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 المقدمة 

في استثمار الموارد بسرعة  19-كوفيد تمثلت استجابة منظمة العمل الدولية لالضطراب الناجم عن جائحة .1
العمل  جديدة واستغالل الفرص المتاحة لمواصلةتيسير طرق عمل  بغية، الستفادة من تكنولوجيا المعلوماتل

 دعم الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية.بفعالية وتقديم الخدمات و

2.  ً أهداف الخطة تحقيق في  2025-2022 للفترة ، ستسهم استراتيجية تكنولوجيا المعلوماتإلى المستقبل وتطلعا
وتضمن بقاء منظمة العمل الدولية في طليعة عالم العمل  2025-2022الدولية للفترة االستراتيجية لمنظمة العمل 

المستنيرة وتحسين ول الشراكات الفعالة تطبيقات الرقمية اآلمنة التي تسهمن خالل تسريع اعتماد التكنولوجيات وال
 .ةالكفاءأوجه 

، سواء في الرئيسيين في جميع أنحاء المكتب ، أجريت مشاورات مع الموظفينعند صياغة هذه االستراتيجيةو .3
والتحديات المحققة النجاحات  تعقيبات بشأنأو في المقر. وقد أتاحت هذه المناقشات فرصة للحصول على  الميدان
 تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. عن متطلبات استشرافية، مع تقديم نظرة ة عن تنفيذ االستراتيجية السابقةالناشئ

وتقدم بعض الدروس الرئيسية فيما يتعلق بأداء  المستقبليةذه الوثيقة لمحة عامة عن التحديات والفرص ه تقدمو .4
، تحدد عناصر على هذا األساسووظيفة تكنولوجيا المعلومات في منظمة العمل الدولية في السنوات األخيرة. 

 .2025-2022استراتيجية تكنولوجيا المعلومات المقترحة للفترة 

 الفرصالتحديات و 

 ةالكفاءأوجه  استحداثالقليلة الماضية، ركز تقديم تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي على  فترات السنتينخالل  .5
ال تزال طلبات دعم وتحسين  ،إصالح منظمة العمل الدولية. واليوم برنامجالتنظيمية من خالل األتمتة لدعم 

يطلب أصحاب المصلحة التنظيميون تقديم تقارير أفضل  إذ ،زايد بالفعلالعمليات اإلدارية الداخلية قائمة وهي تت
 وزيادة التركيز على الكفاءة من خالل مبادرات اإلصالح. واإلشرافوتحسين الشفافية  وأكثر تواتراً 

 بشكل أكبر 2023-2022مع هذه الطلبات الداخلية الحالية، تركز وثيقة البرنامج والميزانية للفترة  باالقترانو .6
للهيئات المخصصة على تنفيذ سياسة منظمة العمل الدولية والعمل التحليلي من خالل المنتجات الرقمية الجديدة 

يتمثل التحدي الذي يواجه المكتب في كيفية تحقيق التوازن الصحيح لتلبية الطلبات الداخلية والخارجية والمكونة. 
لإلدارة أكثر استراتيجية ومرونة  اً سيتطلب ذلك نهجوعلى حد سواء بموارد محدودة لتكنولوجيا المعلومات. 

 االستراتيجية.التي تشملها فترة التكنولوجيا المعلومات وتحديد األولويات خالل ل السديدة

 تقديم الخدمات أثناء الجائحة

يحدد المكتب هدفه المتمثل في تعزيز "مكانته ، 2025-2022في الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة  .7

عالمي في جميع مجاالت عالم العمل، من خالل أعلى مستويات األداء اإلحصائي والبحثي وإدارة تميز كمركز 

 المعارف."

مجموعة من نتائج السياسات التي تم تفصيلها لتحديد كيف  2023-2022وثيقة البرنامج والميزانية للفترة  تقدمو .8

الناجمة عن الجائحة ألزمة االقتصادية واالجتماعية ل التصديمكتب أن يساعد هيئاته المكونة على يمكن لل

لمنظمة العمل الدولية أن تظل متصلة وشاملة وفعالة، فيجب عليها توفير التطبيقات  إذا أريد  و. من تأثيرهاتخفيف الو

رف االمع وتقاسميادة الشفافية وتعزيز التعاون والمنتجات والخدمات والبيانات التي تعمل على تحسين الكفاءة وز

 .ينمستخدمللوتسهيل االبتكار وتوفير تجربة أفضل 

ً إلى أن   وتشير .9 المعلومات وبناء القدرات ومجموعات األدوات  النواتج المحددة في البرنامج والميزانية أيضا

سيتم تسهيل الحوار والدعم من خالل ووالتوجيهات السياسية سيتم تسليمها بشكل أساسي من خالل وسائل مختلطة. 

واالجتماعات عبر  اإللكترونيةالتدخالت في البيئات االفتراضية وكذلك من خالل األساليب التقليدية مثل الندوات 

 وقنوات التواصل االجتماعي. والتحادثاإلنترنت 
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 الحفاظ على قيمة المنتجات الرقمية

نتجات وخدمات منظمة العمل الدولية يستلزم إجراء تقييم دقيق لما إذا الوسائل الرقمية لتوفير م علىاالعتماد  إن   .10

 كان كل استثمار تقني مقترح يوفر قيمة قابلة للقياس الكمي ومستدامة مقابل المال.

في جميع مجاالت عالم العمل"، يجب أن تكون المعلومات  تمي زيحتفظ المكتب بمكانته باعتباره "مركز وبغية أن  .11

 نوعيةللحفاظ على  ةالمطلوب ةد المستقبليوالتقييم المنهجي للجهعتبر ي  ووذات صلة. ومتسقة ديثة التي يقدمها ح

بعينها رقمية أو خدمة رقمي مهمة نحو تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يوفر منتج  البيانات وحسن توقيتها خطوةً 

 طويلة األجل. قيمةً 

ظم التي من الوقت والموارد في تأمين وإدارة البنية التحتية والن  العمل الدولية استثمار الكثير  منظمةستواصل و .12

سيقوم موظفو تكنولوجيا المعلومات بما يلي: البحث عن وتشكل العمود الفقري لتكنولوجيات المعلومات الحديثة. 

؛ بياناتهاو منظمة العمل الدولية ن ظمنقاط الضعف في النظام؛ تحديد األنشطة الالزمة للتخفيف من المخاطر على 

للنمو المتسارع الحالي للجرائم  اً نظرووالشبكات؛ تنفيذ منتجات أمنية جديدة.  والبرمجياتاألجهزة ب االرتقاء

ً ، يعد هذا العمل أساسيالسيبرانية  لضمان أن تظل بيانات المنظمة آمنة وموثوقة ومتاحة. ا

عند إنشاء منتجات رقمية جديدة  ةكاملعاة مراستكفل منظمة العمل الدولية مراعاة تكاليف التنفيذ والصيانة و .13

تكنولوجيا  ن في مجالموظفيالمن  اً متزايد اً وصيانتها عدد الن ظمالجهود المبذولة إلدارة هذه  وتستلزمونشرها. 

، سيكون من آخذ في التزايدتستمر منظمة العمل الدولية في األداء الفعال في عالم رقمي  وبغية أنالمعلومات. 

 التكنولوجيا. التي تشهدهامهارات موظفي منظمة العمل الدولية لمواكبة التغيرات السريعة ب االرتقاءالضروري 

 تعزيز المهارات الرقمية

 تجهيزات، انتقلت منظمة العمل الدولية إلى ترتيب إلزامي للعمل عن بعد، مما استلزم نشر لجائحةا بغية مواجهة .14

أدى االعتراف المبكر ووالعديد من األدوات والخدمات األمنية الجديدة.  جديدة لتكنولوجيا المعلومات ون ظمجديدة 

)اإلنترانت( بأهمية التواصل الجيد إلى بذل جهود فورية لتوفير المعلومات واإلرشادات على الشبكة الداخلية 

من عقد أول  وضع تقنية جديدة لعقد المؤتمرات عبر الفيديو بسرعة لتمكين المكتب وجرىلمنظمة العمل الدولية. 

 .2020 هيوليتموز/ قمة عالمية افتراضية مع ترجمة فورية في 

المكونة  والهيئاتبفعالية خالل هذه الفترة، لم يتمكن جميع الموظفين  اضطلع بعملهالمكتب  على الرغم من أن  و .15

والسرعة المطلوبة العتماد  ةوالدرايأدى االفتقار إلى البنية التحتية المحلية ومن االنتقال بسهولة إلى بيئة افتراضية. 

 العزلة في بعض الحاالت.واإلحباط شعور من هذه التقنيات الرقمية الجديدة والتكيف معها إلى 

وأن مناهج مبتكرة للتدريب المستمر على التقنيات والعمليات وطرق العمل الجديدة ،  أن يوفرلمكتب ل وسينبغي .16

ً نهج يتخذ ضمان التغييرات السلوكية الضرورية بغية على األشخاص لتغيير مبادرات اإلدارة  اً أكثر تركيز ا

 .وتفاعليةومتصلة  متمك نةالمطلوبة لتطوير قوة عاملة 

 الفجوة الرقمية سد

التي تعاني و التوصيلية السيئةذات  العملمواقع المكونة تحديات في  هاالعمل الدولية وهيئات منظمةواجه موظفو  .17

ل عليهاكهرباء  إمداداتمن  سيحتاج المكتب إلى أن يظل مدرًكا لهذه القيود في تصميم المنتجات والخدمات و. ال يعو 

التي يتم الوصول إليها عبر اإلنترنت. على وجه الخصوص، يجب أن يتم اعتماد خدمات الحوسبة السحابية العامة 

واقع النائية على العمل بفعالية في بيئة رقمية لضمان قدرة مكاتب منظمة العمل الدولية ومشاريعها في الم بعناية

خالل العقد الماضي، ال يزال النطاق الترددي لإلنترنت  طرأتعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي ومتزايدة. 

ستحتاج منظمة العمل الدولية والمكونة.  هاعن متناول بعض مكاتب منظمة العمل الدولية وهيئات اً عالي السرعة بعيد

ً الفئات األكثر  أن تستفيدسد الفجوة الرقمية لضمان  وسائلتركيزها على  تزيدأن  من منتجات منظمة  استضعافا

 وخدماتها. العمل الدولية

في حين كان االهتمام ولمؤتمر العمل الدولي. ة افتراضية دورأول ، عقدت منظمة العمل الدولية 2021ي عام وف .18

بسبب القيود المفروضة في المؤتمر اركين من المساهمة بشكل كامل والمشاركة مرتفعين، لم يتمكن بعض المش

تقنيين على على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية وعدم قدرتهم على الحصول على مساعدة ودعم 

لتمكين أقصى قدر من  العوائقهذه  تذليلالمستقبل، سيكون من المهم النظر في كيفية  وفي. المحلي المستوى

 لمشاركة.ا
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 الدروس الرئيسية 

فرصة لتقييم وظيفة تكنولوجيا المعلومات في منظمة العمل الدولية من حيث استجابتها  ةالعالمي الجائحة تأتاح .19

التعجيل بعدد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات لضمان  وجرىللحاجة إلى التعجيل بتنفيذ مكان العمل الرقمي. 

لتنفيذ واستخدامها بشكل آمن  الضروريةالمعدات واألدوات والتطبيقات والخدمات  اللجوء إلىقدرة الموظفين على 

دمات تكنولوجيا المعلومات دعم وخ على، ظل مستوى رضا الموظفين بشكل عاموعد. جميع جوانب عملهم عن ب  

ً مرتفع  خالل هذه الفترة. ا

الدولية إلى توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا  الخدمات السحابية لتعزيز التحول الرقمي لمنظمة العمل استخدامأدى و .20

، وإضافة عناصر التعقيد والمخاطر. ما يتجاوز نطاق السيطرة التقليديمنظمة العمل الدولية ب فيالمعلومات 

ضوابط أمنية أكثر إرساء  برزت ضرورة، في االزدياد. واستجابة لذلك السيبرانيةاستمر تواتر وتعقيد الهجمات و

 .منظمة العمل الدوليةحساسة بشأن الوصول غير المصرح به لمجرمي اإلنترنت إلى معلومات  لمنع اً تعقيد

في المائة مقارنة  28الطلب على خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات بنسبة  ازداد، 2021-2020الفترة  فيو .21

على تلبية  اً كان المكتب قادرلحسن الحظ، و. المتاحة بفترة السنتين السابقة، وهو ما يفوق بكثير الموارد الحالية

تي من هذا الطلب المتزايد من خالل إعادة تخصيص الموارد الحالية ومن استثمارات تكنولوجيا المعلومات ال جزء

زيادة االعتماد على تكنولوجيا  2023-2022توضح وثيقة البرنامج والميزانية للفترة و. اعتمدها مجلس اإلدارة

االستثمار في تطوير واكتساب مهارات إضافية مواصلة ستكون هناك حاجة إلى وتب. المعلومات لتحقيق نتائج المك

 .في تكنولوجيا المعلومات لتلبية هذه الحاجة

المكتب واجه أولويات متضاربة عند االستجابة للطلب المتزايد على  استعراضات اإلدارة الداخلية أن   أظهرتو .22

التنفيذ السريع واعتماد  وكان من شأن. الجائحةمبادرات تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي نشأت بسبب 

الثغرات الموجودة في قدرات ومهارات وكفاءات موظفي تكنولوجيا الضوء على  أن سل طإضافية  تكنولوجيات

، تكنولوجيا المعلوماتفي مجال  نتلبية الحاجة إلى موظفي على الدوام، ال يمكن ومات. على وجه الخصوصعلالم

. المنشأة وهيكليةوعالقات المستخدم  والمستشارينيمكنهم إعادة هندسة العمليات التجارية وإدارة المشاريع والعقود 

 على أن يعتمد اعتماداً كبيراً على المكتب  جبتو، مؤقتبشكل هذه الفجوة في المهارات والكفاءات  وبغية سد

 .ومستشارين في مجال المبيعاتخارجيين متعاونين 

من خالل تحسين  ،سيستكشف المكتب خيارات لمواءمة الطلب المتزايد مع العرض الحاليالمضي قدماً،  أجلومن  .23

واستبدال التطبيقات  نادرة االستخدام الن ظموإلغاء لوظائف الشاغرة وإعادة تصنيفها وإعادة توزيع ا اإلدارة السديدة

نحو المتاحة وإعادة نشر الموارد الخدمة الداخلية عند االقتضاء  واستخدام رسوممكلفة ال ةصيانال ذاتالقديمة 

مجاالت احتياج أكبر كلما أمكن ذلك. كما سيكون استمرار توافر صندوق االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

 . همية لنجاح تنفيذ االستراتيجيةعامالً بالغ األ

 نتائج االستراتيجية 

، باالقتران مع تحليل الوثائق الرئيسية والتعليقات لفرص والدروس الرئيسية المستفادةالنظر في التحديات وا إن   .24

التركيز على نتيجتين خالل الفترة  ضرورة دالمصلحة في منظمة العمل الدولية، قد حد الواردة من أصحاب

 ، هما:2025-2022تيجية االسترا

 ؛واستجابة ومرونةءة عمل دولية أكثر كفا منظمة 

 منظمة عمل دولية أكثر تعاون ً  وشفافية. اً واستشرافا

 واستجابة ومرونة: منظمة عمل دولية أكثر كفاءة 1النتيجة 

ال يزال الطلب على ووفعالة.  مهمةأساسي إذا كان لمنظمة العمل الدولية أن تظل  الرقمنة أمر   وتيرةزيادة  إن   .25

، حيث أعرب أصحاب المصلحة اءة األعمال يمثل مجااًل للتركيزكفتحسين التي تمكن من  والن ظمالبيانات 

مزيد من الشفافية أكبر من الشراكة في صنع القرار وودرجة بتهم في رؤية وتيرة تسليم أسرع الرئيسيون عن رغ

 .األولويات وتحديد تكاليف مبادرات تكنولوجيا المعلومات إرساء عند
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26.  ً وتعزيز العمل وتوافرها  يا المعلومات، يتوقع المكتب زيادة نطاق منتجات وخدمات تكنولوجالنتيجة هذهل وتحقيقا

لوجيا وتحسين الشراكة بين تكنوعن بعد وتحسين كفاءة العمليات وتقليل النفقات اإلدارية وزيادة إنتاجية التسليم 

 .ة واستدامةاستراتيجياستخداماً أكثر  وضمان استخدام موارد منظمة العمل الدوليةاألعمال قطاع المعلومات و

، سيركز المكتب على تعزيز عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات الحالية بحيث يمكن المتوخاةالنتائج  تحقيقبغية و .27

لومات بشكل أكثر فعالية وتحديد أولوياتها على أساس األهمية تقييم الطلبات على منتجات وخدمات تكنولوجيا المع

ً سيقوم المكتب أيضوالحيوية لألعمال وقيمتها.  وجيا المعلومات، تقديم تكنولب ه الحالي الخاصبمراجعة نموذج ا

ً متحدي ً الممارسات المقبولة  ا ت ستؤدي االستفادة من الخبرة في مجاالوعن فرص لتعزيز تقديم الخدمات.  وباحثا

إلى تخفيف الضغط المتزايد  ،األعمال والمشاركة في القيادة لبعض عناصر مجموعة منتجات تكنولوجيا المعلومات

امتالك بشكل أكثر فاعلية و رفاتسهيل نقل المع وفي الوقت نفسه، ومات المحدودةعلى موارد تكنولوجيا المعل

 .بشكل مشترك الن ظم

 األعمالقطاع  التطبيقات المؤتمتة لزيادة كفاءةولعمليات ااستخدام تعزيز : 1-1 الحصيلة

ف جهوده لتحديث وأتمتة وتوحيد العمليات يكثقوم بت، سياالً في بيئة رقمية سريعة التغيرفع المكتبيظل  بغية أن .28

، مع بشكل أفضل إلى المحتوىنفاذ أفضل وإمكانية  ونوعيةأكبر  اً وضوح أن يوفر ومن شأن ذلكوالتطبيقات. 

 .يات الداخلية وخفض تكاليف الموظفينتبسيط العمل

 :/ األنشطة المستهدفة النواتجفيما يلي و .29

 وأتمتة العمليات اليدوية الرئيسية لتحسين توزيع عبء العمل وزيادة الكفاءة ودعم العمل عن بُعد  تحسين
المتكامل  النظام ن وخفض تكاليف الصيانة. وهذا يشمل تنفيذ نظام متكامل إلدارة مكان العمل ونشر المزيد م

الترجمة بمساعدة الكمبيوتر واستخدام وظيفة  برمجياتفي مكاتب المشروع ونشر  للمعلومات عن الموارد
 .ورقمنة ملفات الموظفين المطبوعةالنماذج مختلف التوقيع الرقمي وأتمتة 

 وصلت إلى نهاية  أو استبدال التطبيقات القديمة لمنظمة العمل الدولية التي لم تعد فعالة أو مناسبة للغرض
من أجل توفير تجربة مستخدم حديثة وضمان االستدامة على المدى أو االرتقاء بها، االفتراضي  هاعمر

لنظام المتكامل للمعلومات واعلى شبكة الويب منظمة العمل الدولية مواقع التطبيقات هذه  وتشملالطويل. 
الداعمة ألحداث  والنُظم  NATLEXالبيانات ونظام المعلومات عن التأمين الصحي وقاعدة عن الموارد

 .منظمة العمل الدولية الكبرى

  العضوية وطرق العمليات ومنظمة العمل الدولية و فيتكنولوجيا المعلومات اإلدارة السديدة لتحسين إطار
 التكيف مع الطلب المتزايد على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

 عدالفتراضية والمتنقلة لدعم العمل عن ب  لتقنيات اااستخدام تحسين : 2-1 الحصيلة

، التكنولوجيات واألدوات والتطبيقات الالزمة لتمكين مواصلة جهوده لتغيير مكان العمل في إطار ،المكتب سيضع .30

م العمل في أي وقت ومن أي مكان وتحسين اإلنتاجية وتقليل ودعالحقيقي في جميع أنحاء العالم  االتصال في الوقت

 .لمنظمة العمل الدولية الورقية وتقليل بصمة الكربوناألعمال 

هو  واألحداثتنظيم االجتماعات  وتعني والية منظمة العمل الدولية المتمثلة في إحراز تقدم من خالل الحوار أن   .31

 .ةاالفتراضي للجماهيرعلى أهمية جعل هذه األحداث متاحة  الجائحة تجزء حاسم من عملها. وقد أكد

 :اتج / األنشطة المستهدفةالنو يليفيما و .32

 في طرح منتجات االستمرار Microsoft Office 365  لتحسين اإلنتاجية ومنح موظفي منظمة العمل الدولية
 وبواسطةمن أي مكان  Microsoft Office وبرمجياتوصوالً آمنًا إلى رسائل البريد اإللكتروني والملفات 

 .أي جهاز، سواء في مكان العمل أو أثناء التنقل

 أحداث منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة وتفي بأعلى  لبثطوير حل مشترك ت
 .معايير الجودة

 والبحث  النفاذتحسين من أجل وفير منصة افتراضية لتخزين وفهرسة الوسائط الرقمية لمنظمة العمل الدولية ت
 .مكونةال والهيئاتواالستخدام من قبل الموظفين والصحفيين 

 وتعزيز تطبيقات األجهزة المحمولة لدعم أحداث منظمة العمل الدولية وتقديم التدريب ودعم العمليات  إرساء
 .لمكتبا الذي يضطلع بهالعمل كمية اإلدارية وتسهيل 
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 االستمرار في تنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى السحابة لتقليل التكاليف وتحسين قابلية التوسع 
 .ياً وضمان المرونة التنظيمية وتعزيز التعاون وتوفير قدر أكبر من المرونة عند العمل افتراض

  استكشاف طرق بديلة، مثل شبكات األقمار الصناعية والهواتف المحمولة ذات المدار المنخفض، لمعالجة
المواقع التي تفتقر و الشبكة ووقت االستجابة في مواقع المشاريع ذات النطاق الترددي المحدود أ توصيلية

 نطاق ترددي.إلى 

 تتمحور حول األشخاصو ا  أكثر أمان اتلتقديم خدموظيفة إدارة تكنولوجيا المعلومات تحسين : 3-1 الحصيلة

على  وترك زالمكونة بديهية  والهيئاتسيكفل المكتب أن تكون خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للموظفين  .33

جميع أصحاب المصلحة على دراية كاملة وتمكينهم  جوهر هذا النهج في التأكد من أن   يتمثلو. ينالمستخدمتجربة 

، من خالل إشراكهم في تصميم المنتجات التي تؤثر على عملهم اليومي ةوجيقرارات التكنولفي ال وإشراكهم

 ها. واعتماد والخدمات

 :مستهدفةالنشطة األنواتج / ال يليفيما و .34

  اعدة للخدمة الذاتية يسمح بسير عمل قابل للتكوين ونماذج سهلة االستخدام وقتنفيذ نظام بطاقات حديث
المتعلقة بتكنولوجيا  المشاكلتقدم في الوقت الفعلي لمساعدة الموظفين على حل معرفية قابلة للبحث وحالة 

 .المعلومات

  أتمتة العمليات البسيطة إنشاء مهام سير العمل ومن توفير أدوات إنتاجية سهلة االستخدام لتمكين الموظفين
وتسهيل  وشاملةإنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية  بغيةوالوصول إلى البيانات من مصادر مختلفة، 

 .تخطيط العمل وتنفيذه

 وظيفة شاملة إلدارة عالقات العمل للمساعدة في القضاء على صوامع تكنولوجيا المعلومات وضمان  إرساء
المشتركة معالجة أولويات العمل وتحسين التعاون ومواءمة المتطلبات  لتأكد منوا األهداف التشغيليةتحقيق 
تكنولوجيا المعلومات الشراكات بين المنظمات بشكل أفضل وتعزيز الثقة ودعم اإلنشاء المشترك وتقوية  بين
 .األعمالقطاع و

  منتظمةية على دراية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة العمل الدول ومستخدم أن يكونضمان 
 من المعلومات.على أبمخاطر األمن السيبراني الناشئة من خالل الوعي والتدريب 

 أكثر تعاونا  واستشرافا  وشفافيةمنظمة عمل دولية : 2 النتيجة

لمعلومات عن عالم العمل، سيواصل المكتب التطور واالستفادة مرجع بشأن االمنظمة العمل الدولية  بغية أن تبقى .35
وممارسات العمل والتنوع الثقافي من أجل تحسين التعاون وتبادل المعارف في عالم يزداد  التكنولوجيامن 

دور ب وهي تضطلعث. وجمعت منظمة العمل الدولية كميات هائلة من البيانات من خالل البحوقد . توصيلية
 .أنشطتها كافةمع البيانات التي تدعم  رفاللمع أساسي كوسيط

ً وتحقيق .36 النتيجة، يتوقع المكتب االستفادة بشكل أكبر من التنوع الثقافي وزيادة رضا المستخدمين وتعزيز  هذهل ا
ً  دفعالوتحسين عملية صنع القرار وزيادة اإلبداع و اإلنتاجية  االبتكار واالرتقاء بالعالمة التجارية العالميةب قدما

 .لمنظمة العمل الدولية

قدماً النتائج المتوقعة، سيركز المكتب جهوده على تحسين إدارة البيانات والمعلومات لدفع االبتكار  وبهدف إحراز .37
سيواصل كما لدعم صنع القرار وتوجيه السياسات واالحتفاظ بالمعارف المؤسسية.  استشرافية نظرةوتقديم 

منظمة العمل الدولية من خالل األحداث عالية الجودة والتوعية  المانحة في الهيئات المكونة والجهاتالمكتب دعم 
 .ةالخارجي إعداد التقاريرواالمتثال لمتطلبات 

 تحسين منصات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل العمل ضمن فريق والتواصل: 1-2 الحصيلة

وبغية تحقيق عقدة وسريعة ودقيقة بشكل متزايد. تطالب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بإيصال معلومات م .38
التجميع والدمج الفعال لمجموعة من المهارات والكفاءات المتنوعة من  ذلك على نحو ُمرٍض، من الضروري

سيركز المكتب على تقديم التقنيات والتطبيقات لدعم العمل ولتحقيق النجاح.  اً جميع أنحاء المكتب والعمل مع
 رف.االمع وتقاسموالتواصل  ضمن فريق
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 النواتج / األنشطة المستهدفة: يليوفيما  .39

  رف االمع وتقاسم ضمن فريقتحسين التعاون الداخلي والخارجي وتعزيز العمل الرامية إلى نشر المنتجات
عبر الحدود الجغرافية والتنظيمية وجعل االجتماعات أكثر مشاركة وإنتاجية وتعزيز التفكير التصميمي 

ومشاركته بشكل أفضل وتوفير تجربة متسقة عبر جميع أجهزة منظمة العمل الدولية وإدارة المحتوى 
 .MuralوMicrosoft Teams  واألجهزة الشخصية. وتشمل هذه المنتجات مثل

  أكثر قابلية  استخدامإعادة تصميم موقع الويب واإلنترانت التابعين لمنظمة العمل الدولية لتوفير واجهة
معلومات وتحسين عرض محتوى منظمة العمل الدولية؛ التبادل تحسين للتوسع وقابلة للتكوين وحديثة و

التفاعلية األخرى؛ السماح بإجراء تحليل  والتكنولوجياتبشكل أفضل مع الوسائط الرقمية  اإلدماجتسهيل 
 لمتاحة.ا تحديد مجاالت التحسين والفرصمن أجل متعمق الستخدام الموقع 

  والمسجلة  المباشرةتقديم األحداث عبر اإلنترنت حيث يمكن للجمهور الخارجي الوصول إلى وسائل اإلعالم
مشاهدة األحداث من خالله يمكنهم  بمركز موحدلمشاهدين ا وتزويدالمقر الرئيسي والميدان.  الصادرة عن

 .ومعرفة األحداث المجدولة في المستقبلالمباشرة في الوقت الفعلي والبحث عن تسجيالت لألحداث السابقة 

  المكتب كوسيلة  على مستوىرف امجتمعات الممارسة ومنصات المعاستحداث توفير التكنولوجيا لتسهيل
 بإرساءأكبر من األعضاء  لمجموعة، مما يسمح وتقاسمها على المستوى العالميرف التقنية التطوير المع
 .مشتركةموضوعات ات تقنية وموضوع بشأنرف االمع وتقاسمأوجه التآزر 

 إلجراء حمالت تحدي االبتكار على مستوى المكتب والتعاون في األفكار المقترحة ودعم  برنامجيات تطبيق
 .األفكار وتقييمها وتحديد أولوياتها لتنفيذها على نطاق واسع واستقطابإدارة شبكة المتطوعين 

 لداخلية وإبقاء الموظفين والزوار على علم باألحداث تنفيذ حل الفتات رقمية متكاملة ألتمتة االتصاالت ا
 في مكان العمل.والتعاون المهمة وتحسين السالمة 

 تحليل البيانات والمعارف: تحسين منصات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل 2-2 الحصيلة

وتمكين إدارة المحتوى  عملهاأسلوب شدد المدير العام على ضرورة أن تواصل منظمة العمل الدولية االبتكار في  .40
من مؤشرات أهداف التنمية  اً مؤشر 11المستأمنة على منظمة العمل الدولية هي الجهة وبشكل أفضل.  رفاوالمع

من الواضح وتوفير البيانات والتطوير المنهجي للعديد من المؤشرات األخرى؛  مسؤوليةتشارك في تالمستدامة و
 .وسيلة هامةتشكل ومنتجات قيمة البيانات هي واحدة من أكثر ال أن  

استخدام صنع القرار المستند إلى البيانات مهًما أيًضا للمكتب من أجل االستجابة السريعة الحتياجات  وسيكون .41
تسعى الحكومات إلى إعادة البناء بشكل  عندماسليمة وسياقية  سياسيةالهيئات المكونة من خالل توفير توجيهات 

سيهيئ المكتب لتقديم وتيرة  تعزيز مركزية البيانات واستخدامها بشكل أفضل . كما أن  ةالعالمي الجائحة بعدأفضل 
ً معالجة مجاالت العمل التي تتطلب التحسين باإلضافة إلى تلك التي توفر فرصمن أجل أسرع لالبتكار   مستقبلية. ا

 وفيما يلي النواتج / األنشطة المستهدفة: .42

  على مستوى المكتب لتقليل مساحة التخزين الفعلية المطلوبة لتخزين  اإللكترونيةتنفيذ نظام إدارة السجالت
المستندات الورقية وضمان التحكم في المحتوى الحساس وتحسين االمتثال القانوني وتيسير استرداد 

أرشفة الملفات على أساس  أتمتةرف المؤسسية عن طريق االمستندات وتحسين اإلنتاجية والحفاظ على المع
 .منظمة العمل الدوليةالمعمول بها في  األرشفةسياسات 

 نقل محركات أقراص الشبكة إلى مستودعات SharePoint لتحسين قدرات إدارة المستندات مثل اإليداع/ 
السحب للتحكم في التحرير وأتمتة الفهرسة ووضع عالمات على المحتوى لتحسين البحث واالسترجاع 

 .راتاإلصدا قبة التقدم من خالل تعيينومرا

  مساعدة من أجل إنشاء لوحات معلومات تشغيلية وتحليلية تجمع وتصور المحتوى من مصادر بيانات متعددة
 االستشرافاتالمكتب على مراقبة المقاييس الرئيسية ومؤشرات األداء والتحقيق في االتجاهات واكتشاف 

 على حد سواء. رصاتخاذها وزيادة الوعي بالمخاطر والف الواجبوتحديد اإلجراءات 

  محتوى االجتماعات الشخصية واالفتراضية لتسهيل تقاط المن أجل  البعثاتتطوير منصة إلعداد تقارير
رف عبر إدارات السياسات والمقر الرئيسي ومناطق منظمة العمل الدولية، مما يؤدي إلى ازيادة تبادل المع

 .فضل للهيئات المكونةعن نتائج السياسات وتقديم خدمات أ تقديم التقاريرتحسين 
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 وإنشاء مستودع للبيانات  ات والبحوث وتوفير البيانات لألمم المتحدةءزيادة أنشطة الوساطة في اإلحصا
 .المفتوح النفاذاإلحصائية لدعم سياسة 

  مراعاة أنواع المحتوى لتعزيز بغية توسيع التصنيف الداخلي والبيانات الوصفية لمنظمة العمل الدولية
ة مشتركة وتسهيل استرداد المحتوى وتعزيز اتساق تصنيف المحتوى في المنصات الداخلية استخدام لغ
 .والخارجية

 رف ذات الصلة من المنظمات ااستخدام البيانات المفتوحة المرتبطة لربط معارف منظمة العمل الدولية بالمع
 األخرى.

 وإعداد التقاريرالشفافية تحسين منصات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل : 3-2الحصيلة 

ً  تواجه .43 القيمة  وتقدم المتوخاةالنتائج تحقق  اإلثبات أنه ةالمانحالهيئات متزايدة من  المنظمات الدولية ضغوطا

والتقاط  المنظومةمقابل المال. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب جهود األمم المتحدة إلنشاء مكعب بيانات على مستوى 
لة بشكل متزايد. كما إعداد لمواءمة التقارير المالية مع المعايير المختلفة،  الالزمةالتفاصيل  تقارير معقدة ومفص 

اإلبالغ من هيئات التدقيق واالمتثال آخذ في االزدياد حيث تخضع منظومة  واشتراطاتالتقييم عمليات عدد  أن  
ق. وستعمل منظمة العمل الدولية على ضمان االستجابة في الوقت األمم المتحدة لمزيد من المنافسة والتدقي

منظمة العمل الدولية،  مضمون وبغية تعزيزالمناسب وبشكل متسق لهذه الطلبات المتنوعة من الكيانات الخارجية. 
 حة.إلى محتوى الويب والبيانات المفتو النفاذسيتم االستفادة بشكل كامل من استخدام المعايير مثل إرشادات 

 وفيما يلي النواتج / األنشطة المستهدفة: .44

  بالتقدم المحرز  ةالمانحالجهات لمشاريع التعاون اإلنمائي إلبالغ  الفعليتنفيذ منصة رصد وتقارير في الوقت
 جم عن ذلك.واألثر النا مقابل النتائج والمخرجات والمنجزات ومؤشرات األداء الرئيسية

  وعمليات التفتيش واألطر  التقييمعمليات منظمة العمل الدولية لدعم التحقيقات الخارجية و نُظمتعزيز
الشخصية داخل النظام متعدد األطراف لتحسين شفافية البيانات  واشتراطات إعداد التقارير والتقديرات

شمل األمثلة وحدة يمكن أن توالتنظيمي.  ئهاوأدا هاعملياتو هامشاريعو هاسياساتلمنظمة العمل الدولية و
قييم أداء وشبكة ت والمبادرة الدولية لشفافية المعونة واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة التفتيش المشتركة

 وغير ذلك.  والالئحة العامة لحماية البياناتUN INFO و متعددة األطرافالمنظمات 

 الف من كتب ومنشورات ومقاالت تحويل المستودع الرقمي لمنظمة العمل الدولية الذي يضم مئات اآل
بما يتوافق مع  ،اإلنترنت على شبكة اً عمل منظمة العمل الدولية وإتاحتها مجان ووثائقأكاديمية وتقارير 

 .المفتوح النفاذإرشادات النشر ذات 

 التطبيق تنفيذ WCAG 2.0  األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية والحركية واإلدراكية  نفاذلضمان
 .مواقع منظمة العمل الدوليةإلى 

 عالم العمل من  بشأنبرمجيات لقياس وتحسين تأثير البحث المؤسسي لمنظمة العمل الدولية والتوعية  نشر
 .المضمون المتاح إلكترونياً خالل تحليل 

 المؤشرات 

االطالع على المؤشرات المرتبطة بهذه المخرجات في ملحق هذه الوثيقة. وسيتم اإلبالغ عن التقدم المحرز  يمكن .45

 في تحقيق هذه النواتج في سياق تقرير تنفيذ البرنامج لفترة السنتين.

 المخاطر والتنفيذ 

التهديدات  استدراككتب من الم 2025-2022 للفترة التنفيذ الناجح الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات سيتطلب .46
 في الوقت المناسب.بسرعة والتي قد تنشأ عن المخاطر الموضحة أدناه واالستجابة لها 
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 على توافر المعلومات وسالمتها وسريتها لمخاطرا

 سيبرانييتعلق أحد أهم المخاطر التي تواجه تحقيق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بالتأثير المحتمل لحادث أمن  .47
حماية األمن السيبراني غير الكافية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وفي منظمة العمل الدولية.  كبير

والتطبيقات والبيانات أو قلة وعي المستخدم بتهديدات األمن السيبراني الناشئة، تجعل المكتب عرضة لتعطيل 
المتعلقة بالسمعة وإلحاق الضرر تلك لقانونية وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشدة وزيادة المخاطر المالية وا

ببيانات/ سجالت منظمة العمل الدولية وهويات الموظفين المعرضة للخطر وفقدان الملكية الفكرية لمنظمة العمل 
دون تقييم أو  "شبحية"ة منتجات تكنولوجي يجري تحميلتكون هذه المخاطر أعلى بشكل عام عندما والدولية. 

 .قبل قسم تكنولوجيا المعلومات موافقة مسبقة من

منظمة  فيبأصول تكنولوجيا المعلومات أيضاً ويمكن لحاالت الكوارث )البشرية أو الطبيعية( أن تلحق الضرر  .48
 .تعطل العملياتأن و الدوليةالعمل 

التهديدات الناشئة وتحد من مواطن الضعف المحتملة وتتخذ اإلجراءات في مراقبة منظمة العمل الدولية  وستستمر .49
يتم تقييم المبادئ المشتركة بشأن خصوصية البيانات في إطار مبادرة النبض العالمي والمناسبة.  التصحيحية

 .حماية البياناتالجديدة المعنية باستجابة للوائح في لألمم المتحدة و

سيتم تكرار بيانات منظمة العمل وستعراض وتنقيح نُهج بناء المرونة التنظيمية. ستواصل منظمة العمل الدولية او .50
أو مركز بيانات واحد إلى بيانات غير قابلة لالسترداد.  جهاز واحدمواقع متعددة بحيث ال يؤدي فقدان  فيالدولية 

ل بأمان مع بيانات المكتب كما سيتم تزويد موظفي منظمة العمل الدولية بأجهزة كمبيوتر محمولة تمكنهم من العم
 الذي يتواجدون فيه. موقعالبغض النظر عن 

 المكتب احتياجات لم تعد تواكبالموظفين  مهارات

سيكون هناك زيادة في مستوى الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات في الفترة االستراتيجية القادمة.  .51
وتلبية الطلبات المخصصة لمنتجات وخدمات  للجائحةسيشكل تحقيق التوازن بين احتياجات المكتب استجابة و

بسبب عدم القدرة على تعيين موظفين يمكنهم  هذا الوضعيمكن أن يتفاقم وتحديًا كبيًرا.  المعلوماتتكنولوجيا 
ً ، مما سيؤثر على قدرة المكتب على دفع االبتكار أو استبقائهم مواكبة التغير التكنولوجي السريع ودعم قدما

 .دمات تكنولوجيا المعلومات الهامة في الوقت نفسهعمليات وخ

إلى إضعاف قبول الموظفين ألساليب العمل الجديدة، أن تؤدي عدم كفاية إدارة التغيير وجهود التدريب  شأن ومن .52
 .اإلحباط وفقدان اإلنتاجية والعودة إلى طرق العمل القديمةشعور ب مما سيتسبب في

ً وقد تم تحديد بعض هذه المخاطر أيض .53 -2022 للفترة  في استراتيجية الموارد البشرية لمنظمة العمل الدولية ا
 أن تصللتعلم المستمر يمكن مبتكرة ل، بهدف تحديد مناهج اإلدارتينسيتم تناولها في جهد مشترك بين و. 2025
 . لقوى العاملةا مجموعة أكبر منإليها 

 ةالخارجي لمخاطرا

ً أن يشكل رقابة محدودة عليها لمكتب ل يكونعدد من العوامل الخارجية التي  من شأن .54 على قدرته  مخاطر أيضا
 .الفعال التنفيذعلى 

من الصعب على منظمة العمل الدولية تخزين السجالت  ، سيكونتعقيد االمتثال للقوانين الخاصة بكل بلدوبسبب  .55
 .واالحتفاظ بها وإدارتها بشكل فعال وتقاسمهاوالتوقيع عليها  رقميبنسق 

يحد من قدرة أن مقدمي الخدمات الخارجيين اللجوء إلى زيادة استخدام خدمات الحوسبة السحابية وومن شأن  .56
ويمكن أن يؤدي إلى توقف غير مخطط له ومستويات منخفضة من  اتالمكتب على التأثير في موثوقية المنتج

 .ونوعيتهاتقديم الخدمات 

لذي يستخدمه مقدمو الخدمات الخارجيون الذين يعتمد تؤدي التغييرات في نموذج تقدير التكاليف والتسليم اوس .57
 .بشكل كبير إلى زيادات غير مخطط لها في تكاليف تكنولوجيا المعلومات المكتبعليهم 

الشروط واألحكام التعاقدية مرتبطة بالموثوقية واألداء  تكون مقدمي الخدمات، سيضمن المكتب أن اختيار عندو .58

سيتم تقييم مقدمي الخدمات على أساس الشهادات ومعايير أفضل وواإلدارة السليمة ألصول منظمة العمل الدولية. 
 الممارسات. كما سيتم وضع خطة طوارئ في حالة حدوث انقطاع غير متوقع للخدمات.
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 2025-2022معلومات للفترة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا ال

والبرنامج  2023-2022سيبدأ تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات من خالل البرنامج والميزانية للفترة  .59
. وستتم مراجعة وتيرة التنفيذ وتركيزه على أساس سنوي ومراقبتهما بانتظام 2025-2024 للفترةوالميزانية 

 .أو تخصيص الموارد توجهه االستراتيجيأو الستيعاب أي تغيير في أولويات المكتب 

لتعزيز  التقليدي بتوسيع نطاق عملهالمكتب  سيقومتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بالكامل، وبغية  .60
خارجية من خالل المشاركة النشطة في اللجان المشتركة لقائمة وتطوير شراكات جديدة مع أطراف الشراكات ا

 .األمم المتحدةمنظومة المجالس االستشارية وشبكات والمجالس االستراتيجية و

 مشروع القرار 

لمنظمة العمل الدولية وطلب  2025-2022 للفترة استراتيجية تكنولوجيا المعلوماتعلى مجلس اإلدارة  وافق .61
 عند تنفيذ االستراتيجية. مجلس اإلدارة المقدمة من اإلرشاداتالمدير العام أن يأخذ في االعتبار  من
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 الملحق 

 الخطوة  خط األساس وسائل التحقق المؤشر
 )بحلول نهاية 

 (2023عام 

 الهدف 
 )بحلول نهاية 

 (2025عام 

 واستجابة ةومرون كفاءة أكثر دولية عمل منظمة: 1 النتيجة

 األعمال قطاع كفاءة لزيادة المؤتمتة والتطبيقات العمليات استخدام تعزيز: 1-1 الحصيلة

 لمكاتب المئوية النسبة -أ-1-1
 بإمكانية تتمتع التي المشروع،
 IRIS وظائف إلى الوصول
 األساسية

 مع المشروع مكاتب جلس
 جانب من IRIS صيانة
 المالية؛ الشؤون إدارة

  IRISاستخدام بشأن بيانات

16% (21  ً  من مكتبا
 مكتب 131 أصل

/  آب - مشروع
 (2021 أغسطس

100% 100% 

عدد التطبيقات القديمة  -ب-1-1
استبدالها بنظام إدارة  التي تم

 مكان العمل المتكامل

تطبيقات  4استبدال  تطبيقاً موجوداً  12 التطبيقات بيانات اعدةق
 موجودة

تطبيقات  8استبدال 
 موجودة

 لدعم العمل عن بعد والمتنقلة: تحسين استخدام التقنيات االفتراضية 2-1 الحصيلة

النسبة المئوية لموظفي  -أ-1-2
منظمة العمل الدولية القادرين 

على الوصول إلى برامج 
بطريقة  Office 365وبيانات 

 آمنة من أجهزتهم المحمولة

 دوات إعداد التقارير أ
 من خالل برنامجية 

Office 365 

)بحلول شهر  60%
 (2021آب/ أغسطس 

90% 100% 

مكاتب لالنسبة المئوية  -ب-1-2
ومكاتب منظمة العمل الدولية 

 االرتقاءالمستفيدة من المشاريع 
النطاق الترددي لتسهيل ب

الوصول إلى التقنيات السحابية 
 واإلنترنت

حصاءات بشأن عرض إ
 نطاق اإلنترنت لكل مكتب

62  ً  %50 %25 مكتبا

 األشخاص حول وتتمحور أمانا   أكثر خدمات لتقديم المعلوماتتحسين وظيفة إدارة تكنولوجيا : 3-1الحصيلة 

النسبة المئوية لموظفي  -أ-1-3
منظمة العمل الدولية الذين 

تذاكر مكتب الخدمة  يعدون
الخاصة بهم مرة واحدة على 

 األقل في السنة

سجيالت خدمة المساعدة ت
 في منظمة العمل الدولية

 %25 %10 غير متاح

النسبة المئوية لموظفي  -ب-1-3
الذين أعيد منظمة العمل الدولية 

تأهيلهم في تدريب التوعية بأمن 
 تكنولوجيا المعلومات

ظام التعلم عن بعد في ن
 منظمة العمل الدولية

 تاحمغير 

دورة التأهيل الجديدة 
 2022تبدأ في عام 

50% 90% 

 منظمة عمل دولية أكثر تعاونا  واستشرافا  وشفافية: 2النتيجة 

 تكنولوجيا المعلومات من أجل العمل ضمن فريق والتواصلتحسين منصات وخدمات : 1-2الحصيلة 

النسبة المئوية للموظفين  -أ-2-1
شاركون الملفات تالذين ي

ويعملون على المستندات 
ويستخدمون أدوات تعاونية 

 أخرى من خالل 
Microsoft Teams 

 لية إدارةآ
Microsoft Teams 

من مجموع  10%
موظفي منظمة العمل 
الدولية )آب/ أغسطس 

2021) 

من مجموع  80%
موظفي منظمة العمل 

 الدولية

من مجموع  100%
موظفي منظمة العمل 

 الدولية 

زيادة النسبة المئوية  -ب-2-1
السنوية في وصول الجمهور 
الخارجي إلى أحداث منظمة 

العمل الدولية المتاحة من خالل 
 المباشرةمنصة وسائل اإلعالم 

 التابعة لمنظمة العمل الدولية

 الخارجي الجمهور نفاذ Googleحليالت ت
  2021 عام في
 /الثاني كانون في يحدد)

 (2022 يناير

 %10زيادة بنسبة 
 سنوياً 

 %10زيادة بنسبة 
 سنوياً 
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 الخطوة  خط األساس وسائل التحقق المؤشر
 )بحلول نهاية 

 (2023عام 

 الهدف 
 )بحلول نهاية 

 (2025عام 

 تحسين منصات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل تحليل البيانات والمعارف: 2-2الحصيلة 

النسبة المئوية للسجالت  -أ-2-2
السجالت المخزنة في نظام إدارة 

 والمحفوظات

تقرير السجالت المؤرشفة 
في نظام إدارة السجالت 

 والمحفوظات

من الملفات  %10 غير متاح
الجديدة التي أعدتها 

 البشريةالموارد إدارة 

من الملفات  50%
الجديدة التي أعدتها 

الموارد إدارة 
 البشرية

النسبة المئوية لتقارير  -ب-2-2
المخزنة إلكترونياً  البعثات

 والمشتركة عبر المكتب

لكل رحلة يتم القيام بها، 
رحلة عن اليوجد تقرير 

 اً مخزن إلكتروني

 %100 %70 صفر في المائة

 وإعداد التقاريرالشفافية ضمان تحسين منصات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل : 3-2الحصيلة 

تواتر اإلبالغ اآللي  -أ-2-3
ونشر بيانات منظمة العمل 

مبادرة شفافية  الدولية في
 المساعدة الدولية

مبادرة شفافية وابة ب
 المساعدة الدولية

إعداد التقارير السنوية 
 ونشرها

 التقارير إعداد
 الشهرية

 إعداد على اإلبقاء
 الشهرية التقارير

 لموقعالنسبة المئوية  -ب-2-3
الويب العام لمنظمة العمل الدولية 

(www.ilo.org ) الممتثل
في  "AA" النفاذمعايير ل

 WCAGالتطبيقات 

قييم موقع اإلنترنت من ت
 جانب خبراء في مجال النفاذ

 %80 %15 صفر في المائة

 


