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  مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار

   التقرير المرحلي الرابع بشأن المرحلة الرئيسية

خر المعلومات عن التقدم المحرز في المرحلة الرئيسية لمبادرة آيطلع هذا التقرير المجلس التنفيذي على  -1

. 2009تشرين األول / حتى أكتوبر2008كانون األول /من ديسمبرالصندوق لتعميم االبتكار أثناء الفترة 

التي عرضت أثناء دورة المجلس التنفيذي في  EB2008/95/INF.5 ويلي هذا التقرير الوثيقة

تشرين / حتى أكتوبر2007كانون األول / والتي تغطي الفترة من ديسمبر2008كانون األول /ديسمبر

التي عرضت على المجلس التنفيذي في  EB2007/92/INF.6 ، ومذكرة المعلومات2008األول 

 2007تشرين الثاني / حتى نوفمبر2006تموز / والتي تغطي الفترة من يوليو2007كانون األول /ديسمبر

 2006أيلول /سبتمبرالتي عرضت على المجلس التنفيذي في  EB 2006/88/INF.4ومذكرة المعلومات 

  .2006حزيران / حتى يونيو2005شباط /والتي تغطي الفترة من فبراير

ولذلك فإن الغرض من هذا . وقد اتُخذت هذه المبادرة من أجل تشجيع تعميم االبتكار في المؤسسة بأسرها -2

التقرير هو إحاطة المجلس التنفيذي علماً بآخر المعلومات عن التقدم المحرز في المجاالت المحددة 

على األنشطة التي نفذتها أمانة المبادرة في إطار دعمها لمبادرة تعميم االبتكار، فضالً عن إطالعه 

  .2007أيلول /المباشر لتنفيذ استراتيجية االبتكار التي أقرها الصندوق في سبتمبر

واتخذت أمانة مبادرة تعميم االبتكار نهجاً تحوطياً في إدارة الرصيد المتبقي غير الملتزم به من أموال  -3

 مليون دوالر أمريكي لحين إنشاء مجموعة خدمات االبتكار على النحو 3.2المبادرة والذي يبلغ حالياً 

وتم تقليص تمويل المبادرات الجديدة وتحول التركيز نحو جمع المعرفة . الذي حددته استراتيجية االبتكار

  .والتعلُّم من مشروعات مبادرة تعميم االبتكار ومواءمة األنشطة األساسية مع أهداف االستراتيجية

    المسائل المالية-أوالً

 في المائة خالل الفترة 2.48كما يتضح من الجدول أدناه، لم تزد المخصصات المعتمدة إالّ بنسبة  -4

المشمولة بالتقرير بالنظر إلى عدم الموافقة على أي عروض تنافسية أخرى، وازدادت الموارد المحصلة 

وتم استالم القسط األخير من المساهمة . المائة في 28.98 في المائة، وازدادت النفقات بنسبة 6.57بنسبة 

 التنمية الدولية في المملكة المتحدة ليصل بذلك مجموع الموارد المحصلة وزارةالتكميلية المقدمة من 

ويرد في الملحق الثاني كشف مالي .  دوالراً أمريكيا12ً 001 882لبرنامج مبادرة تعميم االبتكار إلى 

  .2009 أيلول/ سبتمبر30بتاريخ 

 
أيلول / سبتمبر30حتى 

2009 
أيلول / سبتمبر30حتى 

2008 
الفرق في النسبة 

 المئوية

 6.57+ 262 11 002 12 )بآالف الدورات األمريكية) (المقبوضات النقدية(الموارد 
  +2.48 548 8 760 8 )بآالف الدوالرات األمريكية(المخصصات المعتمدة 

  75.90 72.99 المخصصات كنسبة مئوية من الموارد
  +28.98 380 5 939 6 )بآالف الدوالرات األمريكية(اإلنفاق الفعلي 

  47.77 57.82 اإلنفاق كنسبة مئوية من الموارد
  39 39  المعتمدةالمشروعاتمجموع عدد 
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   األنشطة المحددة لمبادرة تعميم االبتكار-ثانياً 

 في المائة من 65.47 دوالر أمريكي تمثِّل نحو  مليون5.7تبلغ المخصصات التراكمية تحت هذا البند  -5

  .مجموع االلتزامات

ولم تتم الموافقة على أي مشروعات أخرى خالل فترة اإلبالغ الحالية ليظل مجموع عدد المشروعات  -6

وتحول التركيز خالل تلك الفترة نحو جوانب المعرفة .  مشروعا39ًالمعتمدة لمبادرة تعميم االبتكار 

  . مشروعات المبادرة وتحديد المجاالت المناسبة التي يمكن تكرارها وتعميمهاوالتعلُّم في

  النتائج الناشئة عن المشروعات الممولة من مبادرة تعميم االبتكار

 مشروعاً 39من الصعب تحديد وتقدير النتائج العامة لمشروعات مبادرة تعميم االبتكار التي بلغ عددها  -7

 وذلك في جانب منه بسبب عدم وصول الكثير من المشروعات إلى 2008-2005معتمداً خالل الفترة 

ومن المحتمل عدم االستفادة من . مرحلة اإلنجاز وكذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه استيعاب أي ابتكار

وأما ما يمكن اعتباره النتيجة الرئيسية لمبادرة العروض التنافسية . أي آثار إيجابية إالّ في السنوات المقبلة

وهذه . و أنها أفسحت مساحة أمام األفراد واألفرقة لتجريب واختبار أفكار جديدة في سياقات جديدةفه

وينبغي في جميع الحاالت إجراء تقييم شامل ومنهجي . المساحة أساسية لتحقيق االبتكار في أي مؤسسة

وضع النماذج (كار لنتائج تلك المشروعات، ربما في سياق تنفيذ المجموعة الثالثة الستراتيجية االبت

  .)األولية

 مشروعاً من مشروعات مبادرة تعميم االبتكار التي وصلت أو 11ويتضمن الملحق األول عينة من  -8

  :وفيما يلي النتائج الناشئة عن تلك المشروعات. أوشكت أن تصل إلى مرحلة اإلنجاز

 وأدوات وأساليب تشغيليةاستثمرت مشروعات مبادرة االبتكار في استحداث سياسات ونماذج   )أ (

  باإلضافة إلى أنشطة تركِّز تحديداً على التعلُّم وبناء القدرات؛

لم تتحقق، فيما يبدو، نتائج غير قاطعة إالّ في مشروع واحد، بينما يحتاج مشروعان آخران إلى   )ب (

وهذا االنخفاض في عدد .  تقييماً شامالًتقييمهمامزيد من الوقت وأنشطة المتابعة حتى يتسنى 

وعات التي لم تكلَّل بالنجاح ناجم في جانب منه عن القدرة الواضحة لدى المنظمة على المشر

إجراء المشروعات، ولكنه قد يعبر أيضاً عن قدر متواضع نسبياً من االبتكار في تلك المشروعات 

وتفضيل األنشطة التي تنخفض فيها المخاطر التي يتعرض لها المبتكرون في ثقافة يتجه فيها 

  هتمام بشدة نحو األداء أكثر من توجهه نحو التعلُّم؛اال

شكَّلت مشروعات مبادرة تعميم االبتكار قاعدة المعرفة في سياستين جديدتين للمنظمة وافق عليهما   )ج (

  المجلس، هما سياسة االستهداف وسياسة تحسين الوصول إلى األراضي وأمن حيازتها؛

ب مبادرات لدمج المعرفة المحلية والوطنية في نجحت مشروعات مبادرة تعميم االبتكار في تجري  )د (

وهذه ).  المتحدةتنزانياجمهورية مدغشقر و(النماذج التشغيلية ونظام إدارة المعرفة في الصندوق 

النماذج المعدلة التي أثارت اهتمام األقاليم األخرى التي يعمل فيها الصندوق، مثل آسيا وأمريكيا 

  أفريقيا، تتيح فرصاً طيبة للتكرار والتعميم السريع؛الالتينية والشرق األوسط وشمال 
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استحدثت أيضاً أدوات وأساليب جديدة في المجاالت األساسية ألنشطة الصندوق من قبيل التمويل   )هـ (

وتحقق هذه المشروعات أثراً كبيراً وإن كان غير مباشر على . الصغري والتحليل المؤسسي

 من 100شطة التدريب التي استفاد منها زهاء تصميم المشروعات وبناء القدرات من خالل أن

على أن هذه األساليب الجديدة تستخدم على نطاق أوسع . الموظفين الفنيين في بعض الحاالت

  كثيراً داخل الشُعبة صاحبة االبتكار أكثر من الشُعب األخرى؛

ية لتوليد وتقاسم تمثِّل مبادرة تعميم االبتكار مصدر التمويل الرئيسي لكثير من المبادرات الرئيس  )و (

التي (المعرفة، ومن أهمها بوابة الفقر الريفي، وقاعدة بيانات دراسات الحالة لتقرير الفقر الريفي 

، ومعرض ابتكارات غرب أفريقيا، وقاعدة معرفة مرفق مساعدة السكان )يتناولها القسم التالي

ت القائمة ويسرت تبادل وساعدت هذه األنشطة عموماً على تعميق الوعي باالبتكارا. األصليين

  .المعرفة بين المشاركين وداخل الشبكات اإلقليمية، وعززت الشراكات في الوقت ذاته

ويتوقف الكثير . ولم تتبلور تماماً حتى اآلن نتائج مشروعات مبادرة تعميم االبتكار في العديد من الجوانب -9

سيع النطاق والتنفيذ الفعلي الستراتيجية منها على القدرة على المتابعة من خالل مبادرات التكرار وتو

من خالل برنامج ‘ االستثمار في نفسه’وفي ظل السياق المؤسسي الذي يمنع الصندوق من . االبتكار

المنح، أفسحت مبادرة تعميم االبتكار مجاالً مطلوباً بشدة لتحسين األفكار الجديدة وهيأت الفرصة أمام 

يين لمواكبة أحدث المعارف وأفضل الممارسات المعمول بها في موظفي الصندوق وخبرائه االستشار

ولوال مبادرة تعميم االبتكار لتدهورت . المنظمات األخرى، ودمج تلك المعرفة في ممارسات الصندوق

على أنه ال توجد حالياً أي آلية تمويلية مماثلة في الصندوق لكفالة . بشدة فرص اإلبداع واالبتكار

  .وداستمرارية تلك الجه

وتنشأ عن مشروعات مبادرة تعميم االبتكار مجموعة كبيرة من الخبرات الموثَّقة التي سيتعين تجميعها  -10

  .وتسهيل االستفادة منها

  عرض للمشروعات الممولة من مبادرة تعميم االبتكار خالل منتدى تشاطر المعلومات 

تشاطر المعلومات الذي أقيم في عرضت عدة مشروعات ممولة من مبادرة تعميم االبتكار في منتدى  -11

ووفَّرت هذه المشروعات مادة للمناقشة في .  من أجل تعزيز المعرفة والتعلُّم2009كانون الثاني /يناير

  :جلسات مواضيعية خاصة

توليد المعرفة الجديدة من : تحري وتقاسم االبتكارات في أفريقيا الغربية والوسطى -

  التجارب الناجحة

  دور رسم الخرائط التشاركي في تشاطر وتوليد المعرفة.  التغييررسم الخرائط في سبيل -

مرجع ودليل الممارسين لبناء المؤسسات المناصرة للفقراء وتحسين التحليل المؤسسي  -

 باستخدام األساليب التشاركية

تحديد اختالالت موازين القوة في المياه لصالح الفقراء في المناطق الريفية باستخدام شبكة  -

  الخرائط

 من تأدوات مبتكرة لربط الرصد والتقييم وإدارة المعرفة واالتصاال: المعرفة من الميدان -

  حالة مدغشقر: أجل برنامج قطري قائم على النتائج
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وشاركت أمانة مبادرة تعميم االبتكار في هذا الحدث بعرض قاعدة بيانات المعرفة الممولة من المبادرة  -12

ص االبتكارات من مشروعات التنمية الريفية باستخدام نهج قائم على والمستندة إلى شبكة الويب الستخال

  .التحدي

وتتضمن قاعدة البيانات معلومات عن التجارب الناجحة ودراسات الحالة في مجال الحد من الفقر، كما  -13

يمكن أن تهم أفرقة تصميم البرامج واالستراتيجيات في الشُعب التنفيذية، والمستشارين التقنين ومنسقي 

  .السياسات، كل في مجال اختصاصه

وكان تقاسم المعرفة والتعلُّم خالل ذلك الحدث مثاالً واضحاً على نجاح التكامل في االبتكار وإدارة  -14

ويشهد أيضاً العدد الكبير من المشروعات الممولة من مبادرة تعميم االبتكار على الدور الرئيسي . المعرفة

  .يل المشروعات المبتكرة التي تتجاوز أهميتها نطاق المنظمةللمبادرة في تشجيع المبتكرين وتمو

  الندوات غير الرسمية وأحداث التعلُّم

 الندوات التدارسية غير الرسمية التالية من 2009نظَّم الفائزون بعروض مبادرة تعميم االبتكار خالل عام  -15

كشف موظفو الصندوق عن و. أجل نشر وتبادل المعلومات عن التقدم المحرز في مشروعات المبادرة

  .اهتمامهم بتلك األفكار المبتكرة من خالل المشاركة بأعداد كبيرة في تلك الندوات

  )عرض لإلدارة العليا(مبادرة تحديد معايير المؤسسات المالية الدولية  -

  التأمين ضد التقلبات الجوية في الصين -

  إطار جديد لقياس الفقر: أداة تقييم الفقر المتعددة األبعاد -

تجريب السياسة : جلسة وعرض لآلراء حول تقرير إنجاز مشروع مبادرة تعميم االبتكار -

مبادئ الجديدة لإلشراف ودعم التنفيذ في سياق البرنامج القطري لتنزانيا من أجل وضع 

  توجيهية دقيقة لإلشراف في الصندوق

   الميدانياالنغماس

د البشرية حالياً عملية االختيار والتمويل، ويجري تم تعميم هذا البرنامج الذي تتولى فيه شُعبة الموار -16

وتواصل أمانة مبادرة تعميم االبتكار أداء دور . تنظيم اللوجستيات بالتعاون مع أفرقة البرامج القطرية

   . الميداني السابقةاالنغماساستشاري وداعم على أساس الخبرة المكتسبة من تجارب 

 على غرار مبادرات 2009تشرين األول /ع في فييت نام في أكتوبر الميداني الراباالنغماسوأقيم برنامج  -17

ويبلغ حالياً مجموع عدد موظفي ). 2006(وبيرو ) 2007( ومدغشقر )2008(مماثلة في أذربيجان 

ويتيح هذا البرنامج فرصة للموظفين لبلورة .  موظفا60ً الميداني االنغماسالصندوق الذين شاركوا في 

وق، وربط الواقع الميداني بعملهم اليومي، كما أنه يشكِّل، قبل كل شيء، فهم أفضل عن عمل الصند

تجربة تقيم توحداً انفعالياً مع التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء وفهماً أفضل لهذه 

مها  أيضاً فرصة للتعرف الشخصي على أية حلول عملية أو ابتكارات يستخداالنغماسويتيح . التحديات

  .سكان الريف للتغلُّب على التحديات الكبيرة
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   دعم المبادرة الستراتيجية االبتكار-ثالثا 

ساهمت مبادرة تعميم االبتكار في تحقيق أحد المنجزات الرئيسية لخطة العمل من خالل إرساء ُأسس  -18

كفالة التعميم التي تزود الصندوق بإطار ل (EB 2007/91/C.R.P.1) استراتيجية االبتكار في الصندوق

  .المنهجي والفعال لالبتكار في عمليات الصندوق وممارساته في البرامج القطرية

من أجل تعزيز قدراته االبتكارية وتحويله إلى محفِّز أفضل ”ويركِّز الصندوق على أربع مجموعات  -19

   :“لالبتكار المناصر للفقراء

  بناء القدرات وفهم التحديات التي تستلزم االبتكار؛ )1(

  غذية الشراكات وتيسير إقامة شبكة لالبتكار؛ت )2(

دمج عمليات ابتكارية دقيقة وما يتصل بذلك من إدارة المخاطر في ممارسات العمل  )3(

  الرئيسية في الصندوق؛

  .تيسير إيجاد بيئة تنظيمية توفِّر المزيد من الدعم لالبتكار )4(

. المبادرة بالعمل في المجموعات التاليةودعمت أمانة مبادرة تعميم االبتكار تنفيذ االستراتيجية من خالل  -20

  .ويمثِّل وضع استراتيجية االبتكار أحد جوانب النجاح التي تكلَّلت بها جهود تعميم المبادرة

   بناء القدرات وفهم التحديات التي تستلزم االبتكار): 1(المجموعة 

بتكار للصندوق تغيير الثقافة  من الشروط المسبقة لنجاح تنفيذ استراتيجية اال.الحل اإلبداعي للمشاكل -21

ولتحقيق ذلك، يحتاج إصالح إدارة الموارد البشرية الجاري إلى االستعانة بدورات تدريبية . المؤسسية

مصممة تصميماً جيداً لتعزيز مهارات الحل اإلبداعي للمشاكل وتشجيع عملية التحول الثقافي المبينة في 

الحل اإلبداعي للمشاكل على كيفية تفاعل األشخاص مع بعضهم وكيفية وتركِّز تقنية . استراتيجية االبتكار

ويتحقق ذلك من خالل نوعين من . تناولهم لحل المشاكل عن طريق مواقف عمل على أرض الواقع

التدريب من أجل تعليم التقنيات األساسية للحل اإلبداعي للمشاكل ومن أجل تغيير طريقة تفاعل : األنشطة

ه عن طريق وضع هذه التقنيات موضع التنفيذ العملي في مواقف العمل، مع األشخاص؛ والتوجي

وتوفِّر هذه الدورات أدوات وتقنيات فعالة لتعزيز اإلبداع، . االستعانة بميسري الحل اإلبداعي للمشاكل

   .وتؤدي إلى تحسين القدرات التنظيمية في مجال التفكير اإلبداعي واالبتكاري

 االبتكار على مدى السنوات الثالث الماضية تدريباً للحل اإلبداعي للمشاكل لمختلف ونظَّمت مبادرة تعميم -22

  .فئات وأنواع الموظفين داخل المنظمة وخارجها

 من أصحاب مشروعات مبادرة تعميم االبتكار، معظمهم 30، وهم ‘المبتكرين’عقدت دورتان مع   )أ (

شاركوا في دورات ركَّزت على تحديد من مدراء البرامج القطرية والمستشارين التقنيين الذين 

  .التحديات في مشروعاتهم والتفكير بشكل خالق إليجاد حلول لها

 من موظفي شُعبة آسيا والمحيط الهادي، وساهمت هذه الدورة في 24عقدت دورة شارك فيها   )ب (

شمل تأجيل (إشاعة روح الفريق، وتحسين التواصل والتبادل والتفاعل من أجل بلوغ فهم مشترك 
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؛ وإحساس أكبر بالتمكين نابع من زيادة المشاركة في العمليات )الحكم على وجهات النظر المختلفة

  .الجارية

وأتاحت هذه الدورة .  من موظفي شُعبة أفريقيا الغربية والوسطى17أقيمت دورة ثانية شارك فيها   )ج (

وعات الناطقين أيضاً فرصة الختبار نسخة تجريبية من الدورة باللغة الفرنسية لموظفي المشر

وركَّزت حلقة العمل على تطبيق التفكير اإلبداعي على الدور الجديد لإلشراف في . بالفرنسية

  .الصندوق

في دورة تمهيدية حول الحل اإلبداعي للمشاكل من )  موظفا23ً(شاركت شُعبة الموارد البشرية   )د (

بحث والتنوع التقييمي أجل وضع اإلبداع في سياق الموارد البشرية وربطه بعملها في مجال ال

   .وإلقاء نظرة عامة على ما يتطلبه بناء فريق إبداعي

استُخدمت أيضاً تقنيات الحل اإلبداعي للمشاكل ميدانياً في مواقف العمل على أرض الواقع في   )هـ (

وفي السودان حيث )  من موظفي المشروعات20حل مشاكل المشروعات بمشاركة من (الهند 

حل اإلبداعي للمشاكل لتحديد التحديات الخاصة بذلك السياق، وصياغة استخدم المشاركون نهج ال

أهداف استراتيجية وتحديد المجموعة المستهدفة من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وعملية 

وخضعت تلك التقنيات لمزيد من االختبار في المشاورة اإلقليمية التي عقدت . اإلشراف القطري

تحديات ذات األولوية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا التي تناولها في القاهرة لتحديد ال

تدريب في موقع العمل لخمسة ميسرين تولوا بدورهم تيسير فرق العمل (تقرير الفقر الريفي 

  ). مشاركا40ًالمؤلَّفة من 

ات الحل  حلقة عمل لمدة يوم واحد باستخدام تقني2009عقدت شُعبة آسيا والمحيط الهادي في عام   )و (

  .اإلبداعي للمشاكل للتفكير في إيجاد طرق مبتكرة إلدارة المعرفة في اإلقليم

وتدعم تلك األنشطة هدف استراتيجية االبتكار المتمثِّل في بناء القدرات االبتكارية لدى موظفي الصندوق  -23

 التحديات التي في المقر الرئيسي ولدى أفرقة إدارة البرامج القطرية، وتنمية القدرة على تحديد وفهم

. وكانت التعليقات من المشاركين في جميع تلك المبادرات مشجعة في معظمها. تتطلب حلوالً مبتكرة

وتشمل العقبات الممكنة أمام نجاح التطبيق العام للحل اإلبداعي للمشاكل في أنشطة الصندوق الضغوط 

اعي، وعدم توفر الفرص لممارسة هذا الزمنية التي يرى المشاركون أنها ال تساعد على التفكير اإلبد

  .النهج في المنظمة

 يتطلب دفع االبتكار في أي منظمة أن يكون لديها .مجاالت تنمية الحل اإلبداعي للمشاكل في المستقبل -24

. القدرة على اإلبداع والقيادة لتيسير التوصل إلى أفكار جديدة وإنشاء شبكات وتيسير تعميم االبتكار

حلقة عمل مكثَّفة لمدة نصف يوم حول الحل اإلبداعي للمشاكل لكي تلمس بنفسها وسوف تقام لإلدارة 

  .قيمة هذه األداة في إيجاد حلول إبداعية لتحديات محددة

وسوف يساعد هذا . ومن المزمع إجراء مزيد من التدريب لميسري الحل اإلبداعي للمشاكل في كل شُعبة -25

ي جميع أنحاء المنظمة، وهو ما يمكن أن يساعد أيضاً على التدريب على تعميم تطبيق هذه التقنية ف

  .توسيع استخدامها ليشمل جميع أنشطة الشُعب
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ومن مجاالت التطوير األخرى التوجيه اإللكتروني لمن تدربوا بالفعل على الحل اإلبداعي للمشاكل،  -26

هجاً فعاالً وقليل التكلفة ويمثِّل ذلك ن. ووسائل المساعدة اإللكترونية لدعم الميسرين على مستوى الشعب

  .لتلبية بعض االحتياجات التي أعرب عنها الموظفون أثناء المسح

  تغذية الشراكات وتيسير إقامة شبكة لالبتكار): 2(المجموعة 

 أرست مبادرة تعميم االبتكار ُأسس الشراكة االستراتيجية مع .المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية -27

 الوثيقة (2007أيلول /ياسات األغذية التي وافق عليها المجلس التنفيذي في سبتمبرالمعهد الدولي لبحوث س

EB 2007/91/INF.4 .( والقت هذه الشراكة مزيداً من الدعم بعد موافقة المجلس التنفيذي في

   على المنحة المقترحة لبدء تنفيذ برنامج بحوث عملية مشتركة2008كانون األول /ديسمبر

 (EB 2008/95/R.39) وهذا البرنامج له أهمية خاصة بالنسبة الستراتيجية االبتكار في الصندوق

، ويرمي إلى تعزيز قدرات البرنامج القطري في مجال حوار السياسات ))3(والمجموعة ) 2(المجموعة (

واالبتكار، واستحداث وتعميم حلول سياساتية مبتكرة للتحديات الناشئة التي تعترض السكان الريفيين 

  .اء في الوصول إلى أسواق السلع األساسية العالية القيمة، وأسواق الخدمات البيئية الجديدةالفقر

، أسفرت الدعوة إلى طرح مقترحات من الشُعب اإلقليمية للصندوق عن قيام 2009آذار /وفي مارس -28

عة برامج اللجنة التوجيهية المشتركة بين الصندوق والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية باختيار أرب

قطرية، هي غانا والمغرب وموزامبيق وفييت نام، على أساس سياق التحديات الخاصة من حيث 

وتشترك األفرقة . الوصول إلى األسواق وإمكانية وضع استراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ

 والتطوير وبين القطرية وفريق المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية بدور نشط في الجمع بين البحث

، شارك مدير كل برنامج قطري 2009آذار /وفي مارس. بناء القدرات وإدارة المعرفة وحوار السياسات

في دورات للتدريب العملي خالل حلقة عمل التخطيط االستهاللي لتحسين التصميم وخطة العمل المقترحة 

  .2009لعام 

 والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية وعقدت اجتماعات إقليمية ألصحاب المصلحة في الصندوق -29

  . في كل بلد من البلدان األربعة المشاركة في البرنامج2009خالل عام 

 من خالل استخدام بوابة تفاعلية توسوف يعزز هذا البرنامج المشترك أنشطة إدارة المعرفة واالتصاال -30

 البحوث، والتقارير افر عنهوسوف ينشر هذا الموقع الشبكي النتائج التي ستس. على شبكة الويب

  .المرحلية، والمواد المرئية، كما سيوفِّر مساحة للنقاش المفتوح

لتصميم وتقديم اإلبداعية  أقيمت هذا العام شراكة من نوع جديد مع مركز القيادة .اإلبداعيةمركز القيادة  -31

م الذي يراعي االحتياجات خدمات تدريبية مصممة وفقاً الحتياجات موظفي البرامج القطرية وتوفير الدع

  .في مجال بناء القدرات لمجموعة مختارة من قيادات منظمات المزارعين أو المنظمات الشعبية األخرى

، تجربة لنموذج تنمية القيادة الشعبية اإلبداعيةوأجرت مبادرة تعميم االبتكار، بالتعاون مع مركز القيادة  -32

 من القيادات 40عات الصندوق في غانا حيث تم تدريب الذي تم اختباره للمرة األولى في سياق مشرو

وشملت هذه القيادات موظفي تنمية . المحلية والوطنية التي تمثِّل منظمات المزارعين والوكاالت اإلنمائية
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األعمال في برنامج المشروعات الريفية، والموظفين الرئيسيين في برنامج تحسين وتسويق الجذريات 

  .رة األغذية والزراعةوالدرنيات، وممثلي وزا

وفريق البرنامج القطري في الهند للشروع اإلبداعية كما تم أيضاً تيسير إقامة اتصاالت بين مركز القيادة  -33

في مبادرة تجريبية مماثلة في الوقت الذي من المتوقع أن يزداد فيه التعاون على المستوى اإلقليمي في 

  .سياق البرنامج اآلسيوي لدعم إدارة المشروعات

 2007التوجيهية لالستكشاف التي وضعتها مبادرة تعميم االبتكار في عام المبادئ  تشكِّل .االستكشاف -34

وأفضى تقييم االبتكار . إطاراً الستكشاف االبتكارات داخل المشروعات الممولة من الصندوق وخارجها

واستمر . الفقر الريفيفي مشروعات الصندوق إلى وضع دراسات حالة تشكِّل المادة األساسية لتقرير 

بتمويل من شُعبة الشرق األدنى ‘بذور االبتكار’تطوير بعض هذه الدراسات الستخدامها في إصدار سلسلة 

   .وشمال أفريقيا

وُأجريت عموماً عدة أنشطة تجريبية مثيرة لالهتمام في تقييم التحديات واستكشاف الحلول التي يمكن  -35

ات البلدان أو تحدياتها التي يمكن أن تستفيد من نهج يركِّز على دمجها في جهود المنظمة لتحديد أولوي

ويمكن توسيع ذلك من خالل نشر التحديات والدعوة إلى تحسين الحلول أو البحث عنها في . االبتكار

  .جميع أنحاء العالم

دمج عمليات ابتكارية دقيقة وما يتصل بذلك من إدارة المخاطر في ): 3(المجموعة 

   الرئيسية في الصندوقممارسات العمل

. يساهم البرنامج المشترك بين الصندوق والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية في هذه المجموعة -36

ويهدف التعاون القائم بين المؤسستين إلى تعزيز الميزة النسبية لكل منهما من أجل تحقيق مزيد من األثر 

  .على أرض الواقع

  .تخاذ مزيد من المبادرات في إطار هذه المجموعةوسوف تتولى مجموعة خدمات االبتكار ا -37

  تيسير إيجاد بيئة تنظيمية توفِّر المزيد من الدعم لالبتكار): 4(المجموعة 

تشمل معظم األنشطة التي من المتوقع تنفيذها في هذه المجموعة إقامة تعاون بين الدوائر والشُعب في  -38

  .إطار التنسيق العام لمجموعة خدمات االبتكار

تشترك أمانة مبادرة تعميم االبتكار في أي من تلك األنشطة بالنظر إلى أنها ال تدخل في نطاق ولم  -39

  .اختصاصها

وفي إطار التحضير لإلصالحات الجارية حالياً إلعادة تشكيل بعض الوظائف أو الهياكل في الصندوق،  -40

تكار وإدارة المعرفة يعكف فريق عامل على دراسة الطريقة التي يمكن بها تحسين التكامل بين االب

والطريقة التي يمكن بها تحقيق أفضل استخدام للرصيد المتبقي من أموال المبادرة لدعم استراتيجيات 

  .االبتكار وإدارة المعرفة
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  تقييم قدرة الصندوق على االبتكار

كتب  مع الفريق المكلَّف من م2009تعاونت أمانة مبادرة تعميم االبتكار خالل النصف األول من عام  -41

التقييم بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على تشجيع االبتكارات القابلة للتكرار من خالل توفير التوجيه لعملية 

ال سيما عملية العروض (التقييم والمساهمة في التقييم الشامل لجميع أنشطة مبادرة تعميم االبتكار 

وسيجري أيضاً . وأية عقبات واجهها التنفيذلتقييم النتائج والمنجزات الرئيسية وتعميم األثر، ) التنافسية

وسوف يعرض مكتب التقييم . بحث فعالية برنامج المبادرة في مجال تعميم االبتكار كجزء من هذه العملية

 .2010نيسان /النتائج التي سيسفر عنها التقييم على المجلس التنفيذي في أبريل
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 البتكار وصلت إلى نقطة اإلنجاز وتستكشف االبتكار في مختلف السياقات وتتصدى لشتى التحديات تعميم اةالمشروعات التالية الممولة من مبادر
الصندوق ) شُعب(شُعبة 

شُعبة / أو الجهة الشريكة
 الحل والنتيجة التحدي أو الفكرة اسم المشروع الصندوق) شُعب(

 سياسات واستراتيجيات التنمية) 1(
 االستهداف تعميم إطار شُعبة المشورة التقنية

الجديد في الصندوق في 
 المشروعاتدورة 

كيف يمكن للصندوق النهوض 
بالفعالية في استهداف فقراء 

  الريف؟

وضع المشروع إطاراً شامالً لالستهداف على مستوى المجتمع المحلي تم تطويره وتعميمه بعد ذلك داخل الصندوق باعتباره سياسة كاملة تم اعتمادها 
  .)EB 2006/88/R.2/Rev.1 (2006أيلول /ي سبتمبرخالل دورة المجلس ف

شُعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

أمن حيازة األراضي لفقراء 
تعزيز االبتكار : الريف

والدروس المستفادة في 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

كيف يمكن للصندوق تحسين 
حوار السياسات بشأن حيازة 

 األراضي؟

. بتكار فقراء الريف ليس فقط في البحوث العملية المتعلقة بأمن حيازة األراضي، بل وكذلك في أنشطة حوار السياساتكان من المقرر أن يشرك هذا اال
ووافق المجلس التنفيذي على . وعالوة على ذلك فقد أدخل االقتراح تحليل األوضاع القائمة لحيازة األراضي في حوار السياسات بشأن حيازة األراضي

 .)EB 2008/94/R.2/Rev.1 (2008أيلول /أن تحسين الوصول إلى األراضي وأمن حيازتها في سبتمبرسياسة الصندوق بش

 الجهة -تكنوسيرف 
شُعبة أمريكا : المشرفة

 الالتينية والكاريبي

 بناء - السلفادور 
المؤسسات التجارية الريفية 

استقطاب تحويالت ب
 المهاجرين

كيف يمكن تشجيع االستثمار 
 التحويالت؟الريفي من خالل 

يمثِّل ذلك نموذجاً تجارياً عملياً لتسخير التحويالت المالية وتعزيز االستثمار الريفي في البلدان األصلية وتجربة نموذج وظيفي لتكراره في أماكن 
يقيمون في مدينة واشنطن والغرض من المشروع هو تيسير إنشاء مؤسسات تجارية في السلفادور باستخدام الموارد المالية للمهاجرين الذين . أخرى

العاصمة من خالل الشراكة مع الشركة الدولية للتمويل الصغري، وهي مؤسسة مالية تابعة للقطاع الخاص ومقرها في واشنطن العاصمة، ومؤسسة 
  ).وهي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح(تكنوسيرف للخدمات التقنية 

. ولم يسفر المشروع عن نتائج قاطعة، حيث تعذَّر إشراك أصحاب المشروعات المحتملين من بين المهاجرين الذين يقومون بإرسال التحويالت المالية
 إزاء هذه وعلى الرغم من التوافق في الرأي حول إمكانية اجتذاب التحويالت المالية فلم يتحقق أي توافق في الرأي حول أفضل الممارسات أو النُهج

 .المسألة
شُعبة الشرق األدنى 

 وشمال أفريقيا
تدابير وقائية للهجرة من 

الريف إلى الخارج واالتجار 
وفيروس نقص المناعة 

مرض /البشرية المكتسب
اإليدز في أوروبا الشرقية 

والوسطى والدول المستقلة 
 حديثاً

كيف يمكن الحد من الهجرة إلى 
الخارج واالتجار في أوروبا 

قية والوسطى والدول الشر
 المستقلة حديثاً؟

الهدف العام للمشروع هو تعزيز قدرة الصندوق على التصدي للهجرة من الريف ومسائل االتجار داخل حافظة أوروبا الوسطى والشرقية والدول 
 شُعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وبدأ تنفيذه وهذا المشروع بادرت به. المستقلة حديثاً، والمساهمة في مبادرات حوار السياسات والمناصرة في اإلقليم

  .2007حزيران / حتى يونيو2005أيلول /في الفترة من سبتمبر
أوالً، يقترح هذا النموذج حلوالً مبتكرة للتحول من الحالة الراهنة للنمو القائم على .  يتسم المشروع بثالث سمات مبتكرة.السمات االبتكارية للمشروع

وثانياً فإنه . هالك نحو نموذج النمو الموجه نحو التنمية وذلك من خالل توجيه التحويالت وأموال المهاجرين نحو استثمارات إنتاجيةالتحويالت واالست
لثاً، وثا.  من االعتماد على اجتذاب االستثمارات المباشرة الخارجيةمن مواردها الخاصة بدالًيمكِّن الحكومات من تعبئة األموال لتنمية القطاع الخاص 

يمثِّل هذا البرنامج أول محاولة من شُعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا لدراسة الهجرة من الريف بالتفصيل بغرض تحديد فرص تعزيز الفوائد 
  . والتخفيف من اآلثار السلبية للهجرة

ي تصميم المشروع، وهو ما ساعد على تطور المشروع أهمية المرونة ف) أ: ( تشمل الدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ المشروع.الدروس المستفادة
أهمية تكوين فريق يتمتع بمجموعة كبيرة من الخبرات للقيام بدور مصدر األفكار والمدخالت ) ب(واستجابته لالستنتاجات التي نشأت خالل التنفيذ؛ 
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  .ئمة مع مختلف أصحاب المصلحةالدور المهم لوحدة تنسيق المشروع داخل القطر في إقامة الصالت المال) ج(المحفزة؛ 
لتعبئة ) DEVINPRO( إلعداد مشروع تعزيز الصلة بين الهجرة والتنمية 2009-2008 استُخدمت نتائج الدراسة في الفترة .استدامة النموذج

قتصادية واالجتماعية، وبتمويل ويتولى تنفيذ المشروع مبادرة نيكسوس للهجرة والتنمية، ومركز الدراسات اال. مدخرات المهاجرين في ألبانيا وكسوفو
واستفاد المشروع من مشاركة العديد من الشركات الخاصة في القطاع المصرفي الستحداث خدمات . مشترك من الصندوق ومصرف رايفازين

وصيات واقتراحات وبذلك سيتم وضع نموذج أعمال إلى جانب ت. ومنتجات مالية مبتكرة للمهاجرين، واختبار تلك الخدمات والمنتجات في السوق
  .للحكومات الراغبة في تطبيق هذا النموذج

 النموذج التشغيلي الجديد) 2(
شُعبة أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية
تحسين أداء البرنامج 

القطري لمدغشقر بواسطة 
الرصد والتقييم ونظام إدارة 

 المعرفة 

الرصد والتقييم كيف يمكن دمج 
وإدارة المعرفة في برنامج 

  قطري؟

هدف هو دمج معرفة االبتكار التي جمعها البرنامج القطري في نظام الصندوق إلدارة المعرفة من خالل سلسة من األنشطة الوطنية واإلقليمية التي ال
  .يشارك فيها عدد كبير من أصحاب المصلحة وتشمل البحث عن االبتكارات

 النواتج والنتائج الرئيسية
، mg.padane.www، mg.phbm.www: من المشروعات الجارية في مدغشقرأنشئت مواقع شبكية محلية لكل مشروع  •

mg.pprr.www ،mg.m2ad.www ،) وجاري إنشاء الموقعينmg.prosperer.www ،mg.aropa.www.( 
 .الريفيومن السهل ربطها ببوابة الفقر . ويجري تحديثها بانتظام) mg.capfida.www(أنشئت بوابة قطرية واحدة على شبكة الويب  •
التي يمكنها نشر المعلومات التي يتم جمعها على ) net.fidafrique.www(هذه المواقع الشبكية تستضيفها الشبكة اإلقليمية ألفريقيا  •

 .المستويات اإلقليمية والدولية
انظر الموقع (ة الويب، والرصد والتقييم، واإلبالغ عن النتائج تم تعزيز قدرات موظفي المشروعات في مجال إدارة مواقع شبك •

net.mada-segs.wwwالذي يعرض األدوات واإلجراءات .( 
نية والكاريبي، وآسيا أمريكا الالتي(أثار نجاح هذه المبادرة في مدغشقر اهتمام الشُعب اإلقليمية األخرى في الصندوق : التوسع والتعميم •

وبالنظر إلى أن هذه المبادرة تستخدم شبكة الويب ). مثل الهند والبرازيل(وبعض البلدان ) والمحيط الهادي، والشرق األدنى وشمال أفريقيا
فعالية و) رصد أهداف ومنجزات المشروعات(، وترتبط بالنُظم المؤسسية للصندوق، وتلبي احتياجات إدارة المشروعات web2وأدوات 

المعونة واإلدارة بغرض تحقيق النتائج اإلنمائية، فإن هذه المبادرة يمكن تعميمها بسهولة داخل الصندوق مع االستعانة ببعض الدعم من 
 .الشُعب الرئيسية واإلدارة العليا

شُعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

تجربة السياسة الجديدة 
لإلشراف ودعم التنفيذ في 

 القطري سياق البرنامج
  المتحدةتنزانيالجمهورية 

 المبادئكيف يمكن تحسين 
التوجيهية للصندوق بشأن 

 اإلشراف لتعزيز الملكية الوطنية؟

باستخدام نهج البرنامج المتحدة تنزانيا جمهورية تناول هذا االقتراح تجربة واختبار االبتكارات المؤسسية خالل اإلشراف المباشر على العمليات في 
  .“األمم المتحدة الواحدة” السياق األوسع لمشاركة هذا البلد في مبادرة القطري في

وسيجري . وفَّر هذا المشروع التجريبي مجموعة من األهداف الواضحة ألنشطة التنفيذ واإلشراف التي يمكن ربطها بأهداف البرنامج القطري: النتيجة
 التوجيهية للصندوق بشأن اإلشراف عن طريق المبادئكما ساهم المشروع في تحسين . لدوضع نُهج عملية لإلشراف على العمليات ودعم تنفيذها في الب

 . وسوف يبحث الفريق العامل المعني بالحضور القطري تلك التوصيات قبل التوسع في استخدام المكاتب القطرية. طرح مجموعة من التوصيات

 األدوات واألساليب وبناء القدرات) 3(
توسيع نطاق استخدام مركز  نيةشُعبة المشورة التق

تبادل معلومات التمويل 
الصغري في كل تدخالت 

كيف يمكن للصندوق رصد 
 عمليات التمويل الريفي؟

وير نظام إدارة األداء في هذا النهج تطالمستند إلى ويدعم عنصر الرصد . يحقق االبتكار في رصد نتائج وأثر عمليات التمويل الريفيهذا المشروع 
  .النتائج واألثر في الصندوق عن طريق توسيع قدرة النظام على التعامل مع المسائل المواضيعية

عمل مركز تبادل معلومات التمويل الصغري مع فريق التمويل الريفي التابع لشعبة المشورة التقنية في وضع استراتيجية لتعميم رصد األداء   )1(
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كما قدم مركز تبادل معلومات التمويل الصغري خدمات . ضى إلى وضع خطة عمل للمرحلة الثالثة من المشروع الجاريفي حافظة الصندوق، مما أف الصندوق المالية الريفية
انظر تقرير اإلنجاز (اإلدارة والخدمات االستشارية لعمليات تقييم القدرة على اإلبالغ في المؤسسات المالية الريفية في مختلف أقاليم حافظة الصندوق 

  ).من التفاصيلالملحق لمزيد 
بادر مركز تبادل معلومات التمويل الصغري بتطبيق الالمركزية في اثنين من أقاليم التمويل الريفي المهمة في إطار هذه المنحة، وهما أفريقيا   )2(

  .الغربية وجنوب آسيا
 البحوث األولية التي أجرتها منظمة كير في الهند، واستناداً إلى. رصد أداء نُظم تقديم التمويل الصغري القائمة على مجموعات العون الذاتي  )3(

أجرى مركز تبادل معلومات التمويل الصغري باالشتراك مع الصندوق وعدد من مقدمي الخدمات التقنية في الهند اختباراً ميدانياً لمشروع منهجية 
وأسفرت نتائج هذه الزيارة الميدانية عن منهجية . 2006سان ني/لرصد نُظم تقديم التمويل الصغري القائمة على مجموعات العون الذاتي في أبريل

متطورة جرى تطبيقها مرة أخرى على العينة األولية للنُظم القائمة على مجموعات العون الذاتي التي تم تحليلها في البحث األولي الذي أجرته منظمة 
 .دمه المحللونوتتيح المنهجية الجديدة نهجاً متدرجاً يمكن أن يستخ. كير في الهند

 شُعبة التخطيط االستراتيجي
 والميزانية

المقارنة المعيارية مع 
 المؤسسات المالية الدولية

كيف يمكن ضمان مقارنة بيانات 
الميزانية للمؤسسات المالية 

الدولية مع العمليات المماثلة في 
 الصندوق؟

ستخدمه مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كمنتدى خاص بالمسائل تم تصميم قاعدة بيانات مركزية وموقع متخصص على شبكة الويب لكي ت
  . المرتبطة بالميزانية ومناقشات األقران

 مؤسسة مالية 15، وأبدت 2008كانون األول /وأنشئ موقع المقارنة المعيارية للمؤسسات المالية الدولية على شبكة الويب وبدأ تشغيله في ديسمبر
 على اإلدارة العليا واألطراف المعنية األخرى 2009كانون الثاني /وعرض الموقع الشبكي في يناير.  إيجابية بدرجة كبيرةدولية مشارِكة ردود أفعال

  .التي أعربت عن ثنائها على الموقع لما له من إمكانات هائلة

وتنطوي . ة الدولية وتشجيع التعاون والنُهج المبتكرةواعتبرت المقارنة المعيارية واحدة من أفضل طرق حفز التغيير في تنفيذ أنشطة المؤسسات المالي
المقارنة المعيارية على إمكانية تحفيز تحسينات هائلة في األداء عندما تستخدم على نطاق واسع الكتساب المعرفة وفهم ممارسات المؤسسات المالية 

  .الدولية وممارسات المنظمات الكبرى األخرى في القطاعين العام والخاص

 مصرف التنمية بدور نشط في مساعدة) الموقع الشبكي للمؤسسات المالية الدولية ومنتدى المناقشة(الصندوق، من خالل أدوات إدارة المعرفة ويقوم 
د  من خالل نشر المعلومات والوثائق في الوقت المناسب وتحدي2009الكاريبي في استعداداته لحلقة عمل ميزانيات المؤسسات المالية الدولية لعام 

 .المواعيد النهائية للمؤسسات المالية الدولية
تعزيز دعم الصندوق للتنفيذ  شُعبة المشورة التقنية

من خالل تطوير أدوات 
اتخاذ القرار للمشاركة في 
وضع خرائط لنُظم محددة 

الرعاة، (لكسب الرزق 
والسكان األصليون، وسكان 

 )الغابات

كيف يمكن للصندوق ضمان 
قلية أثناء إدراج مجموعات األ
 تصميم المشروعات؟

يستفيد هذا المشروع من الصالت الوثيقة والتعاون مع االئتالف الدولي المعني باألراضي إلنشاء أدوات مجتمعية لرسم الخرائط يكون لها دور أساسي 
ممارسات والدروس المكتسبة من األنشطة وتتيح فرصة للتشارك في المعرفة في كل أنحاء المؤسسة، بتوليد أفضل ال. في تمكين األشخاص والمجتمعات

وهذا المشروع فريد في سعيه إلى اختبار أدوات للتخطيط ورسم الخرائط بما يناسب حاالت الصراع التي تمس الرعاة والسكان األصلين . الميدانية
  .وسكان الغابات

 حتى 2006تشرين األول /اركي للخرائط في الفترة من أكتوبرواشترك الصندوق مع االئتالف الدولي المعني باألراضي في تنفيذ مشروع الرسم التش
. وبعد وقت قصير من البدء في التنفيذ، أنشئ فريق استشاري لتقديم التوجيه العام ودعم تعميم المعرفة في الصندوق. 2008تشرين الثاني /نوفمبر

  . التقنية الالزمةوتألف الفريق االستشاري من أعضاء من مختلف الشُعب وزود المشروع بالخبرة 

وُأجري استعراض شامل ألفضل الممارسات المعمول بها في عمليات وأدوات الرسم التشاركي للخرائط من أجل تزويد المشروع بقاعدة المعرفة 
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اسية لنجاح الرسم التشاركي وهذا االستعراض ال يوفِّر فقط قاعدة معارف شاملة عن الرسم التشاركي للخرائط، ولكنه يحدد أيضاً المبادئ األس. الالزمة
واستخلص االستعراض المعارف . للخرائط، ويقيم مختلف أدوات رسم الخرائط من حيث إمكانية استخدامها في سياق البرامج المدعومة من الصندوق

كما تم جمع . عديد من أنحاء العالمالمستمدة من أفضل الممارسات المعترف بها في عمليات التخطيط المجتمعي التي تستخدمها المنظمات األخرى في ال
  . معلومات إضافية من خالل تنظيم حلقتين من حلقات العمل وإجراء زيارات ميدانية إلى البرامج المدعومة من الصندوق في كينيا ومالي والسودان

بل كسب عيش الرعاة ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتجريب نهج الرسم التشاركي للخرائط في نُظم محددة لكسب العيش، من قبيل س
 .وسكان الغابات باستخدام ترتيبات التوأمة المبتكرة

شُعبة أفريقيا الغربية 
 والوسطى

التحليل المؤسسي ودليل 
 الممارسين ودعم التدريب

كيف يمكن تحسين تصميم 
المشروعات في الصندوق 
 باستخدام التحليل المؤسسي؟

التي تنفذ فيها ) بما في ذلك القواعد الرسمية وغير الرسمية(ن تصميم المشروعات عن طريق تحسين فهم البيئة المؤسسية هذا االقتراح سيحس
  . ويعتبر تطبيق التحليل المؤسسي على األوضاع المحلية والقاعدة الشعبية للمشروعات ابتكاراً بحد ذاته. مشروعات الصندوق

 من الموظفين الفنيين في الصندوق وبعض منظماته الشريكة على التحليل المؤسسي، 100ي تدريب أكثر من ه والنتيجة التي أسفر عنها االقتراح
 التوجيهية األولية إلصدار وحدات تدريبية ونشرات سهلة االستخدام توفِّر لمحة المبادئوتم تعديل . سواء في إيطاليا أو في أفريقيا الغربية والوسطى

وترجمت الوحدات التدريبية والنشرات إلى اللغة الفرنسية وتم . ذها عند استخدام التحليل المؤسسيا الخطوات التي ينبغي اتخسريعة ومدخالً إلى مختلف
وبادر بعض مدراء البرامج القطرية بتنظيم .  تدريبية ميدانية في غانا والكاميرون وبوركينا فاسووعقدت حلقات عمل. اختبارها على نطاق واسع

وتشاد ) للناطقين باللغة اإلنكليزية(وتشمل أمثلة ذلك حلقات العمل التي تم تنظيمها في السودان . تحليل المؤسسي للبرامج القطريةحلقات عمل لل
مثل (واستخدم العديد من بعثات التصميم بعض أدوات التحليل المؤسسي سواء بطريقة غير مباشرة من خالل هذه المبادرة ). للناطقين باللغة الفرنسية(

مثل مشروع التمويل الريفي ومبادرات (، أو بصورة تلقائية )برنامج مساندة محاور المشروعات الصغرى الريفية واالقتصادات اإلقليمية في مدغشقر
  ). المجتمعات المحلية في غامبيا

قيامها مؤخراً بتعيين مستشار في مجال وتستطيع شُعبة المشورة التقنية بعد . على دائرة إدارة البرامجطريقة مواصلة تعميم االقتراح وتتوقف 
على أنه سيجري خالل األشهر المقبلة استكشاف التقارب بين شُعبة . المؤسسات أن تساعد شُعبة أفريقيا الغربية والوسطى على مواصلة تعميم المبادرة

وتحرص شُعبة أفريقيا الغربية والوسطى بشدة على . سيأفريقيا الغربية والوسطى وشُعبة المشورة التقنية حول هذا النهج الخاص إزاء التحليل المؤس
وفي الوقت ذاته فإن . مواصلة تعميم التحليل المؤسسي، وسوف تعمل، من بين أمور أخرى، على االنتهاء من إعداد المواد المرجعية الرئيسية ونشرها

ناميكياً في ظل اعتزام االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا تقديم التحليل المؤسسي، على األقل في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، يؤدي دوراً دي
ومن المزمع أيضاً إجراء دورة مماثلة في إطار . 2008دورة تدريبية مستوحاة من الدورة التدريبية الممولة من مبادرة تعميم االبتكار بدءاً من عام 

ة لغرب أفريقيا التي تتخذ من داكار مقراً لها، حيث سيتم تدريب موظفي جميع المشروعات برنامج تعزيز قدرة اإلدارة الذي تنفذه المؤسسة الريفي
زالت المناقشات دائرة، وشارك موظفو المؤسسة الريفية لغرب أفريقيا في جميع  ما(الجارية المدعومة من الصندوق في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى 

  ).حلقات التدريب الميدانية

على تدريب مدراء البرامج القطرية وموظفي ) األولي(التأكيد . جوانب اإلخفاق) 1: ( تشمل ما يلي والنجاح والدروس المستفادةجوانب اإلخفاق
جية كما أن استناد المنه. الصندوق في روما بدالً من الموظفين الميدانيين يعني أن بعض الجوانب العملية لتطبيق التحليل المؤسسي لم تعمم بالقوة الكافية

) 2(؛ “ عليها الزمنعفا”إلى إطار سبل كسب العيش المستدامة أفضى إلى بعض التحيزات من جانب من يعتقدون بأن نُهج سبل العيش المستدامة قد 
 في الحياة طُبقت عمليات التحليل المؤسسي في عدد من بعثات تصميم ودعم تنفيذ المشروعات والبرامج، واستُخدمت كأداة للتفكير. جوانب النجاح

يحول عبء العمل الواقع على مدراء البرامج القطرية دون قيامهم بتكريس الوقت الالزم إلدارة . الدروس المستفادة) 3(اليومية لموظفي المشروعات؛ 
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الصندوق خارج الشُعب كما ينبغي زيادة فهم ما يعنيه المشروع وكيفية تصميمه بين موظفي . مشروع لمبادرة تعميم االبتكار من قبيل هذا المشروع
  .اإلقليمية لدائرة إدارة البرامج

كيف يمكن ضمان أمن موظفات  تحسين األمن للمرأة شُعبة الخدمات اإلدارية
الصندوق أثناء سفرهن إلى 

المشروعات في المناطق النائية 
المحفوفة بمخاطر أمنية كبيرة 

حاالت ما بعد الصراع، (
واألمراض المعدية، ومناطق 

 ؟)الطبيعيةالكوارث 

برنامج للتدريب على األمن بما يناسب احتياجات موظفات الصندوق الالتي يسافرن إلى مناطق المشروعات النائية التي تنطوي على مخاطر أمنية 
  ). في مناطق ما بعد الصراع، واألمراض المعدية، والكوارث الطبيعية(كبيرة 

. ة داخل المقر إلى جميع الموظفات الالتي يسافرن إلى المناطق المحفوفة بمخاطر أمنية كبيرة، ويجري تقديم دورات تدريبيتعميم المشروعوقد تم 
 . من موظفات الصندوق60وتسير هذه العملية في االتجاه الصحيح نحو تحقيق هدف تدريب 

للصندوق لتدريب ما يتراوح بين  دوالر أمريكي من الميزانية األساسية 15 000حصل قسم األمن في الصندوق على مبلغ إضافي بما قيمته  -

 وبعد هذه الجولة الثانية من التدريب، سيكون الصندوق قد درب معظم .2009كانون األول / من موظفات الصندوق في ديسمبر50 و40

 الطبيعية وسوف تقتصر احتياجات الصندوق في مجال التدريب خالل السنوات المقبلة على التنقالت. 2009الموظفين المعنيين خالل عام 

 .للموظفين والتعيينات الجديدة

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

مل لتطوير وتقاسم التدريب مع وأعربت الشبكة عن ترحيبها بمبادرة الصندوق وأبدت تأييدها الكا. 2009آب / أغسطس6 إلى 4الفترة من 

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

 .الويب

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

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

الت عن اهتمامها وأعربت عدة وكا.  مقعداً في الدورة التدريبية المقبلة للمشاركين من أعضاء الشبكة اآلخرين20احتفظ الصندوق بما عدده  -

 .بإرسال مشاركين منها

وفي هذا . كانون األول لتشكِّل بذلك تدريباً معيارياً لألمم المتحدة/األمل معقود على استمرار التدريب بعد الدورات التي ستعقد في ديسمبر -

المرأة، بالعمل مع الصندوق والوكاالت الصدد، قامت الشبكة بتكليف برنامج األغذية العالمي، بوصفه رئيساً للفريق العامل المعني بأمن 

 .األخرى لمواءمة هذا التدريب مع احتياجات جميع الوكاالت، وتحويله إلى تدريب أمني معياري لموظفات األمم المتحدة
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 )2009أيلول / سبتمبر30بتاريخ  ( المؤقتالكشف المالي

      مبادرة تعميم االبتكار: اسم المنحة
 )المملكة المتحدة( التنمية الدولية وزارة: الجهة المانحة

     الموجز

  بالدوالر األمريكي  حالة السيولة بالدوالر األمريكي موجز الموارد
  النقد المقبوض 882 001 12 )1الجدول (الموارد 

 )1الجدول (
12 001 882  

  النفقات  (042 760 8)   )2الجدول (المخصصات الموافق عليها 
 )2الجدول (

(6 938 731)  

  151 063 5 الرصيد النقدي  840 241 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  12 001 882  

  2الجدول 

     والنفقاتااللتزامات 

  الوصف
  المبلغ الموافق عليه
   أبالدوالر األمريكي

  النفقات
 بالدوالر األمريكي 

  الرصيد 
 بالدوالر
  األمريكي

      المرحلة التحضيرية
 - (689 8) 689 8  راألعمال التحضيرية في مبادرة الصندوق لتعميم االبتكا

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

 - (227 68) 227 68  االستهداف االبتكاري بموجب أموال التنمية المجتمعية
 - (901 78) 901 78   بوابة الفقر الريفي

 - (959 71) 959 71  راضي والمياهاالستراتيجيات االبتكارية لوصول الفقراء إلى األ
  توسيع نطاق ممارسات اإلدارة االبتكارية للقطعان الصغيرة، التي طورتها مشاريع الصندوق

68 856 (68 856) - 
 - (585 73) 585 73  بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الصندوق

 - (574 74) 574 74  دعم تنمية األسواق

 - (461 47) 461 47  حلقة عمل تشاورية بشأن اإلطار–بشأن األموال التكميلية البرامجية تمويل اقتراح 

  - (847 201) 847 201  دور التحليل المؤسسي في توسيع نطاق االبتكار بنجاح
 - (978 71) 978 71  الخبير االقتصادي اإلقليمي

 - (223 837) 223 837 مجموع المرحلة التحضيرية

                                                      
  . عندما يبلغ النشاط مرحلته النهائية يشير المبلغ الموافق عليه إلى المبلغ المصروف  أ



  EB 2009/98/INF.7  الملحق الثاني

16  

      مبادرة تعميم االبتكار: اسم المنحة
 )المملكة المتحدة( التنمية الدولية وزارة: الجهة المانحة

     الموجز

  الوصف
  بلغ الموافق عليهالم

  بالدوالر األمريكي
  النفقات

 بالدوالر األمريكي 

  الرصيد 
 بالدوالر
  األمريكي

      المرحلة الرئيسية

     العمليات االبتكارية

      أ التنافسيةالمناقصات
 إلى المنتجين الريفيين على نطاق صغيرتعزيز وصول 

 787 1  (013 204)   800 205   األسواق
  -  (248 197)   248 197   ادل معلومات التمويل الصغريمركز تب

 162 1  (838 188)   000 190  تعميم إطار االستهداف الجديد
 - (084 199)  084 199   بوابة الفقر الريفي

 129 4  (871 195)   000 200  ن للممارسيدليل التحليل المؤسسي
    

 - (837 194)  837 194  اإليدزمرض / المكتسبفيروس نقص المناعة البشريةالهجرة من الريف إلى الخارج واالتجار و
 - (723 86) 723 86 نموذج رابطة الخدمات المالية

  -  (233 196)  233 196   الريفلفقراءراضي أمن حيازة األ
 602 2 (398 197)   000 200  االبتكار في المياه والفقر الريفي

 081 16 (519 131)    600 147   لحيويانظم زراعة أنواع الوقود 
 231 (769 98)    000 99   رسم الخرائط بالمشاركة

 745 43 (255 56)    000 100   نموذج مدفوعات القطاع الخاص
 310 31 (690 168)   000 200    التي يمولها الزبائنزراعيةالخدمات ال

 407 51 (593 148)    000 200  المشروع التجريبي لإلشراف الجديد ودعم التنفيذ
 -  (000 197)  000 197  الدروس المكتسبة من االبتكارات وملَكات الشباب في العالم الريفي

 - (914 104)  914 104  عملية تصميم جديدة لالستثمارات الصغيرة
 669 2 (331 132)    000 135   تحري االبتكار وتقاسمه

 -  (000 175)  000 175  ذاتيةالمساعدة  التقنية لإلدارة ال
 157 42 (843 127)    000 170  الرصد والتقييم القطريان ونظام إدارة المعرفة

  500 27  (500 107)  000 135   البدائل الصحية للتبغ
  216 20 (784 179)  000 200   إدارة المخاطر المناخية
 -  (000 200)  000 200   هج القطاعية الشاملةالنُّ مشاركة المزارعين في
  100 145 (900 54)  000 200   تجربة تصميم المشاريع

 537 13 (463 186)  000 200   تعميم سالسل القيمة
 714 120  (286 54)  000 175   تعميم تغيرات المناخ

 - (000 162)  000 162   استقطاب تحويالت المهاجرين
  000 40  (000 160)  000 200   إدارة األداء االجتماعي
 -  (399 80)  399 80   معرفة السكان األصليين

 000 100 -  000 100  يوم التعلم والتقاسم
 748 43 (252 77) 000 121   تجربة رسم الخرائط بالمشاركة

 - (000 100) 000 100  الرصد القائم على التصوير
 152 49 (848 50) 000 100  المؤشر المواضيعي

 798 37 (202 62) 000 100  الطبيعيةالخدمات التقنية في مجال إدارة الموارد ة في الوساط
 Climtrain    100 000 (34 710) 65 290 مشروع التدريب المناخي

                                                      
  .المبلغ المصروف عندما يبلغ النشاط مرحلته النهائية يشير المبلغ الموافق عليه إلى   أ
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      مبادرة تعميم االبتكار: اسم المنحة
 )المملكة المتحدة( التنمية الدولية وزارة: الجهة المانحة

     الموجز

  الوصف
  المبلغ الموافق عليه
  بالدوالر األمريكي

  النفقات
 بالدوالر األمريكي 

  الرصيد 
 بالدوالر
  األمريكي

 269 85 (731 14) 000 100  راتالتدريب وبناء القد
 000 1 (000 24) 000 25  البرنامج األمني للمرأة

 000 50 (000 50)  000 100  التعليم من أجل مستقبل مستدام
 375 3 (625 46)  000 50  تجربة المخاطر المؤسسية

 756 11 (633 76) 389 88  المقارنة المعيارية مع مؤسسات التمويل الدولية

  5 735 227 (4 723 492) 
1 011 

735 
     تكاليف لجنة فرز مبادرة تعميم االبتكار

 - (717 14) 717 14  رسوم لجنة فرز مبادرة تعميم االبتكار/سفر
  -  (494)  494  مصاريف متفرقة للجنة فرز مبادرة تعميم االبتكار

  15 211  (15 211) -  
     مرفق التمويل السريع

  -  (950 19) 950 19  ان سان سلفادورالشتات من سك

  19 950 (19 950)  -  

     

 (653 758 4) 388 770 5  مجموع العمليات االبتكارية
1 011 

735 
     

     تنمية الشراكات
  095 14 (905 185) 000 200  الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد شراكة الصندوق مع

 332 34 (668 25) 000 60   القيادة اإلبداعيةشراكة الصندوق مع مركز
 866 98 (134 116) 000 215  تشجيع االبتكار

  - (133 102) 133 102  نفقات سفر ألعضاء منظمات فقراء الريف
  577 133 (429 840) 147 293  

     التقاسمالتعلُّم و
  477 61 (523 88) 000 150  التحري والمعارض اإلقليمية

  000 200  -    000 200   كارات العشرة األولى للصندوقاالبت
  922 53 (078 46)  000 100   خريطة التحديات

  256 33 (744 191)   000 225   الشبكات وطوائف الممارسات
  000 40  -    000 40   أوجه التنافس

  529 33 (471 66)  000 100   المستند إلى المواقع الشبكية التقاسم

  815 000  (392 816) 422 184  
    التغيير الثقافي والتنظيمي

 709 15 (291 154)  000 170  االنغماس الميداني في الفقر/جوالت التعلُّم
  000 40  -  000 40  رصد المناقصات الجارية

  - (900 81)  900 81   في الصندوق االبتكارتراتيجيةاس
  878 30 (522 237)  400 268  شاكلالحل اإلبداعي للمالتدريب على 

 134 26 (866 23) 000 50  أوجه التدريب األخرى
 379 127  (621 22) 000 150  إطالق استراتيجية االبتكار

  760 300  (520 200) 240 100  
     

 (509 101 6) 821 922 7 مجموع المرحلة الرئيسية
 1 821 

312  
     

 (732 938 6)  044 760 8 المجموع الكلي
1 821 

312  
 .أ عندما يبلغ النشاط مرحلته النهائية يشير المبلغ الموافق عليه إلى المبلغ المصروف


