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 لموافقةتوصية با

 على النحو الوارد ف: هذه الوثيقة. تمويل المنحالمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على سياسة 

 تمويل المنحسياسة 

 ديباجة: لماذا سياسة جديدة؟

وبالنظر إلى قّلة هذه الموارد  .للصندوق خيار استخدام التمويل بالِمنح من أجل تنفيذ واليته وتحقيق أهدافه -1
فإن إدارة الصندوق ملتزمة بأعلى المستويات فيما يتعّلق باألساس المنطق: والتفاءة والفعالية ف: استخدام 

دارتها وأثرها.  تلك األموال وا 

وقامت إدارة الصندوق، ف: إطار سعيها إلى معالجة جوانب القصور الت: لوحظت ف: سياسة تمويل الِمنح  -2
وَضعف تنفيذها، بإجراء استعراض داخل: ف: الفترة من ديسمبر/تانون  2002ندوق )المعّدلة( لعام ف: الص
وضع سياسة جديدة للِمنح و  صياغةوخلص االستعراض إلى ضرورة ، 2012حتى أبريل/نيسان  2012األول 

وباإلضافة إلى ذلك، تشف التقييم المؤسس: لسياسة تمويل الِمنح ف: الصندوق الذي  .1إجراءات منّقحة
عن ثغرات هامة بين إمتانات السياسة واإلنجازات  2012أجراه متتب التقييم المستقل ف: الصندوق ف: عام 

 .2الت: تحققت حتى اآلن

دارة الِمنح بهدف إحرا -2  ز تقدُّم ملموس على أربع جبهات:وتهدف السياسة الجديدة إلى تعديل استخدام وا 

 توجيهات استراتيجية قوية إدخالتحسين المالءمة والترتيز ف: العمليات الممّولة بالِمنح عن طريق  (0)
 مجموعة أوَضح من معايير االختيار وزيادة التتامل والتآزر مع البرامج القطرية أو المواضيعية؛و 

بالِمنح من خالل استعراضات أدق لتعزيز وضمان الجودة، زيادة الفعالية واألثر ف: المشاريع الممّولة  (2)
 وزيادة اإلشراف المنهج: وتحقيق مساءلة أتبر؛

تحقيق المزيد من التفاءة عن طريق ترشيد عمليات التخطيط والتصميم والموافقة وبالتال: تقليص  (2)
 تتاليف المعامالت واحتواء عدد العمليات الممّولة بالِمنح؛

 يع الممّولة بالِمنح ف: توليد المعرفة ونشرها داخليًا وبين شرتاء الصندوق.تعزيز مساهمة المشار  (4)

وتم وضع إطار للنتائج وصيغة مؤشرات محددة من أجل رصد التقدُّم الُمحرز ومستوى األداء ف: تنفيذ  -2
السياسة الجديدة )الملحق الثالث(؛ وسيجري اإلبالغ بانتظام عن تلك الجوانب ف: التقرير السنوي عن 

 .لفعالية اإلنمائية للصندوقا

 .3فورًا وبفعالية الجديدة تطبيق السياسةوُوضعت أيضًا إجراءات جديدة لِمنح الصندوق من أجل ضمان  -5
وأولى اهتمام خاص لتوجيه ودعم راع: المنح ف: تعزيز إدارة المعرفة، والرصد واإلبالغ عن العمليات الت: 

 تمولها المنح.

                                                      

1
 انظر المزيد من التفاصيل بشأن نتائج هذا االستعراض ف: الملحق األول.   

 انظر ملخص استنتاجات التقييم الرئيسية ف: الملحق الثان:.   2
 EB/114/INF.5ترد إجراءات التمويل بالِمنح ف: الوثيقة    3
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 ويل بالِمنح في الصندوقاألساس المنطقي للتم -أولا 

لنهوض بزراعة الحيازات الصغيرة "رئيسية" على جانب تبير من األهمية ف: ل يمثِّل التمويل بالِمنح وسيلة -6
ف: تلبية  مرونة أتثرلصندوق لح نالمِ  ، تتيحومقارنة بالقروض .ومتافحة الفقر الريف: والتحويل الريف:

االحتياجات واالستجابة للفرص. وبالرغم من أن مبالغ الِمنح محدودة عمومًا فإن لها قيمة خاصة ف: دعم 
ليس فقط السياسات، والبحوث والشراتات، وتوليد األفتار والُنُهج المبتترة واختبارها وتنفيذها ف:  االنخراط
األتاديمية  واألوساطالفاعلة ف: المجتمع المدن: مع الجهات  بل وتذلك ،مع الحتومات الشريتة باالشتراك

 والقطاع الخاص.

ف: الدعم المقدَّم إلى زراعة الحيازات الصغيرة  تحقيق توسع تبير عمومًا إلى الصندوق وتهدف منح -7
ضافة قيمة لهما وبالتال: المساهمة ف: استئصال الفقر الريف: وتحقيق التنمية الزراعية  والتحويل الريف: وا 

ينبغ: أن تتقيد منحه بثالثة لت: يحقِّق الصندوق تلك األهداف و والتغذية. العالم: امة واألمن الغذائ: المستد
بمهمة الصندوق؛  متصلة عامة عالمية أو إقليمية أو وطنية منفعة( تقديم إسهام تبير ف: 1: )مبادئ أساسية

قيمة مضافة وميزة نسبية واضحة على القروض ( الترتيز على التدخُّالت الت: يحقِّق فيها التمويل بالِمنح 2)
 الميزانية اإلدارية للصندوق. مواردتبديل عن  ا( عدم استخدامه2العادية؛ )

( تعزيز الُنُهج والتتنولوجيات المبتترة 1األهداف المحّددة للتمويل بالِمنح ف: الصندوق ف: اآلت:: )وتتمثَّل  -8
قدرات الشرتاء ف: مجال ( تعزيز 2من أجل زيادة أثرها؛ ) الت: تخدم مصالح الفقراء ويمتن توسيع نطاقها

( توليد المعرفة وتقاسمها من 2( تعزيز االنخراط ف: جهود الدعوة والسياسات؛ )2؛ )المؤسسات والسياسات
 تل منحة يتم تقديمها محورالستان الفقراء الريفيون ومنظماتهم  يتونأجل األثر اإلنمائ:. وينبغ: أن 

الصندوق المتمثلة ف: تمتين الستان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم الغذائ: والتغذوي، مهمة بإليفاء ل
 وزيادة دخولهم وتعزيز صمودهم.

 أنواع ِمنح الصندوق  -ثانياا 

لها الصندوق مباشرة من تجديدات موارده وتدفُّقات  -2 تتعّلق سياسة التمويل بالِمنح حصرًا بالِمنح الت: يموِّ
وال تغّط: المشاريع االستثمارية الممّولة من ِمنح برنامج التأقلم لصالح  .4وموارده الداخليةقروضه العائدة 

 .6أو ِمنح إطار القدرة على تحمُّل الديون 5زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

                                                      

الت: تخرج عن نطاق البرنامج  من أجل المنحُتستَبَعد من سياسة التمويل بالِمنح المساهمات المتّممة الت: تقّدمها الجهات المانحة    4
دارتها ف: طرائق محّددة متفق عليها مع الجهات المانحة وتذلك ف: نشرة رئيس الصندوق  العادي للقروض والِمنح؛ وُحدِّدت استخداماتها وا 

PB/2013/12  وضميمتهاPB/2014/08. 
أنشئ برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: سياق التجديد التاسع لموارد الصندوق من أجل تحسين قدرة المزارعين    5

أصحاب الحيازات الصغيرة على مواجهة تغيُّر المناخ. وبينما ُيَنفَّذ البرنامج ف: شتل ِمنح فإن الموارد المخصصة منه تخرج عن نطاق 
 الموارد على أساس األداء. نظام تخصيص

ف: تطبيق إطار للقدرة على تحمُّل الديون ت: يحتم تقديم المساعدة  2112عام  منذ اعتماد النموذج الذي تبّنته المؤسسة الدولية للتنمية   6
، قام الصندوق بتحويل القروض التيسيرية للغاية  المقدمة إلى البلدان الت: تتراوح مخاطر تعرُّضها لضائقة المديونية بين مرتفعة ومتوسطة

 التيسيرية للغاية إلى ِمنح تاملة أو جزئية بالنسبة لبلدان الفئة "الحمراء" والفئة "الصفراء".
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هذين ؛ غير أن ومنفصلة وترتِّز سياسة التمويل بالِمنح على نوعين من الِمنح لتل منهما نافذة تمويلية مميَّزة -10
النوعين يسترشدان بغاية وأهداف استراتيجية مشَترتة ُتطبِّقان متطلبات إدارية وعمليات استعراض وموافقة 

 .مشَترتة محّددة تلها ف: إطار هذه السياسة

قليمية مؤسسية  استراتيجيةأولويات تحرتها  المِنح العالمية واإلقليمية (0)  بشأن الشراتاتمواضيعية وا 
والبحوث واالنخراط ف: السياسات وبناء القدرات واالستجابات االبتتارية للتحّديات الريفية والزراعية 

 الت: تواجهها ثالثة أو أتثر من البلدان الشريتة. 

تخصيص الموارد لهذه الِمنح خارج نظام تخصيص الموارد على أساس عملية وسوف تستمر إدارة 
 .األداء الذي يرتِّز على البلدان

تتصّدى لتحّديات َضعف أداء الحتومات والشرتاء اآلخرين داخل البلدان  المخصوصة الِمنح القطرية (2)
 السياساتية وبخاصة ف: السياقات الهشة،عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات التنفيذ والقدرات 

لت: يمتن التوسُّع فيها واالبتتار ف: المجاالت المواضيعية، أو عن طريق استخدام الُنُهج والمنهجيات ا
 الحقًا من خالل برامج الصندوق القطرية.

نًا من متّونات المشاريع االستثمارية الممّولة المخصوصة ويمتن للِمنح القطرية  ل متوِّ أن تموِّ
راض الشامل بالقروض. وف: هذه الحاالت، يشّتل استعراض مفهوم الِمنحة وجودتها جزءًا من االستع

تعاَلج على غرار دورة المشروع الممّول بقرض عادي. ويجب أن تتون ي و للمشروع االستثمار 
ن الِمنحة واضحة ف: وثيقة المشروع. ومتى ُصمِّمت ِمنح قطرية  اإلسهامات والنتائج المتوّقعة من متوِّ

 تها المفاهيمية حتى الموافقة عليها وفقًا لعمليةاتعمليات قائمة بذاتها، سيجري تجهيزها منذ إعداد مذتر 
 استعراض الِمنح العادية.

وسوف تستمر إدارة تخصيص الموارد للِمنح القطرية ضمن إطار تخصيص الموارد على أساس األداء 
استخدام جزء صغير من الموارد المخّصصة  أي أن هذه الموارد ستتيح بالنسبة لبلدان الفئة "الخضراء"،

ما يظل مجموع المخصصات القطرية ف: إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تِمنح، بين
المخصصات  حدود"الصفراء"، ف: تستمر بلدان الفئتين "الحمراء" ووسوف على حاله دون تغيير. 

االستراتيجية  فرصها برامجتخصيص الموارد على أساس األداء وبما يتفق مع  بموجب نظامالمقررة لها 
القائمة بذاتها ف: إطار آلية إطار القدرة المخصوصة القطرية، ف: االستفادة من خيار الِمنح القطرية 

 .7على تحمُّل الديون

وبالنظر إلى أن المجلس التنفيذي قد فوض رئيس الصندوق سلطة الموافقة على الِمنح الت: تصل إلى 
التمييز ف: أو ما يعادلها )المشار إليها باسم الِمنح الصغيرة(، سيستمر  8دوالر أمريت: 500 000

نح الصندوق بين الِمنح الصغيرة والِمنح المرهونة بموافقة المجلس التنفيذي )الت: تزيد على تصنيف مِ 
مليون دوالر أمريت: أو ما يعادلها، والمشار إليها  2.5دوالر أمريت: أو ما يعادلها حتى  500 000

 باسم الِمنح التبيرة(.
                                                      

 (.EB 2007/90/R.3( الت: تتعّلق بإطار القدرة على تحمُّل الديون )2112) من سياسة تمويل الِمنح ف: الصندوق 22انظر الفقرة    7
من السياسة  11باستثناء الِمنح المقّدمة إلى القطاع الخاص الت: ستظل تعرض جميعًا على المجلس التنفيذي للموافقة عليها، وفقًا للفقرة    8

 (.EB 2009/98/R.9/Rev.1المنّقحة لتمويل الِمنح ف: الصندوق )
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 الستراتيجي للِمنح  التجاه -ثالثاا 

طاره االستراتيج: منتمامًا نابعة يجب أن تتون األنشطة الممّولة بالِمنح  -11  رؤية الصندوق الطويلة األجل وا 
يجب أن تشمل جميع الخطط المتوسطة األجل المنبثقة عن مشاورات عالوة على ذلك، و  .ومتوائمة معهما

 األولويات واألهداف بشأن ددومحتجاهًا استراتيجيًا مؤسسيًا مدته ثالث سنوات اتجديد موارد الصندوق 
 الت: يقّدمها الصندوق. الخدمات اإلقراضية واالستشاريةالحجم المتوّقع للِمنح واستخدامها تأداة هامة لتتميل 

وسعيًا إلى ضمان مرونة تخصيص موارد الِمنح والحفاظ ف: الوقت نفسه على اتساقها واتجاهها  -12
 الخاص بالمنح إلىاالتجاه االستراتيج:  لترجمة يهية سنويةمذترة توجإدارة الصندوق  ستصدراالستراتيج:، 
وسوف يتفل إصدار الوثيقة ف: الوقت المناسب دمج الِمنح بشتل سليم ف:  9.ذات أولويةخطوط عمل 

صدار مذترات المفاهيم  عملية إعداد برامج العمل والميزانيات وسيسهم بدور حاسم ف: التبتير باستعراض وا 
 المطلوبة الستهالل تصميم الِمنح.

 الِمنح: لتمويلوفيما يل: العوامل الرئيسية األخرى المحّددة  -12

موارد األنشطة الممولة بالِمنح عند مستوى  سيجري اإلبقاء على اإلجمالي لموارد الِمنح. الحجم (1)
واستنادًا إلى الخبرة المتتسبة ف: . 10ف: المائة من البرنامج السنوي المتوّقع للقروض والِمنح 6.5

ا يشمل الطلب على بين مختلف العوامل، بم توازنًا مثالياً السنوات األخيرة، فإن هذا المبلغ يحقِّق 
وقدرة الصندوق على إدارتها، واألثر على مقّومات االستدامة المالية للصندوق )نظرًا لعدم الِمنح، 

 وجود تدفُّقات عائدة من القروض ف: المستقبل(.

توزيع الموارد بين الِمنح العالمية واإلقليمية والِمنح سيستمر  تخصيص الموارد حسب نوع المنحة. (2)
ف: المائة على التوال: من برنامج القروض والِمنح  1.5ف: المائة و  5القطرية دون تغيير عند 

ف: المائة من مجموع الموارد  10يتجاوز حجم الِمنح الصغيرة  أالُيتوّقع و السنوي المتوّقع. 
 المخصصة للِمنح.

يتعيَّن رصد عدد الِمنح الجديدة المعتمدة تل سنة رصدًا دقيقًا فيما يتصل  نح الجارية.حافظة المِ  (2)
بحافظة الِمنح الجارية. ولت: يتحّقق المستوى األمثل من التفاءة والفعالية والعمل ف: حدود قيود 
القدرات اإلدارية، ستتواصل جهود التشجيع على تقليص عدد الِمنح الجديدة، مع زيادة حجمها، 

الحافظة تقليص عة إغالق المشاريع الُمنجزة الممّولة من الِمنح. والهدف من ذلك هو وتيسير سر 
للوصول بها إلى المستوى المستهَدف المحّدد ف: الخطة المتوسطة واحتوائها بمرور الوقت الجارية 
 األجل.

تباطًا ار  المخصوصة يجب أن ترتبط الِمنح القطرية المواءمة مع األولويات القطرية للصندوق. (2)
األهداف االستراتيجية للصندوق على بوثيقًا ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لتل بلد أو 

                                                      

طار االستراتيج:، والخطة المتوسطة األجل، والتقرير السنوي سيستند هذا التوجيه االستراتيج: إلى االتجاهات المحددة للمنح ف: اإل   9
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، واستعراضات الحافظة السنوية، وسياسات الصندوق واستراتيجياته، 

 رها..بما يشمل االستراتيجيات الخاصة  بإدارة المعرفة، والقطاع الخاص، والشراتات، وغي
 ال يشمل الِمنح القطرية القائمة بذاتها المقّدمة إلى بلدان الفئتين "الحمراء" و "الصفراء" ضمن إطار القدرة على تحمُّل الديون.   10
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. وف: حالة الِمنح العالمية واإلقليمية، يجب الحرص على أن ُتجرى مبّترًا ف: 11المستوى القطري
ة بصورة مباشرة أو العملية مشاورات مع المديرين المسؤولين عن البرامج القطرية ف: البلدان المعني

غير مباشرة باألنشطة المقترحة الممّولة بالِمنح. وسيجري تسليط الضوء على أي صلة هامة 
 الِمنحة. مشروعبالبرامج القطرية ف: وثائق 

 خمس سنوات للِمنح التبيرة.و مدة التنفيذ القصوى ه: ثالث سنوات للمنح الصغيرة  الِمنح.مدة  (5)

 ستشمل طلبات الِمنح، عند االقتضاء، اعتبارات استدامة النتائج المتوّقعة. الستدامة. (6)

ستشمل طلبات الِمنح تقييمًا واضحًا للمخاطر مصحوبًا بتدابير للتخفيف من تلك  إدارة المخاطر. (7)
 االبتتار. متأصلة ف:المخاطر، مع االعتراف بأن المخاطر 

المشَترك من الشرتاء ف: المشاريع الممّولة بِمنح الصندوق بالرغم من أن التمويل  تعبئة الموارد. (8)
 ليس غاية ف: حد ذاته فإنه يلقى تشجيعًا قويًا ويجب اإلبالغ عنه.

يجب أن تضع الُشعب والوحدات الت: ُتشرف على الِمنح وتتوّلى إدارتها خططًا  التنفيذ واإلشراف. (2)
 للتنفيذ واإلشراف ُتَخّصص لها موارد تافية.

  واختيارها تحديد الجهات المتلقية للِمنح -رابعاا 

، والمنظمات الحتومية الدولية النامية األعضاء الدوليمتن أن تشمل الجهات الت: تتلّقى ِمنح الصندوق  -12
الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية )بما فيها وتاالت األمم المتحدة ومراتز البحوث الت: تساندها 

مجتمع المدن:، والمؤسسات األتاديمية، والقطاع الخاص. ويجب أن تتمتع الجهات الدولية(، ومنظمات ال
؛ أهداف المشروعوقدرة على إدارة ِمنح التمويل بفعالية من أجل ضمان تحقيق  بّينةبتفاءة تقنية  المتلقية

يات األخالقيات مستو  أرفعمراعاة ئتمانية الت: يشترطها الصندوق؛ و الوفاء بالمتطّلبات القانونية واالوضمان 
والنزاهة )بما يتماشى مع سياسة الصندوق بشأن منع التدليس والفساد ف: أنشطته وعملياته(. ويول: 
الصندوق العناية الواجبة مع تل جهة متلقية مقترحة من أجل تقييم المخاطر الت: تمّس الُسمعة، والتفاءة 

متّلفين بإدارة المشروع ونزاهتهم. ويقيِّم الصندوق المهنية، والموقف القانون: والمال: للمؤسسات واألفراد ال
وتعاونها السابق مع  العمل من أجل تحقيق النتائجالمتلقية المحتملة ف: الجهات  سجل إنجازاتأيضًا 

 ، ومساهماتها النقدية أو العينية ف: المشروع المقَترح.على المستوى القطريالصندوق، وحضورها 

ما تحققه من أثر أن تهدف ِمنح الصندوق بوضوح إلى تحقيق أتبر قيمة ممتنة لألموال من حيث ويجب  -15
هج المفّضل الختيار الجهات المتلقية هو عن . والنُّ وما تحققه من أثر لصالحهم الستان الفقراء الريفيين على
المواضيعية.  المجاالتهتمام ف: بما يشمل الدعوة إلى إبداء اال ،العمليات التنافسية المتسمة بالتفاءة طريق

 الثالثة التالية: باالستثناءاتويجب توضيح أي استثناء وتبريره تمامًا ف: طلب الِمنحة. وتعترف السياسة 

 ،الت: تشتِّل جزءًا من مشاريع استثمارية ممّولة بقروض المخصوصة فيما يتعّلق بالِمنح القطرية (1)
 ن جانب الشرتاء المحّددين بالفعل للمشروع.ُيتوّقع تنظيم تلك الِمنح وتنفيذها م

                                                      

 على النحو الوارد ف: وثائق مفاهيم المشاريع االستثمارية الموّسعة.   11
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الِمنح العالمية واإلقليمية المقّدمة إلى مؤسسات عالمية يشترك يجوز إجراء إسناد مباشر ف: حالة  (2)
ومن المتوّقع أن يبقى عدد تلك  .بأنها جهات شريتة استراتيجيةالصندوق ف: عضويتها ويعترف 

وفيما يل: المعايير التراتمية للوصول إلى . 12الجهات الشريتة االستراتيجية محدودًا بدرجة تبيرة
 مرتز الشريك االستراتيج: الذي يعترف الصندوق بأهليته للحصول على تمويل بالمنح: 

ك ف: عضويتها ف: مجال من أو يشتر  الت: يؤسسها الصندوقبها دوليًا  المعترفمؤسسات ال )أ(
 المجاالت ذات الصلة واألهمية االستراتيجية لمهمته؛

و/أو التأثير ف: السياسات الت: ينخرط  استقطاب التأييد العالم:بالشبتات العريقة المختصة  )ب(
 فيها الصندوق وتتون معروفة ولها منظور متوسط األجل.

على مستوى الحوتمة ملتية واضحة ومساهمة المؤسسات الت: يتطّلب تأثير الصندوق فيها  )ج(
 مالية، بما يشمل حشد الجهات المشارتة ف: التمويل؛

 تبيرة للتعاون والتآزر مع الصندوق ولتحقيق أثر عالم:.المتانات اإل )د(

االستراتيجيين لتيسير إقامة تفاهم مع الشرتاء  وضع ترتيبات محّددة من خالل مذتراتويمتن 
جراءات إدارية.متوسطة األج عالقات  ل وا 

العالمية واإلقليمية المقّدمة إلى المؤسسات الفريدة ف: الِمنح يمتن إجراء إسناد مباشر  ف: حالة  (2)
. ويمتن أن يشمل اتها المعيارية أو السياساتية أو التمثيلية والت: بالتال: ليس لها أي منافسوالي

العالمية أو  الرئيسيةزراعيين والريفيين الُمنتجين ال ومنظمات ذلك مؤسسات التتامل اإلقليم:،
 .13اإلقليمية، ومؤسسات األمم المتحدة

 مبادئ اإلدارة الكفوءة للِمنح -خامساا 

ُأِعدت إجراءات جديدة على أساس المبادئ الرئيسية التالية من أجل تحسين إدارة الِمنح وتقليص تتاليف  -16
 واالئتمان::المعامالت وتعزيز الجودة واالمتثال القانون: 

بشأن بإصدار التوجيه السنوي  14)يوليو/تموز( لجنة اإلدارة التنفيذيةالتوقيت المناسب الذي تقوم فيه  (1)
االتجاه االستراتيج: للِمنح ف: السنة التالية. ويتسم ذلك بأهميته من أجل ضمان دمج الِمنح بصورة 

 سليمة ف: عملية إعداد برامج العمل والميزانيات السنوية.
جراء اتخاذ قرار مبتر (2) من جانب  15جولة ثانية بحلول مارس/آذار( )بحلول ديسمبر/تانون األول وا 

على إصدار مذترات مفاهيم الِمنح  بشأن الموافقةلجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات 
قت المقّدمة من رؤساء الدوائر. وسوف يسمح ذلك بالبدء ف: إعداد الِمنحة وتصميمها ف: الو 

 المناسب.
                                                      

 ستحدد هذه الجهات الشريتة االستراتيجية ف: لتوجيه االستراتيج: السنوي الذي ُتصدره لجنة اإلدارة التنفيذية.   12
ستستعرض لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات تل طلب من هذه الطلبات وستقوم بالبّت فيه عند مناقشة مذترة مفهوم    13

 المنحة.
14

 التاريخ تأشيري.   
 اريخ تأشيري.الت   15
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الِمنحة )من مشروع والمساءلة من الُشعبة المبادرة/الراعية والموظفين طوال دورة  تامل المسؤولية (2)
التصميم حتى تقديم آخر تقرير(. وُيتوّقع قيام تعاون بين الدوائر وبين الُشعب ف: تقديم مقترحات 

الدور اإلشراف: بين الِمنح. وينبغ: عند تحديد المسؤوليات أثناء تنفيذ الِمنحة أن ُيَميَّز بوضوح 
عزيز ذلك الدور. وسوف تنطبق المتلقية وت ؤوليات التنفيذ الواقعة على الجهاتمس وبينللصندوق 

جراءاته على العمليات الممّولة بالِمنح، حسب االقتضاء  .16السياسات المؤسسية للصندوق وا 
تفضيل العمليات التنافسية الختيار الجهات المتلقية )مع استبعاد االستثناءات الثالثة المحّددة ف:  (2)

 من هذه السياسة(. 15الفقرة 
خَدم فيها الوثائق المطبوعة إلدارة استعراضات الجودة قبل تقديم طلبات الِمنح ال ُتست مبسطةعملية  (5)

إلى رئيس الصندوق أو إلى المجلس التنفيذي للموافقة النهائية عليها. وُيَطبَّق على جميع الِمنح 
مخطط انسياب: موّحد إلدارة الِمنح مصحوب بمتطلبات موّحدة بشأن الوثائق، ويدعم ذلك نظام حفظ 

ئق ضمان الجودة، وهو منّصة إلتترونية إلدارة المعرفة. ومن الممتن إجراء التجهيز السريع وثا
، ال سيما فيما يتصل بالِمنح االنسياب:وتحديد متطلبات مختلفة بشأن الوثائق داخل المخطط 

 الصغيرة.
وُتوّجه عناية  .عملية استعراض الجودة قبل الموافقة النهائية بتيسير وتوثيقفريق ضمان الجودة يقوم  (6)

خاصة لضمان االمتثال للمتطّلبات القانونية واالئتمانية ومتطلبات تعزيز الجودة أثناء إجراء 
ضافة إلى ذلك، سيقدِّم 17استعراض ضمان الجودة الذي سيتم إجراؤه بتفاءة لتل مقترحات الِمَنح . وا 

يرًا عن الجودة الشاملة عند إدراج الِمنح وسيحتفظ بقواعد البيانات ذات الصلة فريق ضمان الجودة تقر 
 بنظام حفظ وثائق ضمان الجودة.

ستقّدم من فريق ضمان الجودة إلى لجنة اإلدارة التشغيلية إحاطة سنوية عن اإلنجازات المتحققة  (7)
ضافة إلى جودة المنحةوالدروس المستفادة خالل عملية استعراض  ذلك، سيجري توحيد التقارير . وا 

المقّدمة عن تنفيذ السياسة واألداء الشامل لبرنامج المنحة سنويًا من خالل فريق ضمان الجودة بدعم 
 .من جميع الدوائر المعنية ف: الصندوق وذلك ف: إطار تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

دارتها. وسوف تنظر سيقوم فريق ضمان الجودة بتنظيم وحدات تدريبية مخصصة  (8) لتصميم الِمنح وا 
 .إدارة الصندوق ف: بذل جهود لزيادة الحوافز والتقدير من أجل التشجيع على جودة الِمنح وفعاليتها

 تحقيق نتائج أفضل وتوليد المعرفة وتقاسمها -سادساا 

نح بوضوح سيقوم الصندوق، من خالل زيادة الترتيز على تقييم ما هو متوّقع وما هو متحقِّق من المِ  -17
وبطريقة منهجية، بتوسيع معرفته وخبرته من أجل إثراء عملياته اإلقراضية، وخدماته االستشارية ومنتجاته 

 مصداقية الِمنح ومالءمتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب الوفاء بالشروط التالية: وسوف يعزز ذلك .المعرفية

تناول النتائج المتوّقعة واألثر، دونما اعتبار يجب أن يتون طلب تل منحة مصحوبًا بإطار منطق: ي (1)
 .المنحةلنوع 

                                                      

16
 ستتم مواءمة المنح مع االستراتيجيات المؤسسية ذات الصلة وبخاصة تلك المتعلقة بالشراكات والقطاع الخاص وإدارة المعرفة.  

زأ ح القطرية المقّدمة تمتّون لمشروع استثماري ممّول بقرض. ويشّتل استعراض الجودة ف: هذه الِمنح جزءًا ال يتجنِ ُتستثنى من ذلك الم   17
 من عمليات تعزيز وضمان جودة القرض.
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يجب أن يقدِّم الصندوق إلى الجهات المتلقية للمنح معلومات عن جدول أعماله ومنتجاته ف: مجال  (2)
ويجب أن يتجّسد ذلك ف: اإلطار  .المعرفة، والصورة المنظورة المتوّقعة من األنشطة الممّولة بالمنحة

 المنطق: لمقترح المنحة.

األنشطة الممّولة من من الخبرة والمعرفة المتتسبة من يجب أن يستفيد الصندوق بطريقة منهجية  (2)
. وسوف يتحّقق ذلك من خالل استعراضات موّجهة منتظمة وعن طريق نشر المعلومات، بما الِمنح

توثيق الدروس المستفادة وتحليل النتائج المتحّققة، ال سيما مدى  ف: ذلك بعثات اإلشراف، من أجل
 .لك، ومن خالل تعزيز قواعد بيانات متخصصةاستيعاب ذ

م الصندوق أفضل ِمنحة ف: السنة من خالل تقديم جائزة سنوية.س (2)  ُيترِّ
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الِمنح في تمويل الستنتاجات الرئيسية المنبثقة عن استعراض اإلدارة لسياسة 
 الصندوق

 (2112حتى أبريل/نيسان  2112أجرى االستعراض نائب رئيس الصندوق ف: الفترة من ديسمبر/تانون األول )

رئيسية )على  أساس: ف: تتوين شراتات استراتيجيةساهمت ِمنح الصندوق خالل العقدين الفائتين بدور  -1
، وف: (منظمات المزارعين ومجتمعات الشعوب األصليةسبيل المثال ف: مجال البحوث الزراعية، ومع 

مصالح الفقراء. وَخدمت هذه الجهود قضية زراعة الت: تخدم الُنُهج والتتنولوجيات االبتتارية وتنفيذ تعزيز 
الِمنح ووضوح الغرض منها  هذه: المناطق الريفية. غير أن ترتيز ومتافحة الفقر فالحيازات الصغيرة 

 بمرور الوقت. تالشى

هج متسق ومترابط ( ف: دعم نَ 2112)وصيغتها المنّقحة لعام  2112سياسة الِمنح ف: الصندوق لعام  وأخفقت -2
األسس المنطقية  ن أجل توضيحالِمنح. ويجب صياغة سياسة ِمنح جديدة بصورة عاجلة م تنفيذ وتقديم حيال
 وقيمتها ف: السع: إلى تحقيق مهمة الصندوق وأهدافه االستراتيجية. ومدى مالئمتها للمنح

دارتها. ولن يتون تافيًا  إعداد ويتعين -2 تنقيح الحفاظ على الوضع الراهن أو إجراءات جديدة لتنفيذ الِمنح وا 
 ين بتدريب على اإلجراءات الجديدة.القائمة. وينبغ: تزويد الموظف والطرائق اإلجراءات

على األهداف االستراتيجية من خالل منظور  ترتيزاً  ويجب أن يتون نظام تخصيص موارد الِمنح أتثر -2
إلى  المؤسس: االستراتيج: االتجاه. ويلزم إصدار توجيه سنوي من إدارة الصندوق لترجمة متوسط األجل

 إجراءات ملموسة ونتائج على األرض.

د الِمنح العالمية واإلقليمية راسخًا ف: الصندوق، وهناك مبررات قوية تدعو إلى الحفاظ على هذه وبات تحدي -5
، يلزم توّخ: المزيد من المخصوصةالقطرية الفئة باعتبارها القناة الرئيسية لتقديم الِمنح. وفيما يتعّلق بالِمنح 

بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  صالت مباشرةعلى  للحفاظاألسس المنطقية،  بشأنالوضوح 
. ويجب أن يتون الترابط بين جهود الصندوق ف: مجال "الخضراء"الفئة  بلدانوعدم الترتيز إاّل على 

 واضحًا وال يشوبه أي لبس. "بلدان الفئتين الحمراء والصفراء"االبتتار وبناء القدرات وحوار السياسات ف: 

االستراتيجية القطرية صراحة دور ِمنح الصندوق وقيمتها المضافة ونتائجها وينبغ: أن يشمل برنامج الفرص  -6
المتوّقعة. وينبغ: توضيح المساهمة المتوّقعة والنتائج المتحّققة من الِمنح القطرية الت: ُتحّشد ف: سياق 

 العمليات الممّولة بأموال القروض.

مع الصندوق )بما يعن: ضمنًا  االستراتيج: كإلى مرتز الشريالجهات المتلقية  وصولويلزم توضيح معايير  -7
إقامة ترتيبات تعاونية طويلة األجل(. وال بد أيضًا من تحقيق زيادة تبيرة ف: المنافسة ف: تخصيص التمويل 

 بالِمنح.

ف: تصميم التافية جودة ضمان الويجب أن يتون االنخراط ف: الِمنح الجديدة متناسبًا مع القدرات من أجل  -8
يذها واإلشراف عليها واإلبالغ عنها. وينبغ: النظر ف: أن تتون الِمنح أقل عددًا ولتن أتبر الِمنح وتنف

 حجمًا.
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وتتطّلب تفاءة وفعالية إدارة الِمنح مرونة ورشاقة إلى جانب عمليات قوية ومرّشدة لصنع القرار  -2
نفسه تعزيز الجودة واالستعراض. والهدف من ذلك هو التقليص تثيرًا من تتاليف المعامالت وف: الوقت 

 وضمان إيالء العناية الواجبة وتحقيق االمتثال.

وتجهيزها ويلزم على وجه السرعة اعتماد حّل لتتنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق إدارة ِمنح الصندوق  -10
 األدوات القائمة المستخَدمة ف: قروض الصندوق(. اعتمادًا علىورصدها )

ة الِمنح. ويجب أن تتون عمليات ضمان الجودة مستقلة عن أي ويلَزم زيادة وتحسين استعراضات جود -11
أداء  تمامًا من تمتين فريق ضمان الجودةأو إدارتها، ويجب  أو تصميمها الِمنح بتوليد مسؤولية متصلة

 .واجباته

، نتائج قوي وواقع: زيادة المساءلة. وينبغ: أن يتون مقترح تل منحة مصحوبًا بإطاروهناك حاجة إلى  -12
 أن يحّدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المنحة واإلشراف عليها واإلبالغ عنها. وينبغ:

 ترتيبات تافية ف: خطط عملها من أجل إدارة الِمنح.وينبغ: أن تضع الُشعب الراعية  -12

وينبغ: أن يتون الصندوق أتثر وضوحًا بشأن الظهور وحيال المنتجات المعرفية المتوّقعة من األنشطة الت:  -12
الخبرة من أن يستفيد الصندوق، بوصفه مؤسسة قائمة على التعلُّم،  علىشرتاؤه. ويجب  يضطلع بها

 .وأن ينشرها بصورة أتثر منهجية المتتسبة من العمليات الممّولة بالِمنح والمعرفة
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تمويل الِمنح  التقييم على مستوى المؤسسة لسياسةبثقة عن نالم النتائج األساسية
 مكتب التقييم المستقل الذي أجراهفي الصندوق 

-222 اتاالستنتاجات/الفقر  : القسم السادس/ألف. 2104، ديسمبر/تانون األول 2611)متقطفات من التقرير رقم 
271) 

  وسيلة هامة لتحقيق مهمة الصندوق المتمّثلة ف: الحد من الفقر الريف:، ويمتن أن  الِمنحيمتن أن تشتِّل
 تتمِّل القروض واألنشطة غير اإلقراضية األخرى.

  على تافة المستويات، من برنامج الِمنح وقد فّوت الصندوق رغم ذلك فرصة االستفادة بطريقة استراتيجية
ة السياسات المؤسسية وعدم تفاية الصالت مع األولويات ويرجع ذلك ف: جانب منه إلى َضعف بيئ

 المؤسسية والقطرية.

 ال تما ، تافية على وجه العموم عالقات التآزر بين الِمنح والبرامج القطرية والسياسات األخرى عتبروال ت
 .توجه العناية التافية للتعلم من الِمنح، ويقّيد ذلك نتائج البرامج القطرية

 تتناسب  وال تعقيداتاإلجراءات الداخلية الت: تحتم عمليات الِمنح واإلدارة الشاملة ف: الصندوق  ويشوب
 وُتِخّل بتفاءة تنفيذ السياسة وبالتفاءة المؤسسية العامة للمنظمة. ،مع الموارد المتاحة

 ف: االبتتار بالرغم من تحديد أهداف المساهمة و . 2112ثغرات ف: سياسة عام  أن ثمةالتقييم  هذا ويرى
من مجاالت التطبيق، لم تقدِّم السياسة سوى توجيه محدود  مجالين واسعينيمّثالن  اللذينوبناء القدرات 

تتبشأن أولويات الِمنح.   فرصة سّد تلك الثغرات أو على األقل تضييقها. 2119سياسة عام  وفوَّ

 ما، ولتنها ُتحرز تقدُّمًا نحو تحقيق  رضية إلى حد  بأنها غير مُ  على وجه العموم وتقيَّم فعالية السياسة
. واّتخذ الصندوق ف: السنوات األخيرة خطوات لتحسين إدارة 2101رض  إلى حّد ما منذ عام مستوى مُ 

 2101برنامج الِمنح. ويبدو أن تلك التدابير ه: السبب وراء بعض التحسينات ف: أداء الِمنح منذ عام 
 تزال ف: حاجة إلى معالجة.بالرغم من المسائل الرئيسية الت: ال 

  وال تربطه صالت تافية بعمليات  المتلقيةوالتثير من تصاميم الِمنح تان وال يزال مدفوعًا بالجهات
ف: وضوح الالصندوق واستراتيجياته القطرية أو األولويات المؤسسية األوسع. وهناك أيضًا مشاتل تتعّلق ب

َسبَّق للطرائق الت: يخطط الصندوق من خاللها استيعاب تحديد أهداف الِمنح )وواقعيتها( والتحديد المُ 
 واستخدام المعارف المتوّلدة من أنشطة الِمنح.

  ن برنامج  الِمنح شراتات بالقدر المتصّور ف: السياسة.ولم يتوِّ

  فإن هذه التقارير لم  تقارير متعددة األنواعوف: حين أن الجهات المتلقية للِمنح قدَّمت ف: معظم الحاالت
 الصندوق. ف:سَتوَعب بالقدر التاف: تُ 

  2119وعام  2112وباالقتران مع المشتلة األساسية الناجمة عن عدم الوضوح ف: وثيقت: سياست: عام ،
الِمنح ولم تقدِّم الحوافز المناسبة لتحقيق األهداف  تعقيدات وصعوبات ف: عملياتأّدت إجراءات الِمَنح إلى 

 والغايات المتوّقعة.
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  يتعّلق بتخصيص موارد الِمنح، ربما ال يعّزز النظام الحال: درجة تافية من المنافسة داخل الُشعب وفيما
 الراعية وفيما بينها.

  التوجه المشتوروتان الدافع وراء إجراءات الموافقة على الِمنح ومراقبتها ورصدها والجوانب االئتمانية هو 
لِمنح وتعزيز إدارة الِمنح. ومما يؤسف له أن العمليات الت: نحو زيادة شفافية ونزاهة االستعراض الُمسّبق ل

تضمن انتقائية مقترحات  نشأت عن ذلك بالغة التعقيد والصعوبة وال تتفل إضافة قيمة متناسبة تما ال
 الِمنح أو استيعاب المعرفة والنتائج بصورة أفَضل.

 قر إلى التمويل التاف:.ع أيضًا على نطاق واسع الزعم بأن اإلشراف على الِمنح يفتوُيشا 

  :ولم يوّجه اهتمام تبير لتسجيل المعلومات والوثائق المتعلقة بالِمنح واسترجاعها بطريقة منهجية ف
 الماض:.

  إدارة دور وال تسهِّل الممارسات المتبعة حاليًا ف: تقييم الِمنح واإلبالغ عنها داخليًا وتذلك للهيئات الرئاسية
 .ف: المساءلة والتوجيه االستراتيج: التنفيذي والمجلسالصندوق 

 



 EB 2015/114/R.2/Rev.1 الملحق الثالث

02 

 الِمنح في الصندوق: إطار النتائج ومؤشرات األداءتمويل تنفيذ سياسة 

 1مؤشرات األداء النتائج المتوّقعة

المالءمة وتركيز تحسين  - 1
 المشاريع الممولة بالِمنح

إجمااًل ف:  والمصنفةالنسبة المئوية للمشاريع الممولة بِمنح  ( أ)
 راجأو أفضل عند اإلد 2 المرتبة

النسبة المئوية للجهات المانحة المختارة من خالل عمليات  ( ب)
 تنافسية

زيادة فعالية وأثر المشاريع  - 2
 الممولة بالِمنح

والمصنَّفة عند اإلنجاز ف: ِمنح للمشاريع الممولة بالنسبة المئوية  ( أ)
 أو أفضل من حيث الفعالية 2المرتبة 

أو  2النسبة المئوية للمشاريع الممولة بِمنح والمصّنفة ف: المرتبة  ( ب)
 أفضل من حيث التقدُّم العام الُمحرز ف: التنفيذ

بما عدد الِمنح الت: تنشأ عنها تدخُّالت إنمائية موّسعة النطاق،  )ج(
 المشاريع االستثمارية للصندوق يشمل

عدد األيام المطلوبة لتجهيز الِمنح الصغيرة والتبيرة منذ الموافقة  )أ( زيادة الكفاءة في إدارة الِمنح - 3
 على إصدار مذترة المفاهيم حتى صدور الموافقة النهائية

 عدد الِمنح الجارية ف: حافظة الصندوق )ب(

 الصغيرة والتبيرةمتوسط حجم الِمنح  )ج(

النسبة المئوية للِمنح الت: توَضع لها خطة إلدارة المعرفة  ( أ) تعزيز توليد المعرفة ونشرها - 4
 وميزانية ف: مرحلة ضمان الجودة

أو أفضل من حيث  2النسبة المئوية للِمنح المصّنفة ف: المرتبة  ( ب)
 إدارة المعرفة وتقاسمها ف: التقارير المتعلقة بوضع الِمنح

: سيجري اإلبالغ عن أداء الصندوق ف: تنفيذ سياسته بشأن الِمنح سنويًا من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية. ةمالحظ
 وسوف تَُقدَّم أيضًا معلومات إضافية عن نتائج برنامج الِمنح ف: هذا التقرير.

                                                      

 .للمؤشراتستحّدد ف: الخطة المتوسطة األجل خطوط األساس والمستويات المستهدفة    1


