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 الموافقةبتوصية 
المنح المقترح تقديميا بموجب  علىالتعديالت المقترحة بالخاصة  ةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصي

على النحو  ،الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اتساندى ةتز دولياالمنح العالمية/اإلقليمية إلى مر نافذة 
  .7ف: الفقرة الوارد 

 

مقترح تقديمها  منح عمىتعديالت مقترحة تقرير رئيس الصندوق بشأن 
الجماعة  اتسانده ةكز دوليااإلقميمية إلى مر /بموجب نافذة المنح العالمية

 لمبحوث الزراعية الدولية االستشارية
منح مقترح تقديميا ألغراض برامج البحوث  علىأعرُض ىذا التقرير والتوصية التالية بشأن تعديالت مقترحة 

 قيمتيا بلغتالزراعية والتدريب الت: تجرييا مراتز دولية تساندىا الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
 دوالر أمريت:. 2 441 905

  المقدمة –الجزء األول 
 24افق علييا المجلس التنفيذي ف: بإدخال تعديل على آليات تدفق األموال للمنح الت: و يوص: ىذا التقرير  -1

وق إلى برامج البحوث والتدريب دعم من الصند بموجب إجراء انقضاء المدة لتوفير 2012سبتمبر/أيلول 
: تجرييا المراتز الدولية التالية الت: تساندىا الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية: المرتز تال

الجافة والمعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية. المرتز الدول: للبحوث  الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق
 الزراعية ف: المناطق الجافة والمعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية.

 وترد وثائق المنح ف: مالحق ىذا التقرير: -2

اج المرتز الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة: برنامج زراعة الحفظ المتتاملة لإلنت (1)
المحصول: والحيوان: ألغراض التتثيف المستدام للنظم القائمة على الحبوب ف: شمال أفريقيا وآسيا 

 الوسطى.
المعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية: مخططات ابتتارية لتنمية سلسلة قيمة لحوم األبقار ف: أفريقيا  (2)

 الجنوبية
مع األىداف االستراتيجية المتطورة للصندوق ومع  وتتماشى أىداف برامج البحوث التطبيقية ومضامينيا ىذه -3

 سياستو لتمويل المنح.

ويتمثل اليدف االستراتيج: الشامل الذي يوجو السياسة المنقحة لتمويل المنح ف: الصندوق، والت: وافق  -4
، ف: تشجيع النيج والتقانات الناجحة و/أو 2009علييا المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

رية، باإلضافة إلى السياسات والمؤسسات التمتينية، الت: تدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمتين فقراء االبتتا
 الريف نساء ورجاال ف: البلدان النامية من تحقيق دخول أعلى وأمن غذائ: أفضل.
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التقانات والنيج وتيدف السياسة إلى تحقيق المخرجات التالية: )أ( الترويج لألنشطة االبتتارية وتطوير  -5
االبتتارية لدعم المجموعة المستيدفة للصندوق؛ )ب( التوعية، واستقطاب التأييد وحوار السياسات بشأن 

تعزيز  القضايا اليامة بالنسبة للستان الريفيين الفقراء من قبل، وبالنيابة عن، ىذه المجموعة المستيدفة؛ )ج(
الخدمات دعما للستان الريفيين الفقراء؛ )د( تعلم قدرات المؤسسات الشريتة على تقديم مجموعة من 

دارة المعرفة ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالحد من الفقر الريف: بين أصحاب  الدروس، وا 
 المصلحة داخل وعبر األقاليم.

 : الصندوق. وتتماشى البرامج المقترحة مع الغاية والمخرجات الخاصة بالسياسة المنقحة لتمويل المنح ف -6

يدعم برنامج زراعة الحفظ المتتاملة لإلنتاج المحصول: والحيوان: ألغراض التتثيف  (1)
المستدام للنظم القائمة على الحبوب ف: شمال أفريقيا وآسيا الوسطى المخرجين )ج( و )د( 
دارة المعرفة، ونشر المعلومات  من خالل اإلسيام ف: اليدف االستراتيج: لتنمية القدرات، وا 

 صفوف أصحاب المصلحة للمساعدة على التخفيف من وطأة الفقر الريف:.  ف:
يتماشى برنامج مخططات ابتتارية لتنمية سلسلة قيمة لحوم األبقار ف: أفريقيا الجنوبية مع  (2)

الغاية والمخرجات الخاصة بالسياسة المنقحة لتمويل المنح ف: الصندوق، وبخاصة ف: أنو 
ومجموعات الموارد  وة الت: يقوم بيا رجال ونساء فرادى فقير يوفر منتدى لألنشطة االبتتاري

وليذا البرنامج متون قوي إلدارة  وفرىا السوق.تومجتمعات محلية تتطلب بدورىا خدمات 
الت: يموليا الصندوق وغيرىا  القائمة المعرفة للبرنامج بحد ذاتو ولجية دعم المشروعات

صرة للفقراء ف: اإلقليم. وىو يشرك القطاع من مشروعات اإلنتاج الحيوان: األخرى المنا
الخاص ويدعم وظائف السوق، إضافة إلى أنو يرفع من قدرة القطاع الخاص على إيصال 
تدخالت تتعلق بسلسلة القيمة وتحد من الفقر. ونظرا الستيدافو لنظم اإلنتاج المتثف 

س: روابط قوية لألبقار تمصدر للحيوانات ألغراض التسمين، فإن ىذا البرنامج سوف ير 
ضافة القيمة من جية، وبين االىتمام بقاعدة الموارد  بين األمن الغذائ: وتوليد الدخل وا 

توفير  خاللمن يدعم البرنامج األولويات السياساتية للصندوق الطبيعية من جية أخرى. و 
ف:  نماذج لتنمية تاملة لسالسل لحوم األبقار الت: يمتن إتاحتيا على الفور لتوسيع النطاق

دعم نتائج البحوث للمساعدة على االستيداف وتحديد أدوار الشرتاء ودور و اإلقليم بأسره، 
 .تلقطاع الخاص والتغلب على العقباا

 التوصية - الجزء الثاني
 :ةالتالي اتالمنح المقترحة بموجب القرار  التعديالت على أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على -7

 2012سبتمبر/ايلول  24ف:  يياوافق المجلس التنفيذي علموال للمنحة الت: أن تعدل آلية تدفق األ قرر:
والحيوان: ألغراض  محصول:زراعة الحفظ المتتاملة لإلنتاج البرنامج بموجب إجراء انقضاء المدة لتمويل 

، وأن تمرر المنحة من خالل ف: شمال أفريقيا وآسيا الوسطى بوبحف المستدام للنظم القائمة على الالتتثي
بصفتو الوص: على صندوق الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وفقا لنافذة التمويل البنك الدول: 

 ف: صندوق الجماعة. 3
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سبتمبر/ايلول  24أن تعدل آلية تدفق األموال للمنحة الت: وافق المجلس التنفيذي علييا ف:  قرر أيضا:
مخططات ابتتارية لتنمية سلسلة قيمة لحوم األبقار ف: برنامج  انقضاء المدة لتمويلبموجب إجراء  2012

وأن تمرر المنحة من خالل البنك الدول: بصفتو الوص: على صندوق الجماعة االستشارية ، أفريقيا الجنوبية
 ف: صندوق الجماعة. 3للبحوث الزراعية الدولية، وفقا لنافذة التمويل 

 

 تانايو نوانزي
 ةس الصندوق الدول: للتنمية الزراعيرئي
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المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة: برنامج زراعة الحفظ المتكاممة لإلنتاج 
شمال أفريقيا في  بو بوالحيواني ألغراض التكثيف المستدام لمنظم القائمة عمى الح المحصولي

 وآسيا الوسطى 

 الخمفية - أوال

مليون دوالر أمريت: لتمويل برنامج زراعة الحفظ  1.5وافق المجلس التنفيذي على ىذه المنحة بمبلغ قدره  -1
المتتاملة لإلنتاج المحصول: والحيوان: ألغراض التتثيف المستدام للنظم القائمة على الحبوب ف: شمال 

 بموجب إجراء انقضاء المدة. 2012سبتمبر/أيلول  24أفريقيا وآسيا الوسطى ف: 

اليدف اإلجمال: للبرنامج ىو تعزيز استدامة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة ربحية المزارع من خالل تحقيق  -2
وتحسين سبل عيش المزارعين فقيري الموارد من خالل التبن: واسع النطاق  ،المزيد من التفاءات

بين الذي يربط  تآزرحصول: والحيوان: الت: ترتتز على اللتتنولوجيات زراعة الحفظ ف: نظم اإلنتاج الم
 والتربة. ،اتالحيوانتربية و  ،لصياالمح

ىدف البرنامج ىو استخدام البحوث التشارتية المتتاملة لتمتين المزارعين والنظم الوطنية للبحوث واإلرشاد  -3
ن: أصحاب الحيازات الصغيرة ف: اإلدارة لتب اتممارسو ار النيج االبتتارية وخيارات بالزراع: لتطوير واخت

 آسيا الوسطى والغربية وشمال أفريقيا لزراعة الحفظ المتتاملة لإلنتاج المحصول: والحيوان:.

( الفيم واالستجابة للمفاضالت والمعوقات والفرص ذات الصلة 1تألف البرنامج من متّونين رئيسيين: )ي -4
والحيوان: ف: مناطق البرنامج الواقعة ف: آسيا  بتبن: نظم زراعة الحفظ المتتاملة لإلنتاج المحصول:

( إدارة المعرفة ونشر تقنيات زراعة الحفظ المتتاملة لإلنتاج المحصول: 2الوسطى والغربية وشمال أفريقيا؛ )
 .والحيوان: ف: مناطق البرنامج الواقعة ف: آسيا الوسطى والغربية وشمال أفريقيا

 رات األمريتية()بالدوال موجز الميزانية وخطة التمويل

 التمويل المشترك الصندوق فئة اإلنفاق رقم

 000 173 000 459  تتاليف الموظفين أ 1

 تتاليف السفر 2
195 000 73 000 

 000 73 700 193 بالمعدات والسلع  3

 000 107 800 283 جالتتاليف التشغيلية  4

 000 74 000 197 دالتدريب/حلقات العمل/المطبوعات  5

 - 500 171  النفقات العامة 6

 000 500 000 500 1 المجموع 

  ن.ين التقنيين والموظفين/اإلقليميين الوطنييالمنسقتشمل تكاليف أ 
ب 

 تتضمن المعدات والسلع األسوار، والبذارات، والكمبيوترات/الطابعات.
ج

 المسوحات والتجارب في المزارع وتحليل التربة/األعالف. 
د

 .يشمل األيام الميدانية، وتدريب المزارعين، وحلقات عمل الطالب 
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 المسوغات  -ثانيا
حوث الموافقة، حددت آلية تدفق أموال المنحة على أن األموال ستتدفق مباشرة إلى المرتز الدول: للبعند  -5

 الزراعية ف: المناطق الجافة.

تتفق مع الطرائق المالية الجديدة الت: تتطلب من  وتقترح ىذه الوثيقة تعديل آلية تدفق األموال من أجل أن -6
الدولية تحويل تمويليم  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةجميع األعضاء المانحين ف: مجلس صندوق 

البنك الدول: من خالل صندوق الجماعة. وصندوق الجماعة ىو حساب أمانة متعدد الجيات المانحة يديره 
وقد  1الدولية. الجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةسلطة مجلس صندوق يو ويخضع لبصفتو الوص: عل

 .أنشئ الصندوق المذتور وفق إطار إصالحات الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

وفقا إلجراءات اإلدارة المالية  2012الذي اعتمده المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول  تنفيذ البرنامج رمستسي -7
ومتطلبات فضال عن ترتيبات  ،ف: الصندوق ومبادئو التوجييية المتعلقة بالتوريد ومراجعة الحسابات

استئمانية معينة. وسوف تدرج تلك الترتيبات ف: اتفاقية المساىمة الت: ستبرم بين الصندوق والبنك الدول: 
 إدارةارية للبحوث الزراعية الدولية(، تبين شروط وأوضاع صندوق الجماعة االستش )بصفتو الوص: على

اتفاقية تنفيذ المنحة بين الصندوق والمرتز الدول: تما ستبرم المنحة من قبل الوص: على الصندوق. 
فضال عن تفاصيل الترتيبات  ،ترس: طرائق تنفيذ البرنامجلللبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة، 

 .االستئمانية

سوف تحول أموال المنحة على  ،2012المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول لموافقة عليو من قبل وتما تمت ا -8
واتفاقية تنفيذ  مساىمة، شريطة التوقيع على تل من اتفاقية اللى الطرف المتلق:، عن طريق الوص:دفعات إ

يتون صرفيا وبالنسبة للسلفة األولى، سوف من الوص:. الصرف بموجب طلبات سحب سيستمر المنحة. و 
مستندا إلى تقديم خطة عمل وموازنة سنويتين ثم، فيما يتعلق بالدفعات الالحقة، تقديم تشف نفقات من 

السلفة الطرف المتلق: وتقديم القوائم المالية السنوية الت: يعدىا الطرف المتلق: بعد مراجعتيا. وسوف تشمل 
الموافق علييا ذات الصلة بخطة العمل والميزانية  األولى مبلغا يحولو الوص: إلى المتلق: لتغطية النفقات

ويدفع تنسبة ف: يحتفظ بو الوص: المنحة ميزانية من  ف: المائة 2رسم نسبتو السنويتين، باإلضافة إلى 
تقاسم التتاليف تتفق علييا جميع الجيات المانحة لتغطية، بين جملة أمور أخرى، تتاليف الضمان المستقل 

ف: المائة  2البالغة سابات الخارجية وترتيبات التقييم المستقل.  وتخصم نسبة الرسم للجودة، ومراجعة الح
على  الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافةبموجب فئة النفقات العامة األصلية، حيث وافق المرتز 

للنفقات  ، وىتذا فإنيا ال تضاف إلى المبلغ األصل:تخفيض حصتو النسبية من تتاليف النفقات العامة
 إلى ميزانية المنحة.العامة أو 

وف: نياية البرنامج، يقدم الطرف المتلق: إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية خطاب الرأي الصادر عن  -9
مراجع الحسابات الخارج: بشأن تشف النفقات النيائ: الذي يغط: مجموع مقدار المنحة. وسوف يعيد 

                                                   
1
الدولية، ويمثل هذا المجلس كل الجهات  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةمجلس الصندوق هو جهاز وضع القرارات في صندوق   

 المانحة لذلك الصندوق.
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من إنجاز البرنامج أي أشير  4الطرف المتلق: إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية مباشرة ف: غضون 
 من المنحة عند إنجاز البرنامج. خدمرصيد متبق غير مست

لمرتز الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة. وسيتون المرتز ليخضع البرنامج لإلدارة المباشرة  -11
إبالغ الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة مسؤوال عن التنفيذ التل: للبرنامج ومسؤوال تذلك عن 

 التقارير المالية والفنية إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية.

وتبقى جميع الجوانب األخرى ف: وثيقة تصميم المنحة تما ى: بصيغتيا الت: وافق علييا المجلس التنفيذي  -11
  بموجب إجراء انقضاء المدة 2012سبتمبر/أيلول  24ف: 
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المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية: مخططات ابتكارية لتنمية سمسمة قيمة لحوم 
 األبقار في أفريقيا الجنوبية

 الخمفية -أوال 

لتمويل مخططات ابتتارية لتنمية سلسلة دوالر أمريت:  941 905وافق المجلس التنفيذي على منحة بمبلغ قدره  -1
 بموجب إجراء انقضاء المدة. 2012سبتمبر/أيلول  24قيمة لحوم األبقار ف: أفريقيا الجنوبية ف: 

اليدف اإلجمال: للبرنامج ىو تحسين سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة وجعليا مستدامة من إنتاج األبقار  -2
 وتسويقيا.

تزويد أصحاب الحيازات الصغيرة بآلية مجدية إلضافة القيمة إلنتاج األبقار، تتون ( 1وأىداف البرنامج ى:: ) -3
( تصميم وعرض األدوات المالية الفعالة والمنتجات المناسبة لتمتين أصحاب 2منسقة مع متطلبات السوق؛ )

يع على تبنييا ف: ( وتوليد ونشر المعرفة والتشج3) ؛الحيازات الصغيرة من إضافة القيمة ف: نظم إنتاج األبقار
 إقليم أفريقيا الجنوبية بأسره.

( بناء القدرات والمؤسسات: الدعم التنظيم: 1: )تنفذ ف: مراحل متداخلةوسيضم البرنامج ثالثة متونات رئيسية،  -4
صدار تراخيص للتجار؛ ) شراك المشارتين ف: سلسلة القيمة، وا  إجراء  (2للتجار والمنتجين، والترويج للبرنامج، وا 

سالسل القيمة وتصميم األنشطة التشارتية؛ وصياغة  ة إثبات مفيوم لمنتج تمويل سالسل قيمة: تحليلعملي
دخال منتج جديد واختباره، والقيام بالبحوث العملية؛ ) مرحلة توسيع نطاق ( 3أدوات مالية فعالة ودعم العقود، وا 

دارة المعرفة:  لمعلومات والخبرات مع المشروعات ف: وضع خرائط للمخرجات، تبادل اترتز على االتصاالت وا 
 البلدان المجاورة، وتنظيم مؤتمر إقليم:.

 موجز الميزانية وخطة التمويل

 )بالدوالر األمريكي(

 *التمويل المشترك الصندوق فئة اإلنفاق رقمال

 520 16 789 310 العاملون 1

 - 356 142  الخبراء االستشاريون 2

 - 395 139  السفر 3

 300 95 980 134 تشغيليةنفقات  4

 - 520 99 المعدات والمستلزمات 5

النفقات الثابتة للمعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية وما يتصل بذلك من  6
  تتاليف

114 865 128 093 

 913 239 905 941 المجموع 

 الحيوانية.* سيتشكل شركاء التمويل المشترك من المستفيدين والمعهد الدولي لبحوث الثروة 
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 المسوغات  -ثانيا 
المعيد الدول: لبحوث الثروة الموافقة، حددت آلية تدفق أموال المنحة على أن األموال ستتدفق مباشرة إلى عند  -5

 .الحيوانية

وتقترح ىذه الوثيقة تعديل آلية تدفق األموال من أجل أن تتفق مع الطرائق المالية الجديدة الت: تتطلب من جميع  -6
تمويليم من خالل  حويلالدولية ت الجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةاألعضاء المانحين ف: مجلس صندوق 

البنك الدول: بصفتو الوص: المانحة يديره  صندوق الجماعة. وصندوق الجماعة ىو حساب أمانة متعدد الجيات
وقد أنشئ الصندوق المذتور الدولية.  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةيو ويخضع لسلطة مجلس صندوق عل

 .وفق إطار إصالحات الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

وفقا إلجراءات اإلدارة المالية ف:  2012الذي اعتمده المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول  تنفيذ البرنامج رمستسي -7
استئمانية معينة. ومتطلبات فضال عن ترتيبات  ،الصندوق ومبادئو التوجييية المتعلقة بالتوريد ومراجعة الحسابات

 لبنك الدول: )بصفتو الوص: علىوسوف تدرج تلك الترتيبات ف: اتفاقية المساىمة الت: ستبرم بين الصندوق وا
المنحة من قبل الوص: على  إدارةصندوق الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، تبين شروط وأوضاع 

ترس: طرائق ل،  المعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانيةو اتفاقية تنفيذ المنحة بين الصندوق تما ستبرم الصندوق. 
 .فاصيل الترتيبات االستئمانيةفضال عن ت ،تنفيذ البرنامج

سوف تحول أموال المنحة على  ،2012المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول وتما تمت الموافقة عليو من قبل  -8
واتفاقية تنفيذ  مساىمةدفعات إلى الطرف المتلق:، عن طريق الوص:، شريطة التوقيع على تل من اتفاقية ال

وبالنسبة للسلفة األولى، سوف يتون صرفيا من الوص:.  الصرف بموجب طلبات سحبسيستمر المنحة. و 
مستندا إلى تقديم خطة عمل وموازنة سنويتين ثم، فيما يتعلق بالدفعات الالحقة، تقديم تشف نفقات من الطرف 

 السلفة األولى مبلغاالمتلق: وتقديم القوائم المالية السنوية الت: يعدىا الطرف المتلق: بعد مراجعتيا. وسوف تشمل 
يحولو الوص: إلى المتلق: لتغطية النفقات الموافق علييا ذات الصلة بخطة العمل والميزانية السنويتين، باإلضافة 

يحتفظ بو الوص: ويدفع تنسبة ف: تقاسم التتاليف تتفق علييا المنحة ميزانية ف: المائة من  2رسم نسبتو إلى 
اليف الضمان المستقل للجودة، ومراجعة الحسابات جميع الجيات المانحة لتغطية، بين جملة أمور أخرى، تت

بموجب فئة النفقات العامة ف: المائة  2البالغة الخارجية وترتيبات التقييم المستقل.  وتخصم نسبة الرسم 
على تخفيض حصتو النسبية من تتاليف النفقات  المعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانيةاألصلية، حيث وافق 

 يا ال تضاف إلى المبلغ األصل: للنفقات العامة أو إلى ميزانية المنحة.العامة، وىتذا فإن

وف: نياية البرنامج، يقدم الطرف المتلق: إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية خطاب الرأي الصادر عن مراجع  -9
المتلق:  الحسابات الخارج: بشأن تشف النفقات النيائ: الذي يغط: مجموع مقدار المنحة. وسوف يعيد الطرف

أشير من إنجاز البرنامج أي رصيد متبق غير  4إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية مباشرة ف: غضون 
 من المنحة عند إنجاز البرنامج. خدممست
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المعيد الدول: لبحوث الثروة . وسيتون لمعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانيةليخضع البرنامج لإلدارة المباشرة  -11
مسؤوال عن التنفيذ التل: للبرنامج ومسؤوال تذلك عن إبالغ التقارير المالية والفنية إلى الصندوق الدول:  الحيوانية

 للتنمية الزراعية.

وتبقى جميع الجوانب األخرى ف: وثيقة تصميم المنحة تما ى: بصيغتيا الت: وافق علييا المجلس التنفيذي ف:  -11
 المدةبموجب إجراء انقضاء  2012سبتمبر/أيلول  24

 


