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  لحقالم

  24  2012-2010اإلطار المنطقي : مشروع الخطة متوسطة األجل

  

  

وفي مسودة . وتمثل برنامج عمل الصندوق" عمل جارٍ"الخطة األولى متوسطة األجل للصندوق هي 
غيب تالخطة متوسطة األجل والتي إطار الموارد في من مدخالت ال سيعرض الصندوق ،كانون األول/ديسمبر

ية، إذ أن الصندوق يقوم بشكل متزامن باختبار مخصصات موارده البشرية واإلدارية عن هذه النسخة الحال
ويستخدم الميزنة الصفرية ومنهجيات التخطيط االستراتيجي لخطة العمل لضمان تواؤم موارده مع أهداف الخطة 

  .متوسطة األجل وأهدافه االستراتيجية
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  العمليات الممولة من الصندوق
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  موجز تنفيذي

 ، والمتمثل في استئصال الفقر المدقع والجوع،تحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفيةيعد  - 1
وما يوجه الخطة األولى متوسطة األجل . )الصندوق( الدولي للتنمية الزراعية الصندوقعمل جوهر 

- 2007فترة  هي اتفاقية إنشاء الصندوق واإلطار االستراتيجي للصندوق لل2012-2010للصندوق للفترة 
 الخطة متوسطة وتضع.  والذي يفوض الصندوق بالعمل لتحقيق النمو الزراعي والتنمية الريفية2010

األجل خطة عمل مؤسسية متواصلة لمدة ثالث سنوات لتوليد النتائج في دعم الحد من الفقر الريفي 
تعتبر الخطة كما  ،يروتخضع الخطط متوسطة األجل وبصورة دائمة لالستعراض والتقد. واألمن الغذائي

 سيعرض الصندوق ،كانون األول/وفي مسودة ديسمبر. "عمال جاريا"متوسطة األجل األولى للصندوق 
 ألن الصندوق يقوم ، مما يغيب عن النسخة الحالية،مدخالت موارده في سياق الخطة متوسطة األجل

الميزنة الصفرية ومنهجيات بصورة متزامنة باختبار مخصصات موارده البشرية واإلدارية باستخدام 
التخطيط االستراتيجي لقوة العمل لضمان مواءمة موارده مع أهدافه االستراتيجية ومع أهداف الخطة 

 .متوسطة األجل

المعنية حصرا بالتنمية الوحيدة أن الصندوق هو وكالة األمم المتحدة والمؤسسة المالية الدولية وحيث  - 2
ويوفر القطاع الريفي فوائد . ية للحث على إطالق الحوار والبرامج يتمتع الصندوق بفرصة ذهب،الزراعية

ولئك الذين يسعون ألبما في ذلك ( مثل العمالة ذات المغزى ،بعيدة األمد تتعدى مجال األمن الغذائي
وسبل عيش مجدية ألصحاب الحيازات الصغيرة واألساس لتحسين ظروف ) للهروب من الفقر الحضري

 .القانون والنظام

إيصال برنامج عمل على الضوء  المنطقي ها يسلط إطار،لمدة ثالث سنواتالمتواصلة  خطة العمل وفي - 3
 أو الخدمات التقنية ، أو المشروعات الممولة بقروض ومنح،الصندوق سواء لجهة البرامج القطرية

ت التي كما أنه يحدد ثروة من السياسات واالستراتيجيا.  أو منتجات إدارة المعرفة،وحوار السياسات
تعزز قدرة الصندوق على تقديم حلول إنمائية مبتكرة يمكن تكرارها على األرض لحل التحديات التي 

وأخيرا فإن الخطة متوسطة األجل تحدد المخاطر التي . تواجه الحد من فقر أصحاب الحيازات الصغيرة
ائي مستدام كما أنها تضع ال بد من التخفيف من آثارها إذا ما كان لعمل الصندوق أن يؤدي إلى أثر إنم

 .الخطوط العريضة لالفتراضات التي تحدد التنفيذ الفعال والكفؤ

لصندوق من خاللها لمكن قليمية األدوات الرئيسية التي يتعد البرامج القطرية والمشروعات والمنح اإل - 4
 ،غيرة ألنها تشرك بشكل مباشر أصحاب الحيازات الص،تقديم نتائج إنمائية على المستوى المحلي

وسيصل .  وأصحاب المبادرات الصغيرة والسكان الريفيين الفقراء، والرعاة، والصيادين،والمزارعين
 مليارات دوالر أمريكي بموجب التجديد الثامن لموارد 3برنامج عمل الصندوق للقروض والمنح مبلغ 

وإذا . جل األولى وهي نفس فترة الخطة متوسطة األ،2012-2010 الذي يغطي الفترة  الجاريالصندوق
 فسيستطيع الصندوق ، موارد الصندوق الخاصةإلى 1.5ما تضمن ذلك التمويل المشترك المستهدف بنسبة 

 من المساعدات في فترة الخطة األولى متوسطة  تقريبا مليارات دوالر أمريكي7 ما يعادل وإيصالتعبئة 
 .األجل
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 أدخلت إدارة الصندوق ،معونات تزداد تعقيداوفي ضوء توسيع العمليات في بيئة اقتصادية وهيكلية لل - 5
لتغيير واإلصالح سيولد مكاسب في مجال الفعالية للمنظمة وسيوائم موارد الصندوق لجدول أعمال 

وتشكل هذه المبادرات المجال المحوري للنشاط في . بصورة أوثق مع أولوياته ومخرجاته االستراتيجية
 عملياته الجوهرية في إنتاج حزم تمويلية وخدمات مساعدة سياق الخطة متوسطة األجل، باإلضافة إلى

 .تقنية لصالح المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

 وتصف كيف يقوم ،وتضع الخطة متوسطة األجل أهداف الصندوق لجهة األثر اإلنمائي والفعالية - 6
طة متوسطة األجل فهي وأما العوامل المحركة الرئيسية للخ. الصندوق بتنظيم نفسه وموارده لتحقيقها

برنامج العمل وحافظة المشروعات مع خطة تشير بوضوح إلى المخرجات الرئيسية التي سيتم تحقيقها 
 ويطبق الصندوق حاليا ميزنة صفرية لمواءمة نفقات ميزانيته اإلدارية .في كل سنة من السنوات الثالث

تخطيط االستراتيجي لقوة العمل لضمان ليستخدم نهجا ل كما أنه ، مع الخطة متوسطة األجل2011لعام 
 الذي حددته 2012-2010توظيف موارده البشرية وارتباطها بشكل مباشر مع برنامج العمل للفترة 

كانون / إدماجها معا في نسخة ديسمبر، وسيتموقد بدأ العمل على هذه العمليات. الخطة متوسطة األجل
  . من الخطة متوسطة األجل2010األول 
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  2012-2010وق متوسطة األجل للفترة خطة الصند

   عام استعراض–أوال 

ويعيش ثالثة أرباع الفقراء . سرهيبقى الفقر المدقع حقيقة ملموسة ألكثر من مليار شخص في العالم بأ - 1
المدقعين في المناطق الريفية ومعظمهم يعتمد على الزراعة سواء بشكل مباشر بحكم كونهم مزارعين أو 

 أو بشكل غير مباشر من خالل التسويق الزراعي أو المشروعات أو عرض ،ين زراعيين مأجورعماال
في حين يعتمد العديد من غير أولئك على الغابات ومصايد األسماك وغيرها من . وتسويق المدخالت

 1.األنشطة الريفية

 فإن ،وحيث أن ثالثة أرباع فقراء العالم الذين يبلغ عددهم مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية - 2
وتتعلق . العديد منهم أناس معدمون أو مزارعون يمتلكون حيازات صغيرة جدا بحيث ال توفر احتياجاتهم

 ، والموارد المالية، والمياه،الوصول إلى األراضيباالفتقار الحاد إلى المعوقات التي تقف في وجه تقدمهم 
ى الوصول إلى األسواق والفرص كذلك فإنهم يفتقرون أيضا إل. والتكنولوجيات والخدمات الزراعية

الدخل الذي ثم توليد  ومن ،للمشروعات التي من شأنها أن تساعدهم على زيادة إنتاج وتسويق الفوائض
وفوق كل . أن يمكنهم من بناء قدراتهم على الصمود والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليميةمن شأنه 

 الستقطاب التأييد الحتياجاتهم والستغالل ينذ المطلوبشيء فإنهم يفتقرون إلى القدرة التنظيمية والنفو
وأما النساء اللواتي يتم االعتراف بدورهن ومشاركتهن في تخطيط وتنفيذ مشروعات . الفرص الناشئة

 . فهن في العادة األكثر ضعفا وحرمانا،المساعدة بصورة واسعة

 المضامين الجدية لعدم االستثمار بما 2008-2007وقد أثبتت االرتفاعات الهائلة في أسعار األغذية عامي  - 3
 إذ انخفضت المساعدة ،فيه الكفاية في الزراعة من قبل الحكومات والجهات المانحة على حد سواء

 كذلك فقد ،2004عام بالمائة  3.5 إلى 1979  عام بالمائة18اإلنمائية الرسمية للقطاع الزراعي من 
 10في البلدان التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير من انخفضت كحصة من اإلنفاق العام على الزراعة 

 ونتيجة لذلك فقد أخذ العالم بغتة بحيث لم يتمكن 2004.2 بالمائة عام 4 إلى أقل من 1980بالمائة عام 
 وهو ما اتضح اآلن ،إنتاج أكبروارتفاع الطلب الهيكلي والمؤقت بين موازنة الالمنتجون الزراعيون من 

 .لة في عدد الفقراء في العالم الناميفي الزيادات الهائ

أظهرت الدالئل أن االستثمار في الزراعة يزيد النمو الكلي أكثر بكثير من غيره من  ،ومن جهة أخرى - 4
 فإن الزراعة العالمية تتغير إذ أدى نشوء سالسل القيمة العالمية ، وفي الوقت نفسه.قطاعات االقتصاد

لوجيا البيولوجية واألسواق الجديدة للوقود الحيوي إلى الثقة والبحوث الزراعية التي توجهها التكنو
 ة أساسية في تنمية التقنيات وخدمات اإلرشاد المناصر"بقفزة تغيير"المتجددة بأن البحوث الزراعية تعد 

 . وبالتالي في إطالق العنان إلمكانيات اإلنتاج،للفقراء والمنخفضة التكاليف

                                                      
1 ،���� ا����� ا��� ا���� ا��و�� � ا� ��! "2007 :  ).2006وا+�*( ا� �)�"،  (ا�����" وا�&�% ا�$��
2 ،���� ا�����" ! ا� ���  ا���� ا��و��2007.  
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األطراف  يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع وكاالت العون متعددة ،وانطالقا من أزمة أسعار األغذية - 5
 المحلي ،ويعبر القطاع الخاص. إلرساء أساس سليم ومستدام لمد سالسل العرض من المزارع إلى السوق

 ، عن اهتمام أكثر وضوحا بلعب دور في استقطاب موارد إضافية وتيسير الوصول إلى األسواق،والدولي
كذلك فقد أدت أزمة أسعار  .يازات الصغيرة من استغالل الفرص التجارية المعززةوتمكين أصحاب الح

 جلب بدوره رأس ، ممالتنمية الزراعية واألمن الغذائيلالعالمي المتجدد لاللتزام األغذية إلى إعطاء زخم 
 .الناجحةبتكارات في مجال الطاقة وتوسيع نطاق الحلول االمال جديد إلى 

عتقد الصندوق بأن هنالك نهج فعالة ومثبتة لزيادة الدخول الريفية والحد من الفقر  ي،وبناء على خبرته - 6
كذلك يعتقد الصندوق بأن إمكانيات أصحاب الحيازات الصغيرة ليست . توسيع نطاقهقابلة لالريفي 

 . والتنمية الوطنيينإلى المساهمة في النمو االقتصاديمحدودة بتحسين سبل عيشهم ولكنها تتجاوز ذلك 
 والنظر ألصحاب ،ويمكن تحقيق ذلك ما أن يتم النظر إلى الزراعة مهما كان حجمها على أنها عمل

 ووضع السياسات المالئمة ،الحيازات الصغيرة على أنهم أصحاب مبادرات فردية على نطاق صغير
 .واإلجراءات الداعمة

اسخ بأن النمو الزراعي يتمتع  إلى إيمان الصندوق الر2012-2010للفترة األجل الخطة متوسطة تستند و - 7
 وتحتضن الزراعة فرصا .بإمكانيات تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للسكان الذين يتزايدون باستمرار

 ،للعمالة ذات المغزى وللسالمة االجتماعية بما لها من قدرة على الحد من الهجرة إلى المراكز الحضرية
 الزراعة والتنمية الريفية المجتمعية بذور ذركذلك تب. جتماعيةوالحد من الفقر الحضري والتوترات اال

 .النسيج االجتماعي المتماسك الذي يوفر األرضية لتحسين القانون والنظام

 2012-2010 األهداف االستراتيجية للصندوق للفترة –ثانيا 

مهمة الصندوق وهر جعتبر الهدف اإلنمائي األول لأللفية المتمثل في استئصال الفقر المدقع والجوع ي - 8
وبالعمل معا، فقد عقد المجتمع الدولي العزم على ). 1الجدول (حيث يركز الصندوق اهتمامه وعمله 

ال مما يعتبر جزءا  ،تسريع التقدم المحرز في الحد من الفقر الريفي واألمن الغذائي والتنمية الزراعية
رتبط ارتباطا وثيقا بالهدف اإلنمائي الثاني ي ، كما أنهيتجزأ من تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية

الزراعة والغذاء والتغذية في وقد أدى التعاون . المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم التعليم
 وهذا .إلى أشكال جديدة من التعاون في تعبئة التمويل االستثماري لتحقيق نتائج أكبر على أرض الواقع

الخطة متوسطة األجل وما فترة ساس لتسريع التقدم المحرز على مدى بدوره سوف يرسي حجر األ
قي للخطة متوسطة األجل وأما تحقيق األهداف االستراتيجية للصندوق الموصوفة في اإلطار المنط. بعدها

 فإنه يسهم إسهاما خاصا في الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل النمو ،في الملحق
 .لتنمية الريفيةالزراعي وا

سهم إسهاما ي الذيأصحاب الحيازات الصغيرة في العالم بأسره وبالنهوض تسريع على الصندوق ويعمل  - 9
 دوالر أمريكي في 1.25نسبة السكان في العالم ممن يعيشون على أقل من ) 1: (حاسما في الحد من

وهو يحقق ذلك ). سن الخامسة تحت(نسبة األطفال ناقصي الوزن ) 3(انتشار سوء التغذية؛ ) 2(اليوم؛ 
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 ، والمساعدات اإلنمائية الرسمية للزراعة، وإضافة القيمة في الزراعة،من خالل رفع اإلنتاج المحصولي
 . الريفيةوحصة الميزانية المالية الوطنية المخصصة للزراعة والتنمية

  1الجدول 
 ة لأللفية والمؤشرات العالمية للتنمية  الزراعيةف اإلنمائياهداأل

الهدف لعام  قيمة خط األساس سنة خط األساس المؤشرات
2012 

 21 26 2005 أ(%) دوالر أمريكي في اليوم 1.25السكان الذين يعيشون على أقل من : الهدف اإلنمائي األول

 10 17 2004-2002 أ(%)انتشار سوء التغذية بين السكان : الهدف اإلنمائي األول

 17 27 2005 أ) (%)تحت سن الخامسة( الوزن ول ناقصاألطفا: الهدف اإلنمائي األول

 قيد المتابعة 112.4 2006 ب)100=2001-1999(مؤشر اإلنتاج المحصولي 

 قيد المتابعة 4.1 2004 ب) (%)النمو السنوي(إضافة القيمة في الزراعة 

 2007 جمستوى المساعدات اإلنمائية الرسمية للزراعة
 مليار 4.2

 دوالر أمريكي
 متابعةقيد ال

 قيد المتابعة 5 2005 د(%)حصة الميزانية المخصصة للزراعة والتنمية 

  ).2008نيويورك،  (2008األمم المتحدة، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية   أ
  )2009واشنطن العاصمة،  (2009البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية لعام   ب
 في 3.4نمائية الرسمية ة الزراعة من إجمالي المساعدات اإلوكانت حص.  مليار دوالر أمريكي1.2لغت حصة أفريقيا  مليار دوالر أمريكي، ب3.4من أصل مبلغ   ج

  .SECTOR_ODA=DatasetCode?aspx.Index/wbos/org.oecd.stats/:/http، )41، الصفحة 2009البنك الدولي، تقرير التنمية العالمي  (2004المائة في 
أما . وقد أنشئ نظام رصد أيضا.  بالمائة من الميزانيات الوطنية للزراعة10بالنسبة ألفريقيا، دعت الشراكة االقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بحصة   د

 .ي جمعها صندوق النقد الدوليبالنسبة لباقي العالم، فسيستعمل الصندوق اإلحصاءات الت

أعظم المخاطر التي أن الضوء على ) 24الملحق، الصفحة (يسلط اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  - 10
 هو انعدام االستقرار ، وبالتالي نجاح الصندوق كعامل للتنمية،تواجهها التنمية الريفية والنمو الزراعي

وعلى مدى السنوات الخمس . الزراعية ومعوقات التمويل بالتنمية ضعف االلتزامالسياسي والنزاعات و
تتأثر أكثر من نصف البلدان حيث والعشرين الماضية حدثت معظم النزاعات الداخلية في البلدان الفقيرة 

 واألدهى من ذلك أنه وفي غالبية هذه البلدان تعتبر .الوكاالت اإلنمائية الدولية بالحروبفيها التي تعمل 
وحيث أن الصندوق يعمل مع المجتمعات .  مستمرة أكثر من مجرد كونها حدث مؤقتالنزاعات مأساة

 فإنه يحمي فعاليته اإلنمائية من خالل وضع أهداف ،المحلية والحكومات في بيئات محفوفة بالمشاكل
واألكثر من ذلك مظروفات موارد واقعية تأخذ بعين الحسبان ارتفاع التكاليف واقعية وأطر زمنية 

 .ية في المناطق النائية والظروف المحفوفة بالتحدياتالتشغيل

لزراعة والتنمية بعدم التطرق لويعترف حوار السياسات الذي يجريه الصندوق على المستوى القطري  - 11
 وفي العديد من الدول النامية تتمتع ،بشكل كامل في عدة استراتيجيات وطنية للحد من الفقربعد الريفية 

 وفي حين يجد السكان .حدودة فقط على القيام باإلصالحات السياساتية الحاسمةوزارات الزراعة بقدرة م
 إال أنهم ما زالوا بعيدين عن كونهم ،ن الفقراء صوتا مسموعا لهم من خالل المنظمات األقوىالريفيو

ويغدو الصندوق وبسرعة مستقطبا . شركاء متساوين في تشكيل السياسات التي تؤثر على سبل رزقهم
لالستثمار في  ولخلق مجال سياسي ومالي ،الزراعيةلتأييد للملكية الوطنية والمجتمعية للتنمية رائدا ل
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 في لالزراعة والسكان الريفيين الفقراء مما يضمن حصول القضايا التي تهمهم على االهتمام والح
 .التخطيط الحكومي والعمليات السياساتية

 بما ،نامي من انخفاض مستويات االستثمار الخاص والعاموفي حين عانت التنمية الزراعية في العالم ال - 12
 فقد أبقى الصندوق على مساره المرسوم المحدد في اإلطار ،في ذلك االنخفاضات في تمويل المعونة

المنطقي للخطة متوسطة األجل لتمويل الزراعة الريفية في العالم النامي بأسره بهدف تعزيز اإلنتاجية 
 ورفع الدخول ، واألمن الغذائي، واالكتفاء الذاتي، وزيادة إنتاج األغذية الريفية،الزراعية بصورة مستدامة

 . وتحسين معايير الصحة والتغذية والتعليم ورفاه السكان الريفيين الفقراء على وجه العموم،الريفية

جتماعية ويدرك الصندوق أن أنماط التنمية الريفية والزراعية تتغير كما تتغير الظروف االقتصادية واال - 13
 ليعكس هذه ا جديدا استراتيجياوخالل فترة الخطة متوسطة األجل سوف يتبنى الصندوق إطار. والسياسية

 وأهمها اإلعداد ،العوامل الدينامية وليضمن استمرار الصندوق في إضافة القيمة في سياقات قطرية متباينة
لها إلى االنخراط مع أصحاب الستراتيجية جديدة للبلدان متوسطة الدخل يسعى الصندوق من خال

 مما هو حاسم لتعزيز األمن الغذائي ،الحيازات الصغيرة الذين بقوا فقراء في بلدان استفادت من التنمية
 يعد ،)2006( وباإلضافة إلى سياسته بشأن تجنب الكوارث واالنتعاش منها ، وبصورة مشابهة.العالمي

دعم في ريعة بعد الكوارث لالنخراط بشكل أكثر كثافة الصندوق إطارا إلعادة البناء واإلحياء بصورة س
 .الدول الهشة عندما تواجه هذه الدول فترات من الهبوط الحاد

 2012-2010االستراتيجية القطرية الفرص  نتائج برامج –ثالثا 

عمل الصندوق من خالل برامجه ) 27الملحق، الصفحة (يصف اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  - 14
ستراتيجية القطرية، ومشروعاته، وبرامج منحه اإلقليمية والعالمية، وإدارة المعرفة واالبتكار، للفرص اال

وتضم قائمة أصحاب المصلحة في الصندوق . وحوار السياسات حول الزراعة والتنمية الريفية
وة على  عال،المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين الفقراء، وبخاصة النساء منهم

وتدعم مشروعات وبرامج الصندوق . الموظفين في األعمال الريفية والصناعات الزراعية والحكومات
 ومصايد ، واإلنتاج الحيواني، والبنى األساسية الريفية، وخدمات التمويل الريفي،التنمية الزراعية

 واإلرشاد ،حوث الزراعية والب، وتسويق وتجهيز األغذية وتخزينها، وبناء القدرات والمؤسسات،األسماك
 واإلنتاج الحيواني وتنمية ، ومصايد األسماك، والغابات، وإدارة الموارد الطبيعية،الزراعي والتدريب

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويتم تخصيص موارد الصندوق للمنح والقروض القطرية باستخدام نظام تخصيص الموارد على أساس  - 15
حيث تزداد الموارد المخصصة إذا ما : كن أن تعكس احتياجات البلد وأداءهاء بناء على متغيرات يماألد

 وفي حال تحسن األداء في ،)الحاجة(زاد عدد السكان الريفيين وإذا ما انخفض الدخل للفرد الواحد 
 ).األداء(وفي حافظة المشروعات الريفية السياسات 

يتمتع الريفي أداء القطاع ببندا خاصا تضمن نهج تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق يو - 16
 ويعد استعراض األداء هذا .بوزن ترجيحي ثقيل في التقدير العام لسياسات ومؤسسات البلد المعني

األساس الذي يستند إليه الصندوق في إجراء حوار السياسات والحث على التركيز على القضايا الريفية 
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 على أساس األداء على أساس مستمر لضمان بقائه وهو يستعرض نظام تخصيص الموارد. والزراعية
 لاألخرى مثصلة ولكفالة أخذه بعين االعتبار الممارسات الناشئة في المؤسسات المالية الدولية ذا محدثا و

 .القضايا المتعلقة بالدول الهشة والتغيرات في سياسة المنح

الصندوق برنامجا للقروض يوفر   سوف،2012-2010لفترة لوبموجب التجديد الثامن لموارد الصندوق  - 17
مليون دوالر أمريكي عام  890حيث يوافق على السنوات الثالث الماضية من  بالمائة 50والمنح أكبر بـ 

 1انظر الشكل  (2012دوالر أمريكي عام مليار  1.2، و2011دوالر أمريكي عام مليار  1 و،2010
كما أنه سيدعم حافظة جارية بما يتجاوز ). 29  الصفحةلحقواإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل والم

 وفي فترة الخطة متوسطة األجل سيتضمن إقراض الصندوق 3. منحة300 مشروع وحوالي 250
 توسيع نطاق ، معوبرنامج المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون برامج ومشروعات وطنية أكبر

 شأنه أن يزيد من االستجابة للتحديات الجديدة لمواءمة  وهذا من،الحلول االبتكارية لتنمية ريفية مستدامة
بما في ذلك األخرى لتمويل مصادر ا وسيسعى لتوسيع الشراكات مع ،برامج التنمية الريفية القطرية

 وسيدير الصندوق هذا التوسع من .الرسمية وغير الحكوميةالمانحة الحكومات والقطاع الخاص والجهات 
 برامج القروض والمنح سوف تتوسع بصورة أسرع من إجمالي التكاليف  أي أن،خالل زيادة كفاءته
 .اإلدارية للصندوق

  1الشكل 
قروض الصندوق، منح الصندوق بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، وغيرها من المنح والتمويل 

 ) تقديرات2012-2010 أرقام فعلية، 2009-2005(المشترك اإلجمالي 
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 وتحديات ،ويعكس محتوى أنشطة وعمليات الصندوق فرصا وتحديات محددة تقود القطاع الزراعي - 18
 فإنه من الحاسم بمكان إدراج القضايا التالية ، وبناء على ذلك.طويلة األمد خاصة بالعرض من األغذية

تغير المناخ، الشراكات، اإلنتاجية الزراعية، إدارة الموارد الطبيعية، التأقلم مع : في عمليات الصندوق
وسيكون . االستجابة للتنوع، احتياجات البلدان متوسطة الدخل والدول الهشة، والتعاون مع القطاع الخاص

انخراط الصندوق الفعال بهذه القضايا مؤشرا على استمرار أهميته وفعاليته وعلى مكانته كشريك مختار 
 .الريفيفي تطوير استجابة عالمية لألمن الغذائي والفقر 

ويستند العدد المقدر لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية في الصندوق على هدف عريض يتمثل في  - 19
، زائد )40( في جميع البلدان التي يكون للصندوق فيها برنامج كبير تشغيليةوجود استراتيجيات قطرية 

تراتيجية القطرية لعام  برامج للفرص االس9 إلى اإلسقاطاتوتشير ). 5(بعض الدول الهشة الرئيسية 
 برنامج للفرص االستراتيجية القطرية في فترة 26 بما مجموعه ،2012 لعام 7 و،2011 لعام 10 و،2010

 فقد أعد الصندوق برامج فرص استراتيجية ،دولة 19 وبالنسبة لما تبقى من .الخطة متوسطة األجل
 إال أنه ، بلدا90روعات في  ويمول الصندوق مش.2009 و2008 سنوات في عامي 5قطرية لفترة 

 ، بغية توجيه األموال إلى البرامج والمشروعات نفسها، على التكاليف في حدودها الدنيااإلبقاءوبهدف 
 .لفرص االستراتيجية القطرية للبلدان التي ال يوجد فيها إال عملية جديدة واحدةلفلن يعد الصندوق برامج 

 .لصندوق ستكون موصوفة في وثائق المشروعات فإن األهداف القطرية ل،وفي هذه الحاالت

 2012-2010 نتائج المشروعات للفترة –رابعا 

يتم تحقيق األهداف القطرية واالستراتيجية للصندوق من خالل برامجه ومشروعاته من القروض والمنح  - 20
 ).29انظر اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، الملحق، الصفحة (

. مليون دوالر أمريكي 890مبلغ  2010المخطط له في الصندوق لعام ح والمنيبلغ برنامج القروض  - 21
إضافة إلى ذلك، يدير الصندوق برنامج  . مليون دوالر أمريكي52وسيكون برنامج المنح العادي بحدود 

مشروعات تمولها القروض والمنح أكثر مما يوافق سنويا ويعد الصندوق . تمويل معتبر للمنح التكميلية
المرونة على مدى السنوات مما يسمح للصندوق  الطبيعة المستمرة للخطة المتوسطة األجل وتضمن. عليه

 ، وبصورة معكوسة.الظروف القطريةفي تغييرات البالتأقلم مع أي انحرافات في برنامج عمله بسبب 
اإلطار ويسمح . يمكن الدفع ببعض المشروعات عندما تتغير مثال أولويات الحكومة لصالح التنمية الريفية

 كما أنه ،للخطة متوسطة األجل بالتحرك والمرونة بين الخطط السنويةعلى مدى ثالث سنوات المستمر 
أي يساعد الصندوق على البقاء على مساره الصحيح في دعم السكان الريفيين الفقراء بأقصى قدرته في 

األثر المحتمل أن س قيا ويساعد إطار تخطيط الخطة متوسطة األجل الصندوق على .سنة من السنوات
 . وتوليد النواتج اإلنمائيةاتفوينجم عن تسريع الصر

 بما فيها ،من القروض والمنحدوالر أمريكي  يخطط الصندوق للموافقة على حوالي مليار 2011في عام  - 22
 تشير اإلسقاطات إلى 2012 وفي عام . مليون دوالر أمريكي65برناج المنح العادي الذي يعادل حوالي 

 مليون دوالر أمريكي من 78 بما في ذلك ، مليار دوالر أمريكي1.2لي البرنامج سوف يصل إلى أن إجما
وستتم أدناه مناقشة التوزيع المتوقع لبرنامج الصندوق من القروض والمنح بموجب إطار . المنح العادية
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ظهر في ي سما أنه، كاالستراتيجية للصندوقاألهداف  بالنسبة لجميع 2011عام لالقدرة على تحمل الديون 
 .2الشكل 

  2الشكل 
والمنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون حسب الهدف للقروض  2011عام لمخطط له االتوزيع 

 )2010حزيران / يونيو25بتاريخ (االستراتيجي للصندوق 

 

 2012-2010 نتائج برنامج المنح للفترة –خامسا 

األهداف الموضوعة لبرنامج المنح ) 31 الصفحةالملحق، (طقي للخطة متوسطة األجل يصف اإلطار المن - 23
 مليون دوالر أمريكي في عام 65، و2010 مليون دوالر أمريكي في عام 52في الصندوق والذي يبلغ 

ويضع الصندوق قيمة استراتيجية عظيمة على . 2012 مليون دوالر أمريكي في عام 78، و2011
 باستخدام برنامج إقراض أكثر نظاما لرفع سوية ،مما يعظم االتساق بين قروضه ومنحه ،استخدام منحه

انظر الشكل ( والستخدام المنح بصورة أكثر تفاعلية كأداة لالبتكار والتعلم ،االبتكارات التي تمولها المنح
3.( 

كانون األول /مبر التي وافق عليها المجلس التنفيذي في ديس،منح في الصندوقلوتعترف سياسة تمويل ا - 24
، بحاجة  وأنه وكما الحال بالنسبة للقروض،إلى إعداد وإشراف أفضلبحاجة  بأن برنامج المنح ،2009

موضوعة ) 1: (وستكون المنح التي يديرها الصندوق .عددا مع كونها أكبر حجماللموافقة على منح أقل 
مخططة ) 3(امج القطرية أو اإلقليمية؛ أكثر عالقة باألهداف والبر) 2(على أساس معايير تزداد جودتها؛ 

مجمعة في اتفاقيات واحدة مع المؤسسات التي تدير  ، وعندما يكون ذلك ممكنا،بصورة أكثر استراتيجية
وفي حين تعتبر شعبة السياسات والمشورة التقنية راعيا . واحدة من منح الصندوقمنحة حاليا أكثر من 

العملية ستركز و. قليمية ترعاها جميع الشعب اإلقليمية في الصندوق فإن المنح اإل،أساسيا للمنح العالمية

Planned distribution of 2011 lending and DSF grants by 
IFAD strategic objectives (as of 25 June 2010)

Natural resources - land and water

Agricultural technologies and effective
production services

Financial Services

Competitive Agricultural Input and
produce markets 

Rural, off-farm employment and
enterprise development

Local and national policy and 
programming processes

20.2%

28.7%

17.4%

15.4%

11.3%
7.1%

 

   األراضي والمياه–الموارد الطبيعية 
  

  التكنولوجيات الزراعية وخدمات اإلنتاج الفعالة
  

  الخدمات المالية

األسواق التنافسية للمدخالت والمنتجات 
  الزراعية

العمالة الريفية خارج المزرعة وتطوير 
  المشروعات الريفية 

العمليات البرامجية والسياساتية المحلية 
 والوطنية
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 وعلى جودة المقترحات ،على استراتيجيات المنح في الشعببصورة أكبر التنافسية الختيار المنح للتمويل 
 .اإلفرادية

وهي وتستمر الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية في كونها المتلقي الرئيسي لمنح الصندوق  - 25
 ا مركز16 وتدعم شبكة من ، من القطاعين العام والخاصا عضو57رابطة غير رسمية ألكثر من 

 وتغطي الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية البحوث الخاصة .للبحوث الزراعية الدولية
وة على ذلك فإن  عال. بالمائة من متطلبات الغذاء والبروتين في البلدان النامية75بالمحاصيل والتي توفر 

 ، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية،المنح تدعم منظمات المزارعين والسكان األصليين
.  والمؤسسات التعليمية، ومعاهد البحوث القطرية في البلدان النامية،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة

ركز برنامج المنح في الصندوق على وسي. كذلك تتلقى المنظمات اإلقليمية والقطاع الخاص بعض المنح
 .بناء القدرات وتقاسم المعرفة والتعلم من الدروس المستفادة وحوار السياسات واختبار االبتكارات

 3الشكل 

  التوزيع الجغرافي للمنح

أ!����� ا��E/�" وا�&�0?�"

%21

`�L� وا���7_ ا�I�دي

%31

?���U1 ا���3 ا� ����" 

"���9/Zوا

%58*L0وا� "�?�Yا� ���أ!��

%20

ا��Eق اaد�8 و+��ل 

���أ!��

%12

����" وا�H�ر��bا� �H��1أ

%11

  

 2012-2010 نتائج تنفيذ المشروعات –سادسا 

، فإنه وبحلول عام )32ق، الصفحة الملح(كما هو مشار إليه في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  - 26
 ستخضع جميع المشروعات التي يمولها الصندوق إلشرافه المباشر باستثناء المشروعات التي 2012

ويركز الصندوق على قدرته على توفير . ستخضع إلشراف مشترك مع جهة مؤهلة مشاركة في التمويل
 .تحقيق أثر أكثر سرعة للمشروعات وفي إدارة القروض ل، الجودة، ودعم في التنفيذيإشراف عال

 عالوة على ،وينطوي ذلك على ردم الفجوة بين الموافقة على المشروعات والصرف األول من القروض
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تكون التأخيرات عندما وسيكون من المطلوب بذل جهد إشرافي خاص . التأخيرات اإلجمالية في الصرف
ن المشاكل التي يواجهها تنفيذ  حيث تكو،في استهالل المشروعات طويلة على وجه الخصوص

بحيث تتناسب بصورة تتزايد باطراد مع جهود اإلشراف ستفصل وبالتالي . المشروعات مشاكل حادة
 ،وسيتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خالل زيادة تواتر وجودة اإلشراف. وضع كل مشروع وكل بلد

 .رية للصندوق توسيع القدرة اإلشرافية للمكاتب القط، بدوره،والذي يسمح به

 ، عندما بدأ الصندوق يتولى اإلشراف على المشروعات عوضا عن المؤسسات المتعاونة2008منذ عام  - 27
ا القدرة على هوظيفة اإلشراف على المشروعات إلى الشعب اإلقليمية التي لديها اآلن جميعفوض ب

راقب والخدمات المالية وهي مدعومة بشعبة الم.  إلدارة المشروعاتاالئتمانيةاإلشراف على المظاهر 
تلقى الدعم أيضا من وظائف اإلشراف ت كذلك ،التي توفر ضبط الجودة ووظائف التدقيق والتحري

يوفر الصندوق س 2012-2010وفي فترة الخطة متوسطة األجل . البرامجوالتدريب من دائرة إدارة 
التوريد، ( لمشروعاته ئتمانياالسيين للجهة المقترضة بهدف رفع سوية الضبط  الرئيللموظفينالتدريب 

وأهداف المشروعات ، وبالتالي أدائه الموجه لتحقيق األهداف االستراتيجية )التحقق من طلبات السحب
 .الموضوعة

وتسهم هذه الجهود في الحصول على نتائج أفضل في عمليات البرامج القطرية على مدى فترة الخطة  - 28
ن تطبيق نهج استباقي لحل المشاكل في اإلشراف  وسيتمكن الصندوق م.2012-2010متوسطة األجل 

كذلك ستسمح الخبرة اإلشرافية .  وللتحرك صوب إشراف أكثر استدامة من المكاتب القطرية،المباشر
للصندوق باقتناص ونشر المعرفة المولدة من خالل اإلشراف المباشر بهدف تشذيب االستراتيجيات 

ر المعلومات الالزمة لمساهمة الصندوق في حوار السياسات وتوفيالجديدة، القطرية وتصميم المشروعات 
بناء ذخيرة من الممارسات التشغيلية الجيدة التي ستسهم في تنفيذ فعال   ومساعدة الصندوق على،الوطنية

 .وكفؤ للمشروعات

 2012-2010 نتائج دعم تصميم وتنفيذ المشروعات للفترة –سابعا 

السنة مما ا في  مشروع39وسطي مشروعات الصندوق بحدود  سيكون ،في فترة الخطة متوسطة األجل - 29
وسوف . 2009 مشروعا عام 33يمثل زيادة هائلة في الطلب على خدمات الصندوق الذي صادق على 

الموسع من خالل استعراض عمليات أعماله لجعلها أسرع وأكثر الطلب يقوم الصندوق باحتواء هذا 
 وبالتالي فإن تحقيق أهداف الصندوق .سات واإلجراءات الوطنيةمرونة وأكثر اندماجا مع البرمجة والسيا

عتمد على عدد من التغييرات واإلصالحات في إطاره السياسي والمؤسسي بحيث يعزز قيادته ي
 .االستراتيجية وأدواته السياساتية

فسوف يعزز ) 34الملحق، الصفحة (وحسب ما هو موصوف في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  - 30
لصندوق تصميم وإدارة برامجه للفرص االستراتيجية القطرية مع اهتمام خاص بمواءمتها مع ا

 . واالتساق والمواءمة مع الشركاء اإلنمائيين، وأولويات الحكومات،االحتياجات القطرية والمحلية
معدال  2010وسيراجع الصندوق أيضا المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية في عام 

 باإلضافة إلى ذلك .لضمان تركيز أكبر على صلتهابها آليات ضمان الجودة عند الدخول الخاصة 
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 انخراط الحكومات والشركاء الرئيسيين  فيستتضمن استعراضاته السنوية لتنفيذ البرامج القطرية زيادة
 .في البلد

 بما في ذلك تحديث ،عاتكذلك فقد وضعت الخطة متوسطة األجل أهدافا البتكارات تصميم المشرو - 31
 وسيتضمن ذلك تطوير .المبادئ التوجيهية لتصميم المشروعات وتعزيز جودتها لتسريع هذه العمليات

لمشروعات وتقارير لتنفيذها اوالحصول على ملفات ة لرفع التقارير الخاصة بالتصميم، صيغ مختلف
مرة التي توجهها المكاتب القطرية عمليات التصميم المست وتنفيذ ،دقةالصالبة وتتصف بالمزيد من ال

 وإنشاء حسابات ،ورفع سوية التدخالت الريادية الناجحة للصندوق من خالل التمويل المشتركلللصندوق، 
 وستسعى عمليات األعمال .مشروعات لتسريع أنشطة استهاللهالالتفصيلي لتصميم الأمانة لتمويل أعمال 

 مع تركيز أكبر على ، مع البرمجة الوطنيةامرونة واندماجالمنقحة إلى جعل هذه األنشطة أسرع وأكثر 
 .وتسريع الصرفالقدرة االستيعابية 

 سيحسن الصندوق استدامة مشروعاته ، وفي أثناء فترة الخطة متوسطة األجل،وعلى الجبهة المؤسسية - 32
 :وبرامجه القطرية من خالل اإلجراءات التالية

القدرات الوطنية على التصميم والتنفيذ وسوف  سوف يستثمر الصندوق في :الملكية القطرية  )أ (
يوافق على المبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد التي تزيد من استخدام النظم الوطنية والبعثات 

 .المشتركة مع الوكاالت الشريكة والنظراء الحكوميين

بلدان  سيعزز الصندوق تقاسم الخبرات والتقنيات الناجحة بين ال:الشراكات بين دول الجنوب  )ب (
 .واألقاليم

 سوف يربط الصندوق أصحاب الحيازات الصغيرة مع األسواق :إشراك القطاع الخاص  )ج (
والخدمات المالية من خالل شراكات أكثر  ،والتسويق ، والتجهيز،ألغراض المدخالت الزراعية

للسماح بتوفير المنح ) 2009(سياسة تمويل المنح في الصندوق بالفعل  كذلك فإنه نقح .كفاءة
 .كيانات من القطاع الخاصل

لعمليات ل و، سيزيد الصندوق من استجابته للطلب على المستوى القطري:الحضور القطري  )د (
 والنخراطه مع الجهات الفاعلة على المستوى القطري من خالل إنشاء ،السياساتية والبرامجية

. 2012ية عام  بنها40، و2011 بنهاية عام 35و، 2010 بنهاية عام ا قطريا مكتب30ما مجموعه 
وسوف تستضيف منظمات دولية أخرى هذه المكاتب وعلى رأسها برنامج األمم المتحدة 

 وسيتم تعيين . وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،اإلنمائي
). 2011 عام 12( وفي بعض الحاالت سيتم ندب مدراء برامج قطرية ،خبراء يوظفون محليا

 ،ب هذه المكاتب القطرية دورا حاسما في تحقيق زيادة في الكفاءة في العمليات اإلنمائيةوستلع
وخلق االتساق بين أنشطة اإلشراف بما يضمن انسجام البرامج والمشروعات مع األولويات 

وسيتم عرض استراتيجية للحضور القطري على المجلس التنفيذي . الوطنية والفعالية التنفيذية
 .2011نيسان /أبريلللصندوق في 

والسياسة الجديدة ) 2010( تغير المناخ  الصندوق بشأن بدعم من استراتيجية:تعميم تغير المناخ  )ه (
 سوف يجعل الصندوق ،2011إلدارة الموارد الطبيعية والبيئة التي يفترض الموافقة عليها عام 

 .المناخ بصورة منتظمة كما أنه سيقوم بتعميم مشاغل تغير ،"مناخياذكية "من برامجه ومشاريعه 
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 سيقوم الصندوق بتجميع فرصه في توسيع النطاق من خالل اختبار السياقات :توسيع النطاق  )و (
السياساتية والتنظيمية والمؤسسية بغية خلق الحوافز والشروط الموائمة لتوسيع نطاق فعال، 

ييم توسيع نطاق وإنشاء الشراكات القادرة على توسيع نطاق التجارب الرائدة عالية الجودة وتق
 ،المشروعات التجريبية إليجاد سبل جديدة للحث على أثر أكبر لصالح السكان الريفيين الفقراء

مع األخذ بعين االعتبار توصيات مكتب تقييم الصندوق الواردة في استعراضه األخير 
 ).2010(لالبتكارات وتوسيع النطاق 

موقع اتيجي الجديد للصندوق النساء إلى  سيجلب اإلطار االستر:تعميم التمايز بين الجنسين  )ز (
مع األخذ بعين االعتبار التحليل الذي أعده مكتب و .عملياته كأبطال حاسمين للتنميةالصدارة من 

 سيقوم الصندوق بمراجعة جدول أعماله بشأن ،التقييم في الصندوق عن التمايز بين الجنسين
 .2011قضايا التمايز بين الجنسين عام 

 رية للصندوقالمكاتب القط

 

) 2009( االنخراط مع الشعوب األصلية بشأن بموجب سياسة الصندوق :السكان األصليون  )ح (
النهوض  بالمائة من برامج قروضه ومنحه في 20سوف يستمر الصندوق في استثمار حوالي 

 وتوثيق خبرته ، وتوفير التوجيه الخاص بالممارسات الجيدة لمثل هذه التنمية،الشعوب األصليةب
هدف السعي للحصول على استقطاب التأييد وحوار السياسات في الشراكات مع المنظمات ب

 . الجديد واالشتراك في إدارة مرفق مساعدة الشعوب األصلية،الدولية الرئيسية

 بما في ذلك ، سوف يبني الصندوق شراكات أعمق لتجذير التنمية الريفية المستدامة:الشراكات  )ط (
وهي منتدى  والمنظمة الدولية التي تجمعها ، الصغيرةمع منظمات أصحاب الحيازات

 على ةتم االعتراف بالصندوق بين المؤسسات المالية الدوليعلى المستوى الدولي و. المزارعين
أنه متخصص بتطوير المساعدة الزراعية عالية الجودة في المناطق النائية والتي تتطلب 

  مكاتب قطرية يقودها موظفون وظفوا محليا
رية ندبوا في مكاتب قطرية يقودها مدراء برامج قط

2009. 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية - .مكاتب قطرية تغطي أكثر من بلد واحد
 غامبيا/السنغال -
 منغوليا/الصين -
 دولة بوليفيا متعددة القوميات/بيرو -
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 وسوف يعرض .لمجتمعات المحليةمهارات وشبكات للمشاركة والتشاور على مستوى ا
 .2011أيلول /الصندوق استعراضات لشراكاته القائمة على المجلس التنفيذي بحلول سبتمبر

 تحقيق وقياس نتائج البرامج والمشروعات – ثامناً

تقيم العمليات القطرية واإلقليمية التي يجريها الصندوق في مقابل اإلنجازات المستهدفة التي تربط أداء  - 33
وسيجري رصد البرامج القطرية والمشروعات الممولة من الصندوق . ندوق بأهدافه االستراتيجيةالص

وستخضع البرامج للرصد والتقييم ). 2الجدول (واإلشراف عليها بانتظام في أثناء التنفيذ ولدى اإلنجاز 
التحويل (كفاءة ؛ وال)اتساق أهداف المشروع مع أولويات السكان الريفيين الفقراء(من حيث مالءمتها 

؛ واالستدامة؛ وتوسيع النطاق؛ واالبتكار؛ واألثر على الفقر؛ )االقتصادي لموارد البرامج إلى نتائج
وكان النجاح المحرز في هذه القطاعات حاسماً في تحسين أثر الصندوق على . والمساواة بين الجنسين

 .بنية اإلنمائية العالميةسبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة وضمان أهمية الصندوق في ال

واستناداً إلى نظام ضمان الجودة في الصندوق، يجري رصد المؤشرات الرئيسية إلجراء تقدير مبكر  - 34
ففي هذا النظام، يخضع كل . لمشروعاتعلى االمجلس التنفيذي عند موافقة لمدى جودة المشروعات 

تعراض مستقل، ويمنحه الخبراء برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية وكل مشروع جديد الس
اإلنجاز، مما يمكِّن من عند وباإلضافة إلى ذلك، تقاس البرامج والمشروعات القطرية . المستقلون درجة

إجراء استعراض فعال للنتائج المحرزة والدروس المستفادة من أجل تصميم البرامج والمشروعات في 
يق إطار قياس النتائج في الصندوق، ويبلَّغ عنها وتقاس نتائج الخطة متوسطة األجل عن طر. المستقبل

 .نتائج وأثر عمليات الصندوقعن في التقرير السنوي 

، وخلص إلى االستنتاجات 2006ولتقديم نظرة تاريخية، استعرض مكتب التقييم هذه التدابير في عام  - 35
 في المائة من 72اإلنجاز مرضية بصورة هامشية أو أفضل في عند كانت فعالية المشروعات : التالية

 في المائة من 37 على الفقر الريفي إال في رصد أثر مرض، ولم ي4المشروعات المشمولة بالدراسة
وبحلول عام . اإلنجازعند  في المائة فقط من المشروعات قابلة لالستدامة 40المشروعات، وثبت أن 

ويرحب الصندوق . لحوظة، سجلت تحسينات م)واحدة من سنوات خط األساس المبينة أعاله (2007
 التي تتسم بطموح بالغ، وإن كانت تحدد مسارا للصندوق لكي يواصل 2012باألهداف المحددة لعام 

  .لسكان الريفيين الفقراءاالنهوض الحقيقي بسبل معيشة 

                                                      
 ا���5وق 1( /�% ا��&c9 ا���T�Jي bRل ا���Jة  4! ����1995-2001��e ا��0ا!�" :89 ا���Eو:�ت ا�� اId� �L� �H1= ا��  ��و

  ).EB 2007/92/R.7( 2006ا��� ا������ ا�0�Kي :( ���Ui وأ�h :��9�ت ا���5وق � �م . 2005ا�H�L��I� ?097ل 
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  2الجدول 

 أهداف ومؤشرات أداء المشروعات عند البداية

  :مؤشرات إطار قياس النتائج
  القطريةتحسين إدارة البرامج 

 2008الفعلية في 

   (%) 

 2012المستهدفة في 

   (%) 

   أو أفضل عند البداية4النسبة المئوية للبرامج القطرية المصنفة في الرتبة 
 )استناداً إلى بيانات ضمان الجودة أو بيانات المشروعات(

  

ضمان (ريفيين الفقراء المساهمة في زيادة الدخل، وتحسين األمن الغذائي، وتمكين النساء والرجال ال
 )الجودة

  100    90 

 90    96    )استقصاء الزبائن(االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 

خط األساس في (النسبة المئوية للمشروعات الجارية التي تحصل فعلياً على تمويل مشترك دولي 
2009( 

   61    65 

   )القروض والمنح(وعات تحسين تصميم المشر: مؤشرات إطار قياس النتائج

   : أو أفضل عند البداية4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة في الرتبة 

 90    93    )بيانات نظام ضمان الجودة(الفعالية 

عن طريق األصول المادية والمالية، أو األمن الغذائي، أو (أثر الفقر الريفي على المجموعة المستهدفة 
 ) بيانات نظام ضمان الجودة) (مثالالتمكين، على سبيل ال

   91    90 

 90    81    )بيانات نظام ضمان الجودة(استدامة الفوائد 

 90    86    )بيانات نظام ضمان الجودة(أو توسيع النطاق /أو التعلم و/االبتكار و

   تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ: مؤشرات إطار قياس النتائج

 14    20     من اعتماد المشروع إلى الصرف األول)باألشهر(متوسط المدة 

مؤشر (النسبة المئوية للمشروعات المعرضة للمشكالت التي اتُّخذت فيها إجراءات تصحيحية ضخمة 
 75    69     )االستباقية

التقرير السنوي ( درجات أو أفضل 4النسبة المئوية للمشروعات التي حصل فيها أداء الصندوق على 
 )2009 ()عمليات الصندوقوأثر   نتائجعن

   64    75 

 15    19    )نظام إدارة حافظة المشروعات(النسبة المئوية للمشروعات المعرضة للمشاكل في الحافظة الحالية 

 20    22    )نظام إدارة حافظة المشروعات(النسبة المئوية لتجاوز المدد المحددة للمشروعات الحالية 

نظام إدارة حافظة ) (المشروعات الخاضعة لإلشراف المباشر(جهيز طلبات السحب متوسط عدد أيام ت
 39    43     )2010حزيران / يونيو30 – 2009تموز /يوليو) (المشروعات

   مؤشر تقرير هيئة المشاورات

 1:1.5 غير متاحة ي تمويل الصندوق إلى إجمالي التمويل المشترك على الصعيدين الدولي والداخل–نسبة التمويل المشترك 

 2012-2010 إدارة المعرفة وحوار السياسات للفترة نواتج – تاسعاً

 الصندوق ذخيرة في مجال ،عاماً من تصميم المشروعات ومن خبرات التنفيذوثالثون ثالثة أكسبت  - 36
ة، التنمية من التجارب والخبرات والمعارف والدروس بشأن ما ينجح في مجال التنمية الزراعية والريفي

ويمثل هذا مورداً ال يقدر بثمن يعتمد عليه الصندوق في استحداث مساعدات تحقق قيمة مضافة ألصحاب 
وال يقتصر تقاسم هذه المعرفة على كونه أداة فعالة لتوسيع نطاق نجاحات الصندوق، . الحيازات الصغيرة

وسوف يرسي . إمكاناتهاالتنمية وبنواتج بل إنه يضع أيضا عبئا على الصندوق لتشكيل إدراك عالمي 
ه وتنسيق ي من أجل توج2010الصندوق استراتيجيتين جديدتين الستقطاب التأييد واالتصاالت في عام 

ومما يحقق أيضا بناء . السياساتحوار الوحدات المشاركة في الحوار الدائر حول استقطاب التأييد و
على الفرص الهامة للتأثير على السياسات قدرات الصندوق بلوغُه أهدافه التشغيلية وقدرته على التعرف 

ومن العناصر الحاسمة لتنمية معارف الصندوق، برنامج المنح الخاص . على الصعيدين الوطني والعالمي
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إلى تعزيز المنتجات المعرفية وإتاحتها " المعرفة"به، ومن المنتظر أن تؤدي منحة ضخمة من أجل 
 .للجميع

التوسع إلى أقصى مدى في ) 1: (ل، سيقوم الصندوق بما يليوفي خالل فترة الخطة متوسطة األج - 37
استخدام المعلومات الميدانية، واستيعاب المعارف المتعلقة بالتطورات الراهنة، واالستفادة من زيادة تقاسم 
الخبرات المكتسبة في الميدان ومن المشروعات وفي مجال السياسات عن طريق عقد حلقات عمل 

والمشاركة في برامج الجهات المانحة األخرى، وإصدار المطبوعات، ميدانية ت ودورات تدريبية وزيارا
تعزيز المجموعات القائمة بالممارسة ) 2(؛  على شبكة اإلنترنتلصندوقاوتقديم الخبرات على موقع 

،  التمايز بين الجنسينوالمجموعات المواضيعية مع تصنيفها وفقا لتصنيفات المجموعات القائمة مثل
إشراك مراجعين خارجيين لمشروعات ) 3(ل الريفي، والثروة الحيوانية، وإدارة الموارد الطبيعية؛ والتموي

االستمرار في توزيع ) 4(الجودة؛ تعزيز الصندوق للنهل من المعارف الخارجية في إطار عملية 
دوق؛ توسيع نطاق االبتكارات الناجحة لمشروعات الصن) 5(مطبوعات ومواد الصندوق على الشركاء؛ 

االشتراك مع المؤسسات األخرى في أنشطة ) 5(التشجيع على تقاسم المعارف بين بلدان الجنوب؛ ) 6(
 .إدارة المعرفة

 في المائة من مخصصاتها المالية في 10ومع مساهمة معظم بلدان العجز الغذائي الصافي بأقل من  - 38
 على الصعيد القطري لسياساتحوار االقطاع الزراعي، يكون العمل الذي يؤديه الصندوق في مجال 

ثر المنشود في مجالي األمن الغذائي حاسما في تهيئة البيئة المواتية والظروف الضرورية إلحداث األ
غرات ، يركز الصندوق على مزاياه النسبية لسد الثلدى تقديم خدمات حوار السياساتو. والتنمية الريفية

ل المتصلة بالمشاركة الفعلية للقطاع الزراعي ألصحاب ، وال سيما في المسائالخطيرة في حوار السياسات
الحيازات الصغيرة الذي يتسم بأهمية حاسمة لتقديم استجابة شاملة ومستدامة للتحدي الذي يطرحه األمن 

 .الغذائي

مكتب كبير استراتيجيي ، سيتولى حوار السياساتولتطوير قيادة الصندوق في مجالي المعرفة و - 39
 توجيه ورصد مشاركة الصندوق في القضايا 2010الثاني كانون / يناير1أنشئ في الجديد الذي  التنمية

الناشئة في القطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر الريفي، فضال عن توجيه 
 وإدارة المعرفة والبرمجة، بما في ذلك التشجيع على حوار السياساتستراتيجية في االالصندوق مساهمة 

وسوف يعكف مكتب كبير .  التنمية الزراعية والريفية في أنماط التمويل المناخي الناشئةإدراج
 بشأن التنمية الريفية الحوار العالمياستراتيجيي التنمية على تعزيز قدرة الصندوق التحليلية والقيادية في 

 .والنهوض بأحوال أصحاب الحيازات الصغيرة

مكتب كبير استراتيجيي التنمية قيمة مضافة لممارسات العمل وفي فترة الخطة متوسطة األجل، سيحقق  - 40
التشغيلية في الصندوق عن طريق البحث والتحليل بشأن القضايا الرئيسية المتصلة بالتنمية الزراعية 
والريفية بغية تعزيز قدرة الصندوق التحليلية على المشاركة بمزيد من الكمال في النقاش السياساتي 

لمكتب على صوغ الخطط االستراتيجية الرئيسية للصندوق مثل اإلطار االستراتيجي، وسيشرف ا. العالمي
، والسياسات الكلية األخرى، وسيساهم في صوغها حسب االقتضاء، الصندوق متوسطة األجلوخطة 

بحيث تستقي برامج الصندوق ومشروعاته المعلومات من أحدث األفكار المتعلقة بمجاالت تركيز 
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ل تعزيز الشراكات واالشتراك في النقاشات السياساتية العالمية، يستهدف مكتب كبير ومن خال. الصندوق
، وإلى المساهمة في مقابل ذلك  الريفياستراتيجيي التنمية مواكبة األفكار الحالية المتعلقة بالحد من الفقر

وبرامج الصندوق في العمليات الرئيسية مثل برامج الفرص االستراتيجية القطرية، ونظام ضمان الجودة 
 2011ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق مكتب كبير استراتيجيي التنمية في عام . ومشروعاته األخرى

انظر (ليضم شعبة للبحوث ووحدة إحصائية تتكون من رئيس للوحدة وخبير إحصائي ومساعد إحصائي 
 ).36اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، الملحق، الصفحة 

وسوف . لمتمثل في استقطاب التأييد للسياسات المؤسسية دورا محوريا لعمل الصندوقويشكل الدور ا - 41
 التي –يعمل مكتب كبير استراتيجيي التنمية على ضمان تمتع أعمال الصندوق المتعلقة باستقطاب التأييد 

قليمي تؤديها اإلدارة العليا، وشعبة االتصاالت، والموظفون اآلخرون على كل من الصعيد العالمي واإل
طار وكما هو محدد في اإل.  بأساس تحليلي سليم، واستفادتها من أكثر األفكار الحالية تطورا–والوطني 

، سيتحمل مكتب كبير استراتيجيي التنمية المسؤولية عن إصدار المنطقي للخطة متوسطة األجل
دارة المعرفة وأنشطة المطبوعات الرئيسية للصندوق، ويدعم أعمال االقتصاديين اإلقليميين، ويؤازر إ

 .االبتكار في الصندوق

 2012-2010االتصاالت للفترة نواتج  – عاشراً

يقر الصندوق بأن اتصاالته الخارجية والداخلية تستطيع أن تنهض بقدرته على االضطالع بمهمته بمزيد  - 42
د فعالية الصندوق، ويمكن لالتصاالت الذكية أن تزي. من النجاح وبلوغ أهدافه التشغيلية بمزيد من الفعالية

وتؤكد سمته كرائد للقضاء على الفقر الريفي، وتشكل أثر الصندوق كداعية لزيادة االستثمار في التنمية 
الزراعية وسمعتَه كمنظمة تقودها النتائج وتركز بثبات على المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة 

شفافية بقدرة الصندوق على أداء البرامج ويؤدي التعريف ب. والمنتجين الريفيين الفقراء اآلخرين
والمشروعات والنتائج المحرزة من خالل برنامج عمله إلى بث الثقة في أصحاب المصلحة فيه، بما في 

ويتسم النهج الذي . ذلك المستفيدون المستهدفون، وزيادة فرصه في النجاح في تجديد موارده وتعبئتها
 باالستباقية في سعيه إلى ضمان –لية والخارجية على حد سواء  الداخ–يتبعه الصندوق تجاه االتصاالت 

وضوح اتصاالت الصندوق واستهدافها وتنظيمها وتنسيقها وتكييف نطاقها بما يتفق ومؤسسة في حجم 
 .الصندوق وانتشاره

القطري، يكون ضمان االتصال القوي حضوره وفيما يتعلق باتصاالت الصندوق الداخلية، ومع اتساع  - 43
قر الرئيسي والميدان أمرا حاسما لتعميق الشعور بملكية جدول أعمال الصندوق، وتيسير تقاسم بين الم

الدروس المستفادة والمعارف في كافة أرجاء المنظمة، وضمان امتالك جميع موظفي الصندوق في جميع 
االتصاالت وأما عن .  وثقةل الصندوق بفعاليةئأنحاء العالم لما يحتاجون إليه من أدوات لتبليغ رسا

الخارجية، فإن اتباع نهج دينامي ومستدام ومنهجي ومبتكر هو وحده القادر على تمكين الصندوق من 
الملحق، (طة متوسطة األجل وفي اإلطار المنطقي للخ. توسيع نطاق األثر الناجم عن اتصاالته

الخاصة " عالمة الجودة"، يعدد الصندوق الجهود المتعلقة باالتصاالت الخارجية التي ستبني )38 الصفحة
 :بالصندوق، وذلك بالتركيز على ما يلي
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  أثر أعمال الصندوق في البلدان التي يعمل بها؛  )أ (
أنشطة االتصاالت الهادفة إلى المساهمة في إشراك الصندوق في األنشطة العالمية واإلقليمية   )ب (

 وضمان إسماع رسائل الصندوق بأعلى صوت ممكن؛

ى مثل تقرير الفقر الريفي، وسالسل جديدة من الوثائق بدء نشر مطبوعات رفيعة المستو  )ج (
العرضية التي تساهم مساهمة جوهرية في النقاش الدائر حول الموضوعات المتصلة باألمن 

 .الغذائي والتنمية الزراعية والفقر الريفي

جهوده وفي حين أن الصندوق يتمتع بسمعة طيبة وطدها في السنوات األخيرة تنفيذ برنامجه اإلصالحي و - 44
المتواصلة لتحسين فعاليته اإلنمائية وزيادة كفاءته، بما في ذلك تحمل اإلشراف على مشروعاته، فإن 

الحضور ومع نمو . الصندوق يضع االتصاالت على رأس عملياته خالل فترة الخطة متوسطة األجل
نفسه من المجادالت الميداني للصندوق وكثرة تسليط الضوء عليه، سيتعذر أكثر على الصندوق أن يحمي 
ومن شأن تعزيز . واالتهامات التي عانت منها المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى

إمكانات االتصاالت لسرعة معالجة األحداث الملحة، كالكوارث الطبيعية مثالً التي قد تؤثر على الفئات 
 .در الصندوق كمؤسسة ملتزمة باإلفصاح والشفافيةالتي يستهدفها الصندوق، أن تساعد على اإلعالء من ق

تنفيذ ) 1: (، سيتناول الصندوق هذه األهداف عن طريق ما يليفي خالل فترة الخطة متوسطة األجلو - 45
استحداث حزمة أدوات في مجال االتصاالت ) 2(التدريب على االتصاالت في كافة أرجاء الصندوق؛ 

تكثيف ) 3( وتوجيه عملية التصدي للمخاطر واألزمات؛ لمساندة استراتيجية االتصاالت المؤسسية
 .االتصاالت اإلقليمية عن طريق عقد شراكات عبر شُعبه ودوائره

 2012-2010تعبئة الموارد للفترة نواتج  – حادي عشر

ومن ثم فإن الجهود . يشكل تدبير متطلبات التمويل لتحقيق األمن الغذائي الشامل والمستدام مهمة عسيرة - 46
وتستفيد هذه الجهود من قدرة الصندوق على حشد . ة إلى تعبئة موارد الصندوق متعددة الجوانبالرامي

الموارد للنهوض بأحوال أصحاب الحيازات الصغيرة باإلضافة إلى عمليات التجديد الدوري التي تحدد 
 تكميلية كما أن الصندوق يتلقى أمواال. التمويل األساسي لمشروعات القروض والمنح كل ثالث سنوات

ويعمل الصندوق ). بما في ذلك المؤسسات(من الحكومات والكيانات المتعددة األطراف والقطاع الخاص 
وهو . كجهة تجمع هذه الموارد وتحشد موارد إضافية لتحقيق أهداف األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي

الخاص والمؤسسات لتحديد موارد يعمل مع العديد من المصادر الثنائية واإلقليمية والمنتمية إلى القطاع 
 .التمويل المشترك والتكميلي

وفي حين أن الصندوق قد اختتم مؤخرا بنجاح مفاوضاته المتعلقة بالتجديد الثامن لموارده، فإنه يتطلع إلى  - 47
دورة التجديد التاسع لموارده التي من المتوقع أن تبدأ باستعراض منتصف المدة للتجديد الثامن وأن تختتم 

وكما هو مبين في اإلطار المنطقي للخطة .  2012 فترة الخطة متوسطة األجل، أي بحلول عام خالل
، ستناقَش استراتيجية تعبئة الموارد الخاصة بالصندوق مع المجلس )39الملحق، الصفحة (متوسطة األجل 

دوق في عام ، بهدف بدء مفاوضات التجديد التاسع لموارد الصن2010كانون األول /التنفيذي في ديسمبر
2011. 
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وفي أثناء المفاوضات المتعلقة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، اعتمد الصندوق هدفا طموحا للتوسع في  - 48
ويعكف الصندوق على البحث عن آليات جديدة لتعبئة موارد إضافية، وال . التمويل المشترك للمشروعات

ق الدعم آلليات التمويل العالمية القائمة وسيقدم الصندو. سيما لدعم قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة
والناشئة، وذلك مثالً عن طريق اإلشراف على البرامج والمشروعات الممولة من البرنامج العالمي 

ومن أجل التصدي للتحدي الذي يطرحه هدفه الخاص . للزراعة واألمن الغذائي في توغو وسيراليون
 مليار 1.5يل المشترك مع البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ بالتمويل المشترك، وقّع الصندوق إطارا للتمو

وفي خالل فترة الخطة متوسطة األجل، ستوفر وظيفةُ تعبئة الموارد في . 2010دوالر أمريكي في عام 
الصندوق المزيد من آليات التمويل المشترك من أجل وصول القطاع الزراعي ألصحاب الحيازات 

 .، ويشمل ذلك بحث إمكانية االقتراض بشروط ميسرة من دوله األعضاءالصغيرة إلى المزيد من الموارد

 ومكتب االتصال في أمريكا الشمالية 2010 المنشأ في عام العربية الخليجوقد بدأ مكتب العالقات مع دول  - 49
تنفيذ برامج انتشار مهمة لتعزيز العالقات والحصول على مساندة الدول األعضاء من المنطقة الخاصة 

أنشطة تهدف العربية الخليج ففي منطقة الخليج العربي، سيبدأ مكتب العالقات مع دول . المكتبينبكل من 
إلى إقامة شراكة أساسية أعمق في المنطقة، وسيزيد التعاون والتمويل المشترك مع المؤسسات الثنائية 

 الخليجت مع دول وباإلضافة إلى ذلك، سيعاد نقل مقر مكتب العالقا. والمتعددة األطراف في المنطقة
 في خالل فترة الخطة متوسطة األجل إلى منطقة الخليج لزيادة كفاءته وفعاليته في مجال العربية

 .االنتشار

 2012-2010التخطيط االستراتيجي والميزنة للفترة نواتج  – ثاني عشر

ن يكون مجهزا لكي يتمكن الصندوق من تحقيق أهدافه االستراتيجية ومخرجاته التشغيلية، يتعين عليه أ - 50
ومن الضروري التوفيق بين الميزانية . تجهيزا كامال وأن تتاح له خدمات المساندة والموارد الكافية

من جهة وحجم العمل ومتطلباته التشغيلية من الجهة األخرى، إذا كان البشرية اإلدارية والموارد 
تي قد تنشأ عن نقص الموارد الصندوق يريد أن يضمن تحقيق آثار إنمائية ناجحة ويخفف المخاطر ال

 .المخصصة لألنشطة

وخطة لقوة متعدد السنوات ويتطلب بلوغ أهداف الصندوق وجود النظام القوي لميزنة إدارية مستمرة  - 51
وتتمثل القضية . العمل من أجل تصميم الموارد المالية والبشرية مباشرة بما يتفق واالحتياجات التشغيلية

الستراتيجية في ضمان حصول برنامج العمل وحافظة المشروعات السريعي الكبرى التي تواجه الميزنة ا
التوسع على االهتمام الكافي من الخبراء، بطرق منها توفير العدد الكافي من الموارد من الموظفين 

ومن المتوقع أن تنمو هذه . والخبراء االستشاريين، والزيارات الميدانية، وموارد تنمية القدرات
 الموارد بحيث تكفل اإلشراف االئتماني والتقني على كل من تصميم أعمال الصندوق االحتياجات من

وفي الوقت نفسه، ينفذ الصندوق استعراضا الستخدامه ميزانيته من أجل . واإلشراف عليها في الميدان
 .التكاليف وخفضها حيثما تم التعرف على فرصة للقيام بذلكاستيعاب 

 التي تستغرق ثالث سنوات أهمية بالغة في ربط التخطيط العام للموارد وللخطة متوسطة األجل المستمرة - 52
ومن شأن استخدام نهج صفري . بأهداف الصندوق االستراتيجية المتعلقة باألمن الغذائي والتنمية الزراعية
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 والكفاءات ،لتقدير اعتمادات الميزانية أن يساعد الصندوق على التعرف بدقة على وفورات الحجم
وباإلضافة إلى . ، وعلى تقليص الميزانية اإلدارية لمواءمة الموارد بدقة مع أهدافه الرئيسيةوالتوفير

 وخطة استراتيجية لقوة العمل، 2011لعام الخطة متوسطة األجل، يعد الصندوق مقترح الميزانية اإلدارية 
وسوف تربط . أهدافهوستوجه هذه األدوات معاً الموارد المالية والبشرية بحيث يتسنى للصندوق تحقيق 

هذه األدوات إدارة الموارد بالتخطيط المتواصل للفعالية والكفاءة، ليضاف هذا إلى إصالح الموارد 
 .2010البشرية الذي نفذه الصندوق في عام 

 2012-2010 إدارة الموارد البشرية للفترة نواتج – ثالث عشر

دوق بالتعاون مع نظراء قُطريين  وهم يحرزون نتائج الصن–يشكل موظفو الصندوق أهم أصوله  - 53
، أنشأ الصندوق سجال لقوة عمله السابقة والحالية، وأجرى حصرا لألنماط 2010وفي عام . ودوليين

ن من إجراء تقدير لمدى مالءمتها وإنتاجيتها وحوافزها ونتائج بات التعاقدية ومدتها للتمكالعديدة من الترتي
 بالتركيز على التوسع في -ومع مراعاة النموذج التشغيلي الجديد . أدائها والتكاليف التي تتكبدها المنظمة

 تخضع إدارة الموارد البشرية في الصندوق إلصالحات –القطري للصندوق وتنفيذ المشروعات الحضور 
سوف تبسط وتعزز استخدام الموارد ) 41اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، الملحق، الصفحة (

فر إطارا متسقا لتعيين الموظفين وتوزيعهم واستبقائهم وتنمية قدراتهم، وسوف البشرية للصندوق، وتو
تولد بالتالي عائدات أكبر من االستثمارات التي يجريها الصندوق في الموارد البشرية في كل من المقر 

 .الرئيسي للصندوق ومكاتبه القطرية

الح الموارد البشرية وإدارتها وتربط الخطة متوسطة األجل أيضا جهود الصندوق الرامية إلى إص - 54
المستهدفة التي تركز على توليد التنوع والعدالة، فضال عن منح المؤسسة الخبرات النواتج بمؤشرات 

المناسبة والتجارب الميدانية الضرورية لضمان استفادة المجموعة المستهدفة من الصندوق من مستويات 
 .لتكنولوجيا الحديثةاالمتياز في مجاالت المهارات والكفاءات ونقل ا

 اإلدارة الماليةنواتج  – رابع عشر

بما أن الصندوق مؤسسة مالية، فإنه يحشد ويتلقى ويبرمج ويوجه الموارد المالية عن طريق ما يقدمه من  - 55
ويستثمر الصندوق . االستراتيجية والتشغيليةنواتجه برامج ومشروعات القروض والمنح بغية تحقيق 

ولكي . شغيليةد الدخل، وصار هذا مصدرا إضافيا كبيرا لتوفير الموارد ألهدافه التالسيولة الفائضة لتولي
 والخدمات المالية من إدارة األموال المعهود بها إلى الصندوق من دوله األعضاء، تتمكن شعبة المراقب

ذلك فإنها تؤدي وظائف وعمليات وسجالت وحسابات رقابية لجميع التحركات المالية وترفع تقريرا عن 
 .إلى األعضاء في الصندوق والجهات المانحة من خالل تقارير علنية وقوائم مالية مراجعة

بأهمية ما يبذله الصندوق من جهود لتعزيز إدارته المالية ) 43الملحق، الصفحة (ويقر اإلطار المنطقي  - 56
اء أطر داعمة  والخدمات المالية في بنوة على ذلك، تساهم شعبة المراقبوعال. ووظائفه االئتمانية

لعمليات الصندوق الميدانية عن طريق تنويع شروط اإلقراض التي يفرضها الصندوق، واستحداث 
منتجات مالية مناسبة على نحو أفضل الحتياجات الزبائن المتنوعين، وإصدار أدلة وأدوات محدثة تركز 
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حث عن هياكل مالية ومحاسبية كما أنها تب. على القدرات المالية والمحاسبية لدوله األعضاء المقترضة
 .جديدة الجتذاب تمويل إضافي من أجل برنامج عملها، بما في ذلك االقتراض من دوله األعضاء

ويتعرض الصندوق لمزيد من المخاطر المالية األكثر خطورة من جراء تزايد التقلبات في البيئة المالية  - 57
حضوره يذ المشروعات، والتوسع في الخارجية، واضطالع الصندوق بدور إشرافي مباشر على تنف

وهكذا، يتخذ الصندوق عددا من الخطوات لتحديث . الميداني، وازدياد الحاجة إلى حشد التمويل الخارجي
ولتوجيه هذه التحسينات، بدأ الصندوق استعراضا خارجيا . وبناء قدرة على اإلدارة المالية متزايدة القوة

، وانعكاسا ألفضل ممارسات اإلدارة المالية، يجري الصندوق للمرة وباإلضافة إلى ذلك. لعملياته المالية
األولى توكيداً من إدارة الصندوق لفعالية ضوابطه الداخلية المفروضة على رفع التقارير المالية، مع 

 .التصديق على ذلك من خالل المراجعة الخارجية

 حاليا استبدال وتحديث تطبيقات إذ يجري. ويقوم الصندوق بالفعل بتنفيذ إصالحات وتغييرات مهمة - 58
. تكنولوجيا المعلومات التي تدعم العمليات المالية، بما فيها نظام القروض والمنح وبرنامج اإلدارة المالية

وسوف يجري توسيع نطاق وظائفها لتيسير المساهمات والمشاورات الالمركزية والخارجية، وستجري 
 .دى حاليا بطريقة يدويةأتمتة العديد من المهام والضوابط التي تؤ

 2012-2010الخزانة للفترة نواتج  – خامس عشر

لما كان الصندوق قد عزز برنامج عمله، فقد ترتب على ذلك ظهور احتياج لرفع مستوى اإلدارة المالية  - 59
وسوف تدار موارد الصندوق . حتى تواكب هذا النمو وتجدد التركيز على إدارة موارده النقدية بكفاءة

ويستعرض الصندوق سياساته . بما يحفظ األصل، مع محاولة توليد عائد إيجابي في الوقت نفسهالسائلة 
 موارده ولالنتقال إلى نموذج أصول أكثر دينامية إلدارة أصوله االستثمار والسيولة لتعزيز إدارةالمتعلقة ب
 .وخصومه

ة لتيسير حملة تعبئة الموارد التي وفي النهاية، تعمل وظائف اإلدارة المالية وتعبئة الموارد معاً بسالس - 60
 .يجريها الصندوق بدءاً من مفاوضات التجديد وانتهاء بهيكلة وإدارة وخدمة األموال المحشودة

 2011-2010تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفترة نواتج  – سادس عشر

واصل الصندوق ، سي)44اإلطار المنطقي، الملحق، الصفحة (في خالل فترة الخطة متوسطة األجل  - 61
تحسين بنيته األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل ضمان إتاحة نظم التطبيقات 

وتحقيقا لهذه الغاية، سيستمر . المؤسسية وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دون انقطاع
 من الكوارث، وسينقل تطبيقات االنتعاشواستعادة المعلومات في حال الكوارث الصندوق في تنفيذ حلول 

كالمركز الدولي للحاسوب التابع لألمم (األعمال ذات األهمية الحاسمة إلى مراكز خدمات األعمال 
يتم بها تجنب األخطاء إلتاحة الفرصة ويتمثل الهدف األساسي في توفير نظم واتصاالت ). المتحدة

 .نيمواصلة العمل دون اضطراب في حال وقوع عطل تقللصندوق ل
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ويتخذ الصندوق أيضا إجراءات لضمان وصول موظفي المكاتب القطرية وموظفي المقر الرئيسي على  - 62
وبعد ضمان الوصول وسهولة االستخدام، سيؤمن الصندوق تجهيز . حد سواء إلى هذه النظم والخدمات

سوف يجهز أيضا و. الموظفين القُطريين فعليا بالمعارف الضرورية للمشاركة بفعالية في عمليات المنظمة
المستخدمون في المقر الرئيسي للمشاركة بفعالية في عمليات المكتب القطري باالستعانة بتكنولوجيا 

ويتمثل الهدف األساسي في هذا المجال في توفير منصة حاسوبية مأمونة تعتمد . المعلومات واالتصاالت
 . وأصحاب المصلحة اآلخرين في الميدانعلى اإلنترنت وتربط المقر الرئيسي بفعالية بالمكاتب القطرية

وبالتوازي مع ضمان الوصول إلى منصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإتاحتها وسهولة  - 63
استخدامها، سيستمر الصندوق في تنفيذ نظم جديدة أو محسنة من التطبيقات لمساندة أولويات األعمال 

منصات جديدة، من بينها منصة تفاعلية قائمة على وسيجري تنفيذ . المؤسسية وتبسيط العمليات اإلدارية
وسيتم تحديث منصة .  من أجل ممثلي الدول األعضاء، ومنصة إلدارة العالقات المؤسسيةاإلنترنتشبكة 

PeopleSoft  وسيتم توفير منصة محسنة لالتصاالت . وإدماجها في عمليات القروض والمنحالمالية
ات واالتصاالت، فضال عن تقديم الدعم في مجال تكنولوجيا والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلوم

وباإلضافة إلى ذلك، سيتاح للمدراء والموظفين عدد . المعلومات واالتصاالت لشبكات المعرفة اإلقليمية
لتحليل المعلومات، وسوف ) تطبيقات صغيرة على الحواسيب المكتبية(المؤسسية " لوحات المعلومات"من 

اء والموظفين، وسوف تطور تطبيقات جديدة لتحسين كفاءة العمليات اإلدارية مثل تتبع يتاح اإلبالغ للمدر
 .، وإدارة السجالت اإللكترونيةالمراسالت وتسلسل العمل في إنتاج الوثائق

 2012-2010الخدمات اإلدارية للفترة نواتج  – سابع عشر

دارية في الصندوق تحسين كفاءة في خالل فترة الخطة متوسطة األجل، ستواصل شعبة الخدمات اإل - 64
 مكتبا قطريا للصندوق 40ومن أجل إنشاء الـ. القطريالحضور اإلدارة في المقر وإرساء التوسع في 

، ، تضع شعبة الخدمات اإلدارية إطارا إداريا للموظفين العاملين في المكاتب القطرية2011بحلول عام 
يفة، واتفاقيات البلدان المضيفة باالشتراك مع مكتب  الوكاالت المضيشمل التفاوض على اتفاقيات خدمات

 .المستشار العام، والحصانات الدبلوماسية، ومرافق موظفي المكاتب القطرية للصندوق

والتماساً لخدمة أهداف الصندوق األوسع نطاقاً عن طريق االمتياز في بناء الخدمات، تبحث شعبة  - 65
ستعانة بالمصادر الخارجية، واستحداث خدمات مشتركة الخدمات اإلدارية الفرص المتاحة من خالل اال

والشعبة بصدد إعداد . مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها، وتوحيد معايير أنشطة المساندة
استراتيجية مؤسسية لألمن والسالمة من أجل المقر الرئيسي والمكاتب القطرية؛ واالنتقال إلى وثائق 

عاون مع الحكومة المضيفة بإيطاليا؛ وتحليل إمكانية االستعانة بمصادر خارجية في ما الهوية المأتمتة بالت
يتعلق بمطالبات التأمين؛ واستعراض تسلسل األعمال وجوانب الكفاءة في إدارة السجالت؛ وتحديث 
 السياسات واإلجراءات اإلدارية بتطبيق األتمتة، حيثما أمكن، لتحسين وصول المستخدمين إلى النظام

ومن أجل االستفادة من وفورات الحجم، يقوم الصندوق، من خالل شعبة الخدمات اإلدارية، . والبحث فيه
بما في ذلك  (بتعزيز تعاونه مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها في مجاالت التوريد

ولتوفير . يداع المالية، والسفر، والنسخ االحتياطي للبيانات، وخدمات اإل)تجربة وحدة مشتركة للتوريد
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بيئة عمل مثلى لموظفي الصندوق، ترصد الشعبة استهالك الطاقة وأثر الكربون، واستهالك األوراق، 
 .وشروط الحفاظ على شهادة المبنى المراعي للبيئة

 2012-2010 للفترة  الرئاسيةتاالهيئنواتج  – ثامن عشر

بعمل مكتب سكرتير الصندوق في ) 46الصفحة الملحق، (ينوه اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  - 66
عن طريق تشجيع عالقات فعالة بين الصندوق ودوله للصندوق،   الرئاسيةتاالهيئمجال تيسير إجراءات 

األعضاء، وتوفير الدعم للعالقات الدبلوماسية، كما يليق بطبيعة الصندوق كمؤسسة مالية دولية ووكالة 
هكذا، تساهم عمليات مكتب سكرتير الصندوق فيما يقوم به  و.متخصصة من وكاالت األمم المتحدة

مناسب، لقرارات المالئمة في الوقت الفي وضع التخاذ ا  الرئاسيةتاالهيئأن الصندوق من أجل ضمان 
وباإلضافة إلى ذلك، يكفل مكتب .  األعضاء في الصندوق والمحافظة عليهاتدعيم العالقات مع الدوللو

المراسم  وخدمات ،الفوريةالتحرير، والترجمة التحريرية، والترجمة خدمات بتوفيره سكرتير الصندوق 
مع ممثلي الدول األعضاء كفؤة لصندوق واتصاالته المعروضة على الهيئات الرئاسية لوثائق أن ال

 .لجميعلواضحة ومتاحة و

 جودة ضمان توفير خدمات ذاتوفي خالل فترة الخطة متوسطة األجل، واصل مكتب سكرتير الصندوق  - 67
 تاالهيئبالنظر إلى تضخم برنامج العمل، وبالتالي تزايد عدد اجتماعات عالية للهيئات الرئاسية، وال سيما 

 . والوثائق المعروضة عليهاالرئاسية

والوحدات   الرئاسيةتاالهيئأما مكتب المستشار العام، فيحافظ على مصالح الصندوق ويساهم في عمل  - 68
هداف االستراتيجية للصندوق عن طريق تعزيز سيادة القانون في جميع التشغيلية للصندوق لتحقيق األ

وفي . عمليات الصندوق، ومن خالل الترويج ألدوات وخدمات قانونية جديدة تستجيب الحتياجات المنظمة
سياق الظروف الدينامية التي تؤثر على العمل اليومي للصندوق، يتحمل مكتب المستشار العام المسؤولية 

 .التزام الصندوق بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وال سيما في إدارته للموارد البشريةعن ضمان 

وتساعد أنشطة مكتب المستشار العام على ضمان امتثال جميع عمليات الصندوق التفاقية إنشاء الصندوق  - 69
ة إلى ذلك، وباإلضاف. األخرى ذات الصلةالقانونية والنظام الداخلي للهيئات الرئاسية وااللتزامات 

القطري للصندوق وفي شراكاته، يقترح مكتب المستشار الحضور وبخاصة في ما يتعلق بالتوسع في 
وهذا العمل ييسر أيضا تعبئة الموارد، والموافقات على البرامج . العام أطرا وصكوكا قانونية جديدة

 . والمشروعات، وقدرة الصندوق على االستجابة لألحداث العالمية

 ونتائج الخطة متوسطة األجلنواتج تحقيق وقياس  – تاسع عشر

 المطبق في جميع تربط الخطة متوسطة األجل النتائج المستهدفة للصندوق بإطار نتائج اإلدارة المؤسسية - 70
 هيكل نتائج اإلدارة المؤسسية الذي يركز على برنامج العمل الميداني 3ويبين الجدول . أرجاء المنظمة

ويتواءم إطار نتائج . 9-4، وعمليات دعم البرامج في إطار النتائج 3-1ج للصندوق في إطار النتائ
اإلدارة المؤسسية للصندوق مع أفضل ممارسة دولية في إدارة التنمية، وهي تركز على بلوغ األهداف 
اإلنمائية لأللفية وتتضمن األهداف التي اتفق عليها المنتدى الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة في 



  EB 2010/100/R.30  

22 

ويأخذ مكتب التقييم هذا اإلطار أيضا في . 2008 وتم تعزيزها في أكرا في عام 2005اريس في عام ب
 .الحسبان فيما يبذله من جهود لتنسيق قياس النتائج في اتساق مع إدارة الصندوق

 ، والرصد، والصندوق ينفذ نظاما يستند إلى النتائج لمراقبة الجودة وتخطيط األداء2006ومنذ عام  - 71
الشعب والدوائر، وذلك أيضا باالستناد إلى إطار نتائج اإلدارة المؤسسية، وقد مستويات دارة على واإل

وساعد هذا الشعب . واصل هذا النظام تأصيل ثقافة التوجه نحو تحقيق النتائج في أخالقيات عمل المنظمة
 على القطاع الزراعي على التركيز على األعمال األساسية للصندوق في تعزيز وتعميق أثره اإلنمائي

ألصحاب الحيازات الصغيرة مع التخفيف في الوقت نفسه من احتماالت سوء األداء على كافة 
وظلت خطط األداء تنظَّم وتدار انطالقا من إنجاز الخطة متوسطة األجل للصندوق، مما . المستويات

 .دود ذلك على الموظفين والشعبيمكِّن من االرتقاء باألداء إلى مستوى أعلى وأكثر إنتاجية مع وقوع مر

 3الجدول 

 إلى النتائج في الصندوقالمستندة مصفوفة النتائج والعمليات الخاصة بالميزنة 

 العملية المؤسسيةنتيجة اإلدارة  الناتج المجموعة

   التشغيليعلى الصعيد  

أطر وطنية فعالة للسياسات والتنسيق  1
والبرمجة والمؤسسات واالستثمار، 

 ض الحد من الفقر الريفيألغرا

   تحسين إدارة البرامج القطرية– 1النتيجة 
  )القروض والمنح( تحسين تصميم المشروعات – 2النتيجة 
  تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ– 3النتيجة 

وضع المشروع القطري 
 وتنفيذه

إطار داعم لتعبئة الموارد على الصعيد  2
العالمي وللسياسات الخاصة بذلك، 

 الحد من الفقر الريفيألغراض 

 تحسين المساهمات في حوار السياسات العالمية – 8النتيجة 
  ألغراض الحد من الفقر الريفي

  الفقر الريفي الحد من زيادة تعبئة الموارد ألغراض– 10النتيجة 

حوار السياسات الرفيع 
المستوى وتعبئة الموارد 

 والتواصل االستراتيجي

   الدعم المؤسسي 

لإلدارة والخدمات المؤسسية تتسم قاعدة  3
بالفعالية والكفاءة وتعمل في المقر وعلى 

 التشغيليةالمستوى القطري لتحقيق النتائج 

   تحسين إدارة الموارد المالية – 4النتيجة 
   تحسين إدارة الموارد البشرية– 5النتيجة 
   تحسين إدارة النتائج والمخاطر– 6النتيجة 
ة اإلدارية وإيجاد بيئة تمكينية للعمل  تحسين الكفاء– 7النتيجة 

 ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اإلدارة واإلصالح 
والتنظيم اإلداري على 

 المستوى المؤسسي

في الصندوق   الرئاسيةتاالهيئعمل  4
 بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة

 قاعدة تتسم بالفعالية والكفاءة لتسيير األعضاء لعمل – 9النتيجة 
  وقالصند

يير تسدعم أنشطة 
  لعمل الصندوقاألعضاء

 المتصلة بعمليات الصندوق األساسية التي 3-1ولتحديد التقدم الذي أحرزه الصندوق في إطار النتائج  - 72
تتعامل مباشرة مع أوساط أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية، نقح الصندوق إطار قياس 

ويميز هذا النهج الصندوق . 2012-2010خطة متوسطة األجل النتائج الخاص ببرنامج عمله لفترة ال
وتنسق الخطة متوسطة األجل . في كافة أرجاء المنظمة" تدير لتحقيق نتائج إنمائية"بوصفه مؤسسة تَعلُّم 

تدابير نجاحها مع الهيكل التعاقبي للمؤشرات الخاص بإطار قياس النتائج، وتتواءم هذه المؤشرات بدورها 
 .بالغ المستخدمة في المؤسسات المالية الدولية األخرىمع وسائل اإل

 األداء الميداني ويرتبط بنتائج اإلدارة المؤسسية التي تركز بدورها على  المنقحويقيس إطار قياس النتائج - 73
ومع اعتماد إطار قياس النتائج المنقح يكون . ما يحرزه الصندوق من تقدم في تطوير نفسه كمؤسسة فعالة

هز نفسه بمجموعة صغيرة من وسائل اتخاذ القرار والمساءلة، تشكل أساسا سليما للمساءلة الصندوق قد ج
 التي يتعين تحويلها إلى سلع وخدمات إنمائية –عن الموارد النادرة والثمينة المعهود بها إلى الصندوق 

 .عن طريق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
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 2012-2010لخطة متوسطة األجل االستجابة للمخاطر في فترة ا – عشرون

ويدير . طة األجل المخاطر التي تتعرض لها عمليات الصندوق على كافة المستوياتتحدد الخطة متوس - 74
الصندوق المخاطر مستخدماً موجز المخاطر المؤسسية الذي يحدد المخاطر المؤسسية في جميع المجاالت 

سية وسوف تقدم لجنة إدارة المخاطر المؤس. الوظيفية، ومرسياً عمليات المساءلة من أجل التتبع والتسجيل
 أشهر إلى ثالثةتقارير عن القضايا الرئيسية المسببة للمخاطر والحلول واألداء في التخفيف منها مرة كل 

واستمر تعزيز إدارة المخاطر . اإلدارة، ومرة واحدة سنويا إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي
د التقارير في أثناء محادثات األداء بتعيين جهات اتصال معنية بالمخاطر ُأسندت إليها أدوار في إعدا

 .الفصلية وتقديمها إلى لجنة إدارة المخاطر المؤسسية

ومع إيالء اهتمام خاص للمخاطر المالية في فترة الخطة متوسطة األجل، ينفذ الصندوق تصديقاً من خالل  - 75
بط الداخلية على مراجعة الحسابات متفقاً مع المقاييس المتبعة في هذا المجال على مدى مالءمة الضوا

ويقدم مكتب المراجعة واإلشراف ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية . رفع التقارير المالية
كما يساعد الصندوق على تحقيق أهدافه من . بهدف تحقيق قيمة مضافة لعمليات الصندوق وتحسينها

. المخاطر واإلشراف والتسييرخالل اتباع نهج منتظم ومنضبط في عمليات تقييم وتحسين فعالية إدارة 
ويستعرض المكتب أيضا الممارسات غير النظامية أو المزعومة ويحقق فيها، ويشمل ذلك سوء السلوك 
والتدليس والفساد من جانب موظفي الصندوق في ممارستهم ألنشطة الصندوق، وينشط في الترويج 

 .مليات الصندوقللجوانب األخالقية والمساءلة والجودة والتحسين المستمر في ع

ويلتزم مكتب المراجعة واإلشراف بتعزيز الفعالية التنظيمية بتوجيه جهوده نحو المجاالت التي يمكنه أن  - 76
وتستلزم الفعالية التنظيمية التحلي . يضيف قيمة فيها من خالل االضطالع بوظائف التحقيق واإلشراف

عمليات الداخلية، فضال عن تعزيز ثقافة المساءلة بالكفاءة في إدارة ميزانية الصندوق والموارد البشرية وال
وستولى اللتماس األهداف المؤسسية األولوية الموجهة للمكتب . والنزاهة في أنشطة الصندوق وعملياته

في تحديد مالمح خطته السنوية عن طريق النظر في أولويات اإلدارة العليا، والمخاطر المبينة من خالل 
 .ؤسسية، وعوامل أخرى ذات صلة بالموضوعجهود إدارة المخاطر الم

ويستجيب الصندوق للمخاطر التي يتعرض لها موظفوه ومرافقه من خالل خريطة الطريق الستمرارية  - 77
العمل، ومن خالل االستراتيجية األمنية التي تضم تقديرات األمن والمخاطر في الصندوق لمرافقه في 

في خريطة الطريق مسؤولون يشغلون مناصب حاسمة ويشترك . المقر الرئيسي وفي المكاتب القطرية
األهمية في إطار يحافظ بحرص على البيانات واألصول المالية، وسالمة موظفيه، وسرعة استئناف سير 

 .العمل التنفيذي في حالة وقوع أي اضطراب
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  2012-2010 المنطقياإلطار : مشروع الخطة متوسطة األجل

  2012-2010فترة النواتج االستراتيجية للصندوق لل

  المخاطر واالفتراضات إسقاطات األداء  النجاح ومصادر التحققمقاييس النواتج االستراتيجية

زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي لفقراء الريف 
 من النساء والرجال

 

  :يساهم الصندوق في ما يلي

 زيادة الدخل •

 تحسين األمن الغذائي •

ل، أي زيادة عدد األسر الريفية التي تمكين فقراء الريف من النساء والرجا •
 تنتقل من زراعة الكفاف إلى اإلنتاج الزراعي المربح

 خفض مستويات تردي النظام اإليكولوجي •

زيادة عدد األسر الريفية المستهدفة التي تفيد عن زيادة دخلها من األنشطة  •
 غير الزراعية

  

  

  :التحقق

 نتائج وأثر عمليات  عنالسنويالتقرير : بيانات البنك الدولي واألمم المتحدة
  الصندوق

-2007يعمل الصندوق، مسترشداً بإطاره االستراتيجي للفترة 
، مع فقراء الريف من النساء والرجال على تهيئة فرص 2010

محددة على المستوى المحلي عن طريق ضمان تحسين وصول سكان 
 مما الريف وامتالكهم ما يحتاجون إليه من مهارات وتنظيم لالستفادة

  :يلي

 إلى األراضي والمياه،  اآلمنالموارد الطبيعية، والسيما الوصول •
  والممارسات الزراعية المستدامةإدارة الموارد الطبيعيةوتحسين 

الفعالة لتحسين سنة وخدمات اإلنتاج  الزراعية المحالتكنولوجيات •
 ؛اإلنتاجية

 لإلنتاج وإنتاجية أصحاب طائفة واسعة من الخدمات المالية •
 لحيازات الصغيرة ا

أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية المتسمة بالشفافية  •
والتنافس، للتمكين من االندماج في سالسل القيمة الوطنية 

 والدولية

 التي فرص العمل الريفي غير الزراعي وتنمية المشروعات •
 يمكن أن يدر استغاللها ربحاً

 للمشاركة السياسات والبرامج المحلية والوطنيةوضع عمليات  •
 الفعالة من فقراء الريف من النساء والرجال

إطار وبيئات سياساتية محسنة لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة  •
 على كال الصعيدين الوطني واإلقليمي

  المعززة للتنمية الزراعية والريفيةالقطريةالقدرات  •

  :المخاطر

اعي ال تزال األزمة االقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الزر •
 ألصحاب الحيازات الصغيرة

من حدة مخاطر ) كالوقود واألغذية(تزيد تقلبات أسعار المدخالت  •
 االستثمار التي يتعرض لها أصحاب الحيازات الصغيرة

يؤثر التردي البيئي، بما فيه تغير المناخ ومخاطر الطقس، تأثيرا  •
 سلبيا على إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة

 :االفتراضات

لكافي من المعونات والتنسيق الفعال بين الجهات المانحة التمويل ا •
وبرنامج  االلتزام العالمي بإعالن باريس بشأن فعالية المعونة –

 أكراعمل 

دوالر  مليار 1.2بلوغ المساهمات في تجديد موارد الصندوق  •
 دوالر أمريكي مليارات 3 لتوسيع برنامج العمل إلى أمريكي
 2012-2010للفترة 

 وإجمالي 1:1.5:  إلى الموارد الخاصةويل المشتركنسبة التم •
 دوالر أمريكي مليار 4.5حجم التمويل المشترك 

  دوالر أمريكي مليون 48.5التمويل المشترك المتمم بمبلغ  •
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  2012-2010النواتج التشغيلية للصندوق للفترة 

  النجاح ومصادر التحققمقاييس  التشغيليةنواتجال

  إسقاطات األداء

   البرامج والمشروعات القطريةمخرجات

 )3المستوى (

 المخاطر واالفتراضات

ألشخاص الذين يتلقون خدمات من مشروعات ا -1
 يدعمها الصندوق

األشخاص المستفيدون من مساعدة الصندوق، مع  •
 التركيز على التمايز بين الجنسين

 

  إدارة الموارد الطبيعية -2

 تحسين الوصول إلى الموارد من األراضي والمياه •

 لمنطقة المتأثرة بنظام الري الذي تم بناؤها •

  

  التكنولوجيات الزراعية -3

زيادة استخدام النهج الزراعية المستدامة والحد من   •
 تردي األراضي والبحار

تحسين الوصول إلى التكنولوجيا الزراعية والدراية  •
 وخدمات اإلنتاج الفعالة

  

 الخدمات المالية الريفية -4

لمالية وأدوات تحسين الوصول إلى الخدمات ا •
 االدخار

 طائفة واسعة من الخدمات المالية وأدوات االدخار •

  
 التسويق -5

أسواق للمدخالت : تحسين الوصول إلى األسواق •
والمنتجات الزراعية تتسم بالشفافية، والتنافس، 

 والتشغيل، والكفاءة
 

 المشروعات الصغيرة -6

  الذين يتلقون خدمات من مشروعات يدعهما الصندوقاألشخاص -1

   مليون60: 2012    مليون29.2: 2007

  50:50: 2012    43:57: 2007    (%)اإلناث /نسبة الذكور

 إدارة الموارد الطبيعية -2

  )بالهكتار(مورد ملكية مشتركة خاضعة للممارسات اإلدارية المحسنة 

 قيد المتابعة     مليون 3.86: 2008

  ) بالهكتار(داخلة في مشروعات الري المقامة أو الخاضعة لإلصالح المساحة ال

 قيد المتابعة    470 000: 2008

 التكنولوجيات الزراعية -3

 تكنولوجيات إنتاج المحاصيل/ على ممارساتاألشخاصتدريب 

 قيد المتابعة     مليون1.72: 2008

 50:50(%):اإلناث /نسبة الذكور

  ولوجيات اإلنتاج الحيوانيتكن/على ممارساتاألشخاص المدربون 

 قيد المتابعة     مليون 1.07: 2008

 65:35(%):اإلناث /نسبة الذكور

 خدمات التمويل الريفي -4

 قيد التابعة     مليون4.35: 2008    المقترضون النشطون

 48:52  (%):اإلناث /نسبة الذكور

 قيد المتابعة     مليون5.44: 2008    المدخرون الطوعيون

 49:51   (%):اإلناث/نسبة الذكور

 :سيا والمحيط الهاديإقليم آ

  برامج للفرص االستراتيجية القطرية 7 •

  قيمة الموافقات على القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 967 •

 قيمة الصرف في إطار الحافظة دوالر أمريكي مليون 480 •
 الجارية

               

 

 : الشرقية والجنوبيةإقليم أفريقيا

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2 •

  قيمة الموافقات على القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 654 •

 قيمة الصرف في إطار الحافظة دوالر أمريكي مليون 320 •
 الجارية

              

 

 :إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2 •

  قيمة الموافقات على القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 320 •

 قيمة الصرف في إطار الحافظة دوالر أمريكي مليون 196 •
 الجارية

               

 

 :إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2 •

  قيمة الموافقات على القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 374 •

 قيمة الصرف في إطار الحافظة دوالر أمريكي مليون 270 •
 ريةالجا

  :خاطرمال

 األوضاع السياسية المتقلبة والقدرة االستيعابية في الدول الهشة •

السياسات الحكومية غير الداعمة ألهداف األنشطة الممولة من  •
 المعونة

 لخارجية التي تواجهها إدارة الصندوق للمواردالتحديات ا •
              

 

 :االفتراضات

 3( من استثمارات الصندوق دوالر أمريكي مليار 4.5تسليم  •
دوالر  مليار 1.5 من موارد التجديد، ودوالر أمريكيمليارات 
 إلى الدول األعضاء)  من الموارد الخارجة عن الميزانيةأمريكي

 مج القطريةتحسين استدامة البرا •

 تحسين تعبئة وإدارة الموارد المالية •

 تحسين إدارة الموارد البشرية •

 تعميم إدارة المخاطر المؤسسية •

 تحسين الكفاءة اإلدارية •

 تعزيز الدعم المقدم لتنفيذ البرامج والمشروعات •
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فرص العمل الريفي غير الزراعي وتنمية  •
 المشروعات

ة القطاع الخاص واالستثمار في االقتصاد تحسين قدر •
 الريفي

 

 السياسات والمؤسسات -7

تعزيز المنظمات والمؤسسات الداعمة لمصالح  •
 السكان الريفيين الفقراء

 تمكينيةوضع سياسات محلية ووطنية  •

تحسين القدرة على إعداد البرامج وتنفيذها  •
الحكومة، المنظمات غير الحكومية، القطاع (

 )الخاص
 

 التسويق -5

 قيد المتابعة 15 000: 2008   )كم (التي تم شقها أو إصالحهاالطرق 

 قيد المتابعة 25 000: 2008  مجموعات التسويق التي تم إنشاؤها أو تعزيزها

 المشروعات الصغيرة -6

 األشخاص الذين دربوا على األعمال وإنشاء مشروعات األعمال

 قيد المتابعة    162 000: 2008

 47:53  (%):اإلناث /ة الذكورنسب

 مؤسسات األعمال التي تحصل على الخدمات غير المالية الميسرة

 قيد المتابعة                       19 000: 2008

 السياسات والمؤسسات -7

 ة المحلياتاألشخاص الذين دربوا على موضوعات إدارة المجتمع

 قيد المتابعة                    672 000: 2008

  62:38  (%):اإلناث /سبة الذكورن

 المجتمعات المحلية/خطط العمل المعدة للقرى

2008 :000 24  

 

  بلدا40الحضور القطري للصندوق الموسع إلى 

  بلدا25): الفعلي (2009خط األساس لعام 

 

 :التحقق

    الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ ونظام إدارة النتائج واألثربشأنالتقرير السنوي 

               

 

 : الغربية والوسطىإقليم أفريقيا

  برامج للفرص االستراتيجية القطرية10 •

  قيمة الموافقات على القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 595 •

 قيمة الصرف في إطار الحافظة دوالر أمريكي مليون 255 •
 الجارية

 

 

 :اإلقليمية/البرامج العالمية

 الموافقات على المنح العالمية  مندوالر أمريكي مليون 150 •
 واإلقليمية، بما فيها المنح الصغيرة

  

 :إدارة المعرفة واالبتكار

 تعميم إدارة –جدول أعمال متكامل إلدارة المعرفة واالبتكار  •
 المعرفة واالبتكار في صلب األعمال الرئيسية للصندوق

  

 :حوار السياسات

 2015-2011اإلطار االستراتيجي الجديد  •

  المطبوع الرئيسي للصندوق–الفقر الريفي تقرير  •

 المركز للصندوق على كل من الصعيد العالمي حوار السياسات •
 واإلقليمي والوطني
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  1 النتيجة – 2012-2010نواتج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للصندوق للفترة 

 رجات التشغيليةالمخ إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )2المستوى (

 المخاطر واالفتراضات

 امج الفرص االستراتيجية القطرية من بر7: إقليم آسيا والمحيط الهادي

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية، والهند

بنغالديش، والصين، وآسيا 
 الوسطى، والمحيط الهادي

نيبال، وكمبوديا، وجمهورية 
 كوري الشعبية الديمقراطية

 القطرية من برامج الفرص االستراتيجية 2:  الشرقية والجنوبيةإقليم أفريقيا

  موزامبيق و أوغندا 

   من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2: الكاريبيإقليم أمريكا الالتينية و

  هندوراس الجمهورية الدومينيكية

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2: إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 أذربيجان
 مصر 

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية10: لغربية والوسطى اإقليم أفريقيا

 :دائرة إدارة البرامج

  

  

  

 رفيعة قطريةتصميم وتنفيذ استراتيجيات 
 المستوى، مع تقدير مالءمتها بانتظام

 بما تحسين إدارة البرامج والمشروعات القطرية، ويقاس ذلك

 :يلي

بشكل نسبة البرامج القطرية المصنفة في الرتبة المرضية 

  :من حيثعند نقطة اإلنجاز  أفضل أو هامشي

مساهمتها في زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي وتمكين  •
  :فقراء الريف من النساء والرجال

ي عن التقرير السنو(مكتب التقييم في الصندوق : المصدر
  )قصندونتائج وأثر عمليات ال

2007 :69%    2012 :80%  

المصنفة النسبة المئوية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية  •
اإلنجاز عن   نقطةأو أفضل عندإلى حد ما  مرضية في رتبة

نتائج عن التقرير السنوي (طريق مكتب التقييم في الصندوق 
تقرير إنجاز (وإدارة الصندوق ) عمليات الصندوقوأثر 

 )البرنامج/المشروع

 :الفعالية •

        1 عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالسنوالتقرير 
  2008 :82        %2012 :90%  

%        87: 2008  2تقرير إنجاز المشروعات
2012 :90%  

 :تقرير الفقر الريفي •

         عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالسنوالتقرير 
  2008 :91        %2012 :90%  

%        83: 2008  شروعاتتقرير إنجاز الم
2012 :90%  

نتائج عن ال يعبر التقرير السنوي (المساواة بين الجنسين  •
عمليات الصندوق بشكل منفصل عن المساواة بين وأثر 

 )الجنسين

%        78: 2009-2008   تقرير إنجاز المشروعات       

نيجيريا، وسيراليون، وكوت 
 ديفوار، والسنغال

بنن، وجمهورية الكونغو 
 الديمقراطية، والنيجر

 و، والكاميرون، وغانابوركينا فاس

 :المخاطر

 تؤثر التقلبات السياسية واالنتخابات على حافظة البرامج القطرية •

 عدم كفاية الميزانية لتكوين فرق تحسين الجودة •

 لدعم بعثات اإلشراف) المالية والبشرية(عدم كفاية الموارد  •

 نقص األموال المتممة •

 :االفتراضات

 مة مع أولويات الحكوماتالملكية القطرية والمواء •

 كفاءة تعبئة الموارد •

 تعزيز التعاون فيما بين الوكاالت •

 )2010نيسان /أبريل(بشأن تغير المناخ استراتيجية الصندوق  •

 الموارد الطبيعيةوالبيئة سياسة إدارة  •

 استراتيجية القطاع الخاص •

 متوسطة الدخلالاستراتيجية البلدان  •

لتأهيل والتعمير بعد وقوع االستجابة السريعة إلطار إعادة ا •
 الكوارث

 استراتيجية الشراكة •

 إدارة المعرفة بكفاءة •

نظام تخصيص الموارد على أساس توزيع مخصصات  •
 بحسب البلد واإلقليم األداء

 العدد الكافي من الموظفين والميزانية اإلدارية الكافية •

استراتيجية لجنة كفاءة عمليات اعتماد البرامج، بما في ذلك  •
 ، وتعزيز الجودة، وضمان الجودةالسياسات توجيهات والعملي
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 رجات التشغيليةالمخ إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )2المستوى (

 المخاطر واالفتراضات

2012   80%  

 أو توسيع النطاق/أو التعلم و/االبتكار و •

        عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيلسنواالتقرير 
  2008 :100      %2012 :80% 

%      71:   2008         تقرير إنجاز المشروعات
2012 :75% 

 استدامة األرباح •

        عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالسنوالتقرير 
  2008 :73        %2012 :75%  

%        75: 2008          تقرير إنجاز المشروعات
2012 :75% 

 المالءمة •

        عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالسنوالتقرير 
  2008 :91        %2012 :90%  

%        94: 2008          تقرير إنجاز المشروعات
2012 :90%  

 الكفاءة •

        عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالسنوالتقرير 
  2008 :55        %2012 :75% 

%        65: 2008          إنجاز المشروعاتتقرير 
2012 :75% 

  بجدول أعمال فعالية المعونةالتقيد •

        استقصاء البلدان:المصدر

2008 :96       %2012 :90%  
 

 :التحقق

التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ ونظام إدارة 
  النتائج واألثر
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  2 النتيجة – 2012-2010نواتج مشروعات الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 
 

   النجاح ومصادر التحققسمقايي

  2012 2011 2010 )4المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

  من اعتمادات القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 967: إقليم آسيا والمحيط الهادي

  :دوالر أمريكي مليون 200
فييت ، بابوا غينيا الجديدة، بنغالديش

تيمور ، جزر سليمان، باكستان، نام
، إندونيسيا، كمبوديا، بوتان، ليشتي

 الفلبين، باكستان، منغوليا

 :دوالر أمريكي مليون 400

نستان، الهند، نيبال، طاجيكستان، أفغا
، قيرغيزستانبنغالديش، الصين، 

، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 ، ساموا، تونغاسسري النكا، كيريبا

 دوالر أمريكي مليون 367

جمهورية ، الصين، الهند، إندونيسيا
، كوريا الشعبية الديمقراطية، ملديف

 ميانمار، الفلبين

  من اعتمادات القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 654: قية والجنوبية الشرإقليم أفريقيا

 :دوالر أمريكي مليون 268

بوروندي، إريتريا، أوغندا، موزامبيق، 
زمبابوي، بوتسوانا، كينيا، أوغندا، 

 ، مدغشقرجمهورية تنزانيا المتحدة

  :دوالر أمريكي مليون 293
ليسوتو، جنوب أفريقيا، إريتريا، 

سوازيلند، مالوي، ، رواندا ،زامبيا
 جزر القمر، إثيوبيا، كينيا

 :دوالر أمريكي مليون 93

مدغشقر، موزامبيق، مالوي، 
أنغوال، موريشيوس، إثيوبيا، جزر 

 سيشيل

  من اعتمادات القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 320: إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

  :دائرة إدارة البرامج

 
 
 
 
 
 
 

 
��5� وا:���د :��9�ت <���ة ر!� " �
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تقارير فريق (عدد االستعراضات المنجزة لتعزيز الجودة 
 )QE xDESKقع  انظر مو-تعزيز الجودة  

 

 أو أفضل 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة في الرتبة 
 :عند نقطة الدخول في مجاالت

 الفعالية •

%   100: 2008: الدخولمن ضمان الجودة عند نقطة 
2012 :90%  

من (أثر الفقر الريفي على المجموعة المستهدفة  •
خالل األصول المادية والمالية واألمن الغذائي 

 )ثالًوالتمكين م

%   84: 2008: الدخولمن ضمان الجودة عند نقطة 
2012 :90%  

 استدامة الفوائد •

%   81: 2008: الدخولمن ضمان الجودة عند نقطة 
2012 :90% 

: 2012%   90: 2008  المساواة بين الجنسين •
90% 

 أو توسيع النطاق/أو التعلم و/االبتكار و •

%  86: 2008: الدخولمن ضمان الجودة عند نقطة 
2012 :90%  

  

 

 

 :دوالر أمريكي مليون 131.7

جمهورية الدومينيكية، غواتيماال، ال
هندوراس، البرازيل، السلفادور، 
نيكاراغوا، بيرو، غرينادا، غيانا، 

 سورينام

 دوالر أمريكي مليون 123.9

، المتعددة القوميات بوليفيادولة 
إكوادور، هندوراس، المكسيك، بنما، 

، هايتي، يةارالبوليف فنزويالجمهورية 
 يجامايكا، األرجنتين، باراغوا

 :دوالر أمريكي مليون 64.3

  كوباوالبرازيل، كولومبيا 

 :المخاطر

تؤثر التقلبات السياسية واالنتخابات على حافظة البرنامج  •
 القطري

 التأخر في التصديق بسبب عملية االعتماد الوطني •

حو ال تتحقق الموارد المقدمة من األموال المتممة على الن •
 المتوقع

انعدام التمويل من النظراء وااللتزام بمعالجة العقبات المتعلقة  •
 بالسياسات

 

 :االفتراضات

 تنقيح سياسات ومعايير اإلقراض •

 تعزيز الكفاءة اإلدارية •

  بلدا40الحضور القطري في  •

 كفاية الموارد لتصميم المشروعات واإلشراف عليها •

 المشاركة في التمويلإقامة حوار يركز على النتائج مع الجهات  •

 الموافقة على التمويل المشترك وتنفيذه في الوقت المناسب •

 تواؤم مقترحات المنح مع أولويات الصندوق •

 منتجات مالية مالئمة •

 تحسين تعبئة الموارد وإدارة ترتيبات التمويل •

 نهج منتظم تجاه االبتكار وتوسيع النطاق •

توجيه  جنةلكفاءة عمليات اعتماد المشاريع، بما في ذلك  •
، وتعزيز الجودة، وضمان االستراتيجيات والسياسات التشغيلية

 الجودة
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 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 
 

   النجاح ومصادر التحققسمقايي

  2012 2011 2010 )4المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

   من اعتمادات القروض والمنحدوالر أمريكي مليون 374: إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 :مريكيدوالر أ مليون 124.96

الجمهورية اليمن، أرمينيا، السودان، 
، المغرب، اليمن، العربية السورية

 ي، جمهورية مولدوفاجيبوت

 :دوالر أمريكي مليون 162.2

 أذربيجان، اليمن، 

 ر،مصالسودان، جورجيا، 

 ،البوسنة والهرسك

 المغرب

 :الحاالت الهشة

 العراقغزة والضفة الغربية، و

 :دوالر أمريكي مليون 86.80

 ،، تركيالبنان

 ،ألبانيا، تونس

 مصر

 

  من اعتمادات القروض والمنحدوالر أمريكيمليون  595:  الغربية والوسطىأفريقياإقليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التحقق

التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ ونظام إدارة النتائج 
 واألثر

 :دوالر أمريكي مليون 165.57

الكاميرون، غانا، غينيا، نيجيريا، مالي، 
  توغو، تشاد، سيراليون

 :دوالر أمريكي مليون 204.94

، جمهورية  وبرينسيبيسان تومي
أفريقيا الوسطى، السنغال، موريتانيا، 

، الكونغو، كوت ديفواربوركينا فاسو، 
 النيجر، ليبيريا، غينيا

 :دوالر أمريكي مليون 224.86

نيجيريا، غامبيا، غانا، بنن، الرأس 
جمهورية الكونغو األخضر، 

   بيساو-، غينيا الديمقراطية
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  )تتمة( 2 النتيجة –2012-2010نواتج مشروعات الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 
 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )4المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

   ا	' 	��� وا&%$����ا	#�ا�" ا	��!	� � 	���

  :دائرة إدارة البرامج

 
 
 
 
 

��5� وا:���د :��9�ت :����" �
وZ/���9" <���ة ر!� " ا��0�Kى �0�1" 

 1( ا���3
 
 
 

��5� وا:���د :���9�ت ر!� " 
 )��Yة ��3?ا��0�Kى �0�1" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
��5� �E1و:�ت ا���3 ?�����س ?�� �9� )�K7�: 

الجماعة االستشارية عدد اتفاقيات التمويل المعقودة مع مراكز  •
  للبحوث الزراعية الدولية

عدد اتفاقيات التمويل المعقودة مع الجهات المتلقية للمنح من  •
  الت المغتربينمرفق التمويل الخاص بتحوي

 عدد المنح العالمية واإلقليمية المعتمدة •

 
��T�J ا��:� ا����م �3��9 ا� ����" )�K7� :اZ/���9" ا����Hة/

 أو أفضل من حيث 4النسبة المئوية للمشاريع المصنفة في الرتبة  •
 إجمالي التقدم المحرز في التنفيذ

جودة محاضر تعزيز (عدد االستعراضات التقنية للمنح الكبيرة  •
 Grant Secretariat: انظر موقع سكرتارية المنح–المنح 

xDESK( 

 
 

:�د ا�Ln �اd�ت ا�����" �3��9 ا���Y5ة، ?�� !�I� ا01aال 
��ر�" –)J�7" ا����. ا���V0ة �3��9 (ا�����" �HL ./01 ا��� 

 )Grant Secretariat xDESK: ا���3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ا	+*()
��وض وا���3؛ ووh�ji ا��&c9 ا���T�Jي و���م ا� �����

 َE!�"ا��0رة  (= :( أداء ا�7Eت وا���L��Kا��� + �" ا�
  )xDeskا�����" ���59وق :89 01/. 

� �Iات :����" وإ/���9" آ���ة 
  0�91ن132��اره� H��1ر أnدو: 

 
 الزراعة المستدامة •

 األراضي والمياه •

منظمات المزارعين، والوصول  •
 إلى األسواق، والسياسات

 نظم التمويل الريفي •

قطاع الزراعة ألصحـاب  •
  كعملالحيـازات الصغيرة

االستهداف، والسكان األصليون،  •
 والشباب، وتمكين المرأة

مرفق  منح إقليمية في إطار 3 •
 ألصليةمساعدة الشعوب ا

 إدارة المعرفة •

منح عالمية وإقليمية صغيرة بمبلغ  •
 دوالر أمريكي ماليين 8

 :منح ممولة من األموال المتممة •

 منحة في إطار مرفق االتحاد 23 •
 الجماعة االستشارية /األوروبي

قيمتها  للبحوث الزراعية الدولية
 دوالر أمريكي مليون 67.5

مرفق تمويل  منحة في إطار 15 •
 التحويالت

� �Iات :����" وإ/���9" آ���ة 
 0�91ن 140��اره� H��1ر أnدو: 

 
 الزراعة المستدامة •

 األراضي والمياه •

منظمات المزارعين، والوصول  •
 إلى األسواق، والسياسات

 نظم التمويل الريفي •

قطاع الزراعة ألصحـاب  •
  كعملالحيـازات الصغيرة

االستهداف، والسكان األصليون،  •
 ةوالشباب، وتمكين المرأ

 تقاسم المعرفة •

 التنظيم اإلقليمي •

 إدارة المعرفة •

منح عالمية وإقليمية صغيرة بمبلغ  •
 دوالر أمريكي ماليين 10

 :منح ممولة من األموال المتممة •

 منحة في إطار مرفق االتحاد 30 •
 الجماعة االستشارية /األوروبي

قيمتها  للبحوث الزراعية الدولية
 دوالر أمريكي مليون 90

مرفق تمويل ار  منحة في إط15 •
 التحويالت

� �Iات :����" وإ/���9" آ���ة 
 0�91ن 148��اره� H��1ر أnدو: 

 
 الزراعة المستدامة •

 األراضي والمياه •

منظمات المزارعين، والوصول إلى  •
 األسواق، والسياسات

 نظم التمويل الريفي •

قطاع الزراعة ألصحـاب  •
  كعملالحيـازات الصغيرة

ون، االستهداف، والسكان األصلي •
 والشباب، وتمكين المرأة

مرفق  منح إقليمية في إطار 3 •
 مساعدة الشعوب األصلية

 إدارة المعرفة •

منح عالمية وإقليمية صغيرة بمبلغ  •
 دوالر أمريكي مليون 12

 :منح ممولة من األموال المتممة •

 منحة في إطار مرفق االتحاد 30 •
 الجماعة االستشارية /األوروبي

 90قيمتها  للبحوث الزراعية الدولية
 دوالر أمريكيمليون 

مرفق تمويل  منحة في إطار 15 •
 التحويالت

 
 :ا	�. -�

استراتيجيات /الجهات المتلقية ال تقترح منحا تتفق وسياسات •
 الصندوق

 ال تتحقق على النحو المتوقعالموارد المقدمة من األموال المتممة  •

التأخر في إصدار اتفاقيات المنح الصغيرة بسب االفتقار إلى المعرفة  •
 بالعملية

 
 :ا�0+�ا/ ت

توافق مقترحات المنح بالقدر الكافي مع أولويات الصندوق في  •
 تمويل المنح

 مبادئ توجيهية منقحة للمنح •
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  3 النتيجة – 2012-2010نواتج تنفيذ مشروعات الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )4المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

 إقليم آسيا والمحيط الهادي

دوالر  مليون 150صرف 
 أمريكي

دوالر  مليون 160صرف 
 أمريكي

دوالر مليون  170صرف 
  أمريكي

  الشرقية والجنوبيةإقليم أفريقيا

دوالر  مليون 100صرف 
 أمريكي

دوالر  ماليين 105صرف 
 أمريكي

دوالر  مليون 115صرف 
 أمريكي

 إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

 يكيدوالر أمر مليون 70صرف  دوالر أمريكي مليون 66صرف  دوالر أمريكي مليون 60صرف 

 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 دوالر أمريكي مليون 90صرف  دوالر أمريكي مليون 90صرف  دوالر أمريكي مليون 90صرف 

  الغربية والوسطىإقليم أفريقيا

 دوالر أمريكي مليون 85صرف  دوالر أمريكي مليون 70صرف 
دوالر  مليون 100صرف 

 أمريكي

  العالمية واإلقليميةولة بالمنحالبرامج المم

  :برامجدائرة إدارة ال

 
 
 
 
 
 
 
 

V�!�" <�ر�" 1( 
ا���Eو:�ت ا����0" 

��وض وا���3��?  .N\�
� ?��JH�ءة، K�� اف�+Z

 "�� ! Ui��� از�Vوإ
و95�1" ?������" 

  ا����Kا1"
  

 

 المشروعات الجارية التي تتلقى حاليا تمويالً دوليا مشتركًا المئوية نسبة ال •

  2009ن حزيرا/يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 

2008 :61    %2012 :65% 

 

الفاصل بين الموافقة على المشروع وصرف ) باألشهر(متوسط الوقت  •
 الدفعة األولى 

 2009حزيران /يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 

2008 :20        2012 :14  

 

التي اتخذت بشأنها ومشاكل التي تواجه مشروعات المئوية للنسبة ال  •
من تقرير أداء  )مؤشر االستجابة االستباقية(ية كبرى تدابير تصحيح

 2008الحافظة على مستوى الشعب لعام 

2008 :60    %2012 :75%  

 

  أو أفضل4النسبة المئوية لمشروعات الصندوق المصنفة في الرتبة  •

عمليات الصندوق لعام وأثر نتائج عن من التقرير السنوي 
2009: 

2008 :64        %2012 :75%  

 

 نسبة المئوية للمشروعات التي تواجه مشاكل في الحافظة الجاريةال •

  2009حزيران /يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 

2008 :19        %2012 :15% 

 

 دوالر أمريكي مليون 46صرف   دوالر أمريكي مليون 40صرف  دوالر أمريكي مليون 35صرف 

 :المخاطر

 سوء تنفيذ النظم القطرية والضوابط االئتمانية للمشروعات •

 

 :االفتراضات

 مبادئ توجيهية منقحة للتوريد •

 مبادئ توجيهية منقحة لمراجعة حسابات التوريد •

 إجراءات إشراف مباشرة •

 إدارة القروض بكفاءة •

  والمنحنظام وأدلة جديدة للقروض •

 دعم تكنولوجيا المعلومات بكفاءة •

 متطلبات من القواعد واإلجراءات والوثائق تتسم بالكفاءة •

في الوقت المناسب، بما في ذلك الميداني  الحضور تأسيس •
 الموارد البشرية ودعم تكنولوجيا المعلومات

التعيين في الوظائف الشاغرة، وبخاصة في المكاتب القطرية  •
ء الحافظة واإلشراف المباشر من موظفي للصندوق لتحسين أدا

 المكاتب القطرية

 تعزيز إدارة المشروعات •

 الوثائق/تبسيط عمليات الموافقة على المعامالت •

 تعزيز عمليات تصميم المشروعات •

 تعزيز السياسات والمبادئ التوجيهية التشغيلية •
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 النسبة المئوية لتجاوز المدة المحددة للمشروعات الجارية   •

   2009 لعام نظام إدارة المشروعات والبرامج

2008 :22        %2012 :20% 

 

 متوسط عدد األيام الالزمة لتجهيز طلبات السحب  •

 30 إلى 2009تموز /يوليو 1نظام تتبع طلبات السحب من 
)السنة األولى المكتملة لعمليات النظام (2010حزيران /يونيو

  يوما31: 2012     يوما43: 2008 

 

 

 

 

 :التحقق

 ارة النتائج واألثرنظام إد الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ وبشأنالتقرير السنوي 
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  3 النتيجة – 2012- 2010نواتج تصميم وتنفيذ مشروعات الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية لمخاطر واالفتراضاتا إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

  2012 2011 2010  )4المستوى (

 تصميم وتنفيذ المشروعات

 

  :دائرة إدارة البرامج

 

 رئيسالرئيس ونائب المكتب 

تحسين استدامة البرامج  �
 القطرية

تعزيز مساندة تنفيذ  �
 البرامج والمشروعات

 اعتماد وثائق السياسات واالستراتيجيات

 

 

 

 

 

 :التحقق

  اإلنمائية للصندوقالفعاليةبشأن التقرير السنوي 

 المبادئ التوجيهية للتوريد •

 متوسطة الدخلالاستراتيجية البلدان  •

 إجراءات المنح •

استعراض المبادئ التوجيهية لبرنامج  •
 الفرص االستراتيجية القطرية

 تعزيز عمليات تصميم المشروعات •

 إجراءات جديدة لإلشراف المباشر •

 استراتيجية الحضور القطري •

ات للمنح إجراء/مجموعة أدوات •
والسكان األصليين واألراضي 

والتمويل الريفي وتوسيع النطاق 
واستراتيجية الحد من الفقر وبرامج 

 النهج القطاعي الشامل

توحيد تصميم مشروعات القروض  •
 والمنح

 استراتيجية القطاع الخاص •

 استراتيجية التمايز بين الجنسين •

المنقحة /عدد أدوات المعرفة الجديدة •
 لمشروعاتلتحسين تصميم ا

 استراتيجية الشراكة •

نظام االستعراض المستمر ل •
تخصيص الموارد على أساس 

 األداء

  

 البيئة وتغير المناخ

  دائرة إدارة البرامج

 شعبة البيئة والمناخ

 دائرة المالية واإلدارة

 

 

 

تعميم قضايا البيئة وتغير  �
 المناخ

 

ت الجديدة عدد برامج الفرص االستراتيجية القطرية ووثائق المشروعا •
  والبيئةالتي تعبر عن المخاطر والفرص المتصلة بتغير المناخ

 أو 4الزيادة بالنسب المئوية في عدد المشروعات المصنفة في الرتبة  •
-2013لمجموعة أكثر في مجال البيئة في تقارير إنجاز المشروعات 

، 2009-2008 في المائة في مجموعة 77: خط األساس (2014
 )متوسط السنتين

التقرير (توسط التصنيف بالنسبة للتدخل في مجال الموارد الطبيعية م •
 اتعمليات الصندوق وتقرير إنجاز المشروعوأثر  نتائج عنالسنوي 

 )يعامالن البيئة وإدارة الموارد الوطنية كجزء من مجال واحد

عن عدد المشروعات المصنفة تصنيفات مرضية بموجب التقرير السنوي  •
 في 27: 2008التقرير السنوي لعام (الصندوق عمليات وأثر نتائج 

 ) في المائة55: المائة، المتوسط المتحرك لمدة ثالث سنوات

عدد تقارير فرق تعزيز الجودة التي تبرز شواغل تغير المناخ، وتسجل  •
تصنيفات للمسائل ذات بشأن التقديرات الموجزة لفريق تعزيز الجودة 

 الصلة بتغير المناخ

  البيئة العالميةزيادة أموال مرفق •

 شهادة المبنى المراعي للبيئة والحساب السنوي ألثر الكربون في المقر •

ية الصندوق بشأن تغير استراتيج •
 المناخ 

 إنشاء شعبة البيئة والمناخ •

المشاركة في المفاوضات المتعلقة  •
 بتغير المناخ

إعداد أداة الفحص : إدارة المعرفة •
CLIMTRAINوالشبكة الداخلية ، 

 تأمين اعتماد صندوق التكيف •

الموافقة على : مرفق البيئة العالمية •
 مذكرات 4خطط األعمال، واعتماد 

 منح، واإلشراف 8يم، وإقرار مفاه
  منح10على 

  تقديرات بيئية استراتيجية5 •

  مذكرة استعراض اجتماعية بيئية25 •

  من منح الصندوق8تأمين  •

استراتيجية الصندوق بشأن إدارة  •
 البيئة والموارد الطبيعية

 مواصلة استقطاب التأييد للسياسات •

تنفيذ تدبير واحد على األقل للحد  •
 ونمن انبعاثات الكرب

إعداد مشروع تجريبي واحد  •
 لصندوق التكيف

 7اعتماد : مرفق البيئة العالمية •
 10مذكرات مفاهيم للمرفق؛ إقرار 

  منحة14منح؛ اإلشراف على 

  تقديرات بيئية استراتيجية5 •

 مذكرة استعراض اجتماعية 25 •
 بيئية

  منح3تأمين  •
 

 4اعتماد : مرفق البيئة العالمية •
منح؛  3مذكرات مفاهيم؛ إقرار 

  منحة25اإلشراف على 

  تقديرات بيئية استراتيجية5 •

 مذكرة استعراض اجتماعية 25 •
 بيئية

 :المخاطر

 عدم كفاية الموارد ألعمال البيئة وتغير المناخ •

عدم االتفاق على إصالحات دورة المشروعات المبسطة في  •
 مرفق البيئة العالمية

 توافر المستشارين وجودتهم للتكليف بتصميم البرامج •
 والمشروعات، وبخاصة في البلدان الهشة

 :االفتراضات

 مواصلة المساهمة في الشاغل العالمي المتمثل في حماية البيئة •

تمويل متمم إلدماج المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ  •
 والبيئة في الحافظة
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 الرئيسي للصندوق

رصد استهالك المقر الرئيسي للصندوق من الطاقة وانبعاثاته من  •
 الكربون

 عقد االجتماع الخامس لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية في الصندوق •

 يقدمها الصندوق في المنتديات الدولية عدد المساهمات الجوهرية التي •
المنتدى اجتماعات جمعية مرفق البيئة العالمية، ومؤتمر األطراف، و(

، واألمم العالمي للجهات المانحة المعنية بالتنمية الريفية
 ) المالية الدوليةالمؤسسات/المتحدة

 

 

 

 :التحقق

   الفعالية اإلنمائية للصندوقبشأنالتقرير السنوي 

  



  

 

j
ا��79

 
 

E
B

 2010/100/R
.30

  

 

3
6

 

  8 النتيجة – 2012-2010لفترة نواتج إدارة المعرفة، واستقطاب التأييد للسياسات، واالتصاالت في الصندوق ل

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

 مكتب كبير استراتيجيي التنمية

 االتصال في أمريكا الشماليةمكتب 

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  دائرة إدارة البرامج

 

لسياسات الدولية مواتية بيئة ا •
 لمصالح السكان الريفيين الفقراء

سياسة وبرامج وطنية لمشاركة  •
 السكان الريفيين الفقراء بفعالية

تحسين إطار السياسات الوطنية  •
 لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة

 للتنمية القطريةتعزيز القدرات  •
 الزراعية والريفية

 المؤسسية اياتحديد اثنتين من أولويات القض: 2010 •
 2011 الدولية في عام للمشاركة في السياسات

التقدير الذاتي األساسي لقدرة الصندوق : 2010 •
  الدوليةاتالمؤسسية على المشاركة في السياس

التصنيف في رتبة مرض إلى حد ما : 2012 و2011 •
من مبادرات أو أفضل على جدول تقدير األداء عن اثنتين 

 ة الدوليالمشاركة في السياسات

ة المؤسسية على المشاركة تعزيز القدر: 2012 •
 الدولية في اثنين على األقل من المجاالت السياساتية

 2010المتأخرة المحددة في التقدير الذاتي األساسي لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 :التحقق

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 

-2011اإلطار االستراتيجي للفترة  •
2015 

عادة اإلحياء إطار االستجابة السريعة إل •
 والتعمير بعد الكوارث

 الحوار العالمي بشأن الزراعة والتنمية •

مؤتمر الصندوق المعني بقطاع الزراعة  •
 ألصحاب الحيازات الصغيرة كعمل

نهج وقدرة مؤسسيان للمشاركة في  •
  الدوليةاتالسياس

االهتمام بشواغل المزارعين من  •
أصحاب الحيازات الصغيرة في الوثيقة 

ؤتمر القمة المعني باألهداف الختامية لم
 اإلنمائية لأللفية

  مذكرة مشورة تقنية15 •

 إنشاء مكتب كبير استراتيجيي التنمية •

ربط اجتماع السكان األصليين بمجلس  •
 المحافظين

أفضل صفقة ألصحاب الحيازات  •
 كانكون، اجتماع اتفاقية األمم –الصغيرة 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 نمية الريفيةوالزراعة والت

استراتيجيات المشاركة في  •
السياسة الدولية بشأن قضيتين 

 ذواتي أولوية

  مذكرة مشورة تقنية15 •

أفضل صفقة ألصحاب الحيازات  •
 رأس الرجاء –الصغيرة 

الصالح، اجتماع اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 المناخ

اعتماد المجلس التنفيذي لسياسة  •
 وارد والطبيعيةإدارة البيئة والم

الحوار العالمي بشأن الزراعة  •
 والتنمية

 سلسلة الورقات المواضيعية •
 

 )كل سنتين(لمزارعين اتنظيم منتدى  •

إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم المشاركة  •
استراتيجيات : في السياسات الدولية

 بشأن قضيتين إضافيتين ذواتي أولوية

  مذكرة مشورة تقنية15 •

 استعراض وتحسين المذكرات •
 التوجيهية

الحوار العالمي بشأن الزراعة  •
 والتنمية

 سلسلة الورقات المواضيعية •
 

 :المخاطر

تذبذب التعهدات الدولية بالتنمية الزراعية في خضم  •
 الشواغل العالمية المتنافسة معها

عدم التيقن من االلتزام على المستوى القطري بالتغيير  •
 واإلصالح

 مجال استقطاب التأييد عدم االتساق بين الجهات المانحة في •
 للسياسات

 

 :االفتراضات

 الزراعة كعمل: تكوين رؤية الصندوق الناشئة •

يوفر تحسين إدارة المعرفة دعما رئيسيا للمشاركة الفعالة  •
 في السياسات الدولية

 مكتب كبير استراتيجيي التنمية

 شعبة االتصاالت

 دائرة إدارة البرامج

 دائرة المالية واإلدارة

 صال في أمريكا الشماليةاالتمكتب 

 

 

 تحسين بيئة وثقافة إدارة المعرفة واالبتكار •

 مستوى نشط من مشاركة الموظفين •

ج نجاح تقييم مدير البرنامج القطري لمنتدى مدير البرنام •
 القطري

تحسين قدرات ومهارات االتصال المشار إليها في نظام  •
 تقييم األداء

 عدد المشاورات والحلقات الدراسية المواضيعية •
 

 موجز بالبحوث اإلنمائية •

 جدول أعمال االبتكار المؤسسي •

 تقرير الفقر الريفي •

 ةنهج المطبوعات المؤسسي •

بدء إصدار سلسلة ورقات العمل الخاصة  •
 بالصندوق

 تقاسم استعراضات تعزيز الجودة •

زيادة  الوعي بعمل الصندوق على كل  •
من الصعيد القطري واإلقليمي 

نشر نواتج مناسبات التعلم على  •
 الصعيد القطري

 توثيق مبادرات المنح المبتكرة •

 زيادة فرص الشراكات •

تحسن اإلبالغ واالتصاالت بين  •
 الرئيسي والميدانالمقر 

عقد منتدى مدير البرنامج  •
 القطري

 مبادرة توسيع -مذكرة توجيهية  •

 تقرير الفقر الريفي •

 عقد منتدى مدير البرنامج القطري •

بتكار بالكامل تعميم إدارة المعرفة واال •
على (في عمليات الصندوق 

 )المستويين المؤسسي واإلقليمي
 

 

 

 :االفتراضات

إحاطة الموظفين بجدول أعمال واضح إلدارة المعرفة  •
 واالبتكار

 اعتماد الموظفين لثقافة التغيير •

التركيز على الشبكات المواضيعية مع وجود مخرجات  •
 وميزانيات واضحة

 هااعتماد سياسة النشر وتنفيذ •
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 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

 

 

جدول أعمال متكامل إلدارة المعرفة 
 تعميم إدارة المعرفة واالبتكار –واالبتكار 

  في صلب األعمال الرئيسية للصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التحقق

 تقارير الصندوق وموقعه الشبكي

 

 .والمؤسسي

 بدء منتدى مدير البرنامج القطري •

دمج الشبكات المواضيعية اإلقليمية في  •
 إدارة المعرفة المؤسسية

رة المعرفة إيجاد أدوات تعلم إلدا •
 واالبتكار

تعميم وسائل وأدوات إدارة المعرفة  •
 Web 2.0"و

إتاحة شبكة الصندوق الداخلية للمكاتب  •
 القطرية

 CLIMTRAINحزمة التدريب  •

 النطاق

تنظيم حلقات دراسية ومشاورات  •
 مواضيعية

إنشاء وحدة اإلحصاءات التابعة  •
 لمكتب كبير استراتيجيي التقييم
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  )تتمة (8 النتيجة – 2012-2010نواتج إدارة المعرفة، واستقطاب التأييد للسياسات، واالتصاالت في الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

  شعبة االتصاالت

  ار العاممكتب المستش

على ) بما فيه المكاتب القطرية(رفع القدرة بين موظفي الصندوق  •
عدد الموظفين الذين يتلقون تدريبا على (تبليغ رسالة الصندوق 

 )االتصاالت كل سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التحقق

 تقارير الصندوق وموقعه الشبكي

 استراتيجية االتصاالت •

حزمة أدوات االتصاالت والمبادئ  •
 تب القطريةالتوجيهية للمكا

 التقرير السنوي •

 إطالق تقرير الفقر الريفي •

 من البلدان ذات 10التركيز على  •
 األولوية، تختارها دائرة إدارة البرامج

 سلسلة الورقات العرضية •

تقدم جهود تجديد الموارد بفضل  •
 االتصاالت االستراتيجية

إطالع موظفي الصندوق على قضايا  •
إصالح الموارد البشرية عن طريق 

 االتصاالت الداخلية

تحسين صورة الصندوق عن طريق  •
 تدريب موظفيه على االتصاالت

 سياسة جديدة للنشر •

 

 التقرير السنوي •

عمليات إطالق تقرير الفقر  •
 الريفي على الصعيد اإلقليمي

حزمة أدوات االتصاالت  •
والمبادئ التوجيهية للمكاتب 

 القطرية الجديدة

 من البلدان ذات 10التركيز على  •
ولوية، تختارها دائرة إدارة األ

 البرامج

 سلسلة الورقات العرضية •

تقدم جهود تجديد الموارد بفضل  •
 االتصاالت االستراتيجية

إطالع موظفي الصندوق على  •
قضايا إصالح الموارد البشرية 
 عن طريق االتصاالت الداخلية

 النشر التدريب على سياسة •
 الجديدة

 

 التقرير السنوي •

  الريفيإطالق تقرير الفقر •

حزمة أدوات االتصاالت والمبادئ  •
 التوجيهية للمكاتب القطرية الجديدة

 من البلدان ذات 10التركيز على  •
 األولوية، تختارها دائرة إدارة البرامج

 سلسلة الورقات العرضية •

 

 :المخاطر

 مخاطر على السمعة مع توسع الحضور القطري •

ارجية بطء القدرة على االستجابة لمواجهة القضايا الخ •
 الناشئة

 

 :االفتراضات

توافر القدر الكافي من أعداد الموظفين ومن الميزانية  •
 اإلدارية

 دمج االتصاالت في برامج دائرة إدارة البرامج •

امتالك موظفي الصندوق في المقر الرئيسي والميدان  •
 ألدوات االتصال بفعالية

التنسيق المؤسسي للمكاتب القطرية والمواقع الشبكية  •
 عيةالمواضي

 معايير النشر التقني المؤسسية •
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  10 النتيجة – 2012-2010نواتج تعبئة موارد الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

مكتب العالقات مع دول الخليج 
  العربية

  ة واإلدارةدائرة المالي

  مكتب المستشار العام

  مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 دائرة إدارة البرامج

 

  تحسين تعبئة الموارد وإدارتها

 

المساهمات في تجديد موارد  •
 1.2الصندوق عند مستوى 

 لتوسيع دوالر أمريكيمليار 
 مليارات 3برنامج العمل إلى 

 دوالر أمريكي

 

 مليار 1.2مجموعها ورود مساهمات متعهد بها ومسددة يبلغ  •
 .دوالر أمريكي

 في سلطة االلتزام بالموارد مقدما في  المتوقعةسد الفجوة الحالية •
  بغية الحفاظ على المستوى نفسه من برنامج العمل2012عام 

 إعالن التعهدات المتبقية من التجديد الثامن لموارد الصندوق •

 ةلعربيثبوت تزايد الدعم المقدم إلى الصندوق من دول الخليج ا •

قيد : موارد إضافية لبرنامج العمل، بطرق منها التمويل المشترك •
 المتابعة

 قيد المتابعة: الموارد اإلضافية الواردة من المؤسسات •

 

 

 

 

 

 

 :التحقق

التقرير عن التجديد التاسع لموارد الصندوق؛ القوائم المالية 
 السنوية؛ مراجعات الحسابات السنوية

دوالر ن  مليو800قروض ومنح بمبلغ 
، باإلضافة إلى التكاليف والميزانية أمريكي

لمبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من اإلدارية ل
 :دوالر أمريكي مليون 185بمبلغ  عبء الديون

 مساهمات دوالر أمريكي مليون 296 •
 مسددة

  موارد داخليةدوالر أمريكي مليون 408 •

 سنوات لسلطة االلتزام 7سقف معتمد مدته  •
مقدما من أجل استيعاب الفجوة بالموارد 

 بين متطلبات الموارد والموارد المتاحة

 استراتيجية جديدة لتعبئة الموارد •

استعراض منتصف المدة للتجديد الثامن  •
 لموارد الصندوق

 دول الخليجمكتب العالقات مع إنشاء  •
 العربية

االتصال بدول الخليج بشأن التعهدات  •
 ندوقالمقدمة للتجديد الثامن لموارد الص

وضع أسس المشاركة في التجديد الثامن  •
 والتجديد التاسع لموارد الصندوق

موارد إضافية لبرنامج العمل عن طريق  •
 التمويل المشترك

 موارد إضافية من المؤسسات •

دوالر  مليار 1قروض ومنح بمبلغ 
 باإلضافة إلى التكاليف والميزانية أمريكي

لمبادرة المتعددة األطراف اإلدارية ل
 190بمبلغ  فيف من عبء الديونللتخ

 :دوالر أمريكيمليون 

 مساهمات دوالر أمريكي مليون 230 •
 مسددة

 موارد دوالر أمريكي مليون 414 •
 داخلية

 سنوات لسلطة 7سقف معتمد مدته  •
االلتزام بالموارد مقدما من أجل 

استيعاب الفجوة بين متطلبات الموارد 
 والموارد المتاحة

 استراتيجية الشراكة •

 المفاوضات الخاصة بالتجديد نجاح •
 التاسع لموارد الصندوق

مشاركة منطقة الخليج في التجديد  •
 التاسع لموارد الصندوق

التعهدات من أجل التجديد التاسع  •
 لموارد الصندوق

موارد إضافية لبرنامج العمل عن  •
 طريق التمويل المشترك

 موارد إضافية من المؤسسات •

هيئة المشاورات الخاصة قرار  •
  التاسع لموارد الصندوقديدبالتج

 دوالر أمريكي مليار 1.2قروض ومنح بمبلغ 
باإلضافة إلى التكاليف والميزانية اإلدارية 

لمبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من عبء ل
 :دوالر أمريكي مليون 190بمبلغ  الديون

 مساهمات دوالر أمريكي مليون 156 •
 مسددة

 ة موارد داخليدوالر أمريكي مليون 421 •

فجوة بين متطلبات الموارد والموارد  •
 دوالر أمريكي مليون 90المتاحة قدرها 

 سنوات 7زيادة على السقف الممتد لـ
 لسلطة االلتزام بالموارد مقدما

 من سلطة دوالر أمريكي مليون 720 •
 االلتزام بالموارد مقدما

إتمام تعهدات التجديد التاسع لموارد  •
 الصندوق

لتجديد التاسع المساهمة في تحقيق هدف ا •
 لموارد الصندوق

  العربيةدول الخليجالعالقات مع نقل مكتب  •
 إلى منطقة الخليج

تأمين موارد إضافية لبرنامج العمل بطرق  •
 منها التمويل المشترك

 موارد إضافية من المؤسسات •

القرار بشأن التجديد التاسع لموارد  •
 الصندوق

االستعراض القانوني لوثائق المساهمة في  •
 د التاسع لموارد الصندوقالتجدي

 :المخاطر

الظروف االقتصادية تؤثر على إسقاطات الموارد  •
 المالية

 استعداد الشركاء للمشاركة واإلرادة السياسية •

انعدام االتصاالت االستراتيجية بشأن تعبئة  •
 الموارد يعرض الصندوق لمخاطر تمس سمعته

 

 :االفتراضات

 سلطة التعبئة الكاملة لموارد التجديد من أجل •
 االلتزام

 تنقيح سياسة االستثمار •

 تنقيح سياسة السيولة •

 تحديد المناصرين للتجديد التاسع لموارد الصندوق •

 تعزيز المشاركة القطرية •
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 المخرجات التشغيلية إسقاطات األداء

 

   النجاح ومصادر التحققمقاييس

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات

 األموال المتممة

ورد تمويل مشترك متمم قدره  •
 دوالر أمريكي مليون 48.5

 التمويل المشترك

 

نسبة التمويل المشترك إلى  •
.   مرة1.5: الموارد المملوكة

: حجم التمويل المشتركإجمالي 
 دوالر أمريكي  مليار4.5

 

 ازدياد تعبئة الموارد المالية من أجل الفقر الريفي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التحقق

 التقرير السنويتقارير المجلس التنفيذي؛ 

 

 دوالر أمريكي مليون 21: األموال المتممة •

: األموال المتممة من مرفق البيئة العالمية •
 دوالر أمريكي مليون 14

 دوالر أمريكي ماليين 10-5: المؤسسات •

دوالر  مليار 1.2: التمويل المشترك •
 أمريكي

 

دوالر  مليون 22: األموال المتممة •
 أمريكي

األموال المتممة من مرفق البيئة  •
 دوالر أمريكي مليون 28: العالمية

دوالر  مليون 15-10: المؤسسات •
 أمريكي

ر دوال مليار 1.5: التمويل المشترك •
 أمريكي

 

 دوالر أمريكي مليون 22: األموال المتممة •

: األموال المتممة من مرفق البيئة العالمية •
 دوالر أمريكي مليون 21

 دوالر أمريكي مليون 20-15: المؤسسات •

دوالر  مليار 1.8: التمويل المشترك •
 أمريكي

 

 :المخاطر

تأخر سكرتارية مرفق البيئة العالمية في اعتماد  •
 ق التي يعدها الصندوقمشروعات المرف

 :االفتراضات

توسيع نطاق استراتيجية التمويل المشترك وإيجاد  •
 وسائل مالية جديدة

دعم التمويل المشترك بما يقابله من إمكانات إدارة  •
 المخاطر واإلدارة المالية

تنفيذ توكيد إداري يتفق والمقاييس المتعارف عليها  •
ر في في المجال للضوابط الداخلية لرفع التقاري

 2012عام 

لتمويل  في المائة على األقل في ا25زيادة بنسبة  •
التجديد الخامس  في المشترك لعمليات الصندوق

مرفق البيئة العالمية خالل حساب أمانة لموارد 
 ةفترة التجديد المقبلة لموارد مرفق البيئة العالمي

 2014-2010للفترة 

ل  في المائة على األقل في التموي40زيادة بنسبة  •
المشترك الموحد للصندوق الخاص بأقل البلدان 

نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ لتمويل 
عمليات الصندوق خالل فترة التجديد المقبلة 

 2014-2010 لموارد مرفق البيئة العالمية
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  5النتيجة  – 2012-2010نواتج التخطيط االستراتيجي والميزنة وإدارة الموارد البشرية في الصندوق للفترة 

  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
   النجاح ومصادر التحققمعايير

2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

  التخطيط االستراتيجي والميزنة

شعبة التخطيط االستراتيجي 
 والميزانية

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 

إعداد خطة إدارية متجددة مدتها  •
يزانية متكاملة  سنوات وم3

 ةبواسطة نهج الميزنة الصفري
  إلى النتائجةوالمستند

 

مواءمة الميزانية اإلدارية  •
والميزانية الرأسمالية مع 

 األهداف التشغيلية

 

اإلبالغ عن األداء من حيث  •
 النتائج

 

 

الميزانية إلى ( في المائة 13.5زيادة الكفاءة اإلجمالية عند نسبة  •
 5.9اس النتائج  إطار قي–) برنامج العمل

زيادة النسبة المئوية للميزانية المخصصة للنفقات التي تقدم دعما  •
 مباشرا لتصميم البرامج وتنفيذها

وضع أسس مرجعية للعمليات اإلدارية، وقياسها، وإدارتها بغية  •
 رفع كفاءتها

إدماج االستنتاجات الرئيسية الستعراضات األداء في قرارات  •
 إدارة الصندوق وخططها

 دة أتمتة اإلدارة وتحرير الموارد تحقيقا إلضافة القيمةزيا •

 

-2010الخطة متوسطة األجل  •
2012 

اعتماد الميزانية الصفرية، تقدير  •
 األموال المتممة

 استعراضات األداء الفصلية والسنوية •

  قوة العملاالستراتيجية لخطة ال •

  

 

الميزانية الصفرية األولى مع  •
تحليل لالحتياجات من متطلبات 

 وغ أهداف إطار قياس النتائجبل

استعراضات األداء الفصلية  •
 والسنوية

برنامج تجريبي لتخطيط ورصد  •
 تحسين الكفاءة اإلدارية

إعداد الميزانية الصفرية الثانية استنادا  •
إلى ميزانية متجددة في ظل إطار 

 استراتيجي جديد

تركيز الميزانية الرأسمالية على  •
ريف الكفاءة والفعالية في عمليات تص

 األعمال الرئيسية

إدماج نظام شامل لنطاق الصندوق  •
للتخطيط والرصد وتحسين الكفاءة في 

 نظام إدارة النتائج في الصندوق

 

 :االفتراضات

 حسن سير إدارة المخاطر الموجهة نحو التخفيف •

تنقيح الميزانيات التشغيلية واإلدارية بحيث تراعي نماذج  •
 في البيئة الخارجيةاألعمال الجديدة والناشئة والتغير 

استعراض عمليات تصريف األعمال من منظور القيمة  •
 المضافة والموقع السليم 

 

 

 :إصالح الموارد البشرية

  شعبة الموارد البشرية

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 مكتب المستشار العام

 تحسين إدارة الموارد البشرية •

 

النسبة المئوية للموظفين الذين حضروا دورة تدريبية داخلية  •
 )حتى تاريخه السنة في(واحدة على األقل 

 –)  يوم100(متوسط الوقت الذي يستغرقه ملء الشواغر الفنية  •
  يوما119، القيمة 2009سنة األساس 

 )25(عدد التعيينات المنجزة  •

 %)100(التقدم المحرز في تجديد عملية إدارة األداء  •

المبكر للخدمة نهاء الطوعي اإلتحديد المرحلة الثانية من برنامج  •
 2010وإنجازه في عام 

عدد الدورات التدريبية على مستوى المؤسسة التي تم تنظيمها  •

 إعادة تهيئة شعبة الموارد البشرية •

 30 موظفا في المقر و30تعيين  •
 موظفا في المكاتب القطرية

 تنقيح الئحة الموظفين •

 إتمام المسارات الوظيفية •

 توحيد معايير تصنيفات الوظائف •

 تنقيح نظام إدارة األداء •

تنفيذ اإلجراءات المنقحة للموارد  •
ترقيات، المرحلة الثانية من ال: البشرية

تزويد خدمات الموارد البشرية  •
 33فا في المقر و موظ622بـ

 موظفا في المكاتب القطرية

 إنشاء مكتب لألخالقيات •

متوسطة االستراتيجية تنفيذ الخطة  •
 األجل لقوة العمل 

 الموظفين استراتيجية تنمية قدرات •

إتمام الدليل الجديد إلجراءات  •
 الموارد البشرية

إعداد وتصميم نظام إلدارة برامج  •
 التعلم

االستراتيجية مواصلة تنفيذ الخطة  •
 متوسطة األجل لقوة العمل 

النزاعات المتعلقة بقضايا الموظفين  •
 )ثالث قضايا(

 :المخاطر

نهاء الطوعي إلاعدم إحراز المرحلة الثانية من برنامج  •
 للنتائج المتوقعةالمبكر 

يمكن أن يؤدي انعدام القدرة في التعيين إلى تأخيرات في  •
 تنفيذ برنامج عمل الصندوق

يؤدي عدم أتمتة عمليات الموارد البشرية إلى مخاطر  •
 مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة
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  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
   النجاح ومصادر التحققمعايير

2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

قوة العمل لاالستراتيجية خطة ال •
ارية لشعبة ترسي األهداف اإلد

مستويات : الموارد البشرية
التوظيف، خليط المهارات؛ 

هياكل الوظائف بما يتماشى مع 
 النتائج المؤسسية

 

 

)15( 

 وطنيين/عقود الصندوق المعقودة مع موظفين قطريينعدد  •

، 2008سنة األساس ( في المائة 75: مؤشر مشاركة الموظفين •
 ) في المائة75: 2012 في المائة، الهدف في عام 68.4القيمة 

النسبة المئوية للتقدم المحرز في تنفيذ أتمتة بعض العمليات  •
 اليدوية القائمة

 

 :التحقق

   2010ة الموارد البشرية لعام شعبلالخطط اإلدارية 

 المبكر نهاء الطوعياإلبرنامج 
، التناوب، إعادة التوزيع، للخدمة

 التحرش، أنواع العقودمكافحة 

 استعراض استحقاقات الموظفين •

 أتمتة عمليات الموارد البشرية •

النزاعات المتعلقة بقضايا الموظفين  •
 )ثالث قضايا(

تنفيذ مشروعات رأسمالية لدى  •
 إصالح الموارد البشرية

 الموظفين التدريب على لوائح •
 الجديدة

النزاعات المتعلقة بقضايا  •
 )ثالث قضايا(الموظفين 

 

 :االفتراضات

على نحو االستراتيجية تخطيط وتعيين وإدارة قوة العمل  •
 ل يشمل إدارة األداءفعا

عدم وجود اتفاقيات الخدمة والبلد المضيف من أجل  •
 المكاتب القطرية

 استراتيجية  الحضور القطري •

 لوائح الموظفين واستحقاقاتهم تجتذب المرشحين المؤهلين •
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  4 النتيجة – 2012-2010نواتج اإلدارة المالية للصندوق للفترة 

  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
  ومصادر التحققتدابير النجاح 

2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

 دائرة المالية واإلدارة

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 شعبة التخطيط االستراتيجي
  والميزانية

 مكتب المستشار العام

 

 

إدارة مالية قوية ألموال الميزانية  •
العادية واألموال الخارجة عن 

 يةالميزان

 

رأي غير متحفظ بشأن جميع القوائم المالية العامة الصادرة عن  •
 )الصندوق والكيانات التي يستضيفها(الصندوق 

شهادة غير متحفظة بشأن توكيد إدارة الصندوق لفعالية الضوابط  •
 )2012(المفروضة على اإلبالغ المالي 

 في 4 000حوالي (تجهيز معامالت االستالم والدفع دون أخطاء  •
 في عام 5 000، و2011 في عام 4 500، و2010 عام

2012( 

إلى زمن (تجهيز معامالت االستالم والدفع في الوقت المناسب  •
 )2012 أيام بحلول عام 3تجهيز يبلغ في المتوسط أقل من 

 بحلول PeopleSoftدراسة جدوى للتحديث الوظيفي لبرنامج  •
 2011 التنفيذ بنهاية عام – 2011أوائل عام 

ومنتجات مالية جديدة ) 2010(شروط إقراض محسنة استحداث  •
)2011 ،2012( 

 وبفعالية، وإجراءات استباقية خدمة الديون في الوقت المناسب •
 إلقفال القروض والمنح

نموذج مبسط لتجهيز عمليات الصرف يستند إلى اعتماد  •
، 2010إطالق التجارب في عام (المصفوفة في اإلبالغ 

 )2011والتشغيل الكامل في عام 

حماية األصول المستثمرة، وضمان السيولة، وتوافق معدل العائد  •
 مع األرقام القياسية

 :التحقق

النموذج المالي للصندوق؛ وثائق المجلس التنفيذي؛ وثائق 
اللجنة االستشارية واللجنة االستشارية لالستثمار والمالية 

 التقرير السنوي؛ موالمالية وإدارة األصول والخصو

 ة مالئمة وإبالغ موثوقرقابة مالي •

تجهيز المعامالت المالية بأسلوب  •
 مضيف للقيمة

 إدارة حافظة القروض بكفاءة وفعالية •

إدارة مالئمة للموارد النقدية  •
واالستثمارات، بما في ذلك اإلدارة 

 االستباقية لألصول والخصوم

 سياسة السيولة •

 سياسة االستثمار •

 إطار المساءلة المالية •

 سطة األجلإسقاطات مالية متو •

المحاسبة على أساس اإلقراض بعملة  •
، )بما في ذلك إدارة العمالت(واحدة 

 قروض الصندوق الجديدة

 استعراض خارجي للعمليات المالية •

 تعزيز إدارة المخاطر المالية •

 تنقيح سياسات ومعايير اإلقراض •

إطار قانوني مالئم الستثمار موارد  •
 الصندوق

 

سلطة االلتزام استعراض سياسة  •
 الموارد مقدماب

إحالل الالمركزية في اإلدارة  •
 المالية بنقلها إلى المكاتب القطرية

تحديث المنصة المالية  •
PeopleSoft 

استراتيجية متوسطة األجل شاملة  •
 إلدارة الموارد المالية المؤسسية

سياسة جديدة /دعم استراتيجية •
 لشروط اإلقراض

توكيد إدارة الصندوق للضوابط  •
ة على اإلبالغ الداخلية المفروض

 المالي

 تنقيح سياسات ومعايير اإلقراض •

 تنقيح األنظمة المالية •

تنقيح اتفاقية إنشاء الصندوق  •
 )القروض بعملة واحدة(

 

توكيد إدارة الصندوق للضوابط  •
المفروضة على اإلبالغ المالي وفقا 
 للمقاييس المتعارف عليها في المجال

تنقيح وضع النماذج المالية للصندوق  •
هيئة المشاورات استراتيجيات لدعم 

لتجديد التاسع لموارد الخاصة با
  وتعبئة المواردالصندوق

دعم االستراتيجية الجديدة للتأمين  •
الطبي على الخبراء االستشاريين 

 والموظفين العاملين لفترات قصيرة

 :ا	�. -�
ظروف السوق غير المواتية تعرقل إمكانية الحصول على  •

 راتعائد إيجابي من االستثما

 خطر تشغيلي في اإلدارة الداخلية بسبب نقص الموظفين •

 تعقُّد تصميم ومتطلبات إعداد المشروعات الجديدة •

أوجه ضعف مؤثرة في الرقابة يمكن التعرف عليها في  •
 أثناء اختبار الضوابط

 

 :االفتراضات

 تحسين تعبئة الموارد واإلدارة المالية •
 ���K7( ا�� �u" ا�����" واZدا -KLP1 � رةد:
- UI3 ا������  ا���j�K وا�JH�ءة !R0�/ ا�H�I% ا����

KLPا�� 
�&�v إدارة ا��\��M ا�����" - "M�K?و �1�أآ$� �� UI� 
- Ui�89 <0دة ا���: wدة ا���آ��ز� 

  

 تحسين إدارة الموارد البشرية •
 1( 01ارد ا���Jx0( وا��0ارد ا�����" -!�Hر ا��� ا�
� w�w آJ�ءات ا���Jx0( ا�7����( - 
 ا���1&��ت وا���� 9M .1= أ)7�ب ا��795" 01اء1" -

 ا�057ل :1�R 89" <��ة
  

 تحسين إدارة المخاطر •
-  z�Jx01د إدارة ا���5وق و�وا:�� إزآ�ء ا�0:

����دئ و�1�رL�ت إدارة ا��\�0�K1 89: �Mى 
� ا���10"I1�I�? م��� ا��KLP" ��ى ا�

ا����K_ ا��Z ���Kدارة ا��\�0�K1 89: �Mى  -
 ذ! ��? ،"KLPتا��n�5�b� ل�م ! ��� �� 

  

 تحسين الكفاءة اإلدارية •
-  "*Eءة أ��Jدة آ�وز� _�K��" ا�9&�" اE�Ln�ر�

ا�9&�" اE�Ln�ر�" /موا�����" وإدارة اa)0ل وا�\05
 ��Lb$��ر وا�����"

- "�9�YEدوات ا��aا w�w � 
 ا:���د اZ+�اف ا����+� وإ<�اءات إ+�اف <���ة -
ا�&��� ?�I��" :�م ?�ء ا� �% ?���م ا���وض وا���3  -

 ذ�� ����K !�ص و)0ل 2011! ��? ،
)�d��� ا��



  

 

j
ا��79

 
 

E
B

 2010/100/R
.30

  

 

4
4

 

  7 النتيجة – 2012-2010في الصندوق للفترة واالتصاالت النواتج اإلدارية ونواتج تكنولوجيا المعلومات 

  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
   النجاح ومصادر التحققمقاييس

2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

: دا�4ة ا	� 	�� وا&دارة
� 5'#� ا	.�� ت ا&دار

  
 ��+8 ا	��+7 ر ا	' م

 
 

��K7( ا�JH�ءة اZدار�" 

~���H�9] ا���� ا��H�L= ا����&" :( ز��دة ا�JH�ءة و
 النسبة المئوية لوقت تعطل النظم •

 عدد األشخاص المنتقلين إلى المكاتب الجديدة •

  معالجتهاالزبائن التي تمتعدد طلبات  •

، والحد من القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئيشهادة  •
كمية األوراق المستخدمة، وزيادة المكافأة على ممارسات 

 إعادة التدوير

 
 
 
 
 

   :ا	+*()
��ر�� �1ا/�" ا�&0دة؛ اZ<�اءات ��5�ء ا�?w�i(؛ �Lا
 ��� )1 "59\�Kءات ا���5VZدار�"؛ اZد�" اaوا

 )Footprint(ا����? " 
 

 تنقيح دليل شعبة الخدمات اإلدارية •

 تنقيح المبادئ التوجيهية للتوريد المطبقة في المقر •

المشروع التجريبي لفريق التوريد المشترك  •
 للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 تقدير المخاطر األمنية •

 استراتيجية األمن في المقر •

تعزيز المحيط الخارجي للمقر لمواجهة المخاطر  •
 )المرحلة األولى من قارئي الشارات(منية األ

  من موظفات األمن50تدريب  •

 تخضير المبنى •

تجهيز التأشيرات واالمتيازات والحصانات ذات  •
الصلة التي يتمتع بها الموظفون في الوقت 

 المناسب وبكفاءة

 اللوجستيات وإدارة المرافق •

 اإلدارة اإللكترونية للسجالت •

 ندوقالتحكيم في المقر الرئيسي للص •

 تنفيذ استراتيجية أمن المقر •

 المرحلة الثانية من قارئي الشارات •

 تحسين موقف المركبات الخارجي •

تجديد غرف االجتماعات وتزيينها  •
 بالكامل

استحداث بطاقات مؤسسية لشراء  •
 الموظفين للوقود

 تخضير المبنى •

تجهيز التأشيرات واالمتيازات  •
والحصانات ذات الصلة التي يتمتع بها 

 فون في الوقت المناسب وبكفاءةالموظ

 اللوجستيات وإدارة المرافق •

 إدارة السجالت •

 تنفيذ استراتيجية أمن المقر •

تخضير المبنى وعمليات تصريف األعمال  •
 األخرى

تجهيز التأشيرات واالمتيازات والحصانات  •
ذات الصلة التي يتمتع بها الموظفون في 

 الوقت المناسب

 من احتياجات اللوجستيات وإدارة المرافق لكل •
 المكاتب والمؤتمرات واالجتماعات

  إدارة السجالت •

 :ا	�. -�
 تغير أولويات التنفيذ •

 عدم كفاية مشاركة أصحاب المصلحة •

 عدم كفاية الموارد المالية والموارد من الموظفين •
 

 :ا�0+�ا/ ت
 اعتماد الخطة االستراتيجية المقترحة لقوة العمل •

 خدمات اإلداريةشعبة الاعتماد ميزانية مناسبة ل •

شعبة الخدمات اعتماد ميزانية رأسمالية مناسبة ل •
 اإلدارية

 إطار قانوني مالئم إلدارة الصندوق •

 

: دا�4ة ا	� 	�� وا&دارة
5'#� :��!	!9�  ا	�'$!� ت 

 وا�:; �ت
 
عدم توقف وتحسن نظم  •

 وخدمات تكنولوجيا المعلومات

 
تنفيذ مشروعات كبيرة  •

 وصغيرة في مجال تكنولوجيا
 المعلومات

 
بيئة حاسوبية آمنة وموثوقة في  •

المقر الرئيسي والمكاتب 
 القطرية

 
 

استقصاءات رضا الزبائن عن تكنولوجيا المعلومات  •
 واالتصاالت

 %)99>(وقت اشتغال نظم التطبيق  •

 %)99>(وقت اشتغال نظم البنية األساسية  •

إمكانية الوصول من المكاتب القطرية إلى النظم المؤسسية  •
)<90%( 

تسليم مشروعات الميزانية الرأسمالية وفقا للجدول الزمني  •
)<75(% 

إتاحة موارد مالية إضافية وعدد إضافي من موارد  •
 الموظفين من أجل المشروعات الكبيرة والصغيرة

 
 
 
 
 
 

منصة تفاعلية لممثلي الدول األعضاء على  •
 الشبكة العنكبوتية 

  الماليةPeopleSoftتحديث منصة  •

 أداة إدارة إصدار الوثائق •

 لوحات قياس لتحليل قوة العمل •

نظام تتبع الرسائل الواردة لمكتب الرئيس ونائب  •
 )OPTICS(الرئيس 

علومات واالتصاالت من أجل تكنولوجيا الم •
 شبكات المعرفة اإلقليمية

استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات  •
 ومبادرات مؤسسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات

تركيب بنية أساسية لتكنولوجيا  •
المعلومات من أجل النظام الجديد 

 للقروض والمنح

تحسين المنصة المالية ومنصة الموارد  •
، PeopleSoftالبشرية ببرنامج 

المركز الدولي للحساب والتحول إلى 
 اإللكتروني

نظام إدارة محتوى المواقع الشبكية من  •
 اإلنترنت /أجل الشبكة الداخلية

تحديث منصات االتصال والتعاون عن  •
طريق تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في المكاتب الميدانية

منصة جديدة لتكنولوجيا المعلومات  •
أجل إدارة العالقات واالتصاالت من 

 المؤسسية

 نشر بوابة المؤسسة على الشبكة العنكبوتية •

 إلدارة الموارد Oracle Fusionأدوات  •
 البشرية

نظام إدارة المشروعات االستعاضة عن  •
 ت على الشبكة العنكبوتية بأدواوالبرامج

نظام معلومات االتصال االستعاضة عن  •
 بأدوات على المتوفرة على شبكة اإلنترنت

 الشبكة العنكبوتية

 PeopleSoftتحديث المنصة المالية  •
 وإدماجها في عمليات القروض والمنح

التنفيذ الكامل لتسلسل العمل اإللكتروني  •
اس  لوحات القي–وكامل منصة الخدمة الذاتية 

 المؤسسية

 تنفيذ التوقيع اإللكتروني •

 

 :ا	�. -�
 تغير أولويات التنفيذ •

عدم كفاية مشاركة أصحاب المصلحة، وبخاصة  •
 أصحاب األعمال التجارية

 التنفيذ الطموح دفعةً واحدة •

 التطورات التكنولوجية الجديدة المؤثرة •
 

 :ا�0+�ا/ ت
 قوة العمل االستراتيجية لخطة الاعتماد  •

نية إدارية كافية لتكنولوجيا المعلومات اعتماد ميزا •
 واالتصاالت

اعتماد ميزانية رأسمالية كافية لتكنولوجيا  •
 المعلومات واالتصاالت

االمتثال للسياسات والمعايير األمنية لتي تفرضها  •
 إدارة شؤون السالمة واألمن باألمم المتحدة

اعتماد الحكومات المحلية والوطنية للمشروعات  •
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  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
   النجاح ومصادر التحققمقاييس

2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

 
 :ا	+*()

��ت ��*� "�!�V ت؛�ا�� 109 �0�0<��H� "�&��ا��Lا
��ر�� ا�7����5�nت؛ nت وا�ا�� 109 �0�0<��H� "�95Jا� "

�0�0�H<�� ا�� 109�ت ���K� j��J� 

 عالمات القياس/أداة إدارة المنح •

دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
 من أجل شبكات المعرفة اإلقليمية

سب وتعاونها في الوقت المناسب في الوقت المنا
 مع المجتمع المحلي

استعداد الحكومات المضيفة لمواصلة دعم  •
عمليات الصندوق بصرف النظر عما تواجهه من 

 عقبات مالية

ملكية المبادرات وتقدير اإلدارة العليا والموظفين  •
 المختصين لها 
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  9 و6 النتيجتان – 2012-2010 في الصندوق للفترة ة، واستمرارية العمل، والتسييرينواتج إدارة المخاطر المؤسس

  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
  النجاح ومصادر التحققمقاييس 

2010  2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

ة يإدارة المخاطر المؤسس
  منهاوالتخفيف

 

 مكتب المراجعة واإلشراف

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

ية تحسين إدارة المخاطر تعميم عمل •
 ةيالمؤسس

 

توصيات المراجعة الداخلية ذات األولوية العالية لالنسبة المئوية  •
 تأخر تنفيذهاالتي 

المخاطر المؤسسية الرئيسية على مستويي الدوائر /األهداف •
 والشعب الخاضعة للرصد والتخفيف

 

  

 

 :التحقق

؛ التقرير مكتب المراجعة واإلشرافتقارير المراجعة الصادرة عن 
إدارة ؛ التقرير السنوي عن واإلشرافالسنوي لمكتب المراجعة 

 ؛ المناقشات الفصلية المتعلقة باألداء والنتائجةيالمخاطر المؤسس

الخطة متوسطة األجل السنوية المتجددة لمدة  •
  سنوات3

 ةيالتقارير السنوية عن إدارة المخاطر المؤسس •

 تنفيذ توصيات المراجعة •

اإلنمائية الفعالية  عن التقرير السنوي •
 للصندوق

 منهجة إدارة أداء الخبراء االستشاريين •

 

الخطة متوسطة األجل السنوية المتجددة لمدة  •
  سنوات3

 ةيالتقارير السنوية عن إدارة المخاطر المؤسس •

اإلنمائية الفعالية التقرير السنوي عن  •
 للصندوق

الخطة متوسطة األجل السنوية  •
  سنوات3المتجددة لمدة 

لتقارير السنوية عن إدارة ا •
 ةيالمخاطر المؤسس

الفعالية التقرير السنوي عن 
  اإلنمائية للصندوق

 :المخاطر

عدم اتخاذ إدارة الصندوق إجراءات بشأن  •
 استراتيجيات التخفيف

عدم ترتيب أولويات المخاطر المؤسسية، مما  •
 يؤدي إلى استراتيجيات تخفيف غير متسقة

 

 :االفتراضات

مل السنوية المستندة إلى تركز خطة الع •
المخاطر لمكتب المراجعة واإلشراف على 

مجاالت المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 
 المنظمة

تمارس إدارة الصندوق أنشطة إدارة المخاطر  •
 بصورة يومية

يضفي المجلس التنفيذي ولجانه قيمة مرتفعة  •
 على استراتيجيات إدارة المخاطر

 استمرارية األعمال

 

 مراجعة واإلشرافمكتب ال

 دائرة المالية واإلدارة

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

اعتماد سياسة ذات هيكل تيسير، تتضمن تعيين مدير الستمرارية  •
 األعمال وإنشاء إدارة لألزمات وفرق استجابة

 اعتماد تحليل ألثر األعمال •

إعداد قالب لخطط الطوارئ واستمرارية األعمال من أجل حاالت  •
 ظيفيةالطوارئ الو

تدريب فرق األزمات وتوعية الموظفين بأدوارهم بموجب خطط  •
 استمرارية األعمال

اختبار االستراتيجيات والخطط الوظيفية واستكمالها وإرساؤها في  •
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإلدارة : المجاالت الحاسمة

 النقدية، والمرافق، والسفر، واألمن

 ف بمتابعة التوصيات ذات األولويةقيام مكتب المراجعة واإلشرا •
 

 :التحقق

لجنة إدارة المخاطر خطة استمرارية األعمال في الصندوق؛ تقارير 

 خريطة طريق لتحسين استمرارية األعمال •

سياسة وخطة الصندوق تجاه استمرارية  •
 األعمال

 هيكل تسيير استمرارية األعمال •

 ثر الستمرارية األعمالتحليل األ •

 خطط انتعاش المجاالت الوظيفية الحاسمة •

 نظام متابعة الموظفين •

اختبار استمرارية األعمال في الوظائف  •
 الحاسمة

التقديرات األمنية عن طريق عملية األقران  •
 السالمة واألمن التي تجريها إدارة شؤون

 األمم المتحدةب

مات توافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلو •
 القطرية في المقر الرئيسي والمكاتب

االستضافة الخارجية لمعدات ونظام  �

 االختبار الدوري لخطط استمرارية األعمال •

تدابير وقائية إضافية للمجاالت الوظيفية  •
 الحاسمة

  ونقطة دخولSWIFTشبكة بديلة لشبكة  •

تحديث أشرطة الحفظ االحتياطي للبيانات  •
عنها بإدارة التخزين على شبكة باالستعاضة 

 اإلنترنت 

توافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات  •
 القطريةفي المقر الرئيسي والمكاتب 

للحساب  المركز الدوليإتمام اإلعدادات لجعل  •
 نقطة االسترجاع في حاالت اإللكتروني

 الكوارث في الصندوق

االنتهاء من وضع خطط  •
ر جميع استمرارية األعمال واختبا
 خطط استمرارية األعمال

تحديث تحليل األثر الستمرارية  •
 األعمال

استضافة نظم تكنولوجيا  •
المعلومات الخاصة بالصندوق 

المركز الدولي للحساب على 
، مع تضمين ذلك اإللكتروني

اتفاقيات لالسترجاع في حاالت 
 الكوارث

االستعادة اآلمنة لصور النسخ  •
 :Cاالحتياطي لمحرك األقراص 

 ن طريق اإلنترنتع

توافر البنية األساسية لتكنولوجيا  •

 :المخاطر

عدم كفاية تمويل مبادرات خطة استمرارية  •
 األعمال

 

 :االفتراضات

 ملكية اإلدارة العليا والتزامها •

مواءمة تركيب قارئ الشارات مع مقاييس  •
 وباالتفاق مع المالكاألمن األوروبية 

 الوعي بخطة استمرارية األعمال وااللتزام بها •
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  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
  النجاح ومصادر التحققمقاييس 

2010  2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات

المعلومات واالتصاالت في المقر   استعادة البيانات ؛ تقارير تقدير المخاطر األمنيةالمؤسسية
 الرئيسي والمكاتب القطرية

 

ا�+< ل ا	�� > ت وا	#�ا�" 
 وا	��7و@ ت 	$(!ا?��

 
 ��+8 ا	��+7 ر ا	' م

 
اإلطار القانوني المالئم لسياسات  •

 الصندوق وبرامجه

:�د ا�J�/��ت ا���وض وا�h0�ji ا������0" ا�Raى ذات ا�95" 
�E? وض�Jا�� �ة وا��� �I�)3ا��� �I�! ��?( 

  ا�J�/��ت ا���9ان ا��J�N":�د 

  من اتفاقيات القروض والمنح52 •

  منحة عالمية وإقليمية42 •

  منح بيئية8 •

 قانونية للتمويل المتمماتفاقية  •

  من اتفاقيات القروض والمنح53 •

  منحة عالمية وإقليمية45 •

  منح بيئية3 •

 قانونية للتمويل المتمماتفاقية  •

  القروض والمنح من اتفاقيات32 •

  منحة عالمية وإقليمية40 •

  منح بيئية3 •

 قانونية للتمويل المتمماتفاقية  •

 :ا	�. -�
 الوضع السياسي يؤثر على القروض والمنح •

 
  :ا�0+�ا/ ت

يتفق طلب البلدان على التمويل المقدم من  •
 الصندوق مع القروض والمنح المزمعة

 كفاية الموارد البشرية •
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  )تتمة (9 و6 النتيجتان – 2012-2010ة، واستمرارية العمل، والتسيير في الصندوق للفترة ير المؤسسنواتج إدارة المخاط

  إسقاطات األداء

 )5المستوى (

 المخرجات التشغيلية

 
  النجاح ومصادر التحققمقاييس 

2010 2011 2012  

 المخاطر واالفتراضات

دعم أنشطة التسيير التي يقوم 
 بها األعضاء

 

  ير الصندوقمكتب سكرت

 سالسة عمل عملية تداول الهيئات الرئاسية •

 زيادة مشاركة الدول األعضاء في الصندوق •

 

  :المصادر

النسبة المئوية لوثائق الهيئات الرئاسية المقدمة في الوقت المناسب  •
 سكرتير الصندوق وفقا لإلجراءاتمكتب إلى 

 عدد الكلمات المحررة والمترجمة •

 الفوريةعدد ساعات الترجمة  •

النسبة المئوية لوثائق الهيئات الرئاسية المرسلة إلى الهيئات  •
 الرئاسية في الوقت المناسب

 استقصاء الزبائن الذي يجريه مكتب سكرتير الصندوق •

 دورة واحدة لمجلس المحافظين •

  دورات للمجلس التنفيذي3 •

 اجتماعات للجنة مراجعة 6 •
 الحسابات

  دورات للجنة التقييم5 •

تخصيص نظام  اجتماعات ل3 •
 الموارد على أساس األداء

لمنسقي القوائم  اجتماعات 5 •
 واألصدقاء

 

 دورة واحدة لمجلس المحافظين •

  دورات للمجلس التنفيذي3 •

 اجتماعات للجنة مراجعة 6 •
 الحسابات

  دورات للجنة التقييم5 •

نظام تخصيص  اجتماعات ل3 •
 الموارد على أساس األداء

 دورات لهيئة المشاورات 5 •
 د موارد الصندوقبتجديالخاصة 

 اجتماعات للجنة مخصصات 5 •
 رئيس الصندوق

 لمنسقي القوائم اجتماعات 7 •
 واألصدقاء

زيارة ميدانية واحدة يجريها  •
 المجلس التنفيذي

 دورة واحدة لمجلس المحافظين •

  دورات للمجلس التنفيذي3 •

 اجتماعات للجنة مراجعة 6 •
 الحسابات

  دورات للجنة التقييم5 •

خصيص الموارد نظام ت اجتماعات ل3 •
 على أساس األداء

 لمنسقي القوائم اجتماعات 5 •
 واألصدقاء

زيارة ميدانية واحدة يجريها المجلس  •
  التنفيذي

 

 :االفتراضات

التقيد بتقديم وثائق الهيئات الرئاسية في الوقت المناسب  •
 وفقا للنظام الداخلي المتبع

االنتهاء من وضع اإلدارة المؤسسية المتكاملة المستندة  •
 لى تكنولوجيا المعلوماتإ

التحديد الكامل لالحتياجات من الوثائق المحررة  •
 الفوريةوالمترجمة والترجمة 

  لممثلي الدول األعضاءة تفاعلياالنتهاء من إعداد منصة •
 على الشبكة العنكبوتية

 اإللمام الكامل من المجلس التنفيذي بتكاليف التسيير •

  
 


