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رد إدارة الصندوق بشأن التقييم المؤسسي لدعم الصندوق لالبتكارات من أجل الزراعة 

 الشاملة والمستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة

االبتكارات من أجل الزراعة الشاملة والمستدامة ألصحاب  الشاملين حولرحب اإلدارة بالتحليل والتقرير ت -1

لتعزيز تعلم  وإنما هو أساسي أيضا فحسب، عمليات الصندوقل االتقرير ضروري وال يعدالحيازات الصغيرة. 

 مما وجدهيسر اإلدارة أن ترى أنه على الرغم وقدما.  في مضيهعلى المدى الطويل  وصلته وأثرهالصندوق 

التي الصندوق لدعم االبتكار يقارن بشكل إيجابي بالوكاالت  عملنموذج  إال أنللتحسين،  من مجالالتقييم 

 .األخرى والمؤسسات المالية الدوليةمقرا لها روما  تتخذ من

في  لعمليات المؤسسية التي تدعم االبتكارتغطية تحليل كل من افي تعرب اإلدارة عن تقديرها للجهد المبذول و -2

ن لالبتكار )على المستوى االبعد نايلعب هذعلى أرض الواقع. وه والفعالية اإلنمائية البتكارات الصندوق

كال البعدين في التحليل  إدراجل يمث  ودعم الصندوق لالبتكار واألثر. في حاسما دورا المؤسسي والميداني( 

القيمة في  سالسلعلى سبيل المثال، إدراج صغار المنتجين والجهات الفاعلة في ) أوسع اونطاق مسعى أكبر

 عنوان التقرير. مما أوحى بهالريفية(  المساحات

عدد من المشاورات اإلضافية قبل وضع  قد تم إجراءتود اإلدارة االعتراف بالطابع التعاوني للتقييم. وكما  -3

على أنه يعود بالفائدة على العملية الكلية و رته اإلدارة ووجدتقد   وهو أمراللمسات األخيرة على التقرير، 

 .النتيجة النهائية

 التوصيات

وفيما يلي وتتفق معها بشكل عام أو جزئي، باستثناء التوصية السادسة.  ،تحيط اإلدارة علما بالتوصيات الست -4

 :ردود اإلدارة المفصلة على التوصيات

أهداف مؤسسية/استراتيجية واضحة لجدول أعماله الخاص على الصندوق تحديد  ينبغي :1التوصية  -5

وخطة عام  2025-2016باالبتكار، وأن يعد وينفذ إطارا تشغيليا يتماشى مع إطاره االستراتيجي للفترة 

يتماشى مع السياق التشغيلي  لالبتكار ا مالئماتعريفأن يوفر اإلطار  علىوينبغي  .للتنمية المستدامة 2030

خالل  ومبادئ توجيهية وإجراءاتذات األولوية،  للنتائجمحددة، ومجاالت  أهداف ينطوي علىللصندوق، وأن 

 لموضوع إدارة المعارف(. بشكل مشابهفترة زمنية محدودة )

استراتيجية وتنفيذ نموذج تشغيلي شامل لدعم نهج منظم  أهدافتحديد بتوافق اإلدارة على التوصية . موافقة -6

االستراتيجية، والشراكة، والهيكلية، والثقافة، لصندوق إلى التواؤم مع نموذج ا ويسعىلتشجيع االبتكار. 

الحاجة إلى وضع  أيضا تدرك اإلدارةو. 2019في عام  األمم المتحدة أصدرتهألغراض االبتكار الذي  والتقييم

بتكار اال( 1ما يلي: ) نموذج التشغيليجب أن يدعم وتعريف لالبتكار يتماشى مع السياق التشغيلي للصندوق. 

ز على المستخدم تطوير عملية ترك   (3)؛ على األجل الطويل تفكيرال( 2) ؛حسن التوقيتيتسم بالذي مستهدف وال

 الذي توجهه التركيز (5( المخاطرة المستنيرة والمحسوبة؛ )4األفكار الجديدة واحتضانها؛ ) من أجل تحديد

فضل السبل التي يمكن أل نموذج التشغيلتوضيح بأهمية  اإلدارةتقر ما كوالنتائج.  واألثرالبيانات على التعلم 

ه كافية على المستويين المؤسسي والميداني مع مراعاة حجمالبتكارية االخبرة الأن يدمج  من خاللها للصندوق

 .فيه على المواردالموجودة والقيود 

. يجب وضع يدعم عملياته االبتكاريةن نموذج التشغيل الذي ينبغي على الصندوق أن يحس  : 2التوصية  -7

( إدماج 1مبادئ توجيهية لتوفير التوجيه بشأن المنهجيات )على طول دورة المشروع(، وذلك بهدف: )

( اعتماد نهج شامل على مستوى النظام 2االبتكارات كمخرجات رئيسية ترتقي بالنتائج إلى مستوى أعلى؛ )

هية أدوات و/أو أطرا لرصد وتقييم عمليات االبتكار )المرتبطة لالبتكارات. ويجب أن تقترح المبادئ التوجي
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 باألدوات الموجودة(، باإلضافة إلى تقييم مساهمتها في نواتج المشروع وآثاره.

 ،نموذج تشغيلي االفتقار إلى، تم تحديد واقع األمرفي و. ةكامل بصورةتؤيد اإلدارة هذه التوصية . موافقة -8

تعزيز االبتكار. كما تحيط اإلدارة علما بالتوصية  علىالقيود  كأحد أكبر عليها،المخاطر واإلقبال وثقافة 

االبتكار خالل دورة  تدعمبوضع مبادئ توجيهية توفر التوجيه بشأن الخطوات المنهجية التي  المتعلقة

فرصة لدمج الموارد ال ،ونموذج تشغيلي وفرضية قيمة فريدة، ،وأهداف ،سيتيح وضع تعريفوالمشروع. 

فيما يخص تماشى مع جهود الصندوق المؤسسية ت بصورة الزمناالبتكارات بمرور  واستدامةبشكل كاف 

 التنمية وإدارة المعرفة. من أجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستراتيجية  ،لرصد والتقييما

لتحولي: إذ كلما ازداد : ينبغي على الصندوق أن يولي اهتماما أكبر لحزم االبتكارات ذات الطابع ا3التوصية  -9

ويجب تقديم اإلرشاد الطابع التحولي لالبتكارات، كلما ارتفع مستوى استدامتها وقابليتها لتوسيع النطاق. 

حول الخطوات المنهجية الرئيسية التي تشجع خالل مرحلة التخطيط على تحديد االبتكارات التي يمكنها العمل 

مرحلة التنفيذ، األمر الذي يؤدي إلى حزم ذات طابع تحولي. في تآزر وإدماجها أو تجميعها في حزم في 

وينبغي أن تسمح المبادئ التوجيهية أو األطر المقترحة في التوصية السابقة بقياس النتائج المحققة من خالل 

 االبتكارات التحولية.

توافق اإلدارة على التوصية بالتركيز على تحديد أوجه التآزر بين االبتكارات التي تسهل موافقة جزئيا.  -10

االبتكارات وتعتبر . فعال تحوليةبتكارات ال إفساح المجالمن أجل التنفيذ  خالل في مجموعات وحزم تجميعها

توسيع  تجريبها ألغراض وينبغي( على مستوى العالم ومترابطة ذات جذور محلية)أي  محلية وعالمية التحولية

 .النطاق

أن من خالل االبتكارات التحولية  التي يتم تحقيقهاستخدام المبادئ التوجيهية أو األطر لقياس النتائج ال ويمكن -11

. ومن غير المتوقع أن تكون جميعها ناجحةنجاح، بال إذ ال تحظى كافة االبتكاراتإيجاد حلول جديدة،  يعيق

 ضمنعدد األفكار الجديدة التي تم اختبارها  يتمثل فيبتكار األكثر دقة تعتبر اإلدارة أن مؤشر االو

ينبغي أن يدعم نموذج تشغيل االبتكارات  وبالتالي،األفكار.  الذي حققته تلكنجاح المن  بدال، المشروعات

دة أو جديالألفكار لخلق عوائق بيروقراطية  عوضا عنوأن يعزز التعلم  ،األكثر رشاقة واإلجراءاتالعمليات 

 فشل.للتعزيز ثقافة معادية للمخاطر أو 

 همن أجل دعم جدول أعمال عملهضمن نموذج  االبتكارأن يعزز ثقافة  الصندوق ينبغي على: 4التوصية  -12

تحدي المستمر لمبادرات تمويل محددة )مثل  عبر تنفيذينبغي تحقيق ذلك و بشكل ثابت وفعال. لالبتكار

المرتبطة بالحلول والنهج الجديدة و المقبلة على المخاطرمبادرات الشهية االبتكار وتشجيع  لتعزيز( ياالبتكار

ثقافة االبتكار  وتعدأصحاب الحيازات الصغيرة.  التي تواجهها زراعة التي تتصدى للتحديات الهامة بالفعل

تيسير ( لالمهاراتو موظفينبأعداد كافية من ال( تعزيز القدرات الداخلية )1من أجل: )أيضا المعززة ضرورية 

االبتكار الناشئين عبر المنظمة من خالل تعزيز آليات الحوافز )مثل  رواد( دعم 2؛ )تنفيذ جدول األعمال

 (.المكافآت المالية أو غير المالية

 وتهيئة ،تعزيز ثقافة االبتكار، والبحث عن ابتكارات جديدة غير أنالتوصية؛  هذه علىدارة اإل توافقموافقة.  -13

أصحاب المصلحة  انخراطأي  تلبية الحاجة إلى موارد مخصصة، يستدعي ،الفرص والمكافآت للمبدعين

 استخدامالحاجة إلى باإلدارة  وتعترفوالميزانية والشراكات.  ،الداخليين و/أو الخارجيين، ووقت الموظفين

، ولذلكيين القطري واإلقليمي. لتشجيع المزيد من االبتكار على المستو الموارد المحدودة على الوجه األمثل

دعم  يتم النظر في الشراكات غير التقليدية وآليات التمويل االبتكارية )مثل حشد الموارد غير األساسية( بغية

 في الصندوق. يتحدي االبتكارال من قبيلمبادرات ال

االستراتيجية، والشراكة، نموذج المنظمة بما يتماشى مع  ضمنالطوعيين  الروادظهور  تشجيعوقد تم  -14
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مثل  ،الفرص التطلعية تهيئة عبر ألغراض االبتكار الصادر عن األمم المتحدة والهيكلية، والثقافة، والتقييم

السلوك  ينقلمكافآت "للفي هذا الصدد، تدرك اإلدارة أهمية إنشاء نظام وفي الصندوق.  يتحدي االبتكارال

االستراتيجية،  مركزية لثقافة المنظمة" بما يتماشى مع نموذج سمةإلى  وغير النمطيالمخصص  االبتكاري

يمكن تقديم المكافآت المالية وغير المالية للموظفين الذين يتبنون و. والشراكة، والهيكلية، والثقافة، والتقييم

 ويعدملكية الحلول.  من روادويصبحون  ،المخاطر ويقبلون على ،المستخدم النهائيترك ز على  طريقة تفكير

 ،التقدير العام، والتفاعل مع اإلدارة العليا، والتقدم الوظيفي الرسمي، وفرص العمل في مجال اهتمام الموظف

 االعتبار. بعينالمكافآت التي يمكن أخذها  منوالتدريب المتخصص 

 .كارلالبت هالتمويل والشراكات التشغيلية التي تدعم جدول أعمال زيادة على الصندوق: ينبغي 5لتوصية ا -15

يجب تعزيز فرص التمويل المشترك االستراتيجي مع الشركاء )مثل الشراكات الثنائية مع الحكومات و

مماثلة على صعيد متعددة األطراف مع المؤسسات المالية الدولية األخرى( التي تشترك في أهداف الشراكات و

 ،ونشرها وتبنيها، ،تجريب االبتكارات ةبغيالتآزر التشغيلي أوجه تعزيز  فيالهدف  يتمثلينبغي أن و. االبتكار

والتكيف مع  ،وإدارة الموارد الطبيعية ،تلك التي تعالج القضايا المتعلقة بالشمول وال سيماوتوسيع نطاقها، 

لتطوير االبتكارات الفعالة التي تتصدى  منح الصندوقمن برنامج بشكل أفضل ر المناخ. وينبغي االستفادة تغي  

والمرونة  األولوية إيالء، ينبغي ولهذا السببزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  تواجههاللتحديات التي 

عمليات الفي  المنخرطينأصحاب المصلحة الوطنيين  ةقدر ( تعزيز1: )التي تخطط لما يلي لمقترحات المنح

ت وأوجه التآزر ( تعزيز فعالية الشراكا3( البحث عن حلول جديدة؛ )2التي يدعمها الصندوق؛ ) االبتكارية

 .على المستويين الوطني واإلقليمي

يمكن والبتكار. من أجل اعلى التوصية بزيادة التمويل والشراكات التشغيلية  تماماتوافق اإلدارة . موافقة -16

أنشأ الصندوق وقد . من دونهابشكل ال يمكن تحقيقه الجماعي  واألثرالنتائج  توليدللشراكات الفعالة أن تسهم في 

دعم االبتكار. وتشمل هذه اآلليات من أجل الشراكات  من بالفعل تستفيدآليات وهياكل مؤسسية جديدة  مؤخرا

القطاع الخاص، وإنشاء وحدة  االنخراط معتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، واستراتيجية 

ترحب اإلدارة بالتوصية بتوسيع وار. واالبتك وااليصالللقطاع الخاص، وإنشاء وحدة التغيير  المشورة والتنفيذ

تحديات زراعة أصحاب تطوير ابتكارات فعالة لمواجهة بغية استخدام هذه اآلليات وغيرها بشكل أفضل 

 ،وريادة األعمال بين الشباب القاعدة الشعبية،واالبتكار على مستوى  ،وتعزيز الشمولية الحيازات الصغيرة،

والتخفيف من  ،وإدارة الموارد الطبيعية ،ما تلك المتعلقة بسالسل القيمةشراكات غير تقليدية، وال سي وإرساء

 .ر المناخ والتكيف معهتغي   آثار

وتوسيع نطاق الحلول الجديدة  من أجل توليدوالمرونة في مقترحات المنح  األولوية بإيالءتحظى التوصية و -17

 يترافق أن غير أنه يجب على ذلكوقيم المجتمعات المعنية بقبول جيد.  ،ومصالح ،التي تستجيب الحتياجات

 مثلوأن الفشل الذكي،  أن تحظى بالنجاح،كل االبتكارات أنه ال يمكن لفهم  إلى ويستندبنظام يسمح باالختبار 

إلى في هذا السياق، يصبح تحويل االفتراضات وجزء من عملية االبتكار.  ،والسريع منخفض التكلفةالفشل 

دارة المخاطر إلوالتسريع( أولوية  ،الحضانةوخالل جميع مراحل عملية االبتكار )مثل التفكير،  معرفة

إجراء مشاورات خالل مرحلة التفكير  عبريمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، ووتحسين استخدام الموارد. 

من أجل لنماذج خالل مرحلة الحضانة اختبارات للنماذج األولية وا وإجراءمقابالت، الو المسوحات وتنفيذ

طوال عملية  التثبتيجب أن تستمر عملية والمستخدمين.  التغذية الراجعة مناالفتراضات وجمع  اختبار

. التثبتإلى البيانات واألدلة التي تم جمعها أثناء عملية  أن تستند القرارات علىيجب كما  واإلعداد،التصميم 

تنفيذ هذا النهج  وسيساعد. خاطئة وتحديد ما إذا كانت االفتراضات صحيحة أ ز االختبارات علىيجب أن ترك  و

ز على المستخدم يرك  مستهدف ونهج  ذاتوتعزيز التعلم والبحث عن حلول  ،إدارة المخاطر علىلالبتكار 
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 نظراوذلك واستراتيجية،  تركيزاأكثر  بصورةموارد المنح  لالستفادة من أن هذا النهج هام. كما بصورة فعلية

 .واستخدامها في توافر هذه الموارد نطاقاللتغيرات األوسع 

 إلى من أجل الوصول المعرفةأن يبسط ويحد من عدد أدوات إدارة  على الصندوق: ينبغي 6التوصية  -18

التي  لالبتكارات للترويج. وينبغي استخدام منصة واحدة رئيسية المعلومات المتعلقة باالبتكار وتقاسمها

استخدام أحداث إدارة  وينبغي. هودروساالبتكار يدعمها الصندوق ونشر نتائج الرصد والتقييم بشأن نتائج 

)بما في ذلك  تاستخدام أنشطة االتصاال كما يجب. ةدوري بصورة والترويج لهاالمعرفة إلطالق المنصة 

وغيرهم من  كاء حماسة موظفي الصندوقوإذوسائل التواصل االجتماعي والتنبيهات الداخلية للموقع( إلثارة 

 التي يدعمها الصندوق. يةنشطة االبتكاراألفي  ومواصلة انخراطهم فيما يخص االبتكارات، أصحاب المصلحة

ما ترتبط بالنجاح في  غالبا بصورة فعالةتوافق اإلدارة على أن رواية القصص  في حين. موافقة جزئياغير  -19

 القائلة بأنفكرة ال أيضايدعم  ة، والشراكة، والهيكلية، والثقافة، والتقييماالستراتيجياالبتكار، فإن نموذج 

لتفضيالت أصحاب المصالح واهتماماتهم، باإلضافة إلى طرق التواصل  عميقا فهما"االتصال الفعال يتطلب 

 مع كل مجموعة." تتجاوبالتي  المتمايزة

 ،الملكيةالشعور بإنشاء منصات إلكترونية متنوعة ذات صلة باالبتكار أن يشجع  من شأن هترى اإلدارة أنو -20

تعزيز استخدام وتكييف أدوات  فيالهدف من ذلك يتمثل وإضفاء الطابع الديمقراطي على االبتكار. و والشمول،

 .محلي احتياجات ومهارات وقدرات كل مجتمعتالئم نشر المعرفة المصممة ل

 علىاألنسب لكل جمهور ومجموعة من أصحاب المصلحة  المنصةاختيار  يرك ز ، يجب أنولهذا السبب -21

. تهموتجرب ومشاركتهم واستخدامهم المستخدمين، دخوليستند إلى مؤشرات األداء التي ترصد أن و ،المستخدم

 مدى مالءمة المنصة وقيمتها المضافة.تحديد  بغيةالحد األدنى متطلبات خطوط األساس و وضعيمكن و

 


