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 ملخص معيل

دارة املعارف هذه ضعت و   والتس يري يف املنظمة العاملية اس تعراض الإدارة  اس تجابة للتوصيات الواردة يفاسرتاتيجية اإ
وحدة التفتيش املشرتكة،اذلي أأعدته  2014لعام  للملكية الفكرية )الويبو(

1
ىل   عدد من التوصيات الالحقة اليت وتستند اإ

خطة الويبو الاسرتاتيجية يف  الواردة، وتدمع عددا من الأهداف الاسرتاتيجية 2املعارف تقامسل بعد تقيمي داخيل قدمت 
 2015.3-2010 املتوسطللأجل 

 :عىل ما ييلتركز هذه الاسرتاتيجية و 

 دارة املعارف تعزيز بيئة  ؛داخل الويبو القامئة اإ

  دارة املعارفتنفيذ معليات و  عىل نطاق املنظمة. اإ

 :دارة املعارفلإ  الأربعة التاليةالاسرتاتيجية  هدافستتحقق الأ تنفيذ هذه الاسرتاتيجية، وب 

  دارة " ثقافةبناء  "؛املعارفاإ

  دارة املعارف وأأدوات معلياتمن تنفيذ مجموعة و  ؛عىل نطاق املنظمة اإ

  واملعلومات؛ املعارفصول لأ لحقيقة" ل د يوح الصدر املحتديد ونرش "و 

  دارة املعارف هذه والتاكمل بني واملواءمة  .املؤسس ية املرونة واسرتاتيجيةاسرتاتيجية اإ
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دارة املعارفنطاق اسرتاتيجية   اإ

ىلتوصية  4الإدارة والتس يري يف الويبو لوحدة التفتيش املشرتكة بشأأن 2014 اس تعراضتقرير تضمن  ينهتيي أأن  دعت اإ
ىل امجلعية العامة قبل هناية "املدير العام  عداد اسرتاتيجية شامةل لإدارة املعارف ويقدهما اإ وأأشارت التوصية . "2015من اإ

ىل ان قد يؤثر سلبيًا عىل كفاءة "م هنج مامتسك اعدانعىل املس توى املؤسيس وأأن  دارة املعارفم هنج منظم لإ اعدأأيضا اإ
ول دون النرش الفعَّال لدلروس املس تفادة يف جمالت أأنشطة وأأعامل الويبو التقنية والإدارية .  "معليات الويبو اليومية، وَيح 

يف املنظمة أأو حصلت علهيا من هجات استيعاب املعارف اليت ُأنشئت "يضمن  من شأأنه أأنتنفيذ هذه الاسرتاتيجية و 
أأخرى، واحلفاظ عىل اذلاكرة املؤسس ية وعىل ادلروس املس تفادة من خالل جتارهبا اخملتلفة وضامن نرشها عرب خمتلف 

 ."القطاعات

، ولكن أأيضا لتسهيل تنس يق عدد من من هجة اس تجابة لتوصية وحدة التفتيش املشرتكة سرتاتيجيةهذه الا ووضعت
دارة املعارفجوانب وتدمع اجلارية اليت تعزز املبادرات   .من هجة أأخرى اإ

طار رف اف املععر  ت  و  دارة ميكن تلخيص  ولكنلتجربة، ابسب كت عىل أأهنا حقائق ومعلومات ت  هذه الاسرتاتيجيةيف اإ اإ
ىل املعلومات  املناسبنفاذ الشخص "ضامن  أأهناعىل املس توى املفاهميي املعارف عىل  ملهارات املناس بة لاخاذ ابو املناس بةاإ

 الويبو. س ياقيف  دارة املعارفلإ تعريفات أأوىف يف هذه الوثيقة  الحقعرض . وتقرارات مس تنرية"

دارة املعارف هذه نطاق و   :وهاسرتاتيجية اإ

  ةالإدار وظائف التس يري و عن معليات الويبو، مبا يف ذكل والناجتة داخليا املعارف املودلة واملدارة. 

  اكتباملتفاعالت الويبو مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني، مبا يف ذكل عن والناجتة داخليا املعارف املودلة واملدارة 
 لملكية الفكرية.ل  الوطنية

 يف اجملالت املعنية ، مثل اخلرباءالويبويف  نياملكتس بة من خالل التفاعل مع أأحصاب املصلحة اخلارجي املعارف. 

  أأاكدميية الويبو.، مبا يف ذكل املعارف املتقاسة عرب مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني هاتقاس ل  الويبواملعارف اليت تودلها 

دارة املعارفوصف   اإ

دارة املعارفتعريفات  تتعدد ىل تكلالصناعة. قطاع  يفالأوساط الأاكدميية وكذكل  يف اإ  مدالتعريفات، اس ت   واستنادا اإ
دارة املعارفنطاق اسرتاتيجية ل  كون حموراييس   لويبواب خاص تعريف  :اإ

دارة املعارف"  واحلفاظ علهيا أأصول الويبو من املعلومات واملعارف شجع عىل اتباع هنج متاكمل لتحديدي  نظام اإ
املوظفني والعمليات بني واءمة املستمت  وبفضل هذا النظام،. اواإعادة اس تخداهم اواس تخداهم تقاسهاو  هاواسرتجاعها وتوزيع 

مية و ابل دلفع ل كنولوجياتوالت  فعالية والكفاءة ال، واملسامهة يف املعارفأأصول املعلومات و من  هاق ي حتق اليت ميكن فوائد الق
 ".يف املنظمة والابتاكر

طار دارة املعارفتعريف  ويف اإ  :املعارفح بني البياانت واملعلومات و و وضب التفريقمن املهم أأيضا  اإ

 حصاءات  - البياانت  التحليل.لأغراض مع لتكون مرجعا أأو جت  حقائق واإ

 وجاهةقدم يف س ياق يعطهيا معىن و تبياانت  - علوماتامل. 
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 أأويل.اخلربة والتمع ملعلومات ا تتودل عن - املعارف 

 لإدارة:ا يفصعوابت ، وللك مهنا املعارفهناك ثالث فئات خمتلفة من و 

 بياانت يف أأشاكل كثرية خمتلفةاثئق وقواعد و  يفسجةلم و  ةدونم ذات طابع رسي معارف يه -الرصَية  املعارف ،
 .اتتقارير البعثات ونصوص املعاهدالويبو الإدارية و  تعلاميتمثل 

  ن م ةس متدم  يه". والعملية بدهيية أأو "ادلرايةامس املعارف ال  الفئة هذهيطلق أأيضا عىل  -( اجملسدةالضمنية )املعارف
 .يف الويبو والفاحصني نديرياملتجسد يف الأفراد مثل ت و  ئقيف واث تدويهناالتجربة، وابلتايل من الصعب 

 الطلبات بناء معاجلة  ةنظمأأ التشغيلية يف  املعارفيف املنتجات والعمليات، مبا يف ذكل  املعارفيه  - املدجمة املعارف
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي.عىل أأنظمة 
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ىل  التغيري احلاجة اإ

تقرير وحدة التفتيش  اس تجابة لتوصيةيف الويبو  املعارفتقامس  نضجمدى لتقيمي  5(2014) مس تقل مؤخراتقيمي  أأجري
. واس تخدمت النتاجئ الرئيس ية املعارفتقامس ب تتعلق فقط هتا اليت وثقافا ومعلياهتالويبو املشرتكة. وركز التقيمي عىل أأنشطة 

 املوضوعات املفصةل أأدانه. تعىل نطاق أأوسع يف الويبو ومشل دارة املعارفلإ  مكؤرشللتقيمي 

  ةالإدار وكفاءات قدرات 

عددا من الس ياسات والعمليات والإجراءات اليت قد ل تكون دامئا مرتابطة ول تس هتدف عىل وجه الويبو  وضعت
مجيع عىل بسهوةل  واحضة ليست ارفاملعتعددة الأبعاد لتقامس الهنج امل أأو  الابتاكريةالهنج و . املعارفالتحديد تقامس 

 لبعثات.ل تخطيط ال سرتاتيجية أأو الافامي خيص وضع املنظمة، ول س امي  مس توايت

دارة اسرتجاع احملتوى وتوزيع  هاإ

ىل احلاجة  حتديدمت  أأدوات ومعليات وتنعدم القطاعات. عىل مس توى مجيع  املعارف قامسمعلومات أأكرب وأأكرث فعالية وتاإ
دارة احملتوى مس توايت املنظمة متناسقة عىل مجيع الأدوار واملسؤوليات وهناك مغوض يف  ،املعارفوتقامس  لتسهيل اإ

 السجالت يف املنظمة.حفظ و ادلاخلية لتصالت اباملرتبطة 

 ثقافة والتعاونال 

عىل نطاق املنظمة.  معارففعال لل تقامس ممارسة فرص أأكرب لضامناغتنام  داخل القطاعات، ميكن يمت تعاونأأن ال حني يف 
ىل ذكل، و .املؤسس يةلثقافة الويبو  أأساس ياأأو  همامعنرصا  ليس بعد   املعارفتقامس و  مزيد من  من ل بدابلإضافة اإ

 .املعارف قامساملامرسات واحلوافز والتقنيات اليت من شأأهنا تشجيع ت

 أأدوات التكنولوجيا

ن اكن ذكل بطريقة يف الويبو يف الس نوات القليةل املاضية تذف  ون   ةالتكنولوجيور عدد من التطبيقات والأدوات ط   ، واإ
، يةوارد املؤسس  املوأأداة اخطيط والش بكة ادلاخلية، وييك، ه، والتصمميالإلكرتوين اذلي أأعيد  وقعامل يف ذكل متباينة، مبا

جياابلكها أأثرت و  للمحتوى من دارة أأفضل اإ و  هنج اسرتاتيجي حنو حتول رمقيول بد من . املعارفاملعلومات و  تقامسعىل  اإ
اتحة لهيا وال واملعلومات واملعارف يف الويبو البياانت  نظميلت وسائل حمس نة  أأجل اإ وينبغي الاس مترار يف . اواس تخداهمنفاذ اإ

 البتاكر والتعاون بدل من خلق حدود جديدة.ل اس تحداث أأدوات جديدة يف الويبو دعام

 الاسرتاتيجية

 الهنج الاسرتاتيجي

ىل ي ، ومهنا ما ازهناخو  وتعاجلها وتودلها من البياانت واملعلومات اكبري  مك   ،معلياهتاتكتسب الويبو، عرب  ومبا . معارفتحول اإ
. منه والاس تفادةهذا الاستامثر حامية  من الاجباريو  مباكن املهم تاكليف، مفن لها قمية وتطلب توليدها املعارفذه أأن ه

دارة املعارف هذه توحض و   املعارفلهذه  املؤسس يةلفوائد ابفع عىل ادللتكون قادرة  ه الويبوي ستنفذاذل طارالإ اسرتاتيجية اإ
 .مهنا والاس تفادة
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بد من املزج بني  املوجودة واجلديدة، ل ابلقمية والفوائد اليت ميكن حتقيقها من أأصول املعلومات واملعارفالويبو دفع ت يكلو 
دارة املعارفبيئة املتعلقة ب  قدراتالقدرات: التني من مجموعتني خمتلف  دارة املعارف اتمليبع  املتعلقة قدراتالو  اإ  .اإ

دارة املعارفوتستند قدرات بيئة  ىل اإ دارة املعارفسمح بتطوير اليت ست  ةنظمالهيالك والس ياسات والثقافة والأ  اإ  ، يفاإ
دارة املعارف اتقدرات معليحني أأن   يف الويبو. املعارفعىل توحيد دورة حياة تركز  اإ

لرتكزي ا، تقرتح الويبو دارة املعارفلإ  الويبو احلالية تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، وكذكل تقيمي قدراتارد يف و ال ردوبعد ال
 :ما ييل عىل

 دارة املعارفالويبو احلالية املتعلقة ببيئة  تعزيز قدرات  ؛اإ

  دراج دارة املعارفمعليات واإ  ىل نطاق املنظمة.ع اإ

متكني الويبو من " - للويبو التاسع المتكيين الاسرتاتيجي هدفال تنفيذ هذه الاسرتاتيجية ويدمع  داري ومايل فعال ل دمع اإ
املوضوعية  الاسرتاتيجية حتقيق الأهدافس تخدم يف ت س  عىل نطاق املنظمة ات"، فضال عن توفري قدر تنفيذ براجمها

ىل هدف ال  للويبو من  .الهدف السابعالأول اإ

دارة املعارفبيئة   اإ

دارة املعارفبيئة  دارة املعارفمعليات  فهيات شغل يه بيئة دامعة  اإ ن  ل  او ، العملياتو البيئة تطوير أأمهية بالويبو  وتقر. اإ فاإ
 .مس تدام" وغري أ لياصبح "ي تنفيذ العمليات س  

 دارة املعارفلإ  املؤسس يةالهيالك والضوابط 

يف اخملتلفة  الأعامل قطاعات عىل مس توىالتنس يق  لأغراضالرسية املناس بة  املؤسس يةس تواصل الويبو تنفيذ الهيالك 
دارة املعارفجمال   .يةاملعرف  صوهلأ  لاكاملك قطاع ظل ي، مع ضامن أأن اإ

دارة املعارفغري مبارش يف بشلك ددا من الس ياسات اليت تسهم ونفذت ع الويبوووضعت  بناء س تضع الويبو، ، وعليه .اإ
دارة املعارف، مجموعة من الس ياسات دلمع 6عىل التوصيات السابقة بني واءمة نفس الوقت عىل امليف وس تعمل ، اإ

 الس ياسات القامئة، حسب الاقتضاء، يف هذا الصدد.

دارة املعارفثقافة   والتوقعات السلوكية اإ

دارة املعارفجناح من املسمل به عىل نطاق واسع أأن  ىل  مثل الويبووحتول منظمة ما  ما داخل منظمة اإ " معارف"منظمة اإ
دماجا أأكرب لحقيقية  املوظفون يف من أأن ينظر  ول بدثقافة املنظمة نفسها. يف  دارة املعارفلأنشطة املتعلقة ابإ يس توجبان اإ

دارة املعارفاليت ستساعدمه هبا  كيفيةال   املعارف املعلومات أأوصول أأ  أأصل من معم لك تفاعل هلووقع  دورمهأأداء يف  اإ
 .املنظمة معارفعىل 

دارة املعارفلويبو يف معلية تعزيز ثقافة ا سترشعوذلكل  ست نفذ لمشاريع اليت ل داخل املنظمة ابعتبارها عنرصا أأساس يا  اإ
 نتيجة لهذه الاسرتاتيجية.
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 املرونة املؤسس يةو  ملعارفابالاحتفاظ 

دارة املعارفتنفيذ اسرتاتيجية  س يأأخذ لهذا السبب من املهم فهم قمية و منظمة حبجم الويبو. يف مدة طويةل من الزمن  اإ
ضافةالأصول تكل فقدان انعاكسات للويبو، و ابلنس بة  رفاعاملصول اخملتلفة لأ نواع الأ  ىل اإ عدم الاحتفاظ خماطر  اإ

 .تلفهاأأو  اهناقبل فقد ملعارفاب

دارة املعارفاملواءمة بني اسرتاتيجية ول بد من  املرونة بشأأن ، مبا يف ذكل مشاريع التنفيذ الالحقة، ومبادرة الويبو اإ
يف غاية الأمهية للمنظمة  الويبو اليت تعترب معارفيف حتديد ورصد أأصول  املرونة املؤسس يةمبادرة وستساعد . املؤسس ية

املرونة مبادرة وس تحدد رئ. طواحاةل توقعة، أأو أأثناء امل املوظفني غري  تحراك بسببواليت ميكن أأن تضيع  أأو الأعامل،
 طوارئ. ةليف أأعقاب حاالاسرتداد والإصالح راحل مالالزمة خالل  البالغة الأمهية املعارفأأيضا أأصول  املؤسس ية

دارة  تتكنولوجياو  أأنظمة   املعارفاإ

دارة نظام ل  اليومينيتشغيل ال و  لتنفيذامثل الويبو تستند أأدوات  املعارفيف ماكن معل حديث قامئ عىل  بشلك  املعارفاإ
بناء عىل التوصيات املقدمة يف . و 7ي بذكلتقرير التقيميال  قد أأقررئييس عىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت. و 

ىل تعزيز هيلكة  اتالتقرير نفسه، س تواصل الويبو تنفيذ التكنولوجيذكل  بشلك  واخزيهنا واسرتجاعهااملعارف الهادفة اإ
 .منتظم

دارة املمعليات   عارفاإ

دارة داخل املنظمة.  القطاعاتيف لك  عارفاملأأنشطة الويبو تودل  طار  املعارفهذه ومامل يمت اإ معليات من خالل اإ
عادة اس تخداهم الويبو لن تكونتضيع و ، فميكن أأن متسق حالهتاداخليا أأو ا يف وضع ميكهنا من اإ ىل أأحصاب أأو  اإ حتويلها اإ

دراج . املصلحة دارة سلمية ضامنمعليات لواإ لتحقيق  اريةا أأساس يا للمنظمة دلمع امحلةل اجلكون عنرص يس   املعارفهذه ل  اإ
 الكفاءة.

 املعارف معليات اس تكشاف

رف خفية يف ااف أأي معشك س ت وا املوجودة املعارفمصادر  حتديدلتيسري  لمعارفلكشاف س ت معليات ا الويبو س تضع
 البياانت واملعلومات.

واملنظامت  لملكية الفكريةالوطنية ل اكتب املمثل أأحصاب املصلحة  عندو ، ااملنظمة وخارهجيف  املعارفهذه  وتوجد
 خرين.ال  وردين املالرشيكة واملؤسسات الأاكدميية و 

 هاأأصول املعارف وتنظمي تقيمي 

ن اعتبار ، القمية من معارفمنظمة ابعتبارها لويبو، وليك تس تخرج ا .فكرة جديدةبليست  من الأصول كأصل املعارف اإ
، عارفامل يس تحدثونمجيع موظفي الويبو وأأحصاب املصلحة اخلارجيني و وتقيميها.  املعارف تصنيفينبغي هذه الأصول 

تصنيفها وتنظميها بشلك و  املعارفهذه تقيمي وضع أأدوات وس ياسات وأأفضل املامرسات لضامن ولكن ينبغي للويبو 
عداد جيب و مناسب.  وعليه، ستنفذ وفهمها. ها اسرتجاع و  حتديدهامس تخديم املعارف تيرس عىل طريقة ب املعارفأأصول اإ

 .اس تحداهثايمت املوجودة أأصال وتكل اليت  املعارفمبا يف ذكل  ها،وتصنيف  املعارفلويبو معليات لتقيمي أأصول ا
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 املعارف تقامسمعلية 

عادة اس تخدام يف  دورا حاسام لأن ذكل يؤدي املعارف تقامسمعليات ل  الويبو س تضع تقامس  يعمتدو . اس تحداهثاو  املعارفاإ
دعىل  املعارف  سلمية ثقافةول بد من . ذكل يف تهورغب  تقبلهاأأو /و مصادر تكل املعارف لبحث عنعىل الك موظف  تعو 

 يف نظام الويبو لتقيمي املوظفني عند الاقتضاء. املعارفأأهداف تقامس وضع من خالل وجيب تعزيزها وحوافز مناس بة 

 اواكتساهب املعارف اس تحداث

ىل ، واملعارف اس تحداثمعليات  وضعمن خالل  املعارف اس تحداث الويبو تسهلس   ،املعارف تقامسالاستناد اإ
ىل البياانت واملعلومات واملعارف القامئة نفاذوال  ،والتعاون دار و  جديدة معارف اس تحداثالقدرة عىل و . الوجهية اإ هتا فامي اإ

 .ؤسيسعىل املس توى املفعالية الو كفاءة من الأأكرب قدر تواصةل من أأجل حتقيق امل  الويبو يه جزء من محةلبعد 

ىل  املعارفويشري اكتساب  املصادر تكل وتشمل  .معلياهتا عربالويبو من مصادر خارجية علهيا صل حتاليت  املعارفاإ
ىل  املنظمةخارج  أأن متتد ش بكة املامرسنيميكن و وماكتب امللكية الفكرية والعمالء واملوردين.  اخلارجيني اخلرباء والرشاكء اإ

دارة املعارفبشأأن اسرتاتيجية الويبو  أأحصاب املصلحة اخلارجيني اذلين سيسامهون يف ىل احلصول عىل عدد من  اإ ضافة اإ اإ
 .فوائدها

عادة اس تخدام   املعارفاإ

ذا  عادة اس تخدام قاعدة  من الويبو متكنتاإ هن هامعارف اإ عتفادي من خالل  أأكرب س تحقق كفاءة ااحلالية فاإ ىل اإ ادة احلاجة اإ
 .واملاليف الوقت  استامثروما يرتبط بذكل من  املعارفاس تحداث 

دارة املعارفمعليات وعليه، فبفضل  عادة  الويبو تكونس  ، هاوتنظمي املعارف  اس تكشافمبا يف ذكل ، اإ قادرة عىل اإ
ىل دفع تمعليات  الويبو س تضع. وذلكل أأكربكفاءة ب هتاكتسباو  اس تحدثهتااليت  املعارفاس تخدام  عادة اس تخدام اإ  املعارفاإ

 .بشلك أأكرب

  املعارفدارة لإ الاسرتاتيجية هداف الأ 

دارة بشأأن اسرتاتيجية الويبو تطمح  ىل الاس تفادة من املبادرات القامئة  املعارفاإ  يف ذات الوقت. تطلعيوتبين هنج اإ
دارة يف قدرات الويبو يف نضج بشلك ملحوظ سامه وتقرتح أأربعة أأهداف اسرتاتيجية ست    خيص الأشخاصفامي املعارفاإ

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من أأي  -لويبو لتدمع أأيضا الهدف الاسرتاتيجي التاسع و والتكنولوجيا،  اتعمليوال  دمع اإ
 .تنفيذ براجمها

دارة ثقافة بناء  :1الهدف الاسرتاتيجي   " املعارف"اإ

دارة اعتبار يضمن هذا الهدف  سؤولياهتم مل الويبو  يموظففهم و  الروتيين جزءا ل يتجزأأ من العمل اليويم املعارفاإ
دارة لأ  ادراكهمو  دارة و  عىل أأنشطهتم اليومية املعارفثر اإ  هناية يفوس يؤدي ذكل . املعارفأأثر أأنشطهتم اليومية عىل اإ

دارة أأفضل لأصول  املطاف ىل اإ ىل ، املعارفاإ دارة وادلفع اإ وغرس شعور ابمللكية  عارفاملمساءةل واحضة عن أأنشطة اإ
دارة تني فامي خيص الفوائد املشرتك و   .املعارفاإ

دارة املعارف عىل نطاق املنظمة :2الهدف الاسرتاتيجي   تنفيذ مجموعة من معليات وأأدوات اإ

دارة من مجموعة موحدة  تنفيذهذا الهدف س يضمن  لويبو املوظفني  مما س يتيحداخل الويبو،  املعارفمعليات وأأدوات اإ
دارة    .املعارفمجموعة مشرتكة من نقاط دخول حمددة يف معليات اإ
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 حتديد ونرش "املصدر الوحيد للحقيقة" لأصول املعارف واملعلومات :3الهدف الاسرتاتيجي 

ا وأأن رف معروفااملع أأصولاملعلومات أأو  وأأ للك نوع من أأنواع البياانت أأن يكون املصدر الهنايئ هذا الهدف س يضمن 
ىل  املصدر الهنايئذكل مات عن علو حتال امل عادة اس تخدام البياانت ابإ سمح مما سي  ،مجيع أأحصاب املصلحة املعنينياإ

 .بشلك أأكرب يف الويبواملعارف واملعلومات وأأصول 

 ملرونة املؤسس يةمع ااملواءمة والتاكمل : 4الهدف الاسرتاتيجي 

دارهتا بشلك مناسب، حىت يف أأوقات الااليت تطلهبا الويبو  املعارفأأصول حتديد هذا الهدف س يضمن  نقطاع أأو واإ
 .طوارئحاةل وأأثناء  توقعةامل املوظفني غري  تحراكيف حاةل التغيري، مبا يف ذكل 

 سرتاتيجيةمبادئ تنفيذ الا

 العودة ابلفائدة عىل الأعامل

قابةل للتحقق  تكونفوائد املنفذة املرتبطة هبا  اتبادر امل و ع ير اشل بد أأن تظهر مجيع امل هذه الاسرتاتيجية،  تطبيقأأثناء 
دارة  مؤرش، بدل من كوهنا جمرد ني/ أأو أأحصاب املصلحة اخلارجيوابلنس بة لأعامل الويبو مبارشة  عىل خارطة طريق اإ
 .املعارف

دارة   فقطلويبو اخل ادلليست  املعارففوائد اإ

متطلبات أأحصاب املصلحة اخلارجيني ينبغي اعتبار  ،ادلامعة املشاريع واملبادرات هذه الاسرتاتيجية وتنفيذ تطبيقأأثناء 
دارة  فوائدتعظم عوامل واملس تخدم  نيادلاخليأأحصاب املصلحة وكذكل   .املعارفاإ

دارة   مقصداوليست  رحةل يه املعارفاإ

دارة  تطبيقأأثناء  دارة فهم ، من املهم املعارفهذه الاسرتاتيجية والاسرتاتيجيات الالحقة املتعلقة ابإ كنشاط  املعارفاإ
 .والعملياتالبيئة متواصةل فامي خيص حتسينات يتطلب  تدرجيي مس متر
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