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  تمويل المنحالخاصة بجراءات اإل

   في الصندوقلتمويل المنحالمعدلة سياسة ال: السياق – أوالً

  مقدمة – ألف

في الصندوق لتمويل المنح المعدلة سياسة ال، على 2009كانون األول /وافق المجلس التنفيذي، في ديسمبر -1

أهمية تحسين تخطيط حافظة المنح وإدارتها عدلة الموتؤكد السياسة ). EB 2009/98/R.9/Rev.1الوثيقة (

 وهي تُلزم الصندوق بوضع ؛على نحو يراعي حجم هذه الحافظة نسبةً إلى مجموع برنامج العمل السنوي

ة إلى توفير إطار لوضع السياسة معدلوترمي هذه اإلجراءات ال. إجراءات جديدة للمشاريع الممولة بالمنح

، بحيث تحتوي انتقائيةأكثر )  أ: (وجه التحديد للتأكد من أن حافظة المنحة موضع التشغيل، وعلى معدلال

معدلة وتتسق مع تجسد أهداف السياسة ال) ب(على عدد أقل من المنح األكبر حجماً واألكثر استراتيجية؛ 

ى تحظى بدرجة أعل) د(تدعم األولويات المؤسسية، كما تتجسد في نتائج اإلدارة المؤسسية؛ ) ج(؛ أحكامها

 .المعرفةتوفر منصة أقوى من أجل التعلم وإدارة ) و(أكثر توجهاً نحو النتائج؛ ) ـه(من اإلشراف؛ 

أوالً، الغرض منها هو أن تستعيض . وعالوة على ذلك، تسعى اإلجراءات إلى تناول عدد من القضايا -2

أن تطبقها كل الشُعب عن العديد من الوثائق الداخلية بمجموعة واحدة متماسكة من اإلجراءات التي يمكن 

أو الوحدات في الصندوق في تطوير ودعم أنشطة التمويل بالمنح، بما في ذلك المنح العالمية واإلقليمية 

وهي تشتمل أيضاً على أحكام محددة بخصوص فئة جديدة هي المنح . والقطرية، كبيرة كانت أم صغيرة

 تخفيض تكاليف المعامالت الداخلية المرتبطة ثانياً، ترمي اإلجراءات إلى. الموجهة إلى القطاع الخاص

بتجهيز المنح، وتضمن في الوقت ذاته التحكم بتخصيص الموارد واستعراضها بما يتناسب مع حجم المنح 

ضطلع تثالثاً، وتماشياً مع الممارسات المؤسسية الفضلى، تحرص اإلجراءات على أن . قيد النظر

 كل االستقالل عن الجهات التي تلتمس ة مستقلمجموعةباألنشطة الرئيسية في عملية االستعراض 

وأخيراً، تستجيب هذه اإلجراءات لعدد من الشواغل التي أثارها مكتب . الحصول على موارد المنح

المراجعة الداخلية بصدد الجهات األصلية أو الفرعية التي تتلقى المنح، وبصدد اإلشراف على المشاريع 

 1.الممولة بالمنح

وهي تنطبق أيضاً على المبادرات .  اإلجراءات على المشاريع الممولة من برنامج المنحوتنطبق هذه -3

ولكنها ال .  مايالمدعومة في إطار القدرة على تحمل الديون والتي ليست جزءاً من مشروع استثمار

 يمارأو التي تشكل جزءاً من مشروع استثالمتممة أو تكميلية الموال األتنطبق على المنح الممولة من 

 .أكبر

وهي تحل محل جميع المبادئ . 2011تموز / يوليو1بدءا من وسوف تصبح هذه اإلجراءات نافذة  -4

 ولكن الغرض من هذه الوثيقة هو أن تكون وثيقة 2.التوجيهية واإلجراءات السابقة ذات الصلة بالمنح

                                                      
  .975 و974 و970 و968 و967 و965 و127 و126 بما في ذلك التوصيات  1
 التي اء المؤقت لمقترحات المنحالمبادئ التوجيهية واإلجراءات بشأن تنفيذ برنامج المنح لدى الصندوق وعملية االنتق وهي تشمل مثًال  2

  . 2009آانون األول /وضعت في ديسمبر
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 وسوف يجري 3.إذ من الممكن تعديل اإلجراءات في ضوء التجربة كلما وحيثما دعت الحاجة: حية

انظر ( بالمنح ة ضمان الجودة المعنيمجموعةاستعراضها رسمياً في غضون سنة من العمل بها على يد 

 ).23الفقرة 

  4ةمعدلالسياسة ال – باء

أو ابتكارية ولمؤسسات وسياسات /ة هي الترويج لنهج وتقنيات ناجحة ومعدلسياسة الال من  األساسيةالغاية -5

زراعية والريفية وتسهم بذلك في تحقيق الهدف األسمى للصندوق المتمثل في تمكينية تدعم التنمية ال

 في البلدان النامية من زيادة دخلهم وتحسين أمنهم من النساء والرجالفقراء السكان الريفيين التمكين 

  .الغذائي

ية  الصندوق وشركائه وغيرهم من أصحاب المصلحة في التنممعرفة زيادة وترمي السياسة أيضاً إلى -6

الريفية وفهمهم لما يعتبر ناجحاً ومبتكراً من النُهج والتقنيات والمؤسسات والسياسات التمكينية المناصرة 

  . ورجاالنساء فقراء الريفلمصالح 

  :ة إلى تحقيق المخرجات التاليةمعدل تسعى السياسة ال.المخرجات -7

المجموعة التي يستهدفها تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير تقنيات وأساليب ابتكارية لدعم   )أ (

  الصندوق؛

التي  واستقطاب التأييد وحوار السياساتلتوعية بالترويج لقيام هذه المجموعة المستهدفة نفسها   )ب (

   القضايا ذات األهمية للسكان الريفيين الفقراء، والقيام بذلك بالنيابة عنها؛تتناول

  لدعم السكان الريفيين الفقراء؛تعزيز قدرة المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات   )ج (

تشجيع استخالص الدروس وإدارة المعارف ونشر المعلومات بشأن القضايا المتعلقة بالحد من   )د (

   . فيما بينهاأمالفقر الريفي فيما بين أصحاب المصلحة سواء داخل األقاليم 

 :المعايير التاليةب  أن تفيمنحالب المزمع تمويلها جميع األنشطةل ينبغي .المعايير االستراتيجية -8

  ستراتيجيات ذات الصلة؛ واالوالسياسات أن تعكس اإلطار االستراتيجي للصندوق  )أ (

الحد من الفقر الريفي على نحو أكثر فعالية، بغية بالمعرفة أن تمكِّن الصندوق من التعلم وإدارة   )ب (

  توسيع نطاقها الحقاً؛

 صراحةركّز ت  التيال التنمية الريفيةأن تشجع شراكات التعلم مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مج  )ج (

  على الحد من الفقر الريفي؛

أن تدار بصورة مستقلة عن الصندوق، وأالّ تكون من األنشطة التي تمول عادةً من ميزانيته   )د (

  اإلدارية؛

أو المزمعة وأن تسهم فيها، وذلك في الحاالت التي تتطلب /أن تدعم برامجه القطرية الجارية و  )ه (

  ل النامية األعضاء؛العمل في الدو

                                                      
  . يخضع أي تعديل لموافقة لجنة اإلدارة التنفيذية 3
  ). (EB-2009-98-R-9-REV-1: هذا القسم مأخوذ مباشرة من السياسة المعدلة 4
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أن تنطوي، في حالة المنح العالمية واإلقليمية، على قيمة إضافية تتجاوز مجرد التجميع البسيط   )و (

  .للمنافع الناشئة على المستوى القطري

 :ما يليمنح ال األنشطة الممولة بفي تنفيذ تشمل الجهات الشريكة المؤهلة .معايير األهلية -9

 الدول النامية األعضاء؛ •

مثل وكاالت األمم  (ات الحكومية الدولية التي تشارك فيها هذه الدول األعضاءالمنظم •

المتحدة، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومراكز البحوث الزراعية الدولية 

  ؛ )األعضاء فيها، والمؤسسات المالية الدولية

منظمات المنتجين الريفيين ل مث ( المنظمات غير الحكوميةهامنظمات المجتمع المدني، بما في •

القائمة على المجتمع المحلي وغيرها من المنظمات التي تمثل السكان الريفيين الفقراء، 

  ؛ )معاهد وضع السياسات والبحوث، و اإلعالموسائطومجموعات البرلمانيين، و

اآللية العالمية واالئتالف الدولي المعني مثل (المبادرات التي يستضيفها الصندوق  •

 .)ألراضيبا

أنشطة محددة ومتفق عليها ممولة ، من أجل المؤسسات الهادفة للربح من القطاع الخاص •

منح تهدف إلى تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال من زيادة دخلهم الب

 .وتحسين أمنهم الغذائي

في المائة من برنامج  6.5يبلغ نصيب برنامج المنح في الصندوق ما يعادل  .موارد المنح وتخصيصها -10

 في المائة من برنامج العمل، بينما تحدد نصيب 5.0العالمية واإلقليمية المنح وتمثل نافذة . عمله السنوي

نافذة وضمن .  في المائة1.5بنسبة ) فقط" الخضر"الذي يتعين استخدامه في البلدان (القطرية المنح نافذة 

 500 000أكثر من (ئة من الموارد موجهة نحو المنح الكبيرة  في الما80العالمية واإلقليمية، ثمة المنح 

، مما يحد من عدد ) دوالر أمريكي أو أقل500 000( في المائة نحو المنح الصغيرة 20و) دوالر أمريكي

 .  المنح التي يوافق عليها كل سنة ومن ثم يحافظ على حافظة المنح في مستوى قابل للتحكم به

).  دوالر أمريكي500 000(فق رئيس الصندوق على كل المنح الصغيرة  يوا.الموافقة على المنح -11

 انقضاء" دوالر أمريكي بموجب إجراء 500  000ويوافق المجلس التنفيذي على المنح التي تتجاوز مبلغ 

ولكن ال بد من أن تُعرض جميع المنح التي تقدم إلى مؤسسات . على غرار المشاريع والبرامج" المدة

لهادفة للربح، مهما كان مقدارها، على المجلس التنفيذي في دوراته العادية للموافقة القطاع الخاص ا

 .عليها

 استعراض عام للعمليات والمسؤوليات – ثانياً

تشمل هذه اإلجراءات تخصيص موارد المنح؛ وتصميم كل من المنح المقترحة واستعراضها . العمليات -12

 .ةرفتكمال والتقييم؛ وإدارة المعاالسووالموافقة عليها؛ والتنفيذ واإلشراف؛ 

ة، تتيح اإلدارة معدلوبموجب السياسة ال. ويتناول الفصل الثالث عملية تمويل المنح العالمية واإلقليمية -13

العليا للصندوق موارد المنح العالمية واإلقليمية لمختلف الشُعب وفقاً لعملية انتقاء تنافسية، حيث تتقدم 



  EB 2011/102/R.28  

4 

ثم يجري إعداد خطة العمل االستراتيجية . ا االستراتيجية الستعراضهاالشُعب المتنافسة بخطط عمله

المؤسسية التي تجسد مجموع خطط العمل االستراتيجية على مستوى الشُعب الموافق عليها، وتُعرض 

 . على المجلس التنفيذي للعلم

وبالنسبة . ة البرامج وعلى النقيض من ذلك، تتاح موارد المنح القطرية للشُعب اإلقليمية ضمن دائرة إدار -14

على الموارد بموجب نظام تخصيص " الخضر"لكل إقليم، يقوم التخصيص على أساس نتائج البلدان 

كما أن .  غير مؤهلة لموارد المنحمخصصات بموجب هذا النظاماألداء، والبلدان التي ليس لها أساس 

تمويل بالمنح في إطار القدرة على تحمل غير مؤهلة لموارد المنح ألنها تتلقى ال" الصفر"و" الحمر"البلدان 

 يبل وفي هذه البلدان أيضاً، ستخضع أي موارد منح تستخدم خارج إطار مشروع استثمار. الديون

 – من قروض ومنح –وال يجوز لمجموع المبالغ . ة ولهذه اإلجراءاتمعدلاعتيادي ألحكام السياسة ال

أساس على الموارد لمؤهلة له في نظام تخصيص االمخصصات الموجهة إلى أي بلد أن تتجاوز مجموع 

 .المخصصات اإلقليميةأن تتجاوز ") الخضر"بالنسبة للبلدان (األداء، كما ال يجوز لمجموع المنح القطرية 

وهنالك . ويحتوي الفصل الرابع اإلجراءات التي تتناول تصميم المنحة واستعراضها والموافقة عليها -15

ات الستعراض المنح المقترحة والموافقة عليها، إحداهما للمنح الكبيرة مجموعتان منفصلتان من اإلجراء

 دوالر 500 000  أو يساويأقل من(واألخرى للمنح الصغيرة )  دوالر أمريكي500 000أكثر (

وثمة اختالف طفيف بين إجراءات المنح العالمية واإلقليمية وإجراءات المنح القطرية، حيث ). أمريكي

. ةمعدللقطرية أن تدعم االستراتيجيات القطرية وأن تمتثل في الوقت ذاته للسياسة اليتوخى من المنح ا

وهنالك أيضاً مجموعة محددة من المتطلبات بخصوص المقترحات المتعلقة بالمنح المقدمة لمؤسسات 

 : أدناه لمحة عن إجراءات تصميم المنح واستعراضها والموافقة عليها1ويقدم الجدول . القطاع الخاص

   لمحة عن إجراءات استعراض المنح المقترحة والموافقة عليها:1الجدول 

 بحسب الحجم 
 بحسب الفئة

  المنح الكبيرة
  أمريكي دوالر500 000أكثر من 

  الصغيرةالمنح 
  أمريكي دوالر500  000أقل من أو يساوي 

  اإلقليمية/العالمية -أوالً
 من جانب لجنة إدارة العمليات ولجنة اإلدارة العليا، كأساس لتخصيص الموارد إلى الشُعبتُستعرض خطة العمل االستراتيجية لدى الشعبة 
تدرج في خطة   توافق عليها لجنة اإلدارة العليا عندما   مذكرة المفاهيم 

العمل االستراتيجية لدى الشعبة؛ يوافق عليها مدير الشعبة 
 تكون جزءاً من خطة العمل االستراتيجية عندما ال

 ق عليها مدير الشعبةيواف

شعبة /العاميستعرضها ويوافق عليها مكتب المستشار  وثيقة التصميم 
 مجموعةتعزيز الجودة؛ /والخدمات الماليةالمالي المراقب 

ضمان جودة المنح؛ رئيس الدائرة ورئيس الصندوق؛ 
 انقضاءيوافق عليها المجلس التنفيذي من خالل إجراء 

 المدة

 مكتب المستشار يستعرضها ويوافق عليها
والخدمات المالي  شعبة المراقب/العام
 ضمان جودة مجموعة؛ الجودةتعزيز /المالية

رئيس ؛ يوافق عليها المنح؛ رئيس الدائرة
 الصندوق

 ")الحمر"و" الصفر"و" الخضر"البلدان (القطرية  -انياً
 مدير الشعبة على مذكرة المفاهيم عندما ال يوافق. غير مشمولة في خطة العمل االستراتيجية لدى الشعبة قائمة بذاتها 

 تتبع وثيقة التصميم إجراء المنح العالمية واإلقليمية. تكون جزءاً من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 .الموافقة/، تتبع نفس دورة االستعراضيمقدمة مع مشروع استثمار يمرتبطة بمشروع استثمار 
 لقطاع الخاص الهادفة للربحالمنح المقدمة لمؤسسات ا -الثاً

مهما كان مقدار المنحة، تُستعرض ويوافق عليها على غرار المنح الكبيرة، ويوافق عليها المجلس 
 . المدةبانقضاءولكن ال ينطبق عليها إجراء الموافقة . التنفيذي
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" الصفر"و" الحمر"في البلدان  (ى الكبريةمشاريع االستثمارالوتُستعرض جميع المنح القطرية لدعم  -16

ومع ذلك، وبما أن من . في سياق العمليات االعتيادية لتعزيز جودة المشاريع وضمانها") الخضر"و

 باستثناء التمويل في إطار القدرة على تحمل الديون –المتوخى أن تسهم كل أنشطة تمويل المنح 

ضاً في سياق هذه  في تحقيق أهداف سياسة المنح، فإنها سوف تقيم أي– يةلمشروعات االستثمارل

 .اإلجراءات، كما هو مبين في النماذج الموضوعة لتصميم المشاريع واستعراضها

وهي تشمل الخطوات . وفي الفصل الخامس، تغطي اإلجراءات عمليات ومسؤوليات التنفيذ الرئيسية -17

لجوانب وا) الصندوق والجهة المتلقية( من جانب الطرفين ا المنحة وتوقيعهيةالمطلوبة إلعداد اتفاق

 .واإلشراف والتعديل والتمديدالقانونية 

والفهم، مع إشارة محددة إلى الرصد والتقييم ورفع المعرفة وفي الفصل السادس، تغطي اإلجراءات  -18

 .والمعرفةالتقارير وإدارة التعلم 

رنامج  بالمسؤولية العامة عن تحديد االتجاه االستراتيجي لبلجنة اإلدارة التنفيذية تضطلع .المسؤوليات -19

وهي تقوم بذلك على أساس خطة العمل االستراتيجية المؤسسية وما تنطوي عليه من خطط عمل . المنح

موارد المنح بناء على خطط ) وربما تعيد فيما بعد تخصيص(استراتيجية لدى الشُعب، وهي تخصص 

 .العمل االستراتيجية لدى الشُعب

ء الشُعب مزيداً من السلطة إلدارة خطط العمل وترمي سياسة المنح إلى المركزية المسؤولية وإعطا -20

 مسؤول عن ضمان جودة خطط العمل وجدواها مدير الشعبةوعليه فإن . االستراتيجية الخاصة بها

واتساقها االستراتيجي؛ والموافقة على مذكرات المفاهيم للمشاريع الممولة بالمنح؛ وإدارة عملية تعزيز 

اف على تنفيذ برنامج المنح على مستوى الشعبة، بما في ذلك الرصد الجودة لكل المنح المقترحة؛ واإلشر

الموظف الذي  (راعي المنحةويكون . المنتظم ورفع التقارير واستعراض منتصف السنة لحافظة المنح

هو المسؤول عن ضمان وفاء كل من مذكرات مفاهيم المنحة ووثائق تصميمها ) يدعم المنحة المقترحة

شعبة لصندوق؛ والحصول على الموافقة بشأن القضايا القانونية والمالية الرئيسية من بمعايير الجودة في ا

؛ وضمان التوقيت المناسب لتنفيذ المنح الموافق العامومن مكتب المستشار المراقب والخدمات المالية 

 التعلم عليها ومتابعتها؛ والرصد ورفع التقارير، بما في ذلك إدارة المخاطر؛ والترويج لبرنامج عمل

، شعبة السياسات والمشورة التقنية، ضمن أمانة المنحوتسهم . المرتبط بكل من المشاريع الممولة بالمنح

فهي تؤدي دوراً فعاالً في تعزيز الجودة بشأن المنح الكبيرة : في ضمان جودة المشاريع الممولة بالمنح

 المزمع  ضمان جودة المنحمجموعة واإلدارة، ورصد تنفيذ الحافظة ودعمالمعرفة والصغيرة، وتقاسم 

 ).24 و23انظر الفقرتين  (اإنشاؤه

 ومجموعةالستعراض تعزيز الجودة على مستوى الشُعب فرق ة إلى إنشاء معدلوتدعو اإلجراءات ال -21

 .لضمان جودة المنح

 نظراً إلى أن مسؤولية تجهيز المنح أصبحت .استعراض تعزيز الجودة على مستوى الشُعب مجموعات -22

ولذلك، وفيما . كزية فقد بات من الضروري أن تعمد كل شعبة إلى النهوض بوظيفة تعزيز الجودةالمر

، فإن ) أكبرياً استثماراًباستثناء المنح القطرية التي تدعم مشروع(يتعلق باستعراض وثائق تصميم المنح 

تكون الوسيلة وس. مدير الشعبة المسؤول عن المنحة المقترحة هو الذي يدير عملية تعزيز الجودة
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 لتعزيز الجودة على مستوى الشعبة الستعراض تصميم مجموعةالرئيسية لتحقيق ذلك أن ينشئ المدير 

ومن المحتمل أن يتطلب تعزيز الجودة على نحو فعال مشاركة عدد من . المشروع المقترح وتحسينه

ومن المنتظر أن تؤدي . رجيةالموظفين من مختلف دوائر المنظمة، وقد يتطلب أحياناً االستعانة بخبرة خا

 5. دوراً هاماً في توفير أو تحديد ماهية هذه الخبرةشعبة السياسات والمشورة التقنية

 هيئة مستقلة تُنشأ الستعراض الوثائق الرئيسية للمنح وتؤكد أن  ضمان جودة المنحمجموعةكون تس -23

للمنح (أو إلى رئيس الصندوق ) رةللمنح الكبي(المنح المقترحة جاهزة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي 

لتمس من جهات خارجية استعراضاً تقنياً للمنح ت، إذا دعت الحاجة، أن للمجموعةويمكن ). الصغيرة

 استعراض خطط العمل االستراتيجية على )1(:  بما يليالمجموعةقوم توعلى وجه التحديد، س. المقترحة

مليات وإلى لجنة اإلدارة التنفيذية بشأن تخصيص مستوى الشُعب وتقديم توصيات إلى لجنة إدارة الع

 وممارسة عملية لضمان الجودة شبه مستقلة لوثائق المنح الكبيرة والصغيرة وتقديم )2(التمويل للشُعب؛ 

 وتوفير عملية الرصد واإلبالغ المؤسسية بشأن برنامج )3(توصيات إلى رئيس الدائرة الراعية للمنحة؛ 

 .ساس مدخالت الشُعبالمنح في الصندوق، على أ

 من دائرة إدارة اثنان:  ضمان جودة المنح من ثالثة موظفين تعينهم لجنة اإلدارة التنفيذيةمجموعةتألف تس -24

  وتقدم أمانة المنح في7. واآلخر من خارج دائرة إدارة البرامج6 أحدهما رئيس أمانة المنح،–البرامج 

ويكون رئيس أمانة المنح عضواً .  اليوميةا في أعمالهللمجموعة الدعم شعبة السياسات والمشورة التقنية

 لفترة سنتين، على أن يستبدل عضو واحد في المجموعة في ان فيكون تعيينهمين اآلخريدائماً، أما العضو

ومن المنتظر أن تتطلب المشاركة في أعمال .  أحد العضوين المتناوبينالمجموعةويترأس . كل سنة

من وقت الموظف، وسوف يراعى ذلك في )  في المائة25 إلى 10في حدود  ( نصيباً ال بأس بهالمجموعة

 ضمان جودة المنح مرة كل شهر مجموعةجتمع توس. تقييم أداء الموظف وفي األعباء المسندة إليه

 األخرى؛ وسيتحدد الجدول الزمني اـة واالضطالع بمسؤولياتهـلضمان جودة المشاريع المقترح

 .م عدد المنح المقترحةلالجتماعات وتواترها بحك

  التنافس على موارد المنح العالمية واإلقليمية – ثالثاً

 التخصيص على أساس خطط العمل االستراتيجية على مستوى الشُعب – ألف

ظام بينما تخصص موارد المنح القطرية إلى الشًعب اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج بناًء على نتائج ن -25

، فإن موارد المنح العالمية واإلقليمية "الخضر" بالنسبة إلى البلدان  األداءتخصيص الموارد على أساس

 .توزع على الشُعب في كل دوائر الصندوق وفقاً لعملية انتقاء تنافسية

                                                      
، يمكن تحقيق ذلك من خالل شبكة كبار مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفةبالنسبة  إلى الشُعب اإلقليمية لدائرة إدارة البرامج ول  5

  . شعبة السياسات والمشورة التقنيةالمستشارين التقنيين لدى
  .شعبة السياسات والمشورة التقنيةالتقنيين، وحدة التحليل المالي واالقتصادي،  دور يؤديه حالياً كبير المستشارين  6
  . تجنباً ألي تعارض في المصالح، ينتظر من األعضاء عدم رعاية أي منحة أثناء سنتي الوالية 7
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فالشُعب المهتمة بالحصول على موارد المنح العالمية واإلقليمية تقوم بإعداد خطط عملها االستراتيجية  -26

) 1لالطالع على جدول المحتويات، انظر المرفق ( عرض خطط العمل هذه  ويقتصر8.دعماً لطلباتها

 :وينتظر من خطط العمل االستراتيجية ما يلي. المالحق والذيولعلى ست صفحات كحد أقصى، باستثناء 

وأن تكون مرتبطة باتجاهات ) ثالث سنوات أو أكثر(أن توفر أساساً للتخطيط المتوسط األجل   )أ (

  خطة المتوسطة األجل؛الزخم الرئيسية في ال

أن تحدد أولوية أهداف ومخرجات سياسة المنح التي تتبعها الشعبة وأن تحدد المساهمة في كل   )ب (

  منها؛

اإلطار (أن تحدد كيف سيسهم برنامج المنح في الشعبة نحو تحقيق األولويات المؤسسية   )ج (

 اقتضى الحال البرامج وإذا) االستراتيجي وسياسات العمليات ذات الصلة ونتائج اإلدارة المؤسسية

  القطرية؛

في غضون السنة المقبلة وأن تقدم قائمة تجهيزها أن تحدد عدد المشاريع الممولة بالمنح المزمع   )د (

 ال سيما لألنشطة –أولية بهذه المنح وبمتطلبات التمويل وتوقيت الموافقة، علماً بأن بعض الفرص 

بغي إرفاق مذكرات المفاهيم لمقترحات المنح وين.  قد تسنح إبان السنة–الممولة بالمنح الصغيرة 

 وينبغي كذلك تضمين قائمة بالمشاريع المزمع تمويلها بالمنح 9)4 المرفق(الكبيرة حيثما أمكن 

  .مذكرات المفاهيم غير مطلوبة للمنح الصغيرةو. الصغيرة إذا توفرت

لة بالمنح الجارية أن تحدد الترتيبات المزمع اتخاذها من أجل اإلشراف على المشاريع الممو  )ه (

  .والجديدة والتعلم منها، آخذة في االعتبار األداء الراهن لحافظة المنح

أن تحدد مجموع موارد المنح الملتمسة، وأن تحرص على التوازن ضمن هذا المبلغ بين المنح   )و (

 في المائة من 80الكبيرة والمنح الصغيرة بحيث يعكس إجماالً النسبة التجميعية المطلوبة، وهي 

  10. في المائة من المنح الصغيرة20المنح الكبيرة و

أن تحدد التقدم الفعلي المحرز في تنفيذ حافظة منح الشعبة واالنجازات المتصلة بأهداف خطة   )ز (

العمل االستراتيجية، بناء على األدلة المقدمة من خالل استعراض تقدم حافظة المنح لدى الشعبة 

 .في منتصف السنة

ين األول من كل سنة، تتقدم الشُعب المهتمة بخطط عملها االستراتيجية إلى تشر/وفي نهاية أكتوبر -27

لالطالع على معايير تقييم خطط العمل ( ضمان جودة المنح الستعراضها استراتيجياً مجموعة

 بالمخصصات، التي تُستعرض بعدئذ من جانب لجنة المجموعة وتوصي). 2 المرفقاالستراتيجية، انظر 

وبناء على توصية .  لجنة اإلدارة التنفيذية، التي توافق على المخصصات النهائيةإدارة العمليات ثم

، تقرر لجنة اإلدارة التنفيذية المخصصات للشُعب المتنافسة، آخذة في الحسبان كالً من توفر المجموعة

 .موارد المنح اإلجمالية للسنة التالية وجودة خطط العمل االستراتيجية المقدمة

                                                      
  .يستثنى مكتب الرئيس ونائب الرئيس من هذا االشتراط  8
 الصندوق منحة من الصندوق، ينبغي أن تدرج أموال هذه المنحة في ورقة العمل  في  السنوات التي تطلب فيها هيئة يستضيفها 9

  .االستراتيجية لمكتب الرئيس ونائب الرئيس
  . دوالر أمريكي مثالً تعني التماس منح صغيرة فقط400 000من البديهي أن الشعبة التي تطلب تخصيص مبلغ   10
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  خطط العمل االستراتيجية لدى الشُعب: 1 الجدول الزمني

 اإلطار الزمني المسؤولية   النشاط

 تشرين األول/آخر أسبوع من أكتوبر الشُعباء رمد  ضمان جودة المنحمجموعةتقديم خطط العمل االستراتيجية إلى 
 ن الثانيتشري/ نوفمبر15  ضمان جودة المنحمجموعة االستعراض االستراتيجي لخطط العمل االستراتيجية

 تشرين الثاني/آخر أسبوع من نوفمبر لجنة إدارة العمليات استعراض اإلدارة لخطط العمل االستراتيجية
 كانون األول/أول أسبوع من ديسمبر لجنة اإلدارة التنفيذية تخصيص موارد المنح إلى الشُعب

  خطة العمل االستراتيجية المؤسسية–إبالغ المجلس التنفيذي  – باء

إدارة الصندوق، من خالل خطة العمل االستراتيجية المؤسسية، المجلس التنفيذي علماً باالتجاهات تحيط  -28

وتقدم خطة العمل االستراتيجية المؤسسية، التي . االستراتيجية لبرنامج المنح على امتداد السنة المقبلة

ستراتيجية مؤسسية عب والتي تمت الموافقة عليها، صورة اتضم خطط العمل االستراتيجية لدى الشُ

لالطالع (متماسكة لبرنامج المنح المقترح، وتقيم الدليل في الوقت ذاته على القيمة المضافة ألداة المنح 

 ).  3 المرفقعلى جدول محتويات خطة العمل االستراتيجية المؤسسية، انظر 

ة، ية المؤسسي عن إعداد خطة العمل االستراتيجة المسؤولي استعراض ضمان جودة المنح همجموعةو -29

 الرئيس للموافقة عليها، وتقديمها إلى مكتب سكرتير الصندوق لعرضها ورفعها إلى مكتب الرئيس ونائب

 .نيسان عادةً/على المجلس التنفيذي للعلم، في دورة أبريل

  خطة العمل االستراتيجية المؤسسية: 2الجدول الزمني 

 اإلطار الزمني المسؤولية   النشاط

  المؤسسية إلى مكتب الرئيس ونائبالعمل االستراتيجيةيقدم مشروع خطة 
 الرئيس

 استعراض ضمان جودة مجموعة
 المنح

 كانون الثاني/ ينايرنهاية

 الرئيس على مشروع خطة العمل يوافق مكتب الرئيس ونائب/يستعرض
 االستراتيجية المؤسسية

 شباط/منتصف فبراير  الرئيسبمكتب الرئيس ونائ

 استعراض ضمان جودة مجموعة ستراتيجية المؤسسية إلى مكتب سكرتير الصندوقترسل خطة العمل اال
 المنح

 شباط/نهاية فبراير

 نيسان/دورة أبريل المجلس التنفيذي يستعرض المجلس التنفيذي خطة العمل االستراتيجية المؤسسية

 استعراض منتصف السنة وإعادة تخصيص موارد المنح العالمية واإلقليمية – جيم

 ضمان جودة المنح، برصد استخدام موارد المنح مجموعةم اإلدارة العليا في أثناء السنة، بدعم من تقو -30

الشُعب التي حصلت على مدراء أيلول، يتقدم /وفي بداية سبتمبر. وتعيد تخصيصها حسبما تدعو الحاجة

منح المدرجة وضع جميع ال) أ( ضمان جودة المنح يشار فيه إلى مجموعةموارد منح ببيان موجز إلى 

والفرص التي يمكن فيها ) ج(وأي قصور محتمل، ) ب(في خطة العمل االستراتيجية لدى الشعبة، 

 ضمان مجموعةتقدم تواستناداً إلى هذه البيانات الموجزة، . استخدام موارد إضافية بحلول نهاية العام

ويجب أن . ارة التنفيذيةجودة المنح بتوصيات بشأن إعادة تخصيص الموارد لتوافق عليها لجنة اإلد

 .تمت خسارتهاتستخدم خالل السنة أي موارد تتاح نتيجة عملية إعادة التخصيص، وإال 
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  تصميم المنح وإجراءات االستعراض والموافقة – رابعاً

 االعتبارات الرئيسية   – ألف

يجية للصندوق،  تُقدم المنح إلى المنظمات والهيئات التي تتيح فرص شراكات استرات.الجهات المتلقية -31

وذلك لتمكينها من تنفيذ مشروع أو نشاط محدد يكون موضع اهتمام مشترك من جانب الصندوق والجهة 

ويحدد النهج وأساليب التنفيذ في وثيقة التصميم المتفق عليها من الجانبين والتي من الممكن . المتلقية

 هو الذي يميز الجهات االستراتيجية هذومفهوم الشراكة ا. تعديلها من خالل خطة عمل وميزانية سنويتين

المتلقية للمنح عن المتعاقدين الذي يضطلعون بأنشطة على أساس تعليمات مفصلة من جانب الصندوق 

 .تشتمل على حصائل واضحة

 تكون الوكالة المنفذة للمشروع أو النشاط، في األحوال االعتيادية، هي الجهة .الجهات الفرعية المتلقية -32

أو أنشطة في (ولكن قد تكون هنالك ظروف تستدعي فيها الضرورة تنفيذ أنشطة معينة . نحةالمتلقية للم

وفي هذه الحال، تبقى الجهة األولى التي تتلقى المنحة هي . بواسطة جهات فرعية متلقية) بلدان معينة

. ة وتفصيالً التمويل جمليةالمسؤولة أمام الصندوق عن ضمان استخدام موارد المنحة وفقاً ألحكام اتفاق

وال يضطلع الصندوق عادة بعمليات تقييم مسبقة للجهات الفرعية المتلقية، وإنما ينصب تركيزه على 

 .استعراض عمليات الجهة المتلقية الرامية إلى تقييم ورصد أنشطة الجهات الفرعية المتلقية

 دوالر 100  000د المنحة عندما تتلقى من موار" هامة"ويعتبر الصندوق الجهة الفرعية المتلقية بأنها  -33

وينبغي تحديد الجهات الفرعية المتلقية الهامة أثناء مرحلة التصميم كلما أمكن، كما . أمريكي أو أكثر

توجيه موارد "و" شركاء البرنامج" التمويل تحت بند يةينبغي تحديد مبلغ المنحة التي سوف تديره في اتفاق

عض الظروف تحديد فرادى الجهات الفرعية المتلقية في ولكن قد ال يكون من الممكن في ب". البرنامج

 مثال ذلك عندما تعتزم الجهة المتلقية للمنحة إدارة مرفق تمويل يتيح القسط األكبر من –مرحلة التصميم 

موارد المنحة، من خالل سلسلة من المنح الفرعية الصغيرة لدعم أهداف المشروع، إلى مجموعة شتى 

 .لقية التي تتنافس على هذه المواردمن الجهات الفرعية المت

ومع ذلك، ينبغي في جميع األحوال التي يستعان فيها بالجهات الفرعية المتلقية أن تشتمل وثيقة تصميم  -34

 :المنحة على ما يلي

من ) أو أكثر(تسويغ االستعانة بالجهات الفرعية المتلقية، بما في ذلك أسباب تكبد مجموعتين  •

 أتعاب اإلدارة؛

موارد المنحة وفقاً استخدام فية التي سوف تضمن بها الجهة المتلقية للمنحة وصف للكي •

وينبغي أن يشمل ذلك لمحة عن العملية التي تقوم  بها .  التمويل جملة وتفصيالًيةألحكام اتفاق

 وكيف ستشمل البيانات المالية 11الجهة المتلقية لتقييم ورصد الجهات الفرعية المتلقية،

                                                      
ة المتلقية تستعرض تاريخ أداء الجهة الفرعية المتلقية ومكانتها المالية وحسن سيقوم الصندوق عموماً بتفحص ما إذا كانت الجه  11

ويحدد الصندوق أيضاً ما إذا كانت عملية انتقاء . إدارتها والضوابط الداخلية فيها والمراجعة المحاسبية والشفافية والسمعة والمراجع
  .نظر الصندوقالجهات الفرعية المتلقية شفافة وتستند إلى معايير مقبولة في 
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ت، وأن الجهة المتلقية والصندوق ومراجعي الحسابات المستقلين لكل منهم المراجعة المعامال

 .يحتفظون بالحق في االتصال بالجهة الفرعية المتلقية

ات الفرعية مع الجهات يوكذلك سيقوم الصندوق، إما قبل التنفيذ أو أثناءه، باستعراض مسبق لكل االتفاق -35

وقد يقوم بذلك، على أساس .  في مركز موارد المعلوماتالفرعية المتلقية الهامة ويودع هذا االستعراض

    . استعراض الحق فقطإجراء يرتئيات فرعية أخرى، أو قد يكل حالة على حدة، بصدد اتفاق

ولدى النظر في مسألة الجهات الفرعية المتلقية، ال بد من التمييز بين الجهات الفرعية المتلقية للمنحة  -36

 . أدناه1 في اإلطار ترد بشكل بارزوبعض هذه الفروق . والجهات المتعاقدة في المشروع

 الفوارق الرئيسية بين الجهات الفرعية المتلقية والجهات المتعاقدة: 1اإلطار 

 : عندمايحتمل أن تكون المنظمة متعاقداً : عندمايحتمل أن تكون المنظمة جهة فرعية متلقية

 ع والخدمات ضمن عمليات األعمال المعتادةتقدم السل •  بموجب المنحةتحدد ما هي الجهة المؤهلة ألن تتلقى مساعدة مالية •
 تقدم سلعاً أو خدمات مماثلة إلى العديد من مختلف الجهات التي تشتريها • يقاس أداؤها تبعاً لما إذا كان يحقق أهداف المنحة •
تلقية التي لها صلة ثانوية بعملية تقدم السلع أو الخدمات إلى الجهة الم • تتحمل مسؤولية صنع القرار في إطار المشروع •

 المنحة
 ال تخضع لمتطلبات االمتثال التي تخضع لها المنحة • تستخدم األموال لتنفيذ برنامجها الخاص بها •
 تستهدف الربح •  تستهدف تغطية تكاليفها •

. عادةلمنح الصغيرة سنتين أو أقل المنح الكبيرة ثالث سنوات أو أقل عادة، وا تكون فترة تنفيذ .المدة -37

وينبغي أن يشار إلى فترات التنفيذ المقترحة األطول في مرحلة مذكرة المفاهيم وأن تقدم المسوغات لذلك 

 .في وثيقة التصميم

 ينبغي أن تشمل تكاليف تمويل المنح للجهات المتلقية مجرد التكاليف المسموح بها حسبما .رسوم الخدمة -38

موظفين المنتدبين مباشرة للمشروع تكاليف مباشرة، وتعتبر تكاليف ال. هو محدد في جداول التمويل

ويمكن أيضاً احتساب التكاليف غير المباشرة المتغيرة، أو تكاليف . المنحةحصيلة ويمكن تمويلها من 

 في المائة من مبلغ المنحة، كما ينبغي أن تحدد 13الدعم البرنامجي، ولكن ينبغي أال تتجاوز هذه التكاليف 

 أو لتمويل –ستخدام أموال منح الصندوق لتغطية التكاليف الثابتة غير المباشرة  وال يجوز ا12.بوضوح

 أدناه مبادئ توجيهية بشأن تصنيف التكاليف واسترداد 2وفي اإلطار . نشاط أساسي لدى الجهة المتلقية

 .التكاليف

  مبادئ توجيهية بشأن تصنيف التكاليف واسترداد التكاليف: 2اإلطار 

  التكاليفداداستر فئة التكاليف

ويشمل ذلك عموماً .  بنشاط محدد، ويمكن عزوها بالكامل إليهالتكاليف المباشرةترتبط 
محددة، السفر التكاليف الموظفين أو الخبراء االستشاريين المكلفين بالمشروع وتكاليف 

 .كتلك المتصلة بتنفيذ المهام

يمكن أن تخصم جميع التكاليف المباشرة المتكبدة، مباشرة 
 . المنحةمن

، بالجهة المتلقية "تكاليف الدعم البرنامجي"، أو التكاليف غير المباشرة المتغيرةترتبط 
ويشمل ذلك . كجزء من أنشطتها ودعماً لها، وال يمكن عزوها دون لبس إلى أنشطة محددة

عموماً وحدات الخدمات والوحدات اإلدارية مثل المحاسبة والنظم المتصلة بها، بما فيها 
 .اجعة الخارجية، وتكاليف العملياتالمر

ينبغي استرداد كل التكاليف غير المباشرة المتغيرة أو تكاليف 
الدعم البرنامجي بتطبيق أتعاب إدارة أو رسوم خدمة، ضمن 

 .ميزانية المنحة

                                                      
، الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةقد يتعين تعديل هذه النسبة في ضوء اتفاق محتمل يتوصل إليه مجلس صندوق   12

  .والصندوق الدولي عضو فيه، لتحديد نسبة ثابتة على مستوى المنظومة
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، مهما كان نطاق العمل ومستوى األنشطة، التكاليف غير المباشرة الثابتةتتكبد المنظمة 
ويشمل ذلك عموماً اإلدارة العليا في . زوها دون لبس إلى أنشطة محددةالتي ال يمكن ع

 .المنظمة والتكاليف المؤسسية والهيئات التأسيسية غير المتصلة بتوفير الخدمات

ينبغي تمويل هذه التكاليف من الموارد العادية أو األساسية 
 .للمنظمة، أي الميزانية اإلدارية، وليس من منحة الصندوق

  ) دوالر أمريكي500 000أكثر من (المنح الكبيرة  – باء

 مذكرات المفاهيم

من خالل خطة العمل ذخيرة المنح تدخل غالبية المشاريع المطلوب تمويلها بالمنح العالمية واإلقليمية  -39

 - ذخيرة المنح من خالل االستراتيجية لدى الشعبة، بينما تدخل بعض المشاريع القطرية الممولة بالمنح 

خاصة ما يتعلق (ومع ذلك، قد تتبلور بعض أفكار المشاريع . الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج 

بصفة مستقلة عن هاتين العمليتين في غضون ) بالمنح الصغيرة، سواء العالمية واإلقليمية أم القطرية

 التنفيذ وسوف يجري بالنسبة لهذه المشاريع إعداد مذكرة مفاهيم قائمة بذاتها من جانب شريك. السنة

موافقة مدير الشعبة، الذي يؤكد توفر الموارد الذخيرة ويتطلب الدخول في . أو راعي المنحة/المقصود و

 .للمنحة

 :، ما يلي)4 المرفقانظر (وتحدد مذكرة المفاهيم، ال أكثر من صفحة واحدة  -40

  مسوغات المشروع المقترح تمويله بالمنح والمجموعة التي يستهدفها؛  )أ (

  ومخرجاته ومؤشرات الرصد واألنشطة المزمعة؛أهداف المشروع   )ب (

المنح وخطة العمل االستراتيجية لدى الشعبة وعند لتمويل ة معدلالروابط مع مخرجات السياسة ال  )ج (

  االقتضاء العمليات التي يدعمها الصندوق؛

  الشركاء والترتيبات؛)/المؤسسات(المؤسسة   )د (

  ؛عرفةالمالرصد والتقييم، وترتيبات وآليات اإلبالغ وإدارة   )ه (

المدة والتكاليف المقدرة وأساليب التمويل، بما في ذلك التكاليف السنوية بحسب المكون، والتمويل   )و (

  .المشترك ومساهمة الشريك في التنفيذ

 تجهيز وثائق التصميم 

، تعد المؤسسة الطالبة وثيقة الذخيرةتوجيه من راعي المنحة، وعلى أساس مذكرة المفاهيم التي دخلت ب -41

ولدى وضع ). 5 المرفق صفحة كحد أقصى، جدول المحتويات وارد في 15(ميم المنحة مفصلة لتص

وثيقة التصميم، قد يرغب راعي المنحة في أن يستعين بالخبرة التقنية المتوفرة داخل الصندوق أو خارجه 

 .الجودةمنحة تتمتع ببغية التوصل إلى 

 يطلب –ي أبكر وقت ممكن من عملية التصميم  وحبذا ف–وقبل إجراء االستعراض التقني لوثيقة التصميم  -42

، بما العامومكتب المستشار شعبة المراقب والخدمات المالية من الجهة الراعية الحصول على موافقة 

الرئيسية قد حسمت القانونية  وأن القضايا 13يؤكد أن المنظمة الطالبة مؤهلة لتلقي المنحة من الصندوق

وتشهد موافقة الشعبة والمكتب بأن العناية الواجبة قد . ي جهات فرعية متلقيةفيما يتعلق بالجهة المتلقية وأ

                                                      
  .ت محظورة من جانب األمم المتحدة أو من جانب الصندوقشعبة المراقب والخدمات المالية مسؤولة عن التأكيد بأن المنظمة ليس  13
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ولهذه الغاية، يطلب من . روعيت في مجال مساءلة كل منهما، وأنهما يؤيدان تماماً المنحة المقترحة

 :المؤسسة الطالبة والجهة الراعية استيفاء وتقديم ما يلي

عندما ينتظر أن ينطوي المشروع (جراءات وخطة التوريد الوثائق القانونية والمالية الداعمة، وإ  )أ (

عند (، وإجراءات إقرار منح لجهات فرعية متلقية ) دوالر أمريكي100 000على توريد يتجاوز 

  ؛)6 المرفق(، وما يتصل بذلك من إعالنات )االقتضاء

ويوافق عليها ام الع، التي يستعرضها مكتب المستشار )7 المرفق(قائمة األهلية والعناية الواجبة   )ب (

  حسبما يكون مالئماً؛

، وهو مطلوب عندما ال تكون الجهة المتلقية قد سبق لها )8 المرفق(استبيان اإلدارة المالية   )ج (

الحصول على أموال من الصندوق أو حصلت عليها منذ فترة طويلة من الزمن، وال تكون قادرة 

 أو عندما يكون مبلغ المنحة أكبر 14على تقديم بيانات مالية مراجعة مقبولة في نظر الصندوق؛

. بكثير مما تديره الجهة المتلقية عادة، وثمة حاجة إلى التأكيد من جديد على السالمة المالية لديها

االستبيان ويوافق عليه حسب ) والخدمات الماليةالمالي شعبة المراقب (ويستعرض موظف المنح 

 .األصول

) ب(مالءمة الوضع القانوني للجهة المتلقية؛ ) أ: (ة من قبيلوتوفر هذه الموافقات تأكيد قضايا رئيسي -43

) د(العامة؛ الشروط وأي اقتراح باستثناءات من ) ج(ومالءمة المنحة المقترحة لألغراض القانونية؛ 

) ه(لدى الوكالة المنفذة، بما في ذلك قدرتها االستيعابية؛ القانونية ومالءمة اإلدارة المالية والجوانب 

ومالءمة ) و(يانات المالية المراجعة وتقارير المراجعة والمبادئ التوجيهية للتوريد، وغير ذلك؛ وجودة الب

وإذا سبق أن تلقت المؤسسة الطالبة منحاً من الصندوق، . هيكل الميزانية، بما في ذلك أهلية فئات اإلنفاق

كما . مالي في إدارة موارد المنحباستعراض أدائها الشعبة المراقب والخدمات المالية يتعين أيضاً أن تقوم 

بأي تغييرات مادية تطرأ على شعبة المراقب والخدمات المالية والعام يتعين إخطار مكتب المستشار 

 .تصميم المنحة بعد عملية استعراض تعزيز الجودة، والتماس الموافقة على هذه التغييرات

 بعد الحصول على .توى الشعبةاستعراض تعزيز الجودة على مسقبل مجموعة تعزيز الجودة من  -44

وشعبة المراقب والخدمات المالية، يقدم راعي المنحة كل الوثائق العام موافقة كل من مكتب المستشار 

بحسب (استعراض تعزيز الجودة على مستوى الشعبة مجموعة إلى مدير شعبته الذي يعين أعضاء 

 مكتوب لوثيقة التصميم، باستخدام النموذج  باستعراضمجموعة الوتقوم). 22العضوية المحددة في الفقرة 

ويخلص . ، ثم يقوم مدير الشعبة بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة القضايا المطروحة9 المرفقالوارد في 

االستعراض وراعي المنحة، إلى التوصية مجموعة االجتماع، الذي يحضره مدير الشعبة ورئيس 

 مجموعةوصيات بتعزيز المقترح قبل تقديمه إلى بعدم المضي في تقديم المقترح وأي تأو بالمضي 

 استعراض تعزيز الجودة على مجموعةثم تصاغ االستنتاجات في شكل تقرير صادر عن . جودةالضمان 

 .مستوى الشعبة، استناداً إلى مذكرة المستعرضين، لتوقيع مدير الشعبة عليه

عبة وقرار مدير الشعبة بشأن  استعراض تعزيز الجودة على مستوى الشمجموعةوبناء على تقرير  -45

الخطوات التالية، قد يتعين على المؤسسة الطالبة وراعي المنحة تعديل وثيقة التصميم وتقديمها من جديد 

                                                      
  .  يجب تقديم تقييم خارجي من مؤسسة لمراجعة الحسابات أو تقرير مراجعة وذلك قبل أول عملية صرف 14
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فإذا تكون لدى مدير الشعبة . إلى مدير الشعبة مشفوعة بمذكرة امتثال مقتضبة تتناول تفصيل التغييرات

 يحيلها، مشفوعة بتقرير تعزيز الجودة ومذكرة االمتثال، إلى اقتناع كامل بجودة وثيقة التصميم، عندئذ

 .ضمان جودة المنح الستعراضهامجموعة 

 ضمان جودة المنح، بدعم من أمانة مجموعةقوم ت .ضمان جودة المنحقبل مجموعة ضمان الجودة من  -46

ض تعزيز الجودة استعرامجموعة المنح، بتقييم ضمان الجودة استناداً إلى وثيقة تصميم المنحة وتقرير 

لمشاريع الممولة بالمنح، والتي من المزمع اوعملية ضمان جودة . على مستوى الشعبة ومذكرة االمتثال

. ، ولكنها مختصرة ومبسطةيةلمشاريع االستثماراأن تكون ممارسة شهرية، مشابهة لعملية ضمان جودة 

لالطمئنان إلى ) 10انظر المرفق  (وهي تستخدم مجموعة محددة مسبقاً من المبادئ التوجيهية للتقييم

اتساق جميع المنح المقترحة مع سياسة المنح واإلطار االستراتيجي وخطط العمل االستراتيجية لدى 

 استعراض تعزيز الجودة في إطار الشعبة؛ مجموعةها تالشعبة؛ وإلى أنها تناولت جميع القضايا التي أثار

أن تكون عملية ضمان الجودة ممارسة تقنية في حد ذاتها، فإن وإذ ليس من المتوخى . وأنها جاهزة للتنفيذ

رعى استعراضاً من هذا تأو (جري استعراض متابعة تقنياً ت أن ا ضمان جودة المنح يجوز لهمجموعة

ومن المنتظر أن يفضي التقييم إلى التوصية النهائية إما بالمضي قدماً .  ضرورة لذلكتإذا ارتأ) القبيل

لى المجلس التنفيذي للموافقة عليه، أو بأن المشروع بحاجة إلى التحسين، أو ينبغي بالمشروع ورفعه إ

 .عدم المضي فيه

 بحيث يمكن لألخير الرد على المسائل اضمان جودة المنح راعي المنحة على تقييمهمجموعة طلع تو -47

 المقترح عن طريق ولراعي المنحة إما أن يقرر تقديم. يةالمثارة، والغرض من ذلك هو التوصل إلى اتفاق

ضمان جودة مجموعة مدير الشعبة إلى رئيس الدائرة للموافقة، أو يسعى إلى تحسينه قبل إعادته إلى 

 .المنح، مشفوعاً بمذكرة يبين فيها التغييرات

ضمان جودة المنح إلى رئيس الدائرة للموافقة مجموعة ويرسل راعي المنحة وثيقة تصميم المنحة وتقييم  -48

ضمان الجودة، له أيضاً أن يتقدم بمذكرة مجموعة لم يتفق رئيس الشعبة مع توصية إذا . (عليهما

، أو يتجاوزها، أو المجموعةويستعرض رئيس الدائرة تقييم ضمان الجودة وإما يؤيد توصيات ). تفسيرية

 . يطلب المزيد من المعلومات

نحة بإعداد تقرير الرئيس، طبقاً للنسق ورهناً بموافقة الدائرة المعنية على وثيقة التصميم، يقوم راعي الم -49

وتكون الموافقة على تقرير الرئيس بحسب اإلجراءات المعتادة في ). 13انظر المرفق (الموحد لكل المنح 

) ب(عملية التحرير النهائية والترجمة؛ ) أ: (ويشرع مكتب سكرتير الصندوق بما يلي. المجلس التنفيذي

وفي الوقت ذاته إبالغ ممثلي المجلس التنفيذي بواسطة البريد ) ج (ونشر التقرير على شبكة اإلنترانت؛

).  المدةانقضاءوعندئذ تبدأ إجراءات الموافقة على أساس (اإللكتروني بأن وثيقة تصميم المنحة قد نشرت 

ورغبة في اختصار مجمل فترة تجهيز المنح قدر اإلمكان، يجوز تحرير وترجمة مقترحات المنح، ثم 

 يوماً قبل دورة 45تشرين الثاني، أو / نوفمبر1كانون الثاني إلى / يناير1في أي وقت من (ياً نشرها إفراد

 .، حالما يوافق عليها رئيس الدائرة المعنية)كانون األول/المجلس التنفيذي في ديسمبر

 30ن  المدة، تكون الموافقة على المنح الكبيرة في غضوانقضاء وفقاً إلجراء .موافقة المجلس التنفيذي -50

المجلس التنفيذي بواسطة البريد اإللكتروني إذا لم يتسلم الدول األعضاء في يوماً من تاريخ إبالغ ممثلي 
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وفي حال تسلم طلب للنظر من ممثل في . الصندوق أي طلب للنظر فيها في الدورة التالية للمجلس

ويحضر مدير . افقة عليه يوماً، يعرض المقترح في الدورة التالية للمجلس التنفيذي للمو30غضون 

 . الشعبة المعنية وراعي المنحة االجتماع للرد على األسئلة والتعليقات

 من الناحية النظرية، ينبغي أال يتجاوز تجهيز المنحة الكبيرة، منذ إعداد مذكرة .الجدول الزمني للتجهيز -51

 وقد يحتاج األمر إلى 15).أدناهلالطالع على التفاصيل، انظر  (أشهرالمفاهيم حتى الموافقة النهائية، ستة 

إذا كانت مذكرة المفاهيم، مع أنها أدرجت في خطة العمل االستراتيجية، قد أعدت قبل ) أ: (مدة أطول

  الدول األعضاء فيإذا طلب أحد ممثلي) ب(وقت طويل جداً من تقديم خطة العمل والموافقة عليها؛ أو 

فقد يضيف هذان العامالن ثالثة أشهر أخرى إلى . المجلس التنفيذي النظر في المقترح أثناء دورة للمجلس

 .فترة التجهيز االعتيادية التي تستغرق ستة أشهر

 تجهيز المنح الكبيرة: 3الجدول الزمني 

 اإلطار الزمني المسؤولية النشاط

 األسبوع صفر  نحةراعي الم/الوكالة المنفذة إعداد مذكرة المفاهيم
 2+ األسبوع صفر  مدير الشعبة الموافقة على مذكرة المفاهيم

 6+ األسبوع صفر  راعي المنحة/الوكالة المنفذة تقديم وثيقة تصميم المنحة العالمية أو اإلقليمية الكبيرة إلى مدير الشعبة/إعداد
 9+ األسبوع صفر  مدير الشعبة  تعزيز الجودة على مستوى الشعبة لوثيقة التصميممجموعةاستعراض 

تعزيز الجودة على مستوى مجموعة  تعزيز الجودة على مستوى الشعبة في الصيغة النهائيةمجموعة وضع تقرير 
 الشعبة

 10+ األسبوع صفر 

 13+ األسبوع صفر  تقييم ضمان الجودةمجموعة  تقييم ضمان الجودة
 )حد أقصى (15+ األسبوع صفر  ائرةرئيس الد الموافقة النهائية على وثيقة التصميم

 17+ األسبوع صفر  راعي المنحة إعداد تقرير الرئيس
 20+ األسبوع صفر   الصندوقمكتب سكرتير نشر تقرير الرئيس على شبكة اإلنترانت
 24+ األسبوع صفر  المجلس التنفيذي ) المدةانقضاءإجراء (الموافقة على المشروع الممول بمنحة 

 ) دوالر أمريكي500 000أو يساوي أقل من ( الصغيرة المنح – جيم

عملية تجهيز المنح الصغيرة مشابهة لعملية تجهيز المنح الكبيرة، ولكنها مبسطة بغية تخفيض تكاليف  -52

وتفاصيل مختلف الخطوات المعنية واردة في إجراءات المنح . المعامالت واختصار وقت التجهيز

  14.16 المرفق في الصغيرة، التي يمكن االطالع عليها

نشاط ممول بمنحة صغيرة في خطة العمل االستراتيجية على / عندما ال يحدد أي مشروع.مذكرة المفاهيم -53

في حالة (أو برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ) في حالة المنح العالمية واإلقليمية(مستوى الشعبة 

د مذكرة مفاهيم من صفحة واحدة ليوافق عليها ، يقوم راعي المنحة بإعدا)المنح القطرية القائمة بذاتها

وينبغي إعداد مذكرة المفاهيم بسرعة وسهولة، ويكون . مدير الشعبة كأساس لتصميم المشروع الكامل

لتمويل المقترح، وتمكين مدير لالغرض منها أساساً تمكين راعي المنحة من تأكيد إتاحة موارد المنحة 

                                                      
 يوماً من اإلبالغ بالبريد 30يالحظ مع ذلك، إذا طلب أحد ممثلي المجلس التنفيذي النظر أثناء دورة للمجلس في غضون   15
السياسة المعدلة لتمويل المنح في الصندوق، (لكتروني، أن اقتراح المنحة الكبيرة سوف يعرض للموافقة في الدورة التالية للمجلس اإل

  .  أسبوعاً، تبعاً للزمن المتبقي حتى الدورة التالية للمجلس16 إلى 8في هذه الحالة، تتطلب الموافقة النهائية مدة إضافية من ). 46الفقرة 
، ومن المرتقب أن تصدر قريباً بمثابة (PB/2008/20)ه اإلجراءات عبارة عن صيغة محدثة إلجراءات المنح الصغيرة الجديدة هذ  16

  . نشرة للرئيس
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 خطة العمل االستراتيجية لدى الشعبة والحرص على إدارة موارد الشعبة من تأكيد تماشي المقترح مع

 . المنح في الشعبة على نحو أكثر فعالية

أو الوكالة المنفذة، بناء على مذكرة المفاهيم، بإعداد وثيقة لتصميم / يقوم راعي المنحة و.وثيقة التصميم -54

 تصميم المنحة، قد يرغب  ولدى وضع وثيقة17).5المرفق (المنحة الصغيرة ال تتجاوز ست صفحات 

تمتع ي منتجراعي المنحة في أن يلتمس الخبرة التقنية المتوفرة داخل الصندوق وخارجه بغية التوصل إلى 

 ة صلة ومحددوذات ا للقياس ويمكن تحقيقهة وقابلةمحددأي ( SMARTوعملية وضع مؤشرات . الجودةب

كما يوصى أيضاً بوضع إطار منطقي، . تائججزء أساسي من نهج لتصميم المشروع موجه نحو الن) المدة

  18.ولكنه غير إلزامي

 يطلب – وحبذا في أبكر وقت ممكن من عملية التصميم –وقبل االستعراض التقني لوثيقة تصميم المنحة  -55

ومكتب المستشار شعبة المراقب والخدمات المالية من راعي المنحة الحصول على الموافقة من كل من 

الرئيسية قد حسمت فيما يتعلق بالجهة المتلقية وأي جهات فرعية القانونية ن القضايا ، بما يؤكد أالعام

وتؤكد موافقة الشعبة والمكتب أن العناية الواجبة قد روعيت في مجال المساءلة لديهما، وأنهما . متلقية

الية ومن راعي وفيما يتعلق بالمنح الكبيرة، يطلب من المؤسسة الط. يؤيدان بالكامل المنحة المقترحة

 :المنحة استكمال وتقديم ما يلي

ات ذات الصلة ـة، وإجراءات وخطط التوريد، واإلعالنـة الداعمـة والماليـالوثائق القانوني  )أ (

  ؛)6 المرفق(

  ؛)7المرفق (القائمة المرجعية باألهلية والعناية الواجبة   )ب (

 ).8المرفق (استبيان اإلدارة المالية   )ج (

وشعبة المراقب والخدمات المالية، يتقدم راعي العام فقة مكتب المستشار وحالما يتم الحصول على موا -56

المنحة بكل الوثائق إلى مدير شعبته، الذي يؤكد أن المنحة المقترحة مدرجة في خطة العمل االستراتيجية 

والشعبة الراعية للمنحة مسؤولة عن عملية . للشعبة أو أنها تدعمها، وأنها في حدود مخصصات الشعبة

زيز الجودة؛ وقد يقرر مدير الشعبة أن شعبته مسؤولة عن تعزيز الجودة، ويقوم بإسناد المسؤولية تبعاً تع

وقدرتها على االستعانة  (شعبة السياسات والمشورة التقنية االستعانة بالخبرة التقنية لدى يرتئيلذلك؛ أو 

 مدير الشعبة، يتقدم راعي المنحة وبناء على قرار. لالضطالع بعملية تعزيز الجودة) بالخبرة الخارجية

 .بوثيقة التصميم وكل الوثائق الداعمة لعملية تعزيز الجودة

وتنطوي عملية تعزيز الجودة على استعراض األقران للجوانب التقنية للمنحة المقترحة، استناداً إلى  -57

لتي تثيرها عملية ويتناول راعي المنحة كال من التعليقات والتوصيات ا. 9 المرفقالنموذج الوارد في 

وعندما يطمئن مدير الشعبة . أو تقديم رد مكتوب إلى مدير شعبته/تعزيز الجودة، بتعديل وثيقة التصميم و

مشفوعة (ة معدلإلى كفاية عملية االستعراض التقني، يتقدم برزمة المنحة، بما فيها وثيقة التصميم ال

                                                      
 تصاغ وثيقة تصميم المنح الصغيرة على غرار وثيقة تصميم المنح الكبيرة؛ ولكنها أقصر بكثير ويمكن اختصارها أكثر بالنسبة  17

  .جداًللمنح الصغيرة 
  .التي ال يمكن فيها اعتماد نهج اإلطار المنطقي) كالمؤتمرات مثالً( هنالك بالطبع بعض األنشطة  18
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وصحيفة ) وردود راعي المنحةمات المالية شعبة المراقب والخدوالعام باستعراضات مكتب المستشار 

 .ضمان جودة المنحمجموعة الموافقات، إلى 

ضمان جودة المنح بعملية تقييم ضمان الجودة، بدعم من أمانة المنح، باستخدام المبادئ مجموعة قوم تو -58

 النهائية ومن المنتظر أن تفضي عملية تقييم ضمان الجودة إلى التوصية). 10 المرفق(التوجيهية للتقييم 

إما بالمضي في المشروع والتماس موافقة رئيس الصندوق عليه كما هو؛ أو أنه بحاجة إلى التحسين؛ أو 

فإذا كانت التوصية بالمضي قدماً في المشروع، عندئذ ترسل وثيقة التصميم . أنه ينبغي عدم المضي فيه

دائرة المعنية، وذلك قبل رفعها إلى وغيرها من الوثائق الداعمة لالستعراض والموافقة من جانب رئيس ال

 .رئيس الصندوق التماساً لموافقته على المنحة المقترحة

 يستغرق تجهيز المنح الصغيرة حوالي ثالثة أشهر اعتباراً من إعداد مذكرة .الجدول الزمني للتجهيز -59

بل وقت طويل من وقد يحتاج األمر إلى المزيد من الوقت إذا كانت مذكرة المفاهيم قد أعدت ق. المفاهيم

 .تقديم خطة العمل االستراتيجية على مستوى الشعبة

 الصغيرةتجهيز المنح  :4  الزمنيالجدول

 اإلطار الزمني المسؤولية النشاط

 األسبوع صفر  راعي المنحة/الوكالة المنفذة إعداد مذكرة المفاهيم
 1+ األسبوع صفر  مدير الشعبة الموافقة على مذكرة المفاهيم

 الوثيقة األولية لتصميم المنحة العالمية أو اإلقليمية الصغيرة تقديم
 إلى مدير الشعبة

 3+ األسبوع صفر  راعي المنحة

 5+ األسبوع صفر  مدير الشعبة  تعزيز الجودة لوثيقة التصميممجموعةاستعراض 
 تعزيز الجودة على مستوىمجموعة  تعزيز الجودة في الصيغة النهائيةمجموعة وضع تقرير 

 شعبة السياسات والمشورة التقنية/الشعبة
 6+ األسبوع صفر 

 8+ األسبوع صفر  ضمان جودة المنحمجموعة  تقييم ضمان الجودة
  9+ األسبوع صفر  رئيس الدائرة الموافقة على مستوى الدائرة

 10+ األسبوع صفر  رئيس الصندوق الموافقة على المنحة

 جهة للمنظمات الهادفة للربحإجراءات الموافقة للمنح المو – دال

فقراء في البلدان النامية أكثر فأكثر على الخدمات واألسواق التي توفرها الجهات السكان الريفيون اليعتمد  -60

، تكون هذه الجهات مؤهلة ةمعدلالالمنح وفي إطار سياسة . الفاعلة في القطاع الخاص الهادفة للربح

ممولة بالمنح ومتفق عليها ترمي إلى تمكين فقراء الريف للحصول على التمويل من أجل أنشطة محددة 

أنواع شمل وت. من النساء والرجال من تحقيق مستويات أعلى من الدخل ومن تحسين أمنهم الغذائي

شركات القطاع ) أ: (منح من الصندوق ما يليالموارد لحصول على مؤهلة لالكيانات القطاع الخاص 

 ومعظمها –)  عن المنظمات غير الحكومية أو منظمات المزارعين تختلفالتي( لربحالهادفة لالخاص 

مصارف تجارية ووكاالت (مؤسسات أعمال زراعية وشركات لتجهيز األغذية ومؤسسات مالية ريفية 

تستطيع أو ترغب في العمل مباشرة مع المجموعات التي ) تأمين وشركات إيجار وصناديق مساهمة

أو الجهات المانحة المتعددة حسابات األمانة دارة الخاصة التي تدير اإلشركات و) ب(؛ يستهدفها الصندوق

 :يلي ومن أمثلة األنشطة التي يمكن تمويلها، ما. نيابة عن المانحيناإلنمائية بالصناديق ال

  :بالنسبة إلى شركات القطاع الخاص الهادفة للربح  )أ (
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أو /ألعمال ول نماذج تصميمو لتحديد ربحية الخدمات المقترحة سواقاألوجدوى ال دراسات •

 أكثر فعالية مع صغار المزارعين والعمال الريفيين؛بصورة لعمل من أجل ا التوعية بها

 أو راء الفقينالعمالء الريفيإلى خدمات التقديم على القطاع الخاص ات موظفي شركتدريب  •

 ؛توعيتهم

االستشارية خدمات تنمية األعمال، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية والخدمات  •

ن في يوخدمات التوجيه، لتكوين وتعزيز جهات فاعلة في سلسلة زراعية من القيم، أي العامل

العمالة واالستثمار إنتاجية اإلنتاج والتجهيز والتجار وغيرهم من الوسطاء، للنهوض ب

 اإلنتاج؛مخرجات و

مالية النتجات مالخدمات وال  من جديدة أنواعلتطويرواألعمال ق اسوفي مجال األ الخدمات •

 ؛في الريفانتشارها الفقيرة وزيادة الريفية لتعزيز الخدمات  المقدمة إلى األسر 

 . للموردين أو العمالء الجددوالتدريب والدعم المؤسسيمدى االنتشار األولي  •

 مع األهداف االستراتيجية متسقةأي أنشطة يتم تمويل : ةدارة الخاصاإلالنسبة لشركات ب  )ب (

العالمي، من خالل / على المستوى اإلقليميأمداخل بلد واحد ان دعمها يجري كلصندوق، سواء ل

   .أو الجهات المانحة األخرىاإلنمائية وكاالت فيه ال تسهمصندوق متعدد الجهات المانحة 

 لتمويل وال ،من تدعيم رأس المال سهم أواأل إصدار  منالخاص القطاع كيانات لتمكين المنح تقدم ولن -61

 .المنحة وجود عدم حال في ستغطيها كانت األجل التي الطويلة األنشطة أو تشغيليةال التكاليف

 :وفيما يتعلق باإلجراءات المتبعة لتقديم المنح للمنظمات الهادفة للربح، ينبغي مراعاة النقاط التالية -62

بصرف النظر عن الحجم، تخضع جميع المنح الموجهة للقطاع الخاص لموافقة المجلس التنفيذي،   )أ (

  ).49الفقرة ( المدة انقضاءتقدم جميعاً للنظر والموافقة في دورة للمجلس وليس وفقاً إلجراء و

لدى إعداد المشروع المقترح، ينبغي لراعي المنحة أو طالب المنحة أن يستوفي ويرفق بوثيقة   )ب (

 معايير األهلية للحصول على منح الصندوق بالنسبة لشركات القطاع الخاص: "التصميم استمارتين

صحيفة "و"  التي تديرها جهات خاصةوحساب األمانة المتعددة الجهات المانحةالهادفة للربح 

وحسابات العناية الواجبة للحاصلين على منح الصندوق من شركات القطاع الخاص الهادفة للربح 

  ).12 والمرفق 11المرفق " (التي تديرها جهات خاصةاألمانة المتعددة الجهات المانحة 

 عن استعراض وثيقة ةمسؤولال زيز الجودة على مستوى الشعبة، وهيتعجموعة لمينبغي   )ج (

معروف في القطاع الخاص، من داخل الصندوق أو خارجه، أخصائي شتمل على تالتصميم، أن 

  .يكون مسؤوالً تحديداً عن استعراض االستمارتين

 مهما كان حجمها، نفس  تتبع منح كيانات القطاع الخاص الهادفة للربح،.الجدول الزمني للتجهيز -63

، المناقشة والموافقة أثناء دورة 2012 و2011وبما أنها تتطلب، مبدئياً في عامي . إجراءات المنح الكبيرة

 .كاملةللمجلس التنفيذي، فإن إعدادها سوف يستغرق عموماً زهاء سنة 
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  ترتيبات التنفيذ – خامسا

 من الموافقة إلى الدفعة األولى – ألف

ات المنح وما يوقد وضعت نماذج التفاق.  منحة بالنسبة إلى جميع المشاريع الممولة بالمنحيةال بد من اتفاق -64

ات، يوهنالك أربعة نماذج معيارية لالتفاق. يرتبط بها من جداول لترشيد عملية اإلطالق في المشروع

لمنظمات غير ا(للمنح الكبيرة للدول األعضاء، وللمنح الكبيرة للجهات المتلقية غير الحكومات : وهي

، وللمنح الصغيرة للدول )الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أو الحكومية الدولية

ويمكن استخدام هذه النماذج في جميع .  الحكوماتمن غيراألعضاء، وللمنح الصغيرة للجهات المتلقية 

ة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة منظمة األغذية والزراع) أ(الحاالت فيما عدا المنح الموجهة إلى 

) ب(اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، التي لديها نموذج مكيف الحتياجاتها المحددة؛ 

 .ات التي تشملها على أساس كل حالة على حدةيوالجهات المتلقية من القطاع الخاص، التي توضع االتفاق

غير الحكومات؛ من ات المنح من أجل المنح الصغيرة للجهات المتلقية يويقوم راعي المنحة بإعداد اتفاق -65

العام ات المنح األخرى على تزويد مكتب المستشار يوتقتصر مسؤولية الراعي بالنسبة إلى جميع اتفاق

ات من أجل المنح الكبيرة ي بإعداد جميع االتفاقالعامويقوم مكتب المستشار . بوصف المشروع وميزانيته

ويرسل . الصغيرة للدول األعضاء والجهات المتلقية من القطاع الخاص، ويوقعها رئيس الصندوقوالمنح 

غير الحكومات وغير القطاع من للجهات المتلقية (ات المنح الصغيرة األخرى يراعي المنحة اتفاق

 . إلى مدير شعبته ليوقع عليها) الخاص

 الطرف يةفإذا لم يوقع االتفاق.  المنحةية على اتفاقويعرف تاريخ نفاذ المنحة بأنه تاريخ توقيع الصندوق -66

).  المنحةية من اتفاق10-6البند  (قيةاآلخر في غضون ثالثة أشهر، يجوز للصندوق أن ينهي االتفا

 التي يوقعها مدير الشعبة، يكون راعي المنحة مسؤوالً عن واإلقليميةوبالنسبة للمنح الصغيرة العالمية 

 على علم –العام ومكتب المستشار شعبة المراقب والخدمات المالية  ال سيما – ضمان أن الشُعب األخرى

 .ا ونفاذهيةبتوقيع االتفاق

  القانونيةالجوانب  – باء

وعندما . لمشروعاالمنح على أساس خطة عمل وميزانية صروفات  تتم جميع .خطة العمل والميزانية -67

ستخدام خطة عمل وميزانية واحدة لتغطية جميع  شهراً أو أقل، يمكن ا18تكون فترة تنفيذ المشروع 

 شهراً، يتطلب األمر 18؛ وعندما تكون فترة تنفيذ المشروع أكثر من نفقاتاألنشطة وما يرتبط بها من 

وبالنسبة إلى المنح الكبيرة، تقدم الجهة المتلقية خطة العمل والميزانية . خطط عمل وميزانيات سنوية

؛ وبالنسبة إلى المنح الصغيرة، فإن وثيقة التصميم وما يرتبط بها من الصرفالسنوية كشرط مسبق قبل 

 أو خطة العمل والميزانية السنويتان األوليان –تكاليف تستخدم بمثابة خطة العمل والميزانية الجداول 

 ).15انظر النموذج في المرفق (

توريد لدى الجهة المتلقية للمنحة،  تتبع إجراءات التوريد في المشاريع الممولة بالمنح إجراءات ال.التوريد -68

إجراءات ) أ: (والتي يطلب منها أن تقدم إلى الصندوق، كجزء من متطلبات تصميم المنحة، ما يلي
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التوريد الخاصة بها أو بيان تتعهد فيه بأنها سوف تعتمد المبادئ التوجيهية للتوريد في الصندوق أو 

وخطة . وخطة التوريد من أجل المشروع أو النشاط) ب(إجراءات أخرى تكون مقبولة لدى الصندوق؛ 

 التي تنطبق على اتفاقية المنح الصغيرة العامة للصندوقالشروط  من )12 (1-6التوريد محددة في الفقرة 

، وهي مطلوبة عندما يتجاوز مبلغ التوريد 16، وثمة نموذج لخطة التوريد مبين في المرفق في الصندوق

 . دوالر أمريكي200 000المزمع في إطار المشروع 

للمشاريع الممولة بالمنح إلى أساس عوامل من قبيل القدرة الصروفات  يستند جدول .الصرف من المنحة -69

الصروفات ثانياً، تتوقف . النفقاتعلى اإلدارة المالية لدى المؤسسة الطالبة وفترة تنفيذ المشروع وجدول 

 75من جانب الجهة المتلقية للمنحة لما ال يقل عن  كشوفات النفقاتالالحقة في إطار المنحة على تقديم 

وتوفر هذه ).  المنحةية في اتفاق4الجدول في لكشوفات النفقات ثمة نموذج (السحب السابق في المائة من 

إزاء فئات اإلنفاق المرخص بها، التي تقوم عادة على أساس هيكل المحاسبة النفقات البيانات تفاصيل 

مسؤولة عن شعبة المراقب والخدمات المالية وتكون . جهة المتلقية للمنحةومخطط الحسابات لدى ال

صرف ؛ ويوافق راعي المنحة على آخر الصرفقبل تجهيز وكشوف النفقات السحب طلبات استعراض 

 .للتأكد من أن جميع المتطلبات التقنية المعلقة قد روعيت

اعدة عامة، أن تتقدم جميع المنظمات التي  يتطلب الصندوق، كق.متطلبات المراجعة الخارجية للحسابات -70

رأي ) ب(بياناتها المالية المراجعة؛ ) أ: (تلقت منحاً في غضون ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية

لالطالع على نموذج لرسالة رأي (بشأن المنحة المتلقاة كشوفات النفقات المراجع الخارجي في 

وفي بعض البلدان، ليس هنالك ).  المنحةية ب من اتفاق-4 و أ-4 المرفقو أ -5المراجعة، انظر الجدول 

من اشتراط قانوني بالنسبة لمنظمات دون حجم معين ألن تخضع حساباتها للمراجعة الخارجية؛ ولكن هذا 

 .ال يؤثر على اشتراط المراجعة لدى الصندوق

 المراجع الخارجي بشأن  دوالر أمريكي أو أقل، ال يشترط الصندوق رأي200 000إذا كان مبلغ المنحة  -71

، ولكنه يشترط بدالً من ذلك تقديم بيان سنوي بالمسؤولية عن المنحة من جانب رئيس كشوفات اإلنفاق

وفي هذه الحالة، ينبغي أن يكون مجموع المصروفات المتصلة . الدائرة المالية لدى المنظمة المتلقية

المالية المراجعة أو قابالً للتوفيق مع األرقام وائم القبمنحة الصندوق للسنة المالية إما مدرجاً بعينه في 

 شهراً 18فإذا كانت فترة التنفيذ للنشاط أو المشروع الممول بالمنحة . المالية المراجعةالقوائم المدرجة في 

أو أقل، عندئذ ال يشترط الصندوق سوى رأي مراجعة واحد يشمل كامل الفترة؛ وإذا كانت الفترة تتجاوز 

ويمكن إدراج تكلفة عملية المراجعة في تكاليف الدعم . عندئذ يجب تقديم رأي المراجعة سنوياً شهراً، 18

 .البرنامجي التي تدفع من مبلغ المنحة

 اإلشراف – جيم

إذ يشترط أن .  على المشاريعلإلشرافة، بوضع اشتراطات دنيا معدلتعهد الصندوق، بموجب السياسة ال -72

كبيرة كانت أم صغيرة، عالمية أم إقليمية أم (إطار برنامج المنح تخضع جميع المشاريع الممولة في 

التي تتجاوز فترة تنفيذها سنة واحدة، لبعثة إشرافية واحدة على األقل في عين المكان في كل ) قطرية

غالباً ما تضاف إلى (أن تكون محدودة زمنياً ) أ: (وعلى صعيد الواقع، من الممكن لبعثة اإلشراف. سنة
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أال تشمل جميع البلدان التي يشملها مشروع ) ب(؛ )ات القطرية األخرى ألحد موظفي الصندوقالمسؤولي

 ويتم اإلشراف على المنح القطرية المتصلة بمشاريع استثمارية أكبر كجزء من عملية 19.إقليمي أو عالمي

 . اإلشراف المعتادة بالنسبة لهذه المشاريع

حة، ومع ذلك يمكن تفويض هذه المسؤولية عند االقتضاء يكون اإلشراف عادة من مسؤولية راعي المن -73

في البلد أو البلدان المعنية، أو أي القطري الصندوق مكتب إلى مدير البرنامج القطري، أو إلى موظفي 

وسوف تحدد ترتيبات اإلشراف الخاصة بكل مشروع بصورة إجمالية . موظف آخر لديه الخبرة المناسبة

ولكن . ة على المستوى القطري وبمزيد من التفصيل في وثيقة تصميم المنحةفي خطة العمل االستراتيجي

 :اإلشراف يرمي، بالنسبة لكل مشاريع المنح، إلى تحقيق ما يلي

 ضمان أن المشروع يتجه نحو النتائج المرجوة؛ •

 دعم التغلب على التحديات المعروفة؛ •

 برنامج التعلم في المشروع؛متابعة  •

 .معقولةكونها تحقق من الية والتكاليف، وض التقارير المالاستعرا •

وسوف يركز تقرير اإلشراف الذي يجري إعداده بعد كل بعثة على تقدم التنفيذ ويحدد برنامج التعلم  -74

 ومن شأن التقرير عن وضع المنحة، الذي يتم إعداده من أجل جميع المنح الكبيرة 20.المرتبط بالمشروع

 . اإلشراف، أن يعكس استنتاجات بعثة)17 المرفق(

بدعم جهود اإلشراف على المشروع، معيراً شعبة المراقب والخدمات المالية ويقوم موظف المنح في  -75

شعبة المراقب والخدمات وهنا يجوز ل: ويستخدم نهج المراجعة بالعينة.  خاصاً لإلشراف المالياهتماما

متلقية أن تقدم كل الوثائق  من الجهة اليطلبوا أن – وكذلك لموظفين آخرين في الصندوق –المالية 

 .المتصلة بأي بند من بنود التكاليف أو اإلنفاق

 التعديالت والتغييرات – دال

 : المنحة، بما في ذلك مسألة التمديدات، على النحو التالييةيتم تناول التعديالت والتغييرات في اتفاق -76

يزانية المشروع ة أو مـ وتاريخ إغالق المنح21ال المشروعـالتغييرات في تاريخ استكم  )أ (

  22):2 الجدول(

 اًتتقدم الجهة المتلقية بطلب قبل وقت كاف من الموعد المحدد إلى راعي المنحة مشفوع )1(

  بمسوغات الطلب؛

                                                      
يتم اإلشراف على الكيانات التي يستضيفها الصندوق من خالل قنوات التسلسل االعتيادية في الصندوق، ومن ثم ال تخضع ألحكام   19

  .هذا القسم
م مشروع استثماري أكبر، يجري إعداد تقرير إشراف واحد للمشروع األكبر يشمل أي قضايا عندما تستخدم منحة قطرية لدع  20

  .متصلة ببرنامج التعلم بشأن المنحة
  . ال يجوز بأي حال من األحوال تمديد موعد استكمال المشروع إذا كان قد انقضى فعالً 21
  .المبلغ األصلي ال يجوز بأي حال من األحوال زيادة ميزانية المشروع عن مجموع  22
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يقوم راعي المنحة بإعداد مشروع خطاب التعديل مع مذكرة تمهيدية تدعم طلب الجهة  )2(

  المتلقية إلى مدير الشعبة المسؤول؛

  على مسودة الخطاب والمذكرة؛ب والخدمات المالية شعبة المراقتُلتمس موافقة  )3(

  والمذكرة الموافق عليهما إلى مدير الشعبة للتوقيع؛) في نسختين(يقدم الخطاب  )4(

  يرسل راعي المنحة الخطاب الموقع إلى الجهة المتلقية لتوقيعه، ويطلب إعادة نسخة منه؛ )5(

 الطرفين إلى الراعي يقوم مركز موارد المعلومات بتوزيع نسخ من الخطاب الموقع من )6(

  .وإلى شعبة المراقب والخدمات المالية

، إلى جانب )8الفقرة (إضافة أحكام خاصة /أو تعديل) وصف المشروع (1الجدول التغييرات في   )ب (

 تعالج هذه التغييرات بنفس :8-1، الفقرة 1الجدول  في ةتنفيذ مذكورية تغييرات في أي اتفاق

  .بعد موافقة شعبة المراقب والخدمات الماليةالعام تشار األسلوب، رهناً بموافقة مكتب المس

يمكن الشروع في تعليق أو ): 10-6الفقرة (أو اإلنهاء )  من األحكام العامة9-6الفقرة (التعليق   )ج (

فإذا شرع في التعليق . إنهاء المنحة من جانب راعي المنحة أو شعبة المراقب والخدمات المالية

إعداد مشروع خطاب ومذكرة تمهيدية، يتم العام كتب المستشار راعي المنحة، فإنه يطلب من م

ثم يرسالن إلى مدير الشعبة المسؤول للتوقيع شعبة المراقب والخدمات المالية الموافقة عليهما من 

وإذا شرعت فيه شعبة المراقب والخدمات المالية، فإن هذه الشعبة . واإلحالة إلى الجهة المتلقية

أن يقوم بإعداد مشروع خطاب ومذكرة تمهيدية، يتم الموافقة العام ر تطلب من مكتب المستشا

 .عليهما من راعي المنحة ثم يرسالن إلى مدير الشعبة للتوقيع واإلحالة إلى الجهة المتلقية

ويقتصر عدد تمديدات المنح على تمديدين كحد أقصى، سنة واحدة لكل تمديد، في حالة المنح الكبيرة،  -77

وأي أموال لم تستهلك أثناء هذه المدة تعاد تلقائياً إلى . سنة واحدة للمنح الصغيرةوعلى تمديد واحد، 

 ويحتاج األمر إلى موافقة رئيس الدائرة لتعطيل مفعول 23).ة المنحة المعيارييةوفقاً لشرط اتفاق(الصندوق 

 .هذا الحكم

 االستكمال واإلغالق – هاء

الجهة المتلقية للمنحة إلى الصندوق تقريراً نهائياً في غضون ستة أشهر قبل استكمال المشروع، تقدم  -78

لمجموع مبلغ المنحة وتقريراً عن استكمال المنحة يفي، من حيث النطاق كشف نفقات نهائي يتألف من 

 ). 83انظر الفقرة (والتفصيل، بما يطلبه الصندوق على نحو معقول 

وحرصاً على اإلغالق في التوقيت المناسب، . يهتغلق المنحة حالما يقدم التقرير النهائي وتتم الموافقة عل -79

برصد وضع المنح في الحافظة وتعمد دورياً إلى اإلشارة إلى المنح شعبة المراقب والخدمات المالية تقوم 

وعندئذ تصبح مسؤولية راعي المنحة أن . التي بلغت موعد استكمالها ولم تغلق بعد، واألسباب وراء ذلك

 . الجهة المتلقية ويستعجل االمتثال لها لتمكين إغالق المنحةيتابع المسائل المعلقة مع

                                                      
وللمشاريع الممولة بمنح صغيرة ) ثالثة زائدًا أثنين( وهذا يعني فترة تنفيذ قصوى للمشاريع الممولة بمنح آبيرة مدتها خمس سنوات  23

  ).اثنتان زائدًا واحدة(فترة ثالث سنوات 
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التي يزمع أن يكون لها ) عدا المنح المقدمة إلى كيانات يستضيفها الصندوق(وبالنسبة إلى كل المنح  -80

التقدير ومن شأن عملية .  أو طرف ثالث24مرحلة الحقة، ال بد من تقييم للمنحة يقوم به الصندوق

إليه تحديد مجاالت األثر وعزوها وإبراز الدروس المستخلصة وكيفية تطبيقها في والتقرير الذي تفضي 

 :وينبغي لعمليات التقييم هذه أن تشمل ما يلي. المرحلة الالحقة وكيف رسمت اتجاه هذه المرحلة

  أهداف المرحلة السابقة؛إنجاز أدلة عن   )أ (

  مسوغات وقيمة مواصلة االستثمار؛  )ب (

  ؛)أو تفسير لعدم وجودها (وصف واضح الستراتيجية الخروج  )ج (

  . المنحةيةفي اتفاقالقانونية االمتثال لجميع االلتزامات   )د (

  التعلم والمعرفة – سادسا

 الرصد والتقييم – ألف

ولذا فإن . نظراً ألهمية التعلم لبرنامج المنح، يعتبر النظام الفعال للرصد والتقييم نقطة انطالق حرجة -81

وينبغي أن يكون له هدف إنمائي . بداية في نظام الرصد والتقييم للمشروع هو نقطة ال25اإلطار المنطقي

 ة وقابلةمحددأي  (SMART، وما ال يقل عن ثالثة مؤشرات ةمعدلالالمنح مرتبط بمخرجات سياسة 

وينبغي إدراج كل من ترتيبات ومسؤوليات الرصد ).  المدةة صلة ومحددوذات اللقياس ويمكن تحقيقه

ي ذاته، في وثيقة تصميم المنحة، كما ينبغي أن تكون كفايتها واحدة من العناصر والتقييم، واإلطار المنطق

 .تعزيز الجودة على مستوى الشعبةمجموعة ستعرضها تالرئيسية التي 

 اإلبالغ  – باء

 يشترط من الجهات المتلقية، بالنسبة لجميع المشاريع الممولة .اإلبالغ من جانب الجهة المتلقية للمنحة -82

ي تتجاوز فترة تنفيذها سنة واحدة، أن تقدم تقريراً مرحلياً سنوياً عن التقدم المحرز عمالً بالمنح الت

 إلعداد التقارير المرحلية عن تفصيلي جدول محتويات 18 المرفق وفي 26. المنحةية في اتفاق6بالجدول 

 :وينبغي للتقارير المرحلية السنوية أن تشمل ما يلي. المنح

األنشطة المضطلع بها إزاء األنشطة المخطط لها في خطة العمل أن توفر المعلومات عن  •

 االستراتيجية على مستوى الشعبة، والمخرجات المحققة إزاء األهداف؛

أن تبرز المنجزات ومواطن القصور الرئيسية، بما في ذلك من حيث المعرفة والتعلم،  •

 والروابط المنشأة مع مبادرات ومشاريع أخرى؛

 والخطوات العالجية المتخذة والمتابعة المطلوبة، مع تمت مواجهتهاتي أن تصف المشكالت ال •

 اإلشارة إلى الموظفين المسؤولين؛

                                                      
  . المنحة أن يدير عملية التقييم ال يضطلع مكتب التقييم في الصندوق بعمليات تقييم فرادى المنح، ومن مسؤولية راعي 24
  . اإلطار المنطقي اشتراط مطلوب للمشاريع الممولة بالمنح الكبيرة، ويوصى به من أجل األنشطة الممولة بالمنح الصغيرة 25
  . للكيانات التي يستضيفها الصندوق عمليات إبالغ منفصلة، ولذا فهي غير مشمولة بأحكام هذا القسم 26



  EB 2011/102/R.28  

23 

أن تبلغ عن المعلومات والوثائق المتاحة، إن وجدت، عن األثر الملموس على المستفيدين  •

 .والمجموعات المستهدفة، فيما يتعلق بأهداف المنحة والغاية منها

المنحة النهائي الذي يشتمل على إنجاز ع، تقدم الجهة المتلقية للمنحة تقرير حالما يكتمل المشرو -83

استعراض شامل لكيفية استخدام موارد المنحة، بما في ذلك فهم نتائج المخرجات، وفي حدود اإلمكان 

 ويركز. المنحةلحصيلة  وسوف يشمل التقرير أيضاً استعراضاً وتقييماً لإلدارة المالية 27.تقدير اآلثار

ويشتمل على كل من قياسات . المشروع من حيث الهدف والمخرجاتإنجازات المنحة على إنجاز تقرير 

النتائج الكمية والنوعية على السواء، ويحدد بوضوح االبتكارات التي اختبرت في إطار المنحة والتي 

مقترح لهذا وثمة نسق . ، ويسلط الضوء على الدروس المستخلصةنطاقهاع ييجري تقييم إمكانية توس

المنح، حال إنجاز وتقوم أمانة المنح في الصندوق باستعراض جميع تقارير . 19 المرفقالتقرير في 

ر عددية ألثتصنيفات ضمان الجودة، وتُحتسب بالنسبة للمشاريع االستثمارية مجموعة استالمها، نيابة عن 

  28.عورالمش

اإلجمالي، يقدم ملخص للنتائج المحققة اإلنجاز تقرير بالنسبة إلى المنح العالمية واإلقليمية، وعالوة على  -84

اإلنجاز وينبغي حفظ جميع التقارير المرحلية وتقارير . في كل بلد من البلدان التي نُفّذ فيها المشروع

 .كذاكرة مؤسسية في مركز موارد المعلومات

ارير وضع المنح  يكون راعي المنحة، ضمن الصندوق، مسؤوالً عن إعداد تق.اإلبالغ ضمن الصندوق -85

 ويتعين إعداد 29.بالنسبة لجميع المنح الكبيرة التي لها أنشطة جارية أثناء فترة االستعراض) 17 المرفق(

حزيران، لتمكين المقارنة واإلدراج في خطة العمل /تموز إلى يونيو/هذه التقارير سنوياً، للفترة من يوليو

امج درجات األداء ويبين بوضوح المالمح االيجابية ويشمل اإلبالغ عن كل برن. االستراتيجية لكل شعبة

 .وثمة قسم خاص بالتعلم وإدارة المعارف في التقرير عن وضع المنح. ومشكالت التنفيذ على السواء

ويجري على مستوى الشعبة تحليل التقارير عن وضع المنح، إلى جانب المعلومات األخرى المستخلصة  -86

وبالنسبة إلى دائرة إدارة . وغيرهااإلنجاز المرحلية وتقارير من نظام القروض والمنح والتقارير 

لى المنح في استعراض الحافظة على مستوى الشعبة، مما يساعد عوإنجازات البرامج، ينبغي إدراج تقدم 

 القروض والمنح من حيث األثر والدروس المستخلصة وضمان الجودة الرصد والتقييم الذاتي لحوافظ

وبالنسبة لجميع الشُعب، تمثل تقارير ). اً مكرساً للمنح للتأكد من كفاية معالجتهاوهي تشمل قسماً خاص(

 .وضع المنح مدخالً هاماً في خطط العمل االستراتيجية للسنة التالية

. وعلى المستوى المؤسسي، توفر المؤشرات الواردة في الملحق األساس لرصد تنفيذ سياسة المنح -87

) أ: (دارة الصندوق ملزمة بإبالغ المجلس التنفيذي على ثالثة مستوياتة، فإن إمعدلوبموجب السياسة ال

ضمان جودة مجموعة عدها تنيسان، من خالل خطة العمل االستراتيجية المؤسسية التي /في دورة أبريل

المنح، حيث تشير إلى االتجاهات االستراتيجية للبرمجة واالستخدام المقترح لموارد المنح أثناء السنة 

                                                      
  .البرامج/ المشروع المنح القطرية التي تشكل جزءاً من تمويل المشاريعإنجازر  سوف تندرج في تقري 27
  .  ما زال من المنتظر وضع مصفوفة مبسطة لعملية التقييم هذه 28
ل وينبغي لها أن تشم.  يجب استكمال التقارير السنوية لوضع المنح بالنسبة لجميع المنح الكبيرة، مهما كانت وحدة أو شعبة المنشأ لها 29

  .حزيران تيسيراً إلمكانية المقارنة واإلدراج في خطة العمل االستراتيجية لكل شعبة/تموز إلى يونيو/الفترة يوليو
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ومن خالل ) ب(، إلى جانب قائمة بجميع المنح التي تمت الموافقة عليها أثناء السنة السابقة؛ المقبلة

في كل دورة للمجلس التنفيذي، حيث تقدم لمحة عامة عن جميع المنح التي تمت إعالمية مذكرات 

وفي دورة ) ج (30 المدة أثناء الفترة التي تسبق تلك الدورة مباشرة؛انقضاءالموافقة عليها بموجب إجراء 

كانون األول، في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، حيث تبلغ سنوياً عن حافظة المنح، باستخدام /ديسمبر

البيانات من مؤشرات الرصد وباالستناد إلى دراسات الحاالت اإلفرادية لتحديد الدروس المستخلصة 

سؤولة عن توفير هذه المدخالت في وستكون أمانة المنح م. والفرص المتاحة لمواصلة توسيع النطاق

 .تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

وعالوة على ذلك، وأثناء الربع األول من كل سنة، ستقوم أمانة المنح بإعداد تقرير يتضمن ملخصات ال  -88

. يتجاوز كل منها صفحة واحدة عن جميع المنح القائمة بذاتها والتي تمت الموافقة عليها في السنة السابقة

. وفي موقع أمانة المنح على الشبكة الخارجيةالداخلية شبكة الصندوق على وسوف تنشر هذه الملخصات 

األهداف والمنطقة /راعي المنحة وفترة التنفيذ والغاية(وإضافة إلى المعلومات األساسية عن كل منحة 

 العمليات أو ملف نظام ، سوف يتاح أيضاً الرابط إلى مكتبة)المستهدفة والمفردات الرئيسية، وغير ذلك

 المنحة والرسائل والتقارير يةاتفاق(أساسية إدارة المخاطر المؤسسية، مع ما يتصل بذلك من معلومات 

 ).المرحلية

 المعرفةالتعلم وإدارة  – جيم

مكانة مرموقة في برنامج العمل المؤسسي للصندوق كما يحظيان باألولوية المعرفة يحتل التعلم وإدارة  -89

فالمشاريع واألنشطة الممولة بالمنح توفر للصندوق فرصاً . 2015-2011 االستراتيجي للفترة في اإلطار

لمنح تضع في محور لة معدلوالسياسة ال. فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفيةالمعرفة هائلة للتعلم وإدارة 

اب المصلحة في اهتمام برنامج المنح الهدف الذي يصبو إليه الصندوق وشركاؤه وغيرهم من أصح

أو المبتكرة أو /والفهم لما يشكل النُهج والتكنولوجيات الناجحة والمعرفة التنمية الريفية، وهو تحسين 

وينبغي أن يتجسد هذا . السياسات والمؤسسات التمكينية التي تنهض بمصالح فقراء الريف نساًء ورجاالً

 .الهدف طوال دورة مشروع المنحة

 تصميم مشروع المنح، أن تشتمل جميع المقترحات على خطة للتعلم وإدارة ومن المتوخى، في مرحلة -90

ق واألدوات والنُهج التي يتعين اعتمادها ا طوال فترة المشروع، وعلى الطريتعين اتباعهالمعرفة 

. وسوف يتطلب ذلك وضع ترتيبات واقعية للرصد والتقييم. للنهوض بالتعلم والستقاء المعارف وتقاسمها

 . ل ذلك أيضاً على خطة لإلشراف على أنشطة المشروعكما يشتم

ضمان الجودة لجميع مقترحات المنح صراحة على هدف التعلم وإدارة /وسوف تركز عملية تعزيز -91

وسوف تستعرض ما إذا كانت مخرجات وحصائل التعلم . المعارف الذي يقترح إدراجه في المشروع

 بوضوح أم ال؛ وما إذا كانت سوف تتاح الموارد لهذه وإدارة المعارف وما يتصل بها من أنشطة قد حدد

المخرجات والحصائل؛ وما إذا كانت قد حددت صراحة آليات للتعلم وتقاسم المعارف وتعميمها أثناء 

وفي حال المشاريع اإلقليمية التي تنطوي على أنشطة قطرية ال تنشأ في الشعبة . التنفيذ وعند االستكمال

                                                      
  ."البرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة/المنح والمشاريع " 30
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تطلب بلوغ أهداف التعلم وإدارة المعارف دون شك التعاون والترابط الملموس بين اإلقليمية ذاتها، سوف ي

 . الشعبة المنشأ والشعبة اإلقليمية

وقد تكون هذه . وحيثما أمكن، ينبغي للمشاريع الممولة بالمنح أن تدعم أحداث التعلم وتقاسم المعارف -92

وفر فرصاً لعقد حلقات دراسية على شبكة األحداث اجتماعات وجهاً لوجه، ولكن التكنولوجيا الجديدة ت

أو مؤتمرات فيديوية بحيث تمتد لتصل إلى البرامج التي يمولها الصندوق في البلدان وإلى اإلنترنت 

ويتعين على الجهات المتلقية للمنح ورعاة هذه المنح التخطيط لهذه األحداث ضمن . الموظفين في المقر

 .اإلنجازرف والتعلم في االتجاهين، أثناء التنفيذ وعند نطاق المشروع، للحرص على تقاسم المعا

إدارة وفرق وفي مجال تقاسم المعارف والتعلم على المستوى القطري، يتسم دور الموظفين القطريين  -93

ويتعين على راعي المنحة والجهة المتلقية لها . البرامج القطرية بأهمية أساسيةومدراء البرامج القطرية 

 مثالً، للتحقق االنطالقاب المصلحة هؤالء في وقت مبكر، في أثناء حلقة عمل التماس مشاركة أصح

ؤدي فريق إدارة البرامج القطرية دوراً حاسم األهمية تو. معهم من مطالبهم فيما يتعلق بمخرجات المنحة

 لتحسين تطوير المنحة ومشروع القرض، وعلى نحو متزايدالمعرفة في استعراض األقران وكآلية لتقاسم 

 .تنفيذ المشروع

وفي أثناء مرحلة التنفيذ، توفر التقارير المرحلية عن المنحة وبعثات اإلشراف فرصاً هامة للجهة المتلقية  -94

. للمنحة لتوثيق التقدم المحرز بشأن التعلم والمعارف وتقاسمها مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الصندوق

ر معينة من جانب مدير منحة الصندوق وفي معرض اإلشراف على المشروع، ينبغي اتخاذ تدابي

وينبغي أن يتضمن . الستخالص الدروس من بعثات اإلشراف وتضمين فحواها في تقارير اإلشراف

وسوف .  المنحة تقييماً للمخرجات التي تولدت عن التعلم والمعارف وتقاسم هذه المخرجاتاكتمالتقرير 

ارف التي تنطوي على إمكانية توسيع النطاق لتشمل يبين التقرير أيضاً كيف تم أو سوف يتم تعميم المع

 . البرامج القطرية

ومن الممكن دعم تجميع المعارف وتقاسم مخرجات برامج المنح الكبيرة وتعميمها بواسطة مذكرات تعلم  -95

 شعبة السياسات والمشورة التقنيةوسوف تستخدم . المنحةإنجاز تقدم كجزء من تقرير ) 20 المرفق(

، إلدخال تكنولوجيات جديدة المعرفةة التقنية، إلى جانب األدوات األخرى في إدارة مذكرات المشور

مناصرة للفقراء في إطار مجتمع إنمائي أوسع في شكل مشورة ممارسة فضلى بما يتفق مع مجموعة 

معينة من العوامل االجتماعية االقتصادية والموارد الطبيعية وعوامل السياسة والعوامل المؤسسية 

ومن بوابة اإلنترنت وسوف يجري تطوير أداة التعميم هذه كجزء من موقع الصندوق على شبكة . يئيةوالب

 . الفقر الريفي

وبإمكان مركز موارد المعلومات ومنصة أمانة المنح على اإلنترنت ومكتبات العمليات ووسائط اإلعالم  -96

ين إدارة المعلومات واالتصاالت االجتماعية وعمليات اإلبالغ أن تؤدي دوراً هاماً في النهوض بتحس

كما ينبغي أيضاً تعزيز الروابط مع الشبكات اإلقليمية والشبكات . وتقاسم المعارف وتبادلها بين الزمالء

  .المواضيعية وبوابة الفقر الريفي
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  مؤشرات رصد تنفيذ سياسة المنح وإجراءاتها

 االفتراضات/الغرض المؤشر الفئة

دد مشاريع االستثمار التي تتبع نُهج أو تكنولوجيات تم اختبارها ع  1-1
 باستخدام تمويل المنح

 إشارة صريحة إلى المنح المطلوبة

العمليات المؤسسية التي تبني على نتائج المنح أو /عدد األنشطة  2-1
  الدروس المستخلصة منها

  

 توسيع النطاق واألثر

اً جداً عند عدد المنح التي يعتبر أن لها أثراً مرضياً أو مرضي  3-1
  اإلنجاز

 استعراض تقارير اكتمال المنح وعمليات التقييم

 :عدد وقيمة المنح الموافق عليها والتي  2-1
 تنهض باألنشطة والتكنولوجيات والنُهج االبتكارية  2-1-1
 واستقطاب التأييد وحوار السياساتتبني الوعي   2-1-2
 تعزز قدرات المؤسسات الشريكة  2-1-3

 طبق أكثر من فئة على منحة معينةقد ين
 ضمان االمتثال للسياسة

 التركيز

من المحتمل توسيع نطاق النُهج التي تحقق نتيجة   المنح في مجاالت التركيز ذات الصلةإنجاز نتائج   2-2
  عالية

 :عدد وقيمة المنح بحسب نوع المؤسسة المتلقية، بما فيها  3-1
 منظمات المزارعين  3-1-1
 المنظمات غير الحكومية  3-1-2
 منظمات المجتمع المدني  3-1-3
 الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الجماعةمؤسسات   3-1-4
 كيانات القطاع الخاص  3-1-5

 الجهات المتلقية  شراكات متنوعة وفعالةإرساء 

  ضمان االمتثال  مراعاة العناية الواجبة بالنسبة لجميع الجهات المتلقية  3-2
 تعلم الدروس وإدارة

   وتعميم المعلوماتالمعرفة
 عدد مذكرات التعلم التي وضعت  4-1
عدد مذكرات المشورة التقنية التي عممت على المؤسسات الشريكة  4-2
 استكمال تقارير أمانة المنح سنوياً لجميع المنح الكبيرة  4-3
االضطالع باالستعراض السنوي لحافظة المنح في جميع الشُعب   4-4

 يرهاالتي لديها منح تد

 يتعين توثيق الدروس جيداً وإتاحة التقارير
دائرة إدارة البرامج مندرجة فعالً، يتعين على 

 الشُعب األخرى االمتثال

 الفترة ما بين الموافقة والدخول في حيز النفاذ  5-1
 منح كبيرة  5-1-1
 منح صغيرة  5-1-2

 2009تخفيض من خط األساس في عام 
 = كبيرة  •
 = صغيرة  •

المغلقة، بحسب النافذة /عدد وقيمة المنح العاطلة عن األداء الملغاة  5-2
  والحجم ونوع المؤسسة

  استعراض منهجي لحافظة المنح

 :عدد وقيمة المنح في الحافظة الراهنة، بحسب  5-3
 النافذة  5-3-1
 الحجم  5-3-2
  نوع المؤسسة  5-3-3

  حجم الحافظة الذي يمكن التحكم به

  )المنح الكبيرة(على األقل مرة في السنة   ت اإلشراف المضطلع بهاعدد عمليا  5-4

 )المنح الكبيرة(تقديم التقارير في حينها   5-5
 خطة العمل والميزانية السنويتان  5-5-1
 المراجعة  5-5-2
 التقدم  5-5-3
  اإلنجاز  5-5-4

  جباريإ

   التنفيذتخفيض عدد ومتوسط فترات  عدد التمديدات بحسب النوع والمؤسسة  5-6

 :المبلغ المصروف سنوياً، بحسب  5-7
 النافذة  5-7-1
  الحجم  5-7-2

  الصرف كنسبة مئوية من مجموع الصروفات

  استجابة الصندوق في حينها  نوع المؤسسة  5-7-3

 إدارة المنح

    ) المنح الكبيرة فقط(الفترة ما بين تسلم طلب السحب والصرف   5-8
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  الموافق عليها/لشعبة المقدمةعدد خطط العمل االستراتيجية ل  6-1
عدد المنح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للموافقة بموجب إجراء   6-2

  )سنوياً( المدة طوال السنة انقضاء
 تخفيض الترزيم، تحسين توقيت الموافقة

الفترة ما بين الموافقة على مذكرة المفاهيم والموافقة النهائية على   6-3
  المنحة

ية الموافقة على المنح، تخفيض تحسين كفاءة عمل
  عدد المعامالت

 )سنوياً(المنح الصغيرة   6-3-1
  )سنوياً(المنح الكبيرة   6-3-2

  

   في المائة من المنح الكبيرة كحد أدنى80  )سنوياً(قيمة المنح الموافق عليها بحسب الحجم   6-4

 العملية

 مجموعةالمرفوضة من جانب /قيمة وعدد المنح الموافق عليها  6-5
  )سنوياً(ان الجودة، بحسب الشعبة المنشأ ضم

ينعكس في خطط العمل االستراتيجية على مستوى 
  الشعبة الحقاً
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Attachment 1: Divisional strategic workplan —  
Table of contents 

 
Section Heading Contents Pages 

I Review of progress • Current divisional strategic priorities / themes to date 

• Overview of progress for the year by theme, under 
ongoing and completed projects  

• Performance of grant recipients 

• Supervision and knowledge management performance  

• Scaling up and/or linkages with investment portfolio 

2 

II Emerging lessons  • Learning and/or capacity-building for the division  

• Changes in approach and practices 

1 

III Strategic objectives 
of the current plan 

• Strategic priorities/themes and adjustments to existing 
priorities 

• Contribution to objectives and outputs of the grant 
policy  

• Contribution to corporate priorities and, where 
appropriate, links to country programmes 

 

IV Programme for the 
coming year 

• Overview of proposed programme for the coming year  

• Number of grant-financed projects to be developed in 
the forthcoming year and preliminary list  

• Total amount of grant resources sought, and balance 
between large and small grants 

2 

V Management and 
supervision 
arrangements 

• Project selection process and QE approach to be 
followed 

• Supervisory and divisional management practices  

• Arrangements for learning and knowledge management 

1 

Table 1 Summary workplan • Table headings: grant type, country, sponsor(s), 
recipient, title, objectives and indicators, amount(s). 

1 

Annex 1 Concept notes • One-page Concept Note for large grants, or 
single paragraph where not yet detailed. 

(see attachment 4) 
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Attachment 2: Divisional strategic workplan —  
Assessment criteria 

 
The following criteria will be used to assess divisional strategic workplans by the QA 
Group reviewers: 
 

• Progress and performance of grant portfolio over past year 

• Strategic coherence of DSWP and links to corporate priorities – in 
particular the grants policy, the strategic framework, relevant 
operational policies and corporate management results 

• For PMD, potential for replication/scaling up in the short-term future loan 
portfolio and/or linkages to the ongoing loan portfolio 

• Opportunities for pro-poor innovation 

• Potential to contribute to, and arrangements for, learning and knowledge 
management  

• Technical robustness and coherence of the complete package, including 
targeting/gender and selection of implementing partners 

• The number of grants proposed, the ratio between large and small 
grants, and the coherence and quality of individual grant proposals 
included in the strategy 

• QE, management and supervision arrangements 
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Attachment 3:  Corporate strategic workplan —  
Table of contents 
 
Section Heading Contents Pages 

I Review of 
progress • Current strategic priorities/themes to date  

• Overview of progress for the year, relative to the 
four outputs of the grant policy 

• Scaling up and/or linkages with investment 
portfolio 

• Performance of grant recipients 

2 

II Emerging lessons  
• Learning and/or capacity-building  

• New themes and/or adjustments to existing 
themes 

• Changes in approach and practices 

1 

III Strategic 
objectives of the 
current plan 

• Strategic priorities/themes and adjustments to 
existing priorities 

• Contribution to objectives and outputs of the grant 
policy  

• Contribution to corporate priorities and, where 
appropriate, links to country programmes 

 

IV Programme for 
the coming year • Overview of proposed corporate programme for 

the coming year  

• Number of grant-financed projects to be 
developed and preliminary list  

• Total value of grant programme and balance 
between large and small grants 

2 

V Management and 
supervision 
arrangements 

• Selection process and QE approach to be followed 

• Supervisory and divisional management practices  

1 

Annex 1 Approved grants • List of grants approved (large and small, plus 
private-sector) during the previous year 

 

Annex 2  DSWPs • Summary of DSWPs 
 

Annex 3 Concept notes • Summary of concept notes 
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Attachment 4: Grant concept note —  
Table of contents 

 

To be used for all grant concept notes: GR and CS, large and small grants 

 
Grant title  

Proposed recipient  

Grant sponsor(s)  

Proposed IFAD grant US$ 

Cofinancing US$ (and donor) 

Total programme cost US$ 

 

Duration   

Grant rationale (and target 
groups if applicable)  

 

Links to grant policy and 
DSWP, and to corporate 
priorities (SF, CMRs)31 

 

Grant goal, objectives and 
outcomes  

 

Main activities  
 
 
 

Implementation arrangements 
(including links to other IFAD 
interventions in the country, 
region – if relevant) 

 

Supervision and knowledge 
management 

 

 

                                                 
31 For CS grants, should read: links to grant policy, country programme and planned / ongoing projects 
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Attachment 5:  Grant design document:  
Suggested table of contents 
 
 Length 
 Large Small 
ACRONYMS   

I. BACKGROUND 1-2 paras 1 para 

II. RATIONALE: RELEVANCE AND LINKAGES 1 to 1½ 
pages 

½ page 

 A. Link to outputs of Grants Policy and corporate priorities 1-2 paras 1 para 
 B. Contribution to DSWP (for G/R grants) / Contribution to country 

programme and planned or ongoing projects (for CS grants) 
1-2 paras 1 para 

 C. Rationale for project, for grant financing and for selected implementing 
agency 

2-3 paras 1-2 paras 

III. THE PROPOSED PROJECT 3 to 3½ 
pages 

1 to 1 ½ 
pages 

 A. Strategy, Approach/Methodology 2-3 paras 1-2 paras 
 B. Target Group 2-3 paras 1-2 paras 
 C. Overall Goal and Objectives 2-3 paras 1-2 paras 
 D. Project Outcomes 3-4 paras 1-2 paras 
 E.  Project Activities 3-4 paras 1-2 paras 

IV. PROJECT IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS 2 to 2½ 
pages 

1 to 1½ 
pages 

 A. Implementing Organisation(s)  3-4 paras 1-2 paras 
 B. Project Management and Implementation Period 3-4 paras 1-2 paras 
 C. Monitoring, Evaluation and Reporting 3-4paras 1-2 paras 
 D. Indicative Workplan (including table showing timing of key activities) 2-3 paras 1-2 paras 

V. PROJECT COSTS AND FINANCING 1 to 1½ 
pages 

1 pages 

 A. Project Costs by Component/activity (text and table) 3-4 paras 1-2 paras 
 B. Project Financing, including table showing proposed by category of 

expenditure for IFAD and other financiers 
3-4 paras 1-2 paras 

VI. FINANCIAL GOVERNANCE 1½ to 2 
pages 

1 to 1½ 
pages 

 A. Procurement Procedures for Goods, Services and Human Resources 2-3 paras 1-2 paras 
 B. Financial Management System, including accounting specifications 3-4 paras 2-3 paras 
 C. Audit Arrangements 1-2 paras 1-2 paras 

VII. SUPERVISION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 1 page ½ page 

 A. Supervision Arrangements 2-3 paras 1-2 paras 
 B. Lesson Learning and Knowledge Management 2-3 paras 1-2 paras 

 11-13 
pages 

5 to 7 
pages 

ANNEXES   
1. Results-Based Logical Framework – max. 3 SMART outcome indicators    
2. Supporting Documentation to Grant Design Document (see attachment 6)   
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Attachment 6: Supporting documentation for  
grant design document 

 

1. Legal documentation, including evidence of legal status and capacity, registration 
and good standing, evidence of the authority of the person who will sign the agreement 
for the recipient. The recipient must demonstrate that it has been registered and that its 
registration is current (evidence of good standing no more than 90 days old), that it has 
the corporate capacity to enter into the Grant Agreement, accept the Grant and carry out 
the Project, and that the person signing the agreement has the necessary authorization. 
Different jurisdictions have different laws, so the actual documentation required may 
vary. As a rule, the recipient must be registered in an IFAD Member State. Legal 
documentation is not required for United Nations agencies or CGIAR institutions. 

2. Financial documentation, including the name/address of independent auditors, 
institutional audited financial statements and audit reports. Audit reports must be signed 
and dated on Auditor’s letterhead. For recipients that have not previously received an 
IFAD grant, two years’ audited financial statements and audit reports will be required. 
Otherwise, one year is sufficient. Financial documentation is not required for UN agencies 
or CGIAR institutions. For those recipients that have not been required to prepare audit 
reports, or whose audit reports have been qualified, the financial management 
questionnaire must be submitted (attachment 8). 

3. Recipient’s procurement procedures. If the recipient does not have its own 
procedures, a declaration that it will use IFAD’s Procurement Guidelines or other 
procedures acceptable to the Fund will suffice. 

4. Procurement Plan. The Procurement Plan, defined in paragraph 6.1(xii) of the 
IFAD General Provisions, should be prepared where goods and services worth more than 
US$ 200,000 are to be procured under the project (attachment 16). The Grant Sponsor 
should review the Procurement Plan to ensure, among other things, that the grant is not 
used to purchase equipment or other durable goods if it would be economically 
appropriate to lease the equipment instead and that such goods or equipment are 
suitable and required for the effective implementation of the project. 

5. Declaration by the recipient (email is acceptable) that it has read and accepted 
the Project Description and Project Budget. It is mandatory that the recipient has 
reviewed the Project Description and Project Budget before the Grant Package is 
submitted for Approval.  

6. Declaration by the recipient (email is acceptable) that it has read and accepted 
IFAD’s Standard Large/Small Grant Agreement. The model Grant Agreement is available 
on the IFAD website, and the Small Grant Agreement is shown in attachment 14. 
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Attachment 7: Eligibility and Due Diligence  
Checklist for recipients 

 
1. The recipient is: (check the appropriate box) 

 The government of a developing member state of IFAD 
 A non-profit, non-governmental organization in an IFAD member state 
 An intergovernmental organization with more than one IFAD member state as a member. 
         Private sector entity 
 Other 

(Governments and government agencies of developed Member States and non-Member States are 
not eligible. Non-profit, non-governmental organizations in non-Member States are eligible only if a 
specific waiver is granted by the President.) 

2.(A) If the recipient has previously received grant(s) from IFAD, has it provided all 
necessary progress reports and audited financial reports/statements? 

 Yes        No          n/a 

 If the answer is no, the recipient is not eligible. 

2(B) If the recipient has previously received grant(s) managed by your division, was its 
performance fully satisfactory? 

 Yes        No          n/a 

If the answer is no, please explain why the recipient should receive a new grant. 

 

3. Can the recipient provide audited financial statements for the two previous years? 

 Yes        No 

If the answer is no, describe special circumstances that justify giving the grant to this recipient and 
provide supporting documentation. 

4. Is IFAD the prime beneficiary of the grant? 

 Yes        No 

5. Will this grant support activities normally supported by other IFAD resources (i.e. 
IFARB)? 

 Yes        No 

6. Will this grant support activities that duplicate efforts being financed by other donors? 

 Yes        No 

If the answer to 4, 5 or 6 is yes, the grant does not comply with the IFAD Grant Policy. No waiver is 
possible. It is the responsibility of the grant sponsor to confirm the eligibility of the recipient and the 
conformity of the grant with all aspects of IFAD’s policies and procedures. If the grant sponsor 
requests a waiver of any policy or procedure which is subject to being waived, it must be set forth 
below. 

7. Deviation from IFAD policies and procedures List any aspects of the grant that do not 
comply with IFAD’s grant policy or procedures. 
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Attachment 8:  Financial management questionnaire 
 
The Financial management questionnaire (FMQ) should be used only in the following circumstances: 

• The recipient has not received funds from IFAD in the past or for a considerable length of 
time, and is not able to provide current audited financial statements acceptable to IFAD.32 

• The grant amount is significantly larger than the recipient normally manages. 
• There is a need to reconfirm the recipient’s financial integrity, including its financial 

management capacity, due to significant internal changes or involvement in dishonest 
activities. 

 
The FMQ contains questions designed to review the systems adopted by the recipient related to: a) 
budgeting, b) accounting, c) internal control, d) funds flow, e) financial reporting, and f) auditing 
arrangements. Based on the answers provided by the recipient, the grant sponsor and the grants 
officer will be able to assess the best way forward, including disbursement conditions, disbursement 
amounts, frequency of supervision, etc.   
 
Project:             
 
Self-assessment completed by:       Date:     
 
IFAD review/assessment completed by:         
Date:       
 
Note: If there is more than one implementing entity, a questionnaire should be completed for each one. 
 

Topic Yes No N/A Review* Remarks/ 
comments 

1.Implementing entity      

1.1  What is the legal status/registration of the 
entity? 

    

A.  
1.2 Has the entity implemented in the past projects 

financed by i) international financial institutions 
(IFIs), ii) United Nations agencies or iii) donors 
that are members of the OECD? If yes, please 
provide name and year. 

     

2. Funds flow      

2.1 In which bank will the grant account be opened?      
3. Staffing      

3.1  What is the organizational structure of the 
accounting department? Attach an organization 
chart. 

     

3.2 Is the project finance and accounts function 
staffed adequately? 

     

3.3  Is the finance and accounts staff adequately 
qualified and experienced? 

     

3.4  Indicate key positions not contracted yet, and 
the estimated date of appointment. 

     

3.5  Does the project have written position 
descriptions that clearly define duties, 
responsibilities, reporting lines and limits of 
authority for all officers, managers and staff?  

     

                                                 
32 An external assessment by an audit firm or an audit report will have to be provided prior to first disbursement.  
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Topic Yes No N/A Review* Remarks/ 
comments 

4. Accounting Policies and Procedures      

4.1  Does the entity have an accounting system that 
allows for the proper recording of project 
financial transactions, including the allocation of 
expenditures in accordance with the respective 
components, disbursement categories, and 
sources of funds? Will the project use the entity 
accounting system? 

     

Segregation of Duties      

4.2  Are the following functional responsibilities 
performed by different units or persons: (a) 
authorization to execute a transaction; (b) 
recording of the transaction; and (c) custody of 
assets involved in the transaction? 

     

4.3  Are the functions of ordering, receiving, 
accounting for, and paying for goods and 
services appropriately segregated? 

     

4.4  Are bank reconciliations prepared by staff other 
than those who make or approve payments? 

     

Budgeting System      

4.5  Do the budgets lay down physical and financial 
targets?  

     

4.6  Are actual expenditures compared to the budget 
with reasonable frequency, and explanations 
required for significant variations from the 
budget? 

     

4.7  Who is responsible for preparation and approval 
of budgets? 

     

Payments      

4.8  Do invoice processing procedures provide for: 
• Copies of purchase orders and receiving reports 

to be obtained directly from issuing 
departments? 

• Comparison of invoice quantities, prices, and 
terms, with those indicated on the purchase 
order and with records of goods actually 
received? 

• Comparison of invoice quantities with those 
indicated on the receiving reports? 

• Checking the accuracy of calculations? 

     

4.9  Are all invoices stamped PAID, dated, reviewed 
and approved, and clearly marked for account 
code assignment?  

     

Policies And Procedures      

4.10 What is the basis of accounting (e.g., cash, 
accrual)? 

    

B.  
4.11 What accounting standards are followed?      
4.12 Does the project have an adequate policies and 

procedures manual to guide activities and 
ensure staff accountability? 

     

Safeguard over Assets      

4.13 Is there a system of adequate safeguards to 
protect assets from fraud, waste, and abuse? 

     

4.14 Are there periodic physical inventories of fixed 
assets and stocks? 

     

4.15 Are assets sufficiently covered by insurance 
policies? 
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Topic Yes No N/A Review* Remarks/ 
comments 

Other      

4.16 Has the project advised employees, 
beneficiaries and other recipients to whom to 
report if they suspect fraud, waste or misuse of 
project resources or property? 

     

5. Internal audit      

5.1  Is there an internal audit department in the 
entity? 

     

5.2  What are the qualifications and experience of 
audit department staff?  

     

5.3  To whom does the internal auditor report?      
6. External audit      

6.1  Are the entity’s financial statements audited 
regularly by an independent auditor? Who is the 
auditor? 

     

6.2  Are there any delays in audit of the entity? 
When are the audit reports issued? 

     

6.3  Is the audit of the entity conducted according to 
the International Standards on Auditing? 

     

6.4  Have any major accountability issues been 
brought out in audit reports in the past three 
years? 

     

6.5  Is the project subject to any kind of audit by an 
independent governmental entity (e.g. the 
supreme audit institution) in addition to the 
external audit? 

     

7. Reporting and monitoring      

7.1  Are financial statements prepared for the entity? 
If so, in accordance with which accounting 
standards? 

    

C.  

7.2  What is the frequency of preparation of financial 
statements? Are the reports prepared in a timely 
fashion so as to be useful to management for 
decision making?  

     

7.4  Are financial management reports used by 
management? 

     

7.5  Do the financial reports compare actual 
expenditures with budgeted and programmed 
allocations? 

     

7.6  Are financial reports prepared directly by the 
automated accounting system or are they 
prepared by spreadsheets or some other 
means? 

     

8.Information systems      

8.1  Is the financial management system 
computerized? 

     

8.2  Can the system produce the necessary project 
financial reports? 

     

8.3  Are staff adequately trained to maintain the 
system? 

     

8.4  Do the management organization and 
processing system provide safeguards of 
confidentiality, integrity and availability of the 
data? 
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Attachment 9: Quality enhancement guidelines  
for grant design documents 

Grant proposal: ____________________________________________________ 

Submitted by: ________________________  

STRATEGIC AND DEVELOPMENT CRITERIA 

1. Strategic linkages. To what extent does the proposed project: 

a) support the objective and output(s) of the revised grant policy? 
b) support the achievement of corporate priorities, as reflected in the Strategic 

Framework and/or CMRs? 
c) support the divisional strategic workplan?33 

2. Where relevant, links to operations:  

a) Does the project support the country programme and/or planned or ongoing 
projects?34 

b) Has the project been endorsed by the regional division? 

3. Is there any substantive reason why the activities should not be financed by other 
sources (loan resources, administrative budget)? 

TECHNICAL CRITERIA 

4. Is the rationale convincing and are the approach and methodology appropriate? 

5. What is the probability of achieving the desired goal and outcomes, given the 
approach, timeframe and budget? 

6. Are the M&E arrangements effective and realistic, is the logframe coherent and 
realistic, and does it have measurable indicators? Does the logframe (or results 
matrix) accurately summarize the activities and are the indicators appropriate? 

VALUE FOR MONEY 

7. Is the budget appropriately related to the objectives and does it reflect an efficient 
cost structure? What proportion of total costs are made up by overheads and 
administrative costs? What is the level of own financing and cofinancing? 

RECIPIENT ORGANIZATION 

8. Degree to which the recipient organization and its staff appear to have 
satisfactory capacity to: (a) manage and implement the proposed project; and (b) 
comply with IFAD’s financial and other reporting requirements.  

9. If the recipient has implemented other IFAD grant-supported projects, how has its 
performance been? 

10. Is the project going to be managed at arms length from IFAD? 

IMPLEMENTATION READINESS 

11. Will the recipient be able to commence project activities without significant delay? 

SUPERVISION, LESSON LEARNING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

12. Are the proposed arrangements for project supervision adequate and realistic? 

13. Are learning or knowledge objectives and outcomes clearly outlined; are resources 
allocated to their achievement; and how potentially effective are the mechanisms 
for learning/sharing of knowledge during implementation and at completion? 

                                                 
33 For GR grants only 
34  For all CS grants and some GR grants 
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Attachment 10: Quality assurance guidelines for  
grant design documents 

 

The main function of QA is to provide Senior Management with the assurance that the 
purpose of the grant is relevant to IFAD, that design is to a high standard and that all 
documentation is complete so that the proposal may be submitted to the Executive 
Board. The QA exercise conducted by the grants QA group is expected to be light yet 
focused, looking at a limited number of key issues. These include the following: 

• The extent to which the proposed project / activities support the grants policy, 
strategic framework and CMRs; 

• Where appropriate, the extent to which the proposed project / activities are linked 
to, and supportive of, relevant country strategy and operations; and is endorsed 
by the relevant regional divisions; 

• The extent to which the grant-financed project is ready for implementation; 

• The adequacy of the proposed learning and knowledge management agenda 
(including supervision arrangements); and 

• The extent to which the comments of the Divisional QE Group process have been 
addressed, either in the modified project design and/or through the compliance 
note. 

Where deemed necessary by the QA Group, it may also conduct, or cause to be 
conducted, a further review of the technical and implementation issues associated with 
the project / activities. 
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Attachment 11:  Eligibility criteria: for-profit private-sector companies 
and privately-managed multi-donor trust funds 

(to be completed by the grant applicant and/or sponsor) 

 
 

A. For-profit private-sector companies 
 
The following questions serve as criteria to determine whether a for-profit private-sector 
company is eligible for IFAD grant financing. The answers will be assessed by a private-
sector development specialist, who should be a member of the Divisional QE Group, 
when reviewing the Grant Design Document.  
 
1. Could the activities covered by the grant be financed through a loan?  

If not, please explain 
why.________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____ 

2. Would the company have conducted the activities listed in the proposal even without 
the grant?  
If not, please explain why. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Will the company have direct/indirect linkages with IFAD’s target groups35 (as 
suppliers, clients or users)?  
Yes________; No __________. If yes, what percentage will be own funds? 

4. Will the company provide matching resources in support of grant activities? 
Yes______; No _________ 

5. Are IFAD grant resources being used for equity or capitalization of the company? 
Yes___________; No ___________ 

6. Are IFAD grant resources being used to finance long-term operating costs of the 
company? Yes_________; No___________ 

7. Does the project demonstrate how the grant to the company will provide 
direct/indirect benefits to IFAD’s target groups?  
Yes _________; No ___________ 

8. Will the company report on the results and impact of the grant on IFAD target groups 
(e.g. number of out-growers or small farmers supplying the company; value of goods 
purchased from rural producers; number of local jobs created by the company; 
number of small clients reached; etc.)? 
Yes__________; No ____________ 
 

                                                 
35 IFAD target groups include: small-scale farmers, rural SMEs, rural wage earners, rural landless or 
unemployed men and women, fisherfolk, small herders and livestock keepers, indigenous people, etc.  
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B. Privately-managed multi-donor trust funds  
 
1. Is the multi-donor trust fund (MDTF) cofinanced by other donors (in an equal or 

higher amount)?  

Yes__________; No____________ 

2. Are the activities or projects to be financed by the MDTF consistent with IFAD’s 
strategic framework?  

Yes__________; No____________ 

3. Does the MDTF demonstrate how its investments will provide benefits to IFAD’s target 
groups? 

 Yes __________; No ___________ 

4. Will the MDTF report on the results and impact of IFAD’s funds on IFAD’s target 
groups? 

 Yes __________; No ___________ 
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Attachment 12: Due diligence sheet: for-profit private-sector companies 
or privately-managed multi-donor trust funds 

(to be completed by the grant applicant) 

If due diligence of the private company or MDTF has been done by other IFIs or donors, 
please provide a copy of the due diligence report. The information below is required only 
if it has not already been made available in a previous due diligence report. 
 
For a MDTF, please provide the relevant information below regarding the private 
management company, as well as specific information regarding the MDTF itself as 
requested in section C.  

A. Company profile 

Please provide the information listed below, and attach any related documents or provide 
the appropriate internet links. 

1. Name of company and business address, including telephone, e-mail address or 
fax and web address if available. 

2. Year established (include predecessor companies and year(s) established if 
appropriate). 

3. Type of ownership, legal status of the company, and country where company is 
legally established. 

4. If private or closely held company, provide list of shareholders and the percentage 
of their ownership. 

5. List of directors and principal officers (e.g. president, chief executive officer, chief 
financial officer, vice-president(s), secretary and treasurer). 

6. If grantee is a subsidiary, indicate if grantee is a wholly-owned or partially owned 
subsidiary. Provide the information requested in items 1 through 5 above for the 
grantee’s parent company(ies). 

7. Project manager’s name, title, address, telephone, e-mail or fax.  

B. Company business practices 

B1.  Provide verifiable basic summary information on the company’s history, objectives 
and size/coverage of its operations, and any other information/ documents that would 
help in assessing the company’s economic, financial, social and environmental standards.  

B2.  In addition, respond to the following questions:  

a. Is the company legally registered and does it meet all the legal requirements 
to operate as a private business and to implement the activities listed in the 
grant concept note/proposal? Please provide a copy of the company’s 
registration. 

b. Are there are any legal cases or lawsuits currently pending against the 
company? Has the company been the object of legal proceedings during the 
last five years? 

c. Does the company have environmental and social policies in the communities 
where it works, and a good record in terms of practising social and 
environmental standards? 

d. If the company has worked with farmers, please provide contact information 
for the farmer organizations with which it has dealt. 

e. Is the company up to date on social security payments for all of its 
employees? 
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f. Does the company have appropriate health and safety standards? 

g.  Please provide a copy of the prior year’s annual report, if available. 
 
C. MDTF profile 
 
Please provide the information listed below, and attach any related documents or provide 
the appropriate internet links. 

1. Name of MDTF and business address, including telephone, email or fax, and web 
address. 

2. Year established (include predecessor MDTF and year(s) established if 
appropriate). 

3. Legal status of the MDTF and country where it is legally established. 

4. List of cofinancing donors and their respective shares. 

5. List of senior managers (executive director, steering committee members, 
chairperson, etc). 

6. Does the MDTF meet all the legal/administrative/financial requirements to make 
the investments listed in the grant concept note/proposal? 

7. Does the MDTF have sound investment plans with sustainable economic and 
financial objectives? 

8. Is the MDTF in good standing under the law? Are there are any legal cases or 
lawsuits against the MDTF? 

9. Does the MDTF have a sound background in terms of social and environmental 
standards? 

10. Does the MDTF publish transparent annual performance reports? 

11. Has the MDTF been evaluated by an external organization during the past two 
years? If so, please provide a copy of the evaluation. 
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Attachment 13: Template for President’s Reports for large grants 
 

 
Document: [Click and insert EB../../..] 
Agenda: [Click and insert agenda item] 

Date: [Click and insert date] 

Distribution: Public 
Original: [Click and insert language] 

E 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President’s report on proposed grant under the 
global/regional grants window to  
(…name of recipient organization…. ) for 
implementation of (…name of project / activity...) 
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Contents 

[click here and insert Table of Contents] 
 
 
Annexes 
[click here and insert Table of Annexes] 
 
  
 
Abbreviations and acronyms 
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Recommendation for approval 
The Executive Board is invited to approve that: 

[Click here and type text] 

  
President’s report on proposed grant under the 
global/regional grants window to (…name of recipient 
organization…. ) for implementation of (…name of 
project / activity...) 

I submit the following report and recommendation on a proposed grant to (…name of 
recipient organization…) in the amount of US$[click here and insert amount] million. 
 
Part I – Introduction 
2. This report recommends the provision of IFAD support to the (… name of project…) 

to be implemented by: 
[click here and insert grant recipients and their acronym in brackets] 

3. The objectives and content of this project is in line with the evolving strategic 
objectives of IFAD and the Revised IFAD Policy for Grant Financing 
(EB 2009/98/R.9/Rev. 1), which was approved by the Executive Board in December 
2009. 

4. The overarching strategic goal that drives the revised IFAD grant policy is to 
promote successful and/or innovative approaches and technologies, together with 
enabling policies and institutions that will support agricultural and rural 
development, thereby empowering poor rural women and men in developing 
countries to achieve higher incomes and improved food security. 

5. The policy aims to achieve the following outputs: (a) innovative activities promoted 
and innovative technologies and approaches developed in support of IFAD’s target 
group; (b) awareness, advocacy and policy dialogue on issues of importance to 
poor rural people promoted by this target group; (c) capacity of partner institutions 
strengthened to deliver a range of services in support of poor rural people; and 
(d) lesson learning, knowledge management and dissemination of information on 
issues related to rural poverty reduction promoted among stakeholders within and 
across regions. 

6. The proposed programmes are in line with the goal and outputs of the revised IFAD 
grant policy. [click here and insert text] 

 

Part II – Recommendation 
7. I recommend that the Executive Board approve the proposed grants in terms of the 

following resolutions: 

RESOLVED: that the Fund, in order to finance, in part, the 
[click here and insert programme title], shall make a grant not exceeding 
[click here and insert amount in letters] United States dollars 
(US$[click here and insert amount]) to the 
[click here and insert grant recipient] for a 
[click here and insert duration of programme]programme upon such terms 
and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and 
conditions presented to the Executive Board herein. 
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FURTHER RESOLVED: that the Fund, in order to finance, in part, the 
[click here and insert programme title], shall make a grant not exceeding 
[click here and insert amount in letters] United States dollars 
(US$[click here and insert amount]) to the 
[click here and insert grant recipient] for a 
[click here and insert duration of programme]project upon such terms and 
conditions as shall be substantially in accordance with the terms and 
conditions presented to the Executive Board herein. 

Kanayo F. Nwanze 
President 
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[Click here and insert title] 
 

VII. Background 
8. [click here and insert text] 
 

VIII. Rationale and relevance to IFAD 
9. [click here and insert text] 
 

IX. The proposed project 
10. The overall goal of the project is to [click here and insert text]. The project’s 

objectives are to [click here and insert text]. 

11. The target group is [click here and insert text]. 

12. The project will be of a [click here and insert duration] duration and will comprise 
[click here and insert number of components] main components: 

• [click here and insert components] 
 

X. Expected outcomes 
13. What are the expected outcomes, and how will they contribute to the achievement 

of the objective of the grant policy? 

• [click here and insert text] 
 

XI. Implementation arrangements 
14. [click here and insert text] 
 

XII. Indicative programme costs and financing 
15. [click here and insert text] 

 
Summary of budget and financing plan 
(in thousands of United States dollars) 
 
 
 

Number Type of expenditure** IFAD Co-financing[1] 

1 Personnel (including subcontractors)   

2 Professional services / consultancies   

3 Travel costs   

4 Equipment   

5 Operational costs, reporting and publications   

6 Training / capacity-building    

7 Overheads   

 Total   

** Type of expenditure is indicative only and may be modified, as appropriate, to suit recipient accounting 
structures. 
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Results-based logical framework 
 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal What is the goal to which the intervention will 
contribute? 

What are the key indicators related to the 
goal?  
(Also see RIMS indicators) 

What are the sources of 
information for measuring 
progress against these 
indicators? 

 

Objectives What are the overall objectives to which the 
action will contribute? List the specific 
objectives of the grant application. 

What are the key indicators related to the 
objectives?  
Which indicators clearly show that the 
objective of the action has been 
achieved? 
(Also see RIMS indicators) 

What are the sources of 
information for measuring 
progress against these 
indicators? 

Which factors and conditions outside 
the recipient’s responsibility might 
affect the achievement of the 
objectives? (external conditions)  
Which risks should be taken into 
consideration? 

Outputs What are the outputs and outcomes 
necessary to achieve the objectives? 

What are the indicators to measure 
whether and to what extent the action 
achieves the expected results? 
(Also see RIMS indicators) 

What are the sources of 
information for measuring 
progress against these 
indicators? 

What external conditions must be met 
to obtain the expected results on 
schedule? 

Key 
activities 

What are the key activities to be carried out, 
and in what sequence, in order to produce 
the expected results? (group the activities by 
result) 

What are the indicators to measure the 
key activities undertaken? 
(Also see RIMS indicators) 

What are the sources of 
information for measuring 
progress against these 
indicators? 

Which pre-conditions must be met 
before the action starts? 
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Attachment 14: Small Grant Agreement 

 
 
Grant Number:___________ 
 
Project Title:__________________________(the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
________________________ (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project Description 
(Schedule 1), the Project Budget (Schedule 2), the Bank Account Certification Form (Schedule 3A), the Sample 
Disbursement Application (Schedule 3B), the Sample Statement of Expenditure (Schedule 4), the Audit 
Opinion Letter (Schedule 5A), the Statement of Responsibility (Schedule 5B) and the General Provisions 
Applicable to IFAD Small Grant Agreements (the “General Provisions”) (Schedule 6). In the event of a conflict 
between this document and any of the Schedules, the provisions of this document shall take precedence. In the 
event of a conflict between the provisions of Schedule 6 and any of the other Schedules, the provisions of 
Schedule 6 shall take precedence. 
 
2. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the “Grant”), which the Recipient shall use to 
implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement. The Grant shall be used 
solely to finance Eligible Expenditures as defined in Schedule 6. (The Grant is financed through a contribution 
from the _______)36 
 
3. The total amount of the Grant is _____________. 
 
4. The Effective Date of the Agreement is _________.  
 
5. The Project Completion Date is _______.  
 
6. The Grant Closing Date is ___________. 
 
(7). (Any special provisions.)  
 
7.(8). The following are the contact addresses to be used for any communication related to the Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
International Fund for Agricultural Development 
Attention: (Originator)  
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 

 

 
This agreement has been prepared in the English language in four (4) original copies, two (2) for the Fund and 
two (2) for the Recipient. 
 
 
 
For the Fund 
(insert name and title) 

 For the Recipient 
(insert name and title) 

 

                                                 
36 For grants financed from supplementary funds. 
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Schedule 1 
 

Project Description  
 
1.1 Strategic approach, target group and participating countries 

1.2 Goal 

1.3 Objectives 

1.4 Outputs 

1.5 Activities 

1.6 Lesson learning and knowledge management agenda 

1.7 Recipient’s implementation procedures 

1.8 Implementing partners and implementation agreements 

1.9 Recipient’s monitoring and evaluation approach 

1.10 Other sources of funding for the project 
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Schedule 2 
 

Project Budget 
 

 
2.1 Overall budget 
 
The overall budget for the project shall be as follows: 
 
Category of expenditure Amount (in US$) Year 1 Year 2 (if applicable) 
I.    
II.    
III.    
IV.    
V.    
VI.    
Total    
      
 
 
2.2 Activity-based budget 
 
Activity Amount (in US$) Year 1 Year 2 (if applicable) 
I.    
II.    
III.    
IV.    
V.    
VI.    
Total    
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Schedule 3A 
 

Bank Account Certification Form  
 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 
 
 
Attention: Loans and Grants Unit of the Controller and Financial Services Division 
 
Reference: IFAD Grant No.  

(Project title) 
 
 
The following is the bank account to be used for disbursements related to the above-referenced grant: 
 
 
BANK NAME AND ADDRESS:   
   
   
 
ACCOUNT NUMBER:   
 
PAYEE NAME AND ADDRESS:   
   
   
 
 
Authorized signatory:  _______________________  
Name and title:   ______________________  
Date:    ________  
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(to be completed by bank) 
 

We certify that the bank account set forth above is in the name of (Recipient) and that the individual whose name 
appears above is an authorized signatory thereof. 
 
_______________________ (Name of certifying officer) 
 
_______________________ (Telephone number) 
 
_______________________ (Name of bank) 
 
_______________________ (Date) 
 
 
(Official stamp of bank) 
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Schedule 3B 
 

Sample Disbursement Application 
 
 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 
 
Attention: Financial Services Division 
 
DISBURSEMENT APPLICATION 
 
Ref:  Grant No 
 (Project title) 
 
 
1. Application No. _______________. 
 
2. We request disbursement to us of (currency) _________________________ (amount) 
_______________________. 
 
3. We hereby apply for this disbursement of the Grant, and hereby certify and agree as follows: 
 
 (a) The expenses covered by this application are required and will be used exclusively for the 
purposes of the Project  
 
 (b) The attached certified Statement of Expenditure provides detailed information on the 
utilization of the immediately preceding advance and confirms that the funds withdrawn have been exclusively 
used in accordance with the Grant Agreement. All documentation authenticating these expenditures has been 
retained in accordance with section 6.13 of the Agreement. 
 
5. Please make payment to the bank account indicated in our Bank Account Certification Form. 
 
 
 
Recipient:   ___________________________ 
Authorized signature: ___________________________ 
Name and title:  ___________________________ 
Date:     ___________________________ 
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Schedule 4 
Sample Statement of Expenditure 

 
 
Name of Recipient:____________________  
Grant No:__________ 
Name of Project:__________________ 
   
 

Expenses for total grant amount  
 
Budget Category  

Currency 
 

Budgeted 
 

Spent 
 

Outstanding 
     

     

     

     

     

Total     

 
 
 
We hereby certify that the above amounts have been expended for Eligible Expenditures for the proper execution of the Project in accordance with the terms and conditions 
of the Small Grant Agreement dated (…). 
 
Certified by:__________________________________________ 
 
Name and title:_______________________________________ Dated: ______________________________ 
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Schedule 5A 
 

Sample Audit Opinion Letter 
 

 
 
 
 
(in accordance with paragraph 6.7 of the General Provisions, to be provided on letterhead of the Recipient’s 
independent auditors, signed and dated) 
 
 
 
 
To: (Recipient name) 
 
Re: Audit report on IFAD Grant No.:______  Project name: ___________________ 
 
 
In the course of our audit of the financial statements of [Recipient name] for the year ended [day/month/year], 
we examined the Statements of Expenditure submitted to IFAD during that period pursuant to the Grant 
Agreement dated [day/month/year]. The preparation of these Statements is the responsibility of [Recipient 
name]. Our responsibility is to express an opinion on these Statements based on our audit. 
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA) and accordingly it 
included examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. 
Our audit also included assessing the accounting principles used, procurement methodologies followed and such 
other auditing procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audit provides a 
reasonable basis for our opinion. 
 
In our opinion, proper records have been kept and the financial statements, including the Statements of 
Expenditure submitted to IFAD, prepared on the basis of [state accounting basis] give a true and fair view of the 
financial situation of [Recipient name]. 
 
 
 
 
 
Dated: 
 
Signed: 
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 Schedule 5B 
 
 

Statement of Responsibility 
 
 
 
Re: IFAD Grant No.:______  Project name: ___________________ 
 
 
On behalf of (name of Recipient), I hereby confirm that all Statements of Expenditure submitted in connection 
with the above-referenced Grant are true, fair and complete in all material respects, that all of the proceeds of the 
Grant have been spent for Eligible Expenditures as defined in paragraph 6.1(viii) of the Small Grant Agreement 
between IFAD and (name of Recipient) and that neither (name of Recipient) nor any of its employees or agents 
have engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices with respect to the Grant. 
 
I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct. 
 
Date: 
 
Signed: 
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Schedule 6 

 
General Provisions Applicable to IFAD Small Grant Agreements37 

 
6.1 Definitions: 

(i) “Agreement” or “the Agreement” or “this Agreement” means the Small Grant Agreement between the 
Fund and the Recipient and Schedules 1 through 6 thereof. 

(ii) “Audit Opinion Letter” means a letter confirming the validity of the Recipient's financial statements and 
the Statements of Expenditure submitted to the Fund, which is prepared by the Recipient’s independent auditors 
substantially in the form set forth in Schedule 5A of the Agreement. 

(iii) “Bank Account Certification Form” means a form prepared by the Recipient and certified by the 
Recipient’s bank following the sample set forth in Schedule 3A of the Agreement. 

(iv) “Coercive practice” means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, 
any party or its property, or persons closely related to a party, to improperly influence the actions of that party. 

(v) “Collusive practice” means an arrangement between two or more entities without the knowledge of a 
third party, designed to improperly influence the actions of the third party;  

(vi) “Corrupt practice” means the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything 
of value to improperly influence the actions of another party;  

(vii) “Disbursement Application” means a form prepared by the Recipient following the sample set forth in 
Schedule 3B of the Agreement. 

(viii)  “Effective Date” means the date the Agreement is signed by the Fund, which is the date from which the 
Recipient has the right to incur Eligible Expenditures. 

(ix) “Eligible Expenditures” means expenditures eligible to be financed under the Grant. Such expenditures 
must satisfy all of the following requirements: they must (a) meet the reasonable cost of (b) goods, works or 
services (c) required for the Project (d) in accordance with the Project Budget (e) which are procured in 
accordance with the Recipient’s Procurement Procedures. In addition, they must (f) be incurred within the 
Project Implementation Period; (g) must not involve a payment which is prohibited by a decision of the United 
Nations Security Council or any other policy of the Fund and must (h) be supported by adequate documentation 
and (i) be verifiable by the Fund.  

(x) “Fraudulent practice” means any action intended to deceive another party in order to improperly obtain 
a financial or other benefit or avoid an obligation; 

(xi) “Grant Closing Date” means the date nine (9) months after the Project Completion Date, which is the 
date on which all the obligations of the Parties under the Agreement (with the exception of the obligation to 
facilitate supervision and evaluation contained in paragraph 6.12 and the obligation to retain records and 
documents contained in paragraph 6.13) shall have been performed.  

(xii) “Implementation Agreement” means an agreement essential to the implementation of the Project 
between the Recipient and a third party or parties that must be approved in advance by the Fund, and which 
cannot be terminated or materially altered without the prior approval of the Fund. Any Implementation 
Agreements related to the Project are listed in paragraph 1.7 of Schedule 1 of the Agreement. 

(xiii) “Procurement Plan” means the document prepared by the Recipient and approved by the Fund covering 
all major procurements of goods, works and consulting services to be carried out in relation to the Project. The 
Procurement Plan shall include: (i) the various contracts for goods, works and consulting services required to 
implement the Project in the relevant period; (ii) the proposed methods of procurement for such contracts; and 
(iii) the related IFAD review procedures, if any.  

(xiv) “Project” means the project described in Schedule 1 of the Agreement. 

(xv) “Project Budget” means the budget for the Project set forth in Schedule 2 of the Agreement. 

(xvi) “Project Completion Date” means the date on which the implementation of the Project is to be 
completed. 

                                                 
37 As revised on 1 March 2011. 
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(xvii) “Project Implementation Period” means the period beginning on the Effective Date and ending on the 
Project Completion Date. 

(xviii) “Recipient’s Fiscal Year” means the twelve (12) month period used by the Recipient as its fiscal 
accounting period. 

(xix) “Recipient’s Procurement Procedures” means the procedures to be used by the Recipient for 
procurement related to the Project, which have been approved in advance by the Fund and which cannot be 
materially altered without the prior approval of the Fund. 

(xx) “Statement of Expenditure” means a form prepared by the Recipient following the sample set forth in 
Schedule 4 of the Agreement. 

(xxi) “Statement of Responsibility” means a letter prepared by the Recipient substantially in the form set forth 
in Schedule 5B of the Agreement. 
 
6.2 Implementation 
 
The Recipient shall implement the Project in order to accomplish the Goals and Objectives set forth in paragraph 
1.1 of Schedule 1 of the Agreement. The Recipient shall implement the Project (i) with due diligence and 
efficiency; (ii) in conformity with appropriate administrative, engineering, financial, economic, operational, 
environmental, technical and research practices; (iii) in accordance with the Project Description and Project 
Budget; and (iv) otherwise in accordance with the Agreement. The Recipient shall exercise the same care in the 
administration of the Grant as it exercises in the administration of its own funds, having due regard to economy 
and efficiency and the need to uphold the highest standards of integrity in the administration of public funds, 
including the prevention of fraud and corruption.  
 
6.3 Disbursement of the Grant 
 
As from the Effective Date, and after receipt by the Fund in satisfactory form of a copy of the Agreement 
countersigned by a duly authorized representative of the Recipient and a completed Bank Account Certification 
Form, the Recipient may request disbursements of the Grant in advance during the Project Implementation 
Period by using the Disbursement Application. For the second and following Withdrawal Applications, the 
Recipient shall submit to the Fund a Statement of Expenditure showing that at least 75% of the previous amount 
withdrawn has been spent for Eligible Expenditures. 
 
6.4 Procurement 
 
Procurement of goods, works and services required for the Project shall be carried out in accordance with the 
Recipient’s Procurement Procedures. In all cases where procurement worth more than two hundred thousand US 
dollars (US$200,000) is covered under the Project Budget, the Recipient shall be required to submit a 
Procurement Plan.  
 
6.5 Progress Reports 
 
Every twelve (12) months during the Project Implementation Period the Recipient shall submit to the Fund a 
Progress Report describing the quantitative and qualitative progress achieved on the Project during the previous 
six months, and any other issues that the Fund may reasonably request. 
 
6.6 Final Report 
 
As soon as possible after the Project Completion Date, but in no event later than the Grant Closing Date, the 
Recipient shall provide the Fund with a Final Report consisting of (i) a Final Statement of Expenditure which 
reports on the use of the total amount of the Grant; (ii) a Completion Report, of such scope and in such detail as 
the Fund shall reasonably request, on the execution of the Project, its costs, the activities undertaken, the level of 
accomplishment of the Project Goals and Objectives, the results achieved from the Project and the benefits 
derived and to be derived from it; and (iii) either the final Statement of Responsibility required under paragraph 
6.7(a) or all of the audited financial statements and Audit Opinion Letters required under paragraph 6.7(b), as the 
case may be. 
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6. 7 Accounts and Audit 
 
The Recipient shall maintain separate records and financial accounts prepared in accordance with internationally 
recognized standards in respect of the Grant. 
 
(a)  If the total amount of the Grant is less than or equal to two hundred thousand US dollars (US$200,000), the 
Recipient shall submit to the Fund a Statement of Responsibility within one month of the end of each calendar 
year and a final Statement of Responsibility as part of the Final Report. 
 
(b)  If the total amount of the Grant is more than two hundred thousand US dollars (US$200,000) the Recipient 
shall have its institutional accounts audited every year by independent auditors in accordance with the 
International Standards on Auditing. The Recipient shall ensure that the entire Project Implementation Period is 
covered by audit. The Recipient shall deliver to the Fund a copy of its audited financial statements and a 
completed Audit Opinion Letter relating to such audit within four (4) months after the end of each Recipient’s 
Fiscal Year, provided, however, that if the Project Implementation Period is less than or equal to eighteen (18) 
months a single audit and Audit Opinion Letter covering the entire period may be submitted. 
 
6.8 Representations and Warranties of the Recipient 
 
The Recipient makes the following representations and warranties to the Fund as of the Effective Date and at all 
times during the Project Implementation Period: (i) the Recipient is duly organized and validly existing under the 
laws of the jurisdiction in which it is registered; (ii) it has the power and authority to receive the Grant proceeds 
and to execute and deliver the Agreement and discharge each of its obligations thereunder, and that it has taken 
all necessary corporate action to authorize such execution, delivery and discharge; (iii) neither the execution, 
delivery or performance of the Agreement by the Recipient, nor compliance with the terms and conditions 
thereof, will contravene any application law, regulation, court order or other legal norm to which the Recipient is 
subject; will conflict or be inconsistent with, or result in the breach of, any agreement or understanding to which 
the Recipient is a party; or will violate the constitutional documents of the Recipient; (iv) the Recipient is not 
insolvent and is not the subject of any bankruptcy, insolvency or other similar proceedings; (v) it has not 
engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices with respect to the Grant, and (vi) no official or 
employee of the Fund has received any direct or indirect benefit in connection with the Grant. The signature of 
the Agreement by the Recipient constitutes (i) its consent to be bound thereby and (ii) an acknowledgement that 
the Agreement constitutes the legal, valid and binding obligation of the Recipient, enforceable in accordance 
with its terms. 
 
6.9 Suspension 
 
The Fund may suspend, in whole or in part, the right of the Recipient to incur Eligible Expenditures and/or 
receive disbursements of the Grant if (i) the Recipient has failed to perform any of its obligations under the 
Agreement (ii) credible allegations of coercive corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in connection 
with the Recipient and/or the Project have come to the attention of the Fund; (iii) any of the representations or 
warranties of the Recipient contained in paragraph 6.8 were not valid or correct or have ceased to be valid or 
correct; or (iv) the Fund has determined that a situation has arisen which may make it improbable that the Project 
can be carried out successfully. Such suspension shall continue until (i) the Fund is satisfied that the reason for 
the suspension no longer exists, or (ii) the Fund decides to terminate the Agreement in accordance with 
paragraph 6.10.  
 
6.10 Termination 
 
The Agreement shall remain effective until the later of the Grant Closing Date or the complete performance by 
the Parties of their respective obligations under the Agreement, or any other date mutually agreed upon by the 
Parties. The Fund may terminate the Agreement early if (i) the Recipient fails to provide all documentation 
required under paragraph 6.3 for disbursement of the first instalment of the Grant within three (3) months of the 
Effective Date; (ii) the Recipient has materially failed to perform any of its obligations under the Agreement; 
(iii) credible allegations of corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in connection with the Recipient 
and/or the Project have come to the attention of the Fund and the Recipient has failed to take timely and 
appropriate action to address such allegations to the satisfaction of the Fund; (iv) any of the representations or 
warranties of the Recipient contained in paragraph 6.8 were not valid or correct or have ceased to be valid or 
correct; or (v) the Fund has determined that a situation has arisen which makes it improbable that the Project can 
be carried out successfully. 
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6.11 Liability beyond Termination 
 
The obligations assumed by the Parties shall survive the early termination of the Agreement to the extent 
necessary to permit the orderly conclusion of the Project, the withdrawal of personnel, funds and property, the 
settlement of accounts between the Parties and the settlement of contractual liabilities that are required in respect 
of any personnel, subcontractors, consultants or suppliers, provided, however, that in the event of early 
termination of the Agreement by the Fund for any of the reasons set forth in paragraph 6.10 (except for (v)) the 
Recipient shall have no right to receive any further disbursements of the Grant or other compensation from the 
Fund.  
 
6.12 Supervision and Evaluation 
 
The Recipient shall facilitate all activities related to supervision, evaluation or review of the Project carried out 
by the Fund or third parties authorized by the Fund during the Project Implementation Period and for five (5) 
years thereafter. Any such supervision, evaluation or review shall be carried out without any cost to the 
Recipient. 
 
6.13 Records and Documents 
 
The Recipient shall maintain adequate records and documents to reflect its operations related to the 
implementation of the Project until the Project Completion Date, and shall retain and adequately store such 
records and documents for five (5) years thereafter. 
 
6.14 Taxes 
 
The proceeds of the Grant shall not be used for the payment of Taxes which are determined by the Fund to be 
excessive, discriminatory or otherwise unreasonable. 
 
6.15 Refund 
 
If (i) the Fund determines that any amount previously disbursed to the Recipient shall not be required to cover 
further payments for Eligible Expenditures; or (ii) the Fund determines at any time that any amount previously 
disbursed to the Recipient has not been exclusively used in accordance with the requirements of the Agreement, 
the Recipient shall, promptly upon notice from the Fund, refund to the Fund such amount in the currency of 
payment. 
 
6.16 Visibility and Rights of Reproduction and Distribution  
 
Prior to the production of any written, audio-visual and/or information technology material connected with or 
resulting from the Project by the Recipient and intended for limited or general publication, the Recipient shall 
consult with the Fund regarding the form and substance of the acknowledgement of the Fund’s role in supporting 
the Project and shall include a acknowledgement in terms agreed by both Parties. The Recipient hereby grants to 
the Fund the right to reproduce and distribute copies of such written, audio-visual and/or information technology 
material for non-commercial purposes without the need for any additional permission or approval of the 
Recipient.  
 
6.17 Insurance 
 
The Recipient shall maintain adequate insurance for all Project assets and staff in order to safeguard the 
implementation of the Project. 
 
6.18 No Agency or Liability. 
 
The Recipient shall implement the Project on its own behalf and has the exclusive responsibility for its 
implementation; it is understood that the provision of the Grant by the Fund shall in no way be construed as 
appointing the Recipient or any other person or institution involved in the Project as the agent or representative 
of the Fund; and the Fund shall not be liable for, and the Recipient shall hold the Fund harmless against, any 
claim for loss or damage arising in connection with the Project. 
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6.19 Privileges and Immunities 
 
Nothing in the Agreement or in any document relating thereto shall be construed as constituting a waiver of any 
of the privileges or immunities accorded to the Fund by its constituent documents or under international law. The 
personnel undertaking and responsible for implementing the Project, whether employed by the Recipient or not, 
shall neither be entitled to any privileges, immunities, compensation or reimbursement on behalf of the Fund nor 
shall they be allowed to incur any commitments or expenses on behalf of the Fund. 
 
The Grant is provided by the Fund to the Recipient in order to accomplish its objective as set forth in Article 2 of 
the Agreement Establishing IFAD. The Outputs of the Project are international public goods. All amounts of the 
Grant disbursed to the Recipient in advance shall retain their international character and by virtue of the 
applicable international treaties and conventions they shall be immune from confiscation, expropriation and any 
other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action. 
 
6.20 Other Remedies 
 
The remedies of the Fund set forth in the Agreement are cumulative and shall not prejudice any other remedies 
which the Fund would otherwise have under general principles of law. No failure or delay by the Fund in 
exercising its rights thereunder, or course of dealing, shall operate as a waiver thereof.  
 
6.21 Applicable Law 
 
Any dispute arising from the Agreement shall be governed by general principles of law, rather than any 
particular national system of law. 
 
6.22 Settlement of Disputes 
 
The Parties shall endeavour to settle through amicable means any controversy between them in respect of the 
Agreement. Failing the settlement of a controversy through amicable means, the controversy shall be submitted 
to arbitration. To this end any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the Agreement 
or any breach thereof, shall, unless it is settled through amicable means, be settled by arbitration in accordance 
with the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules as at present 
in force. Unless otherwise agreed, the number of arbitrators shall be three (3), the place of arbitration shall be 
Rome, Italy, the language to be used in the arbitral proceedings shall be the English language, and the arbitral 
tribunal shall decide in accordance with the terms of the Agreement. The Parties agree to be bound by any 
arbitration award rendered in accordance with this provision as the final adjudication of any dispute; and the 
resulting award shall be final and binding on the Parties and shall be in lieu of any other remedy.  
 
6.23 Amendments 
 
The Agreement, including the Project Description and the Project Budget, may only be amended or otherwise 
modified in writing signed by both Parties. 
 
6.24 Communications 
 
All notices, requests, reports, documents and other information and communications relating to the Agreement, 
the Grant and Project, including the Progress Reports and Final Report, shall be in writing in the English 
language. 
 
6.25 Entire Agreement/Severability 
 
The Agreement constitutes the entire agreement between the Parties, and any prior understandings or 
representations, whether oral or written, are null and void. If any provision or part of any provision of the 
Agreement shall be found or declared to be void or unenforceable, it shall not affect any remaining part of the 
Agreement which shall continue in full force and effect to the extent permitted by law. 
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Appendix A : Small Grant Procedures 
(effective as of (date)) 

 
These procedures and the Small Grant Agreement apply to grants (including grants financed from 
supplementary funds) up to US$500,000. Grant agreements for Member States (including government 
ministries) must be prepared by LEG. Grant agreements for international organizations such as FAO 
that do not accept the model small grant agreement are also prepared by LEG. 

 
Preparing the grant package 
 
The grant package consists of the following documents: 
 
 A) Small grant design document  
 B) Supporting documentation 
 C) Clearance/approval Sheet  
  
A. The small grant design document 
 
The small grant design document consists of five parts. Part 1 includes basic information on the grant 
and the recipient. Information on previous IFAD grants to the same recipient (part 1, paragraph 11) 
can be obtained from the LGS – please contact CFS for information on how to use the system. 
Information about previous grants is not required for grants to United Nations agencies or CGIAR 
institutions. 
 
Special provisions: Any proposed exceptions to the General Provisions – and an explanation of 
why they are necessary - must be set forth in part 1, paragraph 13. If these special provisions involve a 
deviation from IFAD’s grant policies and procedures, they must also be highlighted in part 2, 
paragraph 7. Since exceptions to the General Provisions must be cleared specifically by LEG and CFS, 
they should be used as little as possible. An example of an exception that will only be approved in 
unusual circumstances is a request for retroactive financing. 
 
The proposed exceptions should include suggested language to be included as paragraph 8 of the 
Small Grant Agreement, referring directly to the paragraph/s of the General Provisions which is/are 
affected. The language of any such proposed exceptions should be cleared with the recipient before the 
grant package is submitted for clearance. 
 
Grant sponsors who have questions as to whether a particular exception/deviation is possible, or how 
to draft paragraph 8 of the agreement, should consult with LEG before submitting the grant package 
for clearance. 
 
Part 2, the eligibility and due diligence checklist, confirms the eligibility of the grant and the recipient 
under IFAD’s policies and procedures. Any aspects of the grant that deviate from IFAD’s grant policy 
or procedures must be set out explicitly in paragraph 7. The grant sponsor, in completing the eligibility 
and due diligence checklist, is responsible for confirming that the grant complies with all applicable 
IFAD policies and procedures, particularly the Revised IFAD Policy for Grant Financing, and to 
identify any aspect of the grant which deviates from these policies and procedures. 
 
Part 3, the grant rationale, requires the sponsor to explain why IFAD should provide the grant and 
why the recipient was chosen. In paragraphs 1 and 2 the sponsor identifies the assumptions underlying 
the choice of project and recipient, potential risks, and strategies adopted to mitigate such risks. 
Paragraph 2 confirms the technical capacity of the recipient to carry out the project and provides 
summary information on relevant experience, except if the organization and its technical capacity are 
well known to IFAD. 
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Part 4 of the small grant design document consists of the project description (schedule 1 of the small 
grant agreement) and the project budget (schedule 2). As these will become part of the small grant 
agreement, they should provide a clear and concise summary of the project that sets forth the legal 
responsibilities of IFAD and the recipient, and a clear outline of how grant resources will be expended. 
The clearer the description, the less likely it is that disputes or disagreements will arise in the course of 
implementation and the more likely that the project will achieve its objectives – and the more likely 
that it will be cleared by LEG and other interested divisions without any changes. 
 
Part 5 of the SGDD, includes the technical, financial and legal reviews. Grant sponsors should reply 
categorically and unequivocally to all three reviews, so that the GA Group can verify and assess that 
the replies adequately address the reviewer’s suggestions/recommendations. 
 
 
1. Project description 
 
The Project description must follow the standard 10-point outline: 
1.1 Strategic approach, target group and participating countries 

1.2 Goal 

1.3 Objectives 

1.4 Outputs 

1.5 Activities 

1.6 Lesson learning and knowledge management agenda 

1.7 Recipient’s implementation procedures 

1.8 Implementing partners and implementation agreements 

1.9 Recipient’s monitoring and evaluation approach 

1.10 Other sources of funding for the project 
 
General guidelines:  IFAD should be referred to as “the Fund” and the recipient should be referred to 
as “the recipient.”  “IFAD” or the name of the recipient should only be used when use of “the Fund” 
or “the Recipient” would be confusing. All acronyms or abbreviations must be spelled out in full the 
first time they are used - with no exceptions (example: “the United Nations (UN)”). 
 
Obligations of the recipient (or IFAD) should be introduced by “shall.” (example: “The recipient shall 
be responsible for all aspects of project implementation”)  “Would”, “should” or “could” should not be 
used. “Will” should be used to refer to events happening in the future that do not imply a legal 
obligation. Short declarative sentences should be used whenever possible. 
 
The small grant agreement sets forth the obligations of IFAD and the recipient. Actions to be taken by 
any third party should be mentioned only if they constitute a basic assumption upon which the 
agreement is based. The only exception concerns other sources of funding (see explanation below). 
 
The term “project” should always be used – do not use “programme”.  
 
In drafting the project description, sponsors should clearly structure and align the goal with the 
objectives and components, maintaining a logframe-style hierarchy and demonstrating a clear 
correspondence through activities, outputs and results-oriented indicators of achievement that are 
specific, measurable, achievable, realistic and timebound (SMART). 
 
1.1 Strategic approach, target group and countries:  The strategic approach must indicate which of 
the outputs of the revised grant policy the project will support. The target group must be identified in 
the light of the Agreement Establishing IFAD and the IFAD Policy on Targeting. Participating 
countries must be compatible with the window under which the grant was approved. 
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1.2 Goal:   The goal should refer directly or indirectly to the objective of the revised grant policy. 
 
1.3 Objectives:   These should be concrete and quantifiable. If there are several objectives, they 
should be indicated by lower-case letters (a,b,c, etc.). 
 
1.4 Outputs:   These are the project’s “deliverables”. If the outputs include intellectual property 
such as articles, books or videos, the presumption is that the recipient will own the copyright or other 
intellectual property rights.38  The Agreement (paragraph 6.16 of the General Provisions) states that 
“the Recipient hereby grants to the Fund, free of charge, the right to reproduce and distribute copies of 
such written, audio-visual and/or information technology material for non-commercial purposes 
without the need for any additional permission or approval of the Recipient.”  If there are several 
outputs, they should be indicated by lower-case letters (a,b,c, etc.).  
 
1.5 Activities:   Special care should be taken to ensure that the description of the activities to be 
undertaken by the recipient is as precise as possible. If there are several activities, they should be 
indicated by lower-case letters (a,b,c, etc.). Activities may be broken down by year to follow an annual 
workplan approach. 
 
1.6 Lesson learning and knowledge management agenda:   The revised grant policy objective is 
that IFAD, its partners and other rural development stakeholders improve their knowledge and 
understanding of what constitute successful and/or innovative approaches and technologies or 
enabling policies and institutions that promote the interests of poor rural women and men. This section 
should make clear how the recipient will support that agenda through the grant. 
 
1.7 Recipient’s implementation procedures:   This section sets forth the procedures to be 
used by the recipient to implement the project. Governance (project steering committees, project 
management units, etc.), financial and other management arrangements and project resources should 
be described in as much detail as possible, and it should be clear who is responsible for doing what. As 
a general rule any equipment purchased by the recipient using grant funds will remain the property of 
the recipient – any exception to this principle should be explained in as much detail as possible.  
 
The General Provisions require recipients to submit progress reports every six months (paragraph 6.5). 
Do not refer to progress reports in the project description except to specify additional issues that they 
should address. 
 
Provisions regarding accounts and audits are set forth in paragraph 6.7 of the General Provisions, so it 
is not necessary to discuss accounts and audits in the project description. Regular audits are linked to 
the fiscal year used by the recipient (the “Recipient’s Fiscal Year”- see paragraph 6.1(xvii)). Please 
read paragraph 6.7 carefully to understand the various options for audit. 
 
1.8 Implementing partners and implementation agreements:    (This section is optional - if it 
does not apply, insert the notation “not applicable”). Use this section to describe any important 
arrangements with implementing partners. If agreements with implementing partners must be 
approved or reviewed by IFAD, this should be stated here. The General Provisions (paragraph 6.1(xi)) 
define an “Implementation Agreement” as “an agreement essential to the implementation of the 
Project between the Recipient and a third party or parties that must be approved in advance by the 
Fund, and which cannot be terminated or materially altered without the prior approval of the Fund.”  
Generally, if a relationship with a third party is critical to the success of the grant, or if over 
US$100,000 of the grant funding is distributed to subrecipients, it should be noted in this section. 
 

                                                 
38 Patents (for germplasm, processes, etc.) resulting from activities funded by IFAD grants should not be 
subject to commercial exploitation – please consult LEG for language to be used if project outputs 
include patents. 
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1.9 Recipient’s monitoring and evaluation approach   Describe all procedures which the recipient 
intends to employ for monitoring and evaluation. Paragraph 6.12 of the General Provisions requires 
the recipient to cooperate with all IFAD supervision and evaluation, which will be carried out at 
IFAD’s expense, so it is not necessary to describe IFAD’s monitoring and evaluation procedures. 
 
1.10 Other sources of funding for the project:   (This section is optional - if it does not apply, insert 
the notation “Not applicable”). This section describes the overall funding for the project, including in-
kind contributions. A clear distinction must be made between funding without which the project will 
not take place, and funding which is not essential. For example, if the recipient’s inability to receive 
funding from another source means that the project cannot continue or needs to be downscaled, this 
should be stated as clearly as possible, and deadlines and procedures for termination of the agreement 
if the funding fails to materialize must be set out in detail. If the recipient is expected to provide cash 
or in-kind contributions, be sure to set forth the consequences (if any) if the recipient fails to do so. 
 
2. Project budget 
 
2.1 Overall budget:  The budget should be broken down into not more than six categories, which 
should reflect the recipient’s accounting structure. All amounts should be rounded to the nearest 
thousand dollars. Amounts should be expressed in numbers separated by spaces (e.g. 200 000). 
“Unallocated” and “contingencies” are not acceptable grant categories. If the project implementation 
period is more than one year, the budget should be broken down by year (i.e. year 1, year 2). 
 
2.2 Activity-based budget: Grant sponsors have the option (but not the obligation) to provide a 
separate budget broken down by activity, in addition to the required budget based on categories of 
expenditures. 
 
B. Supporting documentation 
 
All of the necessary supporting documentation must be available before the grant package may be 
submitted for clearance. Supporting documentation consists of the following: 
 
 a) Required legal documentation (evidence of legal status and capacity, registration and 
good standing, evidence of the authority of the person who will sign the agreement for the recipient. If 
the recipient is a for-profit entity, the completed due diligence checklist must also be included); 39 
 b) Required financial documentation (name/address of independent auditors, institutional 
audited financial statements and audit reports);40 
 c) Recipient’s procurement procedures (if the recipient does not have its own procedures, 
a declaration that it will use the IFAD Procurement Guidelines or other procedures acceptable to the 
Fund will suffice); 
 d) A declaration by the recipient41 that it has read and accepted the project description and 
project budget and has read and accepted IFAD’s standard small grant agreement;42 

                                                 
39 The recipient must demonstrate that its registration is current (evidence of good standing not more 
than 90 days old), that it has the corporate capacity to enter into the small grant agreement, accept the 
grant and carry out the project, and that the person signing the agreement has the necessary 
authorization. Different jurisdictions have different laws, so the actual documentation required may vary. 
As a rule, the recipient must be registered in an IFAD Member State. Legal documentation is not 
required for United Nations agencies or CGIAR institutions. Grants to for-profit entities must be 
approved by the Executive Board. 
40 Audit reports must be signed and dated, on the auditor’s letterhead. For recipients that have not 
previously received an IFAD grant, audited financial statements and audit reports for the previous two 
years will be required; otherwise, one year is sufficient. Financial documentation is not required for 
United Nations agencies or CGIAR institutions. 
41 E-mail is acceptable. 
42 It is mandatory for the recipient to review the project description and project budget before the grant 
package is submitted for clearance/approval. The model small grant agreement is available on the IFAD 
website. LEG must prepare the grant agreement for recipients (such as FAO) that do not accept the 
standard small grant agreement. 
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 e) If the grant is financed by supplementary funds, a memorandum from PAR confirming 
clearance of the grant. 
 f) If the grant is a DSF grant to a “red” or “yellow” country, a communication from the 
government indicating its approval of the grant. 
 
Wherever possible, supporting documentation should be tabbed for easy reference. LEG and CFS will 
not review a grant package, and will send it back to the sponsor, unless all required supporting 
documentation is attached. 
 
C. Clearance/approval process 
 
1. The grant sponsor prepares the grant package and signs the clearance/approval sheet. 
 
2. The grant package is cleared by the director of the originating office. 
 
3. The cleared grant package is cleared by the Division Director, PTA or the Grants Coordinator, 
PTA. PTA clearance confirms: (i) a satisfactory technical review; (ii) conformity with grant 
guidelines/procedures; and (iii) availability of grant resources (confirmed by PMD for CS grants). No 
grant package will be cleared by PTA with handwritten changes or comments. 
 
4. The cleared grant package is submitted to the Controller (CFS) for clearance. In addition to 
checking the financial information required as supporting documentation, CFS will confirm that the 
recipient has provided satisfactory financial reports, audit reports and other documentation required 
for compliance with grants awarded under previous grant agreements. The grant package will not be 
cleared if a potential recipient has not fulfilled financial requirements under a previous grant 
agreement, so this should be checked as early in the process as possible. If CFS requires changes, the 
grant package will be returned to the grant sponsor, who will make the necessary changes on the hard 
copy and return it to CFS. No grant package will be cleared by CFS with handwritten changes or 
comments. 
 
5. The cleared grant package is sent by CFS to LEG for clearance. If LEG requires changes, the 
grant package will be returned to the sponsor, who will make the necessary changes on the hard copy 
and return it to LEG, with a copy to CFS. No grant package will be cleared by LEG with handwritten 
changes or comments. 
 
6. Following clearance by LEG, the sponsor submits the grant package to the division director, 
who confirms that the grant proposal is included in, or supports, the DSWP, and fits within the 
divisional allocation. Upon approval by the director, the sponsor submits the design document and all 
supporting documentation for QE. (Note: QE/QA do not apply to grants financed from supplementary 
funds.) 
 
7. The QE process involves a peer review of the technical aspects of proposals. The sponsor 
responds to each of the comments/recommendations raised by the QE process, through amendment of 
the SGDD and/or in a written response to the division director. Once the director is satisfied that the 
technical review has been adequately addressed, he/she submits the grant package, including the 
revised SGDD and the clearance sheet, to the grants QA group. 
 
8. The grants QA group conducts the QA assessment, supported by the Grants Secretariat. In the 
event that it recommends that the project go forward, the QA assessment, SGDD and other supporting 
documentation are then sent for clearance by the relevant department head. 
 
9. The cleared grant package is sent to the President or his authorized designate for approval. If 
the President or his designate approves it, the grant package is returned to the sponsor, who sends a 
scanned copy of the clearance/approval sheet indicating the President’s approval to CFS, requesting 
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issue of the applicable grant number. CFS inserts the grant in the LGS and sends the grant number to 
the sponsor. 
 
D. Preparation, signing and distribution of agreement 
 
10. If the grant is to a sovereign state (including government ministries), the grant agreement must 
be prepared by LEG. Grants to FAO and other recipients that do not accept the standard grant 
agreement must also be prepared by LEG. Otherwise, the sponsor prepares the small grant agreement 
by filling in the blanks on the first page, attaching the cleared project description and project budget as 
schedules 1 and 2, and attaching schedules 3A, 3B, 4, 5, and 6 without any changes43 (schedules 3A, 
3B, 4, and 5 are samples, so the recipient’s details should not be inserted). If possible, the agreement 
should be prepared and signed the same day that the grant number is obtained. 
 

HOW TO FILL IN THE BLANKS ON THE FIRST PAGE OF THE AGREEMENT 
 
Grant Number This is the number provided by CFS. 
Project Title The project title must be the same as set forth in 

part 1, paragraph 5 of the SGDD. 
the “Recipient” The name of the recipient must be the same as set 

forth in part 1, paragraph 6 of the SGDD and 
must coincide with the legal name on its 
registration documents, unless the use of another 
name has been approved by LEG and CFS. 

Paragraph 2 The final sentence in paragraph 2 is optional, to 
be used only if the grant is financed from 
supplementary funds – in which case, insert the 
name of the country/organization providing the 
money. 

Total amount of the Grant The grant amount must be the same as set forth in 
part 1, paragraph 12, of the SGDD. 

Effective Date of the Agreement The effective date (paragraph 4) is the date of 
signature by the division director. 

Project Completion Date Enter the actual date in the format day, month, 
year. This should be rounded to the end of the 
calendar quarter. 

Grant Closing Date The grant closing date (paragraph 6) is six (6) 
months after the project completion date. Enter 
the actual date. 

Any special provisions. If there are any special provisions (paragraph 8 of 
the agreement), they must be inserted in exactly 
the wording which has been cleared by CFS and 
LEG in part 1, paragraph 13 of the SGDD. If 
there are special provisions, the contact addresses 
become paragraph 9.  

Signatories The name and title of the division director (or 
his/her designate) and the person whom the 
recipient has identified as the authorized 
signatory (part 1, paragraph 9 of the SGDD) 
should be inserted below the signature lines. 

 

                                                 
43 Schedules 3A, 3B, 4, 5A and 5B are “samples” – it is not necessary to insert the number of the grant 
or the name of the recipient. Please make sure that performing a “find/replace” does not change any of 
the wording of the General Provisions. The General Provisions cannot be changed under any 
circumstances. 
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11. The grant sponsor submits two originals of the completed small grant agreement (together with 
the completed clearance/approval sheet) to the responsible division director for signature. The division 
director signs the first page and initials the remaining pages, and the completed small grant 
agreement is sent to the grant sponsor. 
 
12. The grant sponsor informs CFS of the date of signature of the agreement so that this date can 
be entered into the LGS44 and sends two originals of the signed small grant agreement with standard 
cover letter to the recipient for countersignature. The recipient is instructed to sign the first page, 
initial the remaining pages and send back one original, together with a completed original bank 
account certification form. The original copies of the agreement and the bank account certification 
form  are received by EDoC/IRC, which sends scanned copies of the agreement and the bank account 
certification form to the grant sponsor, LEG and CFS. Once CFS has received the scanned bank 
account certification form and agreement, as well as the first disbursement application, it will initiate 
disbursement of the first instalment of the grant to the account listed on the bank account certification 
form. 
 
13. The General Provisions applicable to small grant agreements provide that the agreement will 
be terminated (and the recipient will not receive any funds from IFAD) if the recipient fails to provide 
a countersigned copy of the agreement and the bank account certification form within three months of 
the effective date. The grant sponsor is responsible for following up and ensuring that the documents 
are received on time. CFS will automatically issue a letter terminating the agreement three months 
after the effective date if the documentation has not been received. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
44 CFS must be informed on the date the agreement is signed. 
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Attachment 15: Draft format for workplan and budget 
 
 
 
Project title…./ IFAD Grant number  …. 
DATES (from / to) 
 
Table of contents 
 
ACRONYMS 
 
NARRATIVE EXPLANATIONS 
 

 
Detailed workplans for the countries/ sites 

 
The workplan is presented below in table format to provide an easy overview of the 
planned activities and the associated costs. The activities are grouped by the 
(…number....) components of the programme that include: 

• Component 1:.  

• Component 2:.  

• Component 3:. 

• Component 4:. 

• Component 5:. 

 

  

Annual budget distribution (Y1 to end) and proposed budget for second year of 
project implementation (from XXX to y) (from President’s Report) 

 

Categories of expenditurea/ Category 
allocation PY1 PY2 PY3 

I.  Equipment and goods     

II.  Technical assistance     

III.  Training     

IV.  Salaries and allowances     

V. Operating costs     

     

     

     

TOTAL Grant total Total PY1 Total PY2 Total PY3 

 
a/ Indicative categories only; actual categories will usually be based on the recipient’s own accounting structure and 
chart of accounts. 

 



 

 

 
E
B
 2

0
1
1
/1

0
2
/R

.2
8
 

4
4
 

Detailed workplan for Grant xxxx for period …. 20.. – ….. 20.. 
 

Grant 
compon
ent 

Activity Description of activity Methods Time frame Outputs Delivered by Budget 

  -       

  -  -      

  -  -      

  -       

        

        

        

        

        

 Total        
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Detailed budget by project site and budget item for the period….. 
 

Budget items COUNTRY X COUNTRY Y COUNTRY Z  Regional Total  
           
I. Personnel/Consultants        
        
      
      
      
      
Consultants        
      
      
      
Local staff        
    
      
      
   
Subtotal I.  
II Travel         
International travel      
      
      
      
      
Local travel         
Subtotal  
Subtotal II.  
III. Equipment and supplies        
Subtotal III.   
IV. Training/workshops/ 
publications                
Training   
Regional workshop       
Subtotal IV.      
Direct costs  
V. XXXX Indirect costs              
Total budget             



 

 

4
6

 
E
B
 2

0
1
1
/1

0
2
/R

.2
8
 

Attachment 16: Sample procurement plan 
 

To be used only where procurement worth more than US$200,000 is planned under the grant-financed project. 
 
 

Description of 
contract packages 

Goods Works 

 

Services 

 

Total 

 

Currency     Estimated 
cost 

US$45     

Procurement 
method 

    

Contract signature     

Start     

Finish     

Remarks     

                                                 
45 Exchange rates. 
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Attachment 17: Grant status report 
 

A. Grant basic data 

Grant No.  Window Country or 
Global Regional 

Grant title:  

IFAD grant sponsor  
Grant recipient: Institution/organization Recipient contact  
Date of update   
Date of approval  Original closing date  Last amendment  
Date of effectiveness  Extended closing date  Last audit  
  No. of extensions  Last steering committee 

attended 
 

    Last supervision  
 

 US$ million  US$ million Disbursement Percentage 
Total financing  Cofinancier 1  IFAD grant  
IFAD grant  Cofinancier 2    
Recipient  Cofinancier 3    

 

Target group (complete as many as applicable by providing a brief description) 

Benefiting countries: 
 
Benefiting investment projects: 
 
Grant goal and objectives (relate to strategic objectives, i.e. research and/or capacity-building) 
 
 
 
B. Grant management and performance 

Indicator Last Current 
Performance of grant recipient   
Comments 
 
Availability of cofinancing   
Comments 
 
Coherence between AWPB and implementation   
Comments 
 
Acceptable disbursement rate   
Comments 
 
Quality and timeliness of financial reports   
Comments 
 
Quality and timeliness of technical reports   
Comments 
Dissemination of results   
Comments 
 
Linkages to investment portfolio   
Comments 
 
   
C. Assessment of progress on targeting, inclusion and innovation   

Indicator Last Current 
Project activities benefit IFAD target group   
Comments 
 
Innovation   
Comments 
 
Gender focus   
Comments 
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D. Grant implementation assessment   

Indicator Last Current 
Overall implementation progress 
Comments (including narrative assessment of activities/components) 
 
Assessment of overall implementation progress   
Progress in meeting goal and objective(s)   
Comments  
 
Assessment of progress in meeting goal and objective(s)   
 
E. Supervision and evaluation arrangements 

Description of supervision and evaluation arrangements 
 
 
Is there a need for an evaluation? If so, indicate timeline. 
 
 
F. Follow-up action 

Issue/problem Recommended action Status/timing 
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Attachment 18: Grant progress report:  
Annotated table of contents  

 
 

[INSERT NAME OF GRANT / GRANT #] 
Project progress report46  

[Insert reference period – e.g. April 2011 to September 2011] 

1.  Introduction and grant background 

1.a. Grant goal, objectives and target 
groups 

1.b.  Changes in grant implementation 
context and grant design having 
occurred during the reporting 
period 

Provide a concise description of the grant’s goal and specific 
objectives, components, target groups and targeted areas. The 
objective of this section is to familiarize readers with the main 
features of the grant. If, during the period under review, any 
change occurred in the implementation context or in grant 
design, that should also be reported in this section. 

2.  Progress and performance by 
component47 

2.a.  Main activities undertaken, 
outputs delivered and progress 
against AWPB 

2.b  Progress towards component 
objectives  

2.c     Links, if any, with other IFAD-
supported activities and/or other 
partners 

2.d.    Lessons learned and knowledge 
shared 

For each component, provide a brief overview of the main 
activities undertaken during the period under review and the 
outputs delivered. In particular, this section should highlight:  

A. Main areas of intervention for which physical achievements 
matched targets set for the reporting period ;  

B. Areas of intervention for which outputs achieved fell short 
of planned figures. Explanations for deviations should be 
provided.  

Moreover, as implementation proceeds, this section should also 
be used to report any relevant information, reflections, or 
considerations regarding progress towards component 
objectives as described in the logframe and design document. 
Grants approaching closure will be expected increasingly to 
focus on outcomes and provide updated information on 
progress made towards desired objectives, unintended results, 
or other factors that might jeopardize the achievement of 
component objectives, and on actions to be taken for 
improvement. 

3.  Progress towards grant purpose 
and goal48 

Provide information on progress towards overall purpose and 
contribution to achieving the goal - in terms of promoting pro-
poor innovative approaches and technological options, or of 
building pro-poor capacities of partner institutions. 

4.  Shortcomings and problems 
encountered in grant 
implementation and actions taken 

This section summarizes the main problems affecting progress 
and performance. Any action taken during the review period to 
address these issues should be indicated. 

5.  Other events and relevant issues 
during the reporting period  

Discuss any other relevant issues and events that occurred 
during the reporting period that might have affected grant 
implementation and performance. 

6.    Summary and recommendations 
for follow-up49 

6.1.  Major accomplishments and main 
constraints 

6.2.  Recommendations for follow-up  

Summarize the major accomplishments and the main 
constraints faced in implementing the grant during the period 
under review. Include recommendations to follow up on the 
findings of the progress report, together with the identification of 
the staff/agency in charge of each follow–up item and the 
deadline for each action. 

                                                 
46 Maximum 10-15 pages, plus annexes if necessary. 
47 This section should be repeated for each component.  
48  This section will be particularly relevant for mature grants. Grants in the early stages of 
implementation may not have any information to report.  
49  This should include identifying the staff/agency in charge of each follow-up item and the deadline for 
each action. 
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Attachment 19: Grant completion report:  
Suggested table of contents 

 
 

Grant recipients are expected to prepare a completion report within six months of completion.50 A  
suggested format is presented below. The IFAD Guidelines for Project Completion (June 2006) provide 
directions for the completion process, and can be used by grant recipients as a guide in preparing the 
GCR.  

 [INSERT NAME OF GRANT] 
 [Insert grant #] 

Grant completion report  
[Insert implementation period – i.e. June 2010 to December 2012 

 
 

Executive summary  
1.   Introduction   
2.   Grant description and 

implementation arrangements 
 

 2.1.  Grant goal, objectives, components 
and target groups 

 2.2.  Grant implementation arrangements
 2.3.  Changes in grant implementation 

context, grant design or outreach  

A summary of the goal, objectives, components and target 
groups should be included. This section should also report 
on any changes in the implementation context, design or 
and outreach that occurred during the life of the grant. 

3.   Review of performance and 
achievements by component 

 

 3.1.  Review of main activities and 
outputs delivered 

 3.2.  Assessment of Effectiveness in 
achieving Component Objectives  

Provide a review of performance and achievements by 
component (section 3 of the template). For each 
component, this should include a comprehensive review of 
activities carried out and outputs delivered, compared to 
overall targets. Moreover, the report should discuss 
achievements in terms of effects and changes supported 
in targeted groups and beneficiaries, compared with the 
grant overall, and specific objectives as described in the 
grant design documents and the logframe 

4.   Assessment of impact and of 
impact attribution  

Provide a review and assessment of the impact of the 
grant in terms of contributing to IFAD strategic objectives  

5.   Project costs and financing Include a comprehensive review of how the grant 
resources were used, and a review and assessment of the 
financial management of grant proceeds.  

6.   Assessment of grant management 
and partners’ performance 

Review and discuss performance of grant management 
and partners’ performance 

7.   Innovation, replication, and scaling 
up 

8.   Sustainability 

Discuss and assess innovation and sustainability of grant 
impact and potential for scaling up and replication (section 
6 - Innovation, replication, and scaling up, and 7 – 
Sustainability); 

9.   Conclusions and lessons learned 
10.  Major lessons for IFAD 

Identify lessons learned and major lessons for IFAD (section
– Conclusions and lessons learned, and 9 – Major lessons f
IFAD). 

    
Annexes 
1. Final grant logical framework 
2. Project learning note (attached) 
3. Case studies, reports and any other relevant documentation 
4. Disbursement by component and by category of expenditure 
5. Physical outputs versus targets tables 

                                                 
50 Maximum 10-15 pages, plus annexes if necessary. 
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Attachment 20: Project learning note 

Title  Title of the grant 

Region/country  Indicate the region and/or country in which the lesson was learned. 

Division  Indicate grant sponsor’s division. 

Contact information Provide the grant sponsor’s personal contact information (name, phone number, 
e-mail address) so that colleagues may contact you directly with any further 
questions or comments. The names and contact information for collaborating 
individuals and organizations are provided in a separate field (Collaborators) . 

Date  Enter the submission date for the lessons learned document. 

Primary subject area  Enter the subject area most relevant to the lesson learned. 

Additional keywords Specify any additional keywords or subject areas of help in classifying the 
lesson learned. 

Lessons learned This section should be the main focus of the learning note. Typically, lessons 
learned identify best practices, indicating what works and what does not in a 
particular situation. Indicate a lesson learned during implementation. 

Description of issue 
and context.  

Describe the main issue or problem addressed by this lesson. Discuss any 
obstacles or challenges that had to be overcome. Also describe the context in 
which the lesson was learned. This should include a discussion of the 
geographical region and the specific cultural setting. Include the date/time period 
when this lesson was recognized (may be during or at the end of a programme 
or following an evaluation). 

Strategy(ies) used Briefly describe strategies. 

Results Clearly state the results obtained and why they were of interest as a source of 
learning.  

Recommended 
practice 

Indicate any recommended practices that are suggested by the referenced 
lessons learned and other supporting documents. 

Application List individuals, programmes, knowledge assets or other resources that are 
currently using this recommended practice, and include their corresponding 
contact information. 

Implications for 
IFAD’s operations 
and policies  

Address any changes or revisions in IFAD’s policies and/or programmes that are 
suggested by the lesson learned. 

Scaling up If this lesson was learned from a pilot programme or intervention, what steps 
should be taken for it to be scaled up to reach a wider audience? Also discuss 
any anticipated challenges in scaling up. 

Conclusions and 
recommendations 

Conclusions should summarize the major issues, strategies and results. If 
appropriate, give concise recommendations for action, clearly specifying who 
should take the recommended steps. 

Suggested follow-up Suggest any follow-up actions and discuss any follow-up assessments or 
evaluations, highlighting any specific issues/questions that need to be 
addressed. 

Collaborators List individuals, organizations or agencies that collaborated on this 
project/programme, including the capacity in which they were each involved 
(financial support, technical expertise, training). 

Links and resources Provide the link to any additional reports, evaluations or other documents that 
clearly support this lesson learned. If possible, indicate the specific 
parts(s)/pages that directly refer to this lesson. 

 

 




