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  الموافقةبتوصية 

 المعروضة على  رئيس الصندوقلتقاريراإلطار المعدل المقترح المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 الواردة في هذه الوثيقة وكما هو محدد في 16 وفقا للفقرة المجلس التنفيذي للموافقة على المشروعات والبرامج،

  .الملحق

  

المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة رئيس الصندوق لتقارير  المعدل راإلطا

 روعات والبرامجعلى المش

  المقدمة -أوال 

وقد  ."تقرير رئيس الصندوق" باسم شروعاتيشار إلى الصيغة الحالية لموافقة المجلس التنفيذي على الم -1

 ودخلت حيز التنفيذ في 2006أيلول /وافق المجلس التنفيذي على الصيغة الحالية في سبتمبر

 الصندوق الممولة مشروعاتلجميع تقرير رئيس الصندوق ويتم إعداد  .2006كانون األول /ديسمبر

  .بقروض ومنح

 طرح صيغة معدلة كان يفترض من الصندوقوكجزء من التزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق،  -2

 ومن المفترض . على المجلس التنفيذيعروضةالموالبرامج مشروعات لتقرير رئيس الصندوق بشأن ال

 عن طريق مراجعة المبادئ التوجيهية للمشروعات والبرامجدعم التغييرات في تقرير رئيس الصندوق 

على أن يتضمن  .مشروعات إلى النتائج وتقارير تصميم الةلبرامج الفرص االستراتيجية القُطْرية المستند

 .تائج واألطر المنطقيةكالهما معايير الحد األدنى ألطر الن

وكان من المتوقع أن تتضمن الصيغة المعدلة مزيدا من المعلومات عن الغرض من المشروع وما ينبغي  -3

  .تكاليف المشروع وفوائده واستدامته ومخاطرهل التطرقتحقيقه وكيفية تنفيذ ذلك، أو باألحرى 

   تقرير رئيس الصندوقوثيقةمعلومات مرجعية عن  - ثانيا

ئيس الصندوق هو الوثيقة التي تقدمها إدارة الصندوق إلى المجلس التنفيذي لطلب الموافقة على تقرير ر -4

لتقرير في خمس صفحات إضافة إلى المالحق لوبحسب الصيغة الحالية، يقع النص األساسي  .مشروع ما

  .أو الذيول/و

ويوزع  . الرئيسي وترجمتهالنص التقرير باللغة اإلنكليزية ثم يجري بعد ذلك تحرير تم وضع مسودةيو -5

 المجلس التنفيذي باللغات الرسمية األربع المعمول بها في ممثلي الدول األعضاء فيالتقرير على 

 من النظام الداخلي للمجلس 6ووفقا للمادة  .العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية: الصندوق، وهي
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 في موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل الموعد المقرر الجتماع الممثلينالتنفيذي، تُوزع الوثائق النهائية على 

  .المجلس

 مع اتفاقية مشروعاتويتمثل الغرض األساسي للتقرير في طمأنة المجلس التنفيذي بتوافق اقتراحات ال -6

وينبغي أيضا  . الصندوق وسياسات اإلقراض ومعاييره، ومع سياسات الصندوق وأولوياته األوسعإنشاء

وينبغي للتقرير أن يوفر معلومات كافية عن  .ير للمجلس االلتزام بإجراءات الصندوقالتقرأن يؤكد 

 استكمال بعدقدرات التنفيذ لدى المقترض وأن يكون واضحا بما يكفي بشأن استدامة الفوائد المتوقعة 

 .المشروع

 :  للتقرير في صيغته الحالية البنود التاليةلرئيسيويتضمن النص ا -7

  ية الرئيسية التي يتناولها المشروع  فرصة التنم-ألف

  التمويل المقترح -باء

  المجموعة المستهدفة والمشاركة  - جيم

  ألهداف اإلنمائيةا  -دال

  التنسيق والمواءمة  - هاء

  المكونات وفئات اإلنفاق  -واو

  مسؤوليات اإلدارة والتنفيذ وإرساء الشراكات  -زاي

  يةالفوائد والمبررات االقتصادية والمال  - حاء

  إدارة المعرفة واالبتكار وتوسيع النطاق  -طاء

  المخاطر الرئيسية  -ياء

   االستدامة - كاف

   والسند القانونيالوثائق القانونية  - الم

  التوصية  -ميم

 المالحق والذيول

ظهرت ن صيغة التقرير األكثر إيجازا، سرعان ما  بشأالمبدئي عن تقديرهم الممثلونوفي حين أعرب  -8

 الحصول على معلومات كافية مثلينملل يتيح التقرير إذ ال . محدودية المعلومات التي يوفرهاتعليقات بشأن

بشأن ما ينبغي أن يحققه المشروع، وكيفية تنفيذ أنشطته وتحقيق نواتجه، وما ينطوي عليه من تكاليف 

 .وفوائد

ق، في إطار التزاماته  بطلب إلى فريق إدارة الصندوالممثلونن تقدم أ هذه المالحظات وقد ترتب على -9

بالتجديد الثامن، الستعراض المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القُطْرية المستندة إلى النتائج 

 .رئيس الصندوقارير ، والقتراح صيغة جديدة لتقمشروعاتوتقارير تصميم ال
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صندوق األساس المنطقي والتغييرات المقترح إدخالها على تقرير رئيس ال - ثالثا

   وتوصيته

تمثلت نقطة البداية إلعداد إطار معدل لتقرير رئيس الصندوق في المبادئ التوجيهية التي جرى اعتمادها  -10

مؤخرا والمتعلقة ببرامج الفرص االستراتيجية القُطْرية المستندة إلى النتائج واألطر المنطقية وتقارير 

 في تقرير فصوليس الصندوق على أربعة ويتركز اإلطار المقترح لتقرير رئ .مشروعاتتصميم ال

 وصف -ثانيالسياق االستراتيجي واألساس المنطقي؛  ا-أوال:  الجديد، وهيمشروعاتتصميم ال

ووفقا للمبادئ  . المشروع وتمويله وفوائده واستدامتهفالي تك- رابعا تنفيذ المشروع؛ -ثالثاالمشروع؛ 

 في تقرير المدخل األساسيشكل الموجز التنفيذي ، سيمشروعاتالتوجيهية الجديدة لتقارير تصميم ال

  .رئيس الصندوق لضمان االتساق وتعزيز كفاءة عملية المعالجة

 بهدف التعامل مع المتطلبات المحددة "االعتبارات المؤسسية": خامسا الفصل ومن المقترح إضافة -11

المواءمة والتنسيق، ن  الجديد أقساما فرعية عالفصلا ومن المقرر أن يتضمن هذ .للمجلس التنفيذي

أعاله تحت  7الفقرة انظر ( في تقرير رئيس الصندوق متضمنة حاليا، والتوسيع النطاقو واالبتكارات

 .)وطاءالقسمين هاء 

سياسات ل المتثالاأولهما هو : إضافة قسمين فرعيين آخرينقترح ي، هذين القسمينوفضال على  -12

ومن المفترض أن يوفر هذا القسم  .مشروعاتتصميم ال لتقرير ، الذي يرد في اإلطار الجديدالصندوق

الصندوق التمويل الريفي في مثل سياسة (سياسات الصندوق ل المشروع المعني بامتثالالفرعي ضمانا 

ومن شأن القسم  .)وسياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية، من بين سياسات أخرى

 أن يعكس ما يسهم به هذا المشروع في حوار – ار السياسات في حواالنخراط –الفرعي المقترح اآلخر 

 خامسا أي جانب إضافي الفصلوقد يتضمن  . وكيفية ذلك على الصعيد الوطنيالسياسات والتنمية

ضروري، استنادا إلى ظروف قُطْرية معينة، أو اقتراح المشروع أو أي جديد في متطلبات المجلس 

 .التنفيذي

رير باإليجاز، بحيث يقع في ثماني صفحات تقريبا على أال يزيد على عشر ومن المقرر أن يتسم التق -13

 الخاص للتقديروتتكون محتوياته بصورة أساسية من الموجز التنفيذي  .صفحات بأي حال من األحوال

 .مشروعاتبتقرير تصميم ال

وصول إلى نسخة المجلس التنفيذي الالدول األعضاء في وكما هو الحال في الوقت الراهن، يمكن لممثلي  -14

ويمكن الحصول  .من مالحق  بتقرير تصميم المشروع وما يتصل بهتقرير التقدير الخاصإلكترونية من 

 لتقارير تصميم التقديروسيتواصل نشر نسخة  .المعلومات التكميلية باللغة األصلية المكتوب بهاهذه على 

  . البرامجلشؤون  المساعدق على موقع الصندوق حال إجازته من نائب رئيس الصندومشروعاتال

اتصاالت على مستوى ) 1: (وستتضمن وسائل االتصال الرئيسية بشأن القضايا التقنية والتشغيلية ما يلي -15

 البرامج القُطْرية في الصندوق ومجتمع المانحين خالل عملية مدراءالعمل على الصعيد القُطْري بين 

نة لتبادل رسائل البريد اإللكتروني بصورة مباشرة والممارسة الراه) 2( وتنفيذها؛ مشروعاتتصميم ال

  .المجلس التنفيذي وموظفي عمليات الصندوق قبل انعقاد دورة المجلسالدول األعضاء في بين ممثلي 
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  التوصية - رابعا

وإدخاله حيز ،  الصندوقتقرير رئيسل  المقترح المعدلإلطارعلى ا المجلس التنفيذيبموافقة يوصى   -16

  .2011 األولكانون / من دورة المجلس التنفيذي في ديسمبررا اعتباالنفاذ
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   جدول المحتويات التفصيلي لتقرير رئيس الصندوق وتوصيته

المعروضة على للمجلس التنفيذي  رئيس الصندوق لتقاريريمثل الجدول التفصيلي التالي إطارا جديدا مقترحا 

 تصميم لتقاريرمع المبادئ التوجيهية الجديدة ويتواءم اإلطار بشكل وثيق  .مشروعاتللموافقة على ال

ويتمثل االختالف  .2011كانون الثاني / البرامج في ينايرلشؤون الرئيس المساعد الذي اعتمده نائب مشروعاتال

وأخيرا، سيتضمن التقرير اإلطار المنطقي علي هيئة  ."ؤسسيةاالعتبارات الم":  خامساالفصلالرئيسي في إضافة 

 في ة للصندوق المعتمدلصيغة اإلطار المنطقيافق اإلطار المنطقي مع المبادئ التوجيهية يتووسوف  .ذيل

كانون الثاني /في ينايروجرت دراسة المبادئ التوجيهية الجديدة، التي اعتمدت أيضا  .2011كانون الثاني /يناير

   . رئيس الصندوقتقارير في األقسام ذات الصلة في استخدمت، و2011

  
 ياتجدول المحتو

   السياق االستراتيجي واألساس المنطقي-أوال

التنمية القُطْرية والريفية وسياق  -ألف  

  الفقر

 الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية القُطْرية استعراضا موجزا للجوانبيوفر هذا القسم 

الدول الهشة، : ثالعلى سبيل الم(واستراتيجية الحد من الفقر، بما في ذلك الظروف القُطْرية الخاصة 

والقضايا السياساتية والمؤسسية ذات ) ، واألحوال الطارئة، وما إلى ذلكالمتوسطة الدخلوالبلدان 

   .الصلة بتحقيق النتائج على صعيد الحد من الفقر الريفي

وسيعرض القسم موجزا للقيود الرئيسية المفروضة على التنمية الزراعية والريفية وما تنطوي عليه 

التمايز بين و ةعن تحليل الفقر الريفي ذات الصل، إضافة إلى القضايا االستراتيجية الناشئة من فرص

   .الجنسين واستراتيجيات االستهداف الخاصة بالمشروع

 األساس المنطقي والمواءمة مع -باء 

األولويات الحكومية وبرنامج الفرص 

  االستراتيجية القُطْرية المستند إلى النتائج

ويتضمن األساس  .يركز هذا القسم على األسباب التي تستدعي تمويل الصندوق للمشروع المعني

   .مية األساسيةلمشروع وفرضية التنالمنطقي النخراط الصندوق في ا

ويشرح بصورة موجزة كيفية إسهام الهدف اإلنمائي للمشروع في تحقيق األهداف المحددة لبرنامج 

مج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا أو رنالحكومة المعنية أو اتفاق بلاستراتيجية الحد من الفقر 

تراتيجية القُطْرية المستند إلى النتائج، وكيفية ارتباط ذات الصلة ببرنامج الفرص االس األهداف

أو منح الصندوق الجارية / وشروعاتبم) لتكميليةالعناصر ا/أوجه التآزر: على سبيل المثال(المشروع 

   .وأصحاب المصلحة الريفيين) المواءمة( الوكاالت الدولية األخرى وسياساتها أنشطةبو

  وصف المشروع -ثانيا

 منطقة المشروع والمجموعة -ألف 

  المستهدفة

ومن  .يركز هذا القسم على نطاق التغطية الجغرافية للمشروع والمجموعة المستهدفة األساسية

ويورد وصفا لألطراف  .مة الناشئة عن تحليالت الفقر عن القضايا المهملخصاًالمفترض أن يتضمن 

 حسب نات المفصلة الخصائص المحددة والبيافردوي .التي تشكل المجموعة المستهدفة األساسية

عدد األسر، وحجم األسرة، وحجم المزرعة، وجنس عائل  إجمالي بشأنالعرق /مستوى الفقر/الجنس

  .، والعرقة الريفية االقتصاديةوظيفاألسرة، والنظام الزراعي المستخدم، وال

ثار المتوقعة النتائج واآل/ بما في ذلك النتيجةيحدد الهدف اإلنمائي للمشروع بالتفصيل،  الهدف اإلنمائي للمشروع -باء 

   .المجموعات المستهدفة/للمجموعة

  النتائج/المكونات -جيم 

 

وينبغي أن تتسم كل  . المشروع التي سيجري تمويلها بموجبنشطةيعرض هذا القسم وصفا موجزا لأل

في ما  بوضوح التركيز وينبغي وصف أوجه التآزر بينها، بحيث تتضح الروابط نشطةهذه األمن 

وعات ويوفر هذا القسم وصفا للوكاالت المنفذة وآليات التوصيل لمجم .يتعلق بتحقيق الهدف اإلنمائي

     .، وذلك بالنسبة لكل مكون من المكوناتواسعةاألنشطة ال
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   تنفيذ المشروع-ثالثا

 المجتمع يقودهايصف هذا القسم نهج التنفيذ المحدد المقرر اتباعه، على سبيل المثال نهج التنمية التي   النهج  -ألف 

 وهو ما قد –ويتضمن األساس المنطقي الختيار النهج  .نهج سالسل القيمة، أو ما إلى ذلك المحلي، أو

 واستراتيجية التنفيذ، بما في ذلك المدة – القائمة والمنجزة وعاتشريتضمن الخبرات المستقاة من الم

سكان األصليين، يوفر هذا القسم وفي حالة تركيز المشروع على ال .الزمنية ومراحل التنفيذ المقترحة

مجتمعات السكان لمسبقة موافقة الال وصفا موجزا للمشاورات والعمليات التشاركية التي تؤدي إلى

   . على أساس حر ومستنيركتهم خالل دورة المشروعاألصليين ومشار

وينصب تركيز هذا القسم  .يشمل اإلطار التنظيمي المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع  اإلطار التنظيمي -باء 

   .على قدرات هذه المؤسسات والعالقات القائمة بينها وهياكل إدارة المشروع واإلشراف عليه

، والرصد والتقييم،  التخطيط-جيم 

  والتعلم وإدارة المعرفة

يتناول هذا القسم العمليات والنظم واألنشطة المتعلقة بالتخطيط والرصد والتعلم وإنتاج المعرفة، بما في 

؛ ومسؤوليات تحليل )متى كان ذلك ممكنا(ذلك مسؤوليات الوكالة الوطنية المنوط بها جمع البيانات 

تعزيز القدرات وكيفية ذلك؛ وآلية التعلم التي سيجري تصميمها لدعم النتائج وإذا ما كان سيجري 

إدارة المشروع في إدخال التحسينات والتكيف على نحو مستمر؛ وتحديد كيفية رصد المعرفة التي 

    .ينتجها المشروع، بما في ذلك االبتكارات، وكيفية تحليلها وتقاسمها

أي النظم التي سيجري استخدامها : يوفر هذا القسم استعراضا للجوانب الرئيسية لإلدارة المالية  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال 

النظم ) جزء من(ألغراض اإلدارة المالية، بما في ذلك تدفق األموال وإذا كان سيجري دمجها في 

  .حة الفسادالقُطْرية؛ والترتيبات الالزمة لمراجعة الحسابات؛ وجوانب التسيير، وتشمل تدابير مكاف

    .من عمر المشروعشهرا  18-12وصف موجز للجوانب الرئيسية لعملية اإلشراف في أول  اإلشراف -هاء 

   تكاليف المشروع وتمويله وفوائده - رابعا

 فيشمل االفتراضات .يتناول هذا القسم السمات األساسية لتكاليف المشروع واالفتراضات األساسية لها  تكاليف المشروع-ألف 

 والتكاليف ، الماديةطوارئال و،الصرفاألساسية الشتقاق التكاليف، على غرار التضخم وأسعار 

    .حسب المكون

الصندوق، والحكومة المعنية، وجهات التمويل المشترك : يحدد هذا القسم مصادر تمويل المشروع  تمويل المشروع -باء 

  : يشمل ذلك ما يليو .الدولية والمحلية، بما في ذلك مساهمات المستفيدين

 ات واآلجال وحالة االلتزام؛مبلغ المساهم •

ملة معاال  - بنفس مستوى الحجية –مثل الصلة بترتيبات التمويل، االعتبارات الخاصة ذات  •

 ؛ ذلك واختالف المراحل، وما إلى،يةبيالضر

 .ونجدول التمويل حسب المك •

تحليل موجز للفوائد والجوانب  -جيم 

 االقتصادية

وينبغي  .االقتصادية/ هذا القسم الفوائد المتوقعة من أنشطة المشروع ومبررات التكاليف الماليةيتناول

   .)مثال، تعزيز المنظمات(وصف كل من الفوائد الكمية والكيفية 

 ويشمل االفتراضات .يقدم هذا القسم موجزا بالعناصر األساسية التي تعزز احتمال استدامة الفوائد  االستدامة -دال 

األساسية المتعلقة باستدامة فوائد المشروع للمجموعة المستهدفة والتدابير المتضمنة في تصميم 

   .المشروع بغية تشجيع استدامته بما في ذلك على المستويين المؤسسي والقاعدي

، مثل هشاشة الدولة أو قدرات المخاطر القُطْرية والمتعلقة بالمشروع المعنييركز هذا القسم على  تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء 

المؤسسات وقدرات التنفيذ أو السمات االبتكارية للمشروع أو السمات الخاصة بتوسيع نطاقه والتي 

من المقرر أن يشمل استراتيجيات تخفيف األثر، السيما  و.أو فشله/تؤدي إلى زيادة مخاطر التنفيذ و

   .التصميمب الخاصةتلك المتعلقة بعناصر المشروع 

  ؤسسية االعتبارات الم-امساخ

 الصندوق ذات الصلة وكيف سيتم أو تم التعامل معها في تصميم ات لسياسإظهار الجوانب األساسية سياسات الصندوقل االمتثال  -ألف 

التمايز بين الجنسين لإلبالغ عن االمتثال  عن ا إجباريا فرعياقسمشمل هذا القسم المشروع وسي

يوجز نتائج وقسما فرعيا إجباريا عن المخاطر البيئية ، تمايز بين الجنسينللسياسة الجديدة بشأن ال

       .لصندوق وحصر تدابير التخفيف الالزمة خالل مرحلة التنفيذفي اعملية التقييم البيئي 
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) أو ما يكافئها (توضيح كيفية مواءمة أهداف المشروع لألقسام المحددة في استراتيجية الحد من الفقر المواءمة والتنسيق  -باء 

   .والسياسات الوطنية واستخدام النظم الوطنية

وصف عملية وضع المساهمات التكميلية للصندوق بالنسبة إلى الجهات المانحة األخرى العاملة في 

 ووصف اإلجراءات المتخذة لضمان توافق المشروع مع أنشطة الشركاء اإلنمائيين في .نفس القطاع

في المجموعة المانحة للقطاع المعني، وإجراء عمليات استعراض قطاعية المشاركة (البلد المعني 

    .)مشتركة

تلخيص االبتكارات التي من شأن المشروع تشجيعها أو استحداثها، باإلشارة إلى أهداف االبتكارات  االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم 

  .ى النتائجالواردة في برنامج الفرص االستراتيجية القُطْرية المستند إل

الدوافع المختارة / النطاق، سيصف هذا القسم بإيجاز المساراتواسعفي حالة كان هذا التصميم 

   .المتعلقة بتوسيع النطاق وحصر العوائق المحتملة التي ينبغي إزالتها

 في سياق التدخل الوطني حوار السياسات الذي قد يجري على المستوى  الضوء علىالمقطعهذا يسلط   االنخراط في السياسات -دال 

، قد يسلط هذا المقطع الضوء  باإلضافة إلى ذلك. ومخرجاتهشروع المقترحمالمقترح أو أنشطة ال

مثل البلديات ومنظمات المزارعين (ن المؤسسات المحلية مأيضا على االنخراط في عمليات سياساتية 

  ).القطاع الخاصوالبرلمانية الوزارات، اللجان (إلى المؤسسات الوطنية ) والمنظمات النسائية

   . لم تطرأ أي تغييرات على الممارسة الحالية– الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا

   . لم تطرأ تغييرات على الممارسة الحالية–  التوصية-سابعا

   الملحق

   .ومة المعنية والصندوقهي اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها بين الحك  المتفاوض بشأنهااتفاقية التمويل   

   الذيول

   .2011كانون الثاني /مبادئ التوجيهية لنموذج اإلطار المنطقي الصادرة في ينايرلل االمتثال اإلطار المنطقي 

  .يرات على الممارسة الماليةي لم تطرأ أي تغ.موجز بالتعديالت الناجمة عن التفاوض    الضميمة

  

  


