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  ياتالمحتو

  
 1  مقدمة–أوالً 

 1 لمعرفة واالبتكار في مجالي إدارة ا2010 النتائج المتحققة عام –ثانياً 

 6  إطار تقييم مهارات إدارة المعرفة–ثالثاً 

 8 دول أعمال لالبتكار في المنظمة ككل ج–رابعاً 

 10  وما بعده2011 تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة واالبتكار في عام –خامساً 
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جدول أعمال و دارة المعرفةإلالصندوق ستراتيجية اتقرير مرحلي عن تنفيذ 

  االبتكار

  قدمةم – أوالً

 يتمثل هدفها يية الصندوق إلدارة المعرفة التتيجاسترا، أقر المجلس التنفيذي 2007نيسان /في أبريل -1

على تحسين  االستراتيجيةوتقوم الغاية من . تنفيذ واليته بشكل أفضلالنهائي في تمكين الصندوق من 

 بنهاية إطار  المرحليلتقريرويصدر هذا ا. تقاسم المعرفة والتعلم داخل الصندوق ومع شركائه الخارجيين

لصندوق تقرير الفعالية اإلنمائية ل سيتناولوفي المستقبل، . االستراتيجيةالثالث سنوات المتوخى لتنفيذ 

  .إدارة المعرفة وما يحرز من تقدم في تنفيذهب الخاص الصندوق جدول أعمالتطور 

الترويج لالبتكار قدرة الصندوق على  ل الذي أجراه مكتب التقييموعلى سبيل متابعة التقييم المؤسسي -2

 إدارة المعرفة جدول أعمالالدمج بين  الصندوق ة إدار قررت،)EB 2010/99/R.7(  وتوسيع النطاق

 تنفيذ جدول أعمال ىعامة عل أيضاً نظرة يلقيهذا فإن هذا التقرير وعلى .  االبتكاروجدول أعمال

 .االبتكار

 استراتيجيةتنفيذ  في 2010ديثاً عما أحرز من تقدم خالل عام تحويقدم هذا التقرير المرحلي الختامي  -3

 من دمج مع جدول أعمال االبتكار، يلقي هذا التقرير أيضاً نظرة اًونظراً لما تم مؤخر. إدارة المعرفة

 .ية االبتكارتيجاسترا على التقدم المحرز في تنفيذ عامة

 في غرس ثقافة للتعلم دارة المعرفة واالبتكارإستراتيجيتي المن تنفيذه ويتمثل الهدف األول للصندوق  -4

إدارة المعرفة  وفي بناء أوجه التآزر بين مختلف مبادرات وأنشطة  والتعلممساعدة على االبتكار

 وتلخص الفقرات التالية االنجازات التي تحققت وتحدد فرص وتحديات تنفيذ جدول أعمال .واالبتكار

  .2011إدارة المعرفة واالبتكار في عام 

  إدارة المعرفة واالبتكارمجالي في  2010النتائج المتحققة عام  – ثانياً

ويتضمن هذا القسم . األربعة المبينة أدناه االستراتيجيةهداف باأل ية إدارة المعرفةتيجاسترايسترشد تنفيذ  -5

 :تنفيذ هذه األهدافمعلومات عن التقدم المحرز في 

 التعلم؛وتقاسم المعرفة عمليات تعزيز  •
 شراكات للتوسع في تقاسم المعرفة والتعلم؛اليز تعز •
 ؛الترويج لثقافة مساندة لتقاسم المعرفة والتعلم •
 .تقاسم المعرفة والتعلم لالصندوق بهياكل أساسية أقوى دعماتزويد  •

  تقاسم المعرفة والتعلمتعزيز عمليات 

د الجهود الرامية إلى ، واصل الصندوق البناء على منجزاته في السنوات الماضية ووح2010عام في  -6

ـّم الصندوق .  على المستوى اإلقليمي والقطري وفي المقرتقاسم المعرفة تكريس تقاسم تعميم أيضا ودع
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 ،ات التي تُقاد قطرياً من قبيل تصميم المشروعاتـ في العمليات اإلقليمية والعمليالمعرفة والتعلم

القطرية المستندة إلى النتائج، وحلقات  ةاالستراتيجيلبرامج الفرص االستعراض السنوي واجتماعات 

حلقات العمل  تاستفادوفي الوقت نفسه، .  الحافظةتواستعراضاالعمل اإلقليمية الخاصة بالتنفيذ، 

 ومساعدة القصص، من قبيل المقاهي العالمية وسرد تقاسم المعرفة في المقر من أساليب  التعلممناسباتو

تعزيز الثقافة التنظيمية وإلى وأدت هذه الجهود إلى . رامج الدردشة ما بعد العمل وبتاألقران واستعراضا

 .تقاسم المعرفةخلق بيئة أكثر مواتاة للتعلم و

بعثات اإلشراف على برامج الفرص  كجزء من إدارة المعرفةوتتناول الشعب اإلقليمية بصورة منهجية  -7

 إدارة المعرفة مكوناتمتزايدة، بإدخال القطرية المستندة إلى النتائج، كما تقوم، وبصورة  االستراتيجية

 ة الناتجبالدروس التي يمولها الصندوقوتأخذ المشروعات والبرامج . وأنشطتها في تصميم المشروعات

وتعمل المشروعات بصورة . عن أنشطتها وهي تتقاسمها على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

 . كجزء من ميزانية الرصد والتقييمدارة المعرفةإمتزايدة على تخصيص الموارد لألنشطة المتصلة ب

 أثناء بعثات إدارة المعرفةمن ذلك مثالً أن شعبة آسيا والمحيط الهادي اعتمدت نهجاً منتظماً في تناول  -8

تبادل المعرفة بين األقران في المقر ويستمر العمل في الشعبة بممارستها المتعلقة باجتماعات . اإلشراف

 أفكار وطرق جديدة لتحسين طقشة التحديات الناشئة عن أنشطة اإلشراف واستنبالتقاسم التعلم ومنا

 .العملية

لتعاون فيما  كآلية ل-  التعلمسبلتكرار التقدم المحرز في هذا المجال ومن األمثلة الجيدة األخرى على  -9

تنفيذ تصميم وري ويج. وآسيا والمحيط الهادي الشرقية والجنوبيةأفريقيا إقليمي في  –بين بلدان الجنوب 

 منظمة تدريبية في أمريكا  اإلقليمية، وهي على التنمية الريفيةمؤسسة التدريبسبل التعلم من خالل 

 . ويمول الصندوق سبل التعلم من خالل برنامجه اإلقليمي للمنح. الالتينية تختص ببناء القدرات

في سلسلة من الزيارات المواضيعية العاملين والشركاء في ميدان التنمية الريفية وتجمع سبل التعلم  -10

لتنمية الريفية للتعلم مما عات ا مشروويقوم المشاركون بزيارة. لمجتمعات محلية واجهت تحديات إنمائية

الطريقة التي يحققون بها يواجهه مؤسسو المشاريع الصغيرة من كفاح عند محاولة البدء بمشروع ما و

 مهنيي التنمية من مختلف  وهم أساساً من–ئرين الزاويمثل ذلك تجربة مفيدة تثري . نجاحهم

 للمناقشة وتتيح فرصاً ومضيفيهم، –زعماء المجتمعات المحلية وصناع السياسات واالختصاصات 

مشروعات اليكولوجية والسياحة اإل وفي الماضي، شملت موضوعات سبل التعلم. والتحليل الجماعي

 .اواة بين الجنسين وتمكين المرأةالريفي والمس الصغريالريفية الصغرى والتمويل 

ساسياً للتعلم أ والعمليات المكتملة مصدراً ة من البرامج الجاري235وتشكل حافظة الصندوق التي تضم  -11

 وشعبة السياسات والمشورة التقنية  الخمس الشعب اإلقليميةاستثمرتوخالل السنوات األخيرة، . والمعرفة

وعن الخبرات  التي يمولها الصندوقعرفة الناتجة عن األنشطة تقاط المل ال ومالية كبيرةبشريةموارد 

وتنعكس المعرفة هذه في وثائق من قبيل تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية . العملية على األرض

ى مواصلة تعزيز هذه وعمالً عل. وتقييمات البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية الحافظة واستعراضات

مع   في حافظة الصندوق مناسبة للتعلم لتقاسم تحديات التعلم وفرصهالبرامجدارة  دائرة إالعملية، نظمت

 . على نطاق أوسعموظفيه
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ويعلق الصندوق أهمية كبيرة على المساهمة في المنشورات التحليلية وتطويرها بهدف تقاسم الثروة  -12

 االستراتيجيةشاء مكتب ويبرز إن.  اإلقليمية والقطريةعملياته  خاللالمعرفية والخبرة المتراكمة من

 .التزام اإلدارة بمواصلة تعزيز جهود الصندوق التحليلية تيجيي التنميةاسترا برئاسة كبير إدارة المعرفةو

ويلقي التقرير نظرة . 2011تقرير الفقر الريفي المعنونة  مطبوعته الرئيسية الصندوق، نشر 2010وفي  -13

وهو يتضمن تقديرات محدثة .مية وإمكانات القضاء عليهمتماسكة شاملة على الفقر الريفي وآثاره العال

 حول أعداد فقراء الريف في البلدان النامية ومعدالت الفقر في المناطق الريفية ونسبة الصندوقوضعها 

،  في لندن"Chatham House"وقد أطلق التقرير أوالً في . في المناطق الريفيةفقراء الذين يعيشون ال

 . المستويات اإلقليمية والقطريةوأعقب ذلك إطالقه على

 العديد من المنتجات والمطبوعات الصندوق، وعلى الصعيد القطري وفي المقر، استحدث 2010وفي  -14

التمايز بين الجنسين أبعاد  والمطبوعات المواضيعية، من قبيل ، الورقات غير الدورية:المعرفية من بينها
إدارة والخطوط التوجيهية التشغيلية لتعميم ، للخروج من الفقرالسبل المتمايزة :  الزراعية والريفيةللعمالة

وصفائح التعلم التي  ؛التي يمولها الصندوقفي المشروعات التمايز بين الجنسين أو اعتبارات / والمعرفة

 .ترمي إلى تحسين إدارة المشروعات استناداً إلى الممارسات الفاضلة

 وشعبة أفريقيا الشرقية ،أفريقيا الغربية والوسطىعبة  وش،وقد استثمرت شعبة آسيا والمحيط الهادي -15

تعزيز الوقت والموارد في بناء قدرات موظفي إدارة المشروعات لتحسين تعاملهم مع المعرفة ووالجنوبية 

 . وتقاسمها مع الجمهور األعمالتي يمولها الصندوقاللتقاط المعرفة الناتجة عن التدخالت مهاراتهم 

 عمل تدريبية ، ونظمت حلقات2009 العمل الذي بدأته في  الشرقية والجنوبيةشعبة أفريقياوواصلت  -16

 في جميع جوانب إدارة المشروعات من قبيل الرصد والتقييم إدارة المعرفةإضافية حول كيفية إدراج 

وكينيا ثيوبيا إ: وقد استفادت حتى اآلن البلدان التالية من هذا التدريب. واإلدارة المالية واإلشراف واإلبالغ

  . وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبياومالوي ومدغشقر وموزامبيق ورواندا

، تعزيز  لألمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعةشعبة آسيا والمحيط الهادي وواصلت -17

ا شعبة أم. " عمل للكتابةحلقات" من خالل تنظيم  الصندوقبين موظفي مشروعات تقاسم المعرفةمهارات 

  على النظم وعلى الشبكةبالتدريبنظمت عدداً من حلقات العمل الخاصة قد فأفريقيا الغربية والوسطى 

Web 2.0 تقاسم المعرفة قدرة موظفي المشروعات على تحسين بهدف. 

، وحدت شعبة االتصاالت استخدام الوسائط االجتماعية واإلبالغ االجتماعي في المقر وعلى 2010وفي  -18

دورة المزارعين، وبعده  بمنتدى 2010شباط / فبرايرفيوابتداء . القطري ومستوى المشروعاتالمستوى 

 الفقر الريفي وحتى إطالق تقرير اإلقليميةالتنفيذ حلقات المناسبات األخرى من قبيل مجلس المحافظين و
لتقديم جتماعي  الوسائط االجتماعية واإلبالغ االالصندوق، استخدم 2010كانون األول / في ديسمبر2011

 من تقاسم معرفته ورسائله الصندوقوبفضل استخدام الوسائط االجتماعية، تمكن . لألحداث تغطية حية

مع غيرهم وكذلك  ، بلفي ميدان التنميةليس فقط الناشطين  ،ومنتجاته األساسية مع الماليين من الناس

 اليوم اسماً راسخاً في عالم دوقالصنوقد أصبح . الصندوقممن لم يكن في الماضي مطلعاً على عمل 

ـُوت. الوسائط االجتماعية وأصبحت المنظمات األخرى تستخدمه كنموذج  للوسائط الصندوقعتبر مدونة ـ
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تقاسم ية لتيجاستراوأدوات آليات   وقنوات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وبليب تي في وساليد شيراالجتماعية

 .المعرفة

  معرفة والتعلمتقاسم الالشراكات للتوسع في  زتعزي

  التي تتخذ من روما مقراً لهاوكاالت األمم المتحدة مع جهوده المشتركة الصندوق، واصل 2010في عام  -19

.  التعاون مع مركز االستثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة في التصميم وفي اإلشرافوقام بزيادة

ية من قبيل مسائل تيجاسترا أهمية  مع منظمة األغذية والزراعة في مجاالت ذاتالصندوق ويتعاون

  التي يجريهابحوثال وبدأت تتبلور نتائج أولية بفضل. والتمويل الريفي واألراضيالتمايز بين الجنسين 

  حول تجارب الترويج لدخول األسواق من خالل سالسل القيمةالمعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية

 .وق بلدان لديها برامج تابعة للصندأربعةفي 

 لدعمتعاونها مع الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية شعبة السياسات والمشورة التقنية  وعززت -20

 أو تروج أصحاب الحيازات الصغيرةالبحوث األساسية المتعلقة باستحداث تكنولوجيات ترفع إنتاجية 

 .الممارسات الزراعية المستدامةالستخدام 

 ،ومنظمة األغذية والزراعة ،المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانيةمع  الصندوق، تعاون 2010وفي عام  -21

إدارة معارف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية برنامج ومع 

 من 300وقد اجتمع في أديس أبابا نحو . ثيوبياإ األفريقي في تقاسم المعرفة معرض  لدعم تنظيمالدولية

، التي يمولها الصندوقمن المشروعات والبرامج موظفون  بمن فيهمارسين، معظمهم من أفريقيا، المم

مكن ت ،أيام ثالثة استمر الذي  الحدثا هذوخالل ،والتعلم من بعضهم بعضاً  المالحظاتتقاسمبغية 

خاصة التكيف مع تغير المناخ والممارسات الو من تبادل الخبرات في نظم حيازة األرض المشتركون

 .تقاسم المعرفةبالثروة الحيوانية واستخدام الوسائط االجتماعية وطرائق وأدوات 

الكاريبي تعاونت مع المركز ومن ذلك مثالً أن شعبة أمريكا الالتينية . ووسعت الشعب اإلقليمية شراكاتها -22

 والسلفادور ليشي للمساهمة في حوار السياسات حول الحد من الفقر الريفي في الدولي للتنمية والبحوث

 في  وأقامت شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية شراكة مع الرابطة اإلقليمية لالئتمان الزراعي. والمكسيك

إدارة و األسواقفي أفريقيا تركز على التمويل الريفي ودخول والتحالف من أجل ثورة خضراء  أفريقيا

مة األغذية والزراعة لتقديم التدريب  مع منظ في شراكةشعبة آسيا والمحيط الهاديوعملت . المعرفة

 . للمشروعات والبرامج الجارية حول كيفية التقاط المعرفة وتقاسمها

 تعاونه مع عدد من وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية إدارة المعرفةو االستراتيجيةوعزز مكتب  -23

نظمة العمل الدولية والمعهد وم ومنظمة األغذية والزراعةالدولية من قبيل مصرف التنمية األفريقي 

ومن بين النواتج الكثيرة التي أسفرت عنها تلك . الدولي لبحوث السياسات الزراعية والبنك الدولي

 . ومنظمة العمل الدوليةالصندوقو منظمة األغذية والزراعة بين الشراكات إصدار  مطبوعة مشتركة

  تقاسم المعرفة والتعلم لثقافة مساندة لجالتروي

ويهدف هذا البرنامج إلى االعتراف . ، أطلقت اإلدارة العليا برنامج جوائز موظفي الصندوق2010في  -24

 وإلى – سواء على المستوى الفردي أو الجماعي – الصندوق التي يقدمها موظفو الممتازةبالمساهمة 
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 بصفته راعٍية التنم استراتيجييوقاد هذه المبادرة كبير . تشجيع الموظفين على بلوغ مستويات أداء أعلى

 .دارة المعرفة واالبتكارإل

لجائزة األداء  للموظفين ترشيح أقرانهم أتيح، الصندوقوبفضل هذه المبادرة، وألول مرة في تاريخ  -25

 والعمل كوكالء أو ؛تصميم وتنفيذ مشروعات مبتكرة أو ممتازةو ؛قيادة: التاليةفئات ال من االستثنائي

 .ميسرين فعالين للتغيير

السر في ارتفاع األداء "، الذي يقول بأن Daniel Pinkد برنامج جوائز الصندوق بنموذج وقد استرش -26

شياء جديدة  وليتعلم ويخلق أ، يكمن في الحاجة العميقة لدى اإلنسان ليوجه حياته بنفسه [...]والرضا

ا واستلهاماً لهذه األفكار، ركزت لجنة جوائز الصندوق في استعراضه" .وليحسن نفسه في عالمه

واإلتقان االندفاع، وبصورة أدق عوامل االندفاع الثالثة المتمثلة في االستقاللية للترشيحات على مكافأة 

 .واإلحساس بالهدف

عة عشر بأر:  ترشيحا60ً، بصفته رئيس لجنة الجوائز، أن اللجنة تلقت التنمية استراتيجييوأفاد كبير  -27

وكالء أو ميسري  في فئة 26 و، مشروعات ممتازة في فئة تصميم وتنفيذ20 و، في فئة القيادةزميالً

 .التغيير

 أربعة من موظفين من جميع دوائر الصندوق، المؤلفة لجنة الجوائز بعد استعراض الترشيحات، اختارتو -28

 استمراراً لإلشادة بكثير من الزمالء 2011وسيشهد عام . وفريقين متميزينمن الموظفين الممتازين 

 .المندفعين والملهمين

منتدى مديري ، من قبيل تقاسم المعرفة، نظمت دائرة إدارة البرامج عدداً من المناسبات ل2010ي وف -29

موظفي البرامج القطرية الذي أتاح الفرصة لمناقشة ومعالجة المسائل األساسية المتعلقة بالبرامج و

لبرامج القطرية موظفي ابين مديري والتعاون الحفز على تعزيز  دوره في المنتدىوكان لهذا . القطرية

ثنائياً وجماعياً وأدى إلى صدور توصيات موجهة إلى دائرة إدارة البرامج لتحسين العمليات وتغيير 

تقاسم  جهوده الرامية إلى تنظيم مناسبات تفاعلية ل2010 في الصندوقواصل و. الممارسات الحالية

للموظفين  منتدى، وأوجد بذلك )6انظر الفقرة  ( على المستوى اإلقليمي والقطري وفي المقرالمعرفة

 . والخبرة واألفكارتقاسم المعرفةل

  والتعلمدارة المعرفةإل بهياكل أساسية أكثر دعماً الصندوقتزويد 

 على صعيد المقر والصعيد تقاسم المعرفة تعزيزه لقدرة الموظفين على الصندوق، واصل 2010في  -30

ة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تنظيم وواصلت شعبة االتصاالت، بالتعاون مع شعب. الميداني

 من قبيل Web 2.0 الشبكةعلى أدوات دورات تدريبية لتعريف الموظفين ومديري المستويات الوسطى 

ووضع العالمات االجتماعية وأدوات التعاون من قبيل تطبيقات ) تويتر(المدونات والمدونات الصغرى 

 .ويكي وغوغل

 فريقاً مشتركاً بين الدوائر لإلبالغ االجتماعي يستخدم قنوات الوسائط صندوقالأنشأ ونتيجة لهذه الجهود،  -31

، ارتفع عدد 2010وفي .  والتعلم والمعرفة الناتجة عن مشروعاتهالصندوقاالجتماعية لتقاسم رسالة 

 مديري وتراوح المشاركون بين. الموظفين والمديرين الذين ساهموا في مدونات الصندوق االجتماعية
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غون مج القطرية الذين يتقاسمون خبراتهم أثناء وجودهم في بعثة لإلشراف، والزمالء الذين يبلِّالبرا

في سبل بصورة حية مباشرة من حلقات العمل اإلقليمية للتنفيذ أو غير ذلك من مناسبات، والمشاركون 

 .التعلم وغيرها من أنواع التبادل فيما بين بلدان الجنوب لتقاسم اآلراء والخبرات

، قام بحملة في الوسائط االجتماعية إلطالق 2010كانون األول /، في ديسمبرالصندوقمن ذلك مثالً أن  -32

 لبناء الوسائط االجتماعية وأدوات قنواتخدم عدد من تُواس .2011تقرير الفقر الريفي مطبوعته األساسية 

، وهو 2010كانون األول /سمبر دي6 وفي .الزخم تمهيداً للحدث الرئيسي المتمثل في إطالق التقرير فعالً

ونتيجة لذلك، تلقت . اً شخص467 166التقرير على التويتر إلى يوم إطالق التقرير، وصلت حملة 

.  التقريربتنزيل من المستخدمين 792مطالعة وقام  5 660يوم ذلك ال للتقرير في المخصصةالصفحة 

، وشاهد أشرطة الفيديو الخاصة اًشخص 8 550وتقاسم صفحات التقرير المقابلة على الفيسبوك أكثر من 

الفيسبوك والتويتر، مما  عمليتي دردشة افتراضية على الصندوقكما استضاف . شخصاً 1 250بالتقرير 

 خاللها األسئلة على واضع التقرير الرئيسي وعلى أعضاء فريق تأتاح للجمهور مشاركة تفاعلية طرح

 .التقرير

 للزمالء فرصاً جديدة لتقاسم الخبرات والمشاركة مع جمهور اعيةالوسائط االجتمويتيح تعميم أدوات  -33

مدونات  التدريب أيضاً إلى تحسينات ىأفضوفي الوقت نفسه، . أوسع بكثير حول موضوعات ذات أهمية

 .اإلبالغ االجتماعي كبديل عن التقارير التي تعد عند الرجوع إلى المكتب

ته دائماً من المعلومات المناسبة في دليلية وضمان استفا التحالصندوقوعمالً على مواصلة تطوير قدرة  -34

في نظم  الثغرات تكليفاً بإعداد دراسة تحدد إدارة المعرفةو ستراتيجيةاال أصدر مكتب الوقت المناسب، 

 . وفرص تحسينهاالصندوقمعلومات 

  إطار تقييم مهارات إدارة المعرفة  – ثالثاً

دارة المعروف للتقييم الذاتي إل Parcellو Collinson إطار ييفبتك الصندوق، قام 2009 شباط/ي فبرايرف -35

، جرى 2010شباط /وفي فبراير. إدارة المعرفة استراتيجيةفي تنفيذ  بهدف تقييم التقدم المحرز المعرفة

وتم التقييم هذا العام من خالل . الصندوق موظفاً ومديراً من مختلف أنحاء 50تنظيم تقييم ثان يشمل نحو 

والمكاتب القطرية وإلى الشركاء لكتروني أرسل إلى مجموعة واسعة من الموظفين في المقر إ استقصاء

 .هذه السنة مع السنتين السابقتينويتضمن الجدول أدناه مقارنة لنتائج . الخارجيين

ية توفر مصفوفة يمكن للمنظمات تيجاستراأداة تخطيط وقياس  دارة المعرفةويعتبر التقييم الذاتي إل -36

لديها استناداً إلى مجموعة مهارات، من قبيل سلوك " إدارة المعرفةنضج "تناد إليها تقييم درجة باالس

وتقيس األداة درجة نضج .  والمجموعات، والتقاط المعرفة وإعادة تطبيقهاوالتواصل الشبكيالقيادة 

إدارة سات المعرفة بوجود ممارالمنظمة في كل من المهارات باستخدام خمسة مستويات تتراوح بين 

). 5المستوى ( في العمليات المؤسسية األساسية إدارة المعرفةوإدخال ممارسات ) 1المستوى  (المعرفة

 إدارة المعرفة  واتجاهاتمعالم ممارساتنقاط القوة والضعف وتسمح برسم تحديد  األداة تيسركما 

 . وخطوطها العريضة
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ومع .  فهي تعكس األفكار السائدة،تي ليست علميةومن األهمية بمكان أن نالحظ أن درجات التقييم الذا -37

  . تحرك التفكير والمناقشةويمكن أنمفيدة لنتائج اذلك، فإن 

 3 والمستوى 2، أعطى التقييم الذاتي للنضج في مهارات المعرفة درجة تتراوح بين المستوى 2008وفي  -38

 مماثلة لذلك، مع وجود 2009عطاة في وكانت الدرجة الم". الفعلالقيام ب"و" رد الفعل" أي نوعاً ما بين –

للمقصود فعالً من المهارات مما مكنهم وعموماً، يبدو أن هناك تحسناً في فهم الزمالء . بضعة استثناءات

 .بالتالي من اتخاذ قرار مستنير ومن تقييم أنفسهم بصورة نقدية

لب إلى عدد كبير من أن يطب سمح للصندوقعلى الشبكة  باستخدام استقصاء  التقييم الذاتيأجريو -39

إدارة  في المقر والمكاتب القطرية ومن عدد من الشركاء الخارجيين تقييم نضج  والمديرينالموظفين

 في المائة من موظفي مقر 66 شخصاً منهم 70واستجاب لالستقصاء أكثر من  .الصندوق في المعرفة

ي المائة المتبقية كانت من الشركاء  ف15 في حين أن نسبة ، في المائة من المكاتب القطرية19 والصندوق

 . الخارجيين

بناء "و "يتيجاسترااألخذ بنهج " في ثالث من المهارات الثماني، وهي تحسن وجود 2010وأظهر تقييم  -40

التواصل الشبكي "و" القيادة والدعم"ولم يالحظ أي تغير في ". قياس القيمة"و" منظمة تقوم على التعلم

أما الدرجة ". تطبيق الكفاءات في ممارسات العمل"و" فة وإعادة تطبيقهاالتقاط المعر"و" والمجموعات

 .2009عام فقد كانت أقل من " االبتكار" لمهارةالمعطاة 

عن وكما ورد أعاله، تعطي هذه الدرجات المتوسطة مؤشراً لألفكار السائدة وال تعطي صورة كاملة  -41

 في الصندوق يصنفوني المائة من المستجيبين  ف70وتبين النتائج أن . 2010التقدم المحرز خالل عام 

الصندوق بأنه  في المائة من المستجيبين 30 مويقيَّ ؛ مهاراتثماني من أصل ست أو أعلى في 3المستوى 

 55 حيث أعطى نحو ،وتقارن هذه األرقام ايجابياً مع أرقام السنتين الماضيتين.  أو أقل2على المستوى 

 في المائة أن 45عتبر وق وا في الصندإدارة المعرفةلنضج  3توى  المس من المستجيبينفي المائة

 . أو أقل2المستوى هو 

 إدارة المعرفةفي مهارات ") يطبق دائماً"أي  (4 على المستوى الصندوقوقدر عدد من المستجيبين  -42

 ياس قيمةق"و" التواصل الشبكي والمجموعات"و" القيادة والدعم"و" يتيجاسترااألخذ بنهج ": الخمس التالية

 3 على المستوى الصندوقوتضع النتائج العامة لهذا العام ". التقاط المعرفة وإعادة تطبيقها"و" المعرفة

  .بصورة ثابتة
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  مهارات إدارة المعرفةحسب  مستوى النضجنظرة عامة إلى 

  2010  2009  2008  مهارات إدارة المعرفة

  3  2.5  3  تيجياسترااألخذ بنهج 
  3  3  3  القيادة والدعم

  3  2.5  3  بناء منظمة تقوم على التعلم
  3  3  3  التواصل الشبكي والمجموعات

  2.5  2  2  قياس القيمة
  2.7  2.7  2  التقاط المعرفة وإعادة تطبيقها

  2.3  2.6  2  االبتكار
  2.5  2.5  2  تطبيق الكفاءات في ممارسات العمل

تطبيق الكفاءات في "و" االبتكار " أقل وضوحاً في مجاليإلى إحراز تقدم التعليقات الكتابية وأشارت -43

 في إحراز التقدم، وخصوصاً في أن الصندوق مستمر إلى أشارتكما أن التعليقات ". ممارسات العمل

 في المنظمة ككل كما أننا أدخلنا تحسينات على التقاط تقاسم المعرفة وفرص أساليبزيادة استخدام 

 .المعرفة على المستويين اإلقليمي والقطري

 بدأت في إدارة المعرفة قد بدأ يؤتي ثماره وأن أنشطة ية إدارة المعرفةتيجاستراالنتائج أن تطبيق وتظهر  -44

 في العمليات إدارة المعرفةية بتطبيق ممارسات تيجاستراويقوم الصندوق حالياً وبصورة . إضافة القيمة

، وتصميم المشروعات القطرية المستندة إلى النتائج االستراتيجيةالمؤسسية من قبيل برامج الفرص 

 ويجري تقييمها على المستوى اإلقليمي والقطري إدارة المعرفةوتمارس . واإلشراف واستعراض الحافظة

يدة لممارسات  متزابصورة وهم يروجون تقاسم المعرفةوقد أوجد المديرون بيئة مواتية ل. وفي المقر

 .ون األخذ بها ويشجعتقاسم المعرفة

الطريقة  – 5نتائج، أنه ال يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لبلوغ المستوى ومن الواضح، استناداً لل -45

 من 6وتتوفر للصندوق اآلن قاعدة جيدة قوية في .  في المهارات الثماني جميعها– التي نعمل بها

 .المهارات الثماني مما يجعله في موقع ممتاز لتحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب

وكما . م بإحراز التقدم في غرس ثقافة االبتكار وزيادة الكفاءات في ممارسات العمل ملتزالصندوقو -46

من المنتظر أن تتمكن و. أوصى التقييم المؤسسي، يخطط ألنشطة معينة تتناول ثقافة االبتكار في المنظمة

ل في  من تقديم أفكار يمكن استخدامها في تحسين هذا المجاالصندوقالجهود الجارية لتعزيز كفاءة 

 .السنوات المقبلة

   جدول أعمال لالبتكار في المنظمة ككل– رابعاً

.  تقييم القدرة على االبتكار في الصندوق وتوصياته2010نيسان / في أبريل التنفيذيقدم إلى المجلس -47

: التوصيات هي وهذه.  والتزمت بتنفيذها الرئيسية على النتائج والتوصياتالصندوقووافقت إدارة 

والنهج الالمركزي " الرهان الكبير"نهج :  له شقانيأخذ بنهجدول أعمال لالبتكار في المنظمة  جتحديد  )1(

 للصندوق بالنسبة  توسيع النطاق مهمة في غاية األهميةالتعامل مع) 2(؛ ")دع ألف وردة تتفتح("

من خالل  فةوالثقا التنظيميةقدرات التعزيز  )3(وإدراجه في تصميم البرامج والمشروعات من بدايتها؛ 

  .للترويج لالبتكار واإلبداع والمخاطرة بين الموظفين والمديرين ومكافأتهم على ذلكاستثمارات 
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ياً ويركز على جهود االبتكار مع تيجاستراالذي يعطي توجهاً " الرهان الكبير"ودعا التقييم إلى األخذ بنهج  -48

 .على النهج الالمركزي إزاء االبتكارالحفاظ في الوقت نفسه 

 مع الزمالء، خصوصاً في دائرة إدارة إدارة المعرفةوية تيجسترااال، وبعد أن تشاور مكتب 2010وفي  -49

ينبغي أن يبني على خبرة المشروعات وأال يخنق النهج " الرهان الكبير" نهج  أنالبرامج، وافق على

جهود  في حاجة إلىالتي  في تحديد المجاالت الصندوقويتمثل التحدي أمام . الالمركزي إزاء االبتكار

 .أكثر تصميماً للتوصل إلى نتائج أفضل في معالجة التحديات المحددة في مختلف البلدان والمناطق

التحديات التي تتطلب حلوالً  من المبادرات التي حددت في عدد الصندوق اشتركوخالل السنة الماضية،  -50

 وتقرير الفقر الريفي) 2015-2011 (الجديد االستراتيجياإلطار ويجري التشديد في جميع وثاق . أفضل
والمؤتمر الذي انعقد مؤخراً حول االتجاهات الجديدة في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، على  2011

تحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى ما هو أبعد من زراعة الكفاف وإلى التحدي المتمثل في 

 .المحلية والوطنية والعالميةقطاع أعمال يحقق الربح ويرتبط بسالسل القيمة 

 المتمثل في االستراتيجي ولكي يكون جدول أعمال االبتكار متصالً بالواقع، فإن عليه أن يعالج التحدي  -51

مجاالت التركيز وقد تم من خالل التقديرات األولية تحديد . تحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 . الصندوقالثالثة لالبتكار في 

  في سالسل القيمة الحديثة؛أصحاب الحيازات الصغيرة الجماعي ولمشاركة الترويج للعمل •
 لجنسين وتمكين المرأة في الزراعة؛المساواة بين ا •
 .التكثيف الزراعي المستدام •

ية تيجسترااالوستوضع القائمة النهائية للتحديات من خالل عملية تشاورية يشارك فيها كل من مكتب  -52

التحالف من  البرامج ومجموعة مختارة من الشركاء الخارجيين من قبيل  ودائرة إدارةإدارة المعرفةو

 والمعهد الدولي لبحوث  والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةثورة خضراء في أفريقيا أجل

وبعد أن يتم تحديد أولويات هذه التحديات، .  والمعهد الدولي للبيئة والتنمية وغير ذلكالسياسات الزراعية

 في أي برنامج لالبتكار هي األولىوعلى هذا فإن األولوية . كن البدء بعملية وضع حلول أفضل لهايم

 .وضع سلسلة تولد األفكار الغنيةاآلن 

من العمل واالستثمار بأنه ينبغي توجيه مزيد وفيما يتعلق بالتوصية التي خرج بها التقييم والتي تقول  -53

سيقوم الصندوق بوضع برنامج للتدريب يقدم دورات حول كار،  لالبت أكثرلجعل ثقافة المنظمة مواتية

 هذه الدورات التدريبيةساعد وست. ورة إبداعية وتنمية القياداتإدارة االبتكار والتوجيه وحل المشاكل بص

 .هم في خلق ثقافة أقوى من حيث المخاطرةجديدة تسعلى بناء مهارات وأوجه سلوك 

لى تنفيذ المعرفة الجديدة وفهم النقاط التي توجد فيها العقبات  قدرته عإلى تنمية الصندوق ويحتاج -54

وكجزء من جدول أعمال االبتكار األعم، ومن خالل عملية تشاورية مع . واستنباط الطرق للتغلب عليها

 على تحسين فهم ما يمنع الموظفين من استخدام المعرفة الجديدة الصندوق، سيعمل الصندوقموظفي 

 .الصندوقعرفة في عمليات وتعميم مشروعات الم
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سيعمل مع دائرة إدارة و بتيسير تنفيذ جدول أعمال االبتكار إدارة المعرفةوية تيجسترااالسيقوم مكتب و -55

 :البرامج والشركاء الخارجيين على ما يلي

شراكات لدعم االبتكار على الصعيدين اإلقليمي التعاون وترتيبات الجرد ما يوجد حالياً من  •

من قبيل الشراكة مع المعهد (مستفادة من تلك الترتيبات الدروس ال  إلىضافةباإل، والعالمي

 ؛)الدولي لبحوث السياسات الزراعية
تحديد الشركاء المحتملين لدعم االبتكار بين الوكاالت اإلنمائية والوكاالت الحكومية  •

اع ، وفي القطوالمؤسسات الخاصة ومؤسسات البحوث والرابطات التي تمثل فقراء الريف

 ؛الخاص
تحديد المجاالت التي يمكن فيها تنمية الشراكات مع الشركاء العالميين من قبيل سوق االبتكار  •

 ؛التابع للبنك الدولي
تجريب ترتيبات التعاون المبتكرة مع المؤسسات الخيرية الخاصة والقطاع الخاص وغير  •

لى إقامة الشراكات في توثيق الدروس المستفادة من ترتيبات التعاون هذه للمساعدة ع. ذلك

 .المستقبل
وستعطى األولوية العامة لدعم االبتكار الذي . وسيجري تمويل جدول أعمال االبتكار من مصادر مختلفة -56

ـّـل  . الصندوققدرات ينفذ في شراكة مع المؤسسات والوكاالت التي تأتي بمهارات ومعارف تكمـ

 بحوث جديدة تهدف إلى وضع حلول جديدة لمجموعة وسيستخدم برنامج المنح العالمية واإلقليمية إلطالق

 الالزم لتوليد األفكار من "رأس المال األولي"وسيتم توفير  .التحديات المنتقاة على النحو الوارد أعاله

وستصب األفكار الواعدة المولدة في . مبادرة تعميم االبتكارالمخصصة في إطار  المتبقيةموارد ال خالل

أفق زمني أبعد أو التي لها /ويمكن للنماذج األولية المبتكرة المستقلة و. طاقهاالمنح وسيجري توسيع ن

 .مدى أن تستفيد من المنح الصغيرة أو األموال التكميلية

  وما بعده 2011ية إدارة المعرفة واالبتكار في عام تيجاستراتنفيذ  – خامساً

 خالل السنوات الثالث الماضية بناء كاردارة المعرفة واالبتإلية الصندوق تيجاستراتم من خالل تنفيذ  -57

وقد كان للموظفين في المقر وفي المكاتب القطرية .  اإلدارة العليا والمتوسطةتحت قيادةقاعدة متينة 

 إدارة المعرفة بإدراج األنشطة المتصلة بوقاموا إدارة المعرفةستراتيجية ادورهم الشديد األهمية في تنفيذ 

 . وبرامجه اإلقليمية والقطريةقالصندوونواتجها في عمليات 

ونتيجة لذلك، .  من خالل التعامل مع الشركاءأثره بتعزيز قام الصندوق، إلى زيادة قدرتهوباإلضافة  -58

 مع المنظمات العالمية المستندة إلى المعرفة من ي نطاق التوعية المؤسسية وتشاركه فتوسع الصندوق

 والبنك الدولي والشركاء ومنظمة األغذية والزراعةولية قبيل الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الد

ومصرف في أفريقيا والتحالف من أجل ثورة خضراء   مصرف التنمية األفريقياإلقليميين من قبيل

 .بحوث التنميةل الدوليمركز الالتنمية اآلسيوي و
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رف محددة من برامج الصندوق القطرية بصورة متزايدة تزويدهم بمعامن مديري المقترضون طلب وي -59

كيفية  تستند إلى خبراته المتراكمة خالل ثالثين عاماً من العمليات، وتبيان  واستحداث ابتكاراتالصندوق

 .توسيع نطاق هذه العمليات وتطبيقها في بلدان مختلفة

أن الصندوق يخطط لتعزيز دوره في تبادل المعرفة إلى  2015- 2011للفترة ستراتيجي اال اإلطار ويشير -60

تطوير منتجات معرفية وأدوات للتعلم وبتعزيز التعاون فيما بين دول األعضاء باستخدام خبراته لبين ال

 مع وتقاسمهافي البلدان المتوسطة الدخل  التقاط التجارب الناجحة أيضا يتطلب ذلكسو. بلدان الجنوب

 .البلدان المنخفضة الدخل

 في إدارة المعرفة تقدماً كبيراً في إدماج قالصندو، حقق على امتداد ثالث سنواتتنفيذ الوخالل فترة  -61

ستراتيجية االعملياته وخصوصاً في المراحل األساسية من دورة المشروعات من قبيل برامج الفرص 

 الصندوققام و. القطرية المستندة إلى النتائج، وتصميم المشروعات واإلشراف، وإنجاز المشروعات

أما األمر الذي يشكل تحدياً فهو .  في البرامج القطريةعلمتقاسم المعرفة والتبتحسين ممارسات أيضاً 

ويمكن أن تساعد  تتسم بالكفاءةلتقييم ورصد المشروعات ووضع نظم تحسين االلتقاط المنهجي للمعرفة 

 . من تنفيذ مشروعات وبرامج أفضلعلى التقاط وتوليد المعرفة التي تمكن الصندوق

 والترويج له داخل البلدان تقاسم المعرفةسين قدرته على تيسير  أن يستثمر بغية تحالصندوقويتعين على  -62

ويمثل العمل الجاري لتكرار . والحكومات وفيما بينها وفيما بين المزارعين من بلدان ومناطق مختلفة

وأفريقيا الشرقية والجنوبية خطوة للتقدم في والمحيط الهادي آسيا إقليمي  وتوسيع نطاقها في التعلمسبل 

 .الصحيحاالتجاه 

فإن الصندوق، وكما ورد أعاله، سيقوم مع شركائه  االبتكار في المنظمة ككل، بجدول أعمالوفيما يتعلق  -63

 وسيزيد. على زيادة جهوده خالل السنوات القادمة لتيسير المعرفة األحدث في مجاالت التحديات المختارة

 األهمية التي يعلقها على تصميم وسيعطيها نفستقاسم المعرفة التعلم وعلى أنشطة  تركيزه الصندوق

تغيير طرق التفكير والثقافة في المنظمة وإعادة  في استثماراسيتطلب ذلك . جديدةالقروض والمنح ال

 بحاجة إلى تعزيز دورة التعلم من خالل الصندوقمن ذلك مثالً أن . النظر في طرق العمل الحالية

 التركيز في عمل شعبة ويتعين تحويل . المشروعاتلمعرفة الناتجة عن كامل دورةلاالستكشاف المنهجي 

إلى زيادة المشاركة في التعلم على السياسات والمشورة التقنية من استعراض تصميم المشروعات الجديدة 

 .األرض وتيسيره

 خالل السنوات الثالث دارة المعرفةإلية تيجاستراتنفيذ وأخيراً فقد كان التقدم أكثر من مرض في  -64

. وفر لدى المنظمة اآلن فهم أفضل لنقاط القوة فيها وهي تدرك ما تواجهه من تحدياتويت. الماضية

التي يملكها قيمة صول األحداً من أكثر اوهناك توافق في اآلراء على أن المعرفة في الصندوق تمثل و

 .بد من التقاطها وتقاسمها بصورة منهجية وال


