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 موجز تنفيذي

ومنذ ذلك الحين، . 2003كانون األول /أقرَّت السياسة الحالية التمويل المنح في الصندوق في ديسمبر -1

لسكان الريفيين الفقراء؛ فقد دخل برزت مجموعة من القضايا الجديدة التي تؤثر، سلباً وإيجاباًَ، على حياة ا

 أتيحت للصندوق فرص للشراكة مع الكثير منهم؛ كما –عدد من الفاعلين الجدد حلبة التنمية الريفية 

تطور الصندوق نفسه، من خالل وضع سياسات واستراتيجيات مؤسسية جديدة توفر إطاراً جديداً لتمويل 

صة لحظةً مناسبة للتفكير في مدى بقاء سياسة المنح وهذه العوامل جميعها تجعل من هذه الفر. المنح

وقد . الحالية صالحةً للصندوق، ومدى دعمها لتحقيق هدفه األسمى، ولتنقيح السياسة حسب االقتضاء

   .تضمن تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق التزاماً بهذا الشأن

تعزيز البحوث المناصرة للفقراء ) 1: (تراتيجيين التاليين لحافظة المنحتحدد السياسة الحالية الهدفين االس -2

بناء قدرات ) 2(أو /بشأن النهج االبتكارية والخيارات التكنولوجية لتعزيز األثر على الصعيد الميداني؛ و

ا كم. المؤسسات الشريكة المناصرة للفقراء، بما فيها هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 في المائة من برنامج العمل الشامل للصندوق، وحددت 7.5أكدت السياسة مظروف المنح عند مستوى 

 في 2.5(، واألخرى للمنح القطرية ) في المائة5(إحداهما للمنح العالمية واإلقليمية : منفصلتين" نافذتين"

األعضاء؛ والمنظمات الدول النامية : والجهات الشريكة المؤهلة للحصول على المنح هي). المائة

الحكومية الدولية؛ ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛ والمبادرات التي 

” كبيرة“فالمشروعات الممولة بمنح : كما تحدد السياسة عتبات الموافقة على المنح. يستضيفها الصندوق

يذي ليوافق عليها، أما المشروعات الممولة  دوالر أمريكي تُعرض على المجلس التنف200 000تزيد على 

وبعد اعتماد .  دوالر أمريكي أو أقل فيوافق عليها رئيس الصندوق200 000تبلغ ” صغيرة“بمنح 

 إدراج موارد المنح ضمن المخصصات القطرية لنظام تخصيص الموارد 2005السياسة، جرى في عام 

ر القدرة على تحمل الديون، تمخضت سياسة ، وبسبب اعتماد إطا2007على أساس األداء، وفي عام 

 في المائة من برنامج العمل واحتفُظ بها لصالح بلدان الفئة 1.5المنح عن خفض نافذة المنح القطرية إلى 

ولذا، يصل مجموع الموارد المتاحة في إطار حافظة ). المؤهلة للحصول على قروض فقط(” الخضراء“

   .لقيمة اإلجمالية لبرنامج العمل في المائة من ا6.5المنح اليوم إلى 

 مليون دوالر أمريكي، 187 منحةً بما قيمته 389قدم الصندوق، في إطار السياسة الحالية، ما مجموعه  -3

 منظمة من تنفيذ األنشطة 230، بغية تمكين أكثر من 2008 وحتى نهاية 2004في الفترة الممتدة من 

إذ مكّنت الصندوق من . مولة بمنح نتائج وآثار إيجابيةوكان للعديد من المشروعات الم. المتفق عليها

تطوير أو تعزيز شراكاته مع عدد من المؤسسات األخرى ومن الترويج لجدول أعمال تعاوني يركز على 

كما أنها سمحت باختبار تقنيات زراعية جديدة مناصرة . القضايا التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء

ير نُهج تنظيمية جديدة على مستوى المجتمع المحلي وغيره من مستويات؛ للفقراء وبنشرها؛ وتطو

في السياسات والمؤسسات من أجل التنمية الريفية؛ كما سمحت، قبل كل شيء،  وإحداث تغييرات

كما ساعدت نافذة المنح . باستخالص الدروس في إيجاد أثر إيجابي على معيشة السكان الريفيين الفقراء

 على المضي قدماً نحو نهج البرامج القطرية الذي يربط بين جميع األنشطة التي القطرية الصندوقَ

   .يدعمها الصندوق داخل البلد نفسه
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أوالً، استخدام حافظة المنح بصورة أكثر استباقية لدعم تحقيق األولويات . وقد استُخلصت دروس هامة -4

انياً، العمل بانتظام على ضمان أن تكون وث.  مع تركيز أكبر على االبتكار والتعلم-المؤسسية للصندوق 

المشروعات الممولة بمنح مرتبطةً مباشرة بعناصر أخرى للبرنامج القطري أو أن تساعد في كيفية 

ثالثاً، استخدام حافظة المنح لتوسع شراكات الصندوق وتقدم دعماً مباشراً إلى الجهات . وضعه مستقبالً

. تجين الريفيين الفقراء على زيادة دخلهم وتحسين أمنهم الغذائيالفاعلة من القطاع الخاص لتساعد المن

رابعاً، تحسين اإلجراءات الداخلية في الصندوق بغية خفض تكاليف المعامالت وضمان وجود اقتراحات 

خامساً، خفض الفترة الالزمة كي يصل اقتراح منحة ما . منح استراتيجية الطابع وعالية الجودة باستمرار

وأخيراً، تحسين اإلشراف على . كرة المفاهيم إلى صرف الدفعة األولى من أموال المنحةمن مرحلة مذ

المشروعات الممولة بمنح، والتعلم منها، وتطبيق الدروس المستفادة من ذلك على دورات الفرص 

   .االستراتيجية القطرية وتصميم المشروع

أو ابتكارية ولمؤسسات /هج وتقنيات ناجحة ووالغاية الرئيسية من سياسة المنح المنقحة هي الترويج لنُ -5

وسياسات تمكينية تدعم التنمية الزراعية والريفية وتسهم بذلك في تحقيق الهدف األسمى للصندوق المتمثل 

في تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال في البلدان النامية من زيادة دخلهم وتحسين أمنهم 

اسة المنقحة إلى مساعدة الصندوق وشركائه وغيرهم من أصحاب المصلحة في كما تهدف السي. الغذائي

   .التنمية الريفية في زيادة معرفتهم بهذه العناصر وفهمهم لها

تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير تقنيات وأساليب ابتكارية لدعم ) أ: (وهي تهدف على وجه التحديد إلى -6

قيام هذه المجموعة المستهدفة نفسها بتشجيع زيادة الوعي ) ب(المجموعة التي يستهدفها الصندوق؛ 

تعزيز قدرة ) ج(والدعوة والحوار بشأن السياسات حول القضايا التي تهم السكان الريفيين الفقراء؛ 

زيادة التعلم من ) د(المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات لدعم السكان الريفيين الفقراء؛ 

معارف ونشر المعلومات بشأن القضايا المتعلقة بالحد من الفقر الريفي فيما بين الدروس، وإدارة ال

   .أصحاب المصلحة سواء داخل األقاليم أو فيما بينها

ستسعى جميع األنشطة الممولة بموارد المنح إلى تحقيق أحد هذه المخرجات أو أكثر وستمتثل لمجموعة  -7

تعكس اإلطار االستراتيجي للصندوق وسياساته واستراتيجياته أن : فينبغي فيها. من المعايير االستراتيجية

ذات الصلة؛ وأن تمكّن الصندوق من التعلم وإدارة المعارف المتعلقة بالحد من الفقر الريفي على نحو 

أكثر فعالية، بغية توسيع نطاقها الحقاً؛ وأن تشجع شراكات التعلم مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال 

ريفية، وأن تركّز بوضوح على الحد من الفقر الريفي؛ وأن تدار بصورة مستقلة عن الصندوق، التنمية ال

أو /وأالّ تكون من األنشطة التي تموَّل عادةً من ميزانيته اإلدارية؛ وأن تدعم برامجه القطرية الجارية و

ية األعضاء؛ وأن المزمعة وأن تسهم فيها وذلك في الحاالت التي تتطلب فيها العمل في الدول النام

تنطوي، في حالة المنح العالمية واإلقليمية، على قيمة إضافية تتجاوز مجرد التجميع البسيط للمنافع 

   .الناشئة على المستوى القطري

وكما هو الحال في إطار السياسة الحالية، تشمل الجهات الشريكة المؤهلة لتنفيذ األنشطة الممولة بمنح  -8

األعضاء؛ والمنظمات الحكومية الدولية التي تشارك فيها هذه الدول األعضاء؛ الدول النامية : كالً من

. ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛ والمبادرات التي يستضيفها الصندوق
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غير أن المؤسسات الهادفة للربح، وكيانات القطاع الخاص ستكون مؤهلةً أيضاً للحصول على تمويل 

 ألنشطة محددة ومتفق عليها تهدف إلى تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال من زيادة بمنح

   .دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي

وستطبق السياسة المنقحة على جميع المنح العالمية واإلقليمية، وعلى جميع المنح القطرية في بلدان الفئة  -9

في حالة المنح المقدمة بموجب ” الصفراء“و” الحمراء“ الفئتين كما ستطبق أيضاً على بلدان. ”الخضراء“

إطار القدرة على تحمل الديون، بموافقة الحكومة المعنية، لدعم األنشطة التي لم يتم استعراضها والموافقة 

   .عليها كجزء من مشروعات استثمارية حكومية أكبر

   :وسيتم تنفيذ السياسة على النحو التالي -10

لم تطرأ أية تغييرات على المستويات الحالية لتخصيص موارد المنح . منحموارد ال تخصيص •

   .مقارنةً مع برنامج العمل

 ستوزَّع المنح العالمية واإلقليمية المنح داخل الصندوق وفقاً لعملية .تعزيز العملية التنافسية •

   .اختيار تنافسية، على أساس ما لدى الشُعب من خطط عمل استراتيجية تتعلق بالمنح

سيوضع وسُينفذ نظام لضمان الجودة وتعزيزها خاص بالمنح وذلك . ضمان الجودة وتعزيزها •

   .في حالة المنح الكبيرة

إذ سيتم زيادة السلطة : سيجري تبسيط إجراءات الموافقة على المنح. الموافقة على المنح •

 دوالر 200 000المفوضة لرئيس الصندوق المتعلقة بحجم المنح من سقفها الحالي البالغ 

 دوالر أمريكي، وذلك دون تغيير نسبة المنح الصغيرة ضمن برنامج 500 000أمريكي إلى 

 دوالر أمريكي فيوافق عليها 500 000المنح اإلجمالي؛ أما المنح التي تزيد قيمتها على 

 إال أن جميع المنح المقدمة إلى هيئات القطاع ".انقضاء المدة"المجلس التنفيذي وفقاً إلجراء 

الخاص الهادفة إلى الربح، وبغض النظر عن حجمها، سوف تعرض على المجلس التنفيذي 

  .للموافقة عليها في دوراته العادية

ستوضع متطلبات للحد األدنى لإلشراف على المنح، وسيجري تفصيل . اإلشراف والتقييم •

ويوصى . ةترتيبات اإلشراف في كل من خطط العمل االستراتيجية واقتراحات المنح الفردي

 سنوات من ثالثأيضاً بأن يقوم مكتب التقييم بإجراء تقييم لهذه السياسة في غضون 

   .اعتمادها

ستكون حافظة المنح أكثر فعالية كقاعدة إلدارة المعرفة ورفع . التعلم وإدارة المعرفة •

   .وسيجري تعميم التعلم وإدارة المعرفة من خالل دورة المشروعات الممولة بمنح. مستواها

ستبلغ إدارة الصندوق المجلس التنفيذي من خالل خطة عمل استراتيجية سنوية . اإلبالغ •

موافق عليها خالل الفترة رير عن المنح الاجامعة، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ وتق

  .التي تسبق كل دورة من دورات المجلس مباشرة

وسيعالج ذلك من خالل إجراءات جديدة . هاوثمة اعتراف بأهمية تحسين تخطيط حافظة المنح وإدارت -11

   .للمشروعات الممولة بمنح، ليتم تطويرها بعد اعتماد السياسة المنقحة
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ومن المتوقع أن تحقق السياسة المنقحة فوائد كبيرة من حيث جعل حافظة المنح أكثر استراتيجية وفعالية  -12

   .ضافيةوكفاءة، وال يتوقع أن تترتب على تنفيذها أية تكاليف صافية إ
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  السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوق

   ما الداعي لسياسة منقحة؟ – أوال

ومنذئذ، . 2003كانون األول /أقر المجلس التنفيذي سياسة تمويل المنح الحالية في الصندوق في ديسمبر -1

ريفيين الفقراء برزت مجموعة من القضايا الجديدة التي تؤثر، سلباً وإيجاباًَ، على سبل معيشة السكان ال

فقد تسببت الزيادات الكبيرة في أسعار األغذية والوقود، وما تالها من انكماش . من الرجال والنساء

وللمرة األولى : اقتصادي عالمي، في إيقاع ماليين عدة من السكان الريفيين في مزيد من الفقر والجوع

وال يواكب اإلنتاج . يع أنحاء العالمفي التاريخ، يعاني أكثر من مليار شخص من نقص التغذية في جم

الزراعي الطلب على األغذية، وهناك حاجة ماسة لمساعدة فقراء المنتجين الريفيين كي يزيدوا إنتاجيتهم 

وينبغي في . ويحسنوا أمنهم الغذائي، ويصبحوا في الوقت نفسه أقلَّ عرضةً لآلثار المتزايدة لتغير المناخ

 وسيلةً فعالة لمساعدة السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال للتصدي سياسة تمويل المنح أن توفّر

   .للقضايا التي تواجههم اليوم، من خالل نُهج جديدة وتقنيات جديدة، وأفكار جديدة

وتتيح المشروعات الممولة بمنح فرصةً مهمة للصندوق ليبني شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية  -2

ومنذ أن ُوضعت السياسة الحالية، دخل عدد من . ال التنمية الريفية ويواصلهااألخرى العاملة في مج

الفاعلين الجدد حلبة التنمية الريفية، وال سيما المؤسسات الخاصة والجهات المانحة الثنائية الجديدة؛ كما 

أصبحت كيانات القطاع الخاص تضطلع بدور أهم أكثر من أي وقت مضى كمحركات للنمو في القطاع 

كما أخذ . ن يتمكّن من بناء شراكات فعالة ومفيدة مع هذه الجهات جميعهاأوال بد للصندوق . لزراعيا

فعلى سبيل المثال، قد تنطوي إعادة التنظيم التي تشهدها حالياً : بعض شركاء الصندوق الحاليين يتغيرون

 الصندوق مع أعضاء الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، على آثار كبيرة على شراكات

ويحتاج الصندوق إلى التأكد من أن سياسة المنح لديه تساعده في مواصلة عدد من شراكاته . الجماعة

   .التي تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق هدفه اإلنمائي األسمى

ويوفر اإلطار االستراتيجي للصندوق . كما تغير الصندوق نفسه على مدى السنوات الخمس الماضية -3

كما استحدث نهجاً قائماً على البرامج القطرية في .  توجيهات إرشادية أكثر من سابقه2010-2007للفترة 

عملياته اإلنمائية، ووضع استراتيجيات لالبتكار، وإلدارة المعرفة، ولتنمية القطاع الخاص وإرساء 

عالقتها بإطار ، سياسة تمويل المنح في الصندوق و2007نيسان /كما اعتمد، في أبريل. عالقات الشراكة

وتوفر كل هذه األمور مناخاً جديداً الستخدام المنح، وفرصةً الستعراض . القدرة على تحمل الديون

   .السياسة بما يضمن اتساقها التام مع األهداف واألولويات المؤسسية للصندوق وتسهم بفعالية في تحقيقها

 منذ بدء العمل 2004كانون الثاني /اير ين1وقدم الصندوق، خالل فترة الخمس سنوات التي امتدت من  -4

 مليون دوالر أمريكي مكّنت أكثر من 187 منحةً بقيمة 389، 2008بسياسة المنح الحالية وحتى عام 

وتراكمت ثروة من الخبرات في تنفيذ المشروعات . من المنظمات من تنفيذ األنشطة المتفق عليها 230

   .وس مهمة منهاالممولة بمنح وأثرها، وال بد من استخالص در
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وتشير كل هذه األمور إلى أن الفرصة مناسبة اآلن للتفكير في كيف يمكن لتمويل المنح أن يسهم  -5

وهي فرصة أيضاً الستعراض مدى بقاء سياسة . بالطريقة المثلى في تحقيق الهدف األسمى للصندوق

سياسة تمويل المنح حسب المنح الحالية صالحةً إلرشاد األنشطة الممولة بمنح وتوجيهها، ولتنقيح 

وقد تضمن تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق الصادر في . االقتضاء

تهدف إلى " التزاماً بهذا الشأن، حيث تم التأكيد على أن السياسة المنقحة 2008كانون األول /ديسمبر

  ".ها بشكل أكثر استراتيجيةتعزيز أثر موارد المنح المحدودة للصندوق وتضمن استخدام

   اإلطار الحالي لتمويل المنح – ثانيا

 على سياسة تمويل المنح الحالية، كان الصندوق 2003 األولكانون /قبل الموافقة في ديسمبر. األصول -6

بالفعل يقدم منحاً ألنشطة تنفذها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في إطار ثالث 

التدريب والبحوث وغيرها من األنشطة في المجاالت غير ) ب(البحوث الزراعية؛ ) أ: (يزة هيفئات متم

  .برنامج التعاون الموسع بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية) ج(الزراعية؛ 

وتمثلت األهداف الرئيسية لدعم الصندوق للبحوث الزراعية في تمويل برامج بحوث وتدريب محددة ذات  -7

، وتنفذها بشكل رئيسي مراكز البحوث الزراعية الدولية، وفي إعادة توجيه هذه البرامج نحو صلة بالفقر

 إلى أن الصندوق، ومن خالل 2002وأشار تقييم أجري في عام . احتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة

هاماً في دوراً "برنامج التعاون الموسع وصلته بالجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية أدى 

السياسة العامة واستقطاب التأييد في تعزيز البحوث الزراعية المناصرة للفقراء ومعالجة القضايا األساسية 

وقد حقّق البرنامج عدداً من النجاحات الهامة، وتمخض عن إنشاء شراكات فعالة مع عدد " المتعلقة بالفقر

  .البحوث الزراعية الوطنيةمن مراكز البحوث الزراعية الدولية، وعزز نظم ومؤسسات 

أما منح الصندوق المقدمة للتدريب والبحوث وغيرها من األنشطة في المجاالت غير الزراعية فقد دعمت  -8

طائفة واسعة من االبتكارات في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر الريفي على الصعيد العالمي واإلقليمي 

 من ضمنها المنظمات – إلى عدد من الجهات الشريكة وعملت هذه الفئة من المنح المقدمة. والقطري

غير الحكومية، والمنظمات اإلقليمية والحكومية الدولية، والوكاالت التي يستضيفها الصندوق كاآللية 

 على توفير أداة –العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واالئتالف الدولي المعني باألراضي 

   .مة في المبادرات المتعلقة بالمعارف، والتكنولوجيا، وبناء القدرات، والسياساتمرنة إلنشاء أصول ها

)  دوالر أمريكي100 000تقل عن ( إلتاحة منح صغيرة 1987وقد أنشئ برنامج التعاون الموسع في  -9

وركزت األنشطة التي دعمها . على وجه السرعة للمنظمات غير الحكومية لتقوم بأنشطة رائدة وتجريبية

رنامج الموسع، بالدرجة األولى، على اختبار التكنولوجيات االبتكارية والنهج واآلليات المالئمة أو الب

وتمكّن الصندوق . 1وعلى دعم بناء القدرات المفيدة للفقراء) المتصلة السكان الريفيين الفقراء(االبتكارية 
                                                      

ال "ى أّن الصندوق ، الذي ينص علاتفاقية إنشاء الصندوق من 7من المادة ) ب(1خالل العقد األول من إنشاء الصندوق، تم تفسير البند  1
يقدم التمويل إال للدول النامية التي تكون أعضاء في الصندوق أو للمنظمات المشترآة بين الحكومات التي تكون هذه الدول األعضاء 

ندوق وجاء إنشاء برنامج التعاون الموسع بين الص. على أنه يعني أّن تقديم المنح إلى المنظمات غير الحكومية غير ممكن" مشترآة فيها
والمنظمات غير الحكومية ليعكس االعتراف بأّن الصندوق آان، بامتناعه عن تمويل أنشطة المنظمات غير الحكومية، يحرم نفسه من 

زيادة في إمكانية استخدام ما لديها من خبرة ودراية لتحسين نُهجه الخاصة به في تحديد مشروعاته وتصميمها وتنفيذها وتقييمها، بما يسهم 
 . عملياته اإلنمائية وقدرتها على االستجابةواستدامة
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ير الحكومية، ويتعلم أكثر عن من خالل هذا البرنامج من أن يبني شراكات مع العديد من المنظمات غ

النهج التشاركية للحد من الفقر، ويقيم دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز قدرة السكان الريفيين 

   .الفقراء في المشاركة في الحوار بشأن السياسات الوطنية

معتمدة في  ال2جمعت سياسة تمويل المنح في الصندوق. 2003سياسة تمويل المنح في الصندوق لعام  -10

، بما يعكس 2003وقد حددت سياسة عام .  هذه الفئات الثالث من المنح معاً في إطار واحد2003عام 

تعزيز البحوث ) 1: (أصولها المستهدفة لتلك الفئات، الهدفين االستراتيجيين التاليين لحافظة المنح

أو /يز األثر على الصعيد الميداني؛ والمناصرة للفقراء بشأن النهج االبتكارية والخيارات التكنولوجية لتعز

بناء قدرات المؤسسات الشريكة المناصرة للفقراء، بما فيها هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير ) 2(

  3 .الحكومية

 لتحديد األنشطة التي سيتم 2006-2002واستندت السياسة إلى اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -11

تحديد وتجربة النهج االبتكارية بصورة منهجية ورفع ) 1: ( هذه األنشطةوشملت. دعمها من خالل المنح

تسخير المعرفة باستراتيجيات ) 2(مستوى النهج القابلة للتكرار والناجحة في الوصول إلى فقراء الريف؛ 

دعم تطوير ) 3(الحد من الفقر الريفي ونشرها بين سلسلة عريضة من الشركاء الوطنيين والدوليين؛ 

المساعدة ) 4(ات الوطنية، التي تجمع بين الفقراء والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ الشراك

أداء دور دعوة استقطاب التأييد على ) 5(على إنشاء إطار وطني مؤسسي وسياساتي لدعم الفقراء؛ 

  .المستويين اإلقليمي والدولي للتأثير في السياسات التي تشكل خيارات التنمية الريفية

 في المائة من برنامج العمل الشامل للصندوق، 7.5كما أكدت السياسة مظروف المنح عند مستوى  -12

، واألخرى ) من برنامج العمل في المائة5(إحداهما للمنح العالمية واإلقليمية : منفصلتين" نافذتين"وحددت 

نح هاتين النافذتين اللتين ويوجه الهدفان االستراتيجيان الشامالن للم).  في المائة2.5(للمنح القطرية 

والجهات الشريكة المؤهلة للحصول على تمويل من . يجري من خاللهما اختيار المنح وفقاً لعملية تنافسية

الدول النامية األعضاء؛ والمنظمات الحكومية الدولية؛ ومنظمات : خالل المنح لتمويل األنشطة هي

ية والمنظمات المجتمعية أو القاعدية؛ والمبادرات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكوم

حددت السياسة ترتيبات الموافقة على المنح التي يتم على أساسها وأخيرا  4 .التي يستضيفها الصندوق

 دوالر أمريكي على المجلس التنفيذي 200 000تزيد على ” كبيرة“عرض المشروعات الممولة بمنح 

 دوالر أمريكي 200 000تبلغ ” صغيرة“ت المشروعات الممولة بمنح ليوافق عليها، في حين أن اقتراحا

   5 .أو أقل فيمكن أن يوافق عليها رئيس الصندوق

 كان اعتماد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطار التجديد السادس .التعديالت الالحقة -13

.  فصاعدا2005منذ عام لموارد الصندوق، يعني أن المنح القطرية ستخصص من خالل هذا النظام 

. وأدرجت أموال المنح القطرية الحقاً ضمن المخصصات القطرية السنوية المقدمة بموجب هذا النظام

                                                      
 .EB 2003/80/R.5الوثيقة  2
  الوثيقة( بغية توضيح معايير األهلية لدعم تنمية القدرات 2005ووافق عليها المجلس التنفيذي في عام " أو/و"استحدثت عبارة  3

EB 2005/85/R.2/Rev.1.( 
 .2005ووافق عليها المجلس التنفيذي في عام " المبادرات التي يستضيفها الصندوق" استحدثت عبارة 4
 باستثناء المنح التي تندرج ضمن مكونات القروض التي يوافق عليها المجلس التنفيذي بوصفها جزءًا من المشروعات االستثمارية 5

 .المرتبطة بها
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لكل إقليم من األقاليم، يستند تخصيص المنح إلى : ويحتكم التخصيص إلى االعتبارات المحددة التالية

غير "م؛ وال تُقدَّم منح قطرية إلى البلدان بموجب هذا النظا" الخضراء"الدرجات القطرية لبلدان الفئة 

 المقدم إلى أي بلد أن يتجاوز – من القروض والمنح –في النظام؛ وال يمكن للمبلغ اإلجمالي " النشطة

  .مجموع المخصصات المقررة بموجب النظام

على تحمل ، وافق المجلس التنفيذي على الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة 2007أبريل /في نيسان -14

. 6الديون في الصندوق، وعلى سياسة تمويل المنح في الصندوق وعالقتها بإطار القدرة على تحمل الديون

وبينما لم يكن للسياسة األخيرة أي تأثير على نافذة المنح العالمية واإلقليمية، فقد كان لها آثار هامة على 

   :نافذة المنح القطرية، وهي

‘ الحمراء’المصنفة ضمن الفئة (ضة والمتوسطة على تحمل الديون البلدان ذات القدرة المنخف •

ستصبح اآلن مؤهلةً للحصول على التمويل بالمنح بموجب إطار القدرة على ) ‘الصفراء’أو 

تحمل الديون حسبما نص عليه النظام ثالثي السنوات لتخصيص الموارد على أساس األداء، 

  .صلة من نافذة المنح القطريةوهي بالتالي لن تحتاج إلى مخصصات منح منف

لن تكون ) التي تحصل على قروض فقط" (الخضراء"وبما أن البلدان المصنفة ضمن الفئة  •

مؤهلة للحصول على تمويل المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، فقد وافق 

وى أقل يصل إلى المجلس التنفيذي على إبقاء نافذة المنح القطرية لهذه البلدان، ولكن بمست

   . في المائة من برنامج العمل1.5

 في المائة من القيمة اإلجمالية 6.5وبالتالي، فإن الموارد المتاحة اليوم في إطار حافظة المنح تصل إلى  -15

   .لبرنامج العمل

  حافظة المنح في الصندوق – ثالثا

 2004أي بين عامي (لية  قدم الصندوق في إطار سياسة تمويل المنح الحا.استخدام موارد المنح -16

 مليون دوالر أمريكي، مكّنت أكثر من 187 منحةً، بقيمة إجمالية قدرها 389، ما مجموعه )2008و

 في 38وعلى الرغم من أن  7 .وكالة من مختلف الوكاالت الشريكة من تنفيذ األنشطة المتفق عليها 230

 دوالر أمريكي، فقد بلغت قيمتها 200  000المائة فقط من المنح كانت قيمة الواحدة منها أكبر من 

وقد وافق المجلس .  في المائة من إجمالي حافظة المنح81 مليون دوالر أمريكي، أو 152اإلجمالية 

 في المائة من المنح كانت قيمة الواحدة منها 62وعلى العكس من ذلك، فإن . التنفيذي على كل هذه المنح

ر أن قيمتها اإلجمالية كانت أقل من ذلك بكثير، حيث بلغت  دوالر أمريكي أو أقل، غي200 000تبلغ 

وتمت الموافقة عليها جميعاً .  في المائة فقط من البرنامج اإلجمالي19مليون دوالر أمريكي، أو   35

بموجب السلطة المخولة لرئيس الصندوق حيث كان يتم إبالغ المجلس التنفيذي بها سنوياً، في دوراته 

   .نيسان/ يلالتي يعقدها في أبر

                                                      
 .EB 2007/90/R.3 الوثيقة 6
 .األول ترد الجداول التي تبين استخدامات موارد المنح في الملحق 7



  EB 2009/98/R.9/Rev.1 

5 

ث سياسة تمويل المنح في الصندوق وعالقتها بإطار القدرة على تحمل الديون خفّض ارغم أن استحد -17

 في المائة، فقد تمخض 1.5 في المائة إلى 2.5النسبة المخصصة للمنح القطرية ضمن برنامج العمل من 

 مليون دوالر أمريكي 30المقرة من التوسع السريع في برنامج العمل عن زيادة في القيمة اإلجمالية للمنح 

وارتفع عدد المنح المعتمدة . 2008 مليون دوالر أمريكي في عام 46 إلى ما يقارب 2004في عام 

، وحينئذ قررت إدارة الصندوق خفض 2006 منح في عام 108 إلى 2004 منحةً في عام 76بسرعة، من 

ونتيجةً لذلك، تمت الموافقة .  إدارة حافظة المنحالعدد اإلجمالي للمنح قيد التنفيذ والتركيز على تحسين

  .1كما هو مبين في الجدول  ،2008 و 2007 منحة في عامي 70على نحو 

   :1الجدول 

  التمويل عدد المنح بحسب نافذة

 النسبة المئوية من المجموع المجموع 2008 2007 2006 2005 2004  

 58 227 44 43 58 41 41 إقليمية/منح عالمية

 42 162 25 29 50 23 35  قطريةمنح

 100 389 69 72 108 64 76 المجموع
  

 في المائة من برنامج العمل لنافذة المنح العالمية واإلقليمية، كان مجموع قيمة المنح 5مع تخصيص  -18

حيث بلغ : المعتمدة في إطار هذه النافذة أكبر بكثير من تلك المعتمدة في إطار نافذة المنح القطرية

ومن بين مجموع ). 2الجدول ( مليون دوالر أمريكي للثانية 50ون دوالر أمريكي لألولى مقابل ملي 137

 في المائة منها في إطار نافذة المنح العالمية واإلقليمية 58 منحة، تم تمويل 389المنح المعتمدة وعددها 

وتنقسم المنح المقدمة في . طرية في المائة في إطار نافذة المنح الق42بينما مولت النسبة المتبقية البالغة 

 في المائة 12، في حين أن "قائمة بذاتها" في المائة اعتبرت منحاً 30: نافذة المنح القطرية إلى قسمين

   .المتبقية ارتبطت مباشرةً بمشروعات استثمارية أكبر

  :2الجدول 

  التمويل قيمة المنح بحسب نافذة

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 النسبة المئوية من المجموع المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 مويلنافذة الت

 73 136.9 32.0 25.3 27.9 28.4 23.4 إقليمية/منح عالمية

 27 50.1 13.8 8.9 12.7 7.8 7.0 منح قطرية

 100 187.0 45.8 34.2 40.6 36.1 30.4 المجموع
  

 في المائة من المنح للمنظمات 40 ما نسبته ، قُدم)3الجدول (فيما يخص الوكاالت الشريكة للصندوق  -19

 في المائة منها قدم للمنظمات الحكومية 42غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية؛ و 

 في المائة لمراكز البحوث الخمسة عشر األعضاء في الجماعة االستشارية 12 من بينها –الدولية 

 في المائة 18 المائة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ كما قُدم  في7للبحوث الزراعية الدولية و 

من المنح للحكومات، جميعها في إطار نافذة المنح القطرية ومعظمها لصالح أنشطة مرتبطة مباشرة 
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 أما فيما يخص قيمة المنح المقدمة لمختلف الشركاء، فالصورة مغايرة بعض 8 .بمشروعات استثمارية

ن المنح التي تقدم للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عادةً ما تكون أقل من أل: الشيء

 في المائة من القيمة اإلجمالية للمنح المعتمدة، في حين تمثل المنح 30المتوسط، حيث تتلقى هذه الفئة 

ومن أهم الجهات .  اإلجمالية في المائة من القيمة52األكبر عموماً التي تقدم المنظمات الحكومية الدولية 

 مليون دوالر أمريكي، 12.8منظمة األغذية والزراعة، التي تلقت منحاً بقيمة :  المنحتتلقتي الشريكة ال

ويورد الملحق الثاني أمثلةً .  مليون دوالر أمريكي7.9المركز العالمي للحراجة الزراعية، الذي تلقى 

   .الشريكان الرئيسيان للصندوقلنتائج وأثر المشروعات التي ينفذها هذان 

  : 3الجدول 

  قيمة المنح وعددها بحسب نوع الشركاء

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

 إجمالي القيمة الشركاءنوع 

النسبة المئوية 
 العدد اإلجمالي من المجموع

النسبة المئوية من 
 المجموع

 18 70 18 33.1 حكومات

 42 165 52 97.0 منظمات حكومية دولية

 منها للجماعة االستشارية للبحوث -
 12 48 24 45.4 الزراعية الدولية

 7 29 7 12.8  منها لمنظمة األغذية والزراعة-

منظمات المجتمع المدني، منظمات غير 
 40 154 30 56.9 حكومية

 100 389 100 187.0 المجموع
  

من المشروعات المعتمدة الممولة وفيما يخص الهدفين االستراتيجيين لسياسة المنح، يهدف حوالي ربع  -20

تعزيز البحوث المناصرة للفقراء بشأن النهج " :إلى تحقيق الهدف االستراتيجي األول)  في المائة24(بمنح 

، في حين تركز نحو ثالثة أرباع "االبتكارية والخيارات التكنولوجية لتعزيز األثر على الصعيد الميداني

بناء قدرات المؤسسات الشريكة المناصرة : "ف االستراتيجي الثانيعلى الهد)  في المائة76(المشروعات 

 غير أن المشروعات التي تركز على". للفقراء، بما فيها هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 في المائة من القيمة 41الهدف االستراتيجي األول كانت في العادة مشروعات أكبر، مما يعني أن 

   . األول االستراتيجيحافظة المنح كان موجهاً إلى الهدفاإلجمالية ل

تقارير :  ترد تفاصيل إنجازات المشروعات الفردية الممولة بمنح في أربعة مصادر الرئيسية.أثر المنح -21

إنجاز المشروعات؛ والتقييمات المستقلة للمشروعات الممولة بمنح التي تجرى قبل تصميم المرحلة الثانية 

مذكرات المشورة التقنية، التي يجري إعدادها لبعض المنح التي تركز على البحوث من أي مشروع؛ و

وتشير هذه . 9الزراعية؛ وعدد محدود من التقييمات التي يجريها مكتب التقييم المستقل في الصندوق

                                                      
 فيما يخص المنظمتين اللتين يستضيفهما الصندوق، ُيصنَّف االئتالف الدولي المعني باألراضي آمنظمة غير حكومية، بينما ُتصّنف اآللية 8

 .العالمية آمنظمة من منظمات المجتمع المدني
 2007، فقد أجرى في عام 2003 سياسة عام  رغم أّن مكتب التقييم لم يجر تقييمات لمجموعات من المنح، على النحو المشار إليه في9

تقييمًا مواضيعيًا لبرنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي الممول بمنحة، آما أّن بعض تقييماته 
، وتقييم استراتيجيات الصندوق اإلقليمية األخرى شملت المنح، ومنها على سبيل المثال تقييم االستراتيجية اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادي

للشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا، وعدد قليل من تقييمات البرامج القطرية التي أجراها 
 .مؤخرًا
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مكن التقارير إلى أنه رغم تفاوت نتائج المشروعات وأثرها، وعدم تقييمها كمياً بصورة كافية دائماً، في

فهي قد مكّنت الصندوق من تطوير أو تعزيز شراكاته مع عدد من . اعتبار العديد منها مشروعاٍت ناجحة

المنظمات األخرى العاملة في قضايا التنمية الريفية ومن الترويج لجدول أعمال مشترك للتعاون، يركز 

محت باختبار تقنيات زراعية كما أنها س. صراحةً على القضايا التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء

جديدة مناصرة للفقراء ونشرها؛ ووضع نُهج تنظيمية جديدة على مستوى المجتمع المحلي والمستويات 

األخرى؛ وإحداث تغييرات في السياسات أو المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية المكرسة للتنمية 

ن خالل األثر اإليجابي على معيشة السكان  باستخالص الدروس م– قبل كل شيء –الريفية؛ كما سمحت 

  . ويظهر الملحق الثاني المعالم البارزة لعدد من هذه المشروعات. الريفيين الفقراء

وأشار عرض عام إلى أن ثالثة أنواع من الشراكات للحد من الفقر الريفي، التي تجري مواصلتها من  -22

. تمكين الصندوق من أجل تحقيق األثر المنشودخالل سياسة المنح الحالية، كانت لها أهمية خاصة في 

، المنح المقدمة للهيئات الدولية واإلقليمية للبحوث الزراعية التي استخدمت لمواصلة مهمة الصندوق أوال

ونهجه المحددين، وتمثلت قيمتها المضافة في العمل بنشاط على تشجيع الهيئات البحثية هذه على التركيز 

نتجين الريفيين، وضمان مشاركتهم في عملية البحث، وتشجيع اعتماد نتائج على احتياجات فقراء الم

ولكن طُرحت أسئلة حول العالقة بين هذه المشروعات والبرامج . البحوث المنجزة على نطاق واسع

ثانياً، زادت األهمية التي يتم إيالؤها لتحديد منظمات المجتمع ). 26انظر الفقرة (القطرية في الصندوق 

وقد .  من أجل تجريب نُهج وتقنيات جديدة أو ابتكارية للحد من الفقر الريفي منذ اعتماد السياسةالمدني

عمل الصندوق مع جهات شريكة مختلفة، تراوحت بين المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات 

واإلقليمي المجتمع المحلي، على الترويج لمجموعة واسعة من االبتكارات على المستوى المحلي والوطني 

ثالثاً، مكّنت السياسة . والعالمي، وذلك باتباع آلية تعلم واضحة، في كثير من األحيان، لتسهيل تكرارها

الصندوق من القيام بدور أكثر فعالية في مساعدة منظمات المزارعين على تعزيز قدرتها على تقديم 

رة لهم على المستوى الوطني الخدمات إلى أعضائها، وعلى االنخراط في الدعوة للسياسات المناص

وأصبح لدى الصندوق، من خالل قيامه بذلك، فهم أفضل للقضايا التي تعتبرها . واإلقليمي والعالمي

   .منظمات المزارعين مهمةً، وطور شراكات استراتيجية وتنفيذية مع العديد من هذه المنظمات

ستحداثها أحد أبرز التغييرات التي جاءت وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى نافذة المنح القطرية، إذ مثل ا -23

تعزيز ) أ: (وتدل النتائج المحرزة على أن هذه النافذة عززت قدرة الصندوق على. بها سياسة المنح

قدرته على المشاركة في األنشطة االستراتيجية والمحفزة على المستوى القطري في مجاالت إدارة 

وتجربة النهج االبتكارية في مجال الحد من ) ب( الشراكات؛ المعرفة، وحوار السياسات وتحليلها، وإقامة

وحظيت المنح القطرية . الفقر الريفي التي يمكن توسيع نطاقها في ما بعد من خالل مشروعات استثمارية

عموماً باالرتباط األفضل مع البرامج القطرية في الصندوق، وأسهمت أيضاً في التحول من النهج القائم 

لى حدة على المستوى القطري، إلى اتباع نهج يقوم على البرنامج القطري يدعم على كل مشروع ع

  .الصالت بين جميع األنشطة داخل البلد المعني

تم  حقق العديد من المشروعات الفردية الممولة بمنح نتائج وآثار هامة، وقد .الدروس المستفادة -24

   .حاستخالص عدد من الدروس الهامة من تجربة تنفيذ حافظة المن
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أوالً، ضرورة استخدام حافظة المنح بصورة أكثر استباقية وأكثر استراتيجية لدعم تحقيق األولويات  -25

 بغية االستجابة بشكل أفضل للقضايا التي – مع تركيز أكبر على االبتكار والتعلم -المؤسسية للصندوق 

 2008التقييم المستقل في عام ويشير التقييم الذي أجراه مكتب . تواجه السكان الريفيين الفقراء اليوم

ضرورة زيادة استخدام ليس المنح القطرية فقط، ولكن المنح اإلقليمية "للبرنامج القطري للبرازيل إلى 

في تشجيع االبتكارات والحوار بشأن السياسات؛ كما يؤكد تقييم االستراتيجية اإلقليمية في آسيا " أيضاً

مما حد من قدرتها مثال، "م المنح بشكل كاف من قبل الشعبة، والمحيط الهادي أيضاً أنه لم يجر استخدا

  10".على تشجيع االبتكارات والمشاركة في عمليات حوار السياسات

والقضية الثانية ذات الصلة تتمثل في العمل بانتظام على ضمان أن تكون المشروعات الممولة بمنح إما  -26

 وهي –جاري أو أن تساعد في كيفية وضعه مرتبطةً مباشرة بالعناصر األخرى للبرنامج القطري ال

 وتبدو هذه المشكلة أكثر وضوحاً في حالة منح 11 .قضية أثيرت في العديد من تقارير مكتب التقييم

على وجه ) 2008(والمغرب ) 2006(إذ يشير تقييما البرنامجين القطريين لبنغالديش : البحوث الزراعية

لقروض ومنح البحوث الزراعية؛ وخلص تقييم البرنامج القطري التحديد إلى انعدام التآزر بين برنامج ا

ليس لديها آليات واضحة أو كافية " إلى أن منح البحوث اإلقليمية التي قام بتقديرها 2009إلثيوبيا لعام 

   ".لكيفية نقل النتائج في نهاية المطاف إلى المزارعين اإلثيوبيين الفقراء واعتمادهم لها

ان الريفيين الفقراء في البلدان النامية أكثر من أي وقت مضى على توفير الخدمات ثالثاً، اعتماد السك -27

وتتمثل المسألة التي تثير اهتماماً . واألسواق من خالل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والساعية للربح

 ويقدم متزايداً لدى الصندوق في كيف يمكنه توسيع نطاق شراكاته مع هذه الجهات من القطاع الخاص

إلى ) وال سيما الخدمات اإلنتاجية والمالية(دعمه المباشر لها لتمكينها من تقديم أسواق وخدمات أفضل 

ومن المتوقع أن يعود ذلك حينما يتحقق بفوائد كبيرة على المنتجين من حيث . فقراء المنتجين الريفيين

 النهج البديلة للحد من الفقر توسيع فرصهم االقتصادية، وأن يساعد الصندوق في معرفة المزيد عن

وفي إطار سياسة المنح المنقحة، يمكن أن تمثل حافظة المنح مدخالً محدداً وقليل المخاطر لمثل . الريفي

   ).41الفقرة (هذا االنخراط 

رابعاً، ضرورة تحسين اإلجراءات الداخلية في الصندوق بغية خفض تكاليف المعامالت وضمان وجود  -28

يستخدم الصندوق عملية تنافسية لفحص . اتيجية الطابع وعالية الجودة باستمراراقتراحات منح استر

غير أن ارتفاع تكاليف المعامالت ال يشجع بعض الموظفين على . اقتراحات المنح العالمية واإلقليمية

 رعاية اقتراحات المنح، ويؤدي ببعض الشركاء المحتملين للنظر إلى الصندوق كشريك عالي التكلفة وال

 كتلك -كما أن هذه العملية ال تتكيف جيداً بالضرورة مع فحص بعض المنح . يمكن االعتماد عليه

 التي تعكس األولويات المؤسسية لكنها ال تلبي معايير –المقدمة للمنظمات التي يستضيفها الصندوق 

راحات المنح المعتمدة واألهم من ذلك، وعلى الرغم من هذه العملية، تبقى نوعية اقت. االختيار التنافسية

                                                      
يرة لبناء الشراآات وحوار السياسات وتقييم آانت هناك زيادات في مخصصات المنح في الفترة األخ: "...  غير أن التقييم نفسه يقّر بأنه10

 .، ويشير إلى االبتكارات التي تّم ترويجها من خالل المشروعات الممولة بمنح"األثر
، وآذلك تقييم االستراتيجية 2008(وباآستان ) 2008(والمغرب ) 2007( انظر على سبيل المثال تقييمات البرامج القطرية لكل من مالي 11

  ).2006(يا والمحيط الهادي اإلقليمية في آس
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وتظهر تجربة تعزيز الجودة وضمان الجودة للمشروعات االستثمارية أن وجود نظام تنافسي  12 .متغيرةً

ليس السبيل الوحيد لضمان الجودة العالية للمشروعات الممولة بمنح، وتسلط الضوء على أهمية إدارة هذه 

ثمة حاجة لتعزيز العملية التنافسية وتقوية نظام و. العمليات بصورة مستقلة من الجهات الراعية للمنح

  ).45- 44الفقرتان (تعزيز الجودة وضمان الجودة المتعلق بالمنح 

فخالل فترة العمل بسياسة المنح الحالية، كان يلزم . خامساً، ضرورة تبسيط إجراءات الموافقة على المنح -29

حة من مرحلة الموافقة على مذكرة المفاهيم  شهراً في المتوسط لنقل اقتراح لمنحة كبيرة ناج15أكثر من 

إلى مرحلة ) التي تستغرق في حد ذاتها عدة أشهر من الحوار بين الصندوق والوكالة الشريكة المحتملة(

وتتألف هذه الفترة في المتوسط من ستة أشهر للحصول على . صرف الدفعة األولى من أموال المنحة

 وتسعة أشهر أخرى - ي انتظار الدورة التالية للمجلس التنفيذي  قد يذهب أربعة أشهر منها ف–الموافقة 

وهذه التأخيرات مبالغ فيها، نظراً للمبالغ المحدودة نسبياً من األموال التي يدور . لصرف الدفعة األولى

ويجب أن تنفذ اإلجراءات في جميع . الحديث عنها والغرض المنشود من المنح هو تشجيع االبتكار

ومن االستجابات المحددة في هذا الصدد تبسيطُ إجراءات .  إجراءات المعالجة والموافقةالمراحل لتبسيط

  ).50الفقرة (ووضع إجراءات جديدة إلدارة المنح ) 46الفقرة (الموافقة على المنح 

رغم محدودية الميزانية المخصصة . وأخيراً، ضرورة تحسين اإلشراف على المشروعات الممولة بمنح -30

وتعزى هذه . لمنح، فإن ترتيبات اإلشراف الحالية ليست مرضية بالنسبة لمعظم المنحلإلشراف على ا

 وقد ارتبطت كذلك بضعف نظم 13.النتيجة، في جزء منها، إلى عدم تحديد متطلبات الحد األدنى لإلشراف

ورة إدارة المعرفة وعملياتها، وأسفرت، في المقام األول، عن االفتقار إلى التعلم من المشروعات بص

 وكل هذا يؤدي إلى عدم كفاية دمج اآلليات والمعلومات المرتدة من نتائج البحوث في برامج 14 .منتظمة

الفرص االستراتيجية القطرية ودورات تصميم المشروعات، والفشل في تكرار الدروس المستفادة من هذه 

  .االبتكارات الممولة بمنح

 الحالية ما يزال مناسباً ومفيداً، وأن المطلوب هو وتبين التجارب والدروس أن الكثير من السياسة -31

وتأخذ السياسة المنقحة المبينة في القسمين الرابع والخامس . تنقيحها، ال إيجاد سياسة جديدة قائمة بذاتها

بعين االعتبار التجارب والدروس المستفادة، وتسعى لالستفادة مما هو ناجح من أمور، مع إدخال 

كما أنها تستفيد من بعض الميزات في برامج المنح لدى المؤسسات المالية الدولية . تحسينات حيثما أمكن

وأخيراً، توضح الدروس المستفادة . األخرى، التي تم استعراضها ويتضمن الملحق الثالث موجزاً عنها

متعلقة وترد االقتراحات ال. أنه ال بد، إلى جانب تنقيح السياسة، من تعزيز تخطيط حافظة المنح وإدارتها

   .بتحسين إجراءات تصميم المنح واإلشراف عليها في القسم الخامس

                                                      
 تمثلت إحدى المجاالت المثيرة لقلق مكتب المراجعة الداخلية واإلشراف في الترتيبات اإلدارية المعقدة لبعض المنح والرسوم اإلدارية 12

لية واإلشراف في التي أصدرها مكتب المراجعة الداخ" ترتيبات الجهات المتلقية الفرعية: المنح"انظر الوثيقة . المتعددة المفروضة
 .2008آانون األول /ديسمبر

 .2007آب /التي أصدرها مكتب المراجعة الداخلية واإلشراف في أغسطس" إلشراف على منح الصندوق " انظر الوثيقة 13
ية التي من غير المعروف إن آانت مذآرات المشورة التقن"...  على سبيل المثال، يشير تقييم البرنامج القطري لبنغالديش إلى أنه 14

أصدرت بشأن بعض منح الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية قد ُترجمت أو قد وضعت تحت تصرف للشرآاء المهتمين في 
 ."بنغالديش
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  سياسة تمويل المنح في الصندوق  – رابعا

أو ابتكارية / الغاية من سياسة المنح المنقحة هي الترويج لنهج وتقنيات ناجحة و.الهدف والغاية -32

بذلك في تحقيق الهدف األسمى ولمؤسسات وسياسات تمكينية تدعم التنمية الزراعية والريفية وتسهم 

للصندوق المتمثل في تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال في البلدان النامية من زيادة 

  .دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي

ويتمثل هدفها في زيادة معرفة الصندوق وشركائه وغيرهم من أصحاب المصلحة في التنمية الريفية  -33

أو مبتكراً من النُهج والتقنيات والمؤسسات والسياسات التمكينية المناصرة /اجحاً ووفهمهم لما ُيعتبر ن

  .لمصالح الفقراء الريفيين من الرجال والنساء

  : تسعى السياسة المنقحة إلى تحقيق المخرجات التالية.المخرجات -34

ستهدفها تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير تقنيات وأساليب ابتكارية لدعم المجموعة التي ي •

  الصندوق؛ 

قيام هذه المجموعة المستهدفة نفسها بتشجيع التوعية والدعوة والحوار بشأن السياسات حول  •

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

تعزيز قدرة المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات لدعم السكان الريفيين  •

  اء؛الفقر

تشجيع استخالص الدروس، وإدارة المعارف ونشر المعلومات بشأن القضايا المتعلقة بالحد  •

   .من الفقر الريفي فيما بين أصحاب المصلحة سواء داخل األقاليم أو فيما بينها

 ستسعى جميع األنشطة التي ستمول من موارد المنح إلى تحقيق أحد المخرجات أو أكثر .األنشطة -35

وستختلف طبيعة األنشطة نفسها، . 40عة من المعايير االستراتيجية المحددة في الفقرة وستمتثل لمجمو

   .بالطبع، اختالفاً كبيراً، وستشمل المذكورة أدناه

وستشمل البحوث دعم . لدعم المخرج األول، ستشمل األنشطة البحوثَ الزراعية والمبادرات التجريبية -36

وستهدف إلى ضمان تركيز . والوطنية وتعزيز الروابط فيما بينهاالبحوث الزراعية العالمية واإلقليمية 

برنامج البحوث على االحتياجات المحددة لفقراء المنتجين الريفيين، ومشاركتهم في عملية البحث، 

وستكون زيادة اإلنتاجية لدى المزارعين الصغار . واعتماد نتائج البحوث المحرزة على نطاق واسع

اءة استخدامهم للموارد، وتكيفهم مع تغير المناخ جميعها من المواضيع الرئيسية والهامشيين، وزيادة كف

وستركز المبادرات التجريبية على وضع . التي تعالجها أنشطة البحوث الزراعية التي يدعمها الصندوق

 على وستتضمن: نُهج وترتيبات مؤسسية جديدة لمعالجة شتى القيود التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء

أن  ومن المتوقع 15األرجح تقديم الدعم لمبادرات تشمل النطاق الكامل لألهداف االستراتيجية للصندوق،

وهي قد تتسم، بصفتها هذه، بدرجة عالية .  ضمن سياقها المحلي المحددتكون جميع المبادرات ابتكارية

                                                      
 تسعى هذه األهداف إلى ضمان وصول السكان الريفيين الفقراء بصورة أفضل إلى العناصر التالية، وتعزيز مهاراتهم ومنظماتهم الالزمة 15
) ب(الموارد الطبيعية، وال سيما الوصول اآلمن إلى األراضي والمياه، وتحسين ممارسات إدارة الموارد الطبيعية؛ ) أ: (ستفادة منهالال

أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية ) د(طائفة واسعة من الخدمات المالية؛ ) ج(التقانات الزراعية المحسنة والخدمات اإلنتاجية الفعالة؛ 
عمليات السياسات والبرامج المحلية ) و(فرص العمالة وإقامة المشروعات الريفية غير الزراعية؛ ) ه( ة بالشفافية والمنافسة؛المتسم

 .والوطنية



  EB 2009/98/R.9/Rev.1 

11 

امت تُستخلص منها الدروس نجح جميعها، ولكن اإلخفاقات قد تكون ذات قيمة، ما دتفلن : من المخاطر

   .وتستحضر وتظهر في عمل الصندوق الالحق

. ولتحقيق المخرج الثاني، سيدعم الصندوق أنشطة الدعوة للسياسات المناصرة للتنمية الزراعة والريفية -37

وسيشمل ذلك تقديم المنح للمساهمة جزئياً في تمويل االجتماعات وحلقات العمل والحلقات الدراسية ذات 

وسيسعى الصندوق، . ة التي يبادر بها شركاء الصندوق على المستوى الوطني واإلقليمي والعالميالصل

لدى قيامه بذلك، إلى التأثير على جداول األعمال والنتائج كي تركز على القضايا الرئيسية في الحد من 

مات المزارعين  بما فيها منظ- وسيساعد، في الوقت نفسه، منظمات السكان الريفيين . الفقر الريفي

 على المشاركة في مثل هذه المنتديات، وعلى الحصول على –والسكان األصليين والنساء الريفيات 

كما سيدعم . المعلومات واكتساب القدرة التنظيمية التي تحتاجها للمشاركة بفعالية بالنيابة عن أعضائها

رئيسية المتعلقة بالفقر الريفي لتشجيع الذي يقوم به شركاؤه حول المسائل ال الصندوق االتصال اإلعالمي

وهو سيعمل، في جميع . زيادة الوعي بقضايا السياسات ذات الصلة المباشرة بالسكان الريفيين الفقراء

الحاالت، مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، والوكاالت اإلنمائية الثنائية، 

عزز شراكاته بالتالي مع الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى في مجال والمنظمات غير الحكومية، بما ي

   .التنمية الريفية

ولدعم ثالث هذه المخرجات، ستستخدم المشورة والمساعدة التقنية، والتدريب، والزيارات اإلطالعية  -38

مات وغيرها من أشكال الدعم لتعزيز قدرات المؤسسات الشريكة للصندوق وإعادة توجيهها لتحسين الخد

الوكاالت : وستركز األنشطة عادة على تنمية قدرات كل من. التي تقدمها للسكان الريفيين الفقراء

الحكومية في مجال التصميم والتنفيذ وتحقيق األثر من خالل سياسات وبرامج ومشروعات موجهة إلى 

مساعدة السكان المجموعة التي يستهدفها الصندوق؛ والمنظمات غير الحكومية لزيادة فعاليتها على 

الريفيين الفقراء في زيادة دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي؛ والمنظمات الريفية القائمة على المجتمع المحلي 

لتقدم خدمات أفضل ألعضائها، وتنخرط في الدعوة للسياسات المناصرة لهم نيابةً عنهم؛ والجهات الفاعلة 

   .ع متطلبات المجموعة التي يستهدفها الصندوقفي القطاع الخاص لتقدم سلعاً وخدمات أفضل تكيفاً م

ولتحقيق المخرج الرابع، سيتم استخدام المنح إلنشاء أو تعزيز شبكات المعرفة وجمعياتها على كل  -39

وستكون هذه الشبكات عادةً . المستويات، بدءاً من مستوى المجتمع المحلي ووصوالً إلى المستوى العالمي

مات والمنظمات الحكومية الدولية، والقطاع الخاص والمنظمات غير  الحكو–مملوكة من قبل أعضائها 

وستستفيد أنشطة الشبكات من الخبرات اإلقليمية . ن أو السكان الريفيين أنفسهميالحكومية، والمزارع

فيدأمريكا، وفيدأفريكا، وبرنامج الربط  :لمنتديات تبادل المعرفة بين المهنيين العاملين في مجال التنمية

ي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي، برنامج الوصول إلى المعرفة لصالح الشبك

؛ وتجمعات األعضاء بحسب المواضيع مثل الجمعيات اإلقليمية )قرية نت(الشعوب الريفية المتصلة 

قليمية لالئتمان الرابطة اإلقليمية لالئتمان الزراعي والريفي في أفريقيا، والرابطة اإل: للتمويل الريفي

الزراعي والريفي في آسيا والمحيط الهادي؛ والشبكات اإلعالمية المكرسة للقضايا اإلنمائية مثل مؤسسة 

. عموم أفريقيا؛ وشبكات التعلم للمزارعين مثل برنامج الربط بين المتعلمين المحليين في أفريقيا الشرقية

ل تبادل المعلومات والخبرات بين المزارعين تحسين وصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليسُه

والسكان الريفيين اآلخرين عبر شتى البلدان واألقاليم ويتعلموا من بعضهم البعض؛ وتزيد أهمية قيامهم 
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ولذا يحظى دعم إنشاء شبكات يملكها السكان الريفيين أنفسهم وتعزيزها . بذلك جراء تغير ظروف السوق

   .بأولوية خاصة

 ستمتثل جميع األنشطة الممولة بمنح، في الوقت نفسه، لجميع المعايير .ستراتيجيةالمعايير اال -40

  :االستراتيجية التالية

أن تعكس أحد األهداف االستراتيجية أو أكثر في اإلطار االستراتيجي للصندوق، ومبادئ  •

  االنخراط فيه، وأي من استراتيجياته وسياساته التشغيلية ذات الصلة؛ 

تمكِّن الصندوق من التعلم وإدارة المعارف المتعلقة بنُهج وتقنيات الحد من أن تصمَّم بحيث  •

  الفقر الريفي على نحو أكثر فعالية، بغية توسيع نطاقها الحقاً؛

أن تشجع شراكات التعلم مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التنمية الريفية من أجل  •

  الحد من الفقر الريفي؛برنامج مشترك للعمل والتعلم، يركّز بوضوح على 

أن تدار بصورة مستقلة عن الصندوق، وأالّ تكون من األنشطة التي تموَّل عادةً من ميزانيته  •

  ؛)لبرامجتجهيز اتمويل اعتماد بما في ذلك (اإلدارية 

أو المزمعة وأن تسهم فيها، وذلك في الحاالت التي /أن تدعم برامجه القطرية الجارية و •

   الدول النامية األعضاء؛تتطلب فيها العمل في

أن تنطوي، في حالة المنح العالمية واإلقليمية، على قيمة إضافية تتجاوز مجرد التجميع  •

  .البسيط للمنافع الناشئة على المستوى القطري

 وكما هو الحال في إطار السياسة الحالية، ستشمل الجهات الشريكة المؤهلة إلدارة .معايير األهلية -41

المنظمات الحكومية الدولية التي ) ب(الدول النامية األعضاء؛ ) أ: (منح وتنفيذ كالً مناألنشطة الممولة ب

تشارك فيها هذه الدول األعضاء، مثل وكاالت األمم المتحدة، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

منظمات ) ج(الدولية ومراكز البحوث الزراعية الدولية األعضاء فيها، والمؤسسات المالية الدولية؛ 

المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المنتجين الريفيين 

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

المبادرات التي ) د(حوث؛ البرلمانيين، والمعاهد المتخصصة بوسائل اإلعالم ووضع السياسات والب

يستضيفها الصندوق كاآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واالئتالف الدولي المعني 

حيث ستعتبر : ، في إطار السياسة المنقحةهانطاق غير أن معايير األهلية سيتم توسيع. باألراضي

ضاً للحصول على التمويل من خالل المنح ألنشطة المؤسسات الهادفة للربح من القطاع الخاص مؤهلةً أي

محددة ومتفق عليها ممولة بمنح تهدف إلى تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال من زيادة 

  .وسيناقش هذا االقتراح بمزيد من التفصيل في الملحق الخامس. دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي

  منقحةالمنح ال تنفيذ سياسة – خامسا

ستطبق سياسة الصندوق المنقحة لتمويل المنح على جميع المنح العالمية واإلقليمية، وعلى جميع المنح  -42

في حالة " الصفراء"و " الحمراء"كما ستطبق أيضاً على بلدان الفئتين ". الخضراء"القطرية في بلدان الفئة 

في حد " موارد المنح"زءاً من أي التي ليست ج(المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون 
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، وذلك بموافقة الحكومة المعنية، لدعم األنشطة التي لم يتم استعراضها والموافقة عليها كجزء من )ذاتها

تخصيص موارد المنح لنافذتي المنح؛ ) أ: (وستنفَّذ السياسة من خالل. مشروعات استثمارية حكومية أكبر

ي المنح، بهدف ضمان أن تستخدم موارد المنح بصورة أكثر تعزيز العملية التنافسية ضمن نافذت) ب(

تقوية نظام تعزيز الجودة وضمان الجودة، بحيث ) ج(استراتيجية في دعم األولويات المؤسسية للصندوق؛ 

تبسيط إجراءات ) د(يضمن أن تمتثل جميع اقتراحات المنح لمعايير الجودة وتدعم أهداف السياسة؛ 

 زيادة التركيز على اإلشراف على المنح وتطبيق الدروس المستفادة من )ه(الموافقة على المنح؛ 

تحسين تقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ المشروعات ) و(المشروعات الممولة بمنح؛ 

وستوضع إجراءات جديدة لتحسين إدارة المنح من تضمن تنفيذ هذه السياسة تنفيذاً . الممولة بمنح وأثرها

 .فعاالً

 لن تطرأ أية تغييرات على المستويات الحالية لموارد المنح مقارنةً مع برنامج .تخصيص موارد المنح -43

 في المائة من برنامج العمل ونافذة 5المنح وستبقى نافذة المنح العالمية واإلقليمية عند مستوى  .العمل

 وضمن 16").الخضراء" الفئة  في بلدان فقطعلى أن تُستخدم( في المائة 1.5المنح القطرية عند مستوى 

؛ في )44الفقرة (النافذتين، سيحدد استخدام موارد المنح العالمية واإلقليمية وفقاً لعملية تنافسية معزَّزة 

. نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حين ستخصص موارد المنح القطرية على النحو الذي يحدده

؛ ولن تقدَّم "الخضراء"، على الدرجات القطرية لبلدان الفئة وسيستند تخصيص المنح، لكل إقليم من األقاليم

 – من منح وقروض –في هذا النظام؛ ولن يتجاوز المبلغ اإلجمالي " غير النشطة"أي منح قطرية للبلدان 

وكما هو الحال بموجب السياسة الحالية، . الذي يقدَّم ألي بلد المخصصات اإلجمالية التي يحددها له النظام

" الصغيرة" في المائة الباقية للمنح 20والـ " الكبيرة" في المائة من الموارد المنحية للمنح 80ص ستُخصَّ

 دوالر أمريكي أو أقل 200 000على الرغم من أن الحد األقصى لحجم المنح الصغيرة سيزيد من (

 كل سنة، ، مما يعني خفض عدد المنح المعتمدة)46 الفقرة -  دوالر أمريكي أو أقل 500  000ليصبح 

 .واإلبقاء بذلك على حافظة المنح عند مستوى يمكن إدارته

 في إطار السياسة المنقحة، ستعمل اإلدارة العليا على توفير المنح العالمية .تعزيز العملية التنافسية -44

وستقدم الشعب المتنافسة خطط عمل استراتيجية . واإلقليمية ضمن الصندوق وفقاً لعملية اختيار تنافسية

تحديد األهداف ذات األولوية لسياسة ) أ: (17وستعمل خطط العمل هذه على. ح سنوياً للموافقة عليهاللمن

تحديد كيف ستساهم في األولويات المؤسسية للصندوق، وكذلك صلتها ) ب(المنح التي ستتبعها الشعبة؛ 

بمنح التي ستوضع اإلشارة إلى عدد المشروعات الممولة ) ج(بالبرامج القطرية، حيثما اقتضى األمر؛ 

مع التسليم بإمكانية نشوء بعض الفرص خالل (خالل السنة المقبلة وتقديم قائمة أولية بهذه المشروعات 

اإلشارة إلى الترتيبات التي ستستخدم لإلشراف على المشروعات الجارية والجديدة الممولة ) د(؛ )السنة

اليف المعامالت الداخلية، من جهة، وتضمن أن وستحد العملية المنقحة، من خفض تك. بمنح وللتعلم منها

تكون حافظة المنح أكثر انتقائية، من جهة أخرى، من خالل منح أقل عدداً، وأكبر حجماً، وأكثر 

استراتيجية، وذات ارتباط أوثق باحتياجات البرامج القطرية، ويمكن اإلشراف عليها بسهولة وفعالية 

                                                      
  ).47الفقرة ( قد تنظر إدارة الصندوق في المستقبل في تعديل هذه النسب، رهنا بنتائج وتوصيات تقييم هذه السياسة  16

 ).انظر الملحق الثالث(لعملية التي يستخدمها البنك الدولي في إطار مرفق المنح اإلنمائية التابع له  يستند هذا النهج إلى ا17
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جميعية للمنح تشمل الصندوق ككل سنوياً إلى المجلس التنفيذي وستقدَّم خطة عمل استراتيجية ت .18أكبر

  .للعلم، بما يؤدي إلى تعزيز فهم المجلس للقيمة المضافة لهذه الحافظة

 أظهرت دورة تصميم المشروع للمشروعات استثمارية، التي استحدثت .تعزيز الجودة وضمان الجودة -45

ز الجودة واستقاللية وظيفة ضمان الجودة من ، مدى أهمية صرامة عملية تعزي2008-2007في الفترة 

ورغم وجود وظيفة االستعراض التقني للمنح بالفعل، . أجل تعزيز جودة المشروعات عند نقطة اإلدراج

فإن لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات الحالية، التي تتيح لإلدارة العليا الفرصة الستعراض 

ومن األهمية .  المهام المتعلقة بوظيفة ضمان الجودة المتسمة باالستقاللالمنح المقترحة، ال تقوم بجميع

: بمكان أن ُيستحدث مثل هذا النظام، ويصمَّم ليراعي النطاق المحدود لحافظة المنح ومتطلباتها المحددة

وفي إطار السياسة المنقحة، سيوضع وسينفَّذ نظام مصمم خصيصاً لتعزيز الجودة وضمان الجودة للمنح 

   ).والذي قد يكون في البداية عبارة عن لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات معززة(لكبيرة ا

في ظل السياسة الحالية، فإن المجلس التنفيذي هو الذي يوافق على جميع المنح . الموافقة على المنح -46

 دوالر أمريكي أو 200 000 دوالر أمريكي، أما المنح التي تبلغ قيمتها 200 000التي تزيد قيمتها عن 

وفي إطار السياسة . أقل فيوافق عليها رئيس الصندوق بموجب السلطة المفوضة إليه من المجلس

المنقحة، سيتم تبسيط إجراءات الموافقة على المنح، بوصفها عنصراً ضمن سلسلة تهدف إلى تسريع 

تم زيادة السلطة تأوالً، س. دابيرثالثة توسُيتخذ في هذا الصدد . دورة معالجة المنح والموافقة عليها

 دوالر أمريكي إلى 200 000المفوضة لرئيس الصندوق المتعلقة بحجم المنح من سقفها الحالي البالغ 

وسيتيح ذلك الموافقة على المنح الصغيرة بصورة آنية، بدالً من انتظار الدورة . دوالر أمريكي 500 000

وكما هو . دة متوسط حجم المنح وخفض عدد المنح الصغيرةالمقبلة للمجلس التنفيذي، وسيشجع على زيا

 ما ال يقل المجلس التنفيذي تمثل المنح الكبيرة التي يوافق عليها تبقىس، الوضع في إطار السياسة الحالية

 دوالر 500 000ثانياً، المنح التي تزيد قيمتها على ). 43الفقرة ( قيمة الحافظة في المائة من 80عن 

 المشابه لإلجراء الذي سيطبَّق على "انقضاء المدة" عليها المجلس التنفيذي وفقاً إلجراء أمريكي يوافق

الموقع الشبكي  من خاللإلى أعضاء المجلس التنفيذي اقتراحات المنح م قدَّتُوس. المشروعات والبرامج

عليها  اًموافقلمنح وتُعتبر اقتراحات ا .ها عليهشربنلكتروني البريد اإلخطارهم بواسطة  وسيتم إ،للصندوق

 30إحدى دوراته في غضون في للنظر فيها  المجلس التنفيذي أحد أعضاءطلب من ما لم يتم تلقي أي 

تلقي طلب لينظر المجلس في االقتراح في حالة و. اإللكترونيإرسال اإلخطار بالبريد  من تاريخ يوماً

تقديم ثالثاً، فيما يخص . ي دورته المقبلةُيقدَّم ليوافق عليه المجلس فسف ،خالل اإلطار الزمني المحدد

 قدَّمستُف تماماً على الصندوق، اً جديدمجاالًالذي يعتبر خاص الهادف إلى الربح، التمويل المنح إلى القطاع 

 فيو. ليوافق عليها في دوراته العاديةلى المجلس التنفيذي إجميع هذه المنح، وبغض النظر عن حجمها، 

انظر (اض هذا اإلجراء رهنا بنتائج وتوصيات أي تقييم قد يجرى لهذه السياسة المستقبل قد يتم استعر

 .)47الفقرة 

 للتغلب على بواطن الضعف في اإلشراف على المشروعات الممولة بمنح، سيتم وضع .اإلشراف والتقييم -47

وفي إطار السياسة المنقحة، ستتضمن خطط العمل . متطلبات الحد األدنى لإلشراف على المنح

                                                      
  . بما يتفق وااللتزام الوارد في تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق18
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ستراتيجية للمنح التي تقدمها الشعب واقتراحات المنح الفردية تفاصيَل حول الترتيبات المقترحة اال

ومن الموصى به أيضاً أن تستمر تقييمات البرامج القطرية التي يجريها مكتب التقييم المستقل . لإلشراف

ي المكتب تقييماً في استعراض أثر المشروعات الممولة بمنح وصالتها بالبرامج القطرية، وأن يجر

   . سنوات من بدء العمل بهاثالثللسياسة في غضون 

 ستجري زيادة فعالية حافظة المنح بوصفها منبراً للدروس المستخلصة عن النهج .التعلم وإدارة المعرفة -48

 .الجديدة للحد من الفقر الريفي، التي يمكن بالتالي االستفادة منها وتوسيع نطاقها حيثما كان ذلك مناسباً

ومن المتوقع أن تشمل . وسيجري تعميم التعلم وإدارة المعرفة من خالل دورة المشروعات الممولة بمنح

جميع االقتراحات خطةً إلدارة المعرفة، تحدد برنامج التعلم التي يجب اتباعه طوال المشروع ونهج إدارة 

، سيجري إعداد تقرير موجز عن وبالنسبة لجميع المشروعات الممولة بمنح. المعرفة الذي ينبغي اعتماده

 كما ستوضع آليات لنشر التجارب الناجحة داخل 19 .أثرها والدروس المستفادة منها في نهاية فترة تنفيذها

   .الصندوق

وفي .  سيوفر اإلطار المنطقي الوارد في الملحق الرابع األساس لرصد حافظة المنح.الرصد واإلبالغ -49

) أ: (رة الصندوق بإبالغ المجلس التنفيذي من خالل ثالثة مستويات حيثإطار السياسة المنقحة، ستقوم إدا

ستبين، من خالل خطة عمل استراتيجية سنوية جامعة، التوجهات االستراتيجية للبرمجة خالل السنة 

وستقدم، من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، تقريراً سنوياً عن حافظة المنح، ) ب(المقبلة؛ 

دام بيانات من اإلطار المنطقي، واستناداً إلى دراسات الحالة لتحديد الدروس المستفادة والفرص باستخ

بلغ كل دورة من دورات المجلس باستعراض عام لجميع وست) ج(المتاحة لتوسيع نطاق التي تم اتباعها؛ 

  .المنح التي تمت الموافقة عليها قبيل الدورة مباشرة

 تعترف وثيقة السياسة هذه بأهمية تحسين تخطيط حافظة .دارة المنحوضع إجراءات جديدة لتحسين إ -50

المنح وإدارتها، وال سيما بالحاجة إلى تعزيز العملية التنافسية الختيار المنح؛ وتقوية عمليات تعزيز 

الجودة وضمان الجودة؛ وتخفيض الفترة الفاصلة بين وضع مذكرة المفاهيم وصرف الدفعة األولى من 

ة؛ والتركيز أكثر على اإلشراف على المشروعات الجارية الممولة بمنح؛ والعمل بقدر أكبر أموال المنح

من االنتظام على استخالص الدروس المستفادة من المشروعات والنجاحات في توسيع نطاقها؛ وزيادة 

ات وستعالج هذه القضايا في اإلجراءات الجديدة للمشروع. الصرامة في رصد الحافظة واإلبالغ عنها

 ويجب أن تكون هذه اإلجراءات 20 .الممولة بمنح، التي ستوضع بعد الموافقة على السياسة المنقحة

صارمة، لكن يجب أن تعترف أيضاً بالنطاق المحدود حافظة المنح بالنسبة إلى القيمة اإلجمالية لبرنامج 

فيذي على هذه اإلجراءات وما أن يتم إعدادها، سيتم إطالع المجلس التن .العمل وأن تكون متناسبة معه

  .زائد مؤشرات رصد وتنفيذ هذه السياسة بغرض اإلحاطة

                                                      
بإعداد ) متلقي المنحة(أن يقوم مدير النشاط المموَّل بمنحة  سيستفيد ذلك من النهج التي وضعتها شعبة المشورة التقنية، والتي تتطلب 19

مذآرة مشورة تقنية ألنشطة البحوث التي ينفذها، وآذلك من النهج التي وضعتها شعبة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشتمل على هذا 
 .االستعراض آجزء من تقارير إنجاز المشروعات الممولة بمنح

وعلى ذلك ستحِّدد .  تجاه الشرآاء من القطاع الخاص الذين سيديرون األنشطة الممولة بمنح وينفذونها يجب إيالء العناية الواجبة20
 . اإلجراءات الجديدة أيضًا متطلبات بذل العناية الواجبة
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 من المتوقع أن تحقق السياسة المنقحة فوائد كبيرة من حيث جعل حافظة المنح .تكاليف تنفيذ السياسة -51

 وليس من المتوقع أن تترتب على تنفيذ السياسة أية زيادة في صافي. أكثر استراتيجية وفعالية وكفاءة

وسيلزم المزيد من وقت الموظفين إلعداد خطط العمل االستراتيجية . التكاليف، بل قد تنخفض بالفعل

ولكن يجب . للمنح، وضمان الجودة المصمم خصيصاً لها، وزيادة التركيز على اإلشراف وإدارة المعرفة

 ، يجب أن تقاسوبالمثل. موازنة ذلك مع خفض وقت المستغرق الذي ُيستغرق على العملية التنافسية

التكاليف الجديدة إلعداد خطة العمل االستراتيجية السنوية للمنح وتقديمها إلى المجلس التنفيذي على أساس 

وسيسعى، لدى وضع اإلجراءات . مقدار خفض مشاركة المجلس في استعراض اقتراحات المنح الفردية

كون أحد المحددات الرئيسية للتكلفة هو وسي. الجديدة، إلى تحقيق المزيد من المكاسب على صعيد الكفاءة

حجم حافظة المنح، أي عدد المشروعات الممولة بمنح التي يوافق عليها في كل سنة، وسيتم التحكم 

   .بعددها بالفعل لضمان أالّ يتجاوز مال قدرات الموارد البشرية والمالية لدى الصندوق

   االستنتاجات والتوصيات– سادسا

 الستعراض محتويات هذه الوثيقة، التي تستجيب لالتفاق الذي تم التوصل إليه في المجلس التنفيذي مدعو -52

وتستند الوثيقة أيضاً إلى مواطن القوة في سياسة الصندوق . مفاوضات التجديد الثامن لموارد الصندوق

لى وهي تحدد، ع. السابقة في المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وعلى الخبرة المكتسبة في تمويل المنح

هذا األساس، سياسة منقحة للمنح تدعم بوضوح أكثر الهدف األسمى للصندوق وتعكس بصورة أفضل 

وهي تقترح ميزات جديدة، وتعرض بإيجاز طرائق التنفيذ . أولوياته االستراتيجية والتشغيلية الحالية

  .المعدلة سعياً إلى تحقيقها

السياسة   )أ (:، اعتماد2010 الثانيكانون / يناير1 اعتباراً من مطلوبة كي يتم، وموافقة المجلس التنفيذي -53

اإلجراءات المقترحة الجديدة ) ب(المنقحة لتمويل المنح في الصندوق على النحو الوارد في هذه الوثيقة؛ 

 دوالر 500 000المنح التي تزيد قيمتها على على المجلس التنفيذي موافقة ) 1(التي تتمثل في للتنفيذ 

 من النظام 24 المطبَّق على المشروعات والبرامج بموجب المادة "انقضاء المدة"إجراء لنفس أمريكي وفقاً 

لموافقة ا تفويض رئيس الصندوق، نيابةً عن المجلس التنفيذي، سلطةَ) 2(،  21الداخلي للمجلس التنفيذي

إلى لمقدمة االمنح باستثناء  دوالر أمريكي، 500 000المنح التي ال تتجاوز قيمتها ما يعادل جميع على 

إلى القطاع المقدمة المنح أما . مع إبالغ المجلس بهذه الموافقات سنوياًخاص الهادف إلى الربح، الالقطاع 

ليوافق عليها في لى المجلس التنفيذي إ، وبغض النظر عن حجمها، قدَّمستُ فخاص الهادف إلى الربحال

وبعد انقضاء تلك الفترة، . سياسة المنقحة هذهبعد إقرار ال) 2011-2010(دوراته العادية في فترة السنتين 

.  المذكور أعاله"انقضاء المدة"إجراء نفس جميع هذه المنح، وبغض النظر عن حجمها، سيطبَّق على 

الوثائق (ن تمويل المنح أوستحل هذه السياسة المنقحة محل قرارات المجلس التنفيذي السابقة بش

EB 2003/80/R.5/Rev.1و EB 2005/85/R.2/Rev.1و  EB 2007/90/R.3(. 

  

  

                                                      
 .EB 2009/98/R.15والتي ستعدل هكذا وفقا للوثيقة   21
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  2008-2004تخصيص موارد المنح في الفترة 

  

  1الجدول 

  إجمالي عدد المنح وقيمتها بحسب الحجم 

 العدد  
العدد بالنسبة 

 المئوية

بماليين (القيمة 
الدوالرات 
 )األمريكية

إجمالي القيمة بالنسبة 
 المئوية

متوسط القيمة 
بماليين الدوالرات (

 )األمريكية

 1.04 81 152.19 38 147 ) دوالر أمريكي200 000> ( منح كبيرة
 دوالر 200 000< ( يرةصغمنح 

 0.14 19 93 34 62 242 )أمريكي
 0.48 100 187.02 100 389 المجموع

  

  )أ (2الجدول 

  عدد المنح بحسب نافذة التمويل

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004  
النسبة المئوية من 

 المجموع

 58 227 44 43 58 41 41 إقليمية/منح عالمية
 42 162 25 29 50 23 35 منح قطرية

 12 47 10 9 11 12 5  منها مرتبط بقروض-
 100 389 69 72 108 64 76 المجموع

  

  )ب (2الجدول 

  )بماليين الدوالرات األمريكية( قيمة المنح بحسب نافذة التمويل 

 عالمجمو 2008 2007 2006 2005 2004 
متوسط 
 القيمة

النسبة المئوية 
 من المجموع

 73 0.60 136.88 31.99 25.29 27.87 28.35 23.38 إقليمية/منح عالمية
 27 0.31 50.14 13.77 8.91 12.70 7.76 6.99 منح قطرية

 12 0.48 22.38 4.34 3.81 4.91 6.24 3.09 منها مرتبط بقروض -
 100 0.48 187.02 45.76 34.21 40.56 36.11 30.38 المجموع
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Value of grants by financing window, 2004-2008
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  )أ (3الجدول 

  عدد المنح بحسب نوع الشركاء

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 الشركاء
النسبة المئوية 
 من المجموع

 18 70 13 14 20 16 7 حكومات
 42 165 34 25 39 29 38 منظمات حكومية دولية

 منها للجماعة االستشارية -
 12 48 7 12 13 7 9 للبحوث الزراعية الدولية

 منها لمنظمة األغذية -
 7 29 9 0 4 2 14 والزراعة

منظمات المجتمع المدني، 
 40 154 22 33 49 19 31 منظمات غير حكومية

 100 389 69 72 108 64 76 المجموع

  

  )ب (3الجدول 

  )بماليين الدوالرات األمريكية( قيمة المنح بحسب نوع الشركاء

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 الشركاء
النسبة المئوية 
 من المجموع

 18 33.06 9.72 5.99 6.48 7.21 3.66 حكومات
 52 97.04 23.54 20.53 18.26 16.84 17.88 منظمات حكومية دولية

 منها للجماعة االستشارية -
 24 45.35 8.78 11.64 10.85 5.07 9.01 للبحوث الزراعية الدولية

 منها لمنظمة األغذية -
 7 12.81 6.95 0.00 0.95 1.70 3.21 الزراعةو

منظمات المجتمع المدني، 
 30 56.92 12.50 7.68 15.83 12.07 8.84 منظمات غير حكومية

 100 187.02 45.76 34.21 40.56 36.11 30.38 المجموع
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Value of grants by recipient type, 2004-2008
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  عدد المنح بحسب الهدف االستراتيجي لسياسة المنح

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004  
النسبة المئوية من 

 المجموع

 24 95 16 19 25 15 20 الهدف االستراتيجي األول
 76 294 53 53 83 49 56 الهدف االستراتيجي الثاني

 100 389 69 72 108 64 76 المجموع

  

   )ب (4الجدول 

  )كيةبماليين الدوالرات األمري( قيمة المنح بحسب الهدف االستراتيجي لسياسة المنح

 متوسط القيمة المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 
النسبة المئوية من 

 المجموع

 41 0.8 76.17 15.12 16.87 15.4 12.42 16.35 الهدف االستراتيجي األول
 59 0.38 110.85 30.64 17.34 25.16 23.69 14.02 الهدف االستراتيجي الثاني

 100 0.48 187.02 45.76 34.21 40.56 36.11 30.38 المجموع
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  5الجدول 

  إجمالي عدد المنح وقيمتها بحسب الهدف االستراتيجي ونافذة التمويل 

 المجموع الهدف االستراتيجي الثاني الهدف االستراتيجي األول 

 العدد 
بماليين (القيمة 

 العدد )الدوالرات األمريكية
بماليين (القيمة 
 ) األمريكيةالدوالرات

بماليين (القيمة  العدد
 )الدوالرات األمريكية

 50.14 162 43.41 136  6.73  26 منح قطرية
 136.88 227 67.44 158 69.44  69 إقليمية/منح عالمية
 187.02 389 110.85 294 76.17 95 المجموع

  

  

 6الجدول 
  إجمالي عدد المنح وقيمتها بحسب الحجم ونافذة التمويل 

 المجموع منح صغيرة كبيرةمنح  

 العدد 
بماليين (القيمة 

 العدد )الدوالرات األمريكية
بماليين (القيمة 

 )الدوالرات األمريكية
بماليين (القيمة  العدد

 )الدوالرات األمريكية
 50.14 162 16.73 109 33.41  53 منح قطرية
 136.88 227 18.19 133 118.68 94 إقليمية/منح عالمية
 187.02 389 34.93 242 152.09 147 المجموع

  

 7الجدول 
  إجمالي عدد المنح وقيمتها بحسب الحجم والهدف االستراتيجي 

 المجموع منح صغيرة منح كبيرة 

 العدد 
بماليين (القيمة 

 العدد )الدوالرات األمريكية
بماليين (القيمة 

 العدد )الدوالرات األمريكية
بماليين (القيمة 

 )ةالدوالرات األمريكي
 76.17 95 7.37 42 68.80 53 الهدف االستراتيجي األول
 110.86 294 27.56  200 83.29  94 الهدف االستراتيجي الثاني

 187.02 389 34.93 242 152.09 147 المجموع
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   نتائج وآثار بعض المنح المختارة

 للفقراء مناصرةال البحوثإقليمية تدعم هدف السياسة الرامي إلى تعزيز /منح عالمية – ألف

   الميداني الصعيد على األثر لتعزيز التكنولوجية والخيارات االبتكارية النهج بشأن

برنامج إلدارة مناطق األرز في المرتفعات الهامشية من أجل تحقيق األمن الغذائي األسري واالستدامة  -1

، الذي ينفذه المعهد الدولي الغاية من هذا البرنامج).  مليون دوالر أمريكي1.19: قيمة المنحة (البيئية

لبحوث األرز، هي تحسين سبل معيشة المزارعين في األراضي المرتفعة في الهند، وجمهورية الو 

، والحفاظ على الموارد الطبيعية الهشة، من خالل تطوير تقنيات فييت نامالديمقراطية الشعبية، ونيبال، و

. ت المتنوعة لمعيشة المزارعين ونشر هذه التقنياتزراعية محسنة قائمة على األرز تناسب االستراتيجيا

وحقول األرز  مناطق األرز الهشة المنحدرة في المرتفعاتبوتمثل نهج البرنامج في معالجة المشاكل 

، مع أخذ التفاعالت بينهما بعين االعتبار؛ واستخدام هاة ليموازالحقول والاألراضي الرطبة والمنخفضة ب

ئمة على المشاركة الستهداف الفئات العرقية المحرومة والنساء بشكل أفضل، نهج البحث واإلرشاد القا

ولنشر التكنولوجيا بسرعة، وتطوير تقنيات إنتاجية لألرز تحافظ على الموارد للحقول والمرتفعات 

زيادة االستفادة من ) أ: (وشملت آثار البرنامج ما يلي. المنحدرة، تقوم على معارف السكان األصليين

رف التقنية المحلية، وزيادة معارف المزارعين بإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين وصولهم إلى المعا

تعزيز القدرات من أجل تعبئة الشراكات للعمل والتعلم ) ب(تكنولوجيا الموارد الطبيعية واألسواق؛ 

زيادة اإلنتاج وغلة ) د(الحد من تدهور البيئة من خالل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ ) ج(وإقامتها؛ 

المحاصيل من خالل استخدام أصناف محسنة من األرز وأساليب اإلدارة المتكاملة للمغذيات للحفاظ على 

وتم تقاسم النهج والتقنيات مع عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في البلدان . خصوبة التربة

 .األربعة، حيث عادت عليها بالفائدة

اعية ألصحاب الحيازات الصغيرة في غرب ووسط أفريقيا من خالل زراعة األشجار تنويع النظم الزر -2

مشروع الذي ال لهذا 2007خلص تقييم أجري عام ).  مليون دوالر أمريكي1.20: قيمة المنحة (المحلية

نفذه المركز العالمي للحراجة الزراعية إلى أن المرحلة الثانية قد حققت أهدافها من خالل إظهار أن 

تئناس األشجار يمكن أن يساعد في الحد من إزالة الغابات وتدهور البيئة، وتعزيز التنوع البيولوجي اس

. الزراعي، وتوليد الدخل في المناطق الرطبة والفقيرة من الغابات االستوائية في غرب ووسط أفريقيا

 المحلية والوطنية، كما وتسهم األشجار المستأنسة من خالل هذا المشروع مساهمةً كبيرةً في االقتصادات

أن تحسين نوعية أوراق هذه األشجار أو لحائها أو ثمارها يسمح بوصولها إلى أسواق جديدة، وتوليد 

والتكنولوجيا التي تم نشرها فعالة من الناحية التقنية، . دخل إضافي، وال سيما للفقراء في المناطق الريفية

: ومن بين النتائج البارزة للمشروع ما يلي. رة بالبيئةويمكن الوصول إليها على نطاق واسع، وغير مض

الكاميرون، (قيام عدد كبير من مجموعات المزارعين بالتجريب واالبتكار على مستوى القرية ) أ(

مشاركة عدد كبير من مجموعات المزارعين والمنظمات غير الحكومية ) ب(؛ )والكونغو، ونيجيريا

) ج(؛ )الكاميرون والكونغو(اس األشجار ونشر التقنيات الجديدة والشركاء الوطنيين بنشاط في استئن

تطوير أساليب محسنة للحصاد وما بعد الحصاد لمنتجات األشجار العالية القيمة بالتعاون مع المشتغلين 
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تم تصميم نظام للمعلومات في مجال التسويق يقوم على المجتمع ) د(؛ )في الكاميرون أساساً(بالمهنة 

؛ )في الكاميرون بصورة الرئيسية(على وشك أن ينفذَّ مع الشركاء على المستوى الوطني المحلي وهو 

 .دمج الدراية والتقنيات الجديدة الستئناس األشجار ضمن القنوات األكاديمية أو المهنية الرسمية) ه(

تم تنسيق ي).  مليون دوالر أمريكي1.4: قيمة المنحة (مكافأة فقراء المرتفعات على الخدمات البيئية -3

برنامج المكافآت الخاصة باستخدام االستثمارات وتقاسمها في الخدمات البيئية المناصرة للفقراء بواسطة 

 البرنامج، الذي يعمل أدى. المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا التابع للمركز العالمي للحراجة الزراعية

ني عشر موقعاً من مواقع التعلم في أربعة في ستة من مواقع البحوث العملية في ثالثة بلدان آسيوية واث

بلدان أخرى، إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مشروعات تجريبية تتعلق بمكافآت ذي طابع محلي أكبر عن 

فقد تمخضت عنه معارف بشأن الخدمات البيئية بوصفها . الخدمات البيئية ذات الصلة بمستجمعات المياه

ب تطويره ألدوات فعالة من حيث التكلفة للتقييم السريع للخدمات من المنافع العامة العالمية، إلى جان

كما وضع مجموعة من المبادئ والمعايير للمكافآت مقابل الخدمات البيئية تتلخص في أربع . البيئية

 بما -وعزز أيضاً المؤسسات والشبكات المحلية ). واقعية، مشروطة، طوعية،ومناصرة للفقراء(صفات 

لعمل التقنية والمجموعات االستشارية لكل موقع، ودعم تطوير شبكات وطنية مستقلة في ذلك مجموعات ا

وفي ظل الترابط بين الفقر الريفي والبيئة، تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للبرنامج . تناصر تغيير السياسات

همية بالنظر إلى أن وتتسم هذه النتيجة باأل. في قدرة آليات المكافأة على أن تعالج عدة أبعاد للفقر الريفي

وحدد البرنامج، حتى اآلن، ثمانية . الفقر الريفي في آسيا يرتبط باإلهمال وسوء الفهم للخدمات البيئية

وقد عمل مع مبادرات أخرى على تشجيع اعتماد  .مسارات للحد من الفقر من خالل تقديم الخدمات البيئية

  .الممارسات المحسنة إلدارة األراضي والغابات

 الشريكة المؤسسات قدرات بناء إلى الراميإقليمية تدعم هدف السياسة /منح عالمية - اءب 

  الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع هيئات فيها بما للفقراء، المناصرة

فيدأفريكا عبارة عن شبكة للمعارف ).  مليون دوالر أمريكي1.5: قيمة المنحة (فيدأفريكا، المرحلة الثانية -4

ويتمثل هدفها العام في تحسين إدارة المشروعات من . والوسطى الغربيةالمشروعات في أفريقيا لمديري 

خالل زيادة قدرة المديرين على تحديد ونشر المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات والدروس 

انية وخلص التقييم المستقل للمرحلة الث. المستفادة عبر المشروعات التي يدعمها الصندوق في اإلقليم

فموظفو . للشبكة إلى أن المشروعات التي يدعمها الصندوق لم تعد تعمل بمعزل عن بعضها البعض

مشروعات المستمدة من  المعلومات والخبرات ويتبادلونعمل بعضهم البعض يعرفون المشروعات 

فية الصندوق ضمن إقليمهم وبلدانهم؛ وهم يعرفون ماذا تعني رسملة المعرفة، وما هي الفوائد وكي

من خالل الوصول إلى األدوات التي . االستفادة والتعلم من اإلخفاقات والنجاحات والمصاريف بوجه عام

تم تطويرها من قبل شبكة فيدأفريكا واستخدامها بكفاءة، يستخدم األعضاء الشبكة لتقاسم المعرفة بفعالية 

 .من أجل تحسين تنفيذ المشروعات

 مليون 1.09: قيمة المنحة (ميدانية في أفريقيا الشرقية والجنوبيةتوسيع برنامج لمدارس المزارعين ال -5

كان هذا البرنامج اإلقليمي لمدارس المزارعين الميدانية الذي تنفذه منظمة األغذية ). دوالر أمريكي
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زيادة كفاءة نظم اإلرشاد وفائدتها في كينيا وأوغندا وجمهورية ) أ: (والزراعة لألمم المتحدة يهدف إلى

إنشاء قدرة الربط الشبكي لمدراس المزارعين الميدانية وتبادل الخبرات داخل ) ب(يا المتحدة؛ تنزان

اإلسهام بمعلومات عن إمكانية تكرار مدراس المزارعين الميدانية ) ج(البلدان األفريقية وفيما بينها؛ 

 أجراها في عام وكشفت دراسة. وفعاليتها كوسيلة إرشاد مناسبة للمجموعات التي يستهدفها الصندوق

هم الذي شاركوا في أغلب األحيان  المعهُد الدولي لبحوث سياسات األغذية أن المزارعين الشباب 2009

وكان المشاركون في هذه المدارس أكثر . المدارس الميدانية وأن النساء يمثلن نصف عدد أعضائهافي 

ما أصناف المحاصيل المحسنة، وإدارة تقبالً بصورة كبيرة العتماد معظم التقنيات الرئيسية، وال سي

وقد أدت مشاركتهم إلى زيادة اإلنتاج . خصوبة التربة، ومكافحة اآلفات، وإدارة الثروة الحيوانية

.  في المائة في البلدان الثالثة61واإلنتاجية في المحاصيل والماشية، وزيادة الدخل، الذي ارتفع بنسبة 

ففي أوغندا، استفادت األسر التي ترأسها (جه خاص على النساء وعادت المدارس الميدانية بالفائدة بو

، والسكان ذوي المستوى المنخفض من اإللمام بالقراءة ) أكثر كثيراً من تلك التي يرأسها رجلامرأة

وتشير البيانات النوعية إلى أن . والكتابة، والمزارعين الذين لديهم قطع متوسطة الحجم من األراضي

وقد أثبتت المدارس الميدانية إجماالً أنها وسيلة . ة أسهمت أيضاً في تمكين المشاركينالمدارس الميداني

مرنة ومؤثرة للعمل مع السكان الريفيين لتحسين سبل معيشتهم؛ ويبدو أنها أثرت على الطريقة التي 

واٍت قويةً نحو يجري فيها اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية في اإلقليم، باتخاذ بلدين من هذه البلدان خط

إضفاء الطابع المؤسسي على مدراس المزارعين الميدانية بوصفها النهج الرئيسي للحكومة في مجال 

 .اإلرشاد

 مليون دوالر 1.09: قيمة المنحة (هيئة الزراعة األسرية التابعة للسوق المشتركة للمخروط الجنوبي -6

شاركة منظمات المزارعين في الحوار  من أجل تعزيز م2005قدم الصندوق منحة في عام ). أمريكي

وخلص تقييم منتصف المدة إلى أن . بشأن السياسات في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي

المشروع كان له بالفعل أثر إيجابي على منظمات المزارعين وتكوين رأس المال االجتماعي من خالل 

وقد عاد بالفائدة على منظمات المزارعين واألمانة . راراستحداث عمليات قيمة جديدة للتشاور وصنع الق

فالمنظمات تشعر بأنها قادرة ألنها أصبحت جزءاً من األنشطة اإلقليمية والمتعددة : التقنية للهيئة

وساهم المشروع أيضاً في تحديد األطر . الجنسيات، أما األمانة فقد انخرطت في عملية تعلم هامة

تنظيمية للهيئة، وتحديد األطر الخاصة بالدول األعضاء من خاللها، ويعتبر المؤسسية والسياساتية وال

وقيم المشروع على أنه يتسم باالبتكار بوجه خاص لترويجه . الكثير مما تم إنجازه حتى اآلن مستداماً

للنهج المؤسسية الجديدة التي تتيح المجال لطرح اهتمامات المزارعين األسريين بصفة عامة، والنساء 

وقد ترك هذا األمر بالفعل آثاراً عميقة على . الريفيات بصفة خاصة، على المحافل السياسة اإلقليمية

 .الطريقة التي يتم من خاللها إدراج النهج اإلنمائية في السياقات الوطنية

: قيمة المنحة (إشراك المصارف التجارية في التمويل الريفي في الجزائر ومصر واألردن والمغرب -7

 إلى لجنة العمل الدولي 2005كانت المنحة التي قدمها الصندوق في عام ).  دوالر أمريكي175 000

في التجارية التي تتعامل مع األفراد مصارف الوهي من المنظمات غير الحكومية تهدف إلى إشراك 

. الريفيينالتمويل الصغري الريفي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا بطريقة يلبي احتياجات الفقراء 

صارف نطاق خدماتها هذه الموكان المراد تحقيق هذا الهدف من خالل دراسة إمكانيات السوق كي توسع 
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المالية لتشمل العمالء الفقراء في المناطق الريفية؛ وإثبات جدوى عمليات التمويل الصغري الريفي 

ورغم أن البيئة . ألعمالمصارف، ومشاركة المصارف المهتمة في الحوار وتخطيط اهذه الوربحيتها ل

المواتية واهتمام المصارف كانا دون المستوى المفترض، فقد زاد وعي المصارف من القطاعين الخاص 

والعام بإمكانيات التمويل الصغري في اإلقليم، وعمل البرنامج على حفز المصارف على الدخول في 

 البلد الوحيد في اإلقليم التي مكّن ومصر هي. مجال التمويل الصغري في الحاضر والمستقبل القريب

اإلصالح التنظيمي فيها من ظهور قطاع التمويل الصغري ونموه، كما اختار أحد المصارف المشاركة 

 .في البرنامج االنخراط في عملية واسعة النطاق لتخطيط األعمال

قامت أموال ). مريكي دوالر أ150 000: قيمة المنحة (التأثير على النقاش العالمي بشأن الفقر الريفي -8

المنحة المقدمة إلى مؤسسة التلفزيون من أجل البيئة، وهي منظمة غير حكومية إعالمية تتخذ من المملكة 

المتحدة مقراً لها، بدعم البحوث والتطوير وعمليات ما قبل وبعد اإلنتاج والتوزيع لمناظرة تلفزيونية تركز 

وجمعت . المعرضة للتهديد في جميع أنحاء عالمعلى قضايا الفالحة وزراعة الحيازات الصغيرة 

 مشاركاً، من بينهم قادة منظمات صغار 14، بين "؟ ُيخذلوننوالمزارع"المناظرة التي كانت بعنوان 

المزارعين من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، وممثلين عن االتحاد األوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، 

واألوساط األكاديمية، والقطاع الصناعي، والحكومات، والصندوق الدولي ومنظمة أوكسفام الدولية، 

وساعد هذا البرنامج، الذي بثته محطة بي بي سي العالمية خمس مرات خالل شهري . للتنمية الزراعية

، في زيادة الوعي العالمي بالقضايا السياساتية المتصلة بزراعة 2007نيسان /آذار وأبريل/مارس

 بلداً 147 مليون أسرة في 200ويقدر أن لمناظرة شاهدها قرابة . رة في البلدان الناميةالحيازات الصغي

ومنطقةً في شتى أنحاء العالم، وأعيد بثها بدعم من شركاء مؤسسة التلفزيون من أجل البيئة في الصين 

عدة من مؤسسة بمسا( أيضاً مشابهة" ظل"وتمثلت إحدى النتائج اإلضافية في إجراء مناظرات . ونيوزيلندا

 ترينيدادوفي كل من بربادوس، ومالوي، والفلبين، وسورينام، ) التلفزيون من أجل البيئة وأموال المنحة

 من المنظمات الشريكة لمؤسسة 50كما جرى توزيع نسخ من المناظرة األصلية على نحو . وتوباغو

، مما ساعد في زيادة )مع المدنيمن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجت(التلفزيون من أجل البيئة 

 .الوعي بالقضايا المعنية بين هذه المجموعات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

دعم منظمات المزارعين في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في مفاوضات اتفاقات الشراكة  -9

استجابةً لطلب ).  دوالر أمريكي400 000: أربعة منح وعقد مؤسسي واحد مجموع قيمتها (االقتصادية

من خمس شبكات إقليمية للمزارعين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبي، قدمت 

الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة ومجموعة من المنظمات غير الحكومية األوروبية الدعم لهذه 

ة لمفاوضات اتفاقية الشراكة االقتصادية بين الشبكات لتمكينها من المشاركة في استعراض منتصف المد

وقام الصندوق تحديداً بتمويل . االتحاد األوروبي والكتل اإلقليمية بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

سلسلة من التقييمات اإلقليمية ألثر اتفاقات الشراكة االقتصادية على الزراعة األسرية، والتي صبت 

وتمثلت المالمح الرئيسية للبرنامج في أن شبكات . بكات في عملية المفاوضاتمباشرة في مشاركة الش

المزارعين بدأت في شراكات، وخططت األنشطة ونفذتها بصورة مستقلة وفقا ألولوياتها؛ وأن مساهمات 

. مختلف الشركاء يكمل بعضها بعضاً مع احترام الهويات واألدوار والمسؤوليات المختلفة لكل منهم

التعبير عن مواقف إقليمية مشتركة تجاه اتفاقات ) أ: (هذا الدعم، تمكنت شبكات المزارعين منوبفضل 
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توعية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ) ب(الشراكة االقتصادية، على أساس التقييمات اإلقليمية؛ 

العام بشأن اتفاقات واالنخراط في الدعوة الستقطاب تأييد السلطات المكلفة بالتفاوض، وإعالم الجمهور 

حصولها على اعتراف رسمي بوصفها من أصحاب المصلحة في مفاوضات ) ج(الشراكة االقتصادية؛ 

تعزيز قدرتها على التأثير ) د(اتفاقيات الشراكة االقتصادية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ 

منطقة البحر الكاريبي وغرب ال سيما في (الفعلي على جدول أعمال المفاوضات وجدولها الزمني 

ففي منطقة البحر الكاريبي، تقوم حركة المجتمع المدني (المساهمة في حركات أوسع نطاقا ) ه(؛ )أفريقيا

األوسع بالدعوة إلى عالقات تجارية عادلة؛ وفي أفريقيا، تسعى حركة المزارعين األفارقة إلى المشاركة 

 .زراعة في القارةعمليات السياساتية المتعلقة بالالفي جميع 

ركزت دورتا ).  دوالر أمريكي200 000: قيمة المنحة (الشعوب األصلية ومؤشرات الفقر والرفاه -10

، على موضوع 2006 و2005منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، في عامي 

أن الجهود الرامية إلى بلوغ ، وتم اإلعراب عن مخاوف ب"األهداف اإلنمائية لأللفية والشعوب األصلية"

األهداف اإلنمائية لأللفية قد أدت إلى تسارع فقدان األراضي والموارد التي تحتاج إليها الشعوب األصلية، 

إتاحة ) أ: (وتمثلت أهداف هذه المنحة المقدمة للمنتدى الدائم في. وإلى تشريدها من أراضي األجداد

اقتراح ) ب(لفقر والرفاه؛ باالعالم، لتحديد مؤشراتها الخاصة الفرصة للشعوب األصلية في مختلف مناطق 

مؤشرات تراعي ثقافات الشعوب األصلية على المستويين العالمي واإلقليمي لتعرض وتناقش خالل 

ضمان اعتماد هذه المؤشرات ونشرها على نطاق واسع من قبل المنتدى الدائم ) ج(دورات المنتدى؛ 

وتم تجميع نتائج حلقات العمل . وكاالت المعني بقضايا الشعوب األصليةوفريق الدعم المشترك بين ال

اإلقليمية ونقاشها ضمن مؤتمر عالمي بشأن مؤشرات الرفاه للشعوب األصلية، واالستدامة والفقر ُعقد في 

وشمل التقرير العالمي الذي صدر عن المؤتمر قائمة بالمواضيع . 2007آذار /الفلبين في شهر مارس

ت المقترحة لرفاه الشعوب األصلية واالستدامة والفقر، إلى جانب مؤشرات مقترحة التفاقية والمؤشرا

ثم أصبح هذا التقرير وثيقةً رسمية في دورة المنتدى لعام . التنوع البيولوجي واألهداف اإلنمائية لأللفية

 بل إن أثر هذا . ووزعت في جميع أنحاء العالم، وترجم إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة2008

فتعبئة ومشاركة كل من منظمات الشعوب األصلية، والوكاالت، : المشروع ذهب إلى أبعد من ذلك

والخبراء في مجال المؤشرات والخبراء الحكوميين، والروابط التي أقيمت بينهم حول قضية المؤشرات، 

   .لبعض الوقتكانت ذات قيمة كبيرة في حد ذاتها، ويؤمل أن تدوم نتائج هذه الروابط 

   المنح القطرية -جيم

: قيمة المنحة (ربط األسر الريفية الفقيرة بالمحالت التجارية الكبرى وسالسل الجودة األخرى: نام يتيف -11

الهدف من هذا المشروع هو تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين في ).  دوالر أمريكي200 000

ل اإلمدادات الجديدة لألغذية العالية القيمة في السوق  من خالل مساعدتهم في الوصول إلى سالسفييت نام

وقام بتنسيق المشروع . المحلية، وإلى تطبيق الدروس المستفادة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية ونفذته مجموعة من معاهد البحوث الفرنسية 

واستند في اختيار المناطق والمنتجات إلى دمج األسر الفقيرة، . الوطنية في الووالفيتنامية والجامعة 

ومزايا الموقع الجغرافي بالنسبة لمميزات محددة للجودة، والروابط القائمة بين السوق والمدن، والمناطق 
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تقييم طلب المشترين على السلع؛ توفير : وشملت األنشطة. التي تشملها أنشطة مشروع الصندوق

لمعلومات ألصحاب المصلحة والربط الشبكي بينهم، بما في ذلك المشترين من المحالت التجارية ا

الكبرى؛ واختبار ما هو جديد من الممارسات الجيدة في مجال الزراعة ومراقبة الجودة؛ وتقييم وتعزيز 

سات التجارية منظمات المزارعين والتنسيق داخل السلسلة الواحدة؛ ووضع مبادئ توجيهية بشأن الممار

وأظهر المشروع أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة يمكنهم أن ينتجوا منتجات غذائية . الجيدة

وهناك .  يصلوا، بدعم من منظمات المزارعين، إلى سالسل األغذية العالية الجودةنعالية الجودة، وأ

 يمكّنها من رصد الجودة بقدر توازن فيما يتعلق بحجم وحدات اإلنتاج الجماعية، فهي من الصغر بما

وتم بالفعل تكرار التجربة في إطار مشروع . كاٍف ومن الكبر بما يمكّنها من تلبية احتياجات السوق

الشراكات المناصرة للفقراء من أجل تنمية الحراجة الزراعية الذي يدعمه الصندوق، وبدئ في نقاش بغية 

الفقراء في األسواق الذي يدعمه الصندوق أيضاً في مواصلة تكرارها في إطار برنامج تحسين مساهمة 

  .فييت نام

 دوالر 485 000: قيمة المنحة (برنامج معيشة السكان المحليين في المنطقة الغربية الوسطى من نيبال -12

وهذا البرنامج عبارة عن مشروع تجريبيي لتعزيز نهج الممر لتنمية المنطقة الغربية الوسطى ). أمريكي

ول الطريق الجديدة بين الشمال والجنوب التي تربط المناطق المرتفعة بالمناطق المنخفضة الواقعة على ط

ويسعى المشروع، الذي تديره منظمة غير حكومية محلية، إلى تحسين فرص وصول النساء ). تيراي(

 المدة وأشارت نتائج استعراض منتصف. واألقليات المهمشة إلى األسواق، وتوفير بدائل للزراعة التقليدية

 إلى أن الطريق الجديدة قد أتاحت للفئة المستهدفة فرصاً جديدة للتسويق، في حين ساعدها 2008لعام 

الخضار، والدواجن، والماعز، والمنتجات (المشروع في اعتماد مجموعة من المشروعات الجديدة 

 أسرة، 5 100من  أكثر توشارك). الحرجية غير الخشبية، والخياطة، والخدمات البيطرية الزراعية

 في المائة 52وشاركت النساء فيه بمعدل :  من مجموعات االدخار واالئتمان، في المشروع230ضمن 

بنحو (وشملت آثار المشروع زيادة فرص العمالة، وزيادة الدخل .  في المائة45والفئات المهمشة بمعدل 

أما .  أسرة2 000كثر من ، وتحسين األمن الغذائي أل) دوالر أمريكي لكل أسرة في المتوسط148

وضع ترتيبات جديدة للتسويق على المستوى الوطني، ) أ: (الدروس المستفادة منه فتمثلت في ضرورة

بناء القدرات في مجال إضافة قيمة إلى ) ب(كما توفر أسواق البيع بالتجزئة في الهند فرصا جديدةً أيضا؛ 

 السوق، وآليات سالسل اإلمدادات، وترتيبات إنشاء مراكز للتجميع، ونظم معلومات) ج(المنتجات؛ 

ضمان االستدامة بعد ) ه(إقامة روابط مع المبادرات األخرى للتنمية المحلية والتعاون معها؛ ) د(التعاقد؛ 

االنتقال من نهج ) و(انتهاء المشروع من خالل بناء اتحاد للتعاونيات يمكن ربط المجموعات به؛ 

واستنادا إلى . ية ممر سلسلة القيمة الذي يربط بين جميع الجهود المبذولةالمكونات المجزأة إلى نهج تنم

نجاح المشروع التجريبي، سيجري توسيع نطاق النهج من خالل مشروع استثماري مقبل، وهو مشروع 

   .الزراعة عالية القيمة في مناطق الهضاب والجبال

: قيمة المنحة (جريبي في غواتيماال برنامج ت-دعم وصول صغار المنتجين إلى األسواق الدينامية  -13

إلى مساعدة  تهدف شراكة الصندوق مع رابطة المصدرين في غواتيماال).  دوالر أمريكي200 000

يقوم . الجمعيات الريفية وجمعيات السكان األصليين االقتصادية في الوصول إلى أسواق جديدة لمنتجاتها

 والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الدانمركية برنامج بناء القدرات هذا، الذي يموله الصندوق،
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. للتنمية الدولية، بدعم تسويق المنتجات الزراعية التقليدية وغير التقليدية ومنتجات الحرف اليدوية

في إطار البرنامج، دراسات لتعزيز جودة زراعة البن العضوي  وأجرت رابطة المصدرين في غواتيماال

كما عزز تصدير . ة بمنتجاته، وترويج تسويقه في الواليات المتحدة وغيرها من البلدانوالتجارة العادل

محاصيل البصل العالية الجودة وغيرها من المنتجات الزراعية إلى كوستاريكا وغيرها من بلدان أمريكا 

يج الوسطى؛ ودعم تصاميم ابتكارية للمنسوجات من خالل مشاركة خبير دولي في التصميم، مع الترو

ومن خالل البرنامج، . للمبيعات في الوقت نفسه؛ وأجرى دراسات جدوى إلقامة مصانع تجهيز الفاكهة

اكتسبت عشر من منظمات السكان الريفيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قدرات في مجال تسويق 

 السكان األصليين منتجاتهم وتصديرها، وتقديم الخدمات التقنية، واالنخراط حلبة السياسات الوطنية لتنمية

وقد برهنت عمليات إبرام اتفاقات مع عدد من الشركاء االستراتيجيين، وإقامة تحالفات مع . والريفيين

القطاع الخاص بوجه أعم، من أجل األنشطة المتعلقة بالوصول إلى األسواق وتشجيع التصدير، على أنها 

قدم البرنامج دروساً قيمة لمشروعات أخرى من أفضل الممارسات في تنمية القدرة التنافسية الريفية؛ و

   .لسالسل القيمة في بلدان منها هندوراس ونيكاراغوا

قيمة  (رسم خرائط أراضي المجتمعات المحلية وتخفيف حدة النزاعات في المرتفعات الوسطى: أنغوال -14

حلقة عمل "ى يهدف المشروع، الذي نفذته منظمة غير الحكومية تدع).  دوالر أمريكي149 000: المنحة

، في وضع األسس لمشروع استثماري في المرتفعات الوسطى، مع التركيز على ضرورة "التنمية

االستجابة للقيود الرئيسية، وإنشاء البيانات، واختبار طرق وترتيبات مؤسسية جديدة، وبناء الشراكات، 

وأجريت . ين والمزارعينوتوفير التدريب لتحسين المهارات، والمساهمة في كسب ثقة الموظفين التقني

دراسة اجتماعية واقتصادية في إحدى البلديات، ومن ثم استخدمت عمليات تشاركية لرسم الخرائط في 

وفي إحدى القرى، أعقب ذلك رسم .  قرية36رسم خرائط للمناطق التي تملكها المجتمعات المحلية في 

من أهم المنظمات " لقة عمل التنميةح"وتعتبر .  قطعة من األراضي كل على حدة400خرائط ألكثر من 

غير الحكومية المشاركة في مناقشات حول التشريعات واألنظمة المتعلقة باألراضي، وهو ما أكسب هذه 

المنظمات خبرات قيمة يستند إليها عملها في ممارسة الضغط والدعوة لصالح مجتمعاتها المحلية، وأفادها 

عندما يصبح (ستفيد المشروع الممول بقرض من الصندوق وسي. في عملها الجاري مع هذه المجتمعات

فقد تم تدريب أعضاء المجتمع المحلي : في نهاية المطاف من هذه المنحة بعدة طرق) نافذ المفعول

والزعماء التقليديين، والسلطات المحلية، وموظفي اإلرشاد الحكوميين، واكتسبوا خبرة في المشاركة في 

 التشريعات الخاصة باألراضي، وإجراء الدراسات االجتماعية رسم خرائط األراضي، وتطبيق

   .واالقتصادية األساسية

).  دوالر أمريكي400 000: قيمة المنحة (برنامج مساندة موارد الرزق على مستوى األقسام: أوغندا -15

موارد هدفت هذه المنحة، التي تستجيب تماماً للبرنامج القطري ألوغندا، إلى دعم تصميم برنامج مساندة 

في ضوء الخبرة .  مليون دوالر أمريكي39الرزق على مستوى األقسام، وهو برنامج استثماري قيمته 

، تم في مرحلة )وهو برنامج مساندة التنمية على مستوى األقسام(المكتسبة في إطار برنامج السابق 

وعملت . م التابعة لهتصميم المشروع إيالء اهتمام خاص لوضع آليات لمساعدة البرنامج في أنشطة الدع

المنحة، التي مولت سلسلة من الدراسات الخاصة، على تركيز اهتمام وحدة تنسيق المشروع على 

. ضرورة استخالص الدروس من التجربة الماضية وإجراء تقييمات تفصيلية للفقر على مستوى األبرشية
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رنامج على وضع نهج االستهداف، وكان العمل الذي أجري من خالل هذه الدراسات مفيداً في مساعدة الب

من خالل التوجيه األسري وتنظيم لفترة مؤقتة الذي سيسعى إلى الوصول إلى األسر األفقر والفقراء 

للمصالح االقتصادية ليتمكنوا من الوصول في نهاية المطاف إلى خدمات " أولية" جماعات ضمنالفقراء 

   .المشورة التقنية الرئيسية في مجال الزراعة

يعمل برنامج ).  دوالر أمريكي501  000: قيمة المنحة (برنامج وصول المزارعين إلى األسواق: ينياأرم -16

 مليون دوالر أمريكي على تحفيز نمو مؤسسات ريفية 32وصول المزارعين إلى األسواق البالغة قيمته 

.  عمل أفضلذات روابط قوية مع فقراء منتجي المواد األولية والسكان الريفيين الباحثين عن فرص

بإصدار مخاطر، الذي سيقدم التمويل الوتمثلت إحدى سماته الرئيسية في إنشاء صندوق رأس المال ذي 

مؤسسات تصنيع المنتجات ، إضافةً إلى مختلف أنواع الدعم اإلداري، إلى األسهم واألسهم الضمنية

الجهات الفاعلة في  من  ذلك وغير، ووكالء التسويق،رينالمصدة الحجم، و والمتوسطةريلصغالزراعية ا

بقرض من شاملة وترتبط اللمشروع ا من خطة تمويل لتي تشكل جزءاًامنحة الصندوق، تدعم و. سوقال

. أرمينيا والصندوقبالنسبة لكل من جديد ال مليون دوالر أمريكي، هذا االبتكار المهم 12الصندوق مقداره 

قبل ، من  واسعنطاقعلى نشر ستتاح لت و دقيقاًثيقاً والنتائج والدروس المستفادة توخبراتالوستوثَّق 

لتكرار وثمة فرص مهمة .  الدولي للتنمية الزراعية، والصندوقنفسهصندوق رأس المال ذي المخاطر 

   .في البلدان المتوسطة الدخلال سيما صندوق رأس المال ذي المخاطر في البرامج القطرية األخرى، و
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  مالية الدولية األخرى المؤسسات اللدىبرامج المنح 

 المنح لتمويلكبيرة  آلياتب اآلسيوي التنمية  ومصرفمصرف التنمية األفريقييحتفظ البنك الدولي و -1

 ، وتستخدمهااألداء أساس على الموارد تخصيص ونظم الديون تحمل على القدرة إطارترتيبات  خارج

   .بها المنوطة بالمهام للقيام

 خارج إطار القدرة على تحمل الديون الذي –ه سياسة منح في حد ذاتها ورغم أن البنك الدولي ليس لدي -2

 ،الشراكات وتحفيز ،االبتكار تشجيع "إلىه يهدف في اإلنمائية المنح مرفق فإن –وافق عليه مجلسه 

اإلنمائية للبنك لكن دون هداف المرفق أن توسع األعمليات لومن المتوقع . "البنك خدمات نطاق وتوسيع

تشمل فوائد أو و؛ خاصةميزة نسبية المجاالت التي يتمتع فيها البنك بتعمل في ؛ و العاديةس أدواتهأن تناف

حققوا ن ومستفيدوينفِّذها حشد المزيد من الدعم المالي؛ تو؛  الشراكاتوطّدتو؛  متعددة البلدانأنشطة

تتمتع  و؛لبنكلادية لبرامج العمستقلة عن اعالقة وتكون على المالية؛ يتسمون بالنزاهة نجازات وإ

لتمويل، ل نافذتان اإلنمائية المنح مرفقل. خصيصاً ألغراضهامصممة خروج واضحة وستراتيجية با

" األساس "أموال لتقديم واألخرى) والصحية الزراعية البحوث (األجل طويلةال اإلنمائية لألنشطة إحداهما

 مليون دوالر 176 ميزانية المرفق البالغة تخدم، است2008ُفي عام و. الجديدة والنهج األفكار الستكشاف

ن من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، والمستفيدوكان ؛ اًامجنبر 55أمريكي لدعم 

تستخدم و.  مليون دوالر أمريكي50، التي تلقت الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الجماعةبما في ذلك 

 صغيرة لدعم التنمية االجتماعية، الذي يقدم منحاًي ولمجتمع المدناندوق صل تمويفي أيضاً المرفق أموال 

 المشاركة ومساندة تشجيع هو األساسي غرضها التي المدني المجتمع منظمات بها تقوم التي األنشطة

 االقتراحات اإلنمائية المنح مرفقويستعرض مجلس . في عمليات التنميةالفقيرة والمهمشة  لفئاتل المدنية

تخصيص بشأن توصيات ويقدم بناًء على ذلك  واألولويات المؤسسية، هليةمعايير األامتثالها لللتأكد من 

 المنح مرفقعلى برنامج البنك أن يوافق مجلس ثم ُيطلب من . نظر فيها مجلس البنكياإلدارة العليا لإلى 

   . للسنة المقبلةته وميزانياإلنمائية

 البنك  فيه مجموعة التقييم المستقلت، الذي أعد2008لعام اإلنمائية  فعاليةلستعراض السنوي لشدد اال -3

البرنامج، رغم أنه في تشجيع المزيد من االنتقائية ه بغية عملياتعلى ما قام به البنك من تعزيز لالدولي، 

عند نقطة اإلدراج االستعراضات جودة  أن الحظكما .  ألثرهايم كاملضرورة إجراء تقيأشار إلى 

جودة  إلى زيادة صاوجه خب د هذا االستنتاج، مشيراًكّؤ تاإلنمائية المنح مرفقتي يدعمها مج اللبرال

عدد من المجاالت التي تحتاج إلى تحسين، مثل إلى ، وهاتصميم البرامج وتحسين االستعداد لتنفيذ

   . وضعف التوثيق،ضعيفةالنتائج الواقعية، وأطر الهداف غير األ

المساعدة التقنية لتعزيز الحوار بشأن السياسات قديم تفي منح اليستخدم  فيويمصرف التنمية اآلسأما  -4

نشطة وتعمل أ. الشراكاتنمية ، وت ونشرهااإلقليمية، وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات، وتوليد المعرفة

ات مشروعالفي تحديد فيه البلدان النامية األعضاء على دعم مصرف التي يقوم بها الالمساعدة التقنية 

وتحسين  اإلنمائية؛ برامجالسياسات والوصياغة استراتيجيات التنمية و ها؛وتنفيذتها  وصياغاإلنمائية

ل منح وتموَّ. قضايا التنميةزيادة توعيتها ب؛ ويةوإجراء الدراسات القطاعية والسياسات؛ القدرات المؤسسية
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من يموَّل هو نفسه ي ذ التقنية، اللمساعدةالخاص لصندوق ال:  من مصدرين هماالمساعدة التقنية أساساً

غير منحة  على أساس حكومة اليابانتموله ي ذمصادر متنوعة، والصندوق الياباني الخاص، ال

غير لمنح ل من صندوق اليابان للحد من الفقر، ومرفق ةتكميليأموال مصرف أيضاً اليستفيد و. مشروطة

مصرف من أجل اإلغاثة الامية األعضاء في ستخدم لتمويل المشروعات في البلدان النالمشروطة ُي

 لتمكينها منعلى بناء قدراتها في الوقت نفسه األضعف في المجتمع، مع العمل األفقر والمباشرة للفئات 

   .االعتماد على الذات وتوليد الدخل

ة سلطة الموافقة على تقديم المساعدبرئيس مصرف التنمية اآلسيوي يتمتع سلطة الموافقة، وفيما يخص  -5

مصرف (من المصادر على من أي مصدر األلتمويل الّ يتجاوز مقدار اح، شريطة أبمنالتقنية الممولة 

أن مصرف رئيس الويجوز ل.  مليون دوالر أمريكي1.5 ) التمويل المشتركأموالالتنمية اآلسيوي أو 

ويبلغ . اق صغيرلمساعدة التقنية على نطحالة افي مدراء الدوائر ومساعدي الرئيس ض هذه السلطة يفو

اقتراحات المساعدة التقنية الممولة أما . المساعدة التقنيةعلى الموافقات بجميع  لمجلسمصرف ارئيس ال

المجلس للموافقة عليها على أساس عدم أعضاء م على تعمَّف مليون دوالر أمريكي 1.5زيد على تبمنح 

   .االعتراض

مصرف لزيادة أثر برنامج المساعدة التقنية "عنوان ب 2008وشددت وثيقة السياسات التي صدرت في عام  -6

 إدارة تقييم العمليات لهذا 2007 في عامسابق أجرته   على النتائج التي توصل إليها تقييم"التنمية اآلسيوي

نهج تضمن اتباع ة على المستوى القطري، هجي برمجة منبرنامج عمليةَفي النقاط القوة وتشمل . البرنامج

ية المختلفة؛ قطاعالقطرية واللظروف ل في االستجابة  والمرونةَ؛لقضايا الرئيسية اتجاهطويل األجل 

أما . في المصرف في البلدان النامية األعضاء اإلنمائيةلمعالجة القضايا والمعوقات مستمر وتوفير تمويل 

عمليات التآزر بين المحدودية كيز على المستوى القطري، وعدم كفاية التر) أ (:شملت فنقاط الضعف

 أن هاالتي يمكنالتجهيز إجراءات ) ب(مصرف؛ للقليمي اإلنطاق التقنية في البرنامج المساعدة القطرية و

 ؛تصميم المشروعى لإقيمة يف القليل من الرغم أنها تضالمساعدة التقنية إلى حد كبير، فترة إعداد تطيل 

 التنفيذ على إلشرافل الكافيمام هتعدم إيالء اال، مع جهيزالتركيز على مرحلة التصميم والت) ج(

وتعتبر .  بملكيتها للبرنامجالبلدان والوكاالت المنفذةكفاية شعور عدم ) د(؛ فيهمشاركة الموظفين ول

األهداف الواردة في أساس مصرف التنمية اآلسيوي، إذا ما قيست على التي يقدمها المساعدة التقنية 

دور في وطنية، والجراءات اإلنظم وال في مجال استخدام ةًتخلفمإعالن باريس بشأن فعالية المعونة، 

  . بنفسه أساسيةمصرفيقوم بها ال، التي توريد العملياتي المتلقين ف

وجميعها مؤهل للحصول (بلدانه األعضاء يتيح مصرف التنمية األفريقي منح المساعدة التقنية لجميع و -7

. تنفيذ مشروعات وبرامج إقليميةمن أجل ة لمنظمات اإلقليميلو) للغايةعلى القروض بشروط تيسيرية 

إنشاء  تهدف إلى ضمان اتدورة المشروعلالمساعدة التقنية ف. مختلفينلغرضين  المنح مواردوتقدَّم 

من عدد دعم ها؛ وتنفيذ والمشروعات والبرامج مشروعات لعمليات المصرف، وتعزيز جودةذخيرة من ال

لبناء المقدمة  المساعدة التقنية وتتيح. ما بعد التقييممرحلة التمهيدية إلى األنشطة من دراسات الجدوى 

 تصميم  التي تتولىمؤسساتالتعزيز نشاء أو لبلدان األعضاء إلإلى االقدرات المؤسسية موارد المنح 

وإعداد نشطة؛ تحليل السياسات وبرمجة األات في مجال القدرتنمية  وها؛ وتقييمها ورصداتالمشروع

 القطاع الخاصاستثمارات وتشجيع ؛  وتعزيز مؤسسات البحوث الوطنية واإلقليمية؛الدراسات القطاعية
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النتائج المستندة إلى  وبناء القدرات في مجال اإلدارة ؛، والشراكات بين القطاعين العام والخاصوإدارته

   .والرصد والتقييم

اإلدارة ألفريقي إلى مجلس رئيس مصرف التنمية ايقدم منح المساعدة التقنية، من اقتراحات لكل اقتراح  -8

إلسراع في تجهيز أنشطة منح المساعدة التقنية لكن ول .المعنية ةمنحالبالموافقة على يوصي   خطياًتقريراً

ئيس التي تسمح لر هتوجيهية وإجراءاتال ئهاعتماد مباداإلدارة ، يجوز لمجلس ها على وجه السرعةوإنجاز

   .حد معينمن ضأن يوافق على منح مساعدة تقنية مصرف بال

 أن يتضح البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقيلدى منح المقارنة برامج وب -9

 التابع للبنك اإلنمائية المنح مرفقألنشطة تكون ع أن توقَّيفي حين ف. اً مختلفاً وتركيزاًنطاقها من كلل

لمصرف المساعدة التقنية منح برامج الغرض من فإن لبنك، للبرامج العادية مستقلة عن ا الدولي عالقةٌ

. تينلمؤسسهاتين ادورات المشروعات في بوضوح دعم أن تالتنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقي 

في حالة مصرف (بحسب األداء  ةالقطرية المخصصالموارد :  هيل من مصادر مختلفة جداًنها تموَّكما أ

والتحويالت والمساهمات الطوعية  الموارد الرأسمالية العادية؛ منعائد صافي الو؛ )التنمية األفريقي

   . والتمويل الثنائي التكميلي؛الداخلية

منها ع ، يتوقَّأوالً.  للصندوقاًم دروسأيضاً عدد من النقاط المشتركة وتقدالثالثة برامج المنح غير أن ل -10

تشجيع االبتكار، وبناء تعتبر مسائل ، اًثاني. اإلنمائية لمنظماتهاهداف األأن تسهم في تحقيق جميعها 

التنمية، وتعزيز القدرات في البلدان النامية مجال من الجهات المختلفة الفاعلة في عدد شراكات مع 

يعتبر ، اًثالث. روج لها البرامجت األهداف التي ها من جميع،حول قضايا التنميةارف المعإيجاد األعضاء، و

البنك لة ، في حااًرابع. جميع البرامجتهتم به  اًإلقليمي والقطري موضوعتعزيز األنشطة على المستويين ا

البلدان النامية األعضاء جميع دعم األنشطة في أن ت هماالدولي ومصرف التنمية اآلسيوي، يمكن لبرامج

مصرف ومجلس (لكل من البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ان التنفيذيان المجلساً، قام خامس. همافي

لموافقة بالمنظمات هذه اكبيرة لرؤساء ات سلطبتفويض )  على األقلةنظريمن الناحية ال ؛تنمية األفريقيال

 لدى المنح يامجنالدروس المستفادة من عمليات تقييم برتؤكد ، وأخيراً. على اقتراحات المنح الفردية

فيما يخص ليها الصندوق العديد من النتائج التي توصل إصحة البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي 

 . لهن التابعتيسياسة المنح وحافظة المشروعات
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  اإلطار المنطقي لسياسة المنح المنقحة
 االفتراضات وسائل التحقق المؤشرات موجز سردي

 ولمؤسسات ابتكارية أو/و ناجحة وتقنيات لنُهج الترويج :الغاية
 في متسهو والريفية الزراعية التنميةتدعم  تمكينية وسياسات
  للصندوق األسمى الهدف تحقيق

 أو 4النسبة المئوية للبرامج المصنفة في رتبة 
زيادة دخل ) أ(أفضل من حيث مساهمتها في 

السكان الريفيين الفقراء من الرجال والنساء، 
  وتمكينهم) ج(وتحسين أمنهم الغذائي، ) ب(

 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة في رتبة 
جاز من حيث فعاليتها في واحد أو أفضل عند اإلن

أو أكثر من المجاالت المواضيعية لالنخراط؛ 
وأثرها على الفقر لدى المجموعة المستهدفة؛ 

 أو توسيع النطاق/أو التعلم و/واالبتكار و

إطار قياس النتائج للتجديد الثامن 
 )2المستوى (لموارد الصندوق 

 

 أصحاب من وغيرهم وشركائه الصندوق معرفة زيادة :الهدف
 أو/و ناجحاً ُيعتبر لما وفهمهم الريفية التنمية في المصلحة
 التمكينية والسياسات والمؤسسات والتقنيات النُهج من مبتكراً

 والنساء الرجال من الريفيين للفقراء المناصرة

عدد البرامج القطرية للصندوق، وعدد 
المشروعات التي تقوم بتوسيع نطاق الدروس 

  حافظة المنح وبتكرارهاة من خاللالمستفاد

عدد الشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة في 
التنمية الريفية الذين يقومون بتوسيع نطاق 
الدروس المستفادة من خالل حافظة المنح 

 وبتكرارها

 االستراتيجية الفرص برامج
؛ النتائج إلى المستندة القطرية

وثائق تصميم المشروعات؛ 
تب لتقييم الصادرة عن مكتقارير ا
  التقييم؛

تقارير :  العامةتمصادر البيانا
الشركاء وغيرهم من أصحاب 

 المصلحة في مجال التنمية الريفية

إسهام الهدف في (
  )الغاية

الدروس المستفادة 
تصب في مشرعات 
الصندوق وبرامجه 

القطرية، وأنشطته في 
 مجال الدعوة

  :المخرجات
 ابتكارية ساليبوأ تقنيات وتطوير االبتكارية األنشطة تشجيع. 1

   الصندوق؛ يستهدفها التي المجموعة لدعم

 بتشجيع من الصندوق بنفسها المستهدفة المجموعة قيام. 2
 التي تهم القضايا حول السياسات بشأن والحوار والدعوة التوعية
  عنها؛ بالنيابة بذلك والقيام الفقراء، الريفيين للسكان

 من مجموعة متقدي على الشريكة المؤسسات قدرة تعزيز. 3
   الفقراء؛ الريفيين السكان لدعم الخدمات

 ونشر المعارف وإدارة الدروس، استخالص تشجيع. 4
 فيما الريفي الفقر من بالحد المتعلقة القضايا بشأن المعلومات

 .بينها فيما أو األقاليم داخل سواء المصلحة أصحاب بين

عدد المشروعات التي تحقق األهداف الفردية 
 نسبة المئوية لهذه المشروعاتللمنح وال

تقارير إنجاز المشروعات؛ تقارير 
تقييم المشروعات؛ إعداد وثائق 

لجميع " األثر والدروس المستفادة"
 المنح الكبيرة

إسهام المخرجات في (
 )الهدف

استخالص الدروس 
بفعالية وتعميمها داخل 
الصندوق، وإيصالها 
إلى الشركاء وغيرهم 
 من أصحاب المصلحة 

  :نشطةاأل
 المزارعين احتياجات على الزراعية البحوث تركيز  1-1

  الموارد؛ إلى المفتقرين
 التي المعوقات لمعالجة ابتكارية مبادرات تجريب  1-2

  الفقراء؛ الريفيون السكان يواجهها
 الوطني المستوى على السياساتية المنتديات دعم  2-1

 ةيوالزراع الريفية التنمية بشأن والعالمي واإلقليمي
 المجتمع منظمات مشاركة وتيسير للفقراء، المناصرة
  المنتديات؛ هذه في الريفية المدني

 اإلعالم وسائل بها تقوم التي التوعيةحمالت  دعم  2-2
 المباشرة الصلة ذات السياسات بقضايا الوعي لزيادة
  الفقراء؛ الريفيين بالسكان

 وغير الحكومية الفاعلة للجهات التقنية المساعدة تقديم  3-1
  ؛هاقدرات الحكومية وبناء

 منبدءاً  تعزيزها أو المعارف وشبكات جمعيات إنشاء  4-1
 .العالمي المستوى إلىووصوالً  المحلي المجتمع مستوى

عدد المشروعات وقيمة موارد المنح المخصصة 
 لمختلف أنشطة المشروعات 

وثائق تصميم المشروعات 
 الممولة بمنح

إسهام األنشطة في (
  )تالمخرجا

وضع إجراءات محسنة 
 إلدارة المنح
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  سياسة المنح في الصندوق والقطاع الخاص

لحصول على مؤهلة لستكون كيانات القطاع الخاص التي أنواع شمل ت  نوع من القطاع الخاص؟أي -1

 تختلف عن بوصفها( لربحالهادفة لشركات القطاع الخاص ) أ: (منح من الصندوق ما يليالموارد 

الصندوق حالياً الحصول على منح من  هاي يمكنتحكومية أو منظمات المزارعين، الالمنظمات غير ال

دارة الخاصة التي تدير الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين اإلشركات ) ب(؛ )وتحصل عليها بالفعل

ألغلب افي ) أ(الفئة ضمن شركات القطاع الخاص ستكون و. نيابة عن المانحيناإلنمائية بالصناديق الأو 

، ي ومؤسسات التمويل الصغر المنتجات،شركات تجهيزو، الزراعيةعمال لأل عبارة عن شركات محلية

   .الصندوقمن مباشرة مع الفئات المستهدفة أو ستتعامل تعامل ت أن ها التجارية التي يمكنمصارفالو

 حيازات الصغيرةن أصحاب الول المزارعيتعام ما هو األساس المنطقي لتقديم المنح للقطاع الخاص؟ -2

تقديم الخدمات  من أجل  القطاع الخاصفي الجهات الفاعلة مع اًيوميبوجه عام،  والفقراء بوجه خاص،

زيادة اإلنتاج الزراعي والدخل للسكان فإن نتيجة لذلك، و.  واألسواق،الزراعية، والمدخالت، والتمويل

ء من القطاع الخاص فحسب، بل إنها وسطالا على التعامل مع مقدرتهتعزيز تطلب  ال تالريفيين الفقراء

في ها واستثماراتئها أداوالخاص شركات القطاع حيوية مدى على ، وعلى نحو متزايد، بشدةتعتمد أيضاً 

   .المناطق الريفية

 المستهدفة وتعزيز منظمات السكان الريفيين تهالصندوق الجهود الرامية إلى تمكين مجموعوطالما دعم  -3

 اقتصادية رصاًتيح فقطاع خاص يلنشوء  همن خالل دعمذلك  بحاجة إلى أن يكمل اآلنو الفقراء، وه

 ،منح إلى الدول النامية األعضاءال بتقديمسياسة الحالية التسمح و. ن الفقراءيجديدة للسكان الريفي

 والمبادرات التي ، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني،والمنظمات الحكومية الدولية

 ورغم أن الكثير. للربحالهادفة ستثني الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ت ا ولكنه،يستضيفها الصندوق

  كان الصندوق قادراًلويمكن عمل المزيد فما زال في إطار هذه السياسة، إنجازه يمكن أنجز بالفعل و

أداة هو  القروض استخدامقد يكون في كثير من الحاالت، . على إشراك القطاع الخاص بشكل مباشر

  1 .استخدام المنحتستلزم ولكن قد تكون هناك ظروف معينة فيها؛ نسب األالتمويل 

فضل العمل مع تالقطاع الخاص الفاعلة في جهات الكثير من ال . الهادفة للربحشركات القطاع الخاص -4

الفقراء أو كان الريفيين السلعمل مع المزارعين بأن ا درتقا المزارعين، إما ألنهكبار  أو كثرالعمالء األ

فتقر ببساطة إلى ا قد ت، أو ألنهمخاطر وتكاليف معامالت عالية جداًينطوي على  صغار المزارعين

شركة من إلى منح تقديم الاألساس المنطقي لا يكمن لذو. المعلومات حول أفضل السبل للتعامل معهم

حافز وإعطائها ال وتكاليف المعامالت، تمكينها من التغلب على هذه المخاطرفي القطاع الخاص شركات 

ويمكن أن تستخدم المنح . هاالصندوق أو توفير الخدمات واألسواق لمن للتعامل مع الفئات المستهدفة 

تكاليف ألعمال أو جديدة لذج ا الشركات في تطوير نمغير المتكررة المحددة التي تتكبدهاتكاليف اللتمويل 

خدمات أو الاستدامة وتعد . نفيذتكون أعلى عند بدء التغالباً ما التي الجديدة األسواق  وجددالعمالء ال

                                                      
ى النظر بوجه أعم في دوره وأدواته المتعلقة باالنخراط مع القطاع ويعكف الصندوق عل. المنح ليست إال واحدة فقط من طرق التمويل 1

الخاص وسيقّدم، على النحو المحدد في تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، اقتراحًا بشأن هذه القضية إلى 
  .نح القطاع الخاص دروسًا هامًة ستصّب في هذه العمليةملوستقّدم التجارب األولية . 2010آانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر
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للصندوق، ية بالنسبة رئيسال ات االعتبارتها المستهدفة منلمجموعالشركات التي توفرها الجديدة األسواق 

مات الخدتتوسع أو تستمر إذا كان من المرجح أن مسألة ما  لوفقاً القيمة المضافة ألية منحة ديروسيتم تق

   .ة واستخدامهاموارد المنحتقديم أو األسواق بعد 

 شركات باستخدام على نحو متزايد ةالثنائيو فوكاالت المتعدد األطراال تقوم .دارة خاصةاإلشركات  -5

 لعدم قدرته على ، نظراًالصندوقويظهر . تها اإلنمائيةالقطاع الخاص إلدارة مجموعة متنوعة من أنشط

بمظهر ال من خالل كيانات القطاع الخاص، المنح أموال قديم م قدرته على تبسبب عدذلك المشاركة في 

المفوضية ف. وتجدر هنا اإلشارة إلى مثالين من صميم الواقع. يتماشى وروح العصر أكثر فأكثر

القارة األفريقية من خالل مرفق استكشاف الفرص المتاحة للتمويل في  على حالياًتعكف األوروبية 

المزارعين المستقلين، مشروعات  يورو لتمويل الدعم التقني ل ماليين10ميزانيته ية للمساعدة التقن

وثمة . ي ومؤسسات التمويل الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم،ومنظمات المزارعين

دور الصندوق يتمثل أموال تكميلية، وفي هذه الحالة، كه هذه األموال من خالل الصندوق ياقتراح بتوج

 أنرغم و. لمساعدة التقنيةمرفق ا هذه األموال التي سيتم إرسالها إلى همن خاللتنقل  أن يكون معبراًفي 

 يره شركة خاصة إلدارة األموالستدالمرفق  نأل مع والية الصندوق، تتفق تماماًا المرفق أهداف هذ

. لمرفقالخاصة لده توفير موار اآلن الصندوق ألن الصندوق لم يستطع حتى، )مقرها جنوب أفريقيا(

سبل العيش ات اإلنمائية برنامجاً لستشارلالشركة خاصة تدير  زيمبابوي، حيث منالمثال الثاني يأتي و

المملكة المتحدة والبنك في التنمية الدولية منها إدارة تموله جهات مانحة مختلفة  والحماية االجتماعية

 ،ستهدف الفقراءيالزراعة وبقوة على نامج يركز  البرعلى الرغم من أنو. الدولي واالتحاد األوروبي

 من المشاركة في هذه المبادرة  الصندوق لم يتمكن في كثير من الحاالت، فإن المحرومةاألسر الريفيةو

الجهات من  صبحللصندوق بأن يلسماح ا تقترحمنح ال سياسة و. دير البرنامجهي التي تألن شركة خاصة 

   . إلدارة األموال خاصةيرها شركاتألنواع من األموال، حتى ولو كانت تدهذه امثل  المشاركة في تمويل

ومن . شركاء في القطاع الخاص يديرها محددةمعتمدة  ستستخدم موارد المنح لتمويل األنشطة .األنشطة -6

   :ل ما يليتموَّقد مثلة على األنشطة التي األ

   :القطاع الخاص الهادفة للربحشركات   )أ(

ألعمال ل لتحديد ربحية الخدمات المقترحة أو تصميم نماذج سواقأو األ/جدوى والدراسات  •

   أكثر فعالية مع صغار المزارعين والعمال الريفيين؛بصورة لعمل من أجل ا التوعية بهاأو /و

 أو راء الفقينالعمالء الريفيإلى تقديم خدمات على القطاع الخاص ات تدريب موظفي شرك •

   ؛توعيتهم

  ؛ينلتطوير منتجات مالية جديدة تستهدف الفقراء الريفيواألعمال ق اسوفي مجال األالبحوث  •

  .هموتنظيمهم أو تدريب، لشركة لالتوعية األولية للموردين أو العمالء الجدد •
كان لصندوق، سواء لتفق مع األهداف االستراتيجية ت أنشطة ةأي: ةدارة الخاصاإلبالنسبة لشركات   )ب(

العالمي، والتي يتم تمويلها من خالل  وو على المستوى اإلقليميداخل بلد واحد أدعمها يجري 

   .أو الجهات المانحة األخرى/واإلنمائية وكاالت فيه ال تسهمصندوق متعدد الجهات المانحة 
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 يةتكاليف التشغيلال، وال لتمويل تهاكيانات القطاع الخاص أو رسملمن أجل إصدار أسهم المنح لن تقدَّم و -7

ولن يشغل . منحةالفي حال عدم وجود يها تغطسالشركة  كانت األنشطة التيتمويل   األجل أوةطويلال

   .مقعد في مجلس إدارة أي من شركات القطاع الخاصأي الصندوق 

 الخاص القطاع تنمية استراتيجية تقديم المنح للقطاع الخاص، في إطار ، لدى سيعمل الصندوق.التنفيذ -8

   .التابعة له الشراكة عالقات وإرساء

فوائد محتملة كبيرة للسكان تنطوي على مثل فرصة مهمة ي مع القطاع الخاص عمل مباشرةًرغم أن ال -9

مناسبات إلقامة مثل هذه الشراكات، وليس من المتوقع أن ال اً سوى بعضعمليلن تتاح الريفيين الفقراء، 

   .سنواتسنة من الفي أي من هذا النوع منح منحتين إلى ثالث الصندوق أكثر من يقدم 

يضع كيانات القطاع الخاص، سي من  قبل تقديم تمويل المنح أل.المبادئ التوجيهية والعناية الواجبة -10

شمل تحدد معايير األهلية للحصول على هذه المنح، وست خصيصاًمصممة الصندوق مبادئ توجيهية 

كما سيضع . منحةل ة لكنظيربتقديم مساهمة  اًقرض، وشرطال من منحة بدالًالتبرير استخدام ب شرطاً

عملية أوسع ضمن ذلك ندرج وسي. الشركاء المحتملينلتزام بالعناية الواجبة تجاه اللأيضاً إجراءات 

   .لوضع إجراءات جديدة لتحسين إدارة المنح

تضمن  لمعايير األهلية،  إضافيةًصحائفَلقطاع الخاص مذكرات المفاهيم ذات الصلة باجميع ستتضمن  -11

وبصرف .  بملئهامنحةة للراعيتقوم الجهة الالتي سهذه " العناية الواجبة"حائف  تتفق مع ص المنحةأن

بما في ذلك (الشركاء المحتملين تجاه المالية واإلدارية المستحقة  من الناحية النظر عن العناية الواجبة

ل من التي ستموَّاألنشطة العناية الواجبة تجاه درج ت، س) االجتماعية والبيئية للشركةييم سجِل المسؤوليةتق

على ما الصندوق عتمد ، سيأمكنحيثما و. تنفيذ المذكورة أعالهالسياسة لمنحة لضمان االمتثال الخالل 

التي تلبي ممارسة بال ، وذلك رهناًة من جهود العناية الواجبةالشريكة المحتملة الوكاالت المانحتبذله 

عزز روح ييقلل من تكاليف المعامالت وأن هذا النهج ومن شأن .  الصندوقلدىمتطلبات الحد األدنى 

   .إعالن باريس

عن بعض المؤشرات لإلبالغ لرصد والتقييم ماً لمنح نظاالتضمن جميع اقتراحات ت س.الرصد والتقييم -12

   :مؤشرات، حيثما كان ذلك مناسبا، ما يليالوستشمل هذه . ثرلألاألساسية 

   ؛ بمنتجاتهمالشركة يزودون الذينعدد المزارعين المستقلين أو صغار المزارعين  •

   ؛هممبيعات المزارعين المشاركين ودخل •

   عدد الوظائف المحلية التي أنشأتها الشركة؛ •

    الشركة؛م تستخدمهذين الالريفيينزيادة في أجور الموظفين ال •

)  أو غيرها من الخدمات الزراعيةيلتمويل الصغرلعلى سبيل المثال (عدد صغار العمالء  •

    الشركة؛مهتصل إلين الذي

  عتماد التكنولوجيا التي أدخلتها الشركة؛الالنسبة المئوية  •

   .على االقتصاد المحلي، إذا كان ذلك ممكناًالمحتمل مباشر المباشر أو غير الثر األ •



 EB 2009/98/R.9/Rev.1  الملحق الخامس

36 

بدء إجراء تقييم لهذه السياسة في غضون خمس سنوات من بمكتب التقييم بأن يقوم يوصي الصندوق و -13

 المكتسبة من المشروعات الممولة بمنح اتخاص في الخبروجه ث هذا التقييم ببحييجب أن و. العمل بها

   . القطاع الخاصمنيديرها الشركاء 

وشركائه الصندوق هو تمكين الصندوق في لسياسة المنح ي رئيساللهدف ا .التعلم وإدارة المعرفة -14

كائه وغيرهم من أصحاب  معرفة الصندوق وشرمن زيادة التنمية الريفية اآلخرين فيأصحاب المصلحة و

أو مبتكراً من النُهج والتقنيات والمؤسسات /المصلحة في التنمية الريفية وفهمهم لما ُيعتبر ناجحاً و

 إلى جهات منحالتقديم تمويل ويمثل . والسياسات التمكينية المناصرة للفقراء الريفيين من الرجال والنساء 

تجربة أنواع جديدة من الشراكات بالصندوق ليقوم سيما   هامة الفرصةًالهادفة للربح قطاع الخاص ال

حفز  لأداةًبوصفها المنح أيضاً إلى سيكون التعلم عملية ذات اتجاهين، ويمكن أن ينظر و. تعلم منهاالو

  لتشملأفضل طريقة لتوسيع أسواقهعلى ، واإلنمائيةوكاالت القيمة العمل مع لم تععلى القطاع الخاص 

جميع شمل ما يعكس أهمية استخدام تمويل المنح ألغراض التعلم، ستبو. قراءن الفيلسكان الريفيا

  .اإلبالغ عن ذلكمجال إدارة المعرفة وفي  ةمنحعمل ال عن كيفية اًاالقتراحات أيضاً قسم



 


