مجموعة من األدوات  ويجري إعدادالعنف والتحرش في مكان العمل. لمكافحة 
 .190االتفاقية رقم  مع غرضلضمان مالءمتها  التأديبية واإلجراءاتمراجعة اإلطار اإلداري الحالي 

على فرادى  19-المرتبطة بجائحة كوفيدالجوانب النفسية واالجتماعية واعتبارات الصحة العقلية اف بوتم االعتر .32
وُوضعت . الجائحةلألزمة منذ ظهور للتصدي االستجابة الشاملة للمكتب  وتضمينها في مجموعات الموظفين أو

القدرة على بهدف تعزيز تب، المك، بما في ذلك العودة إلى والمسؤولينللموظفين محددة إرشادات وتوصيات 
ً  الصمود ً  فرديا  .والعزلة االجتماعية عن بُعد اإللزاميالعمل  في أوقات وجماعيا

ماعية على تفاعل مستمر مع ظلت الموظفة المعنية بالمساعدة االجت، الجائحةمنذ ظهور من جهة أخرى،  .33
الصحة فاه النفسي واالجتماعي والر عنمواد تعليمية مواضيعية نشر لى إفضى أمما  ،المتعاونين الخارجيين

وندوات قائمة سلسلة من الندوات العالمية واإلقليمية  نُظمت، باإلضافة إلى ذلك .موقع مخصصمن خالل  النفسية
الناجمة الضغوطات مختلف  مواجهة على والمسؤولين عنهم الموظفينلمساعدة  اإلنترنت على األفرقة على شبكة

تقييم االحتياجات الميدانية لدعم األقران من أجل شبكة ال حشد المتطوعين في . كما تم19-كوفيد  جائحةعن 
 المستضعفين.الموظفين  النفسية واالجتماعية الفورية وتسهيل تقديم الدعم في الوقت المناسب إلى

ً التشاور مع ممثلي الموظفين بالمكتب أجرى ، الجائحةاإللزامي بسبب عن بُعد خالل فترة العمل و .34  اً ركمشت مسحا
عن تقديرهم  المجيبينغالبية  وأعرب. كبير من الموظفين عددٌ فيه شارك ، 19-ته لجائحة كوفيداستجاب بغية تنوير

ستراتيجية العودة اتنفيذ عند عنها  المعرببعض المخاوف  ت في االعتبارأخذو مكتب.ال هاللتدابير التي اتخذ
ً . المكتبالمرحلية إلى  سياق االستعراض المحتمل لترتيبات العمل  في خرىمخاوف أالنظر في  ويجري حاليا
إعداد بما في ذلك  ،مخاوف الموظفين أثناء الجائحة لتبديدمن المبادرات األخرى كما اتُخذ عدٌد المرنة للمكتب. 

 الدعم الفردي المعزز.تقديم اإلنترنت موجهة للمكاتب اإلقليمية و علىندوات 
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وتوسيع نطاقه من على المسؤولين ط في مكان العمل وتقليل الضغ بشأن التدريب الحالي نموذج وتمت مراجعة .35
ه خالل تصميم فصل إضافي   لجميع الموظفين.موج 

  إرساء ثقافة االحترام واإلدماج على مستوى المكتب: 3-2المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

زيادة عدد الموظفين الذين يعتبرون أ ن  
على ثقافة المكتب تؤثر بشكل إيجابي 

 السلوك في العمل

 2019في المائة بحلول عام  15زيادة بنسبة 

 في المائة بحلول  15زيادة إضافية بنسبة 
 2021عام 

 في المائة 45(: 2017خط األساس )

 في المائة 45: 2019-2018الفترة 

 

 وظيفة دينامية للموارد البشرية 

 تحسين خدمات الموارد البشرية من خالل الرقمنة

عمليات الدوات واألتنفيذ مجموعة من ، واصل المكتب 2018التي استُهلت في عام الرقمي عملية التحول في إطار  .36
من بينها ما د البشرية بشكل متزايد. والموارد البشرية من أجل تمكين وظيفة الموارالجديدة بشأن جراءات اإلو
 :يلي

 منصة التوظيف عبر اإلنترنت ،ILO Jobs ؛2018أبريل سان/ ني، التي تم إطالقها في 

  لى بيئة إ المرتبط بالموارد البشريةكل مضمون الويب ترحيلSharepoint؛  

 ظفين الموجودين في تجهيز إجراءات االعتماد للموية مع الدولة المضيفة )سويسرا( لإقامة واجهة حاسوب
 ؛المقر

  لموظفين العاملين لح صاصندوق التأمين الصحي للموظفين لطلبات استرداد الفواتير من تطوير وتنفيذ
 ؛في جميع أنحاء العالموالمتقاعدين 

 ؛تطوير وتنفيذ لوحة اإلجازات 

 نموذج  فيخيار "العمل عن بُعد المنتظم"  وضع وإدماج( النظام المتكامل للمعلومات عن المواردIRIS)؛ 

 ؛وتسديد التكاليفنة طلبات منح التعليم رقم 

  وتحسين أداء بشكل أفضل األداء  ا أدى إلى إدارة ضعفمم ،أدوات جديدة لتحسين إدارة األداءوضع
 ؛الموظفين

  متعلم 115) لموظفين في الميدانصالح اعن بعد ل اتارات تعلم اللغمجموعة متنوعة من خيإتاحة ً  عام في ا
ً متعلم 149و 2018 ً متعلم 328و 2019 عام في ا  (.2020 عام في ا

  الرقمية للموارد البشرية على مستوى المكتبزيادة استخدام الخدمات واألدوات : 1-3المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

النسبة المئوية من العمليات الرئيسية 
 المرقمنة إلدارة الموارد البشرية

النسبة المئوية من مستخدمي الخدمات 
 إلدارة الموارد البشرية الرقمية

 2021في المائة بحلول عام  40زيادة بنسبة 

استُخدمت فيها أدوات إدارة عدد المرات التي 
الموارد البشرية على الويب )المتوسط للفترة 

2016-2017 :)000 327 

 :2019-2018الوضع في الفترة 

المرات التي استُخدمت فيها أدوات  عدد
إدارة الموارد البشرية على الويب 

 (:2019-2018)المتوسط للفترة 
 في المائة( 20)+ 392 400

الموارد البشرية الخاضعة عدد عمليات إدارة  
لتطورات تكنولوجيا المعلومات في الفترة 

2016-2017 :3 

عدد عمليات إدارة الموارد البشرية 
الخاضعة لتطورات تكنولوجيا 

 7: 2019-2018المعلومات في الفترة 
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 قرارات ال لتنويرقاييس الموارد البشرية السليمة م
 ة االستراتيجيةيالسياس

قامت إدارة الموارد ، ةفي منظمة العمل الدولي الموظفينتنوع  ينتحسالرامية إلى تنفيذ خطة العمل  في إطار .37
، موظفي منظمة العمل الدولية يةوهيكل تشكيل بشأنالتقرير السنوي بمراجعة  2020البشرية في آذار/ مارس 

الوثيقة المحدثة  للموارد البشرية. وتتضمنمقاييس جديدة من أجل إدراج  20194 فبرايرشباط/ في الذي صدر 
لمحة هذه الوثيقة قدم ت. و2019ديسمبر كانون األول/  31المكتب حتى  موظفي يةوهيكل تشكيلمعلومات عن 

وفر ت ا، فإنهعالوة على ذلك .حسب الفئة ومكان التعيين ونوع العقد ومصدر التمويل الموظفين تشكيلعامة عن 
 النتائجشى مع الموظفين بما يتم حراكوكذلك أنماط  الجغرافيالتنوع س والعمر ومعلومات محددة بشأن الجن

 .الموارد البشريةاستراتيجية المنصوص عليها في 

. تدمج بيانات الموارد البشرية ،لوحة متابعة شاملة للمديرين في جميع أنحاء المكتب ، جرى تنفيذ2020وفي عام  .38
بما في ذلك لموظفين اجداول  ، مثلة الوصول إلى المعلومات األساسيةهولتتيح هذه األداة الجديدة للمديرين سو

مما ، األداءتقييم الغياب ومعلومات عن حالة  ات وجداولالجنسيتمثيل لمحة عامة عن التوزيع بين الجنسين و
تهم على تحسين ومساعد أفرقتهمامتثال  مدى مراقبةوتتبع ولديهم  الموظفينتعزيز قدرتهم على إدارة يسمح لهم ب

 .الموظفينفي صفوف  تنوعال

  مؤشرات الموارد البشرية وتحليل القوى العاملة: 2-3المؤشر 

 النتائج الهدف القياس

النسبة المئوية من المؤشرات وأدوات التحليل ولوحات 
المتابعة التي يستخدمها المديرون بانتظام من أجل إرشاد 

المواهب واتجاهات  تخطيط القوى العاملة لديهم وإدارة
 التوظيف وإدارة حاالت الغياب

 في المائة لفترة السنتين 10زيادة 

 خط األساس

 مستخدم 100: 2017

 مستخدماً  650: 2020
 في المائة( 650)+

 

 الدروس المستفادة والخالصة 

مفتوح الحوار وكان لل تنفيذاً فعاالً. تنفيذ استراتيجية الموارد البشريةلالحوار االجتماعي الداخلي  من المهم مواصلة .39
التغييرات المتوقعة في إطار النتائج الرئيسية  فعال في دعم تحقيق الموظفين دورٌ  يوممثلالمكتب اء بين إدارة بن  الو

من أجل قائمة أولويات  وأعدتبانتظام  لجنة التفاوض المشتركةواجتمعت الستراتيجية الموارد البشرية. 
جائحة ل ظل الظروف غير المتوقعةفي ورات السياسة مع نتائج استراتيجية الموارد البشرية. يتغ بشأن لتفاوضا

معلومات شاملة لتزويد الموظفين في كافة أنحاء المكتب ب المكتب وممثلو الموظفين بشكل وثيق ، تعاون19-كوفيد
 أجريتكما . مراعاة كاملةالموارد البشرية دارة إعربت عنها أالرئيسية التي مخاوف الكافة  مراعاةوالتأكد من 

السالمة المسائل المتعلقة بوغيرها من  المكتببشأن الجوانب المتعلقة بالعودة اآلمنة إلى  مشاورات داخلية مكثفة
خالل هذه األوقات ومنتجة  بيئة عمل محفزةضرورية للحفاظ على  المناقشاتكانت هذه و. تينالمهنيوالصحة 
 الصعبة.

الحالية والمستقبلية  لالحتياجاترد البشرية المطلوبة لالستجابة سيكون هناك تقييم للتغييرات في سياسة المواو .40
، في حين تم إحراز تقدم في هذا السياقووأساليب العمل. نة العمل المرترتيبات  للمكتب، بما في ذلك في مجال

ً جائنتالبعض  ينبغي مراجعة، قد نفيذ استراتيجية الموارد البشريةت في والقرارات  اإلرشاداتمزيد من  ب، رهنا
  وموظفيه.المكتب أنشطة مجمل على  اوتأثيره 19-كوفيدتطور جائحة  التي سيعتمدها مجلس اإلدارة واستناداً إلى

ن في وحسابات الخارجيال ومراجعالتي قدمها يأخذ تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في االعتبار التوصيات و .41
، يواصل المكتب . باإلضافة إلى ذلكية في منظمة العمل الدوليةإدارة الموارد البشروظيفة أحدث تقرير لهم عن 

في منظومة  الموظفينمستقبل  بشأن مجلس الرؤساء التنفيذيينالتابع لالعمل  فريقالمشاركة بنشاط في أعمال 
 بشأن اإلدارة. اللجنة رفيعة المستوى قيادةباألمم المتحدة، 
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