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ملخص معيل
وضعت اسرتاتيجية اإدارة املعارف هذه اس تجابة للتوصيات الواردة يف اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) لعام  2014اذلي أأعدته وحدة التفتيش املشرتكة 1،وتستند اإىل عدد من التوصيات الالحقة اليت
قدمت بعد تقيمي داخيل لتقامس املعارف ،2وتدمع عددا من ا ألهداف الاسرتاتيجية الواردة يف خطة الويبو الاسرتاتيجية
3
ل ألجل املتوسط .2015-2010
وتركز هذه الاسرتاتيجية عىل ما ييل:



تعزيز بيئة اإدارة املعارف القامئة داخل الويبو؛
وتنفيذ معليات اإدارة املعارف عىل نطاق املنظمة.

وبتنفيذ هذه الاسرتاتيجية ،ستتحقق ا ألهداف الاسرتاتيجية ا ألربعة التالية إلدارة املعارف:





بناء ثقافة "اإدارة املعارف"؛
وتنفيذ مجموعة من معليات و أأدوات اإدارة املعارف عىل نطاق املنظمة؛
وحتديد ونرش "املصدر الوحيد للحقيقة" ألصول املعارف واملعلومات؛
واملواءمة والتاكمل بني اسرتاتيجية اإدارة املعارف هذه واسرتاتيجية املرونة املؤسس ية.

 :JIU/REP/2014/2 1اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
 2شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف الويبو  -التقرير التقيميي :تقامس املعارف يف الويبو (تقيمي )02-2014
 3الويبو  - A/48/3خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط
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تضمن تقرير اس تعراض  2014لوحدة التفتيش املشرتكة بشأأن الإدارة والتس يري يف الويبو 4توصية دعت اإىل أأن ينهتيي
املدير العام "من اإعداد اسرتاتيجية شامةل لإدارة املعارف ويقدهما اإىل امجلعية العامة قبل هناية  ."2015و أأشارت التوصية
أأيضا اإىل انعدام هنج منظم إلدارة املعارف عىل املس توى املؤسيس و أأن انعدام هنج مامتسك "قد يؤثر سلبي ًا عىل كفاءة
معليات الويبو اليومية ،حوَيول دون النرش الفعَّال لدلروس املس تفادة يف جمالت أأنشطة و أأعامل الويبو التقنية والإدارية" .
وتنفيذ هذه الاسرتاتيجية من شأأنه أأن يضمن "استيعاب املعارف اليت ُأنشئت يف املنظمة أأو حصلت علهيا من هجات

أأخرى ،واحلفاظ عىل اذلاكرة املؤسس ية وعىل ادلروس املس تفادة من خالل جتارهبا اخملتلفة وضامن نرشها عرب خمتلف
القطاعات".

ووضعت هذه الاسرتاتيجية اس تجابة لتوصية وحدة التفتيش املشرتكة من هجة ،ولكن أأيضا لتسهيل تنس يق عدد من
املبادرات اجلارية اليت تعزز وتدمع جوانب اإدارة املعارف من هجة أأخرى.
وتعرف املعارف يف اإطار هذه الاسرتاتيجية عىل أأهنا حقائق ومعلومات تكتسب ابلتجربة ،ولكن ميكن تلخيص اإدارة
املعارف عىل املس توى املفاهميي عىل أأهنا "ضامن نفاذ الشخص املناسب اإىل املعلومات املناس بة وابملهارات املناس بة لاخاذ
قرارات مس تنرية" .وتعرض لحقا يف هذه الوثيقة تعريفات أأوىف إلدارة املعارف يف س ياق الويبو.
ونطاق اسرتاتيجية اإدارة املعارف هذه هو:





املعارف املودلة واملدارة داخليا والناجتة عن معليات الويبو ،مبا يف ذكل وظائف التس يري والإدارة.
املعارف املودلة واملدارة داخليا والناجتة عن تفاعالت الويبو مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني ،مبا يف ذكل املاكتب
الوطنية للملكية الفكرية.
املعارف املكتس بة من خالل التفاعل مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني يف الويبو ،مثل اخلرباء يف اجملالت املعنية.
املعارف اليت تودلها الويبو لتقاسها مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني ،مبا يف ذكل املعارف املتقاسة عرب أأاكدميية الويبو.

وصف اإدارة املعارف
تتعدد تعريفات اإدارة املعارف يف ا ألوساط الأاكدميية وكذكل يف قطاع الصناعة .واستنادا اإىل تكل التعريفات ،اس تمد
تعريف خاص ابلويبو س يكون حموراي لنطاق اسرتاتيجية اإدارة املعارف:

"اإدارة املعارف نظام يشجع عىل اتباع هنج متاكمل لتحديد أأصول الويبو من املعلومات واملعارف واحلفاظ علهيا
واسرتجاعها وتوزيعها وتقاسها واس تخداهما و إاعادة اس تخداهما .وبفضل هذا النظام ،ستمت املواءمة بني املوظفني والعمليات
والتكنولوجيات لدلفع ابلق مية والفوائد اليت ميكن حتقيقها من أأصول املعلومات واملعارف ،واملسامهة يف الفعالية والكفاءة
والابتاكر يف املنظمة".
ويف اإطار تعريف اإدارة املعارف من املهم أأيضا التفريق بوضوح بني البياانت واملعلومات واملعارف:


البياانت  -حقائق وإاحصاءات جتمع لتكون مرجعا أأو ألغراض التحليل.



املعلومات  -بياانت تقدم يف س ياق يعطهيا معىن ووجاهة.

 :JIU/REP/2014/2 4اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
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املعارف  -تتودل عن املعلومات مع اخلربة والتأأويل.

وهناك ثالث فئات خمتلفة من املعارف ،وللك مهنا صعوابت يف الإدارة:
 املعارف الرصَية  -يه معارف ذات طابع رسي مدونة ومسجةل يف واثئق وقواعد بياانت يف أأشاكل كثرية خمتلفة،
مثل تعلاميت الويبو الإدارية وتقارير البعثات ونصوص املعاهدات.
 املعارف الضمنية (اجملسدة)  -يطلق أأيضا عىل هذه الفئة امس املعارف البدهيية أأو "ادلراية العملية" .ويه مس متدة من
التجربة ،وابلتايل من الصعب تدويهنا يف واثئق وتتجسد يف ا ألفراد مثل املديرين والفاحصني يف الويبو.
 املعارف املدجمة  -يه املعارف يف املنتجات والعمليات ،مبا يف ذكل املعارف التشغيلية يف أأنظمة معاجلة الطلبات بناء
عىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي.
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أأجري تقيمي مس تقل مؤخرا ( 5)2014لتقيمي مدى نضج تقامس املعارف يف الويبو اس تجابة لتوصية تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة .وركز التقيمي عىل أأنشطة الويبو ومعلياهتا وثقافهتا اليت تتعلق فقط بتقامس املعارف .واس تخدمت النتاجئ الرئيس ية
للتقيمي مكؤرش إلدارة املعارف عىل نطاق أأوسع يف الويبو ومشلت املوضوعات املفصةل أأدانه.

قدرات وكفاءات الإدارة
وضعت الويبو عددا من الس ياسات والعمليات والإجراءات اليت قد ل تكون دامئا مرتابطة ول تس هتدف عىل وجه
التحديد تقامس املعارف .والهنج الابتاكرية أأو الهنج املتعددة ا ألبعاد لتقامس املعارف ليست واحضة بسهوةل عىل مجيع
مس توايت املنظمة ،ول س امي فامي خيص وضع الاسرتاتيجية أأو التخطيط للبعثات.

اإدارة اسرتجاع احملتوى وتوزيعه
مت حتديد احلاجة اإىل معلومات أأكرب و أأكرث فعالية وتقامس املعارف عىل مس توى مجيع القطاعات .وتنعدم أأدوات ومعليات
متناسقة عىل مجيع مس توايت املنظمة لتسهيل اإدارة احملتوى وتقامس املعارف ،وهناك مغوض يف ا ألدوار واملسؤوليات
املرتبطة ابلتصالت ادلاخلية وحفظ السجالت يف املنظمة.

الثقافة والتعاون
يف حني أأن التعاون يمت داخل القطاعات ،ميكن اغتنام فرص أأكرب لضامن ممارسة تقامس فعال للمعارف عىل نطاق املنظمة.
وتقامس املعارف ليس بعد عنرصا همام أأو أأساس يا لثقافة الويبو املؤسس ية .وابلإضافة اإىل ذكل ،ل بد من مزيد من
املامرسات واحلوافز والتقنيات اليت من شأأهنا تشجيع تقامس املعارف.

أأدوات التكنولوجيا
طور عدد من التطبيقات وا ألدوات التكنولوجية ونفذت يف الويبو يف الس نوات القليةل املاضية ،وإان اكن ذكل بطريقة
متباينة ،مبا يف ذكل املوقع الإلكرتوين اذلي أأعيد تصمميه ،والوييك ،والش بكة ادلاخلية ،و أأداة اخطيط املوارد املؤسس ية،
و أأثرت لكها اإجيااب عىل تقامس املعلومات واملعارف .ول بد من هنج اسرتاتيجي حنو حتول رمقي وإادارة أأفضل للمحتوى من
أأجل اإاتحة وسائل حمس نة لتنظمي البياانت واملعلومات واملعارف يف الويبو والنفاذ اإلهيا واس تخداهما .وينبغي الاس مترار يف
اس تحداث أأدوات جديدة يف الويبو دعام لالبتاكر والتعاون بدل من خلق حدود جديدة.

الاسرتاتيجية
الهنج الاسرتاتيجي
تكتسب الويبو ،عرب معلياهتا ،مك كبريا من البياانت واملعلومات وتودلها وتعاجلها واخزهنا ،ومهنا ما يتحول اإىل معارف .ومبا
أأن هذه املعارف لها قمية وتطلب توليدها تاكليف ،مفن املهم مباكن ومن الاجباري حامية هذا الاستامثر والاس تفادة منه.
وتوحض اسرتاتيجية اإدارة املعارف هذه ا إلطار اذلي ستنفذه الويبو لتكون قادرة عىل ادلفع ابلفوائد املؤسس ية لهذه املعارف
والاس تفادة مهنا.
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وليك تدفع الويبو ابلقمية والفوائد اليت ميكن حتقيقها من أأصول املعلومات واملعارف املوجودة واجلديدة ،ل بد من املزج بني
مجموعتني خمتلفتني من القدرات :القدرات املتعلقة ببيئة اإدارة املعارف والقدرات املتعلقة بعمليات اإدارة املعارف.
وتستند قدرات بيئة اإدارة املعارف اإىل الهيالك والس ياسات والثقافة وا ألنظمة اليت ستسمح بتطوير اإدارة املعارف ،يف
حني أأن قدرات معليات اإدارة املعارف تركز عىل توحيد دورة حياة املعارف يف الويبو.

وبعد الرد الوارد يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ،وكذكل تقيمي قدرات الويبو احلالية إلدارة املعارف ،تقرتح الويبو الرتكزي
عىل ما ييل:
 تعزيز قدرات الويبو احلالية املتعلقة ببيئة اإدارة املعارف؛
 وإادراج معليات اإدارة املعارف عىل نطاق املنظمة.
ويدمع تنفيذ هذه الاسرتاتيجية الهدف الاسرتاتيجي المتكيين التاسع للويبو " -دمع اإداري ومايل فعال ل متكني الويبو من
تنفيذ براجمها" ،فضال عن توفري قدرات عىل نطاق املنظمة ستس تخدم يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية املوضوعية
للويبو من الهدف ا ألول اإىل الهدف السابع.

بيئة اإدارة املعارف
بيئة اإدارة املعارف يه بيئة دامعة تشغل فهيا معليات اإدارة املعارف .وتقر الويبو بأأمهية تطوير البيئة والعمليات ،وال فاإن
تنفيذ العمليات س يصبح "أليا" وغري مس تدام.
الهيالك والضوابط املؤسس ية إلدارة املعارف
س تواصل الويبو تنفيذ الهيالك املؤسس ية الرسية املناس بة ألغراض التنس يق عىل مس توى قطاعات ا ألعامل اخملتلفة يف
جمال اإدارة املعارف ،مع ضامن أأن يظل لك قطاع مالاك ألصوه املعرفية.
ووضعت الويبو ونفذت عددا من الس ياسات اليت تسهم بشلك غري مبارش يف اإدارة املعارف .وعليه ،س تضع الويبو ،بناء
عىل التوصيات السابقة ،6مجموعة من الس ياسات دلمع اإدارة املعارف ،وس تعمل يف نفس الوقت عىل املواءمة بني
الس ياسات القامئة ،حسب الاقتضاء ،يف هذا الصدد.
ثقافة اإدارة املعارف والتوقعات السلوكية
من املسمل به عىل نطاق واسع أأن جناح اإدارة املعارف داخل منظمة ما وحتول منظمة ما مثل الويبو اإىل "منظمة معارف"
حقيقية يس توجبان اإدماجا أأكرب ل ألنشطة املتعلقة إابدارة املعارف يف ثقافة املنظمة نفسها .ول بد من أأن ينظر املوظفون يف
الكيفية اليت ستساعدمه هبا اإدارة املعارف يف أأداء دورمه ووقع لك تفاعل هلم مع أأصل من أأصول املعلومات أأو املعارف
عىل معارف املنظمة.
وذلكل سترشع الويبو يف معلية تعزيز ثقافة اإدارة املعارف داخل املنظمة ابعتبارها عنرصا أأساس يا للمشاريع اليت ستنفذ
نتيجة لهذه الاسرتاتيجية.
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الاحتفاظ ابملعارف واملرونة املؤسس ية
س يأأخذ تنفيذ اسرتاتيجية اإدارة املعارف مدة طويةل من الزمن يف منظمة حبجم الويبو .ولهذا السبب من املهم فهم قمية
ا ألنواع اخملتلفة ألصول املعارف ابلنس بة للويبو ،وانعاكسات فقدان تكل ا ألصول اإضافة اإىل خماطر عدم الاحتفاظ
ابملعارف قبل فقداهنا أأو تلفها.
ول بد من املواءمة بني اسرتاتيجية اإدارة املعارف ،مبا يف ذكل مشاريع التنفيذ الالحقة ،ومبادرة الويبو بشأأن املرونة
املؤسس ية .وستساعد مبادرة املرونة املؤسس ية يف حتديد ورصد أأصول معارف الويبو اليت تعترب يف غاية ا ألمهية للمنظمة
أأو ا ألعامل ،واليت ميكن أأن تضيع بسبب حراكت املوظفني غري املتوقعة ،أأو أأثناء حاةل طوارئ .وس تحدد مبادرة املرونة
املؤسس ية أأيضا أأصول املعارف البالغة ا ألمهية الالزمة خالل مراحل الاسرتداد والإصالح يف أأعقاب حاةل طوارئ.
أأنظمة وتكنولوجيات اإدارة املعارف
يف ماكن معل حديث قامئ عىل املعارف مثل الويبو تستند أأدوات التنفيذ والتشغيل اليوميني لنظام اإدارة املعارف بشلك
رئييس عىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت .وقد أأقر التقرير التقيميي بذكل .7وبناء عىل التوصيات املقدمة يف
ذكل التقرير نفسه ،س تواصل الويبو تنفيذ التكنولوجيات الهادفة اإىل تعزيز هيلكة املعارف واخزيهنا واسرتجاعها بشلك
منتظم.

معليات اإدارة املعارف
تودل أأنشطة الويبو املعارف يف لك القطاعات داخل املنظمة .ومامل يمت اإدارة هذه املعارف من خالل اإطار معليات
متسق ،فميكن أأن تضيع ولن تكون الويبو يف وضع ميكهنا من اإعادة اس تخداهما داخليا أأو اإحالهتا أأو حتويلها اإىل أأحصاب
املصلحة .وإادراج معليات لضامن اإدارة سلمية لهذه املعارف س يكون عنرصا أأساس يا للمنظمة دلمع امحلةل اجلارية لتحقيق
الكفاءة.
معليات اس تكشاف املعارف
س تضع الويبو معليات اس تكشاف للمعارف لتيسري حتديد مصادر املعارف املوجودة واس تكشاف أأي معارف خفية يف
البياانت واملعلومات.
وتوجد هذه املعارف يف املنظمة وخارهجا ،وعند أأحصاب املصلحة مثل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملنظامت
الرشيكة واملؤسسات الأاكدميية واملوردين الخرين.
تقيمي أأصول املعارف وتنظميها
اإن اعتبار املعارف أكصل من ا ألصول ليست بفكرة جديدة .وليك تس تخرج الويبو ،ابعتبارها منظمة معارف ،القمية من
هذه ا ألصول ينبغي تصنيف املعارف وتقيميها .ومجيع موظفي الويبو و أأحصاب املصلحة اخلارجيني يس تحدثون املعارف،
ولكن ينبغي للويبو وضع أأدوات وس ياسات و أأفضل املامرسات لضامن تقيمي هذه املعارف وتصنيفها وتنظميها بشلك
مناسب .وجيب اإعداد أأصول املعارف بطريقة تيرس عىل مس تخديم املعارف حتديدها واسرتجاعها وفهمها .وعليه ،ستنفذ
الويبو معليات لتقيمي أأصول املعارف وتصنيفها ،مبا يف ذكل املعارف املوجودة أأصال وتكل اليت يمت اس تحداهثا.
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معلية تقامس املعارف
س تضع الويبو معليات لتقامس املعارف ألن ذكل يؤدي دورا حاسام يف اإعادة اس تخدام املعارف واس تحداهثا .ويعمتد تقامس
املعارف عىل تعود لك موظف عىل البحث عن مصادر تكل املعارف و /أأو تقبلها ورغبته يف ذكل .ول بد من ثقافة سلمية
وحوافز مناس بة وجيب تعزيزها من خالل وضع أأهداف تقامس املعارف يف نظام الويبو لتقيمي املوظفني عند الاقتضاء.
اس تحداث املعارف واكتساهبا
ستسهل الويبو اس تحداث املعارف من خالل وضع معليات اس تحداث املعارف ،والاستناد اإىل تقامس املعارف،
والتعاون ،والنفاذ اإىل البياانت واملعلومات واملعارف القامئة الوجهية .والقدرة عىل اس تحداث معارف جديدة وإادارهتا فامي
بعد يه جزء من محةل الويبو املتواصةل من أأجل حتقيق قدر أأكرب من الكفاءة والفعالية عىل املس توى املؤسيس.
ويشري اكتساب املعارف اإىل املعارف اليت حتصل علهيا الويبو من مصادر خارجية عرب معلياهتا .وتشمل تكل املصادر
اخلرباء والرشاكء اخلارجيني وماكتب امللكية الفكرية والعمالء واملوردين .وميكن أأن متتد ش بكة املامرسني خارج املنظمة اإىل
أأحصاب املصلحة اخلارجيني اذلين سيسامهون يف اسرتاتيجية الويبو بشأأن اإدارة املعارف اإضافة اإىل احلصول عىل عدد من
فوائدها.
اإعادة اس تخدام املعارف
اإذا متكنت الويبو من اإعادة اس تخدام قاعدة معارفها احلالية فاإهنا س تحقق كفاءة أأكرب من خالل تفادي احلاجة اإىل اإعادة
اس تحداث املعارف وما يرتبط بذكل من استامثر يف الوقت واملال.
وعليه ،فبفضل معليات اإدارة املعارف ،مبا يف ذكل اس تكشاف املعارف وتنظميها ،س تكون الويبو قادرة عىل اإعادة
اس تخدام املعارف اليت اس تحدثهتا واكتسبهتا بكفاءة أأكرب .وذلكل س تضع الويبو معليات تدفع اإىل اإعادة اس تخدام املعارف
بشلك أأكرب.

ا ألهداف الاسرتاتيجية إلدارة املعارف
تطمح اسرتاتيجية الويبو بشأأن اإدارة املعارف اإىل الاس تفادة من املبادرات القامئة وتبين هنج تطلعي يف ذات الوقت.
وتقرتح أأربعة أأهداف اسرتاتيجية ستسامه بشلك ملحوظ يف نضج قدرات الويبو يف اإدارة املعارف فامي خيص ا ألشخاص
والعمليات والتكنولوجيا ،وتدمع أأيضا الهدف الاسرتاتيجي التاسع للويبو  -أأي دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من
تنفيذ براجمها.

الهدف الاسرتاتيجي  :1بناء ثقافة "اإدارة املعارف"
يضمن هذا الهدف اعتبار اإدارة املعارف جزءا ل يتجز أأ من العمل اليويم الروتيين وفهم موظفي الويبو ملسؤولياهتم
وادراكهم ألثر اإدارة املعارف عىل أأنشطهتم اليومية و أأثر أأنشطهتم اليومية عىل اإدارة املعارف .وس يؤدي ذكل يف هناية
املطاف اإىل اإدارة أأفضل ألصول املعارف ،وادلفع اإىل مساءةل واحضة عن أأنشطة اإدارة املعارف وغرس شعور ابمللكية
والفوائد املشرتكتني فامي خيص اإدارة املعارف.

الهدف الاسرتاتيجي  :2تنفيذ مجموعة من معليات و أأدوات اإدارة املعارف عىل نطاق املنظمة
س يضمن هذا الهدف تنفيذ مجموعة موحدة من معليات و أأدوات اإدارة املعارف داخل الويبو ،مما س يتيح ملوظفني الويبو
مجموعة مشرتكة من نقاط دخول حمددة يف معليات اإدارة املعارف.
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الهدف الاسرتاتيجي  :3حتديد ونرش "املصدر الوحيد للحقيقة" ألصول املعارف واملعلومات
س يضمن هذا الهدف أأن يكون املصدر الهنايئ للك نوع من أأنواع البياانت أأو املعلومات أأو أأصول املعارف معروفا و أأن
حتال املعلومات عن ذكل املصدر الهنايئ اإىل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني ،مما سيسمح إابعادة اس تخدام البياانت
واملعلومات و أأصول املعارف يف الويبو بشلك أأكرب.

الهدف الاسرتاتيجي  :4املواءمة والتاكمل مع املرونة املؤسس ية
س يضمن هذا الهدف حتديد أأصول املعارف اليت تطلهبا الويبو وإادارهتا بشلك مناسب ،حىت يف أأوقات الانقطاع أأو
التغيري ،مبا يف ذكل يف حاةل حراكت املوظفني غري املتوقعة و أأثناء حاةل طوارئ.

مبادئ تنفيذ الاسرتاتيجية
العودة ابلفائدة عىل ا ألعامل
أأثناء تطبيق هذه الاسرتاتيجية ،ل بد أأن تظهر مجيع املشاريع واملبادرات املرتبطة هبا املنفذة فوائد تكون قابةل للتحقق
مبارشة ابلنس بة ألعامل الويبو و /أأو أأحصاب املصلحة اخلارجيني ،بدل من كوهنا جمرد مؤرش عىل خارطة طريق اإدارة
املعارف.
فوائد اإدارة املعارف ليست دلاخل الويبو فقط
أأثناء تطبيق هذه الاسرتاتيجية وتنفيذ املشاريع واملبادرات ادلامعة ،ينبغي اعتبار متطلبات أأحصاب املصلحة اخلارجيني
وكذكل أأحصاب املصلحة ادلاخليني واملس تخدم عوامل تعظم فوائد اإدارة املعارف.
اإدارة املعارف يه رحةل وليست مقصدا
أأثناء تطبيق هذه الاسرتاتيجية والاسرتاتيجيات الالحقة املتعلقة ابإدارة املعارف ،من املهم فهم اإدارة املعارف كنشاط
تدرجيي مس متر يتطلب حتسينات متواصةل فامي خيص البيئة والعمليات.
[هناية الوثيقة]
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