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  2012خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة للمنح العالمیة واإلقلیمیة لعام 

  مقدمة-أوال

لمنح على أموال االحصولعلىق التي تتنافس مختلف ُشعب الصندو على قیام2010جرت العادة منذ عام - 1

تحدد القضایا االستراتیجیة التي للشعبة المعنیة للمنح استراتیجیةبإعداد خطط عمل اإلقلیمیةالعالمیة/

ات الغایالمساهمة في تحقیق ذلكالغرض من و .شعبة في األجل المتوسط (ثالث سنوات)هذه الستدعمها 

المتوخاة من السیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق لیة اإلجماواألهداف االستراتیجیة 

)EB 2009/98/R.9/Rev.1.( التي سیتم المنح المقترحة وذخیرة استراتیجیات الُشعب تضمینویتم

سنویة للمنح استراتیجیة في خطط عمل الموافقة علیها خالل العام القادمعلى عرضها بغیة الحصول 

لجودة بالصندوق، ثم یتم جمع خطط العمل االستراتیجیة لمختلف الشعب ضمان امجموعةوتخضع لفحص 

  في خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة السنویة.   

األساسیة التي لها هذه الوثیقة األهداف والموضوعاتالتي تتناو وتوجز خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة - 2

المشروعات المزمعة على المجلس التنفیذي خالل . وُتعرض وثیقة أنشطة 2012في ستوجهها ذخیرة المنح

ویتم وضع الخطة االستراتیجیة المؤسسیة دورات انعقاده إلبالغ أعضائه مسبقا بفرادى المنح المقترحة. 

ة والمبادئ العاماألطرترسي هي و الصندوق، في بالتشاور بین موظفي جمیع الُشعب والدوائر المعنیة 

  . خططها االستراتیجیةإعدادفي ختلف الُشعب مالتوجیهیة التي تستند إلیها

  2012- 2010االستراتیجیة المؤسسیة للمنح العالمیة واإلقلیمیة للفترة -ثانیا

كبیرة على نسبیة التي یكون الستخدام المنح فیها كأداة تمویل میزة التدخالت یركز برنامج المنح على - 3

لجدول وتمثل هذه المبادئ أساسا تستند إلیه خطط . استخدام القروض، وهو برنامج مكمل لبرنامج القروض

الربط بین البحوث الممولة بالمنح ومشروعات ومن أهم أهداف سیاسة المنح . توسیع النطاق في الصندوق

تسهم نتائج البحوث الممولة بالمنح في تعزیز قاعدة المعلومات من المتوقع أن و التنمیة الممولة بالقروض. 

ي إعداد االستراتیجیات القطریة التي یقوم علیها برنامج اإلقراض، ومن ثم في تعظیم أثر التي ُیستند إلیها ف

  .االبتكارات والتقنیات، وتنمیة القدراتو المعرفة، تحسین المشروعات الممولة بالقروض من خالل 

السیاسة هدفین رئیسیین مكملین لبعضهما البعض:هذهترسيفضال عن ذلك، - 4

تعزیز األثر االبتكاریة والخیارات التكنولوجیة لالنهج مناصرة للفقراء بشأن التعزیز البحوث     )1(

؛و/أوالمیدانيالمستوى على 

بناء قدرات المؤسسات الشریكة المناصرة للفقراء، بما فیها هیئات المجتمع المدني والمنظمات     )2(

غیر الحكومیة.

ر التركیز على برامج البحوث المبتكرة سیستمفقلیمیة، لمنح العالمیة واإللالمواضیعي العامتركیزللوبالنسبة - 5

ك البرامج التي تشرف علیها الجماعة االستشاریة لفقراء، بما في ذلمناصرة لسلعا عامة عالمیة توصل التي 
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.وحوار السیاسات، وتشاطرها، وكذلك على بناء القدرات المحلیة، وٕادارة المعرفة للبحوث الزراعیة الدولیة

     الفرعیة التالیة.المواضیعیة العامة، تم اختیار مجاالت التركیز فئات الوضمن هذه 

اعترافا تجدد االهتمام بالبحوث الزراعیة بین الجهات المانحة الرئیسیةالبحوث الزراعیة من أجل التنمیة:- 6

لذلك فسوف الفقراء من أصحاب الحیازات الصغیرة. الریفیین هذا المجال بالنسبة للمنتجین وأهمیةبإنجازات

بوصفها الذي تخلفهالعالمياالبتكارات ولألثر تدعم المنح العالمیة واإلقلیمیة التي یمولها الصندوق هذه 

سلع عامة دولیة.  

ومنظور التعامل مع واقع في أهمیتها المباشرة وفعالیتها في من أجل التنمیة ویكمن السبب في نجاح البحوث - 7

العدید من الدراسات التي أعدتها جهات مستقلة أن االستثمار في البحوث وقد أكدت .المزارعین ومجتمعاتهم

تحفیزي على التنمیة الریفیة عموما، والحد من الفقر الریفي أثر یحقق عائدا كبیرا وله من أجل التنمیة 

  خصوصا. 

، ومنها اخیاالذكیة منوٕادارة الموارد الطبیعیةالزراعةوقد تجدد التركیز في مختلف ُشعب الصندوق على - 8

وشعبة وشعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي، وشعبة آسیا والمحیط الهادي، شعبة أفریقیا الغربیة والوسطى، 

إدارة ما وسوف تساعد هذه المنح على تمكین أصحاب الحیازات الصغیرة من التقنیة.والمشورة سیاسات ال

ركزدة. وسوف تاقتصادیة) متزایو تماعیة یواجهونه من جوانب ضعف ومخاطر حیویة طبیعیة (وبالتالي اج

وقدرتهم على الصمود في مواجهة المخاطر من الحیازات الصغیرةأصحابعلى زیادة إنتاجیةالتنمیة التقنیة

ابتكاریة لتعزیز األثر المیداني في مجاالت نهج . وُیفضل استخدام المحصولیة والحیوانیةالنظم تحسین خالل 

(بما في ذلك كفاءة استخدام المیاه)، ال سیما في الشرق األدنى وشمال سبیل المثالعلىإدارة الري والمیاهك

    التقنیة.والمشورةسیاسات الأفریقیا وفي أفریقیا الغربیة والوسطى، إلى جانب االستعانة في هذا الصدد بشعبة 

لموارد الطبیعیة، واستخدام لإلدارة أفضلحوافز لتوفیر الاختبار سبل مبتكرة البحوث الزراعیة كما ستتضمن - 9

البدائل الحیویة في مكافحة اآلفات واألمراض والحد من خسائر اإلنتاج، وٕادارة الطاقة المتجددة واألمن 

لتنوع البیولوجي الترویج لغیر المستغلة من خالل المهملة و االستخدام المستدام للمحاصیل الواعدة و الغذائي، 

ان والروطان. ر غیر الخشبیة الرئیسیة مثل الخیز الزراعي، وٕانتاج المنتجات الحرجیة

تستخدم البحوث الممولة بالمنح في دعم المجاالت : االبتكاریةالترتیبات المؤسسیة بشأنالبحوث العملیة - 10

التقنیات االبتكارات في ) 2(؛مجتمعیة إلدارة موارد الملكیة المشتركةالتثبت من نهج) 1التالیة أیضا: (

وذلك للحد من خسائر المحاصیل داخل حلة ما بعد الحصاد وكفاءة إدارة سالسل القیمة،المستخدمة في مر 

األعالف والصحة استحداث نظم مستدامة لتوفیر )3(؛السوقإلى المزرعة وفي الطریق من المزرعة 

  .الحیوانیة

وزیادة قدرتها على المنتجین، ومنظمات تعزیز المؤسسات الریفیة ستسعى البحوث العملیة المجتمعیة إلى - 11

ومن السمات المهمة التي تمیز هذه .األسواق المربحة من خالل تنمیة سالسل القیمةالوصول الفعال إلى 

مشاركة في جمیع مراحل عملیة التنمیة، وفي تخطیط االستثمارات الفرصة تتیح للمزارعین الفقراء أنها النهج 

نهم من تحقیق أفضل قیمة ممكنة من مشاركتهم في ویمكرئیسیین أصحاب مصلحة مما یجعلهم، وتصمیمها

المزارعین بما یمكنهم من المشاركة في وضع السیاسات والتأثیر منظمات كما سیتم تعزیز سالسل القیمة. 

المعارف والخبرات التقلیدیة ومما سیسهم في تحقیق ذلك حشد علیها من خالل آلیات استقطاب التأیید. 
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قة الشراكة بین أصحاب الحیازات الصغیرة، والمؤسسات الریفیة، والعلماء، ، وتعزیز عالالفنیةالمتنوعة

الخاصة الصغیرة واألعمال التجاریة (ال سیما الشابات)، األشخاص الریفیینالمبادرات الفردیة وأصحاب 

  .  كشركاء مع القطاع الخاصالعامة والخدمات والمتوسطة، وأجهزة 

مجموعة كبیرة تحسین وصول فقراء الریف علىتقدیم عدة منح بهدف التمویل الریفي، سیتم مستوى وعلى - 12

تحسین الوصول إلى، وذلك من خالل دعم االبتكارات التي تهدف الراسخةالمؤسسات و من الخدمات المالیة 

إتاحة خدمات االدخار واالئتمان والتأمین والتحویالت وغیرها من الخدمات المالیة في المناطق الریفیة 

وشعبة آسیا والمحیط أفریقیا الغربیة والوسطى، المنح التي تقدمت بها شعبة مقترحات وتهدف الفقیرة. 

إلى إقامة شراكات التقنیةوالمشورةسیاسات ال، وشعبة وأوروبا، وشعبة الشرق األدنى وشمال أفریقیاالهادي

ل سالسل القیمة الزراعیة. ، بما في ذلك شراكات تمویلتولید المعرفة واستحداث المنتجات والخدمات المالیة

(توسیع نطاق) وتعزیز،في القرى (أفریقیا الغربیة والوسطى)ستتم إقامة شبكات مصرفیةفعلى سبیل المثال، 

التعمیق المالي والوصول إلى المناطق الریفیة  (شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي، وشعبة آسیا أنشطة

معاییر تنمیة مع وسیتزامن تحسین رصد األداء،التقنیة)ةوالمشور سیاسات الوالمحیط الهادي، وشعبة 

سیاسات الشعبة باقتراح من إرساء المعاییر وزیادة فعالیة الجهود اإلنمائیة) لتمویل الریفي (لصناعة ا

التقنیة. والمشورة

تقطاب التأیید اسو سیتم دعم تنمیة القدرات التنمیة الرئیسیة المذكورة آنفا، مواضیع في ضوء تنمیة القدرات:- 13

تنمیة القدرات ) 2(غیرة كنشاط تجاري؛أصحاب الحیازات الصزراعة الترویج ل) 1: (2012التالیة في 

المواضیع األنشطة في إطار هذه ومن أمثلة (جمیع الُشعب). توسیع النطاقالمؤسسیة والتنظیمیة لدعم 

قدم منح لدعم . كذلك ستُ إلضافة القیمةصة وتعزیز سالسل اإلنتاج والتجهیز والتسویق إلتاحة الفر التثبت من 

، مثل المحاصیل متعددة خارج المزرعةفیما یتصل بإنتاج المحاصیل النقدیة لزیادة الدخل ،البحث والتدریب

لتحدید سبل توسیع نطاق انتشار الحیازات الصغیرة؛ وتحسین وسائل االستهداف لصالح أصحاب األغراض 

ال سیما المجموعات المهمشة صها عن غیرها؛التي تقل أصولها وفر المجموعات أنشطة الصندوق لتشمل 

التي المنتجین الریفیین و المزارعین منظمات األقلیات والشباب والنساء والشعوب األصلیة؛ وتعزیز مثل 

وسیتم ربطهما حیثما أمكن بالمشروعات اإلنمائیة الممولة ،عملیات التحویل الریفيتضطلع بدور أساسي في 

     .بالقروض

وسیستقطب لمناصرة الفقراءااستقطاب التأیید منتدیات سیدعم الصندوق ،بحوار السیاساتوفیما یتصل - 14

الریفیة لتنمیة ل، وذلك لتكمیل الجهود األخرى المبذولة )عند اللزومها ویعززهاوینمیالقدرات والموارد القطریة (

    على أرض الواقع.الفقرالحد منوتحسین أثر

  استقطاب المجموعات العالمیة العاملة في مجال البحوث من أجل التنمیة-ثالثا

السجل الحافل للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة في مجال التقنیات المناصرة للفقراء استنادا إلى- 15

میةتنتحسین منهاوالتعاون االستراتیجي بین الصندوق والجماعة، سیتم تقدیم المنح التي یكون الغرض

تركیز التقنیات المالئمة وتطبیقها استرشادا باإلصالحات التي تنفذها الجماعة االستشاریة وفي ضوء 

وبناء القدرات التي تخدم الفقراء. وكان دور الصندوق األساسي في الماضي االبتكاراتتنمیة الصندوق على 
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نهج المستدامة وتعمیمها من خالل التقنیات الزراعیة تنمیة بغرض لألنشطةمكملةبحوث المواءمة الدعم 

المشروعات الممولة ضمن البحثیةمعظم هذه البرامجوتوجد . فقیرة المواردالمحرومة البیئات تشاركیة في 

من الصندوق، وذلك لتعزیز العالقة بین البحوث والتنمیة ودمج البحوث التي یمولها الصندوق في أنشطة 

  اإلقراض. حافظةالتنمیة التي تدعمها 

وتشمل بصورة ، ذاتیة االستهداففي الغالب برامج بحثیة الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةتقود- 16

البطاطا أو الكسافا، مثل ،المحاصیل والسلع ذات األهمیة للمجموعات التي یستهدفها الصندوقمباشرة

أصحاب الحیازات الصغیرة. وتسعى هذه ا األبقار التي یملكه، أو الدخن، أو المجترات الصغیرة، أو الحلوة

التقنیات، وذلك لمعالجة القصور في التثبت من البرامج في معظم األحیان إلى إشراك المجتمعات الریفیة في 

قد الجماعة االستشاریة وكانت.في الوقت نفسهواالستفادة من المعرفة المحلیةالنظم الزراعیة المستخدمة 

، وهي الحد من الفقر واألمن على مستوى المنظومةى تحقیق أربع نتائج إلنفذت عدة إصالحات تهدف 

بتفعیل جدول أعمالها البحثیة في صورة برامج واستدامة إدارة الموارد الطبیعیة، وقامتالغذائي والتغذیة 

بحثیة ُتعنى بتحقیق واحد أو أكثر من هذه النتائج.

االستراتیجیة بین الصندوق والجماعة الشراكاتمت من أجله الغرض الذي قاوتعزز هذه التطورات من - 17

مجتمع البحوث الزراعیةفي وغیر ذلك من أدوار یضطلع بها الصندوق،اآلخریناهاالستشاریة وشركائ

وتنطويمقترحة تقوم خصیصا لدعم البحوث اإلنمائیة المناصرة للفقراء.شراكاتةفي ذلك أیبما العالمیة،

یتضمن یليدور تكمالصندوق باضطالععلىالجماعة االستشاریةو لصندوق بین االشراكة االستراتیجیة 

معالجة و ،ودعمهالتعزیز شراكات البحوث الزراعیة المناصرة للفقراءوضع السیاسات واستقطاب التأیید 

ة في المجلس التنفیذي السابق للجماعبدور نشطالصندوقاضطلعوقد . الحادالقضایا المرتبطة بالفقر

جنبا إلى جنب مع البنك الدولي ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،ریة بصفته عضوا راعیااالستشا

التحالف ویؤكدوهو عضو حالیا في مجلس صندوق الجماعة االستشاریة..وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

على مسوغات االشتراكةبین الصندوق والمفوضیة األوروبیة لدعم الجماعة االستشاریالقائم االستراتیجي 

العالمي لالستثمارات المنفذة في األثر التأثیر و من یزیدبما ،حیثما كان ذلك مالئما،في تمویل األنشطة

    الشراكة على الفقر الریفي. هذهإطار

الصندوق بتمویل المیزانیات األساسیة بالكامل. في تسمح سیاسة المنح التمویل، ال بطرائق وفیما یتصل - 18

ثالثة بصندوق الجماعة االستشاریة، وهو نهج أقرب في لك فقد اختار الصندوق تمویل النافذتین الثانیة واللذ

المساهمات المقدمة من فرادى واالبالغ المالي عنالترتیبات السابقة ویتیح متابعة مسار األموال طبیعته إلى 

المساهمات إلى المراكز ة أیضا في توجیه وهذا هو النهج الذي تفضله المفوضیة األوروبیالجهات المانحة. 

، والذي اعتاد الصندوق تطبیقه. البحثیة الصغیرة التي تخدم المشروعات اإلنمائیة

وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى سبل التعاون الفعالة مع الجماعة االستشاریة عقب اإلصالحات التي شهدتها - 19

مجموعات من المشروعات المواضیعیة تغطيریة التي في دعم البرامج البحثیة التابعة للجماعة االستشا

، وذلك لتعظیم النتائج الثانیة)تنظیم أنشطة مشتركة بین المراكز البحثیة وشركاء التنمیة (النافذة تتضمن و 

توفیر منح تتمتع بكتلة حرجة أكبر وبحجم أكثر مناسبة وسوف یتیح ذلك لمناصرة الفقراء. واألثر المرجو

وینظر الصندوق في مدى فعالیة استخدام هذا النهج في تمویل البرامج (ولیس المشروعات) . لتوسیع النطاق
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إلى أطر التعاون الجدیدة بین الصندوق والجماعة االستشاریةتهدفوهكذا.ةث االستراتیجیو المعنیة بالبح

الدعم المالئم للبرامج البحثیة التابعة للجماعة توفیرآلیة تمویل فعالة متعددة السنوات تضمن إتاحة

وتمثل هذه النافذة نهجا . الثانیةذات األولویة من خالل النافذة ةث الزراعیو في مجاالت البحاالستشاریة 

المرتبط (التمویل الثالثة(الموارد األساسیة المختلطة غیر المقیدة) والنافذة األولىمختلطا یجمع بین النافذة 

ومن المقترح تعیین حد أقصى في الوقت الحالي لحجم نافذة العمل المشترك بین الصندوق قید). المأو 

من میزانیة المنح العالمیة واإلقلیمیة الكلیة، وهو ما في المائة30والجماعة االستشاریة بحیث ال یتجاوز 

المعتاد في دعمكما سیواصل الصندوق نهجه من حجم برنامج عمل الصندوق. في المائة1.5یعادل 

البحوث المتخصصة التي تجریها لدعماإلنمائیة من خالل تقدیم المنحللبرامجبحوث المواءمة المكملة 

البحثیة لخدمة البرامج اإلنمائیة. ولن تتعارض هذه األطر الجدیدة مع قیام الصندوق بتوفیر تمویل المراكز

الجماعة االستشاریة بموجب ترتیبات ثنائیة مع في صندوقالثالثة مقید لدعم البحوث من خالل النافذة 

فرادى المراكز البحثیة.

الجماعة تخصسنویة لمقترحات ومن المقترح أن یتم تخصیص التمویل لهذه النافذة بناء على طلبات - 20

على أساس خطة العمل االستراتیجیة مجاالت الدعم ضمان الجودة مجموعةوستحدداالستشاریة. 

الطریقة تشاریة من خالل ر جمیع الُشعب في حال رغبتها في التعاون مع الجماعة االسالمؤسسیة. وتستم

محددة على جدول أعمال البرامج البحثیة التابعة للجماعة مواضیع لدعم لمنح العالمیة واإلقلیمیةالتقلیدیة ل

    الخاص بها.والنتائجةیاالستراتیجإطار ووفقاالستشاریة

  2012المقترح لعام اختیار البرنامج-رابعا

في، والتي تنتهيخطط العمل االستراتیجیة للُشعبلتمثل اإلطار الزمنيمر عامان من األعوام الثالثة التي - 21

. لذلك تم اختیار المنح بما یضمن تحقیق جمیع األهداف المرجوة من االستراتیجیات ثالثیة األعوام، 2012

لموضوعات التي تغطیها خطط العمل االستراتیجیة لعام أو أغلبها على األقل. ویوضح الجدول التالي ا

األربعة المرجو تحقیقها والمخرجات 2015-2011والتي ستسهم في تعزیز اإلطار االستراتیجي للفترة 2012

من سیاسة المنح. 
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: الصلة باإلطار االستراتیجي ومخرجات سیاسة2012مواضیع خطة العمل االستراتیجیة الخاصة بالشعب لعام 

  المنح

  األهداف-اإلطار االستراتیجي 

سیاسات الشعبة 

  والمشورة التقنیة

مكتب 

االستراتیجیة 

  وٕادارة المعرفة

شعبة 

آسیا 

والمحیط 

  الهادي

شعبة 

أفریقیا 

الشرقیة 

  والجنوبیة

شعبة 

أفریقیا 

الغربیة 

  والوسطى

شعبة 

الشرق 

األدنى 

وشمال 

أفریقیا

  وأوروبا

شعبة 

أمریكا 

الالتینیة 

  والكاریبي

في الصمود أي- والقاعدة االقتصادیةالطبیعیة) تعزیز الموارد 1(

  قاسو األوتحولوالتدهور البیئي، وجه تغیر المناخ

√    √√√√√

    √√      √  الخدماتالوصول إلى) زیادة 2(

√√  √√√√  ومنظماتهمالفقراء األشخاص ) تعزیز قدرات 3(

من التأثیر على منظماتهمفقراء الریف رجاال ونساء و ) تمكین 4(

  سبل عیشهمالسیاسات والمؤسسات التي تؤثر على 

√√        √  

لدعم األنشطة الزراعیة تحسین البیئات المؤسسیة والسیاساتیة) 5(

  وغیر الزراعیة

√√√  √    √  

  مجاالت الدعم-اإلطار االستراتیجي 

  √√        √  البیولوجي)) الموارد الطبیعیة (األرض، والمیاه، والطاقة، والتنوع 1(

√√√    √      )آثارهوالتخفیف من تغیر المناخ(التكیف مع تغیر المناخ) 2(

√√√√√    √  ) تحسین التقنیات الزراعیة وزیادة فعالیة نظم اإلنتاج3(

    √√      √  ) الخدمات المالیة4(

  √  √√√      والدولیة والوطنیةفي سالسل القیمة المحلیةاالندماج) 5(

√√√√√      العمل خارج المزرعةالمشروعات الریفیة وتوفیر فرص تنمیة) 6(

        √      √  التدریب التقني والحرفي) 7(

√√  √√√√  فقراء الریف ومنظماتهم) تمكین 8(

  مخرجات سیاسة المنح

) تعزیز األنشطة االبتكاریة ووضع تقنیات ومناهج مبتكرة لدعم 1(

  دفها الصندوقالمجموعات التي یسته

√    √√√√√

ز حوار السیاسات فیما ی) زیادة الوعي واستقطاب التأیید وتعز 2(

  للسكان الریفیین الفقراءیتصل بالقضایا ذات األهمیة 

  √√  √    √  

المؤسسات الشریكة على تقدیم الخدمات الالزمة تعزیز قدرة) 3(

  السكان الریفیین الفقراءلدعم 

  √  √√  √√

ستفادة من الدروس، وٕادارة المعرفة، ونشر المعلومات بین ) اال4(

  األطراف المعنیة بشأن قضایا الحد من الفقر

  √    √    √√

)√(مجال ذو أولویة = 
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برنامج المنح یغطي جمیع األهداف االستراتیجیة المرجوة. وهذا أمر مهم ألن أداة ویتضح من الجدول أن- 22

تستهدف المنح القضایا التي ال یمكن بحیث یتعین أن،للقروضةوٕان كانت مكملالمنح تمثل آلیة بدیلة 

  المنح.توفیر في ااألساسیة التي ُیستند إلیهالتقدیر معالجتها من خالل القروض كأحد معاییر 

نهج التنفیذ- خامسا

ذلك الفحص، بما في في مختلف مراحل عملیةالمتبعةتنقسم معاییر فرز طلبات المنح الكبیرة واختیارها - 23

  مرحلتي تعزیز الجودة وضمان الجودة، إلى خمس مجموعات عامة:

 الحتیاجات المجموعات التي یستهدفها مالءمة أم ال النواتج المتوقعة هل:اإلنمائیةالمعاییر

اإلقراض.حافظةبوارتباطهاالصندوق وقدراتها (موزعة حسب الجنس حیثما كان ذلك مناسبا) 

 ومدى مالءمة النهج التقنیة المقترح وقابلیة تنفیذه من الناحیة مدى سالمة:التقنیةالمعاییر

والمنهجیة المستخدمین.

المیزانیة المقترحة مع األهداف المرجوة هل تتالءم: معاییر القیمة المتحققة لقاء األموال المنفقة

في توزیع مخصصات المیزانیة بین المصروفات من حیث التوازن (كفوء هیكل تكالیف وتعكس 

التمویل المشترك.واستقطاب، )لالحقة التكالیف االستثماریة والتشغیلیة كالرواتبا

:قدرة الجهة المتعاقد معها/مسؤولي اإلدارة على تنفیذ األنشطة المقترحة (بما في ذلك معاییر اإلدارة

من المالي وغیرها ) وااللتزام كفاءة الترتیبات المؤسسیة مع الكیانات/الجهات الشریكة المحلیة

ومتطلبات اإلبالغ التي یحددها الصندوق. المتطلبات

:ترتیبات (العملیاتمن حیث ابتكاریةنتائج برامج المنح المقترحةهل أن معاییر االبتكار والتعلم

، وقابلیة تكرارها، موجهة نحو األثرالطلب، أم تشاركیة، أم مؤسسیة) ومن حیث النواتج (بمدفوعة 

بالسیاسات). وما إذا كانت أهداف التعلم محددة بوضوح، ومدى ا مدفوعة وكونهوٕامكانیة تعمیمها، 

  التعلم/تبادل المعرفة.فعالیة آلیات 

هي أداة مكملة للمنح والقروض الكبیرة، ولها معاییر األهلیة الخاصة بها (والمستمدة من المنح الصغیرة:- 24

على وجه الخصوص للمجتمع المدنيالمستندة إلى احتمال دعمها مجموعة المعاییر المذكورة آنفا) 

إنتاج نماذج تجریبیة محلیة من التقنیات وآلیات بناء في والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المجتمعیة 

تقدیر وتتضمن المعاییر الحالیة التي یستند إلیها في المؤسسات وتبادل المعرفة المبتكرة المناصرة للفقراء. 

؛قدرة الوكالة المنفذة والشراكات) 2(؛الت االستهداف واألثر على الفقراحتما) 1(:جدوى المنح الصغیرة

كفاءة القیمة الجوانب المالیة (بما في ذلك معیار ) 5(؛امكانیات التكرار واالستدامة) 4() درجة االبتكار؛3(

  .المتینةوالتقییمالرصد ) ترتیبات 6()؛المحققة لقاء األموال المنفقة

ویتم تبادل إلعطاء أولویة لطلبات المنح في خططها السنویة. نهجالصندوق باتباع امت جمیع ُشعب ق- 25

المذكرات المفاهیمیة بین الخبراء النظراء في مختلف الُشعب للمراجعة وٕابداء التعلیق، وتتخذ القرارات النهائیة 

ساء الوحدات في حالة بشأن اختیار الطلبات بالتشاور مع المدیر في حالة الُشعب اإلقلیمیة أو بمعرفة رؤ 
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وهي تبادر بعملیة التصمیم كاملة التي تجرى أساسا من قبل الجهة المتلقیة . التقنیةوالمشورةسیاسات الشعبة 

.ةالجهات الراعیة للمنحمع المقترحة بالعمل

تشكیل مجموعات داخل الُشعب اإلجراءات الجدیدة تستوجب متطلبات تعزیز الجودة على نحو ما وردت في - 26

تعزیز الجودة. وقد تحقق ذلك في جمیع الُشعب اإلقلیمیة، حیث تجتمع هذه المجموعات الرسمیة الستعراض

وفي معظم الحاالت، تم االستناد إلى .ستصوبةالملمناقشة طلبات المنح واالتفاق على التعدیالت الالزمة أو 

في مذكرات االلتزام التي تتضمن مالحظات المراجعین المكتوبة في اتخاذ القرارات، مع تسجیل النتائج 

بموافقة مكتب المستشار العام وشعبة وتقضي المتطلبات الجدیدة العملیات والقضایا والقرارات المتخذة. 

وكان ذلك یتم في الجودة، ضمانالخدمات المالیة على المقترحات قبل عرضها على مجموعة المراقب و 

ت مجموعات تعزیز الجودة تضم غالبا ممثلین من هذه مرحلة تعزیز الجودة، حیث كانكجزء من الغالب 

الُشعب. 

وفي ینایر/كانون 2011في أكتوبر/تشرین األول مجموعة ضمان الجودةاجتمعتوفقا لإلجراءات الجدیدة، - 27

وكبیر استراتیجیي المساعدرئیس الویشترك مساعد نائب لتقییم طلبات المنح واعتمادها. 2012الثاني

كما هو اسة مجموعة ضمان الجودة، ویتولى رئیس أمانة المنح منصب أمین المجموعة. و التنمیة في رئ

الحال بالنسبة لوظیفة ضمان الجودة في إطار المشروعات الممولة بالقروض، یتمثل الغرض األساسي من 

سسیة المنحة في تحقیق األهداف المؤ سهام إأن تضمن لإلدارة العلیا ضمان جودة المنح فيمجموعةوظیفة

    جمیع المستندات. واستكمال تشوبه أي مشكالت عالقة دون أن تصمیمها مع أعلى معاییر الجودة واتفاق 

  المعرفة واإلشرافإدارةترتیبات اإلدارة، -سادسا

اإلقلیمیین، االقتصادیینالمنح العالمیة واإلقلیمیة في الُشعب اإلقلیمیة إلى حافظةعادة ما ُتسند مهمة إدارة - 28

ویكون اإلشرافقد یوجد أیضا رعاة محددین لفرادى المنح (مدیرو البرامج القطریة على سبیل المثال). ولكن

حوافظعلى اإلشراف العام للُشعب، أي جزءا من عملیة اإلشرافي البرنامج على المنح في الغالب جزءا من 

ووفقا للمتطلبات القطریة.لمكاتبلاإلشراف ویجوز، حیثما كان ذلك مالئما، تفویض مسؤولیات القروض.

اإلشراف أعرب عدد من الُشعب عن عزمه إخضاع جمیع المنح الكبیرة إلى الواردة في اإلجراءات الجدیدة، 

والشعبة التقنیةوالمشورةسیاسات الشعبة ومن المحتمل أن یتضمن هذا اإلشرافمرة واحدة على األقل 

وقد تم إحراز تقدم في المعرفة بین األقالیم. وتقاسم لتعلم او الكفاءة لتحسینالمعنیة باإلشرافاإلقلیمیة

أكثر اإلشرافعلى المنح بما یسهم في جعل اإلشراف وضع صیغة منقحة لتقاریر المناقشات الجاریة بشأن 

ویتم إعداد تقاریر سنویة عن وضع جمیع المنح المؤسسي. اإلبالغفعالیة وتركیزا وفي تبسیط إجراءات 

وتحلیلها في تجمیعها ذاتها)، ثم یتم التقدیر اریر وضع المشروعات وتستند إلى معاییر (وهي مماثلة لتق

فإن آلیات التمحیص واإلبالغ الداخلیة التي تخضع لها فرادى المنح وبوجه عام، . الحافظةتقاریر أداء 

  مالئمة على األرجح ولكن هناك مجال لتطویرها.

في إدارة المعرفة أولویة كبیرة علم من حوافظ المنح، وأعطتالتبعض السبل لتطویر اقترحت جمیع الُشعب - 29

في خطط إدارة المعرفة كإحدى األولویات االستراتیجیة فقد تم تضمین .االستراتیجیةهاعملیع خطط جم

الشرق األدنى وشمال أفریقیا ، وشعبة آسیا والمحیط الهادي، وشعبة أفریقیا الشرقیة والجنوبیةعمل شعبة 
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المعرفة في عملیات وتقاسم دمج التعلم مع التركیز على أمریكا الالتینیة والكاریبي، ة وشعبوأوروبا 

واألدوات واألطر الالزمة یجري حالیا بناء القدرات والمناهجكما المشروعات وأنظمتها بغیة تحسین األداء. 

، وشعبة وأوروبایاأفریقیا الشرقیة والجنوبیة، وشعبة الشرق األدنى وشمال أفریقلتحقیق ذلك في شعبة

شعبة آسیا والمحیط الهادي جهدا وقد بذلتالتقنیة، ومكتب االستراتیجیة وٕادارة المعرفة. والمشورةسیاسات ال

رسائل إخباریةمن خالل إصدار المستوى المیداني وعلى رئیسي في المقر الإدارة المعرفةفي مجالكبیرا

، وتنظیم حلقات IFAD Asiaالمخصص آلسیا ع الصندوق موقومقاالت، وٕانشاء صفحات لفرادى المنح على 

معرض تبادل المعرفة األخیر، إدارة المعرفة (مثل أحداث المشروعات وغیرها من بإنجاز الخاصة عملال

لم یتضح بعد مدى وهذه الجهود واعدة بالطبع، ولكن ). اإلشرافوجلسات استخالص المعرفة الالحقة لعملیة 

التعلم من برنامج المنح على مستوى الصندوق. نتحسیتأثیرها الفعلي في 

لبرامج والمشورة االستراتیجیة التقني وتقدیم الدعم ،الحافظةالمنح باإلشراف الكامل على إدارة أمانةوتقوم - 30

تسهم وال تزال ،يتنسیقبدور كما تقوم أیضا .وشبكات المعرفةالممارسینمجتمعات المنح البحثیة من خالل 

مذكرات لمعارف ونشرها من خالل تسهیل تشكیل المجموعات المواضیعیة وٕاعداد مذكرات التعلم و رة افي بلو 

النتائج واالستنتاجات والرؤى والدروس المستفادة من هذه المذكرات إلى وُیستند في إعداد المشورة التقنیة.

على المنح ومتابعتها التي اإلشرافتقدیر األثر، وأنشطة و عملیات التقییم الذاتي، والتقییمات المستقلة، 

التقنیة باالشتراك مع الُشعب اإلقلیمیة األخرى. ویتم نشر مذكرات المشورة والمشورةسیاسات التدیرها شعبة 

داخل الصندوق، وبین شركاء التقنیة التقنیة والمنتجات المعرفیة األخرى مثل الرسائل اإلخباریة والمذكرات 

ها كسلعة عامة من خالل الشبكات المعرفیة اإلقلیمیة وفقا لسیاسات التنمیة المعنیین، كما تتم إتاحت

  المعلومات المطبقة في الصندوق. 

والمشورةسیاسات التدعو خطة العمل االستراتیجیة المشتركة لمكتب االستراتیجیة وٕادارة المعرفة وشعبة - 31

تحدد، من خالل خطط عملها أنلمساعدة الُشعب اإلقلیمیة على الدور التیسیريإلى تعزیز التقنیة

االستراتیجیة، مجاالت االهتمام المشتركة (بین شعبتین أو أكثر)؛ وجداول األعمال المشتركة، إن وجدت، 

بین األقالیم، وتعزیز التعاون االبتكار تبادل المعرفة، وذلك بهدف وتقاسمالتي یمكن دعمها جزئیا بالمنح؛ 

من خالل . وستتحرى أمانة المنح مزیدا من السبل (بما في ذلكهاطاقالتقني لتسهیل تكرار النتائج وتوسیع ن

اإلقلیمیین، ومدیري البرامج القطریة ومسؤولیها) لتیسیر تحقیق ییناالقتصادو اإلداریة في الدوائر، المنتدیات 

ت وربط برنامج اإلقراض بأنشطة البحوث وبناء القدرا،لتعزیز االبتكاراتآلیاتمن خالل المقاصدهذه 

المیداني المتزاید الحضور ویتیح لخصوصیات اإلقلیمیة. لهذه اآللیاتتستجیب الممولة بالمنح، على أن 

بین األنشطة الممولة بالمنح التخصیب المتبادل على المنح، وتعزیز اإلشراف ة أكبر لتعزیز للصندوق فرص

    .القطريمستوى الحوار السیاسات على والمشروعات التي یمولها الصندوق و 


