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 8102 لعام األولى العادية الدورة
 نيويورك ،2102 الثاين/يناير كانون 22 إىل 22
 املؤقت األعمال جدول من 7 البند

 تقييم – للسكان المتحدة األمم صندوق

 للسكان المتحدة األمم صندوق

 باالبتكار المعنية للسكان المتحدة األمم صندوق لمبادرة تكويني تقييم

 ملخص
 املتحدة األمم صندوق ملبادرة األدلة على قائم تشاوري تكويين تقييم إلجراء التقييم هذا يهدف

 من األوىل املرحلة لتنفيذ معلومات توفري فهي التقييم، هذا أهداف أما باالبتكار. املعنية للسكان
  للفرتة اإلسرتاتيجية اخلطة ووضع الثانية، املرحلة وتصميم االبتكار، مبادرة

2102-2120. 
 

 املتحدة األمم لصندوق التنفيذي اجمللس أعضاء هم للتقييم املعتزمون الرئيسيون وناملستخدم
 عن فضلا  والُقطري، واإلقليمي العاملي الصعيد على واملوظفني اإلداريني املسؤولني وكبار للسكان

  املنتفعني املصاحل وأصحاب االبتكار مببادرات القائمة األخرى املتحدة األمم منظمات
 بتكار.اال مبجال
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I. باالبتكار المعنية للسكان المتحدة األمم صندوق مبادرة خلفية 
 البداية يف 2107-2104 للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة طرحت  .1

 جتربة على قائمة قوية "ثقافة تأسيس إىل احلاجة على الضوء اخلطة وتسلط للبتكار. التنظيمية الن ُُّهج
 فرص. صندوق إنشاء يدعمها جديد"، من واحملاولة املستفادة الدروس من والتعلم والفشل اجلديدة األفكار

 يهدف ،2104 لعام مركزية أولوية ذي كمشروع واإلبداع" "االبتكار للسكان املتحدة األمم صندوق أعلن
 األمم مبادئ للسكان ملتحدةا األمم صندوق اعتمد كما وتكافئه. االبتكار ختلق اليت اإلجراءات لتشجيع
 غري جمموعة وهي للبتكار، املتحدة األمم شبكة إىل وانضم 2105 مايو/أيار يف املفتوح للبتكار املتحدة

 املتحدة. األمم منظمات من لعدد التابعة االبتكار فرق من رمسية

 االبتكار مفاهيم ورقة صياغة جانب إىل 2104 عام إطلقها مت اليت االبتكار، مبادرة تشكل .2
 ذلك بعد تأسس املنظمة. يف االبتكار جهود ينظم الذي املؤسسي اإلطار للسكان، املتحدة األمم لصندوق

 االبتكار تعزيز كيفية حول أفكار واستحداث لدراسة باالبتكار املعين الشعب بني املشرتك العامل الفريق
 "الرؤية الشعب بني املشرتك العامل لفريقا وضع ،2105 عام يف للسكان. املتحدة األمم صندوق يف وإدارته
 مبادرة حتويل توجه واليت "،2107-2105 للفرتة للسكان املتحدة األمم صندوق يف للبتكار احملدثة

 تنظيماا. أكثر ابتكار هنج إىل االبتكار

 الشق خيترب شقني. من هنجاا االبتكار، مبادرة لتنفيذ الرئيسية اآللية بوصفه ،االبتكار صندوق ينتهج  .3
 منتظمة دعوات خلل من واإلقليمية الُقطرية والفرق املقر فرق من تعهيدها مت اليت االبتكار مشروعات األول

 ويدعم للسكان املتحدة األمم صندوق نطاق على االبتكار ثقافة الثاين الشق يعزز مقرتحات. تقدمي إىل
 داخلية تواصل منصات وتأسيس االبتكار امألي استضافتها يف املقرات يف العمل ووحدات الُقطرية املكاتب
 الشراكات. بناء ويف التواصل شبكات إقامة أنشطة ويف وخارجية

II.  التقييم أهداف 
 األمم صندوق ملبادرة األدلة على قائم تشاركي تشاوري تكويين تقييم إلجراء التقييم هذا يهدف  .4

 بتنفيذ يتعلق فيما للمديرين تعليمية إسهامات تقدمي يف األهداف وتتمثل باالبتكار. املعنية للسكان املتحدة
 وتوفري الربامج، ونظم وعمليات تصميم وحتسني الثانية، املرحلة وتصميم االبتكار مبادرة من األوىل املرحلة

 للسكان املتحدة األمم صندوق وإسرتاتيجيات 2120-2102 للفرتة اإلسرتاتيجية اخلطة لوضع معلومات
 االبتكار. جمال يف
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 مهماا ريادياا منوذجاا ويعد للسكان، املتحدة األمم صندوق يف إجراؤه يتم تكويين تقييم أول اهذ كان .5
 املبكرة باملراحل أو الربامج وضع أثناء إما التكوينية التقييمات إجراء يتم للتقييم. مبتكر هنج إنه حيث من
 بدالا  والتعلم العمليات على ماماالهت تسليط مع التدخل، آلية فهم على التقييمات تلك وتركز التنفيذ من
 تعقيبات بتوفري ساحماا املؤسسي، للسياق التقييم استجاب فقد ولذلك، اإلمجالية. اإلجنازات على احلكم من
 التقييم هذا جرى القرارات. صناعة باحتياجات للوفاء مستمرة تكّيفية حلقة بناء ومسهلا  الربامج لفرق آنية

 يف للبتكار الناشئ الدور حتديد حيث من للسكان املتحدة األمم ندوقلص بالنسبة إسرتاتيجي وقت يف
 امللحة. التنمية مشكلت مواجهة

ل .6  للسكان. املتحدة األمم لصندوق الرئيسي املقر يف العمل ووحدات امليدانية املكاتب التقييم َشِم
ل االبتكار. ملبادرة ئيسيةالر  التمويل آليات إحدى بوصفه االبتكار صندوق الرئيسية اهتمامه بؤرة وكانت  َشِم
 بني الوصل وحلقات االبتكار، ومبادرة الصندوق بني الوصل وحلقات االبتكار، صندوق أداء العملية نطاق

 هنج تضمني جرى وقد للسكان. املتحدة األمم صندوق يف باالبتكار املتصلة األخرى واجلهود املبادرة
 على االبتكار حلالة مقارنة دراسة يف التنفيذية وممارساهتا األخرى املتحدة األمم منظمات تبنته الذي االبتكار

 تلك اسُتخِدمت وقد - املتحدة األمم منظومة يف إجراؤها يتم دراسة أول وهي - منظمات 01 نطاق
 للسكان. املتحدة األمم لصندوق رؤى لتوليد الدراسة

 املستقل التكويين التقييم هذا كانللس املتحدة األمم لصندوق التابع االبتكار صندوق أمانة طلبت  .7
 2102 حزيران/يونيو بني ما الفرتة يف خارجي تقييم فريق أجراه وقد التقييم. مكتب وأداره به وُكلِّف

 مرجعي. فريق من فعالة مبشاركة 2107 وآب/أغسطس

III. التقييم منهجية 
 التحليل. وطرق والنوعية الكمية البيانات بني جيمع األساليب متعدد خمتلطاا هنجاا املنهجية سلكت  .8

 وقد الشعب، بني املشرتك العامل والفريق للتقييم املرجعي الفريق أعضاء التقييم وتصميم ختطيط يف اشرتك
 استخدمت اآلنية. باإلسهامات املستمرة القرارات اسرتشاد لضمان إجراؤه ومت االستخدام على التقييم ركز

 للسكان املتحدة األمم صندوق بني منهجية مقارنة متت حيث املقارنة، حتليلت واسع نطاق على املنهجية
 االبتكار. صندوق يف مشاركتها درجات اختلف على الصندوق ومكاتب األخرى املتحدة األمم ومنظمات
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لمت .9  املخربين مع منظمة شبه فردية ومقابلت املنشورة، واملواد الوثائق مراجعة البيانات مجع طرق َشم
 اإلنرتنت عرب استقصائية ودراسة اإلنرتنت، عرب مجاعية وتشاورات لوجه وجهاا مجاعية ومناقشات الرئيسيني،
 يف املستخدمة املشاركني رصد أساليب عن فضلا  االبتكار، صندوق يف للمشاركة تتقدم مل اليت للجهات

 يف للسكان ةاملتحد األمم صندوق نظمها اليت أفريقيا وجنوب شرق يف باالبتكار املعنية العمل حلقة أثناء
 املتحدة األمم لصندوق تابعاا ميدانياا مكتباا 020 إمجايل من 72 مع مباشر بشكل التقييم تفاعل نريويب.

 حتليل عملية تضمنت مقابلت. يف شخصاا 232 إمجايل مع التشاور ومت العامل مستوى على للسكان
 الوصفية، واإلحصاءات املقارنة، اساتودر  والكمية، النوعية واألساليب املتضمنة املواد حتليل البيانات

 بالتغيري. املعنية الضمنية للنظرية هيكلة إعادة عن فضلا  االستداللية، واإلحصاءات

 الرصد تضمَّن تثليثي. ورصد وخارجي داخلي حتقق آليات التقييم فريق استخدم اجلودة، لضمان .11
 باملقارنة وتدقيقاا خمتلفة مصادر من املستمدة لةلألد باملقارنة تدقيقاا املوثوقية، لضمان املستخدم التثليثي،

 أوساط بني داخلية مراجعات عرب الداخلي التحقق عملية جرت خمتلفة. بيانات حتليل أساليب تطبيق لنتائج
 عملية تألفت للسكان. املتحدة األمم لصندوق التابع التقييم ومكتب الفريق وبني التقييم فريق أعضاء
 يف متت معلومات استخلص جلسات يف األولية للنتائج ومناقشات تقدميية ضعرو  من اخلارجي التحقق

 يف للسكان املتحدة األمم صندوق مقرات ويف أفريقيا وجنوب شرق يف باالبتكار املعنية العمل حلقة
 باالبتكار. املعين الشعب بني املشرتك العامل والفريق للتقييم املرجعي الفريق مع العمل جلسات

 للسكان، املتحدة األمم صندوق أجراها أخرى مؤسسية تقييمات أي شأن شأنه التقييم، هذا التزم .11
 عليها املتفق والغايات واألهداف واملبادئ يتسق مبا للتقييم املتحدة لألمم التابع التقييم فريق ومعايري بقواعد

 اجلنسني بني واملساواة اإلنسان قوحقو  والشفافية واألخلقيات واحلياد واالستقللية واملصداقية واملنفعة دولياا
 واملهنية. الوطنية التقييم وإمكانات

IV. التقييم إليها خلص التي الرئيسية النتائج 
 االبتكار تمركز في رئيسية مساهمة االبتكار وصندوق االبتكار مبادرة أسهمت :0 النتيجة  .12

 االبتكار صندوقو  االبتكار مبادرة شاركت للسكان. المتحدة األمم صندوق في له حافز وخلق
 وبدء التوعية خلق طريق عن للسكان املتحدة األمم صندوق يف للبتكار حافز خلق يف كبرية بإسهامات

 للبتكار، جديدة جماالت وخلق واحلماس احلافز االبتكار صندوق دفع االبتكار. ثقافة لتعزيز الرامية العملية
 مخسة تبلغ نسبة طرحت خمتلف. لفكر الفريق هاجانت بإمكانية شعور ومنو جديدة ديناميات ظهور عزز إذ

 االبتكار، لصندوق مقرتحات للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة امليدانية املكاتب من باملئة ومخسني
 وآخر أول بني ما الفرتة يف عنه عامني من أقل يف أضعاف أربعة املقرتحات تقدمي طلبات عدد تزايد حيث
 ارتباطه جتديد على الفريق ملموسة بطريقة هذا ساعد فقد ذلك، إىل باإلضافة املقرتحات. لتقدمي دعوة

 معهم. وبالتعاون والنساء للمراهقني التغيري إلحداث فرص طرح خلل من املؤسسة والية مع واتساقه
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 واإلقليمي الُقطري الصعيد على بأكملها املنظمة يف متمركزاا االبتكار االبتكارجبعل صندوق قام  .13
 املتحدة األمم لصندوق املؤسسي األعمال جدول يف االبتكار مبلف النهوض يف أسهم كما املقرات. وصعيد

 املنظمة. يف االبتكار إىل رامية حمددة خلطوة اخلارجية الفاعلة واجلهات الفريق أفراد بني تصوراا وخلق للسكان
 يف وجناحه للسكان املتحدة األمم قصندو  أمهية بأن الداخلي املستوى على اإلقرار إىل االبتكار صندوق قاد

 االبتكار. هنج تبين على يعتمدان املستقبل

 األمم لصندوق تتيح مرنة آلية تأسيس االبتكار لصندوق األساسية النية كانت ذلك، إىل باإلضافة  .14
 فيةاستكشا عملية بتعزيز الدور هذا االبتكار صندوق أدى وقد االبتكارية. الن ُُّهج جتربة للسكان املتحدة
 االبتكار. إزاء للسكان املتحدة األمم صندوق هنج إىل هادف مؤسسي تعلم عملية أنتجت

 ثقافة نشأة في متواضعة إسهامات قدَّم إذ متباين ا؛ أداء   االبتكار صندوق أبدى :8 النتيجة  .15
 ةثلث االبتكار صندوق تبىن باالبتكار. يتصل فيما واعدة حلول طرح في النجاح مع االبتكار تعزز

 إجراءات حتسني خلل من التنظيمية والفاعلية الكفاءة وزيادة االبتكار، تعزز ثقافة بناء يف تتمثل أهداف
 االبتكار ثقافة تعزيز كان وقد الناشئة. التنمية لتحديات للستجابة وابتكارية مرنة حلول ووضع العمل،
 مبنظمات مقارنة للسكان املتحدة ماألم بصندوق اخلاص االبتكار لنهج فريد ملمح وهو الرئيسي، اهلدف

 األخرى. املتحدة األمم

 ذلك، مع اجلديدة. واألفكار الن ُُّهج قبول يف ملموساا تقدماا االبتكار صندوق ولده الذي الزخم َِشل  .16
 متواضعة. والفشل النجاح من والتعلم واستيعابه الفشل وقبول وتبنيها املخاطر حتمل حيث من النتائج كانت
 لتقدمي املفتوحة الدعوات استخدام وهي املشاريع يف االبتكار صندوق هنج لذلك املفسرة عواملال يف يدخل

 األخرى املفسرة العوامل تتجاوز والتقييم. الرصد نظم تعانيها اليت الضعف نقاط عن فضلا  املقرتحات،
 على للبتكار املعوقة العوامل مثل املخاطر، وتليف الفشل مواجهة يف بالصعوبات لرتتبط االبتكار صندوق

 الدويل. التنمية قطاع ويف املتحدة األمم منظومة امتداد

 الشباب على ملموسة آثار لبعضها كانت وابتكارية، واعدة حلول تقدمي يف االبتكار صندوق جنح .17
 تماسكال أجل من الشباب حلشد املطروح والنهج وإثيوبيا تنزانيا يف احملمول املتنقل التعلم نظام مثل والنساء،

 أفريقيا. جنوب يف املتنقلة الصحية iloveLive.mobi ومنصة سوريا يف االجتماعي

 فعلى ذلك، مع لالبتكار. المنظمات لتبني إضافي ا حافز ا االبتكار مبادرة قدمت :3 النتيجة .18
 األمم صندوق في لالبتكار مؤسسية رؤية إلى بعد المبادرة تتحول لم المحاوالت، بعض من الرغم

 تزامن العملية، املمارسة عند ولكن االبتكار. صنوق من أوسع املبادرة نطاق كان لطاملا للسكان. ةالمتحد
 االبتكار. صندوق دعمها اليت املشروعات مع معظمه يف املبادرة تنفيذ
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 شاملة مؤسسية إسرتاتيجية إىل الفردية املشاريع متويل على الرتكيز من االنتقال حماوالت حتقق ومل  .19
 يف للبتكار احملدثة ب "الرؤية التوعية نقص لذلك املعرقلة العوامل تشمل كاملا. جناحاا البتكارا لتشجيع
 ومنوذج الشعب، بني املشرتك العامل الفريق "خارج2107-2105 للفرتة للسكان املتحدة األمم صندوق

 رؤية وجود وعدم ،2102 لعام املبادرة عمل خطة تنفيذ صعيد على احملرز املتواضع والتقدم الفريق، عمل
 العمل. وحدات بني للبتكار مشرتكة

 يتعلق فيما القرارات مثل االبتكار، بنموذج املتعلقة احملورية التنفيذية القرارات اختاذ الضروري من  .21
 صعباا سيكون القرارات هذه فاختاذ التعجيل. مناذج وهنج االبتكار صندوق ونطاق االبتكار خمتربات مبلءمة

 العملية. هذه لتوجيه املنظمة مستوى على االبتكار حول مشرتكة واضحة سرتاتيجيةإ رؤية دون

 من مجموعة تعرقل االبتكار، صندوق ولَّدهما اللذين والحافز الحماس رغم :4 النتيجة .21
 ثقافة خلق في التقدم من المزيد إحراز والسياسات العمل فريق بحوافز المتصلة المعوقة العوامل
 باحلوافز. األغلب يف للسكان املتحدة األمم صندوق فريق ملنظور وفقاا العقبات هذه تتصل االبتكار. قوامها
 عارضة كمهمة االبتكار إىل والنظر للبتكار، الوقت كفاية عدم التايل: يف الرئيسية العقبات وتتمثل

 عمليات كفاية وعدم الفريق، لدى االبتكار مهارات مبجموعة يتصل فيما اإلمكانات كفاية وعدم إضافية،
 توفر وعدم العمل(، ووحدات امليدانية املكاتب )يف اإلداريني املسؤولني كبار بواسطة االنضمام تسوية

 أمام الواقفة املثبطات كذلك الشائعة العقبات من احلايل. الوقت يف االبتكار حول التقارير إعداد متطلبات
 املديرون يقّدرها وال املبذولة اإلضافية اجلهود هبذه قراراإل عادة به يتم ال سياق يف الفشل وتقبل املخاطر تبين

 واملشرفون.

 الفريق، حبوافز االبتكار ثقافة تعزيز صعيد على التقدم من املزيد إلحراز املعرقلة العقبات غالبية تتصل .22
 ماألم صندوق منظمة يف للبتكار متكينية بيئة تشكل اليت والعناصر االبتكار، تسهل اليت والسياسات

 صندوق يف للمشاركة تقدمت اليت املكاتب يف التقييم حددها اليت العقبات تشاهبت للسكان. املتحدة
 مشاركتها مدى عن النظر بصرف املناطق كل يف وتظهر فيه، للمشاركة تتقدم مل اليت املكاتب ويف االبتكار

 االبتكار. صندوق يف

 متطلبات توفر وعدم اإلداريني املسؤولني كبار بواسطة االنضمام تسوية عمليات كفاية عدم يتصل  .23
 يتم مل .2107-2104 للفرتة اإلسرتاتيجية اخلطة يف االبتكار يلعبه الذي احملدود بالدور التقارير إعداد
 التنظيمية والفاعلية الكفاءة سياق يف 3 النتيجة يف عناصر ثلثة من كواحد إال اخلطة يف االبتكار عرض

 صراحةا  وورد التواصل"(، وعمليات والشراكة االبتكار خلل من التكيف لىع القدرة "زيادة قسم )ضمن
 اخلطة نتائج يف ثانوي كعنصر االبتكار استمرار إن ابتكار. ثقافة خلق يف املساعدة ضرورة سياق يف مرتني

 له املنافسة ىاألخر  األولويات مع باملقارنة كأولوية بالضرورة إليه يُنظر ال االبتكار أن على يدل اإلسرتاتيجية
 املعتادة. الربامج تنفيذ وضغوط
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 المنظمة. أجزاء بسائر االرتباط وثيقي ليسا االبتكار وصندوق االبتكار مبادرة :5 النتيجة .24
 أنشطة ومع االبتكار تمكين بيئة في دور ا تلعب التي العمل وحدات مع االنفصال هذا ويحدث
 عن منفصلني االبتكار وصندوق مبادرة ظلت .االبتكار صندوق يدعمها ال التي األخرى االبتكار
 متكني بيئة تشكل واليت االبتكار تسهل اليت واإلجراءات السياسات وضع يف دوراا تلعب اليت العمل وحدات
 للبتكار مواتاة أقل الداخلية التمكني بيئة فإن لذلك، ونتيجة للسكان. املتحدة األمم صندوق يف االبتكار

 .عليه تكون أن ميكن مما

 األخرى االبتكار بأنشطة يتصل فيما االبتكار وصندوق مبادرة على كذلك االنفصال هذا يؤثر  .25
 وعلى املقرات مستوى على احملدودة التفاعلت يف ويربز للسكان، املتحدة األمم صندوق مستوى على

 وجنوب شرق نطقةم باستثناء الصدد، هذا يف دوراا اإلقليمية االبتكار شبكات تلعب ال امليداين. املستوى
 تعجيل وبرنامج اإلقليمية االبتكار وشبكة االبتكار صندوق بني التنسيق درجة تتزايد أخذت حيث أفريقيا،

 التعلم وعملية التآزر جهود بتعظيم يضر االبتكار إزاء اجملزأ النهج هذا (.iAccelerator) االبتكار
 املؤسسي.

 تُعد البشرية. الموارد إزاء االبتكار رةلمباد الحالي النهج في مشكالت ثمة :6 النتيجة .26
 كامل بشكل المكرسين الفريق ألعضاء المحدود العدد إلى بالنظر هائلة االبتكار صندوق إنجازات
 املتحدة األمم صندوق يف االبتكار لتعزيز مستدام منوذج وضع الفريق يواجهها اليت القيود وتعرقل لالبتكار.
 صندوق ميتلك ال مؤسسية. أولوية االبتكار كون مع البشرية املوارد دوديةحم تتوافق ال عام، بوجه للسكان.

 الصندوق يف باالبتكار املعين الفريق توظيف مستويات أن كما للبتكار، وحدة للسكان املتحدة األمم
 من مماثلة تطور مبراحل متر اليت املنظمات لدى وحىت األخرى، املتحدة األمم مبنظمات مقارنةا  منخفضة

 االبتكار. ثحي

 جهات يف راسخ وهو التطوع على قائم منوذج على للسكان املتحدة األمم صندوق هنج يعتمد .27
 العاملي. الصعيد على الشعب بني املشرتك العامل الفريق ولدى الُقطرية املكاتب يف باالبتكار املعنية التنسيق

 املشكلة وتكمن اجليدة، املمارسات يتبع وبأنه باالتساق التطوع على القائم للنموذج املنطقي األساس يتسم
 هبا االعرتاف يتم وال الوظيفية التوصيفات يف التنسيق جهات أنشطة ترد ال للنموذج. العملي التطبيق يف

 يف الشعب بني املشرتك العامل الفريق أعضاء جهود توظيف مت ذلك، فوق األحوال. أغلب يف وتقديرها
 حّول مما التنفيذ(، عمليات ومراقبة املقرتحات انتقاء املثال، بيلس )على للوقت مستهلكة تنفيذية مهام

 صندوق إجنازات تُعد مث، ومن حتقيقه. على ومساعدين للبتكار دعاة وليس فاعلني إىل الفريق أعضاء
 تشكل ذلك، مع للبتكار. كامل بشكل املكرسني الفريق ألعضاء احملدود العدد إىل بالنظر هائلة االبتكار

 االبتكار. هتدد إسرتاتيجية خماطر املوظفني من باملوارد اخلاصة الرتتيبات ايةكف عدم
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 نهج على وأثرت المتوقع، من أصغر دور ا االبتكار على تركز التي الشراكات لعبت :7 النتيجة .28
 سيما ال - االبتكار على تركز اليت الشراكات شكلت للسكان. المتحدة األمم صندوق لدى االبتكار

 اتسمت ذلك، مع االبتكار. إزاء املتبع املؤسسي النهج يف ومقصوداا صرحياا هدفاا - اخلاص القطاع مع
 دخلت التنفيذ. على القائمني الشركاء مع تقليدية شراكات بعقد االبتكار، صندوق فيها مبا االبتكار، مبادرة
 الشراكات هذه أن غري اخلاص، القطاع مع شراكات يف االبتكار صندوق من املدعومة املشروعات بعض

 الُقطري املستوى على االبتكار منظومة يف املسامهة اجلهات مع العلقات واتسمت استثنائية. حاالت كانت
 الشراكات لعبته الذي املتواضع للدور املفسرة العوامل وتشمل متواضعة. بأهنا املقرات ومستوى واإلقليمي

 واألطر شراكات، لبناء الوقت كفاية وعدم تقليدية، غري شراكات ملتابعة احلافز ضعف باالبتكار املعنية
 الداخلي. اجلماعي التعهيد وتفضيل املقرتحات، لتقدمي القصرية الزمنية

 ومنظمات للسكان املتحدة األمم صندوق بني للربط ملموسة جهوداا االبتكار صندوق أمانة بذلت .29
 على القائمة املشرتكة اجلهود بعض آلخر حني من السياق هذا يف بُذلت وقد األخرى. املتحدة األمم

 آلخر، حني من األنشطة على قائمة شراكات يف التواصل شبكات إقامة جهود جتسدت األنشطة.
 تنعقد مل ذلك، مع البيانات. ابتكار خمتربات عمل حلقات يف للسكان املتحدة األمم صندوق كمشاركة
 وخمترباته االبتكار كصناديق اجلوهرية، لفنيةا االهتمام جماالت على تركيزها ينصب أجلا  أطول شراكات

 اليت املاحنة للجهات بالنسبة النطاق اقتصاديات عرقلة شأنه من وهذا وتقييمه. رصده ونظم تعجيله وبرامج
 وما املتحدة. األمم منظمات مستوى على تعجيله( وبرامج وخمترباته االبتكار )صناديق مماثلة نُ ُهجاا متول

 مستغلة. غري للبتكار املتحدة األمم بشبكة دلالتبا إمكانات زالت

 أحد االبتكار لمشروعات كفايتها عدم ثبت التي الحالية والتقييم الرصد آليات تعد :2 النتيجة .31
 عن الفوري اإلبالغ على القائمة الن ُُّهج وتبني التعلم، استيعاب في التقييدات وراء الجوهرية األسباب
 باالبتكار. يتعلق فيما للسكان المتحدة األمم صندوق توسيم في ودالمحد والتقدم الفشل، احتمالية
 يف املتبع نفسه املنطق االبتكار صندوق يدعمها اليت باملشروعات اخلاصة والتقييم الرصد آليات انتهجت

 على اهتمامها انصب منطقية أطر على اآلليات هذه قامت فقد املعتادة؛ للمشروعات والتقييم الرصد آليات
 عن تقارير إعداد )مثل احملرز التقدم بشأن تقارير إعداد على ركزت اليت البيانات ومتطلبات املستهدفة تجالنوا

 التدخل. هناية يف إال مجعها يتم مل اليت النتائج وبيانات والنواتج( واألنشطة املدخلت
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 متوقعة. غري ونتائج نواتج بتحقيق أيضاا االبتكارية احللول اختبار عند التعلم يرتبط ذلك، مع .31
 التوسيم يتوقف باملثل، النتائج. مستوى على آنية بيانات عدمه من ابتكار مشروع فشل حتديد ويتطلب

 نظم عن تتولد بيانات على قائمة جناح قصص يتطلب ما وهو نتائج، إظهار على االبتكار على املرتكز
 تقّيم تقييمات النطاق توسيع راراتق تستلزم بعد. قائمة غري نظم وهي النتائج، على مرتكزة وتقييم رصد

 استخدام هذا ويعين تنجح. ظروف أي ويف تستهدفه وممن   جناحها وأسباب وآليتها الناجحة األساليب
 على املرتكزة اآلنية والتقييم الرصد نظم تعد التقارير. وإعداد للرصد التقليدية األدوات خبلف تقييم أدوات
 أن اللزم من يظل ذلك، مع عليها. والتوسيم والتعلم األداء العتماد نظراا يةاألمه بالغ استثمار مبثابة النتائج

 االبتكار. صندوق سياق يف االستثمارات هذه تتم

V. التوصيات 
 األهمية بالغة إستراتيجية قرارات يتخذ أن للسكان المتحدة األمم لصندوق ينبغي :0 التوصية  .32

 املتحدة األمم لصندوق ينبغي به. الخاص المؤسسي االبتكار نهج عليها سيقوم التي األسس لتشكيل
 االبتكار بنهج اخلاص اإلطار لوضع اإلسرتاتيجية القرارات من سلسلة الختاذ األولوية يعطي أن للسكان

 التايل: حتديد األمهية بالغة القرارات هذه تشمل عليه. إسرتاتيجيني وتركيز وضوح وإضفاء به اخلاص املؤسسي
 االبتكار متركز طريقة و)ب( عليها تركيزه ويصب أولوية االبتكار يعطيها أن ينبغي اليت صةاخلا اجملاالت )أ(

 مناطق )يف االبتكار منظومة داخل للسكان املتحدة األمم صندوق يريده الذي الوضع و)ج( املنظمة داخل
 لصندوق ينبغي ليتا والعمليات( واخلدمات، املنتجات، املثال، سبيل )على االبتكار أشكال و)د( الوالية(

 سبيل االبتكار)على مراحل و)ه ( حيدث(، أن لذلك و)كيف عليها، اهتمامه تركيز للسكان املتحدة األمم
 دعمها يف للسكان املتحدة األمم صندوق يرغب اليت النطاق( وتوسيع واالختبار، األفكار، طرح املثال،

 حيدث(. أن لذلك )وكيف

 بالغة القرارات هذه مع يتعامل وأن االبتكار منوذج يكيف أن انللسك املتحدة األمم لصندوق ينبغي  .33
 نسبياا صغرية وكالة فهي للمنظمة، احملددة السمات باالعتبار يضع أن أوالا، االعتبار. يف أمرين بوضع األمهية
 ههايواج اليت والقيود هبا يضطلع اليت املعقدة الوالية عن فضلا  األخرى، املتحدة األمم مبنظمات مقارنة

 ونقاط مزاياه إىل بالنظر له إجادته للسكان املتحدة األمم صندوق أثبت ما بعناية يدرس أن ثانياا، التمويل.
 منظومة يف للتمركز املقومات هذه للسكان املتحدة األمم صندوق يستخدم أن ميكن كمنظمة. النسبية قوته

 أجلها. من االبتكار قالصندو  يقرر اليت األساسية املشكلت معاجلة أجل من االبتكار
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 يعطيها أن ينبغي اليت اخلاصة االبتكار جماالت حتديد هو االعتبار يف وضعه جيب الذي األول األمر .34
 معىن ما التالية: األسئلة عن اإلسرتاتيجي القرار هذا جييب أنيفرتض عليها. تركيزه ويصب أولوية االبتكار
 من وباستخدامه. االبتكار بأسباب السؤال هذا يتصل للسكان؟ املتحدة األمم لصندوق بالنسبة االبتكار
 اليت التنفيذية( )املواضيعية، اجملاالت ما التايل: السؤال عن اإلسرتاتيجي القرار هذا جييب أن أيضاا املفرتض

 هي هبا للهتمام املرشحة اجملاالت االبتكار. نطاق السؤال هذا سيحدد عليها؟ االبتكار يركز أن ينبغي
 إىل للسكان املتحدة األمم صندوق حيتاج اليت املشكلت ما التايل: السؤال عن كإجابة تربز اليت اجملاالت

 أو عكسية أو راكدة النتائج حيث اجملاالت إىل يشري أن السؤال هذا شأن من ملواجهتها؟ ابتكاري حل
 الوالية تنفيذ يف تكاساتان تعاين اليت اجملاالت أو املعتاد بشكله فيها العمل بعد ينجح مل اليت اجملاالت

 أن األخرى املتحدة األمم منظمات مع املقارنة حتليل يظهر املتوقع(. من أقل هبا النجاح كان اليت )اجملاالت
 زادت االبتكار، اهتمام بؤرة اتضحت وكلما حمددة. مشكلة حل إىل متيل االبتكار أعمال جداول

 املشكلت للسكان املتحدة األمم صندوق حيدد أن ينبغي فارقاا. تصنع ابتكارية حلول خلق احتماالت
  من األوىل املرحلة يف املتبع الشامل النهج عن االبتعاد مع عليها، الرتكيز للبتكار يريد اليت األساسية

 االبتكار. مبادرة

 صندوق يف االبتكار متركز حتديد عند املنظمة: داخل االبتكار متركز طريقة حتديد هو الثاين االعتبار .35
 حلول إجياد حيث من االبتكار جماالت: ثلثة بني التمييز املستصوب من فسيكون للسكان، املتحدة مماأل

 التنظيمية والسياسات العمليات حيث من واالبتكار الوالية(؛ جماالت يف للتحديات )التصدي ابتكارية مؤثرة
 خلق حيث من واالبتكار ؛الاألعم تصريف عمليات يف التحسينات إىل تشري واليت )النظم(، االبتكارية

 اجملاالت هذه وحتتاج املوظفني(. لدى )املفاهيم العمل يف املوظفون يتبناها اليت االبتكارية الن ُُّهج أي ،الثقافة
 اخلارجي التمويل جمال يف ابتكارية حلول إجياد يكثر خمتلفة. دوافع إىل وتستجيب الدعم من خمتلفة أنواع إىل

 يف االبتكار بشأن الكثري إجناز ميكن حني يف االبتكار، مبنظومة الفاعلة تاجلها مع الشراكات وعقد
 االبتكارية الن ُُّهج بشأن الكثري حتقيق ميكن وباملثل، األساسية. املوارد استغلل مع األعمال تصريف عمليات

 سرتاتيجيةاإل اخلطة يف ينعكس أن وينبغي املوجودة. املوارد استغلل مع املوظفني لدى املفاهيم خللق
 املنظمة داخل هذه الثلثة االبتكار جماالت للسكان املتحدة األمم صندوق ميركز كيف 2102-2120

 وجود وضمان األخرى العمل بوحدات االبتكار لربط التبادل آليات تنفيذ وسيعكس (.5 التوصية )راجع
 املنظمة. لداخ االبتكار لتمركز احملبذة الطريقة (2 )التوصية للبتكار مواتية بيئة
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 داخل التمركز لنفسه للسكان املتحدة األمم صندوق يريد كيف/أين حتديد يف الثالث االعتبار يتمثل .36
 املتعلق لنهجه املنظومة إىل تستند رؤية بعد للسكان املتحدة األمم صندوق يُدرج ومل االبتكار. منظومة

 خلل )من للسكان املتحدة األمم قصندو  متركز يف يتلخص اآلن حىت الضمين النموذج وكان باالبتكار.
 من وسيكون املنفذين(. الشركاء جانب )إىل االبتكارية للحلول كمنتج املوظفني( لدى اإلبداع زيادة

ا للسكان املتحدة األمم صندوق ليصبح إمكانات عن البحث للغاية املستصوب  إىل وداعياا فكرياا قائدا
 صندوق ارتأى اليت األساسية املشكلت حل إىل هتدف اليت راالبتكا لعمليات وميسراا املنظومة اجتماعات

 عليها. االبتكار تركيز ضرورة للسكان املتحدة األمم

 يف االبتكارات تلك تنفيذ وكيفية عليها للرتكيز االبتكار أشكال حتديد فهو الرابع االعتبار أما .37
 — اخلدمات — املنتج) التسلسل حتديد املستصوب من وسيكون والعمليات. واخلدمات املنتجات

 شكل كل دعم كيفية لتحديد التسلسل هذا واستخدام املختارة األساسية باملشكلت املرتبط العمليات(
 وأراد املراهقات محل هي املختارة األساسية املشكلة كانت إذا املثال، سبيل على االبتكار، أشكال من

 احلمل(، منع وسائل املثال، سبيل )على تجاتاملن على االبتكار يركز أن للسكان املتحدة األمم صندوق
 واللوجستيات( الشراء )عملية تلك األعمال تصريف عمليات مع واخلدمات العمليات تتطابق فسوف
 اجلديد. املنتج بتوفري املرتبطة السياسات( بشأن احلوار مثل )اخلدمات اإلشراك ومناذج

 اليت النطاق( وتوسيع واالختبار األفكار كوين)ت االبتكار مراحل حتديد يف اخلامس االعتبار يتمثل  .38
 إثبات متويل على أساساا االبتكار صندوق يركز ذلك. وكيفية دعمها للسكان املتحدة األمم صندوق يريد

 اليت املختربة االبتكارات نطاق توسيع على اآلن االبتكار صندوق تركيز وينصب الداخلية. املفاهيم صحة
 الصدد، هذا ويف بعد. الكثري غريها اكتشاف يتم مل أنه غري املتعددة، لطرقا إحدى وهذه جناحها. أثبتت
 املستصوب من سيكون للسكان، املتحدة األمم صندوق يف للبتكار للغاية مناسب منوذج وضع وبغية

 االبتكار صندوق خلل من فكرة اختبار دعم املثال، سبيل على أخرى، لتحالفات إمكانات عن البحث
 اآلخرون ينفذها اليت احللول نطاق توسيع ودعم واملؤازرة؛ الشراكات خلل من ذلك بعد هانطاق لتوسيع

 طريق عن أو واملؤازرة(؛ التيسري طريق عن أو مشرتك بتمويل )إما للسكان املتحدة األمم صندوق خارج
 الداخليني. وظفنيوامل اخلارجية الفاعلة للجهات األساسية املشكلت حول لألفكار املفتوح اجلماعي التعهيد
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 لألربع لالبتكار مؤسسي إطار في االبتكار جدوى دراسة وضع مواصلة ينبغي :8 التوصية .39
 أن ينبغي باالبتكار. المعني الشعب بين المشترك العامل الفريق تفعيل وإعادة ومراجعة القادمة سنوات

 الشعب بني املشرتك العامل الفريق أعضاء من بدعم الفنية الشعبة أعدهتا اليت االبتكار جدوى دراسة تتطور
 اإلسرتاتيجي اإلطار إىل تتحول حبيث للسكان، املتحدة األمم صندوق يف للبتكار مؤسسياا إطاراا لتصبح

 الفنية الشعبة انضمام تسوية بعمليات للبتكار املؤسسي اإلطار يقوم أن ينبغي االبتكار. ملبادرة والتنفيذي
 يف اختاذها إىل املدعو األمهية بالغة القرارات نتائج بإجياز يستعرض أن ينبغي كما واإلدارة، الربامج وشعبيت
 على أساساا تعكس أن ينبغي للسكان، املتحدة األمم لصندوق التنفيذية اللجنة تقرها أن وبعد .0 التوصية

  مع جنب ىلإ جنباا املقبلة، األربع السنوات مدة االبتكار لنموذج املشرتك الفهم لتحقيق املنظمة نطاق
 اإلسرتاتيجية. اخلطة

 بتقييم والسماح للتعلم والتقييم للرصد وآلية للتغيري موجزة نظرية املؤسسي اإلطار يتضمن أن ينبغي .41
 عمل نطاق يف النظر للسكان املتحدة األمم صندوق يعيد أن وينبغي .2120 عام حبلول االبتكار مبادرة
 الفريق أداء لتحسني حوافز وجود ضمان مع وتكوينه، هبا املنوط واألدوار الشعب بني املشرتك العامل الفريق
 اجلدوى. دراسة تنفيذ يف الشعب بني املشرتك العامل

 كوهنم من حتول هناك يصبح حبيث الشعب بني املشرتك العامل الفريق ووظائف أدوار تعديل ينبغي .41
 العامل الفريق أعضاء منح نبغيوي خارجها. أو عملهم وحدات داخل سواء للمبادرة، مؤازرين إىل منفذين
 دراسة تنفيذ على لإلشراف العليا اإلدارة من صرحياا واعتماداا واضحة والية الشعب بني املشرتك

 الرتكيز من الشعب بني املشرتك العامل الفريق دور ينتقل أن وينبغي للبتكار. املؤسسي اجلدوى/اإلطار
 مواتية بيئة خللق يدعو أن العامل الفريق ألعضاء وينبغي .املؤازرة على الرتكيز إىل األنشطة على احلايل

 للسكان. املتحدة األمم صندوق يف للبتكار وملئمة

 يف طُرحت اليت عناصر مثانية من املؤلفة الرؤية من للسكان املتحدة األمم صندوق يتأكد أن ينبغي  .42
 االبتكار بشأن احلالية اجلدوى سةدرا يف ودجمها الصلة ذات بالعناصر االحتفاظ مع ،2105 نيسان/أبريل

 بني تنسيق آليات االبتكار جدوى دراسة نطاق يشمل أن وينبغي للسكان. املتحدة األمم لصندوق التابعة
و  االبتكار، صندوق )أي للسكان املتحدة األمم صندوق يف االبتكار لنموذج حالياا اجملزأة العناصر

iAccelerators ،االبتكار(. صندوق يدعمها ال اليت االبتكار ومشروعات 

 يف الواردة االفرتاضات توضح وأن إليها، ُيسعى اليت الرئيسية النتائج التغيري نظرية تعكس أن ينبغي .43
 مبادرة من األوىل املرحلة أثناء يف التغيري نظرية غياب فإن التكويين، التقييم من يتضح وكما اجلدوى. دراسة

 توضيح فإن ذلك، على وعلوة االبتكار. وصندوق املبادرة نطقمل خمتلفة تفسريات إىل أدى االبتكار
 صحتها، وأسباب ال أم صحيحة االفرتاضات هذه كانت ما إذا ما دراسة 2120 لتقيم سيتيح االفرتاضات

 االبتكار. منوذج لتحسني برؤى اخلروج إىل يؤدي مما
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 تتضمن أن وينبغي اجلدوى. دراسة يف والنتائج النواتج للمبادرة والتقييم الرصد آلية تعكس أن ينبغي .44
 تساهم أن اإلقليمية للشبكات وينبغي اإلسرتاتيجية. اخلطة يف االبتكار مؤشرات عن معلومات توفر مؤشرات

  دراسة يف )املبينة للمبادرة والنتائج النواتج مبؤشرات املتعلقة البيانات مجع يف رئيس بدور
 املؤسسي(. اجلدوى/اإلطار

 وجنوب شرق يف االبتكار شبكة منوذج تكرار للسكان املتحدة األمم وقصند يضمن أن ينبغي  .45
 للتكرار عمل فرقة إنشاء وينبغي املؤسسي. اجلدوى/اإلطار دراسة يف كبند أخرى جغرافية مناطق يف أفريقيا

 جاهزة تكون أن جيب اليت املسبقة والشروط اإلقليمية الشبكة منوذج لتكييف ممكنة طرق عن البحث لبدء
 التكرار. ءلبد

 دراسة لضمان البشرية الموارد مجال في األهمية بالغة باالستثمارات القيام ينبغي :3 التوصية .46
 بالغة االستثمارات من األدىن باحلد يضطلع أن للصندوق ينبغي لالبتكار. مصداقية وذات عملية جدوى
 من نوعان يُستلزم رجي.اخلا للتمويل وعملية مصداقية ذات االبتكار قضية جلعل واللزمة األمهية

 تتضمن ال لكنها موارد خمصصات تتطلب اليت واألخرى املباشر التمويل تتطلب اليت تلك االستثمارات،
 يف البشرية املوارد من القدرات من األدىن احلد ضمان األول النوع يف األولويات تشمل إضافية. متويلت

 من الثاين النوع يتطلب املوارد. جيدة ليميةإق ابتكار شبكات وجود وضمان االبتكار صندوق أمانة
 فيما األولويات تشمل منطقة. كل يف بالكامل للبتكار مكرسة واحدة جهة يف االستثمار االستثمارات

 يف االبتكار صندوق مدير لوظيفة الضروري الوقت ختصيص تأمني إضافياا متويلا  تستلزم ال اليت باملوارد يتعلق
  املسؤوليات وتوزيع الكايف بالوقت )وإمدادهم الُقطرية املكاتب يف االبتكار مناصري وحتديد األمانة
 وتقديرهم(. عليهم

 كامل، بدوام أول مدير مشاركة االبتكار صندوق أمانة يف البشرية املوارد قاعدة تستهدف أن ينبغي .47
 من املستوى هذا يكن مل حال ويف إداري. ومساعد فين، ومساعد حالياا(، متوفر )وهو فين وأخصائي
 للسماح األمانة يف اإلداري الدعم موظف منصب شغل ضمان األقل على جيب عملياا، التوظيف

 مدير يتمكن أن وينبغي باالبتكار. املرتبطة اجلوهرية للمهام الوقت بتكريس باالبتكار املعين الفين لألخصائي
 الشراكات عقد أي باالبتكار، رتبطةامل للمهام وقته من األقل على باملئة 51 ختصيص من االبتكار صندوق
 االبتكار. لصندوق األمثل االستغلل خلل من املوارد وحشد
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 تغيري باالعتبار يأخذ أن والُقطرية اإلقليمية املكاتب يف للسكان املتحدة األمم لصندوق ينبغي .48
 "قائد أو بتكار"،اال "حمفز املقرتحة: اخليارات ومن .باالبتكار املعنية التنسيق جلهة الوظيفي املسمى

 يتمتع أن وينبغي الوثيقة(. هبذه املستخدم )املسمى االبتكار" "مناصر أو االبتكار"، "سفري أو االبتكار"،
 يتمتعون أشخاص املناصب هبذه يضطلع أن ويفضل كامل. بدوام إقليمي ابتكار مبناصر إقليمي مكتب كل

 للسكان املتحدة األمم صندوق بني وصل كحلقة للعمل التواصل شبكات إقامة ومهارات واملعرفة بالقدرة
 املنطقة. يف االبتكار ومنظومات

 تتوفر ال اليت املناطق يف االبتكار ملناصري شبكات للسكان املتحدة األمم صندوق يؤسس أن ينبغي  .49
 كل يف للبتكار مناصر على اإلقليمية االبتكار شبكات تعتمد أن بالضرورة ُيستلزمم ال بعد. شبكات هبا

 التصدي يف باالبتكار، املعنية العمل فرق أو االبتكار مهام فرق تعيني مثل أخرى، نُ ُهج أيضاا تنجح قد بلد.
 فرق بتأسيس يُنصح ذلك، إىل باإلضافة قيوداا. الفريق هبا يعاين اليت املناطق يف االبتكار مشكلت لبعض

 للبتكار. مناصرين توظيف على االقتصار من بدالا  الُقطرية املكاتب يف االبتكار، مناصر تشمل للبتكار،
 مسؤوليات كل توجه اليت واملكاتب الفريق يف العمالة دوران ملعدل السلبية اآلثار تليف إىل هذا وسيؤدي
 باالبتكار معنية عمل فرق للسكان املتحدة األمم صندوق يؤسس أن ينبغي واحد. لشخص االبتكار

 االبتكار مناصري عمل لتليف والتنفيذية الفنية اجملاالت مستوى على موظفون هبا يشارك الُقطرية، للمكاتب
 ممكن. حد أقصى إىل باالبتكار يتعلق فيما االنضمام تسويات ولزيادة مبفردهم

 يعيد أن ينبغي تمركزه. وإعادة تصميمه وإعادة االبتكار صندوق تعزيز ينبغي :4 التوصية .51
 تكييفه خلل من عمله، هيكل يغري وأن االبتكار صندوق طاقن يف التفكري للسكان املتحدة األمم صندوق

 صندوق متركز للسكان املتحدة األمم صندوق يعيد أن وينبغي االبتكار. مبادرة من القادمة الثانية املرحلة مع
 كصندوق احلايل شكله من االبتكار صندوق يتطور أن ينبغي كما وترشيده. املايل الدعم تركيز بغية االبتكار

 التمويل على قائمة انتقائية آلية إىل االبتكار ثقافة وتعزيز اإلبداع على اهتمامه يركز شامل داخلي ييبجتر 
 قرر اليت األساسية املشكلت حل إىل الرامية احللول على اهتمامها ينصب نفع أقصى وحتقيق املشرتك

 للسكان املتحدة األمم ندوقص يويل أن أيضاا ينبغي أجلها. من االبتكار للسكان املتحدة األمم صندوق
 يقوم حنو على الثانية املرحلة وإطلق األوىل املرحلة من املستفادة املتبادلة الدروس ومجع النتائج لتجميع أولوية
 واملشاركة. التواصل على
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 تنظيم خلل من االبتكار صندوق من التالية املرحلة للسكان املتحدة األمم صندوق يطلق أن ينبغي  .51
 املتحدة األمم لصندوق التقدم وسبل إجنازات من حتقيقه مت ما خبصوص الرئيسية الرسائل لنقل حدث

 على الرتكيز مع األوىل املرحلة رؤى أهم انتقاء ينبغي للبتكار. اجلدوى املؤسسي/دراسات واإلطار للسكان
 كذلك وينبغي .املنظمة نطاق على ومشاركتها املتوقفة( تلك ذلك يف )مبا تنفيذها مت اليت املشروعات
 االبتكار، )مركز االبتكار صندوق أنشأها اليت حالياا املستخدمة غري املعارف لقاعدة األمثل االستغلل

 لدعوات اخلمس اجلوالت من املستخلصة البيانات ثروة لتوفر السريع التسهيل خلل من بصويت( مدونات
 اخلارجي اإللكرتوين املوقع وحتديث تصميم بإعادة التقييم يوصي ذلك، إىل باإلضافة املقرتحات. تقدمي

 كذلك. اخلارجي العامل مع للتواصل ووسيلة عرض منصة يصبح حبيث للبتكار

 املشرتك التمويل على قائم انتقائي هنج استخدام إىل للسكان املتحدة األمم صندوق يتجه أن ينبغي .52
 اليت األساسية املشكلت حل إىل الرامية ةاالبتكاري احللول على الرتكيز خلل من أوالا، للبتكار؛ واحلشد

 النظر وينبغي األولوية. ذات الفنية املواضيعية اجملاالت يف بشأهنا االبتكار للسكان املتحدة األمم صندوق قرر
 صندوق باستخدام احلالية، باملوارد الثقافة تلك وخلق األعمال تصريف عمليات يف االبتكارات متويل يف

 عند االبتكارية للحلول تصنيف نظام إدخال طريق عن ثانياا، تكميلية. حشد ةكوسيل فقط االبتكار
 على اجلديدة وتلك املنظمة على اجلديدة وتلك البلد على اجلديدة احللول بني التمييز مع األموال؛ ختصيص

 إىل تقالاالن أجل من مشرتك متويل آلية إىل االبتكار صندوق حتويل ينبغي للمنظومة(. )االبتكارية القطاع
 التمويل هنج يعزز سوف املفهوم. صحة اختبار/إثبات مرحلة يف جنحت اليت املدعومة االبتكار حلول نطاق

 مستوى )على اخلارجي التمويل حلشد االبتكار صندوق استخدام وينبغي واملشاركة. وااللتزام امللكية املشرتك
 ميكن األساسية. املشكلت حل إىل الرامية احللول اختبار عند الُقطري/اإلقليمي( والصعيدين املقرات

 األمم صندوق اضطلع وتيسري األخرى املعنية الفاعلة اجلهات إلشراك كأداة االبتكار صندوق استخدام
 احلشد وظيفة تعزز أن وميكن االبتكار. منظومة يف واملؤازرة االجتماعات إىل الدعوة بأدوار للسكان املتحدة

 منظومة. على قائم ابتكار لنهج ملءمة ثرأك أهنا كما الشراكات، هذه
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 اإلضافية اجلوالت لدعم االبتكار صندوق استخدام مواصلة للسكان املتحدة األمم صندوق قرر إذا .53
 املشروعات تنفيذ من باالنتقال يتطور النهج أن من التأكد ينبغي املبكرة، املراحل يف تزال ال اليت للبتكارات

 على ذلك وينطوي النطاق. توسيع إىل التحول إىل األفكار تكوين من — ليةاألو  ذات احللول اختبار إىل
 ما مرحلة يف بدور تساهم اليت االبتكار ولشبكات األولويات حتديد جمال يف لإلدارة أكرب بدور االضطلع

 وتقليل املفاهيمية واملذكرات املوجزة الدعايا حنو احلايل التحول مواصلة ينبغي الدعايا. وإعداد املسح قبل
 حال ويف االقرتاحات. لتقدمي املفتوحة الدعوات إيقاف ينبغي للمشروعات. مكتوبة مقرتحات لتقدمي احلاجة
 من التأكد ينبغي كما ،حلول إلجياد كدعوات معها التعامل ينبغي مهمة، تزال ال املفتوحة الدعوات كانت
 الفنية. املساعدة وتوفري البيئة/اآلفاق د()حتدي ومسح أفكار بتكوين للسماح مسبقاا للدعوات اجليد النقل

 الشراكات دعم ينبغي ذلك، إىل باإلضافة اجلودة. عالية حلول تصميم احتماالت من ذلك يزيد وسوف
 ينبغي كما األكادميية(، األوساط أو اخلاص القطاع مع املثال سبيل )على االقرتاحات تقدمي جمال يف الفريدة

 آليات وضع يف النظر ينبغي املبكرة. املراحل يف األويل التمويل يصختص عند التمويل سقف استخدام
 التكرار. إمكانية ولزيادة الن ُُّهج صحة من للتأكد االبتكار مشروعات تنفيذ يف نظراء قبل من استعراض

 االستثمارات يتجاوز ما إىل االبتكار صندوق موارد للسكان املتحدة األمم صندوق ينوع أن ينبغي .54
 تضم للبتكار، كمنشأة االبتكار صندوق عمل إمكانات عن البحث خلل من املؤثرة احللول يف املباشرة

 املتوقع من كان )إذا جديدة حلول واختبار النطاق، توسيع إىل التحول املثال سبيل على للتمويل، نوافذ عدة
 ومن والتعلم. للبتكار والتقييم والرصد األموال(، )حشد والشراكات الدعوات(، من املزيد إطلق

 جدوى مدى اختبار أي اإلسرتاتيجي، للتجريب االبتكار صندوق من حصة على احلفاظ املستصوب
 للسكان، املتحدة األمم صندوق خصائص يناسب ابتكار منوذج وضع إىل الرامية اجلديدة السمات وملءمة

 اليت االبتكار حتديات واختبار (؛الشراكات يف أو )وحدها االبتكار خمتربات نُ ُهج اختبار املثال، سبيل على
 النطاق. توسيع إىل التحوالت يف التصاعدية التعجيل حلول ودعم اخلارجيني؛ املصلحة أصحاب تشمل

 من بالرغم به. خاص ابتكار خمترب إنشاء جدوى للسكان املتحدة األمم صندوق يدرس أن ينبغي  .55
 وتوفريها املوارد تعبئة عملية تتجاوز أن ميكن ،األويل املشرتك التمويل توفري االبتكار لصندوق ميكن أنه

 للسكان، املتحدة األمم صندوق يف االبتكار تطوير من احلالية املرحلة ويف االبتكار. صندوق نطاق للمخترب
 مع املخاطر، من أعلى مبستويات تسمح حممية بيئة توفر ألهنا ملئمة االبتكار خمتربات تكون أن ميكن

 املختربات تكون أن ميكن ذلك، على وعلوة ممكن. حد ألدىن االبتكار ومثبطات تالتنازال من التقليل
 من املثال، سبيل على االبتكار. منوذج عناصر اختبار للسكان املتحدة األمم لصندوق فيه يتاح مناسباا مكاناا
 البحث ميكن حيث الداخلية، السياسات وأطر املختلفة املخاطر تقييم متطلبات به يتوافر جمال إتاحة خلل

  مع تتكيف اليت والتقييم الرصد نظم لوضع شراكات ذلك يف مبا وفريدة، ابتكارية شراكات عن
 االبتكار. حلول



DP/FPA/2018/CRP.1 

 

08 

 

 تعزيز على العمل مواصلة مع المؤثرة الحلول إلى الرئيسي التركيز تحويل ينبغي :5 التوصية .56
 الرئيسي الرتكيز حتويل للسكان املتحدة ألمما لصندوق ينبغي النتائج، بإظهار التعجيل بغية االبتكار. ثقافة

 حياة على مباشر تأثري هلا مبتكرة حلول إجياد أي للتعديل؛ القابلة املؤثرة احللول إىل الثقافة تلك ترسيخ من
 يف تغيري بإحداث للتعجيل احلالية العقبات حلل االبتكار موارد استغلل هذا ويستلزم والشباب. النساء

 االبتكار، تعزز ثقافة خلق على العمل للسكان املتحدة األمم صندوق يواصل أن ينبغي .الراكدة اجملاالت
 ميكن اخلارجية. املوارد استغلل عرب ذلك يتم أن أو االبتكار لنموذج األساسي اهلدف تكون أال بشرط

 تكار.االب ثقافة لتشجيع املوجودة الداخلية املوارد من االستفادة للسكان املتحدة األمم لصندوق

 إجياد على معظمها يف التعجيل على القائمة واحللول االبتكار صندوق مشروعات تركز أن ينبغي  .57
 الناحية ومن .0 التوصية يف حتديدها مت اليت األساسية املشكلت حل إىل ترمي للتعديل وقابلة مؤثرة حلول

 واألنشطة األعمال ريفتص عمليات لتحسينات االبتكار صندوق موارد خمصصات ربط ينبغي املثالية،
 املؤثرة احللول اختبار قبل البيئة مسح للسكان املتحدة األمم صندوق يبدأ أن ينبغي املؤثرة. باحللول الثقافية
 االبتكار. يف احملدودة للموارد األمثل وللستخدام الضرورية غري التكرارات لتجنب

 االبتكار ثقافة تعزيز على العمل ةملواصل طرق عن للسكان املتحدة األمم صندوق يبحث أن ينبغي .58
 مشروع ويوفر اإلقليمية. االبتكار شبكات حشد خلل من اخلارجية األموال إىل احلاجة دون

Openmind االبتكار أدوات وجمموعة (Innovation Toolkit) خلل من إنشاؤمها مت اللتان 
 املكاتب تتوىل أن املستصوب ومن اجملال. هذا يف مفيدة وموارد أفكاراا أفريقيا وجنوب بشرق االبتكار شبكة

 Openmind طرحتها اليت األفكار قائمة تنفيذ على احلث )أ( يلي: ما املقرات، من بتوجيه اإلقليمية،
 أدوات جمموعة استخدام تشجيع و)ب( للبتكار؛ اجملال إلفساح الثقة بناء أنشطة من جمموعة تشمل واليت

 يف املشاركة عند بالثقة ليشعروا للسكان املتحدة األمم صندوق ملوظفي ابتكار أدوات توفر اليت االبتكار
 التكلفة حيث من فّعالة وسيلة أهنا أثبتت اليت االبتكار، أيام استخدام إىل الدعوة و)ج( االبتكار؛ عمليات
 الُقطرية املكاتب يف للبتكار عمل فرق تكوين تعزيز و)د( االبتكار؛ اجتاهات تعزز جماالت إلفساح

 للبتكار يوم إطلق و)ه ( مجاعي؛ بشكل املكتب يف وتشجيعه االبتكار تقدمي عن مسؤولة تكون واإلقليمية
 أو احللول الختبار أفكار إدراج يتسىن حىت الُقطرية، املكاتب يف السنوية التخطيط اجتماعات قبل

 الُقطرية. الربامج يف االبتكارية املشروعات
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 بينها: من االبتكار تعزز لثقافة املواتية البيئة يف رئيسية مسامهات تقدم نأ البشرية املوارد لشعبة ميكن .59
 الوظيفية احلياة وإدارة املوظفني وتطوير التوظيف يف باالبتكار صلة ذات عناصر إدراج جدوى دراسة )أ(

 األمم صندوق لدى الكفاءة إطار يف االبتكار إدراج إمكانات يف النظر ينبغي خاص، وبوجه والتعلم.
 عمليات يف أساسي كفاءة كمعيار االبتكار تضمني )أ( ينبغي املنهجية، الناحية ومن للسكان. املتحدة

 وتطوير تقييم نظام يف االبتكار تضمني لتعزيز طرق عن البحث و)ب( للممثلني؛ والتوظيف املقابلت إجراء
 التقدير أدوات جمموعة يف راالبتكا دمج كيفية دراسة و)ج( للسكان؛ املتحدة األمم صندوق لدى األداء
 للسكان. املتحدة األمم صندوق لدى

 عقد على وقائم للخارج تطلع ا أكثر نهج نحو االبتكار نموذج ضبط إعادة ينبغي :6 التوصية  .61
 النموذج من به اخلاص االبتكار هنج تركيز معايرة للسكان املتحدة األمم صندوق يعيد أن ينبغي شراكات.

 منظومة يف الفاعلة اجلهات مع شراكات إبرام على وقائم للخارج تطلعاا أكثر هنج إىل خلللدا املتطلع احلايل
 يف املنظومة يف الفاعلة اجلهات آراء وجتميع البيئي املسح دمج العملية املمارسة يف ذلك ويعين االبتكار.
 املتحدة األمم شبكة اتمنظم مع واخلربات املعارف وتبادل الروابط وتفعيل والفنية اإلسرتاتيجية النقاشات
 التعجيل وبرامج االبتكار متويل وإدارة االبتكار وتقييم رصد نظم )مثل االهتمام جماالت يف األخرى للبتكار

 شراكات لعقد ويسعى االبتكار منظومة منظور للسكان املتحدة األمم صندوق يدمج أن ينبغي واملختربات(.
 البحوث ومؤسسات ومعاهد اجلامعات املثال سبيل على ملنظومة،ا يف املعنية الفاعلة اجلهات مع وحتالفات
 اخلاصة. والشركات

 هبا يهتم اليت االبتكار ملنظومات مسح عملية للسكان املتحدة األمم صندوق جيري أن ينبغي  .61
 يف املتنقلة التقنيات واستخدام للمراهقني واإلجنابية اجلنسية الصحة )أي للسكان املتحدة األمم صندوق

 الفنيني االبتكار ألخصائيي الوظيفية األوصاف تتضمن أن وينبغي السكان(. وبيانات الصحة لجما
 اإلقليمية باملنظومات للسكان املتحدة األمم صندوق لربط صرحياا دوراا للبتكار( )املناصرين اإلقليميني
 للبتكار.

 األخرى املنظمات مع ظراءالن بني التبادل أنشطة للسكان املتحدة األمم صندوق يُفّعل أن ينبغي .62
 األفكار وتبادل للقدرات املباشر النقل يتضمن أن ميكن الذي األمر للبتكار، املتحدة األمم شبكة داخل

 يتعلق فيما املعارف وتبادل االبتكار متويل بإدارة يتعلق فيما اخلربات تبادل املثال سبيل )على العملية واملعرفة
 يف األخرى املتحدة األمم منظمات مع املشرتك العمل إمكانات استكشاف ينبغي التعجيل(. برامج بتنفيذ

 استعراض ينبغي كما للبتكار، مناسب والتقييم للرصد إطار وضع مثل املشرتك، االهتمام ذات اجملاالت
 خمتربات استخدام حول حالياا الدائر الداخلي النقاش يف للبتكار املتحدة األمم شبكة منظمات خربة

 ر.االبتكا
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 املتحدة األمم منظمات مع اإلرشاد برامج استخدام للسكان املتحدة األمم صندوق يعزز أن ينبغي  .63
 من املؤسسية الثقافة على مهمة آثاراا والتدريب اإلرشاد برامج يف التوسع ينتج أن ميكن اخلاص. والقطاع

 يضم االبتكار لصندوق شارياست جملس إنشاء ينبغي املوظفني. وقيادة املخاطر خوض اجتاهات تعزيز خلل
 اخلاص(. والقطاع األكادميية األوساط من املثال سبيل )على خارجيني أعضاءا 

 ابتكارية أفكار إىل للتوصل خمتلطة مناذج عن للسكان املتحدة األمم صندوق يبحث أن وينبغي .64
 املوظفني نوم املنظمة خارج من مستمدة أفكاراا النماذج هذه تتضمن أن وميكن اجلماعي. للتعهيد

 خلهلا من للشباب ميكن قنوات وشراء تسهيل على تنطوي اليت للنماذج األولوية إعطاء ينبغي الداخليني.
 مشرتكة. تصاميم كمستخدمي أو كشركاء سواء ألقراهنم، االبتكار

 أن ينبغي .8180-8102 للفترة اإلستراتيجية الخطة في االبتكار ترسيخ ينبغي :7 التوصية .65
 للفرتة اإلسرتاتيجية اخلطة يف اجلوهرية العناصر كأحد االبتكار للسكان املتحدة األمم صندوق يشمل

 وعند للبتكار. اإلسرتاتيجية األمهية اخلطة تعكس أن ينبغي األمثل، النحو وعلى .2102-2120
 0 التوصية يف واملطروحة األمهية بالغة اخلمسة اإلسرتاتيجية القرارات نتائج أيضاا تعكس أن ينبغي اإلمكان،

 اخلطة تتضمن أن ينبغي ومراحله(. االبتكار وأشكال اخلارجي والتمركز الداخلي والتمركز )الرتكيز
 االبتكار. لنُ ُهج للسكان املتحدة األمم صندوق تبين مدى تعكس اليت املؤسسية املؤشرات اإلسرتاتيجية
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 االبتكار جماالت بني التمييز املستصوب من سيكون اإلسرتاتيجية، اخلطة يف االبتكار تضمني عند .66
 من يكون ولن الثقافة. وخلق األعمال تصريف وعمليات املؤثرة احللول :0 التوصية يف املوضحة الثلثة

 وسيؤدي أولية، مرحلة يف االبتكار يزال فل املرحلة. هذه يف لإلشراك كطريقة االبتكار تضمني املستصوب
 متلك ال أو مستعدة ليست إما اليت امليدانية والشعب كاتبامل على شديد ضغط ممارسة إىل املتطلب هذا

 األمم صندوق يف احلالية اإلشراك طرق مع االبتكار يتقاطع ذلك، إىل وباإلضافة للبتكار. امللئمة احلوافز
 باخلطة املرتبطة التقارير إعداد آليات يف االبتكار تقارير متطلب تضمني ينبغي للسكان. املتحدة

 إجياد يف االبتكارات جماالت: ثلثة االبتكار تقارير إعداد يتضمن أن ينبغي املثالية، الناحية من .اإلسرتاتيجية
 االبتكار. تعزز ثقافة وخلق األعمال تصريف عمليات يف واالبتكارات مؤثرة حلول

 العمل ووحدات االبتكار مبادرة بين التعقيبات لتبادل فّعالة آلية تمكين ينبغي :2 التوصية .67
 اإلدارة تعتمدها أن يُفرتض اليت اآللية، هلذه وينبغي للسكان. المتحدة األمم صندوق لدى تصةالمخ
 االبتكار مبادرة خلل من توجيهها يتم اليت - االبتكار بشأن املطروحة الرؤى تقريب مثايل، حنو على العليا

 يتيحها اليت للفرص العمل وحدات وتسخري للبتكار السياسات مواءمة لضمان املعنية العمل وحدات مع -
 جمال يف العمل ووحدات االبتكار مبادرة بني متواصل حوار إقامة إىل اآللية هذه هتدف أن وينبغي االبتكار.

 وإدارة املوارد تعبئة وعمليات اجلنوب بلدان بني والتعاون والشراكات اإلسرتاتيجي والتخطيط البشرية املوارد
 والتقييم. والرصد واالتصاالت علماإل ووسائل الشراء وخدمات املعارف

 االبتكار. صندوق أمانة النعقادها يدعو خمصصة اجتماعات شكل التبادل آلية تتخذ أن ميكن .68
 على تأثري هلا يكون )التعلم( االبتكار رؤى من حرجة كتلة مجع بعد االجتماعات هذه لعقد الدعوة وميكن

 وحدات عليها اتفقت اليت املناسبة واإلجراءات تماعاتاالج يف الرؤى هذه مناقشة ميكن مث العمل. وحدات
 يف رئيس بدور الشعب بني املشرتك العامل والفريق اإلقليمية االبتكار شبكات تساهم أن ميكن األعمال.

 مناسبة. إجراءات واختاذ الرؤى ملناقشة الشعب بني املشرتك العامل الفريق يدعو أن ميكن إذ العملية؛ هذه
 سبيل )على ومجعها وحتديدها الصلة ذات االبتكار وقضايا رؤى مسح اإلقليمية البتكارا لشبكات وميكن
 املوارد( تعبئة أو اجلنوب بلدان بني التعاون فرص أو الشراء عملية عقبات أو الشراكات يف التحديات املثال

 الشعب. بني املشرتك العامل الفريق خلل من املقرات مث أوالا، اإلقليمي املكتب على وعرضها

 مستويات ثلثة من يتألف الشعب بني مشرتكاا هيكلا  الشعب بني املشرتك العامل الفريق يتبع .69
 واجملاالت الرؤى يربط بدور االضطلع من ميكنه مما الُقطري(؛ واملستوى اإلقليمي واملستوى املقر )مستوى

 بوالية الشعب بني املشرتك لعاملا الفريق ُيكلَّف أن املهم ومن املنظمة. مستويات مجيع على الصلة ذات
 املؤازرة دور الثلثة املستويات مجيع على الشعب بني املشرتك العامل الفريق أعضاء يتوىل وأن ذلك حتقيق

  على مناسبة مواتية بيئة من االبتكار استفادة املطاف هناية يف يضمن مما والفرص؛ التحديات ومناقشة
 املنظمة. نطاق
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 نطاق توسيع إىل التحول إن اإلمكان. قدر سريعاا اجلنوب بلدان بني التعاون تعمليا تبدأ أن ينبغي  .71
 خلل من احللول هذه يعتمدون الذين الوطنني بالشركاء مرتبط اآلن حىت اختبارها مت اليت باحللول العمل
 ملنطقة.با األخرى البلدان يف لتطبيقها نطاقها توسيع أو استدامتها أو استنساخها أو أنظمتهم يف دجمها
  واإلقليمي الُقطري املستوى على واالبتكار اجلنوب بلدان فرق بني حوار إجراء الوضع هذا وحيتم

 املقرات. ومستوى

 بني رمسي تنسيق إلقامة اإلمكان قدر سريعاا املعارف إدارة وحدة مع التبادل عمليات تبدأ أن ينبغي .71
 املمارسات ومسابقة املعارف إدارة بيانات قواعد وربط املقرات، يف املعارف إدارة ووحدة االبتكار صندوق

 واملنتجات االبتكار حلول تنفيذ من املستمدة الرؤى بني روابط عن والبحث االبتكار، صندوق مع اجليدة
 االبتكار(. رؤى من املتأتية املعارف من االستفادة كيفية ذلك يف )مبا املعرفية

 مبادرة تضع أن ينبغي حيث هذه. التبادل آلية يف امهما  شريكاا اإلسرتاتيجية الشراكات فرع يعدّ   .72
 حتديد أي االبتكار، جمال يف للعمل العملية اآلثار لدعم برتوكوالا  اإلسرتاتيجية الشراكات وفرع االبتكار

 فيما والتفاوض االبتكار( يستهدفها اليت األساسية املشكلت حتديد )عند املناسبني اخلاص القطاع شركاء
 االبتكار. تعزيز مع الواجبة العناية توخي لشرط متتثل آليات واعتماد الشراكات بني

 املتحدة األمم صندوق يضع أن ينبغي التأثير. أجل من تعلم إطار وضع ينبغي :9 التوصية .73
 حيتوي أن وينبغي والشباب. النساء حياة على تأثري هلا حلول إىل التنظيمي التعلم حيّول بسيطاا إطاراا للسكان

 املعارف تبادل وآليات باالبتكار اخلاصة والتقييم الرصد نظم األقل: على عناصر ثلثة على اراإلط هذا
 بنجاح. اختبارها مت اليت املؤثرة للحلول نطاق توسيع وإطار الفعالة

 خاص والتقييم للرصد نظام وضع على العمل يف للسكان املتحدة األمم صندوق يبدأ أن ينبغي .74
 الدروس يستخلص وأن للنتائج اآلين الرصد النظام هذا يتضمن أن وينبغي ة.املؤثر  للحلول باالبتكار
 ينبغي االبتكارية، احللول تنفيذ جمال يف اآلين النتائج رصد ولدمج املتوقعة. غري والنتائج النواتج من املستفادة

 األمم شبكة تمنظما مع شراكة إقامة )أ( ذلك: يف مبا اآلنيني، البيانات وحتليل مجع خيارات عن البحث
 منوذج يف وإدماجها تكييفها ميكن نُ ُهج عن للبحث اآلين الرصد يف خربة لديها اليت للبتكار املتحدة

 املرنة املنهجيات تتيحها إمكانات عن البحث و)ب( للسكان؛ املتحدة األمم لصندوق التابع االبتكار
 و)ج( النتائج؛ بيانات وحتليل جلمع هادفةو  التكلفة ميسورة طرقاا توفر إهنا حيث األثر، لقياس للبيانات

 باالبتكار. اخلاصة والتقييم الرصد نظم الختبار جترييب مشروع بدء إمكانية دراسة

 األمم صندوق يبحث أن ينبغي املتوقعة، غري والنتائج النواتج من املستفادة الدروس الستخلص .75
 تغيري وعمليات املستخدم رحلتو  النتائج صحف مثل للنتائج، مسح أساليب عن للسكان املتحدة
 التغيري. ومقاييس مؤشرات لتحديد السلوكي التواصل
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 اليت والتقييم الرصد نظم لوضع خمصصات امليزانيات تتضمن أن جيب املؤثرة، احللول اختبار يتم مىت .76
 مناسبة موتقيي رصد نظم التعجيل برامج تضع أن وينبغي اآلنية. بالبيانات ومزودة النتائج على قائمة تكون

 الرصد وبإطار تعجلها اليت املؤثرة للحلول والتقييم الرصد بنظم النظم هذه ترتبط أن وينبغي للبتكار.
 االبتكار. ملبادرة والتقييم

 االبتكار. حلول بشأن التعلم وآليات النتائج مشاركة للسكان املتحدة األمم صندوق يفّعل أن ينبغي .77
 للبتكار امللموسة النتائج عرض يتم عندما أنه األخرى املتحدة مماأل منظمات مع املقارنة حتليل ويكشف

 فثقافة االبتكار. نُ ُهج تبين وحتفز للبتكار االنفتاح على وتشجع تلهم فإهنا املنظمة، نطاق على ونقلها
 حمادثات سلسلة نطاق توسيع )أ( االقرتاحات: بعض يلي وفيما االبتكار. ثقافة تعزز االبتكار نتائج عرض

 وتوسيع والتكرار االختبار بشأن العملية املناقشات إىل ووصوالا  اإلعلمية اجللسات من بدءاا االبتكار
 بشأن العملية واملناقشات واألجوبة األسئلة جلسات تضمني خلل من والتعلم الرؤى تبادل و)ب( النطاق؛
 والنجاحات والتحديات خلاصا القطاع مع شراكات يف الدخول كيفية مثل اخلاصة، األمهية ذات اجلوانب

 إيقافها. مت اليت املتوقعة غري واحللول النتائج ذات واملشروعات النتائج عن البيانات مجع عند

 )تقارير الرؤى موجزات إىل الفشل تقارير من للسكان املتحدة األمم صندوق ينتقل أن ينبغي .78
 الفكرة، صحة جتربة/إثبات باستخدام تبارهااخ جرى اليت االفرتاضات التقارير هذه حتدد أن وينبغي التعلم(.

 االختبارات. من املستقاة والرؤى

 اليت الناجحة، االبتكارية احللول نطاق لتوسيع إطاراا يضع أن للسكان املتحدة األمم لصندوق وينبغي .79
 وصفاا اإلطار هذا يتضمن أن وينبغي وخصائصه. للسكان املتحدة األمم صندوق احتياجات مع تتكيف

 االبتكار صندوق ميوهلا اليت املنجزة املشروعات نطاق لتوسيع حتول مرحلة ذلك يف مبا النطاق، توسيع لملراح
 ضمان أجل من التحسينات من ومزيد التكرار إىل حتتاج تزال ال ولكنها بنجاح، الفكرة صحة أثبتت واليت

 )على التوسع قابلية مبعايري لقتتع مواصفات أيضاا النطاق توسيع إطار يشمل أن وينبغي للتوسع. جاهزيتها
 التوسع(. قابلية تقييم أداة خلل من املثال سبيل


