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

 مجلس اإلدارة
  2022، جنيف، آذار/ مارس 344الدورة 

 
 PFA قسم البرنامج والميزانية  واإلدارة

  جزء البرنامج والميزانية واإلدارة 
 2022شباط/ فبراير  23 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  الخامس  من  جدول  األعمال

   رفاستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعا
   على مستوى المنظمةواالبتكار  

 

تعليقات  المجلس اإلدارة مدعو إلى تقديم  استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعارف واالبتكار. و  وضعمعلومات عن    هذه الوثيقةوفر  ت 
 (. 28)انظر مشروع القرار في الفقرة  الستراتيجيةوضع الصيغة النهائية لمن أجل  اتاإلرشادو

 جميع األهداف االستراتيجية.  : الهدف االستراتيجي المعني

والنتيجة التمكينية    معارف موثوقة وشراكات بالغة التأثير من أجل النهوض بالعمل الالئقالنتيجة التمكينية ألف:    النتيجة الرئيسية المعنية:
 . ة العمل الدولي  منظمةفعال لموارد استخدام فعالة ودعم خدمات جيم:  

 ستدعم اإلجراءات التمكينية االبتكار في صياغة الحلول السياسية وإدخال تحسينات على إدارة المعارف.  : االنعكاسات السياسية

 ال توجد.  االنعكاسات القانونية:

     ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

 . بتفعيل االستراتيجية االبتكار والمعارف وحدة إدارة ستقوم   إجراء المتابعة المطلوب:

 .شؤون اإلدارة واإلصالحالمعني ب مكتب نائب المدير العام  الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.335/INS/9الوثيقة ؛ GB.341/PFA/1الوثيقة    الوثائق ذات الصلة:

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673449.pdf
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 دمة مق 

(  2021) 109الذي وافق عليه مؤتمر العمل الدولي في دورته   2023-2022 السنتين وضع البرنامج والميزانية لفترة .1
 اإلدارة واإلصالح.   حافظةالعمل الدولي، ضمن  مكتبدارة االبتكار والمعارف في بنداً من أجل إنشاء وحدة إ

أن   .2 البرنامج والميزانية  بإسناد الهدف من    وأوضح  المكتب،  المعارف واالبتكار على نطاق  الجديدة هو تحفيز  الوحدة 
 التالية:  المجاالتاألولوية إلى 

 ؛ رتعزيز ثقافة التعاون واالبتكا •

 ؛لبيانات والمضمونا  إدارة سينتح قيادة عملية •

 ؛ قيادة عملية تقاسم المعارف •

 ؛تطوير القدرات المؤسسية •

 . تسهيل صياغة وتنفيذ السياسات والمنتجات والخدمات االبتكارية •
  ( 2021لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس    341في الدورة  إجابته على أسئلة طرحت عليه    في معرض  ،وحدد المدير العام .3

 الوحدة المقترحة تحقيقها وهي كاآلتي:  تنشدثالثة أهداف  ،بشأن البرنامج والميزانيةأثناء مناقشة مقترحاته 
بأن تعالج منظمة العمل الدولية بطرق جديدة  مستقبل العمل    بشأن  مئويةالتلبية الطلبات الملحة الناجمة عن مبادرة   "1"

 ة الناشئة التي تفرضها التغييرات التحويلية في العمل. يوابتكارية المسائل الرئيس
مجلس الرؤساء    التي حددها  تلك  عتماد أفضل الممارسات المحددة ضمن النظام متعدد األطراف، بما في ذلكا "2"

التقييم رفيع  و وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدةو في منظومة األمم المتحدة التنفيذيين المعني بالتنسيق
 هج منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبحوث وإدارة المعارف.  استراتيجيات ونُ بشأن   2020لعام المستوى 

 إنجازات  ، ال سيما2012التي أطلقت عام  االستناد إلى اإلنجازات المحققة في عملية إصالح منظمة العمل الدولية   "3"
إلى  مليون دوالر أمريكي  80، والتي جرت فيها إعادة تخصيص قرابة 2015المنشأة عام  ألعمالاوحدة ابتكار 

 . الخطوط األماميةخدمات تنفيذ 

األعمال وفريق إدارة المعارف  وحدة ابتكار    لدى د القدرات الحالية  بأن  الوحدة الجديدة ستوح  حيط مجلس اإلدارة علماً  أُ   كما .4
 . 4وأربعة موظفين بدرجة ف  5ف واحد بدرجة   موظفمن  مكونة وأنها ستكون

الوحدة   .5 عمل  أنشطة    مرتبطاً وسيكون  يلي:  بجميع  بما  المتعلقة  التمكينية  النتائج  مع  بالكامل  ومتسقاً  تحسين المكتب 
المال مقابل  القيمة  لزيادة  التشغيلية  والنُهج  والنُظم  عالية  ؛  االستراتيجيات  عاملة  قوة  لتطوير  والنُظم  السياسات  تعزيز 

 . واالبتكار والتحسين المستمرالتغيير  علىتعزيز القدرة التنظيمية ؛ ومتحمسة ومتنوعة األداء

   المنظمة  مستوىعناصر استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعارف واالبتكار على 

استراتيجية    إعدادالمعايير التي يعمل المكتب حالياً في ظلها على    2023-2022  سنتينلفترة اليحدد البرنامج والميزانية   .6
بحلول نهاية شهر    ذه العمليةه  الوحدة ومن المتوقع أن تكتملتعيين أعضاء    على  عمليجري الوالمعارف واالبتكار.  

 . 2022مارس  آذار/ 
تنفيذ التغيرات  ينبغي أن يكون منظمة العمل الدولية  على مستوىاالبتكار  أن   مبدأاالستراتيجية إلى  إعدادوتستند عملية  .7

.  المكونة أو تجاوزهاالهيئات    حددتهامن تحقيق األهداف التي    تمكن المنظمةاإليجابية في اإلجراءات والمنهجيات التي  
المعارف والبيانات وتوليدها وتحليلها وتقاسمها بغية المضي قدماً بواليتها مستندة وينبغي أن تعمل المنظمة على جمع  

 من البينات. ممكنةأسس  أقوى  إلى
الواسعة   .8 التعاريف  هذه  اإلدارات    إلىوتشير  من  واسعة  طائفة  مشاركة  على  بشدة  سيعتمد  االستراتيجية  نجاح  أن  

إدارة االبتكار والمعارف مورداً  والموظفين.   الدولية    اتإدار  لجميعيمكن  مكرساً    داخلياً وستكون وحدة  العمل  منظمة 
والمعارف في المنظمة،   بإدارة االبتكارتحقيق التحسينات. وعوضاً عن "االستئثار"  في سبيل  االستعانة به    وموظفيها
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وي ملموسة.  إلى تحسينات  األفكار  أجل تحويل  والخبرات من  الدعم  الوحدة  لستوفر  العمل مكن  جميع موظفي منظمة 
التحسينات أو تطويرها   استهالل  المساهمة في،  مكان عملهمأو    الوظيفية  وظيفتهم أو درجتهمالدولية، بصرف النظر عن  

 أو تنفيذها. 
سي .9 الصدد،  هذا  البحوث تعيوفي  إدارات  مع  للغاية  وثيق  نحو  على  العمل  والمعارف  االبتكار  إدارة  وحدة  على  ن 

  كذلك   العملوظائف إدارة المعارف في المنظمة، و  تطوير  من أجل واإلحصاءات واالتصاالت في منظمة العمل الدولية  
. وسيكون اقدرهمل الجماعي وتممارسات إدارية تمك ن التعاون والعم  وجود  الموارد البشرية بغية ضمانتنمية  مع إدارة  

ات العامة وحافظة  السياس  حافظة  الواقعة ضمنفريق اإلدارة العليا مسؤوالً عن ضمان التنسيق بين الوحدة واإلدارات  
مع مكاتب منظمة العمل الدولية في مختلف األقاليم    األخيرةحافظة  ال، والتنسيق من خالل  الشراكاتو  ةيالميدان  العمليات
 دور حاسم في إدارة االبتكار والمعارف. ب تضطلعالتي 

وستسترشد عملية وضع االستراتيجية، التي ما زالت في مراحلها األولى، باالعتبارات التالية فيما يتعلق بالمجاالت ذات   .10
 تستفيد من المزيد من اإلرشاد من جانب مجلس اإلدارة.في البرنامج والميزانية وس الواردةاألولوية 

 ثقافة التعاون واالبتكار 

المنجز حتى اليوم في ظل استعراض عملية سير األعمال أن  موظفي منظمة العمل الدولية يمتلكون العديد  أظهر العمل   .11
نات على تنفيذ الخدمات وكفاءتها. ومن الضروري وجود بيئة  من أجل حل المشاكل وإدخال تحسيمن األفكار االبتكارية  

ضمانات  الالعنان ألفكارهم ومقترحاتهم بغية تحقيق هذه اإلمكانات. وبوجود    من إطالقتشجع الموظفين وتمكنهم مؤاتية  
ولن تتحقق أفضل النتائج من مبادرات .  االبتكار  إشعال جذوةوالفرصة من أجل    مجالالن  يالموظف  سيتاح أماممناسبة،  ال

 لمرة واحدة، بل من المشاركة المستمرة من أجل إنشاء نظام إيكولوجي داعم لالبتكار والتحسين.منفردة وتنفذ 
تشجع   .12 التي  البشرية  الموارد  وممارسات  سياسات  طريق  عن  ذلك  تعزيز  عليه.  ويمكن  وتكافئ  شأن  االبتكار  ومن 

أن توضح  التوصيفات ين  الوظيفية  المبذولللموظفين    بغيأنه  الجهود  في  يساهموا  أن  أو  المبادرات  يتخذوا  فيها.   ةأن 
من تبوء معاقبة ب عقولةالمخاطرة الم ثبيطار تقييم األداء المهني وعدم تفي إط هذه المساهمات تقدير مثلوبالمثل، ينبغي 
 . محاوالته بالفشل

  مجتمعات وتعزز وتدعم    شبكات العالقات  رتيس  واالتصاالت الداخلية المناسبة التي تظهر تجارب إيجابية  آليات    من شأنو .13
تساعد،  اتالممارس المنظمة.  أيضاً    أن  نطاق  على  واالبتكار  التعاون  ثقافة  تعميم  تجربة  على   وكانت 

 "month  ILO One Connect  "  للموظفين في شباط/ فبراير وآذار/    ثالثالمحادثات  ال  من ثم و  2022في شباط/ فبراير

 المجال. وجود إمكانات من أجل العمل في هذا إلى بالفعل قد أشارت  2022مارس 

 إدارة محّسنة للبيانات والمضمون 

  موظفو منظمة العمل الدولية   بعهاة الطريقة التي يتمر العديد من المشاريع العاعلى مدى السنوات العشر الماضية، غي   .14
للمنصات ومصادر  وتحديث  إنشاء  ى  رالبيانات. وجفي معالجة   ً واسع  مجاالً   تتناول،  بياناتمكرسة  المواضيع.    ا من 
حماية العمالة وظروف معايير العمل الدولية والتشريع واإلحصاءات و  :على وجه الخصوص ك المواضيع  وتتضمن تل

ومواضيع أخرى كثيرة. باإلضافة إلى    العمل وتفتيش العمل والعالقات الصناعية والحماية االجتماعية والعمل الجبري
المعارف وو  LABORDOCإضافية، مثل منصة    ةمشترك  قامت منصات،  األدواتهذه    من أجل التنمية   التعاونبوابة 

االحتياجات   بتلبيةالتابعة جميعها لمنظمة العمل الدولية    ونتائج العمل الالئقi-eval Discovery   لوحة متابعة االكتشافاتو

والمرن  لوصول السريع  اب  المتمثلةوالمعرب عنها من قبل الهيئات المكونة والموظفين والشركاء والجمهور،  المتكررة،  
تحليالت   بها  تسترشد  المعلومات والبيانات كي  البي  والجيدة    البياناتإلى  البيانات  نات.  القائمة على  بوابات  وقد زادت 

المذكورة االستفادة من معارف منظمة العمل الدولية وحددت عند تطبيقها ممارسات جيدة ومبادئ توجيهية    والمضمون
 .نحو مستدامعلى  إدارة البياناتمن أجل 

بالتطور وهناك مطالب جديدة آخذة في الظهور.  التكنولوجيا والعمليات  وتستمر احتياجات إدارة البيانات والمضمون و .15
ومن    . لمقر والمتخصصين في الميدانلمتخصصين في ا اتحسين إدارة البيانات والمضمون بين    ومن الضروري بمكان

الواسعة من أجل إدارة البيانات وضع وتنفيذ معايير منظمة العمل الدولية    االستمرار فيأجل تلبية تلك المطالب، ال بد من  
 والمضمون.

البيئة الحالية المتسمة بالتعقيد وانعدام اليقين تدعونا أيضاً إلى االستفادة من البيانات والمضمون بطرق جديدة وابتكارية، و .16
بسرعة    ندرك  وال بد لنا أن   المستقبل.  فياً موثوقاً  يدليالً توجيه  لم تعد  ربماجاوز االستنباط من البيانات الحالية التي  تت

تراعي    اليجب أأجل "طريقة االستجابة اآلن". و  من  ستعد كي ناألمور التي قد تحدث الحقاً"  األمور" و" "سبب حدوث  
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 الفكرة  ههذعن التحديات المستقبلية في عالم العمل. و  أن تنجمبل اآلثار المحتمل  ،  حسبوضعنا الحالي ف االستجابات اليوم  
تجديد التآزر   ابأنه  االذي عبر عنهوفي تقرير األمين العام لألمم المتحدة الذي يحمل عنوان "خطتنا المشتركة"،   ةمتأصل

 اتخاذاليوم  ، كي يتسنى لنا  يةلالمستقبألجيال  افي إسماع صوت    افياستشروهو يقر بدور  بين الناس واألجيال القادمة.  
على إعداد موارد تزود  قد بدأ العمل  المكتب    وكان.  يفاً مع عالم الغدأكثر تكد وعادلة وأكثر قدرة على الصموقرارات  

ً هذه الطرق    من شأن. وواستشرافيةالموظفين بطرق مستقبلية   على فهم االنعكاسات العملية من البرنامج   أن تساعدنا جميعا
 . نصبو إليهاإلنسان وأن تساعد على رسم معالم مستقبل العمل الذي المتمحور حول 

 تقاسم المعارف 

ال بد لها   ومع ذلك،. دستورها  كما ورد فيبر تقاسم المعارف نشاطاً أساسياً من أنشطة منظمة العمل الدولية، لطالما اعتُ  .17
المختلفة:  االإيالء    من األنشطة  مستويات  في  المعارف  تقاسم  بدمج  اليوهتمام  وال  مية؛ ورشاألنشطة   فعاليات؛العمل 

ً   مستوىعلى  البرامج  المشاريع و . وهناك تقنيات مختلفة لتقاسم المعارف موجهة إلى تلك المستويات المختلفة أوسع نطاقا
   ويمكن أن تدعمها طائفة من الحلول التكنولوجية حسب مقتضى الحال.

سواء عن طريق وفعالية منظمة العمل الدولية.    ضمان بالنسبة إلىويعد  البعد غير المنظم لتقاسم المعارف حاسماً أيضاً   .18
عمل  أماكن    في  فترات االستراحة لتناول القهوة عند العملاجتماعات مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي أم عن طريق  

 إيالء الرعاية واالهتمام بغية ضمان تناغم أنشطة تقاسم المعارف المنظمة وغير المنظمة.من الضروري  مشتركة، 
الحد من تكرار الجهود، بالتوازي مع االستفادة من التجارب    شكل أفضل فوائد عديدة: بتقاسم المعارف واستخدامها  لو .19

؛ تحفيز إعداد مشاريع ومنتجات وخدمات جديدة، ومراعاة األفكار والنُهج الجديدة ومبادرات االبتكار  السابقة ذات الصلة 
عن طريق تبادالت    هامجنابرتنفيذ  في أنشطة منظمة العمل الدولية وتحفيز المساهمة والمشاركة  والمبادرات األخرى؛  

، ال سيما الفعالياتنشطة؛ االستحواذ على اهتمام وسائل اإلعالم واستدامته عن طريق تقاسم المعارف أثناء  المعارف ال
المشورة السياسية لمنظمة العمل   وضعالمتعلقة بإطالق المنتجات والخدمات واأليام السنوية المخصصة وغيرها؛    تلك

مواجهة المنافسين ذوي األولويات المختلفة؛ زيادة االستفادة من البحوث عن طريق    يمك نها منالدولية في موضع جيد  
بالتالي زيادة تأثير المشورة السياسية لمنظمة العمل الدولية وبرنامجها ومواقفها وقيمها األساسية على  تقاسم المعارف و

 الم العمل. قضايا ع
أن يعمل موظفو منظمة العمل الدولية على استدامة وتحديث آليات تقاسم المعارف، ال سيما في بيئات  وتبرز الحاجة إلى   .20

معينة متعباً منصات  من خالل  لكتروني أو  إليكون تقاسم المعارف عن طريق البريد ا  وقدوالمختلطة.    عدعن بُ العمل  
إلى طرق عمل جديدة   تستندبديلة،    دى منظمة العمل الدولية حلول. ولالكثير من الوقتاالجتماعات    يمكن أن تستنفذو

تقاء بها على نطاق أوسع وتكييفها مع  رالشبكات والعمل الجماعي. غير أنه البد من تطوير هذه الطرق واال  تستخدم
والجهات الفاعلة    أعطت دافعاً هاماً للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  19-مختلف السياقات. كما أن  جائحة كوفيد

يمكن لمشاركة الهيئات المكونة   ،ألدوات والمنصات الرقمية. وباتخاذ تدابير مناسبةل  استخدامهااألخرى من أجل زيادة  
 تزايدة أن تفضي أيضاً إلى تحسين تقاسم المعارف.الم

 القدرات المؤسسية 

،  2019المؤسسية، التي اعتمدها مجلس اإلدارة في آذار/ مارس    تنمية القدرات  بشأنستراتيجية منظمة العمل الدولية  ا  إن   .21
تطبيق هذا على دور االبتكار في تحفيز تنمية قدرات الهيئات المكونة وموظفي منظمة العمل الدولية أيضاً. ويمكن  تشدد  

 جديدة في تقنيات التعلم.  المنهجيات الالتحليلية الجديدة و ظوراتوالمناستخدام التكنولوجيا الحديثة  المبدأ على 
الذي يقدم    بشدة في برنامج االبتكار التعليمي لديهتورينو الذي استثمر    في مركزحرز تقدم كبير في هذا الصدد  وقد أُ  .22

تعليمية   كبيراً    شاملةحلوالً  الجهود زخماً  اكتسبت هذه  المكونة والموظفين. وقد  الهيئات  تك  عندإلى  المركيما  مع   زف 
بالنسبة   أساسي  ضطلع عملية االنتقال بدوروست  .19-عد أثناء جائحة كوفيداالنتقال من التعلم في الموقع إلى التعلم عن بُ 

 . تورينو مركز  إلى عملية اإلصالح الجارية في
  طرق   علىال بد أن يدعمها تدريب وتوجيه أثناء العمل  و   ،وستكون االستراتيجية قادرة على االستفادة من هذه التطورات .23

التمرين  تصميم والتخطيط وحل المشاكل وتطوير الفرق. وفي مجال إدارة المعارف، يمكن تطبيق التدريب والتوجيه وال
من أجل توقع التغيرات   استشرافيةالممارسات وبغية تطبيق تقنيات    ومجتمعات بغية تحسين التعاون عن طريق شبكات  

 لمستقبلية والتجهز لها.ا
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قدراتها المؤسسية، أن ترسي شراكات خارجية وتعززها، بما في    تطوير  إلى جانبوسيتعين على منظمة العمل الدولية،   .24
  ظمة العمل الدولية منتها  كتسباالتي  الخبرة  ومع فرق وشبكات االبتكار الجاري إعدادها في منظومة األمم المتحدة.  ذلك  

من تنمية قدراتها الداخلية،    هاقد مكنت  ،احل األولى من برنامج تحسين األعمالخارجيين في المرمستشارين  من العمل مع  
 .التي تعود بها هذه الشراكات على المنظمة المنفعةعلى   وهذا خير مثال

 سياسات ومنتجات وخدمات ابتكارية 

العمل    حثي .25 الدولية من أجل مستقبل  العمل  الدوليةإعالن مئوية منظمة  العمل  وخبراتها  قدراتها    ألن تستخدم  منظمة 
من أجل زيادة تعزيز مشورتها السياسية القائمة على البينات. وفي سياق التغير السريع اإلحصائية والبحثية والمعرفية  

تقديم طريقة  ، فيما يتعلق بالمضمون وهج الحالية وتكييفها، تبرز الحاجة إلى تفكير ابتكاري في النُ الذي يشهده عالم العمل
 راسخة وقابلة للتوسيع إلى الهيئات المكونة. على السواء، من أجل تقديم خدمات مالئمة و الخدمات

وحدة إدارة   ستقوم  وتقديم الخدمات،  العامة  السياسة  في مجالقدرات منظمة العمل الدولية    تحقيقاً لهذا الغرض وتحسينو .26
 مروراً بالسياسةو  البحوثبدءاً من    -ى طول سلسلة إنتاج الخدمات  دعم جميع اإلدارات المعنية علباالبتكار والمعارف  

دمج أنشطة الوحدة على نحو وثيق    ضرورةأكثر على  التدريب والتوعية. وهذا ما يشدد  ذ أنشطة  تنفيوصوالً إلى  و  العامة
 . جوانب عمل منظمة العمل الدوليةفي جميع 

  الخطوات القادمة 

اإلرشاد .27 إلى  قدمهتال  اتاستناداً  إعداد    اي  المكتب  سيواصل  الجارية،  الداخلية  المشاورات  وإلى  اإلدارة  وتنفيذ مجلس 
إلى مجلس    مرحليالمنظمة. ويمكن تقديم تقرير    مستوىاستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن المعارف واالبتكار على  

 (. 2022 )تشرين الثاني/ نوفمبر 346اإلدارة في دورته 

 مشروع القرار 

 االستراتيجية وطلب من المدير العام أن يقوم يما يلي:  بوضع أحاط مجلس اإلدارة علماً  .28
 ؛ وضع الصيغة النهائية لالستراتيجيةعند  اآلراء التي عبر عنها مجلس اإلدارة راعاةم (أ)
 (. 2022)تشرين الثاني/ نوفمبر   346إلى دورته المرحلي تقرير التقديم  ( ب)
 


