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مكتب العمل الدولي    GB.306/PFA/12/3: الوثيقة  
306: الدورة

مجلس اإلدارة     ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني جنيف، 

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول منعشر  الثاني البند

  :٢٠١٥- ٢٠١٠االستراتيجيات القائمة على النتائج للفترة 
القدرة على توفير العمل  يزتعز - استراتيجية المعارف

 الميثاق العالمي لفرص العملتطبيق الالئق و

  المقدمة
إّن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة يبرز األهمية االستراتيجية التي  .١

المناسبة من أجل المنظمة سوف تتخذ الخطوات "وهو ينص على أّن . تكمن في تعزيز قاعدة معارف المنظمة
تعزيز قدرتها البحثية والمعارف التجريبية وفهم آيفية تفاعل األهداف االستراتيجية فيما بينها، ومن أجل 
المساهمة في التقدم االجتماعي والمنشآت المستدامة والتنمية المستدامة واستئصال الفقر في االقتصاد 

تعزيز القدرة على البحث "ق الذي يطلب إلى المكتب ودوى صدى هذا االلتزام في القرار المرف .١"العالمي
وقاعدة المعارف وإصدار تحليالت قائمة على البينات، بما في ذلك سبل التعاون مع مؤسسات البحث األخرى 

إلى تحقيق  ٢٠١٥-٢٠١٠وعلى غرار ذلك، يرمي إطار السياسة االستراتيجي للفترة  ."والخبراء الخارجيين
 أما .٢دورًا بارزًا على نحو أفضل تلعب فيها إدارة المعارف ،ة وتقوم على النتائجاستراتيجية معارف شامل

إلى مشورة سياسية  تحتاج الهيئات المكونةفإن اآلن وقد أصبح تحقيق العمل الالئق للجميع أولوية عالمية، 
 .ملموسة حول آيفية تحقيق هذا الهدف

أصبحت الحاجة إلى استراتيجية معارف متينة وتقوم على ومع ظهور األزمة المالية واالقتصادية في العالم،  .٢
وخالل الدورة الثامنة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي، اتفقت الهيئات المكونة على ميثاق . البينات أآثر إلحاحًا

مجموعة من المبادئ العامة واألدوات السياسية لتعزيز االنتعاش والتصدي ألزمة يضم عالمي لفرص العمل، 
 .فالوظائ

يتطلب تطبيق الميثاق العالمي لفرص العمل جهدًا لتكييف األدوات السياسية مع السياق الخاص بكل بلد، و .٣
وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تضع في خدمة الهيئات . في الوقت ذاته الطابع العالمي لألزمةومراعاة 

ولقد . بشأن السياسات والممارسات الفعالة ممكنة، بما في ذلك نتائج البحوث والبيناتالخبرات الالمكونة أفضل 
لواليات التي منحت لمنظمة العمل الدولية، السيما من جانب مجموعة العشرين تعززت هذه التطلعات بفضل ا

 .والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

 

   .   ، دالثانيًا إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، المرفق   ١

  .  GB.304/PFA/2 (Rev.)الوثيقة     ٢
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لمعارف وجمعها توليد ا"تتميز استراتيجية المعارف بأبعاد متعددة وتغطي الطيف الكامل الذي يشمل و .٤
واالستراتيجية المقدمة في هذه الوثيقة تسعى إلى االستناد  .٣"وتحصيلها وتخزينها وتقنينها ونقلها وتوصيلها

إلى ما ُأنجز حتى اآلن فيما يتعلق بإدارة المعارف داخل منظمة العمل الدولية، خاصة بشأن االستراتيجية 
. التكيف مع الظروف المتغيرة فيه ، في الوقت الذي يجري٤رفالسابقة القائمة على النتائج بشأن تقاسم المعا

اهتمامًا خاصًا  ،٢٠١٥ة وطويلة األجل، لغاية عام وهي تولي المتطلبات قصيرة األجل والمتطلبات متوسط
 .باألزمة والميثاق العالمي لفرص العملفيما يرتبط بالنسبة إلى البحوث والمعارف لدى المنظمة 

الجودة إّن الهدف الرئيسي من استراتيجية المعارف المقترحة هو تحسين فازات السابقة، واستنادًا إلى اإلنج .٥
: ، أال وهيوهي تتكون من ثالث نتائج مترابطة فيما بينها. منظمة العمل الدوليةوالمالءمة السياسية لعمل 

أزمة الوظائف  قابفي أعتعزيز التحليالت القائمة على البينات لدعم برنامج العمل الالئق، بما في ذلك 
 .العالمية؛ تقوية ُنهج تبادل المعارف والهياآل المعدة لها؛ تحسين نشر معارف منظمة العمل الدولية

مجلس  لدورة هذه االستراتيجية هي واحدة من استراتيجيات اإلدارة المتكاملة األربعة التي أعدها المكتب و .٦
إعالن منظمة العمل  :رئيسي لخطة التنفيذ، أال وهو والقصد من ذلك هو االستجابة إلى مكون. هذه اإلدارة

 .٢٠٠٩٥مارس / الذي اعتمده مجلس اإلدارة في آذار ،الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة
ملخصًا عن  ،"لمحة عامة: ٢٠١٥- ٢٠١٠االستراتيجيات القائمة على النتائج للفترة "وتقدم الوثيقة المعنونة 

الذي ينطبق على هذه االستراتيجيات األربع، باإلضافة إلى  ،طار المشترك القائم على النتائجاإلغرض وهيكل 
  .٦جدول يظهر العالقات القائمة فيما بينها

  النتائج

  القائم على البينات يساعد و المعزز التحليل :١النتيجة 
  الهيئات المكونة على تنفيذ برنامج العمل 

  لـرص العمـالمي لفـاق العـالالئق والميث

االستراتيجي نتائج إطار السياسة تنفيذ تعزيز التحليل القائم على البينات بشأن السياسات أن يضمن  من شأن .٧
آما سيرسي قواعد فهم أوجه التداؤب والتفاعالت بين . تنفيذًا فعاًالنتيجة،  ١٩البالغة  ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 

 .مية االقتصادية واالجتماعيةاألهداف االستراتيجية األربعة ومساهمتها  في التن

  االستراتيجية

وُيعتبر . شهد نموًا اقتصاديًا وأزمة في الوقت نفسهيوقت هناك وعي متزايد بأهمية برنامج العمل الالئق في  .٨
لتخطي األزمة العالمية بأسلوب  أمرًا أساسيًا تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل، الذي يتضمن البرنامج،

. إال أّن التوعية ليست بكافية. عن مجموعة العشرين مؤخرًا ا يشهد به البالغ الصادرمستدام، على نحو م
 بل ،فالبلدان تحتاج اآلن إلى تحليالت مقنعة تدعمها بيانات وبراهين متينة تتعلق بكيفية تخطي أزمة الوظائف

إجماًال إلى حشد  هذه فوتهدف استراتيجية المعار. أآثر من ذلك، آيفية المضي قدمًا ببرنامج العمل الالئق
 .، دعمًا لهذا اإلجراءالتقني في مجال التعاونآذلك وخبرة تحليلية 

 

  .GB.300/PFA/9/2الوثيقة     ٣

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها : ؛ مكتب العمل الدوليGB.300/PFA/9/2الوثيقة     ٤
، جنيف، ٩٦، التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة فيما تبذله من جهود لتحقيق أهدافها في سياق العولمة

٢٠٠٧.  
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وُيقترح االضطالع بمجموعة مختارة من المشاريع الموضوعية التي تستجيب للشواغل السياسية التي تساور  .٩
التجارب إلى أّن استحداث  وتشير .٧الهيئات المكونة من خالل تحليل متين يأخذ في االعتبار األبعاد الجنسانية
عادة وتزايد المشاريع الصغيرة يؤدي . معارف جديدة يتوقف على التوصل إلى آتلة حرجة في حجم المشروع

 :سوف تقوم المشاريع الموضوعية المختارة بما يليو. إلى نتائج محدودة وينطوي على خطر االزدواجية

، بما يتماشى ٢٠١٥-٢٠١٠السياسة االستراتيجي للفترة إلطار  نتيجة، ١٩البالغة  دعم النتائج األساسية  
سيما مناقشات البنود المتكررة بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية  آليًا مع األنشطة األخرى، ال

  بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة؛

  لبرنامج العمل الالئق؛تسليط الضوء على الروابط القائمة بين األهداف االستراتيجية األربعة   

ن   المشاريع جودة الوقت المناسب من أجل تعزيز في وتقديمها  ٨تحسين آليات استعراض األقرا
  . بالنسبة للسياسة العامة مالءمتهاو

، سُتختار المشاريع الموضوعية على أساس عالقتها باألزمة العالمية والحاجة المقبلة بالنسبة لألعوام القليلةو .١٠
بين القطاعات التقنية واألقاليم أوثق ويتطلب ذلك تعاونًا . تنفيذًا فعاًالميثاق العالمي لفرص العمل إلى تنفيذ ال

وآما ). مرآز تورينو(والمعهد الدولي للدراسات العمالية ومرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية 
تضطلع بدور لبحوث والمطبوعات أن ، ينبغي للجنة ا٢٠١١-٢٠١٠ذآر في البرنامج والميزانية للفترة 

تحقيق أقصى قدر من أوجه التداؤب بين مختلف المشاريع بالتنسيق مع القطاعات التقنية واألقاليم  في مرآزي
 .وينبغي لها في الوقت نفسه أن تؤدي دور نقطة االتصال لعملية استعراض األقران .٩ذات الصلة

آيف يمكن وقطرية تدرس قليمية عمليات استعراض إبكمل المشاريع الموضوعية المختارة سوف ُتستو .١١
لسياسات العمل والسياسات االجتماعية حسنة التصميم والقائمة على معايير العمل الدولية أن تساعد على 

وعمليات االستعراض . تحسين األهداف االجتماعية في الوقت الذي تدعم فيه االنتعاش من األزمة العالمية
الروابط القائمة بين األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق، مع األخذ في  لبحثاإلقليمية مثالية 

في التعاون  للخبرة فيه وهذا مجال يمكن. االعتبار الظروف األساسية للبلدان والبيئة االقتصادية الكلية السائدة
وسوف تستند . ع بها القطاعات التقنيةوالبحوث الميدانية أن تستفيد بشكل أآبر من التحليالت التي تضطل التقني

 .عمليات االستعراض إلى البرامج القطرية للعمل الالئق

وتسليمًا . القائم على البينات قاعدة إحصائية متينة في المعارف وتعزيز التحليلقدرة الوسوف يتطلب بناء  .١٢
حصاءات تغطي آل إلجمع نية متفاجهود تتطلب بذل  بالثغرات القائمة حاليًا، فإّن استراتيجية المعارف هذه

 الموضوعة في األحكام األساسيةعن معلومات فضًال عن دعامة من الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق، 
بقانون العمل ومعايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والحماية االجتماعية وسياسة فيما يتعلق لبلدان ا

النوعية والتحليالت السياسية، لهي حاسمة في  ذات ة إلى البحوثواإلحصاءات الموثوقة، باإلضاف. العمالة
لتعزيز األساس مشترآًا ويلعب المقر واألقاليم دورًا . تصميم البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها

 .اإلحصائي وبالتالي تحسين حصائل البرامج القطرية للعمل الالئق

وقد يتطلب ذلك . على البينات من الموارد للتحليل القائم كريس المزيدسيتوقف النجاح بشكل أساسي على تو .١٣
موظفين جدد يتمتعون بالمهارات التي تستجيب للظروف تعيين تعبئة الموظفين الحاليين وتدريبهم، إلى جانب 

فريق من أجل تحقيق آتلة حرجة من ومن الضروري أيضًا الترآيز بشكل آبير على العمل آ. المتغيرة
في الواقع عناصر أساسية لالستراتيجيات المقترحة بشأن الموارد البشرية والتعاون  ذهوه .مختارةمشاريع 
داعمًا على ضوء قدرته على تقديم المساعدة في تصميم وتنفيذ برامج بناء  ويؤدي مرآز تورينو دورًا. التقني

ت حاسمة لتصميم برامج ويمكن استخدام النتائج البحثية آمدخال. ةلصالح الموظفين والهيئات المكّون القدرات
. مرآز تورينو وتقديمها، وقد تصبح شبكة المشارآين السابقين قناة قوية لنشر معارف منظمة العمل الدولية

واعتماد برامج مرآز تورينو حاليًا على طلب السوق قد يجعل من الصعب شيئًا فشيئًا الترآيز على قاعدة 
 .معارف منظمة العمل الدولية وأهدافها

 

 "دعامة المعارف لمتابعة القرار المتعلق بالمساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق"انظر أيضًا الوثيقة بعنوان    ٧
  ).GB.306/3/2الوثيقة (
  .، دورًا مهمًا في هذا الصدد٦٢٩ستؤدي سياسة منظمة العمل الدولية بشأن البحوث والمطبوعات، التعميم رقم    ٨

  .٣٧٥، الفقرة ٢٠١١-٢٠١٠البرنامج والميزانية لفترة السنتين   :لدوليمكتب العمل ا   ٩
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  القياس
  التحليل المعزز القائم على البينات يساعد الهيئات المكونة على تنفيذ برنامج العمل الالئق والميثاق العالمي لفرص العمل  :١النتيجة 

  ٢٠١٥-٢٠١٠الهدف المنشود للفترة   خط األساس  المؤشر

نوعية العدد المشاريع الموضوعية ذات   ١- ١
ورفيعة المستوى والخاضعة الستعراض 

لتي تدعم سياسات منظمة العمل ا ،األقران
الدولية وبرامجها وإجراءاتها من خالل 

  .على البينات ل القائمالتحلي

وثيقة تقريبًا من  ١٢٠٠في المائة من  ١
وثائق منظمة العمل الدولية وتقاريرها 

اعتبرت  ،٢٠٠٨ومنشوراتها الصادرة في 
   .عالية المستوى

في المائة من المنشورات عالية  ٥٠
الستعراض  ٢٠٠٨خضعت في المستوى 

  .أقران خارجيين وداخليين

تستند سياسات وبرامج وإجراءات منظمة 
العمل الدولية للمضي قدمًا باألبعاد 
االجتماعية للعولمة ودعم العمل الالئق 

لعالمي لفرص وتنفيذ عناصر الميثاق ا
   .على البينات العمل، إلى التحليل القائم

مة العمل منظسياسات  مالءمةو جودةتعَزز 
جراءاتها من خالل الدولية وبرامجها وإ

   .عملية محسنة الستعراض األقران
يعي المستخدمون النهائيون األهمية 
المتزايدة التي ترتديها نوعية المنتجات التي 
تقدمها منظمة العمل الدولية باعتبار أنها 
عنصر مهم في مجموعة أدوات صنع 

  .القرارات الخاصة بهم

س إحصائي متين يشمل توافر أسا  ٢- ١
األهداف االستراتيجية األربعة والصالت 

  .التي تربط بينها

يفتقر عدد آبير من البلدان إلى الهيكل 
اإلحصائي الضروري لرصد السياسات، 

سيما في أفريقيا وآسيا، باإلضافة إلى  ال
  .البلدان النامية في بعض األقاليم األخرى
بية ال يتم تجميع وتقييم البراهين التجري

المشتتة بشكل متسق في منظمة العمل 
الدولية حتى تتحول إلى قواعد بيانات 

   .إحصائية مفيدة

تتلقى الدول األعضاء الدعم لتطوير قدراتها 
 وتحسين اإلحصائية وتحسينها، وتطوير

الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية 
باعتبارها المخزن الدولي الرئيسي 

  .رات اإلحصائيةصاءات العمل والمؤشإلح

 معالم لفترة السنتين

٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  

األقران يتم تعزيز وتوسيع نطاق نظام استعراض 
توضع عملية جديدة الستعراض  الموجود؛
التي يكتسب فيها بالنسبة إلى المنشورات األقران 

  .عامل الزمن أهمية فائقة

بالنسبة إلى األقران وضع نظام استعراض 
موضع التنفيذ نشورات رفيعة المستوى الم
   .كاملال

جميع المنشورات خاضعة الستعراض 
   .داخليًا وخارجيًااألقران 

تبلغ نسبة المنشورات القائمة على البينات ورفيعة 
  .في المائة ٥المستوى 

المنشورات القائمة على البينات  حصة تبلغ
  .في المائة ٧٫٥ورفيعة المستوى 

العمل الذي تضطلع به تظهر نوعية وأهمية 
منظمة العمل الدولية عن طريق جعل نسبة 
المنشورات القائمة على البينات ورفيعة 

  في المائة ١٠المستوى تصل إلى 

االضطالع بتقييم محدد زمنيًا لالستجابات في 
مواجهة األزمة، استنادًا إلى البينات وبمشارآة 

 سيما تلك المتواجدة في مقر المنظمة  األفرقة، ال
  .واألقاليم

القطرية للعمل الالئق  البرامج توّسع
ويجري تحديثها لتشمل التحليل القائم على 
البينات بشأن االستجابات لألزمة وبرنامج 

  .العمل الالئق

تفيد الهيئات المكونة عن تحسين القدرة 
على صياغة السياسات وتنفيذها واالستجابة 

حليل للتحديات العالمية الناشئة، استنادًا إلى ت
  .منظمة العمل الدولية ورؤيتها الواسعة

تستهل سلسلة من عمليات االستعراض القطرية 
المقارنة المعمقة، تتماشى مع إعالن العدالة 
االجتماعية بهدف دعم قدرة الحكومات ومنظمات 
أصحاب العمل ومنظمات العمال للمضي قدمًا 
بالحلول االبتكارية لمواجهة األزمة والتحديات 

وتوضع منهجية لعمليات . ة األخرىالطارئ
  .االستعراض المقارنة هذه

جولة ثانية من عمليات  ىجرتـُ
االستعراض القطرية، مما يقدم مثاًال 
ملموسًا عن مشروع مرآز وقائم على 
البينات ورفيع المستوى يمكنه أن يحقق 

  .آتلة حرجة

  

وضع استراتيجية إلنشاء قاعدة إحصائية متينة 
  .لعمل بهاومستدامة وبدء ا

وضع آلية بديلة الستعراض األقران 
  .بالنسبة إلى المنشورات اإلحصائية

يحظى العمل في منظمة العمل الدولية بدعم 
مستمر من خالل توافر برنامج دعم 

  .إحصائي متسق وشامل

ة ومدارة ومنشورة بطرائق مختلفة، على وهي مكتسبة ومخزن. المعارف جزء من مجمل ما تقوم به منظمة العمل الدولية: التكلفة لفترة السنتين
وفي ظل هذه الظروف، . بصورة خاصة قياسهايصعب  ولكنوالمعارف الضمنية مهمة على وجه الخصوص، . الرسمي وغيرالرسمي الصعيدين 

، تشكل ٢٠١١-٢٠١٠ية للفترة نتيجة في البرنامج والميزان ١٩ولكل نتيجة من النتائج البالغ عددها . خاص بهذه النتيجةلموارد ال يتوفر تقدير ل
 .المساهمة في تطوير المعارف وتقاسمها جزءًا صريحًا من استراتيجية النتائج
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  تعزيز تبادل المعارف :٢النتيجة 

في فترة  وعلى وجه الخصوص. إلى حد آبير نوعيتها أن تحسن تقاسم المعارفمن شأن عملية تفاعلية ل .١٤
ارآة الهيئات المكونة والمنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة هناك مجال لمش ،السنتين المالية القادمة

 .الخارجيين اآلخرين في عملية استحداث المعارف بشكل أآثر فعالية

  االستراتيجية

برنامج منظمة العمل  آهدف من األهداف الرئيسية الستة لنجاحتقاسم المعارف  ٢٠٠٧حدد المؤتمر في  .١٥
وقاعدة  رفمعاالستنتاجات ذات الصلة على الحاجة إلى تحسين وشددت اال .١٠الدولية الخاص ببناء القدرات

. وعمليات جمع البيانات وتجهيزها فضًال عن القدرات التحليلية في المقر وفي األقاليم على حد سواء المهارات
وفي السنوات األخيرة، أحرز تقدم هام بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على إطار تقاسم المعارف في منظمة 

 .١١ الدوليةالعمل 

على تقاسم  بقدر أآبر تبرز الحاجة إلى االعتماد على النجاحات التي تحققت والترآيزوبغية المضي قدمًا،  .١٦
ويحدث تقاسم المعارف . وهو أمر أساسي للعمل الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية ،المعارف الخارجي

خرى في منظومة األمم المتحدة ومع مع الهيئات المكونة والمنظمات األ: على مستويات عدة مختلفة
 .ومع عموم الناس والمؤسسات األآاديمية ومؤسسات البحث المؤسسات الشريكة

مناقشات بشأن االستنتاجات : وتشمل بعض األمثلة ما يلي. ويمكن تبادل المعارف من خالل قنوات مختلفة .١٧
تبادل الخبرات عن طريق  ؛١٢لتقني؛ شبكات المعارف؛ مشاريع التعاون ااألقران البحثية؛ آليات استعراض

وبغية . العمل؛ الدورات التدريبية، بما فيها من خالل مرآز تورينو لحلقاتالحلقات الدراسية؛ التنظيم المشترك 
سيما بالنسبة إلى المشاريع رفيعة المستوى، ستبرز الحاجة في بعض  تحسين عملية تبادل المعارف، ال

 .في حاالت أخرى، استحداث هياآل وآليات جديدة ، وقد يكون من المالئمهج القائمةالحاالت إلى تعزيز الُن

. استخدام موجزات السياسة العامة وشبكات المعارف اعتمادهاوتتضمن أمثلة الهياآل الواجب تعزيزها أو  .١٨
ى الرئيسية الناجمة عن المشاريع رفيعة المستوى إلالنتائج ويمكن أن تشكل الموجزات سبيًال متاحًا لتقديم 

. خالل المؤتمرات الوطنية واإلقليمية ،السياسات لمكونة لمنظمة العمل الدولية، بمن في ذلك صانعوالهيئات ا
من خالل مؤتمرات  بادل قّيم للمعارف مع األآاديميينيمكن أن يجري تفأما بالنسبة إلى شبكات المعلومات، 

إلى أصحاب  أوًال ن يجري تقديمهاارف ما أالمتواصل للمع البحث، ويمكن أن تسّهل شبكات المعارف التقاسم
م في ومن المهم بالقدر ذاته أن يتم تقاسم المعارف مع مجموعات الممارسين الذين ه. المصلحة الخارجيين

وبغية تحقيق هذه األهداف، . فعًال السياساتوضع على عملية  أفضل وضع يخولهم تطبيق البحث والتحليل
بمفرده، أن ، ، إذ ال يمكن ألي من المقر أو األقاليمأمرًا ال بد منه ر واألقاليموجود تعاون أفضل بين المق يعتبر

وينبغي التوصل إلى توازن أفضل إلجراء البحوث وتوليد المعارف على . يسد الثغرات على المستوى اإلقليمي
 .المستوى القطري واإلقليمي والعالمي

وهذا يعني أّن التعاون مع . ج منظمة العمل الدوليةالمتاحة خارذات النوعية  للمعارف هناك عرض متزايدو .١٩
الشرآاء الخارجيين أمٌر حاسم، مثل المؤسسات اإلقليمية ومصارف التنمية وآبرى الجامعات وفرق التفكير 

من الحاسم التمكن من االستناد إلى و. والبرلمانات الوطنية ومؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات الدولية
المستمدة من المنظمات الدولية من  المعلوماتوتقدم  .ثر فعاليةلمتاحة بشكل أآبر وأآالمعارف الخارجية ا

، ١٣، الصادرة عن مجلس المديرين التنفيذيين"تعميم العمالة والعمل الالئقمن أجل أدوات "خالل تطبيق 
 

تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقيق  :مكتب العمل الدولي   ١٠
  .٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة أهدافها في سياق العولمة

  .GB.300/PFA/9/2الوثيقة     ١١

 .GB.306/TC/1انظر أيضًا الوثيقة     ١٢

، أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل الالئق: مجلس المديرين التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق   ١٣
  :متاح على الموقع التالي. ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، جنيف، 

www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/selectdoc/2007/toolkit.pdf. 
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 العمل الدولية منظمةويمكن تعزيز فعالية  .منصة مفيدة لتقاسم المعارف وتكوينها في النظام متعدد األطراف
" منا إليهم"، في آن معًا إذا تم االضطالع بتبادل المعارف آنشاط متعدد األوجه؛ ويجب أن يكون ذا اتجاهين

خارجيين من احتمال تبادل الشرآاء المة مع وتزيد الجهود المبذولة لتقاسم وتبادل المعارف القّي ".منهم إلينا"و
 .منظمة العمل الدوليةبالمقابل في اتجاه وعية عالية مثل هذه الجهود وتدفق معارف جديدة ذات ن

أن  - آموردين للمعارف ومتلقفين لها على حد سواء  - في عملية تقاسم المعارفومن شأن المشارآة النشطة  .٢٠
سيما تلك المحددة في االستراتيجيات بشأن  يساهم في السعي وراء تحقيق نتائج أخرى، ال ًامضاعفتخّلف أثرًا 
على سبيل المثال، من شأن االنفتاح على و. شرية وتكنولوجيا المعلومات والتعاون التقني والتقييمالموارد الب

أن يستطيعون ساعد على تحسين فعالية القوى العاملة ونجاعتها، بما أّن الناس يإرسال المعارف واستقبالها أن 
 .يؤدوا عملهم بشكل أفضل عندما يحصلون على المعارف التي يحتاجون إليها

  القياس

  تعزيز تبادل المعارف  :٢النتيجة 

  ٢٠١٥-٢٠١٠الهدف المنشود للفترة   خط األساس  المؤشر

عدد المشاريع رفيعة المستوى التي   ١- ٢
تؤدي إلى موجزات عن السياسة 

األساسية إلى النتائج العامة تقدم 
الهيئات المكونة لمنظمة العمل 

  .الدولية

ال تتضمن معظم المشاريع رفيعة المستوى إال 
ال يكون على الدوام الوسيلة تنفيذيًا ملخصًا 

  .السياسيةالنتائج واالنعكاسات األفضل إلبالغ 

تؤدي جميع المشاريع رفيعة المستوى إلى 
موجزات عن السياسة العامة متاحة 

  .باللغات الثالث

عدد المشاريع رفيعة المستوى   ٢- ٢
صانعي السياسات من المقدمة إلى 

إلى أو /خالل المؤتمرات اإلقليمية و
عن طريق المؤتمرات األآاديميين 

  .البحثية

ال تؤخذ في الخاصة بكل بلد أو إقليم الظروف 
االعتبار على الدوام بشكل آاٍف خالل تنفيذ 

من أثر المنتجات  قد يخففالمشاريع، مما 
  . النهائية

إلى تؤدي جميع المشاريع رفيعة المستوى 
مؤتمرات وطنية أو إقليمية مع صانعي 

  .ينأو األآاديمي/السياسات و

عدد الشبكات التي تدعم فعليًا تبادل   ٣- ٢
المعارف بشأن األهداف االستراتيجية 

  .األربعة والصالت التي تربط بينها

جرى تعزيز اإلجراءات والهياآل لتقاسم 
 اللكن المعارف ضمن منظمة العمل الدولية، و

اك مجال لتعزيز التفاعالت مع الجهات يزال هن
  .الفاعلة الخارجية

تستفيد جميع المشاريع رفيعة المستوى من 
وتكون . التفاعالت مع الشبكات الخارجية

مجموعة من الممارسات الجيدة للعمل 
  .الالئق قيد التشغيل

 معالم لفترة السنتين

٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  

  :يع رفيعة المستوىفي المائة من المشار ٥٠
تؤدي إلى موجز واحد أو أآثر عن   - 

  السياسة العامة؛
قليمية بشأن إ/ تقدم في مؤتمرات وطنية  - 

بحثية أو السياسة العامة أو مؤتمرات 
  مؤتمرات الممارسين؛

مع شبكة خارجية، تنفذ جنبًا إلى جنب   - 
بما في ذلك بالتعاون مع المنظمات 

  .الشريكة
تفادة من الدروس تصميم ُنظم أفضل لالس

المستخلصة من التعاون التقني من أجل 
النهوض بنهج أآثر تكامًال ضمن األهداف 

  .االستراتيجية

في المائة من جميع المشاريع رفيعة  ١٠٠
ثر عن المستوى تؤدي إلى موجز واحد أو أآ

ليمية بشأن قالسياسة العامة؛ تقدم في مؤتمرات إ
أو بحثية أو مؤتمرات /السياسة العامة و

مع  تنفذ جنبًا إلى جنب مؤتمرات الممارسين؛
شبكة خارجية، بما في ذلك بالتعاون مع 

  .المنظمات الشريكة
جتمعات الممارسة لدعم تطبيق البحث تطوير م
ويجري . لوضع السياسات وتنفيذها والتحليل

  .معارف مرتبطة بها إنشاء منصات
إجراء دراسة استقصائية لتقييم مدى الرضا 

عن طريق  مقدمةقيمة المعارف الو وعبشأن ن
  .منصات المعارف

ز فعالية منظمة العمل الدولية بفعل تعَز
الصادرة عن آونها مستجيبة للمعارف 

  .نالشرآاء الخارجيي
الممارسة بنجاح  مجتمعات نموذجيستخدم 
  .المعارفنتائج لتطبيق 

المعلومات المستقاة من الهيئات المكونة 
تشير برضا  والشرآاء الخارجيين اآلخرين

إلى آمية المعارف المتلقاة من منظمة 
  . العمل الدولية ونوعيتها وقابليتها للتطبيق

 .١نفس الشرح الوارد في النتيجة : تكلفة فترة السنتين
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  تحسين نشر معارف منظمة العمل الدولية :٣النتيجة 

 .ممكنة طريقة نجعة في أالنتيجة إلى ضمان نشر معارف منظمة العمل الدوليهذه تسعى استراتيجية  .٢١

 االستراتيجية

، ١٤، اعتمد مجلس اإلدارة استراتيجية تقاسم المعارف القائمة على النتائج٢٠٠٧نوفمبر / في تشرين الثاني .٢٢
معارفها حتى تؤثر على التفكير والسياسة تنشر منظمة العمل الدولية أن يتعين على تحديدًا أنه تذآر التي 
 .العامة

أفضل استخدام، تستمر بيئة تقاسم الموجودة النشر  تمر فيه المكتب في استخدام وسائلسيسفي الوقت الذي و .٢٣
زود زايد لوسائط اإلعالم الرقمية أن يومن شأن االستخدام المت. المعارف العالمية في التطور بشكل سريع

المعلومات التي الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والجماهير المتخصصة بسهولة أآبر في الحصول على 
وال بد من استغالل الفرص الجديدة التي توفرها . تحتاج إليها وبالشكل الذي تريده وفي الوقت الذي تريده

التكنولوجيا الرقمية والخلوية من أجل تعزيز نشر معارف منظمة العمل الدولية على الهيئات المكونة وصانعي 
 .لك الجمهور العام ووسائط اإلعالمبما في ذ ،السياسات والباحثين والجماهير األخرى

وقد أحرز تقدم هام في تطوير شبكة  .على شبكة اإلنترنت منذ أآثر من عقدموجودة منظمة العمل الدولية و .٢٤
وقد أصبح موقع منظمة العمل . عالمية على اإلنترنت، غير أن تقديم منتجات المعلومات والمعارف مجزأ

، منظمًا على أساس الهيكل اإلداري الداخلي للمكتب، مع بكة اإلنترنتللمعارف على ش الدولية مخزنًا أساسيًا
المضمون ومستوياته غير مستدامة في الهيكل استحداث وعملية . روابط غير آافية بين منتجات المعرفة

يتمتع يكل إداري أوضح ينبغي لهو. الحالي لتكنولوجيا المعلومات وغير فعالة فيما يتعلق بنشر المعارف
  .للموقع على اإلنترنت الحالية أن يحل محل اإلدارة الالمرآزية ،وقدرة صياغية أآبر خصصة لهمموارد ب

يستضيف أفالم الفيديو  ،(Youtube)في حين تتمتع منظمة العمل الدولية بقسم خاص على موقع يوتيوب و .٢٥
ح هذه االستراتيجية وتقتر. أن تستغل تطورات أخرى على موقع اإلنترنت يتعينالتي يعدها المكتب، ال يزال 

تقاسم المعارف ونشرها وضمان أن تكون معارف ل توخيًاأن تستكشف منظمة العمل الدولية جميع الفرص 
 .أخرى ناشئةالمنظمة متواجدة على منصات 

وقد دعت استراتيجية تقاسم المعارف إلى سياسات أآثر فعالية إلصدار نتائج بحثية ونشرها، بما في ذلك  .٢٦
بوابات يزمع إطالق وتحقيقًا لذلك، . ل على نتائج البحوث على موقع منظمة العمل الدوليةالحصوتحسين سبل 

- ٢٠١٠منظمة حول هذه المواضيع المحددة في إطار السياسة االستراتيجي للفترة  تكون شبكة اإلنترنتعلى 
. العالمية الوظائف ةأزمحاليًا على موقع منظمة العمل الدولية أمثلة أولية، بما في ذلك مرصد  تتاحو. ٢٠١٥

وليس من شأن ذلك أن يحل محل التصاميم القائمة والمحسنة مؤخرًا للموقع، بل أن يستكملها من خالل توفير 
ومن . منظمة العمل الدولية حسب المواضيع أنشطة خر للمستخدمين الذين يفضلون النفاذ إلى مضمونآ مدخل

منتجات الونشر  استحداثفي الوقت نفسه ضمان استمرار المتوقع توسيع استخدام وسائط اإلعالم الرقمية و
 .حسب الطلبعالية، النوعية الذات  اإلعالمية المطبوعة

اإلقليمية والمحلية في  االلكترونية للمكاتبمواقع البشكل ناجح إدماج جميع  ٣سوف يتطلب تنفيذ النتيجة و .٢٧
آما . على إيجاد حلول مناسبة لكل إقليم وفي هذا الصدد، سيستمر المكتب في العمل. هيكل الموقع العالمي

سيكون من المطلوب بناء القدرات وتقديم التدريب والدعم إلى جميع الموظفين في األقاليم حول آيفية إدارة 
مضمون موقع اإلنترنت بشكل فعال واالستفادة من التكنولوجيات والمنهجيات الجديدة من أجل ضمان نشر 

 .األقاليم المعارف على نحو فعال في آافة

باستخدام نظام إدارة محتويات  ٢٠٠٨آسيا والمحيط الهادئ في  إلقليمإطالق موقع أعيد تصميمه  وفي أعقاب .٢٨
وقد . اإلقليمالشبكة، يجري حاليًا تعميم التكنولوجيا الجديدة على المكاتب دون اإلقليمية والقطرية األخرى في 

. مكاتب قطرية بدعم من وحدة تطوير الشبكة في المقر حتى اآلن في مكتب دون إقليمي واحد وخمسة اعتمدت
ومن الجدير بالذآر أيضًا . ٢٠١٠في عام  اإلقليمهذه العملية لجميع المكاتب في  إنجازويتوقع المكتب اإلقليمي 
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موقعًا واحدًا لتخزين  مستحدثة ٢٠٠٨التي أطلقت عام  ،والمحيط الهادئ آسيا إلقليممنصة تقاسم المعارف 
النفاذ  اإلقليميمكن لجميع موظفي منظمة العمل الدولية في  بحيثت واألدوات األساسية وتقاسمها المعلوما

وتشمل السمات التي تتحلى بها هذه المنصة مرفقًا لتقديم تقرير البعثات على اإلنترنت وجداول زمنية . إليها
 ،)ارات والوظائف الخضراءعمالة الشباب والمه(للبعثات واألحداث اإلقليمية وثالث مجموعات ممارسة 

أما الموقع الخاص بالدول العربية فهو قيد اإلدماج حاليًا في نظام . تستطيع الهيئات المكونة النفاذ إليها أيضًا
إدارة محتويات الشبكة، آما تعمل وحدة تطوير الشبكة مع مكتب االتصال في نيويورك لتعزيز التواجد الشبكي 

أوروبا وآسيا الوسطى قريبًا نظامًا إلدارة  إقليمطلق وسوف ي. كا الشماليةدولية في أمريلمنظمة العمل ال
وتمكنت وحدة تطوير الشبكة، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي . متجددة مخصصةمحتويات الشبكة ومواقع 

منظمة أن تكيف التكنولوجيا المتاحة إلنشاء موقع يكون مشابهًا للموقع العالمي لمن ألفريقيا في أديس أبابا، 
األمريكتين حاليًا نظامًا مستقًال إلدارة  إقليمستخدم وي. التصميم والمالحة والهيكلالعمل الدولية من حيث 

محتويات الشبكة، مّما يعني أن التواجد الشبكي لمنظمة العمل الدولية مجزأ عبر عدد من الُمخدمات 
في هيكل الموقع  اإلقليم إدماج هذاالجة هذا الموضوع لضمان وسيكون من الضروري مع. والتكنولوجيات

 .العالمي لمنظمة العمل الدولية

  القياس

  تحسين نشر معارف منظمة العمل الدولية  :٣النتيجة 

  ٢٠١٥-٢٠١٠الهدف المنشود للفترة   خط األساس  المؤشر

زيادة النفاذ إلى منتجات معارف منظمة العمل   ١- ٣
  .الدولية عبر الموقع على االنترنت

دراسة الحالية لمقاييس سوف توفر ال
الشبكة أرقامًا أساسية لموارد 
المعارف المطلع عليها والمحملة في 

٢٠٠٩.  

في المائة في نفاذ  ٥زيادة سنوية تبلغ 
فرادى المستخدمين إلى منتجات معارف 
منظمة العمل الدولية عبر الموقع على 

  .االنترنت

زيادة عدد موظفي منظمة العمل الدولية المدربين   ٢- ٣
  .على صياغة محتويات الشبكة وإدارتها

الموظفون المحددون الذين تلقوا 
  . ٢٠٠٩التدريب في 

الموظفون في جميع إدارات منظمة 
العمل الدولية وأقاليمها، مدربون على 

  .صياغة محتويات الشبكة وإدارتها

زيادة عدد منتجات معارف منظمة العمل الدولية   ٣- ٣
خارجية وقواعد المرخصة الستخدامها في منصات 

  .بيانات على شبكة اإلنترنت

سوف تشمل الدراسة الحالية لمقاييس 
الشبكة معلومات أساسية بشأن 
ترتيبات ترخيص عمليات النشر على 
اإلنترنت، بما في ذلك عدد عناوين 
منظمة العمل الدولية المستضافة 

  .وآيفية استخدامها

في المائة في  ١٠زيادة سنوية تبلغ 
المعارف المرخصة  مختلف منتجات

لمنصات خارجية ولقواعد البيانات على 
  .شبكة اإلنترنت

منتجات رفيعة للوسائط اإلعالم  يةغطتزيادة   ٤- ٣
  .المستوى لمنظمة العمل الدولية

وضع خط األساس باستخدام بيانات 
ية وسائط غطبشأن ت ٢٠٠٩عام 

اإلعالم للمنتجات رفيعة المستوى 
  .لمنظمة العمل الدولية

ية غطفي المائة في ت ١٠ة تبلغ زياد
وسائط اإلعالم للمنتجات رفيعة 

  .المستوى لمنظمة العمل الدولية

  معالم لفترة السنتين

٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  

إعادة تصميم الطبقة العليا لموقع منظمة العمل الدولية 
  .على االنترنت

تنفيذ البرامج األولية المعنية بالتدريب على صياغة 
  .مضمون الشبكة وإدارة محتواها

إنشاء فريق من مديري محتويات الشبكة في المقر يمكنه 
أن يوضب منتجات المعارف للنشر باستخدام أنماط 
  .مختلفة من وسائط اإلعالم المتناسبة مع مختلف الجماهير

تقديم المنشورات األساسية وآافة مجموعات وثائق العمل 
  .لكترونيبشكل منتظم إلى شرآاء النشر اإل

إتاحة منتجات معارف منظمة العمل 
  .الدولية على المنصات المتنقلة

جعل األدوات الرقمية متاحة في 
الهيكل الميداني لتشجيع استيعاب 
معارف أوسع ونشرها وتعميم 

  .التدريب على الشبكة ميدانيًا
تدريب آاتبي مضامين الشبكة 
ومديري المحتويات في آافة مكاتب 

  .دوليةمنظمة العمل ال

تكامل منتجات معارف منظمة العمل 
  .الدولية عبر الشبكة والمنصات المتنقلة

إتاحة مختلف منتجات معارف منظمة 
العمل الدولية من خالل جميع المنصات 
الخارجية وقواعد البيانات ذات الصلة 

  . على شبكة اإلنترنت
تقديم معارف منظمة العمل الدولية 
ا حسب الموضوع في الطبقة العلي

  .للموقع على االنترنت
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  معالم لفترة السنتين

٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  

تقدم جميع وحدات الصياغة لمنتجات معارف منظمة 
العمل الدولية رفيعة المستوى ملخصات تنفيذية مصاحبة 

  .وموجزات عن السياسة العامة لنشرها وإصدارها
لنشر توسيع استخدام وسائط اإلعالم الرقمية آمنصة 

معارف منظمة العمل الدولية، وفي الوقت نفسه استكشاف 
  .الدور متزايد األهمية للتكنولوجيا الخلوية

الوسائط لتوفير نفاذ  ةإدماج طائفة أوسع من المواد متعدد
  . المجموعات المستهدفةشامل ومؤات لفرادى 

تتلقى المنصات الخارجية وقواعد البيانات 
ت المعارف ذات الصلة على الشبكة منتجا

  .المنتظمة في مختلف وسائط اإلعالم
المعارف  لتقديمتحديد وتنفيذ أساليب أخرى 

على الشبكة، بما في ذلك إنذارات البريد 
اإللكتروني إلى الهيئات المكونة والجماهير 
األخرى واستكشاف وسائط اإلعالم 

  .االجتماعية المناسبة لتوسيع نطاقها

  

 الوارد فيلجزء ل ٢٠١١- ٢٠١٠يشمل هذا التقدير مخصصات الميزانية العادية للفترة . ًاأمريكي ًادوالر ٦٨ ٤٨٠ ٢٨٨: تكلفة فترة السنتين
في األقاليم ومحرري الوثائق بنشر المعارف والموظفين المهنيين المعنيين باالتصاالت و ، المرتبطميزانية إدارة االتصاالت والمعلومات العامة

 .ق الرسمية وترجمتها وطباعتها وتجليدهامحتويات الشبكة وإنتاج الوثائ

  الروابط مع االستراتيجيات األخرى
مع النتائج المقدمة في االستراتيجيات بشأن الموارد البشرية  مترابطةالنتائج الثالث الستراتيجية المعارف هذه  .٢٩

  .وتكنولوجيا المعلومات والتعاون التقني

ة مع استراتيجية الموارد البشرية إذ إنها تقترح إيالء المزيد من وفيما يتعلق بإنتاج المعارف، توجد روابط متين .٣٠
موظفين يتمتعون بمهارات  تعيينبالعمل القائم على البينات وتعزيز العمل ضمن فريق و لإلقراراالهتمام 
أخرى للموارد البشرية، إذ إّن موظفي منظمة العمل الدولية سيحتاجون إلى  انعكاساتوهناك . قوية تحليلية

ذات  الكفاءاتريب متخصص في الكتابة على الشبكة وإدارة محتوياتها، في حين ستظهر الحاجة إلى إدماج تد
وفيما يتعلق . وتبادل المعارف ضروري لنجاح استراتيجية التعاون التقني. الصلة في مواصفات الوظيفة

عزيز الهيكل األساسي بالنشر، هناك صلة خاصة باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات، حيث من المطلوب ت
  .لتكنولوجيا المعلومات وإزالة العوائق التكنولوجية من أجل تطبيق أدوات النشر الجديدة

  المخاطر واالفتراضات
أجل من المحتمل أال يتمتع المكتب بعدد آاٍف من الباحثين ومحللي السياسة العامة للتوصل إلى آتلة حرجة من  .٣١

 عدد آبير للغاليةتجزئة فيما بين الأن يؤدي غياب الكتلة الحرجة إلى  ويمكن. إنتاج المعارف رفيعة المستوى
وهذا يلحق الضرر بنوعية . أو يمكنها أن تستفيد من أوجه التداؤب تتداخلمن المشاريع المختلفة، التي غالبًا ما 

  .تينةالوصف وال تعتمد على براهين م رقة فيغمالعمل، وغالبًا ما تكون المشاريع، على وجه الخصوص، 

، هناك احتمال أن يقتطع الوقت المستغرق في األنشطة، من قبيل الموجودين وفي صفوف المحللين والباحثين .٣٢
  . اجتماعات التعبئة والتنظيم، من الوقت المستغرق في اإلنتاج الفعلي للمعارف الجديدة رفيعة المستوى

وغالبًا ما تجد الهيئات المكونة . لسياسية للبلدانال تكون البحوث على الدوام مرتبطة ارتباطًا آافيًا بالشواغل او .٣٣
نظرًا للمشورة السياسة والمكاتب الميدانية أّن البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية تتسم بطابع عام جدًا، 

فهم أفضل لالحتياجات البحثية  تكوينوالعكس بالعكس، إذ يرغب موظفو المقر في . المطلوبةالملموسة 
وبغية االستجابة بشكل أفضل لالعتبارات . فيها عن مواقف البلدان واستراتيجيات اإلصالح بثقةالمنالمحددة 

 أوثقاإلقليمية والقطرية، ينبغي تعزيز القدرة البحثية والتشغيلية لألقاليم والمقر على حد سواء وإقامة روابط 
ومن شأن التفاعالت . كل المنظمةبين األنشطة من قبيل الخدمات االستشارية وخدمات بناء القدرات داخل هي

المعززة أن تتيح أمام الزمالء في الميدان تأدية دور أآثر فعالية في البحوث الموجهة نحو السياسة العامة 
  .والتحليل بالتعاون مع المقر



GB.306/PFA/12/3

 

GB306-PFA_12-3_[2009-10-159]-Ar.doc  10 

تتضمن وثائق منظمة العمل الدولية (غير معترف بها بشكل آاٍف  مع ذلك عندما تكون البحوث جيدة، تبقىو .٣٤
 وقد يؤدي). منها إلى المنشورات الصادرة عن المنظمات الدولية األخرىأقل ت إلى منشورات المنظمة إحاال

من الحوافز إلنتاج المزيد من  رفيعة المستوى التي أجريت أصًال، إلى الحد النشر غير المالئم للبحوث
  .البحوث

لتطورات التكيف مع ا هاالمعارف على عدد من العوامل منيتوقف النجاح المحرز في مجال نشر و .٣٥
الشبكية  ومن شأن استخدام التكنولوجيا. رجهوإقامة شراآات داخل المكتب وخا واالبتكارات التكنولوجية

نفاذ الهيئات المكونة  تعزيز أن يضمن ،ع معارف ورسائل منظمة العمل الدولية وتقاسمها ونشرهايجمتل
  .نفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل وبرنامج العمل الالئقوالجماهير الرئيسية، آما سيدعم الجهود المبذولة لت

بل يتعين أن يكون جزءًا من  .وال يعتمد النشر المتسق لمعارف منظمة العمل الدولية على التكنولوجيا فحسب .٣٦
زيادة القدرة على إدارة المحتويات، إلى جانب وجود  السياسة األعم لالتصاالت والمعلومات العامة، فضًال عن

 النتائجوسوف يتطلب ذلك نظرة استراتيجية للموارد المجزأة حاليًا والمخصصة إلدارة . إداري واضح هيكل
  .واألنشطة

موارد من خارج الميزانية لتلبية االحتياجات الطارئة التي تطرحها بيئة المعلومات سريعة وقد يتطلب األمر  .٣٧
المكتب من أجل تحسين نشر المعارف، من جهدًا على مستوى  تمثلوتسليمًا بأّن االستراتيجية . التطور

  .المأمول أن تخصص القطاعات التقنية واألقاليم موارد لتنفيذها بشكل ناجح

، مع األخذ ٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية المعارف للفترة  بتأييد قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة .٣٨
  .افي االعتبار وجهات النظر المعرب عنها خالل مناقشته
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