
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :سئلة التقنيةاأل

  خالد الحريزي
  كبير منسقي البحوث

  2334 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  org.ifad@elharizi.k :لكترونياإلبريد ال

 

Liam F. Chicca  
  المسؤول عن شؤون الهيئات الرئاسية الموظف
  2462 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

 org.ifad@chicca.l :لكترونياإلبريد ال

 
  الواحدة بعد المائة الدورة - المجلس التنفيذي 

  2010كانون األول / ديسمبر16-14 ،روما
 

 للعلم

  

  

  

 
 
 

 

 

  مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار

التقرير المرحلي الخامس عن المرحلة 

  رئيسيةال

 
 

 

Document: EB 2010/101/INF.5 
Date: 30 November 2010 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



  EB 2010/101/INF.5  

i 

 المحتويات

 1 2009-2006 تقييم أنشطة المبادرة عن الفترة -أوال

 1 2010نشطة عام أل عرض عام -ثانيا

 3  نتائج مشاريع المبادرة والدروس المستفادة منها-ثالثا

 4 ات القادمة الخطو- رابعا

 4  المسائل المالية-خامسا

 

  حقالمال

  6 الوثائق المرجعية األساسية -أوال

  14  اإلطار المنطقي-ثانيا

 



  EB 2010/101/INF.5  

1 

  مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار

  التقرير المرحلي الخامس عن المرحلة األساسية

 أثناء مبادرة تعميم االبتكار  التقدم المحرز فيبشأن علوماترير المجلس التنفيذي على آخر الميطلع هذا التق -1

لتقارير المرحلية ا هذا التقرير ليوي. 2010تشرين األول / إلى أكتوبر2009كانون األول /الفترة من ديسمبر

الوثائق  ( التنفيذيرضت على المجلساألربعة السابقة التي عEB 2009/98/INF.7، وEB 2008/95/INF.5 ،

 إلى 2008كانون األول / من ديسمبرتغطي الفتراتالتي و، )EB2006/88/INF.4، وEB 2007/92/INF.6و

تموز /يوليومن ، و2008تشرين األول /أكتوبر إلى 2007كانون األول /من ديسمبر، و2009 األول تشرين/أكتوبر

 . على التوالي، 2006حزيران /و إلى يوني2005اط شب/ ومن فبراير،2007تشرين الثاني /نوفمبر إلى 2006

 2009-2006 تقييم أنشطة المبادرة عن الفترة -أوال

 االبتكارات، شجيع تعلى لقدرات الصندوق يمستوى المؤسسالأجرى مكتب التقييم في الصندوق تقييما على  -2

نيسان / أبريلورته المنعقدة فيد المجلس التنفيذي فيعلى رض  تقييما ألداء مبادرة تعميم االبتكار، وعتضمن

2010 . 

وأقر التقييم بأن المبادرة اضطلعت بدور مهم في تعميم االبتكار داخل الصندوق، إذ أسهمت في تعزيز االبتكار  -3

 إلى غيير المطلوب لثقافة المنظمة، فيما يتعلق بتعزيز الت أشار، أنهبيد. تقاسم المعرفةزيادة التعلم وفي العمليات و

واعتبر . المبادرةحدثت أساسا من خالل عملية اإلصالح داخل الصندوق وليس من خالل لتغييرات أن معظم ا

أفكار جديدة في واختبار  لتجربة لحيز الذي أتاحته لألفراد واألفرقة للمبادرة تتمثل في ارئيسيةالتقييم أن النتيجة ال

 ا، التي تمثل إقرار1لصندوقفي اتكار وساعدت المبادرة أيضا على إعداد استراتيجية االب. سياقات جديدة

 .  بأهمية االبتكارمؤسسيا

أوصى وتنفيذ استراتيجية االبتكار إزاء  انتظاماواعتبر التقييم أنه من الضروري أن يعتمد الصندوق نهجا أكثر  -4

 بضعةركز على عني باالبتكار وي يصندوقإنشاء جدول أعمال لل) 1: (أن يتخذ الصندوق اإلجراءات التالية

 المنظمة قدراتتعزيز ) 3( عملية توسيع النطاق باعتبارها مهمة حيوية؛ التعامل مع) 2(؛ "رهانات كبيرة"

 في تنفيذ هذه التوصيات أموال المبادرة غير المستغلةوأشار أيضا بإمكانية استخدام . وثقافتها في هذا المضمار

  . ةاألساسية الثالث

 2010  عامنشطةألعرض عام  -ثانيا

إدارة المعرفة واالبتكار، الذي يتمثل الغرض لتنفيذ  إعداد إطار ،2009تشرين الثاني / في نوفمبر،إلدارةقررت ا -5

ا، تمشيا مع القرار بدمج هاتين ماالبتكار وتنفيذه استراتيجيةإدارة المعرفة و  استراتيجيةاإلشراف علىمنه في 

                                                      
  ). EB 2007/91/R.3/Rev.1( 2007أيلول /تمبر ُعرضت استراتيجية االبتكار في الصندوق أثناء انعقاد دورة المجلس التنفيذي في سب 1
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  لم يعداالبتكار المتوخاة في استراتيجية االبتكارفرقة خدمات  إنشاء في هذا السياق أنرر وقُ. االستراتيجيتين

  الرئيسيةمجموعةالالتي تتألف من ودارة المعرفة واالبتكار،  إللرئيسية امجموعةوأنشئت ال.  ضرورياأمرا

.  واالبتكارالمعرفة تنفيذ إدارة هد إليها مسؤولية إعداد إطاردارة المعرفة ومدير مبادرة تعميم االبتكار، وعإل

 نفيذإطار ت  علىموافقةال جري ريثما ت لم تمول المبادرة أي أنشطة جديدةهذا التقرير، الفترة المشمولة بوخالل

 .  واالبتكارإدارة المعرفة

جيي التنمية ي كبير استرات، عين2010كانون الثاني /وبعد إعادة تشكيل هيكل اإلدارة العليا للصندوق في يناير -6

إلى مكتب كبير  وبعد ذلك، انتقل مدير المبادرة. المعرفة في فريق اإلدارة العلياإدارة االبتكار وعملية  لاقائد

 . ، وكذا نقلت اعتماداتهااستراتيجيي التنمية

ات مع رومشاعقدت مجموعة إدارة المعرفة واالبتكار ، 2010أيار /شباط إلى مايو/في الفترة من فبرايرو -7

 في مجال إدارة الناشئةق حول التحديات والفرص الصندو ووحدات شعبجميع مديرين في الموظفين وال

وبناء على نتائج هذه المناقشات، واستكماال للمبادرات القائمة على المستويين اإلقليمي أو . المعرفة واالبتكار

 14 عليه في فيذ إدارة المعرفة واالبتكار ووافقتصياغة إطار منقح لتنعمدت لجنة إدارة العمليات إلى ، القُطْري

 . 2010حزيران  /ويوني

 أهداف أنشطة إدارة المعرفة واالبتكار في العمليات األساسية تعميم) 1: (، وهي أربعة أهدافتضمن اإلطاروي -8

 إلدارة  بيئة تمكينية وثقافة تنظيميةإنشاء) 3(شراكات بشأن إدارة المعرفة واالبتكار؛ ال تعزيز) 2(للصندوق؛ 

.  إدارة المعرفة واالبتكارلتحقيق التقنية الداعمة األساسيةموظفين والبنية تعزيز قدرات ال) 4(؛ المعرفة واالبتكار

 . التحديات/وتنقسم هذه األهداف إلى عدد من األنشطة

االبتكار بناء الصندوق المعني بتحديد جدول أعمال ) 1: (وتشمل أنشطة اإلطار ذات الصلة باالبتكار ما يلي -9

 إجراءات مبادرة تعميم االبتكار ومبادئها التوجيهية، التي من نقيحت) 2(؛ أصحاب المصلحةعلى المشاورات مع 

 ةبرنامج الشراكتقييم مساهمة ) 3(؛ االقتراحات دعوة إلى تقديمعداد شأنها أن تكون بمثابة األساس إل

 في تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة لصندوقوا غذيةاأل سياساتلمعهد الدولي لبحوث بين ا 2االستراتيجية

 .بتكارواال

 على التصدى ) لديهم مصلحة رئيسية في التغلب على التحدي بنجاحمنأي " (أصحاب التحدي "وسيعمل -10

المعرفة واالبتكار على إدارة عملية الرئيسية ل  ضمان ملكية األنشطة، ومن ثمللتحديات ذات األولوية المحددة

 فضال على الموارد التكميلية سيق الالزمين، القيادة والتنوسيوفر مكتب كبير استراتيجيي التنمية. نطاق واسع

  .  غير المستغلة لمبادرة تعميم االبتكارموال األباستخدام

                                                      
 ساهم الصندوق في الشراآة االستراتيجية للمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية للنهوض بسياسات االبتكار المصممة لمساعدة الفقراء على  2

غانا والمغرب : ام إلى هذا المشروع، وهيواختيرت أربعة بلدان لالنضم. االستفادة من تخفيف أثر تغير المناخ وتحسين الوصول إلى األسواق
  .  )EB 2008/95/R.39انظر الوثيقة (وموزامبيق وفييت نام 
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  امبادرة والدروس المستفادة منهال مشاريع نتائج -ثالثا

 مع عدم الموافقة على ، مشروعا39 عند ا ال يزال عدد المشاريع الموافق عليها في مبادرة تعميم االبتكار متوقف -11

كل منها في  نفقات ردت التي  في تنفيذ هذه المشاريع جارياالعملال يزال و. 2008شاريع جديدة منذ عام أي م

 .  في الملحق الثاني من هذا التقريرة الواردة الماليالقائمة

 11معلومات عن عينة من ) EB 2009/98/INF.7( التقرير المرحلي األخير لمبادرة تعميم االبتكار وفرو  -12

وخالل . 2009تشرين األول /االنتهاء في أكتوبرعلى  تشارف أو التي أنجزت المبادرة مشاريعمن مشروعا 

مشروعاً وترد هذه  19 بلغ عدد المشاريع التي أنجزت أو شارفت على اإلنجاز،الفترة المشمولة بالتقرير 

أدوات وأساليب جديدة،  في إعداد سياسات ونماذج تشغيل وواستثمرت هذه المشاريع. المشاريع في الملحق األول

 عشر ةويمكن تلخيص النتائج األساسية لهذه المشاريع التسع.  على التعلم وبناء القدراتأنشطتهاوركزت بعض 

 : على النحو التالي

، 2015-2011  للفترةإلطار االستراتيجي للصندوقبالنسبة ل قد تكون ذات اهتمام جديدة ؤىبزوغ ر  )أ (

 في  الخاصلقطاعالتي تركز على الشباب والوقود الحيوي واستثمار ا من المشاريع االبتكارية مستوحاة

  ؛الزراعة

جديدة لتصميم المشاريع العملية النماذج التشغيل في الصندوق، السيما إزاء  جديدة من نوعهاج هنُ اعتماد  )ب (

تخصيص  نظام في إطار ضعف مخصصاتها  منفي سوازيلند، لصالح البلدان التي تعاني ورتالتي طُ

 محسنة تقوم على التصوير لزيادة فعالية الرصد تكنولوجيات جديدة؛ واستخدام األداءعلى أساس ارد المو

  في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي؛والتقييم
 عزيز من خالل عملية ترسم الخرائط التشاركي إزاء  للصندوقتعميم االبتكارات من قبيل النهج التكيفي  )ج (

 .تعلملل أحداث إقامةالجودة و
قد ف.  إلى السوقلوصولإعداد أدوات ومناهج جديدة بشأن االستهداف وتغير المناخ والتمويل الصغري وا  )د (

ضد تقلبات تأمين لل في الصين والهند، كما وضع في الصين نظاملتقييم الفقر متعددة األبعاد أداة طلقت ُأ

اعي لمؤسسات التمويل وجرى تحليل أساليب جديدة لقياس األثر االجتم. اتستند إلى مؤشرالطقس ي

 إلى لمستفيدين من الصندوق في أمريكا الالتينية والكاريبيا  الطرق لتحسين وصولالصغري ووجدت

 ؛األسواق
 ر تغير المناخ وبناء قدرات المستفيدين من أنشطة الصندوق؛اثخفيف آتدريب موظفي الصندوق على ت  )ه (
 دراسات قد أنجزتف. هاظم لتمنن التبادل الإجراء قدر أكبر معدد من مبادرات توليد المعرفة وإطالق   )و (

 قدرات أرسيتو. حول موضوعات مختلفة على غرار دراسات سالسل القيمة والشعوب األصلية

وجرى . ة أفريقيا الغربية والوسطىشُعبة السياسات والمشورة التقنية وشُعبفي ة يالمعرفالوساطة 

دوات في محل العمل قدت بعض الن، وعم المعرفةتقاس لمواقع الشبكيةاستكشاف األدوات القائمة على ال

 . مختارة من مبادرة تعميم االبتكارلعرض نتائج مشاريع
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.  والدروس المستفادة منهالخبرات التي اكتسبتها من المشاريعة بامبادرال في إطار المتلقية للمنح الجهات أفادت و -13

حدة، يمكن استخالص النتائج العامة ستفادة تخص كل مشروع على وعلى الرغم من أن معظم الدروس الم

    : المبادرة، كما يليعاريثار التي تنطوي عليها إدارة مشآللالتالية 

مدى  ومدوافعهالمشروع وعلى كفاءة أعضاء فريق انهياره  نجاح أحد المشاريع أو يعتمد ثبات  )أ (

ضمان في ة رئيسي ن بدور وساط والمستشارون التقنيوالقُطْرية البرامج مدراءويضطلع . احترافيتهم

الملقى على حول عبء العمل ألسف، غالبا ما يول. انخراط األطراف الفاعلة على المستويات المختلفة

  . مبادرةال تخصيص الوقت الالزم إلدارة مشاريعتمكنهم من عاتقهم دون 

ف في للمشاريع أن تسر ومن ثم فال ينبغي – ا واعتمادهات االبتكارعداداألمر بعض الوقت إليستغرق   )ب (

  .هاطموح
ظم لهذه العمليات تالدمج المن غير أن، المعرفة الكثير من الجهود لتعميم االبتكارات وتحسين إدارة ذلب  )ج (

إلى  القائمة  الصندوقإجراءاتفتقر فغالبا ما ت. أمرا شاقاال يزال يمثل   الثقافة المؤسسية للصندوقداخل

اعتماد نهج ابتكاري  ينظر إلىالبعض داخل الصندوق ل وال يزا. ةيرابتكلمرونة الكافية لدمج الحلول االا

ج االبتكارية هومن ثم فمن الضروري أن ندرك أن النُ. لوقت لمهدر ومعقد سعى معلى أنهوإبداعي 

 . والمتحولة في الغالب  المختلفةلفقر الريفياجوانب للتصدي ضرورة في ا هيليست ترفا بل 
إيالء العناية الواجبة للطرق التي يمكن من خاللها توسيع نطاق برية ينبغي تقييم استدامة المشاريع االبتكا  )د (

  . ج االبتكارية األخرىه مع النُروابطوينبغي أيضا فحص إمكانية إقامة . هذه المشاريع

  الخطوات القادمة-رابعا

دوق ات الصنرئيسية من تقييم قدر الةالثالثتوصيات التنفيذ في لمبادرة األموال المتبقية ل سيجري استخدام  -14

  . نفيذ هذه التوصياتت في  واالبتكار إدارة المعرفةعمليةإطار تنفيذ ب وسيسترشد.  االبتكاراتشجيعتل

وستخضع . االبتكارالصندوق المعني بتحديد جدول أعمال في بدء لق المشاورات مع موظفي الصندوق لطلنوست  -15

الرهانات "اختيار  كن االستلهام منها في عمليةيث يمجميع مشاريع مبادرة تعميم االبتكار للتحليل الدقيق ح

دعوة جديدة لتقديم م  مع ذلك، ستنظوازياجيهية، وتها التوؤح إجراءات المبادرة ومبادنقَّوستُ. لالبتكار" الكبيرة

  . االقتراحات

  المسائل المالية-خامسا

 30 حتىخصصات الموافق عليها  كما سيرد تبيانه في الجدول أدناه ويرد تفصيله في الملحق الثاني، ظلت الم -16

.  جديدة خالل العاممشاريع الموافقة على أي تتم، إذ لم  تقريبا نفس مخصصات العام السابق2010أيلول /سبتمبر

تنمية  اللوزارة الدفعة األخيرة من المساهمة التكميلية وتم بالفعل تلقي.  في المائة8.73ات بنحو وزادت النفق

 مبادرة تعميم االبتكار موارد اإلجمالية التي تلقاها برنامج، بحيث بلغت ال2009 في عام )المملكة المتحدة(الدولية 

 مليون 3.2 نحو اتاللتزاملعقد اوتبلغ الموارد الحالية المتاحة .  تقريبا أمريكي مليون دوالر12.0ما يعادل 

 .  مليون دوالر أمريكي تقريبا4.5دوالر أمريكي من إجمالي رصيد نقدي يبلغ 
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أيلول / سبتمبر30 تىح  2010أيلول / سبتمبر30 حتى  
2009  

   بالنسبة المئويةلتغيرا

 0 002 12 002 12  )بآالف الدوالرات األمريكية) (المقبوضات النقدية(الموارد 

 -0.02 760 8 758 8  )بآالف الدوالرات األمريكية(المخصصات الموافق عليها 

 -0.02 72.99 72.97  المخصصات كنسبة مئوية من الموارد

 8.73 939 6 545 7  )بآالف الدوالرات األمريكية(النفقات الفعلية 

 5.04 57.82 62.86  النفقات كنسبة مئوية من الموارد

 0 39 39  مجموع المشاريع الموافق عليها 

  



  

 
 

 

الملحق األول
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   2010ام  نقطة اإلنجاز خالل عبلغتالتي و جدول المشاريع الممولة من مبادرة تعميم االبتكار - الملحق األول

  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

  سياسات واستراتيجيات التنمية) 1(

 الوقود الحيوي يلمحاص نظم زراعة تطوير  ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

وسالسل القيمة وخدمات الطاقة بالتركيز 

  الفقراء على مصالح

كيف يمكن تشجيع صغار 

المزارعين على إنتاج محاصيل 

  ؟  الوقود الحيوي

خالل هذا المشروع، في استكشاف الفرص لتطوير سالسل قيمة الوقود من بدأ الصندوق، 

 إقامة) أ: ( تحقيق ما يليوع علىر المشدساعوقد . لى مصالح الفقراءالحيوي مع التركيز ع

ميم تعو) 3(وزيادة التعلم وتبادل المعلومات داخل المنظمة، ) ب(خارجية، تواصل شبكات 

 اإلطار ضمنالوقود الحيوي مسألة  إدراجرح قتُاو. التعلم في عمليات الصندوق

لمجلس  ا دورةأثناء، والذي سيجري عرضه 2015-2011  للفترةاالستراتيجي للصندوق

  . 2010 األولكانون /التنفيذي في ديسمبر

يمي للتدريب على التنمية البرنامج اإلقل

  كاريبية أمريكا الالتينية والشُعب/الريفية

ملكات الدروس الناشئة عن االبتكار و

   في العالم الريفيالشباب

كيف يمكن تطوير قدرات 

الشباب في المناطق الريفية 

  الفقيرة؟ 

 تحديد فيين  على المستويين الوطني واإلقليمي للشباب الموهوباتسابق إقامة مهمتأس

ق أربع عشرة ممارسة من تلك الممارسات وأنشئت يوثجرى تو. الممارسات االبتكارية

 ومنبر افتراضي  للتعلممسار من خالل نشر النتائج ويجري. لشباب الريفيمن اشبكة 

دة لألغذية والزراعة ومؤسسة فورد  منظمة األمم المتحتشارك في تنظيمهمالية وندوة دو

ويشمل التقرير النهائي توصيات ). 2010 تشرين األول/أكتوبر(والحكومة الكولومبية 

محددة حول الطريقة التي يمكن للصندوق بواسطتها تعزيز مشاركة الشباب الريفيين على 

لحصول على األراضي والخدمات مسائل اويولى تركيز خاص ل. مدى دورة المشروع

بناء القدرات حول نفس ل نشطةعملية   المشروعرسىأوقد . لمالية والمساعدة التقنيةا

   . الموضوع في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

إقامة خدمات زراعية يمولها الزبائن في   ة الشرق األدنى وشمال أفريقياشُعب

  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

كيف يمكن للقطاع الخاص أن 

  اإلرشادشارك في خدماتي

طائفة هذه الشركات  قدموت. دخلت طور التشغيل الكاملو شركات مشورة  ثمانأنشئت

جهات اإلنتاج األولي وأصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب متنوعة من خدمات المشورة ل

. الريفيةها في المناطق زبائن بين المؤسسات المالية التجارية ومهمة صالت قيم وت،المشاريع
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

 شهرا نم انتهاء 14 أداء هذه الشركات بشكل مستقل بعد مرور حوالي بشأنوأجري تقييم   الزراعي؟

التي  النتائج أن خدمات المشورة ظهروت. العمل في مشروع الخدمات المالية الزراعية

 التنمية االقتصادية العادلة  السوق متوافقة مع على آلياترتكزةالمو القطاع الخاص يقدمها

  . لفقر االحد من إلى الراميةو

  الجديدالتشغيلي النموذج ) 2(

جديدة لالستثمارات التصميم العملية   الجنوبيةة أفريقيا الشرقية وشُعب

   سوازيلند-الصغيرة 

كيف يمكن خفض تكاليف 

تصميم المشاريع في البلدان التي 

لها مخصصات منخفضة في 

الموارد إطار نظام تخصيص 

  ؟على أساس األداء

  . نموذج جديد لالستثمارات الصغيرة وتوثيقثاحدجرى است

لتصميم واللجنة التوجيهية  بصفته فريق ا لسوازيلند وعملالقُطْريأنشئ فريق البرنامج قد و

وعلى مدى دورة البرنامج، تعاونت .  الجديدالمشروعاتنمية لبرنامج التمويل الريفي وت

 للتعلم شبكيةت على تجريب أحياز عمل ة االتصاالشُعب مع جنوبيةة أفريقيا الشرقية والشُعب

  .على غرار مواقع الويكي والمدونات Web 2.0 تطبيقات، باستخدام طائفة من قاسموالت

    . ل الصندوقاعمإنجاز أما يستوجبه التصميم وكيفية لوقد تحقق فهم أعمق 

استخدام االتصاالت القائمة على التصوير   ة أمريكا الالتينية والكاريبيشُعب

  اة إضافية للرصد والتقييمكأد

كيف يمكن استخدام 

التكنولوجيات القائمة على 

التصوير في تحسين فعالية نظم 

  الرصد والتقييم؟  

عية والفيديو والصور يضالمواالخرائط (قائمة على التصوير بر استخدام المنهجيات الاختُ

ت نتائج وحقق) وبمواقع الويكي والمدونات واليوتي( Web 2.0 تطبيقاتو) الفوتوغرافية

وبيرو وجمهورية فنزويال وبنما في بوليفيا وكولومبيا  (وبدأت خمسة مشاريع. جيدة

طلقت مدونة ومنبر وُأ. أوسعجمهور قاعدة في توثيق ونشر خبراتها إلى ) البوليفارية

فيديو يعرض نتائج  28الموقع على نحو ويحتوي هذا . ج هذه األدواتادمافتراضي إل

.  إقليمية أيضا مجموعة ممارسةتوأنشئ. مائية المختلفة بأسلوب بسيط ومقنعالمبادرات اإلن

ومعرض ) لشبونة( 2008 التقييم األوروبية ج استقباال حسنا في مؤتمر جمعيةاستقبلت النتائو

 للبحوثة االستشارية جماع المعرفة الذي نظمه المركز الدولي للزراعة االستوائية والقاسمت
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

   ). 2010 أيار/مايو(ذي عقد في كولومبيا الزراعية الدولية ال

  األدوات واألساليب وبناء القدرات) 3(

 تجريب نهج الصندوق –المرحلة الثانية   ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

في رسم الخرائط التشاركي لمجموعات 

 سكانالرعاة والسكان األصليين و(محددة 

  مبتكرةمن خالل ترتيبات التوأمة ال) باتالغا

كيف يمكن تقوية إدارة الموارد 

  البيئية والطبيعية للمجتمعات؟

 المرحلة األولى من في أثناءالمستفادة الرئيسية حاجة الستغالل القضايا والدروس كان ثمة 

شاريع في معلى نحو تدريجي  تنفيذ نهج رسم الخرائط بالمشاركةالمشروع، لدعم 

 وأصدر. في الصندوقلرسم بالمشاركة ا إزاء يالتكيف النهج وقد جرى تعميم. الصندوق

موظفي الصندوق عن وضع  إلرشاد التشاركيتصال  االبشأنمطبوعة المشروع 

ودعم . من تصميم المشاريع إلى تقييم ما بعد المشاريعاستراتيجية اتصال تشاركية 

 إعداد مبادئ توجيهية حول نظم الرصد والتقييم التشاركية، بما في ذلك  أيضاالمشروع

    . ر، لتقييم أثر مبادرات رسم الخرائط بالمشاركةاثاآل النتائج واتمؤشر

ة شُعب/ة آسيا والمحيط الهاديشُعب

  االتصاالت

دعم إدارة المشاريع : تبسيط المعقد

 بمؤشر مواضيعي للفقر القُطْريةوالبرامج 

   أالريفي

كيف يمكن قياس الفقر الريفي 

بطريقة تتسم بالشمول وسهولة 

بالنسبة   ذاتهفي الوقتالفهم 

  لألطراف المعنية والمستفيدين؟

 لتصميم أداة الدولي والوطني ون الصندوق مع العديد من خبراء التنمية على المستوييناتع

مبتكرة  هذه األداة منهجية تيحوت.  في الصين والهند وإطالقهاتقييم الفقرل بعادمتعددة األ

 األبعاد األساسية على الكفاءةسرعة ولإللقاء نظرة عامة تتسم باالمناطق الريفية ب تختص

لى عمد األداة إوت.  بيئة تمكينية للحد من الفقرتوفر فحصها والتصدي لها لضمان تعينالتي ي

تصوراتهم عن األبعاد الرئيسية لتوصيل ريفيين الفقراء بتزويدهم بمنتدى تمكين السكان ال

 بشأن ما ينبغي أن آمالهموتمكينهم من اإلعراب عن أفكارهم ، وموارد رزقهملحياتهم و

ساعد تؤول إليه معايشهم في المستقبل بل ومن تشكيل نوعية ومجال تركيز التدخالت التي ت

  .  تحقيق هذه النتائج المرجوة، وهو األهمعلى

                                                      
  .  تغّير اسم هذه األداة إلى األداة متعددة األبعاد لتقييم الفقر  أ
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

نظام الوساطة المبتكر لخدمات المشورة    والمشورة التقنيةة السياساتشُعب

  التقنية إلدارة الموارد الطبيعية

ة شُعبكن أن تصبح كيف يم

السياسات والمشورة التقنية 

للمعرفة والخبرة "وسيطا 

  ؟"العملية

 مشاريع لتقنيدم الدعم الة السياسات والمشورة التقنية، وقُشُعبقدرات الوساطة في  أرسيت

. ة والزراعالماشية تربيةنظم عن لصندوق بشأن قضايا مختارة التابعة لاالستثمار التجريبية 

 المعنية بتنمية ة جماعة الممارسعلى غرار( للتبادل المستدام للمعلومات وأنشئت آليات

؛ وأتيحت الخبرات من خالل الشركاء لتعزيز جودة )الثروة الحيوانية لصالح الفقراء

ة السياسات شُعبوأنشأت . البتكاررت أدوات لوطُشاريع الصندوق وإدارة المعرفة؛ وم

 مكاتب  والزراعية،تربية الماشيةنظم مكتب ، بالبناء على خبرات والمشورة التقنية

التنمية مكتب  الريفية واألساسية المياه والبنية كتب م،لامثعلى سبيل ال(مواضيعية أخرى 

  .تكرار هذا النهجحاليا على  عدد من جهات المشورة التقنية يعملو) المؤسسية

): CLIMTRAIN(مشروع التدريب المناخي   ة البيئة والمناخشُعب

 دائرةل خصيصا صممبرنامج تدريبي م

  قضايا تغير المناخ حول إدارة البرامج 

كيف يمكن تحسين القدرات 

التقنية لموظفي الصندوق في 

   أثر تغير المناخ؟خفيفمجال ت

وهو مصمم  في هذا المضمار  األولتدريبيالنشاط ال مشروع التدريب المناخي يمثل

ظمت ثالث حلقات عمل نُقد و. ع بها الصندوق التي يضطلعمالألخصيصا ليتناسب مع ا

 ن فهموأسفرت حلقات العمل عن تحس. يفيةتغير المناخ والتنمية الرتركز على الصلة بين 

 المناخ في تغيرميم مراعاة عحتياجات والقيود التي تنطوي عليها عملية تالالمتدربين ل

التي تبرز التحديات عدت مجموعة من الدروس المستفادة وُأ.  مشاريع الصندوقحافظة

س عشر  مؤتمر األطراف الخامأثناءفي الرئيسية لتغير المناخ والتنمية الريفية ووزعت 

   . 2005  في عامفي كوبنهاغنالذي عقد التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

ة شُعب/ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

  آسيا والمحيط الهادي

دة التضرر وإدارة  الحد من ش–الصين 

  مخاطر الطقس

كيف يمكن للمزارعين التكيف 

أحوال  أفضل مع على نحو

  ؟  طقسال

مع برنامج األغذية العالمي ووزارة الزراعة الصينية وشركة بالمشاركة  ، الصندوققام

الطقس  تقلب ضد  قائم على مؤشرتصميم وإطالق منتج تأمين، بغويوان للتأمين الزراعي

لى  يستند إنتج على اإلطالق مأولوهو  ، هذا المنتجشكلوي.  الصينيةويهنأفي مقاطعة 

. المزارعينصغار  موارد رزق إلدارة المخاطر قبل وقوعها لحماية مبتكرا نظاما ،مؤشر

منتج مشروع التجريبي ل بتوسيع نطاق الشديدوأعربت الحكومة الصينية عن اهتمامها ال
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

   . متعددةضد مخاطر ل  المحاصي علىالتأمين المذكور مع التأمين

جمهورية تنزانيا  في القُطْريالمكتب 

  الجنوبيةوة أفريقيا الشرقية شُعب/المتحدة

تعزيز مشاركة المزارعين في عملية 

  تخطيط ورصد نهج قطاعي شامل

كيف يمكن زيادة فعالية 

الشراكات بين منظمات 

  ؟وظفي المقاطعاتمالمزارعين و

 رفع صوت وهو ما أدى إلىعلى المستوى المحلي، لمزارعين أنشئت شبكات ومنتديات ل

. يةقضايا القطاعالالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في حشد واستقطاب التأييد بشأن 

 على صعيد شفافية والمساءلةتحسين ال لفزاحعامل  بمثابة منتديات المزارعين كانتو

رعون بشبكاتهم المحلية  المزااستقوىو .للتأييدالمزارعين ستقطاب ال و المحليتسييرال

حقوقهم في صناعة وب  لهمفرص اقتصاديةإتاحة لمطالبة ب في ا مزيدا من الثقةاكتسبواو

لزراعية على مستوى القرار المتعلق ببرنامج تنمية القطاع الزراعي وخطة التنمية ا

      . مقاطعاتلا

ن الفقر  القيمة للحد مسل سالنميةتتعميم   المشورة التقنيةالسياسات وة شُعب

  الريفي

سل  تحليل سالتعميمكيف يمكن 

في " لممارسات الفضلىا"قيمة 

  عمليات الصندوق؟ 

 الفقراء المراعية لمصالح القيمة الريفية سل تنمية سالحول دراسة إنمائية نتهى العمل منا

ويتمثل . ة السياسات والمشورة التقنية ومكتب كبير استراتيجيي التنميةشُعبعرض على وستُ

ف من هذه الدراسة في التعلم من خبرات الصندوق والجهات المانحة األخرى والقطاع الهد

الخاص، وتقييم أداء مشاريع سالسل القيمة حتى اآلن من حيث تيسير وصول الجماعات 

  . الحد من الفقركذلك المستهدفة في الصندوق إلى األسواق و

للتعلم على  برنامج – مزدوج أساس إدارة  ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

   في إدارة األداء االجتماعيمستوى العالم

كيف يمكن قياس األثر 

االجتماعي واألداء المالي 

  لمؤسسات التمويل الصغري؟ 

 طرق التمويل، إلى إيجادهذا النوع  مؤسسات التمويل الصغري، مع اكتمال نضج سعىت

افها المالية واالجتماعية على تلبية أهد عمل على يالذي،  األساس المزدوجرساءإل مبتكرة

 في سبع لتعزيز إدارة األداء االجتماعي  جديدةأساليبلمشروع وقد استحدث ا. حد سواء

 لتشجيع التعلم كارية مهيكلة إلدارة المعرفةواستخدم عملية ابتالصغري  مؤسسات للتمويل

ة فيذينلتاالصندوق  اتإرشادوشكل هذا العمل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ . من األقران

 Assessing and Managing Social " المعنونةالوثيقةدارة األداء االجتماعي الواردة في إل

Performance in Microfinance (2006) " )تماعي في التمويل األداء االج وإدارة تقدير
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

النهج االبتكارية إلدارة األداء دعم مواصلة ويسعى الصندوق، عن طريق . )الصغري

المستمر رصد ية لألثر باتجاه الالتقييمات الفردإلى تحويل مجال التركيز من االجتماعي، 

إن سعت ويمكن لهذه المؤسسات، . متابعتهمؤسسات التمويل الصغري ولألداء االجتماعي ل

تنجح في  أن  المالية،األهداف سعيها نحوماعية بنفس قدر  أهدافها االجتتحقيقإلى 

    .همستوياتأعلى  إلى األساس المزدوجب الوصولية وفعالتخصيص الموارد على نحو أكثر 

تعلم والبناء على قاعدة المعرفة الخاصة ال  ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

  مرفق مساعدة السكان األصليين  ب

 المعرفة تسجيلكيف يمكن 

والمعلومات من مرفق مساعدة 

السكان األصليين وكيف يمكن 

تعزيز الصلة المباشرة بين 

وقياداتها  األهليةمنظمات ال

  اإلقليمية والدولية؟  

، من خالل تحليل قضايا السكان األصليين عن من تسجيل معلومات المشروع تمكن

مقترحا والتي جرى تلقيها في إطار مرفق مساعدة  100 1 مقترحات المشاريع البالغة

 Custodians of Culture and"شر هذا التحليل تحت عنوان ونُ. السكان األصليين
Biodiversity: Indigenous Peoples Take Charge of Challenges and Opportunities 

. ) التحديات والفرصمسؤولية السكان األصليون يتولون :حماة الثقافة والتنوع الحيوي( "

إقامة  وتقاسم المعرفةفي بيرو وتايلند لتحسين بشأن المرفق المذكور ظمت حلقات عمل ونُ

 قدرة المتمثل في تطورال  جملة أمور من بينهاوتناولت حلقة العمل. واصلشبكات الت

موارد تنفيذ المشاريع الصغرية الممولة من السكان األصليين والمنظمات المنوطة ب

    .   على التقرير الذاتيالصندوق

سبل  لتحسين  وتقاسمه االبتكاراستكشاف  ة أفريقيا الغربية والوسطىشُعب

 الريفيين الفقراء  المزارعينمعيشة

أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة 

مقترح لمعرض : أفريقيا الغربية والوسطى

  .  وحلقة عمل إقليميين عن االبتكار

كيف يمكن تحديد االبتكارات 

التي من شأنها تحسين سبل 

معيشة المزارعين أصحاب 

الحيازات الصغيرة في منطقة 

  أفريقيا الغربية والوسطى؟  

ة أفريقيا الغربية والوسطى على وتوثيق وتبادل عدد من االبتكارات في منطقجرى تحديد 

 ظمتوتبادل االبتكارات على أساس من حدثت آلية تجريبية لتحديدواستُ. فريكاأموقع فيد

في المختلفة من األطراف الفاعلة لفيف  وجمع. بقت في منطقة أفريقيا الغربية والوسطىوطُ

  . سو لتبادل المعارف والدروس المستفادة في مجال االبتكارحلقة تدريبية في بوركينا فا

الشبكة الدولية لمنهجيات البحوث 

ة شُعب/ الزراعيالمتصلة بأنظمة اإلنتاج

تعزيز وصول صغار المنتجين الزراعيين 

: كا الالتينيةالفقراء إلى األسواق في أمري

كيف يمكن تعزيز الوصول إلى 

األسواق من خالل اإلدارة 

 المكونات التقنية والقرارات  لتحديد أي دراسات الحالة الثمانية إلى تحليل المبادرةعمدت

اإلدارية تبدو حاسمة في تحقيق وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق بصورة 
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

 مشاريعلمستفيدين من التحسين وصول ابعدة توصيات المبادرة طرحت وقد . مستقرة  الذاتية؟  ارة الذاتيةإلدالمساعدة التقنية من أجل ا   الكاريبيأمريكا الالتينية و

. دور القضايا التنظيميةلى األسواق، مع إيالء تركيز خاص لموارد الصندوق إالممولة من 

المشاريع اإلنمائية الريفيةن من فيه موظفو  شاركقد مؤتمر إلكترونيوع .رضت النتائج وع

 للزراعة االستوائية والجماعة  الذي نظمه المركز الدوليعرفة المقاسممعرض تعلى 

    . 2010 في عام  في كالي بكولومبيااالستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 اتاالبتكارالمعني بمشروع التعلم والمعرفة   ة السياسات والمشورة التقنيةشُعب

في مجالي المياه والفقر الريفي 

)InnoWat(  

كيف يمكن تحسين التعلم 

والمعرفة في ما يتعلق 

االبتكارات في مجال المياه ب

  والفقر الريفي؟

 الريفية األساسية فريق الصندوق المعني بالعمل على إدارة المياه الزراعية والبنية قومي

وقد . InnoWatبإعداد نهجه التشغيلي إزاء المياه والفقر الريفي، تحت رعاية مشروع 

موضوعات والحقائق  تحتوي على سلسلة من ال،InnoWatمشروع ل  أدوات مجموعةأعدت

يمكن االطالع عليها على الموقع اإللكتروني  التي  ودراسات الحالة األدواتأوراقو

جموعة  مكونومن المتوقع أن ت). innowat/water/english/org.ifad.www(للصندوق 

ميزة عزيز السهم في تتأن  التابعة للصندوق والقُطْريةج مديري البرامل فائدة  ذاتاألدوات

 هذه وقد أسفرت. المياهالحد من الفقر الريفي وقضايا  بالنسبية للصندوق في ما يتصل

  فيميزةفي مجال المياه العاملين شباب المهنيين ال منح) 1: (اآلتي عن الرئيسية نتائجال

التأثير في جداول ) 3(تويات الحكومية؛ لمسعلى انتائج ال نشر) 2( المؤسسية؛ الوظائف

     .  واألمم المتحدةجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةاألعمال البحثية لل

تشجيع االبتكار في تقديم الخدمات المالية   ة أفريقيا الغربية والوسطىشُعب

نموذج رابطة : األساسية لفقراء الريف

  الخدمات المالية 

 رابطة وذج نمتعميمكيف يمكن 

الخدمات المالية في مشاريع 

  الصندوق؟ 

. 1997يمثل نموذج رابطة الخدمات المالية أحد ابتكارات الصندوق التي استحدثها في عام 

 النموذج طُبققد و.  لتكرارهالخيارات استغالل النموذج وتقييم  هووكان الهدف من المقترح

خلصت أفضل واستُ. فية في سييراليونفي برنامج التمويل الريفي وتحسين المجتمعات الري

وأثبت التدخل .  فرص التعميمتفواستكش تجربةالممارسات والدروس المستفادة من هذه ال

 وأن رابطات ،الماليةخدمات ال يمقدجهات أهلية لتوجود  لكبير احتياجأن ثمة التجريبي 

لى االئتمان في  الريفيين عأنسب الوسائل لزيادة حصول السكانالخدمات المالية من بين 
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  2010 نقطة اإلنجاز خالل عام بلغتالتي ومبادرة الموارد المشاريع الممولة من 

ة شُعب الصندوق أو )شُعب(ة شُعب

  الصندوق/جهات الشريكة ال)شُعب(

  النتيجة  التحدي  اسم المشروع

   .  حيث ال تقدم أي مؤسسات مالية أخرى خدمات مالية  نأيا فقرا وأكثرها البالدمناطقأشد 

المنتجين الريفيين صغار تشجيع وصول   الكاريبيوة أمريكا الالتينية شُعب

  .إلى األسواق

 المنتجينصغار كيف يمكن دعم 

  لوصول إلى األسواق؟ل

ع نطاق األدوات االبتكارية وأفضل الممارسات والسياسات عمد المشروع إلى نشر وتوسي

 خبرات الصندوق جرد األساسية في وتمثلت إنجازاته. الوصول إلى األسواقالتي تشجع 

 مع تحديد توصيات عملية للمشاريع المدعومة بموارد الوصول إلى األسواقفي مجال 

 نتاج( الصندوق شُعب جميع  فيقاسمالصندوق؛ وإنشاء فضاء افتراضي لتيسير التعلم والت

ة أمريكا الالتينية والكاريبي شُعبة السياسات والمشورة التقنية وشُعبالتعاون المثمر بين 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلعداد الناجح لمشروع تجريبي يشجع ) ووحدات أخرى

أفريقيا شعبة و أمريكا الالتينية والكاريبي ةشُعبوتعمل . الوصول إلى األسواقواالتصاالت 

   .اليا على توسيع نطاق هذا المشروع حشرقية والجنوبيةال
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  )2010أيلول /سبتمبر 30حتى (لمنح مبادرة تعميم االبتكار ة المؤقتة الماليالقائمة

 )المملكة المتحدة( التنمية الدولية وزارة: الجهة الممولة

 الموجز

   الدوالر األمريكيب  حالة السيولة  بالدوالر األمريكي  موجز الموارد

المقبوضات النقدية  881 001 12  )1الجدول (الموارد 
  )1الجدول (

12 001 881  

  النفقات (615 757 8)   )2 الجدول(المخصصات الموافق عليها 
  )2الجدول (

(7 545 213)  

  668 456 4  الرصيد النقدي 267 244 3  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

 التفاصيل

  1الجدول 
 الموارد

   بالدوالر األمريكي    بالجنيه اإلسترليني 
  440 689  000 400  2003كانون األول / ديسمبر13

  085 181  000 100  2004آذار / مارس26

  800 857 1  000 000 1  2005شباط / فبراير9

  415 501 3  000 900 1  2005أيلول / سبتمبر6

  560 924 1  000 100 1  2006آذار / مارس28

  600 988  000 500  2007آذار / مارس23

  457 131 1  000 569  2008كانون الثاني / يناير30

  700 987  000 500  2008نيسان / أبريل1

  825 739  000 500  2009نيسان / أبريل6

 6 569 000  12 001 881  

  2الجدول 
     االلتزامات والنفقات

 الوصف

المبلغ الموافق عليه 
  أالر األمريكيبالدو

 بالدوالر النفقات
  األمريكي

الرصيد بالدوالر 
  األمريكي

    المرحلة التحضيرية

 - (689 8) 689 8 األعمال التحضيرية في مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار

 - (146 71) 146 71 الرصد االبتكاري لألثر من خالل مركز تبادل معلومات التمويل الصغري

 - (227 68) 227 68 اري بموجب أموال التنمية المجتمعيةاالستهداف االبتك

 - (901 78) 901 78 فقر الريفيالوابة ب

 - (959 71) 959 71 االستراتيجيات االبتكارية لوصول الفقراء إلى األراضي والمياه

توسيع نطاق ممارسات اإلدارة االبتكارية للمخزونات الصغيرة والتي طورتها 
 - (856 68) 856 68 مشاريع الصندوق

 - (585 73) 585 73 بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الصندوق

 - (574 74) 574 74 دعم تنمية األسواق

 - (461 47) 461 47   حلقة عملة تشاورية بشأن اإلطار –تمويل اقتراح بشأن األموال التكميلية للبرامج 

 - (847 201) 847 201  بتكار بنجاحدور التحليل المؤسسي في توسيع نطاق اال

 - (978 71) 978 71  الخبير االقتصادي اإلقليمي

 - (223 837) 223 837    مجموع المرحلة التحضيرية
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 )تابع (2الجدول 
 )المملكة المتحدة(الدولية  التنمية وزارة: الجهة الممولة

 الموجز

 الوصف

المبلغ الموافق عليه 
  أبالدوالر األمريكي

 بالدوالر النفقات
  األمريكي

الرصيد بالدوالر 
  األمريكي

    المرحلة الرئيسية

    العمليات االبتكارية) 1(

    أالمناقصات التنافسية

 187  (813 209)  000 210 تعزيز وصول صغار المنتجين الريفيين إلى األسواق

 -  (248 197)  248 197  مركز تبادل معلومات التمويل الصغري

 163 1  (837 188)  000 190   تعميم إطار االستهداف الجديد

 - (084 199)  084 199  لفقر الريفيا بوابة

 254 7  (746 192)  000 200  ندليل التحليل المؤسسي للممارسي

الخارج واالتجار في األنشطة غير المشروعة وفيروس الهجرة من الريف إلى 
 - (837 194)  837 194   مرض اإليدز/نقص المناعة البشرية المكتسب

 - (723 86) 723 86  نموذج رابطة الخدمات المالية

 -  (233 196)  233 196   أمن حيازة األراضي لفقراء الريف

 273 1 (727 198)  000 200   االبتكار في مجالي المياه والفقر الريفي

 589 13 (011 134)  600 147  نظم زراعة أنواع الوقود الحيوي

 - (661 98)  661 98  رسم الخرائط بالمشاركة

 663 14 (337 85)  000 100  نموذج مدفوعات القطاع الخاص

 080 28 (920 171)  000 200  الخدمات الزراعية التي يمولها الزبائن

 996 46 (004 153)  000 200   ديد لإلشراف والتنفيذتجريب الدعم الج

 - (000 197) 000 197   الدروس المستخلصة من االبتكارات وملكات الشباب في العالم الريفي

 - (720 112) 720 112   عملية التصميم الجديدة لالستثمارات الصغيرة

 372 3 (628 131)  000 135  استكشاف االبتكارات وتقاسمها

 - (000 175) 000 175   اعدة التقنية لإلدارة الذاتيةالمس

 880 1 (120 168)  000 170   نظام الرصد والتقييم وإدارة المعرفة على المستوى القُطْري

 - (000 135) 000 135  البدائل الصحية للتبغ

 - (000 200) 000 200  إدارة مخاطر الطقس

 - (000 200) 000 200  لمشاركة المزارعين في النهج القطاعي الشام

 000 17 (000 183) 000 200  المشروع التجريبي لتصميم المشاريع

 537 13 (463 186) 000 200  تعميم سالسل القيمة

 559 41 (441 133) 000 175   تغير المناخاعتباراتتعميم 

 - (000 162) 000 162  حشد تحويالت المهاجرين

 - (000 200) 000 200  إدارة األداء االجتماعي

 - (399 80) 399 80  معرفة السكان األصليين

 000 100 - 000 100 يوم التعلم والتقاسم

 582 2 (418 118) 000 121 المشروع التجريبي لرسم الخرائط بالمشاركة

 - (000 100) 000 100 الرصد القائم على التصوير

 333 7 (667 92) 000 100 المؤشر المواضيعي

 561 5 (439 94) 000 100 ة في الخدمات التقنية في مجال إدارة الموارد الطبيعيةالوساط

 CLIMATRAIN 100 000 (67 086) 32 914مشروع التدريب المناخي 

 486 64 (514 35) 000 100 التدريب وبناء القدرات

 000 1 (000 24) 000 25 البرنامج األمني للمرأة

 717 60 (283 39)  000 100 التعليم من أجل مستقبل مستدام

 680 1 (320 48)  000 50 المشروع التجريبي للمخاطر المؤسسية
 .يشير المبلغ الموافق عليه إلى المبلغ المصروف، عند بلوغ النشاط مرحلته النهائية  أ
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 )تابع (2الجدول 
 )المملكة المتحدة(هيئة التنمية الدولية : الجهة الممولة

 الموجز

 الوصف

 الموافق عليه المبلغ
  أبالدوالر األمريكي

المصروفات بالدوالر 
  األمريكي

الرصيد بالدوالر 
  األمريكي

 2 (387 88) 389 88 المقارنة المعيارية مع مؤسسات التمويل الدولية

 5 746 894 (5 280 068) 466 826 

    تكاليف لجنة فرز مبادرة تعميم االبتكار) 2(

 - (717 14) 717 14 درة تعميم االبتكاررسوم لجنة فرز مبا/نفقات سفر

 - (494) 494 مصروفات متفرقة للجنة فرز مبادرة تعميم االبتكار

 15 210 (15 210) - 

     مرفق التمويل السريع)3(

 -  (950 19) 950 19 الشتات من سكان سان سلفادور

 19 950 (19 950)  - 

    

 826 466 (228 315 5) 054 782 5 مجموع العمليات االبتكارية

    إقامة الشراكات

 - (905 185) 905 185 شراكة الصندوق والمعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية

 332 34 (668 25) 000 60 الشراكة بين الصندوق ومركز القيادة اإلبداعية

 576 63 (424 151) 000 215 تشجيع االبتكار

 - (133 102) 133 102 ريفنفقات السفر ألعضاء منظمات فقراء ال

 563 038 (465 130) 97 908 

    التعلم والتقاسم

 427 59 (573 90) 000 150 االستكشاف والمعارض اإلقليمية 

 000 200 -  000 200  االبتكارات العشرة األولى للصندوق

 922 53 (078 46) 000 100  خريطة التحديات

 256 33 (744 191)  000 225  الشبكات وجماعات الممارسة

 000 40 -  000 40  المنافسات

 529 33 (471 66) 000 100  التقاسم القائم على المواقع الشبكية 

 815 000 (394 865) 420 135 

     التغير الثقافي والتنظيمي

 468 3 (532 166) 000 170 االحتكاك الميداني/جوالت التعلم

 000 40 - 000 40 رصد المناقصات الجارية

 - (900 81) 900 81 استراتيجية االبتكار في الصندوق

 878 30 (522 237) 400 268 التدريب على الحل اإلبداعي للمشكالت

 134 26 (866 23) 000 50 أوجه تدريب أخرى 

 053 127 (947 22) 000 150 إطالق استراتيجية االبتكار

 760 300 (532 767) 227 533 

    

 401 212 1 (991 707 6) 392 920 7   الرئيسيةمجموع المرحلة

    

 401 212 1 (213 545 7) 615 757 8  المجموع الكلي
 .يشير المبلغ الموافق عليه إلى المبلغ المصروف، عند بلوغ النشاط مرحلته النهائية  أ

 


