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  موجز تنفيذي

الفقر المدقع والجوع، على يأتي تحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية، والمتمثل في القضاء  -1

 المتحدة األمم فرد بكونه وكالةني الصندوق نأوحيث . في صلب عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

اإلمكانات  لحفز ذهبية بفرصة فإنه يتمتع الزراعية، للتنمية المكرسة حصرا ةالوحيد الدولية المالية والمؤسسة

 األمن مجال تتعدى األمد بعيدة فوائديوفر  هذا القطاع إذ أن. المتضمنة في القطاع الريفي والنمو الزراعي

توفير سبل عيش مجدية ألصحاب الحيازات الصغيرة، وفرص عمل مالئمة، وتحقيق  من قبيل الغذائي،

 .الحضري الفقر قبضةلإلفالت من  يسعون الذين ألولئك ذلك في التنمية الريفية المستدامة، بما

 باتفاقية إنشاء الصندوق وإطاره 2012- 2010وتسترشد خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  -2

مية ، وبموجبهما يناط بالصندوق العمل على تحقيق النمو الزراعي والتن2015-2011االستراتيجي للفترة 

ويطرح اإلطار االستراتيجي أهداف وغايات التنمية االستراتيجية ويوجه استراتيجيات الصندوق . الريفية

ويمثل ركيزة لسياسات الصندوق ومبادئه التوجيهية لضمان التناغم واالتساق . ه القطريةمشروعاتو

وسطة األجل بدورها خطة وتحدد الخطة مت. ويشير إلى كيفية تعبئة الصندوق لموارده البشرية والمالية

عمل مدتها ثالث سنوات على أساس متجدد، وتوضح كيفية توليد الصندوق للنواتج بغية تحقيق أهدافه 

 .االستراتيجية الرامية إلى الحد من الفقر الريفي وتعزيز األمن الغذائي

ن من كل سنة، نيسا/بريلأوسيجري استعراض الخطة متوسطة األجل وتقييمها، والتي يعاد نشرها في كل  -3

وتقاس هذه . للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطتها واإلنجازات التي تتحقق بفضل مخرجاتها

لصندوق ويصدر ل اإلنمائيةفعالية الاإلنجازات عن طريق مؤشرات وأهداف يتضمنها التقرير السنوي بشأن 

دوق بتقييم هذه النتائج في تقريره وأخيرا، يضطلع مكتب التقييم في الصن. كانون األول/في شهر ديسمبر

وتساعد هذه األدوات التي تعزز من عمل بعضها .  وأثر عمليات الصندوقنتائجالسنوي المستقل حول 

 في معرض تصديه لتحدي الفقر الريفي، ومن ثم ةبعضا في إدماج خبرات الصندوق ومعارفه المتطور

 ).انظر الملحق( المتعدد السنوات ر المنطقيتمكنه من دمج الدروس المستفادة في أداة تخطيط اإلطا

 ثالث سنوات، مدتهاوطة األجل، في سياق خطة العمل المتجددة ويبرز اإلطار المنطقي للخطة متوس -4

 الممولة بقروض مشروعاتعلى تنفيذ برنامج عمل الصندوق في ما يتصل بالبرامج القطرية، والالعمل 

ويحدد سلسلة من السياسات . رة المعرفةومنتجات إداومنح، والخدمات التقنية وحوار السياسات، 

نطاقها على أرض واالستراتيجيات التي تعزز قدرة الصندوق على تقديم حلول إنمائية مبتكرة وتوسيع 

 متوسطة وتحدد الخطة. ع بغية حل التحديات التي تواجه الحد من فقر أصحاب الحيازات الصغيرةالواق

 يتعين التي المخاطر  كما تحدد؛والكفؤ لهذه البرامج لالفعا التنفيذ يهايقوم عل التي االفتراضات األجل

 .مستداما إنمائيا  أثرايترك أن الصندوق لعمل كان ما إذا آثارها من التخفيف

وأخيرا، وللمرة األولى، تطرح النسخة الحالية للخطة متوسطة األجل مدخالت موارد في سياق غايات  -5

 دراسة كيفية استخدام الصندوق لموارده المالية والبشرية من أجل وأهداف الصندوق، وهو ما ييسر

تحقيق مخرجاته وأهدافه االستراتيجية المخططة، وكيفية تطور استخدام هذه الموارد مع سعي الصندوق 

وفضال على ذلك، يطبق . إلى تحقيق أثر أكبر بموجب اإلطار الزمني ذي الثالث سنوات للخطة
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ويستخدم أيضا نهج . واءمة نفقات الميزانية اإلدارية مع الخطة متوسطة األجلزنة صفرية لمالصندوق مي

 برنامج بصورة مباشرة مع موارده البشرية ارتباط توزيعتخطيط القوة العاملة االستراتيجية لضمان 

 .متوسطة األجل المحدد في الخطة 2012-2010العمل للفترة 

هيكل المعونات، استحدثت إدارة الصندوق جدول أعمال وتجاوبا مع تزايد تعقيد البيئة االقتصادية و -6

 مكاسب للمنظمة على مستوى الكفاءة ومواءمة موارد الصندوق ري تنفيذه لتحقيقاجللتغيير واإلصالح 

 تنفيذوتشكل هذه المبادرات، الواردة في تحديث . بصورة أوثق مع أولوياته ومخرجاته االستراتيجية

 للنشاط في سياق الخطة متوسطة األجل، باإلضافة إلى عملياته اإلصالح، مجال تركيزوالتغيير 

 .الجوهرية في إنتاج حزم تمويلية ومساعدات تقنية لصالح المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة
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  2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة 

   استعراض عام–أوال 

 أشد الناس فقراويعيش ثالثة أرباع . ص في العالم بأسرهيبقى الفقر المدقع حقيقة ملموسة ألكثر من مليار شخ -1

 ومعظمهم يعتمد على الزراعة سواء بشكل مباشر بحكم كونهم مزارعين أو عماال ،في المناطق الريفية

. مشروعاتزراعيين مأجورين، أو بشكل غير مباشر من خالل التسويق الزراعي أو تسويق المدخالت أو ال

وحيث أن . 1غير أولئك على الغابات ومصايد األسماك وغيرها من األنشطة الريفيةفي حين يعتمد العديد من 

ثالثة أرباع فقراء العالم الذين يبلغ عددهم مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية، فإن العديد منهم أشخاص 

ق المعوقات التي وتتعل. يمتلكون حيازات أصغر من أن تلبي احتياجاتهمالذين ن يمزارعال أو هم من المعدمين

تقف في وجه تقدمهم باالفتقار الحاد إلى الحصول على األراضي، والمياه، والموارد المالية، والتكنولوجيات 

وتزداد هذه األمور تعقيدا بتدني إنتاجية األصول الطبيعية الناجم عن التدهور البيئي . والخدمات الزراعية

 . سوءاغير المناختوالمخاطر ومواطن الضعف البيئة التي يزيدها 

 التي من شأنها مشروعات أيضا إلى الوصول إلى األسواق وفرص إقامة الالسكان الريفيون الفقراءويفتقر  -2

ومن شأن الوصول إلى األسواق بدوره توليد . أن تساعدهم على زيادة اإلنتاج وتوليد الفوائض وتسويقها

واألهم من .  إلى الخدمات الصحية والتعليميةالدخل الذي يمكنهم من بناء قدراتهم على الصمود والوصول

 إلى القدرة التنظيمية والنفوذ الالزمين الستقطاب التأييد إزاء السكان الريفيين الفقراءذلك هو افتقار 

داخل دورهن المحوري  المعترف على نطاق واسع ب–أما النساء . احتياجاتهم والستغالل الفرص الناشئة

يط وتنفيذ برامج المساعدة باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق األمن الغذائي المجتمعات المحلية وفي تخط

 .يات في إطالق هذه القدرةتحدال فهن في العادة األكثر فقرا ويواجهن أشد –

 اآلثار الوخيمة لقصور 2008-2007وقد أظهرت االرتفاعات الهائلة في أسعار األغذية في عامي  -3

حكومات والجهات المانحة على حد سواء، إذ انخفضت المساعدة االستثمار في الزراعة من جانب ال

، مع 2004 في المائة عام 3.5 إلى 1979 في المائة في عام 18اإلنمائية الرسمية للقطاع الزراعي من 

 10 من أيضاانخفاض حصة اإلنفاق العام على الزراعة في البلدان التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير 

ونتيجة لذلك فقد ُأخذ العالم بغتة إذ لم يتمكن . 20042 في المائة عام 4 إلى أقل من 1980في المائة عام 

المنتجون الزراعيون من الموازنة بين ارتفاع الطلب الهيكلي والمؤقت وبين زيادة اإلنتاج، وهو ما اتضح 

 .اآلن في الزيادات الهائلة في عدد الفقراء في جميع أنحاء العالم النامي

رى، أظهرت الدالئل أن االستثمار في الزراعة يزيد النمو الكلي أكثر بكثير من االستثمار ومن جهة أخ -4

وال يزال دور النمو الزراعي محوريا في جهود الحد من الفقر، إذ . في قطاعات االقتصاد األخرى

 زيادة  وستقتضي3. مليار شخص يقاسون الفقر المدقع، والعديد منهم في المناطق الريفيةحوالييزال  ال

ي  مضاعفة اإلنتاج وتسريع وتيرة النمو المتباطئ ف2050 شخص في عام ات مليار9عدد الفقراء إلى 

                                                      
 ).2006واشنطن العاصمة، (ثاني التنمية والجيل ال: 2007انظر البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم  1
 . المرجع السابق2
 ).2010واشنطن العاصمة،  (دروس تقييمية من خبرات مجموعة البنك الدولي: النمو واإلنتاجية في الزراعة واألعمال الزراعيةالبنك الدولي،  3
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وإزاء هذا الطلب المتنامي على الغذاء، فإن ديناميات الزراعة . اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية

تشير إلى ارتفاع األسعار على المدى العالمية آخذة في التغير، على النحو الذي تشير إليه التنبؤات التي 

ومن ناحية أخرى، أدى نشوء سالسل القيمة العالمية والبحوث الزراعية التي توجهها التكنولوجيا . الطويل

 "بقفزة تغيير"البيولوجية واألسواق الجديدة للوقود الحيوي إلى تجدد الثقة بأن البحوث الزراعية تعد 

قراء، ومن ثم إطالق العنان ف والمناصرة للفإلرشاد المنخفضة التكاليأساسية في تنمية تقنيات وخدمات ا

 .إلمكانيات اإلنتاج الزراعي، بما فيه إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة

 متعددة ت المعونةوبسبب أزمة أسعار األغذية، يعمل القطاع الخاص حاليا على التعاون مع وكاال -5

ويظهر القطاع . زارعين إلى األسواقسل العرض من الممد سالاألطراف إلرساء أساس سليم ومستدام ل

الخاص، سواء المحلي أو الدولي، اهتماما أكثر وضوحا في االضطالع بدور في حشد موارد إضافية 

وقد أدت . وتيسير الوصول إلى األسواق، وتوفير فرص تجارية معززة ألصحاب الحيازات الصغيرة

لتجديد االلتزام العالمي بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي، مما أزمة أسعار األغذية كذلك إلى إعطاء زخم 

 .جلب بدوره رأس مال جديد لحفز االبتكارات وتوسيع نطاق الحلول الناجحة

ويعتقد . الريفي المستمروتبرز هذه التغيرات في العوامل المساندة الفرص المتاحة للتصدي للفقر  -6

النائية، بأن هناك نُهج أثبتت نجاحها وفعاليتها لزيادة الدخول ناطق الصندوق، استنادا إلى خبرته في الم

ويعتقد أيضا أن إمكانيات أصحاب الحيازات الصغيرة . توسيع نطاقهال قابلةالريفية والحد من الفقر الريفي 

 عيشهم ولكنها تتجاوز ذلك إلى المساهمة في النمو االقتصادي والتنمية ليست قاصرة على تحسين سبل

ويمكن تحقيق ذلك متى نُظر إلى الزراعة، مهما كان حجمها، على أنها مشروع تجاري، . نالوطنيي

 صغيرة الحجم، ووضع السياسات مشروعاتوالنظر إلى أصحاب الحيازات الصغيرة على أنهم أصحاب 

 .المالئمة واإلجراءات الداعمة

ندوق بأن النمو الزراعي  إلى إيمان راسخ في الص2012-2010وتستند الخطة متوسطة األجل للفترة  -7

توفير وتحتضن الزراعة فرصا ل. الغذائية والتغذوية للسكان دائمي التزايديتمتع بإمكانية تلبية االحتياجات 

 بالقضاء على الهجرة إلى المراكز الحضرية، ومن ثم مان االجتماعي؛ وتعدتحقيق األ وةعيش مجديسبل 

 وتعمل الزراعة والتنمية الريفية المجتمعية على غرس .الحد من الفقر الحضري والتوترات االجتماعية

 .ضاع القانون والنظامبذور التماسك االجتماعي الذي يمثل األساس لتحسين أو

 2012-2010 األهداف االستراتيجية للصندوق للفترة -ثانيا 

 ،أللفية االلتزام العالمي بالزراعة والتنمية الريفية من أجل بلوغ الهدف اإلنمائي األول ل-ألف

  القضاء على الفقر

في جوهر مهمة " القضاء على الفقر المدقع والجوع"ألول لأللفية المتمثل في يأتي الهدف اإلنمائي ا -8

وإذ عمل المجتمع الدولي يدا واحدة في سياق ). 1الجدول (جال اهتمامه وعمله الصندوق ويصب في م

يع وتيرة التقدم المحرز في الحد من الفقر بنيان المعونة اآلخذ في التطور، فقد عقد العزم على تسر

الزراعية، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق الهدف اإلنمائي األول الريفي واألمن الغذائي والتنمية 
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وقد أدى التعاون . تعزيز المساواة بين الجنسين مثلين في تعميم التعليم ولأللفية والهدفين المترابطين المت

لتغذية إلى أشكال جديدة من التعاون في تعبئة التمويل االستثماري لتحقيق نتائج في الزراعة والغذاء وا

أكبر على أرض الواقع، وهو ما قد يرسي بدوره أساسا مالئما لتسريع وتيرة التقدم المحرز على مدى 

ر أما تحقيق األهداف االستراتيجية للصندوق، الواردة في اإلطا. فترة الخطة متوسطة األجل وما بعدها

، فإنه يسهم إسهاما محددا في تحقيق األهداف اإلنمائية 1المنطقي للخطة متوسطة األجل في الملحق 

 .لأللفية من خالل النمو الزراعي والتنمية الريفية

وتتمثل إحدى مهام الصندوق في تسريع النهوض بأصحاب الحيازات الصغيرة في العالم بأسره والذي  -9

 دوالر 1.25نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من ) 1: (لييسهم إسهاما حاسما في خفض ما ي

). تحت سن الخامسة(نسبة األطفال ناقصي الوزن ) 3(انتشار سوء التغذية؛ ) 2(أمريكي في اليوم؛ 

 زيادة إنتاج المحاصيل، وإضفاء قيمة مضافة في المجال الزراعي، والمساعدات :ويتحقق ذلك من خالل

 .للزراعة، وحصة الميزانية المالية الوطنية المخصصة للتنمية الزراعية والريفيةاإلنمائية الرسمية 

  1 الجدول

 األهداف اإلنمائية لأللفية والمؤشرات العالمية للتنمية الزراعية

 قيمة خط األساس سنة خط األساس المؤشرات
مستهدف عام 

2012 
 دوالر 1.25من ل السكان الذين يعيشون على أقنسبة : الهدف اإلنمائي األول

 21 26 2005 أأمريكي في اليوم
 10 17 2004-2002 أانتشار سوء التغذية بين السكاننسبة : الهدف اإلنمائي األول
 17 27 2005 أفال تحت سن الخامسة، ناقصو الوزناألطنسبة : الهدف اإلنمائي األول

 قيد المتابعة 112.4 2006 ب)100=2001-1999(مؤشر اإلنتاج المحصولي 
 قيد المتابعة 4.1 2004 ب)النمو السنوي(ي المجال الزراعي ضافة القيمة فالنسبة المئوية إل

 قيد المتابعة  مليار دوالر أمريكي4.2 2007 جمستوى المساعدات اإلنمائية الرسمية للزراعة
 قيد المتابعة 5 2005 د والتنميةحصة الميزانية المخصصة للزراعةنسبة 

  ).2008نيويورك، ( 2008تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية األمم المتحدة،  أ
  )2009واشنطن العاصمة، ( 2009تنمية العالمية لعام مؤشرات الالبنك الدولي،  ب
وكانت حصة الزراعة من إجمالي المساعدات . أمريكيمليار دوالر  3.4من أصل مبلغ  مليار دوالر أمريكي 1.2بلغت حصة أفريقيا  ج

، 41الصفحة ) 2009واشنطن العاصمة، ( ،2009تقرير التنمية العالمية  البنك الدولي، .2004في المائة في  3.4سمية اإلنمائية الر
SECTOR_ODA=DatasetCode?aspx.Index/wbos/org.oecd.stats://http.  

في المائة من الميزانيات الوطنية ألغراض  10بتخصيص  الشراكة االقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقياريقيا، دعت بالنسبة ألف د
 .أما بالنسبة لبقية العالم، فسيستعمل الصندوق اإلحصاءات التي يعدها صندوق النقد الدولي. ظام للرصدوأنشئ أيضا ن. الزراعة

  2015-2011للفترة  للصندوق االستراتيجي  اإلطار-باء 

، في تمكين 2015-2011يتمثل أهم أهداف الصندوق، والوارد بيانه في اإلطار االستراتيجي الجديد للفترة  -10

 من تحسين أمنهم الغذائي وموارد دخلهم، واإلسهام في تحقيق األمن الغذائي السكان الريفيين الفقراء

 المربحة والمستدامة ودمجها في األسواق عيةالزرا وغير الزراعية مشروعاتالقومي عن طريق إقامة ال

 . المحلية والوطنية والعالمية وسالسل القيمة

ومع تغير أنماط التنمية الزراعية والريفية وكذلك األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية، خالل  -11

هار هذه العوامل فترة الخطة متوسطة األجل، فقد بدأ الصندوق في تطبيق إطاره االستراتيجي الجديد إلظ

وتحقيقا لهذا الهدف العام . الدينامية وضمان استمراره في إضفاء القيمة في سياقات قطرية مختلفة
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 وهي تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الموارد والخدمات –واألهداف االستراتيجية 

 من الحصول على صغيرةوتمكين أصحاب الحيازات الالضرورية للحد من الفقر وزيادة موارد الدخل، 

 فقد اعتمد الصندوق ستة –القدرة التنظيمية لالستفادة من الفرص الناشئة والتأثير في بيئة السياسات 

 :مبادئ لالنخراط كما يلي

يعمل الصندوق على إعداد :  فليس ثمة نهج واحد يناسب الجميع–ج حسب الظروف هيز النُتما )1(
دخل، يسعى من خاللها إلى االنخراط مع أصحاب الحيازات استراتيجية جديدة للبلدان المتوسطة ال

الصغيرة الذين ال يزالون يعانون من الفقر في البلدان التي استفادت من التنمية، وحيث تمثل 
وبالمثل، يعمل الصندوق، دعما لتمايز . تنميتهم أمرا ضروريا لتعزيز األمن الغذائي العالمي

 واإلعمار بهدف دعم سياسة اإلحياءالكوارث إلعادة يع لما بعد نهجه، على إعداد إطار سر
 وتكثيفه دعما نخراطوتيسير سرعة اال) 2006(الصندوق بشأن تفادي األزمات واإلنعاش منها 

 . من الهبوط االقتصادي الشديدفترات واجهت هذه الدول للدول الهشة متى
ل الفرص االقتصادية التي  ممن يتمتعون بالقدرة على استغالالسكان الريفيين الفقراءاستهداف  )2(

 السيما النساء والسكان األصليين –توفرها االستثمارات التي عادة ما يدعمها الصندوق 
 وتمكين المرأة عن طريق قضايا التمايز بين الجنسين سيعزز الصندوق تركيزه على :والمعدمين

ق من االضطالع بدور ن الصندو من شأنها أن تمك للتمايز بين الجنسيناعتماد استراتيجية جديدة
وستدرج هذه .  التنمية الزراعية والريفيةالقيادة في تعزيز دور المرأة في إحداث تغيير في توليد

 الصندوق المؤسسي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين ألداءم االستراتيجية توصيات التقيي
الذي عقده الصندوق جديد االلتزام ، والتي أعدها مكتب التقييم في الصندوق، وستعمل على تالمرأة
 بغية بناء قدرته على التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين وزيادة هالتجديد الثامن لمواردأثناء 

جميع البيانات المقسمة حسب ت الصندوق وتعزيز مشروعاتفرص النساء في المشاركة في 
 .لجنسينقضايا التمايز بين التعميم ار الحالي  بهدف تحسين اإلطالجنس

 بمساعدتهم على بناء األصول والمعارف والمهارات والثقة – السكان الريفيين الفقراءتمكين  )3(
 سيكثف : الفعالة وبناء قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارالشاملةوإقامة المنظمات 

 عن الصندوق جهوده الرامية إلى مساعدة الفقراء على بناء أصولهم ومعارفهم ومهاراتهم وثقتهم
طريق تقييم المعوقات على أساس قطري من خالل استعراض أداء القطاع الريفي لنظام 

 على أساس األداء، وإدراج القضايا المحددة في حوار السياسات القطري تخصيص الموارد
وسيقوم .  تتسم بالفعالية والشمولجامعة الريفيين في بناء منظمات السكانوسيساعد . الخاص به

وقد . درتهم على اتخاذ القرار وقدراتهم التنظيمية، السيما النساء والشباب منهمأيضا بتعزيز ق
ويستعد الصندوق .  خصصت لالجتماع مع المزارعات2010  عام لمنتدى المزارعيندورةعقدت 

عين مزمع إقامته رحاليا لدعوة المزارعين من السكان األصليين لالجتماع في سياق منتدى للمزا
، وذلك بناء على الفرص 2011شباط /ريق تيسير اجتماع تحضيري في فبرايرفي المستقبل عن ط

وبالمثل، يسعى مؤتمر . التي تهيأت من خالل إسماع صوت المرأة في عملية صناعة القرار
الصندوق المعني بالتوجهات الجديدة لزراعات أصحاب الحيازات الصغيرة المقرر عقده في 

 الفرص لممثلي أصحاب الحيازات الصغيرة في العالم لمناقشة  إلى تهيئة2011كانون الثاني /يناير
 . قضايا االستثمار في إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة
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يدرك الصندوق ضرورة توسيع نطاق التدخالت اإلنمائية : االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق )4(
لى وثمة تحول جار في طبيعة الصندوق من مؤسسة كانت تركز في األساس ع. الناجحة

 صغيرة ومنفصلة، إلى مؤسسة تعمل بصورة مشروعات االبتكارية، وإن كان أغلبها مشروعاتال
شركاء بواسطتها توسيع نطاق تدخالتها اليمكن للعمالء وواضحة وطموحة على إيجاد محفزات 

: ليوتشمل هذه التدابير ما ي.  الموارد المالية المحدودة للصندوقيتجاوز المتعلقة بالفقر الريفي بما
إعداد إطار استراتيجي ) 2(اعتماد مبادئ توجيهية تشغيلية منقحة لعملية توسيع النطاق؛ ) 1(

يات االبتكار وإدارة المعرفة؛  كعنصر مكمل الستراتيج–للصندوق للعمل على توسيع النطاق 
 عملية توسيع النطاق على نحو مالئم تنقيح اإلجراءات التشغيلية الرئيسية لضمان انعكاس  )3(

 .  مشروعاتواالنتقال بالصندوق إزاء النهج البرامجية بعيدا عن النهج التي تركز على ال
سيعتمد الصندوق نهجا استراتيجيا أكثر انتظاما إزاء الشراكات بغية تقوية : الشراكات الفعالة )5(

 .التحالفات الرئيسية مع األطراف المعنية الوطنية، والمجتمع اإلنمائي الدولي، والقطاع الخاص
 على السكان الريفيين الفقراءتعزيز قدرة منظمات ) 1: (وستتمثل أهداف هذا النهج في ما يلي

تجميع  )2(تشجيع التعاون المستدام بين المزارعين والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص؛ 
 على  استثمارية من شأنها أن تؤثرمشروعاتالموارد من العديد من المصادر، وجمعها في برامج و

الفقر الريفي تأثيرا كبيرا، ومن ثم تحسن جودة عمليات الصندوق ونطاقها وأثرها وفعاليتها وكفاءتها 
تعميق عالقات : وسيتمكن الصندوق من خالل إعداد إطار لهذه الشراكات من تنفيذ ما يلي. التنظيمية

لمالية الدولية األخرى،  التي مقرها روما، والمؤسسات اتيجية مع الوكاالت الثالثالشراكة االسترا
ومنظمات المزارعين، واألوساط البحثية، على نحو انتقائي؛ وإقامة شراكات جديدة مع المؤسسات 
ومع جهات مانحة رسمية جديدة وأطراف من القطاع الخاص؛ وتعزيز الشراكات بين دول الجنوب 

 .ليمالريفي بين البلدان واألقالتبادل النهج الناجحة إزاء الحد من الفقر 
 تحسنا طفيفا على مدار الفترة مشروعاتعلى الرغم من تحسن نتائج تقييم استدامة ال: االستدامة )6(

 التي يمولها عن مشروعات، فسيمنح الصندوق أولوية أكبر الستدامة البرامج وال2004-2002من 
 تمشروعاتحديد مجاالت التحسين في ما يتصل بجودة تصميم ال) 1: (طريق اإلجراءات التالية

 مشروعاتيادة الوطنية للتشجيع الق) 2(لتنمية واستدامتها؛ نحو مستمر لضمان تحقيق أثر اعلى 
) 4( والبرامج؛ مشروعاتأنفسهم لهذه ال  الريفيين الفقراءملكية السكانضمان   )3(والبرامج؛ 

العام تعزيز الشراكات المستدامة بين القطاعين ) 5( المستدامة؛ مشروعاتتوسيع نطاق البرامج وال
 بغية ضمان تحقيق قدر أكبر من مشروعاتاقتصادات الزيادة التركيز على   )6(والخاص؛ 

 .النواتج والمساهمات المستدامة في النمو االقتصادي

   تقييم الخطة متوسطة األجل للمخاطر التي تواجه االستدامة–جيم 

هها التنمية الريفية والنمو يبرز اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل أن أعظم المخاطر التي تواج -12

الزراعي، ومن ثم نجاح الصندوق كعامل محدث للتنمية، هو انعدام االستقرار السياسي والنزاعات 

انظر الملحق، (وضعف االلتزام بالتنمية الزراعية ومعوقات تمويل التنمية الزراعية والريفية 

، فإنه يتعين عليه أن يحمي فعاليته لبالمشاكوحيث أن الصندوق يعمل في بيئات محفوفة ). 31 الصفحة

د واقعية د مظروفات مواراإلنمائية من خالل وضع أهداف وأطر زمنية واقعية، واألهم من ذلك، إعدا

وإذ يضع الصندوق . تراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية في المناطق النائية والظروف المحاطة بالتحديات
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ازما على تحقيق تحسين ملموس في فعاليته وكفاءته، يقاس هذه الخصائص في اعتباره، فإنه ال يزال ع

 .   سواء الموارد البشرية أو األموال اإلدارية–على أساس المساعدات التي توفرها موارده الداخلية 

اإلصالح نقاشا شامال عن برنامج والتغيير تنفيذ لصندوق بشأن لومات الصادرة عن االمعأحدث توفر  -13

 القطرية استفادة مشروعاتإذ تستفيد البرامج وال. يق مكاسب على صعيد الكفاءةالصندوق الرامي إلى تحق

 حتى تاريخه بواقع 2010 في عام المصروفةفعلى سبيل المثال، ارتفعت المبالغ . كبرى من هذه التدابير

؛ 2009 مليون دوالر أمريكي في عام 417 مليون دوالر أمريكي مقابل 498 في المائة لتصل إلى 19.4

؛ وانخفض 2009 مشروعا في عام 26مشروعا نزوال من  17 الممددة إلى مشروعاتدد النخفض عوا

 في المائة؛ وانخفضت 9 إلى 2009 في المائة في عام 23 من مشروعاتتجاوز المدد المحددة لتنفيذ ال

عيد وتأتي هذه التحسنات على ص.  سنوات7 إلى 2009 في عام  سنوات7.6 من مشروعاتالمدة الفعلية لل

 الموارد عبر تخصيصمركزية إعادة وال، مشروعاتالتنفيذ نتاج عامين من اإلشراف المباشر على ال

على أساس األداء، والسيما من الموارد المناطق والبلدان من خالل التطبيق الصارم لنظام تخصيص 

 .ة التخصيص خالل دورخالل عملية التخطيط المتوسطة األجل

ية، التي تؤثر على م أيضا إلى األهمية القصوى للسياقات السياساتية والتنظيوتشير الخطة متوسطة األجل -14

 بأن  الخاص بالصندوقةار السياسات القطريويقر حو. استدامة المساعدات المقدمة من الصندوق ونجاحها

 قضايا الزراعة والتنمية الريفية لم تعالج بعد بشكل كامل في عدة استراتيجيات وطنية للحد من الفقر،

وفي العديد من البلدان . وهو ما يشكل خطرا على النهوض بالتنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية

النامية، ال تتمتع وزارات الزراعة إال بقدرة محدودة على القيام باإلصالحات السياساتية الحاسمة؛ وفي 

ات األقوى، إال أنهم ال يزالون حين يجد السكان الريفيون الفقراء صوتا مسموعا لهم من خالل المنظم

ويغدو الصندوق . بعيدين عن كونهم شركاء متساوين في تشكيل السياسات التي تؤثر على سبل رزقهم

وبسرعة طرفا رائدا في استقطاب التأييد نحو الملكية المجتمعية والوطنية للتنمية الزراعية، وخلق حيز 

سماع صوت السكان الريفيين الفقراء بما يضمن  ومنبرا إل–سياسي ومالي لالستثمار في الزراعة 

 . االهتمام بقضاياهم وحلها في سياق التخطيط الحكومي والعمليات السياساتية

وفي حين عانت التنمية الزراعية في العالم النامي من انخفاض مستويات االستثمار العام والخاص، بما  -15

مساره المرسوم المحدد في اإلطار المنطقي في ذلك انخفاض تمويل المعونة، فقد أبقى الصندوق على 

للخطة متوسطة األجل والرامي إلى تمويل الزراعة الريفية في العالم النامي بأسره بغية تعزيز اإلنتاجية 

الزراعية بصورة مستدامة؛ وزيادة إنتاج األغذية الريفية، واالكتفاء الذاتي، واألمن الغذائي؛ وزيادة 

ايير الصحة والتغذية والتعليم ورفاهية السكان الريفيين الفقراء على وجه الدخول الريفية؛ وتحسين مع

أنشطته الرامية إلى حشد ) 1: (ويلتزم الصندوق بتوسيع نطاق برنامج عمله وذلك من خالل. العموم

والشراكات والتعاون على ) 2(الموارد، بما في ذلك مفاوضات تجديد الموارد مع الشركاء المانحين؛ 

الستراتيجي، بتعريف شركائه باألشكال الجديدة للمساعدة واالبتكار، وتشجيع إقامة تحالفات المستوى ا

 وسالسل القيمة األسواق الرأسيةجديدة عبر نطاق من الشبكات األفقية ألصحاب الحيازات الصغيرة إلى 

لب الط وهو ما يمثل أهمية شديدة في مد الفرص إلى أصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في –

 .يد على الغذاء واالستفادة منهالمتزا
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 2012-2010 برامج الفرص االستراتيجية القطرية عن الفترة نواتج – ثالثاً

عمل الصندوق من خالل ) 31انظر الملحق، الصفحة (يصف اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  -16

دمها على المستويين اإلقليمي ه، وبرامج المنح التي يقمشروعاتبرامجه للفرص االستراتيجية القطرية، و

.  السياسات بشـأن الزراعة والتنمية الريفيةوالعالمي، وممارسات إدارة المعرفة واالبتكارات، وحوار

وتضم قائمة األطراف المعنية في الصندوق المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين 

 التجارية الريفية والصناعات مشروعات في الفينموظالعن  فضال – وبخاصة النساء منهم –الفقراء 

 وبرامج الصندوق التنمية الزراعية، وخدمات التمويل الريفي، مشروعاتوتدعم . الزراعية والحكومات

 الريفية، واإلنتاج الحيواني، ومصايد األسماك، وبناء القدرات والمؤسسات، وتخزين األساسيةوالبنى 

بحوث الزراعية، واإلرشاد الزراعي والتدريب، وإدارة الموارد الطبيعية، األغذية وتجهيزها وتسويقها، وال

 . الصغيرة والمتوسطةمشروعاتوالغابات، ومصايد األسماك، واإلنتاج الحيواني وتنمية ال

ويتم تخصيص موارد الصندوق للمنح والقروض القطرية باستخدام نظام تخصيص الموارد على أساس  -17

حيث تزداد الموارد المخصصة في حالة ارتفاع : عكس احتياجات البلد وأداءهاألداء بناء على متغيرات ت

، وفي حالة تحسن األداء في تنفيذ السياسات الريفية )االحتياج(عدد السكان الريفيين وانخفاض دخل الفرد 

 ).األداء (مشروعاتوفي حافظة ال

 عن أداء القطاع الريفي يتمتع ويتضمن نهج تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق بندا خاصا -18

بوزن ترجيحي كبير في التقدير العام لسياسات ومؤسسات البلد المعني، ويمثل األساس الذي يستند إليه 

ويقوم الصندوق باستعراض نظام تخصيص الموارد على أساس . الصندوق في إجراء حوار السياسات

ستجدات، وضمان مراعاته الممارسات التي األداء بصورة مستمرة لضمان مالءمته ومسايرته آلخر الم

 .تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى مثل القضايا المتعلقة بالدول الهشة والتغيرات في سياسات المنح

 والمنح اإلقليمية األدوات مشروعاتالمقدمة للمنح الوالممولة بقروض  مشروعاتالتشكل البرامج القطرية و -19

دوق من خاللها تحقيق نتائج إنمائية على المستوى المحلي، حيث تشرك بشكل الرئيسية التي يمكن للصن

 الصغيرة مشروعاتمباشر أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعين، والصيادين، والرعاة، وأصحاب ال

، سوف يوفر )2012-2010(وبموجب التجديد الثامن لموارد الصندوق للفترة . والسكان الريفيين الفقراء

، ويستعد  في المائة50رنامجا للقروض والمنح تزداد قيمته على السنوات الثالث الماضية بنسبة الصندوق ب

 مليون دوالر أمريكي 1 230، و2010 مليون دوالر أمريكي في عام 819 بنحو مشروعاتللموافقة على 

). 31 والملحق، الصفحة 1انظر الشكل  (2012دوالر أمريكي في عام ماليين  803، و2011في عام 

وفي فترة الخطة . 4 منحة300 وحوالي اً مشروع250وسوف يدعم أيضا حافظة جارية تشمل ما يزيد على 

 والمنح التابعة للصندوق في التوسع بصورة متزايدة، بما في ذلك القروضمتوسطة األجل، ستأخذ برامج 

 الحلول أن تتصدى للتحديات ومن شأن هذه. الحلول االبتكارية الالزمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة

الجديدة في سياق برامج التنمية الريفية القطرية، وستسعي إلى توسيع الشراكات مع مصادر التمويل 

                                                      
 استثمارية قطرية بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة اتمشروعتتضمن المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، التي توفر التمويل ل 4

.  خارج تلك المؤهلة للتمويل بموجب إطار القدرة على تحمل الديونمشروعاتالمثقلة بالديون وبرنامج المنح العادي في الصندوق الذي يمول 
 .بلد واحد، ولكنها تتضمن بعض المنح القطرية الصغيرة أيضاوتخصص المنح العادية في األساس لبرامج المنح اإلقليمية والعالمية وتغطي أكثر من 
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األخرى بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والجهات المانحة الرسمية وغير الحكومية؛ أي أن برامج 

 .كاليف اإلدارية للصندوقالقروض والمنح سوف تتوسع بصورة أسرع من إجمالي الت

  1 الشكل

، المنح من وغيرها الديون، تحمل على القدرة إطار بموجبمقدمة ال منح والالصندوق، قروض

  المشترك التمويلإجمالي و

  )تقديرات 2012-2010و فعلية أرقام 2005-2009(
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قروض الصندوق، منح بموجب إطار
القدرة على تحمل الديون وغيرها من   
المنح  

إجمالي التمويل المشترك    (من الجهات 
المانحة والحكومات والمستفيدين  )

  

 القطاع الزراعي ولتحقيق الهدف العام للصندوق، يتعين إدماج الفرص والتحديات المحددة التي تحرك -20

أي نتائج برامجه (في مخرجات الصندوق بإمدادات األغذية والتحديات الطويلة األجل المتعلقة 

برامج الفرص أي (، ومدخالته )ه، وتغيرات السياسات على المستويين الوطني والدوليمشروعاتو

القطري، ومنتجات حضور  واإلشراف المباشر ودعم التنفيذ، والمشروعاتاالستراتيجية القطرية وال

وفي ظل اإلطار ).  إلى المبادرات العالمية واإلقليميةالمقدمةة وحوار السياسات، والمنح يهيكلالمعرفة ال

السكان إدارة ) 1: ( ما يلياالستراتيجي الجديد للصندوق، سيسعى الصندوق من خالل عملياته إلى ضمان

مجابهة ) 2(على نحو يتسم بالكفاءة واالستدامة؛ ) األراضي والمياه(للموارد الطبيعية  الريفيين الفقراء

تعزيز التكنولوجيات الزراعية وخدمات ) 3(تدابير التكيف وتخفيف األثر لما يحدثه تغير المناخ من آثار؛ 

 الحتياجات اإلنتاجية واحتياجات الخدمات الماليةتلبية طائفة واسعة من ) 4(اإلنتاج الفعالة لإلنتاجية؛ 

 .الزراعية الريفية وفرص العمل غير مشروعاتلتنمية الئة الفرص تهي) 5(األسر؛ 

ويستند العدد المتوقع لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية في الصندوق إلى هدف عريض يتمثل في  -21

ومن . (40) جميع البلدان التي ينفذ الصندوق فيها برنامج كبير رية تشغيلية فيوجود استراتيجيات قط

 في عام 5، و2011 في عام 13، و2010رامج للفرص االستراتيجية القطرية في عام  ب6المتوقع تنفيذ 

 .5 برنامجا للفرص االستراتيجية القطرية في فترة الخطة متوسطة األجل24، بما مجموعه 2012

                                                      
يرد  الحاالت، هذه وفي ،ال يقوم الصندوق بإعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية للبلدان التي تجرى فيها عملية واحدة، وذلك الحتواء التكاليف  5

 .مشروعاتال وثائق في للصندوق القطرية األهداف بيان
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 2012-2010 للفترة مشروعاتالنواتج  –رابعا 

ه من القروض والمنح مشروعاتمجه ويتم تحقيق األهداف القطرية واالستراتيجية للصندوق من خالل برا -22

 ).31انظر الملحق، الصفحة ( بلدا 90في 

 حسب الوضع  أمريكي مليون دوالر819 ما مجموعه 2010وتقدر مبالغ برنامج القروض والمنح لعام  -23

.  المحدد في الخطة األصلية أمريكي مليون دوالر800، مقارنة بمبلغ 2010تشرين الثاني /نوفمبر  4في 

، وهو بذلك أقل  مليون دوالر أمريكي من هذا المبلغ لصالح برنامج المنح العادي46قع رصد ومن المتو

 .من الحد األعلى

وتضمن الطبيعة .  تمولها القروض والمنح أكثر مما يوافق عليهمشروعاتويقوم الصندوق سنويا بإعداد  -24

للصندوق بالتأقلم مع أي المتجددة للخطة متوسطة األجل تحري المرونة على مدى السنوات مما يسمح 

وعلى العكس، يمكن النهوض ببعض . مزالق في برنامج عمله ناجمة عن تغير الظروف القطرية

ويتيح إطار الثالث سنوات .  مثال عندما تتغير األولويات الحكومية لصالح التنمية الريفيةمشروعاتال

ة، كما أنه يساعد الصندوق على المتجدد للخطة متوسطة األجل بالتحرك والمرونة بين الخطط السنوي

. البقاء على مساره الصحيح في دعم السكان الريفيين الفقراء بكامل إمكانياته في أي سنة من السنوات

ويساعد إطار تخطيط الخطة متوسطة األجل الصندوق على قياس األثر المحتمل الناجم عن تسريع 

 .عمليات الصرف وتوليد النواتج اإلنمائية

 مليار دوالر 1.2، يعمل الصندوق على إعداد قروض ومنح يبلغ مجموعها حوالي 2011ام وبالنسبة لع -25

 مليار دوالر 1، منها ) مليون دوالر أمريكي تقريبا65بما في ذلك برنامج منح عادي بقيمة (أمريكي 

قة عليه في متوقع عرضها على المجلس التنفيذي للموافقة عليها، أما المبلغ المتبقي فقد أعد للموافأمريكي 

 54 مليار دوالر أمريكي، منها 1.15، من المتوقع أن يبلغ مجموع مبالغ البرنامج 2012وفي عام . 2012

 التوزيع المتوقع لبرنامج الصندوق للقروض 2ويوضح الشكل . مليون دوالر أمريكي في هيئة منح عادية

 .تراتيجية للصندوق عبر األهداف االس2011ومنح إطار القدرة على تحمل الديون في عام 
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  2الشكل 

  

 2012-2010 برنامج المنح للفترة نواتج –خامسا 

أهداف برنامج منح الصندوق، ) 31انظر الملحق، الصفحة (يحدد اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  -26

 60، و2011 مليون دوالر أمريكي في عام 50، و2010 مليون دوالر أمريكي في عام 40والذي تبلغ قيمته 

ويضع الصندوق قيمة استراتيجية كبيرة على استخدام منحه، مما . 2012يون دوالر أمريكي في عام مل

يحقق أعلى مستويات التآزر بين قروضه ومنحه، باستخدام برنامج إقراض أكثر انتظاما لزيادة االبتكارات 

 ).3انظر الشكل (لم التي تمولها المنح واستخدام المنح على نحو أكثر استباقا كأداة لالبتكار والتع

كانون األول /وأقرت سياسة تمويل المنح في الصندوق، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر -27

منح أقل توفير ، بضرورة تحسين إعداد برنامج المنح واإلشراف عليه، وبأنه ينبغي الموافقة على 2009

مقيسة ) 1: (منح التي يديرها الصندوقوستكون ال. عددا وأكبر حجما، كما هو الحال بالنسبة للقروض

ترتبط ارتباطا وثيقا باألهداف والبرامج القطرية أو اإلقليمية؛ ) 2(ا لمعايير متزايدة الجودة؛ وفق

متى أمكن، في اتفاقيات واحدة مع المؤسسات التي تدير  مخططة بصورة أكثر استراتيجية، ومجمعة،  )3(

والمشورة التقنية التشغيلية وفي حين تعنى شعبة السياسات . وقحاليا أكثر من منحة واحدة من منح الصند

. بتقديم المنح العالمية بصورة كبيرة، فإن المنح اإلقليمية ترعاها جميع الشعب اإلقليمية في الصندوق

وستركز العملية التنافسية الختيار المنح للتمويل بصورة أكبر على استراتيجيات المنح في جميع الشعب، 

 .ة المقترحات اإلفراديةوعلى جود

 أكبر المتلقين لمنح الصندوق، وهي رابطة إحدىوال تزال الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  -28

 مركزا للبحوث 15 عضوا من القطاعين العام والخاص، وتدعم شبكة من 64غير رسمية ألكثر من 

 في المائة من 75ية بالمحاصيل والتي توفر وتغطي الجماعة االستشارية البحوث المعن. الزراعية الدولية

20.2%

28.7%

17.4%

15.4%

11.3%
7.1%

 والقروضبموجب إطار القدرة على تحمل الديونالمقدمة لمنح بالنسبة ل 2011عام ل  المخططالتوزيع
 )2010حزيران /يونيو 25 حسب الوضع في( للصندوق ةف االستراتيجياهدحسب األ

   األراضي والمياه–الموارد الطبيعية 

 دمات اإلنتاج الفعالةالتكنولوجيات الزراعية وخ

  الخدمات المالية

األسواق التنافسية للمدخالت والمنتجات 

   التنافسيةالزراعية

 وتطوير الزراعية غير الريفية عملالفرص 

   الريفية مشروعاتال

 المحلية  والبرامجيةالعمليات السياساتية

 والوطنية

20.2%

28.7%

17.4%

15.4%

11.3%
7.1%
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وفضال على ذلك، تدعم المنح منظمات المزارعين والسكان . متطلبات الغذاء والبروتين في البلدان النامية

األصليين، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، ومعاهد 

وكذلك تتلقى المنظمات اإلقليمية والقطاع . مية، والمؤسسات التعليميةالبحوث القطرية في البلدان النا

وسيركز برنامج المنح في الصندوق على بناء القدرات وتقاسم المعرفة والتعلم من . الخاص بعض المنح

 .الدروس المستخلصة وحوار السياسات واختبار االبتكارات

  3الشكل 

  التوزيع الجغرافي للمنح

أفريقيا الشرقية والجنوبية 
%21

آسيا والمحيط الهادي  
%31

برنامج المنح العالمية   
واإلقليمية
أفريقيا الغربية والوسطى %5

%20

الشرق األدنى وشمال  
أفريقيا 
%12

أمريكا الالتينية والكاريبي  
%11

  

 2012-2010 مشروعاتنفيذ ال تنواتج –سادسا 

، فإنه وبحلول )31انظر الملحق، الصفحة (كما هو مشار إليه في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  -29

 التي مشروعات التي يمولها الصندوق إلشرافه المباشر باستثناء المشروعات ستخضع جميع ال2012عام 

ويركز الصندوق على تحسين قدرته على . ستخضع إلشراف مشترك مع جهة مؤهلة مشاركة في التمويل

. مشروعاتتوفير إشراف عالي الجودة، ودعم التنفيذ، ودعم إدارة القروض لتحقيق أثر أكثر سرعة لل

 وصرف مشروعات، ينطوي ذلك على تضييق الفجوة بين الموافقة على ال24وحسبما يرد في الفقرة 

وسيكون من المطلوب بذل جهد إشرافي . الكليةالمبلغ األول من القرض، إضافة إلى تأخيرات الصرف 

 بصورة كبيرة، وحيث يواجه تنفيذ مشروعاتخاص عندما تطول فترات التأخير في استهالل ال

ومن ثم فسوف يتم تهيئة جهود اإلشراف بصورة متزايدة مع وضع كل .  مشاكل حادةمشروعاتال

ريق زيادة تواتر وجودة عمليات وسوف يتحقق ذلك إلى حد بعيد عن ط. مشروع وكل بلد على حدة

 .اإلشراف من خالل زيادة القدرة اإلشرافية للمكاتب القطرية للصندوق
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 عن عوضا مشروعاتال على اإلشراف في تولي مسؤولية الصندوق بدأ عندما، 2008 عام منذو -30

 إدارة على القدرة اآلن جميعها لدى التي اإلقليمية عبالشُ إلى ترك هذه المهمة المتعاونة، المؤسسات

، لضمان إدارة 2010 في عام نموذج جديدويعمل الصندوق على تنفيذ .  واإلشراف عليهامشروعاتال

، مع تنفيذ فصل المسؤوليات تدريجيا وتعزيز القدرات على التصدي إلدارة مشروعاتائتمانية قوية لل

د النموذج إلى ترتيب إبالغ  ويستن.القروض اآلخذة في التطور وتلبية احتياجات اإلدارة المالية للحافظة

 مسؤولة عن تنفيذ  إدارة البرامجعب اإلقليمية لدائرةقائم على المصفوفات وعلى المبدأ المتمثل في أن الشُ

والخدمات المالية لضمان سالمة التدفقات المالية الخارجة، بما في المالي البرامج، وكذلك شعبة المراقب 

المنح، وهو ما يستحدث ضوابط وموازين عبر التدفقات المالية  القروض وأنشطة نحوذلك تلك الموجهة 

 نهج قائم نحوصرف الوسيصاحب اعتماد النموذج الجديد تغيرا في عملية . الخارجة األساسية للمؤسسة

على المخاطر، من شأنه أن يسمح بتمايز مستويات الرقابة على المعامالت وفقا للمخاطر المقدرة للعوامل 

بيل إمكانيات اإلدارة المالية للمشروع، ونوعية الصرف، والمبلغ المنصرف، ونتائج ذات الصلة، من ق

ويسهم النموذج الجديد . عمليات مراجعة الحسابات الحديثة، وحدوث األخطاء، من بين جملة أمور أخرى

المالية، التوريد، واإلدارة (وأنشطة تقدير المخاطر في نشاط الصندوق المتطور المتعلق باألنظمة القطرية 

، 2011وفي عام . مشروعاتكأساس إلعداد ترتيبات أكثر كفاءة وفعالية لتنفيذ ال) ومراجعة الحسابات

ع عب اإلقليمية بالمشاركة م على أن تنفذها الشُ–سيطور الصندوق من قدراته على تقييم األنظمة القطرية 

 .شعبة المراقب والخدمات المالية

 نتائج أفضل في عمليات البرامج القطرية على مدى فترة الخطة وتسهم هذه الجهود في الحصول على -31

وسيتمكن الصندوق من تطبيق نهج استباقي لحل المشاكل في اإلشراف . 2012-2010متوسطة األجل 

.  تحقيق قدر أكبر من اإلشراف المتواصل من جانب المكاتب القطرية للصندوقنحوالمباشر، وللتحرك 

 برصد ونشر المعرفة المولدة من خالل اإلشراف مجال اإلشرافي وستسمح كذلك خبرة الصندوق ف

 الجديدة؛ وتوفير المعلومات الالزمة مشروعاتالمباشر بهدف تحسين االستراتيجيات القطرية وتصميم ال

لمساهمة الصندوق في حوار السياسات الوطنية؛ ومساعدة الصندوق في حشد ذخيرة من الممارسات 

 .مشروعاتتسهم في تنفيذ فعال وكفؤ للالتشغيلية الجيدة التي س

 2012-2010 للفترة مشروعاتدعم تصميم وتنفيذ النواتج  –سابعا 

 مشروعا في السنة مما يمثل 39 الصندوق مشروعات متوسط سيبلغفي فترة الخطة متوسطة األجل،  -32

ف وسو. 2009 مشروعا في عام 33زيادة هائلة في الطلب على خدمات الصندوق الذي صادق على 

يقوم الصندوق باحتواء هذه الزيادة في الطلب من خالل استعراض عمليات أعماله لجعلها أكثر سرعة 

ومن ثم فإن تحقيق أهداف . ومرونة، وأكثر اندماجا مع البرامج والسياسات واإلجراءات الوطنية

زز الصندوق يعتمد على عدد من التغييرات واإلصالحات في إطاره السياسي والمؤسسي بحيث يع

 .توجهاته االستراتيجية وأدواته السياساتية

فسوف ) 31انظر الملحق، الصفحة (وحسب ما هو وارد في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  -33

يعزز الصندوق تصميم وإدارة برامجه للفرص االستراتيجية القطرية مع إيالء اهتمام خاص بمواءمتها 

وسيعمل . ت الحكومات، وتنسيقها مع الشركاء اإلنمائيينمع االحتياجات القطرية والمحلية، وأولويا



EB 2010/101/R.46 

13  

 بتعديل 2010الصندوق أيضا على تنقيح المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية في عام 

وباإلضافة إلى ذلك، .  لضمان إيالء تركيز أكبر على مالءمتها"اإلدراجعند "آليات ضمان الجودة 

ية لتنفيذ البرامج القطرية زيادة في انخراط الحكومات والشركاء الرئيسيين ستتضمن استعراضاته السنو

 .في البلد

، بما في ذلك تحديث المبادئ مشروعاتووضعت الخطة متوسطة األجل كذلك أهدافا البتكارات تصميم ال -34

وسيتضمن ذلك تطوير صيغ .  وتعزيز جودتها لتسريع هذه العملياتمشروعاتالتوجيهية لتصميم ال

 وتقارير لتنفيذها تتسم بقدر مشروعاتايزة لرفع التقارير الخاصة بالتصميم والتقييم، وإعداد ملفات للمتم

أكبر من االرتباط؛ وتنفيذ عمليات تصميم مستمرة توجهها المكاتب القطرية للصندوق؛ وتوسيع نطاق 

ات أمانة لتمويل المشروعات التجريبية الناجحة للصندوق من خالل التمويل المشترك؛ وإنشاء حساب

وستسعى عمليات األعمال المنقحة إلى .  لتسريع أنشطة استهاللهامشروعاتأعمال التصميم التفصيلي لل

جعل هذه األنشطة أكثر سرعة ومرونة واندماجا مع البرامج الوطنية، مع إيالء تركيز أكبر على القدرة 

 .االستيعابية وتسريع صرف المبالغ

ه مشروعات أثناء فترة الخطة متوسطة األجل، سيحسن الصندوق استدامة وعلى الصعيد المؤسسي، وفي -35

 :وبرامجه القطرية من خالل اإلجراءات التالية

 وسوف ، سوف يستثمر الصندوق في القدرات الوطنية على التصميم والتنفيذ:القطرية الملكية )1(

ظم الوطنية والبعثات يوافق على المبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد التي تزيد من استخدام الن

 .المشتركة مع الوكاالت الشريكة والنظراء الحكوميين
 سيشجع الصندوق تقاسم الخبرات والتقنيات الناجحة بين البلدان :الجنوب دول بين الشراكات )2(

كانون الثاني / يناير1واألقاليم، مع اضطالع مكتب كبير استراتيجيي التنمية الذي أنشئ في 

  6.ملية التنسيق بدور محوري في ع2010
 سوف يعمل الصندوق على ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بأسواق :الخاص القطاع إشراك )3(

المدخالت الزراعية، والتجهيز، والتسويق، والخدمات المالية من خالل عقد شراكات أكثر 

 للسماح بتقديم) 2009(وقد قام الصندوق بالفعل بتنقيح سياسته المعنية بتمويل المنح . كفاءة

 .المنح لكيانات من القطاع الخاص
 سيزيد الصندوق من تجاوبه مع الطلب على المستوى القطري، وعمليات :القطري الحضور )4(

السياسات والبرامج، والنخراطه مع الجهات الفاعلة على المستوى القطري من خالل إنشاء ما 

 2012نهاية عام  ب40، و2011 بنهاية عام 35، و2010 مكتبا قطريا بنهاية عام 30مجموعه 

وسوف تستضيف منظمات دولية أخرى هذه المكاتب وعلى رأسها برنامج ). طةراانظر الخ(

. األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األغذية العالمي

 اءمدروسيتم تعيين خبراء على أساس محلي في معظم األحيان، وفي بعض الحاالت سيتم ندب 

وستضطع هذه المكاتب القطرية بدور حاسم في تحقيق ). 2011 في عام 12(لبرامج القطرية ا

زيادة في الكفاءة في العمليات اإلنمائية بإقامة التآزر بين أنشطة اإلشراف، وضمان انسجام 

                                                      
  وإدارةةتسمية مكتب كبير استراتيجيي التنمية ليصبح مكتب االستراتيجي 2010تشرين األول /أكتوبر 18ة الرئيس الصادرة في أعادت مذكر  6

 . 2011كانون الثاني /يناير 1 على أن يدخل حيز التنفيذ في ،والمعرفة
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م وسيت.  مع األولويات الوطنية والفعالية التنفيذية، وتحسين فعالية التنفيذمشروعاتالبرامج وال

 .2011أيار / عرض استراتيجية للحضور القطري على المجلس التنفيذي للصندوق في مايو

  المكاتب القطرية للصندوق

  

والسياسة ) 2010( استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ من بدعم :المناخ تغيرقضايا  تعميم )5(

، سوف يجعل 2011ليها عام الجديدة إلدارة الموارد الطبيعية والبيئة التي من المقرر الموافقة ع

، كما أنه سيقوم بتعميم شواغل تغير المناخ "ذكية مناخيا"ه مشروعاتالصندوق من برامجه و

 .بصورة منتظمة
 سيقوم الصندوق بمواصلة توسيع نطاق الفرص بفحص السياقات السياساتية :النطاق توسيع )6(

وسيع النطاق بصورة فعالة؛ والتنظيمية والمؤسسية بغية إنشاء الحوافز والشروط الالزمة لت

وإرساء الشراكات القادرة على توسيع نطاق التجارب الرائدة عالية الجودة؛ وتقييم توسيع نطاق 

 التجريبية إليجاد سبل جديدة لحفز تحقيق أثر أكبر لصالح السكان الريفيين الفقراء، مشروعاتال

 في استعراضه األخير مع األخذ بعين االعتبار توصيات مكتب تقييم الصندوق الواردة

 ).2010(لالبتكارات وتوسيع النطاق 
 سيضع اإلطار االستراتيجي الجديد للصندوق النساء في :التمايز بين الجنسينقضايا تعميم  )7(

وبمراعاة التحليل الذي أعده مكتب التقييم في . صدارة عملياته كمناصرين حاسمين للتنمية

جنسين، سيقوم الصندوق بتنقيح جدول أعماله بشأن الصندوق عن تعميم مراعاة المساواة بين ال

 .2011بين الجنسين عام التمايز قضايا 
سوف ) 2009( بموجب سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية :السكان األصليون )8(

 في المائة من برامج قروضه ومنحه في النهوض 20يستمر الصندوق في استثمار حوالي 

فير التوجيه الخاص بالممارسات الجيدة لمثل هذه التنمية؛ وتوثيق خبراته بالشعوب األصلية؛ وتو

  مكاتب قطرية يقودها موظفون وظفوا محليا
جرى  برامج قطرية يرومدمكاتب قطرية يقودها 

 .2009في انتدابهم 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية - .مكاتب قطرية تغطي أكثر من بلد واحد
 غامبيا/السنغال -
 منغوليا/الصين -
 دولة بوليفيا متعددة القوميات/بيرو -
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بهدف السعي الستقطاب التأييد ومواصلة حوار السياسات في الشراكات مع المنظمات الدولية 

 .مساعدة الشعوب األصلية الجديدالجديد لمرفق الالرئيسية؛ واالشتراك في إدارة 
ت أعمق لدعم التنمية الريفية المستدامة، بما في ذلك مع  سوف يقيم الصندوق شراكا:الشراكات )9(

منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة، والمنظمات الدولية التي تجمعها تحت مظلة واحدة، 

، جرى االعتراف بالصندوق بين المؤسسات المالية الدوليوعلى المستوى . ومنتدى المزارعين

ة الزراعية عالية الجودة في المناطق النائية الدولية على أنه هيئة متخصصة في تطوير المساعد

والتي تتطلب شبكات ومهارات للمشاركة والتشاور على مستوى المجتمعات المحلية، والقدرات 

وسوف يستعرض الصندوق شراكاته القائمة أمام . الالزمة إلقامة التآزر بين الصندوق وشركائه

 .2011أيلول /المجلس التنفيذي في سبتمبر

 مشروعاتحقيق وقياس نتائج البرامج وال ت–ثامنا 

، مشروعاتيجري رصد المؤشرات الرئيسية، خالل تجهيز برامج الفرص االستراتيجية القطرية وال -36

استنادا إلى نظام ضمان الجودة المعمول به في الصندوق، وذلك لتوفير تقييم أولي لجودة البرامج 

ن استعراض وفي هذا النظام، يتولى خبراء مستقلو.  عند طرحها لموافقة المجلس التنفيذيمشروعاتوال

وفي أثناء التنفيذ، يجري رصد عمليات الصندوق في . كل برنامج ومشروع على حدة وتقدير درجاته

مقابل اإلنجازات المستهدفة في ظل إطار الصندوق لقياس النتائج، وهو ما يربط أداء الصندوق بأهدافه 

 القطرية لدى إنجازها من خالل تقارير مشروعاتالبرامج والوفضال على ذلك، تقاس . االستراتيجية

، مما يساعد على إجراء استعراض فعال للنتائج المحققة والدروس المستخلصة مشروعاتإنجاز ال

وتعرض نتائج الخطة ). 2الجدول ( في المستقبل مشروعاتلالستفادة منها في تصميم البرامج وال

ج والتي تحدد األهداف المؤسسية العامة إطار قياس النتائردة في متوسطة األجل مقارنة باألهداف الوا

ه قاعدة لرصد ، الذي يوفر بدورومقاييس األداء، إضافة إلى النظام المؤسسي للتخطيط وإدارة األداء

 وتقيم في وترد النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. األداء وإدارة الموارد على أساس يومي

    .سنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير ال

 أولويات مع المشروع أهداف اتساق( األهمية حيث من والتقييم للرصد مشروعات والالبرامج وستخضع -37

، واالستدامة، ) نتائجإلى البرامج لموارد االقتصادي التحويل( والكفاءة، ) الفقراءالريفيين السكان

 هذه على المحرز النجاح وكان .الفقر، والمساواة بين الجنسينواالبتكار، وتوسيع النطاق، واألثر على 

 أهمية وضمان الصغيرة الحيازات أصحاب معيشة سبل على الصندوق أثر تحسين في حاسماًمستويات ال

 . اإلنمائي العالميالهيكل في الصندوقعمل 

 االستنتاجات إلى وخلص ،2006 عام في التدابير هذه التقييم مكتب استعرض تاريخية، نظرة ولتقديم -38

 من المائة في 72 في أفضل أو إلى حد ما مرضية اإلنجاز عند مشروعاتال فعالية كانت :التالية

 من المائة في 37 في إال الريفي الفقر علىرصد أثر مرض ي ولم ،7بالدراسة المشمولة مشروعاتال

 عام وبحلول .هاإنجاز عند  لالستمرارقابلة مشروعاتال من فقط المائة في 40 أنوجد و ،مشروعاتال

                                                      
انظر . 2005واستكملت قبل حلول  2001-1995ل الفترة  التي استعرضها مكتب التقييم في الصندوق خالمشروعاتوافق المجلس التنفيذي على ال 7

 ).EB 2007/92/R.7الوثيقة ( 2006التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 
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 الصندوق ويرحب .ملحوظةن تحس حاالت سجلت ،)أعاله المبينة األساس خط سنوات من واحدة( 2007

 يواصل كي للصندوق مسارا تحددلكنها و ، الشديدطموحالب تتسم التي، و2012 لعام الموضوعة باألهداف

  .الفقراء الريفيين لسكان امعيشة بسبل الحقيقي النهوض

  2دول الج

 اإلدراج عند مشروعاتأهداف ومؤشرات أداء ال

 مؤشرات إطار قياس النتائج
  2009الفعلية في 
(%) 

  2010الفعلية في 
(%) 

  2012المستهدفة في 
(%) 

    تحسين إدارة البرامج القطرية: مؤشرات إطار قياس النتائج

  اإلدراج  أو أفضل عند4 لبرامج القطرية المصنفة في المستوىالنسبة المئوية ل
 : للبنود التالية)مشروعاتاستناداً إلى بيانات ضمان الجودة أو بيانات ال(

   

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

100 100 90 

 100 100 96 )استقصاء الزبائن(االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 

خط ( الجارية التي تحصل فعلياً على تمويل مشترك دولي مشروعاتالنسبة المئوية لل
 )2009األساس في 

56 58 65 

    )القروض والمنح (مشروعاتتحسين تصميم ال: مؤشرات إطار قياس النتائج

 للبنود اإلدراج أو أفضل عند 4 المصنفة في المستوى مشروعاتالنسبة المئوية لل
 :التالية

   

 90 97 93 )بيانات نظام ضمان الجودة(الفعالية 

عن طريق األصول المادية والمالية، أو (أثر الفقر الريفي على المجموعة المستهدفة 
 ) ضمان الجودةبيانات نظام ) (األمن الغذائي، أو التمكين، على سبيل المثال

91 97 90 

 90 72 81 )ضمان الجودةبيانات نظام (استدامة الفوائد 

 90 78 86 )ضمان الجودةبيانات نظام (أو توسيع النطاق /م وأو التعل/االبتكار و

    تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ: مؤشرات إطار قياس النتائج

 14 16.7 21.4 صرفأول  المشروع إلى الموافقة على من )باألشهر(متوسط المدة 

خذت فيها إجراءات تصحيحية  المعرضة للمشكالت التي اتُّمشروعاتالنسبة المئوية لل
 )مؤشر االستباقية(ضخمة 

24 50 75 

 أو أفضل 4فيها أداء الصندوق عند المستوى   التي صنفمشروعاتالنسبة المئوية لل
 )2009 ()عمليات الصندوقوأثر  نتائج عنالتقرير السنوي (

64 71 75 

نظام إدارة  ( المعرضة للمشاكل في الحافظة الحاليةمشروعاتالنسبة المئوية لل
 )مشروعاتحافظة ال

19 18 15 

نظام إدارة حافظة ( الحالية مشروعاتالنسبة المئوية لتجاوز المدد المحددة لل
 )مشروعاتال

 20 17 أ 17

)  الخاضعة لإلشراف المباشرمشروعاتال(متوسط عدد أيام تجهيز طلبات السحب 
 )2010حزيران /ونيو ي30 – 2009تموز /يوليو) (مشروعاتنظام إدارة حافظة ال(

35 28 31.5 

    مؤشر تقرير هيئة المشاورات

 تمويل الصندوق إلى إجمالي التمويل المشترك على –نسبة التمويل المشترك 
 الصعيدين الدولي والداخلي

 ب  1.5 1.99 1.0

مشروعاً للسنة  12 البيانات الخاصة بـ حيث أن مجموعة 2009حزيران /ويونيو 2007تموز /مشروعات أنجزت بين يوليو 40 تمثل مجموعة من أ
  .لم تكن قوية بما فيه الكفاية لتوفير عامل مقارنة جيد 2008/2009

  .2012-2010 المستوى المستهدف يعكس إجمالي التمويل المشترك في فترة التجديد الثامن للموارد ب



EB 2010/101/R.46 

17  

  2012-2010إدارة المعرفة وحوار السياسات للفترة نواتج  – تاسعاً

  دارة المعرفة إ–ألف 

 وثالثين ثالثة التي امتدت على مدار مشروعاتأسهمت خبرات الصندوق في مجال تنفيذ وتصميم ال -39

 في ينجح ما بشأن التنمية مجال في والدروس والمعارف والخبرات التجارب من ذخيرة، في إكسابه عاماً

 تجهيز في الصندوق عليه تمديع بثمن يقدر ال مورداً يمثلهو ما و والريفية، الزراعية التنمية مجال

 أداة كونه على المعرفة هذه تقاسم يقتصر وال .الصغيرة الحيازات ألصحاب مضافة قيمة تحقق مساعدات

 عالمي الدراك اإللتشكيل الصندوق على عبئا أيضا يضع إنه بل الصندوق، نجاحات نطاق لتوسيع فعالة

 واالتصاالت التأييد الستقطاب جديدتين راتيجيتيناست الصندوقطلق ي وسوف .تهاحتماالا والتنميةبنواتج 

حوار و التأييد استقطاب حول الدائر الحوار في المشاركة الوحدات وتنسيق هيتوج أجل من 2010 عام في

، وبناء قدراته على تحقيق أهدافه التشغيلية وتحديد فرصه المهمة للتأثير على السياسات على السياسات

 ،همعارف لتنمية الحاسمة العناصرلصندوق أحد في امنح ال ويمثل برنامج .يالمستويين الوطني والعالم

 .للجميع وإتاحتها المعرفية المنتجات تعزيز إلى "لمعرفةل"  كبيرةمنحة توفير ؤدي يأن المنتظر ومن

 في مدى أقصى إلى التوسع )1( :يلي بما الصندوق سيقوم ، الخطة متوسطة األجلفترة خالل وفي -40

 تقاسم زيادة من واالستفادة الراهنة، بالتطورات المتعلقة المعارف واستيعاب الميدانية، لوماتالمع استخدام

 عمل حلقات عقد طريق عن السياسات مجال وفي مشروعاتال ومن الميدان في المكتسبة الخبرات

 عات،المطبو وإصدار األخرى، المانحة الجهات برامج في والمشاركة ميدانية وزيارات تدريبية ودورات

 والمجموعات الممارسةقوية مجموعات ت )2( ؛ على شبكة اإلنترنتلصندوق اموقع على الخبرات ونشر

، بقضايا التمايز بين الجنسينقائمة مثل المجموعات المعنية المجموعات ال المقامة على شاكلة المواضيعية

 مشروعاتل خارجيين اجعينمر إشراك )3( ؛والتمويل الريفي، والثروة الحيوانية، والموارد الطبيعية

 توزيع في االستمرار )4( الجودة؛ تعزيز عملية إطار في الخارجية المعارف من لالستفادة الصندوق

 الصندوق؛ مشروعاتل الناجحة االبتكارات نطاق توسيع )5( الشركاء؛ على الصندوق ومواد مطبوعات

 أنشطة في األخرى المؤسسات مع اكاالشتر و)7( الجنوب؛ دول بين المعارف تقاسم على التشجيع )6(

 .المعرفة إدارة

   حوار السياسات-باء 

 في المالية مخصصاتها من المائة في 10 من بأقل الصافي الغذائي العجز بلدان معظم مساهمة ومع -41

 يمثل القطري الصعيد على حوار السياسات مجال في الصندوق يؤديه الذي العمل فإن الزراعي، القطاع

 األمن مجالي في المنشود ثراأل إلحداث الضرورية والظروف المواتية البيئة تهيئة يف حاسماعنصرا 

 لسد النسبية مزاياه على الصندوق يركز ،لدى تقديم خدمات حوار السياساتو .الريفية والتنمية الغذائي

عة زراال مع الفعنخراط باال المتصلة المسائل في سيما وال ،غرات الخطيرة في حوار السياساتالث

 الذي للتحدي ومستدامة شاملة استجابة لتقديم حاسمة بأهمية التي تتسم الصغيرة الحيازات أصحاب

 .الغذائي األمن يطرحه
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 التنمية استراتيجيي كبير مكتب سيتولى ،حوار السياساتو المعرفة مجالي في الصندوق ريادة ولتطوير -42

 والحد الصغيرة الحيازات زراعة أصحاب يف الناشئة القضايا في الصندوق مشاركة ورصد توجيه الجديد

 المعرفة وإدارة حوار السياسات في ستراتيجية االالصندوق مساهمة توجيه على فضال الريفي، الفقر من

تمويل المناخي الالبرامج، بما في ذلك التشجيع على إدراج التنمية الزراعية والريفية في طرائق ووضع 

 بشأن الحوار العالمي في دية والرياالتحليلية الصندوق قدرة يزتعز على مكتب اليعكف وسوف .لناشئةا

 .الصغيرة الحيازات أصحاب بأحوال والنهوض الريفية التنمية

 على مضافة قيمة على إضفاء التنمية استراتيجيي كبير مكتب سيعمل ، الخطة متوسطة األجلفترةخالل و -43

 المتصلة الرئيسية القضايا بشأن لتحليلوا البحث طريق عن الصندوق في التشغيلية العمل ممارسات

 في ماالتك على نحو أكثر االمشاركة على التحليلية الصندوق قدرة تعزيز بغية والريفية الزراعية بالتنمية

 االستراتيجية الخطط فسيتولى المكتب دورا رياديا في صياغة . السياسات على المستوى العالمينقاش

 الكلية والسياسات ، الصندوق متوسطة األجلوخطة ستراتيجي،اال اإلطار مثل للصندوق الرئيسية

 همشروعاتو الصندوق برامج تسترشد بحيث ، متى كان ذلك مالئماهاتغياص في وسيساهم األخرى،

 نقاشات في واالشتراك الشراكات تعزيز خالل ومن .الصندوق تركيز بمجاالت المتعلقة األفكار أحدثب

 الحالية األفكار مواكبة إلى التنمية استراتيجيي كبير مكتبعى يس ،السياسات على المستوى العالمي

 الفرص برامج مثل الرئيسية العمليات في بالتالي المساهمة وإلى ، الريفيالفقر من بالحد المتعلقة

، 2011 وفي عام .األخرى همشروعاتو الصندوق وبرامج الجودة ضمان ونظام القطرية، االستراتيجية

طوير دوره في الوساطة المعرفية لضمان اطالعه على المستجدات المهمة في الحوار سيقوم الصندوق بت

 لمقاسمة ما استخلصه من دروس أالصندوق بدوره مهيو ،العالمي بشأن التنمية الزراعية والريفية

إقامة وحدة إحصائية : وسوف يتضمن ذلك ما يلي. وخبرات استنادا إلى تحليالت سليمة مع بقية العالم

ة لتمكين الصندوق من إدارة البيانات بأسلوب منهجي ومتسق ومساعدة موظفيه على الوصول إلى صغير

معلومات موثوقة من مصادر داخلية وخارجية؛ وإقامة شعبة بحوث لدعم العمل التحليلي للصندوق على 

 ).31انظر الملحق، الصفحة (أساس تدريجي 

 وسوف .الصندوق لعمل محوريا دورا المؤسسية اتللسياس التأييد استقطاب في المتمثل الدور ويشكل -44

 التي – التأييد باستقطاب المتعلقة الصندوق أعمال أن ضمان على التنمية استراتيجيي كبير مكتب يعمل

ة والوطنية واإلقليمية العالمية دصعأل اعلى اآلخرون والموظفون االتصاالت، وشعبة العليا، اإلدارة تؤديها

طار المنطقي اإل في محدد هو وكما .تجاهات الفكريةاال وأنها تسترشد بأحدث م،سلي تحليلي أساس ذات –

 مسؤولية التنمية استراتيجيي كبير مكتب سيتولى ،)31انظر الملحق، الصفحة (للخطة متوسطة األجل 

 المعرفة إدارة ويؤازر اإلقليميين، االقتصاديين ل عمويدعم للصندوق، الرئيسية المطبوعات إصدار

 .الصندوق في االبتكار وأنشطة

 2012-2010 للفترة االتصاالتنواتج  – عاشراً

 بمهمته االضطالع على بقدرته تنهض أن من شأنها والداخلية الخارجية اتصاالته بأن الصندوق يقر -45

 فعالية تزيد أن الذكية لالتصاالت ويمكن .الفعالية من بمزيد التشغيلية أهدافه وبلوغ النجاح من بمزيد

 باعتباره الصندوق أثررسخ وت الريفي، الفقر على لقضاء صورته في ريادة مساعي اوتؤكد الصندوق،
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 زيترك، منصبة الالنتائجهدف إلى تحقيق ت كمنظمة وسمعتَه الزراعية التنمية في االستثمار لزيادة داعية

 الشفافية في ديؤ وت.اآلخرين الفقراء الريفيين والمنتجين الصغيرة الحيازات أصحاب من المزارعين على

 بث إلى عمله برنامج خالل من المحرزة والنتائج مشروعاتوال البرامج أداء على الصندوق قدرةتوصيل 

 تجديد في الصندوق نجاح فرص وزيادة المستهدفون، المستفيدون ذلك في بما ، األطراف المعنيةفي الثقة

 ضمان إلى باالستباقية، إذ يسعى صاالتاالت تجاه الصندوق يتبعه الذي النهج ويتسم .وتعبئتها موارده

 وتكييف وتنسيقهاانتظامها وحسن توجيهها و – سواء حد على والخارجية الداخلية –ه اتصاالت وضوح

 .وانتشاره الصندوق حجم بومؤسسة يتفق بما نطاقها

 بين القوي االتصال ضمان فإن القطري، حضوره اتساع ومع الداخلية، الصندوق باتصاالت يتعلق وفيما -46

 تقاسم وتيسير الصندوق، أعمال جدول بملكية الشعور لتعميق حاسما أمرا يمثل والميدان الرئيسي المقر

 أنحاء جميع في الصندوق موظفي امتالك وضمان ، بأسرهاالمنظمة في والمعارف المستفادة الدروس

 اتباع فإن ،تصال الخارجي االعن أما . وثقةبفعالية الصندوق لئرسا لتبليغ أدوات منه يحتاجون لما العالم

 توسيع من الصندوق تمكين على القادر وحده هو رابتكاالنتظام واالوة واالستمرار دينامي يتسم بالنهج

انظر الملحق، الصفحة ( للخطة متوسطة األجل المنطقي اإلطار وفي .اتصاالته عن الناجم األثر نطاق

 الصندوق، "عالمة"يز  من شأنها تعزالتي ارجيةالخ باالتصاالت المتعلقة الجهود الصندوق د، يور)31

 :يلي ما على بالتركيز وذلك

  بها؛ يعمل التي البلدان في الصندوق أعمال أثر )1(

 واإلقليمية العالمية األنشطة في الصندوق إشراك في المساهمة إلى الهادفة االتصاالت أنشطة )2(

 ممكن؛ صوت بأعلى الصندوق رسائل إسماع وضمان
الوثائق في مناسبات وسلسلة  ،تقرير الفقر الريفي مثل المستوى رفيعة مطبوعات نشر بدء )3(

 المتصلة الموضوعات حول الدائر النقاش في جوهرية مساهمة تساهم التي  غير المنتظمةمعينة

 .الريفي والفقر الزراعية والتنمية الغذائي باألمن
 من األهداف هذه الصندوق ولسيتنا ،)31انظر الملحق، الصفحة (خالل فترة الخطة متوسطة األجل و -47

، مع إيالء التركيز على الصندوق جميع إدارات في االتصاالت على تدريب تقديم )1( :يلي ماخالل 

دعم ل االتصاالت مجال في أدوات إعداد مجموعة )2( ؛دائرة إدارة البرامج والمكاتب القطرية للصندوق

 االتصاالت تكثيف )3( واألزمات؛ للمخاطر التصدي عملية وتوجيه المؤسسية االتصاالت استراتيجية

 .ودوائره شُعب الصندوق عبر شراكات عقد طريق عن اإلقليمية

 2012-2010 للفترة الموارد تعبئة نواتج – عشر حادي

 الجهود فإن، ثم ومن .عسيرة مهمة والمستدام الشامل الغذائي األمن لتحقيق يةالتمويل متطلباتال تمثل -48

 الموارد حشد على الصندوق قدرة من وتستفيد تتسم بتعدد أبعادها الصندوق ردموا تعبئة إلى الرامية

 التمويل تحدد التي ةالدوري التجديد عمليات إلى باإلضافة الصغيرة الحيازات أصحاب بأحوال للنهوض

 الحكومات من تكميلية أمواال الصندوق ويتلقى .سنوات ثالث كل والمنح القروض مشروعاتل األساسي

 معاج بمثابة الصندوق ويعمل ).المؤسسات ذلك في بما( الخاص والقطاع األطراف المتعددة اتوالكيان

 العديد مع يعمل كما - الزراعي واإلنتاج الغذائي األمن أهداف لتحقيق إضافية موارد حشد ب– لمواردل
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 المشترك التمويل موارد لتحديد والمؤسسات الخاص القطاع إلى والمنتمية واإلقليمية الثنائية المصادر من

 .والتكميلي

وحتى .  مفاوضات التجديد الثامن لمواردهاستكمال، نجح الصندوق في 2009 كانون الثاني/ينايروفي  -49

 مليار دوالر 1.06 في المائة أو ما يعادل 89، بلغت تعهدات التجديد المتلقاة 2010أيلول /سبتمبر  30

 مليار دوالر 1.2( المانحين من أجل التجديد أمريكي والتي أعلن عنها باعتبارها هدفا لمساهمات

 في المائة عن تلك المتلقاة بموجب 1 بزيادة – ة المساهموثائق في المائة من 81، وأودع )أمريكي

أيلول / سبتمبر30حتى  وقد سددت الجهات المانحة،. التجديد السابع لموارد الصندوق في نفس الفترة

 في المائة عن المبالغ 14 بزيادة –إذنية هدات نقدا وبسندات  في المائة من التع52ما يعادل ، 2010

 . الفترةلهذهالمتلقاة بموجب التجديد السابع 

 في للتوسع طموحا هدفا الصندوق اعتمد الصندوق، لموارد الثامن بالتجديد المتعلقة المفاوضات أثناء وفي -50

 إضافية، موارد لتعبئة جديدة ياتآل استكشاف على الصندوق يعكفلذلك و .مشروعاتلل المشترك التمويل

 القائمة العالمية التمويل آلليات الدعم الصندوق وسيقدم .الصغيرة الحيازات أصحاب لتنمية قطاع السيما

 البرنامج من الممولة مشروعاتوال البرامج على اإلشراف طريق عن على سبيل المثال وذلك والناشئة،

 المشترك للتمويل على إطار الصندوق وقّعقد و .وسيراليون توغو في الغذائي واألمن للزراعة العالمي

 يطرحه الذي لتحدي، لمواجهة ا2010 عام في أمريكي دوالر مليار 1.5 بمبلغ للتنمية اإلسالمي البنك مع

 في الموارد تعبئةقوم مهمة ست ، الخطة متوسطة األجلفترة خالل و.المشترك بالتمويل المتعلق هدفه

 زراعة المزيد من الموارد إلى وصول أجل من المشترك التمويل آليات من يدالمز بإعداد الصندوق

 األعضاء دولال من ميسرة بشروط االقتراض بما في ذلك دراسة احتماالت الصغيرة، الحيازات صحابأ

 .في الصندوق

ويوفر تعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى فرصا بعيدة المدى لتوسيع نطاق  -51

 الريادية الناجحة، من خالل تحسين سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة مشروعاتال

فعلى سبيل المثال، يوفر اتفاق إطار التمويل المشترك بين الصندوق والبنك اإلسالمي للتنمية، . مستدامة

 في –) 2012-2010 (اتف على مدى فترة السنوات الثالث، فرصا للتك2010شباط /الموقع في فبراير

وفي عام .  من أجل تحديد فرص التمويل المشترك القطرية على نحو منتظم–بلدا عضوا مشتركا   25

 مليون دوالر أمريكي، وهو ما من 700، يتوقع أن يبلغ إقراض الصندوق المحتمل لهذه البلدان 2011

. وجب االتفاق مليون دوالر إضافي من البنك اإلسالمي للتنمية بم800شأنه أن يزداد بعد ضخ مبلغ 

وتأمل المؤسستان أن يجتذب ترتيب التمويل المشترك هذا المزيد من التمويل اإلضافي من شركاء التنمية 

صادية،  الريفية، وتشجيع التنمية االقتاألساسيةاآلخرين في المداخالت المشتركة من أجل تحسين البنية 

 .وتعزيز األمن الغذائي

 الشمالية أمريكا ال فياالتص ومكتب 2010 عام في المنشأالعربية ليج الخدول  مع العالقات مكتب بدأ وقد -52

 الخاصة المنطقة من األعضاء الدولالحصول على دعم و العالقاتوطيد لت مهمة توعية برامجإجراء ب

 أنشطةالعربية الخليج  دول مع العالقات مكتبطلق سي العربي، الخليج منطقة ففي .المكتبين من بكل

 المؤسسات مع انالمشترك والتمويل التعاون وسيزيد المنطقة، في أعمق أساسية شراكة إقامة إلى تهدف
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 الخطة متوسطة فترة خالل مكتبال مقر نقلسي ذلك،فضال على و .المنطقة في األطراف والمتعددة الثنائية

 .هانتشار كفاءة وفعالية لزيادة الخليج منطقة إلىاألجل 

، الذي سيشكل أهمية حاسمة 2011يد التاسع لموارده، في عام ويتطلع الصندوق إلى مفاوضات التجد -53

وستبدأ المفاوضات باستعراض مرحلي . لمساهمات الصندوق في بلوغ هدف األلفية اإلنمائي األول

، وسيستكمل في فترة الخطة متوسطة 2011شباط /اللتزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق في فبراير

وستتضمن المفاوضات مناقشات مع الجهات المانحة . 2011ون األول كان/األجل قبل حلول ديسمبر

، 2015-2012الحالية والمحتملة بشأن الطلب على خدمات الصندوق وتمويله في مجال التنمية للفترة 

 .وهي فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

 2012-2010 للفترة والميزنة االستراتيجي التخطيط نواتج – عشر ثاني

 على الصندوق أن يكون مجهزا تجهيزا كامال وأن تتاح له خدمات المساندة والموارد الكافية لكي يتعين -54

ومن الضروري التوفيق بين الميزانية اإلدارية . يتمكن من تحقيق أهدافه االستراتيجية ومخرجاته التشغيلية

ا كان الصندوق يريد أن والموارد البشرية من جهة وحجم العمل ومتطلباته التشغيلية من جهة أخرى، إذ

 .يضمن تحقيق آثار إنمائية ناجحة وتخفيف المخاطر التي قد تنشأ عن نقص الموارد المخصصة لألنشطة

استراتيجية  وخطةتجددة متعددة السنوات م إدارية لميزنة قوي نظام وجود الصندوق أهداف بلوغ ويتطلب -55

 أهم وتتمثل .التشغيليةمتطلبات وال يتفق بما شرةمبا والبشرية المالية الموارد تصميم أجل من العمل لقوة

لذين ال، مشروعاتال وحافظة العمل برنامج حصول ضمان في االستراتيجية الميزنة تواجه التيالقضايا 

 من الكافي العدد توفير منها بطرق الخبراء، من الكافي االهتمام على سريعة، توسعيتسمان بوتيرة 

 المتوقع ومن .القدرات تنمية وموارد الميدانية، والزيارات االستشاريين، والخبراء الموظفين من الموارد

 أعمال تصميم من كل على والتقني االئتماني اإلشراف تكفل بحيث الموارد من االحتياجات هذه تنمو أن

 ونُهج تخطيط 8 ميزنة صفريةالصندوق يطبق ،للمرة األولىو .الميدان في عليها واإلشراف الصندوق

 جرى تحديد فرص حيثما واحتواء التكاليف وخفضها ؛2011 إلعداد ميزانية عام 9جي للقوة العاملةاستراتي

 .، وضمان تمويل العمليات األساسية بشكل تامبذلك لقياما

 للموارد العام التخطيط ربط في المتجددة سنوات ثالثثمة أهمية بالغة للخطة متوسطة األجل ذات الو -56

 صفري نهج استخدام شأن ومن .الزراعية والتنمية الغذائي باألمن المتعلقة يةاالستراتيج الصندوق بأهداف

أوجه و والكفاءات، الحجم وفورات على بدقة التعرف على الصندوق يساعد أن الميزانية اعتمادات لتقدير

 فةوباإلضا .الرئيسية أهداف الصندوق مع بدقة الموارد لمواءمة اإلدارية الميزانية ضبط وعلى التوفير،

 للقوة العاملة وخطة 2011 لعام اإلدارية لميزانيةا لمقترح الصندوق عد أ، الخطة متوسطة األجلإلى

                                                      
تحليل مع " قاعدة صفرية"وتبدأ الميزنة الصفرية من .  الميزنة الصفرية هي أسلوب إلعداد الميزانية يقتضي تفسير جميع النفقات لكل فترة جديدة 8

ثم يتم إنشاء الميزانيات حول احتياجات الفترة المقبلة، بغض النظر عما إذا كانت الميزانية أصغر أو . احتياجات وتكاليف كل وظيفة داخل المنظمة
ل ربطها بمجاالت وظيفية ويتيح هذا األسلوب تنفيذ األهداف االستراتيجية العالية المستوى في أثناء عملية الميزنة من خال. أكبر من الميزانية السابقة

 .  محددة في المنظمة، حيث يمكن جمع التكاليف ثم قياسها على أساس النتائج السابقة والتوقعات الحالية
 عملية أعمال تعقبية العمللقوة االستراتيجي تخطيط ال على غرار عمليات الخزانة المعنية بضمان الوصول المناسب لرأس المال العامل، يمثل  9

واالستعانة بمصادر مثل التوظيف (وصول المنظمة بشكل مناسب لمهارة تحقيق النجاح في األعمال، بمراعاة جميع مصادر الوصول المحتملة لضمان 
وبمراعاة المهارات والمعارف والميول والقدرات الالزمة إلجراء )  وعقد الشراكات وتغيير أنشطة األعمال لتعديل أنماط المهارات الالزمةخارجية

 . شطة المنظمة بما في ذلك العمليات وصناعة القرار ومخاطر األعمالأن
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 .أهدافه تحقيق للصندوق يتسنى بحيث والبشرية المالية الموارد معاً األدوات هذه وستوجه ،االستراتيجية

 2011 النتائج لعام إلىالمستند  الوارد تفصيلها في برنامج عمل الصندوق –وستعمل هذه األدوات 

، 2011والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية، وبرنامج عمل مكتب التقييم في الصندوق وميزانيته لعام 

 والتقرير المرحلي عن إصالح الموارد البشرية، بالترتيب، على 2013-2012 اإلشارية لعامي وخطته

 .الية والكفاءةربط إدارة الموارد بالتخطيط المستمر للفع

 2012-2010 للفترة البشرية الموارد إدارةنواتج  – عشر ثالث

 وفي .دوليينالو قُطريين النظراء المع بالتعاون التي تحقق له النتائج أصوله أهم الصندوق موظفو يشكل -57

بات لترتي لالعديدة ألنماط وحصر اوالحالية، السابقةاملة عقوته الل جردا الصندوقجرى أ ،2010 عام

 والتكاليف أدائها ونتائج وحوافزها وإنتاجيتها مالءمتها لمدى تقدير إجراءها للمساعدة في التعاقدية ومدد

 الحضور في التوسع على بالتركيز و- الجديد التشغيلي النموذج مراعاة ومع .المنظمة تتكبدها التي

الح، كما  لعملية إصالصندوق في البشرية الموارد إدارة تخضع – مشروعاتال وتنفيذ للصندوق القطري

، والتي من )31انظر الملحق، الصفحة (هو منصوص عليه في اتفاق التجديد الثامن لموارد الصندوق 

 وتوزيعهم الموظفين لتعيين متسقا إطارا وتوفر للصندوق، البشرية الموارد استخدام زيوتعز طيتبسشأنها 

 على الصندوق يجريها التي اتاالستثمار من أكبر عائدات ديتولمن ثم و قدراتهم، وتنمية واستبقائهم

 .القطرية مكاتبه و أللصندوق الرئيسي المقر من في سواء ،البشرية المواردمستوى 

، يجري دمج عملية إصالح الموارد البشرية 2012-2010وفي فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق،  -58

ئه ونظام تخصيص الموارد تاما في التخطيط االستراتيجي الشامل للصندوق ونتائجه وإدارة أدادمجا 

وفي سياق أدوات التخطيط . )اإلصالحالتغيير والتي ترد بصورة أكثر تفصيال في وثيقة مستجدات تنفيذ (

 لدعم تحقيق أثر التنمية وبرنامج عمل موسع اً اعتمد الصندوق للمرة األولى أسلوب10التسلسلية الجديدة،

وتركز الخطة على ضرورة ). الموارد البشريةيرد تفصيله في التقرير المرحلي المعني بإصالح (

تحسين ) 1: (على أساس نتيجتين إلى المستوى األمثل، تها العاملة وحشدها وإدارالوصول بإعداد القوة

 . الذي يتم إنفاقهالقيمة لقاء المالزيادة كفاءة الصندوق و) 2(صندوق؛  في الاإلنمائيةفعالية ال

 تتكون من عناصر ةملاالعلقوة لاالستراتيجية خطة ال األجل أن ويورد اإلطار المنطقي للخطة متوسطة -59

 اإلدارة) 2( لدعم البرامج القطرية وتنفيذها؛ ةملاالعلقوة لاالستراتيجية مواءمة ال) 1: (تعزز بعضها بعضا

تعزيز اإلطار المؤسسي إلدارة ) 3( من أجل زيادة الكفاءة واحتواء التكاليف؛ ةملالقوة العل االستراتيجية

 .القوة العاملة من أجل تكريس الفعالية والكفاءة

، البشرية الموارد بإجراءات محددة في إطار إصالح الصندوق جهود أيضا الخطة متوسطة األجل وتربط -60

 المناسبة الخبرات وإكساب ،وكذلك بمؤشرات النتائج المستهدفة التي تركز على تحقيق التنوع والمساواة
                                                      

 واألنشطة النتائج الصندوق وشروط انخراطه؛ وتحدد الخطة المتوسطة األجل نطاق مهمة 2015-2011 يحدد اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  10
واردة في إطار قياس النتائج؛ وتخصص الميزانية الصفرية موارد بموجب خطة عمل الصندوق ذات الثالث سنوات الالزمة لتحقيق األهداف ال

 على تحديد وتخصيص موارد القوى العاملة وفقا ألولويات العمللقوة االستراتيجي تخطيط الالميزانية وفقا ألولويات ومتطلبات النتائج؛ ويعمل 
خطة الن الموارد التي تشير إليها الميزانية الصفرية وا العمل والميزانية السنوي في الحدود المالية للميزانية الصفرية؛ ويجيز برنامج–ومتطلبات النتائج 

إطار قياس النتائج؛ ويحدد إطار قياس النتائج األهداف المؤسسية العامة ومقاييس  لتنفيذ الخطة متوسطة األجل لتحقيق أهداف العمللقوة االستراتيجية 
ة األداء قاعدة لرصد األداء وإدارة الموارد على أساس يومي، أما تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق النظام المؤسسي للتخطيط وإداراألداء؛ ويوفر 

 .فيطرح على المجلس التنفيذي التقدم المحرز على أساس الخطة المتوسطة األجل وإطار قياس النتائج
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 المستوى من الصندوق من المستهدفة المجموعة استفادة لمؤسسة لضمان لالضرورية الميدانية والتجارب

 .الحديثة التكنولوجيا ونقل والكفاءات لمهاراتالممتاز ل

 من الفنياتوأخيرا، ال يعترف الصندوق بأهمية القيادة بالقدوة الحسنة فحسب، بل ويشدد على مساهمات  -61

المالية المؤسسات  مجتمع ةمية، ومن ثم فإنه يتقدم مسيرالنساء باعتبارها جزءا من تحسين الفعالية التنظي

 في المائة من 44( في المائة من إجمالي قوته العاملة 62الدولية في هذا الصدد، حيث تشكل النساء 

 المائة من  في26 البرامج القطرية ومدراء في المائة من 24، و)في الخدمات العامة من موظ79 والفنيين

 .5 الفئة ف المدراء والفنيين من

 اإلدارة المالية نواتج –رابع عشر 

 يقدمه ما طريق عن المالية الموارد هيوج وتلقي وبرمجة وتحشديقوم الصندوق، باعتباره مؤسسة مالية، ب -62

 الصندوق ويستثمر .والتشغيلية االستراتيجية نواتجه تحقيق لمشروعات للبرامج والمنح وقروض من

 أهدافه الالزمة لتحقيق لموارد مهما لإضافيا مصدراهو ما أصبح و ،الدخل توليد في الفائضة السيولة

ويهدف الصندوق، باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى حشد الموارد الالزمة للتنمية الزراعية في . شغيليةالت

وفي معرض تحقيق هذا الهدف، يوفر الصندوق التمويل بشكل أساسي . الدول األعضاء النامية

امج المصممة الستحداث أنظمة إنتاج األغذية أو توسيع نطاقها أو تحسينها وتقوية  والبرمشروعاتلل

ويعتمد الصندوق حاليا . السياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار األولويات واالستراتيجيات الوطنية

ع بيد أنه م. بصورة كبيرة على عمليات تجديد موارده المالية كل ثالث سنوات من جانب دوله األعضاء

تزايد الضغوط على األعضاء لتوفير موارد مالية لتلبية عدد من المطالب المتنافسة، يدرس الصندوق أمر 

وجرت العادة أن . الحصول على مصادر بديلة للتمويل، بما في ذلك عن طريق االقتراض لهذا الغرض

ي زيادة ما يقدمه لتحسين حاليا فيقدم الصندوق عددا محدودا من األدوات المالية لعمالئه، كما أنه ينظر 

 .العمالء والعروض التنافسيةاستجابته الحتياجات 

 بها إدارة األموال ويناطوالخدمات المالية،  المراقبشعبة ) 1: ( للصندوق منويتألف المجمع المالي -63

المعهود بها إلى الصندوق من دوله األعضاء؛ وأداء وظائف وعمليات المراقبة؛ وتسجيل وحساب جميع 

ات المالية؛ ورفع التقارير إلى جميع الدول األعضاء في الصندوق والجهات المانحة من خالل الحرك

شعبة الخزانة، ويناط بها ) 2(تقارير علنية وقوائم مالية مراجعة حول العمليات المالية للصندوق وأدائه؛ 

 توفر األموال  وضمانمسؤولية استثمار رأس مال الصندوق بموجب سياسته بشأن االستثمار والسيولة

شعبة التخطيط االستراتيجي ) 3(والسيولة النقدية ألغراض صرف مبالغ القروض والمنح الموافق عليها؛ 

 .طار الميزانية السنوية للصندوقوالميزانية، وتقع عليها مسؤولية إعداد إ

 من لصندوقا يبذله ما بأهمية )31 الصفحة الملحق،انظر ( للخطة متوسطة األجل المنطقي اإلطار ويقر -64

 من الحادة المالية المخاطر من لمزيد الصندوق ويتعرض .االئتمانية ووظائفه المالية إدارته لتعزيز جهود

 ،مشروعاتال تنفيذ على مباشر إشرافي بدوره واضطالع الخارجية، المالية البيئة في التقلبات تزايد جراء

 الصندوق فقد بدأ ،من ثمو .الخارجي مويلالت حشد إلى الحاجة وازدياد الميداني، حضوره في والتوسع

 ولتوجيه هذه التحسينات، كلف .المالية اإلدارة على أشد قدرة وبناء لتحديث الخطوات منفي اتخاذ عدد 
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  عمليات مجمعإقامة) 1: (هماالصندوق بإجراء استعراض خارجي لعملياته المالية لغرضين مزدوجين و

 .وتبسيط الخدمات المؤسسية للصندوق) 2( يتسم بالصالبة واالحتراف؛ ةمالي

إقامة ) 1: (وأشارت النتائج الناشئة عن االستعراض الخارجي لعمليات الصندوق المالية إلى ضرورة -65

ومواصلة تعزيز وتبسيط الخدمات المؤسسية ) 2(مجمع عمليات مالية يتسم بالصالبة واالحترافية، 

،  العمليات المالية وإدارة الخدمات المؤسسيةائرةدوقد أدت هذه النتائج بدورها إلى إنشاء . للصندوق

 موظفيات المالية تحت مسؤولية كبير ، ومن ثم تعزيز العملي2011كانون الثاني / يناير1اعتبارا من 

 . الخدمات المؤسسيةدائرة رئيس ، واإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحت مسؤوليةالمالية

 الصندوق لعمليات داعمة أطر بناء في المالية والخدماتالمالي لمراقب وفضال على ذلك، تساهم شعبة ا -66

 تناسب مالية منتجات واستحداث الصندوق، يفرضها التي اإلقراض شروط تنويع طريق عن الميدانية

 المالية القدرات على تركز محدَّثة وأدوات أدلة وإصدار ،عمالء المختلفين على نحو أفضلال احتياجات

 الجتذاب جديدة ومحاسبية مالية هياكلتقوم أيضا باستكشاف  و.المقترضة األعضاء دولهل والمحاسبية

االبتعاد  ومن المتوخى .األعضاء الدول من االقتراض ذلك في بما عملها، برنامج أجل من إضافي تمويل

دي إلى  بعض عمليات اإلدارة المالية وتحويلها إلى المكاتب القطرية للصندوق، مما يؤ فيالمركزيةعن 

ويجري أيضا . خفض زمن دورة التجهيز الالزمة لصرف مبالغ إدارة القروض وغيرها من األنشطة

 .اف إمكانية اإلقراض بعملة واحدةاستكش

، في سياق تعزيز إدارة المخاطر المالية وتوضيح الممارسات الفضلى 2011وسيقوم الصندوق في عام  -67

ن فعالية ضوابطه الداخلية بشأن اإلبالغ  اإلداري متحققلللإلدارة المالية، وألول مرة، بإجراء عملية 

 وهو – 2012المالي، مع االنتهاء من إجراء عملية مناظرة للتأكد من صحة المراجعة الخارجية في عام 

وسيدعم ذلك أهداف عمل .  في إجراء العمليات الماليةللتميزما يمثل أهمية حيوية لسعى الصندوق 

 .دارة المالية وضوابط اإلبالغة ثقة األطراف المعنية باإلالصندوق من خالل استدام

 2012-2010 للفترة الخزانة نواتج – عشر خامس

 إدارة على التركيز ديتجد لة ظهرت الحاجة لتعزيز مستوى اإلدارة الماليالصندوقمع تعزيز برنامج عمل  -68

 عائد توليد محاولة مع ألصل،ا يحفظ بما السائلة الصندوق موارد تدار وسوف .بكفاءة النقدية موارده

االستثمار والسيولة من خالل إجراء ب المتعلقة ته سياسالصندوق ستعرض وقد ا.نفسه الوقت في إيجابي

 أصوله إلدارة دينامية أكثر أصول نموذج إلى وسوف ينتقل – موارده لتعزيز إدارة -استعراض خارجي 

 .، من خالل اعتماد سياسة منقحةوخصومه

عمليات الصندوق من خالل توسيع الحضور القطري أن يقوم في مركزية ال عاد عناالبتقتضي يو -69

تفويض في الجوانب التشغيلية لعالقاته المصرفية، وهو ما يدعوه لضمان السالمة المالية الالصندوق ب

سالسة وفي النهاية، تعمل وظائف اإلدارة المالية وتعبئة الموارد معاً ب.  هذهاالبتعاد عن المركزيةلعملية 

 إلى هيكلة األموال المحشودة لتعبيد مسيرة تعبئة الموارد التي يخوضها الصندوق من مفاوضات التجديد

 .تها وخدمتهاراوإد
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 2011-2010 للفترة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نواتج – عشر سادس

 بنيته نتحسي الصندوق سيواصل ،)31 الصفحة الملحق،انظر ( الخطة متوسطة األجل فترة خالل -70

 المؤسسية التطبيقات نظم إتاحة ضمان أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في األساسية

 تنفيذ في الصندوق سيستمر الغاية، لهذه وتحقيقا .انقطاع دون واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وخدمات

 إلى الحاسمة األهمية ذات مالاألع تطبيقات قلنُ وست، الكوارثوقوع استعادة المعلومات في حال حلول

 الهدف ويتمثل ).المتحدة لألمم التابع للحاسوب الدولي المركزعلى سبيل المثال،  (األعمال خدمات مراكز

 دون العمل مواصلة آمنة من التعطل إلتاحة الفرصة للصندوق لواتصاالت نظم توفير في األساسي

 .تقني عطل وقوع حال في اضطراب

 النظم هذه لى للصندوق عالقطرية المكاتب موظفي صول حلضمان إجراءات أيضا الصندوق ويتخذ -71

 سيتأكد االستخدام، وسهولة الوصول ضمان وبعد .الرئيسي المقر كما يحصل عليها موظفو والخدمات

 .المنظمة عمليات في بفعالية للمشاركة الضروريةة رفالمعب فعليا القُطريين الموظفين من تزود الصندوق

 القطري المكتب عمليات في بفعالية للمشاركة الرئيسي المقر في ني تجهيز المستعمليوكذلك سيجر

 منصة توفير في المجال هذا في األساسي الهدف ويتمثل .واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا باالستعانة

راف األطو القطرية لمكاتب ربطا فعاال باالرئيسي المقر تربط اإلنترنت على قائمة مأمونة حاسوبية

 .الميدان فيالمعنية األخرى 

 استخدامها، وسهولة وإتاحتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منصة إلى الوصول ضمان معا توازيو -72

 المؤسسية األعمال أولويات لمساندة التطبيقات من محسنة أو جديدة نظم تنفيذ في الصندوق سيستمر

 شبكة على قائمة تفاعلية منصة بينها من ديدة،ج منصات تنفيذ وسيجري .اإلدارية العمليات وتبسيط

 PeopleSoft منصة تحديث وسيتم .المؤسسية العالقات إلدارة ومنصة األعضاء، الدول ممثلياإلنترنت ل

 مجال في والتعاون لالتصاالت محسنة منصة توفير وسيتم .والمنح القروض عمليات في وإدماجها المالية

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في الدعم تقديم على فضال ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 "المعلومات لوحات" من عدد والموظفين للمدراء سيتاح ذلك، إلى وباإلضافة .اإلقليمية المعرفة لشبكات

 للمدراء اإلبالغ يتاح وسوف المعلومات، لتحليل )المكتبية الحواسيب على صغيرة تطبيقات( المؤسسية

 العمل وتسلسل المراسالت تتبع مثل اإلدارية العمليات كفاءة لتحسين جديدة تطبيقات تطوَّر وس،والموظفين

 .الوثائق إنتاج في

 2012-2010 للفترة اإلدارية الخدمات نواتج – عشر سابع

 اإلدارة كفاءة تحسين الصندوق في اإلدارية الخدمات شعبة ستواصل ،متوسطة األجل الخطة فترة خالل -73

 عام حلول قبل للصندوقاتب األربعين القطرية مك النشاء وإل.القطري نطاق الحضور عيتوسو المقر في

، القطرية المكاتب في العاملين للموظفين في وضع إطار إداري اإلدارية الخدمات شعبة بدأت ،2011

 مكتب عم باالشتراك المضيفة البلدان ات واتفاقالمضيفة، الوكاالتيشمل التفاوض بشأن اتفاقات خدمات 

 .للصندوق القطرية المكاتب موظفي ومرافق الدبلوماسية، والحصانات العام، المستشار
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 الخدمات شعبة تعمل الخدمات، بناء في التميز طريق عن نطاقاً األوسع الصندوق أهدافسعيا لتلبية و -74

 مشتركة خدماتإقامة و، االستعانة بمصادر خارجية خالل من المتاحة الفرص على استكشاف اإلدارية

 إعداد بصدد والشعبة .المساندة أنشطة معايير وتوحيد لها، مقرا روما من تتخذ التي األخرى الوكاالت مع

 الهوية وثائق إلى واالنتقال القطرية؛ والمكاتب الرئيسي لمقر لوالسالمة لألمن مؤسسية استراتيجية

 مطالباتل االستعانة بمصادر خارجية ةإمكاني وتحليل ؛المضيفة اإليطالية الحكومة مع بالتعاون المأتمتة

السجالت؛ وتحديث السياسات واإلجراءات  إدارة في الكفاءة وجوانب األعمال تسلسل واستعراض التأمين؛

يسعى الصندوق و .فيه والبحث النظام إلى اإلدارية بتطبيق األتمتة، حيثما أمكن، لتحسين نفاذ المستعملين

 والسفر، التوريد، مجاالت في لها مقرا روما من تتخذ التي خرىاأل الوكاالت مع تعاونه تعزيزإلى 

 .اإلداريةه خدمات  حجم فيوفوراتلتحقيق  ، وذلكلجهة اإليداع خدماتالو للبيانات، االحتياطي والنسخ

 الكربون، وأثر الطاقة استهالك على رصد الشعبةعمل ت الصندوق، لموظفي مثلى عمل بيئة ولتوفير

 .للبيئة واالحتفاظ بشهادة المبني المراعي، األوراق واستهالك

  2012-2010 للفترة الرئاسية تاالهيئ نواتج – عشر ثامن

 سكرتير الصندوقمكتب  نواتج –ألف 

طريق تعزيز إقامة  دورا مزدوجا في دعم تسيير أعمال الصندوق عن مكتب سكرتير الصندوقيؤدي  -75

 والمجلس التنفيذي، مجلس المحافظين(ت الرئاسية عالقات فعالة بين الصندوق والدول األعضاء في الهيئا

وعلى وجه .  والحفاظ على العالقات الدبلوماسية للصندوق وتعزيزها–) بما في ذلك اللجان وأفرقة العمل

 الهيئات الرئاسية تخديم) 1: (التحديد، يتولى المكتب هذه المسؤوليات األساسية عن طريق ما يلي

الحفاظ على العالقات المؤسسية مع الدول األعضاء ) 2(غير رسمية؛ للصندوق، سواء كانت رسمية أو 

الحاليين والمحتملين وتعزيزها، وإقامة الحوار المؤسسي المالئم مع القاعدة العريضة من األعضاء بين 

دعم صورة الصندوق كمؤسسة بتوفير ترتيبات ) 3(الدورات واستعراض ممارسات التسيير وتعزيزها؛ 

 والفوريةوفضال على ذلك، يكفل المكتب كفاءة خدمات التحرير والترجمة التحريرية . ةالمراسم المالئم

 . التي تضمن وضوح وثائق الصندوق واتصاالته وسهولة وصول جميع الدول األعضاء إليها

، سيواصل مكتب سكرتير الصندوق )38انظر الملحق، الصفحة (طة األجل  الخطة متوسفترة خاللو -76

مذكورة آنفا، بما في ذلك ضبط جودة عمل الصندوق، في سياق توسيع برنامج ت الضمان توفير الخدما

وسيصاحب هذا التوسيع زيادة عدد اجتماعات الهيئات الرئاسية وطول مدتها وزيادة الوثائق . عمله

 .المصاحبة لها

 مكتب المستشار العام نواتج –باء 

 والوحدات الرئاسية تاالهيئ عمل فية ساهم والمالصندوق مصالح العام بحماية المستشار مكتبيضطلع  -77

 عمليات جميع في القانون سيادة تعزيز بللصندوق االستراتيجية األهداف لتحقيق للصندوق التشغيلية

 سياق وفي .المنظمة احتياجاتلبي ت جديدة قانونية وخدمات ألدوات الترويج خالل ومن الصندوق،
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 ضمان مسؤولية العام المستشار مكتب يتولى للصندوق، مياليو العمل على تؤثر التي الدينامية الظروف

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

 إنشاء اتفاقية مع الصندوق عمليات جميع تمشي ضمان في العام المستشار مكتب أنشطة وتساعد -78

 إلى وباإلضافة .الصلة ذات األخرى القانونية وااللتزامات ةالرئاسي للهيئات الداخلي والنظام الصندوق

 المستشار مكتب يقترح شراكاته، وللصندوق القطري نطاق الحضور عيتوس بيتعلق ما في وبخاصة ذلك،

 البرامج على والموافقات الموارد، تعبئة أيضا العمل هذاييسر و .جديدة قانونية وصكوكا أطرا العام

  .العالمية لألحداث االستجابة على صندوقال وقدرة ،مشروعاتوال

  الخطة متوسطة األجلونتائج نواتج وقياس تحقيق – عشر تاسع

 المطبق في المؤسسية اإلدارة نتائج بإطار للصندوق المستهدفة النتائج الخطة متوسطة األجل تربط -79

 الميداني العمل برنامج على ركز تي التالمؤسسية اإلدارة نتائج هيكل 3 الجدول ويبين .المنظمة بأسرها

 نتائج إطار ويتوافق .9-4 النتائج إطار في البرامج دعم وعمليات، 3-1 النتائج إطار في للصندوق

 بلوغ على تركز والتي التنمية، إدارة في دولية الممارسات الأفضل مع للصندوق المؤسسية اإلدارة

 المعونة بفعالية المعني المستوى الرفيع المنتدى عليها اتفق التي األهدافدرج وت لأللفية اإلنمائية األهداف

 فيما اإلطار التقييم مكتبراعي وي .2008 عام في أكرا في التأكيد عليها وتم، 2005 عام في باريس في

 .الصندوق إدارة مع ق على نحو متسالنتائج قياس لتنسيق جهود من يبذله

 األداء وتخطيط الجودة لضبط النتائج لىإ يستند نظام ذينف تي، ف2006، منذ عام الصندوققد طفق و -80

 المؤسسية، اإلدارة نتائج إطار إلى باالستناد أيضا وذلك والدوائر، عبالشُ مستوى على واإلدارة والرصد

 ذلك وساعد .المنظمة عمل أخالقيات في النتائج تحقيق نحو التوجه ثقافة تأصيل النظام هذا واصل وقد

 القطاع على اإلنمائي أثره وتعميق تعزيز في للصندوق األساسية األعمال على التركيز على الشعب

 كافة على األداء سوء مخاطر من نفسه الوقت في التخفيف مع الصغيرة الحيازات ألصحاب الزراعي

 مما للصندوق، الخطة متوسطة األجل إنجاز من انطالقا وتدار تنظَّم األداء خطط وظلت .المستويات

 الموظفين توفير إفادات راجعة إلى مع إنتاجية وأكثر أفضل مستوى إلى داءباأل االرتقاءساعد على 

 . على أساس مستمرعبوالشُ

 3الجدول 
 إلى النتائج في الصندوقالمستندة مصفوفة النتائج والعمليات الخاصة بالميزنة 

 العملية نتيجة اإلدارة المؤسسية الناتج المجموعة

   على الصعيد التشغيلي 
ية فعالة للسياسات والتنسيق أطر وطن 1

والبرمجة والمؤسسات واالستثمار، 
 ألغراض الحد من الفقر الريفي

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

وضع المشروع القطري 
 وتنفيذه

تعبئة الموارد على الصعيد إطار داعم ل 2
العالمي وللسياسات الخاصة بذلك، 
 ألغراض الحد من الفقر الريفي

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

  الفقر الريفي الحد من زيادة تعبئة الموارد ألغراض– 10النتيجة 

حوار السياسات الرفيع 
وتعبئة الموارد المستوى 

 والتواصل االستراتيجي

   الدعم المؤسسي 
اإلدارة واإلصالح    تحسين إدارة الموارد المالية – 4النتيجة قاعدة لإلدارة والخدمات المؤسسية تتسم  3



EB 2010/101/R.46 

28  

بالفعالية والكفاءة وتعمل في المقر وعلى 
 التشغيليةالمستوى القطري لتحقيق النتائج 

   تحسين إدارة الموارد البشرية– 5النتيجة 
   تحسين إدارة النتائج والمخاطر– 6نتيجة ال

 بيئة تمكينية للعمل تهيئة تحسين الكفاءة اإلدارية و– 7النتيجة 
 ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والتنظيم اإلداري على 
 المستوى المؤسسي

 في الصندوق  الرئاسيةتاعمل الهيئ 4
 بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة

 قاعدة تتسم بالفعالية والكفاءة لتسيير األعضاء لعمل – 9يجة النت
 الصندوق

يير تسدعم أنشطة 
  لعمل الصندوقاألعضاء

 
 المتصلة بعمليات الصندوق األساسية التي 3-1التقدم الذي أحرزه الصندوق في إطار النتائج ولتحديد  -81

ح الصندوق إطار قياس نامية، نقَّتتعامل مباشرة مع أوساط أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان ال

 هذا النهج الصندوق ويصف. 2012- 2010 الخطة متوسطة األجلالنتائج الخاص ببرنامج عمله لفترة 

الخطة متوسطة وتنسق .  بأسرهافي المنظمة" تحقيق نتائج إنمائيةعمل على إدارة ت" مؤسسة تَعلُّم على أنه

ؤشرات الخاص بإطار قياس النتائج، وتتواءم هذه المؤشرات  للمتدابير نجاحها مع الهيكل التسلسلي األجل

 .بدورها مع وسائل اإلبالغ المستخدمة في المؤسسات المالية الدولية األخرى

 األداء الميداني ويرتبط بنتائج اإلدارة المؤسسية التي تركز بدورها على  المنقحويقيس إطار قياس النتائج -82

، فقد ومع اعتماد إطار قياس النتائج المنقح. نفسه كمؤسسة فعالةما يحرزه الصندوق من تقدم في تطوير 

ليما للمساءلة  من وسائل اتخاذ القرار والمساءلة، تشكل أساسا سمحكمة نفسه بمجموعة سلح الصندوق

 التي يتعين تحويلها إلى سلع وخدمات إنمائية – والثمينة المعهود بها إلى الصندوق عن الموارد الشحيحة

 .ام تخصيص الموارد على أساس األداءعن طريق نظ

 2012-2010 الخطة متوسطة األجلاالستجابة للمخاطر في فترة  – عشرون

ويدير .  المخاطر التي تتعرض لها عمليات الصندوق على كافة المستوياتالخطة متوسطة األجلتحدد  -83

ية في جميع المجاالت الصندوق المخاطر مستخدماً موجز المخاطر المؤسسية الذي يحدد المخاطر المؤسس

وسوف تقدم لجنة إدارة المخاطر المؤسسية . الوظيفية، ومرسياً عمليات المساءلة من أجل التتبع والتسجيل

لجنة و تقارير عن القضايا الرئيسية المسببة للمخاطر والحلول واألداء في التخفيف منها إلى اإلدارة

واستمر تعزيز إدارة .  على أساس سنويفيذيالمجلس التنإلى  و على أساس فصلي،مراجعة الحسابات

المخاطر بتعيين جهات اتصال معنية بالمخاطر ُأسندت إليها أدوار في إعداد التقارير في أثناء محادثات 

 .األداء الفصلية وتقديمها إلى لجنة إدارة المخاطر المؤسسية

 عملية للتحقق  الصندوقجريي، الخطة متوسطة األجلومع إيالء اهتمام خاص للمخاطر المالية في فترة  -84

 مقاييس المتبعة في هذا المجال بشأن مالءمة الضوابط الداخلية في مع البما يتفق مراجعة الحسابات من

والذي من شأنه أن يؤدي إلى التحقق الكامل  2011اإلبالغ المالي، بدءا بإجراء تقييم لالستعداد في عام 

 .2012في عام 

ف ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية بهدف تحقيق قيمة ويقدم مكتب المراجعة واإلشرا -85

 تحقيق أهدافه من خالل اتباع نهج  كذلك فييساعد الصندوقو. ات الصندوق وتحسينهامضافة لعملي

ويستعرض المكتب .  والتسييررقابةمنتظم ومنضبط في عمليات تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وال

المزعومة ويحقق فيها، ويشمل ذلك سوء السلوك والتدليس والفساد المحتملة أو الشاذة أيضا الممارسات 
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من جانب موظفي الصندوق في ممارستهم ألنشطة الصندوق، وينشط في الترويج للجوانب األخالقية 

ويلتزم مكتب المراجعة واإلشراف بتعزيز  .عمليات الصندوقءلة والجودة والتحسين المستمر لوالمسا

تنظيمية بتوجيه جهوده نحو المجاالت التي يمكنه أن يضيف قيمة فيها من خالل االضطالع الفعالية ال

وتستلزم الفعالية التنظيمية التحلي بالكفاءة في إدارة ميزانية الصندوق . بوظائف التحقيق واإلشراف

ة الصندوق  تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة في أنشطشرية والعمليات الداخلية، فضال علىوالموارد الب

في تحديد مالمح األولوية التي توجه أنشطة المكتب  يمثل السعي لتحقيق األهداف المؤسسيةوس. وعملياته

خطته السنوية عن طريق النظر في أولويات اإلدارة العليا، والمخاطر المبينة من خالل جهود إدارة 

 .غيرها من العوامل ذات الصلةالمخاطر المؤسسية، و

 الطريق الستمرارية العمل لخارطة وفقاللمخاطر التي يتعرض لها موظفوه ومرافقه  الصندوق تصدىوي -86

 تقديرات األمن والمخاطر في الصندوق لمرافقه في المقر الرئيسي تضمناالستراتيجية األمنية التي تو

 األهمية في بالغة الطريق مسؤولون يشغلون مناصب خارطةتصميم ويشترك في . وفي المكاتب القطرية

، وسرعة استئناف الموظفينلبيانات واألصول المالية، وسالمة هدف إلى توفير الحماية الرشيدة لار يإط

 .سير العمل التنفيذي في حالة وقوع أي اضطراب
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  2012-2010اإلطار المنطقي : الخطة متوسطة األجل
 

  2012-2010النواتج االستراتيجية للصندوق للفترة 
 

 المخاطر واالفتراضات إسقاطات األداء س النجاح ومصادر التحققمقايي النواتج االستراتيجية

زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي 

 لفقراء الريف من النساء والرجال
 
 

  :يساهم الصندوق في ما يلي

 زيادة الدخل •
 تحسين األمن الغذائي •
تمكين فقراء الريف من النساء والرجال، أي زيادة عدد  •

 من زراعة الكفاف إلى اإلنتاج األسر الريفية التي تنتقل

 الزراعي المربح
 خفض مستويات تردي النظام اإليكولوجي •
زيادة عدد األسر الريفية المستهدفة التي تفيد عن زيادة  •

 دخلها من األنشطة غير الزراعية
  

  

  :التحقق
 نتائج  عنالتقرير السنوي: بيانات البنك الدولي واألمم المتحدة

   الصندوقوأثر عمليات 

، مع فقراء الريف من النساء والرجال على تهيئة فرص 2015-2011مل الصندوق، مسترشداً بإطاره االستراتيجي للفترة يع

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

  :لالستفادة مما يلي

 والممارسات الزراعية إدارة الموارد الطبيعيةوتحسين  إلى األراضي والمياه،  اآلمنصولالموارد الطبيعية، والسيما الو •

 المستدامة
 الفعالة لتحسين اإلنتاجية الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج التكنولوجيات •
  لإلنتاج وإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة طائفة واسعة من الخدمات المالية •
 والتنافس، للتمكين من االندماج في سالسل القيمة الوطنية والدوليةت الزراعية المتسمة بالشفافية أسواق المدخالت والمنتجا •
  التي يمكن أن يدر استغاللها ربحاًفرص العمل الريفي غير الزراعي وتنمية المشروعات •
 اء والرجال للمشاركة الفعالة من فقراء الريف من النسالسياسات والبرامج المحلية والوطنيةوضع عمليات  •
 إطار وبيئات سياساتية محسنة لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة على كال الصعيدين الوطني واإلقليمي •

 القدرات القطرية المعززة للتنمية الزراعية والريفية 

  :المخاطر

ال تزال األزمة االقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الزراعي  •

 ألصحاب الحيازات الصغيرة
من حدة مخاطر ) كالوقود واألغذية(أسعار المدخالت تزيد تقلبات  •

 االستثمار التي يتعرض لها أصحاب الحيازات الصغيرة
يؤثر التردي البيئي، بما فيه تغير المناخ ومخاطر الطقس، تأثيرا  •

 سلبيا على إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة
 :االفتراضات

 –جهات المانحة التمويل الكافي من المعونات والتنسيق الفعال بين ال •

االلتزام العالمي بإعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل 

 أكرا
 مليار دوالر 1.2بلوغ المساهمات في تجديد موارد الصندوق  •

 مليارات دوالر أمريكي للفترة 3أمريكي لتوسيع برنامج العمل إلى 

2010-2012 
جمالي حجم  وإ1:1.5:  إلى الموارد الخاصةنسبة التمويل المشترك •

  مليار دوالر أمريكي4.5التمويل المشترك 
  مليون دوالر أمريكي48.5التمويل المشترك المتمم بمبلغ 

 
  مالحظات

 مع النص األساسي لهذا التقرير لضمان استفادة القراء من السياق والمقصود باإلطار هو قراءته.  في ذلك المدخالت البشرية والمالية بأهداف الصندوق المؤسسية ونواتجه ومخرجاته وأنشطته في ما يتعلق بالموارد، بماجردا 2012-2010يوفر اإلطار المنطقي لخطة الصندوق المتوسطة األجل للفترة 

  .الذي تنفذ فيه الشعب األنشطة المقررة وتحقق أهدافها الموضوعة

، تمثل أرقام الميزانية المبالغ المدرجة في 2010وبالنسبة لعام . ومن ثم، ال ينبغي اعتبارها نفقات فعلية. ستعراض أولي عالي المستوى الحتياجات الشعب المتوقعة من الموارد في إطار الميزانية اإلدارية للصندوق إشارية وتقوم على ا2012-2010المبالغ الواردة في عمود مدخالت الموارد للفترة 

  . 2011 والشعب لعام الدوائر خالل مرحلة الصياغة النهائية لخطط عمل الدائرةومن المتوقع ترحيل موارد الميزانية بين الشعب داخل نفس . قعات وتنبؤات، على التوالي األرقام توهذه فتمثل 2012 و2011الميزانية؛ أما بالنسبة لعامي 

، وهو ما يرجع إلى االقتصار على إدراج الشعب وحدها بشكل أساسي في تحقيق مخرجات المجموعات، في حين أنه ال يمكن عرض مدخالت موارد 26ات الواردة في الصفحة  ال تقدم موجزا لإلجمالي الكلي للمجموع2012-2010موارد ميزانية الشعب الموضحة في عمود مدخالت الموارد للفترة 

  .الشعب الداعمة لألنشطة المتعددة الشعب عرضا واضحا في هيكل اإلطار المنطقي

 في الشعب من الموظفين النظاميين ذوي العقود المستمرة والمحددة بدوام كاملويتكون مجموع الوحدات المكافئة للوظائف . لموظف بدوام كاملواحدة سنة عمل ال الوحدة وتعادل.  باإلضافة إلى التكاليف غير المرتبطة بالموظفين2012-2010 للفترة بدوام كامللوظائف تمول مدخالت الموارد الوحدات المكافئة ل

 .  بصورة منفصلةوجرى تحديد االستشاريين . مؤقتينالمدة والموظفين ال
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 2012-2010النواتج التشغيلية للصندوق للفترة 

 مقاييس النجاح ومصادر التحقق النواتج التشغيلية

  إسقاطات برنامج العمل

  مخرجات البرامج والمشروعات القطرية

 )3المستوى (

 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 

 )*ماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية الصفرية 

2010 - 2012 

  4المجموعة 3المجموعة 2المجموعة  1المجموعة  

 المجموع

  :فيدونالمست

 ألشخاص الذين يتلقون خدمات من مشروعات يدعمها الصندوقا
 األشخاص المستفيدون من مساعدة الصندوق، مع التركيز على التمايز بين الجنسين •
 

 األشخاص الذين يتلقون خدمات من مشروعات يدعهما الصندوق

   مليون60: 2012    مليون29.2: 2007

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

 

مكتب كبير استراتيجي 

 التنمية

1.18 6.76 - 1.17 9.11 

فريق دعم الخدمات 

 المؤسسية

9.75 20.00 24.37 28.93 83.05 

 79.92 0.87 71.49 0.75 6.81 دائرة المالية واإلدارة

 237.82    237.82 دائرة إدارة البرامج

مكتب الرئيس ونائب 

 الرئيس

2.47 2.91 3.20 1.76 10.34 

 420.24 32.73 99.06 30.42 258.03 المجموع

 .2012-2010للفترة ) باستثناء مركز التكاليف المؤسسية(تقتصر على الميزانية اإلدارية التراكمية للصندوق *
 

 :المجاالت المواضيعية
 

  إدارة الموارد الطبيعية
 تحسين الوصول إلى الموارد من األراضي والمياه •
 المنطقة المتأثرة بنظام الري الذي تم بناؤه •
  

  التكنولوجيات الزراعية
 زيادة استخدام النهج الزراعية المستدامة والحد من  تردي األراضي والبحار •
 تحسين الوصول إلى التكنولوجيا الزراعية والدراية وخدمات اإلنتاج الفعالة •
 
 

 الخدمات المالية الريفية
 تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وأدوات االدخار •
 مات المالية وأدوات االدخارطائفة واسعة من الخد •
  

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

 والتشغيل، والكفاءة
 
 المشروعات الصغيرة -1

 فرص العمل الريفي غير الزراعي وتنمية المشروعات •
 يفيتحسين قدرة القطاع الخاص واالستثمار في االقتصاد الر •

 
 السياسات والمؤسسات -2

 تعزيز المنظمات والمؤسسات الداعمة لمصالح السكان الريفيين الفقراء •
 وضع سياسات محلية ووطنية تمكينية •
 )الحكومة، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص(تحسين القدرة على إعداد البرامج وتنفيذها  •
 

 إدارة الموارد الطبيعية

  )بالهكتار(لممارسات اإلدارية المحسنة مورد ملكية مشتركة خاضعة ل

 قيد المتابعة     مليون 3.86: 2008
  ) بالهكتار(المساحة الداخلة في مشروعات الري المقامة أو الخاضعة لإلصالح 

 قيد المتابعة    470 000: 2008
 التكنولوجيات الزراعية

 تكنولوجيات إنتاج المحاصيل/ على ممارساتاألشخاصتدريب 
 قيد المتابعة    يون مل1.72: 2008

 50:50  (%):اإلناث /نسبة الذكور
  تكنولوجيات اإلنتاج الحيواني/على ممارساتاألشخاص المدربون 

 قيد المتابعة     مليون 1.07: 2008
 65:35  (%):اإلناث /نسبة الذكور

 خدمات التمويل الريفي

 قيد التابعة     مليون4.35: 2008    المقترضون النشطون
 48:52    (%):اإلناث /نسبة الذكور

 قيد المتابعة     مليون5.44: 2008    المدخرون الطوعيون
 49:51    (%):اإلناث /نسبة الذكور
 التسويق

 قيد المتابعة  15 000: 2008    )كم (التي تم شقها أو إصالحهاالطرق 
 قيد المتابعة  25 000: 2008  مجموعات التسويق التي تم إنشاؤها أو تعزيزها

 ة الريفيالمشروعات الصغيرة

 األشخاص الذين دربوا على األعمال وإنشاء مشروعات األعمال
 قيد المتابعة    162 000: 2008

 47:53    (%):اإلناث /نسبة الذكور
 مؤسسات األعمال التي تحصل على الخدمات غير المالية الميسرة

                        قيد المتابعة19 000: 2008
 السياسات والمؤسسات

 ة المحلياتربوا على موضوعات إدارة المجتمعاألشخاص الذين د
                     قيد المتابعة672 000: 2008

  62:38    (%):اإلناث /نسبة الذكور

 المجتمعات المحلية/خطط العمل المعدة للقرى
2008 :000 24  

 
  بلدا40الحضور القطري للصندوق الموسع إلى 

  بلدا25): الفعلي (2009خط األساس لعام 
 
 :حققالت

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ ونظام إدارة النتائج واألثر

 :إقليم آسيا والمحيط الهادي

  برامج للفرص االستراتيجية القطرية 6 •
 مليون دوالر أمريكي قيمة الموافقات على القروض 971 •

 والمنح
 مليون دوالر أمريكي قيمة الصرف في إطار الحافظة 480 •

 الجارية
               

 
 :إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 االستراتيجية القطرية من برامج الفرص 2 •
 مليون دوالر أمريكي قيمة الموافقات على القروض 659 •

 والمنح
 مليون دوالر أمريكي قيمة الصرف في إطار الحافظة 320 •

 الجارية
              

 
 :إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2 •
قات على القروض  مليون دوالر أمريكي قيمة المواف313 •

 والمنح
 مليون دوالر أمريكي قيمة الصرف في إطار الحافظة 196 •

 الجارية
               

 
 :إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2 •
 مليون دوالر أمريكي قيمة الموافقات على القروض 363 •

 والمنح
 في إطار الحافظة  مليون دوالر أمريكي قيمة الصرف255 •

 الجارية
               

 
 :إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

  برامج للفرص االستراتيجية القطرية11 •
 مليون دوالر أمريكي قيمة الموافقات على القروض 547 •

 والمنح
 مليون دوالر أمريكي قيمة الصرف في إطار الحافظة 285 •

 الجارية
 

 
 :اإلقليمية/البرامج العالمية

مليون دوالر أمريكي من الموافقات على المنح العالمية  189 •

 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
 2015-2011 صندوق للاإلطار االستراتيجي •
  المنشور الرئيسي للصندوق–تقرير الفقر الريفي  •
حوار السياسات المركز للصندوق على كل من الصعيد العالمي  •

 واإلقليمي والوطني

 
  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها: 1المجموعة 

  توى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجيةحوار السياسات الرفيع المس: 2المجموعة 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 

 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء : 4المجموعة 
 
 

 *) المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 2012ؤات عام تنب **2011توقعات عام  2010الفعلية لعام  

فئة الخدمات  فنيون 

 العامة
فئة الخدمات  فنيون

 العامة
فئة الخدمات  فنيون

 العامة

مكتب كبير 

 ياستراتيجي

 التنمية

8.00 2.00 8.00 2.00 8.50 2.00 

فريق دعم 

الخدمات 

 المؤسسية

63.90 72.40 64.90 72.40 65.00 73.00 

دائرة المالية 

 واإلدارة

45.00 67.86 49.00 67.86 50.00 68.00 

دائرة إدارة 

 البرامج

126.20 75.30 171.70 100.30 185.00105.00 

مكتب الرئيس 

 ونائب الرئيس

5.00 4.00 5.25 5.00 6.00 5.00 

 314.50253.00 247.56 298.85 221.56 248.10 المجموع

 للتغيير بعد االنتهاء من وضع خطة الموظفين األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية قابلة. الميزانية اإلدارية فقط*

  .2011لعام 

 من المكافئين المتفرغين للموظفين الميدانيين المعينين 66.50 يشملون 2011المكافئون المتفرغون في عام  ** 

 من موظفي فئة 25 من الموظفين الفنيين و41.5 التي تشمل 2010محليا الذين لم ترصد لهم اعتمادات في ميزانية 

 .لخدمات العامةا

  :المخاطر

 األوضاع السياسية المتقلبة والقدرة االستيعابية في الدول الهشة •
  من المعونةالسياسات الحكومية غير الداعمة ألهداف األنشطة الممولة •
 التحديات الخارجية التي تواجهها إدارة الصندوق للموارد •
 الكوارث الطبيعية •

              
 

 :االفتراضات
 مليارات 3( مليار دوالر أمريكي من استثمارات الصندوق 4.5تسليم  •

التمويل  مليار دوالر أمريكي من 1.5دوالر أمريكي من موارد التجديد، و

 ادرالمشترك من جميع المص
 تحسين استدامة البرامج القطرية •
 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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  1 المجموعة -الشعب اإلقليمية – 2012-2010نواتج برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروعات الصندوق للفترة 
 

 11القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون(توقعات  برنامج العمل
 المخرجات التشغيلية

 

  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  2010 2011 12 2012 
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

  برامج فرص استراتيجية قطرية  6: إقليم آسيا والمحيط الهادي
بنغالديش، والصين، وآسيا الوسطى، والمحيط  

 الهادي، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والهند

 

  مليون دوالر أمريكي971:  الجاري العمل فيهبرنامج القروض والمنح

  : ماليين دوالر أمريكي207

بنغالديش، وبابوا غينيا الجديدة، وفييت نام، وباكستان، 

 وجزر سليمان، وإندونيسيا، ومنغوليا، وفييت نام

  : مليون دوالر أمريكي417

الهند، ونيبال، وطاجيكستان، وبنغالديش، والصين، 

النكا، وساموا، وتيمور ليشتي،  وقيرغستان، وسري

 وكمبوديا، وإندونيسيا، والفلبين، وباكستان

  : مليون دوالر أمريكي347

الصين، والهند، وإندونيسيا، وملديف، وميانمار، 

 ةوالفلبين، وأفغانستان، وجمهورية الو الديمقراطي

 ا، وتونغالشعبية، وكريباس

 األموال المصروفة من القروض والمنح

  مليون دوالر أمريكي170  مليون دوالر أمريكي160  مليون دوالر أمريكي150

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 أوغندا موزامبيق، وأوغندا 

  مليون دوالر أمريكي659: برنامج القروض والمنح الجاري العمل فيه

  :مليون دوالر أمريكي 266

بوروندي، وإريتريا وأوغندا، وموزامبيق، وبوتسوانا، 

 وكينيا، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة

  : مليون دوالر أمريكي296

ليسوتو، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، وإريتريا، 

وأوغندا، وزامبيا، ورواندا، وسوازيلند، ومالوي، 

 غشقروجزر القمر، وإثيوبيا، وكينيا، ومد

  : مليون دوالر أمريكي97

مدغشقر وموزامبيق، ومالوي، وأنغوال، 

  وموريشيوس، وإثيوبيا

 

 األموال المصروفة من القروض والمنح

  مليون دوالر أمريكي115  ماليين دوالر أمريكي105  مليون دوالر أمريكي100

  ستراتيجية القطرية من برامج الفرص اال2: إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

  هندوراس الجمهورية الدومينيكية

  مليون دوالر أمريكي313: برنامج القروض والمنح الجاري العمل فيه

  : مليون دوالر أمريكي70

الجمهورية الدومينيكية، وغواتيماال، وهندوراس، 

 والسلفادور، ونيكاراغوا، وغرينادا

  : مليون دوالر أمريكي176

 بوليفيا المتعددة القوميات، وإكوادور، دولة

وهندوراس، والمكسيك، وبنما، وجمهورية فنزويال 

البوليفارية، وهايتي، وجاميكا، واألرجنتين، 

 وباراغواي، وبيرو، والبرازيل، وغيانا، وسورينام 

  : مليون دوالر أمريكي67

 البرازيل وكولومبيا

 األموال المصروفة من القروض والمنح

  مليون دوالر أمريكي70  مليون دوالر أمريكي66  مليون دوالر أمريكي60

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية2: إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 مصر  أذربيجان

  مليون دوالر أمريكي363: برنامج القروض والمنح الجاري العمل فيه

  :ي مليون دوالر أمريك126

اليمن، وأرمينيا، والسودان، والجمهورية العربية 

السورية، والمغرب، واليمن، وجيبوتي، وجمهورية 

 ملدوفا، والسودان

  : مليون دوالر أمريكي147

أذربيجان، واليمن، والسودان، وجورجيا، ومصر، 

: والبوسنة والهرسك، والمغرب، والحاالت الهشة

 العراق

  : مليون دوالر أمريكي90

  وتركيا، وألبانيا، وتونس، ومصرلبنان،

 األموال المصروفة من القروض والمنح

  مليون دوالر أمريكي90  مليون دوالر أمريكي85  مليون دوالر أمريكي80

  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية11: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

ونغو الديمقراطية، والنيجر، بنن، وجمهورية الك لسنغالنيجيريا، وسيراليون، وكوت ديفوار، وا

 رياوليب
 بوركينا فاسو، والكاميرون، وغانا

 :دائرة إدارة البرامج

  

تصميم وتنفيذ  •

استراتيجيات 

قطرية رفيعة 

المستوى، مع 

تقدير مالءمتها 

  بانتظام

تصميم واعتماد  •

عمليات جديدة 

رفيعة المستوى 

ممولة بالقروض 

  والمنح

حافظة جارية من  •

المشروعات 

الممولة بالقروض 

تخضع  والمنح

إلشراف يتسم 

بالكفاءة، وإحراز 

نتائج فعالة 

ومتصلة بالتنمية 

  المستدامة
  

 2المستوى 

 :تحسين إدارة البرامج والمشروعات القطرية، ويقاس ذلك بما يلي

عند نقطة اإلنجاز  أفضل أو بشكل هامشينسبة البرامج القطرية المصنفة في الرتبة المرضية 

  :من حيث

  :حسين األمن الغذائي وتمكين فقراء الريف من النساء والرجالمساهمتها في زيادة الدخل وت •

  )قالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندو(مكتب التقييم في الصندوق : المصدر

2007 :69%    2012 :80%  

اإلنجاز   نقطةأو أفضل عندإلى حد ما  مرضية المصنفة في رتبة للمشروعاتالنسبة المئوية  •

) التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(يم في الصندوق عن طريق مكتب التقي

 )تقارير إنجاز المشروعات(وإدارة الصندوق 
 :الفعالية •

%  82: 2008           عن نتائج وأثر عمليات الصندوق يالتقرير السنو

2012 :90%  

  %90: 2012%        87: 2008   تقارير إنجاز المشروعات

 :يفيتقرير الفقر الر •
: 2012%        91: 2008          عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالتقرير السنو

90%  

  %90: 2012%        83: 2008  تقارير إنجاز المشروعات

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

 )منفصل عن المساواة بين الجنسين
  %80   2012%        78: 2009-2008   ر إنجاز المشروعاتتقاري       

 أو توسيع النطاق/أو التعلم و/االبتكار و •
: 2012%      100: 2008          عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالتقرير السنو

80% 
 %75: 2012%      71:   2008         تقارير إنجاز المشروعات

 استدامة الفوائد •
: 2012%        73: 2008          عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالتقرير السنو

75%  

 %75: 2012%        75: 2008          تقارير إنجاز المشروعات
 المالءمة •

: 2012%        91: 2008          عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالتقرير السنو

90%  

  %90: 2012  %      94: 2008          تقارير إنجاز المشروعات

 الكفاءة •
: 2012%        55: 2008          عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيالتقرير السنو

75% 
 %75: 2012%        65: 2008          تقارير إنجاز المشروعات

  بجدول أعمال فعالية المعونةالتقيد •
 

  %90: 2012%               96: 2008استبيان العمالء : المصدر

  

 4ى المستو

 : من حيثاإلدراج أو أفضل عند 4النسبة المئوية للمشاريع المصنفة في الرتبة 
  الفعالية •

  %90: 2012%   100: 2008: من ضمان الجودة عند اإلدراج

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

 )الغذائي والتمكين مثالً
  %90: 2012%   84: 2008: عند اإلدراجمن ضمان الجودة 

 استدامة الفوائد •
  مليون دوالر أمريكي547: برنامج القروض والمنح الجاري العمل فيه %90: 2012%   81: 2008: من ضمان الجودة عند اإلدراج

 يإقليم آسيا والمحيط الهاد

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011المتوقعة لعام 

 201213لعام 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 16.85 15.3 13.84 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 37.50 35.0** 19.5 الموظفون الفنيون

 17.0 17.0 17.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 47.0 47.0 47.0 الخبراء االستشاريون

ئ متفرغ ترتبط بالعدد المتوقع للموظفين الفنيين  مكاف15.5الزيادة في المكافئين المتفرغين بما قدره ** 

 2011 حتى عام 2010المعينين محليا في الفترة من عام 

 إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011المتوقعة لعام 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 16.27 14.8 13.18 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 37.0 34.8 29.0 الموظفون الفنيون

 29.0 29.0 29.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 الخبراء االستشاريون
27.3 28.0 28.0 

 

  الالتينية والكاريبيإقليم أمريكا

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011المتوقعة لعام 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 12.12 11.01 10.29 1المجموعة 

 )*نون بعقود محددة المدة المكافئون المعي-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 22.5 21.0 15.0 الموظفون الفنيون

 14.0 14.0 14.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 28.0 28.0 28.0 الخبراء االستشاريون

    

 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011المتوقعة لعام 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 11.64 10.58 10.22 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 25.0 25.0 22.0 الموظفون الفنيون

 13.0 13.0 13.0 موظفو فئة الخدمات العامة

  تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 :المخاطر
 تؤثر التقلبات السياسية واالنتخابات على حافظة البرامج القطرية •
 ةعدم كفاية الميزانية لتكوين فرق تحسين الجود •
 لدعم بعثات اإلشراف) المالية والبشرية(عدم كفاية الموارد  •
 نقص األموال المتممة والتمويل المشترك والموارد المتممة •

 :االفتراضات
 الملكية القطرية والمواءمة مع أولويات الحكومات •
 كفاءة تعبئة الموارد •
 تعزيز التعاون فيما بين الوكاالت •
 )2010نيسان /أبريل(خ استراتيجية الصندوق بشأن تغير المنا •
 الموارد الطبيعيةالبيئة وسياسة إدارة  •
 استراتيجية القطاع الخاص •
 استراتيجية البلدان المتوسطة الدخل •
 االستجابة السريعة إلطار إعادة التأهيل والتعمير بعد وقوع الكوارث •
 استراتيجية الشراكة •
 إدارة المعرفة بكفاءة •
بحسب  أساس األداءنظام تخصيص الموارد على توزيع مخصصات  •

 البلد واإلقليم
 العدد الكافي من الموظفين والميزانية اإلدارية الكافية •

استراتيجية العمليات لجنة كفاءة عمليات اعتماد البرامج، بما في ذلك  

 ، وتعزيز الجودة، وضمان الجودةتوجيه السياساتو
  

  تصميم واعتماد المشروعات الجديدة

  :المخاطر

 سية واالنتخابات على حافظة البرنامج القطريتؤثر التقلبات السيا •
 التأخر في التصديق بسبب عملية االعتماد الوطني •
 ال تتحقق الموارد المقدمة من األموال المتممة على النحو المتوقع •
انعدام التمويل من النظراء وااللتزام بمعالجة العقبات المتعلقة  •

 بالسياسات

 

 :االفتراضات
 عاييرهتنقيح سياسات اإلقراض وم •
 تعزيز الكفاءة اإلدارية •
  بلدا40الحضور القطري في  •
 كفاية الموارد لتصميم المشروعات واإلشراف عليها •
 إقامة حوار يركز على النتائج مع الجهات المشاركة في التمويل •
 الموافقة على التمويل المشترك وتنفيذه في الوقت المناسب •
 تواؤم مقترحات المنح مع أولويات الصندوق •
 ات مالية مالئمةمنتج •
 تحسين تعبئة الموارد وإدارة ترتيبات التمويل •
 نهج منتظم تجاه االبتكار وتوسيع النطاق •

لجنة توجيه كفاءة عمليات اعتماد المشاريع، بما في ذلك  

 ، وتعزيز الجودة، وضمان الجودةاالستراتيجيات والسياسات التشغيلية
 تنفيذ الحافظة

 :المخاطر
 ية والضوابط االئتمانية للمشروعاتسوء تنفيذ النظم القطر •
 

 :االفتراضات
 مبادئ توجيهية منقحة للتوريد •
 مبادئ توجيهية منقحة لمراجعة حسابات التوريد •
 إجراءات إشراف مباشرة •

                                                      
  .وسوف تتفق المبالغ النهائية مع المخصصات المخصصة ضمن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء). لسياسات المشورة التقنيةالمنح اإلقليمية المشار إليها ضمن شعبة ا(اإلقليمية /يدون المنح العالمية 11

 
  . مليون دوالر أمريكي2.01 مليون دوالر أمريكي، والسودان 2 مليون دوالر أمريكي، ربوتان 1 مليون دوالر أمريكي، وزامبيا 1.05كي، ومالي  مليون دوالر أمري1.05غينيا بيساو (القروض الممولة من المساهمات المتممة السويدية /ويستبعد من ذلك المنح. 2010تشرين الثاني / نوفمبر4التوقعات في  12
  .هذه التقديرات عرضة للتغيير تبعا لمنجزات برنامج العمل 13
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 11القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون(توقعات  برنامج العمل
 المخرجات التشغيلية

 

  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  2010 2011 12 2012 
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

  : مليون دوالر أمريكي150

الكاميرون، وغانا، وغينيا، ونيجيريا، ومالي، وتوغو، 

  النيجر، وساو تومي وبرينسيبيوتشاد، وسيراليون، و
 

  : مليون دوالر أمريكي194

جمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، وموريتانيا، 

وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، والكونغو، والنيجر، 

 وليبريا، وغانا

  : مليون دوالر أمريكي202

نيجيريا، وغامبيا، وبنن، والرأس األخضر، 

ينيا بيساو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغ

 وغينيا

 األموال المصروفة من القروض والمنح

  مليون دوالر أمريكي115  مليون دوالر أمريكي100  مليون دوالر أمريكي70

 %90: 2012%   90: 2008  :المساواة بين الجنسين •
 أو توسيع النطاق/أو التعلم و/االبتكار و •

  %90: 2012%   86: 2008: من ضمان الجودة عند اإلدراج
 

 روعات الجارية التي تتلقى حالًيا تمويالً دولًيا مشتركًا المشالمئوية نسبة ال •
  2009حزيران /يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 

2008 :61    %2012 :65% 
 
 الفاصل بين الموافقة على المشروع وصرف الدفعة األولى ) باألشهر(متوسط الوقت  •

 2009حزيران /يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 
2008 :20        2012 :14  

 
التي اتخذت بشأنها تدابير تصحيحية كبرى ومشاكل التي تواجه مشروعات المئوية للنسبة ال  •

 2008 من تقرير أداء الحافظة على مستوى الشعب لعام )مؤشر االستجابة االستباقية(
2008 :60    %2012 :75%  

 
  أو أفضل4ة النسبة المئوية لمشروعات الصندوق المصنفة في الرتب •

 :2009من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 
2008 :64        %2012 :75%  

 
 النسبة المئوية للمشروعات التي تواجه مشاكل في الحافظة الجارية •

  2009حزيران /يونيو  نظام إدارة المشروعات والبرامجمن 

2008 :19        %2012 :15% 
 
 جاوز المدة المحددة للمشروعات الجارية النسبة المئوية لت  •

   2009 لعام نظام إدارة المشروعات والبرامج

2008 :22        %2012 :20% 
 
 متوسط عدد األيام الالزمة لتجهيز طلبات السحب  •

السنة األولى  (2010حزيران / يونيو30 إلى 2009تموز / يوليو1نظام تتبع طلبات السحب من 

 31: 2012     يوما43: 2008  )مالمكتملة لعمليات النظا

 يوما
 

 

 30.0 30.0 28.0 اء االستشاريونالخبر

 

 إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011المتوقعة لعام 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 15.27 13.88 13.21 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(مل االستراتيجية خطة الع

 30.0 28.0 22.0 الموظفون الفنيون

 23.0 23.0 23.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 27.0 27.0 26.8 الخبراء االستشاريون

شارية عرضة للتغيير وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إ. قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل* 

  .2011بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1المجموعة 

 إدارة القروض بكفاءة •
 نظام وأدلة جديدة للقروض والمنح •
 بكفاءةواالتصاالت دعم تكنولوجيا المعلومات  •
 اءات والوثائق تتسم بالكفاءةمتطلبات من القواعد واإلجر •
تأسيس الحضور الميداني في الوقت المناسب، بما في ذلك الموارد  •

  واالتصاالتالبشرية ودعم تكنولوجيا المعلومات
التعيين في الوظائف الشاغرة، وبخاصة في المكاتب القطرية للصندوق  •

 لتحسين أداء الحافظة واإلشراف المباشر من موظفي المكاتب القطرية
 عزيز إدارة المشروعاتت •
 الوثائق/تبسيط عمليات الموافقة على المعامالت •
 تعزيز عمليات تصميم المشروعات •

 تعزيز السياسات والمبادئ التوجيهية التشغيلية 
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 1عة  المجمو- الشعب الشاملة لعدة قطاعات-)تتمة (2012-2010نواتج برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروعات الصندوق للفترة 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات برنامج العمل

 
 

  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  2010 2011 2012 
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 مليون دوالر أمريكي صرفت في إطار المنح العالمية 35

 واإلقليمية
 مليون دوالر أمريكي صرفت في إطار المنح العالمية 40

 واإلقليمية
 مليون دوالر أمريكي صرفت في إطار المنح العالمية 46

 واإلقليمية
 شعبة السياسات والمشورة التقنية

 
تصميم واعتماد عمليات  

عالمية وإقليمية جديدة فائقة 

  الجودة ممولة من المنح
لفائق الجودة لعمليات التنفيذ ا 

إقليمية وعالمية ممولة بالمنح 

 والتعلم منها
تصميم واعتماد برامج فرص  

استراتيجية قطرية جديدة فائقة 

 الجودة
 

تصميم واعتماد مشروعات  

جديدة فائقة الجودة ممولة 

بالقروض ومنح إطار القدرة 

 على تحمل الديون
 

منتجات معرفية فائقة الجودة  

 م السياساتللدعم التقني ودع

 :تحسين تصميم مشروعات المنح بالقياس بما يلي
محاضر تعزيز جودة المنح، (عدد االستعراضات التقنية للمنح الكبيرة  

وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروعات القروض ومنح إطار 

 ) القدرة على تحمل الديون ومرفق البيئة العالمية
من ) (بما فيها األموال المتممة( صغيرة عدد االستعراضات التقنية للمنح ال 

 ) صحيفة التتبع الموحدة للمنح
 عدد المنح العالمية واإلقليمية المعتمدة 
عدد اتفاقيات التمويل المعقودة مع مراكز الجماعة االستشارية للبحوث  

  الزراعية الدولية
ل عدد اتفاقيات التمويل المعقودة مع الجهات المتلقية للمنح من مرفق تموي 

 التحويالت المالية
 عدد بعثات التصميم 

 
  :اإلقليمية الكبيرة  والتعلم منه/تحسين تنفيذ المنح العالمية

 أو أفضل من حيث التقدم العام 4نسبة المشروعات المصنفة في الرتبة  

 المحرز في التنفيذ

) القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون(تحسين تصميم المشروعات 

 :قياسا بما يلي
 برامج الفرص االستراتيجية -عدد استعراضات تعزيز الجودة المنجزة 

 القطرية 
 مشروعات القروض ومنح إطار -عدد استعراضات تعزيز الجودة المنجزة 

 القدرة على تحمل الديون ومرفق البيئة العالمية
 عدد بعثات التصميم 
 عدد المنتجات المعرفية ذات الصلة التي يتم استحداثها 

 

القروض والمنح ووثائق الفرص االستراتيجية (شراف ودعم التنفيذ تحسين اإل

  :قياسا بما يلي) القطرية

الخبراء /عدد بعثات اإلشراف ودعم التنفيذ التي يشارك فيها الموظفون 

  انظر-BToRsمن (االستشاريون من شعبة السياسات والمشورة التقنية 

 )xDeskع شعبة السياسات والمشورة التقنية للصندوق على موق
 عدد المنتجات المعرفية ذات الصلة التي يتم استحداثها 

 
 

 :التحقق

انظر دائرة إدارة (؛ وتقارير الشعب عن أداء الحافظة المجلس التنفيذيوثائق 

، وتقارير الشعب عن أداء الحافظة في نظام )xDeskالبرامج في موقع 

 لصندوق والتقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية لالقروض والمنح
 

 

 مليون 32ية كبيرة بما قيمته التزامات عالمية وإقليم

  ): منحة كبيرة20ما يقرب من (دوالر أمريكي 
 الزراعة المستدامة 
 األراضي والمياه 
والوصول إلى األسواق، منظمات المزارعين  

 والسياسات
 النظم المالية الريفية 
  تجاريكنشاطزراعة الحيازات الصغيرة  
 استهداف الشعوب األصلية والشباب وتمكين المرأة 
  رة المعرفةإدا 

 
 
 

 ماليين دوالر 8منح عالمية وإقليمية صغيرة بمبلغ 

 ): منحة50(أمريكي 
 :منح ممولة من األموال المتممة •
 الجماعة / منحة في إطار مرفق االتحاد األوروبي23 •

 67.5قيمتها  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 مليون دوالر أمريكي
 التمرفق تمويل التحوي منحة في إطار 15

 إجراءات دعم البرامج القطرية
 من فرق تعزيز 40تقديم دعم تقني وسياساتي إلى  

 لمشروعات مرفق البيئة 4جودة المشروعات و

 من فرق إدارة البرامج القطرية في إطار 6العالمية و

 من بعثات 20برامج الفرص االستراتيجية القطرية و

 التصميم والتنفيذ
مج الفرص استعراض الخطوط التوجيهية لبرا 

 االستراتيجية القطرية
منتجات معرفية لمذكرات التعلم والتوجيه، ومذكرات  

المشورة التقنية، والورقات والمنشورات المواضيعية،  

 . والندوات التدارسية، والعروض التوضيحية

 

 مليون 40التزامات عالمية وإقليمية كبيرة بما قيمته 

  ): منحة24ما يقرب من (دوالر أمريكي 
 

 زراعة المستدامةال 
 األراضي والمياه 
والوصول إلى األسواق، منظمات المزارعين  

 والسياسات
 النظم المالية الريفية 
  تجاريكنشاطزراعة الحيازات الصغيرة  
 استهداف الشعوب األصلية والشباب وتمكين المرأة 
 تقاسم المعرفة 
 التنظيم اإلقليمي 
  إدارة المعرفة 

 
 ماليين دوالر 10مبلغ منح عالمية وإقليمية صغيرة ب

 ): منحة60(أمريكي 
 :منح ممولة من األموال المتممة •
 الجماعة / منحة في إطار مرفق االتحاد األوروبي30 •

 مليون 90قيمتها  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 دوالر أمريكي
 مرفق تمويل التحويالت منحة في إطار 15
  

 إجراءات دعم البرامج القطرية
 من فرق تعزيز 44تقني وسياساتي إلى تقديم دعم  

 لمشروعات مرفق البيئة 7جودة المشروعات و

 من فرق إدارة البرامج القطرية في 11العالمية و

 من 25إطار برامج الفرص االستراتيجية القطرية و

 بعثات التصميم والتنفيذ
منتجات معرفية لمذكرات التعلم والتوجيه، ومذكرات  

ات والمنشورات المواضيعية،  المشورة التقنية، والورق

والندوات التدارسية، والعروض التوضيحية، وما إلى 

 ذلك

 

 مليون 48التزامات عالمية وإقليمية كبيرة بما قيمته 

  ): منحة28ما يقرب من (دوالر أمريكي 
 

 الزراعة المستدامة 
 األراضي والمياه 
والوصول إلى األسواق، منظمات المزارعين  

 والسياسات
 الية الريفيةالنظم الم 
  تجاريكنشاطزراعة الحيازات الصغيرة  
 استهداف الشعوب األصلية والشباب وتمكين المرأة 
  إدارة المعرفة 

 
 
 

 مليون دوالر 12منح عالمية وإقليمية صغيرة بمبلغ 

 ): منحة65(أمريكي 
 :منح ممولة من األموال المتممة •
 الجماعة / منحة في إطار مرفق االتحاد األوروبي30 •

 مليون 90قيمتها  ستشارية للبحوث الزراعية الدوليةاال

 دوالر أمريكي
 مرفق تمويل التحويالت منحة في إطار 15

 
 إجراءات دعم البرامج القطرية

 من فرق تعزيز 48تقديم دعم تقني وسياساتي إلى  

 لمشروعات مرفق البيئة 44جودة المشروعات و

طار  من فرق إدارة البرامج القطرية في إ5العالمية و

 من بعثات 26برامج الفرص االستراتيجية القطرية و

 التصميم والتنفيذ
منتجات معرفية لمذكرات التعلم والتوجيه، ومذكرات  

المشورة التقنية، والورقات والمنشورات المواضيعية،  

 والندوات التدارسية، والعروض التوضيحية

 

 شعبة السياسات والمشورة التقنية

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
الموارد التقديرية  2011متوقعة لعام ال

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 9.38 8.52 7.22 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 28.0 25.0 22.0 الموظفون الفنيون

موظفو فئة الخدمات 

 العامة

15.0 15.0 15.0 

خبراء استشاريون 

 بعقود طويلة المدة

8.0 8.0 8.0 

جميع الخبراء 

 االستشاريين

19.4 20.0 20.0 

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل* 

  .2011ظيف لعام االنتهاء من وضع خطة التو

  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1المجموعة 

 :المخاطر
 استراتيجيات الصندوق/الجهات المتلقية ال تقترح منحا تتفق وسياسات •
 الموارد المقدمة من األموال المتممة ال تتحقق على النحو المتوقع •
التأخر في إصدار اتفاقيات المنح الصغيرة بسب االفتقار إلى المعرفة  •

 بالعملية
قيود الشعبة يمكن أن تحد من : تكاليف فرق تعزيز الجودة والميزانية •

 فعالية فرق تعزيز الجودة
الشعبة هي القوة المحركة للميزانية المستندة إلى النتائج حسب مجموعة  •

 )’تحيز التصميم’(أهداف اإلقراض 
شورة الكافية لشعبة السياسات والم) المالية والبشرية(عدم توفر الموارد  •

 اإلشراف /التقنية للمشاركة في بعثات دعم التنفيذ
 

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

 المنح
 مبادئ توجيهية منقحة للمنح •
تحسين إجراءات تعزيز جودة القروض والمنح وتستفيد الشعبة  •

 عراضباستمرار من الكفاءات المحددة في عملية االست
 تحسين تعبئة الموارد •
الشعب اإلقليمية تمول بعثات التصميم ودعم التنفيذ واإلشراف في حالة  •

 حدوث ثغرات في الميزانية
الشعب تقدم عدد برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومقترحات  •

 القروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون على النحو المتوقع
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 1 المجموعة - الشعب الشاملة لعدة قطاعات-)تتمة (2012-2010صندوق للفترة نواتج برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروعات ال

 

 المخرجات التشغيلية إسقاطات برنامج العمل

 
 

  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  2010 2011 2012 
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 تعميم قضايا البيئة وتغير المناخ    شعبة البيئة وتغير المناخ

 

ص االستراتيجية القطرية ووثائق المشروعات الجديدة التي تعبر عدد برامج الفر •

 عن المخاطر والفرص المتصلة بتغير المناخ والبيئة
 أو أكثر في 4الزيادة بالنسب المئوية في عدد المشروعات المصنفة في الرتبة  •

خط  (2014-2013لمجموعة مجال البيئة في تقارير إنجاز المشروعات 

 )، متوسط السنتين2009-2008 في مجموعة  في المائة77: األساس
التقرير السنوي عن (متوسط التصنيف بالنسبة للتدخل في مجال الموارد الطبيعية  •

نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير إنجاز المشروعات يعامالن البيئة وإدارة 

 )الموارد الوطنية كجزء من مجال واحد
ب التقرير السنوي عن نتائج عدد المشروعات المصنفة تصنيفات مرضية بموج •

 في المائة، المتوسط 27: 2008التقرير السنوي لعام (وأثر عمليات الصندوق 

 ) في المائة55: المتحرك لمدة ثالث سنوات
عدد تقارير فرق تعزيز الجودة التي تبرز شواغل تغير المناخ، وتسجل التقديرات  •

 ات الصلة بتغير المناخالموجزة لفريق تعزيز الجودة بشأن تصنيفات للمسائل ذ
 زيادة أموال مرفق البيئة العالمية •
شهادة المبنى المراعي للبيئة والحساب السنوي ألثر الكربون في المقر الرئيسي  •

 للصندوق
 رصد استهالك المقر الرئيسي للصندوق من الطاقة وانبعاثاته من الكربون •
 في الصندوقعقد االجتماع الخامس لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية  •
اجتماعات (عدد المساهمات الجوهرية التي يقدمها الصندوق في المنتديات الدولية  •

المنتدى العالمي للجهات المانحة جمعية مرفق البيئة العالمية، ومؤتمر األطراف، و

 )المؤسسات المالية الدولية/، واألمم المتحدةالمعنية بالتنمية الريفية

 استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ  •
 إنشاء شعبة البيئة والمناخ •
 المشاركة في المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ •
إعداد أداة الفحص للتدريب المناخي : إدارة المعرفة •

CLIMTRAINوإنشاء الشبكة الداخلية ، 
 تأمين اعتماد صندوق التكيف •
:  اآلخرمرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك •

 مذكرات 4الموافقة على خطط األعمال، واعتماد 

  منح10 منح، واإلشراف على 8مفاهيم، وإقرار 
 تقدير بيئي استراتيجي •

 –أفضل صفقة ألصحاب الحيازات الصغيرة  

كانكون، اجتماع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 بشأن تغير المناخ والزراعة والتنمية الريفية

ق بشأن إدارة البيئة والموارد استراتيجية الصندو •

 الطبيعية
 مواصلة استقطاب التأييد للسياسات •
تنفيذ تدبير واحد على األقل للحد من انبعاثات الكربون •

 إعداد مشروع تجريبي واحد لصندوق التكيف •
اعتماد : مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك اآلخر •

راف  منح؛ اإلش10 مذكرات مفاهيم للمرفق؛ إقرار 7

  منحة14على 
  تقديرات بيئية استراتيجية5 •
  مذكرة استعراض اجتماعية بيئية25 •
 رأس –أفضل صفقة ألصحاب الحيازات الصغيرة  •

الرجاء الصالح، اجتماع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 بشأن تغير المناخ
اعتماد المجلس التنفيذي لسياسة إدارة البيئة والموارد  •

 والطبيعية
 ج التدريب المؤسسي البيئي والمناخيوضع برنام •

: مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك اآلخر •

 منح؛ 3 مذكرات مفاهيم؛ إقرار 4اعتماد 

  منحة25اإلشراف على 
  تقديرات بيئية استراتيجية5 •
   مذكرة استعراض اجتماعية بيئية25 •

 

 شعبة البيئة وتغير المناخ

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
توقعة لعام الم

2011 
الموارد 

التقديرية لعام 

2012
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 2.18 1.98 1.21 1المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 9.0 9.0 7.0 الموظفون الفنيون

 3.0 3.0 3.0 فو فئة الخدمات العامةموظ

 7.0 6.0 5.5 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل* 

  .2011بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

   تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1المجموعة 
 

                   
 

 :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

 ي الشاغل العالمي المتمثل في حماية البيئةمواصلة المساهمة ف •
تمويل متمم إلدماج المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ والبيئة في  •

 الحافظة

 



 

 

36
 

الملحق
 

E
B

 2010/101/R
.46

 
 1 المجموعة -المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج - 2012-2010نواتج تصميم وتنفيذ مشروعات الصندوق للفترة 

 إسقاطات برنامج العمل
 المخرجات التشغيلية

  ادر التحققمقاييس النجاح ومص

 2012 2011 2010  )4المستوى (
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 :بدعم من

 مكتب كبير استراتيجي التنمية -

 دائرة إدارة البرامج -

 تحسين استدامة البرامج القطرية 

 تعزيز دعم تنفيذ البرامج والمشروعات 

  ات واالستراتيجياتاعتماد وثائق السياس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :التحقق

 التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق

 المبادئ التوجيهية للتوريد •
 استراتيجية البلدان المتوسطة الدخل •
مع مكتب كبير استراتيجيي  (إجراءات المنح •

 )التنمية ودائرة إدارة البرامج
 تعزيز عمليات تصميم المشروعات •
 ديدة لإلشراف المباشرإجراءات ج •
 استراتيجية الحضور القطري •
إجراءات للمنح والسكان /مجموعة أدوات •

األصليين واألراضي والتمويل الريفي 

وتوسيع النطاق واستراتيجية الحد من الفقر 

 وبرامج النهج القطاعي الشامل
 توحيد تصميم مشروعات القروض والمنح 

 استراتيجية القطاع الخاص •
مع  (ايز بين الجنسيناستراتيجية التم •

شعبة السياسات والمشورة التقنية ودائرة 

 )إدارة البرامج
المنقحة /عدد أدوات المعرفة الجديدة •

 لتحسين تصميم المشروعات
 استراتيجية الشراكة •
نظام تخصيص االستعراض الجاري ل •

 الموارد على أساس األداء
 سبانياإلحساب أمانة المرفق  •

  
 
 

 دارة البرامجالمكتب األمامي لدائرة إ

 المعاد 2010ميزانية  

 مواءمتها
المتوقعة لعام 

2011 
الموارد التقديرية 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 3.4 3.0 2.38 1المجموعة 

 )*دة المدة المكافئون المعينون بعقود محد-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 9.0 9.0 8.0 الموظفون الفنيون

 4.0 4.0 4.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.5 1.5 1.5 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل* 

  .2011للتغيير بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

   تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1مجموعة ال
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 2 المجموعة – 2012-2010نواتج إدارة المعرفة، واستقطاب التأييد للسياسات، واالتصاالت في الصندوق للفترة 
 إسقاطات برنامج العمل

 المخرجات التشغيلية
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

 2012 2011 2010  )5المستوى (
طر واالفتراضاتالمخا 2012-2010مدخالت الموارد،   

 مكتب كبير استراتيجيي التنمية
 

  :بدعم من

   شعبة االتصاالت-

  دائرة إدارة البرامج-
 

 
 
 

بيئة السياسات الدولية مواتية لمصالح السكان الريفيين  •

 الفقراء
سياسة وبرامج وطنية لمشاركة السكان الريفيين الفقراء  •

 بفعالية
 الوطنية لتنمية أصحاب الحيازات تحسين إطار السياسات •

 الصغيرة
 تعزيز القدرات القطرية للتنمية الزراعية والريفية •

  

  
 

تحديد اثنتين من أولويات القضايا المؤسسية للمشاركة في السياسات : 2010 •

 2011الدولية في عام 
التقدير الذاتي األساسي لقدرة الصندوق المؤسسية على المشاركة في : 2010 •

 لدوليةالسياسات ا
التصنيف في رتبة مرض إلى حد ما أو أفضل على جدول : 2012 و2011 •

 تقدير األداء عن اثنتين من مبادرات المشاركة في السياسات الدولية
تعزيز القدرة المؤسسية على المشاركة السياساتية الدولية في اثنين : 2012 •

ألساسي لعام على األقل من المجاالت المتأخرة المحددة في التقدير الذاتي ا
2010 

 
 
 
 
 
 
 

 :التحقق
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 

-2011اإلطار االستراتيجي للفترة  
2015 

إطار االستجابة السريعة إلعادة  

 اإلحياء والتعمير بعد الكوارث
الحوار العالمي بشأن الزراعة  

 والتنمية
باالتجاهات مؤتمر الصندوق المعني  

زات أصحاب الحيالزراعة الجديدة 

 الصغيرة
نهج وقدرة مؤسسيان للمشاركة في  

 السياسات الدولية
االهتمام بشواغل المزارعين من  

أصحاب الحيازات الصغيرة في 

الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة المعني 

 باألهداف اإلنمائية لأللفية
 إنشاء مكتب كبير استراتيجيي التنمية 

استراتيجيات المشاركة في السياسة الدولية  •

 ن اثنتين من القضايا ذات األولويةبشأ
 الحوار العالمي بشأن الزراعة والتنمية •
باالشتراك (سلسلة الورقات المواضيعية  •

 )مع دائرة إدارة البرامج
  ورقات بحثية موسمية10 •
بالتعاون مع دائرة ( دراسات رئيسية 3-4 •

 )إدارة البرامج
 مؤتمر/حلقة عمل •
 استعراض برامج(دعم العمليات التشغيلية  •

الفرص االستراتيجية القطرية، وضمان 

 )جودة المشروعات
  
 

إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم المشاركة في  •

استراتيجيات بشأن قضيتين : السياسات الدولية

 إضافيتين من القضايا ذات األولوية
استعراض وتحسين المذكرات التوجيهية  

باالشتراك مع شعبة السياسات والمشورة (

 )التقنية

 لمي بشأن الزراعة والتنميةالحوار العا •
باالشتراك مع (سلسلة الورقات المواضيعية  •

 )دائرة إدارة البرامج
بالتعاون مع دائرة إدارة ( دراسات رئيسية 3-4 •

 )البرامج
  ورقات بحثية موسمية10 

 مؤتمر/حلقة عمل 

استعراض برامج (دعم العمليات التشغيلية  •

الفرص االستراتيجية القطرية، وضمان جودة 

 )روعاتالمش
 
 

 
 

 مكتب كبير استراتيجي التنمية

 2010ميزانية  

 المعاد مواءمتها
المتوقعة لعام 

2011 
الموارد التقديرية 

2012لعام 
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.56 0.51 0.11 1المجموعة 

 2.32 2.23 2.21 2المجموعة 

 0.40 0.39 0.38 4ة المجموع

 ) المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 12.0 12.0 8.0 الموظفون الفنيون

 4.0 4.0 3.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.0 1.0 1.0 الخبراء االستشاريون

 
    تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1المجموعة 

  ر السياسات الرفيع المستوي وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجي حوا-2المجموعة 

  دعم أنشطة الدول األعضاء في التسيير-4المجموعة 
 
 

 :المخاطر
تذبذب التعهدات الدولية بالتنمية الزراعية في خضم الشواغل  •

 العالمية المتنافسة معها
 صالحعدم التيقن من االلتزام على المستوى القطري بالتغيير واإل •
عدم االتساق بين الجهات المانحة في مجال استقطاب التأييد  •

 للسياسات
 

 :االفتراضات
 تجاريكعمل الزراعة : تكوين رؤية الصندوق الناشئة •
في الحوار الدولي من خالل الفعالة الدعم الرئيسي للمشاركة  •

 تحسين إدارة المعرفة

م إدارة المعرفة تعمي–جدول أعمال متكامل إلدارة المعرفة واالبتكار 

 واالبتكار في صلب األعمال الرئيسية للصندوق

 تحسين بيئة وثقافة إدارة المعرفة واالبتكار •
 مستوى نشط من مشاركة الموظفين •
 نجاح تقييم مدير البرنامج القطري لمنتدى مدير البرنامج القطري •
 تحسين قدرات ومهارات االتصال المشار إليها في نظام تقييم األداء •
باالشتراك مع دائرة إدارة  (لمشاورات والحلقات الدراسية المواضيعيةعدد ا •

 )البرامج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التحقق
 تقارير الصندوق وموقعه الشبكي

 

 موجز بالبحوث اإلنمائية •
 جدول أعمال االبتكار المؤسسي •
 تقرير الفقر الريفي •
 نهج المطبوعات المؤسسية •
بدء إصدار سلسلة ورقات العمل  •

 ندوقالخاصة بالص
 تقاسم استعراضات تعزيز الجودة •

باالشتراك مع شعبة السياسات (

 )والمشورة التقنية
الوعي بعمل الصندوق على كل يادة ز •

من الصعيد القطري واإلقليمي 

 .والمؤسسي
 بدء منتدى مدير البرنامج القطري •
دمج الشبكات المواضيعية اإلقليمية في  •

باالشتراك  (إدارة المعرفة المؤسسية

 )رة إدارة البرامجمع دائ
إيجاد أدوات تعلم إلدارة المعرفة  •

 واالبتكار
 

نشر نواتج مناسبات التعلم على الصعيد  •

 القطري
باالشتراك  (توثيق مبادرات المنح المبتكرة •

 )مع دائرة إدارة البرامج
 زيادة فرص الشراكات •
تحسن اإلبالغ واالتصاالت بين المقر  •

 الرئيسي والميدان
 رنامج القطريعقد منتدى مدير الب •

باالشتراك مع شعبة السياسات والمشورة (

 )التقنية
  مبادرة توسيع النطاق-مذكرة توجيهية  •
تنظيم حلقات دراسية ومشاورات  •

باالشتراك مع دائرة إدارة  (مواضيعية

 )البرامج
إنشاء وحدة اإلحصاءات التابعة لمكتب  •

 كبير استراتيجيي التقييم

 تقرير الفقر الريفي •
 دير البرنامج القطريعقد منتدى م •
تعميم إدارة المعرفة واالبتكار بالكامل في  •

على المستويين (عمليات الصندوق 

 )المؤسسي واإلقليمي
 

 
 

 :االفتراضات
 إحاطة الموظفين بجدول أعمال واضح إلدارة المعرفة واالبتكار •
 اعتماد الموظفين لثقافة التغيير •
معرفة واالبتكار قيادة المدراء لعملية الترويج لجدول أعمال ال •

وتخصيص وقت وموارد الموظفين المكرسة لمخرجات إدارة 

 المعرفة واالبتكار
 اعتماد سياسة النشر وتنفيذها •
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 )تتمة (2 المجموعة – 2012-2010نواتج إدارة المعرفة، واستقطاب التأييد للسياسات، واالتصاالت في الصندوق للفترة 
 

 إسقاطات برنامج العمل
 المخرجات التشغيلية

  مصادر التحققمقاييس النجاح و

 2012 2011 2010  )5المستوى (
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 شعبة االتصاالت

 

  موظفي الصندوق بينرفع قدرة االتصاالت  •
تحسين جودة منشورات ومنتجات الصندوق، بما في ذلك اتباع نهج  •

 استراتيجي إزاء المضمون والتوزيع
 تنفيذ االستراتيجيات القطرية ذات األولوية •
 تحسين صورة الصندوق بين الجماهير المستهدفة •
  

  

  

  :التحقق

 تقارير الصندوق وموقعه الشبكي
 

 استراتيجية االتصاالت •
حزمة أدوات االتصاالت والمبادئ  •

 التوجيهية للمكاتب القطرية
 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  •

 تصاالتتدريب موظفيه على اال
 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  •

 األولوية، تختارها دائرة إدارة البرامج
 سلسلة الورقات العرضية •
ود تجديد الموارد بفضل تقدم جه •

 االتصاالت االستراتيجية
إطالع موظفي الصندوق على قضايا  •

إصالح الموارد البشرية عن طريق 

 االتصاالت الداخلية
 التدريب على سياسة النشر الجديدة •
 

 التقرير السنوي •
 إطالق تقرير الفقر الريفي •
حزمة أدوات االتصاالت والمبادئ التوجيهية  •

 ديدةللمكاتب القطرية الج
 من البلدان ذات األولوية، 10التركيز على  •

 تختارها دائرة إدارة البرامج
 سلسلة الورقات العرضية •
 

 

 شعبة االتصاالت

 2010ميزانية  

المعاد مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد 

التقديرية لعام 

2012
13

 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 1.22 1.11 0.80 1المجموعة 

 4.37 4.20 4.17 2المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 21.0 19.5 14.5 الموظفون الفنيون

 12.0 12.0 11.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 6.0 6.0 5.7 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011للتغيير بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

    تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها-1المجموعة 

  ت االستراتيجي حوار السياسات الرفيع المستوي وتعبئة الموارد واالتصاال-2المجموعة 

 

 :المخاطر

 مخاطر على السمعة مع توسع الحضور القطري •
 بطء القدرة على االستجابة لمواجهة القضايا الخارجية الناشئة •

 

 :االفتراضات

 توافر القدر الكافي من أعداد الموظفين ومن الميزانية اإلدارية •
 دمج االتصاالت في برامج دائرة إدارة البرامج •
وق في المقر الرئيسي والميدان ألدوات االتصال امتالك موظفي الصند •

 بفعالية
 التنسيق المؤسسي للمكاتب القطرية والمواقع الشبكية المواضيعية •
 نهج منشورات المنظمة •
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 2 المجموعة – 2012-2010نواتج تعبئة موارد الصندوق للفترة 
  عملإسقاطات برنامج ال

 المخرجات التشغيلية )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  2010 2011 2012 
 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

  مكتب العالقات مع دول الخليج العربية

 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد
 

  :بدعم من

  مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  تحسين تعبئة الموارد وإدارتها
 
 1.2المساهمات في تجديد موارد الصندوق عند مستوى  •

 مليارات 3مليار دوالر أمريكي لتوسيع برنامج العمل إلى 

 دوالر أمريكي

 

 . مليار دوالر أمريكي1.2ورود مساهمات متعهد بها ومسددة يبلغ مجموعها  •
 2012 في عام سلطة االلتزام بالموارد مقدماسد الفجوة الحالية المتوقعة في  •

 بغية الحفاظ على المستوى نفسه من برنامج العمل
 الن التعهدات المتبقية من التجديد الثامن لموارد الصندوقإع •
 ثبوت تزايد الدعم المقدم إلى الصندوق من دول الخليج العربية •
 قيد المتابعة: موارد إضافية لبرنامج العمل، بطرق منها التمويل المشترك •
 قيد المتابعة: الموارد اإلضافية الواردة من المؤسسات •
 
 
 
 
 
 

 :التحقق
 التجديد التاسع لموارد الصندوق؛ القوائم المالية السنوية؛ مراجعات التقرير عن

 الحسابات السنوية

 مليون دوالر 800قروض ومنح بمبلغ 

أمريكي، باإلضافة إلى التكاليف والميزانية 

لمبادرة المتعددة األطراف للتخفيف اإلدارية ل

 مليون دوالر 185 بمبلغ من عبء الديون

 :أمريكي
ر أمريكي مساهمات  مليون دوال296 •

 مسددة
 مليون دوالر أمريكي موارد 408 •

بما في ذلك عائد االستثمار  (داخلية

 )وتدفقات القروض العائدة والملغية
 سنوات لسلطة 7سقف معتمد مدته  •

االلتزام بالموارد مقدما من أجل استيعاب 

الفجوة بين متطلبات الموارد والموارد 

 المتاحة
 لموارداستراتيجية جديدة لتعبئة ا •
استعراض منتصف المدة للتجديد الثامن  •

 لموارد الصندوق
مكتب العالقات مع دول الخليج إنشاء  •

 العربية
االتصال بدول الخليج بشأن التعهدات  •

 المقدمة للتجديد الثامن لموارد الصندوق
وضع أسس المشاركة في التجديد الثامن  •

 والتجديد التاسع لموارد الصندوق
ج العمل عن طريق موارد إضافية لبرنام •

 التمويل المشترك
 موارد إضافية من المؤسسات •

 مليار دوالر 1قروض ومنح بمبلغ 

أمريكي باإلضافة إلى التكاليف 

لمبادرة المتعددة والميزانية اإلدارية ل

 األطراف للتخفيف من عبء الديون

 : مليون دوالر أمريكي190بمبلغ 
 مليون دوالر أمريكي 230 •

 مساهمات مسددة
ليون دوالر أمريكي موارد  م414 •

 داخلية
 سنوات لسلطة 7سقف معتمد مدته  •

االلتزام بالموارد مقدما من أجل 

استيعاب الفجوة بين متطلبات 

 الموارد والموارد المتاحة
 استراتيجية الشراكة •
نجاح المفاوضات الخاصة بالتجديد  •

 التاسع لموارد الصندوق
مشاركة منطقة الخليج في التجديد  •

 ارد الصندوقالتاسع لمو
التعهدات من أجل التجديد التاسع  •

 لموارد الصندوق
موارد إضافية لبرنامج العمل عن  •

 طريق التمويل المشترك
 موارد إضافية من المؤسسات •
قرار هيئة المشاورات الخاصة  •

 بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

 مليار دوالر أمريكي 1.2قروض ومنح بمبلغ 

لمبادرة ميزانية اإلدارية لباإلضافة إلى التكاليف وال

 بمبلغ المتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون

 : مليون دوالر أمريكي190
  مليون دوالر أمريكي مساهمات مسددة156 •
  مليون دوالر أمريكي موارد داخلية421 •
فجوة بين متطلبات الموارد والموارد المتاحة  •

 مليون دوالر أمريكي زيادة على 90قدرها 

 سنوات لسلطة االلتزام 7ممتد لـالسقف ال

 بالموارد مقدما
 مليون دوالر أمريكي من سلطة 720 •

 االلتزام بالموارد مقدما
 إتمام تعهدات التجديد التاسع لموارد الصندوق •
المساهمة في تحقيق هدف التجديد التاسع  •

 لموارد الصندوق
 العالقات مع دول الخليج العربيةنقل مكتب  •

 إلى منطقة الخليج
ن موارد إضافية لبرنامج العمل بطرق تأمي •

 منها التمويل المشترك
 موارد إضافية من المؤسسات •
 القرار بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق •
االستعراض القانوني لوثائق المساهمة في  •

 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

 مكتب االتصال مع دول الخليج العربية

 2010ميزانية  

 المعاد مواءمتها
المتوقعة لعام 

2011 
الموارد التقديرية 

 2012لعام 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.52 0.50 0.42 2المجموعة 

 0.24 0.23 0.23 4المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 2.0 2.0 2.0 الموظفون الفنيون

 2.0 2.0 2.0 ظفو فئة الخدمات العامةمو

 - - - الخبراء االستشاريون

 
 
 

 الشراكات وتعبئة الموارد

 2010ميزانية  

المعاد مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد التقديرية لعام 
2012 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.45 0.43 0.23 2المجموعة 

 0.68 0.66 0.65 4المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 4.0 4.0 4.0 الموظفون الفنيون

 2.0 2.0 2.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - الخبراء االستشاريون

ام إشارية عرضة للتغيير وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرق. قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

    حوار السياسات الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية-2المجموعة 

  دعم أنشطة الدول األعضاء في التسيير-4المجموعة 

  

 :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

 التعبئة الكاملة لموارد التجديد من أجل سلطة االلتزام •
 تنقيح سياسة االستثمار •
 تنقيح سياسة السيولة •
 اسع لموارد الصندوقتحديد المناصرين للتجديد الت •
 تعزيز المشاركة القطرية •
 

  مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

  :بدعم من

  مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  مكتب االتصال مع دول الخليج العربية

 مكتب االتصال في أمريكيا الشمالية
 
 

 األموال المتممة

  مليون دوالر أمريكي48.5ورد تمويل مشترك متمم قدره  •

 ركالتمويل المشت

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

  مليار دوالر أمريكي4.5: إجمالي حجم التمويل المشترك

 

 ازدياد تعبئة الموارد المالية من أجل الفقر الريفي •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التحقق
 التقرير السنويتقارير المجلس التنفيذي؛ 

 

 مليون دوالر 21: األموال المتممة •

 أمريكي
: ألموال المتممة من مرفق البيئة العالميةا •

  مليون دوالر أمريكي14
 ماليين دوالر 10-5: المؤسسات •

 أمريكي
 مليار دوالر 1.2: التمويل المشترك •

 أمريكي
 

 مليون دوالر 22: األموال المتممة •

 أمريكي
األموال المتممة من مرفق البيئة  •

  مليون دوالر أمريكي28: العالمية
مليون دوالر  15-10: المؤسسات •

 أمريكي
 مليار دوالر 1.5: التمويل المشترك •

 أمريكي
 

  مليون دوالر أمريكي22: األموال المتممة •
 21: األموال المتممة من مرفق البيئة العالمية •

 مليون دوالر أمريكي
  مليون دوالر أمريكي20-15: المؤسسات •
  مليار دوالر أمريكي1.8: التمويل المشترك •
 

 :المخاطر 

تارية مرفق البيئة العالمية في اعتماد مشروعات المرفق التي تأخر سكر •

 يعدها الصندوق
 :االفتراضات

 توسيع نطاق استراتيجية التمويل المشترك وإيجاد وسائل مالية جديدة •
 دعم التمويل المشترك بما يقابله من إمكانات إدارة المخاطر واإلدارة المالية •
عارف عليها في المجال للضوابط تنفيذ توكيد إداري يتفق والمقاييس المت •

 2012الداخلية لرفع التقارير في عام 
لتمويل المشترك لعمليات  في المائة على األقل في ا25زيادة بنسبة  •

مرفق البيئة العالمية حساب أمانة التجديد الخامس لموارد  في الصندوق

-2010 للفترة ةخالل فترة التجديد المقبلة لموارد مرفق البيئة العالمي
2014 

 في المائة على األقل في التمويل المشترك الموحد 40زيادة بنسبة  •

للصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ لتمويل 

 عمليات الصندوق خالل فترة التجديد المقبلة لموارد مرفق البيئة العالمية

2010-2014 
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  3 المجموعة – 2012-2010ة الموارد البشرية في الصندوق للفترة نواتج التخطيط االستراتيجي والميزنة وإدار
 

  إسقاطات برنامج العمل

 المخرجات التشغيلية )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  
2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 شعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية
 
 
 سنوات وميزانية 3إدارية متجددة مدتها إعداد خطة  •

 متكاملة بواسطة نهج الميزنة الصفرية والمستندة إلى النتائج
 
مع السنوية مواءمة الميزانية اإلدارية والميزانية الرأسمالية  •

 األهداف التشغيلية
 
مواءمة قوة ) 1: (الخطة االستراتيجية لقوة العمل من أجل •

ة والتنفيذ على المستوى العمل االستراتيجية لدعم البرمج

إدارة قوة العمل االستراتيجية من أجل زيادة ) 2(القطري، 

تعزيز إطار المنظمة إلدارة ) 3(الكفاءة واحتواء التكاليف، 

 قوة العمل بغرض تحقيق النتائج اإلنمائية والكفاءة

 اإلبالغ عن األداء من حيث النتائج •

الميزانية إلى برنامج (لمائة  في ا13.5زيادة الكفاءة اإلجمالية عند نسبة  •

 5.9 إطار قياس النتائج –) العمل
زيادة النسبة المئوية للميزانية المخصصة للنفقات التي تقدم دعما مباشرا  •

 لتصميم البرامج وتنفيذها
 وضع أسس مرجعية للعمليات اإلدارية، وقياسها، وإدارتها بغية رفع كفاءتها •
ات األداء في قرارات إدارة إدماج االستنتاجات الرئيسية الستعراض •

 الصندوق وخططها
 زيادة أتمتة اإلدارة وتحرير الموارد تحقيقا إلضافة القيمة •

 

-2010الخطة متوسطة األجل  •
2012 

اعتماد الميزانية الصفرية، تقدير  •

 األموال المتممة
 استعراضات األداء الفصلية والسنوية •
 الخطة االستراتيجية لقوة العمل •

  

 

ية األولى مع تحليل الميزانية الصفر •

لالحتياجات من متطلبات بلوغ أهداف 

 إطار قياس النتائج
 استعراضات األداء الفصلية والسنوية •
برنامج تجريبي لتخطيط ورصد  •

 تحسين الكفاءة اإلدارية

إعداد الميزانية الصفرية الثانية استنادا إلى  •

 ميزانية متجددة في ظل إطار استراتيجي جديد
رأسمالية على الكفاءة تركيز الميزانية ال •

 والفعالية في عمليات تصريف األعمال الرئيسية
إدماج نظام شامل لنطاق الصندوق للتخطيط  •

والرصد وتحسين الكفاءة في نظام إدارة النتائج 

 في الصندوق

 

 

 شعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد 

قديرية لعام الت
2012 

    ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 1.15 1.12 1.11 3المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 5.0 5.0 5.0 الموظفون الفنيون

 1.0 1.0 1.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 0.2 0.2 0.2 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 
 
 

 :االفتراضات

 حسن سير إدارة المخاطر الموجهة نحو التخفيف •
ح الميزانيات التشغيلية واإلدارية بحيث تراعي نماذج األعمال تنقي •

 الجديدة والناشئة والتغير في البيئة الخارجية
استعراض عمليات تصريف األعمال من منظور القيمة المضافة  •

 والموقع السليم 
 
 

  شعبة الموارد البشرية
 
 تحسين إدارة الموارد البشرية •
 
لعمل لوضع األهداف تنفيذ الخطة االستراتيجية لقوة ا •

مستويات التوظيف، خليط : اإلدارية لشعبة الموارد البشرية

المهارات؛ هياكل الوظائف بما يتماشى مع النتائج 

 المؤسسية
 

النسبة المئوية للموظفين الذين حضروا دورة تدريبية داخلية واحدة على  •

 )في السنة حتى تاريخه(األقل 
 سنة –)  يوم100(غر الفنية متوسط الوقت الذي يستغرقه ملء الشوا •

  يوما119، القيمة 2009األساس 
 )25(عدد التعيينات المنجزة  •
 %)100(التقدم المحرز في تجديد عملية إدارة األداء  •
تحديد المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة وإنجازه في  •

 2011عام 
 )15( تم تنظيمها عدد الدورات التدريبية على مستوى المؤسسة التي •
 )15 (وطنيين/عدد عقود الصندوق المعقودة مع موظفين قطريين •
، القيمة 2008سنة األساس ( في المائة 75: مؤشر مشاركة الموظفين •

 ) في المائة75: 2012 في المائة، الهدف في عام 68.4
 النسبة المئوية للتقدم المحرز في تنفيذ أتمتة بعض العمليات اليدوية القائمة •

 

 :لتحققا

   2010الخطط اإلدارية لشعبة الموارد البشرية لعام 

تقديم خدمات الموارد البشرية إلى  •

 موظفي المقر والمكاتب القطرية

 إعادة تشكيل شعبة الموارد البشرية •
 30 موظفا في المقر و30تعيين  •

 موظفا في المكاتب القطرية
 تنقيح الئحة الموظفين •
 إتمام المسارات الوظيفية •
في  (يير تصنيفات الوظائفتوحيد معا •

 )المقر والمكاتب القطرية
 تنقيح نظام إدارة األداء •
تنفيذ اإلجراءات المنقحة للموارد  •

الترقيات، المرحلة الثانية من : البشرية

برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر 

للخدمة، التناوب، إعادة التوزيع، 

 مكافحة التحرش، أنواع العقود
ريب برنامج تجريبي  لتوجيه وتد •

 موظفي المكاتب القطرية

تقديم خدمات الموارد البشرية إلى  •

 موظفي المقر والمكاتب القطرية
وضع استراتيجية تنمية قدرات  •

 الموظفين
إتمام الدليل الجديد إلجراءات الموارد  •

 البشرية
تنفيذ مشروعات رأسمالية لدى  •

 إصالح الموارد البشرية
توحيد توصيفات وظائف المقر  •

 ريةوالمكاتب القط
مواصلة أتمتة عمليات الموارد  •

 البشرية
 

تقديم خدمات الموارد البشرية إلى موظفي المقر  •

 والمكاتب القطرية
 إعداد وتصميم نظام إلدارة برامج التعلم •

 توجيه وتدريب موظفي المكاتب القطرية •

 إتمام  أتمتة عمليات الموارد البشرية •
  

 

 شعبة الموارد البشرية

 2010ميزانية  

 مواءمتهاالمعاد

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد التقديرية 

 2012لعام 

    ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

ماليين الدوالرات : 1المجموعة 

 األمريكية

- 0.40 0.44 

ماليين الدوالرات : 2المجموعة 

 األمريكية
0.15 0.16 0.17 

ماليين الدوالرات : 3المجموعة 

 األمريكية
5.05 5.31 5.11 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 16.0 14.0 12.0 الموظفون الفنيون

 8.0 10.0 16.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.0 0.8 2.5 الخبراء االستشاريون

موظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد وهذه األعداد المتوقعة لل. قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

 
 

  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها: 1المجموعة 

  حوار السياسات الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية: 2المجموعة 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 

 

 :المخاطر
عدم إحراز المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للنتائج  •

 المتوقعة
يؤدي عدم أتمتة عمليات الموارد البشرية إلى مخاطر مالية ومخاطر  •

 تتعلق بالسمعة
 

 :االفتراضات
تخطيط وتعيين وإدارة قوة العمل االستراتيجية على نحو فعال يشمل  •

 إدارة األداء
 خدمة والبلد المضيف من أجل المكاتب القطريةعدم وجود اتفاقات ال •
 استراتيجية  الحضور القطري •
 لوائح الموظفين واستحقاقاتهم تجتذب المرشحين المؤهلين •
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  3 المجموعة – 2012-2010نواتج اإلدارة المالية في الصندوق للفترة 
 

  إسقاطات برنامج العمل

 المخرجات التشغيلية )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  
2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 : بدعم مندائرة المالية واإلدارةالمكتب األمامي ل
 مكتب الرئيس ونائب الرئيس -
 مكتب المستشار العام -
 شعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية -
 شعبة االتصاالت -
 دائرة إدارة البرامج -
 لماليةشعبة الخدمات ا -
 الخزانةشعبة  -
 شعبة الخدمات اإلدارية -
 واالتصاالتشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات  -

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  شعبة الخدمات المالية

  شعبة الخزانة

  :بدعم من

  مكتب الرئيس ونائب الرئيس

  شعبة التخطيط االستراتيجي والميزانية

  مكتب المستشار العام
 
 
 
 
 العادية واألموال الخارجة إدارة مالية قوية ألموال الميزانية •

 عن الميزانية

 

تعزيز قدرات  الوكاالت الثالث المتمركزة في روما لتحقيق أهداف زيادة  •

 التعاون والكفاءات، مع االستفادة من المزايا النسبية لتلك الوكاالت الثالث

إطار للتعاون الفوري وعلى األجل المتوسط على المستويات العالمية  •

نية والمحلية للوكاالت الثالث، مع التركيز على الركائز واإلقليمية والوط

 :األربع التالية

   المشورة والرصد على صعيد السياسات-1

   العمليات-2

   استقطاب التأييد واالتصاالت-3

   التعاون في األعمال اإلدارية-4

 اجتماعات فصلية للجنة التنسيق المشتركة بين المؤسسات  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن جميع القوائم المالية العامة الصادرة عن الصندوق رأي غير متحفظ بشأ •

 )الصندوق والكيانات التي يستضيفها(
شهادة غير متحفظة بشأن توكيد إدارة الصندوق لفعالية الضوابط المفروضة  •

 )2012(على اإلبالغ المالي 
 في عام 4 000حوالي (تجهيز معامالت االستالم والدفع دون أخطاء  •

 )2012 في عام 5 000، و2011 في عام 4 500، و2010
إلى زمن تجهيز يبلغ في (تجهيز معامالت االستالم والدفع في الوقت المناسب  •

 )2012 أيام بحلول عام 3المتوسط أقل من 
 بحلول أوائل عام PeopleSoftدراسة جدوى للتحديث الوظيفي لبرنامج  •

 2011 التنفيذ بنهاية عام – 2011
، 2011(ومنتجات مالية جديدة ) 2010(استحداث شروط إقراض محسنة  •

2012( 
خدمة الديون في الوقت المناسب وبفعالية، وإجراءات استباقية إلقفال القروض  •

 والمنح
نموذج مبسط لتجهيز عمليات الصرف يستند إلى اعتماد المصفوفة في اإلبالغ  •

 )2011، والتشغيل الكامل في عام 2010إطالق التجارب في عام (
ال المستثمر، وضمان السيولة، وتوافق معدل العائد مع حماية أصل رأس الم •

 األرقام القياسية
  

  

  

اللجنة النموذج المالي للصندوق؛ وثائق المجلس التنفيذي؛ وثائق : مصادر التحقق

والمالية وإدارة لالستثمار اللجنة االستشارية واالستشارية لالستثمار والمالية 

 التقرير السنويم؛ األصول والخصو

ن عن تكوين الفريق التجريبي اإلعال 

وإصدار . للمشتريات المشتركة

مناقصات مشتركة لمعدات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، والخدمات 

المصرفية، وخدمات نقل البريد، 

وخدمات السفر، وإدارة مرافق 

الكهرباء وغيرها من الخدمات ذات 

 الصلة

 خطة شراء مشتركة 

خدمات الحقيبة المشتركة لمنظمة  

 األغذية والزراعة

 التعاون في المسائل األمنية 

 -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ينشئ الصندوق وحدة حاسوبية مركزية 

في مبنى منظمة األغذية والزراعة 

الستعادة السيطرة في أعقاب 

 خطة استمرارية العمل/الكوارث

 -تنسيق وظائف الخزانة لألمم المتحدة 

 إطالق الموقع الشبكي للخزانة

االجتماع الفصلي للجنة التنسيق  

 المشتركة بين المؤسسات
 رقابة مالية مالئمة وإبالغ موثوق •
تجهيز المعامالت المالية بأسلوب  •

 مضيف للقيمة
 إدارة حافظة القروض بكفاءة وفعالية •
إدارة مالئمة للموارد النقدية  •

واالستثمارات، بما في ذلك اإلدارة 

 االستباقية لألصول والخصوم
 السيولةسياسة  •
 سياسة االستثمار •
 إطار المساءلة المالية •
 إسقاطات مالية متوسطة األجل •
المحاسبة على أساس اإلقراض بعملة  •

، )بما في ذلك إدارة العمالت(واحدة 

 قروض الصندوق الجديدة
 استعراض خارجي للعمليات المالية •
 تعزيز إدارة المخاطر المالية •
 تنقيح سياسات اإلقراض ومعاييره •
نوني مالئم الستثمار موارد إطار قا •

 الصندوق
 

إصدار بطاقات : الشراء المشترك 

البنزين، وخدمات الخبرة االستشارية، 

والخدمات المصرفية، والمؤتمرات عبر 

وصالت الفيديو، والمعدات البصرية 

والسمعية، وغير ذلك من المجاالت 

 حسب االقتضاء

 تبادل خطط استمرارية العمل 

 خطة شراء مشتركة 

 ون في المسائل األمنيةالتعا 

مواصلة تنسيق وظائف الخزانة لألمم  

 المتحدة

اإلدارة المشتركة للنقدية في الميدان،  

  SWIFTوإمكانية تقاسم خدمات 

االجتماع الفصلي للجنة التنسيق  

 المشتركة بين المؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سلطة االلتزام استعراض سياسة  •

 بالموارد مقدما
ارة المالية إحالل الالمركزية في اإلد •

 بنقلها إلى المكاتب القطرية
 PeopleSoftتحديث المنصة المالية  •
استراتيجية متوسطة األجل شاملة إلدارة  •

 الموارد المالية المؤسسية
سياسة جديدة لشروط /دعم استراتيجية •

 اإلقراض
توكيد إدارة الصندوق للضوابط الداخلية  •

 المفروضة على اإلبالغ المالي
 راض ومعاييرهتنقيح سياسات اإلق •
 اللوائح الماليةتنقيح  •
القروض (تنقيح اتفاقية إنشاء الصندوق  •

 )بعملة واحدة
تنفيذ سياسة االستثمار المنقحة  •

 والمتطلبات الدنيا للسيولة 
االستثمار المتحوط للموارد المعبئة من  •

 مصادر خارجية
دعم مشاورات التجديد التاسع لموارد  •

 الصندوق وتعبئة الموارد 

  إنشاء دائرة المشتريات المشتركةالبت في 

 خطة مشتريات مشتركة 

 مواصلة  تنسيق وظائف الخزانة في األمم المتحدة 

االجتماع الفصلي للجنة التنسيق المشتركة بين  

 المؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توكيد إدارة الصندوق للضوابط المفروضة على  •

اإلبالغ المالي وفقا للمقاييس المتعارف عليها في 

 الالمج
تنقيح وضع النماذج المالية للصندوق لدعم  •

استراتيجيات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع 

 لموارد الصندوق وتعبئة الموارد

دعم مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 واستراتيجيات تعبئة الموارد 

دعم االستراتيجية الجديدة للتأمين الطبي على الخبراء  

 الموظفين العاملين لفترات قصيرةاالستشاريين و

 المكتب األمامي لدائرة المالية واإلدارة

 2010ميزانية  

 المعاد مواءمتها
الموارد 2011المتوقعة لعام 

التقديرية لعام 
2012 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 1.1 97. 1.1 3المجموعة 

 )*مكافئون المعينون بعقود محددة المدة ال-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 2.0 2.0 2.0 الموظفون الفنيون

 1.0 1.0 1.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات الماليةالمراقب وشعبة 

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد 

التقديرية لعام 
2012 

   الدوالرات األمريكية ماليين -الميزانية الصفرية

 2.60 2.39 1.77 1المجموعة 

 2.60 2.81 3.32 3المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 15.0 15.0 14.0 الموظفون الفنيون

 15.7 16.7 17.7 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.0 1.0 1.0 الخبراء االستشاريون

    
    

 الخزانةشعبة 

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد 

التقديرية لعام 
2012 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.24 0.22 - 1المجموعة 

 2.22 2.16 2.14 3المجموعة 

 )*عقود محددة المدة المكافئون المعينون ب-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 8.0 8.0 7.0 الموظفون الفنيون

 8.7 8.7 8.7 موظفو فئة الخدمات العامة

 2.0 2.0 2.1 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011بعد االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

 
 

  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها: 1المجموعة 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 

 

 :المخاطر

ظروف السوق غير المواتية تعرقل إمكانية الحصول على عائد  •

 إيجابي من االستثمارات
 خطر تشغيلي في اإلدارة الداخلية بسبب نقص الموظفين •
  المشروعات الجديدةتعقُّد تصميم ومتطلبات إعداد •
أوجه ضعف مؤثرة في الرقابة يمكن التعرف عليها في أثناء اختبار  •

 الضوابط
 

 :االفتراضات

 تحسين تعبئة الموارد واإلدارة المالية •
 دعم مؤسسي لتحسين التعبئة المالية واإلدارة -
الهيكل المالي /توخي التنسيق والكفاءة في تنقيح النهج -

 المؤسسي
 اطة تجاه إدارة المخاطر الماليةنهج أكثر نظاما وبس -
 زيادة التركيز على جودة النتائج -

  

 تحسين إدارة الموارد البشرية •
 القدر الكافي من موارد الموظفين والموارد المالية -
 تعزيز كفاءات الموظفين الحاليين -
مواءمة البرمجيات والنظم مع طلب أصحاب المصلحة  -

 الحصول على خدمة جيدة
  

 تحسين إدارة المخاطر •
إزكاء الوعي واعتماد إدارة الصندوق وموظفيه لمبادئ  -

وممارسات إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة لدى القيام 

 بمهامهم اليومية
التبسيط المستمر إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، بما  -

 في ذلك نظام فعال لالتصاالت
  

 تحسين الكفاءة اإلدارية •
  لالستثمارالستشاريةاللجنة اتبسيط وزيادة كفاءة أنشطة  -

اللجنة االستشارية /موالمالية وإدارة األصول والخصو

 لالستثمار والمالية
 تعزيز األدوات التشغيلية -
 اعتماد اإلشراف المباشر وإجراءات إشراف جديدة -
، 2011بدء العمل بنظام القروض والمنح الجديد بنهاية عام  -

 بما في ذلك تيسير فرص وصول المقترضين
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  3 المجموعة – 2012-2010اإلدارية ونواتج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصندوق للفترة النواتج 

 
  إسقاطات برنامج العمل

 المخرجات التشغيلية )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  
2010 2011 2012 

  المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 يةشعبة الخدمات اإلدار
 
 
 

 تحسين الكفاءة اإلدارية

 المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة وتقليص التكاليف
 النسبة المئوية لوقت تعطل النظم •
 عدد األشخاص المنتقلين إلى المكاتب الجديدة •
 عدد طلبات الزبائن التي تمت معالجتها •
شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي، والحد من كمية األوراق  •

 لمستخدمة، وزيادة المكافأة على ممارسات إعادة التدويرا
 
 
 
 
 

   :التحقق

استبيان العمالء؛ تقارير مراقبة الجودة؛ اإلجراءات واألدلة اإلدارية؛ 

 )Footprint(اإلحصاءات المستخلصة من نظم المتابعة 
 

 تنقيح دليل شعبة الخدمات اإلدارية •
تنقيح المبادئ التوجيهية للتوريد  •

 ي المقرالمطبقة ف
المشروع التجريبي لفريق  •

المشتريات المشتركة للوكاالت التي 

 تتخذ من روما مقرا لها
تقييم المخاطر األمنية الذي تجريه  •

إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة 

 واألمن
 استراتيجية األمن في المقر •
تعزيز المحيط الخارجي للمقر  •

المرحلة (لمواجهة المخاطر األمنية 

 )أجهزة قراءة الشاراتاألولى من 
 تخضير المبنى •
تجهيز التأشيرات واالمتيازات  •

والحصانات ذات الصلة التي يتمتع 

بها الموظفون في الوقت المناسب 

 وبكفاءة
تنسيق االنتهاء من وضع اتفاقات  •

 البلد المضيف للمكاتب القطرية
دعم المكاتب القطرية فيما يتعلق  •

 بالحصانات واالمتيازات
 دارة المرافقاللوجستيات وإ •
دمج مركز موارد المعلومات مع  •

 غرفة البريد
النظام الجديد لتسيير إجراءات  •

 مناولة السجالت والرسائل
التحكيم في المقر الرئيسي  

 للصندوق
اجتماع مجلس المحافظين وترتيباته  

 اللوجستية واألمنية

 تنفيذ استراتيجية أمن المقر •
 المرحلة الثانية من قارئي الشارات •
 موقف المركبات الخارجيتحسين  •
إنشاء دوران أمام مدخل مبنى  •

 الصندوق
تجديد غرف االجتماعات وتزيينها  •

 بالكامل
مناقصة يطرحها فريق المشتريات  •

المشتركة بشأن بطاقات مؤسسية 

 لشراء الموظفين للوقود
 تخضير المبنى •
 مناقصة •
تجهيز التأشيرات واالمتيازات  •

والحصانات ذات الصلة التي يتمتع 

 الموظفون في الوقت المناسب بها

 وبكفاءة
 اللوجستيات وإدارة المرافق •
االنتهاء من وضع اتفاقات البلد  •

 المضيف للمكاتب القطرية
دعم المكاتب القطرية فيما يتعلق  •

 بالحصانات واالمتيازات
سياسات وإجراءات تنفيذ  •

 المحفوظات
 تنفيذ اإلدارة االلكترونية للسجالت 
ترتيباته اجتماع مجلس المحافظين و 

 اللوجستية واألمنية
زيادة التكامل بين الوكاالت من  

خالل المشروع التجريبي لفريق 

المرحلة (المشتريات المشتركة 

 )الثانية

 تنفيذ استراتيجية أمن المقر •
تخضير المبنى وعمليات تصريف األعمال  •

 األخرى
تجهيز التأشيرات واالمتيازات والحصانات  •

لموظفون في ذات الصلة التي يتمتع بها ا

 الوقت المناسب
اللوجستيات وإدارة المرافق لكل من  •

 احتياجات المكاتب والمؤتمرات واالجتماعات
االنتهاء من تجديد غرف االجتماعات  •

 وتزيينها 
تنسيق االنتهاء من وضع اتفاقات البلد  •

 المضيف للمكاتب القطرية
دعم المكاتب القطرية فيما يتعلق بالحصانات  •

 واالمتيازات
 يذ اإلدارة االلكترونية للسجالتتنف 
 التحضير الجتماعات مجلس  
اجتماع مجلس المحافظين وترتيباته  

 اللوجستية واألمنية
زيادة التكامل بين الوكاالت من خالل  

المشروع التجريبي لفريق المشتريات 

 )المرحلة الثانية(المشتركة 

 

 شعبة الخدمات اإلدارية

 2010ميزانية  

المعاد 

 مواءمتها

لمتوقعة لعام ا
2011 

الموارد التقديرية 

 2012لعام 

    ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.26 0.25 0.24 2المجموعة 

 10.65 10.34 10.20 3المجموعة 

 0.18 0.17 0.17 4المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 15.00 14.00 7.0 موظفون الفنيونال

 31.97 30.97 33.3 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.80 1.80 1.80 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

 
 

  حوار السياسات الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية: 2موعة المج

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 

 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء : 4المجموعة 
 

 :المخاطر
 تغير أولويات التنفيذ •
 عدم كفاية مشاركة أصحاب المصلحة •
 الية والموارد من الموظفينعدم كفاية الموارد الم •
 تأخر القرار بشأن االستراتيجية األمنية •
 

 :االفتراضات
 اعتماد الخطة االستراتيجية المقترحة لقوة العمل •
 شعبة الخدمات اإلداريةاعتماد ميزانية مناسبة ل •
 شعبة الخدمات اإلداريةاعتماد ميزانية رأسمالية مناسبة ل •
 إطار قانوني مالئم إلدارة الصندوق •
 

 واالتصاالتشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات 
 
 
 
 
 عدم توقف وتحسن نظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات •
 
تنفيذ مشروعات كبيرة وصغيرة في مجال تكنولوجيا  •

 المعلومات
 
بيئة حاسوبية آمنة وموثوقة في المقر الرئيسي والمكاتب  •

 القطرية
 

 واالتصاالتاستقصاءات رضا الزبائن عن تكنولوجيا المعلومات  •
 %)99>(وقت اشتغال نظم التطبيق  •
 %)99>(وقت اشتغال نظم البنية األساسية  •
 %)90>(إمكانية الوصول من المكاتب القطرية إلى النظم المؤسسية  •
 %)75>(تسليم مشروعات الميزانية الرأسمالية وفقا للجدول الزمني  •
 أجل إتاحة موارد مالية إضافية وعدد إضافي من موارد الموظفين من •

 المشروعات الكبيرة والصغيرة
 
 
 
 
 
 
 

 :التحقق
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات؛ حافظة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت؛ تقارير الحالة الفصلية للجنة تسيير تكنولوجيا المعلومات

منصة تفاعلية لممثلي الدول  •

 األعضاء على شبكة االنترنت 
 PeopleSoftتحديث منصة  •

 ماليةال
 أداة إدارة إصدار الوثائق •
 لوحات قياس لتحليل قوة العمل •
نظام تتبع الرسائل الواردة لمكتب  •

 الرئيس ونائب الرئيس 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 من أجل شبكات المعرفة اإلقليمية
استراتيجية جديدة لتكنولوجيا  •

المعلومات ومبادرات مؤسسية 

 جديدة لتكنولوجيا المعلومات
عميم إدارة المعرفة وأدوات ت •

  Web 2ووسائل 
إتاحة الشبكة الداخلية في الصندوق  •

 للمكاتب القطرية

تركيب بنية أساسية لتكنولوجيا  •

المعلومات من أجل النظام الجديد 

 للقروض والمنح
تحسين المنصة المالية ومنصة  •

الموارد البشرية ببرنامج 

PeopleSoft والتحول إلى ،

 اب اإللكترونيالمركز الدولي للحس
نظام إدارة محتوى المواقع الشبكية  •

 اإلنترنت /من أجل الشبكة الداخلية
تحديث منصات االتصال والتعاون  •

عن طريق تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في المكاتب الميدانية
منصة جديدة لتكنولوجيا المعلومات  •

واالتصاالت من أجل إدارة 

 العالقات المؤسسية
 عالمات القياس/منحأداة إدارة ال •

دعم تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت من أجل شبكات 

 المعرفة اإلقليمية

 نشر بوابة المؤسسة على شبكة االنترنت •
 إلدارة الموارد Oracle Fusionأدوات  •

 البشرية
نظام إدارة المشروعات االستعاضة عن  •

  بأدوات على شبكة االنترنتوالبرامج
شر لمعلومات النظام المبااالستعاضة عن  •

  على شبكة اإلنترنتتاالتصال بأدوا
 PeopleSoftتحديث المنصة المالية  •

 وإدماجها في عمليات القروض والمنح
التنفيذ الكامل لتسلسل العمل اإللكتروني  •

 لوحات القياس –وكامل منصة الخدمة الذاتية 

 المؤسسية
 تنفيذ التوقيع اإللكتروني •
 

 

 واالتصاالت شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد التقديرية 

 2012لعام 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 96. 93. 0 1المجموعة 

 7.40 7.18 7.09 3المجموعة 

 )*ة المكافئون المعينون بعقود محددة المد-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 18 16 14.0 الموظفون الفنيون

 10 13 13.0 موظفو فئة الخدمات العامة

 6.0 6.0 3.0 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011االنتهاء من وضع خطة التوظيف لعام 

 
 

   تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها:1المجموعة 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 
 

 :المخاطر
 تغير أولويات التنفيذ •
 طول الفترة الالزمة لتوريد القوة العاملة وغير ذلك من الموارد •
عدم كفاية مشاركة أصحاب المصلحة، وبخاصة أصحاب األعمال  •

 التجارية
 التنفيذ الطموح دفعةً واحدة •
 التطورات التكنولوجية الجديدة المؤثرة •
 

 :االفتراضات
 اعتماد الخطة االستراتيجية لقوة العمل  •
 اعتماد ميزانية إدارية كافية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 اعتماد ميزانية رأسمالية كافية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 إدارة شؤون السالمة االمتثال للسياسات والمعايير األمنية لتي تفرضها •

 واألمن باألمم المتحدة
اعتماد الحكومات المحلية والوطنية للمشروعات في الوقت المناسب  •

 وتعاونها في الوقت المناسب مع المجتمع المحلي
استعداد الحكومات المضيفة لمواصلة دعم عمليات الصندوق بصرف  •

 النظر عما تواجهه من عقبات مالية
 ر اإلدارة العليا والموظفين المختصين لهاملكية المبادرات وتقدي 
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  4 و3 المجموعتان – 2012-2010نواتج إدارة المخاطر المؤسسية، واستمرارية العمل، والتسيير في الصندوق للفترة 
 

  إسقاطات برنامج العمل

 المخرجات التشغيلية )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  
2010 2011 2012 

 خاطر واالفتراضاتالم 2012-2010مدخالت الموارد، 

 إدارة المخاطر المؤسسية والتخفيف منها

 
  :بدعم من

 مكتب الرئيس ونائب الرئيس
 
 
 
 

 تعميم عملية تحسين إدارة المخاطر المؤسسية 

 

توصيات المراجعة الداخلية ذات األولوية العالية لالنسبة المئوية  

 تأخر تنفيذهاالتي 
سسية الرئيسية على مستويي الدوائر المخاطر المؤ/األهداف 

 والشعب الخاضعة للرصد والتخفيف
 
  
 

 :التحقق

؛ التقرير مكتب المراجعة واإلشرافتقارير المراجعة الصادرة عن 

السنوي لمكتب المراجعة واإلشراف؛ التقرير السنوي عن إدارة 

 المخاطر المؤسسية؛ المناقشات الفصلية المتعلقة باألداء والنتائج

 3 متوسطة األجل السنوية المتجددة لمدة الخطة 
 سنوات

 التقارير السنوية عن إدارة المخاطر المؤسسية 
 تنفيذ توصيات المراجعة 
 التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 منهجة إدارة أداء الخبراء االستشاريين 

 

الخطة متوسطة األجل السنوية  -

  سنوات3المتجددة لمدة 
ة عن إدارة المخاطر التقارير السنوي -

 المؤسسية
التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية  -

 للصندوق

الخطة متوسطة األجل السنوية المتجددة  

  سنوات3لمدة 
التقارير السنوية عن إدارة المخاطر  

 المؤسسية
  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 

  إدارة المخاطر المؤسسية

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

متوقعة لعام ال
2011 

الموارد التقديرية 

 2012لعام 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 0.075 0.075 0.00 3المجموعة 

 )* المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 0.5 0.5 0 الموظفون الفنيون

 0.5 0.5 0 موظفو فئة الخدمات العامة

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد االنتهاء من . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011وضع خطة التوظيف لعام 

 
 
 
 
 

 :المخاطر

 عدم اتخاذ إدارة الصندوق إجراءات بشأن استراتيجيات التخفيف •
دي إلى عدم ترتيب أولويات المخاطر المؤسسية، مما يؤ •

 استراتيجيات تخفيف غير متسقة
 

 :االفتراضات
تركز خطة العمل السنوية المستندة إلى المخاطر لمكتب  •

المراجعة واإلشراف على مجاالت المخاطر الرئيسية التي 

 تتعرض لها المنظمة
 تمارس إدارة الصندوق أنشطة إدارة المخاطر بصورة يومية •
عة على استراتيجيات يضفي المجلس التنفيذي ولجانه قيمة مرتف •

 إدارة المخاطر

 استمرارية األعمال
 
 

  دائرة المالية واإلدارة

  :بدعم من

  شعبة الخدمات اإلدارية

  مكتب المراجعة واإلشراف

   الخدمات الماليةالمراقب وشعبة 

 االتصاالتشعبة  
  شعبة الموارد البشرية

  واالتصاالتشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات
   ئب الرئيسمكتب الرئيس ونا

  دائرة إدارة البرامج

  شعبة الخزانة

  مكتب سكرتير الصندوق
 
 

ير، تتضمن تعيين مدير يتسللاعتماد سياسة ذات هيكل  

 الستمرارية األعمال وإنشاء إدارة لألزمات وفرق استجابة
 اعتماد تحليل ألثر األعمال 
إعداد قالب لخطط الطوارئ واستمرارية األعمال من أجل  

  الوظيفيةحاالت الطوارئ
تدريب فرق األزمات وتوعية الموظفين بأدوارهم بموجب خطط  

 استمرارية األعمال
اختبار االستراتيجيات والخطط الوظيفية واستكمالها وإرساؤها  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : في المجاالت الحاسمة

 واإلدارة النقدية، والمرافق، والسفر، واألمن
 شراف بمتابعة التوصيات ذات األولويةقيام مكتب المراجعة واإل 

 

 :التحقق

لجنة إدارة المخاطر خطة استمرارية األعمال في الصندوق؛ تقارير 

 ؛ تقارير تقدير المخاطر األمنيةالمؤسسية

 خريطة طريق لتحسين استمرارية األعمال 
 سياسة وخطة الصندوق تجاه استمرارية األعمال 
 هيكل تسيير استمرارية األعمال 
  األثر الستمرارية األعمالتحليل 
 خطط انتعاش المجاالت الوظيفية الحاسمة 
 نظام متابعة الموظفين 
 اختبار استمرارية األعمال في الوظائف الحاسمة 
التقديرات األمنية عن طريق عملية األقران التي  

 األمم المتحدةب تجريها إدارة شؤون السالمة واألمن
معلومات توافر البنية األساسية لتكنولوجيا ال 

 في المقر الرئيسي والمكاتب القطريةواالتصاالت 

االستضافة الخارجية لمعدات ونظام استعادة  

  البيانات

االختبار الدوري لخطط استمرارية  -

 األعمال
تدابير وقائية إضافية للمجاالت  -

 الوظيفية الحاسمة
 ونقطة SWIFTشبكة بديلة لشبكة  -

 دخول
تحديث أشرطة الحفظ االحتياطي  -

نات باالستعاضة عنها بإدارة للبيا

 التخزين على شبكة اإلنترنت 
توافر البنية األساسية لتكنولوجيا  -

 في المقر  واالتصاالتالمعلومات

 الرئيسي والمكاتب القطرية
المركز الدولي إتمام اإلعدادات لجعل  -

 نقطة االسترجاع للحساب اإللكتروني

 في حاالت الكوارث في الصندوق

ط استمرارية االنتهاء من وضع خط 

األعمال واختبار جميع خطط استمرارية 

 األعمال
تحديث تحليل األثر الستمرارية  

 األعمال
استضافة نظم تكنولوجيا المعلومات  

المركز الدولي الخاصة بالصندوق على 

، مع تضمين ذلك للحساب اإللكتروني

 اتفاقيات لالسترجاع في حاالت الكوارث
االستعادة اآلمنة لصور النسخ  

 عن :Cحتياطي لمحرك األقراص اال

 طريق اإلنترنت
توافر البنية األساسية لتكنولوجيا  

المعلومات واالتصاالت في المقر 

 الرئيسي والمكاتب القطرية
 

 

 دائرة المالية واإلدارة

ميزانية  

 المعاد 2010

 مواءمتها

المتوقعة لعام 
2011 

الموارد التقديرية 

 2012لعام 

 يين الدوالرات األمريكية مال-الميزانية الصفرية

 0.044 0.044 0.033 3المجموعة 

 ) المكافئون المعينون بعقود محددة المدة-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 1 1 1 الموظفون الفنيون

 1 1 1 موظفو فئة الخدمات العامة

 
 
 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 
 

 :المخاطر
  مبادرات خطة استمرارية األعمالعدم كفاية تمويل •
 

 :االفتراضات
 ملكية اإلدارة العليا والتزامها •
مواءمة تركيب قارئ الشارات مع مقاييس األمن األوروبية  •

 وباالتفاق مع المالك
 الوعي بخطة استمرارية األعمال وااللتزام بها •

 

 امتثال السياسات والبرامج والمشروعات للقوانين
 

 ممكتب المستشار العا
 

 اإلطار القانوني المالئم لسياسات الصندوق وبرامجه 

عدد اتفاقيات القروض والوثائق القانونية األخرى ذات الصلة المعدة 

 )بما فيها المنح(والمتفاوض بشأنها 
   البلدان المضيفةعدد اتفاقات

  من اتفاقيات القروض والمنح52 
  منحة عالمية وإقليمية42 
  منح بيئية8 
  للتمويل المتمماتفاقية قانونية 

  من اتفاقيات القروض والمنح53 -
  منحة عالمية وإقليمية45 -
  منح بيئية3 -
 اتفاقية قانونية للتمويل المتمم -

  من اتفاقيات القروض والمنح32 
  منحة عالمية وإقليمية40 
  منح بيئية3 
 اتفاقية قانونية للتمويل المتمم 

 

 العاممكتب المستشار 

ميزانية  

 المعاد 2010

 تهامواءم

الموارد التقديرية 2011المتوقعة لعام 

 2012لعام 

    ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 1.54 1.40 1.17 1المجموعة 

 0.51 0.49 0.49 2المجموعة 

 0.77 0.75 0.74 3المجموعة 

 0.27 0.26 0.26 4المجموعة 

 )*عينون بعقود محددة المدة المكافئون الم-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 13.0 13.0 10.0 الموظفون الفنيون

 6.0 6.75 7.75 موظفو فئة الخدمات العامة

 1.0 1.0 0.8 الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد االنتهاء من . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011وظيف لعام وضع خطة الت

 
 

  تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها: 1المجموعة 

  حوار السياسات الرفيع المستوى وتعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية: 2المجموعة 

  إدارة المؤسسة وإصالحها وتنظيمها: 3المجموعة 

 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء : 4المجموعة 

 :المخاطر
 ياسي يؤثر على القروض والمنحالوضع الس •

 
  :االفتراضات

يتفق طلب البلدان على التمويل المقدم من الصندوق مع القروض  •

 والمنح المزمعة
 كفاية الموارد البشرية •
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  )تتمة (4 و3 المجموعتان – 2012-2010نواتج إدارة المخاطر المؤسسية، واستمرارية العمل، والتسيير في الصندوق للفترة 
 

  إسقاطات برنامج العمل

 ات التشغيليةالمخرج )5المستوى (
  مقاييس النجاح ومصادر التحقق

  
2010 2011 2012 

 المخاطر واالفتراضات 2012-2010مدخالت الموارد، 

 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء
 

 مكتب سكرتير الصندوق

 سالسة عمل عملية تداول الهيئات الرئاسية 
 لدول األعضاء في الصندوقزيادة مشاركة ا 

 
  :المصادر

النسبة المئوية لوثائق الهيئات الرئاسية المقدمة في الوقت المناسب إلى  

 مكتب سكرتير الصندوق وفقا لإلجراءات
 عدد الكلمات المحررة والمترجمة 
 عدد ساعات الترجمة الفورية 
اسية في النسبة المئوية لوثائق الهيئات الرئاسية المرسلة إلى الهيئات الرئ 

 الوقت المناسب
 استقصاء الزبائن الذي يجريه مكتب سكرتير الصندوق 

 دورة واحدة لمجلس المحافظين 
  دورات للمجلس التنفيذي3 
 اجتماعات للجنة مراجعة 6 

 الحسابات
  دورات للجنة التقييم5 
نظام تخصيص  اجتماعات ل3 

 الموارد على أساس األداء
 اجتماعات لمنسقي القوائم 5 

 ءواألصدقا
 

 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 الخاصة 4 -

 بتجديد موارد الصندوق
 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 الحسابات6 
  دورات للجنة التقييم5 
نظام تخصيص الموارد على  اجتماعات ل3 

 أساس األداء
  اجتماعات لمنسقي القوائم واألصدقاء5 
  زيارة ميدانية واحدة يجريها المجلس التنفيذي 

 

 مكتب سكرتير الصندوق

 2010ميزانية  

 المعاد مواءمتها
الموارد التقديرية 2011المتوقعة لعام 

 2012لعام 

  ماليين الدوالرات األمريكية-الميزانية الصفرية

 8.71 8.71 8.54 4المجموعة 

 )*كافئون المعينون بعقود محددة المدة الم-الموظفون(خطة العمل االستراتيجية 

 20.0 18.2 15.0 الموظفون الفنيون

 32.6 34.3 36.2 موظفو فئة الخدمات العامة

 - - - الخبراء االستشاريون

وهذه األعداد المتوقعة للموظفين أرقام إشارية عرضة للتغيير بعد . قوة العمل الفعلية في كل مصادر التمويل

  .2011ة التوظيف لعام االنتهاء من وضع خط

 دعم أنشطة التسيير التي يقوم بها األعضاء : 4المجموعة 
 
 
 
 
 

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

 المتبع
االنتهاء من وضع اإلدارة المؤسسية المتكاملة المستندة إلى تكنولوجيا  •

 المعلومات
الكامل لالحتياجات من الوثائق المحررة والمترجمة والترجمة التحديد  •

 الفورية
 على شبكة  لممثلي الدول األعضاءة تفاعلياالنتهاء من إعداد منصة •

 اإلنترنت
 اإللمام الكامل من المجلس التنفيذي بتكاليف التسيير •

 

 


