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 توصية بالموافقة

 المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على سياسة المنح العادية.

 المقدمة -أوال

وافق و 1976.1اتفاقية إنشاء الصندوق لعام تحت تصرف الصندوق منذ إنشائه كجزء من  منحُوضعت أداة ال -1

 علىسلسلة من التحسينات على السياسة و وأدخلت منحعلى سياسة مكرسة لل 2003المجلس التنفيذي في عام 

 20153في عام  وحلت محلها 20092في عام  اإطارها التشغيلي على مر السنوات. ونُقحت السياسة تحديد

  2014.4سياسة جديدة بعد تقييم مؤسسي أجراه مكتب التقييم المستقل في الصندوق في عام 

نامج ( سلسلة من األهداف لبر2015، و2009و ،2003) منحتمويل البشأن المتعاقبة  ثالثتحدد السياسات الو -2

بصفة عامة المتغير للمساعدة اإلنمائية تطورت تلك السياسات بمرور الوقت للتكيُّف مع السياق و العادية. منحال

والنُهج التقنية التي االبتكار  وأكدت على .ومع التغيُّرات التي طرأت على أولويات الصندوق بصفة خاصة

المؤسسات ومنظمات المزارعين أصحاب الحيازات  التي تعززمبادرات التستهدف الفقراء الريفيين، إلى جانب 

سياسة عام  لتكم  واست  السنوات.  مر في الصندوق على منحباعتبارها من بين أهداف التمويل بال ،الصغيرة

في السياسات ولتوليد المعرفة  المشاركةلتعزيز  منحال إلى استخدام بإشارتها صراحةتلك السياسات  2015

 تحقيق أثر إنمائي.ونشرها من أجل 

بصورة أفضل للسياقات المختلفة التي يعمل  لالستجابة المنتجات ويتجه الصندوق نحو تقديم مجموعة أوسع من -3

ال يتجزأ  االعادية جزء منحالبلة فيها ولتلبية االحتياجات المتنوعة لدوله األعضاء النامية. وتُشكل األنشطة الممو

ل  الدفع اإلنمائية وتحفزها، وتُسهم بدور حاسم في  سائر أدواتهمن نموذج العمل المعزز في الصندوق، وتُكم ِّ

بعدد من الخصائص التي تميزها عن جميع األدوات  منحالصندوق. وتتسم التدخالت الممولة بال قدما بمهمة

منقحة متجاوبة مع البيئة المتغي ِّرة في ظل تطور  منحالحاجة إلى سياسة  لصندوق. غير أنل المتاحةألخرى ا

 . 19-نموذج عمل الصندوق باتت واضحة، ال سيما في ضوء األوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد

لعام  منحوتحل هذه السياسة محل سياسة ال 5.العادية الجديدة في الصندوق منحوتعرض هذه الوثيقة سياسة ال -4

تحديد موقع ال مركزي ، فضال عن العادية منحسهم في ضمان االستدامة الشاملة لبرنامج الوستُ ، 2015

 في جهود تحقيق التحول الريفي. للصندوق يجعل منه شريكا مختارا

                                                      
1 detail/asset/39500701-https://www.ifad.org/ar/document. 
 ..1EB 2009/98/R.9/Revالوثيقة  2
نح في الصندوق 3 التقييم المؤسسي، روما: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -مكتب التقييم المستقل في الصندوق. سياسة التمويل بالمِّ

(2014.) 
 . EB 2015/114/R.2/Rev.1الوثيقة  4
نح المقدمة من الصندوق إلى الدول األعضاء ف 5 نح العادية عن المِّ ي إطار مبادرة القدرة على تحمل الديون رغم من المهم تأكيد اختالف المِّ

نح إطار القدرة على تحمل الديون لدعم البلدان المثقلة بالديون التي ال يمكنها الحصول على نح. وتُقدَّم مِّ موارد  تقديم كل منهما بشروط المِّ

ل في العا نح العادية في فضاء مختلف  دة بالقروض.إقراضية من الصندوق، ولدعم تنفيذ المشروعات االستثمارية التقليدية التي تموَّ وتعمل المِّ

وارد عن األنشطة االستثمارية األساسية التي يمولها الصندوق. وال تُستخدم كبديل عن إطار القدرة على تحمل الديون أو األموال المتممة أو م

 أي أداة أخرى.ف أو يلاالقروض العادية أو العمليات غير السيادية أو المساعدة التقنية مستردة التك

https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39500701
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 نح العادية والدروس المستفادةأهمية الم -ثانيا

 منحشطة الصندوق الممولة بالالرجوع إلى لمحة عامة عن األداء والنتائج في أنيمكن . نح العاديةأداء الم -5

التقييم وإلى جانب . 2019-2014الفترة  في العادية في مختلف التقييمات واالستعراضات التي أُجريت

 2013تشمل هذه التقييمات واالستعراضات التقييم المؤسسي الذي أُجري في عام ، 2014المؤسسي لعام 

أداء المنظمات  تقييمشبكة  الذي أجرتهوالتقييم  6،دوقللكفاءة المؤسسية وكفاءة العمليات الممولة من الصن

وتقرير  2019،8 عاملوالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  2019،7في عام  األطراف المتعددة

 أصحاب والتقييم المؤسسي للدعم المقدَّم من الصندوق لالبتكارات وزراعة 9،الفعالية اإلنمائية للصندوق

التي عدد من التقييمات واالستعراضات  إلى جانب 2020،10رة الشاملة والمستدامة لعام الحيازات الصغي

 .منحبالممولة  فرديةتناولت أنشطة 

في تحديد  ارئيسي االعادية دور منح، إلى أن لل2020ص آخر تلك التقييمات، وهو التقييم المؤسسي لعام لُ وخ   -6

غيرة وإلى أنها توف ِّر طريقة أكثر مرونة لمعالجة الحيازات الص أصحاب االبتكارات ذات الصلة بزراعة

 منحعن أن جميع االبتكارات الممولة بال االشمول وتحقيق أولويات التعميم في الصندوق. وكشف التقييم أيض

 .مهمة أو مهمة للغايةالتي تناولها باالستعراض كانت 

 يَّز بخصائص محددة وفريدة: العادية تتم منح. تُشير األدلة المتاحة إلى أن الالخصائص الفردية -7

بوسائل من خالل برنامج القروض  برامج الصندوق القطريةال غنى عنه لتعزيز نتائج  ادعم توف ِّر (1)

 الحكومات والمؤسسات األخرى على المستوى القطري. اتتشمل تعزيز قدر

المبتكرة  زيادة اإلقبال على المخاطر الختبار النُهج تُشكل األداة الوحيدة التي تتيح للصندوق (2)

أو أدوات الصندوق  القروض. ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق هذه المبادرات من خالل برنامج وتجريبها

 األخرى، أو من خالل الشركاء اآلخرين.

الحكومية وتستفيد من فرص التمويل  الوكاالتإقامة أو تعزيز شراكات تتجاوز  تُساعد الصندوق على (3)

تلك  يمكن أن تصل إليهذة يتم على أساس النطاق الذي وكاالت المنف ِّ وبالنظر إلى أن اختيار ال المشترك.

الوكاالت وما لديها من قدرات، يمكن للصندوق االستفادة من الخبرة والفرص )بما فيها فرص التمويل 

 العادة الوكاالت الحكومية وحدها. توفرها فيالمشترك( التي ال 

ن الصندوق من (4) سيما أثناء األزمات، والمشاركة في الحاالت التي ال ، ال تقديم استجابة سريعة تُمك ِّ

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وتخرج عن نطاق هذا النظام. ويُصمم  مواردتتاح لها 

الصندوق دعمه لتجنب التداخل مع الجهود اإلنسانية لشركائه. ويضيف قيمة من خالل معالجة عملية 

 ."إعادة البناء بشكل أفضل" التحول من اإلغاثة إلى التنمية من حيث

التي تُحدَّد من خالل في السياسات(  المشاركةتُعزز األنشطة غير اإلقراضية )ال سيما يمكن أن  (5)

على مما يسمح بإدماج هذه األنشطة بسالسة في النهج األوسع للبرامج ، االستراتيجيات القطرية

 .المستوى القطري

                                                      
6 https://www.ifad.org/documents/38714182/39711115/efficiency_full.pdf. 
ي للتنمية الزراعية، باريس: شبكة تقييم أداء الصندوق الدول - 2018-2017تقييمات شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف للفترة   7

 (.2019المنظمات المتعددة األطراف )
 .EB 2019/127/R.14الوثيقة  8
 .EB 2019/127/R.15الوثيقة  9

 .EC 2020/110/W.P.5الوثيقة  10

https://www.ifad.org/documents/38714182/39711115/efficiency_full.pdf
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 المنصات والشبكات العالمية واإلقليمية ذات الصلة،وت مشاركة الصندوق في المبادرا يمكن أن تدعم (6)

والدفاع عن احتياجات السكان الريفيين الفقراء والمساهمة في الوقت نفسه في صياغة السياسات 

 العالمية والمعرفة والمعايير وسائر الجوانب ذات الصلة.

إقليمي وعالمي يتجاوز  معالجة التنمية الريفية من منظور العادية منحيمكن للصندوق من خالل ال (7)

تُشكل األداة الوحيدة لتمويل األنشطة غير اإلقراضية، مثل  منحألن هذه ال انظرالمستوى القطري، 

السياسات، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، والمبادرات القائمة على المعرفة التي تتجاوز 

التنفيذ وتعظيم األثر في المبادرات اإلقليمية  لتيسير منحاستخدام ال االقطري. ويمكن أيض المستوى

 األخرى.

وأتاحت المنح فرصا العادية على مر السنوات نتائج ملموسة في المجاالت المذكورة أعاله.  منحوحققت ال -8

حوار السياسات واتخاذ وضع استراتيجي حيال المواضيع الحاسمة على المستويات الوطنية واإلقليمية لمحددة 

لت البحوث والعالمية؛ و ساهمت في إصدار منتجات معرفية مهمة وجماعات الممارسين ذات الصلة؛ وموَّ

اتسع نطاقها الزراعية الموجهة إلى الفقراء من أجل تحسين األمن الغذائي؛ وساعدت على تجريب ابتكارات 

دة على على سبيل المثال المساع بوسائل شملتعمليات ممولة بالقروض؛ ودعمت بناء القدرات  من خالل

تحسين الرصد والتقييم في المشروعات االستثمارية الممولة من الصندوق. وترد بعض قصص النجاح بمزيد 

 .3و 2و 1من التفصيل في الملحق األول وفي األُطر 

 1اإلطار 

  من أجل تحقيق تحول ريفي شامل ومستدامالنتائج والدروس المستفادة في الترويج للسياسات 

ة من أجل الزراعة األسرية في أمريكا منحمعنية بالزراعة األسرية هي منصة لحوار السياسات ممولة باللجنة المتخصصة ال

معظم أنحاء اإلقليم. وساهمت  امتدت إلىوالبرازيل وباراغواي وأوروغواي ثم في البداية في األرجنتين  المنحة الجنوبية. ونُفذت

هة. واعتمد العديد في وضع تعريف مشترك لمفهوم الزراعية األسرية، وأن شأت سجالت وطنية كأساس لصياغة سياسات موجَّ

 وتعزيز لتشجيعكأساس  التوصيات الصادرة عن هذه المنصة البلدان المنتسبة إليهاومن أعضاء السوق الجنوبية المشتركة 

 .المزارعين األُسريين ونُظم إنتاجهم

 

من الدروس المستفادة التي تُشير إلى  احة عددأفرزت التقييمات واالستعراضات المتاالدروس المستفادة.  -9

العادية واالستفادة على الوجه  منحمن الإمكانية اتخاذ خطوات أخرى نحو ضمان تحقيق قيمة أكبر مقابل المال 

 األكمل من إمكاناتها في تعزيز األثر اإلنمائي:

 العادية  منحوكان برنامج ال. األهدافمن زيادة تركيز تحديد األولويات االستراتيجية أن يستفيد  يمكن

للمجاالت المواضيعية في الماضي. وأتاح ذلك إمكانية إدراج مجموعة واسعة من  ايمضي وفق

 بالتركيز وجهود تحديد األولويات االستراتيجية. المواضيع واألنشطة، ولكنه أضرَّ 

 .يم المستقل في الصندوق وأشار مكتب التقي يمكن لتعزيز التكامل مع البرامج القطرية أن يزيد من األثر

ن كثير تحقيق مزيد منإلى ذلك بصفة خاصة، فقد الحظ أن  من فرص  االتكامل المنهجي يمكن أن يُحس ِّ

 في تعظيم النتائج واألثر على األرض. منحاالستفادة من برنامج ال

 .المعارف في كثير من األحيان  ستغلتُ ولم  يمكن زيادة االتساق في االستفادة من المعارف المتولدة

 منح. وربما أدى ذلك إلى تصميم واعتماد منحالتي تم توليدها وتعميمها من خالل األنشطة الممولة بال

 متداخلة في أهدافها وغير قادرة على االستفادة من المعارف والنتائج المتاحة.

  .صتخصيوعلى الرغم من يمكن توحيد الرصد والتقييم واإلبالغ والتعلم على المستوى المؤسسي 

نفس القدر  سكرَّ يُ لم  ،منحالمشروعات الفردية الممولة بالموارد كافية للرصد والتقييم واإلشراف في 

 من االهتمام لتوحيد اإلبالغ والتعلم على مستوى البرامج.
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 وعلى الرغم من  التصميم وإجراءات الموافقة. تبسيطزيادة  تعزيز التنفيذ األسرع عن طريق يمكن

مقارنة بالمشروعات  وتنفيذها عليها والموافقة في تصميمها بالفعل أسرع العادية هي منحأن ال

االستثمارية، يمكن زيادة تبسيط اإلجراءات الداخلية المرتبطة بها لضمان المرونة والتجاوب مع 

 األولويات المتطورة.

 األساس المنطقي لسياسة جديدة  -اثالث

وفريدة في نطاقها فإن الدروس المستفادة  مهمة بدرجة كبيرةجية يُشكل أداة استراتي منحبينما ال يزال برنامج ال -10

والتطور الحالي لنموذج العمل والنموذج التشغيلي في الصندوق وهيكليته المالية يتطلب األخذ بسياسة جديدة 

 وضع سياسة جديدة لتوفير إطار للتغييرات الجوهرية المقترح إدخالها على التنظيم هذا البرنامج. ويلزم أيض

لمحة  االتفصيل أدناه. ويتضمن الملحق الثاني أيضبالبرنامج، بما يشمل آليات تخصيص الموارد، كما هو مبيَّن 

 عامة عن التغييرات الرئيسية في إطار هذه السياسة.

أثناء االنتقال  توضعمع البرامج التي  توافقهافي الوقت المناسب لضمان  السياسة الجديدة اعتمادومن المهم  -11

 تجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعده.نحو ال

العادية يُعب ِّر عن رؤية الصندوق في المستقبل وااللتزام بتوسيع  منحأن برنامج ال 11الجديدة تضمن السياسةو -12

الركائز  إلى ه المرحلةفي هذ . ويستند األساس المنطقي القتراح سياسة جديدة2030أثره وتعميقه بحلول عام 

 التالية:

 ستُعدَّل المخصصات وتخصيص الموارد حيثما تشتد الحاجة إليهارنامج ميسور التكلفة تحقيق ب .

العادية لدعم االستدامة المالية للصندوق. وسيُستخدم مفهوم خط أساس  منحاإلجمالية التي تُرصد لل

يد تجددورات في أي دورة من  منحلتحديد الحد األقصى للموارد المخصصة للتجديد الموارد المستدام 

العمل بفكرة  وتوقفوسيرتبط ذلك بمستوى المساهمات األساسية في تجديد الموارد. الموارد، 

العادية في كل سيناريو من سيناريوهات تجديد  منحوسيكون تخصيص الموارد لل ،تخصيص نسبة ثابتة

الديون )إطار القدرة على تحمل  منحمع المستوى العام للموارد المتاحة بشروط ال االموارد متناسب

يحول دون إتاحة التمويل من  االعادية عائق منحتمويل ال يشكلبأال   العادية(. وسيكون ذلك كفيال منحوال

على تحمل الديون.  القدرة دعم خالل إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة لالستفادة من

 تل  صِّ وفُ لعالمية/اإلقليمية القطرية وا منحعالوة على ذلك، توقف استخدام المخصصات الفرعية للو

العادية عن مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وسيتيح ذلك للصندوق  منحموارد ال

)مثل  نها من تحقيق أثرتنطوي على أعلى اإلمكانات التي تمك  التي  األنشطةإلى  منحتوجيه موارد ال

 دوق(.األنشطة التي تهدف إلى تعزيز األثر األوسع لعمليات الصن

  إدخال أدوات ومبادرات جديدة، مثل برنامج الصمود سيتيح . التكامل مع نموذج عمل الصندوقتعميق

قوية بين هذه  عالقات تآزريةللصندوق إقامة  ،الريفي والعمليات غير السيادية مع القطاع الخاص

الستراتيجيات العادية. وستُشكل برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومذكرات ا منحالبرامج وال

سبل  االعادية على المستوى القطري، وستوضح أيض منحللتدخالت الممولة بال اجامع االقطرية إطار

العادية، لتحقيق أهداف مشتركة على األجل الطويل.  منحمختلف األدوات، بما فيها البين  التفاعل

نولوجيات الجديدة، بل ال تقتصر على التك مواضيعوسيجري السعي إلى تحقيق ابتكارات في مجموعة 

                                                      
نح الصندوق وال تُشكل جزءا من مبادرة إطار  11 القدرة على تحمل الديون. وال تغطي ال تنطبق هذه السياسة إال  على الموارد الممولة من مِّ

السياسة أيضا منح برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وبرنامج تمويل القطاع الخاص، اللذين سترتبط بهما 

نح العادية من خالل عالقات تآزرية يعزز كل منها اآلخر. وتُستبعد أيضا من هذه السياسة المساهمات المتم مة المقدمة من المانحين من المِّ

نح التي تخرج عن نطاق البرنامج العادي للقروض والمنح، إذ تحدد أهدافها واستخداماتها وطريقة إدارتها من خالل شروط معينة يت م أجل المِّ

 االتفاق عليها مع الجهات المانحة المعنية.
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النُهج المؤسسية ونُهج المعرفة. وستوضع إجراءات داخلية لضمان التكامل وتجنب  اتشمل أيض

 االزدواجية.

 إضفاء الطابع المؤسسي علىيتيح تنقيح السياسة من أجل . المستخلصةالدروس  االستفادة من 

من لمعالجة الدروس المستفادة  قيمةفرصة  االتغييرات المهمة التي سبق تسليط الضوء عليها أيض

عن  منحال فيها كشفتالمجاالت التي  علىالتقييمات والتقديرات السابقة. وسينصب مزيد من التركيز 

)على سبيل المثال، بناء قدرات أصحاب المصلحة داخل البلدان  وتأثير أعظم أفضل نتائجو أهمية أكبر

، من االهتمام المجاالت التي تحتاج إلى مزيدنفسه  الوقت في جوستُعال  . تحسين أداء الحافظة(أجل من 

 وبالتالي تعظيم الفعالية. المستفادةالدروس  وتبادلها، وإلتاحة المعرفةإلدارة  قويةآليات  وستستخدم

 2اإلطار 

 النتائج والدروس المستفادة في الترويج للشراكات

لشراكة لناجحا  انموذج 2018إلى عام  2013لفترة من عام في افذ الذي نُ  المزارعين في أفريقيايمثل برنامج دعم منظمات 

مليون يورو عن استثمار بلغ في  1.9ة من الصندوق بمبلغ منحأسفرت و .منحالممولة بالموارد الوتعبئة الموارد من خالل 

خدمات مليون دوالر أمريكي لدعم تعزيز منظمات المزارعين، بوسائل شملت إتاحة الحصول على ال 20مجموعه حوالي 

االقتصادية وزيادة مشاركة المزارعين في صنع السياسات على المستويين الوطني ودون اإلقليمي. وحقق البرنامج نتائج كبيرة 

 . اإليراداتو الدخلعلى مستوى المزرعة شملت زيادة اإلنتاجية ورفع مستويات 

مليون يورو من المصادر  12البرنامج من تعبئة  هايدعم بحلول نهاية فترة تنفيذ البرنامج، تمكنت منظمات المزارعين التيو

  ماليين يورو من خالل اتفاقات الشراكة أو مبيعات العقود. 4العامة وأكثر من 

 العادية منحسياسة ال –رابعا 

 الشاملة واألهدافالغاية  –ألف 

لهادفة إلى تحقيق تحول االعادية في المساهمة في تعزيز مهمة الصندوق  منحتتمثل الغاية الشاملة لبرنامج ال -13

، تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيشمل البرنامج هدفين استراتيجيينريفي مستدام وشامل، والمساعدة على 

محددين أدناه حسب ترتيب األولوية ومخصصات الموارد المتوقعة. وسيُخصص للهدف  يعزز أحدهما اآلخر،

 العادية في أي فترة من فترات تجديد الموارد. منحمن التمويل بال انسبة أكبر كثير 1االستراتيجي 

بوسائل تشمل تحسين  لبرنامج عمل الصندوق على األرض أفضل إحداث أثر: 1الهدف االستراتيجي  (1)

 زيادة استدامة الفوائد؛ من أجلالقدرات داخل البلدان 

 الحيازات أصحاببيئة سياسات واستثمارات مواتية أكثر لزارعة  تعزيز: 2الهدف االستراتيجي  (2)

 الصغيرة والتنمية الريفية، بما في ذلك على المستويين اإلقليمي والعالمي.

معها الهدفان االستراتيجيان  يتوافقوسيجري تحقيق الهدفين االستراتيجيين من خالل المسارات التالية التي  -14

 على قدم المساواة:

 تحليلية لدعم األنشطة  ي أعماال. سيشمل ذلك على المستوى القطرتحسين بيئة السياسات واالستثمار

غير اإلقراضية، بما في ذلك األنشطة المحددة في االستراتيجيات القطرية، والمواءمة مع إطار عمل 

وسيشمل هذا األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وعمل أفرقة األمم المتحدة القطرية. 

السياسات على المستويات األعلى من أجل تحقيق تحول  المسار على المستويين اإلقليمي والعالمي دعم

ن االستثمار في زراعة  من شامل ومستدام في المناطق الريفية والنُظم الغذائية، وتعزيز بيئة تُمك ِّ

 الصغيرة. الحيازاتأصحاب 
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 تعبئة خبرات وموارد الشركاء االستراتيجيين والتشغيليين من أجل تعميق أثر برنامج عمل الصندوق .

والعمل في الوقت نفسه  االعادية إلى تمكين الفئات األشد ضعف منحالتي تدعمها التسعى الشراكات س

على تعزيز نُظم/سالسل اإلمدادات الغذائية المحلية واالقتصادات المحلية من أجل تعظيم النتائج 

ت والمنظمات من خالل هذا المسار في بناء قدرات المؤسسا االعادية أيض منحالمستدامة. وستُسهم ال

 وسيسعىفي البلدان النامية لتحسين الملكية والكفاءة واالستدامة في العمليات الممولة من الصندوق. 

العادية في إطار هذا  منحتعبئة موارد مالية من الشركاء المعنيين من خالل الإلى  االصندوق أيض

ية في االستجابة تتمتع بميزة نسبالمسار. ويمكن تكوين شراكات تشغيلية مع المنظمات اإلنمائية التي 

عندما تكون االستجابة السريعة مطلوبة. ويمكن لتكميل للطوارئ في حاالت األزمات أو الهشاشة 

لها بخبرة الصندوق مع المزارعين أصحاب  اجهود شركاء مثل الوكاالت التي تتخذ من روما مقر

 الت الطوارئ وعلى األجل األطول. حا عقبالحيازات الصغيرة أن يُعزز أثر التدخالت اإلنمائية 

  ستشمل المعارف واستيعابها من أجل تعزيز األثر واالستدامةتحسين توافر المعارف واالبتكارات .

وستُركز بصفة خاصة على  ،ذات الصلة البحوث والتكنولوجيا المبتكرة التي تراعي مصالح الفقراء

قيام الحكومات المعنية بتوسيع كييفها، بما في ذلك اختبار االبتكارات التي تستهدف الفقراء وتجريبها وت

ه أو باستخدام موارد من شركاء منحومن خالل برنامج قروض الصندوق نطاقها في المستقبل 

 الصندوق اإلنمائيين.

ال سيما وتحقيق نتائجه،  منحاألولوية الواردة أعاله على تعزيز تنفيذ برنامج القروض والوستُركز مجاالت  -15

المذكورة أعاله فإنها األولويات  منحج جميع الامج الصندوق القطرية. وبينما ال يتوقع أن تُعالِّ من خالل بر

المقترحات التي  فيها الحاالت التي تتجاوزعالوة على ذلك، في و. ومتشابكة ويعزز بعضها بعضامترابطة 

الموارد  مبلغكليهما  أو الهدفين االستراتيجيينأن تكون مؤهلة للحصول على تمويل في إطار أحد  يمكن

 وترتيبجميع المقترحات المؤهلة  تقييمللموافقة عليها من خالل  هاقرار نهائي بشأن تقديم سيتخذالمتاحة، 

 أدناه. "جيم"وترد األحكام الخاصة بتحديد أولويات تخصيص الموارد داخل إطار البرنامج في القسم  أولوياتها.

 3اإلطار 

 لمعرفة واالبتكارلالترويج  يفالنتائج والدروس المستفادة 

في إطار مشروع االرتقاء بالتكنولوجيات في الزراعة  Farm Radio Internationalة المقدمة إلى محطة اإلذاعة منحتُمث ِّل ال

معرفة من االبتكار وال منحللطريقة التي يمكن أن تستفيد بها ال اناجح افي جمهورية تنزانيا المتحدة نموذج تقديم المعرفةمن خالل 

 بين البحوث وخدمات اإلرشاد والمزارعين من خالل قوة تكنولوجيا المعلومات.  روابطفي تعزيز ال

، Uliza Answers برنامج :ة في تطوير ابتكارين قائمين على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، همامنحواستُخدمت هذه ال

 .Knowledge Plus Platformمنصة المعرفة المعززة و

تعليقات وأفكار آنية تجميع من لتمكين لالتكنولوجيات الذكية والتقليدية  تجمع بينمبتكرة آلية  Uliza Answers برنامجويمثل 

مكن خدمات اإلرشاد االفتراضية من الوصول فهي أداة رقمية تُ  Knowledge Plus Platformمن المزارعين. وأما منصة 

وصل هذان االبتكاران بالفعل إلى مئات اآلالف من و. اإلنترنتمحمول وشبكة عبر تطبيقات الهاتف الالرواد  المزارعينإلى 

 المستقبل. وتبشر التوقعات بإمكانية توسيعهما فيجمهورية تنزانيا المتحدة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في 

 نظرية التغيير -باء 

على التي نُفذت الصندوق  منحالمستفادة من  العادية بالدروس منحتسترشد نظرية التغيير الخاصة ببرنامج ال -16

 من التغييرات الراهنة في التوجه االستراتيجي للصندوق. وستشمل المقترحات امر السنوات، وتستفيد أيض

 منحالقروض والالصندوق من خالل برنامج  لمشاركةأوسع  قادرة على إطالق فرصتدخالت تحفيزية 

بين قائمة  كل منها اآلخريعزز  عالقات تآزريةك بدوره عن تكوين . وسيُسفر ذلوالبرامج واألدوات األخرى
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 يتجاوزأقوى  المشاركة بدورإلى . وستفضي الصندوق يستخدمهااألدوات اإلقراضية وغير اإلقراضية التي 

التمويل المشترك،  ء شراكات وما يصاحب ذلك من إمكانية تعبئةوستُساعد على إرساالمستوى القطري، 

 .وعملياته الصندوقلسياسات  العامة وتحسين الجودة

التحفيزي للتدخالت  يبين الطريقة التي يمكن بها للتأثيرفي الملحق الثالث الذي  توضيح لهذه النظريةرد وي -17

وبينما تُشير نظرية التغيير إلى مهمته األوسع.  في تحقيقالصندوق  أمام دعم فرصاأن يفتح  منحالممولة بال

كيفية المواءمة  اأثر البرنامج األوسع، من المتوقع أن تصف المبادرات الفردية أيضالرؤية الرفيعة المستوى و

 مع مبادئ هذه السياسة.

 المبادئ الرئيسية –جيم 

 12،العادية منحلل ثابتة نسبةبمبدأ تخصيص  العملسيتوقف  .تخصيص الموارد بصورة مستدامة للبرنامج -18

المبلغ  عدم تجاوزضمان  من أجلاورات تجديد الموارد رقم يحدد سلفا في إطار مشويستخدم بدال من ذلك 

استنباطه من  يتمحسب ما  للصندوقالمالية  االستدامةمستوى  لتمويل المنحالمخصص من موارد الصندوق 

تجديد الموارد  فتراتمن  في كل فترةالمتاحة  وسيُحسب المستوى التقديري للموارد 13.تجديد الموارد نواتج

ويمكن  ،كل تجديد للمواردفي بداية  األعضاءيتعهد بها التي  االلتزاماتالثية على أساس ثبداية كل دورة  في

خط أساس بما يتفق مع آخر حسابات للموارد المتاحة لعقد االلتزامات. وسيستند ذلك إلى مفهوم  اتعديلها سنوي

 التي منحال افر مواردتووعالوة على ذلك، سيراعى في حساب الموارد المتاحة  14.المستدام الموارد تجديد

 .على نطاق أوسع العادية منحإطار القدرة على تحمل الديون وال منحتشمل 

العادية قيمة مضافة واضحة  منحسيُركز البرنامج على التدخالت التي يكون فيها للتمويل بال إضافة القيمة. -19

ل المقارنة باألدوات األخرى، وكذلك األنشطة التي تحتاج إلى نُهج مبتكرة. وستُ  العادية سائر البرامج  منحكم ِّ

الفرص في إطار األولويات الثالث المبيَّنة من قبل )السياسات والشراكة  االستفادة منواألنشطة وستساعد على 

الفرص ونقاط  وسيجري التماسوالمعرفة(، وسيُساعد ذلك بالتالي على توسيع األثر العام للصندوق وتعميقه. 

االستعراض الداخلي  يشملعبر أدوات الصندوق، بما  التي تحقق قيمة مضافةة الدخول لإلجراءات التكميلي

 منحوباإلضافة إلى ذلك، لن تستخدم ال لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية والعمليات التي يمولها الصندوق.

 دية لتمويل أي نشاط يمكن تمويله من الميزانية اإلدارية للصندوق.العا

العادية  منحثبات مواءمة جميع األنشطة الممولة بالإسيتعيَّن  العادية. منحالممولة بال ترتيب أولويات األنشطة -20

مع الهدفين االستراتيجيين للبرنامج والتزامات تجديدات موارد الصندوق وأولوياتها ذات الصلة، والمساهمة 

يص الجانب األكبر بدور ملموس في تحقيقها. ومن المتوقع خالل أي دورة من دورات تجديد الموارد، تخص

التي تعزز نتائج ، أي األنشطة 1من الموارد المتاحة لألنشطة التي تركز على تحقيق الهدف االستراتيجي 

أن تستفيد . وسيُعرض ملخص يوجز التزامات تجديد الموارد ذات األولوية التي يمكن الصندوق على األرض

تجديد من دورات دورة كل ة للمجلس التنفيذي قبل بداية للموافقة عليها في آخر دور منحمن األنشطة الممولة بال

ل  15.للموارد وسيتيح ذلك للمجلس واإلدارة اتخاذ قرارات واعية بشأن تحديد أولويات األنشطة التي ستموَّ

الحجم المالي اإلرشادي للبرنامج في أي فترة معيَّنة من فترات تجديد الموارد. وعالوة  يُحددحالما  منحبموارد ال

دقيقة عمليات  سيقيم من خاللذلك، لن تصدر الموافقة على أي مقترح بعينه على أساس األسبقية، بل  على

                                                      
نح الصندوقفي المائة( في حساب الموارد الم 6.5استخدمت نسبة مئوية ثابتة ) 12  ،حتى التجديد الحادي عشر للموارد ،خصصة لبرنامج مِّ

نح ألي فترة معيَّنة من فترات تجديد الموارد.   من إجمالي برنامج القروض والمِّ
 (.GC 44/L.6/Rev.1مليون دوالر أمريكي لفترة التجديد الثاني عشر للموارد ) 100تم االتفاق على تخصيص  13
 .)EB 2019/128/R.44(ح إطار القدرة على تحمل الديون إصال بالصيغة التي أدخلها 14
 بالنسبة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد. 2021على سبيل المثال في ديسمبر/كانون األول  15
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الملحق الرابع نموذج لتقييم ويرد في  16.مدى مالءمته للتمويل من أجل تحديدجودة الضمان ومستقلة ل

 وترتيبات أولوياتها. المقترحات

العادية لبلدان اللون  منحسة تخصيص جزء من موارد الستوقف هذه السياسة العمل بممار أهلية البلدان. -21

المؤهلة بلدان المع استبعاد كجزء من مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  17"األخضر"

. طار القدرة على تحمل الديونفي إ العادية منحالدعم المقدم إلى بلدان محددة من خالل ال للحصول على

العادية عن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ويعني ذلك عدم  حمنوانفصلت موارد برنامج ال

لية للبلدان أو األقاليم على أساس وجود برنامج إقراضي  وحجم ذلك البرنامج فيها تخصيص أي موارد أو 

مسبقة للبلدان  اتوشروطه التمويلية من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ولن تُمنح أي استثناء

مع التزام الصندوق  اتي تحصل على موارد من الصندوق من خالل إطار القدرة على تحمل الديون. وتماشيال

لن تستخدم بتخصيص موارده األساسية للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، 

ال  في إطار مبادرات أوسع تغطي أكثر العادية في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا إ منحموارد ال

من بلد وتُشارك فيها صراحة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا كجزء من 

 أهدافها.

ستُعزز األنشطة الممولة من البرنامج واألدوات . باألولويات الوطنية واإلقليمية والروابطالنهج التحفيزي  -22

ال  اجزء منحمنها اآلخر وسيُشكل النهج التحفيزي للمشروعات الممولة بال كلرى في الصندوق اإلنمائية األخ

العادية اإلجمالي المحدود بطبيعته  منحيتجزأ من نموذج العمل المعزز في الصندوق. وبالنظر إلى حجم ال

تدعم المبادرات والمقترحات الفردية الممولة من هذا البرنامج بصفة خاصة، ستُحفز جميع المشروعات و

من نموذج عمل الصندوق وتوجهه االستراتيجي الجديد. وفي هذه الحالة،  اوالبرامج األخرى التي تُشكل جزء

ته اته واستراتيجياإلى أداء دور تمكيني رئيسي في برامج الصندوق وسياس منحستهدف المشروعات الممولة بال

، من المتوقع أن القروضمج القطرية من خالل برنامج مع تنفيذ البرا روابط. وفي إطار تعزيز الومبادراته

دور رئيسي في تحديد نقاط  القطرية االستراتيجيات ومذكراتالفرص االستراتيجية القطرية  امجلبريكون 

 .منحالدخول للتمويل من خالل ال

تجريب مبادرات  تمويل إضافي، وكذلك من خاللالعادية إال  من خالل تعبئة  منحولن يظهر التأثير التحفيزي لل -23

ألخذ بها على المستوى اإلقليمي. من ذلك على سبيل المثال أن المبادرات اعلى نطاق أوسع أو  يمكن تكرارها

العادية يمكن، من خالل تدخالتها المرنة والموجهة، أن تُعزز تقديم دعم غير إقراضي يُناسب  منحالممولة بال

العادية أن تدعم دور الصندوق في األنشطة  منحلل ان أيضأو الهشاشة. ويمك 18حاالت األزمات أو االنتقال

داخل الدول النامية الجزرية الصغيرة واألنشطة اإلقليمية، بما يشمل تقديم الدعم لحوار السياسات على الصعيد 

 19.اإلقليمي، وهو أمر ضروري لنجاح عمليات اإلقراض اإلقليمية للصندوق

بوسائل تشمل على سبيل المثال  جديدة أو سيعزز الشراكات القائمة شراكات البرنامج سيتخذوعالوة على ذلك،  -24

في  اتالشراك، والمساهمة في نجاح تنفيذ إطار 2024-2019استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص للفترة 

التي تتخذ  الوكاالت بينالصندوق. وفي إطار السعي إلى تكوين شراكات، سيجري إيالء عناية خاصة للتعاون 

تفعيل على توليد موارد المعرفة وتبادلها وستُسهم بالتالي في  االعادية أيض منحلها. وستُساعد ال اوما مقرمن ر

 استراتيجية الصندوق إلدارة المعرفة.

                                                      
 مستقلتقييم جميع العمليات التي يمولها الصندوق من منظور مهامها في وظيفة ضمان الجودة الداخلية في الصندوق  تمارس بالفعل 16

سيشمل  ،برنامج المنح العادية من في التمويلالتنافسي المتأصل  الطابع. وبالنظر إلى الموافقة عليهاالمشورة لإلدارة العليا بشأن  وإسداء

 .وتقييمها المتنافسة للمقترحاتتحديد األولويات  البرنامجدور ضمان الجودة داخل  أيضا
 أو كلي من مبادرة إطار القدرة على تحمل الديون. تعرف بأنها البلدان التي ال تحصل على دعم جزئي 17
 .EB 2018/125/R.7/Rev.1الوثيقة  18
 .EB 2018/125/R.7/Add.2الوثيقة  19
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متلقي اختيار  هو المعيار فيسيكون االختيار التنافسي  .المرونة والدقة والشفافية في اختيار شركاء التنفيذ -25

، أو التي دوالر أميركي من موارد الصندوق 100 000ال تتجاوز قيمتها ترحات التي المق باستثناء، المنح

الدول األعضاء النامية،  ويشمل متلقو منح البرنامجتُحدَّد في الظروف االستثنائية في إجراءات التنفيذ. 

البحثية والمؤسسات  ومنظمات المجتمع المدني، ،(وكاالت األمم المتحدة هاالمنظمات الحكومية الدولية )بما فيو

نتمي يالمنحة  متلقي كان )إذاالقطاع الخاص وشركات ومؤسسات األكاديمية، ورابطات/منظمات المنتجين، و

تكون الوكاالت المنفذة أن  (. ويجيببشأن التمويل المشترك أكثر صرامة متطلبات ستُطبقالقطاع الخاص،  إلى

  في الصندوق. والدولة العضفي  المحددة قد أنشئت بصورة قانونية

تداخالت مع العمليات ولن يؤدي ذلك إلى حدوث  .عادية منح مؤهلة لتلقيكيانات القطاع الخاص  وستظل -26

المنفذة في إطار استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص وإطار العمليات غير السيادية. وتُمث ِّل هذه الموارد 

قديم القروض وأدوات التمويل على أساس أسهم رأس قناة رئيسة تتيح للصندوق العمل مع القطاع الخاص وت

 أساس على المتلقيناختيار  سيجريالعادية،  منحالمال وغيرها من أدوات التخفيف من المخاطر. وفي حالة ال

أنسب جهة طبيعة األنشطة المقترحة، وسيكون بوسع الشركات الخاصة الحصول على الموارد عندما تعتبر 

 .متلقية

 الفردية من منحأقصى لمقترحات ال اإجراءات التنفيذ المرتبطة بهذه السياسة حد فرضست  . مالالقيمة مقابل ال -27

عملية مرنة بأن تكون مقترحات المشروعات صغيرة ولكن تحفيزية. وستحدَّد  الشرط الذي يقضيأجل تعزيز 

صياغة إجراءات التي تستجيب للحاالت العاجلة كجزء من عملية  منحال والموافقة علىوسريعة الستعراض 

السياسة، مع الموازنة بين الحاجة إلى عمليات أسرع وضرورة الحفاظ على الرقابة التنفيذ الالزمة لتفعيل 

بالتخفيف من المخاطر الناشئة عن االرتفاع الزائد في عدد المقترحات  اوسيقوم الصندوق أيض 20.الصارمة

من خالل فرض حد أدنى لحجم أو متوسط عدد  - مثل تكاليف المعامالت غير المستحقة للصندوق -الصغيرة 

كجزء من إجراءات تنفيذ السياسة. ومن المتوقع أن  افي كل دورة من دورات تجديد الموارد تُحدَّد أيض منحال

العادية أصغر مما كان عليه من قبل )وسيمنع ذلك بالتالي الموافقة على عدد  منحاإلجمالي لل المظروفيكون 

 اورة تجديد واحدة(؛ ومع ذلك، ستُبذل الجهود الكفيلة بأن يكون حجم كل مقترح مناسبفي د منحكبير من ال

بالقدر الكافي لتحقيق مجموعة من الفوائد، بما يشمل تعبئة التمويل المشترك من الوكاالت المنفذة والشركاء 

 اآلخرين.

التي تصل قيمتها إلى  نحمالعلى مقترحات  بالموافقةض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق فو   .الموافقة -28

 لموافقةهذا المبلغ قيمتها المقترحات التي تتجاوز تخضع  أن علىيعادلها،  كي أو مايدوالر أمر 000 500

 المقترحاتوستخضع جميع  .السياسة الجديدة في إطارالحكم  وسيستمر العمل بهذا 21.نفسهالمجلس التنفيذي 

 .قيمة المنحةعليها بغض النظر عن  وموافقتهلس التنفيذي الممنوحة لكيانات القطاع الخاص لمناقشة المج

 إدارة المخاطر -دال

29-  ِّ تستند ال العادية األنشطة التي تكون في كثير من األحيان ابتكارية والتي قد  منحل برنامج المن المتوقع أن يمو 

ضروري لدور البرنامج  منحأن هذا الجانب في األنشطة الممولة بالدرك الصندوق يُ أدلة مفاهيمية. و إال  إلى

ع  لبعض  يتعرضلمختلف األدوات المتاحة للصندوق. ولذلك يُدرك الصندوق أنه يمكن أن كمحف ِّز ومجم ِّ

 اتدابير التخفيف منها. وفي ضوء طبيعة األنشطة المتوقعة وتماشيلوضع تصورات  احالي يجريالمخاطر التي 

 التالية:التخفيف  وتدابير المخاطرأنواع النظر في  سيجريمع إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق، 

                                                      
 .عند إعداد إجراءات التنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريفإطار  في المشروعاتالدروس المستفادة من تنفيذ  ستراَعى 20
 .EB 2009/98/R.9/Rev.1الوثيقة  21
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 وعدم عدم كفاية تحديد األولويات المؤسسية،  حالةفي  تحدثالتي  هي المخاطر .المخاطر االستراتيجية

 التخفيف الرئيسية في وظيفة الرقابة القويةاستراتيجية  وتكمنالصندوق ورؤيته.  رسالةمع  المواءمة

في  لدخولها مسبقأساسي كشرط  بالتحديد االستراتيجي ألولويات المقترحات الكفيلة منحالعلى حافظة 

)انظر الملحق للنتائج  مخصصالوقت المناسب من خالل إطار  فيعنها واإلبالغ  ذخيرة المشروعات

 الخامس(.

 تنشأ هذه المخاطر عن استخدام األموال في أنشطة غير مؤهلة لالستفادة من  .المخاطر التشغيلية

، وال تُحقق النتائج المنحة متلقيمة مع األهداف المتفق عليها مع ئالعادية، وغير متوا منحل بالالتموي

والعناية الواجبة والضوابط  التخفيف من هذه المخاطر من خالل الفرز المالئم المنشودة. وسيجري

 االستخدام المناسب للموارد وتحقيق النتائج المتوقعة.التنفيذ لضمان  أثناء

 المعمول بها المالية  للوائح االمشروعات وفقأنشطة  تنفيذترتبط هذه المخاطر بعدم  .االئتمانية المخاطر

كما ترتبط بعدم استخدام التمويل في الغرض المقصود، أو دون إيالء المراعاة الكافية الصندوق،  في

اإلدارة ءات من هذا الخطر من خالل تطبيق إجرا التخفيفوالفعالية. وسيجري والكفاءة  لالقتصاد

)التي سيُعاد تقييمها عندما توضع إجراءات تنفيذ المعمول بها في الصندوق  التوريدالمالية وإجراءات 

 . منحالسياسة(، بما يشمل المراجعة الخارجية وكذلك العناية الواجبة المسبقة قبل تقديم ال

  طول فترات يؤدي إلى مما  ،عدم كفاية اإلجراءات( 1): ترتبط هذه المخاطر بما يلي .السمعةمخاطر

المرتبطة بالجهات المتلقية  خفاقاتاإلمختلف أنواع ( 2) على المقترحات؛ الموافقةبشأن  عدم التيقن

 منحال استعراضتركز على الكفاءة في  تنفيذ منقحةإجراءات  . وستُطبقمنحبالالممولة  لألنشطة

 والمتعاقدين،من الباطن،  منحتي تتلقى الالمخاطر المصاحبة للجهات العليها، بما في ذلك  والموافقة

من  المالئمةوالحماية القانونية  العناية الواجبةإيالء  ، سيجريعلى ذلك وعالوةالخدمات.  ومقدمي

المتلقين للمنح بذل العناية الواجبة بشأن وسيستمر  .المتلقون للمنح يوقعها االتفاقات القانونية التيخالل 

 في القطاع الخاص.

  فشل الصندوق في إدارة موارده المالية األوسع ترتبط بالخسائر المالية الناشئة عن  .الماليةالمخاطر

 منحالقائمة على البكفاءة وبطريقة اقتصادية، ومن ذلك على سبيل المثال اإلفراط في تمويل البرامج 

يص الموارد على حساب االستدامة المالية الشاملة. ويرتكز التخفيف من هذه المخاطر إلى آلية تخص

التي سيجري العمل بها في إطار هذه السياسة. وبالنظر إلى توقف تخصيص نسبة ثابتة من الموارد 

العادية، لن تتجاوز االلتزامات المالية المقدمة من خالل البرنامج بأي حال من األحوال  منحلل

 مع تجديدات الموارد.متناسبة  دائماالمستويات المتوافقة مع االستدامة المالية للصندوق وستكون 

 المناسبة عند صياغة األدوات القانونية التي ستحكم  القانونيةضمان الحماية  سيقابلها. المخاطر القانونية

 العادية وعند التفاوض عليها. منحالمبادرات الممولة بال

 ستحددالعادية،  حمنوباإلضافة إلى هذه الفئات من المخاطر المحددة على مستويات أعلى والمنطبقة على أداة ال -30

. وستُشكل قوة إدارة للتخفيف منها تدابير المالئمةالتقييمها في كل مقترح وستُعرض سيجري المخاطر و

 العادية. منحالمخاطر أحد معايير استعراض ال

 تنفيذ السياسة -خامسا

يناير/كانون الثاني  1وسيبدأ نفاذها في  22السابقة منحستحل هذه السياسة محل سياسة تمويل الإجراءات التنفيذ.  -31

العامة. وسيجري  مبادئها. وأثناء المرحلة االنتقالية التي ستبدأ مباشرة بعد الموافقة على السياسة، ستُطبق 2022

                                                      
 .EB 2015/114/R.2/Rev.1قة الوثي 22
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إعداد إجراءات تنفيذها بمجرد موافقة المجلس التنفيذي عليها، وستشمل جملة أمور من بينها ترشيد عمليات 

لة، ووضع مؤشرات لتطبيق معايير تخصيص الموارد من خالل البرنامج التصميم والموافقة المناسبة لكل حا

 كما هو محدَّد في الملحق الرابع.

الفردية  منح. ستُعزز اإلجراءات المنقحة المساءلة في إدارة مقترحات الوظيفة الرصد واإلبالغ والتعلم -32

ها البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، وستُطب ِّق آليات لتحسين الرصد واإلبالغ والتعلم من المشروعات التي يغطي

التنفيذ ولتيسير العمل  لتعزيز منحسيجري تعزيز وظائف الرقابة المؤسسية في المشروعات الممولة بال

د مبادرات ال طي التي تغ منحانتشار ال وتجنبالجارية،  منحالتحليلي، بما يشمل وضع خرائط داخلية تُحد ِّ

مناقشات الالجارية في  منحوستصب ال ،شجيع االستفادة من الخبرةمن ذلك ت وسيجري بدال .متشابهةمجاالت 

التي الرقابة المؤسسية  وستؤدي أيضا وظيفةوتفضي إلى إمكانية تكرار األنشطة وتوسيع نطاقها.  الداخلية

 روابطدور رئيسي في ضمان التكامل وتجنب التداخل بين مختلف المبادرات، وفي تحديد ال سيجري إنشاؤها

العادية والمشروعات الممولة من برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة  منحبين ال روابط، مثل الالمحتملة

أو برنامج تمويل القطاع الخاص. وستوضع هذه الوظيفة داخل الهيكل التنظيمي أصحاب الحيازات الصغيرة 

ظم الرصد المؤسسية لتعزيز في نُ  منحالحالي للصندوق وستُحدَّد كجزء من إجراءات التنفيذ. وستُدرج حافظة ال

من جانب الُشعبة أو الدائرة  منحاإلبالغ والتعلم. وستُحدَّد متطلبات واضحة من أجل إدارة أكثر فعالية وكفاءة لل

 الراعية. 

مخصص لهذا الغرض يُعرض  قائم بذاته من خالل تقرير مرحلي اوسيجري اإلبالغ عن تنفيذ السياسة سنوي -33

عمليات السنة السابقة . وسيستعرض التقرير 23على المجلس التنفيذي في دورته التي تُعقد في أبريل/نيسان

العادية  منح. وسيوف ِّر التقرير المرحلي معلومات عن تخصيص موارد الإطار النتائجمؤشرات  اأيض امستخدم

عالوة على ذلك، وكجزء من تقرير استعراض منتصف المدة ووكذلك النتائج المتحققة والدروس المستفادة. 

تنفيذ ل قسما مخصصااإلدارة  ستفرد، الموارد تجديدالخاصة ب مشاوراتهيئة الدورة من دورات المقدم إلى كل 

 .العاديةسياسة المنح 

ي شكله سيوضع فو سيجري إدخال مزيد من التنقيحات عليه للنتائج اإرشادي اويتضمن الملحق الخامس إطار -34

 كذلكو اأهدافالنهائي بعد االنتهاء من وضع إجراءات تنفيذ السياسة. وستشمل النُسخة النهائية من اإلطار 

 مؤشرات لخطوط األساس، إن وجدت. وسيجري إطالع المجلس عليها للعلم إلى جانب التقرير المرحلي األول.

ياسة والنتائج المحققة من خالل المشروعات الممولة الس لتنفيذأشمل  ستجري اإلدارة تقييما ذاتياتقييم السياسة.  -35

بعد الموافقة على السياسة وإتمام دورتين كاملتين من دورات تجديد الموارد، مع إجراء استعراض في  منحبال

وستلتمس اإلدارة مدخالت من مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن الجوانب المنهجية قبل منتصف المدة. 

واستعراض منتصف المدة والدروس المستفادة  الذاتي التقييمهذا وستُعرض نتائج قييم الذاتي. الشروع في الت

ذات الصلة على المجلس التنفيذي. ويمكن النظر في إجراء تنقيح للسياسة بناء على ما سيسفر عنه استعراض 

 منتصف المدة من نتائج.

الوقت  وفي شاملةبصورة  وإجراءات تنفيذها اسةالسي تعميمجهود منتظمة لضمان  ستُبذل التواصل والتوعية. -36

مجموعة خالل  منللمنح  المحتملين المتلقين المعنيين. وستُبذل جهود لتوعية الموظفين المناسب وكذلك لتدريب

على سبيل المثال عن طريق إبالغ المجتمع اإلنمائي على نحو منتظم بالفرص  - من أدوات االتصال متنوعة

 وكذلك لتعزيز جوانب االتصال في المقترحات الفردية. -العادية  منحالالتي يتيحها برنامج 

أساس كل  على ثنائيةألي دواعٍ استالسياسة الحالية  عنمادية أي انحرافات  ستُقيَّم. السياسة عناالنحرافات  -37

 حدة وستُعرض على رئيس الصندوق للموافقة عليها.حالة على 

                                                      
 .سيكمل هذا التقرير المخصص أي معلومات أخرى يتم اإلبالغ عنها من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 23
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 المنحبلة المبادرات الناجحة الممولة وأمث لنتائج والدروس المستفادةاموجز 

 لنتائج والدروس المستفادةاموجز  -أوال 

ل جهود الصندوق وتعزز مهمته.أداة  منحال -1 مع الدور  االعادية تمام منحيتواءم وجود برنامج للو قي ِّمة تُكم ِّ

على بناء  حمنمتخصصة من وكاالت األمم المتحدة. وتُساعد ال وكوكالة ماليةكمؤسسة المزدوج للصندوق 

دعم البحوث  فضال عنشراكات، بما في ذلك بناء شراكات داخل منظومة األمم المتحدة ومع القطاع الخاص، 

المتعلقة بالحد من الفقر، وتعزيز االبتكار، وتوليد المعرفة. وعالوة على ذلك، يمكن أن تستمر أهمية برنامج 

م المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة حتى بعد إدخال برامج جديدة، مثل برنامج التأقل منحال

عالقات بناء  إمكانية توجد حيثوبرنامج تمويل القطاع الخاص، وفي سياق نموذج عمل الصندوق المتطور 

 العادية. منحبين مختلف البرامج من خالل ال تآزرية

كانت وإن  ،السابقة منحت التشير الخبرة إلى أن أهداف سياساوأهداف برنامج المنح العادية. ينبغي تنقيح و -2

أكثر من الالزم ولم تكن تُكرس االهتمام الكافي للتركيز وتحديد األولويات.  واسعة ربما كانتفي العادة،  مهمة

وكانت تفتقر إلى  الغايات الشاملة للسياسات ذات الصلةمتوائمة بقوة مع  منحاألنشطة الممولة بالتكن لذلك لم و

بدور رئيسي  ايُسهموإعادة ترتيب أولويات أهدافها أن  منحكن لتنقيح أهداف سياسة الالرؤية االستراتيجية. ويم

 في ضمان استمرار أهمية البرنامج.

وفي ضوء الرؤية االستراتيجية  إلى ترتيب استراتيجي أكبر ألولويات المقترحات.ستكون هنالك حاجة و -3

قدرتها استراتيجية التي تثبت  األكثرترحات المتطورة في الصندوق، سيكون من المهم عدم اختيار سوى المق

 .منحللحصول على تمويل من برنامج ال عالقات تآزريةعلى إحداث تأثير تحفيزي وتكوين 

على الرغم من صعوبة إسناد  على توليد األثر. منحقدرة المبادرات الممولة بالينبغي زيادة الجهود إلثبات  -4

بعينها بسبب قصر مدة التنفيذ وارتفاع تكاليف معامالت إجراء إلى عوامل  منحأثر المبادرات الممولة بال

، وطبيعة المبادرات ذاتها، تُشير األدلة إلى إمكانية تحقيق أثر أكبر اتقييمات لألثر في مشروعات صغيرة نسبي

 من خالل المواءمة القوية مع المبادرات واالستراتيجيات األخرى التي يمولها الصندوق.

ولكن اإلبالغ عن الدروس المستفادة  منحلى األدلة المتحققة من خالل األنشطة الممولة بالهناك أدلة كافية ع -5

وعلى الرغم من مستوى األداء الجيد لعدد من المقترحات فإن كفاءة برنامج باستمرار.  اونشرها لم يكن ناجح

ست عناية أكبر ألفضل الممارسات في إد منحال وعلى  .منحارة حافظة الككل كان يمكن أن تكون أكبر لو ُكر ِّ

بما في ذلك نشرها  -مجموعة مهمة من المعارف، ولكن نشرها  منحسبيل المثال، ولَّدت األنشطة الممولة بال

. وينطبق ذلك على الرصد والتقييم، واإلشراف واإلبالغ. فالعيوب التي الم يكن متسق -داخل الصندوق نفسه 

من خالل تحسين اإلدارة أثناء التنفيذ وبعد اإلنجاز. وهناك  اقريبكلها ت معالجتهاُسلطت عليها األضواء يمكن 

وهو ما كان يفرض في الماضي تحديات بسبب  - الحواجز اللغوية بين مختلف األقاليم مسألة حاجة إلى معالجة

 االفتقار إلى الموارد الالزمة إلتاحة الدروس المستفادة باللغة اإلنكليزية على المستوى المؤسسي.

ض فعالية على المستوى  واستخالص الدروس المستفادة والرصدالرقابة قار إلى االفت -6 لمبادرات االمركزي قوَّ

وينبغي إدخال مسؤوليات في مجاالت اإلشراف المؤسسي، والرصد، واستخالص الدروس . منحالممولة بال

ات مخصوصة تحدَّد أثناء على مستوى الحافظة، مع وجود أدوار ومسؤولي منحالمستفادة والنتائج من برنامج ال

 إعداد إجراءات التنفيذ المنقحة.

الموافقة وستعراض االعمليات  تبسيطتحقيق ذلك عن طريق ويمكن . منحيمكن تحسين كفاءة برنامج الو -7

 .منحبغرض تقليص مدتها وتكاليف المعامالت التي تتكبدها الُشعب والدوائر الراعية لل
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 مولة بالمنحمالناجحة المبادرات الأمثلة  -ثانيا

يهدف هذا البرنامج إلى  .يآسيا والمحيط الهاد إقليم المزارعين في اتحادبرنامج التعاون متوسط األجل مع  -8

د هذه ال ة جدول منحتعزيز منظمات المزارعين على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية. وتُجس ِّ

. ويزداد ارتباط هذا البرنامج أو تكامله مع برامج ابلد 20أعمال قوي لتبادل المعرفة واإلدارة بما يشمل 

ج برنامج تبادل المعرفة في إطار هذه ال ة بمعارض سنوية إلدارة المعرفة تُشكل منحالصندوق القطرية. ويُتوَّ

ج لها منظمات المزارعين. وأثناء معارض إدارة المعرفة، منصات لتوثيق وتبادل ا ِّ لممارسات الجيدة التي ترو 

ح الفائزون جوائز نلمشاركون التصويت بما يرون أنه يُشكل أفضل ما ُعرض من ممارسات، ويُميستطيع ا

بعض هذه  انقدية صغيرة تُستخدم في إجراء زيارات للتعلم أو في توسيع نطاق األنشطة. وعرضت أيض

األوروبي، شرق آسيا، واالتحاد الممارسات في منشورات ومنصات إلكترونية للشركاء، مثل رابطة أمم جنوب 

التوعية التي  آلياتوشبكات  19-أثناء جائحة كوفيد خدمتاستُ وومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

من المزارعين  اأنشئت في إطار هذا البرنامج لتوجيه الموارد من مرفق تحفيز فقراء الريف ومكَّنت بالتالي كثير

 المحدود المقدَّم من مرفق تحفيز فقراء الريف.أصحاب الحيازات الصغيرة من االستفادة من التمويل 

يُعالج  في جمهورية تنزانيا المتحدة. المعرفةفي الزراعة من خالل تقديم  تمشروع االرتقاء بالتكنولوجيا -9

بين البحوث وخدمات اإلرشاد والمزارعين من خالل قوة تكنولوجيات  روابطال تعزيز تحديات المشروع هذا

رت المعلومات واالتصاالت.   الريفية اإلذاعة محطةالمتلقية، وهي  الجهةولذلك طوَّ

Farm Radio International، برنامج هما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على معتمدتين أداتين 

Uliza Answers، المعرفة المعززة ومنصة Knowledge Plus Platform .ويمثل برنامج 

Uliza Answers ت واألفكار اآلنية من بايقكنولوجيات الذكية والتقليدية لتجميع التعآلية مبتكرة تجمع بين الت

ن منصة   المزارعين إلى الوصول من ةياالفتراض إلرشادا خدمات Knowledge Plusالمزارعين. وتُمك ِّ

 اآلالف مئات إلى بالفعل االبتكاران هذان ووصل. المحمول الهاتف وتطبيقات اإلنترنت شبكة خالل من الرواد

 في توسيعه بإمكانية التوقعات وتُبشر المتحدة تنزانيا جمهورية في الصغيرة الحيازات أصحاب مزارعينال من

 .المستقبل

شراكة بين الصندوق والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي من أجل األنواع المهملة وغير المستغلة بالكامل.  -10

نهج الصندوق "ير المستغلة بالكامل من خالل تدعم االستثمارات في األنواع المهملة وغ منحيشمل ذلك عدة 

كة للنمو . "األنواع المهملة وغير المستغلة بالكامل في ويعترف هذا النهج بدور هذه الموارد كقوة محر ِّ

تدخالت  انطالقا منلسلسلة القيمة  اجديد ااالقتصادي وكوسيلة لتمكين األشخاص الضعفاء. ويقترح النهج إطار

من التدخالت لصون الحبوب  اواسع اديد من أصحاب المصلحة. ونفذ البرنامج طيفتشاركية تجمع بين الع

الفقيرة بشأن استخدامها، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الريفية  ةاألصلي الشعوبومعارف المحلية 

 الصمود. وأنشئت عالمات تجارية لألنواع المهملة وغير المستغلة بالكامل، مثل على

Kolli Hills Natural Foods  .وتم التعريففي تاميل نادو )الهند(، لتوليد دخل ثابت لمزارعي الدُخن 

مت األنشطة من خالل  من خاللالتجارب الناجحة ب الكتيبات اإلرشادية السياحية والسياحة الزراعية. وُعم ِّ

الخاص. وعرض  المنصات الوطنية التي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة وبالتعاون مع القطاع

البرنامج نهجه المتكامل لُسبل العيش في المنتديات المحلية والوطنية والدولية، وساهم بذلك في تهيئة بيئة 

سياسات مواتية إلنتاج محاصيل الدُخن المغذية. وعلى الصعيد العالمي، عرضت النتائج المنبثقة عن مختلف 

امل على صانعي السياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين مراحل برنامج األنواع المهملة وغير المستغلة بالك

المحاصيل "شملت حلقة دراسية دولية حول  أحداث دوليةمن خالل الُكتب والمقاالت العلمية ومن خالل سلسلة 

، ومؤتمر األنواع 2012إسبانيا في ديسمبر/كانون األول بقرطبة ُعقدت في  "من أجل القرن الحادي والعشرين

 .2013غانا في سبتمبر/أيلول ، الذي عقد في أكرا 2013ستغلة بالكامل لعام المهملة وغير الم
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. أنشأ هذا المشروع ثالث محطات الكاميرونفي في تربية األحياء المائية  للمبادرات الفرديةالترويج  مشروع -11

ع األسماك. زريعة األسماك وتدريب الشباب العاملين في قطاع استزراإنتاج من أجل لتربية األحياء المائية، 

األسماك، وأتاح ذلك بركة لتربية  000 1من مزرعة سمكية تضم أكثر  300وساعد المشروع على إنشاء 

 من سكان الريف. 525 7طن من األسماك لصالح  000 637فرصة عمل وإنتاج  500 1بالتالي تهيئة 

اعين العام والخاص في القطو نمنتجيالالترويج آللية الشراكة بين  -إنشاء الشراكات من أجل القيمة  -12

تكوين شراكات بين المنتجين  المنحةدعمت هذه  .تنمية سالسل القيمة الممولة من الصندوقمشروعات 

عملت مع موظفي الحكومة الممولة بقروض من الصندوق، ووالقطاعين العام والخاص في المشروعات 

إمكانات االتفاقات الطويلة األجل والمشروع ومع منظمات المنتجين. ونجح بعض هذه الشراكات في إثبات 

بين أصحاب المصلحة في سالسل القيمة، مثل البن، ومنتجات األلبان، وتربية األحياء المائية، والمحاصيل 

، قادرة على االستمرار عملأصحاب الحيازات الصغيرة في وضع خطط  اة أيضمنحاألساسية. ودعمت ال

دت موظفي المشروعات والمستفيدين بأنشط  ة لبناء قدراتهم في مجال تحقيق التكامل بين سالسل القيمة.وزوَّ

ة اإلقليمية منحتغطي هذه النطاق التمكين من خالل المنهجيات األسرية: من اآلالف إلى الماليين.  توسيع -13

عدة بلدان في شرق أفريقيا والجنوب األفريقي وغرب  )أوكسفام نوفيب( في هولنداالمقدمة إلى منظمة أوكسفام 

فضي إلى إحداث تحول في المنظور أفريقيا. ويُسهم المشروع بدور كبير في الحد من الفقر وتحقيق أثر يُ ووسط 

آليات لتعزيز المنهجيات األسرية وتوسيع نطاقها.  وإنشاءالجنساني في أنشطة الصندوق عن طريق اختبار 

م طريقة تشاركية وتجعل هذه المنهجيات من النساء والرجال والشباب الريفيين المهمشين عناص ر للتغيير، وتُقد ِّ

للعمل مع الفئات المستهدفة. ويصل المشروع إلى مجموعة مختارة من البرامج الممولة ومدفوعة بقوى الطلب 

اإلقليمية  المراكز ومكاتب الدعم اإلداري في التمكيني التعلم جماعاتبالقروض في حافظة الصندوق من خالل 

أسرة  230 3، بلغ إجمالي عدد المشاركين 2020لول مارس/آذار . وبحاالتي يجري تطويرها حالي

أسرة  577شكلت من هؤالء، في المائة من الرجال(. و 45في المائة من النساء و 55) اشخص 490 6و

درات باستخدام من مشروعات الصندوق التي وصلت إليها مباشرة أنشطة بناء الق ا( جزءاشخص 947 1)

في المائة من  46في المائة من النساء و 54) اشخص 543 4أسرة، أي  653 2 المنهجيات األسرية، وشاركت

 .التمكينيالتعلم  جماعاتالرجال( مباشرة من خالل إنشاء وتعزيز 

في الذي نفذ  برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا دُّ ع  يُ برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا.  -14

منحة  وحققت .منحالموارد الممولة بوتعبئة الموارد  لبرامج الشراكة اناجح مثاال 2018إلى  2013 الفترة من

مليون يورو دعما  20يورو استثمارات إجمالية بلغت ما يعادل تقريبا  مليون 1.9 بما قيمتهمن الصندوق 

ة ، بما في ذلك من خالل الوصول إلى الخدمات االقتصادية وزيادفي أفريقيا لوجود منظمات مزارعين أقوى

إسهام  أهم ما تحقق من نتائج بيناإلقليمي. ومن  ودونالسياسات على المستويين الوطني  صنعمشاركة في ال

 بحلول نهاية فترة تنفيذ البرنامج، تمكنت منظمات المزارعينو. والدخل واإليراداتزيادة اإلنتاجية  البرنامج في

ماليين يورو من خالل  4العامة وأكثر من  مليون يورو من المصادر 12تعبئة  من البرنامج يدعمها التي

 .الشراكة أو مبيعات العقود اتفاقات

ة التي قد ِّمت من أجل االجتماع المتخصص في منحنُفذت هذه ال. الزراعة األسريةفي االجتماع المتخصص  -15

قليم إمعظم أنحاء  إلى وامتدت بعد ذلكراغواي وأورغواي، االزراعة األسرية في األرجنتين والبرازيل وب

أمريكا الالتينية والكاريبي. وساهمت في وضع تعريف مشترك لمفهوم الزراعة األسرية وأنشأت سجالت 

السوق الجنوبية المشتركة والبلدان المنتسبة وطنية كأساس لصياغة سياسات موجهة. واعتمد العديد من أعضاء 

 األسريين ونُظم إنتاجهم.التوصيات الصادرة عن المنصة كأساس لتعزيز وتقوية المزارعين  إليها

أنشئت في . السياسات للمشاركة فيالشباب الريفي واألقاليم والفرص: استراتيجية التنمية الريفية من أجل  -16

تبادل المعرفة وحوار السياسات جماعات وطنية للتنمية الريفية في  الذي يركز علىهذا المشروع  إطار
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 موجزاتوثيقة مشروع وسبعة  14مشروع في صياغة كولومبيا وإكوادور والمكسيك وبيرو. وساهم ال

 على الشباب وسياسات التنمية الريفية في جميع البلدان األربعة. وكان له تأثير كبير ،للسياسات

عالجت  إطار التدريب وإصدار شهادات التصديق العالمية للرصد والتقييم وتقدير األثر في التنمية الريفية. -17

ة في الرصد والتقييم في حافظة الصندوق والتي ترجع في كثير من األحيان المتكرر مواطن الضعفة منحال

إلى ندرة الموارد البشرية في البلدان المقترضة. وكان برنامج الرصد والتقييم في القطاع الريفي أول برنامج 

تراح على مشروعات التنمية الريفية. ولم يقتصر البرنامج على اق امن نوعه يبني القدرات ويركز تحديد

المشروعات  ةموظفي وحدات إدار االتدريب، بل وكذلك إصدار الشهادات واالحتراف المهني، واستهدف تحديد

، نجح أكثر 2019من المهنيين العاملين في قطاع التعاون اإلنمائي والتمويل. وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول  بدال

المبادئ األساسية للرصد "التدريب على من مشروعات الصندوق في إتمام  140و ابلد 82من  امشارك 190

من الشركاء اإلنمائيين اآلخرين، بما  مشاركين ا. واجتذب البرنامج أيضفي إطار البرنامج المذكور "والتقييم

وبينما  أساس أن يتحمل المشاركون نفقاتهم الشخصية.، على في ذلك البنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي

، يجري تكرار هذا النموذج بالفعل في مجاالت مثل اإلدارة المالية 2019ة في عام حمنانطلقت مرحلة ثانية لل

 يد.والتور

باألولويات الحكومية  الدفع قدماة إلى تحسين منحتهدف هذه ال دعم توجيه إيصال النتائج في القطاع الزراعي. -18

. 2و 1هدفي التنمية المستدامة في تحقيق  االحاسمة في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به والمساهمة أيض

والوكاالت المنفذة األخرى في البلدان  وزارات الزراعةويساعد المشروع على تنمية القدرات وتحسين أداء 

المستهدفة )إكوادور وغانا ومدغشقر وساموا وتوغو( عن طريق تحديد أولويات واضحة، وتحسين القدرات 

ة إلى إرساء شراكات رفيعة المستوى مع منحية الريفية. وتسعى الالمؤسسية، وتعزيز تنفيذ استراتيجيات التنم

بتحسين األداء في  امباشر اة ارتباطمنحاإلدارة العليا وكبار المسؤولين في البلدان المستفيدة. وترتبط ال

 وتسويق الزراعة والصيد إنتاجية مشروعفي توغو وكذلك  الريفية الفردية المبادرات لتعزيز الوطني المشروع

 في ساموا.

 اة إنجازمنححققت هذه ال .والمغرب ومدغشقر الصندوقالثالثي بين  والتعاونبين بلدان الجنوب التعاون  -19

هذا  باتو .ز ألغراض التعاون بين بلدان الجنوب في قطاع الزراعةللتميُّ  إفران بإنشائها مركز اكبير امؤسسي

 الجنوب بلدان بين التعاون بشأن المغرب لحكومة االستراتيجية الرؤية لتنفيذالمركز اآلن مؤسسة مكتملة 

 البرنامج هذا إلى الصندوق، من بوساطة ومدغشقر، المغرب وانضمت. الزراعة قطاع في الثالثي والتعاون

 .المغرب في نوعها من األولى تُعد التي المبتكرة الشراكة وهذه الرائد

ة لدعم الحملة منحتقديم موارد في شكل بلصندوق التزم ا. للتمويل األصغرالبنك الزراعي السوداني مبادرة  -20

التي أطلقها البنك الزراعي السوداني من أجل تحسين حصول أصحاب المشروعات الريفية على خدمات 

 وساهمتالتمويل األصغر بالتعاون الوثيق مع وحدة التمويل األصغر في البنك المركزي السوداني والصندوق. 

م توسيع نطاق مبادرة البنك الزراعي  فية منحلهذا الغرض بتمويل من ال ات خصيصالمساعدة التقنية التي ُصم ِّ

السوداني للتمويل األصغر باالقتران مع سائر المشروعات الممولة من الصندوق. وغطت هذه المبادرة الناجحة 

لت  900حوالي   ناجحات امرأة ريفية إلى رائدات أعمال 000 30مجتمع محلي في تسع واليات سودانية. وحوَّ

عضوة. وحصلت  20و 10بين  العضوات فيها لالدخار واالئتمان تراوح عدد وشجعتهن على إنشاء نوادٍ 

مليون دوالر أمريكي  7.4قرض صغير بما مجموع قيمته  000 70العضوات في هذه المجموعات على 

 في المائة. 100سداد حوالي الاستُخدم معظمها إلطالق أعمال صغيرة أو توسيعها، وبلغت معدالت 

ة من الصندوق. منحبفضل  2007. أنشئت هذه المؤسسة في عام الموحدة رابطة األهداف التعاونية مؤسسة -21

وتنمية  إحياء عن طريق للسكان المنحدرين من أصل أفريقي توفير مقومات التمكينوتهدف المؤسسة إلى 

، صدرت الموافقة 2018ي. وفي عام تحسين وضعهم االجتماعي والسياس، كما تهدف إلى تهم التقليديةاممارس

ة منحعلى البرنامج اإلقليمي للتمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي من خالل الهوية الثقافية باستخدام 
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ممولة من الصندوق. وكان الهدف من البرنامج هو المساعدة على تحسين اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

ريقي في مجموعة مختارة من المناطق الفقيرة في كولومبيا وإكوادور والسياسي للسكان المنحدرين من أصل أف

، أنشأ 2019في المائة(. وفي عام  30في المائة( والشباب ) 50وبيرو، مع التركيز بصفة خاصة على النساء )

شراكة مع كيانات حكومية، ومع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات الشعبية  70البرنامج حوالي 

الدولية الكولومبية ووزارة الزراعة  المؤسسةمع  الجامعات. وباإلضافة إلى ذلك، وقعت المؤسسة اتفاقوا

والتنمية الريفية في إطار برنامج بناء قدرات المبادرات الفردية الريفية: الثقة والفرصة، بتمويل من الصندوق. 

مجموعة من المبادرات التي كشفت عن آفاق بدور مباشر في دعم وتعزيز ومنذ توقيع االتفاق، ساهم البرنامج 

خطة عمل في  134على تصميم  اتجارية واعدة وإمكانات لتوسيع النطاق في كولومبيا. وساعد البرنامج أيض

 الكولومبية. يتسع بلديات منحدرة من أصل أفريقي منحها المشروع األولوية في منطقة المحيط الهاد
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 السياسة الجديدةأدخلتها  التيالرئيسية رات يالتغي

 السياسة الجديدة 2015سياسة  

تخصيص الموارد 

 للبرنامج

في  6.5كنسبة قدرها حسب نسبة ثابتة تُ 

من إجمالي برنامج القروض المائة 

 .منحوال

د الحد المستدام الذي لمفهوم خط األساس  امتغي ِّر يُحسب تبعمبلغ  يُحد ِّ

ات تجديد المخصصة في أي دورة من دور منحاألقصى لموارد ال

بمستوى المساهمات األساسية في  امباشر اومرتبط ارتباطالموارد 

للحسابات المحدثة للموارد  اوفق اتجديد الموارد ويمكن تعديله سنوي

 المتاحة لعقد االلتزامات.

 أهلية البلدان

للمقترحات فرعية ثابتة مخصصات 

فرعية  العالمية واإلقليمية، ومخصصات

على أساس ية قطراللمقترحات لثابتة 

الموارد المتاحة من خالل نظام 

 تخصيص الموارد على أساس األداء.

 منحوال تتاح الموارد المخصصة لل

 ."األخضر"القطرية إال  لبلدان اللون 

 

عن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  منحفصل موارد ال

وتقديمها عالوة على مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس 

 منحتقديم مخصصات فرعية لل أيضا توقفوباإلضافة إلى ذلك، األداء. 

العالمية واإلقليمية والقطرية. وسيتيح ذلك تحسين ترتيب األولويات 

على أساس األهمية االستراتيجية الشاملة وإمكانات تحقيق التأثيرات 

 التحفيزية للبرنامج.

ن  دان لبللالقطرية  منحتقديم مخصصات ثابتة لل التوقف عنسيُمك ِّ

إلى المتاحة  منحالمقترضة بشروط عادية الصندوق من توجيه موارد ال

حيث تشتد الحاجة إليها. وسيكون من الممكن في ضوء مبدأ العالمية 

التي تستهدف جميع الدول األعضاء  منحتنفيذ األنشطة التي تدعمها ال

مع نموذج العمل المتطور في  االنامية. وعالوة على ذلك، وتماشي

في البلدان المتوسطة الدخل من  منح، لن تستخدم موارد الالصندوق

في  التي تنفذكجزء من مبادرات أوسع، أي األنشطة إال  الشريحة العليا 

من جدول أعمال تستفيد  اصراحة جزء وتشكلأكثر من بلد مستهدف 

منه البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة 

 الدخل.

 حفيزيالنهج الت
ال يوجد نهج تحفيزي في سياسة عام 

2015 

م جبصفة عامة وكذلك الح منحبرنامج الل الحجم المحدودبالنظر إلى 

للمقترحات الفردية الممولة من هذا البرنامج بصفة خاصة، المحدود 

للمبادرات والبرامج األخرى في  ةحفيزية وداعمتستكون جميع الجهود 

في الصندوق.  ينتراتيجي الجديدإطار نموذج العمل والتوجه االس

كينية رئيسية عوامل تم منحوستكون بذلك المشروعات الممولة بال

 لبرامج الصندوق وسياساته واستراتيجيته. 

 الشاملة الغاية

زراعة توسيع الدعم المقدم إلى 

وتحقيق التحول  الحيازات الصغيرة

الريفي وإضافة قيمة كبيرة إليه وبالتالي 

ضاء على الفقر الريفي، المساهمة في الق

وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 

 واألمن الغذائي والتغذية في العالم.

العادية في المساهمة في تعزيز  منحتتمثل الغاية الشاملة لبرنامج ال

مهمة الصندوق المتمثلة في تحقيق تحول ريفي مستدام وشامل، 

 والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 األهداف

  تعزيز النُهج والتكنولوجيات

المبتكرة التي تُسهم في تحقيق 

القضاء على الفقر، مع إمكانية 

 التوسع وتحقيق أثر أكبر.

  الشركاء في مجال تعزيز قدرات

 .المؤسسات والسياسات

  جهود الدعوة واالنخراط تعزيز

 .في السياسات

 المعرفة وتبادلها من أجل  توليد

 تحقيق أثر إنمائي.

يب األولوية والمستوى تهدفان استراتيجيان حسب تركون للبرنامج سي

 المتوقع لتخصيص الموارد: 

إحداث أثر أفضل لبرنامج عمل : 1الهدف االستراتيجي  (1)

الصندوق على األرض بوسائل تشمل تحسين القدرات داخل 

 ؛البلدان من أجل زيادة استدامة الفوائد

ت واستثمارات تعزيز بيئة سياسا: 2الهدف االستراتيجي  (2)

مواتية أكثر لزارعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية، بما 

 .في ذلك على المستويين اإلقليمي والعالمي

من خالل ثالثة  اناالستراتيجي انوستتحقق الغاية الشاملة والهدف

 السياسة واالستثمار، والشراكات، والمعرفة. -مسارات 
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 التركيز المواضيعي

كل ثالث سنوات من أو  احدَّد سنويي

خالل تنفيذ مذكرة توجيهية 

 استراتيجية 

مع  توافقهاالعادية إثبات  منحسيتعيَّن على جميع األنشطة الممولة بال

الهدفين االستراتيجيين للبرنامج والتزامات تجديدات موارد الصندوق 

ذات الصلة، والمساهمة بدور ملموس في تحقيقها. وسيقدَّم  اوأولوياته

التزامات تجديد الموارد ذات األولوية التي يمكن أن  ملخص يوجز

للموافقة عليها في دورة المجلس  منحتستفيد من األنشطة الممولة بال

 التنفيذي األخيرة قبل بداية كل دورة من دورات تجديد الموارد.

الروابط مع المبادرات 

 التي يمولها الصندوق

تركز في معظمها على حافظة قروض 

 الصندوق

عت لتشمل جميع البرامج المتاحة للصندوق، بما يشمل البرامج التي وس ِّ 

 ستُنفذ أثناء االنتقال إلى فترة التجديد الثاني عشر للموارد وما بعدها.

 نطبق إال  على المقترحات الفردية. يال  إطار إدارة المخاطر

م السياسة  اإلبقاء على إدارة المخاطر في المقترحات الفردية. وتُقد ِّ

بتدابير  اأوسع إلدارة المخاطر مصحوب اضافة إلى ذلك إطارباإل

 للتخفيف من كل خطر في البرنامج ككل.

الرقابة على وظيفة 

 الحافظة
 .2015غير موجودة في سياسة عام 

سيجري إنشاء وظيفة رصد مؤسسي للحافظة من أجل تعزيز اإلبالغ 

ت جمع ونشر خالل التنفيذ وعند اإلنجاز، ولتعزيز ترتيباالنتائج  نع

 المكتسبة من تنفيذ السياسة والمقترحات الفردية. المعرفة

 من خالل إطار إدارة النتائج. اإلبالغ

تعزيز إطار إدارة النتائج عن طريق إضافة مؤشرات للمخرجات 

ترصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف محددة سواء أثناء التنفيذ أو عند 

 اإلنجاز.
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 نظرية التغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المتمثلة في تحقيق تحول مستدام وشامل في المناطق الريفية بمهمة الصندوق  الدفع قدما

 والنُظم الغذائية

 

 الصندوق من خالل األدوات المختلفة النتائج واألثر في األنشطة التي يمولهاتعزيز 

 

 2030بتوسيع أثره وتعميقه بحلول عام دعم التزام الصندوق 

 

 إبراز صورة الصندوق وتعزيز مكانته 

 اإلقراضية وغير اإلقراضية التآزر بين األدوات 
 

 ةوالعالمي ةواإلقليمي ةالقطري ياتالمستودور الصندوق على تعزيز 
 

 عجلة التمويل المشترك فرص الشراكات ودفع إطالق
 

 والسياساتاستخدام المعرفة لتعزيز جودة البرامج 
 

 تعزيز تهيئة بيئة مواتية للسياسات واالستثمار
 

من أجل توسيع النطاق من خالل لفقراء التي تستهدف ااالبتكارات والبحوث والتكنولوجيات تجريب 

نح واألدوات األخرى  برنامج القروض والمِّ

 

ين شراكات تهدف في جملة أمور إلى تجميع الموارد في إطار استراتيجية االنخراط مع بتكوالمبادرة 

 القطاع الخاص

 

التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان التي تعاني من أوضاع لحلول للبلدان من ا إتاحة حزم متكاملة

 هشة

 

  ضية اإلقليميةالمنافع العامة اإلقليمية واألنشطة اإلقليمية دعما للعمليات اإلقراتمويل 

 

 تبادل المعرفة ونشرها لخدمة أدوات الصندوق اإلقراضية وغير اإلقراضية

 التحول الشامل والمستدام في المناطق الريفية والنُظم الغذائيةسياسات 

 

 ات والبحوث التي تستهدف الفقراءاالبتكاراألدلة والمعرفة و

 

كة من أجل تقديم استجابات سريعة لألزمات وحاالت الشرا هابما في ،الشراكات االستراتيجية والتشغيلية

 الهشاشة

 األثر

 الحصائل

 الرئيسية لنواتجا

 مجاالت العمل والمدخالت

 التحديات
 

 ميسور التكلفةالحصول على برنامج 

نح إلى حيث تشتد الحاجة إليها  توجيه موارد المِّ

  تحقيق التضافر بين أدوات الصندوق

 مستقاةاالستفادة من الدروس ال
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 منحسجل تقييم األهمية االستراتيجية للمقترحات الممولة بال

 الدرجة المعايير

تجديد  التزاماتيُسهم المقترح بدور ملموس في تحقيق ما ال يقل عن هدف استراتيجي واحد والتزام من  المواءمة.

 .العادية على النحو الذي وافق عليه المجلس التنفيذي منحيمكن أن تستفيد من موارد ال التيموارد الصندوق 

20/xx 

يتوافق المقترح مع ما ال يقل عن مجال واحد من مجاالت األولوية المحددة في  .والتركيز على األولويات الملكية

ذ فيها األنشطة على والشراكات، والمعرفة( ومع أولويات التنمية الريفية المستدامة للبلدان التي تُنفالبرنامج )السياسات، 

االستراتيجية  النحو المحدَّد في االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية و/أو برنامج الفرص االستراتيجية القطرية/مذكرة

 القطرية.

20/xx 

من نموذج  االمبادرات والبرامج األخرى التي تُشكل جزء األداء واألثر فيتُعزز األنشطة المقترحة  .العالقات التآزرية

 .منحل الصندوق، بما يشمل برنامج القروض والعم

20/xx 

الميزة النسبية الستخدام وتكون قيمة مضافة واضحة، العادية  منحالتمويل باليحقق . والميزة النسبية القيمة المضافة

 مقابل المشروعات االستثمارية أو األدوات األخرى واضحة. منحال

10/xx 

ب أنشطة مناسبة للتكرار على نطاق  ايشمل المقترح نُهج لنطاق.إمكانية االبتكار وإمكانية توسيع ا مبتكرة وسيجر ِّ

 العادية أو استيعابها على مستوى السياسات. منحأوسع يتجاوز برنامج ال

10/xx 

 xx/10 . يتوقع المقترح تعبئة موارد إضافية من خالل التمويل المشترك.التمويل المشترك

ة. ومن المثالي اختيار الوكاالت المنفذة على منحتنفيذ أنشطة الل ما يلزم من قدراتالمنفذة الوكالة تمتلك . قدرات التنفيذ

 .تنافسي أساس

10/xx 

 xx/100 المجموع
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 اإلرشادي النتائج إطار

 وسيلة التحقق مؤشرات األداء النتائج المتوقعة

األهمية والمواءمة مع 

 العادية منحسياسة ال
 أو  5أو أفضل ) 4لجديدة المصنَّفة في المرتبة ا منحعدد ونسبة مشروعات ال

 أفضل( من حيث الجودة العامة للتصميم عند اإلدراج في ذخيرة المشروعات.

 الجديدة المتوائمة مع كل هدف استراتيجي ومع  منحعدد ونسبة مشروعات ال

كل التزام من التزامات تجديد الموارد ذات األولوية التي يحددها المجلس 

 .التنفيذي

 أو  5أو أفضل ) 4الجديدة المصنفة في المرتبة  منحمشروعات الدد ونسبة ع

في ذخيرة  عند اإلدراج اتأفضل( من حيث الملكية والتركيز على األولوي

 .المشروعات

 أو  5أو أفضل ) 4الجديدة المصنفة في المرتبة  منحعدد ونسبة مشروعات ال

 رة المشروعات.عند اإلدراج في ذخي عالقات تآزريةأفضل( من حيث ال

 أو  5أو أفضل ) 4الجديدة المصنفة في المرتبة  منحعدد ونسبة مشروعات ال

 أفضل( من حيث إدارة المعرفة عند اإلدراج في ذخيرة المشروعات.

 أو أفضل من حيث  5الجديدة المصنفة في المرتبة  منحعدد ونسبة مشروعات ال

 روعات.االبتكار وتوسيع النطاق عند اإلدراج في ذخيرة المش

  تصنيفات

مجموعة ضمان 

 الجودة

 

أو  5أو أفضل ) 4الجارية المصنفة في المرتبة  منحعدد ونسبة مشروعات ال  فعالية التنفيذ

 أفضل( من حيث التقدم العام المحرز في التنفيذ

 أو أفضل  4في إطار كل مسار المصنفة في المرتبة  منحنسبة مشروعات ال

للمسار ذي  او الشراكات، أو المعرفة )تبعأو أفضل( من حيث السياسات، أ 5)

 الصلة أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز(.

 أو أفضل(  5أو أفضل ) 4المصنفة في المرتبة  منحعدد ونسبة مشروعات ال

 من حيث الفعالية عند اإلنجاز.

 ما ال يقل عن سياسة واحدة إلى صياغة المفضية  منحعدد مشروعات ال

 )جارية(. 

 المفضية إلى تكوين ما ال يقل عن شراكة تشغيلية واحدة  منحعدد مشروعات ال

 .)جارية(

 ب البحوث واالبتكارات والتكنولوجيات التي  منحعدد مشروعات ال التي تُجر 

لتوسيع النطاق من  اتستهدف الفئات التي يستهدفها الصندوق وتضع خطط

 .أو الموارد األخرى )جارية( منحخالل برنامج القروض وال

 منحال تقارير حالة 

 مرحليةالتقارير ال 

 تقارير اإلشراف 

 تقارير اإلنجاز 

الكفاءة في إدارة 

 منحال
 الجديدة منذ دخولها  منحمتوسط عدد أيام العمل المطلوبة لمعالجة مقترحات ال

 .ذخيرة المشروعات حتى الموافقة عليها

 (.منحنسبة الصرف )ال 

 لكل دوالر أمريكي  في تعبئته منحمشروعات ال تسهممشترك الذي التمويل ال(

 يستثمره الصندوق(.

  بيانات مجموعة

 ضمان الجودة

 منحنظام ال 

والمشروعات 

 االستثمارية

 


