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  مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار

  الرئيسيةعن المرحلة السادس التقرير المرحلي 

 المرحلة الرئيسية من مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار 2004األول كانون /أقر المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر -1

)EB 2004/83/R.2.( 6.6 وتتمثل الغاية من هذه المبادرة، التي تمول بمساهمة تكميلية من المملكة المتحدة تبلغ 

رات ، في تعزيز قدرة الصندوق على الترويج لالبتكا) مليون دوالر أمريكي12.0أي ما يبلغ (سترليني مليون جنيه إ

 :  وتتمثل النواتج المتوقعة لهذه المبادرة فيما يلي. التي يكون لها اثر إيجابي على الفقر الريفي

 ؛تعميم االبتكار في عمليات الصندوق •
 ؛ وتطبيق ما تم تعلُّمه–تعزيز التعلُّم عن االبتكار وإشراك اآلخرين فيه  •
 . المتعلقة بدعم االبتكارتغيير ثقافة المنظمة وممارساتها •

 

 أثناء مبادرة تعميم االبتكار  التقدم المحرز فيبشأن علوماتيطلع هذا التقرير المجلس التنفيذي على آخر الم -2

لتقارير المرحلية ا هذا التقرير ليوي. 2011تشرين األول /إلى أكتوبر 2010كانون األول /الفترة من ديسمبر

 ،EB 2009/98/INF.7 وEB 2010/101/INF.5 الوثائق ( التنفيذيرضت على المجلسالسابقة التي عالخمسة 

 .2010-2005تغطي الفترة التي ، و)EB2006/88/INF.4، وEB 2007/92/INF.6، وEB 2008/95/INF.5و

 الخلفية - أوال

 االبتكارات، شجيع تعلى لقدرات الصندوق يمستوى المؤسسالأجرى مكتب التقييم في الصندوق تقييما على  -3

نيسان / أبريلدورته المنعقدة في المجلس التنفيذي فيعلى رض  تعميم االبتكار، وع تقييما ألداء مبادرةتضمن

2010) EB 2010/99/R.7( . 

ج يعتبر مهما إلى حد كبير، إال  ورغم أن تصميم البرنام.  تعتبر مرضيةالمبادرة أهمية أنإلى  التقييم قد خلصو -4

إلى ترتيب أولويات األنشطة، وتضمينه بعض  افتقاره :نه انطوى على بعض مواطن الضعف، وذلك كما يليأ

األنشطة التي التي تقع بوضوح خارج النطاق الذي تعالجه المبادرة، واالفتقار إلى أهداف رقمية للبرنامج 

رة الشؤون رأي البعض، إذ كان موكوال إلى دائ وفق ةوضعف الرصد والتقييم، وعدم إيكاله إلى الدائرة المناسب

إذ تحقق من :  بقدر محدود في تحقيق أهداف البرنامجفعالةيم إلى أن المبادرة تعتبر وخلص التقي. الخارجية

 المتعلقة بدعم تغيير ثقافة المنظمة وممارساتها نواتج المبادرة الناتج األول والثاني ولكن الناتج الثالث، وهو

 المبادرة كانت غير اءة كفوعلى العكس مما سبق، خلص التقييم إلى أن. االبتكار، لم يتحقق إلى حد كبير

إذ أن تكاليفها اإلدارية اعتبرت مرتفعة، واتسمت دورة تمويلها بالبطء، وتأخرت مواعيد : مرضية إلى حد ما

 تعتبر استدامتها هذه المبادرة يعتبر مرضيا إلى حد ما وأن أثروخلص التقييم إلى أن . تنفيذ غالبية مشروعاتها

       .   غير مرضية إلى حد ما
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  الوثيقة(ككل على أربع نقاط  التقييم  ركز الرد الصادر عن إدارة الصندوق على توصيات ذلكقدو -5

EC 2010/62/W.P.3/Add.1 .(ن االبتكار  بشأأعمال جدول الصندوقضع ي أن الضروري من أنه فأوال، أقرت

بتكار غالبا ما كثر تركيزا على الجانب االستراتيجي، وإن رأت إدارة الصندوق أن أفكار االأوضح وأيكون 

تظهر من خالل العمل الميداني استجابة لمشروع معين وقضايا قطرية، وأن هناك حاجة إلى التجاوب مع تلك 

 مهمة" باعتبارها (النطاق توسيع عمليةوثانيا، ركز رد إدارة الصندوق على األهمية المحورية ل. المبادرات

حداث تأثير أوسع على الفقر الريفي يتجاوز األثر ريق إلى إ الطهيكمقياس حقيقي لالبتكار وباعتبارها ") حيوية

شديدا بالتوصية وثالثا، اهتمت إدارة الصندوق في ردها اهتماما . المباشر الذي يتحقق من خالل عملياته الذاتية

ورابعا، أوضحت إدارة . الداعية إلى تخصيص الموارد المالية والبشرية لألنشطة غير المتعلقة باإلقراض

جل تحفيز هيئة موظفي الصندوق  وتحمل المخاطر من أدوق أنها ملتزمة بتشجيع المزيد من اقتسام المعرفةالصن

   .   على االبتكار

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

 وكذلك أموال وبعد ذلك، انتقل مدير المبادرة. ريق اإلدارة العليا في فواالبتكار  المعرفةإدارةعملية  لاقائد

وقد ). المعرفةوإدارة الذي أصبح يسمى اآلن مكتب االستراتيجية  (إلى مكتب كبير استراتيجيي التنمية المبادرة

االبتكار تتألف من عدد محدود من موظفي مختلف المعرفة وشكلت مجموعة أساسية تختص بعملية إدارة 

، من أجل تقديم الدعم لكبير استراتيجيي التنمية في  مدير مبادرة تعميم االبتكاررات الصندوق، منهمإدا

 اإلشراف على استراتيجية إدارة المعرفة واستراتيجية اضطالعه بهذا الدور، وعلى وجه الخصوص، من أجل 

طار لدمج االبتكار دمجا منتظما في ، ووضع إاالبتكار وتنفيذهما، تمشيا مع القرار بدمج هاتين االستراتيجيتين

 في مع الموظفين والمديرين واستنادا إلى المناقشات التي جرت .جدول أعمال الصندوق على النطاق األوسع

، وضعت المجموعة األساسية المعنية بعملية إدارة االبتكار والمعرفة مسودة إطار منقح لتنفيذ إدارة الصندوق

 . 2010حزيران  /و في  يوني لجنة إدارة العملياتالمعرفة واالبتكار وافقت عليه

 : يحتوي اإلطار المشار إليه على أربعة أهداف تتمثل فيما يلي -7

  أهداف أنشطة إدارة المعرفة واالبتكار في العمليات األساسية للصندوق؛ تعميم  )أ (
 شراكات بشأن إدارة المعرفة واالبتكار؛ ال تعزيز  )ب (
 ؛  إلدارة المعرفة واالبتكار بيئة تمكينية وثقافة تنظيميةإنشاء  )ج (
 .  إدارة المعرفة واالبتكارلتحقيق التقنية الداعمة األساسيةتعزيز قدرات الموظفين والبنية   )د (

تحديد ) 1: (وتشمل أنشطة اإلطار ذات الصلة باالبتكار ما يلي اف إلى عدد من األنشطة؛وتنقسم هذه األهد -8

 إجراءات تنقيح) 2(؛ أصحاب المصلحةالمشاورات مع االبتكار بناء على الصندوق المعني بجدول أعمال 

 دعوة إلى تقديمعداد مبادرة تعميم االبتكار ومبادئها التوجيهية، التي من شأنها أن تكون بمثابة األساس إل
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 غذيةاأل سياساتلمعهد الدولي لبحوث بين ا 1 االستراتيجيةةبرنامج الشراكتقييم مساهمة ) 3(؛ االقتراحات

 .نفيذ استراتيجية إدارة المعرفة واالبتكار في تلصندوقوا

 في تنفيذ أنشطة تدعم جدول األعمال المشار إليه، مستفيدا في بعض الحاالت من 2011 شرع الصندوق في -9

 . موارد برنامج مبادرة تعميم االبتكار في تمويل تلك األنشطة

   2011استعراض التنفيذ في  –ثانيا 

فقات على تمويل أنشطة أو مشروعات جديدة في إطار مبادرة الصندوق  لم تصدر موا2011في العام الحالي  -10

يتعلق و. لتعميم االبتكار، وإن تم تنفيذ عدد محدود من األنشطة المهمة ضمن مشروعات سبقت الموافقة عليها

ر  انتقل مديرة بالقدرات المؤسسية من ناحية، إذ انخفاض مستوى األنشطة ضمن هذه المباد وراءيالسبب الرئيس

المبادرة إلى منصب آخر في الصندوق؛ ومن ناحية أخرى لم يحدد مسار مستقبلي للمبادرة ويوافق عليه إال في 

 . عندما أتى مسؤول جديد تولى منصب كبير استراتيجيي التنمية2011تشرين األول /شهر أكتوبر

 المشروعات الموافق عليها  هذه المبادرة، ظل عددت جديدة منوبما أنه لم تصدر موافقات على تمويل مشروعا -11

لم يتسن إطالق و  مشروعا38 أنجز ومن بين هذه المشروعات،.  مشروعا كما كانت40في إطار المبادرة 

تشرين / أكتوبر31، مما يعني أنه حسب الوضع في  آخران مشروعان إثنان أنجز2011في و، اثنين ينمشروع

وهناك مشروع واحد فقط ال يزال مفتوحا . مشروعا 37 أنجزت مشروعات بلغ مجموعها التراكمي 2011 األول

وترد في الملحق األول بهذا التقرير ). في إثيوبيا(بهدف التكرار ) من حالة كينيا(من أجل استلهام الدروس 

وتوجز نواتجها، أما النفقات التي تمت في كل المشروعات فترد في لمشروعات الموافق عليها  تبين امصفوفة

 .لتي يشتمل عليها الملحق الثانيالقائمة المالية ا

وأول .  ينبغي إبرازهما2011  من هذه المبادرة فيثنان ضمن المشروعات الممولةاأجري نشاطان محددان  -12

تنمية : " تحت عنوانحزيران/ في شهر يونيوالنشاطين عملية مشاورات دولية عقدت بمقر الصندوقهذين 

وقد ".  والمهنيةالتقنيةت الصندوق في مجال تنمية المهارات تشاطر خبرا: المهارات من أجل تخفيف حدة الفقر

 آخرين من الصندوق، وقد 30 إضافة إلى ، مشاركا من خارج الصندوق16شارك في هذه المشاورات نحو 

انتهت إلى مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تقوية الصندوق لقدرته على دعم تنمية المهارات الفنية والمهنية 

 . وقد ورد موجز لهذه التوصيات في تقرير ورشة العمل المشار إليها.  حدة الفقر الريفيمن أجل تخفيف

 بالتعاون مع منظمة  لتشاطر المعارف الزراعية الثاني المنتدىأيلول/ شهر سبتمبر في استضاف الصندوقثانيا، -13

 والجماعة االستشارية جيالتنوع البيولو  العالمي ومؤسسةاألغذيةغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األ

 للتعاون الزراعي والريفي، ومن خالل شراكة مع شركاء إقليميين ث الزراعية الدولية والمركز التقنيلبحول

 الستكشاف االبتكارات وكذلك االتجاهات الجديدة يام محفالث الذي استمر أربعة أ وقد أتاح ذلك الحد.ودوليين

ن الغذائي والتكنولوجيا المتنقلة ووسائل اإلعالم االجتماعية وغيرها من المتعلقة بالزراعة وتغير المناخ واألم

                                                      
 ساهم الصندوق في الشراآة االستراتيجية للمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية للنهوض بسياسات االبتكار المصممة لمساعدة الفقراء على  1

لمغرب غانا وا: واختيرت أربعة بلدان لالنضمام إلى هذا المشروع، وهي. االستفادة من تخفيف أثر تغير المناخ وتحسين النفاذ إلى األسواق
  .  )EB 2008/95/R.39انظر الوثيقة (وموزامبيق وفييت نام 
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 محاضرا خبراتهم ومعارفهم، مما أتاح فرصة 160وقد عرض أكثر من . القضايا المتعلقة بالتنمية الريفية

تنمية للمشاركين للتعلم وتشاطر المعارف والخبرات والتواصل والتأثير على األنشطة المستقبلية المتعلقة بال

 .الريفية

 نواتجالويرد في الملحق األول موجز لتقارير الحاالت المتعلقة بكل المشروعات الموافق عليها، بما في ذلك  -14

 إجراء سلسلة من الدراسات تستفيد من بعض 2012ومن المقرر في عام . المتحققة من المشروعات المنجزة

الصندوق لتعميم االبتكار وتسجيل تلك  مبادرة ممولة منة االبتكارات البالغة األهمية المرتبطة بمشروعات مختار

االبتكارات من أجل استلهام الدروس والنظر في إمكانية توسيع نطاق تلك االبتكارات وإضفاء الطابع المؤسسي 

  . عليها

  الخطوات القادمة-ثالثا 

اجة ماسة إلى تسريع وتيرة وهناك اآلن ح. لتأخيرات طويلة راجعة إلى أسباب عدةمبادرة هذه التعرض تنفيذ  -15

 هناك ،وفي الوقت ذاته. 2012لموارد المبادرة في موعد غايته نهاية عام تنفيذ وذلك بهدف التخصيص الكامل ال

 تحقيق غايتها العامة المتمثلة في تعزيز قدرة الصندوق  على في هذه المبادرة تركيزا أساسياحاجة إلى التركيز

دث أثرا إيجابيا على الفقر الريفي، ونواتجها الثالثة المتوقعة المتعلقة بالتعميم حعلى الترويج لالبتكارات التي ت

 . والتعلم والثقافة التنظيمية

 التقييم  النهج المستقبلي في إدارة هذه المبادرة ما تحقق من تجارب في سياقها حتى اآلن، ونتائجوسوف يراعي -16

والقصد من وراء هذا النهج هو االستجابة . لتقييمعلى المستوى المؤسسي ورد إدارة الصندوق على ذلك ا

، وجدول أعمال الصندوق في مجال االبتكار بما يتسم به 2007الستراتيجية االبتكار الصادرة عن الصندوق عام 

من أجل تعزيز  وجهود الصندوق المستمرة من اجل الترويج لالبتكار والتعلم وتوسيع النطاق ،من تطور دائم

كما يوفر هذا النهج دعما لإلطار المؤسسي المتطور باستمرار المتعلق . لحد من الفقر الريفياألثر في مجال ا

 :وفيما يلي السمات األساسية لهذا النهج. بالترويج لالبتكار

 مكتب إدارة االستراتيجية والمعرفة، وهو المكتب الذي يتولى سوف يكون موقع إدارة المبادرة في •

ة االبتكار والمعرفة، وسوف توفر المجموعة األساسية المعنية بعملية إدارة المسؤولية المؤسسية عن إدار

 .االبتكار والمعرفة الدعم إلدارة المبادرة

 على نحو يسهم في تحقيق الهدف العام هاسوف تولى األولوية لكفالة تصميم كل األنشطة الممولة وتنفيذ •

ويتعين أن تكون االبتكارات المتمتعة بالدعم . ةمن برنامج المبادرة وواحد أو أكثر من نواتجه الثالث

 االبتكارات ، كما يتعين بذل جهود من أجل كفالة توسيع نطاقابتكارات تسهم في التعلم داخل الصندوق

 . استخدامها لتحقيق تغير داخل الصندوق ككلأو/التي ثبت نجاحها و

خفيف حدة الفقر الريفي، على أن  في الترويج لالبتكار من أجل تسوف يتبع الصندوق نهجا استراتيجيا •

 . 2015-2012لصندوق للفترة ليسترشد في مجاالت التركيز باإلطار االستراتيجي 
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 ومن ثم هناك حاجة إلى اإلقرار بأن المشروعات واألنشطة الممولة .االبتكار يأتي دائما مقرونا بالمخاطر •

احتماالت الفشل أعلى مما يمكن احتواؤه من مبادرة تعميم االبتكار يرجح لها أن تقترن بمخاطر من حيث 

وسوف يتعين تحليل . لكن ذلك الفشل ليس بالضرورة أمرا سلبيا إذا أمكن استلهام الدروس منه. عادة

 . المخاطر المحتمل اقترانها بالمشروعات، ولكن يتعين االستعداد لتحمل مستوى عال من المخاطر

 اختصار الوقت تنافسي، وذلك على وجه التحديد من أجل كفاءة نافذة التمويل الهناك حاجة إلى تحسين •

 . الذي ينقضي منذ تقديم المقترحات المعنية حتى تخصيص الموارد

وأولى تلك األولويات هي نافذة التمويل . هناك ثالث أولويات واضحة الستخدام ما تبقى من موارد هذه المبادرة -17

 المشروعات واألنشطة االبتكارية التي شراف علىمكين موظفي الصندوق من اإلالتنافسي، وذلك من أجل ت

 وقد أطلق . وتمويل تلك المشروعات واألنشطةيكون لها أثر إيجابي مباشر أو غير مباشر على الفقر الريفي

. عروضال دورة عطاءات تنافسية جديدة حيث وجه طلبا لتلقي 2011 تشرين الثاني/مبرالصندوق في شهر نوف

 ؛ فعروض التقدم بطلباتهمأو في مكاتبه القطرية،ن في مقر الصندوق ي، سواء العاملويحق لكل موظفي الصندوق

 .دائرة إدارة البرامج مقصورة على ليست اإلشراف

واألولوية الثانية هي دعم الرصد والتقييم والتعلم وتشاطر المعرفة المتعلقة بالمشروعات واألنشطة الممولة في  -18

بهدف الترويج لتوسيع نطاق ذلك المشروعات واألنشطة الممولة بالفعل  بما في –فذة التنافسية اإطار الن

 تمويل أنشطة معينة تهدف إلى تغيير الثقافة التنظيمية للصندوق أما األولوية الثالثة فهي. االبتكارات الناجحة

 . وتهيئة بيئة مؤسسية داعمة لالبتكار

 يها في البداية كبير استراتيجيي التنمية، شارك ف مناقشات2011 تشرين األول/شهر أكتوبر وتجري منذ -19

والمجموعة األساسية المعنية بعملية إدارة االبتكار والمعرفة، من أجل استعراض تنفيذ إطار عملية إدارة 

الترويج ) أ: ( التي من شأنها أن تحقق ما يلياالبتكار والمعرفة وتحديد األنشطة التي ينبغي تمويلها والمعرفة

دعم األنشطة المحددة في سياق ) ب(إضفاء الطابع المؤسسي عليها؛ / نطاق المبادرةتوسيعلجدول أعمال 

نشطة التي يمكن أن تسهم في تغيير الثقافة التنظيمية للصندوق وتهيئة ادرة مع التركيز بوجه خاص على األالمب

 االنتهاء 2012ل عام ويظل هذا العمل ماضيا في طريقه، ومن المتوقع في أوائ. بيئة مؤسسية تمكينية لالبتكار

               .  من وضع خطة عمل وموازنة الستغالل ما تبقى من موارد هذه المبادرة

  المسائل المالية-رابعا 

، 2009في عام ) المملكة المتحدة( التنمية الدولية لوزارة تم بالفعل تلقي الدفعة األخيرة من المساهمة التكميلية  -20

  أمريكي مليون دوالر12.0ة التي تلقاها برنامج مبادرة تعميم االبتكار ما يعادل بحيث بلغت الموارد اإلجمالي

وقد . 2010 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 3.3 وقد زادت النفقات الفعلية في العام الحالي بنسبة .تقريبا

إلعادة ية المتاحة  الموارد الحالأعيد معظم األموال السابق تخصيصها ولكن لم تستخدم، مما أدى إلى أن

 . مليون دوالر أمريكي تقريبا4.2مليون دوالر أمريكي من إجمالي رصيد نقدي يبلغ  4.1نحو  التخصيص بلغت

 لتمويل دورة جديدة من المشروعات االبتكارية، وكذلك أنشطة للتعلم 2012وسو فتستخدم هذه األموال في عام 

 .انظر الملحق الثاني لالطالع على قائمة مالية مفصلة. بتكاروتشاطر المعرفة وتهيئة بيئة مؤسسية مواتية لال
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 30حتى 
2011أيلول /سبتمبر  

 30حتى 
2010أيلول /سبتمبر  

التغير بالنسبة 
 المئوية

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

 -9.42 758 8 933 7 )بآالف الدوالرات األمريكية(المخصصات الموافق عليها 
 -6.87 72.97 66.10 المخصصات آنسبة مئوية من الموارد

 +3.33 545 7 796 7 )بآالف الدوالرات األمريكية(النفقات الفعلية 
 +2.10 62.86 64.96 النفقات آنسبة مئوية من الموارد

 0 40 40 مجموع المشاريع الموافق عليها 

  

  



 
 

 

E
B

 2011/104/IN
F.4/R

ev.1 
 الملحق األول

7 

  لتعميم االبتكار الصندوقبموجب مبادرةكل المشروعات الممولة تقرير حالة بشأن  -الملحق األول

 أو الصندوق شعبة

 شعبة/الشريك

  أهداف المشروعات ونواتجها التحدي المشروع اسم الصندوق

 الالتينية أمريكا شعبة

  والكاريبي
 نفاذ إمكانيات تعزيز

 على الريفيين المنتجين

  األسواق إلى صغير نطاق

  ي دوالر أمريك200 000

 

كيف يمكن توفير المعلومات 

المتعلقة باألسواق لصغار 

  المنتجين الريفيين؟

 

 أمام النفاذ إلى األسواق تشجع التي والسياسات الممارسات وأفضل االبتكارية األدوات نطاق وتوسيع نشرو وضع  :الهدف

 .صغار المنتجين الريفيين

 :نواتجال

 بشأن لومات إلكترونيبنك مع/ مكتبة افتراضية عن طريقاألسواقالنفاذ إلى  بشأن ر إرساء ممارسات مشتركةيتيس •

 aspx.default/marketaccess/sites/xdesk://http   وأفضل الممارساتالنفاذ إلى األسواقأدوات 
 بالمملكة المتحدةTraidcraft ن باالشتراك مع مؤسسة  ثنين يوضعا عن طريق إنتاج دليلي تدريب اتعزيز الشراكات •
 النفاذ إلى األسواقعن " الدخول إلى السوق"إصدار مجموعة كتيبات تدريبية بعنوان  •

)pdf.manual/market/english/org.ifad.www://http( 
الغرض منها تمكين " كيف تحقق أفضل عائد من المشاركة في المعارض التجارية"عنوان  مجموعة إرشادات بإصدار •

  صغار المنتجين من المشاركة في المعارض التجارية الوطنية والدولية
http://www.ruralpovertyportal.org/c/document_library/get_file?p_l_id=10266&folderId=100

540&name=DLFE-1523.pdfعلى استعراض ذي نتائج إيجابية من قبل  الحاصلة   
manuals-fair-trade/resource/org.sanworkarti.www://http 

 تجري بالتعاون مع كل الشعب التابعة لدائرة إدارة البرامج بشان  من خالل دراسةالترويج ألنشطة التشاطر والتعلم •

 )pdf.stock/market/english/org.ifad.www://http(  أفضل الممارسات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق
ثنين ا في نشطة النفاذ إلى األسواقأ لمنهجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل دعم التكرار وتوسيع النطاق •

وقد تم تركيب وصالت . في بيرو" سييرا سور"ومشروع " كوسكو-ممر بيونو"مشروع : من مشروعات الصندوق هما

 لتبادل الخبرات في مجال استخدام 2009 مقاطعة وعقدت ورشة عمل في كوسكو في عام 24في لشبكة اإلنترنت 

  .تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية الريفية في منطقة جبال األنديز

 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
استخدامنطاقتوسيع

 معلومات تبادل مركز

 كل في الصغري التمويل

 ليةالما الصندوق تدخالت

 رصد للصندوق يمكن كيف

 الريفي؟ التمويل عمليات
 تعميم االبتكار في النتائج القائمة على األداء ونظام رصد األثر لعمليات التمويل الريفي وعلى وجه الخصوص :الهدف

  .  مشروعات التمويل الصغري

 : نواتجال
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  الريفية

  دوالر أمريكي198 900

 

 قدرة توسيع طريق عن الصندوق في واألثر النتائج إدارة نظام تطوير النهج هذا في األداء إلى المستند الرصد عنصر يدعم

 .المواضيعية المسائل مع التعامل على النظام

 استراتيجية وضع في التقنية المشورة لشعبة التابع الريفي التمويل فريق مع الصغري التمويل معلومات تبادل مركز عمل •

 كما وفر .الجاري المشروع من الثالثة للمرحلة عمل خطة وضع إلى أفضى مما دوق،الصن حافظة في األداء رصد لتعميم

لدى المؤسسات المالية الريفية  خدمات اإلدارة واالستشارات لعمليات تقييم قدرات إعداد التقارير واإلبالغ المركز المذكور

 . في مختلف مكونات حافظة استثمارات الصندوق
تمويل الصغري عملية التحول إلى الالمركزية في منطقتين مهمتين من منظور التمويل استهل مركز تبادل معلومات ال •

   .هما أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية: هذه المنحةالريفي في سياق 
 البحث األولي الذي اضطلعت به استنادا إلى: الذاتي العون مجموعات على القائمة الصغري التمويل تقديم نُظم أداء رصد •

، قام مركز تبادل معلومات التمويل الصغري، باالشتراك مع عدد من مقدمي الخدمات الفنية في CARE India   ةمؤسس

الهند، بإجراء اختبار ميداني لمسودة منهجية لرصد نظم تقديم التمويل الصغري القائمة على مجموعات العون الذاتي في 

يدانية على الوصول إلى منهجية منقحة طبقت مرة أخرى على وقد ساعدت نتائج تلك الزيارة الم. 2006نيسان /إبريل

 التي ورد تحليلها في البحث األولي الذي العينة األولية لنظم تقديم التمويل الصغري القائمة على مجموعات العون الذاتي

 .المحللون يستخدمه أن يمكن متدرجاً نهجاً الجديدة المنهجية وتتيح. CARE India أجرته مؤسسة  
 والمشورة السياسات عبةش

 التقنية
 االستهداف إطار تعميم

 في الصندوق في الجديد

  المشاريع دورة

   دوالر أمريكي190 000

 

 النهوض للصندوق يمكن كيف

 فقراء استهداف في بالفعالية

 الريف؟

 .  تحسين فعالية الصندوق في مجال االستهداف:الهدف

 :نواتجال

 باعتباره الصندوق داخل ذلك بعد وتعميمه تطويره تم المحلي المجتمع مستوى على افلالستهد شامالً إطاراً المشروع وضع

 .)EB 2006/88/R.2/Rev.1 الوثيقة(  2006 كانون األول/ديسمبر في المجلس دورة خالل اعتمادها تم كاملة سياسة
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  الريفي الفقر بوابة  االتصاالت شعبة

   دوالر أمريكي200 000

 

كيف يمكن تبادل 

ات التنمية معلوم

الريفية الموجهة إلى 

استئصال الفقر 

الريفي بطريقة سهلة 

   االستخدام؟

 

  .  توفير بوابة معلومات إلكترونية جيدة يسهل االطالع عليها واستخدامها من أجل تبادل معلومات التنمية الريفية:الهدف

  : نواتجال

 يمكن استخدامه في تبادل موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنتبوابة الفقر الريفي التي أنشأها الصندوق ويتولى تغذيتها هي  •

المعلومات المتعلقة باستئصال الفقر الريفي من قبل فقراء الريف وواضعي السياسات والمانحين ومعاهد البحوث والمنظمات غير 

 .  home/guest/web/org.ruralpovertyportal.www://http .الحكومية وغيرها من الشركاء اإلنمائيين
ويرد أكبر عدد من زيارة هذا الموقع من .  صفحة من وجهات النظر يوميا2 300 يتوضح بيانات الرصد أن هذه البوابة تتلقى حوال •

 . وباكستانالواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والفلبين وكينيا وإيطاليا
فألول مرة يستخدم الصندوق نظاما إلدارة المحتوى . أحدث تنفيذ هذه البوابة اإللكترونية تركيبة جديدة من حيث تقديم المحتوى •

 المعلومات دوق بتقديم مختلف أنواعسمح هذا النظام للصنوي". حدة الستخدامها مرات عديدةوضع المدخالت مرة وا"ويعتنق مفهوم 

واستنادا إلى نجاح تنفيذ بوابة الفقر . بيقات المؤسسية في الوقت الحقيقي ولم يعد في احتياج إلى مدخالت يدويةمن عدد من التط

وقد ساعدت البوابة أيضا على .  يجري اآلن مد نطاق نظام إدارة المحتوى كي يخدم الموقع اإللكتروني للصندوق كمؤسسةالريفي،

أما مجموعة . كترونية قطرية ونشر قصص من الميدان وإنشاء صفحات مواضيعيةإطالق مبادرات جديدة مثل إنشاء صفحات إل

فهي مجموعة من القصص اإلنسانية تقدم مصدرا قيما يوضح أثر االنشطة الممولة من الصندوق بطريقة " قصص من الميدان"

تعمقة في األنشطة والمشروعات والبرامج في هذه البوابة فالغرض منه هو توفير وثائق ونظرات م" التعلم والتكيف"وأما قسم . مقنعة

السائدة بما يؤدي ثقافة ال  تغييرا فييمثل تحديا وأنه يتطلب" اإلخفاق"غير أنه ثبت أن تجميع قصص . التي لم تحقق نجاحا بالضرورة

       .  قيمة التعلم من األنشطة التي لم تفلح بالضرورةإلى إدراك
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 أفريقيا شعبة

 والوسطى الغربية
 المؤسسي التحليلمارسي دليل م

   الموجه إليهمالتدريب ودعم

  دوالر أمريكي200  000

 

 تحسين يمكن كيف

 المشروعات تصميم

 الصندوق في

 التحليل باستخدام

 المؤسسي؟

 وغير الرسمية القواعد ذلك في بما (المؤسسية البيئة فهم تحسين ثرها على الفقر عن طريقأتحسين جودة مشروعات التنمية و :الهدف

  .الصندوق مشاريع فيها تنفذ التي) الرسمية

 :نواتجال

 أو إيطاليا في سواء المؤسسي، التحليل  منهجيةعلى الشريكة منظماته وبعض الصندوق في الفنيين الموظفين من 100 من أكثر تدريب تم

 .والوسطى الغربية أفريقيا في

 مختلف إلى ومدخالً سريعة لمحة توفِّر االستخدام سهلة ونشرات تدريبية وحدات إلصدار األولية التوجيهية المبادئ تعديل وتم •
  .المؤسسي التحليل استخدام عند اتخاذها ينبغي التي الخطوات

 ميدانية تدريبية عمل حلقات وعقدت .واسع نطاق على اختبارها وتم الفرنسية اللغة إلى والنشرات التدريبية الوحدات وترجمت •
 .فاسو اوبوركين والكاميرون غانا في

 حلقات ذلك أمثلة وتشمل قام بعض مدير البرامج القطريين بتنظيم حلقات عمل بشأن التحليل المؤسسي في إطار البرامج القطرية •
 وقد طبقت عدة بعثات معنية ).الفرنسية باللغة للناطقين (وتشاد) اإلنكليزية باللغة للناطقين (السودان في تنظيمها تم التي العمل

ومثال ذلك (ت التحليل المؤسسي، وجرى ذلك في بعض الحاالت بطريقة غير مباشرة عن طريق هذه المبادرة بالتصميم أدوا
، وبطريقة تلقائية في حاالت أخرى )في مدغشقر  واالقتصادات اإلقليميةالصغريأقطاب المشروعات الريفية برنامج دعم 

 . مكانية تعميم هذا النهج في عمل الصندوقويجري اآلن استكشاف إ). مثال ذلك التمويل الريفي في غامبيا(
 األدنى الشرق

 أفريقيا وشمال
 إلى الريف من للهجرة وقائية تدابير

 نقص وفيروس واالتجار الخارج

 مرض/المكتسب البشرية المناعة

 والوسطى الشرقية أوروبا في اإليدز

  حديثاً المستقلة والدول

   دوالر أمريكي195 000

  

 من الحد يمكن كيف

 الخارج إلى رةالهج

 أوروبا في واالتجار

 والوسطى الشرقية

 المستقلة والدول

 حديثاً؟

 المستقلة والدول والشرقية الوسطى أوروبا حافظة داخل االتجار ومسائل الريف من للهجرة التصدي على الصندوق قدرة تعزيز :الهدف

لهجرة ة تسعى إلى تقليص ادين طريق االختبار الميداني لنهج جد عاإلقليم في والمناصرة السياسات حوار مبادرات في والمساهمة حديثًا،

  .إلى الخارج واالتجار عن طريق التمكين االقتصادي

  :نواتجال

 الموجه النمو نموذج نحو واالستهالك التحويالت على القائم للنمو الراهنة الحالة من للتحول مبتكرة حلوالً النموذج هذا يقترح •
 .إنتاجية استثمارات نحو المهاجرين وأموال التحويالت توجيه خالل من وذلك التنمية نحو

 االستثمارات اجتذاب على االعتماد من بدالً الخاصة موارده من الخاص القطاع لتنمية األموال تعبئة من الحكومات يمكِّن إنهثم  •
  .الخارجية المباشرة

 لتعبئة) DEVINPRO (والتنمية الهجرة بين الصلة تعزيز مشروع إلعداد 2009-2008 الفترة في الدراسة نتائج استُخدمت •
 الدراسات ومركز والتنمية، للهجرة نيكسوس مبادرة المشروع تنفيذ ويتولى .سوفوووك ألبانيا في المهاجرين مدخرات

 . بألبانيارايفازين ومصرف الصندوق من مشترك وبتمويل واالجتماعية، االقتصادية
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 تقديم في االبتكار زيزتع والوسطى الغربية أفريقيا شعبة

 األساسية المالية الخدمات

 نموذج :الريف فقراء إلى

  المالية الخدمات رابطة

  دوالر أمريكي123 488

كيف يمكن تعميم 

نموذج رابطة 

الخدمات المالية في 

  مشروعات الصندوق؟

 

 هو المقترح من الهدف وكان.  1997  امع في استحدثها التي الصندوق ابتكارات أحد المالية الخدمات رابطة نموذج يمثل :الهدف

  لتكراره الخيارات وتقييم النموذج استغالل

  : النواتج

 يراليونس في الريفية المجتمعات وتحسين الريفي التمويل برنامج في النموذج طبق •
 التعميم فرص واستكشفت التجربة هذه من المستفادة والدروس الممارسات أفضل واستخلصت •
 المالية الخدمات رابطات وأن المالية، الخدمات لتقديم أهلية جهات وجودا إلى كبير ااحتياج  هناكأن ريبيالتج التدخل وأثبت •

 تقدم ال حيث نأيا وأكثرها فقرا البالد مناطق أشد في االئتمان على الريفيين السكان حصول لزيادة الوسائل أنسب منواحدة 
  .مالية خدمات أخرى مالية مؤسسات أي

 لفقراء األراضي حيازة أمن والجنوبية الشرقية ياأفريق شعبة

 االبتكار تعزيز :الريف

 في المستفادة والدروس

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

  دوالر أمريكي200 000

 للصندوق يمكن كيف

 حوار تحسين

 حيازة بشأن السياسات

 األراضي؟

 المتعلقة العملية البحوث في فقط ليس الريف فقراء راك تعزيز حوار السياسات بشأن قضايا حيازة األراضي عن طريق إش :الهدف

 .السياسات حوار أنشطة في وكذلك بل األراضي، حيازة بأمن

 :النواتج

 التنفيذي المجلس ووافق .األراضي حيازة بشأن السياسات حوار في األراضي لحيازة القائمة األوضاع تحليل االقتراح أدخل •
   2008 أيلول/سبتمبر في حيازتها وأمن األراضي إلى ولالوص تحسين بشأن الصندوق سياسة على

)EB 2008/94/R.2/Rev.1.( 

 بشأن والمعرفة التعلم التقنية والمشورة السياسات شعبة

 المياه مجالي في االبتكارات

  الريفي والفقر

  دوالر أمريكي200 000

 

 تحسين يمكن كيف

 ما في والمعرفة التعلم

 في باالبتكارات يتعلق

 والفقر ياهالم مجال

  الريفي؟
 

النظر في األنشطة المتعلقة بالمياه والتي يقودها المزارعون من أجل اإلسهام في االستراتيجيات اإلقليمية والمساهمة في  :الهدف

 .حوار السياسات وبناء المؤسسات

  

  :النواتج

 والفقر المياه إزاء تشغيلي جنه بإعداد يفيةالر األساسية والبنية الزراعية المياه إدارة على بالعمل المعني الصندوق فريق قام •
 .InnoWat مشروع رعاية تحت الريفي،

 ودراسات األدوات وأوراق والحقائق الموضوعات من سلسلة على  تحتوي InnoWat   لمشروع أدوات مجموعة أعدت •
 innowat/water/english/org.ifad.www). اإللكتروني الموقع على عليها االطالع يمكن التي الحالة

 الميزة تعزيز في تسهم وأن للصندوق التابعة الُقطرية البرامج لمديري فائدة ذات األدوات مجموعة تكون أن المتوقع ومن •
 على النتائج ة عن نشرالرئيسي جالنتائ هذه أسفرت وقد .والمياه الريفي الفقر من الحد بقضايا يتصل ما في للصندوق النسبية

  .المتحدة واألمم الدولية الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة البحثية األعمال جداول في التأثير والحكومية المستويات
/ الهادي والمحيط آسيا شعبة

 والكاريبي الالتينية أمريكا شعبة
 التنمية عمليات تعزيز

 الصندوق في االبتكارية

 األقاليمي ونالتعا بواسطة

ة توفير دخل بديل كيفي

لمزارعي نبات 

األفيون خشخاش 

ا بعد الصراع عن طريق توفير التدريب على البستنة ونقل إتاحة بديل عن زراعة خشخاش األفيون في أفغانستان في مرحلة م :الهدف

  .سي الزراعة األفغان في شيلي واستهالل التعاون بين بلدان الجنوب في هذا الشأندالتكنولوجيا في مجالها لستة من مهن
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 تدريب (الجنوب بلدان بين

 األفغان الزراعة مهندسي

 قبل من البستنة على

 وبمساعدة شيلي من خبراء

  )الصندوق من

   دوالر أمريكي90 000

  األفغان؟

 

  :النواتج

 على نحو يتوافق مع تاريخ اإلنجاز بعد الموافقة على المشروع، لم يتسن استيعاب اإلطار الزمني للتنفيذ المقترح من قبل الطرفين

  .األصلي ومن ثم انتهت أمانة مبادرة تعميم االبتكار إلى إلغاء المشروع

 أنواع زراعة نظم تنمية التقنية والمشورة السياسات شعبة

 وسالسل الحيوي الوقود

 مع الطاقة وخدمات القيمة

 مناصرة على التركيز

  الفقراء

   دوالر أمريكي97 600

 

 تشجيع يمكن كيف

 المزارعين صغار

 محاصيل إنتاج على

  الحيوي؟ الوقود

 

 استكشاف الفرص المتاحة لتوليد الدخل عن طريق تطوير سالسل قيمة الوقود الحيوي مع التركيز على مصالح الفقراء، مما :الهدف

  .  يسهم أيضا في حل مشكلة الطاقة في المناطق النائية التي تتوافر لها بنية تحتية محدودة

 :نواتجال

  :يلي ما تحقيق في المشروع هذا ساهم

 ؛خارجية تواصل شبكات إقامة )أ (
 ؛المنظمة داخل المعلومات وتبادل التعلم زيادة  )ب (
 الصندوق عمليات في التعلمميم تع  )ج (
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 الصندوق دعم تعزيز التقنية والمشورة السياسات شعبة

 تطوير خالل من للتنفيذ

 القرار اتخاذ أدوات

 خرائط وضع في للمشاركة

 الرزق لكسب محددة لنظم

 والسكان الرعاة،(

  )الغابات وسكان األصليون،

   دوالر أمريكي99 000

 

 للصندوق يمكن كيف

 إدراج ضمان

 األقلية مجموعات

 تصميم أثناء

 المشروعات؟

 

لغابات أطرافا  تمكين السكان ودعم المجتمعات المحلية في حل مواقف الصراع التي يكون الرعاة والسكان األصليون وسكان ا:الهدف

األدوات المجتمعية لرسم الخرائط، واالستفادة من التشارك في المعرفة في كل أنحاء المؤسسة بتوليد أفضل فيها عن طرق استخدام 

  . الممارسات والدروس المكتسبة من األنشطة الميدانية

  :النواتج

 للخرائط يالتشارك الرسم وأدوات عمليات في بها المعمول الممارسات ألفضل استعراض •

 للخرائط التشاركي الرسم لنجاح األساسية لمبادئتحديد ا •

 الصندوق من المدعومة البرامج سياق في استخدامها إمكانية حيث من الخرائط رسم أدوات مختلف تقييم •

 العيش، لكسب دةمحد نظم في للخرائط التشاركي الرسم نهج تجريب وقد منح المشروع تمويال إضافيا بدخوله المرحلة الثانية من أجل

  .المبتكرة التوأمة ترتيبات باستخدام الغابات وسكان الرعاة عيش كسب سبل قبيل من

 نهر حوض تنمية – كينيا والجنوبية الشرقية أفريقيا شعبة

 القطاع دفع على مثال تانا

 خدمات تكاليف الخاص

 المزارعون يقدمها بيئية

  الصغيرة الحيازات أصحاب

   دوالر أمريكي100  000

  

كيفية توفير الدخل 

لصغار المزارعين 

باستخدام الشراكات 

بين القطاعين العام 

 والخاص؟

أي مدفوعات القطاع :  توفير الدخل للمزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في حوض نهر تانا من خدمات المدفوعات البيئية:الهدف

ن خدمات بيئية للحفاظ على المساتوى المالئم من جودة المياه الخاص التي تؤديها محطة توليد الطاقة المحلية مقابل ما تحصل عليه م

 . واستخدام الموارد الطبيعية المحلية على نحو أكثر كفاءة

 :النواتج

 .واجه المشروع صعوبات في المرحلة االستهاللية راجعة إلى السياق السياسي، غير أنه حقق نتائج تبعث على االستبشار •
بادرة تعميم االبتكار دور مهم أيضا في تطوير مشروع أرصدة المياه المتوافقة بيئيا ومشروع  كان لدور المنحة المقدمة من م •

PRESAفي كينيا . 
  .  وقد منح المشروع وقتا إضافيا من أجل وضع نموذج لتوسيع نطاق المشروع في إثيوبيا

 في زراعية خدمات إنشاء أفريقيا وشمال األدنى الشرق

  الزبائن من بتمويل مقدونيا

   دوالر أمريكي200 000

 

كيف يمكن إشراك 

القطاع الخاص في 

تقديم خدمات اإلرشاد 

  الزراعي؟

 

 سد الفجوة في توفير خدمات اإلرشاد الزراعي في مقدونيا من خالل الشراكة مع القطاع الخاص واستكشاف إمكانية توسيع :الهدف

 .نطاق هذا المفهوم في مشروعات الصندوق

 :النواتج

 المشورة خدمات من  بشكل متزايدمتنوعة طائفة الشركات هذه وتقدم. الكامل التشغيل طور ودخلت مشورة ركاتش ثمان أنشئت •

 بين مهمة صالت وتقيم ، الريفية الصغيرة والمتوسطةالمشاريع وأصحاب الصغيرة الحيازات وأصحاب األولي اإلنتاج لجهات
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 . يةالريف المناطق في وزبائنها التجارية المالية المؤسسات

 المالية الخدمات مشروع في العمل انتهاء من شهرا 14 حوالي مرور بعد مستقل بشكل الشركات هذه أداء بشأن تقييم وأجري •

 . أوضح أن هذا النظام يسير سيرا حسناالزراعية

 مع مكن أن تتوافقي السوق آليات على والمرتكزة الخاص القطاع يقدمها التي المشورة خدمات أن  التشغيل التجريبينتائج وتظهر •

  .الفقر من الحد إلى والرامية العادلة االقتصادية التنمية

 في الجديدة السياسة تجربة  والجنوبية الشرقية أفريقيا شعبة

 في التنفيذ ودعم اإلشراف

 القطري البرنامج سياق

  لتنزانيا

   دوالر أمريكي200 000

 

 تحسين يمكن كيف

 التوجيهية المبادئ

 بشأن للصندوق

 لتعزيز رافاإلش

 الوطنية؟ الملكية

 البرنامج نهج باستخدام المتحدة تنزانيا جمهورية في العمليات على المباشر اإلشراف خالل المؤسسية االبتكارات واختبار تجربة :الهدف

 .“الواحدة المتحدة األمم ”مبادرة في البلد هذا لمشاركة األوسع السياق في القطري

 :النواتج

 البرنامج بأهداف ربطها يمكن التي واإلشراف التنفيذ ألنشطة الواضحة األهداف من مجموعة التجريبي المشروع هذا وفَّر •

  .القطري
 .البلد في تنفيذها ودعم العمليات على لإلشراف عملية نُهج وضع وسيجري •
 وسوف .وصياتالت من مجموعة طرح طريق عن اإلشراف بشأن للصندوق التوجيهية المبادئ تحسين في المشروع ساهم كما •

 .القطرية المكاتب استخدام في التوسع قبل التوصيات تلك القطري بالحضور المعني العامل الفريق يبحث
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البرنامج اإلقليمي للتدريب على 

شعبة أمريكا /التنمية الريفية

  الالتينية والكاريبي

 

 عن الناشئة الدروس

 والمواهب االبتكارات

  النامي العالم في الصغيرة

  دوالر أمريكي197 000

كيف يمكن تنمية 

قدرات الشباب في 

المناطق الريفية 

  الفقيرة؟

 

 المهددة المحلية، الرزق كسب لنظم الدعم وتقديم الخارج إلى الهجرة نحو االتجاه لتقليل الريف لشباب المحلية القدرات تنمية :الهدف

السكان بين المسنين عدد بازدياد حاليا. 

  :النواتج

 أربع توثيق وجرى ة،االبتكاري الممارسات تحديد في الموهوبين للشباب واإلقليمي الوطني المستويين على سابقاتم إقامة أسهمت •

 .الريفي الشباب من شبكة وأنشئت الممارسات تلك من ممارسة عشرة

 والزراعة لألغذية ةالمتحد األمم منظمة تنظيمهما في تشارك دولية وندوة افتراضي ومنبر للتعلم مسار خالل من النتائج تنشر •

 ). 2010 األول تشرين/أكتوبرفي   (الكولومبية والحكومة فورد ومؤسسة

 دورة مدى على الريفيين الشباب مشاركة تعزيز بواسطتها للصندوق يمكن التي الطريقة حول محددة توصيات  المشروع أيضاموقد

  .التقنية والمساعدة المالية والخدمات األراضي على الحصول لمسائل خاص تركيز  مع إيالءالمشروع

 جديدة تصميم عملية والجنوبية الشرقية أفريقيا شعبة

 -الصغيرة لالستثمارات

  ندسوازيل

  دوالر أمريكي120 000

 خفض يمكن كيف

 تصميم تكاليف

 البلدان في المشاريع

 مخصصات لها التي

 إطار في منخفضة

 تخصيص نظام

 أساس على الموارد

 األداء؟

طار نظام إموذج تصميم جديد من أجل خفض تكاليف تصميم المشاريع في البلدان التي لها مخصصات منخفضة في  إنتاج ن:الهدف

 .تشاركية افتراضيةى أساس األداء باستخدام أحياز عمل شبكية تخصيص الموارد عل

  :النواتج

 .الصغيرة لالستثمارات جديد نموذج وتوثيق استحداث جرى •

 وتنمية الريفي التمويل لبرنامج التوجيهية واللجنة التصميم فريق بصفته وعمل لسوازيلند طريالُق البرنامج فريق أنشئ وقد •

  .دالجدي المشروعات

 للتعلم شبكية عمل أحياز تجريب على االتصاالت شعبة مع والجنوبية الشرقية أفريقيا شعبة تعاونت البرنامج، دورة مدى وعلى •

 .Web 2.0  تطبيقات من طائفة باستخدام اتوالمدون الويكي مواقع غرار على والتقاسم

  .الصندوق أعمال إنجاز وكيفية التصميم يستوجبه لما أعمق فهم تحقق وقد •

 وتقاسمه االبتكار استكشاف والوسطى الغربية أفريقيا شعبة

 معيشة سبل لتحسين

 الفقراء الريفيين المزارعين

 الصغيرة الحيازات أصحاب

 الغربية أفريقيا منطقة في

 لمعرض مقترح :سطىوالو

 تحديد يمكن كيف

 من التي االبتكارات

 سبل تحسين شأنها

 المزارعين معيشة

 الحيازات أصحاب

 منطقة في الصغيرة

ات القائمة والمصادر الدولية من أجل تحديد االبتكارات  حصاد االبتكارات الناتجة عن عمل منظمات المزارعين والمشروع:الهدف

 .االستراتيجية التي تعالج التحديات التي تواجه ذوي الحيازات الصغيرة الفقراء

  :النواتج

 .فيدأفريكا موقع على والوسطى الغربية أفريقيا منطقة في االبتكارات من عدد وتبادل وتوثيق تحديد جرى •

 .والوسطى الغربية أفريقيا منطقة في وطبقت منتظم أساس على االبتكارات وتبادل حديدلت تجريبية آلية واستحدثت  •
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 عن إقليميين عمل وحلقة

  .االبتكار

  دوالر أمريكي135 000

 الغربية أفريقيا

 والوسطى؟
 مجال في المستفادة والدروس المعارف لتبادل فاسو بوركينا في تدريبية حلقة في المختلفة الفاعلة األطراف من لفيف وجمع  •

  .االبتكار

 لمنهجيات الدولية الشبكة

 البحوث

 اإلنتاج بأنظمة المتصلة

شعبة أمريكا الالتينية /لزراعيا

 والكاريبي

 صغار نفاذ فرص تعزيز

 الزراعيين المنتجين

 في األسواق إلى الفقراء

 المساعدة :الالتينية أمريكا

 اإلدارة أجل من التقنية

  الذاتية

  دوالر أمريكي175 000

 تعزيز يمكن كيف

 من األسواق إلى نفاذال

   الذاتية؟اإلدارة خالل
 

تحديات التي يواجهها صغار المنتجين في النفاذ إلى األسواق عن طريق تنمية القدرات المحلية في مجال اإلدارة  معالجة ال:الهدف

  . الذاتية وتقديم مساعدة فنية يحركها الطلب تركز على تطوير القدرات اإلدارية

  :النواتج

 نفاذ تحقيق في حاسمة تبدو  التياإلدارية القراراتو التقنية المكونات لتحديد يالثمان الحالة دراسات تحليل إلى المبادرة عمدت •

 .مستقرة بصورة األسواق إلى الصغيرة الحيازات أصحاب

 إيالء مع األسواق، إلى الصندوق موارد من الممولة المشاريع من المستفيدين نفاذ بتحسين توصيات عدة المبادرة طرحت قدو •

 .التنظيمية القضايا لدور خاص تركيز

 الذي المعرفة تقاسم معرض على النتائج وعرضتة، الريفي اإلنمائية المشاريع من موظفون فيه شارك ترونيإلك مؤتمر عقدو •

   .2010 عام في بكولومبيا كالي في الدولية الزراعية للبحوث االستشارية والجماعة االستوائية للزراعة الدولي المركز نظمه
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شعبة أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

رنامج القطري تحسين أداء الب

لمدغشقر بواسطة الرصد والتقييم 

  ونظام إدارة المعرفة

  دوالر أمريكي170 000

 

كيفية دمج الرصد والتقييم وإدارة 

  المعرفة في البرنامج القطري؟ 

 

 

دمج معرفة االبتكار، التي جمعها البرنامج القطري في نظام الصندوق إلدارة المعرفة، بواسطة سلسلة  :الهدف

ة الوطنية واإلقليمية تنطوي على مشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة، ويشمل تحري من األنشط

 .االبتكارات

 :النواتج

 ويجري إنشاء المواقع :أنشئت مواقع شبكية محلية لكل مشروع من المشروعات الجارية في مدغشقر •

 , )mg.padane.www, mg.phbm.www, mg.pprr.www, mg.m2ad.www :الشبكية التالية

mg.prosperer.wwwو ،mg.aropa.www  

ومن  .ويجري تحديثها بانتظام) mg.capfida.www://http(ة قطرية واحدة على شبكة الويب أنشئت بواب •

 .السهل ربطها ببوابة الفقر الريفي

التي يمكنها نشر ) net.iquefidafr.www(هذه المواقع الشبكية تستضيفها الشبكة اإلقليمية ألفريقيا  •

 .المعلومات التي يتم جمعها على المستويات اإلقليمية والدولية

تم تعزيز قدرات موظفي المشروعات في مجال إدارة مواقع شبكة الويب، والرصد والتقييم، واإلبالغ عن  •

 ). الذي يعرض األدوات واإلجراءاتnet.mada-segs.wwwانظر الموقع (النتائج 

  :توسيع النطاق والتعميم

أمريكا الالتينية والكاريبي، وآسيا (أثار نجاح هذه المبادرة في مدغشقر اهتمام أقاليم أخرى في الصندوق  •

 ).الهند والبرازيل وغيرهما(وبلدان أخرى في الصندوق ) شرق األدنى وشمال أفريقيالوالمحيط الهادي، وا

 المنصة الشبكية وهو مربوط باألنظمة اإللكترونية للصندوق كمؤسسة ويناسب يكل هذه المبادرةيستخدم ه •

ونظام اإلدارة من أجل النتائج ) الرصد أو أهداف المشروعات ومنجزاتها(احتياجات إدارة المشروعات 

 . الموجه إلى تحقيق فعالية المعونة

   .الصندوقتتسم هذه المبادرة باحتماالت جيدة للتعميم داخل  •

الشبكة اإلقليمية لتنمية 

النباتات الطبية في منطقة 

الجهة /المخروط الجنوبي

شعبة أمريكا  :المشرفة

 الالتينية والكاريبي

البحث عن بديل صحي لزراعة 

  التبغ

  دوالر أمريكي135 000

كيف تتاح مصدر بديل لتوليد الدخل 

  لمزارعي التبغ في البرازيل؟

 

 

  . التبغ ومعالجة الفقر المزمن بين صغار المنتجين في جنوب البرازيل تخفيض استهالك:الهدف

:النواتج

 بدعم من SUSTENTECنفذ المشروع المندرج ضمن مبادرة تعميم االبتكار والمطبق من قبل مؤسسة  •

 ن مزارعي التبغ للتحقق مما إذا أسر م6 أسرة ريفية منها 20وزارة التنمية الريفية البرازيلية تجربة مع 

كان إنتاج نباتات عشبية يمكن أن يكون بديال تتوفر له مقومات البقاء عن إنتاج التبغ من المنظورين الفني 
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 .واالقتصادي

خدمة في إنتاج ت أساليب إنتاج النباتات العطرية مشابهة جدا لألساليب المسأوضحت البحوث بشكل نهائي أن •

 .ن تزيد على ما يتحقق من زراعة التبغالتبغ وأن األرباح المتحققة من نفس المساحة يمكن أ

 نجاح التجربة يعزى إلى درجة كبيرة إلى تطبيق برنامج لألمن الغذائي من قبل الحكومة االتحادية غير أن •

 .وفر ضمانا لشراء الناتج

 :وذلك يعتمد البقاء واالستدامة في األجل الطويل على الشرطين المسبقين التاليين •

o اد طلب مستقر على هذه المنتجاتتحسين روابط األسواق وإيج 

o  شراء الناتجوضع ترتيبات تعاقدية لضمان 

o تحسين مراقبة الجودة ومعاييرها من أجل الحصول على أسعار أعلى 

o توفير دعم مالي للبنية التحتية لتصنيع تلك المنتجات 

 لصغار المنتجين ورغم أن جدوى هذه الفكرة قد ثبتت، فال تزال هناك مخاطر وتحديات تنطوي عليها الفكرة

اآلخرين كي ينضموا إلى تطبيقها وما لم تستوف الشروط المسبقة المشار إليها فلن يكون من المرجح انتشار 

   . زراعة النبتات الطبية كبديل عن إنتاج التبغ

شعبة /شعبة المشورة التقنية

 آسيا والمحيط الهادي

 الحد من الضعف وإدارة –الصين 

  مخاطر الطقس

 الر أمريكي دو200 000

كيف يتسنى للمزارعين تحسين تكيفهم 

  مع أحوال الطقس؟ 

 

وضع صفقة تأمين ضد المخاطر يستطيع المزارعون دفع تكاليفها، باستخدام دليل الهطوالت المطرية  :الهدف

، وتنشيط النمو  بدالً من التأمين العادي على المحاصيل المؤمن عليهملرصد وحفز المدفوعات إلى المزارعين

   . ن طريق شراكات القطاع الخاص وإنشاء سوق رسمية وغير رسمية لإلقراضع

 النواتج

قام الصندوق، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة الصينية وشركة غيويوان للتأمين  •

 . الزراعي، بتصميم وإطالق أداة تأمينية قائمة على مؤشر الطقس في إقليم أنخوي الصيني

 تأمينية قائمة على مؤشر من هذا النوع هي نظام إلدارة المخاطر على أساس المتوقع من أجل أول أداة •

 . حماية سبل رزق صغار المزارعين

أعربت حكومة الصين عن اهتمامها البالغ بتوسيع نطاق تجريب هذه األداة التأمينية المربوطة بمؤشر  •

  .   طار المتعددةالطقس جنبا إلى جنب مع التأمين على المحاصيل ضد األخ

المكتب القطري لجمهورية 

شعبة : تنزانيا المتحدة

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

تعزيز مشاركة المزارعين في 

تخطيط ورصد منهج القضايا 

  القطاعية

كيف يتسنى تعزيز فعالية الشراكات 

بين منظمات المزارعين ومسؤولي 

  المقاطعات؟

تغيير ثقافي ومؤسسي في برنامج تنمية القطاع الزراعي في جمهورية تنزانيا المتحدة، بجعل  إحالل  :الهدف

 .الشراكة بين منظمات المزارعين وموظفي المقاطعات أكثر فعالية

  :النواتج
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 أصحاب صوت المزارعين رفع إلى أدى ما وهو المحلي، المستوى على للمزارعين ومنتديات شبكات أنشئت •   دوالر أمريكي200 000

 .القطاعية القضايا بشأن التأييد واستقطاب حشد في ةالصغير الحيازات

 المحلي صعيد التسيير على والمساءلة الشفافية لتحسين حافز عامل بمثابة المزارعين منتديات وكانت •

 للتأييد المزارعين والستقطاب

 لهم ديةاقتصا فرص بإتاحة المطالبة في الثقة من مزيدا المحلية واكتسبوا بشبكاتهم المزارعون واستقوى  •

مستوى  على الزراعية التنمية وخطة الزراعي القطاع تنمية ببرنامج المتعلق صناعة القرار في وبحقوقهم

  .المقاطعات

 إعادة تصميم مشروع، –منغوليا  شعبة آسيا والمحيط الهادي

تجربة وتداؤب وتطوير مشروع 

سلسلة قيمة مناصر للفقراء في 

  منغوليا

   دوالر أمريكي200 000

تسنى تحسين تصميم كيف ي

  المشروعات في الصندوق؟

 

 دورة مشاريع الصندوق بإدخال مرحلة تجريبية يتم فيها تعلُّم واختبار الحلول واالبتكارات التي تحسين :الهدف

 .يمكن عندها إدراجها في التصميم النهائي للمشروع والقرض

 :النواتج

ونظرا للصعوبات التي . السل القيمة مناصرة للفقراءأجري اختبار على المشروع في منغوليا في سياق تجربة لس

إلطار اسبين لتنفيذ المشروع، فقد حدث تجاوز لواجهها المشروع في وقت مبكر  في اختيار وتوظيف شركاء من

  . عما سبقت الموافقة عليه ولذلك أغلق المشروع قبل أن يصل إلى مرحلة اإلنجازالزمني

شعبة السياسات والمشورة 

 التقنية

تعميم تطوير سالسل القيمة من 

  أجل تخفيف حدة الفقر الريفي

  دوالر أمريكي200 000

كيف يتسنى تعميم تحليل سالسل 

" افضل الممارسات"القيمة التي تمثل 

 في عمليات الصندوق؟ 

دريب الداخلي ت عن طريق الممارسات المشتركة وال بتنمية سالسل القيمة الصندوقتعزيز المعرفة داخل :الهدف

  .إلى السوقو الموجه بدقة

 :النواتج

 دائرة  على تعرضوالفقراء  لمصالح المراعية الريفية القيمة سالسل تنمية حول إنمائية دراسة من العمل انتهى

 الصندوق خبرات من التعلم في الدراسة هذه من ويتمثل الهدف .ومكتب إدارة االستراتيجية والمعرفةإدارة البرامج 

 نفاذ تيسير حيث من اآلن حتى القيمة سالسل مشاريع  فعالية وتقييم والقطاع الخاص، ألخرىا المانحة والجهات

 .الفقر من الحد وكذلك األسواق إلى الصندوق في الجماعات المستهدفة
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 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
 على الصندوق قدرة تعزيز

 المناخ تغير تعديل تعميم

 عملياته في

 ي دوالر أمريك175 000

كيف يتسنى تعزيز 

تواؤم الصندوق مع 

  تغير المناخ؟

 

 والتدريب، المعرفة، لبناء داخلية تشاورية عملية بواسطة الصندوق عمليات كل في المناخ تغير مع التواؤم وإدخال استكشاف :الهدف

 .الوعي وإذكاء

 النواتج

 "م للتكيف وما يرتبط به من أعمالتقرير شامل عن تواؤم الصندوق مع تغير المناخ عن طريق توفير الدع"نشر  •

pdf.adaptation/resources/climate/org.ifad.www://http   ونشر صحيفة حقائق 

pdf.summary_cc/factsheet/climate/org.ifad.www://http 

وضع أداة إرشادية لمعالجة القضايا المرتبطة بتغير المناخ في تصميم برنامج الفرص ) 1: ( تم تطوير أداتين هما كما يلي •

االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات، وقد دمجت هذه األداة اإلرشادية اآلن دمجا كامال في المبادئ اإلرشادية الجديدة بشأن 

صدار مذكرة تعلم بشأن التكيف مع إ) 2(؛ 2011شباط /رة في فبرايربرامج الفرص االستراتيجية القطرية القائمة على النتائج الصاد

 .تغير المناخ

وقد ثبتت األهمية الكبيرة لنواتج المشروع بالنسبة لتطوير استراتيجية الصندوق بشان تغير المناخ التي أقرها المجلس التنفيذي في دورة 

  . 2010نيسان /بريلأ

 الجهة/تكنوسيرف

 شعبة :المشرفة

 لالتينيةا أمريكا

 والكاريبي

 بناء – السلفادور

 الريفية التجارية المؤسسات

 تحويالت باستقطاب

  المهاجرين

  دوالر أمريكي162 000

كيف يمكن الترويج 

لالستثمارات الريفية 

عن طريق تحويالت 

  المهاجرين؟ 

 

  .ح للتكرار في بلدان أخرىذج كفء صالو حشد التحويالت والترويج لالستثمار الريفي في السلفادور وتصميم نم:الهدف

 :النواتج

 واشنطن مدينة في يقيمون الذين للمهاجرين المالية الموارد باستخدام السلفادور في تجارية مؤسسات إنشاء تيسير قد تحققو •

 واشنطن في ومقرها الخاص للقطاع تابعة مالية مؤسسة وهي الصغري، للتمويل الدولية الشركة مع الشراكة خالل من العاصمة

 ).للربح هادفة غير حكومية غير منظمة وهي (التقنية للخدمات تكنوسيرف ومؤسسة العاصمة،

اليعتبر ذلك الناتج مكتمال حيث إنه ثبتت صعوبة إشراك منظمي المشروعات المحتملين من المجتمعات المهاجرين المرسلة  •

  .للتحويالت

 الممارسات أفضل حول الرأي في توافق أي يتحقق فلم المالية يالتالتحو اجتذاب إمكانية حول الرأي في التوافق من الرغم وعلى •

 .المسألة هذه إزاء النُهج أو

 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
 المزدوج السفلي الخط إدارة

 في للتعلم عالمي برنامج –

  االجتماعي األداء إدارة

كيف يتسنى قياس 

األثر االجتماعي 

اء المالي وكذلك األد

لمؤسسات التمويل 

هداف العامة لألداء االجتماعي في ذات الوقت عن طريق استخدام  تقوية فعالة الصندوق في مجال التمويل الريفي مع تحقيق األ:الهدف

  . واحدنظام إلدارة التمويل الصغري والمعرفة يستعين بمسار مزدوج في قياس األثر االجتماعي واألداء المالي في آن 

  :النواتج
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  الصغري؟    دوالر أمريكي200 000

 

 ابتكارية عملية واستخدم الصغري للتمويل مؤسسات سبع في االجتماعي األداء إدارة لتعزيز جديدة أساليب المشروع استحدث •

 .األقران من التعلم لتشجيع المعرفة إلدارة مهيكلة

   المعنونة الوثيقة في الواردة جتماعياال األداء إلدارة التنفيذية الصندوق إرشادات تنفيذ سبيل في مهمة خطوة العمل هذا وشكل  •

“Assessing and Managing Social Performance in Microfinance” (2006)  )األداء وإدارة تقدير 

  ). 2006،  الصغريالتمويل في االجتماعي

 التقييمات من لتركيزا مجال تحويل إلى االجتماعي، األداء إلدارة االبتكارية النهج دعم مواصلة طريق عن الصندوق، ويسعى •

 .عرفتهوم الصغري التمويل لمؤسسات االجتماعي لألداء المستمر الرصد باتجاه لألثر الفردية

 في تنجح أن المالية، األهداف نحو سعيها قدر بنفس االجتماعية أهدافها تحقيق إلى سعت إن المؤسسات، لهذه ويمكن  •

  .مستوياته أعلى إلى المزدوج اسباألس والوصول فعالية أكثر نحو على الموارد تخصيص

 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
 قاعدة على والبناء التعلُّم

 مساعدة مرفق معرفة

  األصليين السكان

  دوالر أمريكي80 400

 تسجيل يمكن كيف

 والمعلومات المعرفة

 مساعدة مرفق من

 األصليين السكان

 تعزيز يمكن وكيف

 بين المباشرة الصلة

 ليةاأله المنظمات

 اإلقليمية وقياداتها

  والدولية؟
 

 حصر االحتياجات المقدرة ذاتيا واالحتياجات المتولدة ذاتيا واالقتراحات المقدمة من قادة السكان األصليين غلى مرفق مساعدة :الهدف

  .  وابتكاراتن األصليين وما لديهم من قدراتاالسكان األصليين التي توفر منظورا بديال بشأن التحديات التي تواجه السك

 :النواتج

 Custodian of Culture and“ مقترح تحت عنوان  1100نشر المشروع تحليال لمقترحات المشاريع البالغ عددها  •

Biodiversity, Indigenous Peoples take charge of challenges and opportunities”.  . نظمتحلقات و 

 .التواصل شبكات وإقامة المعرفة تقاسم تحسينل وتايلند بيرو في المذكور المرفق بشأن عمل

 الصغرية المشاريع بتنفيذ المنوطة والمنظمات األصليين السكان قدرة في المتمثل التطور بينها من أمور جملة العمل حلقة وتناولت •

  .الذاتي التقرير على هذا المرفق موارد من الممولة
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  والتشاطريوم للتعلم  دائرة إدارة البرامج

   دوالر أمريكي100 000
 

 كيف يتسنى تعزيز

قافة التغير في الث

التنظيمية من أجل 

تعلم على تشجيع ال

  نحو أكثر فعالية؟ 

 

 .عبر الشعب اإلقليمية وفيما بين مختلف أجزاء المؤسسةوالتشاطر  للحاجة إلى ثقافة تنظيمية جديدة تشجع التعلم االستجابة :الهدف

  :النواتج

 المنتدى الثاني لتشاطر المعارف الزراعية بالتعاون مع منظمة االغذية والزراعة لألمم استضافةيرا في أسهم المشروع إسهاما كب

 والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمركز التقني للتعاون التنوع البيولوجيالمتحدة وبرنامج الغذاء العالمي ومؤسسة 

وقد أتاح ذلك الحدث .  في مقر الصندوق2011أيلول / في سبتمبرء إقليميين ودوليينالزراعي والريفي، ومن خالل شراكة مع شركا

الذي استمر أربعة أيام محفال الستكشاف االبتكارات وكذلك االتجاهات الجديدة المتعلقة بالزراعة وتغير المناخ واألمن الغذائي 

 محاضرا 160وقد عرض أكثر من . يا المتعلقة بالتنمية الريفيةوالتكنولوجيا المتنقلة ووسائل اإلعالم االجتماعية وغيرها من القضا

خبراتهم ومعارفهم، مما أتاح فرصة للمشاركين للتعلم وتشاطر المعارف والخبرات والتواصل والتأثير على األنشطة المستقبلية المتعلقة 

   .بالتنمية الريفية

شعبة السياسات 

 والمشورة التقنية

 تجربة –المرحلة الثانية 

هج رسم الخرائط بالتشاور ن

من أجل سبل معيشية محددة 

الرعاة، والسكان األصليون، (

عن طريق ) وسكان الغابات

  ترتيبات مبتكرة للتوأمة

  دوالر أمريكي100 000

كيف يستنى تقوية 

إدارة الموارد البيئية 

والطبيعية المتوفرة 

لدى المجتمعات 

  المحلية؟

  

 

وذلك في أربعة مشاريع إضافية من المشروع، من األولى المرحلة في  الخرائط التشاركي المطور اختبار وتأكيد صحة نهج رسم:الهدف

  .مشاريع الصندوق عن طريق ترتيبات التوأمة في مشاريع المرحلتين األولى والثانية

  :النواتج

 .الصندوق في بالمشاركة الرسم إزاء التكيفي النهج تعميم جرى •

 تصميم من تشاركية اتصال وضع استراتيجية عن الصندوق موظفي إلرشاد التشاركي تصالاال بشأن مطبوعة وأصدر المشروع •

 .المشاريع بعد ما تقييم إلى المشاريع

 أثر لتقييم واآلثار، النتائج ذلك مؤشرات في بما التشاركية، والتقييم الرصد نظم حول توجيهية مبادئ إعداد أيضا ودعم المشروع •

  .اركةبالمش الخرائط رسم مبادرات

 أمريكا شعبة

 والكاريبي الالتينية

استخدام االتصاالت القائمة 

على التصوير كأداة إضافية 

  للرصد والتقييم

   دوالر أمريكي100 000
 

كيف يتسنى استخدام 

التكنولوجيات الجديدة 

القائمة على التصوير 

في تحسين فعالة نظم 

  الرصد والتقييم؟ 

 

ة على التصوير لتعزيز عمليات التعلم المتعلقة بالممارسات السليمة واالبتكار الريفي، وبخاصة في اختبار التكنولوجيات القائم :الهدف

 .المناطق التي تستشري فيها األمية في أمريكا الوسطى والجنوبية

  :النواتج

  Web 2.0 تطبيقات  و)  الفوتوغرافيةوالصور والفيديو المواضيعية الخرائط(  التصويرعلى القائمة المنهجيات استخدام اخُتبر •

 . نتائج جيدةوحققت )واليوتيوب والمدونات الويكي مواقع(

 قاعدة  علىخبراتها ونشر في توثيق) البوليفاريةفنزويال  وجمهورية وبيرو وبنما وكولومبيا بوليفيافي (مشاريع  خمسة وبدأت  •

 أوسع جمهور
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 اإلنمائية نتائج المبادرات عرضت فيديو 28 نحو على الموقع اهذ ويحتوي .األدوات هذه إلدماج ومنبر افتراضي مدونة وُأطلقت  •

 ومقنع بسيط بأسلوب المختلفة

 .إقليمية ممارسة مجموعة أيضا وأنشئت •

 الدولي المركز نظمه الذي المعرفة ومعرض تقاسم) لشبونة(األوروبية  التقييم جمعية مؤتمر في حسنا استقباال النتائج واستقبلت •

  ).2010أيار /مايو ( كولومبيا في الدولية للبحوث الزراعية االستشارية الجماعةو االستوائية للزراعة

شعبة آسيا والمحيط 

شعبة / الهادي

 االتصاالت

 تزويد :تبسيط ما هو معقد

إدارة المشروعات والبرامج 

القطرية بمؤشر مواضيعي 

  للفقر الريفي

   دوالر أمريكي100 000

  
 

كيف يتسنى قياس 

ة الفقر الريفي بطريق

كلية ومفهومة 

ألصحاب المصلحة 

والمستفيدين في آن 

  واحد؟ 

 

 . عن طريق تصميم أداة للتقييمقياس الفقر الريفي بطريقة شاملة ومفهومة أيضا من أصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين :الهدف

  :النواتج

 في وإطالقها الفقر لتقييم األبعاد أداة متعددة يملتصم والوطني الدولي المستويين على التنمية خبراء من العديد مع الصندوق تعاون •

  . مؤشرات مركبة أساسية لقياس الفقرة تستخدم ثمانيوالهند الصين

 يتعين التي األساسية األبعاد على والكفاءة بالسرعة تتسم عامة نظرة إللقاء الريفية بالمناطق مبتكرة تختص منهجية األداة هذه وتتيح •

  .الفقر من للحد تمكينية بيئة توفر لضمان لها والتصدي فحصها

وهي تمثل أداة مفيدة لالستهداف والرصد سوف تزيد من دقة عمليات الصندوق وتتيح نظاما متسقا لجمع وعرض وتبادل البيانات  •

  . ى نحو يسمح بإجراء المقارناتعل

 لحياتهم الرئيسية األبعاد عن تصوراتهم صيللتو بمنتدى بتزويدهم الفقراء الريفيين السكان تمكينإلى  األداة تعمدفضال عن ذلك و •

 نوعية تشكيل ومن بل المستقبل في معايشهم إليه أن تؤول ينبغي ما بشأن وآمالهم أفكارهم عن اإلعراب من وتمكينهم رزقهم، وموارد

  .األهم وهو المرجوة، النتائج هذه تحقيق تساعد على التي  المحتملةالتدخالت تركيز ومجال

 تالسياسا شعبة

 التقنية والمشورة

 من للوساطةنظام مبتكر 

أجل الخدمات االستشارية 

التقنية في مجال إدارة 

  الموارد الطبيعية

   دوالر أمريكي100 000
 

كيف يتسنى لشعبة 

السياسات والمشورة 

التقنية أن تصبح 

وسيطا للمعرفة "

  ؟"والخبرات

 

رية فعالة وفي التوقيت المناسب عن طريق تقديم خدمات الوساطة التي  علة توفير خدمة استشاالتقنية تحسين قدرات الوحدة :الهدف

 داخل الصندوق للحصول على خبرات الوكاالت المتخصصة ومعاهد البحوث ومراكز التعلم متلبي طلبات المشورة التقنية التي تستخد

  . وغيرها

  :النواتج

 بشأن للصندوق التابعة التجريبية لمشاريع االستثمار التقني الدعم وقدم التقنية، والمشورة السياسات شعبة في الوساطة قدرات أرسيت •

 .والزراعة الماشية تربية نظم عن مختارة قضايا

 وأتيحت ؛)الفقراء لصالح الحيوانية بتنمية الثروة المعنية الممارسة جماعة غرار ىعل( للمعلومات المستدام للتبادل آليات وأنشئت •
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 .لالبتكار أدوات طورتو  المعرفة؛ وإدارة الصندوق مشاريع جودة زلتعزي الشركاء خالل من الخبرات

على ( ىأخر مواضيعية مكاتب والزراعية، الماشية تربية نظم مكتب خبرات على بالبناء التقنية، والمشورة السياسات شعبة وأنشأت •

 تكرار على حاليا التقنية المشورة جهات من عدد يعملو) المؤسسية التنمية ومكتب الريفية األساسية والبنية المياه مكتب المثال، سبيل

  .النهج هذا

 مشروع التدريب المناخي  والمناخ البيئة شعبة

Climtrain   - برنامج

تدريبي في تغير المناخ 

م وفقا لالحتياجات من ممص

  أجل دائرة إدارة البرامج

  دوالر أمريكي100 000

كيف يتسنى تحسين 

القدرات التقنية 

ق في لموظفي الصندو

مجال تخفيف آثار 

  تغير المناخ؟ 

 

 .  سد الفجوة المؤسسية عن طريق تعزيز القدرات التقنية لموظفي الصندوق في مجال تخفيف آثار تغير المناخ:الهدف

  :النواتج

 .وقالصند عمل مع ليتناسب مصمم خصيصا وهو المضمار هذا في  الذي تماألول التدريبي النشاط المناخي التدريب مشروع يمثل •

 .الريفية والتنمية المناخ تغير بين الصلة على عمل تركز حلقات ثالث نظمت وقد  •

 في حافظة المناخ تغير مراعاة تعميم عملية عليها تنطوي التي والقيود لالحتياجات فهم المتدربين تحسن عن العمل حلقات وأسفرت  •

 .الصندوق مشاريع

 مؤتمر أثناء في ووزعت الريفية والتنمية المناخ لتغير التحديات الرئيسية تبرز التي المستفادة الدروس من مجموعة وُأعدت  •

  . 2009في عام  كوبنهاغن في عقد الذي المناخ لتغير اإلطارية المتحدة األمم عشر التفاقية الخامس األطراف

 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة

أشكال مبتكرة من التدريب 

وبناء القدرات في 

رامج التي المشروعات والب

  يدعهما الصندوق

  دوالر أمريكي100 000

نى توفير كيف يتس

تعليم فعال للكبار 

  لصالح سكان الريف؟

 

  .توفير تعليم فعال للكبار لصالح سكان الريف كجزء من عملية بناء قدراتهم :الهدف

 :النواتج

 . ليةإجراء تحليل وتقييم لمكونات التدريب التي تشتمل عليها مشروعات الصندوق الحا •

 .تحسين المنهجيات والنواتج المتعلقة بتدريب الكبار في السياق الريفي •

تنمية المهارات من أجل تخفيف حدة : " عملية مشاورات دولية عقدت بمقر الصندوق تحت عنوان عقدت2011حزيران / يونيوفي •

 مشاركا من 16 في هذه المشاورات نحو وقد شارك". تشاطر خبرات الصندوق في مجال تنمية المهارات الفنية والمهنية: الفقر

 آخرين من الصندوق، وقد انتهت إلى مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تقوية الصندوق لقدرته 30خارج الصندوق إضافة إلى 

وقد ورد موجز لهذه التوصيات في تقرير ورشة . على دعم تنمية المهارات الفنية والمهنية من أجل تخفيف حدة الفقر الريفي

  . لعمل المشار إليهاا

 الخدمات شعبة 

  اإلدارية

  تحسين األمن للمرأة

  دوالر أمريكي25 000

كيف يمكن ضمان 

أمن موظفات 

الصندوق أثناء 

سفرهن إلى 

تدريب على األمن بما يناسب احتياجات موظفات الصندوق الالتي يسافرن إلى مناطق المشروعات النائية التي تنطوي  توفير  :الهدف

  ).في مناطق ما بعد الصراع، واألمراض المعدية، والكوارث الطبيعية(على مخاطر أمنية كبيرة 

  :النواتج
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المشروعات في 

المناطق النائية 

المحفوفة بمخاطر 

حاالت (أمنية كبيرة 

ما بعد الصراع، 

واألمراض المعدية، 

ومناطق الكوارث 

 ؟)الطبيعية

 المناطق إلى يسافرن الالتي الموظفات جميع إلى المقر داخل تدريبية دورات تقديم ويجري ، التدريب األمنيمشروع تعميم تم  •

 موظفات من 60 تدريب هو التي تجري على المسار الصحيح العملية هذهوالمستهدف من  .كبيرة أمنية بمخاطر المحفوفة

 .الصندوق

 ما لتدريب للصندوق األساسية لميزانيةا من أمريكي دوالر 000 15 قيمته بما إضافي مبلغ على الصندوق في األمن قسم حصل •

 سيكون التدريب، من الثانية الجولة هذه وبعد2009  األول كانون/ديسمبر في الصندوق موظفات من 50 و 40 بين يتراوح

 السنوات خالل التدريب مجال في الصندوق احتياجات تقتصر وسوف  2009عام خالل المعنيين الموظفين معظم ربد قد الصندوق

 .الجديدة والتعيينات للموظفين الطبيعية التنقالت على لةالمقب

 في عقدت التي األمن إلدارة الوكاالت بين المشتركة للشبكة األخيرة الدورة على التدريب هذا بعرض الصندوق في األمن قسم قام •

 أعضاء مع التدريب اسموتق لتطوير الكامل تأييدها وأبدت الصندوق بمبادرة ترحيبها عن الشبكة وأعربت 2009 آب/أغسطس

 على الشبكة موقع خالل من الصندوق أعدها التي التدريبية المواد إلى حالًيا الوصول الشبكة موظفي لجميع ويمكن .اآلخرين الشبكة

  .الويب

 فرصة ذلك وأتاح. 2009 الثاني تشرين/نوفمبر في أروشا في لموظفيها التدريب هذا تنظيم لرواندا الدولية الجنائية المحكمة طلبت •

  األول كانون/ديسمبر في الصندوق مقر في التدريبية الدورة إجراء قبل الميدانيين الموظفين بين التدريبية الوحدة الختبار أخرى
2009. 

 .رغبتها في إيفاد مشاركين إلى الدورات التدريبية المقبلة عن وكاالت عدة أعربت  •

 والوكاالت الصندوق مع بالعمل المرأة، بأمن المعني العامل للفريق رئيًسا وصفهب العالمي، األغذية برنامج بتكليف الشبكة قامت  •

  .المتحدة األمم لموظفات معياري أمني تدريب إلى وتحويله الوكاالت، جميع احتياجات مع التدريب هذا لمواءمة األخرى
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 الغربية أفريقيا شعبة

 والوسطى

 مستقبل أجل من التعليم

  ومستدام عالمي

 دوالر أمريكي 100 000

تسنى توعية تكيف 

األجيال المقبلة 

بالتحديات الناشئة عن 

  تغير المناخ؟ 

 

  . تغير المناخعنلدى األجيال المقبلة  تحسين توفير خدمات الطاقة في المناطق الريفية والمساهمة في بناء المعارف :الهدف

 

 :النواتج

وطنية اإليطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية االقتصادية المستدامة  التعليم اإليطالية، نظمت الوكالة البالتعاون مع وزارة •

)ENEA (وقد فاز فيها الطلبة الذي يمثلون أفضل المشروعات، . مسابقة وطنية للطلبة اإليطاليين بشأن موضوع البيئة المستدامة

وكلها (ية في كل من موريتانيا وبوركينا فاسو  من المدارس الريف10هدوها بدورهم إلى ن جملة أمور، بحافظة فوتوفولطية أضم

   . tv.blip.fidafrique://http/). مدارس ممولة من مشاريع جارية للصندوق

   . إنشاء شراكات بين السباب في مختلف األقاليم وتعززي الوعي بموضوع تغير المناخوقد ساعد هذا المشروع على •

 المؤسسية المخاطر إدارة المالية الخدمات شعبة

 تجربة – الصندوق في

  المالية للخدمات

  دوالر أمريكي50 000

كيف تتسنى إدارة 

المخاطر على نحو 

  أفضل في الصندوق؟

 

 مجال ة في في إدارة المخاطر وبناء فعالية الصندوق في مجال إدارة المخاطر من أجل تأكيد المصداقي تجريب نهج جديد:الهدف

   . بالغ المالي، وفعالية العمليات وكفاءتها، وااللتزام بالقوانين واللوائح واجبة التطبيقاإل

 :النواتج

والتدريب من قبل خبراء البنك الدولي على استخدام ) Sigmaflow-Workbench ( شراء برمجيات إدارة مخاطر المؤسسات  •

 . المالية األساسيةهذا النظام وكذلك المساعدة في رسم خرائط العمليات

 .تلك العملياتالمخاطر وضوابط التخفيف وتوثيقها، كما أجري تحليل فجوات على تم تحديد  •

  .   وقد تم تعميم هذا المشروع. ويتولى الصندوق اآلن توفير التمويل الالزم كامال •

 التخطيط شعبة

 والميزانية االستراتيجي

 مع المعيارية المقارنة

  وليةالد المالية المؤسسات

  دوالر أمريكي88 389

 ضمان يمكن كيف

 بيانات مقارنة

 للمؤسسات الميزانية

 مع الدولية المالية

 في المماثلة العمليات

 الصندوق؟

 في تنمية الفعالية والكفاءة عن طريق تصميم واختبار أداة معيارية تكفل قابلية المقارنة بين بيانات موازنات المؤسسات  اإلسهام:الهدف

  . لدولية وبيانات العمليات المشابهة لعمليات الصندوقالمالية ا

 :واتجالن

 المالية المؤسسات من مجموعة تستخدمه لكي اإلنترنت شبكة على متخصص وموقع مركزية بيانات قاعدة تصميم تم •

 .األقران ومناقشات بالميزانية المرتبطة بالمسائل خاص كمنتدى الدولية
 األول كانون/ديسمبر في تشغيله وبدأ  اإلنترنت شبكة على الدولية المالية مؤسساتلل المعيارية المقارنة موقع وأنشئ •

 .كبيرة بدرجة إيجابية أفعال ردود اركةمش دولية مالية مؤسسة 15 وأبدت ،2008
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 من له لما  ولقي الثناءاألخرى المعنية واألطراف العليا اإلدارة على 2009 الثاني كانون/يناير في الشبكي الموقع عرضو  •

 ممارسات وفهم المعرفة الكتساب واسع نطاق على تستخدم عندما األداء في هائلة تحسينات تحفيز  فيهائلة إمكانات

 .والخاص العام القطاعين في األخرى الكبرى المنظمات وممارسات الدولية المالية المؤسسات
 نشط بدور) المناقشة ومنتدى الدولية المالية اتللمؤسس الشبكي الموقع(المعرفة  إدارة أدوات خالل من الصندوق، قد قامو •

 خالل من 2009 لعام الدولية المالية المؤسسات وازناتم عمل لحلقة استعداداته في الكاريبي التنمية مصرف مساعدة في

 .الدولية المالية للمؤسسات النهائية المواعيد وتحديد المناسب الوقت في والوثائق المعلومات نشر
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 ستتبع مع إبراز التغييرات عند تسلمها من شعبة المراقب – 2011القائمة المالية المحدثة لعام 

  لماليةوالخدمات ا

  

  

  

   )2010لول أي/ سبتمبر30في (بتكار منح مبادرة تعميم االل الماليةالقائمة 
 )المملكة المتحدة(ممولة من وزارة التنمية الدولية 

 الموجز

  بالدوالر األمريكي السيولة حالة بالدوالر األمريكي الموارد موجز

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

   )1الجدول (  

  (213 545 7) النفقات (615 757 8) )2 الجدول (عليها الموافق المخصصات

   )2الجدول (  

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


