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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٢يوليه / متوز١١-٩جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني وسياسات املنافسة،         
  واستعراض القانون النموذجي، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  إدارة املعارف واملوارد البشرية من أجل اإلنفاذ الفعال لقوانني املنافسة    

  *كرة من إعداد أمانة األونكتادمذ    

  تنفيذي موجز    
تعد إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية من اجلوانب اهلامة لتحقيق الكفـاءة يف               

وكاالت املنافسة، فهما متكنان من اقتناء املوارد واستخدامها لتهيئة بيئـة ُتـستغل فيهـا               
فـسة باقتنـاء املعـارف وتبادهلـا        وتقوم وكاالت املنا  . املعارف واملوارد بكفاءة وفعالية   

. واستخدامها هبدف بناء القدرات البشرية واملؤسسية الالزمة لتنفيذ قوانني املنافسة بفعالية          
  . املعارف على محاية الذاكرة واالستمرارية املؤسسيتنيإدارةوتعمل 

  

__________ 

  .قُدِّمت هذه الوثيقة يف التاريخ املبني أعاله بسبب التأخر يف التجهيز  *  
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  مقدمة    
الـدعائم  "ه املعنون   يف تقرير ) األونكتاد(يعّرف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -١

 املسائل املتعلقة بإدارة املعارف     )١()TD/B/C.I/CLP/8" (اليت تقوم عليها وكالة فعالة للمنافسة     
فتلك الفعالية تعتمد   . واملوارد البشرية على أهنا من أركان حتقيق الفعالية يف وكاالت املنافسة          

 املتعلقة بـاملوارد البـشرية      ئفوظاويؤثر تصميم ال  . على االستخدام املالئم للموارد الداخلية    
وغري ذلك من قدرات تلك الوكاالت يف فعالية ما تتخذه من قـرارات ويف قـدرهتا علـى                

وتتمثل مصادر املعلومات هلذه الورقة يف ردود الدول األعـضاء علـى            . االضطالع بواليتها 
تابـات  طلب األونكتاد للمعلومات، والعمل الذي اضطلعت به شبكة املنافسة الدوليـة، وك  

، وال سيما العمل اهلام الذي قام به كل من كريس هارمـان وسـيو               املمارسني األكادمييني 
  .بريالد يف هذا اجملال

  التعاريف واألهداف: إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية  -أوالً  

  التعاريف  -ألف  

  إدارة املعارف  -١  
رف هـي اقتنـاء املـوارد        املعـا  إدارةفـإن   "،  )٢()٢٠٠٧( هلارمان وبريالد    وفقاً  -٢

واستخدامها هبدف هتيئة بيئة يتاح لألفراد فيها االطالع على املعلومات وحيازهتـا وتبادهلـا              
واستخدامها من أجل تطوير معارفهم، حيث جيري تشجيعهم على تطبيق معارفهم ملـصلحة         

  . "املنظمة ومتكينهم من ذلك
يف اً  صصات الـذي يعـد ضـروري      النهج املتعدد التخ  "يربز التعريف الوارد أعاله       -٣

وهو يشدد على أن اإلدارة الناجحة للمعارف هي أكرب من          . املنظمات امللتزمة بإدارة املعارف   
 - أي هتيئة بيئـة تنظيميـة       -فال بد هلا من بناء ثقافة       . جمرد تطبيق تكنولوجيا ونظم جديدة    

  ."لصاحل املنظمةيف تطبيق معارفهم اً يكون فيها أصحاب املهارة املعرفية راغبني حق

  إدارة املوارد البشرية  -٢  
يعّرف هارمان وبريالد إدارة املوارد البشرية على أهنا فرع املعرفة اإلداريـة املعـين                -٤

وتشتمل إدارة املوارد البشرية   . بتعيني املوظفني وتطوير قدراهتم لتزداد قيمتهم بالنسبة للمنظمة       
__________ 

 . خالل الدورة احلادية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويلTD/B/C.I/CLP/8قدمت الوثيقة  )١(
)٢( Harman C and Brelade S (2007). Managing human resources in the knowledge economy. United 

Nations Seventh Global Forum on Reinventing Government. June. 
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 ختطيط االحتياجات من املوظفني واستقدامهم؛      )ب(إجراء حتليل الوظائف؛    ) أ: ( ما يلي  على
حتديد األجـور واملرتبـات      )  ه(التوجيه والتدريب؛   ) د(اختيار أفضل األفراد للوظيفة؛      )ج(

 ؛تسوية املنازعات ) ح (؛ييم األداء تق) ز(توفري االستحقاقات واحلوافز؛    ) و(وتنظيم شؤوهنا؛   
  . التواصل مع كل املوظفني على املستويات كافة )ط(
أصحاب املهارة  "وتناقش هذه الورقة كيفية قيام إدارة املوارد البشرية بتنظيم شؤون             -٥

أول مرة على   ) ١٩٥٩( دروكر   قد عرفه " صاحب املهارة املعرفية  "وكان مصطلح   ". املعرفية
باستخدام املعلومات أو الذي يطور املعارف ويستخدمها يف        اً  الشخص الذي يعمل أساس   "أنه  

مـن بـني    ويعد أصحاب املهارة املعرفية يف القوة العاملة يف عصرنا احلايل           . )٣("مكان العمل 
صرف والتواصل يف سـياق     للت  استغالل املعارف  التقدير لقدرهتم على  ب الذين حيظون األفراد  

 ما ينهضون بالفهم العام للموضوع من خـالل التحليـل           فهم كثرياً . جمال موضوعي حمدد  
ويستخدمون املهارات البحثية لتعريـف املـشاكل   . هادفو  التطوير على حن   أو/والتصميم و 

 خرباهتم وبصريهتم،   معتمدين يف ذلك على   ويعملون على حل تلك املشاكل،      . وحتديد البدائل 
  .يف جهد يرمي إىل التأثري على القرارات واألولويات واالستراتيجيات املؤسسية

فيات أكادميية وخربات جيـدة،  ويعد غالبية أصحاب املهارة املعرفية موظفني ذوي خل      -٦
ومن بينهم األطباء واحملامون واالقتـصاديون واحملللـون        ". مهنتهم التفكري "اً  ويعتربون أشخاص 

، "أصحاب املهارة املعرفية "فئة معظم املوظفني العاملني يف وكاالت املنافسة يف صنَّفوي. املاليون
إال أن .  لتزداد قيمتهم بالنسبة للمنظمـة وميكن إلدارة املوارد البشرية أن تطور قدرات املوظفني   

هذه الورقة ال تستبعد موظفي الدعم اآلخرين، الذين يقدمون مسامهات هامة يف تسيري وتنفيذ              
  .ال يتجزأ من عملية إدارة املعارفاً وهم يشكلون جزء. أعمال وكاالت املنافسة

  تصنيف إدارة املعارف   -باء  
عرفة وتبادهلا وتطبيقها داخل املنظمة من أجل حتقيق امليزة         ُتعىن إدارة املعارف بتطوير امل      -٧

وذهب البعض إىل أن املعرفة تعتمد على النـاس، وأن أنـشطة إدارة             . التنافسية واحلفاظ عليها  
املوارد البشرية مثل االستقدام واالختيار، والتدريب وتطوير القدرات، وإدارة األداء، واألجـور     

  . علم، كلها أمور بالغة األمهية إلدارة املعارف داخل املنظماتواملكافآت، وبناء ثقافة الت
ويف هـذا   . تقسيمها ملعارف صرحية وضـمنية    اً  ومن أكثر تصنيفات املعارف شيوع      -٨

التصنيف، تعد املعارف الصرحية رمسية وموضوعية، وميكن التعبري عنها بالكلمات واألرقـام            
السبل الرمسية واملنهجية يف شـكل بيانـات        ومن مث ميكن نقلها عرب      . واملواصفات دون لبس  

أما املعارف الضمنية، يف املقابل، فهي ذاتيـة        . وقواعد وإجراءات رمسية، وهي سهلة التدوين     
وظرفية ومرتبطة بشكل وثيق خبربات صاحبها، مما جيعلها صعبة التشكيل والتوثيق والنقل إىل             

__________ 

)٣( Drucker P. (1996). Landmarks of Tomorrow. Transaction Publishers. 
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 واملعتقدات واملهارات الشخـصية،     ومن أمثلة املعارف الضمنية البصرية واحلدس،     . اآلخرين
وهي تتمثل يف قدرة الناس علـى معرفـة         . )٤(واالعتماد على اخلربة يف حل املشاكل املعقدة      

كيفية استخدام املعلومات الصرحية مثل الوثائق والربط بينها وتفـسريها، وكيفيـة اختـاذ              
. العناصر داخل تلك البيئة   إجراءات فعالة يف االستجابة للبيئة اليت تعمل فيها الوكالة وخمتلف           

 مثل التوجيه واإلرشاد، ومن خالل أنشطة    سياقات عالقاتية وميكن تبادل املعارف الضمنية يف      
التدريب الداخلي، حيث يتم تشجيع املوظفني ذوي اخلربة على تبادل خرباهتم مع زمالئهـم              

  .اآلخرين
 فاملعارف الفردية هي    .تصنيف املعارف على أهنا معارف فردية ومجاعية      اً  وميكن أيض   -٩

على سبيل املثال، أثناء سري العمل، ميكن لفرد ما       . )٥(املعارف الكامنة يف عقل الفرد مبنظمة ما      
أن يضطلع مبهمة تنظيمية جديدة، أو حىت مهمة اعتيادية، ولكن بأسلوب جديد رمبا يـسفر               

ملوظفني اآلخرين،  وإن مل يتم تبادل تلك املعارف مع ا       . عن نفس النتائج أو عن نتائج أفضل      
لن يكون بإمكان املنظمة أن تضاعف قيمة تلك اخلربات أو تستفيد منها، وميكن أن تـضيع                

أما يف حال تبادل تلك املعارف الفردية مـع         . بشكل هنائي عندما يغادر ذلك الفرد املنظمة      
  .املوظفني اآلخرين، فإهنا تصبح معارف مجاعية

 املعارف اليت تشترك يف إدراكها جمموعة من أفراد ومن مث، فإن املعارف اجلماعية هي  -١٠
وتشمل املبادئ التنظيمية، واإلجراءات االعتيادية، واملمارسات، ودرجة مـن         . )٦(منظمة ما 

وتتـسم  . التوافق على مستوى املنظمة بشأن اخلربات السابقة واألهداف واملهـام والنتـائج     
وال تتأثر  اً  الستراتيجي، كما أهنا أقل تذبذب    املعارف اجلماعية بقدر أكرب من التأمني والطابع ا       
  . )٧(بسهولة بتبديل املوظفني مقارنة باملعارف الفردية

وتعمل املمارسات التعاونية لتبادل املعارف يف وكاالت املنافسة على تيسري التفاعل             -١١
عة أكـرب   بني معارف العديد من األفراد، ومن مث اختبارها وإثرائها وإعادة تعريفها لبناء جممو            

  .من املعارف اجلماعية اليت ميكن االحتفاظ هبا يف الذاكرة املؤسسية للمنظمة
  : وتعد إدارة املعارف مهمة لفهم ما يلي  -١٢

  ما متتلكه املنظمة من معارف؛  )أ(  
يف عقل خبري حمدد، أو يف إدارة معينة، أو يف ملفات              مثالً -مكان املعارف     )ب(  

  إىل غري ذلك؛قدمية، أو لدى فريق بعينه، 
__________ 

)٤( Edvardsson I (2003). Knowledge management and creative HRM. Occasional paper 14. 
Department of Human Resource Management. University of Strathclyde. 

)٥( Chua A (2002). Taxonomy of organizational knowledge. Singapore Management Review. 24 (2): 
69–76. 

 .املرجع نفسه )٦(
 .املرجع نفسه )٧(
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 تلك املعارف، يف عقول اخلرباء أو يف شـكل ورقـي أو يف              حفظشكل    )ج(  
  مذكرات، إىل غري ذلك؛

كيفية نقل تلك املعارف على النحو األمثل إىل األفراد املعنيني لالسـتفادة              )د(  
  منها وكفالة عدم ضياعها؛

ملنظمة مقابل احتياجاهتـا،  احلاجة إىل التقييم املنهجي للخربة الفنية الفعلية لدى ا    ) ه(  
  .عن طريق التعيني أو تشجيع توليد معارف حمددة داخل املنظمة لذلك، مثالًاً والعمل وفق

من األصول، اً فعلي ألهنا تركز على املعرفة باعتبارها أصالًاً مفيداً وتعد إدارة املعارف أمر  -١٣
لديها مـن     محاية واستغالل ما   وبذلك متكن املنظمة من حتسني    . غري ملموس اً  ال باعتبارها شيئ  

  .معارف، والنهوض جبهودها لتطوير املعارف، وتركيز تلك اجلهود لتوائم احتياجاهتا
مساعدة املنظمات على التعلم من أخطائها      ) أ: (وبالتايل، حتقق إدارة املعارف ما يلي       -١٤

مـن أصـول    مساعدة املنظمات على حتسني استغالل ما لديها        ) ب(وجناحاهتا يف املاضي؛    
معرفية عن طريق إعادة توزيعها يف اجملاالت املفيدة للمنظمة، على سبيل املثـال، اسـتخدام               

تشجيع التركيز يف األجل الطويل على      ) ج(معارف إدارة ما لتحسني أو دعم إدارة أخرى؛         
النـهوض بقـدرة     )د(تنمية الكفاءات واملهارات الصحيحة والتخلص من املعارف القدمية؛         

النهوض بقدرة املنظمة على محاية ما لديها من معارف وقـدرات   ) ه(على االبتكار؛ املنظمة  
  .رئيسية من الضياع أو التقليد

وتعمل اإلدارة الفعالة للمعارف على حتقيق أهداف املنظمة من خالل هيكلة احملتوى              -١٥
وتدوينـها  توليـد املعـارف     ) أ: (وهي تراعي . فيما يتعلق باألفراد والتكنولوجيا واملعارف    

تبادل املعارف باعتبار ذلك من سبل تشجيع الـتعلم واالبتكـار؛           ) ب(وختزينها ونشرها؛   
  .األدوات التكنولوجية وثقافة املنظمة وإجراءاهتا االعتيادية )ج(

بينما ينظم قطاع الشركات استراتيجياته يف جمال إدارة املعـارف حـول زيـادة              و  -١٦
ف النهائي لوكاالت املنافسة الناشئة يتمثـل يف جعـل   اإلنتاجية وخفض التكاليف، فإن اهلد   

ومن املهم لتلك الوكاالت أن تضع مبادئها التوجيهية، مثـل   . األسواق مراعية ملصاحل الفقراء   
رفاه املستهلك، وتوفري السلع واخلدمات للجميع، وحتسني إجناز املهام الرقابية، من بني أمور             

عارف، تكون املبـادئ التوجيهيـة مـستندة إىل         وعند وضع استراتيجيات إدارة امل    . أخرى
  .تشريعات املنافسة وملتزمة هبا

سـتقدام أصـحاب املهـارة املعرفيـة        ال صعوباتوتواجه وكاالت املنافسة الناشئة       -١٧
وحتتاج تلك الوكاالت إىل أصحاب مهارة معرفية متخصصني مثل االقتـصاديني           . واستبقائهم

عـن    ناعي واالقتصاد القياسي والتنظيم االقتصادي، فضالً     ذوي املعرفة يف جماالت التنظيم الص     
كما حتتـاج   .  القضايا معاجلةمن أجل   اً  احملامني واخلرباء املؤهلني يف جمايل االقتصاد والقانون مع       

تلك الوكاالت إىل مهارات يف صياغة اللوائح، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتطبيق، واستمارات            
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توفر املعرفة يف جماالت التحقيقات والتعامل      اً  ومن املهم أيض  . ع الوثائق اإلخطار وغريها من أنوا   
وهناك حاجة إىل إدارة شؤون أصحاب املهارة املعرفية        . مع القضايا وتصميم وسائل االنتصاف    

  .على حنو فعال، من أجل اإلبقاء على املعرفة وتبادهلا داخل وكاالت املنافسة الناشئة

  ريةإدارة املوارد البش  -جيم  
 التنظيمية اليت تتناول املسائل املتعلقة بـاألفراد مثـل          الوظيفةإدارة املوارد البشرية هي       -١٨

األجر، والتعيني، وإدارة األداء، وتطوير قدرات املنظمة، والسالمة، والصحة، واالستحقاقات،          
 من خالهلـا  وهي العملية اليت ُيمنح. وحتفيز املوظفني، والتواصل، والشؤون اإلدارية، والتدريب   
  . العمل واملوظفصاحباألفراد وضعهم الصحيح يف املنظمة لتحقيق املنفعة املتبادلة ل

ومن أجل حتقيق ذلك . وهتدف وكاالت املنافسة إىل تنظيم السوق ملصلحة املستهلك  -١٩
اهلدف، يتعني تكييف أنظمة إدارة املوارد البشرية لكفالة متتع املوظفني باحلافز القوي للعمـل      

وتشكل برامج . نحهم فرصة استخدام إمكاناهتم ومواهبهم لتحسني إجناز اخلدمات للعمالءوم
يف هذه العمليـة، وكـذلك تـوفر        اً  أساسياً  وظفني أمر اخلاصة بامل حتسني املهارات والتعلم    

  .جمموعات تنافسية للعناصر املكونة لألجر، هبدف التقليل من تبديل املوظفني إىل احلد األدىن
إلدارة األفـراد وكـذلك       وشامالًاً  استراتيجياً  هنجاً   إدارة املوارد البشرية أيض    ومتثل  -٢٠

 املوارد البشرية عن األدوار التقليدية املتعلقة باألفراد        وظائفوتبتعد  . ثقافة مكان العمل وبيئته   
 اليت تتزايد االسـتعانة مبـصادر خارجيـة يف      لوظائفوالشؤون اإلدارية واملعامالت، وهي ا    

زيادة القيمة املـضافة لالسـتخدام      اً  وينتظر من إدارة املوارد البشرية حالي     . )٨(ع هبا االضطال
االستراتيجي للموظفني، ووضع برامج للموظفني تؤثر على املؤسسة املعنية بأسـاليب قابلـة       

  .للقياس
حنو "تتحرك التوجهات احلالية جملال إدارة املوارد البشرية        حسب هارمان وبريالد،    و  -٢١

 وحتـاول   ... ات اليت حتترم احتياجات أصحاب املهارة املعرفية كأفراد، وتعترف هبا         السياس
إدارة املوارد البشرية تلبية توقعات أصحاب املهارة املعرفية من خالل السياسات املوضـوعة             

 مثل برامج العمل املرنة، من خالل العمل بنشاط على          ‘خيارات أسلوب احلياة  ‘لتيسري خمتلف   
  ."نظمة ودعم املشاركة واحترام التنوعصياغة قيم امل

 ثقافـة   نـشر  يفسيتجسد" النجاح يف وكاالت املنافسة يقول هارمان وبريالد إن     و  -٢٢
تنظيمية مرنة، وتركز على جتميع املـوارد       اً  تدعم تبادل املعارف واملعلومات، وُتنشئ حدود     

 على سبيل املثـال     فقد أُقر . "بأسلوب خالق من أجل حتقيق نتائج على الصعيد االجتماعي        
وميكن الرتفاع معدل   . باحلاجة إىل استخدام التحليل االقتصادي من أجل حل قضايا املنافسة         

__________ 

على سبيل املثال، تستعني العديد من الشركات املتعددة اجلنسيات مبصادر خارجيـة لالضـطالع مبهـام                 )٨(
 .لشؤون اإلدارية للموظفنياملرتبات وا
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، مثالً(تبديل املوظفني ووجود صعوبات يف جذب األفراد املؤهلني أن حيد من توفر املعارف              
ألن تـصمم   فهناك حاجة   . )٩()استخدام علم االقتصاد واالقتصاد القياسي يف قضايا املنافسة       

إدارة املوارد البشرية هياكل تيسر إمكانية احلصول على املعارف وتبادهلا، وكذلك االحتفاظ            
  .هبا يف الوكالة

  أهداف ومزايا االستراتيجيات املشتركة يف إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية  -دال  
 حتقيق غايـات    تعد إدارة املعارف عملية تعلم واستعراض لإلجراءات القائمة هبدف          -٢٣

سـيما   ومن بني التحديات اليت تواجهها وكاالت املنافسة الناشـئة، وال         . وأهداف املنظمة 
الوكاالت يف البلدان النامية، وضع عمليات مشتركة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البـشرية             

ري ذلك من األدوار، هبـدف      وتعهدها واستخدامها من أجل النهوض بدورها يف اإلدارة وغ        
  . العامة والسياساتالتشريعيف جمايل والياهتا  جنازإ

. ويعمل الباحثون على دراسة املسائل املتعلقة بإدارة املعارف منذ أكثر من عقـدين              -٢٤
 استراتيجيات إدارة املعارف اليت تضم مسائل تتراوح بني التقدير          )١٠(ويبني كوليسون وبارسل  

ملعلومات واالتصاالت، هبدف حتسني االتصال     املتعدد الثقافات واستخدام أدوات تكنولوجيا ا     
الداخلي واخلارجي، وتبادل املعلومات، وأنظمة التعاون والتواصل، وتبادل مواصفات مالك          

ويدخل يف اختصاص كل منظمة حتديد أنواع االستراتيجيات اليت         . املوظفني، وإدارة املواهب  
لبشرية من أجل إنفاذ واليات الوكاالت      يتعني تفعيلها يف جمايل إدارة املعارف وإدارة املوارد ا        

وتنفيذها على حنو فعال، وسيعتمد ذلك على ثقافتها يف جمال األعمال، وبيئتها التـشغيلية،              
  .  الواليات وحتقيق األهدافإلجناز عتمدةوأنظمتها امل

ومثة حاجة الستراتيجيات مشتركة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية يف وكاالت             -٢٥
تبـادل   )ج(اجملاملـة؛   ) ب(تبادل املعلومات داخل الوكاالت؛     ) أ: (تشجيعافسة من أجل    املن

ومن بني القيود اليت تواجهها العديد من تلك        . املعلومات السرية مع وكاالت املنافسة األخرى     
الوكاالت، فيما يتعلق بتبادل املعلومات يف إطار اعتبارات اجملاملـة، مـدى إمكانيـة تبـادل      

. ات طابع سري عن قضايا حمددة من دون اإلضرار باملصاحل املتعلقـة باألعمـال             معلومات ذ 
  .ويعوق ذلك تنفيذ األحكام املتعلقة باملنافسة يف إطار اجلماعات االقتصادية اإلقليمية

وتؤدي القيود على تبادل املعلومات وتدفقها داخل وكاالت املنافـسة وفيمـا بـني                -٢٦
وتعمل االستراتيجيات املشتركة   . ن اإلنفاذ الفعال لقوانني املنافسة    الوكاالت املختلفة إىل احلد م    

تدفقات املعلومات داخل تلك    ل الظروف الالزمة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية على هتيئة        
__________ 

، واليت  "استخدام التحليل االقتصادي يف حاالت املنافسة     : " املعنونة TD/B/C.I/CLP/4انظر وثيقة األونكتاد     )٩(
 .قدمت خالل الدورة العاشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل

)١٠( Collison C and Parcell G (2001). Learning to Fly: Practical Lessons from One of the World’s 
Leading Knowledge Companies. Capstone. Oxford. 
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 من أجل دعم اإلنفـاذ الفعـال    وحتسني هذه التدفقات  الوكاالت وفيما بني أصحاب املصلحة    
  .ةلقوانني وسياسات املنافس

ويتعني أن تستهدف االستراتيجيات املشتركة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية            -٢٧
يعتـرب ذلـك    ) أ: (يف وكاالت املنافسة التأثري على صنع السياسات، وذلك للسببني التاليني         

للتأثري على السياسات اليت تشجع املنافسة ورفاه املستهلك يف بلدان ومنـاطق تلـك                سبيالً
  . يؤدي ذلك إىل فهم عمل وكاالت املنافسة، ألغراض دعم امليزانية) ب(ت؛ الوكاال
ومن األهداف األخرى لالستراتيجيات املشتركة إلدارة املعـارف وإدارة املـوارد             -٢٨

. لتنافسية الـسوق  اً  البشرية يف وكاالت املنافسة التأثري على سياسات األعمال التجارية دعم         
يات بناء القدرات داخل الوكاالت من أجل التعريف مبزايـا          ويتعني أن تستهدف االستراتيج   

ويتعني كذلك أن توجد تلـك االسـتراتيجيات   . املنافسة والدعوة لفهمها يف دوائر األعمال 
سبل ووسائل املشاركة مع دوائر األعمال للتوصل إىل تفاهم بشأن دور قـوانني املنافـسة               

   .واملؤسسات املعنية هبا يف محاية بيئة األعمال
وينبغي أن متثل االستراتيجيات املشتركة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية أولوية             -٢٩

وسـتوجد تلـك    . لوكاالت املنافسة الناشئة واحملدودة اإلمكانـات يف البلـدان الناميـة          
. االستراتيجيات ثقافة للمنظمة تتسم حبرية تدفق املعلومات والتماسك والعمـل اجلمـاعي           

  .وكاالت املنافسة الناشئة من االضطالع بوالياهتا بكفاءةوبذلك تتمكن 

التحديات املشتركة اليت تواجه فعالية إدارة املعـارف وإدارة املـوارد             -ثانياً  
  البشرية يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة

  استقدام املوظفني واستبقاؤهم  -ألف  
مكانات يف البلدان الناميـة     تواجه العديد من وكاالت املنافسة الناشئة واحملدودة اإل         -٣٠

. حتديات يف استقدام املوظفني ذوي املؤهالت الرفيعة واستبقائهم بسبب قيود تتعلق بامليزانية           
غـري  وحتتاج العديد من وكاالت املنافسة الناشئة إىل موظفني ذوي مؤهالت رفيعة ولكنها             

 فهي حتفـز موظفيهـا      ومن مث .  فيما يتعلق باملرتبات    التنافس مع القطاع اخلاص    قادرة على 
وتستبقيهم بوسائل حتفيز أخرى مثل التدريب الرفيع املستوى وفرص املـشاركة يف العمـل              

وميكن للتدريب  . األكادميي وإمكانية ممتازة لتحقيق التوازن بني احلياة العملية واحلياة اخلاصة         
 ن تكون مكمالًيف جماالت مثل إدارة املشاريع، واإلجراءات واالتصاالت، وأساليب الدعوة، أ

للخلفية التعليمية األكادميية للمحامني واالقتصاديني الذين يهيمنـون علـى العديـد مـن              
  .)١١(الوكاالت

__________ 

 .TD/B/C.I/CLP/8انظر وثيقة األونكتاد  )١١(
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فاالسـتقاللية  . أن تتمتع باالستقاللية اإلدارية   اً  وحتتاج وكاالت املنافسة الناشئة أيض      -٣١
 وعرض مرتبـات    تتيح للوكالة التنافس مع القطاع اخلاص يف احلصول على أفضل املواهب،          

  .)١٢(ومزايا تنافسية، وجتنب شروط التوظيف اخلاصة باخلدمة املدنية
وهناك حاجة إىل قيام إدارة املوارد البشرية يف وكاالت املنافـسة بوضـع بـرامج                 -٣٢

وقبل الشروع يف هذا الربنامج، يتعني طرح السؤال        . لالحتفاظ مبا لدى املوظفني من معارف     
فـأي منظمـة حتتـاج إىل       " الرئيسية اليت يلزم أن حتميها املنظمة ؟      ما هي املعارف    : "التايل

وإن مل يكن لدى املنظمـة اسـتراتيجية إلدارة        . استراتيجية إلدارة املعارف تتناول هذا األمر     
  :املعارف، فيتعني تقييم ما يلي

  ما هي اجملاالت املعرفية البالغة األمهية لنجاح املنظمة يف املستقبل؟  )أ(  
  بني تلك اجملاالت، ما هو اجملال ذو القيمة األعلى؟ومن   )ب(  
  للضياع من خالل خسارة املوظفني وتبديلهم؟ اً وأي تلك اجملاالت أكثر تعرض  )ج(  
ميكن  وأي تلك اجملاالت يسهل االستعاضة عنه يف حال خسارته، وأيها ال            )د(  

  االستعاضة عنه؟
تبقاء املعارف على اجملاالت املعرفية     ويلزم تركيز جهود وكاالت املنافسة يف جمال اس         -٣٣

خلطر الضياع بسبب ارتفاع معـدل تبـديل        اً  األصعب يف االستعاضة عنها وأكثرها تعرض     
لذلك مبساعدة  اً  ومن املهم التحديد الدقيق ملا لدى الفرد من معارف وتصنيفها وفق          . املوظفني

نظـام يـستخدم    وميكن تدوين تلك املعارف عـن طريـق         . الفرد ومبدخالت من الزمالء   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو نظام يدوي لتخزين املعارف ونشرها وإتاحـة إعـادة           

وبالنـسبة لوكـاالت   . ويتعني أن تدير تلك األنظمة الذاكرة املؤسسية للمنظمة . استخدامها
ومات املنافسة ذات اإلمكانيات املالية القوية، يعد االستثمار يف نظام يستخدم تكنولوجيا املعل           

أما الوكاالت الـيت    . بالغ األمهية اً  واالتصاالت لتخزين املعارف وإتاحة إعادة استخدامها أمر      
متلك قدرات مالية قوية، فيمكنها استخدام قواعد بيانات بسيطة إلدارة املعارف وتبادهلا،             ال

  .تمثل تعهد سجالت مكتوبة خبط اليد وجتهيز مراكز للوثائق واالستفادة من شبكة اإلنترن

__________ 

 ".استقالل السلطات املعنية باملنافسة ومساءلتها: "، املعنونةTD/B/COM.2/CLP/67انظر وثيقة األونكتاد  )١٢(
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   أمثلة خمتارة ألنظمة االحتفاظ باملعارف وتبادهلا-١اإلطار 

يوجد لدى كل من جلنة املمارسات التجارية املشروعة يف مجهورية كوريا وجلنـة               
املنافسة يف جنوب أفريقيا أنظمة إلدارة املعارف تستند إىل تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات            

ويف حالة جلنة املمارسـات     . يمها ومراكمتها وتبادهلا  وتدعم عمليات تسجيل املعارف وتقي    
التجارية املشروعة يف مجهورية كوريا، تتمثل مرحلة تقييم املعارف يف قيام اجمللس االستشاري   

ومن . إىل ما تتسم به من أمهية ومنفعة وابتكار       اً  األصغر بتقييم جودة املعارف املسجلة استناد     
بنظام إدارة املعـارف،    " خريطة املعرفة "سب الفئة على    مث تنظم املعارف املسجلة وتراكم ح     

وبالتايل يتمكن املوظفـون مـن      . وتعرف هذه العملية بتراكم املعرفة    . ويتم استكماهلا دورياً  
  .احلصول على ما حيتاجونه من املعارف املكتسبة

باإلضافة إىل ذلك، يكون للظروف اليت يغادر فيها املوظف أثر مباشر على قدرات               -٣٤
االحتفاظ باملعـارف   /ومن املهم إجراء مقابلة انتهاء اخلدمة     . املنظمة على االحتفاظ باملعارف   

ومـن  . هبدف استخالص املعارف، حيث ال يكفي تسليم املذكرات ألغراض االحتفاظ هبا          
ويتعني مساعدة من جترى معه     . املهم بدء املقابلة بتناول املواضيع اليت تتصدر أولويات املنظمة        

يف تلك املواضيع، حيث يـوفر هـذا        اً  ة على حتديد جماالت النجاح والتحديات عموم      املقابل
وُيسأل من جترى معه املقابلة أسئلة مـن        . التوجه أهم نقاط التعلم ويعد نقطة انطالق جيدة       

ما هـي املـآزق     "أو،  " ؟ما هي العوامل األساسية اليت جتعل هذا األمر ناجحاً        : "قبيل ما يلي  
ومن املهـم،   ". ذكر بعض األمور اليت جيب أن يكون خلفك على دراية هبا          أ"أو،  " الشائعة؟

أثناء حتدث من جترى معه املقابلة، وضع قائمة بتلك العوامل والبـدء يف االستفـسار عـن                 
  . التفاصيل واملشورة، وتسجيل الردود

يف  عملية مقابلة انتهاء اخلدمة اخلاصة بـإدارة املعـارف يف جلنـة املنافـسة               -٢اإلطار  
  أفريقيا جنوب

، جترى جلسات   هيف جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا، عندما يترك أحد املوظفني منصب            
مللفات القضايا اليت يتوالها، حيث يناقش املوظف تفاصيل القضية مع مديره وأعضاء " تسليم"

ـ           اً  ويعد ذلك جزء  . فريقه ي من عملية رمسية النتهاء اخلدمة فيما خيص إدارة املعـارف، وه
وهي تكمل عملية انتهاء اخلدمـة اخلاصـة        . مدرجة يف إطار سياسة انتهاء اخلدمة يف اللجنة       

وتوحد مقابلـة   . باملوارد البشرية، وينصب تركيزها على نقل املعلومات واملعارف فحسب        
انتهاء اخلدمة، اخلاصة بإدارة املعارف، األنشطة املتعلقة باملوظفني املغادرين، حيـث توجـد             

ددة للتفاعالت املتعلقة بنقل املعارف، وقائمة مرجعية بأنواع املعلومات املزمـع           متطلبات حم 
وجيري مقابلة انتـهاء اخلدمـة منـسق إدارة         . نقلها، وأسئلة موحدة تطرح يف تلك املقابلة      

وهي تكمل كذلك عملية اإلدارة اخلاصة بالُشعب، واالستعمال املستمر لنظام إدارة   . املعارف
  .الة نقل املعارف على حنو فعالاملعارف من أجل كف

  .تقرير مقدم من جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا  :املصدر
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  :عن ذلك، ومبوافقة من جترى معه املقابلة، من املمكن إجراء ما يلي وفضالً  -٣٥
  حتديد األنشطة ووقت حدوثها، ومعرفة كيفية تناوله لكل نشاط؛: حتليل يومياته  )أ(  
من هم األشخاص الـوارد ذكـرهم يف        : تصال اخلاصة به  مناقشة قائمة اال    )ب(  

  القائمة، وملاذا جيري التعامل معهم ومىت، وما هي الطريقة املثلى للتعامل معهم؟ 
ما هـي املـصادر الـيت       : الرجوع إىل خزانة ملفاته، وملفاته اإللكترونية       )ج(  

والربامج وجـداول  يستخدمها؟ ما هي الوثائق املرجعية له؟ ما هي جمموعات شرائح العرض            
الـدرج األسـفل     األشياء اليت حيتفظ هبا يف    البيانات، إىل غري ذلك، اليت يستعملها؟ ما هي         

  ؟)١٣(مبكتبه
وميكن . وظفني فحسب امل قلة من ويف بعض وكاالت املنافسة، تتركز املعارف لدى          -٣٦

أو أن تتعرض تلك الوكاالت للشلل بسهولة يف حال مغادرة املـوظفني بـسبب التقاعـد                
وتنطوي االستفادة من تلك املعارف على إقامة عالقات طيبة، وتشجيع املوظفني           . االستقالة

اً على مناقشة خرباهتم وتدريب املوظفني اآلخرين وتدوين املعلومات عن طريق تسجيلها يدوي           
أمهية بالغة  ب العالقات الطيبة    تسموت. أو من خالل أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

  .ول على املعارف الفرديةللحص
 القيـام    إىل  وكاالت املنافسة  حتتاج استبقاء املوظفني،     املتمثل يف  تحديوملواجهة ال   -٣٧

.  العمل يف القطاع العام لتحفيـز املـوظفني واسـتبقائهم          أصحاببأكثر مما يقوم به معظم      
اركة يف  ويشمل ذلك تطبيق استراتيجيات مثل التدريب الرفيع املستوى، وتوفري فرص املـش           

العمل األكادميي، واملرونة يف أوقات العمل وأماكنه، وتشجيع التوازن بني احليـاة العمليـة              
واحلياة اخلاصة، والعالوات، واملكافآت للموظفني األفضل أداء، والتقدير علـى األعمـال            

ويعترب العديد من أصحاب املهارة املعرفية أن احلصول على وقت للعمـل علـى              . )١٤(اهلامة
ع بناء املعارف أو حلضور مؤمترات، أو قضاء وقت يف مشاريع موضع اهتمامهم، يعد              مشاري

  .من عوامل التحفيز اليت ال تقل عن املكافآت املالية
 لكفالة فـرص    ل املوظفني هو أمر صحي    ومن جانب آخر، فوجود درجة معينة من تبدي         -٣٨

لى عالقات طيبـة مـع العـاملني        ومن املفيد احلفاظ ع   . التطوير والنمو للباقني ولتجنب الركود    
  .السابقني يف املنظمة، فقد يكون لديهم معلومات واتصاالت مفيدة ميكن للمنظمة االعتماد عليها

ومن اجلدير بالذكر أن بناء ثقافة تفاعلية وإجياد الوقت للمناقشات غري الرمسية بـني                -٣٩
ويـتعني أن   . ل املعـارف  املوظفني كعملية منتظمة يف إطار العمل يشكل أفضل السبل لتباد         

  .االستبقاء إضافة للعمليات املتواصلة لتبادل املعلومات/تشكل مقابالت انتهاء اخلدمة
__________ 

)١٣( Young T (2006). Implementing a knowledge retention strategy. Knowledge Management 
Review. November/December: 5–9. 

)١٤( ICN (2009). Seminar on competition agency effectiveness. Summary report. January . 
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  تبادل املعارف  -باء  
تفيد العديد من وكاالت املنافسة الناشئة بانعدام ثقافة تبادل املعارف، حيث ينحـو               -٤٠

بناء ثقافة تبادل املعارف من أجـل       فهناك حاجة إىل    . األفراد إىل االحتفاظ باملعرفة ألنفسهم    
وُيعىن جمال إدارة   . زيادة القيمة املضافة للموظفني يف وكاالت املنافسة وغريها من املؤسسات         

املعارف بوضع وإدارة العمليات هبدف إيصال املعرفة السليمة إىل املعنـيني هبـا يف الوقـت                
فالبشر، ال التكنولوجيا، هم . )١٥(للمعلومات هبدف حتسني أداء املنظمةاً املناسب، والعمل وفق

وميكـن  . املفتاح إلدارة املعارف، ألن التبادل والتعلم أنشطة اجتماعيـة ميارسـها البـشر            
للتكنولوجيا أن تسجل التوصيفات واملعلومات، ولكن البشر فقط هم من يستطيعون نقـل             

ا بفعاليـة إىل  ومن أجل كفالة أال يقتصر األمر على تبادل املمارسات بل نقلـه          . املمارسات
املوظفني اآلخرين يف وكاالت املنافسة، يتعني إقامة التواصل بني املوظفني وإتاحة الفرصة هلم             

وعندما يبـدأ املوظفـون يف مـساعدة    . ضمنية وثرية و ما ميتلكون من معرفة متعمقة    لتبادل  
ء ثقافـة   وتبادل معارفهم، يصبح اجلهد دورة ذاتية االستدامة مما يسفر عن بنا          اً  بعضهم بعض 
  . تبادل املعارف

ويتعني على وكاالت املنافسة أن تنشئ هياكل مؤسسية تشجع تبـادل املعـارف               -٤١
بني اإلدارات ومنح املوظفني فرص االلتقاء بنظرائهم ومديريهم لتبادل املعلومات بـشأن         فيما

تديات  منوتشجيع روح العمل اجلماعيوتشكل أنشطة معتكفات املوظفني  . املنوطة هبم املهام  
ويؤدي ذلك إىل حتقيق التماسك فيما بني موظفي . لةجيدة لتبادل املعلومات عن أعمال الوكا

  .الوكالة وإىل تبادل املعارف
ويتعني على الوكاالت بناء ثقافة حيظى فيها التعلم من املمارسة اليوميـة بالتقـدير                -٤٢

صة للتعلم، وتوفري مـوارد     والتشجيع والدعم، عن طريق إتاحة الوقت واألماكن العامة واخلا        
، ومكافأة املشاركني يف تبادل املعلومـات       )مراكز املعلومات واجلامعات اإللكترونية   (التعلم  

  . ةوهناك حاجة إىل هتيئة السبل اليت تتيح تدفق املعلومات داخل الوكال. وأنشطة التعلم
ارسات اعتيادية  يوجد يف القطاع العام باململكة املتحدة مم      "حسب هارمان وبريالد    و  -٤٣

  :مصممة لتبادل املعارف واملعلومات، ومن بينها ما يلي
تنظيم منتديات للموظفني، حيث يلتقي املديرون بـاملوظفني ويوضـحون            )أ(  

  القرارات أو يعرضون السياسات واالستراتيجيات يف أجواء غري رمسية؛
  ؛ وظفني إلكترونياًوتعمم على مجيع املاً إصدار نشرات إلكترونية، حتّدث أسبوعي  )ب(  
  إصدار رسائل إخبارية وصحف تقليدية مطبوعة خاصة باملنظمة؛   )ج(  

__________ 

)١٥( O’Dell C and Hubert C (2011). Building a knowledge-sharing culture. Journal for Quality and 
Participation. July: 34. 
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تنظيم اجتماعات رمسية دورية مع ممثلي املوظفني على صـعيدي اإلدارات             )د(  
  واملنظمة ككل؛

  يف كل أرجاء املنظمة؛ اً إجراء إحاطات منتظمة ينقلها املديرون شفهي  ) ه(  
   حماضر االجتماعات وجداول األعمال عرب الشبكة الداخلية؛إتاحة االطالع على  )و(  
ن والزعماء السياسي / ملا يقدمه كبار املديرين    )١٦(إذاعة البث الصويت الرقمي     )ز(  

  ".من عروض وما يلقونه من كلمات
 التركيـز   نصبي"املمارسات املذكورة أعاله،    يالحظ هارمان وبريالد أنه باتباع      و  -٤٤

، وعلى هتيئة بيئة مفتوحة تتدفق      "املعرفة حسب احلاجة  "ُهج السرية وهنج    على االبتعاد عن النُ   
  ."فيها املعلومات حبرية

االستراتيجيات واألدوات املمكنة ملواجهة التحديات املتعلقة بـإدارة          -ثالثاً  
  املعارف وإدارة املوارد البشرية يف وكاالت املنافسة الناشئة

ارة املوارد البشرية؟ إن إدارة املوارد البشرية ينتظر        كيف إذن ترتبط إدارة املعارف بإد       -٤٥
منها زيادة القيمة املضافة لالستخدام االستراتيجي للموظفني؛ وباملثل، ينتظـر مـن بـرامج         

وذهب البعض إىل أن املعرفة تعتمد على       . املوظفني التأثري على املؤسسة بأساليب قابلة للقياس      
ارة املوارد البشرية، مثل االستقدام واالختيار، والتـدريب        الناس، وأن املسائل اليت تتناوهلا إد     

وتطوير القدرات، وإدارة األداء، واألجور واملكافآت، وبناء ثقافة التعلم، كلها أمور بالغـة             
  .)١٧(األمهية إلدارة املعارف داخل الشركات

ارد  إدارة املـو   الوظائف اليت تضطلع هبـا    وهناك حاجة إىل إدراج إدارة املعارف يف          -٤٦
البشرية مثل االستقدام واالختيار، والتدريب وتطوير القـدرات، وإدارة األداء، واملكافـآت           

  .والتقدير، وتدبري احلياة الوظيفية، وحتسني بيئة العمل

  عمليات االختيار  -ألف  
 إجراء املقابالت واالختيـار      عملييت خالل ، ينبغي  استقدام املوظفني واختيارهم   لدى  -٤٧

ويلزم طرح أسـئلة    . خبصوص كيفية اكتساهبم للمعرفة   لى سلوكيات األفراد    مجع الرباهني ع  
كيف ساعد املتقدم للوظيفة يف تطـوير قـدرات         ) أ: ( هاتني العمليتني، مثل    إطار جديدة يف 

ما هـي شـبكاته     ) ج(كيف يستكمل معارفه مبا يستجد من أمور؟         )ب(زمالئه أو فريقه؟    

__________ 

 . استعمال البث الصويت الرقمي لإلعالنات واالجتماعات التنظيمية يف املنظمات الكربىيع حالياًيش )١٦(
)١٧( Edvardsson I (2008). HRM and knowledge management. Employee Relations. 30 (5): 553–556. 
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إىل تقيـيم   اً  املهنية، من ناحية العضوية واملشاركة يف الرابطات املهنية؟ وهناك حاجة أيـض           
.  وتبادل املعارف، وقدرته على ذلـك اجلماعي لتزام بروح العملاستعداد املرشح للوظيفة لال   

  .قدرة على توليد أفكار خالقة وعلى التواصلفمن املهم أن يتسم املوظف اجلديد بال
، ومثلمـا  ومن مث، فإن دور إدارة املوارد البشرية يف االستقدام سيعين حتديد املواهب      -٤٨

 وإتاحة اجملال لكي     املواهب استقدام"أشار إىل ذلك هارمان وبريالد، ينطوي هذا الدور على          
 إىل القدرات املعرفية لألفراد     وظائفلفيتعني أن تستند ا   . "تتطور الوظيفة حول الشخص نفسه    

  . وأن تشجع تعدد املهارات بناء على قدرات األفراد
 للمنظمـة، وال نفـس      وال حيقق كل أصحاب املهارة املعرفية نفس مستوى القيمة          -٤٩

وذلك يعين أن وكاالت املنافسة ميكن أن تعتمد أساليب         . منوها أو    املنظمة تطورالتأثري على   
 بـاختالف األفـراد     األجور ستوياتم ختتلفالشركات الكربى، حيث    دى  متبعة ل وُنُهج  

وسيتطلب ذلك من الوكـاالت أن تطلـع احلكومـات          . حسب املسامهة والقيمة املضافة   
والسلطات اليت متول ميزانياهتا على احلاجة إىل إسناد مستويات خمتلفة من األجـر حـسب               

  .ارة املعرفية للوكالةاملسامهة والقيمة املضافة اليت يقدمها صاحب امله
عند تعيني أي موظف، حيدد مبقتضاه موظف ذو خـربة          " توجيهنظام  "ويلزم وضع     -٥٠

ويـتم ذلـك    . ومساعدته على االستقرار  ) شهر مثالً (إلرشاد املوظف اجلديد لفترة قصرية      
بتعريف املوظف اجلديد على زمالئه واصطحابه يف جولة باملنظمة والترحيب به من خـالل              

وذلك يساعد املوظف اجلديد على أن      .  على املوظفني األساسيني مثل رؤساء اإلدارات      تعريفه
وسيسهم ذلك يف بناء القدرات املعرفية      . من نظام إدارة املعارف داخل املؤسسة     اً  يصبح جزء 

  .واملسامهة يف حتقيق أهداف املنظمة بفعاليةاً لديه وسيمكنه من االستقرار سريع

  لقدراتالتدريب وتطوير ا  -باء  
حىت يظل موظفو وكاالت املنافسة يف اً مهماً قدرات املهنية أمرلل  املستمر تطويراليعد    -٥١

فمن الضروري أن يشارك املوظفون يف أنشطة تتيح الفـرص لزيـادة            . طليعة ميداهنم املهين  
  .تطوير قدراهتم املهنية

افـسة ذات اهلياكـل     وكاالت املن إىل  دراسية   والقيام بزيارات  املوظفني   يفادويعد إ   -٥٢
 املعارف من   اليت تساعد يف نقل   املؤسسية القوية من العناصر اهلامة للتدريب والتطوير املهنيني         

ويف بعض البلدان، مثل كينيا، تنص أنظمة اخلدمة املدنية على    . أجل تطوير القدرات املؤسسية   
أو يوفـد للـتعلم     إلزام املوظف احلكومي الذي حيصل على أنواع معينة من التدريب املهين            

 يف العمل ملدة تتراوح بني سنة وثالث سـنوات، حـسب مـدة              أن يستمر  ب بوكالة أخرى 
ويهدف ذلك إىل منع    . التدريب وطابعه، وذلك هبدف نقل املعارف واستعماهلا يف مؤسسته        

  .إهناء املوظفني خدمتهم فور تلقيهم التدريب
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ففي بعض األحيان، . اف املنظمةويتعني ختطيط برامج التدريب وتصميمها لتعزز أهد     -٥٣
،  اجليـدة  قوانني املنافسة ببدرجة كبرية حنو القضايا األكادميية املتعلقة       اً  يكون التدريب موجه  

ويهمل األساسيات مثل جودة اإلجراءات واالتصال وأساليب الدعوة وغري ذلك من اجلوانب         
يما يتعلـق بتـدريب ومعـارف       فاً  ومن العناصر املفيدة أيض   . العملية إلنفاذ قوانني املنافسة   

املوظفني املشاركة يف األحداث احمللية والدولية مثـل املعـارض التجاريـة، واجتماعـات              
األونكتاد، وحلقات عمل شبكة املنافسة الدولية، واملنتديات العاملية اليت تعقـدها منظمـة             

  . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ن تضع برامج للتوجيه واإلرشـاد لتـشجيع تبـادل          كما ميكن لوكاالت املنافسة أ      -٥٤

 حتقيـق   مساعدة الفرد علـى     تتمثل يف     ممارسة هوالتوجيه  و. املعارف اخلاصة بكل موظف   
من أجـل   اً  ويعمل املوجه ومتلقي التوجيه مع    . نتيجة معينة على الصعيد الشخصي أو املهين      

  . حتقيق أهداف مهنية حمددة
الغة، حيث يدعم األفراد ويشجعهم على تدبري تعلمهـم         أمهية ب ب تسمأما اإلرشاد في    -٥٥

واإلرشاد . وعملهم هبدف زيادة إمكاناهتم إىل احلد األقصى وتطوير مهاراهتم وحتسني أدائهم          
يتمثل يف تقدمي التوجيه يف األجل الطويل لشخص أقل خربة من أجل دعم تطـوير قدراتـه                 

  . بوجه عام يف العمل
 بالغة يف نقل املعارف الفردية والضمنية من املوظفني ذوي          وللتوجيه واإلرشاد أمهية    -٥٦

وتتمثل األسباب الرئيسية حلاجة املنظمات إىل أنشطة التوجيـه         . اخلربة إىل آخرين أقل خربة    
  :واإلرشاد فيما يلي

يؤدي التوجيه واإلرشـاد إىل نقـل       : زيادة نقل املعارف إىل احلد األقصى       )أ(  
  .تعلم السياقياملعارف داخل الوكالة وإىل ال

يؤدي التوجيه واإلرشاد إىل نقـل املهـارات        : ستوى املهارات االرتقاء مب   )ب(  
 لوالية الوكالة، وتدريب املـوظفني يف ختصـصات         وميكن تكييف املهارات وفقاً   . األساسية
ويتيح التوجيه واإلرشاد للموظفني تعلم مهارات جديدة، ويرفع من قيمتهم، وخيفف      . متعددة

  . املللّنب، وجيروتيينل المن حدة العم
حيسن التوجيه واإلرشاد من قدرة الوكالة على       : التخطيط لتعاقب املوظفني    )ج(  

حتديد املرشحني للتقدم الوظيفي السريع، ويعمالن على إعدادهم لوظائف جديدة، ويكفالن           
سية تكون  استمرار األداء عندما يغادر املوظفون األساسيون املنظمة ألن املهارات األسا         اً  أيض

  .قد انتقلت بالفعل
 بشكل طبيعي عن    عملية حتديد األهداف لفرادى املوظفني وتقييمهم     تنجم   أن   ينبغي  -٥٧

وينبغي أن تكون املواعيد النهائية واألهداف احملددة للمـوظفني         . للوكالةاخلطة االستراتيجية   
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اف واألولويات، إىل   ن الغايات واألهد  أبش(مع املوظفني   اً  ومن املهم التواصل داخلي   . واضحة
  .حىت يتبىن املوظفون رؤى وكالة املنافسة وأهدافها واستراتيجياهتا وغاياهتا) غري ذلك

ويتعني أن تشكل مشاركة املوظفني يف برامج التدريب وتطوير القدرات ويف أعمال              -٥٨
 على  اماًويف هذه احلالة، سيكون لز    .  ال يتجزأ من عملية تقييم األداء      التوجيه واإلرشاد جزءاً  

 مسامهاهتم يف عمل وكالة املنافسة ويف تطوير قدراهتم يف أي من اجملـاالت             أن يبينوا املوظفني  
  .املذكورة أعاله

  إدارة األداء  -جيم  
بالنـسبة إىل   من خالهلـم املهـام األساسـية   نجز  ُتحتدد إدارة األداء األفراد الذين        -٥٩

 أداء، كما تكفل    إجناز هذه املهام   تضمنيت   ال لعواملاستراتيجية املنظمة وأهدافها، وكذلك ا    
املسامهة مبا لديهم   فراد  لأل تتيحويلزم أن تراعي إدارة األداء السبل املختلفة اليت         .  بنجاح هامامل

  :ويلزم أن يراعي املديرون ما يلي. من معارف
  ما هي املعارف اليت جلبها الفرد إىل وكالة املنافسة؟: حيازة املعارف  )أ(  
  كيف طبق الفرد معارفه ملساعدة اآلخرين على تطوير قدراهتم؟: ل املعارفتباد  )ب(  
ما هو معدل تكرار إعادة استخدام الفرد للمعارف        : إعادة استخدام املعارف    )ج(  

  القائمة وماذا كانت النتائج؟
هل يطور الفرد معارفه ومهاراته بفعالية؟ وما هو مـدى          : تطوير املعارف   )د(  

  يق ما يتعلمه؟إجادة الفرد يف تطب

  األجور واملكافآت  -دال  
إن من مميزات االستقاللية اإلدارية، كما ورد أعاله، أن تـتمكن إدارة املـوارد                - ٦٠

وتبني أنظمة املكافآت أن املنظمة تقـدر       . من تقدمي أجور ومكافآت جاذبة    اً  البشرية أيض 
فاملكافآت . هاوتقدير ومن املهم مكافأة سلوكيات تبادل املعارف     . ؤثر فيه سلوك األفراد وت  

 كما تساعد على إيصال     .متثل ردا على سؤال عام يتعلق بالفائدة اليت سيجنيها الفرد املعين          
فيتعني مكافأة املوظفني على تبادهلم املعارف، كما ينبغـي أن          . للمنظمة  ما هو مهم فعالً   

 أةارسات أن املكاف  وتعترب املنظمات اليت تتبع أفضل املم     . تكافأ اإلدارات على تعزيز التعاون    
 وإذكاء الوعي التقدير سبيل لالعتراف بقيمة تبادل املعارف، وتقدير مسامهات املوظفني،          و

  . بالعمل اجلماعي
على سبيل املثال، فإن جلنة املمارسات التجارية املشروعة يف مجهورية كوريا لـديها               -٦١

ل تسجيل املعارف وتقييمها    نظام مكافآت للحفاظ على حيوية نظام إدارة املعارف هبا من خال          
  مقابـل املـسامهة    النقـاط إلسناد  برنامج  "ويأخذ نظام املكافآت شكل     . ومراكمتها وتبادهلا 
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ويف . ، حيث متنح نقاط بناء على عدد عمليات التسجيل واإلحالة والتقييم والتعليـق            "باملعارف
كمـا  . اط اليت أحرزوها  غري مالية للموظفني حسب عدد النق      هناية العام، متنح مكافأة مالية أو     

بعنصر واحد من عناصر  موظف يساهم كل ، حيث   "مسابقة يف املعارف  "تنظم اللجنة املذكورة    
املتفوقني يف جمـال    وتقيَّم كل املعلومات، وُتمنح مكافأة للموظفني       . فترة حمدودة  املعرفة خالل 
  . )١٨(تبادل املعارف

   أدوار اإلدارةتطور  -هاء  
عارف وإدارة املوارد البشرية فعالة يف إنفاذ قوانني املنافسة، جيب          لكي تكون إدارة امل     -٦٢

. أداء الوظـائف   وتيـسري    عمل اجلمـاعي  أن تتغري أدوار املديرين من الرقابة إىل التوجيه وال        
 بأن املدير الفعال يف بيئة معرفية يدعم اكتساب         يتوحالتجربة  " أن يالدرمان وبر ا ه ويالحظ

  : ا من خالل ما يلياملعلومات واخلربات وتبادهل
  تشجيع األفراد على استعمال معارفهم وخرباهتم؛   )أ(  
  تيسري االبتكار واإلبداع وتشجيع األفكار اجلديدة؛  )ب(  
  األفراد أمام املنظمة؛ /متثيل مصاحل الفريق  )ج(  
  ". واالفتراضيةقائمةدعم عمل األفرقة ال  )د(  

يتـسم  اً  تعكس هنج   األفرقة االفتراضية  إدارة"أن   ويشري هارمان وبريالد كذلك إىل      -٦٣
فهي تركز على مهارات مثل إدارة املشاريع، وترتيب األولويات         . برقابة أقل يف مهمة اإلدارة    

ومن أمثلة إدارة األفرقة االفتراضية واملتعـددة  . "والتخطيط، وحتديد األهداف، ورصد النتائج 
ساعدة التقنية املعين بسياسات املنافـسة      التخصصات يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة برنامج امل       
وتدعم هذا الربنـامج سـكرتارية      . )١٩(ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية بقيادة األونكتاد      

ويقدم الربنامج املساعدة إلكـوادور، وأوروغـواي،       . الدولة للشؤون االقتصادية بسويسرا   
مهورية الدومينيكية، والسلفادور،   وباراغواي، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات، وبريو، واجل      

وغواتيماال، وكوستاريكا، وكولومبيا، ونيكاراغوا، وهندوراس، من أجل تعزيـز قـدراهتا           
وتتألف األفرقة من أفـراد     . ومؤسساهتا يف جمال قوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك       

اية املـستهلك،   ينتمون إىل عدد من منظمات خمتلفة، وحكومات، ووكاالت للمنافسة ومح         
  .وخرباء مستقلنيوأساتذة حبث جامعيني، وشركات من القطاع اخلاص، 

برنامج املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية جبنيـف         املسؤول عن   الفريق  و  -٦٤
 أقل من الرقابة املباشـرة علـى الفريـق    اقدرميارس لديه أهداف ونواتج متوخاة واضحة، و  

__________ 

)١٨( Moon J (2011). Knowledge management system in the KFTC. Presentation for the tenth Annual 
ICN Conference. The Hague. 

)١٩( http://compal.unctad.org. 
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تساعد التكنولوجيا القائمة على اإلنترنـت      "حسب هارمان وبريالد    و. املشارك يف املشروع  
  اسـتخدام   النتـائج دون   حيققون "املديرونف. "تلك األفرقة على العمل بالوسائل اإللكترونية     

الرغبة الشخـصية يف    يستند إىل   ف"أما احلافز   ". ‘القيادة والرقابة ‘ املتمثلة يف األدوات التقليدية   
 والتوجيه بصفتهم زمـالء، ال مـن خـالل      "ر املديرين يف التيسري   يتمثل دو يف حني   ،  العمل
وقد أدى ذلك إىل إصالحات هائلة يف البلدان املستفيدة من الربنامج املذكور، حيث             . الرقابة

ففي البداية، مل تكن هنـاك      . يوجد لدى كل البلدان قوانني قائمة للمنافسة ومحاية املستهلك        
بنـاء  مـن    البلدان   قد متكنت هذه  و.  كوستاريكا وبريو  قوانني ومؤسسات للمنافسة إال يف    

  .بفضل التدفق احلر للمعارف اقدراهت
وميكن لوكاالت املنافسة الناشئة أن تكرر النموذج املذكور أعاله يف مناطق خمتلفة،              -٦٥

من أجل حتقيق نتائج مماثلة يف جمال بناء القـدرات، وإنفـاذ قـوانني              اً  وميكنها أن تعمل مع   
لتلك اجلهـود؛   ويعد برنامج املنافسة يف أفريقيا مثاالً    . ملنافسة يف مناطق كل منها    وسياسات ا 

فهو يستهدف مساعدة البلدان األفريقية على تطوير اهلياكل اإلدارية واملؤسسية والقانونيـة            
ويعمـل  . املناسبة من أجل اإلنفاذ الفعال لقوانني وسياسات املنافـسة ومحايـة املـستهلك       

 على توسيع نطاق ذلك املفهوم ليشمل إنشاء مركزي تـدريب           إمنائينيكاء  األونكتاد مع شر  
  .يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية واإلنكليزية

 االفتراضية بني وكاالت املنافسة على صياغة هنج متكامـل يف       اتوستساعد الشراك   -٦٦
ملعلومـات واملعـارف   تبادل ا"وستتمكن من . جمال إنفاذ قوانني املنافسة يف مناطق كل منها       

وبالنسبة ملديري املوارد البشرية يف وكـاالت املنافـسة،         . بني املؤسسات والبلدان  واملوارد  
  :سينطوي ذلك األمر على ما يلي

  تشجيع التعاون؛  )أ(  
  إتاحة األفكار لالطالع عليها؛  )ب(  
  ؛)وحلها(دراسة الرتاعات   )ج(  
  تشجيع احلوار؛   )د(  
  ."ة واملصلحة املشتركة والثقةتشجيع روح اجلماع  ) ه(  

 عن بعض املناسباتيف  األمر يتطلب من كل فرد أن ميتنع"يرى هارمان وبريالد أن  و  -٦٧
  ."وجهات النظر املختلفةل يبدي تفهما، وإصدار حكمه الشخصي

يقتضي يف هذا النوع من بيئات العمل        النجاح" ويالحظ هارمان وبريالد كذلك أن      -٦٨
  :ا يليم وتدرهبم علىع املديرين  تشجأن البشرية إدارات املواردمن 

  نقد ما يضعونه من افتراضات؛  )أ(  
  االبتكار واإلبداع  تشجع ميكن أن  إجراءات   ما يتخذونه من    أن كيففهم    )ب(  

  ؛أو تعوقهما
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  وقبوله وإدارته بشكل مثمر؛ " املغامر املتمرد"تعلم كيفية الثقة يف السلوك   )ج(  
   يزيد من فرص التعلم إىل أقصى حد؛ تنظيم العمل مبا  )د(  
  التسليم بأن هناك أخطاء ستحدث؛   ) ه(  
  من العمل؛ أصيالًاً توجيه وإرشاد اآلخرين باعتبار ذلك جزء  )و(  
  للتعلم؛ اً إعادة تعريف املشاكل باعتبارها فرص  )ز(  
  ."تقدير املسامهات املبتكرة ومكافأة أصحاهبا  )ح(  

 فهم األفراد واألفرقة، واالستعداد لالنفتاح على األفكار        ديرينامل يتطلب ذلك من  و  -٦٩
  .والتطور اجلديدة

  القيم واألخالقيات  -واو  
 توازن يف تستلزم إجياد  يف بيئة املعرفةالفعالة األفراد مسامهة" أن يرى هارمان وبريالد  -٧٠

. له وقبو هار ب ميكن اإلقر و يقوم على أساس أخالقي   سياسات إدارة املوارد البشرية وممارساهتا      
يف حاالت نقل املعـارف، مثـل املـشاريع التعاونيـة،        تجلى هذا الشرط بشكل أوضح    وي

 نقل املعـارف،  إطارويف . ، ونقل العمالة املاهرة من بلد إىل آخرستيالءوعمليات الدمج واال  
 على املنافسة   ةوكالمساعدة  ُيطلب من أصحاب املهارة املعرفية نقل معارفهم إىل اآلخرين أو           

 إذا كانوا يعتربون أن  وبعض األفراد قد يرون يف ذلك هتديًدا هلم       . معارفهم وتدوينها  استيعاب
 ميكـن أن     إىل اآلخرين  نقل معارفهم  أن   ونفقد يشعر . " معرفتهم ُتحدَّد على أساس  قيمتهم  

  .يشكل خطًرا عليهم
يوجد إطـار   تعاون يف جمال تبادل املعارف عندما       لل األفراد أكثر استعداداً  يكون  "و  -٧١

نقـل   عملية حتدد جناح وهناك ثالثة مبادئ    .  إىل االعتراف باملصلحة املتبادلة    يستندأخالقي  
 املكاسب املتبادلة للفرد واملنظمة، سواء كانت اقتـصادية        (املعاملة باملثل   ) أ: (املعارف، وهي 

بامللكيـة  اإلقرار  (االعتراف  ) ب(؛  )، إىل غري ذلك   تتعلق بالتطور الشخصي  أو اجتماعية أو    
نقـل  (االسـتعمال   ) ج(؛  ) نطاقه األوسع  املشتركة للمعارف بني الفرد واملنظمة واجملتمع يف      

  .")على نطاق أوسع تبادل املعارف واستخدامها املعارف يفضي إىل
.  نقل املعارف  جانٌب هام من جوانب   فكرة امللكية االجتماعية للمعارف     ب القبول"و  -٧٢

اإلطار الذي يوجد ويعمل فيه األفراد ووكاالت يف  مية األفراد و  فاجملتمع يستثمر يف تثقيف وتن    
وقد أطلق األونكتاد مبادرة للشراكة يف جمال البحوث املتعلقة باملنافسة          . "املنافسة على السواء  

وتستهدف تلك املبادرة املسامهة يف تطوير أفضل املمارسات يف جمـال           . )٢٠(ومحاية املستهلك 
افسة ومحاية املستهلك وإنفاذها الفعال، مـن أجـل النـهوض           صياغة قوانني وسياسات املن   

__________ 

)٢٠( http://www.unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/ResearchPartnership/Research-
Partnership-Platform-on-Competition-and-Consumer-Protection--.aspx. 
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وجتمع املبادرة مؤسسات حبثية وجامعات، ووكاالت للمنافسة، وأوساط األعمـال          . بالتنمية
كما توفر منتدى ميكن فيه لتلك اجلهات القيام بأحباث مـشتركة وأنـشطة             . واجملتمع املدين 

 يف جمال املنافـسة      املطروحة ايا والتحديات أخرى مع األونكتاد، وتبادل األفكار بشأن القض      
البلدان اليت متر    و اليت تواجهها البلدان النامية   القضايا والتحديات   ومحاية املستهلك، وال سيما     

 فكرة امللكية االجتماعية للمعارف مـن       تقوم على أساس   فاملبادرة. اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  
 بناء قدرات املوارد البـشرية يف جمـال قـوانني           هي تساعد بالتايل يف   أجل تنمية اجملتمع، و   

  .وسياسات املنافسة يف اجلامعات ووكاالت املنافسة ومؤسسات أخرى

  الثقافة والتغيري  -زاي  
 على  وتبحث يف تبعاته    من أعمال هارمان وبريالد    تعتمد هذه الورقة تعريفًا مستمداً      -٧٣

 إدارة املعارف هـي     اليت تشجع على  لثقافة  وتشري اخلربات املكتسبة إىل أن ا     . "ثقافة املنظمة "
   ؛  وداخليـاً   الواسعة النطـاق خارجيـاً     الشبكات واالتصاالت ) أ: (الثقافة اليت تقدر ما يلي    

  تبادل األفكـار واملعلومـات؛      )  ه(الثقة؛  ) د(االبتكار واإلبداع؛    )ج(احترام األفراد؛   ) ب(
  .ستمرانلتعلم والتطوير املا) ز(األنظمة واإلجراءات األساسية السليمة؛ ) و(

ويؤكد هارمان وبريالد أن أي جهد يرمي إىل تغيري منط التفكري وإجياد أنظمة قيمية                -٧٤
جديدة يتطلب من وكاالت املنافسة ختصيص ما يلزم من موارد واعتماد أنظمـة جديـدة               

خل هـذا   ويـد . وهذا يؤثر أيًضا يف ثقافة املؤسسة بعينها      . لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  
  ".اقتصاد املعرفة"يف ما يسميه هارمان وبريالد " الثقايف"التكييف 

ويتعني أن تضع وكاالت املنافسة أنظمة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية تكون              -٧٥
وموجهة حنو تلبية االحتياجات املختلفة لعمالئها وأصحاب املصلحة فيها،         اً  مصممة خصيص 

ط األعمال وصناع السياسات ورابطات املـستهلكني واألوسـاط         مبن فيهم املنتمون ألوسا   
ويتعني وجود ثقافة تـدفق املعلومـات مـن         . األكادميية واجلهات املنظمة لقطاعات حمددة    

باإلضافة إىل ذلك، يتعني على األنظمـة الداخليـة إلدارة          . الوكاالت إىل أصحاب املصلحة   
ن ومبا يف ذلـك املـدير  (ظفني واإلدارة  بني املوتآزر بشكل مناسب أوجه توجداملعارف أن  

 أصحاب املـصلحة     ينبغي أن تشمل أوجه التآزر هذه     ، و )ن وأعضاء جملس اإلدارة   والتنفيذي
نهج كلي يف تطبيـق إدارة      ب األخذ ينبغيو. اآلخرين مثل احملاكم العادية وحماكم االستئناف     

  .لقوانني قادرة على اإلنفاذ الفعال ل وكاالت املنافسة حىت تكوناملعارف
ثبت  مىت،   أكرب اً جناح  عادةً ما حتقق   برامج التغيري تلك  " يالحظ هارمان وبريالد أن   و  -٧٦

ويستند التغـيري إىل    .  الثقافة القائمة  فيما يتعلق بتكييف   أن عمالً واعًيا قد أُجنز     بشكل واضح 
ف، والبناء على   فهم تلك القيم املتأصلة يف الثقافة القائمة واليت تفضي إىل إدارة فعالة للمعار            

 إجـراء تغـيريات يف       يتطلب بناء ثقافة إدارة املعارف باستخدام هذا النهج      و ... تلك القيم 
  ."األنظمة واإلجراءات ويف أساليب العمل
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وباإلضافة إىل ذلك، عند النظر يف استراتيجيات إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية              -٧٧
بيئة احمللية من ناحية القطاعات ذات األولوية وجمـاالت  لوكاالت املنافسة، من املهم مراعاة ال     

تشوه األسواق وأصحاب املصلحة الرئيسيني، والعمل على بناء قدرات املوظفني ليتمكنـوا            
مراعاة القيم الثقافية عند تصميم أنظمـة إدارة        اً  ويتعني أيض . مواجهة حتديات البيئة احمللية    من

ما يف احلاالت اليت تطبق فيها أفضل املمارسات ملنطقـة          املعارف يف املناطق املختلفة، وال سي     
ففي األمور املتعلقة بإدارة املعارف وإدارة املوارد البـشرية، ال يوجـد            . يف منطقة أخرى   ما

 أو مناطق أخرى    بلدانونقل أنظمة من وكاالت منافسة أو       . "موحدة مناسبة للجميع  "حلول  
مع الظروف احمللية ضروري من أجل حتقيق النتائج         تكيففال. النتائج املنشودة اً   دائم ققال حي 

 أن يشكل حتديد قواعد املعرفة احمللية نقطة االنطالق حنو تـصميم األنظمـة              بوجي. املرجوة
  .الفعالة إلدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية، وال سيما يف اجلنوب

  وارد البشريةاستراتيجيات إدارة املعارف املمكن تطبيقها يف إدارة امل  -رابعاً  
ـ          -٧٨ . )٢١(يف إدارة املعـارف   اً  موحـد اً  يشري الباحثون إىل أن املنظمات ال تعتمد هنج

:  اختيار هنج إدارة املعارف، ومهـا      لدى ُتستخدمانويفيدون بوجود استراتيجيتني متميزتني     
؛ ت تكنولوجيا املعلومات واالتصال   حول نظم وعمليا  وهو استراتيجية تتمحور    التدوين،   )أ(
  .حول املوارد البشريةوهو استراتيجية تتمحور إضفاء الطابع الشخصي،  )ب(

وتشري استراتيجية التدوين إىل تصنيف املعارف الصرحية اليت تتسم بالطابع الرمسـي              -٧٩
 اليت تتعلق مـثالً   فاملعارف  . واملوضوعي وميكن التعبري عنها بالكلمات واألرقام واملواصفات      

ة، والنهج والنتائج اخلاصة بالوكاالت النظرية، والتحليالت النقدية        القضايا والسوابق القانوني  ب
يف قواعد بيانات حيـث ميكـن ألي        اً  من النظراء واجلهات األكادميية والقضائية، ختزن غالب      

وميكن لوكاالت املنافسة أن    . شخص يف وكالة املنافسة االطالع عليها واستخدامها بسهولة       
ختزين البيانـات   و ملشاريع مثل الشبكات الداخلية     واالتصال  تكنولوجيا املعلومات  تستثمر يف 

) حتديد مكان املعارف يف الشركة    (واستخراج البيانات ووضع الرسوم التخطيطية للمعارف       
ويزيد ذلك من الفعالية والنمو، حيث إن إعادة استخدام املعارف          . )٢٢(واملكتبات اإللكترونية 

املزيد مـن   ب االضطالع لوكاالت املنافسة    تيح، وت وتقلل تكاليف االتصاالت  توفر يف العمل،    
 االستفادة  القائم على  بذلك مرتبطة بشكل وثيق بالتعلم        االستراتيجية وتكون. املشاريع/العمل

  . حتسني القدرات والتكنولوجيات القائمة يستهدفوالذي من املعارف املوجودة 

__________ 

)٢١( Hansen MT, Nohria N and Tierney T (1999). What’s your strategy for managing knowledge? 
Harvard Business Review. 77 (2): 106–116. 

)٢٢( Edvardsson I (2008). HRM and knowledge management. Employee Relations. 30 (5): 553-561. 
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  ب أفريقيا نظام إدارة املعارف بلجنة املنافسة يف جنو-٣اإلطار 

، باالقتران  Sharepoint 2007لربنامج  اً  حتديثاً  أمتت جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا مؤخر        
من أجل حتسني دعم التعـاون وتتبـع        ) K2 Blackpearlبرنامج  ( سري العمل    إلدارةمع عنصر   

 والنظام متاح لكل األفراد، وختصص لألفرقة مساحات لكل قضية، حيـث         . املعلومات اإلدارية 
كمـا يتـسم النظـام    . يطلب منهم ختزين كل املواد املتعلقة بالقضايا وجتهيز إشاراهتا املرجعية    

بوجود مساحات للُشعب ومساحات غري خمصصة للقضايا مـن أجـل حفـظ واسـترجاع          
  .أعم بشكل القضايا يت تدعم عملية حبث والة اللجنةاملعلومات العامة املفيدة لتنفيذ والي

رة املعارف، ميكن للمستخدمني حتميل املعلومـات والنـواتج         ومن خالل نظام إدا     
 نسخة مطبوعة من املعلومات لدى مقدم خـارجي         فظوحت. وختزينها على النظام اإللكتروين   

  .خلدمات إدارة الوثائق

  . تقرير مقدم من جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا  :املصدر

طوير الشخصي للمعارف الضمنية    وتشري استراتيجية إضفاء الطابع الشخصي إىل الت        -٨٠
وتلك املعـارف   . املستندة إىل البصرية واحلدس واملهارات الشخصية يف حل املشاكل املعقدة         

ويكون لدى املوظفني الـذين   . من خالل التواصل املباشر بني األشخاص     اً  جيري تبادهلا أساس  
ضطالع مبهـامهم   يتعاونون ويتبادلون املعارف قدرة أفضل على حتقيق أهداف عملهم، واال         

ملا يقدمونه من مسامهة    التقدير من نظرائهم وموجهيهم     ب ظونبصورة أسرع وأكثر دقة، وحي    
  .وخربة
وتعد شبكات املمارسة املهنية من بني الوسائل اليت يتعني استخدامها لتيسري تبـادل               -٨١

وهذه الشبكات عبارة عن جمموعة من األشخاص ذوي االهتمامـات املـشتركة            . املعارف
وميكن أن تنـشأ    . ، وتنشأ هبدف زيادة املعارف املتعلقة مبجال عملهم       )حرفة أو مهنة مثالً   (

، أو يف   "غـرف األخبـار   "أو  " منتديات النقـاش  "هذه الشبكات على اإلنترنت من خالل       
ومن خالل عملية تبادل املعلومات واخلـربات مـع         .  العمل  مكان جمموعات فعلية تلتقي يف   

ويكون لديهم فرصة تطوير مهـاراهتم      اً،  د من التعلم من بعضهم بعض     اجملموعة، يتمكن األفرا  
ويتعني أن ُتنشئ وكاالت املنافسة شبكات للممارسـة املهنيـة تتـيح            . الشخصية واملهنية 

وميكن أن يكون ذلك عـرب شـبكة اإلنترنـت أو يف            . اًللموظفني التعلم من بعضهم بعض    
  .ف ونقلهاجمموعات فعلية تلتقي بصفة دورية لتبادل املعار

 الـتعلم   ويرتبط. وهناك ارتباط وثيق بني إضفاء الطابع الشخصي والتعلم االستكشايف          -٨٢
ولكـي  . وبنظم رقابة أكثر مرونة   االستكشايف بالبحوث األساسية، واالبتكار، وتقبل املخاطر،       

بناء تنجح استراتيجيات إضفاء الطابع الشخصي، يتعني اتباع هنج مرن، واالستثمار يف التعلم، و            
وجيب تشجيع املوظفني األكثر خـربة علـى تبـادل       . قدرات جديدة داخل وكاالت املنافسة    
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  يف سـياق   معارفهم مع املوظفني اآلخرين، كما يتعني التركيز بقوة على نقل املعارف والتعلم           
  .العمل
وخلصت الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا شبكة املنافسة الدولية عن اإلدارة الفعالة             -٨٣
ليس لديها وسائل لتنظيم العمـل  )  يف املائة٨٠(لمعارف إىل أن معظم الوكاالت املستجيبة      ل

   تبادل املعارف، مثل أفرقة املشاريع اليت جتمع بني املوظفني املبتدئني وكبار املـوظفني،              تيّسر
تـضمن   يف املائة لديها دورة تدريبية متهيدية ت       ٧٥وذوي اخلربة؛ و  اً  أو املوظفني املعينني حديث   

 يف املائة لديها مواد بشأن    ٥٦على كيفية استخدام نظام إدارة املعارف لدى الوكالة؛ و        اً  تدريب
كيفية استخدام املعارف املخزنة يف أنظمة إدارة املعارف لديها والـيت ميكـن للمـوظفني               

. غري رمسي أثناء العمل أو أنـشطة لإلرشـاد        اً   يف املائة جتري تدريب    ٧٧استعماهلا بسهولة؛ و  
للتدريب والتوجيه، وعينت موظفني ذوي خـربة       اً  معمقاً  واستحدثت بعض الوكاالت نظام   
  .)٢٣(لتوجيه الوافدين اجلدد وإرشادهم

وتتعزز قدرات املؤسسة يف جمال إدارة املعارف عند تنفيذ اسـتراتيجييت التـدوين               -٨٤
 الوطين للشؤون  مكتب املدعي العاميستخدمعلى سبيل املثال، . اًوإضفاء الطابع الشخصي مع

وبدأ ذلك يف شعبة    . ٢٠٠٥ عام   أُنشئ يف ملتابعة القضايا   اً  إلكترونياً  االقتصادية يف شيلي نظام   
ويستخدم النظام يف جماالت عمل عدة،      . ؤسسةالتحليل االقتصادي أول األمر، مث يف باقي امل       

ة متخصـصة   مكتباً  وأعد املكتب أيض  . ويتضمن أدوات للتخطيط واإلبالغ وختزين التقارير     
تضم جمموعة مستوفاة من املؤلفات عن قوانني املنافسة، واملواضيع االقتصادية وغريهـا مـن       
 املواضيع ذات الصلة بتحليل املنافسة، مع إمكانية االطالع على املصادر اإللكترونية الرئيسية            

، )econlit(ة  مبا فيها النصوص الكاملة للثبت املرجعي اإللكتروين للرابطة االقتصادية األمريكي         
ويف جمال إدارة املوارد البشرية، يعمل املكتب على . ومراجع قانونية، وعدد من قواعد البيانات

بناء القدرات يف جمال تعيني موظفني من الشباب البارزين، ويوفر آليات داخلية لتقييم األداء              
  .)٢٤(وحوافز هتدف إىل مكافأة اتساق أداء األفراد مع أهداف املؤسسة

تساعد آليات التدوين وإضفاء الطابع الشخصي يف جمال إدارة املعارف على حتديد            و  -٨٥
  .إطار ملمارسات اإلدارة يف املنظمة ككل

ويربط النقاش الوارد أعاله إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية باستراتيجية املنافسة             -٨٦
افسية ال يكمن يف املعارف حبد       العنصر احلاسم يف جناح املؤسسة وقدرهتا التن       للمنظمة، أي أن  

 ومن املـرجح أن  .للمؤسسة تطبيق املعارف على األهداف االستراتيجية       ذاهتا، وإمنا يف كيفية   
التنفيـذ  إىل   العمليات اليت تقوم هبا وكاالت املنافسة، ومـن مث           إىل زيادة فعالية   ذلك   فضيُي

  . الناجح لسياسات وقوانني املنافسة يف بلد ما

__________ 

 .٣ :دليل فعالية الوكاالتاإلدارة الفعالة للمعارف، ). ٢٠١٢(شبكة املنافسة الدولية  )٢٣(
 .ير من شيليتقر )٢٤(
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 حـصول   ُتيّسراإلدارة الفعالة للمعارف    "م، يشري هارمان وبريالد إىل أن       يف اخلتا و  -٨٧
يـزة  م حتقيق   ، ما يتيح  األشخاص على املعرفة وتشجعهم على تطبيق معارفهم لصاحل املنظمة        

أصحاب املهـارة  وعمل منتج من  احلصول على أداء جيدف. "وتقدمي خدمات متميزة  تنافسية  
علـى  ، بـل   على مستوى األفراد فحـسب     املواقف، ال    تغيريات يف املعرفية يتطلب إحداث    

  .)٢٥(برمتها املنظمة مستوى

  مسائل مطروحة للمناقشة  -خامساً  
يف السنوات األوىل لعمل وكالة املنافسة، أي من جماالت إدارة املعـارف              )أ(  

   ؟ من النتائجممكنقدر وإدارة املوارد البشرية يتعني أن حتظى باألولوية من أجل حتقيق أكرب 
كيف ميكن لوكاالت املنافسة الناشئة أن ُتدرج استراتيجيات إدارة املعارف            )ب(  

  وإدارة املوارد البشرية فيما تتبعه من إجراءات؟
يف احلاالت اليت تكون فيهـا وكالـة املنافـسة إدارة مـن إدارات وزارة            )ج(  

دارة إلاتيجيات  حكومية، كيف ميكن للوكالة التأثري على السياسات احلكومية إلدراج اسـتر          
  كيفة حسب احتياجاهتا؟تكون مدارة املوارد البشرية إلاملعارف و
ما هي االستراتيجيات اليت ميكن لوكاالت املنافسة ذات الباع الطويـل أن              )د(  

تعتمدها من أجل تبادل أفضل املمارسات يف جمايل إدارة املعارف وإدارة املوارد البشرية مـع               
   البلدان النامية؟وكاالت املنافسة الناشئة يف

        
  
  

__________ 

)٢٥( Drucker P (1999). Management Challenges for the 21st Century. Butterworth-Heinemann. Oxford: 

156.. 


