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 تنفيذي موجز  
 المتحدةإدارة المعارف في منظومة األمم   
  JIU/REP/2016/10 

 المعارف: رصيد استراتيجي لمنظومة األمم المتحدة  
يستند استعراض إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة إىل اقتناع مؤداه أن املعاارف   

رصاااايدا أساسااااِّ ق ااااااايمم يف مؤسسااااات منظومااااة األماااام املتحاااادة وأف اااا  مياااازة نساااابية تتساااام  ااااا 
ا  حامس ستددا  الفعا  لمععارف يف املؤسسات ويف املنظومة كك  عاما  املنظومة. ويشّك  اال

 يف حتقيق أهداف املنظومة.
فاملعارف يف األمم املتحدة رصيد معنوي ومادي يف الوقت ذاتا،، وهاِّ واقاش تشا يمِّ  

املولماد . وت طمش منظومة األمام املتحادة بادور وحمددا  ا  عاما  عن كوهنا مورد وتطمش دائم، ف ا  
واحملّفاز لنااوع  اا  ماان املعاارف، معااارف أساسااوا القفايم. واملعااارف هاِّ مااا يتاي  التعاااون بااني 

يف كثاااري مااان الااااالت الشاااديدة  - بصااارف النظااار عااان حععواااا وموقعواااا -الااادو  األع اااا  
 التعقيد والتنوع. وُتكتسب املعارف من الدروس املستدمصة ومن األفكار واملفاهيم اجلديدة.

 من االستعراض غرضال  
يتعث  ال رض الرئيسِّ لاستعراض يف حتديد أف   املعارسات اليت يتعني النظر فيواا  

ملااوارد واحتياجااات كاا  منظعااة. وماان هااذا املنظااور، يشااع  النطااا  ا  وم اااها ا وتكييفوااا وفقاا
املعاارف، إذ يعارض التقريار حالااة املتواضاش ذاذا التقريار ععمياة  هاِّ يف حاد ذا اا جاز  مان إدارة 

 يف منظومة األمم املتحدة. املبادرات واخلربات املوجودة أصا  
جديدة فيعا يتص  بالتوصيات اليت ُقدمت عما  ا  ويوصِّ املفتش حبمو  ويقرتح نُاُوع 

الصاادر بشا ن نفاس املوضاوع، وهاِّ توصايات    JIU/REP/2007/6نطا  املنظوماة يف التقريار 
بتعرياف مشارتإل ادارة املعاارف لُيساتدد  يف  ياش ا  جتد بعد طريقوا إىل التنفيذ. ويوصِّ أي ا

مؤسسات منظومة األمم املتحدة ومبععوعة دنيا من املبادئ التوجيوية األساسية ملسااعدة كا  
 مؤسسة يف رسم اسرتاتيعيتوا اخلاصة ادارة املعارف.

 لم يكتملالمعارف في منظومة األمم المتحدة: عمل  إدارة  
لطريقاااااة  ومتواصاااااا  ا  مساااااتعر ا  ، تقييعااااااسااااارتاتيعيا  ا  تتطماااااب املعاااااارف، بوصااااافوا ماااااورد 

اساتدداموا باالعتعاااد عماا  إدارة فعالااة ومنتعااة ل اعان بمو وااا املسااتو  األمثاا . وتبقاا  إدارة 
ماااام املتحاااادة يف سااااعيوا إىل تطااااوير املعاااااارف تواجواااا، مؤسسااااات منظومااااة األا  املعااااارف حتاااادي

 وتنظيعوا وتقامسوا ودجموا عم  حنو منوعِّ وفعا  لتحقيق أهداف شاممة لعدة جماالت.
وياحظ أن إدارة املعارف   تصب  بعد أولوية اسارتاتيعية يف  ياش مؤسساات منظوماة  

األمااام املتحااادة، وأنااا، ال وجاااود ملعارساااات مشااارتكة مقبولاااة أو متقامساااة يف املنظوماااة ككااا . وماااش 
ذلاا ، توجااد اارسااات شاااممة وجمربااة يف بعااث املنظعااات، مثاا  برنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ، 

يااااة لمطاقااااة الذريااااة، والصااااندو  الاااادويل لمتنعيااااة الزراعيااااة، ومنظعااااة الععاااا  الدوليااااة، والوكالااااة الدول
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مااان الواقاااش الععماااِّ ذاااذه املنظعاااات. وُتكيّاااف اسااارتاتيعيات إدارة  تشاااّك  إدارة املعاااارف جاااز ا   إذ
 املعارف القائعة وتُعاد صيا توا باستعرار يف ضو  الدروس املستفادة من تنفيذها.

 مفاهيمية توضيحات  
يت اااعن الفصااا  املتعماااق باخلمفياااة املفاهيعياااة توضااايحات لمعفااااهيم األساساااية، مثااا   

البياناااات واملعموماااات واملعاااارف. واسُتدمصااات مااان االسااارتاتيعيات القائعاااة طائفاااة واساااعة مااان 
التعاريف ملفوو  املعاارف وإدارة املعاارف، الايت تارتبال بوالياات حماددة، وهاِّ تعااريف  كان أن 

 تفيد منظعات أ ر .
مان األمثماة، جتععواا قواسام مشارتكة ا  وجيواا  وُتشّك  اسرتاتيعيات إدارة املعاارف متنا 

عديادة ر ام تناوع الساياقات الايت تساتدد  فيواا. وأعبات اساتعراض الانموئ املفاهيعياة ملنظعااات 
شااان أن عاااد  اسااااتددا  مصاااطمحات موحاااادة لااايس عقبااااة حقيقياااة أمااااا  تاااو ِّ نُاُواااائ ادارة 

 سا  واالنسعا  عم  نطا  املنظومة، شريطة وجود رؤية ناظعة.املعارف متسعة باالت

 إطار للتأهب في مجال إدارة المعارف  
ا  لتقياايم الت هااب يف جمااا  إدارة املعااارف، اسااتنادا  خمصصااا  اسااتدد  االسااتعراض إطااار  

 إىل مخسة معايري: 
وجااااود وعيقااااة اساااارتاتيعية و أو سياساااااتية و أو مبااااادئ توجيويااااة ترمااااِّ إىل  )أ( 

 تعريف إدارة املعارف وإضفا  الطابش املؤسسِّ عميوا وتفعيموا؛ 
تكاماا  هااذه الوعااائق أو تساااوقوا مااش اساارتاتيعيات و طااال ععاا  أ اار  أو  )ب( 

 ارتباطوا  ا من الناحية الربناجمية؛ 
وا تصاصاات حماددة ذات صامة باةدارة املعاارف ااسناد الصري  ملسؤوليات  )ج( 

 إىل وحدات خمتمفة ومديرين وموظفني متعددين؛ 
وجااااود سياسااااات ترمااااِّ إىل تعزيااااز ااشااااراإل االسااااتباقِّ لمعااااوظفني يف إدارة  )د( 
 املعارف؛ 
 وجود ت عري إجيايب مباشر أو  ري مباشر يعزز كفا ة ععميات املنظعة. )ه( 

 استراتيجيةالحاجة إلى رؤية   
 مااا االسااتعراض إىل أن العنصاار املشاارتإل الرئيسااِّ اطااار الت هااب هااو وجااود رؤيااة  

ادارة املعااارف، بصاارف النظاار عاان الشااك  الااذي تتدااذه هااذه الرؤيااة. فاابعث املنظعااات قااد 
اعتعااادت بالفعااا  اسااارتاتيعيات ادارة املعاااارف ووضاااعت، باتبااااع مساااارات خمتمفاااة، العناصااار 

عاااااارف عمااااا  املساااااتو  املفااااااهيعِّ أو التشااااا يمِّ. وحيثعاااااا ُوجااااادت هاااااذه األساساااااية ادارة امل
االساارتاتيعيات فوااِّ تت ااعن، باادرجات متفاوتااة، سياسااات وتاادابري تعااا  عناصاار أ اار  ماان 

 إطار الت هب.
ويف الوقاااااات اياضاااااار، يوجااااااد يف منظومااااااة األماااااام املتحاااااادة ككاااااا  مااااااا يكفااااااِّ ماااااان  

لاااااااازمن والوجاهااااااااة. ووضااااااااعت هااااااااذه اساااااااارتاتيعيات إدارة املعااااااااارف الاااااااايت اجتااااااااازت ا تبااااااااار ا
االساارتاتيعيات منظعاااتا لااديوا هياكاا  مؤسسااية معقاادة عماا  صااعيد املقاار وعماا  الصااعيدين 
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ااقميعِّ والوطين، اا يعين أن املنظعات األ ر   كن أن تساتموم أو تساتفيد منواا يف إعاداد 
يناساب الوالياات  االسرتاتيعيات اخلاصة  اا، ماا دا  أن نطاقواا وحمتواهاا قاابان لمتكيياف مباا

احملددة ملدتمف املنظعات. وتوجد املوارد الفكرية الازمة لوضش اسرتاتيعيات إدارة املعارف يف 
  يش املنظعات، سوا  يف املقرات أو امليدان.

 إدارة المعارف تأثيرقياس   
  يكااااان القصاااااد مااااان االساااااتعراض فااااارض  اااااوذج بعينااااا،، وإ اااااا تقاااااد  أمثماااااة ودعاااااوة  

منظومااة األماام املتحاادة إىل وضااش وتنفيااذ اساارتاتيعيات وسياسااات ادارة املعااارف مؤسسااات 
لسياساااات ا  إىل املعارساااات املوجاااودة يف منظوماااة األمااام املتحااادة. وماااش ذلااا ، فدافاااا  اساااتناد

أ ااار   كااان تربيرهاااا بوفاااورات نقدياااة واضاااحة وقابماااة لمقيااااس، يظااا  ايسااااب الكعاااِّ لمقيعاااة 
ا  كبااري ا   أكثاار صااعوبة. ومثاا  مساا لة قياااس تاا عري إدارة املعااارف حتااديا  امل ااافة ادارة املعااارف أماار 

 يُطرح يف سيا  تصعيم وتنفيذ اسرتاتيعيات وسياسات إدارة املعارف.
وتتسم مزايا إدارة املعارف يف اآلن ذات، بكوهنا بعيدة املاد  وصاعبة القيااس. فعاش أن  

ت واملااوارد البشاارية، فةناا، ال ساابي  إىل إدارة املعااارف تسااع  مبنااش حاادوا هاادر يف املااا  والوقاا
و يُتكبّاااد مااان تكمفاااة يف قياااس ماااا ُمناااش حدوعااا،. ومااان الصاااعب قيااااس مااا ُيسااات ر  مااان وقااات أ

، أو اساااااتددا  املعموماااااات الصاااااحيحة، أو إعاااااادة إنتاااااج معرفاااااة موجاااااودة أصاااااا  البحااااث عااااان 
دون تقييم إمكانياة  من معمومات حمدَّعة، أو االستثعار يف التكنولوجيا معمومات متعاوزة بدال  

إسااواموا يف إتاحااة املعااارف وتيسااري الوصااو  إليوااا. وقااد يسااو  كشااف فاار  إنفااا  األمااوا ، 
. وال تتحقق مزايا إدارة املعاارف بصاورة مباشارة لكن اافرا  يف إنفا  الوقت يكاد ُيرتإل جانبا  

ات بف ا  أو بني عشية وضحاها. وما يتحقق يف كثري من األحيان من جتنب لأل طا  ووفاور 
ا  أمااور تظاا   ااري مرئيااة ععميااو إعااادة اسااتدداموا عماا  حنااو أف اا  اسااتددا  املعااارف القائعااة أ

 من منظور حماسيب.

 الناجمة عن تجاهل احتياجات إدارة المعارف السلبيةالنتائج   
قاد يكااون ماان األسااو  حتديااد وإباراز خماااطر عااد  اعتعاااد اساارتاتيعية ادارة املعااارف.  

ساايا  املقااابات الاايت أجراهااا املفااتش مااش مااديرين واثمااني لرابطااات املااوظفني  وقااد ُحااّددت يف
ازدواجية جواود  بعث النتائئ السمبية النا ة عن جتاه  احتياجات إدارة املعارف، ومنوا مثا  

وأنشاااطة املاااوظفني العااااممني يف مياااادين متعاعماااة؛ وعاااد  اتساااا  الااانامُوئ أو الفوااام فيعاااا يتصااا  
حااد؛ وعاد  إدراإل الصااورة الكامماة لتحااد سياسااو معاانّي؛ وإضااعة معااارف مبعاا  سياسااو وا

ودرايااااااة عنااااااد م ااااااادرة مااااااوظفني ذوي  ااااااربة املنظعااااااة؛ وضااااااعف تقاساااااام أف اااااا  املعارسااااااات 
واالبتكارات؛ وانعدا  العع  التعاوين املشرتإل بني اادارات أو الوكاالت؛ وعد  حتديد  سائر 

 الوقت واملوارد.

 ةإعادة اختراع العجل  
يف ساايا  يفاايث التكاااليف إىل  -سااوا  كاناات كباارية أو صاا رية  -حتتاااج املنظعااات  

أن تعع  باستعرار عم  حتسني أسمو ا يف ااحاطة برأمساذاا الفكاري وتقامسا، وإععالا، يف كا  
اادارات والوحاادات والقطاعااات والوظااائف سااوا  يف املقاارات أو املياادان. وهااذا التحسااني أماار 
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منوعية يف ك  مكان عرب منظومة األمم املتحدة. ويبدو أن بعث املنظعاات حيدا بصورة  ال
من ذل  بتحع  عب   ال تزا   ري قادرة عم  اخلروج من قوقعة وظيفية مكمفة، مكتفية بدال  

. فكثااارة اخلفزاناااات الرقعياااة  اااري االزدواجياااات وإعاااادة ا ااارتاع الععماااة عمااا  حناااو يكمفواااا  الياااا  
يف قاادرة املااوظفني ومتدااذي القاارار ا  مااا تااؤعر ساامبيا  صااو  إليوااا كثااري املنسااقة أو الاايت يصااعب الو 

 عن ت عريها يف التكمفة اا الية لمعحتو . عم  العثور بسرعة عم  احملتو  املطموب، ف ا  

 : أهمية متنامية كأداة ضرورية للقيادةالمعارفإدارة   
فائااااد ا عماااا  الرؤسااااا  ال تقتصاااار ا   كاااان ادارة املعااااارف أن تكااااون أداة قّيعااااة جااااد 

إىل هيئاات اادارة. وتسااعد إدارة املعاارف عما  ا  التنفيذيني لمعنظعات فحسب با  متاد أي ا
توصاايف مااا تعرفاا، املنظعااة وعماا  ااحاطااة باا،، وحتديااد مكااان هااذه املعرفااة وشااكموا، ودرجااة 

ناسااب. تنظاايم الوصااو  إليوااا، وأف اا  السااب  ايصاااذا إىل األشاادا  املناساابني يف الوقاات امل
وتفيااد إدارة املعااارف املنظعااات يف الااتعّمم ماان اا فاقااات والنعاحااات السااابقة، وإعااادة نشاار 
واساااتددا  األرصااادة املعرفياااة القائعاااة، وتساااوية املشااااك  املطروحاااة أو ااتياااان حبماااو  مبتكااارة، 
وتعزيااز الكفااا ات املناساابة وتنعيتوااا، وحتااديث املعااارف املتعاااوزة وحااذفوا، والت كااد ماان عااد  

 إضاعة املعارف والكفا ات.

منظومة األمم المتحدة نفسها كيانات "قائمة على المعرفة"، رغمم  مؤسساتتعتبر معظم   
 أنها ال تركز إال على المعارف الصريحة والقابلة للقياس الكمي

مااؤداه أن املعااارف هااِّ القااوة الرئيسااية ا  مثااة يف الوقاات الااراهن رأي يكاااد يكااون توافقياا 
رة املنظعااااات اخلاصااااة والعامااااة عماااا  الععاااا  بكفااااا ة وحُتركوااااا يف هااااذا االجتاااااه الاااايت حتاااادد قااااد

باالعتعاد عما  ميز اا النسابية يف بيئاة شاديدة التناافس. وماش ذلا ، يبقا  ااشاكا  القاائم أن 
العديد من املاديرين واملونياني  يماون إىل الرتكياز عما  املعاارف الصارحية والقابماة لمقيااس الكعاِّ 

ماان الاانمظم ا  شااّك  الااّنظم اجلياادة ادارة املعمومااات واحملفوظااات واملسااتندات جااز فقااال. وبينعااا تُ 
الفعالة ادارة املعارف، ليس مثاة انشا ا  متواصا  مباا يتدما  الععمياات مان إضااعة لمععاارف، 

مراقبة ا  مبا فيوا املعارف الصرحية، من مرحمة استحداعوا إىل مرحمة استدداموا. وال توجد أي 
ليف التكرار املتصمة بذل . وعاوة عم  ذل ، تتسم السياساات القائعاة ب هناا  اري  رمسية لتكا

كافياااة لمحفااااا عمااا  املعاااارف ال اااعنية املرتبطاااة بااااملوارد البشااارية، الااايت تعااارف أشاااكا  خمتمفاااة 
 ايراإل. من

 في حدود الموارد المتاحة المعارفإدارة   
و أن إدارة املعاااارف  كااان أن االفااارتاض األساساااِّ الاااذي يقاااو  عميااا، هاااذا التقريااار هااا 

حُتسَّاان يف حاادود املااوارد املتاحااة. ودون إ فااا  احتعااا  وجااود حاجااة إىل اسااتثعار مااوارد ماليااة 
لدور املوارد البشرية بوصفوا العام  املويعن ا   اصا  يف إدارة املعارف، أوىل االستعراض اهتعام

مثعاارة كامنااة  كاان تفعيموااا اضاافا  يف ععميااات إدارة املعااارف. ويعتقااد املفااتش أن مثااة حمقااة 
عما  النحاو الكاايف يف كا  منظعاة ويف ا  القيعة عم  املعارف واملوارد البشرية  ري املست مة حاليا

املنظومااة ككاا . وال تقااو  اادارة الفعالااة لمععااارف عماا  التكنولوجيااا فحسااب، باا  تتوقااف يف 
 املقا  األو  عم  املوارد البشرية واادارية لمعنظعة.
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ععمية تشاركية ععاُدها األساسِّ املوقف الشدصِّ  -بامتياز  -وإدارة املعارف هِّ  
االسااتباقِّ لمعاااممني ماان ذوي املعرفااة. ومااش أن ااجاارا ات الرمسيااة شاار  ال  اا  عناا،، فباادون 
مشااااركة مدركاااة ووعاااِّ مااان جاناااب املاااوظفني، لااان حيقاااق نظاااا  إدارة املعاااارف النتاااائئ املتوقعاااة. 

بادئ التوجيوية واألطر املواتية أيمية حامسة يف حتفيز مشاركة املوظفني يف وتكتسِّ القرارات وامل
 توليد املعارف وتقامسوا واستدداموا.

وعاااااوة عماااا  ذلاااا ، فعناااادما تفتقاااار املنظعااااات إىل سياسااااات ترمااااِّ إىل حفااااظ الااااذاكرة  
واملؤسسااية، ُ ثاا  املؤسسااية الاايت اكتساابوا موظفوهااا عماا  مااد  ساانوات طويمااة ماان املعارسااة الفرديااة 

لقيعة التا عري البشاري يف املاوارد املعرفياة. وأقار معظام املدااط بني ا  فقدان هذه املعارف ال عنية  ف 
 يف هذا الصدد.ا  الذين أُجريت معوم مقابات أعنا  االستعراض ب ن مثة  سائر وهدر 

د وتنفياااذ وبّينااات دراساااة استقصاااائية بشااا ن تصاااور املاااوظفني ادارة املعاااارف أن اعتعاااا 
اسااارتاتيعيات إدارة املعاااارف واارساااا ا حيظياااان بااادعم قاااوي واستحساااان واساااش يف مؤسساااات 

 منظومة األمم املتحدة.

 2030إدارة المعارف في سياق خطة التنمية المستدامة لعام   
يف تنفيااااذ ا  هامااااا   مااااا االسااااتعراض إىل أن إدارة املعااااارف ماااان شاااا هنا أن تكااااون إسااااوام 

. فاملعاارف  كنواا يف ٢٠٣٠والتعاوين الذي تقو  عميا،  طاة التنعياة املساتدامة لعاا  النوئ الشام  
يف التكاما  يف ا  واقش األمر أن تكسر حواجز التقوقش وأن تكون بصورة طبيعية أكثر العواما  إساوام
 .٢٠٣٠املنظومة كك  وعم  صعيد  يش أصحاب املصمحة يف سيا  تنفيذ  طة عا  

ساات يف رأي املاااحنني ومتمقااِّ املساااعدة اا ائيااة جماارد وساايال نزياا، واألماام املتحاادة لي 
وميسمر لألمور. ب  إهنا حمفمز وناشار لمععاارف. و كان اساتددا  إدارة املعاارف كا داة لتشاعيش 
التعاون بني اادارات وعم  نطا  املنظومة وفيعاا باني أصاحاب املصامحة املتعاددين. ويت اعن 

ارساااات اجلياادة واملباااادرات يف جماااا  إدارة املعااارف، الااايت  كااان هااذا التقريااار معمومااات عااان املع
استدداموا لتحسني الوصو  إىل املعارف ولاااّم شتات املد ات املقدمة من خمتمف أصحاب 

 املصمحة املشاركني يف أنشطة التنعية املستدامة.

 اتخاذها ينبغياإلجراءات التي   
عِّ التوصيات هيك  إطار الت هب و دف إىل تعزيز دور إدارة املعاارف يف  دماة ترا 
 .٢٠٣٠ طة عا  
 و كن تصنيف التوصيات بنا  عم  هدفوا الرئيسِّ وفق ما يمِّ: 

 إىل املعارسااااااات القائعااااااة ا  سااااااد ع اااااارات إدارة املعااااااارف يف املنظومااااااة ككاااااا ، اسااااااتناد
 (؛ ٢و 1)التوصيتان 

  تعزيز قيعة املوارد البشرية واملعاارف الايت يكتسابوا املوظفاون يف منظعاا م )التوصايتان
 (؛٤و ٣

  حتفيااز املبااادرات املشاارتكة يف املنظومااة ككاا ، بصااورة عامااة، ويف الساايا  احملاادد خلطااة
 (.٧و ٦و ٥)التوصيات  ٢٠٣٠التنعية املستدامة لعا  
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فتوجواااان إىل األماااني  ٥و ٢لتوصااايتان إىل اجلععياااة العاماااة، أماااا ا ٧وتوجااا، التوصاااية  
 ٦و ٤و ٣و 1العااا ، بصاافت، رئاايس األمانااة العامااة لألماام املتحاادة، يف حااني توجاا، التوصاايات 

إىل الرؤسااااا  التنفيااااذيني ملؤسسااااات منظومااااة األماااام املتحاااادة. وعنااااد االقت ااااا ، قااااد  املفااااتش 
 املنظعات. توصيات بش ن ااجرا ات الاز  اياذها فيعا يتعمق باحتياجات وموارد

 التوصيات  
 1التوصية 
التنفيمممممليين لمؤسسمممممات منظوممممممة األممممممم المتحمممممدة أ  ي مممممعوا  للرؤسممممماءينبغمممممي  

استراتيجيات وسياسات إلدارة المعمارف تتماىمى ممال واليمة وأهمداف وغايمات مؤسسمات 
، إ  كمانوا لمم يفعلموا المبعم بعمدب وينبغمي أ  تسمتند 201٨كل منهم بحلمول نهايمة عمام 

راتيجيات إلمممى تقيممميم الحتياجمممات إدارة المعمممارف فمممي الوقممم  المممراهن وفمممي هممملال االسمممت
 المستقبل وأ  تت من تدابير للتنفيلب

 2التوصية 
ينبغممي ليمممين العممام أ  ي ممال، بالتشمماور مممال فريمما اإلدارة العليمما، مجموعممة دنيمما  

حممدة، علممى األقممل مممن المبمماده التوجيهيممة إلدارة المعممارف فممي األمانممة العامممة ليمممم المت
إلمممى أف مممل الممارسمممات والتجمممار  فمممي اإلدارات وكممملل  فمممي صمممناديا األممممم ًا اسمممتناد

المتحممدة وبرامجهمما ووكاالتهمما المتخصصممة، وفممي الوكالممة الدوليممة للطاقممة اللريممة، بحلممول 
 ب201٨نهاية 

 3التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيليين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، إ  كانوا لم يفعلوا  

البعم بعد، أ  يّتخلوا تدابير تدرّجية تهدف إلى إدماج مهارات إدارة المعارف وقمدرات 
تقاسمممم المعمممارف فمممي أنظممممة تقيممميم أداء ممممولفيهم وخطمممف عملهمممم السمممنوية وتوصممميفات 

 ب2020ولائفهم وكفاءاتهم األساسية المعتمدة في المؤسسة، بحلول نهاية عام 
                   4التوصية 
 واللرؤساء التنفيليين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، إ  كانوا لم يفعل ينبغي 

المممبعم بعمممد، أ  ي مممعوا قواعمممد وإجمممراءات السمممتبقاء معمممارف الممممولفين المتقاعمممدين أو 
المنتقلمممين أو المغمممادرين ونقمممل تلممم  المعمممارف، كجمممزء ممممن عمليمممات التخطممميف لتعاقمممب 

 المولفين في المنظماتب
 5التوصية 
ممممين العمممام أ  يتخمممل تمممدابير تكفمممل التعزيمممز األم مممل إلمكانيمممات مركمممز ينبغمممي لي 

المعارف للتنمية المستدامة التابال لكلية مولفي منظومة األمم المتحدة عن طريا جملمة 
أمور منها أ  يُطلب إلى معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، ومعهد األمم المتحمدة 

المتحدة، ومركز المعمارف للتنميمة المسمتدامة  لبحوث التنمية االجتماعية، وجامعة األمم
التمممابال لكليمممة ممممولفي منظوممممة األممممم المتحمممدة االضمممطبع علمممى نحمممو مشمممتر  بتصمممميم 
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وتنفيممل بممرامج تدريبيممة بشممأ  إدارة المعممارف تناسممب المبمماده الشمممولية التممي تقمموم عليهمما 
يبيمة، علمى نحمو ب وينبغي أ  تعزع هلال البرامج التدر 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

متكامممممل، إدارة المعممممارف المنتعجممممة والمعممممّدة لبسممممتخدام مممممن جانممممب جميممممال أصممممحا  
 بهاب المصلحة المهتمين بأنشطة منظومة األمم المتحدة أو المرتبطين

 6التوصية 
ينبغممي للرؤسمماء التنفيممليين لمؤسسممات منظومممة األمممم المتحممدة التممي لهمما تجربممة  

معممارف أ  ي ممطلعوا بممدور ريممادت فيممما يتصممل بت مممين طويممل األمممد وىمماملة فممي إدارة ال
جمدول أعممال مجلممر الرؤسماء التنفيممليين فمي منظومممة األممم المتحممدة المعنمي بالتنسمميا 

إلدارة المعمممممارف، وذلممممم  ممممممن أجمممممل إتاحمممممة الفرصمممممة لتقاسمممممم التجمممممار  اً مكرسمممممًا بنمممممد
والممارسممممات الجيممممدة والممممدروس المسممممتفادة علممممى مسممممتو  اسممممتراتيجي بهممممدف العمممممل 

 على بلورة ثقافة مشتركة إلدارة المعارف في المنظومة ككلباً تدريجي
 7التوصية 
إلدارة اً مكرسماً فرعيماً أو بنمداً ينبغي للجمعية العامة أ  ُت ّمن جمدول أعمالهما بنمد 

المعارف في منظومة األمم المتحدة وأ  تطلمب إلمى األممين العمام تقمديم تقريمر، يسمهم فيم  
التنفيممليين فممي منظومممة األمممم المتحممدة المعنممي بالتنسمميا، بشممأ  أع مماء مجلممر الرؤسمماء 

تشممتمل عليممم  المنظومممة ككممل ممممن أف ممل الممارسممات ومبمممادرات إدارة المعممارف التمممي  ممما
 ب2030تدعم النهج الشمولي والمتكامل والتعاوني لخطة التنمية المستدامة لعام 

ات إرشااااادية تاااارد يف إىل ذلاااا ، يقااااد  املفااااتش فيعااااا يمااااِّ اقرتاحااااات وتوصااااي وإضااااافة 
 من هذا التقرير: ٢٦٠و ٢٤1و ٢٣1و 19٧و 19٠و 1٧٧و 1٣٦الفقرات 

  ينب ااِّ لمرؤسااا  التنفيااذيني ملؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة أن يسااندوا مسااؤوليات
متصمة بتنفيذ إدارة املعارف ورصد املوارد املعرفية عم  الصعيد املؤسسِّ، إن كاانوا   

الااذي يتدااذه إسااناد هااذه املسااؤوليات  التنظيعااِّيفعمااوا الاااز  بعااد. وينب ااِّ لمشااك  
ة باااني اادارات، أو مسااااؤولني فاااراد ، أو  ااااري )وحااادات منفصااامة، أو أفرقااااة مشااارتك

ذل ، عم  سبي  املثا ( أن يطابق االحتياجاات احملاددة لكا  مؤسساة وأن يتناساب 
  ؛(1٣٦مش املوارد املتاحة )الفقرة 

   ينب ِّ لمرؤسا  التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، إن كانوا   يفعموا الااز
عما  حتفيازه عان طرياق اساتحداا  ويععموابعد، أن يعرتفوا بتقاسم املعارف ويقروا ب، 

حوافز معنوية أو مكافآت رمزية قابمة لاستعرار لتشعيش ععا  ماؤازري املعاارف مان 
؛ (1٧٧ا العع  )الفقرة بني موظفيوم واالعرتاف  ذ

  ينب ااااِّ لمرؤسااااا  التنفيااااذيني ملؤسسااااات منظومااااة األماااام املتحاااادة أن يرعااااوا االسااااتعانة
جبعاعات املعارساة املونياة يف منظعاات كا  مانوم، كوسايمة لتحفياز التفاعا  وتقاسام 
املعااااااارف والسااااااتعا  ايمااااااو  دا اااااا  منظعااااااا م وعماااااا  نطااااااا  املنظومااااااة ككاااااا . 

م، عماا  وجاا، اخلصااو ، تكميااف  اعااات املعارسااة ولاضااطاع بااذل ، ينب ااِّ ذاا
املونيااة مبناقشااة مواضاايش ماان جماااالت  رب ااا وتطااارح األفكااار بشاا هنا وإعااداد تقااارير 
عنواااا، وأ اااذ اساااتنتاجات تمااا  اجلعاعاااات يف ايسااابان، عناااد االقت اااا ، يف سااايا  

؛ (19٠اياذ القرارات )الفقرة 
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 ِّاألماااام املتحاااادة أن ينظااااروا يف اياااااذ  لمرؤسااااا  التنفيااااذيني ملؤسسااااات منظومااااة ينب اااا
اخلطوات الازمة لنشر ممفات أدوات إدارة املعارف اليت تنتعواا املؤسساات األ ار  
يف منظومااة األماام املتحاادة ماان أجاا  اسااتدداموا، حسااب االقت ااا ، يف مؤسسااات  

؛ (19٧ك  منوم )الفقرة 

  يشاااّععوا ميساااري ينب اااِّ لمرؤساااا  التنفياااذيني ملؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة أن
املعارف يف منظعات ك  منوم عم  نق  نشاطوم إىل شبكة األمام املتحادة املوّحادة 

(، وعماا  اسااتععا  املنصااة واابااا  عاان Yammerلتباااد  املعااارف عاارب منصااة يااامر )
مااواطن القااوة وال ااعف فيوااا وكااذل  عاان إمكانيااة أن تصااب  منصااة تعاونيااة معتعاادة 

؛ (٢٣1عم  نطا  املنظومة )الفقرة 

 املونيااة لتقاساام اخلااربةف الاايت اكتساابتوا املنظعااات  ينب ااِّ االسااتعانة جبعاعااات املعارسااة
الرائااادة يف جماااا  املقااااييس وتااا عريف اساااتددا  مؤشااارات إدارة املعاااارف، وينب اااِّ إباااا  

 ؛ (٢٤1املستو  ااداري األعم  باالستنتاجات املستدمصة )الفقرة 
  أن حيااّدد وحيمماا  ويشااعش مبااادرات إدارة املعااارف ينب ااِّ لألمااني العااا  لألماام املتحاادة

وإجرا ا ا املبتكرة اليت تُتدذ  ارج منظومة األمم املتحدة من جاناب املنظعاات  اري 
ايكومية، وكيانات القطاع اخلا ، واألوسا  األكاد ية، واليت  كن توحيدها عم  

 ٢٠٣٠ة لعااا  لتنفيااذ  طااة التنعيااة املسااتداما  مسااتو  شااام  لمعنظومااة ككاا  دععاا
 (.٢٦٠)الفقرة 
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 مقدمة -أوالً  
، استعراضاا  ادارة ٢٠1٦أجرت وحدة التفتايش املشارتكة، يف إطاار برناامئ ععمواا لعاا   -1

وقاااد اقرتحااات إجااارا   االساااتعراض منظعاااُة األمااام  املعاااارف يف مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة.
 (1)مااذكرة ٢٠٠٤املتحاادة لمتنعيااة الصااناعية. وكاناات وحاادة التفتاايش املشاارتكة قااد قاادمت يف عااا  

لمععارف، بوصفوا أمثن مورد اسرتاتيعِّ يتعني جتديده باستعرار، وأوضحت فيوا ا  ضعنتوا تقييع
 م  حاسم يف جناح املنظعة. أن إدارة املعارف عم  حنو فعا  ومنتفئ عاا  أي 
وكااان أو  اسااتعراض ادارة املعااارف يف منظومااة األماام املتحاادة ككاا  ذلاا  الااذي أجرتاا،  -٢

. وأقااار االساااتعراض بااا ن االساااتددا  الفعاااا  لمرصااايد (٢)٢٠٠٧وحااادة التفتااايش املشااارتكة يف عاااا  
أهااداف مؤسسااات املعااريف، سااوا  يف املنظعااات أو يف املنظومااة ككاا ، أماار بااال  األيميااة لتحقيااق 

هااو أن تااتعكن ا  منظومااة األماام املتحاادة. و مااا االسااتعراض إىل أن التحاادي الااذي يظاا  قائعاا
املنظعااات ماان تطااوير املعااارف وتنظيعوااا وتقامسوااا وإدماجوااا عماا  حنااو منوعااِّ وفعااا  ماان أجاا  

 .(٣)حتقيق تم  األهداف الشاممة لعدة جماالت
ة الصاااناعية أن جُيااار  يف إطاااار جمماااس ، اقرتحااات منظعاااة األمااام لمتنعيااا٢٠٠9ويف عاااا   -٣

الرؤسا  التنفيذيني يف األمم املتحدة املعاين بالتنسايق )جمماس الرؤساا  التنفياذيني( اساتعراض ادارة 
املعارف يف املنظومة كك . ووج، األمني العاا ، بصافت، رئايس جمماس الرؤساا  التنفياذيني، االقارتاح 

مئ لمعناقشاة. وامتناش أع اا  المعناة عان مناقشاة االقارتاح إىل المعنة الرفيعاة املساتو  املعنياة باالربا
المعنااة الرفيعااة املسااتو  املعنيااة باااادارة يف ساايا  ا  معتااربين أن املوضااوع قااد ساابق أن تناولتاا، جزئياا

ضاعن ععا  شابكة تكنولوجياا  أي اا   مس لة موا ماة اارساات الععا ، وأنا، قاد جار  تناولا، جزئياا  
 .(٤)املعمومات واالتصاالت

 األهداف والنطاق -ألف 
 تتعث  أهداف االستعراض فيعا يمِّ: -٤

تقيااايم األساااباب الااايت حالااات دون تنفياااذ بعاااث التوصااايات الاااواردة يف الوعيقاااة  )أ( 
JIU/REP/2007/6 والنظر يف ُسُب  وحمو  بديمة؛ 

تقيااايم ماااد  اساااتعداد املنظعاااات املشااااركة الساااتددا  إدارة املعاااارف كععارساااة  )ب( 
 ومنوعية يف صنش القرار ويف أنشطة أ ر ؛اعتيادية 
 حتديد ايالة الراهنة فيعا يتص  بسياسات إدارة املعارف واارسا ا؛ )ج( 
 حتديد التحديات واقرتاح حمو  لفراد  املنظعات ولمعنظومة كك ؛ )د( 
 حتديد ونشر أف   املعارسات اجليدة فيعا يتعمق بةدارة املعارف؛ )ها( 
__________ 

(1) JIU/NOTE/2004/1.إدارة املعارف يف منظعة العع  الدولية : 
(٢) JIU/REP/2007/6. 
                        ‘.٤‘نفس،، الصفحة   املرجش (٣)
(٤) CEB/2009/5 ٤1-٣8، الفقرات . 



JIU/REP/2016/10 

GE.17-03329 2 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

5
/2

 

 

جدياادة لتقاساام املعااارف دا اا  املنظعااات وفيعااا بينوااا عاارب  استكشاااف ُسااُب  )و( 
 منظومة األمم املتحدة.

ومش  نطا  االستعراض املنظوماة ككا  و طا  أماناة األمام املتحادة وصاناديقوا وبراجمواا   -٥
                       ووكاال ا املتدصصة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

 المنهجية -باء 
عااايري واملبااادئ التوجيويااة وإجاارا ات الععاا  الدا ميااة لوحاادة التفتاايش املشاارتكة، وفقااا  لمع -٦

، وورقااة اسااتوالية، مشماات املنوعيااة الاايت اتمبعاات يف إعااداد هااذا التقرياار استعراضااا  أوليااا ، واسااتبيانا  
 أجااار  مث املشااااركة، املنظعاااات  ياااش إىل مفصااا  اساااتبيان وأُرسااا  ومقاااابات، وحتمااايا  متععقاااا .

مقابات مش مسؤولني يف املنظعات املشاركة والاتعس آرا   -الواردة  الردود إىلا  استناد - املفتش
عااادد آ ااار مااان املنظعاااات الدولياااة )ضاااعن النظاااا  املوحاااد لألمااام املتحااادة و ارجااا،( واملؤسساااات 

 1٧٥واساتعوب ا  اجتعاعا ٥٥األكاد ية واملنظعات  ري ايكومية. ويف العوع، أجر  املفاتش 
دراسااة استقصااائية مسااتقمة ُأجناازت عماا  نطااا  املنظومااة بشاا ن ا  . ومشاا  االسااتعراض أي ااصااا  شد

 من املديرين واملوظفني.  ٦ ٦٣٤تصور املوظفني ادارة املعارف استعاب ذا 
وكعز  مان االساتعراض، شاارإل املفاتش وفرياق االساتعراض يف حمقاات دراساية وماؤمرات  -٧

 18دايااة االسااتعراض، عقااد املفااتش جمسااة لتباااد  األفكااار مااش دوليااة بشاا ن إدارة املعااارف. ويف ب
مااان اثماااِّ املنظعاااات املوجاااودة يف جنياااف وتشااااور ماااش  اااربا  يف عااادة مراحااا  مااان االساااتعراض. 
وشاااارإل فرياااق االساااتعراض يف عاعاااة اجتعاعاااات ملنتاااد  إدارة املعاااارف السويساااري، الاااذي ي ااام 

 اثمني من مؤسسات منظومة األمم املتحدة. 
ماان النظااا  األساسااِّ لوحاادة التفتاايش املشاارتكة، أُعااّدت الصاااي ة  ٢-11فقااا  لمعااادة وو   -8

النوائياااة ذاااذا التقرياااار بعاااد تشااااور بااااني املفتشاااني ال تباااار صااااحة ماااا جاااا  فياااا، مااان اسااااتنتاجات 
وطُمااب إىل املنظعااات املشاااركة اادال  بتعميقا ااا   وتوصاايات يف ضااو  ايكعااة اجلعاعيااة لموحاادة.

                                             رير، وُأ ذت هذه التعميقات يف ايسبان عند وضش الصي ة النوائية لمتقرير.عم  مشروع التق
جااادوال   ٢ولتيساااري تنااااو  التقريااار وتنفياااذ توصااايات، ورصاااد هاااذا التنفياااذ، يت اااعن املرفاااق  -9

جاارا  أ  لإلحاطااة. ويباانّي اجلاادو  يوضاا  مااا إذا كااان التقرياار مقااّدما  إىل املنظعااات املعنيااة الياااذ إ
التوصاايات ذات الصاامة يف حالااة كاا  منظعااة ماان املنظعااات، كعااا حياادد مااا إذا كاناات التوصاايات 
حتتااااج إىل قااارار مااان اذيئاااة التشاااريعية لمعنظعاااة أو مااان هيئاااة إدار اااا أو ماااا إذا كاااان  كااان لمااارئيس 

 التنفيذي لمعنظعة أن يتصرف بش هنا.
يره لكاا  ماان ساااعد الفريااق يف إعااداد التقرياار، ال ساايعا كاا  ماان ويُعاارب املفااتش عاان تقااد -1٠

 شارإل يف املقابات وأسوم عن طيب  اطر مبا  م  من معرفة و ربة.
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 الخلفية المفاهيمية  -ثانياً  
ا  هااو أن مثااة فوعاا JIU/REP/2007/6أحااد أهاام االسااتنتاجات الاايت  مصاات إليوااا الوعيقااة  -11

ملعاااا  ااملعااااارفا يف منظومااااة األماااام املتحاااادة، وأن مفوااااو  اإدارة املعااااارفا يقااااو  عماااا  ا  حماااادود
تصااورات يتمااف بااا تاف املنظعااات. وماان االسااتنتاجات األ اار  أناا، ال وجااود يف أي منظعااة 
من املنظعاات أو يف منظوماة األمام املتحادة ككا  لانوئ مشارتإل، ساوا  مان الناحياة املفاهيعياة أو 

 عاد سياسة واعية ومنوعية ادارة املعارف.الععمية، حيا  اعت
وبعد مرور قراباة عقاد مان الازمن عما  ذلا  التقريار األو  عان املوضاوع، ال تازا  مساائ   -1٢

الفوم والتصور تكتسِّ داللة رئيسية يف استعراض سياسات واارساات إدارة املعاارف يف منظوماة 
يف بمور ااا ا  ة ككاا ، سااايمت جزئياااألماام املتحاادة. ومااش ذلاا ، حاادعت تطااورات هامااة يف املنظوماا

التقاااد  اياصاا  يف اارساااات إدارة املعاااارف ا  أي اااا  وسااااهم فيواااا جزئياا JIU/REP/2007/6الوعيقااُة 
 ونظريا ا  ارج املنظومة. 

وشاااااودت منظوماااااة األمااااام املتحااااادة سااااانوات مااااان التعرياااااب وحمااااااوالت تمعاااااس الطرياااااق  -1٣
إدارة املعارف، عارب مباادرات ذات منحا  منطماق إماا وحماوالت تدرجيية وجمزأة ملعاجلة احتياجات 

بينعاا   يانع  الابعث ا  من القاعدة أو من القعة. وكانت بعث ااجرا ات املتداذة ناجحاة ماما
اآل ااار وتُركااات إجااارا ات أ ااار . وجتااادر ااشاااارة إىل أن القطااااع اخلاااا  عاااا  التعرباااة نفساااوا 

وس وت اريت تصاورات وزاد ن ائ مفواو  يتصا  باةدارة املعاارف. وماش ذلا ، اسُتدمصات در  فيعا
 إدارة املعارف، مبا يشع  منظومة األمم املتحدة، وإن كان ذل  بصورة جمزأة. 

وُأحاارز تقااد  يف اارسااات الشااركات ويف البحااث األكاااد ِّ ونااتئ عاان ذلاا  سياساااتا  -1٤
 الشااركات متوازنااة وععميااة املنحاا . ومثااة اآلن اعاارتاف سااائد باا ن املعرفااة رصاايد اساارتاتيعِّ لتساايري

وبااا ن إدارة املعاااارف أداة قيعاااة لااادعم ععمياااات ايااااذ القااارار وتعزياااز الكفاااا ة والفعالياااة يف تنفياااذ 
السياسات. وواكب التعربة املمعوسة اليت اكتسابتوا خمتماف اجلواات الفاعماة تطاورا قاوي يف جماا  

 بذات،.ا  قائعا  أكاد يا  إدارة املعارف باعتبارها يصص
 

   1ااطار 
 إدارة المعارف خارج منظومة األمم المتحدة حالة

من املسؤولني  ٤8٣ألحدا دراسة استقصائية عن حالة إدارة املعارف مشمت ا  وفق 
يف املائة من هؤال  بنعاحوم يف تنفيذ نُظم شاممة ادارة املعارف عم  نطا   ٣٢واملديرين، أفاد 

يف  ٤٢يف ا  جديدا  موضوع منفصا   ا  تنظيعيا  مؤسسِّ. وال تزا  إدارة املعارف بوصفوا يصص
املائة من املنظعات املشعولة بالدراسة، إذ إن ععر جوود إدارة املعارف فيوا ال يتعاوز عاا 

يف املائة من اليبني ب ن تقاسم املعارف  ٥٤سنوات. وفيعا يتص  بالتحديات املطروحة، أفاد 
ة أسموب متقوقش ال يسع  بتقاسم يف العع  اليومِّ وأن املعمومات تظ  حبيسا  ليس مندجم

املعارف. وذكر نصف اليبني أن فوم القيعة االسرتاتيعية ادارة املعارف   ير  بعد إىل 
املستو  املطموب. ويوجد يف عمث املنظعات مسؤولون تنفيذيون عم  مستو  اادارات موعتوم 

ن اياالت عم  موظفني فراد  م ٣٠ااشراف عم  أنشطة إدارة املعارف، بينعا يُعتعد يف املائة 
 لاضطاع بةدارة املعارف.

 Joe McKendrick, The State of Knowledge Management: 2015-16 KMWorld Survey املصدر:
(www.kmworld.com). 

http://www.kmworld.com/
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حديثة إىل أبعد من ذل  وفيعا يتعمق باألمم املتحدة، ذهبت حبوا وحتميات أكاد ية  -1٥
لتقييم عع  املنظومة كك . ودعاا باحاث إىل انظارة مشولياةا حياا  كيفياة ا  معرفيا  واقرتحت منظور 

استددا  املنظوماة املادارإل العاملياة أل اراض التثقياف والادعوة وخلدماة التنعياة يف الادو  األع اا . 
تحاادة كععاارد اأداة بريوقراطيااة دوليااة أو  ذااذه الرؤيااة، ينب ااِّ أال يُنظاار إىل منظومااة األماام املا  ووفقاا

كيااان يفااظ السااا  ووضااش السياسااات أو كيااان لمعوااا  اانسااانية ِّ...ما، باا  اكعولمااد ومااورمدا 
لمععارف واخلاربات. ويف نفاس السايا ،  كان اجلاز  با ن املعرفاة هاِّ اأكارب رصايد لألمام املتحادة 

 . (٥)وأهم ميدان ذا في، أوض  ميزة تنافسيةا

 إدارة المعارف -ألف 
هنااائ طعاااوح وشاااام  حياااا  املوضاااوع يوااادف إىل  JIU/REP/2007/6اعُتعاااد يف الوعيقاااة  -1٦

حتفيااز املعارسااات املتسااقة واملتائعااة، وهااو مااا توضااح، بصاافة  اصااة التوصااية املقدمااة إىل جممااس 
  الداعية إىل وضش تعريف مشارتإل ادارة املعاارف ُيساتدد  يف  ياش مؤسسااتنيالرؤسا  التنفيذي

بوضش جمعوعاة مان املباادئ التوجيوياة املشارتكة الادنيا ا  منظومة األمم املتحدة. وأوص  التقرير أي 
 ُتستدد  ك ساس تعتعده ك  منظعة يف رسم اسرتاتيعيتوا ادارة املعارف.

وأن يكااون هااذا التعريااف   يُعتعااد بعااد، أو حاان   ُيسااش إىل بمورتاا، بصااورة فعميااة، أماار  -1٧
ة فوم مع  وفائدة إدارة املعارف وجتميا ا املمعوساة. فقاد أعبتات اارساات بعاث يقم  من أيمي ال

مؤسسااااات منظومااااة األماااام املتحاااادة أن السياسااااات املتسااااعة بالفعاليااااة والكفااااا ة يف جمااااا  إدارة 
حان يف ظا  عاد  وجاود تعرياف موحاد. و كان ملسا لة تناوع و صوصاية ا  اكنا  املعارف تبق  أمر 

ات منظوماة األمام املتحادة أن تراعا  يف اسارتاتيعيات وسياساات ادارة واليات وأهاداف مؤسسا
املعااارف مكيَّفااة مااش ال اارض املنشااود، شاااريطة أن يتااي  ذلاا  االتسااا  وحتسااني اسااتددا  املاااوارد 

 وتقميا االزدواجية واذدر واالستفادة من املزايا النسبية وتعزيز أوج، التآزر يف املنظومة كك .
تيعيات وسياساااات إدارة املاااوارد  اااري موجاااودة يف الوقااات اياضااار يف ولااائن كانااات اسااارتا -18

. وماا قاد يكاون  يش املنظعات، فالسابب الرئيساِّ   يعاد هاو عاد  وجاود تعرياف مقباو  ععوماا  
مان ععمياة رسام السياساات ومان ا  هو الوعِّ ب يمية إدارة املعارف واالستعداد جلعموا جاز ا  مفتقد

 ااجرا ات املتدذة. 
مااان املفااااهيم ا  ح ألي منظعاااة تر اااب يف اعتعااااد إدارة املعاااارف طائفاااة متنوعاااة جااادوتتاااا  -19

 JIU/REP/2007/6املفياادة. وتتساام التعاااريف بتنااوع ياارتاوح بااني املبسااال واملعقااد. وعّرفاات الوعيقااة 
إدارة املعرف باعتبارها ععميات منوعية، أو جمعوعة اارسات، تساتددموا املؤسساات يف حتدياد 

وإنشا  وحتديث ومثي  وتوزيش املعاارف أل اراض االساتددا  والتوعياة والاتعمم يف وتسعي  ويزين 
 (. ٢1سائر أجزا  املؤسسة. )الفقرة 

عان منظومااة  وهاذا التعرياف  كان أن ُيسااتدد  نقطاة انطاا  لفاراد  املنظعااات، ف اا   -٢٠
 األمم املتحدة كك ، يف أي ععمية تفكري دا مِّ تف ِّ إىل وضش سياسات جمدية. 

__________ 
(٥) Nanette Archer Svenson, The United Nations as a Knowledge System (London and New York, 

Routledge, 2016). 
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ومثااة جمعوعااة ماان تعاااريف إدارة املعااارف الاايت تراعااِّ املصااامل احملااددة لفااراد  املنظعااات  -٢1
حبسااب أولويا ااا اخلاصااة. فعماا  ساابي  املثااا ،  كاان الرتكيااز عماا  الععميااة وطابعوااا املنوعااِّ عماا  
النحاااااو التاااااايل: إدارة املعاااااارف هاااااِّ اععمياااااة ترماااااِّ إىل تطبياااااق أساااااموب منوعاااااِّ فيعاااااا يتصاااااا  

عاااارف وهيكمتواااا وإدار اااا ونشااارها عمااا  نطاااا  املؤسساااة مااان أجااا  تساااريش الععااا  باساااتدا  امل
. (٦)وإعااادة اسااتددا  أف اا  املعارسااات و فااث تكاارار الععاا  املكمااف ماان مشااروع إىل مشااروعا

وبااالنظر إىل الطبيعااة احملااددة لألنشااطة التشاا يمية لألماام املتحاادة، الاايت يتزايااد االضااطاع  ااا عماا  
التعريف قاد يائام أولوياات بعاث وكااالت األمام املتحادة املتدصصاة أساس مشاريعِّ، فةن هذا 

 وبراجموا وصناديقوا.
وتركز حماوالت أ ر  لتوضي  املفوو  عم  التنسيق والتآزر المذين  كان حتقيقوعاا. ويف  -٢٢

: االتنسااايق اارادي واملنوعاااِّ تمااا  ايااااالت، قاااد يكاااون التعرياااف التاااايل ادارة املعاااارف مناسااابا  
فراد ولمتكنولوجيا والععميات واذيك  التنظيعِّ يف مؤسسة من أج  حتقيق قيعاة م اافة لعع  األ

بف   إعادة االستددا  واالبتكار ِّ...م واستحداا املعارف وتقامسوا وتطبيقوا، وت ذياة ذاكارة 
. (٧)املؤسسة بالدروس املستفادة وأف   املعارسات القيمعة  دف تعزيز التعمم املؤسسِّ املساتعرا

مااان شااا ن هاااذا التعرياااف أن ي طاااِّ احتياجاااات التنسااايق يف منظوماااة األمااام املتحااادة ككااا ، الااايت و 
 تزا  تمبيتوا قاصرة ر م ما بُذ  من جوود وُسدمر من مفاهيم يف العقود األ رية. ال
وأل اااراض هاااذا االساااتعراض بعينااا،،  كااان تباااين تعرياااف مناساااب يُرّكاااز عمااا  جماااا  الععااا   -٢٣

مان ا  صارحي هِّ امعاجلاُة عنصار املعرفاة يف أنشاطة الععا  باعتبارهاا شاا ا   مؤداه أن إدارة املعارف
شوا   العع  ُي عَّن يف االسرتاتيعية والسياسة العامة واملعارسة عم   ياش مساتويات املؤسساة، 

. (8)وإقامُة صمة مباشرة بني األرصدة الفكرية لمعنظعة ِّ...م والنتائئ ااجيابياة احملققاة يف الععا ا
الت هب يف جما  إدارة املعارف املقرتح يف هذا التقرير ك ساس لمتقييم مستعد باألساس من وإطار 

 هذا التعريف.
وتعطاِّ هاذه التعاااريف، املرتاوحاة باني البساااطة والتعقياد، فكارة عاان الطائفاة الواساعة ماان  -٢٤

  إدارة اخليارات الايت  كان أن تتااح ألصاحاب القارار عنادما يكاون لاديوم اساتعداد لأل اذ مبفواو 
 ضعن األدوات اادارية يف مؤسسا م.ا  ديناميا  املعارف وجعم، عنصر 

وعماااام املفااااتش أن املنظعااااات الاااايت ساااابق ذااااا أن اعتعاااادت ونفااااذت اساااارتاتيعيات إدارة  -٢٥
ماان منظعااة ا  كبااري ا   املعااارف عماا  مسااتو  املؤسسااة أو اادارات تسااتدد  تعاااريف يتمااف ا تافاا

مبعاا  تشاا يمِّ تااا . وعماا  الاار م ماان ا ااتاف التعاااريف، فكموااا إىل أ اار ، لكنوااا ت  ااذ كموااا 
 تنطوي عم  قاسم مشرتإل يشك  العنصر األساسِّ ادارة املعارف، كعا يت   أدناه.

وتعتااارب منظعاااة الععاااا  الدولياااة، وهاااِّ إحااااد  املنظعاااات الرائااادة الاااايت تبنااات مفوااااو  إدارة  -٢٦
مان ا  واساعا  عديادة وأهناا تشاع  طيفاا  املعرفة أبعاداملعارف، اأن لاسرتاتيعية الشاممة يف جما  إدارة 

 .(9)العناصر املتعثمة يف توليد املعارف و عوا واستداصوا ويزينوا وتدوينوا ونقموا وإيصاذاا
__________ 

(٦) Kimiz Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice (Oxford, Elsevier, 2005), p. 3. 
 املرجش نفس،. (٧)
 .٤ املرجش نفس،،   (8)
(9) ILO, “Results-based management” (Geneva, November 2007) (GB.300/PFA/9/2), para. 2. 
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أمااا برنااامئ األماام املتحاادة لمعسااتوطنات البشاارية فااري  اأن إدارة املعااارف تشااع  طائفااة  -٢٧
دمة يف املنظعااة لتحديااد التعااارب، وأف اا  املعارسااات، ماان االساارتاتيعيات واملعارسااات املسااتد

والااااااااادروس، والععمياااااااااات، والتكنولوجياااااااااا، واملعموماااااااااات، والساااااااااتحداعوا وجتسااااااااايدها وتوزيعواااااااااا 
اعتعادهاااا. وقاااد تكاااون هاااذه املعاااارف إماااا مت صااامة يف األفاااراد أو مندرجاااة يف الععمياااات  وإتاحاااة

 .(1٠)املعارسات املؤسسيةا أو
املتحاااادة لمبيئااااة، تتعثاااا  اموعااااة إدارة املعااااارف ِّ...م يف تعزيااااز بيئااااة ويف برنااااامئ األماااام  -٢8

 تشّعش عم  استحداا املعارف وتقامسوا وتطبيقوا بفعالية من  اا  عاعاة عناصار أساساية هاِّ
 .ا(11)األفراد والععميات والتكنولوجيا

رة املعاارف ماا. وتار  المعناة أن إداا  وت  ذ المعنة االقتصادية ألفريقيا بنوئ خمتمف شيئ -٢9
املنتقمااة إىل دا اا  املنظعااة أو عربهااا أو اخلارجااة منوااا. وماان هااذا  -اتعاين إدارة تاادفقات املعااارف 

املنظااور، تعاازز إدارة املعااارف الفعاليااة املؤسسااية الكميااة ب اام فااراد  املعااارف ضااعن إطااار  اااعِّ 
االت والبيئااات موحاد، مبااا يف ذلاا  الاادروس املساتفادة ماان التعااارب السااابقة، وتطبيقواا عماا  اياا

 .(1٢)ايصم  وما ال يصم  يف سيا  معنّي  اجلديدة، مبا يكف  استعرار حتسني وصق  ما
يعزمز اتباع هنئ ا  وتُعرمف املنظعة العاملية لمعمكية الفكرية إدارة املعارف باعتبارها ايصص -٣٠

وا توزيعوا وتقامسمتكام  لتحديد ِّ...م املعمومات واألرصدة املعرفية واستداصوا واسرتجاعوا و 
 .(1٣)اواستدداموا وإعادة استدداموا

ويُعاارمف برنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ إدارة املعااارف ب هنااا ا اصااة جلعيااش التاادابري الراميااة  -٣1
الربنامئ من حتديات متصامة باملعاارفا، ويقار با ن املعاارف هاِّ يف اآلن ذاتا،  إىل معاجلة ما يواجو،

 .(1٤)اناتئ رئيسِّ يقدم، إىل ععائ، ومورد رئيسِّ حتتاج إلي، املنظعة من أج  حتقيق نتائعواا
أما منظعة األمم املتحادة لمرتبياة والعمام والثقافاة فتعتارب أن ااعتعااد نظاا  ادارة املعاارف  -٣٢

ضرورة حتسني املعارف املتبمورة  ا  تنفيذ املشاريش والربامئ باتباع أسموب منوعِّ ينطوي عم  
 .(1٥)اومتسق وحمدد مسبقا  

وتعتااارب الوكالاااة الدولياااة لمطاقاااة الذرياااة أن اإدارة املعاااارف املؤسساااية عنصااار أساساااِّ مااان  -٣٣
عااارف املؤسساااية عناصاار إدارة اجلااودة ومفتاااح لااألدا  اجليااد يف الوكالااةا. وبف اا  سياسااة إدارة امل

اتتعّكن الوكالة من استحداا املعارف واكتسا ا واستداصوا وتدوينوا ويزينوا واالحتفاا  ا 
 .(1٦)وتقامسوا واستدداموا ونقمواا

__________ 
(1٠) UN-Habitat, UN-Habitat Knowledge Strategy: Building knowledge-based organization (May 

2010), sect. 2.2. 
(11) UNEP, Knowledge Management Strategy 2014-2017 and Implementation Plan Outline (2014), 

p. 4. 
(1٢) ECA, The ECA Knowledge Management Strategy: Managing the Knowledge of a Knowledge 

Organization (2014), p. 15 . 
(1٣)  WIPO, “The Knowledge Management Strategy of the World Intellectual Property Organization, 

2015-2018”, Information document (August 2015) (A/55/INF/5), p. 4. 
(1٤) UNDP, UNDP Knowledge Management Strategy Framework 2014-2017 (2014), p. 8. 
(1٥) UNESCO, Knowledge Management for Culture and Development (2012). 
(1٦) IAEA, Corporate Knowledge Management Policy (2013). 
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ور م ا تاف التعبريات، تشري  يش التعاريف إىل اياجاة إىل أساموب منوعاِّ وشاام   -٣٤
ون واملوظفااون وي اام ضااعن نسااق مكتعاا  األفااراد  ادارة املعااارف، أسااموب يعتعااده ويعااززه املاادير 

 والععميات والتكنولوجيا. 
ومش ذل ، يار  املفاتش أن ال تعرياف مان تما  التعااريف يؤكاد عما  حناو مناساب عما   -٣٥

اياجاااة إىل حتساااني اساااتدا  املعاااارف الكامناااة يف أذهاااان األفاااراد وجتاااربتوم الشدصاااية. ويااار  
كيز من مس لة إنشا   زانات رقعياة ضادعة إىل مسا لة إضافا  املفتش أن إدارة املعارف حتّو  الرت 

القيعاااة عمااا  املعاااارف ال اااعنية الااايت قاااد ت ااايش عنااادما يااارتإل املوظفاااون املنظعاااة، ساااوا  ألساااباب 
شدصاااية أو نتيعاااة لمتقاعاااد. ويكتساااِّ وعاااِّ املاااوظفني بكيفياااة التعامااا  ماااش املعاااارف وماااوقفوم 

النظاار عاان وجااود سياسااات مصااععة الشدصااِّ ماان ذلاا  أيميااة حامسااة يف هااذا الصاادد بصاارف 
 ادارة املعارف.  صيصا  

 المعارف -باء 
ر اام أن األ مبيااة العظعاا  ماان مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة تعااّرف نفسااوا صااراحة  -٣٦
ب هنااا منظعااات قائعااة عماا  املعااارف وبااالر م ماان احملاااوالت الاايت اضااطمعت  ااا وحاادة ا  ضااعني أو

لمععاارف، ماا زا  مثاة بعاث االلتبااس بشا ن هاذا املفواو ، ولايس التفتيش املشرتكة لوضاش تعرياف 
األمر جمرد مس لة مصطمحات. وقد يؤدي المبس الذي يكتنف حتديد ماهية املعارف إىل ت امي  
املوظفني واملديرين ومحموم عم  االعتقاد ب ن إدارة املعارف موجودة يف ععموم االعتياادي الياومِّ 

 ع  آ ر.أو إجرا ات ععموم، لكن حتت مس
ولااذل  قااد يكاااون ماان املفيااد تكااارار أوجاا، التعيياااز النظريااة الاايت قااادمتوا وحاادة التفتااايش  -٣٧

هِّ حقائق موضوعية منفصمة بشا ن األحاداا،  البياناتاملشرتكة يف تقريرها السابق ومؤداها أن 
فواِّ بياناات عما  قادر مان املعا .  املعمومااتتشع  األرقا  واألحرف والصور بدون سايا . أماا 

عما   املعرفاةوهِّ تقد  يف العادة لوصف حالة أو ظرف م يفة بذل  قيعة إىل البياناات. وتقاو  
أسااااس البياناااات واملعموماااات وتنشااا  لاااد  الفااارد ِّأو لاااد  الوحااادة التنظيعياااةم. ولمععرفاااة بطبيعاااة 
ا  ايا  مستويات عديدة، وتتص  عادة مبعا  اهتعا  معمو . ومث  املعرفة يف أقو  أشاكاذا فوعا

لمعاقات دا   النظا ، وقدرة عم  حتدياد نقاا  القاوة ونقاا  ال اعف ا  متععقا  لمسيا ، وإدراك
 .(1٧)عم  ااجرا ات املتدذة ي  املشاك  وفوم اآلعار اليت ترتتب مستقبا  

ولن يبحث هذا االستعراض ال م عون املعارف اليت تتسام بتناوع هائا  مان منظعاة إىل  -٣8
ولوجيااة املسااتددمة انتاااج املعرفااة وحتااديثوا ويزينوااا ونشاارها. ولاان يتناااو  أ اار ، وال البنيااة التكن

(، باااا  ساااايتناو  املعرفااااة 1التقرياااار مساااا لة البيانااااات أو املعمومااااات يف حااااد ذا ااااا )انظاااار الشااااك  
ماااان املعمومااااات والتعربااااة والدرايااااة واملفاااااهيم وأساااااليب الععاااا  املتسااااقة واملتااااآزرة، ا  باعتبارهااااا متناااا
اركة يف وحاادة التفتاايش املشاارتكة، يعيااة القائعااة يف الساايا  احملاادَّد لمعنظعااات املشاابصااي توا املفاه

 واملتبمورة حسب هياك  وأهداف هذه املنظعات.

__________ 
(1٧) C.V. Holsapple (editor), Handbook on Knowledge Management, Knowledge Matters (Springer 

2003), cited in JIU/REP/2007/6, para. 17. 
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  1الشك  
 البيانات والمعلومات والمعارف: الفروق المفاهيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حناااااو أف ااااا  تفوعاااا، عمااااا  ا  ويشااااك  التعيياااااز باااااني البيانااااات واملعموماااااات واملعاااااارف أمااااار  -٣9

مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة الااايت أجااارت حبوعواااا اخلاصاااة واعتعااادت اسااارتاتيعيات ادارة 
 املعارف.

وملااا كااان اذاادف ماان االسااتعراض ايااايل لاايس هااو اقاارتاح  ااوذج واحااد ذي تطبيااق عااا ،  -٤٠
مااان حياااث السياساااات واألنشاااطة وال مااان حياااث التعااااريف واملفااااهيم، فاااةن توصااايف املعاااارف  ال

لمتعيياااز بااني هاااذه ا  أعاااه، قاااد يكااون مفيااد 1واملعمومااات والبيانااات، مثمعاااا يت اا  ماان الشاااك  
 املفاهيم الثاعة األساسية اليت ال تزا  تسبب االلتباس. 

ولك  منظعة تصف نفسوا ب هنا امنظعة قائعة عم  املعارفا أو يشار إليوا باذل  أن  -٤1
دد. والانموئ املتبعاة يف مؤسساات منظوماة األمام املتحادة حتّدد املعارف اليت تنتعواا يف ساياقوا احملا

 نياااااة مباااااا يكفاااااِّ الساااااتدا  بعاااااث األمثماااااة لتعااااااريف فردياااااة أو الساااااتنبا  جمااااارد توصااااايفات 
 تصورات أو أشكا  لمععارف يف هذا الصدد. أو
ويف المعنااة االقتصااادية واالجتعاعيااة ل ااريب آساايا، ينصااب الرتكيااز يف إدارة املعااارف عماا   -٤٢
ارف الدا ميااة لمعنظعااة الاايت ُتسااتحدا بف ااا  املااوظفني واالستشاااريني ماان  ااا  خمتماااف ااملعاا

 .(18)ععميات اانتاج، مبا يشع  املوا  املوضوعية وموا  دعم الربنامئا
ويف إدارة ععميااات حفااظ السااا  وإدارة الاادعم امليااداين تُفواام املعااارف باعتبارهااا ا ااش  -٤٣

وجتاااار م و ااارب م لتحدياااد أف ااا   -ملااادنيني و اااري املااادنيني ا -وحتمياا  اارساااات  ياااش املاااوظفني 
__________ 

(18) ESCWA, ESCWA Knowledge Management Strategy: Towards Vision 2030 (2015), p. 4. 

 

 

 

 المعارف
 دراية، وفوم، وجتربة، 

 وإدراإل، وحدس، ومعمومات سياقية

 المعلومات
 بيانات سياقية مصنفة، وحمسوبة، ومكثفة

 البيانات
 وقائش وأرقا  حتي  إىل شِّ  حمدد لكنوا  ري منظعة يف أي شك  من األشكا 
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املعارسات والادروس املساتفادة لتصاب يف األنشاطة املقبماة وقارارات اادارة العمياا وفيعاا حيادد مان 
 .(19)معايري ويوضش من سياساتا

شدا، ساوا  اكتساب، ‘ يعرف،‘ويف المعنة االقتصادية ألفريقيا، تُعّرف املعارف ب هنا اما  -٤٤
بينعا تعترب المعنة االقتصادية آلسيا واحمليال ، (٢٠)من دراسة أو ماحظة أو تقاسم أو جتربة ذاتيةا

اذاااادئ أن املعاااارف امااازيئ مااان البياناااات واملعموماااات الااايت ي ااااف إليواااا رأي اخلاااربا  ومواااارا م 
 .(٢1)باألفرادايساعد يف اياذ القرارا، ويتسم ابارتبا  جوهري ا  قيعا  وجتربتوم، اا ينتئ رصيد

وير  مركز التعارة الدولية أن املعارف هِّ اايقائق واملعموماات واملواارات املكتسابة مان  -٤٥
 .(٢٢)التعربة أو التدريب، مبا يشع  الفوم النظري و أو الععمِّ ملوضوع من املواضيشا

 ويعاااّرف صاااندو  األمااام املتحااادة لمساااكان املعاااارف ب هناااا اايالاااة املتعسااادة يف اماااتاإل -٤٦
اان ماان تقياايم مااد ات جدياادة   -لمفواام والدرايااة املكتساابني ماان الااتعمم و أو التعربااة، والاايت مكم

معمومات أو حتديات، اا يساعد الشدا يف اياذ قرارات أف ا ، والنعااح يف مساؤوليت،، ومان 
 .(٢٣)مث ااسوا ، يف هناية املطاف، يف حتقيق األهداف املؤسسيةا

لمععاارف  -لكنا، مفياد  -ا  مقت ابا  ملية لمعمكية الفكرياة تعريفاوقد ا تارت املنظعة العا -٤٧
 . (٢٤)اايقائق واملعمومات املكتسبة من التعربةاباعتبارها 

  

__________ 
(19) United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Field Support, Ref. 

2015.13, Policy: Knowledge Sharing and Organizational Learning. 
(٢٠) ECA, The ECA Knowledge Management Strategy: Managing the Knowledge of a Knowledge 

Organization (2014). 
ي ذكاااارت المعنااااة االقتصااااادية واالجتعاعيااااة آلساااايا واحملاااايال احملاااايال اذااااادئ أهنااااا اعتعاااادت تعريااااف املعااااارف الااااذ (٢1)

  يستددم، مصرف التنعية اآلسيوي.
 إىل جواب املركز عم  استبيان وحدة التفتيش املشرتكة.  استنادا   (٢٢)
(٢٣) UNFPA, Knowledge Management Strategy (July 2009). 
(٢٤) WIPO, “The Knowledge Management Strategy of the World Intellectual Property Organization, 

2015-2018”, Information document (August 2015) (A/55/INF/5), p. 4. 



JIU/REP/2016/10 

GE.17-03329 10 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

5
/2

 

 

 التحديات -ثال اً  
 التحديات المطروحة في المنظومة ككل -ألف 

حاااددت املنظعاااات املشااااركة يف وحااادة التفتااايش املشااارتكة، بواساااطة اساااتبيانات، طائفاااة  -٤8
                        و كن إجيازها فيعا يمِّ: واسعة من التحديات القائعة يف جما  تصعيم إدارة املعارف وتنفيذها. 

 االفتقاااار إىل مصاااطمحات مشااارتكة ورؤياااة وتوجيااا، اسااارتاتيعيني دا ااا  األماناااة )أ( 
 العامة لألمم املتحدة ويف املنظومة كك ؛ 

 نقا الدعم والرعاية عم  مستو  اادارة العميا؛  )ب( 
عاااد  كفاياااة وعاااِّ املاااوظفني والثقافاااة التنظيعياااة، مباااا يف ذلااا   يااااب االعااارتاف  )ج( 

 وايوافز واجلزا ات فيعا يتعمق باملواقف من مس لة تقاسم املعارف؛ 
 ة املعارف واعتعاد املؤشرات الازمة؛ صعوبات قياس ت عري إدار  )د( 
فقدان املعارف ال عنية بسبب االفتقار إىل االستعرارية وإىل سياسات مناسابة  )ها( 

 لاحتفاا باملعارف؛
 استعرار املعارسة السيئة املتعثمة يف األدا  املتقوقش؛  )و( 
 أوج، الت ارب الناشئة بصورة مصطنعة من اذياك  األساسية التكنولوجية؛  )ز( 
 االفتقار إىل املوارد املالية. )ح( 

عدة لتناو  هذه التحديات، مان  اري أن ينازع يف ذلا  إىل صايا ة  ويقرتح املفتش سبا   -٤9
املعارساااات توصااايات حبكااام املنصاااب، وإ اااا باالعتعااااد يف املقاااا  األو  عمااا  حتدياااد حماااو  مااان 

مااان  ريهاااا يف تعزياااز إدارة املعاااارف، ألساااباب ا  ايالياااة يف بعاااث املنظعاااات الااايت هاااِّ أكثااار تقااادم
إىل منظااااور شااااام  لمعنظومااااة ككاااا ، تااااو   االسااااتعراض معاجلااااة ا  موضااااوعية أو ذاتيااااة. واسااااتناد

قيايم، انعكاسات التحديات الرئيسية املذكورة أعاه ويفيفوا. وال يقارتح التقريار مصافوفة جارد وت
عامة اسرتاتيعية و اري ممزماة بشا ن ا  ب  يت عن ما يكفِّ من العناصر اليت  كن اعتبارها  طوط

إدارة املعارف تنطبق عم  املنظومة كك ، األمر الذي  كن امل ِّ يف تر ت، إىل مزياد مان فاراد  
 االسرتاتيعيات املتوائعة واملنسقة والقابمة لمتنفيذ من منظعة إىل أ ر .

لنظر إىل نقااا املااوارد املاليااة، يُااذكمر املفااتش باا ن أحااد أهااداف تقااارير وحاادة التفتاايش وبااا -٥٠
املشااارتكة هااااو التوصااااية بايااااذ مااااا يمااااز  مااان إجاااارا ات  كاااان أن تاااؤدي إىل تعزيااااز كفااااا ة وفعاليااااة 
اسااتددا  املااوارد املوجااودة. ومااش ذلاا ، فوااو ال يتعاهاا  اياجااة احملتعمااة إىل االسااتثعار يف إدارة 

ف ويشعش عم  هذا االستثعار وفق ك  حالة عم  حدة، عم  أن يسبق ذل  حتمي  دقياق املعار 
وصااار  لمتكاااليف والفوائااد. وياحااظ املفااتش أن هااذا االسااتثعار لاان يثعاار بااني عشااية وضااحاها، 

 يف األج  الطوي . ا  لكن، سيكون مفيد
تددا  املااوارد البشاارية ويركااز هااذا التقرياار يف املقااا  األو  عماا  حتسااني إدارة املعااارف باساا -٥1

القائعة، إذ يؤيد املفتش مفوو  ايمقة املثعرة الذي  كن البنا  عمي، الستددا  املعارف املتعددة 
وإعادة اساتدداموا يف كا  مؤسساة مان املنظوماة. وعااوة عما  ذلا ،  ثا  ااطاار املتواضاش ذاذا 

لوصو  إىل مباادرات وجتاارب موجاودة التقرير ععمية ادارة املعارف يف حد ذا ا ترمِّ إىل تيسري ا
 يف منظومة األمم املتحدة. أصا  
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 التحديات المؤسسية: دراسة حالة إفرادية -باء 
ال  كن لمتقرير أن جيرد  يش التحاديات الايت تواجوواا فاراد  املنظعاات املشااركة الباال   -٥٢

إل ويكتسااِّ وجاهااة يف املنظومااة ك ٢8عااددها  كاا . ومااش ذلاا ، منظعااة، ر اام أن معظعوااا مشاارت 
وجااد املفااتش أن ماان املفيااد توضااي  أهاام تماا  التحااديات ماان  ااا  تقااد  دراسااة حالااة إفراديااة 

بالتحااديات الاايت وقااف عميوااا برنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ يف اساارتاتيعيت، ادارة ا  تتعمااق حتديااد
 تنفياذ إدارة املعارف. وعم  الار م مان أن مؤسساات منظوماة األمام املتحادة األ ار  ذاا جترباة يف

املعااارف كااذل ، فااةن ماارد هااذا اال تيااار أممتاا، املعارسااة الطويمااة األمااد لمربنااامئ اا ااائِّ يف جمااا  
إدارة املعارف، وهيكم، التنظيعِّ املتعدد الطبقات، وتنوع مواضيش واليت،، وصاراحة حتميما، الاذاو. 

وا الربنااامئ اا ااائِّ ومساا  املفااتش لنفساا، باسااتدا  وإجياااز عاادد ماان التحااديات الاايت اسااتنتع
 : (٢٥)وشدصوا ب سموب واض 

 

  ٢ااطار 
 تحديات إدارة المعارف التي حددها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ال تُااااادرج توقعاااااات تقاسااااام املعاااااارف بصاااااورة منوعياااااة يف دورة الاااااربامئ واملشااااااريش  )أ( 
 الستدا  الدروس  دف إعادة استدداموا؛

ااف  بعاااد عمااا    )ب(  تقاساام املعاااارف طاااابشا مؤسساااِّ مكتعاا  األركاااان جيعااا  منااا،  ُي ف
 ععمية تندرج بصورة طبيعية يف الوظائف واملعارسات؛

يف تقاسم منفت  جتااوز ا  عم  الر م من أن  اعات املعارسة املونية أسوعت كثري  )ج( 
باني النظارا  حواجز التقوقش ااقميعِّ، وهو ما أتاح جتاوز الرتاتبيات وتعزيز تدفقات املعارف فيعاا 

املونيااني، فقااد أد  ارتباطوااا املباشاار بوحاادات الععاا  املواضاايعية إىل ت ذيااة ظوااور مااواطن تقوقااش 
 مواضيعِّ أ ر ؛

يفتقااار املوظفاااون إىل اياااوافز والوقااات لا ااارا  يف تقاسااام املعاااارف والاااتعمم  اااارج  )د( 
 نطا  النواتئ الفورية املطموبة منوم؛

جناح إدارة املعاارف، وضاعف اساتددا  إمكانياات  ضعف تطوير مقاييس ومؤشرات )ها( 
ااحصااا ات القائعااة عماا  األدلااة، مبااا يف ذلاا  حتمياا  الشاابكات االجتعاعيااة، فيعااا يتصاا  بااايوافز 

 واملعمومات املتعمقة بالعع  واياذ القرارات املستندة إىل بيانات؛
ن إطاااار ارف ضاااعتُقاااّوي الرتاتبياااات الدا مياااة وايساسااايات السياساااية تقاسااام املعااا )و( 

عماا  نااواتئ معرفيااة   ااعت ملعاجلااة ا  املعااارف مااش اجلعوااور مقتصاار  ااا ، وبالتااايل يظاا  تقاساام 
 شديدة؛ 
تركز املؤسسات بصورة تقميدية يف تقاسم املعارف عم  كفالة أن ُيشع  بععميات  )ز( 

  ُ نوئ عما   تباد  املعارف املاحنون االعتياديون والععا  املباشرون لمعشاريش، ويف مقاب  ذل 
 نطااا  أوسااش إشااراإل اجلعاعااات األكاد يااة والسياساااتية، واجلوااات املاحنااة الناشاائة و ااري التقميديااة،

 .والتعش املدين، وعامة اجلعوور

__________ 
(٢٥) UNDP, UNDP Knowledge Management Strategy Framework 2014-2017 (2014), pp. 6-9. 
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ومثة استنتاج ها  ورد ضعن حتمي  الربناامئ اا اائِّ ماؤداه أن اساتددا  إمكانياات إدارة  -٥٣
املواهاااب واخلاااربات ال يرقااا  إىل املساااتو  املطماااوب، كعاااا تفتقاااار املعاااارف يف جماااا  حتدياااد وإدارة 

اآلليات القائعة، مث  قوائم املرشحني النوائيني، إىل حوافز تعزز الوصاو  إليواا واساتدداموا عما  
أو استعاب، عان ا  نطا  واسش. و  حُتمم  املنظعة ما حتتاج إلي، من معارف وما يمز  تطويره دا مي

 ربة.طريق التوظيف من  
و كن ملؤسسات منظومة األمم املتحدة األ ر ، اليت قاد تقاف عما  حتاديات ااعماة يف  -٥٤

جماال ا، أن تد   يف مشاورات أوعاق ماش الربناامئ اا اائِّ، ساوا  ضاعن إطاار عناائِّ أو  ااعِّ 
 أو إطار عم  صعيد املنظومة كك ، من أج  إجياد حمو  ُمثم  ملشاكموا.

 إطار التأهب -جيم 
يقرتح املفتش من أج  معاجلة هاذه التحاديات جمعوعاة مكوناة مان مخساة معاايري لتقيايم  -٥٥

ايالااة الراهنااة يف جمااا  إدارة املعااارف وتقااد  توصاايات. وستساااعد املعااايري يف حتديااد البيئااة املواتيااة 
 وااطار املؤسسِّ الازمني لتعزيز ت هب املنظعات يف جما  إدارة املعارف:

سرتاتيعية و أو سياساتية و أو مباادئ توجيوياة ترماِّ إىل تعرياف وجود وعائق ا )أ( 
 ععميات إدارة املعارف وأدوا ا وإضفا  الطابش املؤسسِّ عميوا وتفعيموا؛

تكام  هذه الوعائق أو تساوقوا مش االسارتاتيعيات و طاال الععا  األ ار  يف  )ب( 
 املنظعة أو ارتباطوا  ا من الناحية الربناجمية؛

د الصاااااري  لمعساااااؤوليات واال تصاصاااااات احملااااادَّدة ادارة املعاااااارف إىل ااسااااانا )ج( 
 وحدات خمتمفة ومديرين وموظفني متعددين؛

وجاااود سياساااات وبااارامئ تدريبياااة ترماااِّ إىل تعزياااز قااادرة املاااوظفني واساااتعدادهم  )د( 
 وإشراكوم عم  حنو استباقِّ يف أنشطة إدارة املعارف؛

 ااري مباشاارة تعاازز الوفااورات وكفااا ة ععميااات  وجااود تاا عريات إجيابيااة مباشاارة أو )ها( 
 املنظعة، مبا يف ذل  عن طريق تقاسم املعارف وحتسني الشفافية.

  ٢الشك  
 إطار التأهب في مجال إدارة المعارف

 
 
 
 
 
 
 

     .املشرتكة التفتيش وحدة املصدر: 

استراتيجيات 
وسياسات إدارة 

 المعارف

التكامل مال 
االستراتيجيات 

 األخر 

إسناد مسؤوليات 
واختصاصات 

 محددة
 التأثير إىرا  المولفين
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كانات العناصار املشاكممة اطاار الت هاب وتُبحث يف الفصو  من الرابش إىل الثامن ماا إذا   -٥٦
عاان الساايا   يف مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة، ف ااا   يف جمااا  إدارة املعااارف موجااودة أصااا  

احملدَّد أو األسباب الذاتية المذين يفسران انعدا  الر بة واالستعداد فيعا يتص  باعتعااد سياساات 
كعاااااا أنااااا، ال ي ااااااش مصااااافوفة جااااارد وتقياااااايم  ا  عاماااااا  ادارة املعاااااارف. والتقريااااار ال يطااااارح  وذجاااااا

بديمااة لتعزيااز إدارة املعااارف، وفااق مااا هااو اااارس يف  املعااارف، لكناا، يتناااو  باااألحر  ساابا   ادارة
 املنظعات األ ر . 

إىل إطااار الت هااب. ا  وستوّضاا  املعارسااات اجلياادة املستدمصااة أعنااا  االسااتعراض اسااتناد -٥٧
اجلديااادة واملعارساااات اجليااادة الناشااائة يف الفصااا  التاساااش وإضاااافة إىل ذلااا ، أُدرجااات املباااادرات 
 . املتعمق باالستنتاجات وسب  امل ِّ قدما  

 تصور المولفين إلدارة المعارف -دال 
كعااز  ماان االسااتعراض، ُأجرياات دراسااة استقصاااائية عماا  نطااا  املنظومااة ككاا  بشااا ن  -٥8

 .(٢٦)جميبا   ٦ ٦٣٤وشارإل فيوا تفتيش املشرتكة تصور املوظفني ادارة املعارف نفذ ا وحدة ال
وإضااااااافة إىل اذاااااادف الرئيسااااااِّ، وهااااااو استكشاااااااف تصااااااور املااااااوظفني ادارة املعااااااارف يف  -٥9

كوسااااايمة لنشاااااار مفااااااهيم إدارة املعااااااارف األساساااااية، و اصااااااة ا   منظعاااااا م، أُعااااااّدت الدراساااااة أي اااااا
 .اجلديد نسبيا  الستدداموا من جانب املوظفني  ري املمعني  ذا التدصا األكاد ِّ واملؤسسِّ 

ور م أن نتائئ الدراسة االستقصائية كانت أكثر إجيابياة مان االساتنتاجات املساتندة إىل  -٦٠
 األدلة اليت  ما إليوا هذا التقرير، فقد أكدت اياجة إىل ااجرا ات املوص   ا يف التقرير: 

تقااو   يف املائااة ماان اليبااني باا ن مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة 88.٧أفاااد  )أ( 
 ؛أو جزئيا  ا  أن املنظعة تتسم بذل  إما كمي -ا  بنسب متساوية تقريب -عم  املعارف واعتربوا 

يف املائة، ب رورة وجود اسارتاتيعيات  ٧1.٧تؤمن أ مبية واضحة من اليبني،  )ب( 
 ادارة املعارف ليتس  حتسني هذا الا  باعتباره الرصيد الرئيسِّ يف منظعا م؛

يف املائااة، باا ن العقمياة السااائدة يف منظعااا م  ٥٣.8أ مبيااة ماان اليباني،  تعتقاد )ج( 
 ليس من ش هنا أن تكافئ األفراد عم  املعارف اليت يتقامسوهنا وإ ا عم  املعارف اليت لديوم؛

يف املائة فقال من اليبني أن اارسات إدارة املعارف توجاد  ٢٥.٣تعتقد نسبة  )د( 
 بصفة تامة يف منظعا م؛

فقااااااال أن مثااااااة سياسااااااات واارسااااااات قائعااااااة يف  يف املائااااااة 11.٣تاااااار  نساااااابة  )ها( 
 منظعا م الستبقا  املعارف ال عنية عندما ي ادر املوظفون املنظعة؛

يف املائااااة( بوجااااود  اعااااات اارسااااة مونيااااة يف  ٣٣.٤عمااااث اليبااااني )ال يعماااام  )و( 
يف املائاة( بنشاا  يف  ٣٣.٦قميا  )منظعا م أو يف املنظومة كك ، يف حني تشاارإل نسابة أعما  ب

 هذه اجلعاعات؛

__________ 
ساااتطاع يف املمحااااق األو  لمتقريااار، و كااان االطااااع عميوااااا يف املوقاااش الشااابكِّ لوحااادة التفتاااايش تااارد نتاااائئ اال (٢٦)

 .(www.unjiu.org)املشرتكة: 
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يف املائاة( أن القادرة عما  تقاسام  88.٦األ مبية السااحقة مان اليباني )تعتقد  )ز( 
مان أن  املعارف ينب ِّ أن تندرج يف الكفا ات األساسية جلعيش املوظفني أو يف تقييم أدائوم بدال  

 ؛ تُقصر عم  موظفني خمتارين أو مديرين
فيعاااا يتصااا  بااا هم عوامااا  تعزياااز اسااارتاتيعيات إدارة املعاااارف وترتيباااات إضااافا   )ح( 

الطابش املؤسسِّ عم  إدارة املعارف، كان الرأي السائد  ا  املقابات هو أن الرؤية الشدصاية 
لماارئيس التنفياااذي هاااِّ العامااا  اياسااام يف إتاحاااة سااايا  ماااوات ادارة املعاااارف.  اااري أن الدراساااة 

الرؤية الشدصية لمرئيس التنفياذي يف املرتباة الثالثاة فقاال مان حياث األيمياة، االستقصائية صّنفت 
يف املائاة مان اليباني إىل أن  ٢9.٤يف املائاة مان اليباني. وذهاب  ٢٣.8حسبعا ورد عم  لسان 

يف املائاة مان اليباني أن وجاود  ٣٠.٧ذل  مارتبال باهتعاماات ماديري املساتو  املتوساال، واعتارب 
 مؤسسات أ ر  من منظومة األمم املتحدة عام  تفعي  رئيسِّ.  اارسات جيدة يف

ويسااااااتنتئ املفااااااتش أن تصااااااور املااااااوظفني ادارة املعااااااارف أماااااار مشااااااعش أل ااااااراض هااااااذا  -٦1
الاايت تفيااد باا ن وجااود اارسااات جياادة هااو  -االسااتعراض، كعااا يتبااني ماان الدراسااة االستقصااائية 
. وكعاا ذُكار أعااه، ماا يقصاده املفاتش هاو العام  الرئيساِّ الاذي يف اِّ إىل تعزياز إدارة املعاارف

تقااد  أمثمااة ودعااوة مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة إىل وضااش وتنفيااذ اساارتاتيعيات وسياسااات 
 إىل املعارسات املوجودة يف منظومة األمم املتحدة وليس إىل أفكار نظرية.ا  ادارة املعارف استناد

دراسااة االجتعاعيااة يف دقتوااا، إىل أن اعتعاااد كااان تاا عري الا   وتشااري نتااائئ االستقصااا ، أياا -٦٢
وتنفيذ اسرتاتيعيات إدارة املعارف واارسا ا حيظيان بدعم قوي واستحسان واسش يف مؤسسات 

، فاةن عادد وإرادياا  ا  واعيا  استباقيا  منظومة األمم املتحدة. ومبا أن تعزيز إدارة املعارف يتطمب هنع
شااّك  كتمااة حرجااة  كاان اعتبارهااا اثممااة لثقافااة مؤسسااية تبااني ي -ا  جميباا ٦ ٦٣٤البااال   -اليبااني 

 أهنا مؤيدة لتنفيذ إدارة املعارف ومتعاوبة معوا. 
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 استراتيجيات إدارة المعارف وسياساتها -رابعاً  
 إلى ما تعز  فائدة استراتيجيات إدارة المعارف؟ -ألف 

وتوجيااا، األساااموب الاااذي تتبعااا، مااان األيمياااة مبكاااان وجاااود إطاااار أو اسااارتاتيعية ذيكماااة  -٦٣
املنظعات يف إدارة املعارف من أج  حتقيق أهدافوا. ومن ش ن وجاود سياساة مؤسساية وجمعوعاة 

ماان التفصااي  عماا  مثاا  هااذه االساارتاتيعية وأن حيّوذااا إىل ا  ماان املبااادئ التوجيويااة أن ي اافِّ مزيااد
 ععميات وإجرا ات ممعوسة ادارة املعارف. 

عم  التكنولوجيا. فالتكنولوجيا تدعم إدارة املعارف ا  قائعا  ارف مفووموليست إدارة املع -٦٤
لكنوااا ليساات العاماا  احملاارإل لإلجاارا ات. وترتكااز إدارة املعااارف عماا  األشاادا  الااذين ينتعااون 
املعااارف يف ساايا  أهااداف املنظعااة، يف حااني ياا و دور التكنولوجيااا إىل جانااب األدوات املتاحااة 

. واادارة الناجحة لمععارف تبدأ برؤية سميعة ُمقرتفنة بتعزيز عقافة مؤسسية مؤازرا   بوصفوعا عاما  
 تؤازر وتكافئ استحداا املعارف القيمعة ونشرها.

وأف اا  ساابي  إىل بمااو  هااذه الرؤيااة الشاااممة واملّتسااقة لمعوانااب احملاادَّدة والعامااة يف إدارة  -٦٥
 ااادف إىل حتدياااد ااجااارا ات واألهاااداف املعاااارف هاااو االسااارتاتيعيات واملباااادئ التوجيوياااة الااايت 

إىل اارساااات إدارة املعاااارف. وتتعثااا  احملصااامة املتوقعاااة لاسااارتاتيعية يف إنشاااا  ا  التشااا يمية اساااتناد
لاستفادة من أرصد ا املعرفية ب ية بمو  أقص  ت عري وايد من هدر املوارد، مباا يف ا  املنظعة نظام
 ذل  الوقت.

كاان اياذهااا بعااد حتديااد اساارتاتيعية إدارة املعااارف يف استكشاااف وتتعثاا  اخلطااوة الاايت   -٦٦
املساااائ  املتصااامة باذيكااا  املؤسساااِّ، وإساااناد املساااؤوليات، وسياساااات املاااوارد البشااارية، واملعاااايري 

عااان  ياااارات التكنولوجياااا املواتياااة، مث وضاااعوا موضاااش التنفياااذ. وسااايتعنّي عمااا   املقياساااية، ف اااا  
لتحدياد املباادرات واألدوات الايت  كان أن ياد  عما  أف ا  وجا، املنظعة أن ت ش  ريطة طرياق 

ا  مبادرا ااااااا الطويمااااااة األجاااااا . ويُفاااااارتض يف اساااااارتاتيعية جياااااادة أن تت ااااااعن عماااااا  األقاااااا  تقييعاااااا
الحتياجات املنظعة أو أن تستند إىل مث  هذا التقييم وأن تُبنيم ُسُب  تمبية االحتياجات بكفاا ة. 

 ااِّ أن ُتولمااد االساارتاتيعية وتؤّكااد التاازا  اادارة العميااا، وأن تعاازز الااوعِّ وفيعااا يااااّتص  بالتساايري، ينب
 . (٢٧)والفوم يف املنظعة كك ، وتعبئ املوظفني واملوارد الازمة لتنفيذ األنشطة وتوسيش نطاقوا

ويتعثّاا  ُصاامب االساارتاتيعية الااذي ينب ااِّ أن تنبااين عمياا، ااجاارا ات واملبااادرات املمعوسااة  -٦٧
وارد املعرفيااااة املتاحااااة ب شااااكاذا املتنوعااااة، مثاااا  الرأمسااااا  املعااااريف )ال ااااعين والصااااري (، يف جاااارد املاااا

والدراياااااة، واخلاااااربة، والتعرباااااة، والععمياااااات، واملنتعاااااني، وتااااادوين املعاااااارف يف وعاااااائق، والرأمساااااا  
االجتعااااعِّ )الثقافاااة، والسااايا ، والشااابكات  اااري الرمسياااة، والاااوعِّ، والثقاااة، واملواقاااف املتبادلاااة(، 

 .(٢8)عن منصات تكنولوجيا املعمومات واالتصاالت واذيك  التنظيعِّ ا  ف 
وال يتااو   هااذا االسااتعراض إ ااا  موضااوع االساارتاتيعية يف قالااب واحااد ُيسااقال عماا   -٦8

 يااش االحتياجااات. وعاااوة عماا  ذلاا ، ليساات اساارتاتيعيات إدارة املعااارف  ايااة يف حااد ذا ااا 
__________ 

(٢٧) Steffen Soulejman Janus, Becoming a Knowledge-Sharing Organization: A Handbook for Scaling 

Up Solutions through Knowledge Capturing and Sharing (Washington, D.C., World Bank, 2016). 
(٢8) Kimiz Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice (Oxford, Elsevier, 2005). 
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املفاهيعيااااة أو الععميااااة ذات الصاااامة. و كاااان تكييااااف حمتويااااات وهااااِّ ال تسااااتنفد  يااااش اجلوانااااب 
 االسرتاتيعيات يف ضو  األولويات اخلاصة اليت حتددها ك  منظعة. 

كان الشك  الذي تتدذه الرؤية االسرتاتيعية، فوِّ أمر ال    عن، لتويئة االتسا  ا   وأي -٦9
املعارف باعتبارها إحد  املعارساات التش يمِّ، وإذكا  الوعِّ، وحتفيز التآزر، وإعا  ش ن إدارة 

الواعياة لمعنظعااة. ولان يتساا   ارس عقافااة ادارة املعاارف يف الععاا  الياومِّ االعتيااادي لمعااوظفني 
ويف اعتباااااارات صااااانش القااااارار إال برؤياااااة اسااااارتاتيعية واساااااتعراض منوعاااااِّ يتنااااااو  تنفياااااذها. وهاااااذا 

والتعميقاات الاواردة مان املساؤولني  االستعراض ينب ِّ أن يستند إىل تقييعات االحتياجاات الدورياة
مان حالااة الوكالاة الدولياة لمطاقااة الذرياة، الاايت ا  عان الععمياات. و كاان اساتدا  مثاا  جيااد جاد

بشاااااا ن إدارة املعااااااارف النوويااااااة. وكاناااااات الدراسااااااة  ٢٠1٦أجاااااارت دراسااااااة استقصااااااائية يف عااااااا  
سااياقات وأساااليب  االستقصااائية موجوااة لمدااربا  واملعارسااني ماان أجاا   ااش ونشاار معمومااات عاان

 استددا  اارسات إدارة املعارف وأدوا ا.

المسممممممتجدات فممممممي المنظومممممممة ككممممممل منممممممل تقريممممممر وحممممممدة التفتمممممميش المشممممممتركة  -باء 
 عن إدارة المعارف 2007 لعام
أو  اساتعراض ادارة  ٢٠٠٧، أجارت وحادة التفتايش املشارتكة يف عاا  كعا ذُكفر ساابقا   -٧٠

املتحادة ككا . وكانات إحاد  توصايات ذلا  االساتعراض موجواة إىل املعارف يف منظومة األمم 
الرؤسا  التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة يثوم عما  وضاشف اسارتاتيعية ادارة املعاارف 

إىل استقصااااااا  لاحتياجااااااات املعرفيااااااة ا  يف منظعااااااا م أو تنقااااااي  االساااااارتاتيعية القائعااااااة، اسااااااتناد
، وحتديد لمث رات بني ما حيتاج، الععاا  وماا هاو متااح احة دا ميا  لععائوم، وجرٍد لمععارف املت

 .(٢9)من معارف دا   منظعا م، وإىل مبادئ توجيوية ي عوا جممس الرؤسا  التنفيذيني
وصاااااحي  أن أي توجيواااااات مشااااارتكة   يااااارج إىل الوجاااااود حااااان اآلن وأن املنظعااااااات  -٧1

يعواا اسارتاتيعيات ادارة املعاارف. وعما  الاار م املشااركة يف وحادة التفتايش املشارتكة   تعتعاد  
ا  ، فاةن بع اوا أباد  تعميقا٢٠٠٧من أن املنظعاات رحبات بتقريار وحادة التفتايش املشارتكة لعاا  

تعقيااد التحااديات املقرتنااة بوضااش اساارتاتيعية شاااممة ا  مفاااده أن التوصاايات   تكاان تعكااس دائعاا
ظعاااات أن االمتثاااا  ذاااذه التوصاااية قاااد . وعمااا  وجااا، اخلصاااو ، الحظااات املن(٣٠)ادارة املعاااارف

يست ر  سنوات وقد ينطاوي عما  تكااليف هاماة. ونتيعاة لاذل ،   تصادر مباادئ توجيوياة إىل 
 اآلن و  تناقش املس لة قال يف أي من المعان التابعة لمس الرؤسا  التنفيذيني. 

اع هناائ أكثاار اتبااعاان ، دافعاات منظعااة األماام املتحاادة لمتنعيااة الصااناعية ٢٠٠9ويف عااا   -٧٢
هيكماة إزا  تقاساام املعاارف وإدارة املعااارف واقرتحات اسااتعراض إدارة املعاارف يف املنظومااة ككاا . 
بياااد أن المعناااة الرفيعاااة املساااتو  املعنياااة باااالربامئ التابعاااة لماااس الرؤساااا  التنفياااذيني   تؤياااد فكااارة 

ن املساا لة ساابق تناوذااا إنشااا  فرقااة ععاا  جدياادة أو فريااق عاماا  لتناااو  املساا لة. وقالاات المعنااة إ
ضااعن جوااود المعنااة الرفيعااة املسااتو  املعنيااة بااالربامئ، يف ساايا  موا مااة اارسااات الععاا ،  ا  جزئياا

__________ 
(٢9) JIU/REP/2007/6 ٢، التوصية . 
(٣٠) A/63/140/Add.1. 
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. ويف (٣1)ضااعن ععاا  شاابكة تكنولوجيااا املعمومااات واالتصاااالتا  أي ااا  كعااا جاار  تناوذااا جزئياا
املوضاوع ضاعن جادو  هناية املطااف،   يُعفاد أي ع او مان جمماس الرؤساا  التنفياذيني طارح هاذا 

 أععا  المس ال بصفة  اعية وال بصفة انفرادية.
إىل ا  اجلوود املبذولة من نتاائئ حتققات عما  نطاا  املنظوماة. واساتناد ومش ذل ،   ي ُ  -٧٣

اساارتاتيعيات أو حتماايات أوليااة، وضااعت بعااث املنظعااات سياسااات مسااتدامة ادارة املعااارف. 
ا بااااني املنظعااااات، روكعاااات جتربااااة موضااااوعية هامااااة، فرديااااة وعماااا  الاااار م ماااان اال تافااااات فيعاااا

المعااااو  إىل اخلاااادمات االستشااااارية املكمفااااة ا  ومؤسسااااية، يف جمااااا  إدارة املعااااارف، وتقمااااا كثااااري 
لصاايا ة االساارتاتيعيات. وتُتاااح اليااو  مؤلفااات حديثااة بشاا ن املفاااهيم األساسااية ادارة املعااارف، 

منشاااورات موعوقاااة موجواااة ا  ب بااا  تشاااع  أي اااتقتصااار عمااا  مراجاااش ايقااا  األكااااد ِّ فحسااا ال
 لمعنظعات املتعددة األطراف.

ويف الوقاااااات اياضاااااار، يوجااااااد عماااااا  صااااااعيد منظومااااااة األماااااام املتحاااااادة مااااااا يكفااااااِّ ماااااان  -٧٤
اساارتاتيعيات إدارة املعااارف الاايت صااعدت يف وجاا، ا تبااار الاازمن والوجاهااة. و كاان لتماا  الوعااائق 

اعدها يف إعاااداد اسااارتاتيعيا ا، باااالنظر إىل أن لمعنظعاااات األ ااار  أو أن تساااا  أن تكاااون مرجعااا
نطاقواااا وم اااعوهنا قاااابان لمتكياااف مباااا يناساااب الوالياااات احملاااددة ملدتماااف املنظعاااات. و  يعاااد 

؛ ويوجاااد يف  ياااش املنظعاااات ماااا يماااز  مااان ماااوارد فكرياااة لوضاااش حامساااا  ا  االفتقاااار إىل املاااوارد عنصااار 
ععادها املوظفون واملاديرون العااممون يف املقارات  اسرتاتيعيات وجيوة ادارة املعارف، وهِّ موارد

 أو يف امليدان. 

 العمل الرائد في مجال إدارة المعارف في منظومة األمم المتحدة -جيم 
شااكمت الوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة حمقااة وصاا  يف جمااا  املعااارف واملعمومااات النوويااة  -٧٥

عناادما  ٢٠٠٢منااذ عااا  ا  املعااارف النوويااة رمسياا. وباارزت أيميااة إدارة 19٥٧منااذ إنشااائوا يف عااا  
اعتعاادت اجلععيااة العامااة أو  قاارار يشااري إىل املعااارف النوويااة باعتبارهااا مساا لة ذات أولويااة عميااا 

 . (٣٢)بالنسبة لمدو  األع ا 
وماان منظااور تاااررِّ، جتاادر ااشااارة إىل الععاا  الرائااد الااذي اضااطمعت باا، منظعااة الععاا   -٧٦

، بالااادور ٠٥-٢٠٠٢عاااة قاااد أقااارت يف إطارهاااا السياسااااو االسااارتاتيعِّ، الدولياااة. وكانااات املنظ
اليو  مثمعاا كاان حينئاذ، وأعمنات عزمواا عما  ا  الرئيسِّ ادارة املعارف، وهو أمر ال يزا  صحيح

. ورأت منظعاااااااة الععااااااا  الدولياااااااة أن االساااااااتثعار يف (٣٣)وضاااااااش وتنفياااااااذ سياساااااااة ادارة املعاااااااارف
املعاااارف أمااار تااادعو اياجاااة إليااا، لااادواع منواااا، ضاااعن أماااور  اسااارتاتيعيات إدارة املعاااارف وتقاسااام

 . وماان العواماا (٣٤)أ اار ، ااحملافظااة عماا  مركزهااا بوصاافوا مؤسسااة معرفيااة رائاادة يف جمااا  الععاا ا
( إىل وضااش اساارتاتيعيات األ اار  الاايت دفعاات مبنظعااة الععاا  الدوليااة )واملنظعااات األ اار  أي ااا  

 امليدان واملقر.ادارة املعارف اياجة إىل التقريب بني 
__________ 

(٣1) CEB/2009/5 ٤1إىل  ٣8من ، الفقرات  . 
(٣٢) IAEA, Strengthening the Agency’s activities related to nuclear science, technology and 

applications, resolution adopted on 20 September 2002 (GC(46)/RES/11), B: Nuclear knowledge. 
(٣٣) ILO, “Strategic policy framework, 2002-05 and preview of the Programme and Budget proposals 

for 2002-03” (Geneva, November 2000) (GB.279/PFA/6), paras. 108-113. 
(٣٤) ILO, “Results-based management” (Geneva, November 2007) (GB.300/PFA/9/2). 
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ماش االهتعاا  اخلاا  ا  ، كان لوحدة التفتيش املشرتكة جتاوب سريش جاد٢٠٠٤ويف عا   -٧٧
 ادف ااسااوا  يف تطاوير أنشااطة إدارة  (٣٥)الاذي أبدتا، املنظعااة بااألمر، وأصادرت مااذكرة  اصاة

عاارف يف املعارف دا   منظعاة الععا  الدولياة ومسااعدة املنظعاة عما  بماورة اسارتاتيعية ادارة امل
توصاااايات بشااااا ن ااجااااارا ات الازمااااة لتفعيااااا  إدارة املعاااااارف  1٠املسااااتقب . وت اااااّعنت املاااااذكرة 

 و طوا ا الععمية.
، اعتعد الصندو  الدويل لمتنعية الزراعية يف اسرتاتيعيت، ادارة املعارف ٢٠٠٧ويف عا   -٧8

املفاتش أن االسارتاتيعية تت اعن . ويعتارب (٣٦)واساتدامة يف إدارة املعاارف أحد النموئ األكثر مشاوال  
 ياااش العناصااار النظرياااة والععمياااة الازماااة ادارة املعاااارف يف منظعاااة حكومياااة دولياااة. فواااِّ حتااادد 

إىل تقييم لاحتياجات وجرد لألرصادة املعرفياة. ا  املفاهيم األساسية وتوض  املصطمحات، استناد
األدوار واملساؤوليات، وتباني جمااالت وتتي  روابال ماش األهاداف العاماة لمعنظعاة وبراجمواا، وحتادد 

 الرتابال بني إدارة املعارف والععميات املؤسسية الرئيسية األ ر . 
وكانات منظعاة الصاحة العاملياة مان بااني أو  املنظعاات املوتعاة باالنووض باةدارة املعااارف  -٧9

انااااااب . وتناولاااااات االساااااارتاتيعية اجلو (٣٧)٢٠٠٥باعتعادهااااااا اساااااارتاتيعية ادارة املعااااااارف يف عااااااا  
بساساة إىل الرتكياز عما   ٢٠1٠اخلارجية، يف حني انتقمت االسرتاتيعية التالية املعتعدة يف عاا  

عناااد انق اااا  أجمواااا وتوقاااف الععااا   اااا بسااابب  ٢٠1٠البعاااد الااادا مِّ. و  تااانّق  اسااارتاتيعية 
 إد ا  بعث الت يريات عم  اذيك  التنظيعِّ. 

 ٢٠منظعة األ ذياة والزراعاة لألمام املتحادة طاوا  و  تتوقف مبادرات إدارة املعارف يف  -8٠
 ، اعتعد املدير العا  املفوو  املكرمس ملنظعة األ ذياة٢٠٠٥. ويف عا  199٦سنة، أي منذ عا  

بف اا   ٢٠٠8وشااودت إدارة املعااارف ال ااعنية دفعااة يف عااا  والزراعااة كعنظعااة تعاا  باملعااارف 
. وعماام ٢٠11ظعااة األ ذيااة والزراعااة يف عااا  مبااادرات تُاّوجاات بنشاار اساارتاتيعية املعااارف يف من

املفاااتش بااا ن االسااارتاتيعية   تااانّق  أو مااادد، ألن إدارة املعاااارف   تعاااد حتتااا  مكاناااة أساساااية يف 
 سيا  ت ري النوئ التش يمِّ، الذي حتو  الرتكيز في، صوب االستعابة السريعة. 

ها صاااندو  األمااام املتحااادة إدمااااج اسااارتاتيعية إدارة املعاااارف الااايت اعتعااادا  وجااار  الحقااا -81
املندرجاة يف النعاوذج  ٢٠1٧-٢٠1٤يف اخلطة االسرتاتيعية لمفارتة  (٣8)٢٠٠9لمسكان يف عا  
 اجلديد لألععا .

 االستراتيجيات المستقلة المعمول بها في إدارة المعارف -دال 
مااان باااني مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة املشاااعولة باالساااتعراض، وحااادها املنظعاااات  -8٢
الياااة تااازودت حااان اآلن باسااارتاتيعية مؤسساااية مساااتقمة ادارة املعاااارف، وهاااِّ: برناااامئ األماااام الت

املتحاادة اا ااائِّ، والوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة، ومنظعااة األماام املتحاادة لمرتبيااة والعماام والثقافااة، 
العاملياااة  وبرناااامئ األمااام املتحااادة لمبيئاااة، وبرناااامئ األمااام املتحااادة لمعساااتوطنات البشااارية، واملنظعاااة

__________ 
(٣٥) JIU/NOTE/2004/1. 
(٣٦) IFAD, Knowledge Management Strategy (Rome, September 2007). 
(٣٧) WHO, Knowledge Management Strategy (Geneva, 2005) (WHO/EIP/KMS/2005.1). 
(٣8) UNFPA, Knowledge Management Strategy (July 2009). 
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لمعمكيااة الفكرياااة، والصاااندو  الااادويل لمتنعياااة الزراعياااة. وم اااِّ منظعاااة الععااا  الدولياااة يف ععمياااة 
إىل اسرتاتيعية جديدة هِّ  ٢٠1٥انتقا  من اسرتاتيعية إدارة املعارف اليت انتو  أجموا يف عا  

ماااان  قيااااد البحااااث. وستشااااع  االساااارتاتيعية اجلدياااادة توجوااااات جدياااادة وسيسااااتفاد فيواااااا  حالياااا
ااجنازات السابقة يف إدارة املعارف، ال سيعا االسارتاتيعية الساابقة لتقاسام املعاارف، الايت كانات 
تقاااو  عمااا  حتقياااق النتاااائئ. ويف وقااات االساااتعراض، كاااان برناااامئ األ ذياااة العااااملِّ بصااادد وضاااش 

 واعتعاد اسرتاتيعية ادارة املعارف. 
اسااااارتاتيعيات ادارة ا  ملتحااااادة أي اااااوتوجاااااد يف بعاااااث كياناااااات األماناااااة العاماااااة لألمااااام ا -8٣

املعاارف، ال سايعا يف المعناة االقتصاادية ألفريقيااا، والمعناة االقتصاادية واالجتعاعياة ل اريب آساايا، 
 وإدارة ععميات حفظ السا ، وإدارة الدعم امليداين. 

م برناامئ األماا قناعاا  يف إدارة املعاارف هاِّ جترباةوإا  ولعا  إحاد  التعاارب األكثار تعقياد -8٤
بف ااا  اياجاااة إىل كفالاااة ا  املتحااادة اا اااائِّ. وتبماااورت إدارة املعاااارف يف الربناااامئ اا اااائِّ أساسااا

مان ا  االتسا  يف حافظة واسعة من املعارف املتفرقة ليس فحسب من الناحية املواضيعية با  أي ا
قاااا  إن ، كاااان يُ 1999الناحياااة اجل رافياااة يف  ياااش املكاتاااب القطرياااة لمربناااامئ. وإىل  اياااة عاااا  

 ، وهو ما دفش باملنظعة إىل أن تصاب (٣9)االربنامئ اا ائِّ ال يعرف ماذا يفع  الربنامئ اا ائِّا
 من بني املنظعات الرائدة يف جما  إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة. 

 أن تتاااي  اسااارتاتيعية إدارة املعاااارف لمربناااامئ اا اااائِّ احتساااني تااا عري ععمااا،ا  وكااان متوقعااا -8٥
عمااا  املساااتو  القطاااري بصاااورة جذرياااة مااان  اااا  الوصاااو  إىل معارفااا، العاملياااة، وتعزياااز التنعياااة 

التعاااون عماا  ا  البشاارية، وتطااوير القاادرات، واملسااايمة يف حتقيااق األهااداف اا ائيااة لأللفيااة، وأ ااري 
ثعاارة حناو وعياق مااش ساائر وكاااالت األمام املتحاادة خلدماة الععاا  والشااركا  ومادهم حبمااو  إ ائياة مُ 

 . ٢٠1٧-٢٠1٤. وت طِّ االسرتاتيعية ايالية ادارة املعارف الفرتة (٤٠)ومؤكدةا
 ٢٠1٣ادارة املعااااارف يف عااااا   شاااااما  ا  واعتعاااادت الوكالااااة الدوليااااة لمطاقااااة الذريااااة نظاماااا -8٦
يقتصر عم  وعيقة اسرتاتيعية فحساب، با  ينفاذ يف خمتماف املساتويات املؤسساية وياتا   بصاورة  ال

ماا  النحااو الواجااب مااش إدارة املعااارف النوويااة. وُتشااكم  السياسااة العامااة املؤسساااية ادارة حمااددة وع
املعااارف يف الوكالااة أساااس نظااا  إدارة املعااارف وتكعماا،. وتنّفااذ السياسااة ماان  ااا   طااة وجمعوعااة 

مان ا  أساسايا  من املبادئ التوجيوياة، وتانا عما  أن االوكالاة تنظار إىل إدارة املعاارف بوصافوا عنصار 
   ا.موحدا  ا  دا ميا  إطار اادارة املؤسسية الرشيدة وإدارة اجلودة ونوعية األدا  يف الوكالة، مراعية هنع

عماا  أساااس اساارتاتيعية ادارة ا  وتععاا  منظعااة األماام املتحاادة لمرتبيااة والعماام والثقافااة حالياا -8٧
تقااو  عماا  اإتاحااة يطاايال  املعااارف وتكنولوجيااا املعمومااات واالتصاااالت. وتسااتند املنظعااة إىل رؤيااة

الربامئ وتنفيذها وتقييعوا ب كرب قدر من الكفا ة والفعالية، من  اا  االساتددا  الكاما  واملبتكار 
. (٤1)لتكنولوجيااا املعمومااات واالتصاااالت وتنفيااذ إدارة لمععااارف تسااتند إىل عقافااة لتقاساام املعااارفا

 إدارة املعارف يف تنفيذ الربامئا. ومن بني التوجوات االسرتاتيعية الستة املتو اة اإدماج 
__________ 

(٣9) UNDP Administrator Transition Team knowledge management findings (1999), cited in UNDP, 
Knowledge Strategy: Enabling UNDP to share and leverage its knowledge and experience, 2009-

2011 (2009). 
 .٣املرجش نفس،، الصفحة  (٤٠)
(٤1) UNESCO, KM&ICTStrategy:UNESCO’sStrategyonKnowledgeManagementand Information 

& Communication Technology 2012-2017, Version 2.0 (December 2013), p. 5. 
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 ٢٠1٧-٢٠1٤ويف برناااامئ األمااام املتحااادة لمبيئاااة، تراعاااِّ اسااارتاتيعية إدارة املعاااارف لمفااارتة  -88
(، الاذي اضاطمعت JIU/REP/2008/3االستعراض ااداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمام املتحادة )

عاان مكتااب  اادمات الرقابااة الدا ميااة بشاا ن باا، وحاادة التفتاايش املشاارتكة، وتقرياار املراجعااة الصااادر 
 ٢٠1٠أيمو  ساااااااااااابتعرب  ٢٣اادارة الدا ميااااااااااااة يف برنااااااااااااامئ األماااااااااااام املتحاااااااااااادة لمبيئااااااااااااة، املااااااااااااؤر  

(AA2009/220/01 .المذين أوصيا برنامئ األمم املتحدة لمبيئة بوضش سياسة بش ن إدارة املعارف ،) 
اسارتاتيعية ادارة املعاارف  ، وضاش برناامئ األمام املتحادة لمعساتوطنات٢٠1٠ويف عا   -89

. ومنااذ ذلاا  ايااني، تفيااد (٤٢) اادف إىل حتوياا  املنظعااة إىل منظعااة قائعااة عماا  املعااارف والااتعمم
املنظعااة ب هنااا أحاارزت احتسااينات قابمااة لمقياااسا يف خمتمااف الاااالت التنظيعيااة وااداريااة املتعمقااة 

ش املؤسسااِّ عميوااا مااا زاال بعياادي باملعااارف. وهااِّ ُتسااّمم باا ن تععاايم هااذه املعااارف وإضاافا  الطاااب
إىل اساارتاتيعية املعااارف ا  املنااا  ومااا زالاات جوانااب عدياادة حتتاااج إىل تطااوير و أو صااق . واسااتناد

واملراجعااة املتصاامة  ااا املتعمقااة باملعااارف، والتقييعااات الدا ميااة واخلارجيااة، والاادروس  ٢٠1٠لعااا  
االساارتاتيعية، تقاارتح اساارتاتيعية إدارة املعااارف  املسااتفادة، واملعمومااات املرتاادة، والقاارارات ااداريااة

 إيا  األولوية لستة جماالت واسعة من إدارة املعارف واالستثعار فيوا.  (٤٣) ٢٠1٥لعا  
وجا  وضش اسرتاتيعية ادارة املعارف يف املنظعة العاملية لمعمكية الفكرية كدطوة عّع   -9٠

شاااااارتكة بشاااااا ن التاااااادبري واادارة يف املنظعااااااة  ااااااا االسااااااتعراض الااااااذي أجنزتاااااا، وحاااااادة التفتاااااايش امل
(JIU/REP/2014/2 والااذي أوصااا  املفتشاااون فياا، بااا ن تُعااارض عماا  اجلععياااة العاماااة اسااارتاتيعية ،)

 (٤٤). واساااتعابة ذاااذا التقريااار، ُأجاااري تقيااايم مساااتق ٢٠1٥شااااممة ادارة املعاااارف حبماااو  هناياااة 
لتقياايم عما  أنشاطة املنظعاة العامليااة لموقاوف عما  ماد  ن ائ تقاساام املعاارف يف املنظعاة. ورّكاز ا

 بتقاسم املعارف. ا  لمعمكية الفكرية وععميا ا وعقافتوا املتصمة أساس
ويف وقت االستعراض، كاان برناامئ األ ذياة العااملِّ بصادد إعاداد اسارتاتيعيت، املؤسساية  -91

وأساندت صايا ة . ٢٠1٧عاا   أن تنعاز ويوافاق عميواا يف أوائا ا  ادارة املعارف، اليت كان متوقعا
االساارتاتيعية إىل شااعبة االبتكااار وإدارة الت يااري، الاايت نظعاات مشاااورات إقميعيااة جلعااش معمومااات 
مرتدة بش ن املوضوع، ال سيعا مان املكاتاب القطرياة. ومثا  الانوئ املتباش يف صايا ة االسارتاتيعية 

سااارتاتيعية مفرطاااة مااان اساااتحداا ا يف اقااارتاح طريقاااة  كااان  اااا ايفااااا عمااا  إدارة املعاااارف بااادال  
 . الطعوح لكنوا  ري مستدامة ععميا  

وجتاااادر ااشااااارة إىل أن برنااااامئ األ ذيااااة العاااااملِّ لاااايس املنظعااااة الوحياااادة الاااايت صااااي ت  -9٢
ا  مبادرا ااا ادارة املعااارف أو  األماار عماا  الصااعيد ااقميعااِّ. فقااد وضااعت جلنتااان إقميعيتااان أي اا

إذ اعتعاادت المعنااة االقتصااادية ألفريقيااا اساارتاتيعية  اساارتاتيعيات جريئااة وشاااممة ادارة املعااارف،
 . ٢٠1٥، تمتوا المعنة االقتصادية واالجتعاعية ل ريب آسيا يف عا  ٢٠1٤يف عا  

ويتمف االسرتاتيعية اليت اعتعد ا المعنة االقتصادية ألفريقيا بصاورة جمياة ععاا ذهبات  -9٣
واااد مساااتق  ععااااده التكنولوجياااا و ايتااا، إليااا، جوودهاااا الساااابقة، وااعتاااربت أن إدارة املعاااارف ج

ا ألهنا تركز أكثر تععقا  ا  األوىل تقاسم املعارف.ا وتر  المعنة أن هذه االسرتاتيعية اتتطّمب هنع
__________ 

(٤٢) UN-Habitat, UN-Habitat Knowledge Strategy (May 2010). 
(٤٣) UN-Habitat, UN-Habitat Knowledge Management Strategy (2015). 
(٤٤) WIPO, Internal Audit and Oversight Division, “Knowledge sharing in WIPO”, Evaluation report 

(EVAL 2014 02). 
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عم  السمب  اليت تكون فيوا املعاارف داععاة لألععاا  األساساية يف المعناة. وتساتند االسارتاتيعية 
 .(٤٥)م  مفوو  امعارف حتت الطمباإىل مخسة مبادئ توجيوية وتركز بصفة  اصة ع

وتااانا اسااارتاتيعية إدارة املعاااارف الااايت اعتعاااد ا المعناااة االقتصاااادية واالجتعاعياااة ل اااريب  -9٤
آسايا صاراحة عما  أهناا  ادف إىل دعام املبااادرات ايامساة لمعنظعاة، مثا  وضاش ااطاار ااقميعااِّ 

إىل  ادمات حمّسانة وموّساعة قائعاة ألهداف التنعية املستدامة، مش مراعاة اياجة الطويمة األجا  
ااع ب. وتاااربز االسااارتاتيعية عماا  وجااا، اخلصاااو ، مااان  عماا  املعاااارف واتبااااع هناائ مشااارتإل باااني الشم

مااان مباااادرات ادارة املعاااارف  منظاااور شاااام  لمعنظوماااة، التااازا  المعناااة مبراعااااة ماااا يتداااذ مساااتقبا  
واد لإلساوا  يف مباادرة وحادة ُتشرفإل المعاان ااقميعياة األ ار  ووكااالت األمام املتحادة ضاعن ج

 .(٤٦)العع  يف األمم املتحدة ويف التعاون بني  يش اادارات ومراكز العع 
والدروس املستفادة منوا، اعتعد  ٢٠1٠-٢٠٠٧وبنا  عم  جناحات اسرتاتيعية الفرتة  -9٥

االساارتاتيعية ادارة املعااارف ينطااوي عماا  نقمااة يف الرؤيااة ا  الصااندو  الاادويل لمتنعيااة الزراعيااة إطااار 
. وتنباين االسارتاتيعية اجلديادة عما  هنائ واقعاِّ وععماِّ وعما  اإدارة لمععاارف أكثار (٤٧)لمعنظعة
إىل األهداف العامة، والاالت الرئيسية اليت يتو   حتقيق نتائئ فيوا، ا  ا استنادواستشرافا  ا  اتساق

 ومبادئ التنفيذ، والفر  املعرفية ذات األولوية. 

 األخر  المتصلة بإدارة المعارف السياسات -هاء 
ا  دروسااا ٢٠1٧-٢٠1٤تت اااعن اخلطاااة االسااارتاتيعية لصاااندو  األمااام لمساااكان لمفااارتة  -9٦

فيعااااا يتصاااا  بتنعيااااة القاااادرات، والاااادعوة،  ٢٠٠9مسااااتفادة ماااان اساااارتاتيعية إدارة املعااااارف لعااااا  
 وايوار املشورة يف جما  السياسات، ضعن  وذج جديد لمعع . 

نظعة األمم املتحدة لمطفولة اسرتاتيعية ادارة املعاارف تطّبقواا عما  الصاعيد وال مم  م -9٧
العاااااملِّ، بيااااد أن بعااااث الفااااروع التقنية الوظيفيااااة واملكاتااااب ااقميعيااااة قااااد وضااااعت اساااارتاتيعيات 

 اصااة  ااا ادارة املعااارف. فعماا  ساابي  املثااا ، لشااعبة التوعيااة يف جنيااف اساارتاتيعيتوا ا  و ططاا
ادارة املعااارف يسااتودف باا، االحتياجااات ا  باارامئ الطااوارئ فقااد وضااش هنعاا اخلاصااة، أمااا مكتااب

 اانسانية. وترد بعث املوا  البحثية املرتبطة بةدارة املعارف يف سياسة جديدة بش ن البحث.
وباملث ، ال توجد يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريش اسرتاتيعية ادارة املعارف،  -98

يف تنفيااذ سياسااة إدارة النوعيااة. وتشااري هااذه ا  رئيسااي تعتاارب يف املكتااب عاااما  لكاان إدارة املعااارف 
إىل نظااا  معااارف ماارتبال مبعارسااات الشاابكة الدا ميااة )اانرتاناات( ونظااا  إدارة ا  السياسااة أساساا

 خلرائال معرفية. ا  النوعية، وفي، ُتستدما املعارف وحتفظ وتبّوب وفق
املدااادرات واجلر اااة فقاااد أعاااّد مشاااروع اسااارتاتيعية يف أماااا مكتاااب األمااام املتحااادة املعاااين ب -99
لتوصية من مكتب  دمات الرقابة الدا مية، الذي  ما إىل أن االفتقار إىل ا  ، تبع٢٠٠8 عا 

اساااارتاتيعية ادارة املعااااارف عماااا  نطااااا  املكتااااب قااااد حااااد ماااان االسااااتفادة ماااان أععااااا  البحااااث 
الرقابااة الدا ميااة باا ن يفّعاا  املكتااب  والتحمياا  يف بمااو  التاا عري املعكاان. وأوصاا  مكتااب  اادمات

__________ 
(٤٥) ECA, The ECA Knowledge Management Strategy (2014). 
(٤٦) ESCWA, ESCWA Knowledge Management Strategy: Towards Vision 2030 (2015). 
(٤٧) IFAD, IFAD Knowledge Management Framework 2014-2018. 



JIU/REP/2016/10 

GE.17-03329 22 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

5
/2

 

 

املعين باملددرات واجلر ة اسرتاتيعية متكاممة ادارة املعاارف. وقاد ُعادم  مشاروع االسارتاتيعية يف 
 لتنظر فيوا المعنة التنفيذية؛  ري أن نقا املوارد حيو  دون اعتعاد وعيقة جديدة. ٢٠1٣عا  
عااين بفااريوس نقااا املناعااة البشاارية اايدز، تُتناااو  ويف برنااامئ األماام املتحاادة املشاارتإل امل -1٠٠

العناصاااار املتعمقااااة بااااةدارة املعااااارف، مثاااا  نقاااا  املعااااارف أو فقااااداهنا بساااابب الت يااااريات يف ماااااإل 
 املوظفني، يف إطار سياسة ادارة واستددا  وأمن املعمومات. 

لتكنولوجياااااااا ويف االحتااااااااد الااااااادويل لاتصااااااااالت، تتعساااااااد إدارة املعاااااااارف يف اسااااااارتاتيعية  -1٠1
ونُاّقحااات اساااتعابة لتوصاااية مااان وحااادة  ٢٠٠9املعموماااات وإدارة املعموماااات، ووفاااق عميواااا يف عاااا  

 ٢٠1٥التفتااااااااااايش املشااااااااااارتكة عمااااااااااا  إعااااااااااار استعراضاااااااااااوا لمتسااااااااااايري واادارة يف االحتااااااااااااد يف عاااااااااااا  
(JIU/REP/2016/1 وياحظ املفتش أن االسرتاتيعية ال توض  طبيعاة ااملعمومااتا 11، التوصية .)
االتكنولوجياااااا. ويف ساااايا  التحااااديث ايااااايل الساااارتاتيعية تكنولوجيااااا  ن املفوااااو  يُقاااارن عااااادة باااااوأ

املعمومااات إدارة املعمومااات، سااينظر االحتاااد يف اعتعاااد هناائ منسااق فيعااا يتعمااق جبعيااش جوانااب إدارة 
 .٢٠1٧املعمومات واملعارف. وسُتعرض االسرتاتيعية احملدَّعة عم  جممس االحتاد يف أيار مايو 

 

  ٣ااطار 
أهداف استراتيجية إلدارة المعارف كبديل عن استراتيجيات إدارة المعارف: حالمة المنظممة 

 العالمية ليرصاد الجوية

 االستخدام األم ل إلدارة المعارف
، وهاِّ تكتساِّ ‘اسرتاتيعية تنعية القدرات‘تتي  إدارة املعارف حتسني األنشطة يف سيا   

حتديااااد املتطمبااااات واالحتياجااااات والث اااارات واألولويااااات. وسااااتكف  إدارة أيميااااة  اصااااة يف دعاااام 
املعارف التعدياد املتواصا  لمععموماات وأف ا  املعارساات وتقاسام املواارات عما  نطاا  املنظعاة 
العامليااااة لألرصاااااد اجلويااااة. وساااايتطمب هااااذا اذاااادف إنشااااا  هياكاااا  تنظيعيااااة داععااااة، واالسااااتعانة 

ت، مش الرتكيز عم  العع  اجلعاعِّ ونشر املعارف اليت  كن أن بتكنولوجيا املعمومات واالتصاال
ألمثااا  ادارة املعاااارف  االساااتددا  ا ٣تسااااعد يف تنعياااة القااادرات. وسااايتي  اذااادف االسااارتاتيعِّ 

تقاسم اخلربات واملوارد. وسايتي  اساتددا  تكنولوجياا املعموماات واالتصااالت اتبااع كعا سيدعم 
عاان تيسااري الرصااد وتمقااِّ املعمومااات  املعمومااات بصااورة آنيااة، ف ااا  نُاُواائ تعاونيااة فعالااة، وتقاساام 

املرتدة. وسيسوم تشعيش  اعات املعارساة املونياة يف تكعماة تكنولوجياا املعموماات واالتصااالت 
واالعااارتاف ب يمياااة التفاعااا  اانسااااين يف إدارة املعاااارف. وسيشاااع  تقاسااام املواااارات واملعموماااات 

 ومبسايمات من أطراف أ ر . الازمة االستعانة مبتطوعني
 .٣(، اذدف االسرتاتيعِّ ٢٠1٥املنظعة العاملية لألرصاد اجلوية، اسرتاتيعية تنعية القدرات ) املصدر:

مااش جااات ومااوارد حماادودة قااد ال تتناسااب ويقااّر املفااتش باا ن املنظعااات الصاا رية ذااا احتيا -1٠٢
ذلا ، مثاة ساب  ووساائ  تساع  ذاذه وضش اسرتاتيعيات وسياسات شاممة ادارة املعاارف. وماش 

أعاااه، أدرجاات املنظعااة العامليااة  ٣املنظعااات باا ن مااارس إدارة املعااارف. فكعااا يتبااني ماان ااطااار 
سااتة أهااداف اساارتاتيعية، أحاادها يرمااِّ إىل  (٤8)لألرصاااد اجلويااة يف اساارتاتيعيتوا لتنعيااة القاادرات

 حتسني إدارة املعارف يف املنظعة. 
__________ 

(٤8) WMO, WMO Capacity Development Strategy and Implementation Plan (2015) (WMO-No. 1133). 
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                       يعزز تنفيذ التوصية التالية الكفا ة. من املتوقش أنو   -1٠٣
 

  1التوصية 
ينبغمممممممي للرؤسممممممماء التنفيمممممممليين لمؤسسمممممممات منظوممممممممة األممممممممم المتحمممممممدة أ  ي مممممممعوا  

استراتيجيات وسياسات إلدارة المعارف تتماىى مال والية وأهداف وغايمات مؤسسمات كمل 
يفعلمموا الممبعم بعممدب وينبغممي أ  تسممتند همملال ، إ  كممانوا لممم 201٨مممنهم بحلممول نهايممة عممام 

االستراتيجيات إلى تقييم الحتياجات إدارة المعارف في الوق  الراهن وفي المسمتقبل وأ  
 تت من تدابير للتنفيلب

  ٣الشك  
 2007استراتيجيات إدارة المعارف التي اعتمدت منل عام 

برناااااااااااامئ األمااااااااااام املتحااااااااااادة 
 اا ائِّ

  200٩-2011   2014-2017    

    2017-2014        برنامئ األمم املتحدة لمبيئة

صاااااااااااندو  األمااااااااااام املتحااااااااااادة 
 لمسكان

  200٩-2014       

برناااااااااااامئ األمااااااااااام املتحااااااااااادة 
 لمعستوطنات البشرية

   2010-2013 2014-201٩  

 العمل جار                برنامئ األ ذية العاملِّ 
والزراعااااااااة منظعااااااااة األ ذيااااااااة 

 لألمم املتحدة
    2011-2014       

 2021-2013           الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
  العمل جار  2015-2010 200٩-2007 منظعة العع  الدولية

منظعة األمم املتحادة لمرتبياة 
 والعمم والثقافة

     2012-2017    

      2015-2010    منظعة الصحة العاملية

املنظعااااااااة العامليااااااااة لمعمكيااااااااة 
 الفكرية

        2015-201٨   

    2007 200٨ 200٩ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201٨ 201٩ 2020 
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  ٤الشك  
 استراتيجيات إدارة المعارف في أمانة األمم المتحدة 

إدارة ععميات حفظ 
الساااا  إدارة الااادعم 

 امليداين 

   2010-2013  2015-201٨   

مكتاااااااااااااااب تنسااااااااااااااايق 
 الشؤون اانسانية

     2012-2013 
 

       

المعناااااااة االقتصاااااااادية 
 ألفريقيا

  

 

 بدو  تاريخ انتهاء - 2014     
 

المعناااااااة االقتصاااااااادية 
واالجتعاعيااااااة ل ااااااريب 

 آسيا

 2030صو  رؤية  - 2015        
 

 2007 200٨ 200٩ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201٨ 201٩ 2020 

 إدارة المعارف في أمانة األمم المتحدة -واو 
ال تعااارض األماناااة العاماااة لألمااام املتحااادة أي رؤياااة لكنواااا تكتفاااِّ فقاااال بشاااوا   جمااازأة  -1٠٤

ومنعزلة بش ن إدارة املعاارف، عما  الار م مان توصايات ساابقة ملكتاب  ادمات الرقاباة الدا مياة. 
، املنعااز بتكميااف ماان جلنااة (٤9)املواضاايعِّ ملكتااب  اادمات الرقابااة الدا ميااةو مااا تقرياار التقياايم 

إدارة يف األماناة العاماة لألمام املتحادة  ٢٦الربنامئ والتنسيق، إىل أن أربش إدارات فقال من أصا  
لاااديوا سياساااة عاماااة أو اسااارتاتيعية صااارحية لتنظااايم وتقاسااام املعاااارف. و ماااا مكتاااب  ااادمات 

ه إىل ماا لمتعااون املؤسساِّ الشاام  والتفاعا  باني النظارا  مان دور حاسام الرقابة الدا مية يف تقريار 
عما  أيمياة التواصا  باني املاوظفني لتبااد  األفكاار ا  يف إدارة املعارف وتقامسوا. وشدد التقرير أي 

والااارؤ  املتععقاااة والتعاااارب، ودور اسااارتاتيعيات إدارة املعاااارف، وعاااد  كفاياااة اساااتددا  اذياكااا  
 ولوجية لتباد  املعارف.األساسية التكن

إىل ذلااا  التقريااار، أوصااات جلناااة الاااربامئ والتنسااايق بوضاااش اسااارتاتيعية لألماناااة ا  واساااتناد -1٠٥
،  مااا اسااتعراض صااادر باا، تكميااف جُياار  كاا  عاااا ساانوات ٢٠٠9العامااة ككاا . ويف عااا  

تابعة، إذ ملكتب  دمات الرقابة الدا مية إىل أن توصية جلنة الربامئ والتنسيق قد كانت موضش م
اسااااااااارتاتيعية جديااااااااادة لتكنولوجياااااااااا املعمومااااااااااات  ٢٠٠8اعتعااااااااادت األماناااااااااة العاماااااااااة يف عااااااااااا  

تعترب فيوا أن اإدارة املعارف والتعاون  ثان أحاد أهام حمركا اا املؤسسايةا. وقاد  (٥٠)واالتصاالت
أن اإدارة املعاااارف تشاااع  عااااا ععمياااات أساساااية وعيقاااة الااارتابال وهاااِّ: ا  حاااّددت األماناااة أي ااا

. ومااااش ذلاااا ،   جيااااد املفااااتش (٥1)تعمم املؤسسااااِّ، وإدارة املعمومااااات، وتكنولوجيااااا املعموماااااتاالاااا
عامات واضحة تد  عم  تنفيذ التوصيات احملددة اليت قدموا مكتاب  ادمات الرقاباة الدا مياة 

 فيعا يتص  بةدارة املعارف يف األمانة العامة لألمم املتحدة كك .

__________ 
(٤9) E/AC.51/2006/2. 
(٥٠) A/62/793 وCorr.1 وA/62/793/Add.1. 
(٥1) E/AC.51/2009/4. 
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السااارتاتيعية تكنولوجيااا املعموماااات واالتصااااالت أكثااار عمااا   (٥٢)٢٠1٤وركااز تنقاااي  عاااا   -1٠٦
اذياك  األساسية لتكنولوجيا املعمومات واالتصاالت، و  يت عن ما يد  عما  تنااو  جواناب إدارة 
املعااارف الاايت وردت يف السااابق. وكاناات هااذه فرصااة ضااائعة أ اار  لوضااش هناائ مشاارتإل بشاا ن إدارة 

ملتحااادة. وحااان اآلن،   ينظااار يف هاااذه املسااا لة بطريقاااة منوعياااة املعاااارف يف األماناااة العاماااة لألمااام ا
من اادارات، عم  الر م مان التوصايات الايت قادمتوا وحادة التفتايش ا  ومنسقة سو  عدد قمي  جد

ااد هااذه ايالااة الراهنااة، يف  مااة أمااور، مااا ذُكاار يف  املشاارتكة ومكتااب  اادمات الرقابااة الدا ميااة. وتُؤكم
أن إععاااااا  تكنولوجياااااا املعموماااااات واالتصااااااالت ال يعاااااين وجاااااود إدارة  بداياااااة االساااااتعراض وماااااؤداه

لمععارف. ولكِّ تكون إدارة املعارف فعالة، ينب ِّ تناوذا من املستو  االسرتاتيعِّ ولايس بالتعويا  
 عم  مزية فرعية وتمقائية تُاع  من االستثعار يف تكنولوجيا املعمومات واالتصاالت. 

عا يُتوقش من اذياكا  األساساية التكنولوجياة أن تتاي  إدارة فعالاة وعاوة عم  ذل ، وبين -1٠٧
لماااااس مراجعاااااِّ ايساااااابات عااااان تسااااايري  ٢٠1٢ومنساااااقة لمععاااااارف، فاااااةن اساااااتنتاجات تقريااااار 

تكنولوجياااا املعموماااات واالتصااااالت يف األماناااة العاماااة قاااد أشاااار إىل أن نظااام تكنولوجياااا  شاااؤون
ديدة التعاازؤ وأن املنظعااة قااد افتقاارت إىل رؤيااة املعمومااات واالتصاااالت اظماات تععاا  بطريقااة شاا

وياااورد مكتاااب تكنولوجياااا املعموماااات واالتصااااالت التاااابش لألماناااة . (٥٣)امشااارتكة يف هاااذا الصااادد
العامة أن إدارة املعارف تُتناو  من  ا  إطاار وأدوات ااجنااز املؤسساِّ الماذين تطّبقوعاا مراكاز 

 تطبيقات املؤسسة. 
الااايت توقفااات نشااااُ  الفرياااق العامااا  املعاااين باااةدارة املعاااارف، املنشااا  يف ومااان باااني اجلواااود  -1٠8

واملكمااااف بوضااااش اساااارتاتيعية ادارة املعااااارف عماااا  نطااااا  األمانااااة العامااااة  ٢٠٠8حزيران يونياااا، 
، نُقاا  الفريااق العاماا ، الااذي كاناات ٢٠1٣. ويف عااا  ٢٠٠9هنايااة الربااش الثاااين ماان عااا   حبمااو 

ت األمانااة العامااة، إىل فريااق  يئااة اساارتاتيعية إدارة املعااارف يف ماان كياناااا  كياناا  1٣ع اويت، ت اام 
 األمانة العامة. 

وماان اياااالت ااجيابيااة يف األمانااة العامااة لألمااام املتحاادة حالااة كاا  ماان إدارة ععمياااات  -1٠9
حفظ السا  وإدارة الدعم امليداين، المتني اعتعادتا سياساة مشارتكة قائعاة باذا ا ادارة املعاارف. 

بااادأ تنفياااذ السياساااة املنقحاااة ادارة ععمياااات حفاااظ الساااا  وإدارة الااادعم املياااداين، املعنوناااة وقاااد 
و تااد الععاا   ااا لفاارتة  ٢٠1٥تشاارين األو  أكتااوبر  1اتقاساام املعااارف والااتعمم املؤسسااِّا، يف 

عاااا ساانوات. وهااذه السياسااة دلياا  مفيااد يتناااو  كيفيااة اسااتدا  املعااارف عماا  حنااو منوعااِّ 
الاواردة يف تقريار الفرياق املعاين بععمياات األمام  ٢٠٠٠عّدت استعابة لتوصيات عا  معزز. وقد أُ 

وكاااذل  لمتوصااايات املتتالياااة الااايت قااادمتوا وحااادة التفتااايش املشااارتكة ومكتاااب  (٥٤)املتحااادة لمساااا 
ا  بناا  ، عما  التاوايل. وجاا ت السياساة أي ا٢٠٠9و ٢٠٠٧ دمات الرقابة الدا مية يف عاامِّ 

(، الذي شاعش فيا، الماس عما  تقاسام املعموماات وعما  ٢٠1٤)٢1٦٧من عم  قرار جممس األ
 تقاسم املعارف وتبادذا.

__________ 
(٥٢) A/69/517. 
(٥٣) A/67/651. 
 اتقرير اابراهيعِّا.  املعروف عم  نطا  واسش با (٥٤)
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   ٤ااطار 
 قرار مجلر األمن التابال ليمم المتحدة بشأ  تقاسم المعلومات والمعارف

 إن جممس األمن،
األمني العا  واملنظعات والرتتيبات ااقميعية ودون ااقميعية عم  تعزيز تباد   يشعش 

املعمومات بش ن قدرات ك  منوا والدروس املستفادة يف جما  صون السا  واألمن الدوليني، 
 ... ومواصمة جتعيش أف   املعارسات

توعيق التنسيق  ... ويشعش عم  بالععميات التشاورية الشاممة اليت ت طمش  ا ويسّمم 
والتعاون يف املسائ  املتعمقة بعع  الشرطة بني أمانة األمم املتحدة واملنظعات الدولية وااقميعية 

 ... ... وتقاسم وتباد  املعارف ودون ااقميعية مبا يف ذل  من  ا 
 .من املنطو  1٧و 1٦(، الفقرتان ٢٠1٤)٢1٦٧قرار جممس األمن  :املصدر

ماااذكرة مفاهيعياااة بشااا ن  ٢٠1٤ ،حزيران يونيااا ٢الشاااؤون السياساااية يف وأصااادرت إدارة  -11٠
إدارة املعاااارف وصااافتوا فيواااا ب هناااا اليسااات اسااارتاتيعية ذات نقطاااة ابتااادا  وحالاااة انتواااا ، لكنواااا 

املبااادئ املتصاامة بالتنفيااذ النااااج  ادارة ا  باااألحر  ععميااة حتسااني مسااتعرةا. وحتااّدد املاااذكرة أي اا
السياسااااية، كعااااا تعاااارف بوضااااوح األهااااداف الرئيسااااية ادارة املعااااارف  املعااااارف يف إدارة الشااااؤون

وتعتربهاااا متعثماااة يف امساااااعدة األشااادا  عماااا  اساااتحداا املعاااارف وتقامسوااااا واالحتفااااا  ااااا 
واساااتدداموا عمااا  حناااو منوعاااِّ، وإيصاااا  املعموماااة املناسااابة إىل األشااادا  املناسااابني يف الوقااات 

 . األمانة العامة لألمم املتحدةاف ااملناسب، وحتسني األدا ، وحتقيق أهد
وعااااااااااوة عمااااااااا  ذلااااااااا ، تت اااااااااعن اخلطاااااااااة االسااااااااارتاتيعية ادارة الشاااااااااؤون السياساااااااااية  -111
يتعث  يف ااستعراض وحتديث إدارة املعارف والتوجيوات ا  اسرتاتيعيا  هدف ٢٠19-٢٠1٦ لمفرتة

السياسية رة الشؤون وير  املفتش أن املفوو  الذي وضعت، إدا. االسياساتية وععميات اياذ القرار
لمتحساااني املساااتعر ا  يف اادارات ألنااا، يقااارتح هنعااا  الااانامُوئ األقااا  طعوحاايتااي   ياااارا  قاااد يفيااد يف 

 والتدرجيِّ واملستدا  بطريقة واقعية وعم  أساس حتمي  التكاليف والفوائد والنتائئ ايقيقية.
املتحااااادة لتنسااااايق ملكتاااااب األمااااام  ٢٠1٧-٢٠1٤وتشاااااري اخلطاااااة االسااااارتاتيعية لمفااااارتة  -11٢

الشاااؤون اانساااانية إىل مسااا لة تقاسااام املعاااارف ونقمواااا وتبادذاااا يف سااايا  العدياااد مااان األهاااداف 
االساااااارتاتيعية لمعكتااااااب. وعاااااااوة عماااااا  ذلاااااا ، كاناااااات إدارة املعااااااارف إحااااااد  الركااااااائز األربااااااش 

 يف مكتب تنسيق الشؤون اانسانية. ٢٠1٣-٢٠1٢السرتاتيعية التعمم املؤسسِّ لمفرتة 
يتوقش أن يعزز تنفيذ التوصية الواردة أدناه االتسا  واملوا مة.و  -11٣

 

 2التوصية 
ينبغمي ليمممين العممام أ  ي ممال، بالتشمماور مممال فريمما اإلدارة العليمما، مجموعممة دنيمما علممى  

إلى ًا األقل من المباده التوجيهية إلدارة المعارف في األمانة العامة ليمم المتحدة، استناد
والتجمار  فمي اإلدارات وكملل  فمي صمناديا األممم المتحمدة وبرامجهما أف ل الممارسات 

 ب201٨ووكاالتها المتخصصة، وفي الوكالة الدولية للطاقة اللرية، بحلول نهاية 
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 إدماج إدارة المعارف في االستراتيجيات المؤسسية العامة -خامساً  
هااااو باااااألحر   دمااااة  إدارة املعااااارف ليساااات  ايااااة يف حااااد ذا ااااا، وإ ااااا املقصااااود منوااااا -11٤

. قيعاااا  ا  األهاااداف االسااارتاتيعية لمعنظعاااات بالت كاااد مااان عاااد  ت اااييش املعاااارف، بوصااافوا ماااورد
فاالسرتاتيعيات املؤسسية توض  الرؤية وترسم األهداف وحتدد الركائز املتصمة بتحقيق النتائئ يف 

 أدائوااا. ويااد  دماائ املنظعااة املعنيااة كعااا حتاادد املسااار املااؤدي إىل حتقيااق أهااداف املنظعااة وحتسااني
اسااارتاتيعيات أو سياساااات إدارة املعاااارف يف جمعااا  االسااارتاتيعيات املؤسساااية وربطواااا  اااا عمااا  

 الوعِّ بدور املعارف يف تعزيز وجاهة وفعالية عع  املنظعة. 
وقد حرصت  يش الكيانات اليت هي ت وعائق اسارتاتيعية ادارة لمععاارف قائعاة باذا ا  -11٥

تحاادة اا ااائِّ، والوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة، ومنظعااة األماام املتحاادة لمرتبيااة )برنااامئ األماام امل
والعمااام والثقافاااة، وبرناااامئ األمااام املتحااادة لمبيئاااة، وبرناااامئ األمااام املتحااادة لمعساااتوطنات البشااارية، 
 واملنظعااة العامليااة لمعمكيااة الفكريااة، ومنظعااة الععاا  الدوليااة، والصااندو  الاادويل لمتنعيااة الزراعيااة،
والمعنة االقتصادية ألفريقيا، والمعنة االقتصادية واالجتعاعية ل ريب آسايا، وإدارة ععمياات حفاظ 

عيا ا و ططواااااا يف اسااااارتاتيا  السااااا ، وإدارة الااااادعم امليااااداين( عمااااا  إدماااااج إدارة املعاااااارف أي اااا
        ومن األمثمة عم  ذل :املؤسسية العامة. 

ااطااااااار االساااااارتاتيعِّ ادارة املعااااااارف  برنامئ األمم املتحدة اا ائِّ
 ٢٠1٧-٢٠1٤يف الفرتة 

اخلطاااااااااة االسااااااااارتاتيعية لربناااااااااامئ 
األمااااام املتحااااادة اا اااااائِّ لمفااااارتة 

٢٠1٢٠-٤1٧ 
اساااااااااااارتاتيعية إدارة املعااااااااااااارف لمفاااااااااااارتة  برنامئ األمم املتحدة لمعستوطنات البشرية

٢٠1٢٠-٤19 
اخلطاااااة االسااااارتاتيعية واملؤسساااااية 
املتوساااااااااااااااطة األجاااااااااااااااا  لمفاااااااااااااااارتة 

٢٠٠8-٢٠1٣ 
إدارة املعااااااااااارف املؤسسااااااااااية يف الفاااااااااارتة                        الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

٢٠1٢٠٢-٣1 
االسااااارتاتيعية املتوساااااطة األجااااا  

 ٢٠1٧-٢٠1٢لمفرتة 
اساارتاتيعية إدارة املعااارف )  تكتعاا ؛  منظعة العع  الدولية

بصاادد االنتقااا  ماان اساارتاتيعية الفااارتة 
٢٠1٢٠-٠1٥) 

إعاااان العدالاااة االجتعاعياااة مااان  
                       أج  عوملة عادلة

اساااارتاتيعية إدارة املعااااارف وتكنولوجيااااا  منظعة األمم املتحدة لمرتبية والعمم والثقافة
املعمومااااااااااااااات واالتصاااااااااااااااالت لمفاااااااااااااارتة 

٢٠1٢٠-٢1٧ 

االسااااارتاتيعية املتوساااااطة األجااااا  
 ٢٠٢1-٢٠1٤لمفرتة 

اساااااااااااارتاتيعية إدارة املعااااااااااااارف لمفاااااااااااارتة  املنظعة العاملية لمعمكية الفكرية 
٢٠1٢٠-٥18 

اخلطااااااة االسااااااارتاتيعية املتوساااااااطة 
 ٢٠1٥-٢٠1٠األج  لمفرتة 

 طاااة ععااا  المعناااة االقتصاااادية  (٢٠1٤اسرتاتيعية إدارة املعارف ) المعنة االقتصادية ألفريقيا
 ٢٠1٥-٢٠1٣ألفريقيا لمفرتة 

اسرتاتيعية إدارة املعاارف: صاوب رؤياة  االقتصادية واالجتعاعية ل ريب آسياالمعنة 
 (٢٠1٥) ٢٠٣٠عا  

ااطاااااااااااار االسااااااااااارتاتيعِّ لفااااااااااارتة 
 ٢٠1٥-٢٠1٤السنتني 

ووردت يف الفص  السابق ااشارة إىل املنظعات الايت ليسات لاديوا اسارتاتيعيات ادارة  -11٦
املعارف قائعة بذا ا لكنوا أدرجت عناصر إدارة املعارف يف وعاائق وسياساات اسارتاتيعية أ ار  
)صندو  األمم املتحادة لمساكان، ومنظعاة األمام املتحادة لمطفولاة، ومكتاب  ادمات املشااريش، 

مااام املتحااادة املشااارتإل املعاااين بفاااريوس نقاااا املناعاااة البشااارية اايدز، واالحتااااد الااادويل وبرناااامئ األ
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لاتصاالت، واملنظعاة العاملياة لألرصااد اجلوياة، وكاذل  مكتاب تنسايق الشاؤون اانساانية، وإدارة 
 الشؤون السياسية(.

ة الااادعم ويف األماناااة العاماااة لألمااام املتحااادة، تقااارتح إدارة ععمياااات حفاااظ الساااا  وإدار  -11٧
الساااتددا  إدارة املعاااارف يف سياساااتوعا بشااا ن اتقاسااام املعاااارف ا  وحيويااا شااااما  ا  املياااداين أساااموب

والااااتعمم املؤسسااااِّا ب يااااة اتقااااد  دعاااام متكاماااا  إىل  يااااش ععميااااات حفااااظ السااااا  يف املياااادان 
 . (٥٥)واملقرا
تشاك   - ارةر ام أهناا مطبقاة عما  مساتو  إد -وير  املفتش أن هاذه السياساة العاماة  -118

اارساااة جيااادة ألن إدارة ععمياااات حفاااظ الساااا  وإدارة الااادعم املياااداين ترت اااان املفااااهيم النظرياااة 
ادارة املعارف إىل اارسة الععمية، ال سيعا فيعاا يتعماق با دوات تقاسام املعاارف واألطار التعاونياة 

رة املعارف يف ععميات واالحتفاا باملعارف. و كن لألساس املنطقِّ الذي تنبين عمي، سياسة إدا
حفظ السا  )انظر ااطاار أدنااه( أن ينطباق، يف جاوهره، عما  أي ععمياة ميدانياة أ ار  تاديرها 

 مؤسسات منظومة األمم املتحدة، شريطة تكييف، مش  صوصيا ا. 
 

  ٥ااطار 
 األساس المنطقي إلدارة المعارف في عمليات حفظ السبم

ماانوم إجياااد حمااو  لمعشاااك  القائعااة والتحمااِّ باااروح ععاا  أفااراد حفااظ السااا  يقت ااِّ  
االبتكار. وهم جيدون أنفسوم يف بيئات معقدة ومتقمبة تتطمب منوم التكيف واالبتكاار والاتعمم 

يف سااابي  االضاااطاع بوالياااة بعثاااتوم. ويشاااك  تااادويُن النعاحاااات املبتكااارة واا فاقاااات؛ ا  يوميااا
املقاااار، والااااتعمُم منوااااا ماااان  ااااا   يئااااة وتنقااااي  وتقامُسوااااا مااااش النظاااارا  يف البعثااااات األ اااار  ويف 

يف زيادة حتسني فعالية وكفا ة موا  حفظ ا  أساسي عن أنشطة التدريب عاما   اارشادات؛ ف ا  
 السا  اليت ت طمش  ا األمم املتحدة. 

سياسااااة إدارة ععميااااات حفااااظ السااااا  وإدارة الاااادعم امليااااداين، تقاساااام املعااااارف والااااتعمم املؤسسااااِّ،  املصدر:
 (.٢٠1٥) عامة

 كاان االستعاضااة عاان عبااارة اأفاااراد حفااظ السااا ا واحفااظ السااا ا بااا ي فئااة أ اار  ماان ماااوظفِّ  ماحظة:
 األمم املتحدة وأنشطتوا.

  

__________ 
(٥٥) DPKO and DFS, Knowledge Sharing and Organizational Learning, Policy (2015). 
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 إسناد المسؤوليات  -سادساً  
 الموارد البشرية المخصصة إلدارة المعارف -ألف 

املعاااارف شااار  مسااابق لتنفياااذ سياساااات عمااا  الااار م مااان أن الرؤياااة االسااارتاتيعية ادارة  -119
متساااقة ادارة املعاااارف، فواااِّ ال تكفاااِّ. وجياااب إساااناد أدوار ومساااؤوليات حماااددة إىل املاااوظفني 

باأليمية املعمقة عم  إدارة املعارف ا  لرت ة اسرتاتيعيات إدارة املعارف إىل مبادرات وأنشطة. ورهن
 -ات موظفاااون يف مساااتويات خمتمفاااة يف كااا  منظعاااة،  كااان أن ي اااطمش بتمااا  األدوار واملساااؤولي

عمااااا  حناااااو يكفااااا  القياااااادة واالتساااااا .  -مااااان اادارة العمياااااا واملتوساااااطة إىل مساااااتو  أد  ا  باااااد 
ععب أن االستعراض  ماا إىل وجاود طائفاة واساعة مان املعارساات يف مؤسساات منظوماة  وال

 األمم املتحدة اليت لديوا اسرتاتيعيات أو سياسات ادارة املعارف.
فعم  سبي  املثا ، توجد يف المعنة االقتصادية ألفريقياا، والوكالاة الدولياة لمطاقاة الذرياة،  -1٢٠

ومنظعااة الععاا  الدوليااة، وبرنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ، ومنظعااة األماام املتحاادة لمرتبيااة والعماام 
ددة والثقافااة، وصااندو  األماام املتحاادة لمسااكان، ومنظعااة األماام املتحاادة لمطفولااة، مسااؤوليات حماا

ادارة املعااارف ضااعن إطااار مويكاا ، يف حااني توجااد يف ا  أو جزئيااا  لمعااوظفني املنتاادبني كميااا  جيااد
االحتااااااد الااااادويل لاتصااااااالت وبرناااااامئ األمااااام املتحااااادة املشااااارتإل املعاااااين بفاااااريوس نقاااااا املناعاااااة 
البشااارية اايدز مساااؤوليات حماااددة بوجااا،  اااا  فيعااااا يتعماااق بتقاااد  الناااواتئ املعرفياااة إىل الاااادو  
األع ااا . ويف برنااامئ األماام املتحاادة لمبيئااة واذيئااة األماام املتحاادة لمعساااواة بااني اجلنسااني ومكااني 
املاارأة، يُنتاادب بعااث املااوظفني ادارة املعااارف بااضااافة إىل اضااطاعوم مبسااؤوليات أ اار . ويف 

ن ي اطمش جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتعاعية ل ريب آسيا،  كن لفريق مكماف بالتنفياذ أ
مبوااا  منبثقااة عاان اساارتاتيعية املنظعااة ادارة املعااارف. ويف األمانااة العامااة لألماام املتحاادة،  ا  أحياناا

يف املقار بتنسايق مساؤوليات إدارة ا  كمفت إدارة ععميات حفظ السا  وإدارة الدعم املياداين فريقا
 املعارف يف امليدان. 

ئِّ املستعوبون  ا  االستعراض أيمياة وجاود وأكّد مسؤولو برنامئ األمم املتحدة اا ا -1٢1
فريق مويك   ومركز املوا  يكون االش   الشا  ا ألفراده هو إدارة املعاارف. وتساند موعاة قياادة 

 الفريق املعين بااطار العا  ادارة املعارف إىل مستشار مكمف باملعارف واالبتكار. 
ِّ األمم املتحدة، الذي ياديره برناامئ ويوجد قسم لمععارف واالبتكار يف برنامئ متطوع -1٢٢

ماان املتطاوعني الااوطنيني والاادوليني يف  ٧ ٠٠٠حاوايل ا  األمام املتحاادة اا اائِّ والااذي ينشار ساانوي
  ٢8إطار ععميات مؤسسات منظومة األمم املتحدة و ريها من الكيانات الدولية، البال  عاددها 

 ومؤسسة. ا  كيان
راسادتني، وإىل الادعم املقاد  مان اادارة العمياا، تطباق اارساة جيادة إىل جتربة ورؤية ا  واستناد -1٢٣

 ٢٠1٤يف منظعااة الععاا  الدوليااة. فقااد أنشاائ يف املنظعااة فريااق تنساايق إدارة املعااارف يف آذار مااارس 
ملساعدة املوظفني واملديرين يف اجلود املبذو  لتقد  حتميات ومشورات سياسياتية متسقة وعالياة 

إىل املعااارف املؤسسااية. ويتبااش الفريااق املكااون ماان عاعااة أشاادا  مباشاارة ملكتااب ا  اجلااودة اسااتناد
نائب املادير العاا  لمسياساات، وي اطمش مبساؤولية إسادا  املشاورة إىل منظعاة الععا  الدولياة عما  

ذذه ال اية، يساتعني الفرياق بشابكة كامماة مان ا  الصعيد العاملِّ فيعا يتعمق بةدارة املعارف. وحتقيق
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ملعااارف الااذين  كاان االتصااا   اام عنااد وجااود حاجااة إىل تقاساام املعااارف. وي ااطمش الفريااق أمنااا  ا
بدور قيادي يف وضش االسرتاتيعية العامة لمعنظعاة يف جماا  إدارة املعاارف وينساق ويادعم الععا  يف 
يش  يش اادارات السياساتية والوحدات اادارية واملكاتب امليدانية. والفريق مسؤو  عن تنفياذ مشاار 
 حمددة ادارة املعارف عم  نطا  املنظعة، ويقش عم   يش املوظفني يف هذا الصدد التزا  بدعع،. 

 (٥٦)وتتااي  املبااادئ التوجيويااة ادارة املعااارف املؤسسااية يف الوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة -1٢٤
الفارع باا  مان  توجيوات تش يمية لتنفيذ سياسة الوكالاة و طتواا ادارة املعاارف املؤسساية. وحيادد

املبااادئ التوجيويااة األدوار واملسااؤوليات الرئيسااية يف خمتمااف مسااتويات اذيكاا  التنظيعااِّ لموكالااة. 
وعم  وج، اخلصو ، ُتسند موعة تنسيق جوانب إدارة املعارف يف الوكالاة الدولياة لمطاقاة الذرياة 

 إىل موظف أقد  من مستو  مساعد  ا  لمعدير العا  مكمف باالسرتاتيعية.
الفرياااق التاااوجيوِّ املشااارتإل باااني اادارات املعاااين باااةدارة املعاااارف ا  وأنشااا ت الوكالاااة أي ااا -1٢٥

. وي ااطمش الفريااق التااوجيوِّ مبوااا  منوااا حتسااني وتعزيااز التقااد  احملاارز يف ٢٠11املؤسسااية يف عااا  
رف اخلطااة املؤسسااية ادارة املعااارف، كعااا ينسااق تنفيااذها، ويرصااد ااجاارا ات املتصاامة بااةدارة املعااا

 يقدم، إىل املدير العا .ا  سنويا  اليت ت طمش  ا خمتمف اادارات ويعد تقرير 
ولصندو  األمم املتحدة لمسكان فرياق متدصاا مكاون مان أ صاائيني اعناني يف جماا   -1٢٦

إدارة املعارف يععان يف فرع إدارة املعمومات واملعاارف االسارتاتيعية، وهاو واحاد مان أربعاة فاروع 
مئ. وبااضااااافة إىل ذلاااا ، أنشاااا ت بعااااث املكاتاااابف ااقميعيااااة والقطريااااة وظااااائف  يف شااااعبة الااااربا

 تشتع  عم  مسؤوليات حمددة متعمقة بةدارة املعارف.
ويف منظعة األمم املتحدة لمرتبية والعمم والثقافة، تندرج إدارة املعارف ضاعن مساؤوليات  -1٢٧

ب هناا ا  ما  نطاا  املنظعاة تعاّرف أي اشعبة إدارة املعاارف ونظام املعموماات. ومثاة وظاائف حماددة ع
رئايس ماوظفِّ املعموماات، بصاورة ا  وظائف مرتبطة بةدارة املعارف. ويتبش مدير الشعبة، وهاو أي ا

 مباشرة لنائب املدير العا  لميونسكو. 
ا  ويف منظعة األمم املتحدة لمطفولة، ت م شاعبة املعموماات واألحبااا والسياساات مكتبا -1٢8

لألحبااااا ووحااادة لماااتعمم وتبااااد  املعاااارف. وت ااام وحااادة الاااتعمم وتبااااد  املعاااارف عاعاااة ماااوظفني 
متفر ني لتباد  املعارف تشع  موااموم اساتدا  املعاارف وتقامسواا وإعاادة اساتددا  املعاارف 
ال عنية. وي م مكتب األحباا عاعة موظفني متفر ني لألحباا املتصامة باةدارة املعاارف وتيساري 

. وإضافة إىل ذل ، يوجد منسقون ادارة املعارف موزعون عم  نطا  املنظعة يف خمتماف البحث
 الشعب، سوا  يف املقر أو يف املكاتب ااقميعية. 

ويف االحتااااد الااادويل لاتصااااالت، ت اااطمش إدارة دعااام املشااااريش وإدارة املعاااارف مبساااؤولية  -1٢9
ت يف االحتاد عما  تعزياز القادرة املؤسساية مساعدة الدو  األع ا  وأع ا  قطاع تنعية االتصاال

والتنظيعيااااة لمتكيااااف مااااش بيئااااة االتصاااااالت وتكنولوجيااااا املعمومااااات السااااريعة الت ااااري ماااان  ااااا  
 القدرات.  بنا 

وأنشاااا ت المعنااااة االقتصااااادية ألفريقيااااا،  ااااا  ععميااااة إعااااادة اذيكمااااة الاااايت نفااااذ ا يف  -1٣٠
لية تنفياااذ اسااارتاتيعية إدارة املعاااارف، ماااش خلااادمات املعاااارف ي اااطمش مبساااؤو ا  ، قساااع٢٠1٢ عاااا 

__________ 
(٥٦) IAEA, INF/NOT/209 . 
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مراعاة الرتكيز عما  جاانبني رئيسايني يماا اجلعاش والاربال. وقاد أنشائ القسام بادمئ عااا وحادات 
 قائعة هِّ: املكتبة، واملركز األفريقِّ لتكنولوجيا املعمومات، ووحدة إدارة املعارف. 

يوعااا يف مااؤمر قعااة األرض املعقااود يف ويف أمااانيت االتفاااقيتني المتااني فُاات  باااب التوقيااش عم -1٣1
، ُأساندت مساؤوليات إدارة املعاارف إىل إدارات حماددة. وحتولات 199٢ريو دي جاانريو يف عاا  

أماناة اتفاقياة األماام املتحادة ااطارياة بشاا ن ت اري املنااا  مان الرتكياز عماا  إدارة املكتباة واحملفوظااات 
راد وحاادة إدارة املعااارف ماان أربعااة مااوظفني إىل إىل إدارة املعااارف. ومنااذ ذلاا  ايااني، زاد عاادد أفاا

عمااا  ا  ساااتة ماااوظفني، وتتباااش الوحااادة لااادائرة اخلااادمات اادارياااة. وال يااازا  ععااا  الوحااادة مقتصااار 
 املعارف الصرحية املوجودة يف شك  رقعِّ. 

وكاناات ألمانااة اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة التصااحر وحاادة مسااتقمة ادارة املعااارف،  -1٣٢
وهِّ وحدة كانت تُع  أكثر بةدارة املعارف اخلارجية. بيد أن األمانة حولت تركيزهاا إىل املعاارف 

أُدجماااات وحاااادة إدارة املعااااارف يف وحاااادة العمااااو   ٢٠1٥العمعيااااة وأف اااا  املعارسااااات، ويف عااااا  
 جيا والتنفيذ وأعيد توزيش مسؤوليات إدارة املعارف اسنادها إىل املوظفني. والتكنولو 
ويف إدارة ععميااااات حفااااظ السااااا  وإدارة الاااادعم امليااااداين، يوجااااد فريااااق ادارة املعااااارف  -1٣٣

والتوجي، ضاعن دائارة السياساات وأف ا  املعارساات ي ام سابش وظاائف خمصصاة ادارة املعاارف 
الفرياق  املوظفاون املكمفاون بالسياساات وأف ا  املعارساات املعّيناون وتنسيق السياسات. ويسااعد 

يف معظااااام بعثاااااات حفاااااظ الساااااا . وإضاااااافة إىل ذلااااا ، يااااادير الفرياااااُق شااااابكة ماااااوظفني مااااادنيني 
 وعسكريني ذم مسؤوليات متعمقة بةدارة املعارف. 

لسياساااااات ويف إدارة الشاااااؤون السياساااااية، ت اااااطمش وحااااادة التوجيااااا، والاااااتعمم التابعاااااة لشاااااعبة ا -1٣٤
والوسااااطة بااادور جواااة التنسااايق الرئيساااية يف جماااا  إدارة املعاااارف، وتقاااد  الوحااادة الااادعم والتوجيااا، يف 
ععميات الاتعمم والتقيايم، كعاا ت اطمش بادور اجلواة الوديعاة لمعنتعاات املعرفياة. وأنشا ت إدارة الشاؤون 

ة عاان امليزانياة. وعيناات وظيفااة مكرساة ادارة املعااارف اولاة مان مااوارد  ارجا ٢٠1٢السياساية يف عاا  
 موظفني مكمفني ب ف   املعارسات يف عدة من بعثا ا السياسية. ا  إدارة الشؤون السياسية أي 

وأل اااااراض املقارناااااة ماااااش حالاااااة إدارة املعاااااارف  اااااارج منظوماااااة األمااااام املتحااااادة، تنااااااو   -1٣٥
مان  ٢8منظعاة ت ام االستعراض ايالة يف منظعة التعاون والتنعياة يف امليادان االقتصاادي، وهاِّ 

مااان اجلواااة املساااؤولة عااان ا  الااادو  األع اااا . وت ااام املنظعاااة وحااادة ادارة املعاااارف تشاااّك  جاااز 
اخلااادمات الرقعياااة واملعاااارف واملعموماااات يف املديرياااة التنفيذياااة، وت اااطمش الوحااادة بتقاااد  الاااادعم 

 العشارين الاذي يتص  باألهداف االسرتاتيعية لمعنظعة. ويُع  حنو مخسة أفراد من املوظفني فيعا
 ٥٠ت عوم الوحدة بةدارة املعارف، عم  أساس التفر ، يف حني رصا ستة أو مثانية ماوظفني 

 يف املائة من وقتوم ادارة املعارف.
ويوصي المفتش بأ  ُيسند الرؤساء التنفيمليو  لمؤسسمات منظوممة األممم المتحمدة  -1٣٦

المعرفيمة علمى الصمعيد المؤسسمي،  مسؤوليات متصلة بتنفيل إدارة المعمارف ورصمد المموارد
إ  كممممانوا لممممم يفعلمممموا الممممبعم بعممممدب وينبغممممي للشممممكل التنظيمممممي المممملت يتخمممملال إسممممناد همممملال 
المسممؤوليات حوحممدات منفصمملة، أو أفرقممة مشممتركة بممين اإلدارات، أو مسممؤولين فممراد ، أو 
غير ذل ، على سبيل الم ال( أ  يطابا االحتياجات المحمددة لكمل مؤسسمة وأ  يتناسمب 

 مال الموارد المتاحةب
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 من كفاءات المولفين في المنظمةاً إدارة المعارف باعتبارها جزء -باء 
يتعاااااوب األفااااراد يف خمتمااااف املنظعااااات مااااش اساااارتاتيعيات إدارة املعااااارف وياااادععوهنا ماااان  -1٣٧

لتحقياق أوجا، ا   ا  الكفا ات الفردية. فةدارُة املعارف والكفا اُت املؤسسية يكع  بع وعا بع ا
 .(٥٧)لتآزر. ولكِّ تتس  إدارة األرصدة الفكرية ألي منظعة، مثة حاجة إىل إدارة الكفا ات فيواا

( JIU/REP/2007/6وأوصااا  أو  تقريااار لوحااادة التفتااايش املشااارتكة بشااا ن إدارة املعاااارف ) -1٣8
بااا ن يكااارس الرؤساااا  التنفياااذيون ملؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة الكفاااا ات املتعمقاااة بتقاسااام 

(. وأورد ٥مااان معاااايري التقيااايم يف نظاااا  تقيااايم أدا  املاااوظفني )التوصاااية ا  املعاااارف باعتبارهاااا معياااار 
جمماااس الرؤساااا  التنفياااذيني، يف تعميقاتااا، عمااا  ذلااا  التقريااار، أن املنظعاااات قاااد رّحبااات بالتوصاااية 

ب ارورة ا  بال  األيمية يف إجناح أي اسرتاتيعية ادارة املعارف، وأهنا أحاطات عمعاا  بوصفوا عنصر 
إجيااااد صااامة أوعااااق باااني أنشاااطة تقاساااام املعاااارف وأدا  املاااوظفني، وب اااارورة دمااائ أنشاااطة تقاساااام 

 .(٥8)أطر اادارة القائعة عم  النتائئاملعارف عم  حنو أوعق يف املعارف إدارة 
إىل املسااؤولني املسااتعوبني، يت اا  أن صااندو  األماام املتحاادة لمسااكان ياادرج ا  واسااتناد -1٣9

سااام املعاااارف يف  ياااش توصااايفات الوظاااائف.  اااري أن هاااؤال  املساااؤولني أقاااروا بااا ن مساااؤوليات تقا
ليتساا  إباراز هااذه املساؤوليات بصاورة مناساابة يف  طاال الععاا  ا  الكثاري مان الععاا  ال يازا  مطموبا

السنوية جلعيش املاوظفني وتقييعاات أدائوام. ور ام أن العاادة جارت باةدراج إدارة املعاارف وتقاسام 
 ال يشكان يد اآلن كفا ات مؤسسية. ا  يفات الوظائف، فوعاملعارف يف توص

والحااظ املفااتش أن إدارة املعااارف وتقاساام املعااارف  ااري مااذكورين ال يف القاايم األساسااية  -1٤٠
وال يف الكفاااا ات ضاااعن ااطاااار املااانق  لمكفاااا ات يف صاااندو  األمااام املتحااادة لمساااكان. وعمااا  

العديااد ماان الكفااا ات، فعبااارة اإدارة املعااارفا ال تاارد سااو   الاار م ماان أناا، ُيشااار إىل املعااارف يف 
كعااااز  ماااان جمعوعااااة املوااااارات الوظيفيااااة املسااااعاة اإجناااااز الربنااااامئ وااجناااااز التقااااينا. وال تنطبااااق 
اااعب والااااربامئ ذات الصاااامة الاااايت  جمعوعاااات املوااااارات الوظيفيااااة إال عمااا  بعااااث الوظااااائف يف الشم

ا  ، يااؤدي عااد  إيااراد كفااا ات أكثاار حتدياادفرعيااة. وععومااا  تااديرها املكاتااب ااقميعيااة واملكاتااب ال
متعمقااااة بااااةدارة املعااااارف وتقاساااام املعااااارف ضااااعن إطااااار الكفااااا ات يف صااااندو  األماااام املتحاااادة 
لمساااكان إىل تثبااايال األعااار ااجياااايب النااااتئ عااان إدراج تمااا  الكفاااا ات يف توصااايفات الوظاااائف، 

 ت وليس يف ضو  توصيفات الوظائف. سيعا أن أدا  املوظفني يُقّيم يف ضو  الكفا ا ال
وقاد أدرج الصااندو  الاادويل لمتنعياة الزراعيااة تقاساام املعااارف يف ععما، اليااومِّ عاان طريااق  -1٤1

قيعااة ايااس املوااين، ا  ماان قيعاا، األساسااية، وحتدياادا  جعاا  تقاساام معااارف أف اا  املعارسااات جااز 
مان  ياش ا  متوقعاا  ارف ساموكال يتعزأ من إطاره لمكفاا ات. ويتاي  ذلا  جعا  تقاسام املعاا  وجز 

املااااوظفني يف ساااايا  حتقيااااق األهااااداف التشاااا يمية لمصااااندو . وياااارد تقاساااام املعااااارف وإدار ااااا يف 
 . (٥9)توصيف عدة كفا ات مؤسسية دا   الصندو  ويما مرتبطان بالتعمم واالبتكار

__________ 
(٥٧) Meenu Dave, Mikku Dave, Y. S. Shishodia, “Knowledge management and organizational 

competencies: A harmonic collaboration”, International Journal of Advanced Research in 

Computer Science and Software Engineering, vol. 2, No. 12 (December 2012), p. 45. 
(٥8) A/63/140/Add.1 9 ة، الفقر. 
(٥9) IFAD, IFAD competency framework: How we give our best - Supporting performance 

enhancement (2013). 
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، ٢٠٠9ا  وجيعش إطار الكفا ات والقيم األساسية ملنظعة العع  الدولية، املعتعد يف ع -1٤٢
بني تقاسم املعارف وااقباا  عما  الاتعمم بوصافوعا كفاا ة أساساية متوقعاة مان املاوظفني يف  ياش 
املستويات. ويارد يف التعرياف أن هاذه الكفاا ة حتصا  عنادما ياربهن املوظاف عما  أنا، ايساتوعب 

لكِّ يربهن  املعارف املتصمة بالعع  ويطبقوا ويتقامسوا يف الوقت املناسبا. ويُتوّقش من املوظف،
عم  كفاا ة أساساية، أن يتقاسام معاارف ومعموماات هاماة أو وجيواة، ساوا  بصافة رمسياة أو  اري 

 رمسية، وأن يسوم يف نق  املعارف. 
ويف برنااامئ األماام املتحاادة املشاارتإل املعااين بفااريوس نقااا املناعااة البشاارية اايدز، يتعااني  -1٤٣

عااارف وتقامسوااا كعااز  ماان الكفااا ة األساسااية عماا   يااش املااوظفني أن يربهنااوا عماا  حااس إدارة امل
. وتتعمّااااق هااااذه الكفااااا ة بااااالتطبيق الفعااااا  ملااااا جيمباااا، املوظفااااون إىل (٦٠)املسااااعاة اتطبيااااق اخلاااارباتا

تطبياااق املعاااارف وأف ااا  املعارساااات، وتقاسااام ا  مااان معاااارف ومواااارات وجترباااة. وهاااِّ تعاااين أي ااا
 املعارف والتعربة، وتشعيش اآل رين عم  أن حيذوا نفس ايذو. 

ويوىل لتقاسم املعارف والتعمم املؤسسِّ اعتبار رئيسِّ يف سيا  الرتتيبات الدورياة ادارة  -1٤٤
حفااظ السااا  وتطااوير أدا  أفااراد حفااظ السااا . وتتطمااب السياسااة الاايت اعتعااد ا إدارة ععميااات 

وإدارة الدعم امليداين من أفراد حفظ السا  أن يدرجوا يف  طال التطور الشدصِّ اخلاصة  م، 
بتقاسااااام املعاااااارف والاااااتعمم ا  عمااااا  األقااااا  مرتبطاااااا  واحااااادا  يف إطاااااار إدارة األدا  وتطاااااويره، نشااااااط

 تعزياااز . وعااااوة عمااا  ذلااا ، فباااالنظر إىل الااادور الرئيساااِّ الاااذي يؤديااا، املاااديرون يف(٦1)املؤسساااِّ
تقاساام املعاااارف والاااتعمم املؤسساااِّ، ُيشاااعَّش بقاااوة املاااديرون امل اااطمعون بععمياااة تعياااني عمااا  إدراج  

 .(٦٢)فعا فو  ٥-ظائف الشا رة من فئة فكفا ة اااللتزا  بالتعّمم املستعرا يف توصيفات الو 
ت واعتعاااااد برناااااامئ األمااااام املتحااااادة اا اااااائِّ إدارة املعاااااارف باعتبارهاااااا إحاااااد  الكفاااااا ا -1٤٥

التقنية الوظيفياااة الااايت ينب اااِّ تقييعواااا، وعّرفواااا ب هناااا االقااادرة عمااا  اساااتععا  املعموماااات واملعاااارف 
وتقامسوااااا بكفااااا ةا. وتُاااادرج إدارة املعااااارف ضااااعن قائعااااة الكفااااا ات املونيااااة املطموبااااة يف معظاااام 

 توصيفات الوظائف املبوبة يف إعانات الشوا ر.
ياااة الصاااناعية شااار  تقاسااام املعاااارف يف الكفاااا ات وتُااادرج منظعاااة األمااام املتحااادة لمتنع -1٤٦

األساسااااية املطموبااااة يف معظاااام الوظااااائف. ويف بعااااث وظااااائف اادارة العميااااا، تاااادرج موااااا  إدارة 
 . (٦٣)املعارف وتقاسم املعارف يف اال تصاصات

وأفاااد برنااامئ األماام املتحاادة لمبيئااة باا ن إدارة املعااارف مسااؤولية ُي ااطمش  ااا عماا  نطااا   -1٤٧
املنّظعة وأهناا جاز  ال يتعازأ مان ععا  املاوظفني. وجُتسَّاد مساؤوليات إدارة املعاارف بصاورة مباشارة 

لاسارتاتيعية املععاو   اا، الايت تتطماب أن ا  يف  طال عع  املوظفني عما   ياش املساتويات، وفقا
 تقو  إدارة املعاارف عما  اإشاراإل كا  شاعبة ومكتاب ووحادة مناذ الياو  األو  ويف كا   طاوة مان

__________ 
(٦٠) UNAIDS, UNAIDS Secretariat Competency Framework. 
(٦1) DPKO and DFS, Knowledge Sharing and Organizational Learning, Policy (2015). 
 املرجش نفس،.  (٦٢)
(٦٣) UNIDO, “UNIDO Secretariat Structure 2016”, Director General’s Bulletin (2016) 

(UNIDO/DGB/2016/01/Amend.1). 
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 طااااوات الععميااااةا. وإضااااافة إىل ذلاااا ، ي ااااطمش املااااديرون يف الربنااااامئ مبسااااؤولية كفالااااة امتثااااا  
 . (٦٤)املوظفني لمعسؤوليات املتعمقة بتقاسم املعمومات وتقاسم املعارف

وُيشاااكم  إدراُج تقاسااام املعاااارف يف توصااايفات الوظاااائف وأهاااداف أدا  املاااوظفني أحاااد  -1٤8
مان التوجمواات االسارتاتيعية ملنظعاة األمام املتحادة لمرتبياة والعماام  األهاداف الرئيساية املعمناة كعاز 

والثقافاااة، الااايت ترماااِّ إىل إجيااااد بيئاااة يكاااون فيواااا تقاسااام املعاااارف اارساااة تُفعممواااا اادارة ويطّبقواااا 
 . (٦٥)املوظفون كافة

املتعمقااة  اجلدياادة باا ن ااألنشااطة اوتقااّر املنظعااة العامليااة لمعمكيااة الفكريااة يف اساارتاتيعيتو -1٤9
يف عقافااة املنظعااةا وينب ااِّ المعااوظفني أن ياادركوا  ا  بااةدارة املعااارف ينب ااِّ أن تصااب  أكثاار اناادماج

كياااف  كااان ادارة املعاااارف أن تسااااعدهم يف أدوارهااام وكياااف ياااؤعر كااا  تفاعااا  ذااام ماااش رصااايد 
عنظعاة معموماو أو معريف عم  املعارف املؤسسيةا. ومن مث، يتعث  اذادف االسارتاتيعِّ األو  لم

مان ااجارا ات االعتيادياة يف الععا  الياومِّ ا  يف كفالة أن ايُنظر إىل إدارة املعاارف باعتبارهاا جاز 
 .ا(٦٦)وأن يفوم موظفو املنظعة مسؤوليا م

ومثاااة ب اااش وظاااائف يف مفوضاااية األمااام املتحااادة الساااامية يقاااو  اانساااان تشاااع  مواااا   -1٥٠
يف  طة ععا  شاا   الوظيفاة. وتانا إجارا ات  ادارة املعارف مدرجة يف التوصيف الوظيفِّ أو

التشاا ي  املوحاادة املتعمقااة مبوااا  مااوظفِّ مكاتااب القطاعااات اجل رافيااة عماا  أن مااوظفِّ املكاتااب 
القطاعيااة مسااؤولون عاان بنااا  وصااون قاعاادة معرفيااة بشاا ن البماادان املشااعولة مبسااؤوليتوم. بيااد أن 

 . بسبب نقا القدراتا  االضطاع  ذه املوعة يظ  متفاوت
وذكاار مسااؤولو مكتااب تنساايق الشااؤون اانسااانية أن املسااؤوليات املتعمقااة بااةدارة املعااارف  -1٥1

قد ال تكون مفصمة بوضوح يف اال تصاصاات الفردياة لمعاوظفني أو يف  طاال ععموام السانوية، 
 ولكنوا جز  من  طال عع  األقسا  والوحدات تدرج حبسب اياجة.

حاادة لمطفولااة املسااتعوبون أعنااا  االسااتعراض أن جوانااب وأورد مسااؤولو منظعااة األماام املت -1٥٢
 إدارة املعارف ُتدرج يف كفا تني وظيفيتني يما اتطبيق اخلربة التقنيةا واالتعمم والبحثا. 

                       من املتوقش أن يعزز تنفيذ التوصية التالية جانيب املراقبة واالمتثا . و -1٥٣
 

 3التوصية 
للرؤسمماء التنفيممليين لمؤسسممات منظومممة األمممم المتحممدة، إ  كممانوا لممم يفعلمموا ينبغممي  

المبعم بعممد، أ  يّتخملوا تممدابير تدرّجيممة تهمدف إلممى إدممماج مهمارات إدارة المعممارف وقممدرات 
تقاسممممم المعممممارف فممممي أنظمممممة تقيمممميم أداء مممممولفيهم وخطممممف عملهممممم السممممنوية وتوصمممميفات 

 ب2020ي المؤسسة، بحلول نهاية عام ولائفهم وكفاءاتهم األساسية المعتمدة ف

  

__________ 
(٦٤) UNEP, Knowledge Management Strategy 2014-2017 (2014). 
(٦٥) UNESCO, KM & ICT Strategy (December 2013), p. 16. 
(٦٦) WIPO, “The Knowledge Management Strategy of the World Intellectual Property Organization, 

2015-2018” (2015) (A/55/INF/5). 
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 إىرا  المولفين في مجال إدارة المعارف  -سابعاً  
العنصر الراباش املساتدد  كععياار رئيساِّ الساتعراض الت هاب ادارة املعاارف يف مؤسساات  -1٥٤

منظوماااة األمااام املتحاااادة هاااو وجاااود سياسااااات وبااارامئ تدريبياااة ترمااااِّ إىل تعزياااز القااادرات والت هااااب 
االسااااتباقِّ لمعااااوظفني يف األنشااااطة ذات الصاااامة. والحااااظ املفااااتش أناااا، عماااا  الاااار م ماااان وااشااااراإل 

إىل النظار إىل ا  ا تافات يف الوعِّ بةدارة املعاارف ويف املعارساات املؤسساية، فاةن مثاة منحا  متزاياد
 .  (٦٧)تقاسم املعارف وععميات التعمم وآليات التعاون باعتبارها كفا ات رئيسية يف املنظعة

ويتطمب حتقيق مساتو  عاا  مان الت هاب أن ُت اّعن الععمياات الرئيساية حمفازات لماتعمم  -1٥٥
وأن ياُعكَّن املوظفون من االهتدا  بصورة اعتيادية إىل أصحاب املعاارف دا ا  املنظعاة و ارجواا 
وماااااان االتصااااااا   اااااام. وتعتعااااااد فعاليااااااة تقاساااااام املعااااااارف عماااااا  وجااااااود ل ااااااة مشاااااارتكة و ااااااااذج 

بني هذا االستعراض بعاث املعارساات القائعاة يف جماا  إدارة املعاارف يف . ويُ (٦8)توجيوية ومبادئ
منظومااة األماام املتحاادة، وهااِّ اارسااات  كاان أن تفيااد يف تعزيااز الت هااب يف املنظعااة ماان منظااور 

 املوارد البشرية. 

 بها واالحتفاظ إعادة استخدام المعارف -ألف 
 التوجي  األولي للمولفين   

مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة بااارامئ توجيوياااة لمعاااوظفني اجلااادد توجاااد يف معظااام  -1٥٦
املمتحقني باملنظومة أو املنظعة أو مبركز عع  معاني. ويتاي  التوجيا، األوىل لمعاوظفني اجلادد فرصاة 

وال يقتصار ذلا  عما  املساائ  اادارياة فحساب،  -لاطاع عم  املعارف األساسية يف املنظعة 
 وضوعية وجوانب إدارة املعارف. املعارف املا  ب  يشع  أي 

ععميااة توجياا،  ٢٠1٤فعماا  ساابي  املثااا ، أنشاا ت الوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة يف عااا   -1٥٧
وعّاااااقتوا يف: ماااذكرة مويدياااة وتوجيااا، عاااا  لمقاااادمني اجلااادد؛ و ارطاااة الععمياااات الرفيعاااة املساااتو ؛ 

رف. وتساااتند القاااوائم املرجعياااة إىل وقاااوائم مرجعياااة أل اااراض التوجيااا، األويل لمقااااد  اجلدياااد واملشااا
  وذج موّحد، لكنوا تبق  قابمة لمتكييف حسب الوظيفة ودور املوظف اجلديد وموام،. 

يوضاا  املسااؤوليات  ويتدااذ  ااوذج القائعااة املرجعيااة لمتوجياا، األويل لمقاااد  اجلديااد شااكا   -1٥8
ض البياناااات الاايت أعااادها واألطاار الزمنيااة قبااا  وبعااد وصااو  املوظاااف اجلديااد، مباااا يف ذلاا  اسااتعرا

املوظااف السااابق. وتتعثاا  أيميااة ععميااة التوجياا، يف الوكالااة الدوليااة لمطاقااة الذريااة يف تركيزهااا عماا  
 مسؤوليات إدارة املعارف املنوطة باملديرين واملوظفني عم  حد سوا . 

__________ 
 Chris Collison and Geoff Parcell, Learning to Fly; Practical Knowledge Management from انظار (٦٧)

Leading and Learning Organizations, (Capstone, 2001) الااذي يصااف فياا، املؤلفااون مخااس كفااا ات ،
تنظيعية هامة هِّ:  يئة االسرتاتيعيات، وتقنياات اادارة، وآلياات التعااون، وععمياات تقاسام املعاارف والاتعمم، 

 واستدا  املعارف وحفظوا.
(٦8) Ben Ramalingam, Tools for Knowledge and Learning: A Guide for Development and Humanitarian 

Organisations, Toolkit (London, Overseas Development Institute, July 2006), p. 12 - Figure 2: 

Matrix for the five competencies framework. 
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يف  ويدرج صندو  األمم املتحدة لمسكان والمعناة االقتصاادية واالجتعاعياة ل اريب آسايا -1٥9
 الربنامئ التوجيوِّ لمعوظفني اجلدد حصة  عن إدارة املعارف.

 اإلببغ عن المغادرة واستبيانات المغادرة  
عماا  سااامة إجاارا  تسااميم موااا  ا  يرتكااز التوجياا، األوىل لمقااادمني اجلاادد إىل الوكالااة أي اا -1٦٠

ن تسااميم املوااا  ععميّااة مسااتعدة بشاا  ٢٠1٥املااوظفني امل ااادرين. وقااد اعتعاادت الوكالااة يف عااا  
ترمِّ إىل االحتفاا باملعارف ونقموا وأُدرجت الععمية يف قائعة الععميات املعتعدة يف إدارة املوارد 

 البشرية عم  نطا  الوكالة. 
بش ن هذه املسا لة عما  أن املشارف املباشار عما   ٢٠11وتنا املبادئ التوجيوية لعا   -1٦1

ة نقا  املعاارف عان طرياق جمساة إحاطاة وععمياة نقا  املوظف امل ادر هو من يبادر إىل بد  ععميا
تدرجيِّ لمعوا  الرئيسية لمعوظف امل ادر إىل موظف احتياطِّ، وذل  قبا  انفصاا  املوظاف عان 
الوكالة مبدة ترتاوح بني شور وعاعة أشور. وقب  أسبوع من هذا االنفصاا ، تُعقاد مقابماة امل اادرة 

 سة إحاطة أل راض نق  املعارف. بني املوظف واملشرف عمي، وهِّ عبارة عن جم
و ثااا  اساااتبيان امل اااادرة إحاااد  األدوات األ ااار  الااايت  ااادف إىل اساااتدا  واساااتبقا   -1٦٢

املعاااارف الرئيساااية املتصااامة بوظيفاااة مااان الوظاااائف. ويساااوم هاااذا االساااتبيان يف ضاااعان اساااتعرارية 
عمقااة بنقاا  املعااارف يف اخلاادمات وتيسااري التحااا  اخلمااف بالععاا . وتسااوم اسااتبيانات امل ااادرة املت

اسااااتبقا  املعااااارف املؤسسااااية، وتقاساااام املعااااارف ماااان  ااااا  انتاااادابات ايراإل التناااااوب، وتوعيااااق 
 ااجرا ات، واستعا  الدروس املستفادة بعد انتوا  املشاريش أو االجتعاعات الرئيسية. 

 اوذجني يف ، ٢٠٠9، تستدد  منظعة األمم املتحدة لمتنعية الصناعية، منذ عا  فعثا   -1٦٣
. ووفااق مااا تبااني لمعفااتش (٦9)هااذا الصاادد: ااسااتبيان مقابمااة امل ااادرةا وامااذكرات نقاا  املعااارفا

 ااا  االسااتعراض، ال ُيسااتدد  االسااتبيان أل ااراض اسااتبقا  املعااارف الفنيااة. فوااو مصااعم ليتااي  
ة اسااتددا  الااردود املتوقعااة يف اسااتدا  معمومااات بشاا ن التطااور الااوظيفِّ ولاايس بشاا ن التعرباا

 املكتسبة واملعارف ال عنية لمعوظف امل ادر. 
أما مذكرات نق  املعارف فوِّ، يف املقاب ، شااممة ومائعاة ذاذا ال ارض. وهاِّ تساتدد  يف  -1٦٤

حتديد املعارف اييوية وضعان تسميم املوا  بكفا ة واستبقا  املعارف. وجياب إعاداد وتقاد  مثا  هاذه 
 ا   املنظعة )وليس فقال يف حاالت االنفصا (. املذكرات حن إذا كان حراإل املوظف د

، شرع صندو  األمم املتحدة لمساكان يف اساتددا  املاذكرات االزامياة ٢٠٠8ويف عا   -1٦٥
لنقاااا  املعااااارف، الاااايت يُعااااّدها املوظفااااون الااااذين ي ااااادرون وظااااائفوم. وترمااااِّ املااااذكرات إىل ضااااعان 

أل ااراض الثاعاة املتو اااة مان املااذكرات هااِّ اساتبقا  املعااارف وااساوا  يف كفااا ة تساميم املوااا . وا
حتديااد املعااارف اييويااة املتبمااورة يف جماااالت وظيفيااة حمااددة، وكفالااة االنتقااا  الساامس يف حاااالت 
حراإل املوظفني، وتيسري الوصو  إىل امعارف عالية التدصا أو وعيقة الصمة بالسيا ا. وُتسمَّم 

 اذج لتيسري صيا ة مذكرات نق  املعارف. لمعوظف امل ادر وعيقة تت عن مبادئ توجيوية و 
وُتستدد  يف برنامئ األ ذية العاملِّ، وإدارة ععميات حفظ السا ، وإدارة الدعم املياداين  -1٦٦

استعراضات ماا بعاد ااجنااز الساتدا  الادروس املساتفادة مان ااجارا ات املاضاية  ادف حتساني 
__________ 

(٦9) UNIDO/PSM/HRM/INF.107 (1 September 2009). 
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  األفرقاااة فرصاااة لمتفكاااري يف مشاااروع أو نشاااا  األدا  يف املساااتقب . وتُتاااي  هاااذه املؤسساااات ألع اااا
ليتعكنوا من حتسني أدائوم يف ظروف ااعمة يف املساتقب . وإضاافة إىل ذلا ، تطماب إدارة ععمياات 
حفااظ السااا  وإدارة الاادعم امليااداين إىل كبااار املااديرين عنااد مااتم فاارتة واليااتوم صاايا ة تقرياار لنوايااة 

ارير استعراضات ماا بعاد ااجنااز يف اقاعادة بياناات السياساات املوا . وحُتفظ تقارير هناية املوا  وتق
 جلعيش ععميات السا  وموظفِّ األمانة. ن الشبكة الدا مية، ومن مث تتاح واملعارساتا ضع

ويساااتدد  برناااامئ األمااام املتحااادة اا اااائِّ ومنظعاااة األمااام املتحااادة لمطفولاااة عمااا  حناااو  -1٦٧
اد عمااا  أدلاااة تدّرجياااة يف هاااذا الصااادد تااارد ضاااعن مكثاااف استعراضاااات ماااا بعاااد ااجنااااز، باالعتعااا

تقاساام املعمومااات عماا  نطااا  ا  . وتيّساار منظعااة األماام املتحاادة لمطفولااة أي اا(٧٠)أدوات املنّظعتاني
املنظعة عن طريق مقابات ااخلعسة أسئمةا. وجتر  املقابات مش اادارة العمياا أو اخلاربا  بشا ن 

 والية املنظعة وجماالت أولويا ا وتُنشر يف الشبكة الدا مية. و كن لمعوظفني التعميق عميوا. 
ثقافاة مباادرة النقا  املنوعاِّ لمععاارف  واعتعدت منظعاة األمام املتحادة لمرتبياة والعمام وال -1٦8

كعاااز  مااان إجرا ا اااا املتعمقاااة بامل اااادرة، ويُماااز   مبوجبواااا املوظفاااون امل اااادرون لمعنظعاااة بااارتإل  ياااش 
السااااعات ذات األيميااااة املؤسسااااية، مبااااا فيوااااا الوعااااائق املطبوعااااة واالكرتونيااااة ومراسااااات الربيااااد 

عارة لنقاااا  املعااااارف تتااااي  اسااااتدا  االكاااارتوين. وإضااااافة إىل ذلاااا ، جيااااب عماااايوم ماااا   اساااات
ااملعااااارف املوازيااااةا )ماااان قبياااا  التعااااارب والاااادروس املسااااتفادة والشاااابكات واملعارسااااات اجلياااادة( 

 وإحالتوا إىل املشرفني والزما . 
يف ا  وتطبااق إدارة ععميااات حفااظ السااا  وإدارة الاادعم امليااداين املعارسااات األكثاار تقاادم -1٦9

دة، كعاااا وضاااعت اادارتاااان سياساااة هاماااة ومفيااادة اعاااادة اساااتددا  األماناااة العاماااة لألمااام املتحااا
املعارف واستبقائوا. وال تتاح لمعوظفني فحسب فرصة لتدوين جتار م وحتديد الدروس املستفادة 

مرة يف السنة با ايو  توقفا رصصون، لتقاسم املعارف يف سيا  ا  يف العع ، ب  يسع  ذم أي 
 العتيادية. يتحررون في، من االلتزامات ا

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون اانسانية ب ن لدي، اارسة رمسية متعثمة يف ماذكرات تساميم  -1٧٠
املوا ، لكن، أوض  أن املعارف ال ُتستدما وتستدد  بصورة منوعية. وتنا إجرا ات امل ادرة 

 إطاار ععمياات عم  إجرا  مقابات امل ادرة، و اصة يف هناية املوا  الايت تكاون مندرجاة يفا  رمسي
االنتشار الطارئة. وأفادت إدارة الشؤون السياسية ب ن إجارا ات م اادرة مان هاذا القبيا  تطباق يف 

 حالة كبار املوظفني. 
ويُطمااب ماان مااوظفِّ منظعااة الطااريان املاادين الاادويل ماا   اسااتبيان م ااادرة أل ااراض نقاا   -1٧1

يف ضااعان ا  هم أو مواااموم إسااواماملعااارف ماان أجاا  اسااتدا  املعااارف الرئيسااية املتصاامة باا دوار 
 استعرارية اخلدمة وتيسري التحا  اخلمف بالعع . 

وباملثاا ، أُبماا  املفااتش عاان إنشااا  نظااا  ملقااابات امل ااادرة يف منظعااة الععاا  الدوليااة فيعااا  -1٧٢
 يتص  باملوظفني املنتقمني دا   املنظعة أو امل ادرين ذا.

                       بتنفيذ التوصية التالية.من املتوقش أن تتعزز الكفا ة  و -1٧٣
__________ 

(٧٠) UNDP, Knowledge Management Toolkit for the Crisis Prevention and Recovery Practice Area 

(March 2007); UNICEF, Knowledge Exchange Toolbox: Group methods for sharing, discovery 

and co-creation (2015). 
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 4التوصية 
ينبغممي للرؤسمماء التنفيممليين لمؤسسممات منظومممة األمممم المتحممدة، إ  كممانوا لممم يفعلمموا  

الممممبعم بعممممد، أ  ي ممممعوا قواعممممد وإجممممراءات السممممتبقاء معممممارف المممممولفين المتقاعممممدين أو 
عمليممممات التخطمممميف لتعاقممممب  المنتقلممممين أو المغممممادرين ونقممممل تلمممم  المعممممارف، كجممممزء مممممن

 المولفين في المنظماتب

 إيجاد الحوافز   
تقااااار اسااااارتاتيعية إدارة املعرفاااااة يف المعناااااة االقتصاااااادية ألفريقياااااا بااااا ن ااألفاااااراد يتحفااااازون  -1٧٤

أي عنادما يُعارتف  ام ويكاافؤون كعونياني  -ملساارهم املواين ا  لمعشاركة عندما يكون ذل  مفياد
 .(٧1)متفوقني حتدوهم الر بة يف تقاسم جتربة قيعةا

عما  نطاا  وحادات الععا  لمنظار ا  دا مياا  وأطمق برنامئ األمم املتحدة اا ائِّ مشاروع -1٧٥
ف يف حتقياق خمتما يف ديناميات اياوافز ايالياة ولتحدياد ماا يماِّ: ماا هاِّ اياوافز الايت تانع  فعاا  

النتائئ التش يمية والربناجمية، وما هِّ ايوافز اجلديدة اليت ينب ِّ أن ت ااف، وكياف  كان تكعماة 
 . (٧٢)ايوافز الدا مية حبوافز  كن أن تكون موجوة لمبمدان والشركا 

عاان املنظعااة  وباملثاا ، ذكاارت إدارة ععميااات حفااظ السااا  وإدارة الاادعم امليااداين، ف ااا   -1٧٦
الفكرية، يف اسرتاتيعيات وسياسات ك  منوا ادارة املعارف، ب هنا سوف تتداذ  العاملية لمعمكية

  طوات لوضش حوافز ملكاف ة تقاسم املعارف واالعرتاف بقيعة املسايمات الفردية لمعوظفني.
ويوصي المفمتش الرؤسماء التنفيمليين لمؤسسمات منظوممة األممم المتحمدة، إ  كمانوا  -1٧٧

يعترفوا بتقاسم المعارف ويقروا ب  ويعملوا على تحفيزال عن طريا  لم يفعلوا البعم بعد، بأ 
اسممممتحداث حمممموافز معنويممممة أو مكافممممالت رمزيممممة قابلممممة لبسممممتمرار لتشممممجيال عمممممل مممممؤاعرت 

 المعارف من بين مولفيهم واالعتراف بهلا العملب 

 جماعات الممارسة المهنية وىبكات المعارف ومنصات التحاور -باء 
املعااااارف بااااا منااااازع ب هنااااا ععميااااةا تشاااااركية تكتسااااِّ فيوااااا املواقااااف االسااااتباقية تتساااام إدارة  -1٧8

لمعااااممني مااان ذوي املعرفاااة أيمياااة أساساااية. وماااش أن ااجااارا ات الرمسياااة شااار  ال  ااا  عنااا،، فبااادون 
مشاركة مدركة ووعِّ من جانب املوظفني، لن حيقق نظاا  إدارة املعاارف النتاائئ املتوقعاة. ولمقارارات 

توجيويااااة واألطاااار املواتيااااة أيميااااة أساسااااية يف حتفيااااز مشاااااركة املااااوظفني يف توليااااد املعااااارف واملبااااادئ ال
وتقامسوااا واسااتدداموا، وهاااو مااا يعااين أن املشااااركة املباشاارة والطوعيااة لمعاااوظفني أماار ينب ااِّ إتاحتااا، 

 والتشعيش عمي،. وهذه هِّ الشرو  املسبقة اليت تؤدي إىل إنشا   اعات املعارسة املونية.
وتقااو   اعااة املعارسااة املونيااة عماا  عنصاار رئيسااِّ يتعثاا  يف جمعوعااة أفااراد ذاام اهتعااا   -1٧9

موااين حماادد ويشاات مون عماا  مااا مشاارتإل ماان املعااارف يف منظعااا م. وتتباااين  اعااات املعارسااة 
ا   ي ام عادد لتشاكيمة أع اائوا وال ارض مان هاذه التشاكيمة. فالبنا  الادويل ماثا  ا  وفقاا  كبري ا   تباين

__________ 
(٧1) ECA, The ECA Knowledge Management Strategy (2014), p. 31. 
(٧٢) UNDP, UNDP Knowledge Management Strategy Framework 2014-2017 (2014), p. 19. 
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إىل البياناات الايت ُ عات يف إطاار هاذا االساتعراض، يوجاد ا  من  اعات املعارساة. واساتنادا  كبري 
  اعة من هذا القبي .  ٤٠٠حنو 
وحساااااب املعموماااااات الااااايت أُتيحااااات لمعفاااااتش، فقاااااد كانااااات أوىل شااااابكات املعاااااارف أو  -18٠

األماام املتحاادة  اعااات املعارسااة املونيااة يف منظومااة األماام املتحاادة تماا  الاايت أنشاائت يف برنااامئ 
. وأُنشااائت تمااا  الشااابكات واجلعاعاااات كآلياااة لبناااا  قااادرات املاااوظفني 1999اا اااائِّ يف عاااا  

وكعساار بااني املقاار واملكاتااب القطريااة لربنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ، وكااذل  لتشااعيش التباااد  
 فيعا بني بمدان اجلنوب. 

باااة الفنياااة باملساااؤولية عااان تنسااايق ويف المعناااة االقتصاااادية ألفريقياااا، ي اااطمش موظفاااو الرت -181
اجلوانااب الفنيااة املرتبطااة جبعاعااات املعارسااة املونيااة يف جماااالت  اارب م، ويتااوىل موظفااون مكمفااون 
تنظاايم املنتاااديات، واملناقشاااات االكرتونياااة، ونشااار الوعااائق يف املوقاااش الشااابكِّ. وتساااتدد  منصاااة 

كآلياااة لبناااا   (٧٣)جااا  التنعياااةاإلكرتونياااة خمصصاااة مساااعاة االشااابكات األفريقياااة لمععاااارف مااان أ
عاقاااااات باااااني املعارساااااني والكياناااااات ايكومياااااة العااااااممني يف جماااااا  ق اااااايا التنعياااااة االقتصاااااادية 

 واالجتعاعية والبشرية، باالعتعاد عم   اعات املعارسة املونية. 
 ٧٦٣ويف منظعااة األماام املتحاادة لمطفولااة، ت اام  اعااة املعارسااة املعنيااة بااةدارة املعااارف  -18٢
 .ع وا  
وأُنشااائ جمماااس الاااتعّمم وإدارة املعاااارف يف مكتاااب تنسااايق الشاااؤون اانساااانية مااان أجاااا   -18٣
ااطااااار االساااارتاتيعِّ لمعكتااااب ماااان منظااااور النوااااوض بااااةدارة املعااااارف، مبااااا يشااااع  إنشااااا   تعزيااااز

  اعات املعارسة.
م ( لتحسااني تقاسااNOCIوتسااتدد  منظعااة األماام املتحاادة لمطفولااة شاابكتوا الدا ميااة ) -18٤

(،  ااادف arogAاملعااارف مااان  اااا  ماااوجزات ساااردية لمحااااالت ومنصاااة لماااتعمم عااارب اانرتنااات )
 تقاسم التعّمم املتعمق باجلوانب الرباجمية والتش يمية مش املوظفني والشركا .

وأنشااا ت منظعاااة الععااا  الدولياااة مثانياااة أفرقاااة تقنياااة عاملياااة  ااادف تعزياااز جااادو  ععااا   -18٥
عن قادرة املنظعاة عما  توحياد األدا . وترماِّ االجتعاعاات و ريهاا  ف ا  املنظعة ونوعيت، التقنية، 

ماان أشااكا  تباااد  الاارأي دا اا  األفرقااة إىل توليااد تاقاا  فكااري عماا  صااعيد املااوارد واخلااربات ماان 
أجاا  تطاااوير املعاااارف وحتاااديث املواااارات مباااا يماايب احتياجاااات املكوناااات الفرعياااة يف بمااادان تتسااام 

 ة. مبستويات خمتمفة من التنعي
ويف منظعاااة الساااياحة العاملياااة، ُتشاااّك  اشااابكة املعاااارفا  اعاااة معرفياااة شااااممة يشاااارإل  -18٦

ضعنوا مولدو املعارف وصانعو السياسات واملعارسون عم  حنو استباقِّ يف تقاسم املوارد الدية 
والتفاعاااا  بشاااا هنا واالطاااااع عميوااااا لمااااتعكن ماااان حتفيااااز اسااااتحداا املعااااارف يف جمااااا  السااااياحة 

ا وتطبيقوا. وت م الشبكة جامعات ومراكز معرفية تتفاع  فيعاا بينواا وتتقاسام املعموماات ونشره
 وتطمش عميوا. 

__________ 
(٧٣) ECA, African Knowledge for Development Networks (http://knowledge4africa.uneca.org/). 
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وطّورت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عم  حنو مكّثف شبكات عاملية ذا منصات رقعية  -18٧
موماااات لمتعااااون واالساااتعا  تيّسااار إقاماااة شااابكات مونياااة  اااري رمسياااة مااان أجااا  تعزياااز تبااااد  املع

 واخلربات وإجياد حمو  لمعشاك  املشرتكة بالتعاون مش النظرا  اخلارجيني. 
ويتحاور االحتاد الدويل لاتصاالت عم  حنو منتظم مش الشبكات املونية  ري الرمسية يف  -188

القطاعني اخلا  والعا  من أج  تنفيذ بعث األنشطة، و اصة بنا  القدرات. ويتعااون صاندو  
 دة لمسكان مش القطاع اخلا  عن طريق ايمقات الدراسية الشبكية. األمم املتح

بيد أن وجود  اعات املعارسة ال ي عن يف حد ذات، استدداموا الفعاا . فعما  سابي   -189
املثا ،   تص   اعات املعارسة التابعة ذيئة األمم املتحدة لمعسااواة باني اجلنساني ومكاني املارأة 

شااركة، حسابعا أورده املساؤولون املساتعوبون، وانتوا  األمار  اا إىل أن إىل مستو  مقباو  مان امل
 أضحت جمرد جمعوعة من عناوين الربيد االكرتوين و  تعد حتت ن أي مسايمات تفاعمية. 

ويوصي المفتش الرؤساء التنفيمليين لمؤسسمات منظوممة األممم المتحمدة بمأ  يرعموا  -19٠
االسممتعانة بجماعممات الممارسممة فممي منظمممات كممل مممنهم، كوسمميلة لتحفيممز التفاعممل وتقاسممم 
المعممارف والسممتجبء الحلممول داخممل منظممماتهم وعلممى نطمماق المنظومممة ككمملب ولبضممطبع 

ف جماعات الممارسة بمناقشة مواضيال ممن بلل ، ينبغي لهم، على وج  الخصوص، تكلي
مجممماالت خبرتهممما وتطمممارب األفكمممار بشمممأنها وإعمممداد تقمممارير عنهممما، وأخمممل اسمممتنتاجات تلممم  

 الجماعات في الحسبا ، عند االقت اء، في سياق اتخاذ القراراتب 

 تطوير مهارات إدارة المعارف -جيم 
  التدريب في مجال إدارة المعارف  

ظفِّ منظومااااة األماااام املتحاااادة عماااا  تقااااد  دورات متدصصااااة يف إدارة دأباااات كميااااة مااااو  -191
إدارة املعارف ضعن موضوع االبتكاار وااباداع. ا  . وتدمئ الكمية حالي٢٠1٤املعارف حن عا  

يف سااااايا  دورة شااااابكية  اضاااااعة  ٢٠1٦وجااااارت أو  حماولاااااة لاااااربال املوضاااااوعني يف أوائااااا  عاااااا  
 شبكات التواص ، واملعارفا.  لإلشراف عنواهنا اععميات االبتكار، وإقامة

ويتي  صندو  األمم املتحدة لمسكان مبادرات تعّمم قائعاة باذا ا تتعماق بعناصار حماددة  -19٢
من إدارة املعارف، إضافة إىل دورات دراساية تساتودف فئاات حماددة مان املاوظفني. وتتاي  منصاة 

ة  ااذج ترماِّ إىل توحياد املعاارف التعمم االكرتوين ملكتب األمم املتحدة املعين باملددرات واجلر ا
 وإدارة املعارف.

 الدليل   
ادلياا  توساايش نطااا  ايمااو  ماان  ااا   ٢٠1٦نشاارت جمعوعااة البناا  الاادويل يف عااا   -19٣

، وهااو منشااور منوعااِّ بشاا ن كيفيااة بنااا  بيئااة مواتيااة وتطااوير (٧٤)اسااتدا  املعااارف وتقامسواااا
املكتساابة ماان التعربااة التشاا يمية. ويسااتند الاادلي  املوااارات الازمااة السااتدا  وتقاساام املعااارف 

ماااان ا  إىل املؤلفااااات األكاد يااااة املتعمقااااة بااااةدارة املعااااارف والااااتعمم يف املنظعااااات، لكناااا، ينواااا  أي اااا

__________ 
(٧٤) Steffen Soulejman Janus, Becoming a Knowledge-Sharing Organization: A Handbook for Scaling 

Up Solutions through Knowledge Capturing and Sharing (Washington, D.C., World Bank, 2016). 
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اخلربات املكتسبة من التعاون مش الوزارات والوكااالت الوطنياة العامماة يف خمتماف الااالت املتصامة 
، ومبااادئ نعاااذج واملفاااهيم األساسااية ادارة املعااارف، ومسااردا  بالتنعيااة. ويت ااعن الاادلي   يااش ال

 توجيوية لصيا ة االسرتاتيعيات، وأمثمة ممعوسة عم  اارسات إدارة املعارف وتقاسم املعارف.
 ملفات أدوات إدارة المعارف  

من األساليب األ ر  لتطوير موارات إدارة املعارف األساموب القاائم عما  إعاداد ممفاات  -19٤
مماف أدوات ‘، أصادرت منظعاة األمام املتحادة لمطفولاة ٢٠٠٥وات سومة االستععا . ويف عا  أد

ألساليب  اعية لمتقاسم واالكتشااف والتشاارإل يف ااباداع ا  ، الذي يقد  وصف(٧٥)‘تباد  املعارف
. وعماام املفااتش (٧٦)ال تيااار األداة الاايت  كاان اسااتدداموا عماا  حنااو منفصاا ا  سااريع ويت ااعن دلاايا  

مان جاناب ماوظفني يف منظعاات ا    االستعراض أن ممف األدوات الشام  هذا ُيستدد  أي  ا
اأدوات وتقنيااات ا  معنونا دلايا   ٢٠11أ ار . وكانات منظعاة الصااحة العاملياة قاد أصادرت يف عااا  

 .(٧٧)دعم إقامة شبكات التواص  وفر  التعاون االفرتاضِّا
الذي أعده برنامئ األمام املتحادة اا اائِّ لاا  ملمف أدوات إدارة املعارف ا  و كن أي  -19٥

أن ُيساتدد  يف مؤسساات أ ار  يف منظوماة األمام املتحادة،  (٧8)منش األزمات واستعادة النشا 
ال سااايعا تمااا  الااايت ال ممااا  املاااوارد الازماااة لتويئاااة أدوات  اصاااة  اااا. ويت اااعن املماااف مفااااهيم 

  ا  هنئ ععمِّ املنح . وقوالب وتقنيات أساسية ادارة املعارف صي ت من
، بالتعاون مش ٢٠11ووضعت مفوضية األمم املتحدة السامية يقو  اانسان، يف عا   -19٦

اتقاساام، تعماام، : معنونااا  ا  املركااز الاادويل لمتاادريب التااابش ملنظعااة الععاا  الدوليااة، ممااف أدوات رقعياا
، وذلا  مان اانساانا ابتكر! أسااليب وتكنولوجياات لتقاسام املعاارف واألفكاار يف جماا  حقاو 

. وتعاارض هااذه (٧9)أجاا  تعزيااز اارسااات تقاساام املعااارف دا اا  املفوضااية وماان  ااا  أنشااطتوا
األدوات أسااااليب وتكنولوجياااات مساااتعدة مااان أدوات أ ااار  ادارة املعاااارف مساااتددمة دا ااا  

 و ارج األمم املتحدة لكنوا ُكّيفت مش سيا  املفوضية.
املعرفياااة ملنظعااة األماام املتحااادة لمطفولااة ومنظعااة الصاااحة  وجتاادر ااشااارة إىل أن النااواتئ -19٧

ألساااليب عامااة لتوليااد املعااارف وإبااراز قيعتوااا  كاان تطبيقوااا يف سااياقات ا  العامليااة تت ااعن وصااف
ويوصممي المفممتش الرؤسمماء التنفيممليين لمؤسسممات خمتمفاة ال تقتصاار عماا  جمااالت ا تصاصااوا. 

الخطموات البعممة لنشمر ملفمات أدوات إدارة منظومة األمم المتحدة بأ  ينظروا فمي اتخماذ 
المعمممممارف التمممممي تنتجهممممما المؤسسمممممات األخمممممر  فمممممي منظوممممممة األممممممم المتحمممممدة ممممممن أجمممممل 

 . استخدامها، حسب االقت اء، في مؤسسات كل منهم

__________ 
(٧٥) UNICEF, Knowledge Exchange Toolbox: Group methods for sharing, discovery and co-creation 

(2015). 
(٧٦) UNICEF, A quick guide to choosing a tool (www.unicef.org/knowledge-exchange/files/ 

(entry_points_production.pdf. 
(٧٧) WHO, Tools and techniques to support knowledge networking and virtual collaborations: 

knowledge, sharing, information, exchange (2011) (WHO/RHR 10.24). 
(٧8) UNDP, Knowledge Management Toolkit for the Crisis Prevention and Recovery Practice Area 

(2007). 
 . /http://slitoolkit.ohchr.orgانظر:  (٧9)

http://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/%0b(entry_points_production.pdf
http://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/%0b(entry_points_production.pdf
http://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/%0b(entry_points_production.pdf
http://slitoolkit.ohchr.org/
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 تحسين سبل الوصول إلى المعارف -دال 
 بوابات المعارف  

ُأ رب املفتش  ا  االستعراض بعدد من املبادرات الرامية إىل اتبااع أساموب منوعاِّ يف  -198
جما  املعارف باالعتعاد عم  بوابات املعارف. ومش أن، ليست لد  املفاتش قائعاة وافياة ب حادا 
أو أهم بوابات املعارف املوجودة، فثعة ب عة أمثماة قاد تكاون مفيادة مان منطماق تقاسام املعاارف 

 مؤسسااات منظوماة األمام املتحاادة. و كان لمعشارفني عماا  بواباات املعاارف يف املنظومااة فيعاا باني
املعارسااااات اياليااااة باعتبارهااااا هااااذه البوابااااات أن جياااادوا فائاااادة يف أو لمعصااااععني احملتعمااااني ملثاااا  

ا  اارساااات جيااادة جتااادر حماكا اااا. واألهااام مااان ذلااا ،  كااان لتمااا  املعارساااات أن تكاااون منطمقااا
ائ  لااادمئ أو ضااام هاااذه البواباااات يف بواباااة شااااممة عمااا  نطاااا  املنظوماااة، وهاااو اجياااد ساااب  ووسااا

 . ٢٠٣٠ُيستفاد من، يف  طة التنعية املستدامة لعا  ا  من ش ن، أن يؤدي دور  ما
 (8٠)‘البواباة التوصايفية لمقاانون والبيئاة‘، أنش  برناامئ األمام املتحادة لمبيئاة ٢٠1٠ويف عا   -199

التعااااريف واملرادفاااات الاااواردة يف االتفاقياااات وكاااذل  العاقاااة باااني لتقاااد  عااارض عاااا  لمعفااااهيم و 
خمتمااف االتفاقااات البيئيااة املتعااددة األطااراف. وحسااب أصااحاب املبااادرة، مثاا  البوابااة املاارة األوىل 

مان  (81)اليت توحدت فيوا جوود  اعات املعارسة البيئية والقانونية يف األمم املتحدة عما  نطاا 
ما تدعو اياجة إليوا يف جما  القانون البيئاِّ، وذلا   عمومات ومعارف لشدهذا القبي  اتاحة م

 بطريقة تراعِّ إمكانية الوصو  الاين إىل املواد وسوولة االستددا . 
بوابة لإلباا  عان أنشاطة وحمصاات أععاا  فريقواا ا  ولموكالة الدولية لمطاقة الذرية أي  -٢٠٠

املشرتإل بني اادارات وأفرقتواا املعنياة دا ا  اادارات. والبواباة التوجيوِّ ادارة املعارف املؤسسية 
أن تصااب  متاحااة لععااو  ا  متاحااة لكبااار املااديرين واملااوظفني املعنيااني بااةدارة املعااارف، وكااان متوقعاا

 . ٢٠1٦املوظفني حبمو  هناية عا  
 سوق بناء القدرات  

ملكافحاااة التصاااحر منصاااة تعاونياااة التاااابش التفاقياااة األماام املتحااادة ‘ سااو  بناااا  القااادرات‘ -٢٠1
ترمِّ إىل إتاحاة حياز موحاد جيعاش باني االحتياجاات القائعاة وايماو  املعكناة. فواو ياربال العارض 
بالطماااااب يف جماااااا  بناااااا  القااااادرات يف إطاااااار االتفاقياااااة. و كااااان لمعساااااتددمني تقاسااااام جتاااااار م 

تمفاة، والتعارف عما  يستعد من أفكار، وتعزيز معارفوم وموارا م باالعتعاد عم  مصاادر خم وما
 .جديد بنا  القدرات عم  الصعيد العاملِّ، والت عري بصورة مباشرة يف تطور املنصة مستقبا  

وتشاااااع  اخلااااادمات املبوباااااة يف منصاااااة ساااااو  بناااااا  القااااادرات إعاناااااات عااااان الزمااااااالت  -٢٠٢
والوظااااائف واخلاااادمات االستشااااارية؛ ووحاااادات منواجيااااة لمااااتعمم االكاااارتوين، ودورات لمتاااادريب 

لألنشطة واملناسبات املرتبطاة ببناا  القادرات يف ا  زمني لشبكِّ، وفر  لمتعوي  اجلعاعِّ؛ وجدوال  ا
تمتقاِّ ا  إطار االتفاقية؛ وإعانات عن املن  الدراسية والبحثية املتاحة. وتشكم  منصة السو  حيز 

__________ 
 .http://leo.informea.orgانظر:  (8٠)
 ٥ ٠٠٠دراسااة حالااة إفراديااة، و ٢ ٠٠٠قااانون وطااين، و 1٠٥ ٠٠٠ت اام البوابااة  زانااة رقعيااة حتااوي أكثاار ماان  (81)

قااارار  1٠ ٠٠٠نائياااة، واتفاقياااة بيئياااة عاملياااة وإقميعياااة وع ٢ ٠٠٠ طاااة ععااا ، وأكثااار مااان  ٥٠٠تقريااار وطاااين، و
 صادر عن هيئات إدارة.

http://leo.informea.org/
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كعاا تتاي  في، األطراف املوتعة من دوائر حكومية وقطاع  ا  وجمتعش مدين وأوسا  أكاد ياة،  
 جلعيش هؤال  فرصة التحاور واملشاركة يف األنشطة.

ور اام أن القصااد ماان املنصااة هااو  دمااة األهااداف احملااددة املتصاامة باالتفاقيااة، فطبيعتوااا  -٢٠٣
التعاونيااة وهيكموااا الععمااِّ املنحاا ، المااذان ياادالن عماا  تنااوع الوسااائ  ووحاادة ال اارض،  كاان أن 

نصااات التعاونيااة املقامااة يف منظومااة األماام املتحاادة ككاا  ماان حُيتااذ  فيعااا يتصاا  بامل يكونااا مثاااال  
 .٢٠٣٠أج   دمة  طة التنعية املستدامة لعا  

 معارض المعرفة   
تُاانّظم بعااث املنظعااات معااارض معرفيااة أو معااارض لتقاساام املعااارف، وممتقيااات يعاارض  -٢٠٤

عااارف. وتشااارإل منظعااة فيوااا املشاااركون بصااورة مباشاارة مااواد لمتعريااف ب ععاااذم يف ساايا  إدارة امل
األ ذية والزراعاة يف تنظايم مثا  هاذه املناسابات، ال سايعا بالتعااون ماش مؤسساات منظوماة األمام 
املتحاادة الاايت ذااا مقاار يف رومااا. واقاارتن أحاادا هااذه املعااارض املعرفيااة باجتعاااع الطاولااة املسااتديرة 

تصاااا  املسااادر لمتنعياااة، الثالاااث عشااار املشااارتإل باااني وكااااالت األمااام املتحااادة واملتعماااق مبوضاااوع اال
. وركاااز االجتعاااع عمااا  الكيفيااة الااايت ٢٠1٤الااذي است اااافت، املنظعااة يف روماااا يف أيمو  ساابتعرب 

إىل املعموماااات، ا   كااان  اااا حتساااني نوعياااة الععمياااات السياسااااتية مااان  اااا  وصاااو  أوساااش نطاقااا
 وتقاسم املعارف.  وتفاع  أقو  بني املواطنني وايكومة، وشراكات بني القطاعني العا  واخلا ،

ونّسق برنامئ األمم املتحدة اا ائِّ أو  معرض لمتعاون فيعا بني بمدان اجلنوب  ا   -٢٠٥
ب مريكا الاتينية ومنطقة البحار الكاارييب، عنوانا، امعاارف مان اجلناوب: تبااد  إقميعاِّ لمحماو ا، 

مشاارإل  ٣٠٠املعارض . وح ار (8٢)٢٠1٢الذي عقد يف امدينة املعرفاةا يف مديناة بنعاا يف عاا  
، وأقااار هاااؤال  بااادور مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة  بمااادا   ٢٤وجترباااة يف ا  مشاااروع ٣٣ ثماااون 

كقنوات حمورية لمععمومات واملعارسات اجليدة بني املناطق، مبا يف ذل  دورها يف تعزيز املنصاات 
يااة ومنطقااة البحاار الكااارييب املعموماتيااة. وساابق تنظاايم الكثااري ماان املعااارض املعرفيااة يف أمريكااا الاتين

  .٢٠1٠و ٢٠٠٢واملناطق األ ر  بني عامِّ 
يت ااعن جمعوعااة ماان أهاام  ، نشاار برنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ دلاايا  ٢٠11ويف عااا   -٢٠٦

الدروس اليت استدمصوا الربنامئ وشركاؤه يف أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاارييب مان يطايال 
. ويسااتودف الاادلي  املنظعااات أو أفرقااة املشاااريش املوتعااة (8٣)ا ورصاادهااملعااارض املعرفيااة وتنظيعواا

بتعزيااز جتار ااا ونقاا  املعااارف ومااّد النظاارا  مبااا ُيسااتق  ماان معمومااات. ومااش ذلاا ، توقّااف الععاا  
 مبعارسة تنظيم املعارض املعرفية. 

__________ 
يست ااايف جمتععااا متعاادد اجلنسااايات، مبااا يشاااع  مؤسسااات تابعاااة  كبااريا    يف بنعااا جمععاااا   امدينااة املعرفاااةاتشااك   (8٢)

ملنظومة األمم املتحدة، ومنظعات  ري حكومية، ومؤسسات تعميعية وحبثية مان القطااعني العاا  واخلاا ، تععا  
تعاااون الاادويل والتبااادالت  اادف  يئااة الظااروف املائعااة لمتنعيااة البشاارية واملسااتدامة القائعااة  يعوااا عماا  تعزيااز ال
 . http://ciudaddelsaber.org/enعم  املعارف. انظر: 

 UNDP, 2 Knowledge Fairs: Mechanism for horizontal transfer and knowledge exchangeانظار:  (8٣)

 /www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/sdc_km_tools/Documents . متاااااح يف العنااااوان:(2011)

Knowledge%20Fair_Undp.pdf. 

http://ciudaddelsaber.org/en
http://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/sdc_km_tools/Documents/Knowledge%20Fair_Undp.pdf
http://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/sdc_km_tools/Documents/Knowledge%20Fair_Undp.pdf
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 تبادل الحلول  
اعتعد برنامئ األمم املتحدة اا ائِّ مبادرة اتباد  ايمو ا الايت شارع فيواا الفرياق القطاري  -٢٠٧

كعشروع جتارييب مدتا، عااا سانوات. وبف ا  املباادرة، الايت   ٢٠٠٥لألمم املتحدة يف اذند يف عا  
مان صي ت كددمة لتيسري تقاسم املعارف مقدماة مان األمام املتحادة إىل  اعاات املعارساة املؤلفاة 

جمعوعاة مونياة،  1٢مونيني يف جما  التنعياة، مكنات سابش مان وكااالت األمام املتحادة مان تشاكي  
اذنااااد اخلعسااااية  ، لتناااااو  أهااااداف إ ائيااااة خمتااااارة منبثقااااة عاااان  طااااةمونيااااا   1٥ ٠٠٠مبشاااااركة حنااااو 

ومواضاايش متصاامة باألهااداف اا ائيااة لأللفيااة، وهاااو مااا ساااهم يف إجناااح اخلطااة. ومشماات املباااادرة 
 ستددا  مؤشرات لألدا  والت عري اتسعت بالوضوح والقوة. ا

و ما تقييم مستق  ملباادرة تبااد  ايماو  إىل أهناا اأعّارت يف تنفياذ الربناامئ ويف السياساات  -٢٠8
 مااا  ،٢٠1٠. ويف عاا  (8٤)الوطنياة، وعاززت قادرات األفاراد، وحساانت املعاارف، و اريت املواقافا

الوظيفاة األوىل املتو ااة  تقييم آ ار إىل اساتنتاج ماؤداه أن امباادرة تبااد  ايماو ، حان وإن   تكان
منواااا هاااِّ إحاااداا تااا عري عمااا  الصاااعيد السياسااااو، فعاااا حصااا  هاااو أهناااا أف ااات إىل تااا عري يف 

. ا(8٥)ال سااايعا يف مرحماااة ماااا قبااا  صااايا تواالسياساااات العاماااة يف عااادة قطاعاااات إ ائياااة هاماااة، 
وقف العع   ذه املبادرة املشرتكة بني الوكاالت بسبب انعدا  التعوي ، ر م أن بعث وكااالت وت

 األمم املتحدة يف اذند واصمت تعاوهنا مش فراد   اعات اارسة. 
وقااد أعيااد طاارح مبااادرة تباااد  ايمااو  يف بماادان ومناااطق أ اار  يف إطااار برنااامئ األماام  -٢٠9

يف منظوماااة األمااام املتحااادة. وتُباااذ  جواااود تساااتحق الاااذكر يف  املتحااادة اا اااائِّ ووكااااالت أ ااار 
مكتااب الربنااامئ اا ااائِّ ملنطقااة احملاايال اذااادئ ) اعااة املعارسااة املوتعااة بت ااري املنااا  والتنعيااة يف 
منطقااة احملاايال اذااادئ( ويف المعنااة االقتصااادية ألفريقيااا ) اعااة خمططااِّ التنعيااة األفارقااة و اعااة 

 مونيِّ ااحصا (.

المبمممممادرات الناىمممممةة فمممممي إدارة المعمممممارف ألغمممممراض خطمممممة التنميمممممة المسمممممتدامة  -هاء 
 2030 لعام

 مركز المعارف للتنمية المستدامة  
أنشااااا ت كمياااااة ماااااوظفِّ منظوماااااة األمااااام املتحااااادة مركاااااز املعاااااارف لمتنعياااااة املساااااتدامة يف  -٢1٠
وشاركائوا يف جمااا  . وتتعثا  موعاة املركاز يف تمبياة احتياجااات ماوظفِّ األمام املتحادة ٢٠1٦ عاا 

  .٢٠٣٠التعمم والتدريب وإدارة املعارف، يف سيا   طة التنعية املستدامة لعا  
لمااانامُوئ ا  ويمتاااز  املركاااز بتيساااري الاااتعمم التحفيااازي يف منظوماااة األمااام املتحااادة ككااا ، وفقااا -٢11

ة  طاة التنعياة اجلديدة املتبعاة يف تنعياة املعاارف واملواارات، مباا يادعم  ياش اجلواات الفاعماة املعنيا

__________ 
(8٤) Smita Premchander and Richard McDermott, “Project Evaluation of Solution Exchange” (New 

Delhi, UNCT India, 2007)  الاذي تارد ااشاارة إليا، يف“Solution Exchange India: End-of-assignment 

Report”, Steve Glovinsky (June 2008), p. 20. 
(8٥) Priya Deshingkar and others, “Formative evaluation of Solution Exchange”, (London, Overseas 

Development Institute, August 2010). 



JIU/REP/2016/10 

45 GE.17-03329 

املسااتدامة عاان طريااق اتشااعيش التفكااري الكمااِّ، وجتاااوز الواليااات واذياكاا  املنعزلااة، واستكشاااف 
 أوج، الرتابال بني خمتمف الق ايا املواضيعيةا.

                       ويتوقش من تنفيذ التوصية التالية أن يعّزز التنسيق والتعاون وحيسن الشفافية:  -٢1٢
 

 5التوصية 
ينبغي ليممين العمام أ  يتخمل تمدابير تكفمل التعزيمز األم مل إلمكانمات مركمز المعمارف  

للتنمية المستدامة التابال لكلية مولفي منظوممة األممم المتحمدة عمن طريما جملمة أممور منهما 
أ  يُطلممب إلممى معهممد األمممم المتحممدة للتممدريب والبحممث، ومعهممد األمممم المتحممدة لبحمموث 

امعمممة األممممم المتحمممدة، ومركمممز المعمممارف للتنميمممة المسمممتدامة التمممابال التنميمممة االجتماعيمممة، وج
لكلية مولفي منظومة األمم المتحدة االضمطبع علمى نحمو مشمتر  بتصمميم وتنفيمل بمرامج 
تدريبيمممة بشمممأ  إدارة المعمممارف تناسمممب المبممماده الشممممولية التمممي تقممموم عليهممما خطمممة التنميمممة 

رامج التدريبيمة، علمى نحمو متكاممل، إدارة ب وينبغي أ  تعزع هلال الب2030المستدامة لعام 
المعمممارف المنتعجمممة والمعمممّدة لبسمممتخدام ممممن جانمممب جميمممال أصمممحا  المصممملحة المهتممممين 

 بأنشطة منظومة األمم المتحدة أو المرتبطين بهاب

و كااان يف وقااات الحاااق أن تمتحاااق بالركاااب كياناااات موتعاااة أ ااار  مااان منظوماااة األمااام  -٢1٣
 لمتدريب التابش ملنظعة العع  الدولية. املتحدة، مث  املركز الدويل

 صو  بيةة معرفية في جنيف  
اااادرب  -٢1٤ ألهاااداف التنعياااة املساااتدامةا، وهاااو  ا  سينشااائ مكتاااب األمااام املتحااادة يف جنياااف ام 

كيااان يرمااِّ إىل االضااطاع باادور الااداعِّ وامليساار واحملفااز والوساايال واملنشااال ماان أجاا  مساااعدة 
التنعيااة املسااتدامة عماا  االلتقااا  لتباااد  املعمومااات واألفكااار   يااش اجلوااات الفاعمااة املوتعااة  طااة

والتعااارب وحتوياا  اخلااربات واملعااارف املكتساابة إىل اارسااة. ويُتااو   أن يععاا  املداارب بشااراكة مااش  
 . (8٦)كيانات منظومة األمم املتحدة واجلوات املعنية األ ر  يف املنظومة و ارجوا

ألماام املتحاادة يف جنيااف مبااادرة تتااو   إجياااد بيئااة ويف الساايا  نفساا،، ايااذت مكتبااة ا -٢1٥
معرفيااة جتعااش األماام املتحاادة وشااركا  ماان  ااارج األماام املتحاادة يف جنيااف وأماااكن أ اار . وتقااو  
الرؤيااة الطويمااة األجاا  لمعكتبااة عماا  التحااو  إىل مركااز لمبحااوا والتباااد  يكاارس ععماا،، يف  مااة 

عاارف والاذاكرة املؤسساية. وي ما  املباادرون أمور، لدعم ح  املشاك  العاملية مان  اا  حشاد امل
 التعكن من حتفيز تفعي  شبكة عاملية ملكتبات األمم املتحدة ومراكزها املعرفية.

 ُميّسرو معارف تغير المناخ  
جمعوعاااة ميساااري معاااارف املناااا  هاااو حتاااالُف منظعااااٍت ومونياااني تتعحاااور أععالااا، حاااو   -٢1٦

حتسني نوعية معارف املنا  واستدداموا يف ععمية صنش القرار. وي طمش ميسرو املعارف بدورهم  
كقنوات انتقاٍ  وتاٍ  وحتاوٍر بني منتعِّ املعاارف ومساتععميوا يف خمتماف التدصصاات وايقاو  

__________ 
كمعااة الساايد مايكاا  مااولر، املاادير العااا  ملكتااب األماام املتحاادة يف جنيااف،  ااا  النشااا  املاانظم حتاات عنااوان  (8٦)

ا، جنياف، Time to Deliver the 2030 Agenda: A Geneva seminar on Galvanizing Global Actionا
 .٢٠1٦تشرين الثاين نوفعرب  ٤
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يف األهااداف املعمنااة لمعععوعااة أن اسااتددا  املعااارف يكااون أكثاار فعاليااة إذا والقطاعااات. وياارد 
اازة عماا  املساتععمني. و كاان دعاام ععميااات صاانش  ماا كاناات ععميااة إنتاجوااا شافافة وتشاااركية ومركم

القااارار مااان  اااا  التعااااون وتقاسااام املعاااارف واساااتددا  إمكاناااات التكنولوجياااا الرقعياااة. والفرياااق 
واملونيااااني العاااااممني ماااان أجاااا  تقااااد  معااااارف منا يااااة مكيفااااة لتمبيااااة مفتااااوح جلعيااااش املنظعااااات 

 .(8٧)احتياجات من يفتقر إليوا، ال سيعا يف البمدان النامية

 نحو منصة تعاونية على نطاق المنظومة: دراسة حالة إفرادية -واو 
املتحادة، عم  الر م من وجود بعث املنصات اذامة لمحاوار والتعااون يف منظوماة األمام  -٢1٧

عماا  نطااا  املنظومااة ماان شاا ن، توحيااد ا  مثاليااا    تااربز منوااا حاان اآلن منصااة  كاان اعتبارهااا  يااار 
أسااارة األمااام املتحااادة قاطباااة يف منصاااة تعاونياااة لتقاسااام املعاااارف بشااا ن  طاااة التنعياااة املساااتدامة 

د يف هااذا عاماا  ُمشاادم ا  وهنعوااا اجلديااد. وإىل جاناب طااابش األدا  املتقوقااش، مثااة أي ا ٢٠٣٠ لعاا 
الصاادد يتعثاا  يف أن العدياااد ماان قااارارات مشاارتيات تكنولوجيااا املعموماااات واالتصاااالت تتعحاااور 
حااو  التكنولوجيااا دو ااا مراعاااة كافيااة العتبااارات إدارة املعااارف. وياار  املفااتش أن إدارة املعااارف 

إ فااا  مساا لة  ينب ااِّ أن تكااون املعيااار الرئيسااِّ يف ا تيااار املعاادات والربجميااات التكنولوجيااة، دون
 إمكانية استدداموا عم  نطا  املنظومة. 

وهاااااذه ايالاااااة، مااااان جواااااة، ليسااااات مسااااات رب ة باااااالنظر إىل تناااااوع اخلياااااارات التكنولوجياااااة  -٢18
إىل ارتفاع التكاليف. فعن منظور اتباع هنائ تكااممِّ يف إدارة ا  والت ريات املستعرة، اا يؤدي أي 

 مان املشاكمة بادال  ا  لوجياا املعموماات واالتصااالت جاز املعارف عما  نطاا  املنظوماة، تصاب  تكنو 
 من أن تكون اي . 

تبااااد   - عمااا  األقااا  -ومااان جواااة أ ااار ، ال يوجاااد تنسااايق عمااا  نطاااا  املنظوماااة أو  -٢19
الاايت تااؤعر يف  - ااري التقنيااة أو  ااري املتعمقااة بالتكاااليف  -لمععمومااات األساسااية بشاا ن العواماا  

املعموماااات واالتصااااالت. وقاااد أد  عاااد  التعاااانس باااني بعاااث  قااارارات شااارا  أدوات تكنولوجياااا
عناصر اذياك  األساسية التكنولوجية فيعا يبدو إىل عد  جتانس يف هُنئ التعااون والتفاعا  املتبعاة 

 يف املنظومة كك . 
ومش ذل ، ويف ظ   يااب اخلياار األمثا ، يستحسان املفاتش تقاد  دراساة حالاة إفرادياة  -٢٢٠

 موضش ا تبار وأن تتطور مش مرور الوقت لتحقيق هذا اذدف.  كنوا أن تكون 
وتنطمق دراسة ايالة اافرادية من التعرباة الطويماة األماد لربناامئ األمام املتحادة اا اائِّ  -٢٢1

ماان الناحيااة املواضاايعية ماان واليااات كثااري ماان وكاااالت ا  يف جماااالت ا تصاصاا،، وهااِّ أوسااش نطاقاا
وااااا وصااااناديقوا، كعااااا ت ااااش الدراسااااة يف االعتبااااار اخلااااربة الاااايت األماااام املتحاااادة املتدصصااااة وبراجم

 اكتسبتوا منظعة األمم املتحدة لمطفولة.
وتشع  ترسانة األدوات اليت ُتستدد  يف أععا  إدارة املعاارف يف الربناامئ اا اائِّ منصاة  -٢٢٢

(. وتسااتدد  UN Teamworksانشااا  الشاابكات االجتعاعيااة املؤسسااية تسااع  يااو إن تيعااووركس )

__________ 
(8٧) Florian Bauer, James Smith (editors), The Climate Knowledge Brokers Manifesto, Informed 

decision making for a climate resilient future, Renewable Energy and Energy Efficiency 

Partnership, Vienna (2015) . 
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، يف تبااااد  املعاااارف عااان طرياااق حاااوارات عاماااة ومشااااورات ٢٠٠9املنصاااة، الااايت أنشااائت يف عاااا  
ا، ٢٠1٥بعااد  ا، وامشاااورات مااا٢٠1٥-اعاااملِّالشاابكيةا، و ٢٠+مثاا  احااوارات ريااوشاابكية، 

 ا. ٢٠1٦وااملشاورات الشبكية ملؤمر القعة العاملِّ لمعع  اانساين 
 Knowledge Managementة النعسا ادارة املعاارف )، وصفت مؤسس٢٠1٢ويف عا   -٢٢٣

Austria)(88)  مبادرة يو إن تيعاووركس ب هناا اأهام مباادرة واعادة ادارة املعاارف يف األمام املتحادة
 تركز عم  إقامة شبكات تواصمية يف جما  إدارة املعارف باالعتعاد عم  شراكة معرفية عامليةا.

يف ا   ائِّ مش منصاة ياو إن تيعاووركس،   اِّ الربناامئ حالياوبنا  عم  جتربة الربنامئ اا -٢٢٤
حتوي  منصت، املؤسسية لتباد  املعارف عم  الصعيد الدا مِّ من اتيعووركسا إىل اياامرا، وهاِّ 

يف أهناا مدجماة يف  -عكاس تيعاووركس  -أداة اقامة شبكات النظرا  تُقت  جاهزة وتتعث  ميز ا 
عمااا  نقااا   ٢٠1٦ت. ويععااا  الربناااامئ اا اااائِّ مناااذ أوائااا  ملايكروساااوف ٣٦٥ايزماااة املؤسساااية 

 اعااات املعارسااة النشااطة ماان منصااة تيعااووركس إىل منصااة يااامر. واقتناات منظعااة األماام املتحاادة 
بوصااافوا األداة  ٢٠1٥، وماااا فتئااات تااادععوا مناااذ عاااا  ٢٠٠9لمطفولاااة منصاااة ياااامر مناااذ عاااا  

لشابكات ا   املنظعة. وإضافة إىل هذه ااملؤسسية الرمسية اقامة شبكات التواص  االجتعاعِّ د
اا ااااائِّ، باالشاااارتاإل مااااش مكتااااب األماااام املتحاااادة لتنساااايق الععميااااات املؤسسااااية، أطمااااق الربنااااامئ 

اا ائيااة، التاااابش لعوعاااة األماام املتحااادة اا ائياااة، شاابكة جديااادة تساااع  اشاابكة األمااام املتحااادة 
 . ٢٠1٦ا، يف أيمو  سبتعرب املوحدة لتباد  املعارف عرب منصة يامر

ويُتاااو   مااان هاااذه املنصاااة الشااابكية  يئاااة بيئاااة تبااااد  معاااريف لاااربال املعارساااني مااان خمتماااف  -٢٢٥
الوكااااالت واملنااااطق والااااالت املواضااايعية، كعاااا أهناااا تتاااي  إمكانياااة تاااا  باااني  اعاااات املعارساااني 

ذلا ،  كان ملاوظفِّ أي مؤسساة  واألفرقة القطرية لألمم املتحادة عما  الصاعيد العااملِّ. واألهام مان
تابعااة ملنظوماااة األمااام املتحااادة وملراكااز الععااا  يف  ياااش أحناااا  العااا  الاااد و  يف حاااوارات  اااري رمسياااة 

 خمصصة ال رض مش زمائوم من خمتمف مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملواقش اجل رافية. 
منصااة يااامر منااذ إنشااائوا وأتاحاات شاابكة األماام املتحاادة املوحاادة لتباااد  املعااارف عاارب  -٢٢٦

ادارة املعااااارف الااايت أنشاااا ها الاااارئيس  -وإن كاناااات  اااري رمسيااااة  -اجلعاااش بااااني الشااابكةف الوجيوااااة 
املشاارف عماا  الااتعمم وتباااد  املعااارف يف منظعااة األماام املتحاادة لمطفولااة واألععااا ف املتعمقااة بااةدارة 

ووركس، وذلا  عان طرياق املعاارف الايت اضاطُمش  اا يف ايياز املدصاا لألمام املتحادة ضاعن تيعا
دعوة األع ا  إىل االنتقا  إىل املنصة واملشاركة يف املناقشات الدائرة بني الوكااالت ضاعن ف اا  

 تواصم  جامش وموحد. 
إىل ا  وان م فريق وحدة التفتيش املشرتكة الاذي أعاد هاذا التقريار عان إدارة املعاارف أي ا -٢٢٧

 ةدارة املعارف. املنصة وطرح لمعناقشة عدة عناصر ذات صمة ب

__________ 
( شااراكةا معرفيااة مقرهااا فيينااا تقااو  Knowledge Management Austria (KMA)مؤسسااة النعسااا ادارة املعااارف ) (88)

يقاد   ادمات  - Knowledge Management Academy -عما  شدصاية مؤسساية عاعياة األضامش: كياان  اا  
استشااارية يف جمااا  إدارة املعااارف؛ وأكاد يااة ادارة املعااارف، تقااد  تاادريبا ملااديري املعااارف؛ ومؤسسااة النعسااا ادارة 

 املعارف، اليت تقد  األساس العمعِّ و دمات متعمقة بةدارة املعارف يف جما  األععا  والتعش.
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إىل الشبكة اجلديدة جمعوعة فرعية سابقة منبثقة من الشبكة  ري ا  وباملث ، ان عت أي  -٢٢8
وهااِّ مبااادرة ترمااِّ إىل فاات  وحتفيااز  -الرمسيااة املسااعاة اإدارة املعااارف يف وكاااالت األماام املتحاادةا 
 حوار بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف جنيف. 

، أفاااد املشاارفون عماا  املنصااة ب ناا، يف ظاا  عااد  وجااود دلياا  إلكاارتوين وعاااوة عماا  ذلاا  -٢٢9
واحااد مشاارتإل بااني الوكاااالت يف املنظومااة ككاا  يتااي  لمعسااتعع  الوصااو  إىل النظاارا  أو اخلااربا  
واملعارسااني ماان ذوي االهتعامااات املعاعمااة يف املنظومااة واالتصااا   اام، فااةن شاابكة األماام املتحاادة 

رب منصااة يااامر  كاان أن تصاام  كنقطااة انطااا  يف هااذا االجتاااه. ويف املوحاادة لتباااد  املعااارف عاا
حا  أقبا  املزياد مان مؤسساات منظوماة األمام املتحادة عما  اساتععا  منصاة ياامر كا داة انشاا  

لمداربا  ا  دا ميا الشبكات املؤسسية لمتواص  االجتعاعِّ، فاةن هاذه األداة  كان أن تصاب  دلايا  
تحدة من ش ن، أن يتي  لمعوظفني فرصة لمتفاع  بصورة مباشرة ماش واخلربات يف منظومة األمم امل

 الزما  يف أحنا  العا . 
وبعبارة أ ر ، فبدعم من صندو  وبرنامئ رئيسايني تاابعني لألمام املتحادة، يماا منظعاة  -٢٣٠

األماام املتحاادة لمطفولااة وبرنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ، وبتنساايق ماان مكتااب تنساايق الععميااات 
اا ائية جمعوعااة األماام املتحاادة اا ائيااة، أضااحت املنصااة الناشاائة نااواة واعاادة لااربوز شاابكة عماا  

شاابكات أ اار ، وفااق املااوارد املتاحااة، ا  نطااا  املنظعااة يف املسااتقب ،  كاان أن تتوحااد فيوااا تاادرجيي
 ومااان بااااب أوىل عمااا  مواضااايش حماااددة وأن يُعااارتف بااا، عمااا ا  فشااايئا  شاااريطة أن يركاااز اياااوار شااايئ

 .(89)مستو  اادارة العميا
ويوصي المفتش الرؤساء التنفيليين لمؤسسمات منظوممة األممم المتحمدة أ  يشّجمممعوا  -٢٣1

ميسمممرت المعمممارف فمممي منظممممات كمممل ممممنهم علمممى نقمممل نشممماطهم إلمممى ىمممبكة األممممم المتحمممدة 
 الموحدة لتبادل المعارف عبر منصة يامر، وعلى استعمال المنصة واإلببغ عن ممواطن القموة

 وال عف فيها وكلل  عن إمكانية أ  تصبح منصة تعاونية على نطاق المنظومةب 

__________ 
، منصاات وأدوات (www.jiu.org)شابكِّ لوحادة التفتايش املشارتكة ترد يف املمحق الثااين لمتقريار، ضاعن املوقاش ال (89)

 تكنولوجية متنوعة أ ر  تستدد  لتباد  املعارف يف مؤسساٍت فراد  من منظومة األمم املتحدة.
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 قياس تأثير إدارة المعارف  -ثامناً  
 تحدت قابلية القياس -ألف 

يف تصاااااعيم وتنفيااااذ اسااااارتاتيعيات وسياساااااات إدارة ا  كباااااري ا   ُيشااااّك  قيااااااس التااااا عري حتاااادي -٢٣٢
فةدارة املعارف حتو  دون هدر األموا  وت ييش  املعارف، ألن ال سبي  إىل قياس ما ُمنش حدوع،.

الوقت وتبديد املوارد البشرية. ومن الصعب، عم  سبي  املثا ، قياس الوقت املست ر  يف البحث 
يف مكاان ماا،  عن املعمومات الصاحيحة، أو التكمفاة املتكبادة اعاادة إنتااج معرفاة موجاودة أصاا  

عااااة، أو حساااااب املااااا  املواااادور عماااا  ماااان معم أو اسااااتددا  معمومااااات متعاااااوزة باااادال   ومااااات حمدَّ
االستثعار يف التكنولوجيا دون تقييم إمكانية إسواموا يف حتسني إتاحاة املعاارف وتيساري الوصاو  
إليواااا. وعااااوة عمااا  ذلااا ، فعنااادما تفتقااار املنظعاااات إىل سياساااات ترماااِّ إىل اساااتبقا  املعاااارف 

ة من التعربة الفردياة واملؤسساية، يشاك  ال عنية اليت اكتسبوا موظفوها عم  مد  سنوات طويم
لقيعااة البصااعة البشاارية يف ا  ا فاضاال ااعنية عنااد م ااادرة موظااف املؤسسااة فقاادان هااذه املعااارف ا

 املوارد املعرفية.
وحن يف شركات القطاع اخلا  اليت  كن أن يعز  فيوا ارتفاع لعدد الععا  اجلادد أو  -٢٣٣

معرفة أف   باألسوا ،  كن لفائدة مبادرات إدارة املعارف  يعم األرباح أو لرقم املعامات إىل
ا  ماا يصاعب حتدياده كعياا  أن تكون موضش تساؤ  األن تا عري هاذه املباادرات عما  األععاا   البا

. ومثاا  قابميااة القياااس وعاقتوااا بااةدارة (9٠)لمقياااس إال بصااورة  ااري مباشاارةا أو قااد ال يكااون قااابا  
راسااة والتاا ليف والنقااا  عماا  حنااو مسااتفيث. بيااد أن مثااة القمياا  ماان طُاارف  بالدا  املعااارف موضااوع

االستنتاجات النوائية بش ن األساليب الععمية اليت يسو  فوعوا وتطبيقواا لقيااس مباادرات إدارة 
 .(91)املعارف وت عريها يف القطاعني العا  واخلا  كميوعا

ولة باالساااااتعراض، وكعاااااا لاااااوحظ يف معظااااام مؤسساااااات منظوماااااة األمااااام املتحااااادة املشاااااع -٢٣٤
ُتستشاااف وتفوااام نتاااائئ عاااد  وجاااود سياساااات ادارة املعاااارف مااان األنشاااطة اليومياااة لمعاااوظفني 

و اصااة فيعااا يتعمااق بتبديااد الوقاات واملااوارد. بيااد أن هااذه األشااكا  ماان اذاادر عااادة  -واملااديرين 
كثااري ماان تُتعاهاا  عماا  أساااس أهنااا اقيعااة منعدمااة و ااري ممعوسااةا، بااالنظر إىل أناا، يتعااذر يف   مااا

 األحيان عزوها إىل شِّ  معنّي أو شدا معمو . 
قباا  االسااتعراض وت كااد يف ضااوئ،، ا  وعماا  الاار م ماان هااذا التحاادي، الااذي كااان متوقعاا -٢٣٥

الحااظ املفااتش أن كفااا ة إدارة املعااارف تنطااوي عماا  تاا عريات إجيابيااة مباشاارة أو  ااري مباشااارة يف 
 إىل العنصر اخلامس من إطار الت هب. ا  ععميات املنظعة، استناد

__________ 
(9٠) Florian Resatsch and Ulrich Faisst, “Measuring the performance of knowledge management 

initiatives”, (Berlin, Institute of Electronic Business and Augsburg, Competence Centre IT and 

Financial Services). 
(91) Robert Hoss and Art Schlussel, “Metrics that assess an organization’s KM state”, (Pennsylvania, 

United States Army War College, 2009).  :متاح يف العنوان  
www.digitalgovernment.com/media/Downloads/asset_upload_file66_2654.pdf. 

http://www.digitalgovernment.com/media/Downloads/asset_upload_file66_2654.pdf
http://www.digitalgovernment.com/media/Downloads/asset_upload_file66_2654.pdf
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 الممارسات التمهيدية -باء 
لوضاااش مؤشااارات لتقيااايم تااا عري ا  باااذلت بعاااث مؤسساااات منظوماااة األمااام املتحااادة جواااود -٢٣٦

اساارتاتيعيات وسياسااات إدارة املعااارف يف أدائوااا. وإىل حااد مااا، شاارع كاا  ماان الصااندو  الاادويل 
فريقيا، وبرنامئ األمم املتحدة اا ائِّ، والمعنة االقتصادية لمتنعية الزراعية، والمعنة االقتصادية أل

واالجتعاعيااة ل ااريب آساايا، يف حماااوالت منوعيااة وبرناجمياااة يف هااذا االجتاااه، وذلاا  بوضااش مسااا لة 
 املقاييس يف االعتبار كعز  من اسرتاتيعيات إدارة املعارف. 

لمعؤشااارات يف ا  متقااادما  اساااتددامويبااادو أن الصاااندو  الااادويل لمتنعياااة الزراعياااة يتاااو    -٢٣٧
إدارة املعارف. ووضعت املنظعة مؤشرات أو مقاييس لمنعااح ووساائ  لمتحقاق فيعاا يتصا  بكا  
ا  نشااا  متعمااق باملعااارف. وقااد أُدرجاات املؤشاارات ضااعن إطااار نتااائئ إدارة املعااارف وُكيفاات وفقاا

املعاارف يف الصاندو   ار إدارةجلعيش األهداف املرتبطاة مبعااالت النتاائئ الرئيساية املندرجاة يف إطا
 . ٢٠18-٢٠1٤لمفرتة 
وترّكز اسرتاتيعية إدارة املعارف يف المعنة االقتصاادية ألفريقياا عما  إتاحاة أف ا  وصاو   -٢٣8

واستددا  اكنني لمععارف، وتقرتح أن ت ش المعنة وتتاابش امؤشارات لمنعااحا مان أجا  حتدياد 
سااتية قاد جنا  يف التا عري يف رسام السياساات الوطنياة ما إذا كان األعار املرجاو مان منتئ فكارة سيا

أو دون ااقميعيااة أو ااقميعيااة. وتشااع  ترتيبااات ضااعان اجلااودة معااايري بشاا ن تاا عري إدارة املعااارف 
 يف أدا  املنظعة.

 

   ٦ااطار 
 معايير األداء المستخدمة في اللجنة االقتصادية ألفريقيا

الصااات )حيويااة الشاابكات املعرفيااة املنشاا ة، بنااا  عماا  مؤشاارات موحاادة لنشااا   )أ( 
 األع ا  وت عريهم(؛ 

هندسة املعارف )مؤشرات  اصة بك  حالة عم  حدة تتناو  ععمياات حماددة يف  )ب( 
 سيا  العع (؛ 

العوعات )سوولة استددا  معايري البحث ومسات التكييف اليت حتدد من  اا   )ج( 
 استقصا ات دورية لتعميقات املستععمني(؛ 

)د( اخلاااادمات )املعمومااااات الااااواردة بشاااا ن نوعيااااة وحساااان توقياااات االسااااتعابات لطمبااااات  
 اخلدمة(؛ 
 إدارة الربامئ وتنسيقوا )من  ا  ضعان اجلودة(. )ه( 
إدارة املعااارف  - فريقياااالمعنااة االقتصااادية ألفريقيااا، اساارتاتيعية إدارة املعااارف يف المعنااة االقتصااادية أل املصدر:

 .٣٧( الصفحة ٢٠1٤يف منظعة تُع  باملعارف )آذار مارس 

ويقاار برنااامئ األماام املتحاادة اا ااائِّ يف اساارتاتيعيت، اياليااة باا ن مقاااييس ومؤشاارات اادارة  -٢٣9
إىل وجااااود قصااااور يف اسااااتددا  ا  الناجحااااة لمععااااارف تظاااا  دون املسااااتو  املطمااااوب. ويشااااري أي اااا

إمكانيات ااحصا ات القائعة عم  األدلة، مبا يف ذلا  حتميا  الشابكات االجتعاعياة، فيعاا يتصا  
باايوافز واملعمومااات العاماة عاان النشاا  وجوانااب ايااذ القاارار املساتنري. وبالتااايل، تنطاوي اساارتاتيعية 

قيااس أُقار  اا ك ولوياة. ويعتاز  الربناامئ اا اائِّ الربنامئ اا ائِّ يف إدارة املعارف عم  رؤية بشا ن ال
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وضاااش إطاااار مفصااا  ملؤشااارات أدا  إدارة املعاااارف يشاااتع  عمااا  مقااااييس وآلياااات تتباااش يف املكاتاااب 
إدمااااج عناصااار إدارة املعاااارف ا  القطرياااة وااقميعياااة وكاااذل  يف املقااار. ويعتاااز  الربناااامئ اا اااائِّ أي ااا

 عم  النتائئ. بصورة فعمية يف إطار اادارة القائعة
ويف المعنة االقتصادية واالجتعاعية ل ريب آسيا، سيكون تنفيذ اسرتاتيعية إدارة املعارف  -٢٤٠

. (9٢)موضااااش رصااااد وتقياااايم يسااااتندان إىل  طااااة ععاااا  وجمعوعااااة مؤشاااارات   يُتفااااق عميوااااا بعااااد
 وسُتستدد  نتائئ التقييم يف صيا ة االسرتاتيعية املقبمة، عند االقت ا . 

  يكتع ، لكن جتدر مواصمة التعرباة الناشائة يف  قياس ت عري إدارة املعارف ععا  ويظ   -٢٤1
ويوصممي المفممتش باالسممتعانة بجماعممات الممارسممة المهنيممة لتقاسممم الخبممرة التممي هااذا االجتاااه. 

اكتسبتها المنظمات الرائدة في مجال المقايير وتأثير اسمتخدام مؤىمرات إدارة المعمارف، 
 .   اإلدارت األعلى باالستنتاجات المستخلصةوينبغي إببغ المستو 

 االعتراف الخارجي  -جيم 
الحاااظ فااااعمون  اااري حكومياااون ومااان القطااااع اخلاااا  واألوساااا  األكاد ياااة الععااا  الاااذي  -٢٤٢

أجنزت، يف جما  إدارة املعارف بعث مؤسسات منظومة األمم املتحدة وحظاِّ هاذا الععا  بااعرتافوم. 
مؤسسااااااة النعسااااااا ادارة املعااااااارف جااااااوائز لموكالااااااة الدوليااااااة لمطاقااااااة فعماااااا  ساااااابي  املثااااااا ، منحاااااات 

(، وبرناامئ األمام ٢٠1٥و ٢٠11(، ومنظعة األمم املتحدة لمرتبية والعمم والثقافة )٢٠1٠) الذرية
، ُمنحاات جااائزة املؤسسااة لاااععاعة إدارة املعااارف ماان ٢٠1٦(. ويف عااا  ٢٠1٢املتحاادة اا ااائِّ )

اعة عاملية ت ام اارساني دولياني معنياني بالتنعياة، ومانوم العدياد (، وهِّ  KM4Devأج  التنعية )
ماان اخلااربا  الااذين يععمااون أو كااانوا يععمااون يف مؤسسااات منظومااة األماام املتحاادة. وتنفااذ مؤسسااة 
النعساا ادارة املعااارف، فيعااا تنفااذه ماان أنشااطة، مباادرة طويمااة األمااد بشاا ن ماادن املعااارف وتتشاااور 

 برنامئ األمم املتحدة لمعستوطنات البشرية.  بانتظا  يف هذا الصدد مش
 

  ٧ااطار 
 جدول أعمال تسخير المعارف ألغراض التنمية

كاناات مؤسسااة النعسااا ادارة املعااارف سااّباقة إىل وضااش جاادو  أععااا  تساادري املعااارف  
عاان طريااق  ٢٠٣٠أل ااراض التنعيااة، الااذي صااي  ماان أجاا  تكعمااة  طااة التنعيااة املسااتدامة لعااا  

هنئ متكام  حيا  التحديات املتصمة مبس لة املعارف الايت تاؤعر عما  حناو مباشار يف حتقياق تقد  
 وجياري   يكتع  بعاد. األهداف. وال يزا  جدو  أععا  تسدري املعارف أل راض التنعية ععا  

ن جانب ائاتاف دويل ي ام منظعاات مان التعاش املادين ومؤسساات جتارياة وأكااد يني. م  يئت،
ند إىل رؤية مؤداها أن لمععارف قوة جمتععية واقتصادية حتوملية  كن تسدريها لمتنعية يف وهو يست

بيئة عاملية قائعة عم  املعارف. وحسب أصحاب املبادرة، ترتبال  ياش أهاداف التنعياة املساتدامة 
 باملعارف وال  كن حتقيقوا بدون اتباع أسموب منوعِّ ومتكام  حيا  املعرفة.

 .(http://www.km-a.net/english/k4dev) النعسا ادارة املعارف مؤسسة املصدر:

__________ 
(9٢) ESCWA, ESCWA Knowledge Management Strategy: Towards Vision 2030 (2015), p. 10 and 

annex 3. 
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  االستنتاجات وآفاق المستقبل -تاسعاً  
 ما هو سبب الحاجة إلى إدارة المعارف؟ -ألف 

قُاااااوب  صااااعود جناااام إدارة املعااااارف يف البدايااااة حبعاااااس متقااااد ماااان الاااابعث وبدرجااااة ماااان  -٢٤٣
اآل ار. وكاناات الفئاة األوىل تعتقاد أن الازواج السااعيد باني الكام اذائا  ماان  التشاكي  مان الابعث

البياناااات واملعموماااات املتاحاااة والتطاااور الساااريش لتكنولوجياااا املعموماااات واالتصااااالت ساااوف ياااؤدي 
فكانات ا  إىل تعزيز استددا  املعاارف و فاث التكااليف. أماا الفئاة الثانياة األكثار تشاكيكا  تمقائي

ملعااارف جماارد مفوااو  عااابر آ اار تموكاا، األلساان. ومثااة فئااة عالثااة ماان الفاااعمني الااذين تاار  يف إدارة ا
 باملرة، ألن إدارة املعارف كانت وال تزا  حتصي  حاص .ا  جديدا  اعتربوا أن املفوو    يكن شيئ

ويف ظااا  هاااذه اخلمفياااة، بم ااات إدارة املعاااارف ساااّن الرشاااد ووجااادت مكاهناااا كتدصاااا  -٢٤٤
ميااادين املعارسااة املونيااة. ولااوحظ تطااور ااعاا  إىل حااد مااا يف منظومااة األماام أكاااد ِّ ومياادان ماان 

املتحاادة، وإن كااان بااوترية أبطاا . والساابب الرئيساااِّ هااو أن قياااس النتااائئ كااان أسااو  يف القطااااع 
عاادد الععااا ، وتوسااش األسااوا ، وارتفاااع األرباااح، ومااا إىل ذلاا . أمااا األماام املتحاادة  -اخلااا  

الااادو  األع اااا  والعوعاااات ال اااعيفة مااان الساااكان احملتااااجني  -ئواااا تساااتطيش انتقاااا  ععا فاااا
التعاون مش طائفة واساعة مان املنظعاات ا  وعميوا أي  -لمعساعدة يف  يش أحنا  القارات اخلعس

 الشقيقة والشركا  اخلارجيني. 
املتحادة.  بالنسابة ملنظوماة األماما  وهذا ما جيع  إدارة املعارف وتقاسم املعارف أكثر تعقياد -٢٤٥

وإضااافة إىل ذلاا ، ي ااش قاعاادة معااارف سياسااات األماام املتحاادة وبراجموااا وإجرا ا ااا لتتبااش شااديد 
. ولاااائن كانااات بعااااث املعاااارف متاحااااة لمععااااو ، مااان جانااااب أصاااحاب املصاااامحة واجلعواااور ععومااااا  

 فالبعث اآل ر يتسم بدرجة عالية من ايساسية بسبب طبيعتوا وي ش بالتايل لمحعاية.
أج  حتفيز املبادرات، مثة حاجة إىل فوم سابب اياجاة إىل إدارة املعاارف. ويعتقاد  ومن -٢٤٦

 -وقب  ك  شِّ ، دون تطمش من، إىل إعاداد قائعاة حعائ وافياة، أن قاعادة املعاارف  املفتش أوال  
تشاك  أهام ميازة مقارناة مساتدامة يف منظوماة األمام املتحادة، الايت  -اليت تقرتن باالقيم املؤسساية 

ملاوراد املتاحاة ذااا عما  الادو  األع ااا . وينب اِّ ملنظوماة األماام املتحادة أن تتاداو  بعنايااة تتوقاف ا
املعااارف الفرياادة الاايت تنتعوااا يف عااا   كاان فياا، لاابعث اخلاادمات أن تقااد  ماان جانااب املنظعااات 

  ري ايكومية وحن القطاع اخلا . 
ذا األسااس دا ا  مؤسساات وتُتقاسام عما  هاا  وجيب أن تُنّع  املعاارف بوصافوا رصايد -٢٤٧

منظومااة األماام املتحاادة وعماا  نطااا  املنظومااة ككاا ، عنااد االقت ااا ، ألن املسااتفيدين هاام نفااس 
الدو  األع ا  وشعو ا. واملعرفاة الايت ال ُتساتدما بطريقاة تعازز وتثاري الاذاكرة املؤسساية وقادرة 

عاها  بكا  بسااطة. وإذا املنظعة عم  التنفيذ  كن أن ت يش سد  أو أن تفقد قيعتوا أو أن تُت
بتكااليف إضاافية، حان وإن كانات موجاودة ا    يتحقق ذل ، فسيعاد إنتااج نفاس املعاارف حتعا

 يف املنظومة.  أصا  
ومااش ذلاا ، قااد يُنظاار إىل أنشااطة إدارة املعااارف كععاا  اا تياااريا عناادما تقاااس بالقيعااة  -٢٤8

جتنّااب لأل طااا  ووفااورات جُتاا  ماان االمسيااة لماادوالر فقااال. ومااا يتحقااق يف كثااري ماان األحيااان ماان 
مااان املنظاااور احملاسااايب ا  اساااتددا  املعاااارف القائعاااة عمااا  حناااو أف ااا  أمااار يظااا   اااري مرئاااِّ ععميااا
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الصرف. وقد يساو  كشاف فار  إنفاا  األماوا ، لكان اافارا  يف إنفاا  الوقات واملاوارد البشارية 
أو بااني عشااية وضااحاها، فوااِّ  . وال تتحقااق مزايااا إدارة املعااارف بصااورة مباشاارةيكاااد يُاارتإل جانبااا  

 .(9٣)بعيدة األمد وعصية عم  القياس
 وأُقمرت وُأكمدت يف سيا  االستعراض عدة مزايا ادارة املعارف، وهِّ: -٢٤9

حتساااني الفعالياااة املؤسساااية مااان  اااا  ضاااعان تصاااعيم الاااربامئ باالساااتناد إىل  )أ( 
 اليت يكتسبوا املوظفون؛أحدا املعارف مش االستفادة من التعارب السابقة واخلربة 

حتساااني الكفاااا ة املؤسساااية ويفااايث التكااااليف مااان  اااا  تعزياااز القااادرة عمااا   )ب( 
االسااااتعابة بساااارعة لمق ااااايا الناشاااائة عماااا  أرض الواقااااش، والتعبئااااة السااااريعة لمدااااربات والتعااااارب 

 املؤسسية، وجتنب األ طا  السابقة واالزدواجية يف اجلوود؛
  يف الربجماااة عااان طرياااق إنشاااا   اعاااات وشااابكات تيساااري اعتعااااد هنااائ متكامااا )ج( 

 اارساتية متعددة القطاعات واملناطق ومكينوا من العع .
لمقياادة. وتتعا، اجلواات املاحناة، ارف أيمية متنامية كا داة ضارورية وقد أضح  ادارة املع -٢٥٠

يت تتبعواااا يف سااايا  تقيااايم فعالياااة املنظعاااات املتعاااددة األطاااراف، حناااو تقيااايم حمااادد لألسااااليب الااا
املنظعاااات يف إدارة املعاااارف. فعمااا  سااابي  املثاااا ، تعتااارب اشااابكة تقيااايم أدا  املنظعاااات املتعاااددة 

هااِّ أحااد األبعاااد األربعااة األساسااية الاايت تُقااّيم الفعاليااة املؤسسااية يف  إدارة املعااارفاألطاارافا أن 
. وفيعااا يتصاا  (9٤)قاااتإدارة العا، واادارة التشاا يمية، واادارة االساارتاتيعيةضااوئوا، إىل جانااب 

بةدارة املعارف، وضعت الشبكة معاايري لتحدياد ماا إذا كانات لمعنظعاة املتعاددة األطاراف آلياات 
إبا  واسرتاتيعيات تعمم تيسر تقاسم املعمومات دا   املنظعة و ارجوا، مش األوسا  اا ائية 

  يكتعااا  بعااد، فعااان احملتعاا  أن هاااذا البعااد التقييعاااِّ  الدوليااة. ولاائن كانااات هااذه املعاااايري ععااا  
مؤسسة تابعاة ملنظوماة األمام  11سيزداد أيمية يف بيئة شديدة التنافس. وسبق أن قّيعت الشبكة 

 باستددا  هذه املعايري.  ٢٠1٥و ٢٠11املتحدة يف الفرتة بني 
املعاارف. فاملعاارف التقييعياة ويقّر املفتش بتزايد أيمية دور وظيفة التقيايم يف سايا  إدارة  -٢٥1

هاِّ املعااارف املساتعدة ماان التقييعاات وهااِّ تفوام باعتبارهااا األسااس املعااريف الاذي يتااي  ملتدااذي 
القاارارات وواضااعِّ السياسااات ايكاام عماا  فعاليااة الااربامئ. ولااذل ،  كاان النظاار إىل التقييعااات 

طار األوسش ادارة املعارف. والتقييعات من ااا  اخلارجية والدا مية وإىل املااااقيمعني باعتبارهم جز 
 من هذا املنظور أداة تعمم وليست جمرد أداة لمعسا لة والرقابة.

ويُتوقّااااش ماااان تنفيااااذ التوصاااايتني التاااااليتني ااسااااوا  يف نشاااار املعارسااااات اجلياااادة، وتعزيااااز  -٢٥٢
 ا ة.االتسا  واملوا مة، وتعزيز الشفافية واملسا لة والتنسيق والتعاون، وحتسني الكف

__________ 
(9٣) Michael E. D. Koenig and T. Kanti Srikantaiah, eds., Knowledge Management Lessons Learned: 

WhatWorksandWhatDoesn’t (Medford, New Jersey, American Society for Information Science 

and Technology, 2004), p. 128. 
 ،وأملانياااا ،وأسااارتاليا ،مااان البمااادان املاحناااة )إسااابانيا 18ألطاااراف شااابكة ت ااام شااابكة تقيااايم أدا  املنظعاااات املتعاااددة ا (9٤)

واملعمكااة  ،ولكسااعرب  ،وكناادا ،وفنمناادا ،وفرنسااا ،وسويساارا ،والسااويد ،والاادا رإل ،و ووريااة كوريااا ،وإيطاليااا ،يرلنااداآو 
والياباااان( الااايت ذاااا  ،ة األمريكيااةوالوالياااات املتحاااد ،وهولناادا ،والنااارويئ ،يرلناادا الشاااعاليةآاملتحاادة لربيطانياااا العظعااا  و 

 مصمحة مشرتكة يف تقييم الفعالية املؤسسية لمعنظعات املتعددة األطراف اليت تتمق  التعوي  اا ائِّ واانساين.
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 6التوصية 
 ةينبغممي للرؤسمماء التنفيممليين لمؤسسممات منظومممة األمممم المتحممدة التممي لهمما تجربممة طويلمم 

األمد وىاملة في إدارة المعارف أ  ي طلعوا بدور ريادت فيما يتصل بت مين جمدول أعممال 
 إلدارةاً مكرسمماً مجلممر الرؤسمماء التنفيممليين فممي منظومممة األمممم المتحممدة المعنممي بالتنسمميا بنممد

المعممارف، وذلمم  مممن أجممل إتاحممة الفرصممة لتقاسممم التجممار  والممارسممات الجيممدة والممدروس 
علممى بلممورة ثقافممة مشممتركة إلدارة اً المسممتفادة علممى مسممتو  اسممتراتيجي بهممدف العمممل تممدريجي

 المعارف في المنظومة ككلب

 
 

 7 التوصية
إلدارة اً مكرسمماً فرعيممًا أو بنممدًا أ  ُت ممّمن جممدول أعمالهمما بنممد العامممةينبغممي للجمعيممة  

المعارف في منظومة األمم المتحمدة وأ  تطلمب إلمى األممين العمام تقمديم تقريمر، يسمهم فيم  
أع مماء مجلممر الرؤسمماء التنفيممليين فممي منظومممة األمممم المتحممدة المعنممي بالتنسمميا، بشممأ  

تشتمل علي  المنظومة ككل من أف ل الممارسات ومبادرات إدارة المعارف التي تمدعم  ما
 ب2030لنهج الشمولي والمتكامل والتعاوني لخطة التنمية المستدامة لعام ا

إدارة المعارف: كسر حماجز األداء المتقوقمال فمي سمياق خطمة التنميمة المسمتدامة  -باء 
 2030لعام 
الايت اعتعاد ا  ومشاوال  ا  الوعيقة األكثر طعوح ٢٠٣٠تشّك   طة التنعية املستدامة لعا   -٢٥٣

 اري مسابو  ا  منذ ااعان العاملِّ يقو  اانسان. وصاي ت الوعيقاة بوصافوا تعباري األمم املتحدة 
 عن عع  متعدد األطراف قائم عم  الشعو  وتظافر التدصصات. 

ويُتوقااش أن يقااو  تنفيااذ اخلطااة عماا  هناائ أساسااِّ جديااد. ولاائن كاناات األهااداف اا ائيااة  -٢٥٤
 طااة عامليااة و ااري قابمااة لمتعزئااة.  ٢٠٣٠لأللفيااة جمعوعااة ماان األهااداف املنفصاامة، فدطااة عااا  

وهااِّ  اادف إىل اجلعااش بااني الركااائز الرئيسااية الااثاا لألماام املتحاادة: السااا  واألماان، والتنعيااة، 
ا  من كيانات األمم املتحدة بعيادا  كيان  ٦٥وحقو  اانسان. والطعوح فيوا هو تظافر جوود حنو 
 يااااش الاااادو  األع اااا  ممتزمااااة بتنفيااااذ  طااااة  عااان التعاااازؤ واالزدواجيااااة واألدا  املتقوقاااش. ومبااااا أن

ا  تعزيااز أ ااا  أكثاار اعتعااادا  ، فاااملتوقش ماان منظومااة األماام املتحاادة هااو أن تتااوىل أي اا٢٠٣٠ عااا 
 عم  التعاون والتآزر عم  الصعيد الوطين.

ويف ضاااو  هاااذا اذااادف الطعاااوح، يبااادو أن املعاااارف  كااان أن تاااؤدي دور عامااا  توحياااد  -٢٥٥
 اية. واملعاارف  1٦9وا  هدف 1٧ألهداف وال ايات املرسومة البال  عددها حاسم فيعا يتص  با

هااِّ أهاام صاامة بااني األجواازة املنشاا ة مبوجااب ميثااا  األماام املتحاادة والوكاااالت املتدصصااة لألماام 
املتحدة وصناديقوا وبراجموا والعديد من اجلوات صااحبة املصامحة مان  اري الادو . وهاِّ القاسام 

وإجااارا ات األمااام املتحااادة والعامااا  الاااذي يتعااااوز ايااادود املواضااايعية  املشاارتإل باااني  ياااش والياااات
واجل رافية. واملعارف هِّ ما يُ ّذي دينامية كوكبنا املعاو  واملتشااب ، متفوقاة يف ذلا  عما  السامش 

 واخلدمات ورؤوس األموا .
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وتشاااك  منظوماااة األمااام املتحااادة أداة لتولياااد ونشااار ناااوع  اااا  مااان املعاااارف، معاااارف  -٢٥٦
سااوا القفاايم والت ااامن والعدالااة االجتعاعيااة. فاملعااارف بشاا ن  يااش جماااالت التفاعاا  املنطويااة أسا

بصااارف النظااار عااان حععواااا  -عمااا  تناااازع حمتعااا  هاااِّ ماااا يتاااي  التعااااون باااني الااادو  األع اااا  
يف كثري من امليادين الشديدة التعقيد والتنوع: من الف ا  اخلارجِّ إىل أعايل البحاار،  -وموقعوا 
 تصاالت إىل التعارة، ومن الصحة إىل املمكية الفكرية، عم  سبي  املثا  ال ايصر. ومن اال
مان األفكاار واملفااهيم اجلديادة. ا  واملعارف تعين استدا  الادروس مان املاضاِّ، وأي ا -٢٥٧

واألمم املتحدة ليست جمرد وسيال نزي، وميسمر بني املاحنني واملتمقني لمعساعدة اا ائية، كعاا أهناا 
ليست ايزا  الناق  لمعوارد املالية من البمدان املتقدمة النعو إىل العا  النامِّ. با  هاِّ بااألحر ، 

 أداة لنشر املعارف. لمتعاون اا ائِّ، ا  معزز  عاما   بوصفوا
وحتتاااج األماام املتحااادة إىل تعزيااز قيعاااة معارفوااا املؤسساااية عماا  حناااو أف اا . فاساااتددا   -٢٥8

معاااارف ذات قيعاااة ضااارب مااان اذااادر. واالساااتثعار يف التكنولوجياااا دون إياااا  املاااوارد املالياااة دون 
االعتباااار الكامااا  امكانيا اااا فيعاااا يتصااا  بةضااافا  القيعاااة عمااا  إدارة املعاااارف وااباااداع البشاااري 

لكااِّ تكااون أكثاار ماان مفوااو   ٢٠٣٠ طااوة ال معاا  ذااا. وحتتاااج  طااة التنعيااة املسااتدامة لعااا  
ين يتاااو   تعبئاااة  نشاااطة لمععاااارف الااايت تولااادها منظوماااة األمااام جياااد إىل أساااموب منوعاااِّ وتعااااو 

 املتحدة وتتقامسوا  دمة  لمعنافش العامة العاملية.
ومن هذا املنظور، جيب أال ُيستوان بدور إدارة املعارف يف تعبئة املوارد البشرية والفكرياة  -٢٥9

. وعااوة عما  ذلا ، ٢٠٣٠لألمم املتحدة بكفا ة واتسا   دماة خلطاة التنعياة املساتدامة لعاا  
 كن لمععارف وادارة املعارف أن حتفزا مؤسسات منظومة األمام املتحادة عما  الععا  مان أجا   

 ما تناولتوا وحدة التفتيش املشرتكة بالنقد يف تقاريرها.ا  كسر حواجز األدا  املتقوقش اليت كثري 
ل ويشمجال مبمادرات ويوصي المفتش األمين العام ليمم المتحمدة بمأ  يحمّدد ويحل م -٢٦٠

إدارة المعممارف وإجراءاتهمما المبتكممرة التممي تُتخممل خممارج منظومممة األمممم المتحممدة مممن جانممب 
المنظممات غيممر الحكوميمة، وكيانممات القطماع الخمماص، واألوسماة األكاديميممة، والتمي يمكممن 

لتنفيممممل خطممممة التنميممممة المسممممتدامة اً توحيممممدها علممممى مسممممتو  ىممممامل للمنظومممممة ككممممل دعممممم
 ب2030 لعام
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  والثاين األو  املمحقان
( إىل جاناب www.unjiu.orgيُنشار املمحقاان األو  والثااين يف املوقاش الشابكِّ لوحادة التفتايش املشارتكة )   

 التقرير

 نتائئ الدراسة االستقصائية املنعزة بش ن تصور إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة - أوال   

 املنصات التكنولوجية و ريها من األدوات املستددمة لتباد  املعارف يف منظومة األمم املتحدة - عانيا   
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 األولالمرفا 

 مسرد  
أو تقنيااااة أو ا  : حتساااانيا جلانااااب معمااااو  قااااد يكااااون ععميااااة أو هنعااااالممارسممممة األف ممممل 
يكفااِّ لتسااتحق ؛ أو معرفااةا جياادة مبااا يكفااِّ لاستعاضااة عاان اارسااة قائعااة، وعامااةا مبااا موضااوعا  

ا  تععيعوا عم  نطا  واسش يف املنظعة كك . وقد تكون ااارسة جيادة يف جماا  الععا ا أو هنعا
 ُيستدما ويتقاسم لتعزيز تطبيقات متكررة.ا  مبتكر 

: أساااموب شاااائش يااا  املشااااك  يرماااِّ إىل إجيااااد أكااارب عااادد اكااان مااان تطمممارب األفكمممار 
 ايمو  ملشكمة معّينة.

كة أو شاااابكة معمومااااات تتااااي  : جمعوعااااة اهتعامااااات مشاااارت نيممممةجماعممممة الممارسممممة المه 
 كااان فيااا، لألع اااا  تبااااد  املعموماااات وطااارح األفكاااار؛ أو جمعوعاااة مااان املونياااني الاااذين منتاااد  

جتععوم معاجلة مشاك  مشرتكة ويسعون إىل حتسني مونتوم وبالتايل أنفسوم. وقد تكون شابكة 
ماان ا  وقااد تتشااك  اجلعاعااة أي اايف األفكااار.  فياا، النصااائ  وتطاارح  ااري رمسيااة أو منتااد  تُتباااد 

جمعوعة من املونيني ان تربطوم صمة  ري رمسية ناجتة عن تنااو  صانف مشارتإل مان املشااك ، أو 
سعِّ مشرتإل إىل حمو ، جمسدين بذل  يف ذوا م ف ا   يفظ املعارف. وقد تكون جمعوعة من 

 قدات مشرتكة. املعارسني املونيني الذي تربطوم اارسات متقامسة ومعت
: ععمياااات وتسمساااات لساااري الععااا  مرتبطاااة بتنظااايم ماااوارد املعموماااات إدارة المحتمممو  

وتبويبوااا وهيكمتوااا ليتساا  يزينوااا ونشاارها وإعااادة اسااتدداموا بطاار  متعااددة. وُيسااتدد  نظااا  
 ادارة احملتاااو  جلعاااش احملتاااو  وإدارتااا، ونشاااره؛ ويكفااا  النظاااا  يااازين احملتاااو  ساااوا  كعكوناااات أو
وعائق كاممة بطريقة حتافظ عم  الروابال بني املكونات. ويشري مصطم  احمتاو ا يف هاذا السايا  
بصااورة عامااة إىل معمومااات حاسااوبية مثاا  حمتااو  موقااش شاابكِّ أو قاعاادة بيانااات. وتتعثاا  إدارة 
احملتااو  يف الت كاااد مااان أن احملتاااو  وجياا، وحماااّدا ودقياااق وحمكااام التنظاايم ويساااو  الوصاااو  إليااا،، 

 تس  لمعستعع  ايصو  عم  معمومات جيدة. حبيث ي
: جمعوعاااة مواااارات مااان  ميااازة تنافساااية ملنظعاااة؛ وُيشااارت  وجودهاااا الكفممماءة األساسمممية 

 لاضطاع باألععا  اييوية لمعنظعة. 
ك  املعمومات والبيانات والدراية اليت متمكوا املؤسسة؛ وهِّ تراكم   اللاكرة المؤسسية: 

ارب. وتتعث  يف املعارف والفوم المذين متمكوعا منظعة بف ا  أفرادهاا أو لموقائش التاررية والتع
عااان تقاليااادها وقيعواااا. و كاان لماااذاكرة املؤسساااية إماااا أن  ععميا ااا أو نواجتواااا أو  ااادما ا ف ااا  

 تساعد أو تثبال تقد  املنظعة. 
 : وقائش  كن ماحظتوا بصورة مباشرة أو التحقق منوا بصورة مباشرة.البيانات 
__________ 

تُتاااح املصااطمحات اخلاصااة بااةدارة املعااارف يف معظاام اساارتاتيعيات إدارة املعااارف واألدوات الاايت وضااعتوا مؤسسااات  *
 ,Kimiz Dalkirحاااادة. وتو يااااا لاتسااااا ، اقتُبساااات املصااااطمحات الااااواردة يف هااااذا املساااارد ماااان: منظومااااة األماااام املت

Knowledge management in theory and practice (Elsevier, 2005) وال يت اعن املسارد إال املصااطمحات .
 املستددمة يف أجزا  هذا التقرير.
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: معاااارف ُجعمااات مرئياااة )عاااادة مااان  اااا  التااادوين يف وعيقاااة أو المعمممارف الصمممريحة 
 تسعيات مسعية بصرية(؛ وتكون هذه املعارف عادة مستدمصة ومدونة. 

: فكاااارة جديااااادة ُتطبّااااق الساااااتحداا أو حتسااااني نااااااتئ أو ععميااااة أو  دماااااة. االبتكممممار 
وتنطوي  يش االبتكارات عم  ت ياري، لكنواا ال تنطاوي  يعواا بال ارورة عما  أفكاار جديادة أو 

 تؤدي إىل حتسينات كبرية. 
 -ا  : املعمومااااات املسااااعمة الاااايت متمكوااااا منظعااااة، وهااااو أي ااااالرصيد/الرأسمممممال الفكممممرت 

املواهااب البشاارية يف حااد ذا ااا. وهااذه املعمومااات عااادة مااا ُيااّزن بصااورة تفتقاار إىل  -دة بصااورة متزاياا
يف أماااكن خمتمفااة. ا  الفعاليااة أو ت اايش بكاا  بساااطة، ال ساايعا يف املنظعااات الكباارية املشااتتة ج رافياا

والرصاايد هااو ادعااا  إزا  اسااتحقاقات يف املسااتقب  )قيعااة وتاادفقات نقديااة(. و كاان تعريااف الرصاايد 
ري املمعوس ب ن، ادعا   ري مادي إزا  قيعة أو مزايا يف املستقب . وحتي  مصطمحات األرصدة  اري  

 احملسوسة، واألرصدة  ري املمعوسة، واألرصدة املعرفية، والرأمسا  الفكري إىل معان شب، مرتادفة. 
ما : معمومات ذاتية وقيمعة اسُتصوبت ونُظمعت ضعن  وذج ذهين؛ وهِّ عادة المعارف 

 تنش  من تراكم اخلربة، كعا تت عن التصورات واملعتقدات والقيم.
 : ععمية استنبا  وحتوي  ونق  لمدربة من مصدر لمععرفة. اكتسا  المعرفة 
حباث يف الساامة ا  : تقييم يركز يف عم  اجلاناب الناوعِّ؛ وهاو أساساالمراجعة المعرفية 

عم  األدلة ملاا حتتااج املنظعاة أن تركاز عميا، يف ا  قائعا  املعرفية ملنظعة. وتتي  املراجعة املعرفية تقييع
جوودهاااا ادارة املعاااارف. و كااان لمعراجعاااة املعرفياااة أن تبااانّي احتياجاااات املنظعاااة وماااواطن قو اااا 

 وضعفوا والفر  املتاحة ذا والتوديدات واملداطر احملدقة  ا فيعا يتص  بةدارة املعارف.
 اا وتقاسم واستددا  املعارف يف املنظعة. : شدا يُيسر استحدميّسر المعارف 
: مكاااااان جتعاااااش فيااااا، املعاااااارف ويااااازن ويتاااااي  وصاااااو  اآل ااااارين إليواااااا مركمممممز المعمممممارف 

 واستدداموا لتقاسم املعارف. 
: التنسيق املقصود واملنوعِّ لألفراد والتكنولوجيا والععمياات واذيكماة يف إدارة المعارف 

ة االساتددا  واالبتكاار. ويتحقاق ذلا  مان  اا  منظعة من أجا  إضاافة قيعاة مان  اا  إعااد
تشعيش املعارف وتقامسوا وتطبيقواا وكاذل  مان  اا  ت ذياة الاذاكرة املؤسساية بالادروس القيعاة 

 املستدمصة وأف   املعارسات. 
: دور ينطااوي عماا  مسااؤولية تتعمااق بااالتطوير والتشاا ي  ماان أجاا  تعزيااز مممدير المعممارف 

 املعارف.وتنفيذ مبادئ واارسات إدارة 
: مكان لتدازين املعاارف الصارحية واسارتجاعوا. و كان خلزاناة الخزانة الرقمية للمعارف 

رقعية لمععارف ذات تقنية بسيطة أن تكون عبارة عان جمعوعاة مان ساعات وممفاات؛ يف حاني 
 مبكن خلزانة رقعية ذات تكنولوجيا متطورة أن تقو  عم  منصة قاعدة بيانات. 

وعقافاة تعازمز بصاورة فعمياة ا  : منظعة متم  اارسات ونظعاى التعلمالمنظمة القائمة عل 
 تقاسم اخلربات والدروس املستفادة لتشعيش األدا  اجليد والتحسني املستعر. 
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: معرفااة تنااتئ عاان حتمياا  ب عاادي ملشااروع أو طريقااة جدياادة، أو عاان الممدروس المسممتفادة 
أي أهناااا حمااااذير وجتاااارب  -تطبياااق معاااارف جديااادة؛ وهاااِّ مفواااو  امقابااا ا ألف ااا  املعارساااات 

عسرية ناجتة عن مساع فاشمة وينب ِّ تععيعوا عم  نطاا  واساش يف املنظعاة ككا  مان أجا  مناش 
قاادان ابتكااارات قيعااة. وهااِّ اارسااةا أو جتربااةا تكاارار نفااس األ طااا  ماارة أ اار  أو ل ااعان عااد  ف

 يف سيا  العع  ُتستدما وتُتقاسم لتعنب التكرار. 
: شااابكة معقااادة مااان املعاااارف وتشاااكيات املعاااارف الااايت متمكواااا المعمممارف المؤسسمممية 

 منظعة واليت تت لف من قواعد تقريرية وقواعد إجرائية.
ساااين، وهااو صاايا ةا وت كياادا الدعااا  : ععميااة مندرجااة يف التفاعاا  اانالممتعلم المؤسسممي 

معرفاااة ُتساااتحدا مااان  اذعاااا معاااارف مؤسساااية جديااادة. وهاااِّ قااادرة املنظعاااة عمااا  الاااتعمم مااان 
اسااااتدا  واسااااتددا  ا  تصاااارف ومعمومااااات ماضاااايني وبمااااو  حتساااان نتيعااااة لااااذل . وهااااو أي اااا

 لمععارف املؤسسية جلع  ععمية اياذ القرارات املؤسسية أكثر كفا ة وفعالية. 
: املعارف هاِّ أهام رصايد يف منظعاة تُعاين باملعرفاة. وتساع  الاذاكرة اكرة المؤسسيةالل 

املؤسسااااية بتوساااايش نطااااا  هااااذا الرصاااايد وتعزياااازه عاااان طريااااق اسااااتدا  املعرفااااة الاااايت يسااااتحدعوا 
 موظفوها وتنظيعوا ونشرها وإعادة استدداموا. 

منفاذا ال ارض منا،  : موقش يستععم، مالك، كعد   إىل مواقش إنرتنت أ ر ، وهوالبوابة 
 أن يكون نقطة انطا  لمعستععمني عند و صموم باانرتنت.

: القيعااة الاايت تنشاا  عناادما تتعاااون  اعااة أو جمتعااش، ماان  ااا  الرأسمممال االجتممماعي 
آلياااات مااان قبيااا  الشااابكات، والثقاااة املتقامساااة، واملعاااايري، والقااايم، لتحقياااق مناااافش متبادلاااة. وتنشااا  

ِّ اا يكتنف الشبكات االجتعاعية مان عواما  كالثقاة، واملعامماة باملثا ، منافش الرأمسا  االجتعاع
 واملعمومات، والتعاون. 

: معارف تصعب بمور ا وصايا توا يف كمعاات أو صاور، وهاِّ عاادة المعارف ال منية 
معرفاة كيفياة فعا  شاِّ  ماا أو القادرة عما  التعارف عما   معارف مبطّناة بدرجاة عالياة ومنواا ماثا  

 عاعمة.اياالت امل
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   ال اني المرفا

 اسمممتعراض عمممام لتجمممراءات التمممي يتعمممين أ  تتخممملها المؤسسمممات المشممماركة بشمممأ  توصممميات وحمممدة التفتممميش المشمممتركة  
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الت عري 
املتو  

 
 الوكاالت املتدصصة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقوا وبراجموا

 
جممس الرؤسا  التنفيذيني
   

 
األمم املتحدة*

 
برناااااامئ األمااااام املتحااااادة املشااااارتإل املعاااااين بفاااااريوس 

ا املناعة البشرية اايدز
نق

 
مؤمر األمم املتحدة لمتعارة والتنعية 

 
 

مركز التعارة الدولية
   

 
برنامئ األمم املتحدة اا ائِّ

 
برنامئ األمم املتحدة لمبيئة

صندو  األمم املتحدة لمسكان 
 

برنامئ األمم املتحدة لمعستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئني
 

منظعة األمم املتحدة لمطفولة
 

مكتب األمم املتحدة 
املعين باملددرات واجلر ة

 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريش 

 
وكالاااة األماااام املتحااادة ا اعااااة وتشااا ي  الاجئااااني 

الفمسطينيني يف الشر  األد 
 

هيئااااااة األماااااام املتحاااااادة لمعساااااااواة بااااااني اجلنسااااااني 
ومكني املرأة

 
 

برنامئ األ ذية العاملِّ
   

منظعة األ ذية والزراعة  
لألمم املتحدة

 
 

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
   

منظعة الطريان املدين الدويل 
 

منظعة العع  الدولية
املنظعة البحرية الدولية 
االحتاد الدويل لاتصاالت 

 
منظعة األمم املتحدة لمرتبية والعمم والثقافة

 
منظعة األمم املتحدة لمتنعية الصناعية

 
 

منظعة 
السياحة العاملية
   

 
االحتاد الربيدي العاملِّ

منظعة الصحة العاملية 
 

 
املنظعة العاملية لمعمكية الفكرية

 
املنظعة العاملية لألرصاد اجلوية

 

تقرير
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