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  موجز تنفيذي

ف اإلنمائية لأللفية، وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع، دون ما زال تحقيق الهدف األول من األهدا -1

ولما كان الصندوق هو الوكالة والمؤسسة المالية . ريب في صميم عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الدولية الوحيدة في منظومة األمم المتحدة التي ينصب اهتمامها حصراً في التنمية الزراعية فإن أمامه 

وتنطوي الزراعة على . هبية لحفز اإلمكانات الكامنة في القطاع الريفي وفي النمو الزراعيفرصة ذ

منافع جمة تتجاوز حدود األمن الغذائي، من قبيل توفير سبل المعيشة المستدامة ألصحاب الحيازات 

ون لإلفالت  والتنمية الريفية المستدامة، بما في ذلك ألولئك الذين يسع،الصغيرة، وفرص العمل المجدية

 .من قبضة الفقر في المناطق الحضرية

اإلطار بمسودة  باتفاقية إنشاء الصندوق 2013- 2011وتسترشد خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  -2

 الصندوق بالعمل من أجل النهوض بالنمو الزراعي ن، اللذين يكلفا2015-2011تيجي للفترة سترااال

تيجية ستراتيجي األهداف والغايات اإلنمائية اإلجمالية واالسترا االاإلطارمسودة حدد تو. والتنمية الريفية

وهو يرسي سياسات الصندوق . تيجيات والمشروعات القطرية لدى الصندوقستراويوجه مسار اال

ومبادئه التوجيهية لضمان االنسجام واالتساق ويبين كيف يعمد الصندوق إلى تعبئة موارده البشرية 

 متوسطة األجل بدورها خطة عمل مؤسسية ثالثية السنوات متجددة، وتصف كيف وترسم الخطة. والمالية

تيجية الرامية إلى الحد من الفقر الريفي وتعزيز األمن سترايولد الصندوق النواتج لتحقيق األهداف اال

 .الغذائي

من حيث ولما كانت الخطة متوسطة األجل تنشر سنوياً فإنها تُستعرض ويعاد تقييمها باستمرار، سواء  -3

وتقاس هذه المنجزات . التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة فيها أم تحقيق المخرجات المتوخاة منها

بمؤشرات وأهداف مرحلية في التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية في الصندوق الذي يصدر في 

 في تقريره السنوي عن ه النتائجقيم مكتب التقييم المستقل في الصندوق بدوره هذيو. كانون األول/ديسمبر

وتعزز هذه األدوات قدرة الصندوق بوصفه منظمة تعلّم وتساعده على . ر عمليات الصندوقنتائج وأث

تجيات التي يرسمها ستراتضمين التجارب والمعارف المتطورة التي يكتسبها في نموذج أعماله وفي اال

 .ها الفقر الريفيوالسياسات التي ينتهجها تصدياً للتحديات التي يفرض

ويبرز اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، في سياق خطة عمل ثالثية السنوات متجددة، اإلجراءات  -4

 والمشروعات الممولة بالقروض ،المطلوبة لتنفيذ برنامج عمل الصندوق من حيث البرامج القطرية

وهو يحدد سلسلة من السياسات .  ومنتجات إدارة المعارف، وحوار السياسات، والخدمات التقنية،والمنح

تيجيات التي تعزز قدرة الصندوق على توفير الحلول اإلنمائية االبتكارية وتوسيع نطاقها على ستراواال

أرض الواقع وذلك تصدياً للتحديات المتمثلة في الحد من الفقر في أوساط المزارعين أصحاب الحيازات 

ضات التي تضمن تنفيذ هذه البرامج على نحو يتسم وتحدد الخطة متوسطة األجل االفترا. الصغيرة

ا أريد أن يكون لعمل إذالتخفيض من وطأتها بالفعالية والكفاءة، كما تشير إلى المخاطر التي يجب 

 .ر إنمائي مستدامالصندوق أث
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ومن شأن ذلك . الخطة متوسطة األجل مدخالت موارد في سياق غايات الصندوق وأهدافهتحدد وأخيراً،  -5

المتوخاة المخرجات  النظر في الكيفية التي يستخدم بها الصندوق موارده المالية والبشرية لتوليد تيسير

أثره في موارد في سعي الصندوق إلى تعزيز تيجية، وفي تطور استخدام هذه الستراوتحقيق األهداف اال

ج الميزنة الصفرية وعالوة على ذلك، يتّبع الصندوق نه. إطار الخطة متوسطة األجل الثالثية السنوات

كما يعتمد التخطيط . المستندة إلى النتائج وذلك لمواءمة نفقات الميزانية اإلدارية مع األهداف المؤسسية

مباشرة ببرنامج عمل الفترة مرتبط  البشرية هموارد استخدام  أنلضمانتيجي للقوة العاملة سترااال

 . المحدد في الخطة متوسطة األجل2011-2013

طوير القدرة على االستجابة للطلب المتعاظم على خدمات الصندوق اإلنمائية وبرنامج عمله ورغبة في ت -6

الموسع، أدخلت اإلدارة برنامج تغيير وإصالح يرمي إلى إنشاء قاعدة تنظيمية تتسم بالفعالية والكفاءة 

 في التقرير عن وبينما يبلّغ عن هذه المبادرات. لتمكين الصندوق من المضي في تحقيق أهدافه وغاياته

 –مستجدات تنفيذ التغيير واإلصالح فإنها تشكل أيضاً مجال نشاط مركزياً في الخطة متوسطة األجل 

زراعة وهي تنهض بعمليات الصندوق األساسية التي تتمثل في رزم التمويل والمساعدة التقنية لصالح 

  .أصحاب الحيازات الصغيرة
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   نظرة عامة–أوالً 

ويعيش في المناطق . قع حقيقة واقعة بالنسبة ألكثر من مليار نسمة في أصقاع العالمما زال الفقر المد -1

الريفية ثالثة أرباع من يرزح تحت وطأة الفقر المدقع في العالم، وتعتمد غالبيتهم على الزراعة، سواء 

بصورة مباشرة كمزارعين وعمال في المزارع أم بصورة غير مباشرة من خالل تسويق المنتجات 

ويعتمد العديد غيرهم على األنشطة المتصلة .  وتسويقهازراعية أو في منشآت توفير المدخالت الزراعيةال

 ومن جملة ثالثة أرباع مليار فقراء العالم 1. ومصائد األسماك أو غير ذلك من األنشطة الريفية،باألحراج

 من مزارعي المساحات الذين يعيشون في المناطق الريفية، هنالك العديد ممن ال يملك األرض أو

 يضاومن العوائق التي تعرقل تقدمهم صعوبة حصولهم على األر. الصغيرة جداً التي ال تفي باحتياجاتهم

ومما يزيد من شدة هذه المصاعب تراجع . الزراعية  والتكنولوجيات والخدمات، والموارد المالية،والمياه

طر ومواطن الضعف التي تتفاقم من جراء تغير إنتاجية األصول الطبيعية بسبب تدهور البيئة والمخا

 .المناخ

وقد تراجع في العقد الماضي .  تحليل الصندوق لهذه الظاهرة2011ويتناول تقرير الفقر الريفي  -2

ومما .  في المائة في البلدان النامية51 في المائة إلى 61معدل انتشار الفقر العالمي من ) 1998-2008(

الريفي لم يساير هذا االتجاه، وما زال يعاني من الفقر الريفي نسبة غير الفقر الحد من يؤسف له أن 

 . في المائة من سكان الريف في البلدان النامية61مقبولة قدرها 

 بمثابة تحذير صريح وأدت إلى تجديد االهتمام 2008-2007وجاءت أزمة أسعار األغذية في الفترة  -3

صحاب الحيازات الصغيرة في استقرار أسعار األغذية أالمنتجون من بالزراعة وبالدور الذي يؤديه 

 إلى أن النمو الريفي بحاجة إلى نهج 2011ويخلص تقرير الفقر الريفي . وتعزيز األمن الغذائي العالمي

 مما يدفع إلى النهوض بمستوى سبل ،الريفونساء شامل يكون محور اهتمامه التنمية الزراعية وشباب 

 .اع العالميشة الريفية في شتى بقالمع

ويستدعي اتباع نهج أشمل للحد من الفقر الريفي متكيف مع العديد من مختلف السياقات الريفية بذل جهود  -4

ولكن من المتعذر مواءمة هذا النهج مع اختصاصات ومسؤوليات فرادى الوزارات أو برامج . جماعية

 ، والقطاع الخاص،عونة الدولية ومؤسسات الم،بل يستدعي األمر من حكومات البلدان النامية. المعونة

 ومنظمات أهالي الريف أن تحدد اآلليات المشتركة التي تحقق التضافر بين التدخالت ،والمجتمع المدني

 .ه بدور محوري في تقرير مستقبلهماالجتماعية واالقتصادية على أساس مشاركة نساء الريف ورجال

نطوي عليها النهج األشمل الذي يتوخى النمو الريفي  إلى أربعة مبادئ ي2011ويشير تقرير الفقر الريفي  -5

 تحسين البيئة الريفية لتوفير فرص مستقبل آمن لشباب الريف من خالل تعزيز أوالً، :المناصر للفقراء

والحد من أسباب اعتالل الصحة والتسيير  ، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،البنية األساسية

 تحسين القدرة على إدارة المخاطر لدى سكان الريف بتعزيز ثانياً،؛ والمصاعب التي تواجهها المرأة

 ثالثاً،قدراتهم الفردية والجماعية من خالل التعليم والمنظمات األقوى إلى جانب النهوض بتمكين المرأة؛ 

                                                      
 ).2006واشنطن العاصمة،  (التنمية والجيل التالي: 2007تقرير التنمية في العالم  انظر البنك الدولي،  1
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تعزيز القدرات الفردية لدى سكان الريف بتمكينهم من استغالل الفرص الجديدة بالنهوض بمستوى 

 وتوفير األدوات من أجل زراعة كثيفة المعارف تتسم بمرونة ، والتعليم ما بعد االبتدائي،المهارات

 تعزيز القدرات الجماعية لدى سكان الريف بغية تضمين مصالحهم في تصميم جهود رابعاً،التكيف؛ 

 .التنمية وتنفيذها

بصياغة الصندوق قام العالم، وفي سياق الهيكلية الراهنة لمؤسسات المعونة وتحول البيئة اإلنمائية عبر  -6

 ومن ثم عزز التزامه بالوقوف إلى جانب فقراء الريف 2015- 2011تيجي للفترة سترا االهإطارمسودة 

تيجي استثمارات الصندوق، التي جاء ستراويوجه مشروع اإلطار اال. بوصفهم الفئة التي يستهدفها

ت البرامج الرائدة التي تحفز قدراً أكبر ، نحو مئا2013-2011وصفها في الخطة متوسطة األجل للفترة 

للتكرار من االستثمارات في التنمية الريفية من خالل توسيع النطاق وتوليد الفرص الناجحة القابلة 

 .فقراء في شتى بقاع العالمالسكان الريفيين الوالقادرة على النهوض بسبل معيشة 

  2013-2011تيجية للصندوق، سترا األهداف اال–ثانياً 

االلتزام تجاه الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية وهو  – لفأ

  القضاء على الفقر

الصندوق وهو مهمة هو في صميم " القضاء على الفقر المدقع والجوع"إن الهدف اإلنمائي األول لأللفية  -7

تيجي سترافر مشروع اإلطار االوإذ يو). 1الجدول (المجال الذي يركز فيه الصندوق اهتمامه ونشاطه 

 اتجاه الهدف األسمى لسياسات الصندوق ومبادئه التوجيهية ويضمن فيها 2015-2011للصندوق للفترة 

تيجية القطرية المستندة إلى النتائج، التي تبلور سترااالنسجام واالتساق فإنه يوجه برامج الفرص اال

 .األعضاء الناميةدوله الصندوق في انخراط بدورها 

تيجي باستمرار وجود الفقر والجوع في األرياف الذي يوهن حياة زهاء ستراويقر مشروع اإلطار اال -8

وتمثل هذه الفئة ربع . مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية من العالم بأقل من دوالرين يومياً 1.8

. ائالً يصل إلى مليار نسمةسكان العالم، حيث يبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم رقماً ه

تيجي أيضاً إلى تنوع سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة، مع تزايد ستراويشير مشروع اإلطار اال

الفوارق ضمن األسر الفقيرة وفيما بينها، مما يزيد من تعقيد الحلول اإلنمائية؛ وإلى استمرار تكامل 

سل القيمة؛ وإلى تدهور الموارد ليالً أعمق لسالاالقتصاد الريفي واالقتصاد الحضري، مما يستدعي تح

والبيئة وتغير المناخ مما يهدد النواتج اإلنمائية الريفية التي أحرزت بجهد ومشقة؛ وإلى تقلب أسعار 

األغذية واألسباب الكامنة وراء ذلك، مما يشير إلى ضرورة تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة 

ف مع الظروف؛ وإلى تزايد الحاجة إلى االستثمار في الزراعة لصالح على البقاء واالستدامة والتكي

 .المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتمكينهم من استغالل الفرص والتصدي للمخاطر

السكان الريفيين تيجية الصندوق إلى تمكين استراوانطالقاً من التجارب والدروس المستخلصة، ترمي  -9

ذائي ومستوى التغذية لديهم والنهوض بمستوى دخلهم وتعزيز قدرتهم على فقراء من تحسين أمنهم الغال

تيجية بقدرته على اإلسهام في تحقيق الهدف األول ستراويقاس مدى تحقيق أهداف الصندوق اال. التكيف
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من األهداف اإلنمائية لأللفية واألهداف األخرى المرتبطة به من حيث التعليم الشامل والمساواة بين 

مجموع السكان الذين نسبة  )1(: ، مع االهتمام بصفة خاصة بمساهمة الصندوق في تخفيضالجنسين

 نسبة األطفال )3( معدل انتشار نقص التغذية؛ )2(في اليوم؛ أمريكي  دوالر 1.25أقل من على يعيشون 

 والقيمة ،وهو يحقق ذلك من خالل زيادة إنتاج المحاصيل. ذوي الوزن المنخفض)  سنوات5دون (

 والمساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعة ونصيب الميزانيات المالية الوطنية ،مضافة في الزراعةال

 .المخصصة للتنمية الزراعية والريفية

 1 الجدول
  الزراعية للتنمية العالمية والمؤشرات لأللفية اإلنمائية األهداف

 المؤشرات
 السنة

 األساس
 القيمة

 األساس
 عام الهدف

2012 

 دوالر 1.25 من بأقل يعيشون الذين السكان من المؤية لنسبةا: 1 الهدف
  أاليوم فيأمريكي 

2005 26 21 

 10 17 2004-2002 أالسكان بين التغذية نقص النتشار المئوية النسبة: 1 الهدف
 17 27 2005 أالوزن منخفضي الخامسة دون األطفال من المئوية النسبة: 1 الهدف
 يتابع 112.4 2006 ب)100 = 2001-1999 (المحاصيل إنتاج مؤشر
 يتابع 4.1 2004 ب) السنوي النمو (الزراعية المضافة القيمة من المئوية النسبة

 يتابع دوالر مليار 4.2 2007 للزراعة الرسمية اإلنمائية المساعدة مستوى

 يتابع 5 2005 ج الريفية والتنمية للزراعة المخصص الميزانية لنصيب المئوية النسبة
 ).2008 نيويورك، (2008 لأللفية اإلنمائية األهداف تقرير المتحدة، األمم أ
 ).2009 العاصمة، واشنطن (2009 العالمية التنمية مؤشرات الدولي، البنك ب
 نظام الغرض لهذا وأنشئ. ةالمائ في 10 بنسبة الوطنية الميزانيات في الزراعة نصيب يكون بأن أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة نادت أفريقيا، في ج

 .الدولي النقد صندوق يجمعها التي اإلحصاءات الصندوق يستخدم سوف العالم، لباقي وبالنسبة. للرصد

  2015-2011تيجي للصندوق للفترة سترا اإلطار االمسودة – باء

للفترة تيجي سترا، يحدد إطار الصندوق اال2011انطالقاً من األساس المكرس في تقرير الفقر الريفي  -10

 تعزيز قاعدة أصول الموارد الطبيعية واألصول )1( أهداف عمل الصندوق بأنها 2011-2015

 مع تغير المناخ التكيف تتسم بقدر أكبر من المرونة في لكياالقتصادية لفقراء الريف من النساء والرجال 

ل إلى الخدمات  تعزيز وصول فقراء الريف من النساء والرجا)2(وتدهور البيئة وتحول األسواق؛ 

 ورفع مستوى الدخل وتعزيز القدرة على االستجابة للبيئة المتغيرة؛ ،األساسية من أجل الحد من الفقر

مربحة داخل المزرعة وخارجها مشاريع تعزيز قدرات فقراء الريف من النساء والرجال على إدارة   )3(

 تعزيز قدرات فقراء )4(ل الالئق؛ تتسم باالستدامة والقدرة على التكيف أو االستفادة من فرص العم

الريف من النساء والرجال ومنظماتهم على التأثير على السياسات والمؤسسات التي تتصل بسبل معيشتهم 

 الريفية، وهي ال تشمل اإلنتاج االقتصاداتوذلك بتحسين البيئة المؤسسية وبيئة السياسات من أجل 

نشطة خارج المزرعة التي تحيط بالقطاع الزراعي الزراعي فحسب وإنما تشمل أيضاً كامل نطاق األ

 .وتسهم فيه

توفر الخطة متوسطة األجل وسيلة تخطيط، أي وحدة ) 2012-2010للفترة (وعلى غرار الخطة األسبق  -11

قياس دينامية تمكّن من تتبع التقدم الذي يحرزه الصندوق وهو يجدد عزمه في مشروع اإلطار 
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ومن شأن . مواصلة التصدي للتحدي الكبير وهو الحد من الفقر الريفي ل2015-2011تيجي للفترة سترااال

 بأداء دور قيادي أكبر في )1( – على المستوى الكلي –الخطة أن تساعد في تتبع كيفية قيام الصندوق 

 وبمساعدة البلدان على توسيع نطاق )2(ضيق؛ نطاق عمليات التنمية الريفية القائمة على الزراعة على 

 بتعزيز شراكاته المناصرة )4(؛ انخراطه السياساتي بتوسيع )3(الناجحة التي يدعمها الصندوق؛ العمليات 

 والجهات المانحة ،للفقراء مع طائفة من الجهات الفاعلة، بما فيها الوكاالت األخرى في األمم المتحدة

الخدمات إلى المناطق التجارية التي يمكنها أن تجلب االستثمار واألصول ووالمشاريع  ،العامة والخاصة

 .واستقطاب التأييد بتعزيز دوره كوسيط في تداول المعارف )5(الريفية لصالح فقراء الريف؛ 

: تساعد الخطة، على مستوى البرامج والمشروعات، على رصد كيفية قيام الصندوق بما يليبالمثل  -12

ترتيبات الترويج ل )2(ضيق؛  نطاقتعزيز االستدامة البيئية والقدرة على التكيف في الزراعة على   )1(

تعاقدية تعود بالنفع على جميع األطراف لمساعدة صغار المنتجين الزراعيين على اغتنام الفرص بقدر 

المستدام التكثيف  دعم تطوير التكنولوجيات من أجل )3(أدنى من المخاطرة في سالسل القيمة الزراعية؛ 

ت المالية على تقديم طائفة واسعة من الخدمات  زيادة قدرة المؤسسا)4(للزراعة على نطاق ضيق؛ 

بمن فيهم ( النهوض بتنمية قدرات أهل الريف من نساء ورجال )5(؛ لفقراءللسكان الريفيين االشاملة 

 استغالل فرص استخدام موارد الطاقة المتجددة على مستوى المزرعة والمجتمع المحلي، )6(؛ )الشباب

 .لتكلفة باستخدام الموارد المحلية لتزويد الطاقة على مستوى القريةوالترويج للتكنولوجيات المنخفضة ا

تيجية مع قضايا التعميم المتصلة ستراتيجي أهداف الصندوق االسترا اإلطار االمسودةوتتداخل في  -13

 وسبل المعيشة والتغذية، إلى جانب ، واالستهداف والشمول االجتماعي،بين الجنسينالتمايز تيجيات استراب

من الغذائي لدى األسر في طور االنتقال من أنشطة الكفاف إلى األنشطة الزراعية وغير تعزيز األ

وهو يبين أن استثمارات الصندوق ال تنجح ما لم يضطلع . الزراعية المستدامة والموجهة نحو السوق

 من أراض ومياه – ضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية )1(: بعمليات مواضيعية ترمي إلى ما يلي

 تحسين التكنولوجيات )3(من آثاره؛ والتخفيف  التكيف مع تغير المناخ )2(وطاقة وتنوع حيوي؛ 

االندماج ضمن سالسل  )5( توفير الخدمات المالية األوسع واألشمل؛ )4(؛ اإلنتاجيةالزراعية والخدمات 

الريفية مشاريع ال تطوير )6(القيمة عن طريق المدخالت الزراعية وأسواق المنتجات األكثر منافسة؛ 

السكان الريفيين  تمكين )8( التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛ )7(وفرص العمالة خارج المزرعة؛ 

 .فقراء بفضل منظمات المنتجين الريفية الفعالة والمستدامةال

 :، وهياالنخراطوبالتأكيد على النهوض باألعمال على نحو مختلف، يتمسك الصندوق بثمانية من مبادئ  -14

 تشير خبرة الصندوق إلى ضرورة تكييف التدخالت .لسياق القطريتستند إلى انُهج متمايزة  )1(

اإلنمائية الريفية والزراعية التي يدفعها شعور قوي بالملكية المحلية، والتي تنبع من مالءمة 

ة البرامج لمرحلة التنمية وتنوع السياقات التي تميز عوائق التنمية الريفية، مع التركيز بصف

  .خاصة على أسباب مواطن الضعف

، ويحرص على أن فقراءالسكان الريفيين ال يستهدف برنامج الصندوق صراحة .االستهداف )2(

وضمن هذه المجموعة الواسعة من . تدخالت الصندوق لن تهمل أي مجموعة من الناس
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 التي ال المستفيدين، يركز الصندوق تحديداً على احتياجات النساء والسكان األصليين والفئات

  .يضاتملك األر

 من شأن تمكين فقراء الريف، من حيث تكوين األصول .فقراءالسكان الريفيين التمكين  )3(

والمعارف والمهارات والثقة والتنظيمات الجماعية الفعالة والقدرة على المشاركة في صنع 

بناء على ما و. القرارات، أن يعزز قدرة الصندوق على النجاح في النهوض بأداء القطاع الريفي

، جمع )2010آخرها في عام (المزارعين الذي يعقد كل سنتين منتدى تعلّمه الصندوق من 

 عدداً من ممثلي الشعوب األصلية تمهيداً لحدث هام هو منتدى الشعوب 2011الصندوق في عام 

وسوف يمكن . 2013االجتماع العالمي األول في عام صلية في الصندوق، وذلك بغية عقد األ

وكذلك األمر، وانطالقاً من . نتدى الشعوب األصلية من توجيه االهتمام الدولي لشواغلهمالم

 أصحاب الحيازات الصغيرة الذي عقد في ن منمزارعيالالمؤتمر الدولي بشأن االستثمار في 

، سوف يواصل الصندوق، على أساس سنوي، تنظيم األحداث القائمة 2011كانون الثاني /يناير

إلتاحة الفرص أمام أصحاب الحيازات الصغيرة لمناقشة القضايا ذات الصلة على المعارف، 

  . في هذه الحيازاتباإلنتاج

التمايز  سوف يعزز الصندوق التركيز على .النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )4(

دوق تركز اهتمام الصنللتمايز بين الجنسين بين الجنسين وتمكين المرأة باعتماد سياسة جديدة 

على دعم مبادرة نساء الريف إلى النهوض بمشروعات األعمال؛ والقدرة على المشاركة في 

أسواق الزراعة؛ وتنمية المهارات الزراعية المستدامة بيئياً؛ وتكافؤ الفرص في االنضمام إلى 

وسوف تضم هذه السياسة التوصيات التي . أصحاب الحيازات الصغيرةمن نظمات المنتجين م

ن التقييم على المستوى المؤسسي بشأن أداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين انبثقت ع

وبناء قدرة الصندوق بالذات على تناول في الصندوق وتمكين المرأة الذي أعده مكتب التقييم 

قضايا المساواة بين الجنسين، بتوسيع مجال الفرص أمام نساء الريف للمشاركة في مشروعات 

  .بتشجيع جمع البيانات المفصلة بحسب الجنس لتحسين التعلم من التجربةالصندوق و

في المنهجي من جانب شباب الريف االنخراط  إن .استحداث فرص مجدية لصالح شباب الريف )5(

التنمية الزراعية أمر أساسي في التصدي للتحدي المتمثل في إطعام سكان العالم والحفاظ في 

، 2011وفي عام . نتج يضمن للشباب سبل المعيشة في الريفالوقت ذاته على مستقبل زاهر وم

مجلس المحافظين، استمع الصندوق إلى ممثلي شباب الريف عبر العالم الذين دورة وفي إطار 

تحدثوا عن التحديات التي يواجهونها، والتي أشارت إلى ضرورة أن ينظر الصندوق بانتظام في 

على تصميم بشكل استباقي تيجيات من أجل العمل سترااحتياجات الشباب ووضع التدابير واال

 –المبادرات لمشاركتهم، وتوفير التدريب المخصص لهم وضمان إمكانية وصولهم إلى الخدمات 

 والسعي إلى تحقيق الشمول في كل خطوة من أعمال -النساء الشابات ال سيما من أجل 

ركة شباب الريف على جميع المشروعات، وتحديد الشراكات التي يمكن تسخيرها لتعزيز مشا

  .المستويات

 يدرك الصندوق الحاجة إلى توسيع نطاق التدخالت اإلنمائية .االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق )6(

الناجحة ومن ثم تجنب التضارب بين المستويين الصغري والكلي من حيث العجز عن استقراء 

وباالستناد إلى استعراض .  الناجحةالفقر األوسع على المستوى الكلي من المشروعات الرائدةأثر 
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 وقياس ، وتخصيص الموارد، والقدرة التنظيمية، وإدارة المعارف،خارجي لألدوات التشغيلية

 والتنفيذ، يعمد الصندوق إلى التحول من مؤسسة كانت تركز أساساً على مشروعات ،النتائج

حدث صراحة وبكل طموح ابتكارية، ولكنها غالباً ما كانت صغيرة ومنعزلة، إلى مؤسسة تست

آليات تمكن عمالء الصندوق وشركائه من توسيع نطاق تدخالت الحد من الفقر الريفي بما 

 اعتماد مبادئ توجيهية تشغيلية )1(: ومن هذه التدابير. يتجاوز موارد الصندوق المالية المحدودة

 2015-2011تيجي للصندوق للفترة استرا وضع مشروع إطار )2(منقحة لتوسيع النطاق؛ 

تيجيات االبتكار وإدارة المعارف؛ سترا كعنصر مكمل ال–بخصوص العمل على توسيع النطاق 

 التشغيلية الرئيسية لتضمين عملية توسيع النطاق على النحو المالئم اإلجراءات وتنقيح )3(

  .يةولتحويل الصندوق من النُهج التي تركز على المشروعات إلى النُهج البرامج

 يتوقف نجاح الصندوق في تعزيز مساهمته في الحد من الفقر .لفعالة والتعاون الفعالالشراكات ا )7(

الريفي على قدرته على االستفادة من الشراكات على نحو يتسم بالمزيد من المنهجية واالنتقائية 

 المشروعات )1(: تيجية والتعاون مع الحلفاء الرئيسيين في المجاالت األربعة التاليةستراواال

حوار السياسات والتواصل  )3( االبتكار وإدارة المعارف وتوسيع النطاق؛ )2(رامج؛ والب

تطوير شراكات فعالة، سوف يعمد وبغية .  الشؤون المالية واإلدارة)4(؛ واستقطاب التأييد

الصندوق إلى تعزيز التحالفات القائمة وتطوير تحالفات جديدة على مستويات مختلفة، وتوفير 

تيجي بين القطاعين العام والخاص على المستوى استراللشركاء، وتطوير تعاون فرص االستثمار 

المحلي، واستعراض الشراكات للتأكد من قيمتها المضافة، وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد، 

واالستفادة من الترتيبات الثنائية مع الجهات المانحة والمؤسسات الجديدة، والتماس السبل الكفيلة 

ويرتبط عمل الصندوق بصفة خاصة بوكاالت منظومة . التعاون ما بين بلدان الجنوبباستغالل 

 والمؤسسات المالية الدولية ،رها في روماامقتوجد  والوكاالت الثالث التي ،األمم المتحدة

 ودوائر البحوث، مما يوفر للصندوق منطلقاً قوياً للمضي قدماً ، ومنظمات المزارعين،األخرى

  .المستهدفةمجموعته يدة وتعزيز أواصر الشراكات القائمة لصالح بالشراكات الجد

 إن استدامة النواتج اإلنمائية مهددة بسبب العديد من المخاطر التي يتتبعها الصندوق .االستدامة )8(

من هذه التخفيف من خالل أطر مشروعاته وبرامجه مع االهتمام بصفة خاصة بتنفيذ ترتيبات 

وظروف المناخ والسياساتية رات السريعة في كل من البيئة المادية وكان من شأن التغي. المخاطر

الضعف تزايد  واألحوال االقتصادية واالجتماعية، إلى جانب ، واألبعاد المؤسسية،واألسواق

وقابلية التأثر بالصدمات، أن اضطرت الصندوق إلى إيالء أولوية عالية لمسألة االستدامة من 

حديد مجاالت التحسين في جودة تصميم المشروعات لضمان  المضي في ت)1(: خالل ما يلي

 ضمان امتالك )3( تشجيع القيادة الوطنية للمشروعات والبرامج؛ )2(األثر اإلنمائي واالستدامة؛ 

 توسيع نطاق البرامج والمشروعات )4(أهالي الريف بالذات لهذه المشروعات والبرامج؛ 

زيادة التركيز على  )6( بين القطاعين العام والخاص؛  تشجيع الشراكات المستدامة)5(المستدامة؛ 

  .اقتصاديات مشروعات الصندوق لتحسين استدامة النواتج والمساهمات في النمو االقتصادي
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 تقييم الخطة متوسطة األجل للشروط المسبقة لتحقيق االستدامة والمخاطر التي تتهددها – جيم

خطة متوسطة األجل الضوء على المخاطر واالفتراضات  يسلط اإلطار المنطقي لل.االستقرار السياسي -15

التي يأخذها الصندوق في الحسبان ويحد منها للحفاظ على االستدامة والقيمة المضافة الناجمة عن 

ومن أهم المخاطر التي تتهدد التنمية الريفية والنمو الزراعي، وبالتالي ). انظر الذيل األول(استثماراته 

 عدم االستقرار السياسي والصراعات التي تنال من :فته وسيطاً في التنميةتتهدد نجاح الصندوق بص

منجزات التنمية وتوقف عجلة استثمارات التنفيذ الجارية؛ وضعف االلتزام بالتنمية الزراعية؛ والقيود 

ويعمل الصندوق في غالب األحيان في بيئات مليئة . المفروضة على تمويل الزراعة والتنمية الريفية

 ،شاكل، ومن ثم يتعين عليه أن يحمي فاعليته اإلنمائية بوضع أهداف واقعية وأطر زمنية احترازيةبالم

من الموارد للتدخالت تأخذ في الحسبان تكاليف كافية وأن يعمد قبل كل شيء إلى تحديد مخصصات 

 ،صائص عن البالوإذ ال تغرب هذه الخ. التشغيل الباهظة في المواقع النائية والظروف المليئة بالتحديات

يبقى الصندوق مصمماً على تحقيق تحسينات هامة في كفاءته وفاعليته، تقاس بمقدار المساعدة المقدمة 

 . سواء من الموارد البشرية أم من األموال اإلدارية–من موارده الداخلية 

السياسات، تعير  رغبة في التخفيف من احتمال تغييرات مفاجئة ومعاكسة في .البيئة السياساتية المواتية -16

الخطة متوسطة األجل أهمية فائقة لسياقات السياسات والتنظيم التي تؤثر على استدامة ونجاح المساعدات 

وتقر عملية حوار السياسات التي ينهض بها الصندوق على المستوى القطري بأن . التي يقدمها الصندوق

تيجيات الوطنية سترااالهتمام في العديد من االالزراعة والتنمية الريفية ما زال يتعين االهتمام بهما كل 

وفي . للحد من الفقر، األمر الذي من شأنه أن يعيق تقدم التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية

الكثير من هذه البلدان، ال تملك وزارات الزراعة سوى قدرة محدودة على القيام بإصالحات سياساتية 

 عن شواغلهم من خالل منظمات أقوى فإنهم ما زالوا نيعربوفقراء ريفيون الالسكان الولئن كان . حرجة

وسرعان . بعيدين عن كونهم شركاء على قدم المساواة في رسم السياسات التي تؤثر على سبل معيشتهم

ة، فيما يتعلق بالتنمية ما أصبح الصندوق في مقدمة من ينادي بملكية المجتمع المحلي والملكية الوطني

، بحيث فقراءالسكان الريفيين الية لالستثمار الزراعي، ولسان حال المالية والسياسالمجاالت و، عيةالزرا

 اتم في عمليات التخطيط ورسم السياستلقى قضايا أصحاب الحيازات الصغيرة االهتمام والتصميم العاز

ية على إجراء  على تعزيز قدرته المؤسس2011ويعكف الصندوق في عام . التي تضطلع بها الحكومات

على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية بهدف توجيه واستقطاب التأييد حوار سياسات 

 .االهتمام العالمي إلى المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة

 لقد تكشّف محذور انتقاص تمويل استثمارات التنمية الزراعية .توفر التمويل الكافي من أجل الزراعة -17

، والتي تسببت في 2008-2007ريفية بصورة مؤلمة عن مآخذه في أزمة أسعار األغذية في الفترة وال

شدة المعاناة بين الفقراء وكانت عامالً رئيسياً في زيادة أعداد الذين يعانون من سوء التغذية حتى تجاوز 

يات استثمار القطاعين وبينما عانت التنمية الزراعية في العالم النامي من انخفاض مستو. مليار نسمة

العام والخاص، بما في ذلك التخفيضات في تمويل المساعدات، فقد حافظ الصندوق على المسار الذي 

 الرامي إلى تمويل الزراعة الريفية - المحدد في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل - ارتسمه لنفسه 

 واالكتفاء ، األغذيةإنتاج الزراعية؛ وزيادة ةاإلنتاجيفي شتى بقاع العالم النامي بغية تعزيز استدامة 
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 واألمن الغذائي في المناطق الريفية؛ ورفع مستوى المداخيل الريفية؛ وتحسين مستويات الصحة ،الذاتي

ويلتزم الصندوق بتوسيع نطاق برنامج . فقراءالسكان الريفيين الوالتغذية والتعليم والرفاهة عموماً لدى 

ة تعبئة الموارد، بما في ذلك مفاوضات التجديد مع شركائه من الجهات أنشط )1(عمله، من خالل 

تيجي، بتعريف الشركاء باألشكال الجديدة ستراالشراكات والتعاون على المستوى اال )2(المانحة؛ 

للمساعدة واالبتكار، وتشجيع قيام تحالفات جديدة عبر طائفة من الشبكات األفقية ألصحاب الحيازات 

 وهي حاسمة األهمية في توسيع الفرص أمام –الرأسية  هم إلى األسواق وسالسل القيمةالصغيرة لوصول

 .أصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في تلبية الطلب المتزايد على األغذية واالستفادة منه

 ، وموجات اآلفات واألمراض، تؤثر احتماالت الطقس المعاكس.القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية -18

ويعمل الصندوق مع المجتمع الدولي من . نب تقلبات األسعار تأثيراً سلبياً على مدخول المزارعينإلى جا

خالل مجموعة العشرين وغيرها من المحافل للتوصل إلى إجماع في الرأي بشأن األدوات الالزمة 

. بأنفسهمجتها معالفقراء الذين ال يستطيعون السكان الريفيين المن مخاطر تقلبات األسعار على للتخفيف 

 ونظم الري ،ومن شأن العديد من اإلجراءات، مثل استخدام أنواع المزروعات التي تقاوم األمراض

كما . والتصريف، أن تخفض من المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، وال سيما في البلدان النامية

زارعين في اتخاذ القرارات توفر آليات التأمين القائمة على األسواق وسيلة لدرء الخطر ومساعدة الم

وينبغي أن يكون الهدف األسمى من اإلجراءات المتخذة بالنسبة إلى تقلبات أسعار . باإلنتاجالمتعلقة 

. األغذية هو الحرص على تمكين أكثر الناس تأثراً من الوصول إلى القدر الكافي من األغذية المغذية

سة هو القضاء على جميع عوامل انعدام األمن وينبغي أن يكون الهدف األخير من كل تدخالت السيا

 .الغذائي، مهما كانت أسبابها

   في الصندوقواإلصالح جدول أعمال التغيير – ثالثاً

 2009، وهو مبادرة أطلقت في عام واإلصالحيرتكز برنامج عمل الصندوق إلى جدول أعمال التغيير  -19

من خدمات القيمة المضافة والتنمية التحفيزية في ترمي بانتظام إلى بناء قدرة الصندوق على تقديم المزيد 

، واجه الصندوق وضعاً جديداً )2012- 2010(، في بداية فترة التجديد الثامن 2010وفي عام . كل سنة

 في المائة، مما ولد الزخم لتنفيذ نموذج تشغيل جديد في 50اتسع فيه برنامج عمله اتساعاً كبيراً، بنسبة 

ك، حدث في وضع األمن الغذائي العالمي تحول هيكلي انطلق من صدمات وعالوة على ذل. الصندوق

 ووجه اهتمام الدوائر اإلنمائية إلى األسباب الكامنة وراء انتقاص تمويل 2008-2007األسعار في الفترة 

وقد حدت هذه االلتزامات والتغيرات بالصندوق إلى وضع جدول أعمال . الزراعة والتنمية الريفية

يير واإلصالح بغية بناء قاعدة تنظيمية تتسم بالفاعلية والكفاءة تمكّن الصندوق من تحقيق متماسك للتغ

ورغبة في االستفادة من وجهات نظر الخبراء بخصوص عملية التغيير، اضطلع . النتائج المتفق عليها

ز على الصندوق بعدد من االستعراضات الخارجية، منها ما تناول إدارة الموارد البشرية مع التركي

التعويض، والعمليات المالية في إطار سياسة االستثمار في الصندوق، ومنذ عهد قريب استعراض تناول 

واستناداً إلى عمليات التحليل هذه، وإزاء هدف إجمالي هو . خدمات المعلومات والتكنولوجيا في الصندوق

أصحاب من صر المنتجين تعزيز قدرة الصندوق على المضي قدماً بوصفه الهيئة الدولية التي تنا

المدرجة في  (واإلصالحالحيازات الصغيرة في البلدان النامية، فإن مبادرات جدول أعمال التغيير 
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عمليات صنع القرار؛ وتبسيط  تعزيز قدرة اإلدارة )1(: متآزرةركائز منظمة ضمن خمس ) 1 الشكل

 تعزيز الخدمات المالية؛ )3(سابع؛ تعميق إصالحات الموارد البشرية التي بدأت في ظل التجديد ال  )2(

مع الموارد لمواءمة تخطيط الموارد / األخذ بأدوات جديدة لتخصيص)5(زيادة الشفافية والمساءلة؛   )4(

 .تيجيةسترااألهداف والنتائج اال

  1الشكل 

  التغيير واإلصالحركائز جدول أعمال 

  

 2013-2011تيجية القطرية، ستراال نواتج برامج الفرص ا– رابعاً

عمل الصندوق من خالل برامج الفرص ) انظر الذيل(يصف اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل  -20

 وممارسات وابتكارات إدارة ، وبرامج المنح العالمية واإلقليمية، والمشروعات،تيجية القطريةسترااال

والبرامج القطرية والمشروعات والمنح . يفية وحوار السياسات بشأن الزراعة والتنمية الر،المعارف

اإلقليمية هي األدوات األولية التي يقدم بها الصندوق النتائج اإلنمائية على المستوى المحلي، إذ إنها 

 وأصحاب ، والرعاة، وصيادي األسماك،تتعامل مباشرة مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

 إلى جانب الموظفين في – وال سيما النساء – فقراءلريفيين الالسكان االصغيرة والمبادرات الفردية 

 . والحكومة، والصناعات الزراعية،مشروعات األعمال الريفية

 المواردمواءمة 
  النتائجمع 

 5الركيزة 

زيادة الشفافية 
  والمساءلة

 4يزة الرك

تعزيز الخدمات 
  المالية

 3الركيزة 

تعميق إصالحات 
إدارة الموارد 

  البشرية
 2الركيزة 

تعزيز القدرة 
  التنظيمية

 1الركيزة 

جدول أعمال
التغيير 
واإلصالح
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 ،أي نتائج البرامج والمشروعات(ولبلوغ الهدف األسمى للصندوق ال بد من تضمين المخرجات  -21

تيجية ستراأي برامج الفرص اال (والمدخالت) والتغييرات في السياسات على المستويين الوطني والدولي

 ومنتجات المعارف ، والحضور القطري، واإلشراف المباشر ودعم التنفيذ، والمشروعات،القطرية

والفرص السانحة في قطاع )  وحوار السياسات والمنح المقدمة إلى المبادرات العالمية واإلقليمية،المنظمة

اإلطار مسودة وفي ظل . يها إمدادات األغذيةالزراعة والتحديات الطويلة األجل التي تنطوي عل

 – ضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية )1(: تيجي، سوف تسعى العمليات إلى تحقيق ما يليسترااال

؛ والتخفيف من آثاره التكيف مع تغير المناخ )2( والتنوع الحيوي؛ ، والطاقة، والمياهي،ضااألر

 الخدمات المالية األوسع واألشمل؛ )4( الفعالة؛ اإلنتاجتحسين التكنولوجيات الزراعية وخدمات   )3(

 في سالسل القيمة من خالل المدخالت الزراعية وأسواق المنتجات الزراعية المنافسة؛ االندماج  )5(

 التعليم والتدريب التقنيان )7(تنمية مشروعات األعمال الريفية وفرص العمالة خارج المزرعة؛   )6(

لية افقراء من خالل منظمات المنتجين الريفيين التي تتسم بالفعلسكان الريفيين الا تمكين )8(والمهنيان؛ 

 .والكفاءة

تيجية والقطرية من خالل برامج ومشروعات القروض والمنح التي ستراويحقق الصندوق أهدافه اال -22

ف المتوخى تيجية القطرية إلى الهدستراويستند العدد المتوقع من برامج الفرص اال.  بلدا90ًيقدمها في 

وقد تم . تيجيات قطرية فاعلة في كل البلدان التي يكون فيها للصندوق برنامج رئيسياسترامن وضع 

 2011 في عام 13، ومن المزمع تنفيذ 2010تيجية القطرية في عام ستراتنفيذ ستة من برامج الفرص اال

 2.لخطة متوسطة األجل برنامجاً في فترة ا31، أي ما مجموعه 2013 في عام 6 و2012 في عام 12و

وتخصص موارد الصندوق للقروض والمنح القطرية باستخدام نظام تخصيص الموارد على أساس  -23

 البلد وأدائه، إذ يخصص المزيد من الموارد بتزايد عدد اتاحتياج إلى متغيرات تعكس استنادااألداء، 

 الريفية وحافظة اتء بشأن السياسوبتحسين األدا) ياجاالحت(السكان الريفيين وبتناقص متوسط دخل الفرد 

ويشتمل نهج التخصيص هذا على بند خاص يتناول أداء القطاع الريفي، الذي ). األداء(المشروعات 

. يرجح كثيراً في التقييم اإلجمالي لسياسات ومؤسسات البلد المعني، وهو األساس في حوار السياسات

 من حداثته وجدواه ومن أنه يأخذ في االعتبار ويستعرض الصندوق نظام التخصيص بشكل مستمر للتأكد

الممارسات المتطورة في المؤسسات المالية الدولية األخرى، مثل القضايا المتصلة بالدول الهشة 

 .والتغيرات في سياسات المنح

                                                      
الحتواء التكاليف، ال يقوم الصندوق بإعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية للبلدان التي فيها عملية جديدة واحدة فقط؛ وفي هذه األحوال يرد وصف أهداف   2

 .الصندوق في وثائق المشروع
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قروض الصندوق والمنح في إطار القدرة على تحمل الديون والمنح األخرى ومجموع التمويل المشترك 

  ) تنبؤات2013 تقديرات، 2012 توقعات، 2011 أرقام فعلية، 2010- 2005(
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القروض والمنح في إطار القدرة على تحمل الديون والمنح األخرى   تفيدة ) مجموع التمويل المشترك   (بحسب الجهة المانحة والحكومة والجهة المس

  

  

  2013-2011 نواتج المشروعات، – خامساً

توفر مشروعات وبرامج الصندوق الدعم للتنمية الزراعية؛ وخدمات التمويل الريفي؛ والبنية األساسية  -24

القدرات والمؤسسات؛ ومرافق التخزين وتجهيز األغذية الريفية؛ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية؛ وبناء 

 الصغيرة والمشاريع والتدريب؛ وإدارة الموارد الطبيعية؛ وتنمية واإلرشادوتسويقها؛ والبحوث الزراعية 

 الحلول االبتكارية من أجل التنمية الريفية المستدامة إيجادويعزز الصندوق المشاركة في . والمتوسطة

وتستجيب هذه الحلول للتحديات الجديدة في سياق البرامج . الرائدة الناجحةيات العملوتوسيع نطاق 

اإلنمائية الريفية في البلدان، وتسعى إلى عقد شراكات موسعة مع مصادر التمويل األخرى، بما فيها 

وعالوة على ذلك، يعمد الصندوق إلى .  والجهات المانحة غير الحكومية، والقطاع الخاص،الحكومات

ة هذا التوسع بمزيد من الكفاءة، أي أن برامج القروض والمنح تتوسع بوتيرة أسرع من مجموع إدار

 .تكاليف الصندوق اإلدارية

وفي إطار التجديد الثامن للفترة . ويتم تمويل الصندوق بتجديد موارده األساسية كل ثالث سنوات -25

 المائة مما كان عليه في السنوات  في52، سوف ينفد برنامجاً للقروض والمنح أكبر بنسبة 2010-2012

 دوالر  مليار4.5من موارده الخاصة به وأمريكي  مليارات دوالر 3الثالث السابقة، بمجموع يبلغ 
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 من 3 أمريكي مليون دوالر855، تمت الموافقة على 2010وفي عام . في إطار التمويل المشتركأمريكي 

الخطة متوسطة األجل (المتوخاة في ذلك العام يكي أمر مليون دوالر 819القروض والمنح بالمقارنة مع 

ومن شأن ذلك أن يدعم حافظة جارية شملت أكثر من . ، أي بما يتجاوز الهدف المنشود)2010-2012

 .في إطار التمويل المشتركأمريكي  مليار دوالر 1.6 واستقطبت 4 منحة300 مشروعاً وحوالي 250

 مليار دوالر أمريكي 1.3د قروض ومنح يبلغ مجموعها نحو ، يقوم الصندوق بإعدا2011وبالنسبة لعام  -26

من أمريكي ، منها قرابة مليار دوالر ) أمريكي مليون دوالر65بحوالي عادي بما في ذلك برنامج منح (

، 2012وفي عام . 2012المزمع تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة، ويقدم ما تبقى للموافقة في عام 

 بينما من المنتظر أن يصل البرنامج – مليون دوالر أمريكي 792 اإلعداد حوالي يبلغ البرنامج قيد

في شكل أمريكي  مليون دوالر 78، بما في ذلك  أمريكي مليار دوالر1.2المزمع تقديمه للموافقة حوالي 

ج وأخيراً، ورهناً بنجاح ناتج التجديد التاسع لموارد الصندوق، من المزمع إعداد برنام. عاديةمنح 

، ويقدر البرنامج الذي  أمريكي مليار دوالر1.3 يقدر مجموعه بمبلغ 2013قروض ومنح في عام 

ويرد . عاديةفي شكل منح أمريكي  مليون دوالر 91، منها  أمريكي مليار دوالر1.4سيوافق عليه بمبلغ 

مل الديون في الصندوق والمنح في إطار القدرة على تحقروض  التوزيع المرتقب لبرنامج 2في الشكل 

 .تيجية للصندوقسترا عبر األهداف اال2011عام 

وهي تشمل المنح . ويعد الصندوق سنوياً من المشروعات الممولة بالقروض والمنح أكثر مما يوافق عليه -27

التي تمول مشروعات االستثمار القطرية بموجب مبادرة ديون البلدان (في إطار القدرة على تحمل الديون 

مشروعات التمويل غير المؤهلة للتمويل في (وبرنامج المنح العادية في الصندوق ) ة بالديونالفقيرة المثقل

وتخصص المنح العادية بالدرجة األولى للبرامج العالمية واإلقليمية، ). إطار القدرة على تحمل الديون

 .التي تشمل أكثر من بلد، ولكنها تشمل أيضاً المنح الصغيرة

لخطة متوسطة األجل المرونة على مر السنين، مما يمكن الصندوق من تدارك ويضمن الطابع المتجدد ل -28

ومن جهة أخرى، يمكن . أي تقصير في برنامج العمل من جراء أي تغيرات في الظروف القطرية

وتسمح الخطة . االستعجال ببعض المشروعات، عندما تتغير أولويات الحكومة لصالح التنمية الريفية مثالً

الثالثية السنوات بالتحرك والمرونة ما بين الخطط السنوية وتمكّن الصندوق من متوسطة األجل 

فقراء بكامل قدرته في أي سنة من السنين، بينما يمكّن إطار السكان الريفيين الاالستمرار في مساندة 

 .التخطيط من قياس األثر المحتمل من تسريع مقابل في عمليات الصرف وفي توليد النواتج اإلنمائية

                                                      
 .دوالر أمريكيمليون  9.2 بما في ذلك المنح التكميلية السويدية بمبلغ  3
 البلدان الفقيرة ديونلمنح في إطار القدرة على تحمل الديون، التي تمول مشروعات االستثمار القطرية بموجب مبادرة وهي تشمل ا  4

. المؤهلة للتمويل في إطار القدرة على تحمل الديون الذي يمول المشروعات غير  في الصندوقالعاديةالمثقلة بالديون، وبرنامج المنح 
 . األولى للبرامج العالمية واإلقليمية، التي تشمل أآثر من بلد، ولكنها تشمل أيضًا المنح الصغيرة بالدرجةالعاديةوتخصص المنح 
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  2الشكل 

تيجية ستراالتوزيع المخطط له للقروض والمنح في إطار القدرة على تحمل الديون، بحسب األهداف اال

  )2011آذار /حتى مارس(للصندوق 

18%

21%

19%

19%

16%

7%
الموارد الطبيعية   – األراضي والمياه 

التكنولوجيات الزراعية وخدمات  
اإلنتاج الفعالة 
الخدمات المالية 

األسواق التنافسية للمدخالت والمنتجات  
الزراعية    
فرص العمل خارج المزرعة وتطوير    
المشروعات الريفية 
العمليات السياساتية والبرامجية المحلية   
والوطنية 

  

 للقروض والمنح في إطار القدرة على 2013-2011وتشمل التوقعات الراهنة في برنامج العمل للفترة  -29

 في المائة من هذه 60وينتمي .  بلداً في مختلف األقاليم94ن والمنح القطرية تدخالت في تحمل الديو

البلدان إلى فئة البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من عجز في األغذية بحسب قائمة منظمة األغذية 

ندوق إيالء ويواصل الص.  في المائة منها إلى فئة أقل البلدان نموا40ً وينتمي 2011والزراعة لعام 

ويتوقع الصندوق أن يمتثل اللتزامه في إطار . اهتمام خاص الحتياجات البلدان األفريقية جنوب الصحراء

 في المائة من التمويل للبلدان األفريقية جنوب الصحراء، وتؤكد 50 و40التجديد الثامن بتوفير ما بين 

وإضافة إلى الجهات .  على ما يرام أن عمليات التنفيذ تسير2013-2011التوقعات الراهنة للفترة 

ض البلدان في منطقة المحيط  حالياً لتدخالت في بعية، تخطط شعبة آسيا والمحيط الهادالمقترضة التقليدي

وتخطط شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا لعملية تدخل ). تونغاس وساموا وكيريبامثل  (يالهاد

ومن المخطط أيضاً . 2011شباط / في الصندوق في فبرايرجديدة في أوزبكستان التي أصبحت عضواً

وتفكر شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي بإجراء تدخالت . اإلقليمتدخالت في بعض الدول الهشة في القيام ب

كما تتوقع أيضاً . نيكاراغواو في بلدان منخفضة الدخل تعاني من عجز غذائي، مثل هايتي وهندوراس

للتمويل المشترك ألغراض اإلسباني حساب أمانة المرفق  بتعبئة التمويل المشترك من تعزيز أثر عملياتها

 .العادية/من أجل الجهات المقترضة الوسيطةاألمن الغذائي 
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 3الشكل 
التوزيع الجغرافي للقروض والمنح في إطار القدرة على تحمل الديون والمنح القطرية، بحسب اإلقليم 

  بماليين الدوالرات األمريكية) 2011شباط / فبراير23توقعات برنامج العمل حتى (

32%

21%
22%

12%

13%

آسيا والمحيط الهادئ  

أفريقيا الغربية والوسطى 

أفريقيا الشرقية والجنوبية 

أمريكا الالتينية والكاريبي  

الشرق األدنى وشمال أفريقيا  

  
  .أصبحت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا اآلن شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا: الحظةم

  2013-2011 نواتج برنامج المنح، – سادساً

 مليون 65امج منح الصندوق الذي ستبلغ قيمته يحدد اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل أهداف برن -30

في أمريكي  مليون دوالر 91 و2012في عام أمريكي  مليون دوالر 75 و2011دوالر أمريكي في عام 

تيجية كبيرة على استخدام المنح التي يقدمها، ساعياً إلى تعزيز استراويعلق الصندوق أهمية . 2013عام 

رنامج اإلقراض على نحو أكثر منهجية لتوسيع نطاق االبتكارات روابط التآزر مع القروض باستخدام ب

 ).3انظر الشكل (الممولة بالمنح والمبادرة في استخدام المنح كأداة لالبتكار والتعلم 

. لتمويل المنحالمعدلة  على سياسة الصندوق 2009كانون األول /وقد وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر -31

،  من أجل تعظيم كفاءتها وفعاليتهاأهمية تحسين تخطيط وإدارة حافظة المنحعلى المعدلة وتؤكد السياسة 

نظراً لضآلتها بالنسبة إلى مجموع برنامج العمل السنوي؛ وتلزم الصندوق أيضاً بوضع إجراءات جديدة 

، التي وافقت عليها إدارة الصندوق في مطلع عام المعدلةوترمي اإلجراءات . للمشروعات الممولة بالمنح

، وعلى وجه التحديد للحرص على أن حافظة المنح المعدلة، إلى توفير إطار لتنفيذ عمليات السياسة 2011

تيجية؛ استرا تشتمل على عدد أقل من المنح األكبر واألكثر انتقائية أن تكون أكثر )1(: تحقق ما يلي

عم األولويات المؤسسية،  أن تد)3(وأن تكون متسقة مع أحكامها؛ المعدلة أن تعكس أهداف السياسة   )2(

 أن تكون موجهة )5( أن تخضع إلشراف أفضل؛ )4(كما أعرب عنها من خالل نتائج اإلدارة المؤسسية؛ 

 .المعارفوإدارة  أن توفر قاعدة أقوى للتعلم )6(أكثر نحو النتائج؛ 
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: لتالية، فإن محور تركيز برنامج المنح هو تحقيق المخرجات االمعدلةوكما جاء في سياسة المنح  -32

التي يستهدفها المجموعة تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير التكنولوجيات والنُهج االبتكارية لمساندة   )1(

وحوار السياسات بشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة واستقطاب التأييد  النهوض بالتوعية )2(الصندوق؛ 

 المؤسسات الشريكة على تقديم طائفة من  تعزيز قدرة)3(فقراء وبالنيابة عنهم؛ لسكان الريفيين الل

 استخالص الدروس والنهوض بإدارة المعارف وتعميم )4(؛ فقراءالسكان الريفيين الالخدمات لمساندة 

. بين أصحاب المصلحة داخل األقاليم وفيما بينهاالريفي المعلومات عن القضايا المتصلة بالحد من الفقر 

 .تحقيق واحد أو أكثر من هذه النواتجالمنح منسقة صراحة لمبادرات وجميع 

وبينما تعتبر شعبة السياسات والمشورة التقنية في مقدمة الجهات الراعية للمنح العالمية، فإن المنح  -33

 المنح انتقاءوسوف تزيد العملية التنافسية من أجل . جميع الشُعب اإلقليمية في الصندوقتقترحها اإلقليمية 

جيات المنح على مستوى الشعبة وعلى جودة كل من المقترحات في حد تياستراللتمويل التركيز على 

 .ذاته

ويواصل الصندوق، من خالل برنامج المنح، العمل مع نظام الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  -34

 مركزاً للبحوث 15 رابطة من أعضاء القطاعين العام والخاص تدعم شبكة من والمعدل حديثاً، وهالدولية 

في نظام البحوث الزراعية على مستوى العالم، بما في والتنمية  الدولية وشركائها في البحوث الزراعية

وهكذا فإن نظام الجماعة . ذلك نظم البحوث الزراعية الوطنية والمجتمع المدني ومنظمات المزارعين

ق في البحوث تيجية من شركاء الصندواسترااالستشارية للبحوث الزراعية الدولية هو عبارة عن توليفة 

 في المائة من متطلبات األغذية والبروتينات 75، إذ إنه يتعامل مع المحاصيل والسلع التي توفر والتنمية

ومراكز الجماعة االستشارية هي من الجهات الهامة المستفيدة من المنح التي يقدمها . في العالم النامي

لبرامج االبتكارية، تدعم المنح التي يقدمها ومن خالل تبادل المعلومات وتقييم السياسات وا. الصندوق

الصندوق إلى مختلف مراكز الجماعة االستشارية وشركائها الجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى 

األصول اإلنتاجية واألسواق الجديدة من أجل السلع عالية القيمة، وعلى وجه الخصوص من خالل تجربة 

 . باألسواقالمزارعينلربط واختبار أساليب جديدة 

وفيما عدا مراكز الجماعة االستشارية، يقدم الصندوق الدعم بالمنح إلى منظمات المزارعين والشعوب  -35

األصلية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة، ومعاهد 

منظمات اإلقليمية والقطاع الخاص أيضاً وسوف تتلقى ال. البحوث والمؤسسات التعليمية في البلدان النامية

التي (ومقر عدد كبير من هذه المنظمات في البلدان األفريقية جنوب الصحراء . بعض المنح من الصندوق

وتدعم المنح التي يقدمها الصندوق إلى ).  في المائة من مجموع برامج المنح العالمية واإلقليمية42ينوبها 

 ،وهي تشمل التمويل الريفي. ناء القدرات بشأن طائفة واسعة من القضاياهؤالء الشركاء بحوث التكيف وب

 وسالسل ،بين الجنسينقضايا التمايز  وتعميم ،المتكاملة لآلفاتوالمكافحة  ،والتكيف مع تغير المناخ

السكان  والمحاصيل الهامة بالنسبة إلى األمن الغذائي وفرص كسب الدخل لدى ، وزراعة األحراج،القيمة

 .فقراءفيين الالري



  EB 2011/102/R.32  

16 

 4 الشكل
  اإلقليم بحسب ،2011 عام في اإلقليمية/العالمية للمنح الجغرافي التوزيع

21%

21%

21%

13%

14%

10%
آسيا والمحيط الهادئ
أفريقيا الغربية والوسطى
أفريقيا الشرقية والجنوبية
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األدنى وشمال أفريقيا
العالم

  
  .أصبحت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا اآلن شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا: مالحظة

 2013-2011 نواتج تنفيذ المشروعات، – سابعاً

خطة متوسطة األجل، ستخضع جميع المشروعات التي يمولها حسبما جاء في اإلطار المنطقي لل -36

، باستثناء المشروعات التي تشارك في اإلشراف عليها جهة 2012الصندوق إلشرافه المباشر بحلول عام 

ويركز الصندوق على تحسين قدرته على توفير درجة عالية من الجودة في . مؤهلة مشاركة في التمويل

. ها وإدارتها، وذلك لإلسراع في تحقيق األثر المتوخى من المشروعاتاإلشراف على القروض وتنفيذ

ويستدعي ذلك تقليص الفترة ما بين الموافقة على المشروع وصرف الدفعة األولى، وكذلك فترات 

وسوف يستدعي األمر أيضاً بذل جهود إشرافية خاصة عندما تكون فترات التأخير في . الصرف إجماالً

ولذا ستكون جهود . لة جداً وعندما تكون مشكالت تنفيذ المشروعات عسيرةإطالق المشروعات طوي

وسوف يتحقق ذلك إلى حد . اإلشراف مكيفة على نحو متزايد مع ظروف البلد المعني وحالة كل مشروع

بعيد بفضل زيادة تواتر وجودة اإلشراف من خالل توسيع القدرة اإلشرافية لدى المكاتب القطرية 

 .للصندوق

، عندما بدأ الصندوق يأخذ بزمام اإلشراف على المشروعات من المؤسسات المتعاونة، 2008ام ومنذ ع -37

عمد الصندوق أيضاً إلى تفويض هذه المسؤولية إلى الشُعب اإلقليمية، التي لديها جميعاً اآلن القدرة على 

ارة ائتمانية جديد ، بدأ الصندوق في تنفيذ نموذج إد2010وفي عام . إدارة المشروعات واإلشراف عليها

للمشروعات يقضي بفصل المسؤوليات ويعزز القدرة على معالجة االحتياجات المتطورة واإلدارة المالية 

وبموجب ترتيب إبالغ يقوم على أساس مصفوفة تكون فيه الشُعب اإلقليمية في دائرة إدارة . للحافظة
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خدمات المالية مسؤولية سالمة التدفقات البرامج مسؤولة عن تنفيذ البرنامج، تتولى شعبة المراقب وال

ومن شأن ذلك أن يراعي . المالية الخارجة، بما فيها التدفقات الموجهة نحو أنشطة القروض والمنح

وقد صاحب ذلك تغيير في . الضوابط المطلوبة على التدفقات المالية الرئيسية الخارجة من الصندوق

لمخاطر، األمر الذي يمكّن من تطبيق مستويات متمايزة عملية الصرف نحو نهج يقوم على أساس تقييم ا

من الضوابط على المعامالت تبعاً للمخاطر المقدرة للعوامل ذات الصلة، من قبيل المقدرة على اإلدارة 

المالية للمشروع ونوع الصرف ومقداره ونتائج المراجعة حديثة العهد واألثر المترتب على األخطاء، 

ذج الجديد وأنشطة تقييم المخاطر في نشاط الصندوق المتطور في تقييم النظم ويسهم النمو. وغير ذلك

كأساس لوضع ترتيبات لتنفيذ المشروعات تتسم ) التوريد واإلدارة المالية ومراجعة الحسابات(القطرية 

 .بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية

امج القطرية طوال فترة الخطة ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تحقيق نواتج أفضل في عمليات البر -38

وسيكون في مقدور الصندوق تطبيق نهج استباقي لحل المشكالت في  .2013- 2011متوسطة األجل 

وسوف .  نحو قدر أكبر من اإلشراف المتواصل من جانب مكاتبه القطريةواالنتقالاإلشراف المباشر 

المتولدة من خالل اإلشراف المباشر  وتعميم المعارف اكتسابتمكن تجربة اإلشراف الصندوق أيضاً من 

تيجيات القطرية الجديدة وتصميم المشروعات؛ وتوفير المعلومات الالزمة لمساهمة سترامن أجل صقل اال

الصندوق في حوار السياسات الوطني؛ ومساعدة الصندوق على بناء رصيد من الممارسات التشغيلية 

، سوف يطور 2011وفي عام . تسم بالفعالية والكفاءةالجيدة التي تسهم في تنفيذ المشروعات على نحو ي

الصندوق قدرته على تقييم النظم القطرية، وذلك بمشاركة من جانب الشُعب اإلقليمية وشعبة المراقب 

 .والخدمات المالية

 2013-2011 نواتج دعم تصميم المشروعات وتنفيذها، – ثامناً

 مشروعاً في السنة، ما 40 مشروعات الصندوق في أثناء فترة الخطة متوسطة األجل، سيكون متوسط -39

 2010-2009 مشروعاً في الفترة 33يمثل زيادة في الطلب على خدماته إذ أنه وافق، في المتوسط، على 

ولسوف يضطلع بهذا الدور الموسع باستعراض عمليات أعماله لجعلها . المنح التكميلية/وشتى القروض

ومن ثم فإن تحقيق . لبرمجة والسياسات واإلجراءات الوطنية مع ااندماجاأسرع وأكثر مرونة وأوثق 

ي والمؤسسي بما يعزز اتأهداف الصندوق يتوقف على عدد من التغييرات واإلصالحات في إطاره السياس

 .تيجي وأدوات السياسات التي يضعهاسترادوره في التوجيه اال

 2011دوق سوف يعزز في عام وحسبما جاء في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، فإن الصن -40

تيجية القطرية، مع توجيه العناية بصفة خاصة إلى تحقيق االنسجام ستراتصميم وإدارة برامج الفرص اال

وقد نقح . اإلنمائيين القطرية والمحلية واألولويات الحكومية والتنسيق مع الشركاء االحتياجاتمع 

تيجية القطرية، حيث عدل آلية ضمان الجودة ستراالصندوق فعالً المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص اال

وعالوة على ذلك، سوف تتطلب عمليات . لهذه البرامج لضمان تركيز أشد على جدواها" عند الدخول"

استعراض تنفيذ البرامج القطرية سنوياً المزيد من مشاركة الحكومات وأهم الشركاء على المستوى 

 .القطري
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 أيضاً أهدافاً لعمليات التصميم االبتكارية للمشروعات، بما في ذلك وقد حددت الخطة متوسطة األجل -41

وسوف . تحديث تصميم المشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز جودتها بغية استعجال تنفيذ هذه العمليات

يشمل ذلك وضع أنساق متمايزة لعمليات التصميم واإلبالغ عن التقييم، وإعداد ملفات مشروعات وتقارير 

أوثق صلة؛ وتنفيذ عمليات تصميم مستمر تنطلق من المكاتب القطرية؛ وتوسيع نطاق مشروعات تنفيذ 

لتمويل أعمال تصميم حسابات أمانة الصندوق الرائدة والناجحة من خالل التمويل المشترك؛ واستحداث 

ة إلى وسوف ترمي عمليات األعمال المنقح. المشروعات المفصلة بغية تسريع أنشطة إطالق المشروعات

تسريع هذه األنشطة وزيادتها مرونة واندماجاً في البرمجة الوطنية، مع زيادة التأكيد على القدرة 

 .االستيعابية وتسريع وتيرة عمليات الصرف

وعلى الصعيد المؤسسي، يسعى الصندوق في فترة الخطة متوسطة األجل إلى تحسين البرامج القطرية  -42

 :ءات التاليةواستدامة المشروعات من خالل اإلجرا

 سوف يستثمر الصندوق في القدرات الوطنية من أجل التصميم والتنفيذ وسوف :الملكية القطرية )1(

يوافق على المبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد التي تبين استخدام النظم الوطنية والبعثات 

  .المشتركة مع الوكاالت الشريكة والنظراء الحكوميين

 سوف يشجع الصندوق تقاسم الخبرات والتكنولوجيات الناجحة بين :الشراكات بين بلدان الجنوب )2(

 بدور محوري في عملية 5تيجية وإدارة المعرفة،ستراالبلدان واألقاليم، على أن يضطلع مكتب اال

ويعكف الصندوق على إعداد ورقة مواضيعية تتناول تعميم التعاون بين بلدان الجنوب . التنسيق

تشرين األول /التجديد التاسع لموارد الصندوق في أكتوبرباصة من أجل دورة للمشاورات الخ

2011.  

 سوف يعمل الصندوق على ربط المزارعين من أصحاب الحيازات :إشراك القطاع الخاص )3(

الصغيرة بأسواق المدخالت الزراعية والتجهيز والتسويق والخدمات المالية من خالل عقد 

ليتمكن من توسيع نطاق ) 2009( بشأن تمويل المنح فعالً سياستهعدل وقد . شراكات أكثر فعالية

 2011أيار /وسوف يقدم إلى المجلس التنفيذي في مايو. توفير المنح لكيانات في القطاع الخاص

  .تيجية التنمية والشراكة مع القطاع الخاصستراتقييم مؤسسي ال

ي ولعمليات  يزيد الصندوق من مدى استجابته للطلب على المستوى القطر:الحضور القطري )4(

ويتم ذلك من .  والبرمجة ومشاركته مع الجهات الفاعلة على المستوى القطرياتالسياسوضع 

، ومن المزمع إنشاء 2010 منها بحلول نهاية عام 30خالل المكاتب القطرية، التي أنشئ 

وسوف ). انظر الخارطة (2013مكاتب إضافية من المرتقب الموافقة عليها بحلول عام   10

 ،هذه المكاتب منظمات دولية أخرى، وفي مقدمتها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتستضيف 

 وبرنامج األغذية العالمي، وستكون غالبية الموظفين ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 منهم 12(فيها من الخبراء المعينين محلياً وفي بعض الحاالت مديرو البرامج القطرية المنتدبون 

وسوف تنهض مكاتب الصندوق القطرية بدور حرج في تحقيق المزيد من ). 2011 في عام

الكفاءة في عمليات التنمية، بما يخلق عالقات تآزر بين أنشطة اإلشراف، ويضمن اتساق البرامج 

                                                      
 1 أعادت تسمية مكتب آبير استراتيجيي التنمية ليصبح مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة، وذلك اعتبارًا من 2010تشرين األول / أآتوبر18مذآرة الرئيس المؤرخة   5

 .2011الثاني آانون /يناير
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تيجية بشأن استراوسوف تقدم . والمشروعات مع األولويات الوطنية، وتحسين فعالية التنفيذ

 .2011أيار /لمجلس التنفيذي للصندوق في مايوالحضور القطري إلى ا
  المكاتب القطرية للصندوق

  
 

 سوف يعمد الصندوق، في إطار تنفيذ :تعميم إدارة البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ )5(

وسياسته الجديدة إلدارة البيئة والموارد الطبيعية المزمع ) 2010(تيجيته بشأن تغير المناخ استرا

وإلى تعميم " ذكية مناخياً"، إلى جعل برامجه ومشروعاته 2011أيار /المجلس في مايوتقديمها إلى 

  .شواغل تغير المناخ بصورة منهجية

 سوف يزيد الصندوق من فرص توسيع النطاق بتفحص السياقات المؤسسية :توسيع النطاق )6(

 النطاق؛ والتنظيمية والسياساتية من أجل استحداث حوافز وشروط تساعد على فعالية توسيع

وترويج الشراكات القادرة على توسيع نطاق المشروعات الرائدة عالية الجودة؛ وتقييم توسيع 

 مع مراعاة – فقراءالسكان الريفيين النطاق المشروعات التجريبية لحفز تأثير أعظم لصالح 

تقييم  وتوسيع النطاق من جانب مكتب اللالبتكارالتوصيات المنبثقة عن االستعراض حديث العهد 

)2010.(  

تيجي للصندوق أن يضع المرأة سترا اإلطار االسودةمن شأن م :بين الجنسينالتمايز تعميم  )7(

وفي ضوء التحليل الذي أعده مكتب . الريفية في مقدمة عملياته بما لها من دور حاسم في التنمية

أن تقوم بين الجنسين، سوف يضع الصندوق سياسة شاملة في هذا الشالتمايز التقييم بخصوص 

  .2011كانون األول /على أساس األدلة وذلك ليوافق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر

الشعوب األصلية االنخراط مع  سوف يستمر الصندوق، بموجب سياسته بشأن :الشعوب األصلية )8(

 في المائة من برامج القروض والمنح في النهوض بالشعوب 20، باستثمار حوالي )2009(

ير التوجيه بشأن الممارسات الجيدة في هذه التنمية؛ وتوثيق خبراته بغية مواصلة األصلية؛ وتوف

  مكاتب قطرية يقودها موظفون وظفوا محليا

جرى  برامج قطرية يرومكاتب قطرية يقودها مد
 .2009في ابهم انتد

  جمهورية الكونغو الديمقراطية - .مكاتب قطرية تغطي أكثر من بلد واحد
 غامبيا/السنغال -
 منغوليا/الصين -
 دولة بوليفيا متعددة القوميات/بيرو -
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 بالشراكة مع كبريات المنظمات الدولية؛ والمشاركة اتالمستنير وحوار السياساستقطاب التأييد 

  .الشعوب األصلية المتزايد النشاطدة مساعفي إدارة مرفق 

 –ت أوثق للنهوض بالتنمية الريفية المستدامة  سوف يعمد الصندوق إلى بناء شراكا:الشراكات )9(

بما في ذلك الشراكة مع منظمات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمنظمات الدولية التي 

وعلى المستوى الدولي، حظي الصندوق باالعتراف بين المؤسسات . تشملها ومحفل المزارعين

قدر كبير من المساعدة الزراعية في مناطق المالية الدولية بوصفه الوكالة المتخصصة في تطوير 

نائية، مع مشاركة قوية على مستوى المجتمع المحلي وشبكات التشاور، والمهارات والكفاءات 

وسوف يقدم الصندوق استعراضاً لشراكاته القائمة . التي تخلق روابط تآزر للصندوق مع شركائه

  .2011أيلول /إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر

   تحقيق وقياس نتائج البرامج والمشروعات – تاسعاً

تيجية القطرية والمشروعات، واستناداً إلى نظام ضمان سترافي أثناء تصميم وإعداد برامج الفرص اال -43

الجودة في الصندوق، يتم رصد المؤشرات الرئيسية لتقديم تقييم مبكر لجودة البرامج والمشروعات 

ار هذا النظام، يتولى خبراء مستقلون استعراض كل برنامج وكل وفي إط. لموافقة المجلس التنفيذي عليها

 .مشروع جديد بصورة مستقلة ويمنحونه درجة تقديرية

وفي إطار التنفيذ، تُرصد عمليات الصندوق إزاء منجزات مستهدفة بموجب إطار قياس النتائج الذي يربط  -44

رامج والمشروعات القطرية لدى وعالوة على ذلك، تقاس الب. تيجيةستراأداء الصندوق بأهدافه اال

نجاز المشروعات، بما يمكّن من استعراض فعال للنتائج المحرزة والدروس إإنجازها بواسطة تقارير 

 ).2الجدول (المستخلصة لالستفادة منها في تصميم البرامج والمشروعات في المستقبل 

ج، التي تقيس أهداف وتُعرض نتائج الخطة متوسطة األجل مقارنة باألهداف الواردة في إطار قياس النتائ -45

ه إجماالً، وكذلك أهداف نظام التخطيط المؤسسي وإدارة األداء، الذي يوفر بدوره منصة ءالصندوق وأدا

إلنمائية للصندوق وتُقيم في التقرير وتُدرج النتائج في تقرير الفعالية ا. لرصد األداء وإدارة الموارد يومياً

 .السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، الذي يعده مكتب التقييم

اتساق أهداف المشروع مع (ويتم رصد البرامج والمشروعات وتقييمها، في جملة أمور، من حيث الصلة  -46

تحويل (والكفاءة ) ت التقييممدى تحقيق أهداف المشروع وق(والفعالية ) فقراءالسكان الريفيين الأولويات 

 ي، واألثر على الفقر الريف، واالبتكار وتوسيع النطاق، واالستدامة،) إلى نتائجاقتصادياموارد البرنامج 

ويتم أيضاً تقييم أداء الصندوق بوصفه وكالة إقراض والحكومة . والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الصندوق في أثر حاسماً في تحسين المجاالت حقق في هذه وكان النجاح الذي ت. بوصفها جهة مقترضة

 .سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة وضمان جدوى الصندوق في إطار مؤسسات التنمية العالمية

 في المائة من 67أن ) 2005(ومن المنظور التاريخي، أظهر التقييم الخارجي المستقل للصندوق  -47

 في المائة 45من حيث الفعالية، وإلى حد ما أو أفضل مرضية المشروعات التي يدعمها الصندوق كانت 

 في المائة من حيث القدرة على 40 في المائة من حيث األثر على الفقر الريفي، و55من حيث الكفاءة، و

وقد كشف التقرير السنوي عن نتائج وأثر .  في المائة من حيث االبتكار وتوسيع النطاق55االستدامة، و
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وتشهد عمليات التقييم التي قام بها مكتب التقييم ما .  عن تحسينات في األداء2010لعام عمليات الصندوق 

إلى حد ما أو أفضل  في المائة من المشروعات كانت مرضية 77 اآلن على أن 2009 و2007بين عامي 

رة على  في المائة من حيث القد65 في المائة من حيث األثر على الفقر الريفي، و86من حيث الفعالية، و

 2005ولئن كانت هنالك تحسينات منذ عام .  في المائة من حيث االبتكار وتوسيع النطاق95االستدامة، و

إلى حد  على أنها مرضية 2009-2007 في المائة من المشروعات قيمت في الفترة 57(من حيث الكفاءة 

 .، هنالك مجال لمزيد من التحسين في معيار التقييم هذا)ما أو أفضل

 فتئت التقييمات تكشف عن أن أداء الوكالة المقرضة وأداء الجهة المقترضة مكونان حاسما األهمية وما -48

وفي هذا الصدد، يشير التقرير السنوي عن نتائج وأثر . في ضمان النجاح في الحد من الفقر الريفي

الحكومة لم أداء  في أداء الصندوق فإن 2005عمليات الصندوق إلى أنه بينما لوحظ تحسن ثابت منذ عام 

ومن ثم سوف يعير الصندوق المزيد من االهتمام إلى دعم الحكومات في . نيظهر الكثير من التحس

تحسين أدائها، بالمساهمة مثالً في بناء القدرات من أجل تنفيذ الخدمات على المستوى المحلي، وفي 

ها المؤسسية الخاصة بها إلجراء صوغ وتنفيذ سياسات إنمائية زراعية مناصرة للفقراء، وفي تعزيز قدرت

 .حوار سياسات فعال

.  للموارد التي وافق عليها المجلس لفترة التجديد الثامن2012ويرحب الصندوق باألهداف المرسومة لعام  -49

السكان وهذه األهداف طموحة جداً، ولكنها ترسم للصندوق مسار متابعة تقدم حقيقي في سبل معيشة 

يانات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أن األهداف المحددة وتظهر ب. فقراءالريفيين ال

توسيع النطاق قد تم تجاوزها فعالً، وأن الهدف المتوخى للتأثير على /واالبتكارللصلة  بالنسبة 2012لعام 

لمحددة ولسوف يستدعي األمر المزيد من الجهود لتحقيق األهداف ا. الفقر الريفي أصبح قريب المنال فعالً

 كجزء من عملية 2015وسوف تحدد األهداف لعام . للفعالية والقدرة على االستدامة، وخصوصاً الكفاءة

 .2013التجديد التاسع لموارد الصندوق، ولذلك لم تتحدد بعد بالنسبة لعام المشاورات الخاصة ب

، فإن أداء العمليات التي وأخيراً، ومن حيث المقارنة المرجعية، واعتماداً على البيانات المتاحة علناً -50

يدعمها الصندوق إما متكافئة مع أداء عمليات قطاع الزراعة في مصرف التنمية األفريقي وفي مصرف 

انظر التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق (التنمية اآلسيوي وفي البنك الدولي أو أفضل منه 

 ).في النسخة اإلنكليزية 45 الصفحة ،2010لعام 



  EB 2011/102/R.32  

22 

 2 لجدولا
 الدخول عند المشروعات أداء ومؤشرات أهداف

  النتائج قياس إطار مؤشرات

 المئوية النسبة
  في الفعلية

2009 

 المئوية النسبة
  في الفعلية

2010 

 المئوية النسبة
 في المستهدفة

2012  

    القطرية البرامج إدارة تحسين: النتائج قياس إطار مؤشرات
  الدخول عند أفضل أو 4 بدرجة القطرية البرامج نسبة

 :أجل من) المشروعات بيانات أو الجودة ضمان أساس على(
   

 100 100 96 )العمالء استقصاء (المعونة فعالية ببرنامج االلتزام
 65 55 55 )2009 أساس خط (المشترك الدولي التمويل حالياً تتلقى التي الجارية المشروعات نسبة

    )والمنح القروض (المشروعات تصميم ينتحس: النتائج قياس إطار مؤشرات
    :أجل من الدخول عند أفضل أو 4 بدرجة القطرية البرامج نسبة
 90 94 93 )الجودة ضمان نظام بيانات (الفعالية

  والمالية المادية األصول بواسطة (المستهدفة المجموعة على الريفي الفقر أثر
 )الجودة ضمان ظامن بيانات) (مثالً والتمكين الغذائي واألمن

91 87 90 

 90 90 81 )الجودة ضمان نظام بيانات(الفوائد  استدامة
 90 77 86 ) الجودة ضمان نظام بيانات (النطاق توسيع أو/و التعلم أو/و اإلبتكار
    التنفيذ ودعم اإلشراف تحسين: النتائج قياس إطار مؤشرات
 14 16.7 21.4 صرف عملية أول إلى عالمشرو على الموافقة من) بالشهور (المدة متوسط
  هامة تصحيحية إجراءات فيها اتخذت والتي مشاكل على تنطوي التي المشروعات نسبة

 )االستباقية مؤشر(
24 50 75 

  أفضل أو 4 درجة الصندوق أداء فيها أحرز التي المشروعات نسبة
 )2010) (التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق( 

64 71 75 

  الجارية الحافظة في مشاكل على تنطوي التي المشروعات نسبة
 )2010 الحافظة أداء تقرير(

19 18 15 

 20 22  )المشروعات حافظة إدارة نظام  (الجارية المشروعات في المدة تجاوز نسبة
  )المباشر لإلشراف الخاضعة المشروعات (السحب طلبات لتجهيز األيام عدد متوسط

 )2010 حزيران/يونيو 30 – 2009 تموز/يوليو ( )المشروعات ظةحاف إدارة نظام(
35 28 31.5 

    التشاور تقرير مؤشر
  المشترك التمويل مجموع إلى نسبة الصندوق تمويل – المشترك التمويل نسبة
 السواء على والمحلي الدولي

 أ 1.5 1.99 1.0

 الصندوق إدارة به تقوم المشروعات، حافظة إدارة نظام
 ير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، بيانات مكتب التقييم في الصندوقالتقر

  2012-2010 الثامن التجديد فترة في المشترك التمويل مجموع الهدف يعكس أ

  2013-2011 نواتج إدارة المعارف وحوار السياسات، – عاشراً

   إدارة المعارف– ألف

مشروعات وتنفيذها على الصندوق ثروة من الخبرة أسبغت خبرة ثالثة وثالثين عاماً في تصميم ال -51

اإلنمائية والدراية التقنية والمعارف والدروس المستخلصة بشأن ما يعود بالفائدة في مجال التنمية 

الزراعية والريفية، وهو مورد ال يقدر بثمن ينهل منه الصندوق في معرض تطوير المساعدة التي 

وال يقتصر تقاسم هذه . أصحاب الحيازات الصغيرةمن زارعين تنطوي على القيمة المضافة لصالح الم

المعارف على كونه أداة فعالة لتوسيع نطاق التجارب الناجحة فحسب وإنما يضع أيضاً على عاتق 
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ويعكف الصندوق على إرساء . الصندوق مسؤولية بناء وعي عالمي بالنواتج اإلنمائية وإمكاناتها

استقطاب بغية توجيه الوحدات الضالعة في طاب التأييد واالتصاالت استقتيجيات جديدة في مجال استرا

وحوار السياسات والتنسيق فيما بينها وبناء قدرتها على بلوغ األهداف التشغيلية وتحديد الفرص التأييد 

وثمة عنصر حيوي . التي تنطوي على إمكانات التأثير على السياسات على المستويين الوطني والعالمي

تنمية المعارف في الصندوق وهو برنامج المنح الذي يتوقع منه صراحة أن يوفر مطية من عناصر 

كما يتوقع من المشروعات الممولة بالمنح أن تشتمل على خطة للتعلم وإدارة المعارف وأن . أساسية للتعلم

 .تسخر منتوجات المعارف التي توضع في متناول الجميع

تيجية وإدارة المعرفة تقرير الفقر الريفي لعام ستراكتب اال، أصدر م2010كانون األول /وفي ديسمبر -52

شاملة متكاملة عن الفقر الريفي وعواقبه على المستوى العالمي نظرة ، وهو تقرير متميز يوفر 2011

وهو يتناول القضايا التي تؤثر على الفقر الريفي، ومنها تزايد تقلب أسعار . وإمكانات القضاء عليه

ن من تغير المناخ وآثاره، وطائفة من القيود على الموارد الطبيعية التي تزيد من تعقيد األغذية وعدم التيق

ويؤكد التقرير أن التغيرات العميقة في األسواق الزراعية . الجهود الرامية إلى الحد من الفقر الريفي

ي العالم أصحاب الحيازات الصغيرة فمن تؤدي إلى فرص جديدة مبشرة من شأنها أن تمكن المزارعين 

النامي أن تعزز بدرجة ملحوظة إنتاجيتهم لضمان سالمة األغذية لسكان العالم المتزايد عددهم في 

 .2050 مليارات نسمة بحلول عام 9المناطق الحضرية، والذي يقدر أن يصل إلى 

  التوسع إلى أقصى مدى في)1(: وسوف ينهض الصندوق، في أثناء فترة الخطة متوسطة األجل، بما يلي -53

استخدام المعلومات الميدانية وتجميع المعارف بشأن التطورات الجارية واالستفادة من زيادة تقاسم 

 من خالل عقد الحلقات العملية والتدريب اتورسم السياسالخبرات على مستوى الميدان والمشروعات 

رات، ونشر الخبرات والزيارات الميدانية والمشاركة فيما تعده الجهات المانحة األخرى من برامج ومنشو

 تعزيز أفرقة الممارسات والمواضيع، على غرار األفرقة )2(على موقع الصندوق على شبكة الويب؛ 

 وإدارة الثروة الحيوانية والموارد ، والتمويل الريفي،بين الجنسينالتمايز القائمة التي تهتم بقضايا 

اض مشروعات الصندوق الستقاء المعارف  التماس المشاركة من الجهات الخارجية الستعر)3(الطبيعية؛ 

 مواصلة تعميم منشورات ومواد )4(الخارجية، في إطار عملية تعزيز الجودة التي ينهض بها الصندوق؛ 

 توسيع نطاق االبتكارات الناجحة التي نجمت في إطار مشروعات االستثمار )5(الصندوق على الشركاء؛ 

الدخول في شراكة مع  )7(ادل المعارف بين بلدان الجنوب؛  تشجيع تب)6(والمشروعات الممولة بالمنح؛ 

 .مؤسسات أخرى في أنشطة إدارة المعارف

  حوار السياسات– باء

 في المائة من 10لما كانت غالبية البلدان التي تعاني من عجز صاف في األغذية تسهم بأقل من  -54

ي يضطلع بها الصندوق على مخصصاتها المالية في قطاع الزراعة، فإن أنشطة حوار السياسات الت

المستوى القطري عنصر حيوي في تطوير بيئة مواتية وتهيئة الشروط الضرورية لتوليد اآلثار المنشودة 

وإذ يوفر الصندوق خدمات حوار السياسات فإنه يركز على . من حيث األمن الغذائي والتنمية الريفية

 السياسات، ال سيما بخصوص القضايا التي لديه في رأب الثغرات الحرجة في حوارالنسبية مزايا ال
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تتناول االلتزام الفعال إزاء المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وهي ذات أهمية حاسمة في توفير 

 .استجابة شاملة ومستدامة للتحدي الذي يطرحه األمن الغذائي

إدارة تيجية وستراب االوسعياً إلى تطوير ريادة الصندوق في مجالي المعارف وحوار السياسات، فإن مكت -55

المعرفة يدفع ويرصد مشاركة الصندوق فيما يتعلق بالقضايا الناشئة في مجالي الزراعة القائمة على 

تيجية نحو حوار السياسات ستراالحيازات الصغيرة والحد من الفقر، كما يوجه مساهمة الصندوق اال

عة والتنمية الريفية في أساليب التمويل وإدارة المعارف والبرمجة، بما في ذلك النهوض بإدماج الزرا

المعرفة يعزز قدرة الصندوق التحليلية إدارة تيجية وستراوهكذا فإن مكتب اال. الناشئة في مجال المناخ

 .والريادية في الحوار العالمي بشأن التنمية الريفية والنهوض بأحوال أصحاب الحيازات الصغيرة

المعرفة بالبحوث والتحليل بشأن إدارة تيجية وسترامكتب االوفي فترة الخطة متوسطة األجل، يضطلع  -56

القضايا الرئيسية في مجال التنمية الزراعية والريفية للنهوض بقدرة الصندوق التحليلية على المشاركة 

ويشارك الصندوق، بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الثالث التي مقرها . الكاملة في نقاش السياسات العالمية

في دعم مداوالت مجموعة الدول العشرين بشأن اإلجراءات الرامية إلى معالجة أثر تداعيات في روما، 

 الغذائي ناألمجداول أعمال تقلب أسعار األغذية على فقراء الريف، حيث يترأس الصندوق مجالس 

االقتصادي العالمي، كما يشارك الصندوق في مجموعة شتى من المنتدى وتنمية التغذية في إطار 

نشورات البارزة التي تتناول القيود اإلنمائية في القطاع الريفي، وفي اآلونة األخيرة في منشور البنك الم

وعالوة على ذلك، وبالتعاون مع مكتب االتصال في . الدولي عن النمو والتنمية في أعقاب األزمات

درة الصندوق في سبيل المعرفة على تقييم تعزيز قإدارة تيجية وستراأمريكا الشمالية، يعكف مكتب اال

االلتزام بالسياسات الدولية، والذي سيقترح على أساسه عمليات وآليات مؤسسية للنهوض بفعالية 

 . الصندوق في هذا المجال

تيجية ستراالمعرفة ويسهم حيثما كان مالئماً في صوغ الخطط االإدارة تيجية وستراوسيقود مكتب اال -57

تيجي والخطة متوسطة األجل وغير ذلك من ستراطار االاإلمسودة الرئيسية لدى الصندوق، مثل 

السياسات على المستوى الكلي، بحيث تستند برامج الصندوق ومشروعاته إلى أحدث ما توصل إليه 

ومن خالل الشراكات المعززة والمشاركة في . التفكير في المجاالت التي تركز عليها جل االهتمام

ي، يرمي المكتب إلى الحرص على أن يواكب الصندوق التفكير مناقشات السياسات على المستوى العالم

الراهن بشأن الحد من الفقر الريفي والمساهمة بالتالي في العمليات الرئيسية مثل برامج الفرص 

 .تيجية القطرية وبرامج ومشروعات ضمان الجودة لدى الصندوقسترااال

رفة دوره القيادي في الوساطة المعرفية المعإدارة تيجية وسترا، سوف يطور مكتب اال2011وفي عام  -58

لضمان مواصلة إحاطة الصندوق علماً بالتطورات الهامة في الحوار العالمي بشأن التنمية الزراعية 

والريفية وألن يكون الصندوق بدوره في وضع يمكنه من أن يتقاسم مع العالم الخارجي ما يستخلص من 

لسوف يستدعي ذلك إنشاء وحدة إحصاءات صغيرة من و. دروس وتجارب مبنية على التحليل السليم

شخصين لتمكين الصندوق من إدارة البيانات بصورة منهجية ومتسقة ولمساعدة موظفي الصندوق على 

الوصول إلى البيانات الموثوقة من المصادر الداخلية والخارجية؛ والتدرج في إنشاء شعبة بحوث لدعم 

 ).6، الصفحة انظر الذيل(ق لذي يقوم به الصندوالعمل التحليلي ا
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ولسوف يعمل مكتب . للسياسة المؤسسية دور محوري في عمل الصندوقاستقطاب التأييد ودور  -59

استقطاب التأييد المعرفة من أجل الحرص على أن يكون لعمل الصندوق في مجال إدارة تيجية وسترااال

لى كل من المستوى العالمي  والموظفين اآلخرين عاالتصاالت من جانب اإلدارة العليا وشعبة –

.  أساس تحليلي سليم وأن يستند إلى أحدث ما توصل إليه التفكير في هذا الصدد–واإلقليمي والوطني 

، سيضطلع المكتب )6، الصفحة انظر الذيل( األجل وكما تحدد في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة

ي االقتصاد اإلقليميين، ويتزعم أنشطة بمسؤولية إصدار أبرز منشورات الصندوق، ويدعم أعمال أخصائي

 .واالبتكارالصندوق في مجال إدارة المعارف 

 2013-2011 نواتج االتصاالت، – حادي عشر

يدرك الصندوق أن من شأن أنشطة االتصاالت الخارجية والداخلية أن تعزز من قدرته على النهوض  -60

ومن شأن االتصاالت . قدر أكبر من الفعاليةبرسالته بقدر أكبر من النجاح وأن يحقق أهدافه التشغيلية ب

أن تزيد من فعالية الصندوق، وأن تؤكد صورة الصندوق كهيئة تتزعم حملة القضاء على الفقر " الذكية"

الريفي، وتعزز أثر الصندوق كداعية لزيادة االستثمار في التنمية الزراعية وشهرته كمنظمة تستهدف 

أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من المنتجين الزراعيين من ين النتائج تركز اهتمامها على المزارع

ومن شأن االتصاالت الشفافة للكشف عن إمكانات الصندوق في تنفيذ البرامج . من فقراء الريف

والمشروعات والنتائج التي تتولد من خالل برنامج العمل أن تبعث الثقة في أصحاب المصلحة لدى 

ن الذين يستهدفهم، وأن تزيد من فرصه في النجاح في تجديد الموارد الصندوق، بمن فيهم المستفيدي

 يسعى إلى ضمان أن تكون جهود الصندوق في –ونهج الصندوق نحو االتصاالت نهج استباقي . وتعبئتها

 واضحة وهادفة ومنضبطة ومنسقة وعلى مستوى مؤسسة – داخلياً وخارجياً على السواء –االتصاالت 

 . األبعاد والمدىمثل الصندوق من حيث

وفيما يتعلق باالتصاالت الداخلية، وفي ظل توسع الحضور القطري للصندوق، فإن ضمان الترابط القوي  -61

ومن شأن ذلك أن يعمق الشعور بامتالك جدول أعمال . بين المقر الرئيسي والميدان أمر حيوي

ها، وأن يضمن أن موظفي الصندوق، وأن يسهل تقاسم الدروس المستخلصة والمعارف في المنظمة بأسر

الصندوق في شتى بقاع العالم لديهم األدوات التي يحتاجون إليها لتوصيل رسائل الصندوق على نحو 

وفيما يتعلق باالتصاالت الخارجية، ال بد من نهج دينامي ومستدام ومنهجي ومبتكر . يتسم بالفعالية والثقة

انظر ( للخطة متوسطة األجل وفي اإلطار المنطقي. يمكّن الصندوق من توسيع أثره في مجال االتصاالت

الصندوق " بصمة"، يورد الصندوق جهود االتصاالت الخارجية التي من شأنها تعزيز )7، الصفحة الذيل

 :بالتركيز على ما يلي

  أثر الصندوق في البلدان التي يمارس أعماله فيها؛ )1(

العالمية واإلقليمية ولضمان أن أنشطة االتصاالت للمساهمة في ضلوع الصندوق في المبادرات  )2(

  رسائل الصندوق تتردد وتسمع إلى أبعد مدى ممكن؛

إصدار المنشورات الجيدة مثل تقرير الفقر الريفي وسلسلة األوراق العَرضية، التي تسهم جوهرياً  )3(

 . في النقاش الدائر حول الموضوعات المتصلة باألمن الغذائي والتنمية الزراعية والفقر الريفي
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: ، سوف يسعى الصندوق إلى تحقيق أهداف االتصاالت من خالل الخطة متوسطة األجلأثناء فترةوفي  -62

إدارة دائرة  تقديم التدريب على االتصاالت في شتى دوائر الصندوق، مع التركيز بصفة خاصة على )1(

صاالت تيجية االتاسترا ووضع طاقم أدوات اتصاالت لدعم )2(البرامج والمكاتب القطرية للصندوق؛ 

 وتعزيز االتصاالت اإلقليمية من خالل الشراكات )3(المؤسسية وتوجيه التعامل مع المخاطر واألزمات؛ 

 .عبر شُعب الصندوق ودوائره

 2013-2011 نواتج تعبئة الموارد، – ثاني عشر

وجهود تعبئة . إن الوفاء بمتطلبات التمويل من أجل تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام مهمة جسيمة -63

موارد التي يبذلها الصندوق متشعبة وتستند إلى قدرته على حشد الموارد للنهوض بأحوال المزارعين ال

الدورية التي تحدد التمويل األساسي الموارد أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى جانب عمليات تجديد من 

اسكة من ، أرسى الصندوق مجموعة متم2011وفي عام . لمشروعات القروض والمنح كل ثالث سنوات

وحدات تعبئة الموارد تحت مظلة مكتب تعبئة الموارد والشراكات، مما يمكّن من زيادة التركيز على 

 مع التركيز على االتصال مع شركاء منظمة –ويشمل ذلك وحدة الشراكات . أنشطة تعبئة الموارد

كتب االتصال في  والمؤسسات وشراكات القطاع الخاص؛ وم،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 الذي أنشئ في واشنطن العاصمة، وهو يركز على العالقات مع الشراكات في أمريكا –أمريكا الشمالية 

 والذي سوف ينقل أثناء فترة الخطة إلى منطقة –مع دول الخليج العربية العالقات الشمالية؛ ومكتب 

 والشركاء في القطاع الخاص؛ الخليج مع التركيز على الشراكات مع حكومات المنطقة والمؤسسات

 اللتين أنشئتا لتنسيق ودعم أنشطة تجديد الموارد على –وأمانة تجديد الموارد ولجنة تنسيق تجديد الموارد 

امتداد فترة أطول من الزمن بما يضمن الحوار الجوهري مع ممثلي الجهات المانحة بشأن دور الصندوق 

 .وقدرته اإلنمائية في معالجة الفقر الريفي

بما في (ويتلقى الصندوق أيضاً أمواالً تكميلية من الحكومات والهيئات المتعددة األطراف والقطاع الخاص  -64

 حيث يحشد الموارد اإلضافية لتحقيق أهداف األمن –وهو يعمل بمثابة جامع للموارد ). ذلك المؤسسات

اإلقليمية والمنتمية إلى القطاع  وهو يعمل مع العديد من الجهات الثنائية و– الزراعي واإلنتاجالغذائي 

 .الخاص والمؤسسات لتقصي موارد التمويل المشترك والموارد التكميلية

وحتى . ، ختم الصندوق بنجاح مفاوضاته الخاصة بالتجديد الثامن للموارد2009كانون الثاني /وفي يناير -65

 مليار 1.076ي المائة أو  ف90، تلقى الصندوق في إطار التجديد الثامن 2010كانون األول / ديسمبر31

 مليار 1.2(دوالر أمريكي في شكل تعهدات لبلوغ هدف تجديد الموارد بالنسبة لمساهمات الجهات المانحة 

وثائق  مليون دوالر أمريكي في شكل 868.7 في المائة من هدف التجديد أو 83، وأودع ) أمريكيدوالر

قاها الصندوق في إطار التجديد السابع في نفس  في المائة فوق تلك التي تل89 أي بنسبة –المساهمة 

 في المائة من التعهدات نقداً 57 سددت الجهات المانحة 2010كانون األول / ديسمبر31وحتى . الفترة

 .وفي شكل سندات إذنية

وفي إطار مفاوضات التجديد الثامن، حدد الصندوق هدفاً طموحاً لتوسيع نطاق مشروعات التمويل  -66

 فهو يستكشف آليات جديدة لتعبئة موارد إضافية لتنمية قطاع أصحاب الحيازات  وبذلك–المشترك 
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ولسوف يساند آليات التمويل العالمية القائمة والناشئة، باإلشراف مثالً على البرامج . الصغيرة

وتصدياً . والمشروعات التي يمولها البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي في توغو وسيراليون

 إطارياً للتمويل المشترك مع البنك اتفاقا المتمثل في هدف التمويل المشترك، وقّع الصندوق للتحدي

وفي أثناء فترة الخطة متوسطة . 2010شباط / مليار دوالر أمريكي في فبراير1.5اإلسالمي للتنمية بمبلغ 

للحصول على قدر األجل، سوف يطور نشاط الصندوق لتعبئة الموارد لمزيد من آليات التمويل المشترك 

أصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك دراسة إمكانيات من أكبر من الموارد لصالح المزارعين 

 .االقتراض بشروط ميسرة من الدول األعضاء في الصندوق

ويوفر تعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية األخرى فرصاً بعيدة األثر لتوسيع نطاق  -67

جحة التي أمكن من خاللها تحسين سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة على المشروعات الرائدة النا

مثال ذلك أن االتفاق اإلطاري للتمويل المشترك المبرم بين الصندوق والبنك اإلسالمي . نحو مستدام

 بلداً عضواً 25 في ما مجموعه –) 2012- 2010(للتنمية يوفر فرصاً للتآزر طوال فترة ثالث سنوات 

ومن .  وذلك الستبانة فرص التمويل المشترك بصورة منهجية على المستوى القطري–تين في المنظم

 مليون 700 أن يبلغ اإلقراض المحتمل الذي يوفره الصندوق لهذه البلدان مقدار 2011المتوقع في عام 

. تفاقاال مليون دوالر أمريكي من البنك اإلسالمي للتنمية بموجب 800دوالر أمريكي، يضاف إليه مبلغ 

وتأمل المنظمتان أن يجتذب هذا التمويل المشترك المزيد من التمويل من شركاء آخرين في التنمية في 

تدخالت مشتركة ترمي إلى تحسين البنية األساسية الريفية والنهوض بالتنمية االقتصادية المحلية وتعزيز 

 . األمن الغذائي

مع الصندوق لتوفير موارد ملتزم بها في إطار إسبانيا إلى عقد شراكة حكومة ، سعت 2010وفي عام  -68

لألمن الغذائي، وذلك بغية تمويل المشروعات والبرامج التي تركز على األمن الغذائي الكويال مبادرة 

 300ولكي يتمكن الصندوق من الحصول على المساهمة اإلسبانية بمبلغ . والزراعة في البلدان النامية

حساب أمانة المرفق  على 2010أيلول /ذي للصندوق في سبتمبرمليون يورو، وافق المجلس التنفي

ويتألف هذا الصندوق من ). اإلسبانيحساب األمانة (ألمن الغذائي غراض ااإلسباني للتمويل المشترك أل

 مليون يورو 14.5 مليون يورو سدد دفعة واحدة ومنحة بمبلغ 285.5قرض من حكومة إسبانيا بمبلغ 

اإلسباني حساب األمانة وبينما لن يغير ). 2012التي تنتهي في عام (التجديد الثامن يلتزم بها أثناء فترة 

المخصصات القطرية التي حددت فعالً في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، فإنه سيوفر تمويالً 

 .إضافياً لتوسيع نطاق المشروعات التي يمولها الصندوق لزيادة أثرها

، 2010استهلها مكتب العالقات مع دول الخليج العربية، الذي أنشئ في عام وثمة برامج توصل هامة  -69

ومكتب االتصال في أمريكا الشمالية والوحدة المعنية بالشراكات، لتعزيز العالقات والدعم من الدول 

ففي منطقة الخليج . األعضاء في كل من منطقة الخليج العربي وأمريكا الشمالية وأوروبا، على التوالي

ربي سوف يستهل مكتب العالقات أنشطة ترمي إلى بناء شراكة أقوى في المنطقة، وسوف يزيد من الع

وعالوة على ذلك، . التعاون والتمويل المشترك مع المؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف في المنطقة

ة وفعالية سوف ينتقل مكتب االتصال، في فترة الخطة متوسطة األجل، إلى منطقة الخليج لتعزيز كفاء

 .مدى األنشطة التي يقوم بها
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، يتطلع الصندوق إلى مفاوضات التجديد التاسع لموارد الصندوق، والتي ستكون حاسمة 2011وفي عام  -70

. األهمية بالنسبة إلى مساهمات الصندوق نحو تحقيق الهدف الجماعي األول من األهداف اإلنمائية لأللفية

 وسوف 2011شباط /اللتزامات التجديد الثامن في فبرايرالمدة وقد بدأت المفاوضات باستعراض منتصف 

وسوف تشتمل على مناقشات . 2011كانون األول /تستكمل في فترة الخطة متوسطة األجل بحلول ديسمبر

مع الجهات المانحة الحالية والجديدة المحتملة بشأن الطلب على خدمات الصندوق اإلنمائية والتمويل من 

 . فترة التجديد التاسع– 2015-2013أجل الفترة 

  نواتج اإلدارة المالية– ثالث عشر

يعمد الصندوق، بوصفه مؤسسة مالية، إلى تعبئة الموارد المالية واستالمها وتحويلها من خالل القروض  -71

. تيجية والتشغيليةستراوالمنح التي يقدمها إلى البرامج والمشروعات وذلك سعياً إلى تحقيق النواتج اال

 الصندوق السيولة الفائضة في توليد الدخل، الذي أصبح مورداً إضافياً هاماً من أجل تحقيق ويستثمر

ويهدف الصندوق، بوصفه مؤسسة مالية دولية، إلى تعبئة الموارد من أجل التنمية . أهدافه التشغيلية

ل بالدرجة األولى وفي سعيه لبلوغ هذا الهدف، يقدم الصندوق التموي. الزراعية في الدول األعضاء النامية

 الزراعي أو توسيعها أو تحسينها وتعزيز ما اإلنتاجإلى المشروعات والبرامج التي تبتغي األخذ بنظم 

وفي الوقت الراهن . تيجيات الوطنيةسترايرتبط بذلك من سياسات ومؤسسات ضمن إطار األولويات واال

ولكن . يد الثالثية السنوات لموارده الماليةيعتمد الصندوق كثيراً على قيام الدول األعضاء بعمليات التجد

نظراً لتزايد الضغط على الدول األعضاء لتوفير الموارد المالية من أجل عدد من الطلبات المتنافسة، 

ومن الجهود التي يبذلها في هذا االتجاه . ينظر الصندوق في سبل الحصول على موارد تمويل بديلة

ي يساعد الصندوق على زيادة موارده األساسية لتوسيع نطاق اإلسباني الذحساب األمانة استحداث 

وقد درج الصندوق على تزويد عمالئه بعدد محدود من ). 68انظر الفقرة (المشروعات الرائدة الناجحة 

األدوات المالية، وهو ينظر أيضاً في توسيع ما يقدمه من خدمات لكي يستجيب على نحو أفضل 

 . الحتياجات عمالئه

 بناء إطار )1( : لعمليات الصندوق المالية إلى ضرورة2010االستعراض الخارجي في عام وقد أشار  -72

 المضي في ترشيد )2(عمليات مالية مزود بما يلزم الستيعاب التعقيد المتزايد لهيكل الصندوق المالي؛ 

المالية ، دعت هاتان الضرورتان إلى إنشاء دائرة العمليات 2011وفي عام . خدمات الصندوق المؤسسية

ودائرة خدمات المنظمة، وبذلك تم تدعيم العمليات المالية تحت إشراف مدير الشؤون المالية، 

المعلومات واالتصاالت، وإدارة الموارد البشرية تحت إشراف رئيس دائرة خدمات  تكنولوجيا وشعبة

ر حملة أجراها وقد نجح الصندوق في تعيين رئيس لكل من هذين المنصبين الرائدين في إطا. المنظمة

 . لملء مناصب إدارة رئيسية2010في أواخر عام 

 شعبة المراقب والخدمات المالية، وهي مسؤولة عن إدارة )1(ويشتمل المجمع المالي في الصندوق على  -73

األموال التي يعهد بها األعضاء إلى الصندوق، وتضطلع بوظائف وعمليات المراقبة؛ وتقيد وتتعقب جميع 

لية؛ وهي مسؤولة أمام الدول األعضاء والجهات المانحة من خالل التقارير العلنية والبيانات العمليات الما

 شعبة الخزانة، وهي مسؤولة عن استثمار )2(المالية المراجعة عن العمليات المالية للصندوق وأدائه؛ 
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ل التكميلية، رأسمال الصندوق بموجب سياسات االستثمار والسيولة، وهي تستثمر وتدير موارد التموي

واإلدارة والتنفيذ التشغيلي للتدفقات النقدية للصندوق واألموال التكميلية لضمان توفر األموال النقدية في 

حينها، وإدارة المخاطر المالية واإلبالغ عن االستثمار، وضمان توفر القدر الكافي من المال والنقد من 

 وحدة الميزانية، وهي مسؤولة عن إدارة )3(أجل عمليات الموافقة على القروض والمنح وصرفها؛ 

عملية الميزنة في الصندوق، أي إعداد إطار الميزانية السنوية للصندوق، والرصد واإلبالغ عن تنفيذها 

 .ووضع الميزانية وسياسات حساب التكاليف للصندوق

التي يبذلها بأهمية الجهود ) 9، الصفحة انظر الذيل( للخطة متوسطة األجل ويقر اإلطار المنطقي -74

ومن شأن تزايد التقلبات في البيئة المالية . الصندوق في سبيل تعزيز إدارته المالية ووظائفه االئتمانية

الخارجية، واضطالع الصندوق بدور اإلشراف المباشر على تنفيذ المشروعات، وتوسيع مدى حضوره 

لصندوق لقدر أكبر من المخاطر الميداني، وتزايد الحاجة إلى تعبئة التمويل الخارجي، أن تعرض ا

 .المالية

ومن حيث ترشيد الخدمات المؤسسية للصندوق، تحت إشراف دائرة العمليات المالية، ستكون االستعاضة  -75

 دافعاً رئيسياً في تحقيق وفورات الكفاءة وفي فعالية 2012عن نظام القروض والمنح المتقادم في عام 

م إلى حد كبير قدرات الصندوق على تقديم المنتجات المالية، وسوف يوسع النظا. تحقيق أهداف البرامج

ووضع مرافق المعالجة واإلبالغ في متناول عمالء الصندوق، وترشيد عملية تجهيز المعامالت إلى حد 

 لتخطيط الموارد في المؤسسة، Peoplesoft ببرامجية االرتقاءوكذلك من المتوقع أن تجلب عملية . كبير

، منافع هامة من حيث الكفاءة وتحسينات في الرقابة على العمليات المالية 2011المقررة في عام 

 .األساسية وعمليات إدارة الموارد البشرية

وعالوة على ذلك، تعكف دائرة العمليات المالية على بناء أطر داعمة لعمليات برامج الصندوق بتنويع  -76

تفي على نحو أفضل باحتياجات مختلف شروط اإلقراض وتمهيد السبيل إلدخال منتجات مالية جديدة 

 للقدرات المالية االعتبارويجري باستمرار إصدار األدلة واألدوات المحدثة، مع إيالء . عمالء الصندوق

كما تسعى الدائرة إلى استكشاف هياكل مالية ومحاسبية . والمحاسبية لدى الدول األعضاء المقترضة

وسوف تفوض بعض عمليات اإلدارة المالية . عمل الصندوقجديدة الجتذاب التمويل اإلضافي لبرنامج 

المركزياً نحو المكاتب القطرية، مما يؤدي إلى اختصار دورة التجهيز إلدارة القروض وعمليات 

 في مكتب 2010وقد تم بنجاح تنفيذ عملية تجهيز المركزية رائدة في عام . الصرف وغيرها من األنشطة

وعلى . دى إلى تقليص مدة التجهيز والمعامالت الورقية إلى حد كبيرنيروبي اإلقليمي، األمر الذي أ

 .الصعيد الداخلي، تًستكشف أيضاً إمكانية اإلقراض في عملة واحدة

 جرياً على سعيه المتواصل في ابتغاء االمتياز في العمليات –وعالوة على ذلك، سوف يضطلع الصندوق  -77

دارة من فعالية الضوابط الداخلية التي يمارسها على عملية  وألول مرة، بالتحقق على مستوى اإل–المالية 

، مع ما يقابل ذلك من شهادة بالمراجعة الخارجية 2011المالية لعام بالقوائم اإلبالغ المالي فيما يتعلق 

ومن شأن ذلك أن يساند أهداف إدارة األعمال في الصندوق . 2012المالية لعام القوائم تستوفى من أجل 

وقد أكد التقييم الخارجي . تدامة ثقة أصحاب المصلحة في اإلدارة المالية وضوابط اإلبالغمن خالل اس

 .على أن الصندوق يسير في المسار الصحيح لبلوغ هذا الهدف ضمن اإلطار الزمني المرسوم
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 2013-2011 نواتج الميزانية، – رابع عشر

تشغيلية، فال بد من أن يكون مزوداً تزويداً تيجية ومخرجاته الستراإذا كان للصندوق أن يحقق أهدافه اال -78

وعملية مواءمة الميزانية اإلدارية والموارد . كامالً ومن أن يتوفر لديه القدر الكافي من الخدمات والموارد

البشرية مع حجم العمل المطلوب عنصر جوهري إذا كان للصندوق أن يكفل نجاح التأثيرات اإلنمائية 

 .  قد تنشأ جراء قصور الموارد المخصصة ألنشطتهوأن يخفف من المخاطر التي

 نظاماً صلباً من الميزنة اإلدارية المتجددة المتعددة السنوات، وهو أحد ألهدافهويتطلب تحقيق الصندوق  -79

 – في إطار شعبة الموارد البشرية –تيجية للقوة العاملة استراأهداف وحدة الميزانية في الصندوق، وخطة 

 .موارد المالية والبشرية مباشرة مع المتطلبات التشغيليةتعمل على مواءمة ال

تيجية هو الحرص على أن يلقى برنامج العمل وحافظة المشروعات ستراوالهم الرئيسي في الميزنة اال -80

المتوسعان باطراد القدر الكافي من اهتمام الخبراء، بما في ذلك من خالل توفر الموارد الكافية من 

ومن المتوقع أن تنمو . ستشاريين والزيارات الميدانية وموارد تنمية القدراتالموظفين والخبراء اال

 والتقني لكل من تصميم أنشطة الصندوق االئتمانياالحتياجات من هذه الموارد لضمان اإلشراف 

 نهج – وألول مرة –، طبق الصندوق 2011ولدى إعداد ميزانية عام . واإلشراف عليها في الميدان

، وذلك لمواءمة مصروفات الميزانية مباشرة 7تيجي للقوة العاملةسترا ونهج التخطيط اال6يةالميزنة الصفر

مع العمليات واألنشطة، ومن ثم اغتنام الفرص الحاسمة األهمية والحرص على توفير كامل الموارد 

 . لعمليات الصندوق األساسية

ط التخطيط اإلجمالي للموارد بأهداف وتنفيذ الخطة متوسطة األجل الثالثية السنوات عنصر حاسم في رب -81

ومن شأن اتباع نهج الميزنة الصفرية . تيجية من حيث األمن الغذائي والتنمية الزراعيةستراالصندوق اال

في تقدير مخصصات الميزانية أن يساعد الصندوق على سداد التعرف إلى مواطن وفورات الحجم 

ارية بحيث تحقق االتساق بين الموارد واألهداف األساسية والكفاءة واالقتصاد، وعلى تقليم الميزانية اإلد

 وخطة 2011وعالوة على الخطة متوسطة األجل، أعد الصندوق ميزانية إدارية مقترحة لعام . للصندوق

تيجية للقوة العاملة، ومن شأن الميزانية والخطة معاً توجيه مسار الموارد المالية والبشرية بحيث استرا

 2011المفصلة في برنامج العمل لعام (وسوف تربط هذه األدوات .  تحقيق أهدافهيتمكن الصندوق من

 المستند إلى النتائج 2011المستند إلى النتائج والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية، وبرنامج العمل لعام 

 إدارة  اللذين أعدهما مكتب التقييم؛ والتقرير المرحلي عن إصالح2013-2012والخطة اإلشارية لعامي 

 .إدارة الموارد بمواصلة التخطيط للفعالية والكفاءة) الموارد البشرية، على التوالي

                                                      
 تحليل مع "صفرية قاعدة" من الصفرية الميزنة وتبدأ.  جديدة فترة لكل النفقات جميع تفسير يقتضي الميزانية إلعداد أسلوب هي الصفرية الميزنة  6

 أو أصغر الميزانية كانت ذاإ عما النظر بغض المقبلة، الفترة احتياجات حول الميزانيات إنشاء يتم ثم. ةالمنظم داخل وظيفة كل وتكاليف احتياجات

 وظيفية بمجاالت ربطها خالل من الميزنة عملية أثناء في المستوى العالية االستراتيجية األهداف تنفيذ األسلوب هذا ويتيح. السابقة الميزانية من أكبر

 .يةالحال والتوقعات السابقة النتائج أساس على قياسها ثم التكاليف جمع يمكن حيث المنظمة، في محددة
 تعقبية أعمال عملية العمل لقوة االستراتيجي التخطيط يمثل العامل، المال لرأس المناسب الوصول بضمان المعنية الخزانة عمليات غرار على  7

 مصادرب واالستعانة التوظيف مثل( المحتملة الوصول مصادر جميع بمراعاة األعمال، في النجاح تحقيق لمهارة مناسب بشكل المنظمة وصول لضمان

 إلجراء الالزمة والقدرات والميول والمعارف المهارات وبمراعاة) الالزمة المهارات أنماط لتعديل األعمال أنشطة وتغيير الشراكات وعقد خارجية

 .األعمال ومخاطر القرار وصناعة العمليات ذلك في بما المنظمة أنشطة
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 2013-2011 نواتج الخزانة، – خامس عشر

نظراً ألن الصندوق وسع من نطاق برنامج عمله، فقد ترتب على ذلك ضرورة النهوض بمستوى اإلدارة  -82

والغرض من إدارة السيولة النقدية هو الحفاظ . رد النقديةالمالية للتأكيد من جديد على كفاءة إدارة الموا

وقد تفحص . على رأس المال والسعي في الوقت ذاته إلى توليد عوائد إيجابية متكيفة مع مدى المجازفة

الصندوق سياسات االستثمار لديه، مستعيناً باستعراض خارجي بغية تعزيز إدارة الموارد، ولسوف 

 .حة إلى إدارة األصول والخصوم على نحو أكثر تطلعاً واستشرافاًيتحول من خالل سياسة منق

وتتطلب المركزية عمليات الصندوق من خالل توسيع الحضور القطري أن يفوض الصندوق الجوانب  -83

وأخيراً، . التشغيلية من عالقاته المصرفية، مما يستتبع الحرص على سالمة هذا التحول من الناحية المالية

 لتيسير حملة تعبئة الموارد التي انسيابيعمالن بتضافر تدارة المالية وتعبئة الموارد فإن وظيفتْي اإل

 .ينهض بها الصندوق منذ بدء مفاوضات تجديد الموارد حتى هيكلة األموال المعبأة وإدارتها وخدمتها

وم الشعبة وتق. اإلسباني والتفاوض بشأنهحساب األمانة وقد اضطلعت شعبة الخزانة بدور فعال في هيكلة  -84

. وهي تقوم بذلك إلى جانب إدارة أموال تكميلية أخرى. رهن صرفهاحساب األمانة أيضاً بإدارة عوائد 

.  مليار دوالر أمريكي1.032ويبلغ مجموع األموال التكميلية من خارج الصندوق التي تديرها الشعبة 

ال الداخلية، وتعمل في الوقت نفسه وتتجه الشعبة نحو توسيع نطاق القدرة الالزمة لمزيد من إدارة األمو

 . وإدارة المخاطراالمتثالعلى تعزيز القدرات المطلوبة من حيث 

 2013-2011 نواتج الخدمات اإلدارية، – سادس عشر

سوف تواصل شعبة الخدمات اإلدارية في الصندوق تحسين الكفاءة في إدارة المقر الرئيسي وتوفير الدعم  -85

، تعكف الشعبة 2011 مكتباً قطرياً بحلول عام40وسعياً إلى إقامة . سعاإلداري للحضور القطري المو

على إقامة هيكل إداري للموظفين العاملين في هذه المكاتب، بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقات الخدمة 

مع الوكالة المضيفة، واالتفاقات مع البلد المضيف بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني، وبشأن 

 . الدبلوماسية والمرافق المقدمة لموظفي المكاتب القطريةالحصانات

في بناء الخدمات، تعكف الشعبة على التميز وسعياً إلى خدمة األهداف األوسع للصندوق من خالل  -86

استكشاف الفرص من خالل االستعانة بمصادر خارجية وتطوير الخدمات المشتركة مع الوكاالت الثالث 

ورغبة في تحقيق المزيد من المكاسب . التوحيد المعياري ألنشطة الدعمروما وفي رها ا مق توجدالتي

وتبعاً لما . المحتملة بفضل الكفاءة، سوف تستعرض الشعبة تدفقات العمل والعمليات في جميع فروعها

 .تتوصل إليه من نتائج، فقد تؤدي هذه الجهود إلى تحديث تدفقات العمل والسياسات واإلجراءات اإلدارية

اً لوفورات الحجم في الخدمات اإلدارية، سوف تعمد الشعبة أيضاً إلى تحليل إمكانية تعزيز التعاون وتحقيق -87

روما، وعلى وجه التحديد تكثيف عملها في إطار فريق في رها امقتوجد مع الوكاالت الثالث التي 

 .التوريد المشترك

د استهالك الطاقة وأثر الكربون ورغبة في توفير بيئة عمل مثلى لموظفي الصندوق، تقوم الشعبة برص -88

وفي هذا السياق، سوف تحلل . واستهالك الورق، وتحافظ على امتثال البناء لشروط شهادة مراعاة البيئة
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مقر الصندوق من خالل مشروعات محددة، مثل تركيب ألواح طاقة " تخضير"الشعبة إمكانية المضي في 

 .شمسية على سطح المبنى

 2013-2011الموارد البشرية،  نواتج إدارة – سابع عشر

يشكل موظفو الصندوق أهم أصوله، وهم يحققون النتائج التي يتوصل إليها الصندوق بالتعاون مع  -89

، أعد الصندوق جرداً بما لديه من القوة 2010وفي عام . نظرائهم على المستويين القطري والدولي

ذلك بغية تقييم مدى مالءمة هذه القوة العاملة العاملة وبالعديد من أنماط الترتيبات والمدد التعاقدية، و

نموذج الوانطالقاً من .  والحوافز المتوفرة لها ونتائج أدائها وتكلفتها بالنسبة إلى الصندوقوإنتاجيتها

 تخضع إدارة الموارد – مع التأكيد على توسيع الحضور القطري وتنفيذ المشروعات – الجديد يالتشغيل

، من شأنها )36، الصفحة انظر الذيل(تفاق التجديد الثامن ، كما جاء في االبشرية إلى عملية إصالح

ترشيد وتعزيز استخدام الموارد البشرية لدى الصندوق وتوفير هيكل متماسك لعملية توظيف العاملين 

 ومن ثم توليد قدر أكبر من عوائد استثمارات الصندوق في الموارد –ونشرهم واستبقائهم وتنمية قدراتهم 

 .شرية، سواء في المقر الرئيسي أم في المكاتب القطريةالب

، يتم إدماج إصالح إدارة الموارد البشرية دمجاً كامالً في 2012- 2010وفي فترة التجديد الثامن،  -90

الواردة بمزيد (تيجي الشامل للصندوق وإدارة النتائج واألداء ونظم تخصيص الموارد ستراالتخطيط اال

وفي إطار أدوات التخطيط المتعاقب ). لمحدثة عن تنفيذ التغيير واإلصالحمن التحديد في الوثيقة ا

اإلنمائي وبرنامج عمل األثر تيجية لدعم تنفيذ استرا اعتمد الصندوق ألول مرة خطة قوة عاملة 8الجديدة،

وتركز الخطة على ). وارد بالتفصيل في التقرير المرحلي عن إصالح إدارة الموارد البشرية(موسع 

: ة النهوض إلى الحد األمثل بتشكيل القوة العاملة وتعبئتها وإدارتها من حيث التوصل إلى نتيجتينضرور

 . زيادة كفاءة الصندوق والقيمة التي يقدمها مقابل المال)2( تحسين الفعالية اإلنمائية للصندوق؛ )1(

لقوة العمل تتألف من تيجية سترااالالخطة وكما جاء في اإلطار المنطقي للخطة متوسطة األجل، فإن  -91

بحيث تدعم البرمجة القطرية لقوة العمل تيجية سترااالالمواءمة  )1(: ثالثة مكونات متآزرة، وهي

 تعزيز الهيكل )3(بغية زيادة الكفاءة واحتواء التكاليف؛ لقوة العمل تيجية سترادارة االاإل )2(وتنفيذها؛ 

 .الكفاءة اإلنمائيتينالمؤسسي بغية إدارة قوة العمل تحقيقاً للفعالية و

وتربط الخطة متوسطة األجل أيضاً جهود الصندوق بإجراءات محددة في إطار إصالح إدارة الموارد  -92

البشرية، وكذلك بمؤشرات النواتج المستهدفة التي تركز على توليد التنوع واإلنصاف وتزويد المؤسسة 

                                                      
 واألنشطة النتائج األجل متوسطة الخطة وتحدد انخراطه؛ وشروط الصندوق مهمة قنطا 2015-2011للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار يحدد  8

 موارد الصفرية الميزانية وتخصص النتائج؛ قياس إطار في الواردة األهداف لتحقيق الالزمة سنوات الثالث ذات الصندوق عمل خطة بموجب

 ألولويات وفقا العاملة القوة موارد وتخصيص تحديد على العمل لقوة اتيجياالستر التخطيط ويعمل النتائج؛ ومتطلبات ألولويات وفقا الميزانية

 والخطة الصفرية الميزانية إليها تشير التي الموارد السنويان والميزانية العمل برنامج ويجيز الصفرية؛ للميزانية المالية الحدود في – النتائج ومتطلبات

 ومقاييس العامة المؤسسية األهداف النتائج قياس إطار ويحدد النتائج؛ قياس إطار أهداف لتحقيق األجل متوسطة الخطة لتنفيذ العمل لقوة االستراتيجية

 للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير أما يومي، أساس على الموارد وإدارة األداء لرصد قاعدة األداء وإدارة للتخطيط المؤسسي النظام ويوفر األداء؛

 النتائج قياس وإطار األجل متوسطة الخطة أساس على المحرز التقدم التنفيذي المجلس على فيطرح
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 إلى أن الفئات التي يستهدفها الصندوق مئنانلالطبقدر عال من الدراية التقنية والخبرة الميدانية، وذلك 

 .في المهارات والكفاءات ونقل أحدث التطورات في مجال التكنولوجياالتميز تستفيد من 

وأخيراً، وفي معرض القيادة بالقدوة والتأكيد على مساهمة المرأة المحترفة كجزء من تحسين الفعالية  -93

 في المائة 62ؤسسات المالية الدولية، حيث تشكل المرأة التنظيمية، يسير الصندوق في مقدمة دوائر الم

 في المائة من موظفي 79 في المائة من موظفي الفئة الفنية و44(من مجموع القوة العاملة في الصندوق 

 في المائة من المديرين والفنيين 26 في المائة من مديري البرامج القطرية و24، و)فئة الخدمات العامة

 .5-من الفئة ف

 2013-2011 نواتج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، – من عشرثا

، سيواصل الصندوق النهوض إلى الحد األمثل )11، الصفحة انظر الذيل( الخطة متوسطة األجل في فترة -94

بالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك لضمان استمرار توفر نظم التطبيقات 

وحرصاً على توفير الدعم لعمليات الصندوق . وجيا المعلومات واالتصاالتالمؤسسية وخدمات تكنول

استعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعاصرة، طلب الصندوق إجراء استعراض خارجي لكفاية 

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستثمارات الرأسمالية في هذا الشأن، وذلك لتقييم النطاق 

 .   والموارد والعملياتوالبنية

ويواصل الصندوق تنفيذ حلول االستعادة في حالة الكوارث ونقل تطبيقات األعمال الحرجة إلى مراكز  -95

والهدف األول من ). التابع لألمم المتحدةللحساب اإللكتروني من قبيل المركز الدولي (خدمات األعمال 

 أن تمكن الصندوق من مواصلة العمل دون ذلك هو توفير نظم وتوصيالت آمنة من التعطل من شأنها

 .انقطاع في حال حدوث عطل فني

ويتخذ الصندوق اإلجراءات الالزمة لكي تكون هذه النظم والخدمات في متناول موظفي المكاتب القطرية  -96

وحالما تتحقق إمكانية النفاذ وقابلية االستخدام، . بقدر ما هي في متناول الموظفين في المقر الرئيسي

يسعى الصندوق للتأكد من أن المستعملين في المكاتب القطرية مزودون بالمعارف الالزمة سوف 

وسوف يزود موظفو المقر الرئيسي أيضاً بالوسائل . للمشاركة في العمليات المؤسسية على نحو فعال

و والهدف الرئيسي في هذا المجال ه. الالزمة للمشاركة على نحو فعال في عمليات المكاتب القطرية

توفير منصة حاسوبية آمنة في شبكة اإلنترنت تربط على نحو فعال المقر الرئيسي بالمكاتب القطرية 

 .وغيرها من أصحاب المصلحة في الميدان

وبموازاة ضمان النفاذ إلى منصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقابلية استخدامها، يواصل الصندوق  -97

لويات المؤسسية وترشيدها، بما في ذلك المنصة التفاعلية في شبكة تنفيذ نظم جديدة أو معززة لدعم األو

 PeopleSoft بالمنصة المالية االرتقاءوسوف يتم ). 2011(الويب في متناول ممثلي الدول األعضاء 

وسوف تتوفر منصة معززة من هذه التكنولوجيا لالتصاالت . وإدماجها في عمليات القروض والمنح

وعالوة على ذلك، سوف يتاح عدد . م هذه التكنولوجيا لشبكات المعارف اإلقليميةوالتعاون، إلى جانب دع

ألغراض " لوحات التحكم"أو " التعمق"تحتوي على مقدرات ما يسمى " على الخط"من التقارير مباشرة 
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تحليل البيانات واإلبالغ، ويجري تطوير تطبيقات جديدة لتعزيز كفاءة العمليات اإلدارية، مثل تعقب 

 .مراسالت وتدفق سير العمل في إنتاج الوثائقال

 العمليات عبر المنصات الوظيفية والتكنولوجية، وكذلك منصات أداء اندماجوسوف يتم تحقيق المزيد من  -98

 التدريجي للعمليات واألدوات االندماجومن شأن . الموظفين وتعلمهم بغية تعزيز فعالية القوة العاملة

 .يجية في هيئة دعم جوهري لعمليات صنع القرار على مستوى المنظمةتاستراالداعمة أن يوفر قيمة 

 2013-2011 نواتج وحدة األمن، – تاسع عشر

من في األمم  إدارة السالمة واأل2010 لتقييم المخاطر التي تتهدد الصندوق، الذي أجرته في عام استجابة -99

تيجية أمن تتناول الثغرات استرا، أعدت وحدة األمن في الصندوق )11، الصفحة انظر الذيل(المتحدة 

تيجية وهي تقترح سترا، ستواصل وحدة األمن تنفيذ هذه اال2011وفي عام . التي أشار إليها ذلك التقييم

 تعزيز حماية مقر الصندوق من أي تهديدات محتملة على اختالف أنواعها؛ )1(: تحقيق ثالثة أهداف

ي المكاتب القطرية وبعثات الصندوق إلى مناطق تحسين الدعم لعمليات الصندوق الميدانية، أ  )2(

 .  إذكاء وعي الموظفين باألمن من خالل تدريب أمني هادف)3(المشروعات؛ 

 لإلشراف على 2011 في عام 3- ولبلوغ هذه األهداف، سوف تعين وحدة األمن موظف أمن برتبة ف -100

تحسين معالجة المعلومات فيما وقد أعيد توزيع العمل داخل الوحدة ل. أمن عمليات الصندوق القطرية

وفي عامي . يتعلق بالتهديدات والمخاطر التي تؤثر على موظفي الصندوق وعملياته في أنحاء العالم

، ورهناً بتوفر المخصصات من الموارد، سوف تطبق وحدة األمن ضوابط أمنية إضافية 2012 و2011

مارسات الفضلى المتبعة في األمم وتكلف المزيد من عناصر األمن بحماية مقر الصندوق وفق الم

المتحدة، وسوف تستهل برنامج تدريب أمني لكل الموظفين، يستهدف بصفة خاصة الموظفين المسافرين 

 .إلى مناطق معرضة لخطر بالغ

 2013-2011 نواتج مكتب الشؤون األخالقية، – عشرين

الترويج والنهوض بأرفع ، وهو مسؤول عن 2011شباط / فبراير1أنشئ مكتب الشؤون األخالقية في  -101

ولهذه الغاية، سوف يتعهد رئيس المكتب ويشرف على الشؤون . المستويات األخالقية في المنظمة

األخالقية واالمتثال لها ويضطلع بإدارة برنامج المنظمة الشامل للشؤون األخالقية ومناهضة أشكال 

صندوق للتأكد من أن القواعد والسياسات وسوف يتم ذلك من خالل التوجيه الذي توفره إدارة ال. المضايقة

. واإلجراءات والممارسات في الصندوق تعزز معايير النزاهة التي تدعو إليها المنظمة وتنهض بها

وعالوة على ذلك، سيعمد المكتب إلى وضع معايير وبرامج تدريبية وتثقيفية بشأن المسائل األخالقية 

رين والموظفين بخصوص األعمال التي قد تشكل مخالفات وتوفير المشورة تحت غطاء السرية إلى المدي

 .لمدونة السلوك والقيم األساسية، من قبيل تنازع المصالح واألنشطة الخارجية والهدايا

وإبان السنتين المقبلتين، سوف يضطلع مكتب الشؤون األخالقية بمسؤولية إدارة برنامج اإلفصاح المالي  -102

.  على شهادة يتعهدون فيها بأنهم سوف يلتزمون بمدونة السلوكالسنوي والحصول من الموظفين سنوياً

أو المضايقة وينسق عمله على نحو وثيق مع /دعاءات سوء السلوك واوسوف يستعرض المكتب أيضاً 
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مكتب المراجعة واإلشراف عندما يستدعي األمر إجراء تحقيق يضمن السرية ويحمي الموظفين من 

وفي .  السلوك والتعاون في إطار عمليات المراجعة أو التحقيق المأذونةاالنتقام نتيجة اإلبالغ عن سوء

هذا الصدد، سوف يضع مكتب الشؤون األخالقية بروتوكوالً ومبادئ توجيهية للمديرين والموظفين بشأن 

دعاءات المضايقة وسوء السلوك إلى جانب أدوات تساعد المديرين على تجنب سوء اكيفية التعامل مع 

وأخيراً، سوف يشرف مكتب الشؤون األخالقية على تقييم . معالجته على نحو فعال عند حدوثهالسلوك أو 

الخطر على المنظمة من جراء سوء السلوك وعدم االمتثال لمدونة السلوك والقيم األساسية، ويبلغ اإلدارة 

قية واالمتثال، العليا للصندوق عن المخاطر واألحداث والمبادرات المنبثقة عن برنامج الشؤون األخال

 .وعن التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف البرنامج

  2013-2011 نواتج الهيئات الرئاسية، – حادي وعشرين

  نواتج مكتب سكرتير الصندوق– ألف

يضطلع مكتب سكرتير الصندوق بدور مزدوج في دعم تسيير أعمال الصندوق، بالنهوض بالعالقات  -103

مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي، ( من خالل الهيئات الرئاسية الفعالة بين الصندوق والدول األعضاء

وعلى . والحفاظ على عالقات الصندوق الدبلوماسية والنهوض بها) واللجان وأفرقة العمل المنبثقة عنهما

 خدمة الهيئات الرئاسية للصندوق، )1(: وجه التحديد، يتولى المكتب هذه المسؤوليات األساسية من خالل

 الحفاظ على العالقة المؤسسية مع الدول األعضاء حالياً ومستقبالً )2(و بصورة غير رسمية؛ رسمياً أ

وتعزيز هذه العالقة، وإجراء الحوار المؤسسي المالئم في إطار العضوية األوسع ما بين الدورات، 

يبات  النهوض بالمكانة المؤسسية للصندوق بتوفير ترت)3(واستعراض ممارسات التسيير وتعزيزها؛ 

وعالوة على ذلك، يحرص المكتب على كفاءة خدمات التحرير والترجمة التحريرية . المراسم المالئمة

بحيث تضفي الوضوح على وثائق الصندوق وخطاباته وتجعلها في متناول جميع الدول والفورية 

 .األعضاء

تب السكرتير توفير ، سوف يواصل مك)13، الصفحة انظر الذيل( الخطة متوسطة األجل وفي أثناء فترة -104

الخدمات آنفة الذكر، بما في ذلك مراقبة جودة الوثائق المعدة للهيئات الرئاسية، في سياق توسيع نطاق 

وسوف يصحب ذلك بالطبع زيادة في عدد اجتماعات الهيئات الرئاسية وطولها . برنامج عمل الصندوق

 .وما يرتبط بها من وثائق

 العام نواتج مكتب المستشار – باء

حماية مصالح الصندوق ويسهم في أعمال الهيئات الرئاسية والوحدات العام يتولى مكتب المستشار  -105

تيجية، من خالل تعزيز سيادة القانون في جميع ستراالتشغيلية في الصندوق سعياً لتحقيق أهدافه اال

ستجيب الحتياجات عمليات الصندوق، ومن خالل النهوض باألدوات والخدمات القانونية االبتكارية التي ت

وفي سياق الظروف الدينامية التي تؤثر على أعمال الصندوق اليومية، يتولى مكتب المستشار . المنظمة
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مسؤولية الحرص على تمسك الصندوق بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها إدارة العام 

 .الموارد البشرية

ليات الصندوق التفاقية إنشاء الصندوق والنظام وتساعد أنشطة المكتب على ضمان امتثال جميع عم -106

وعالوة على ذلك، وال سيما . الداخلي للهيئات الرئاسية وغير ذلك من القوانين وااللتزامات ذات الصلة

فيما يتعلق بتوسيع الحضور القطري للصندوق وشراكاته وتحقيق تطلعات أصحاب الحيازات الصغيرة 

قانونية جديدة تسهل بدورها تعبئة الموارد وأدوات تب أطراً كأصحاب مشروعات أعمال، يقترح المك

 .وعمليات الموافقة على البرامج والمشروعات وتعزز قدرة الصندوق على االستجابة لألحداث العالمية

  تحقيق وقياس نواتج ونتائج الخطة متوسطة األجل – ثاني وعشرين

ق وتربطها بإطار نتائج اإلدارة المؤسسية تضم الخطة متوسطة األجل النتائج التي يتوخاها الصندو -107

 هيكل نتائج اإلدارة المؤسسية التي تؤكد برنامج عمل 3ويرسم الجدول . المطبق في كل دوائر المنظمة

ويتسق إطار . 9 إلى 4 وعمليات دعم البرامج بموجب النتائج 3 إلى 1الصندوق الميداني بموجب النتائج 

ق مع الممارسة الدولية الفضلى في مجال اإلدارة من أجل التنمية، نتائج اإلدارة المؤسسية في الصندو

التي تركز على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتتضمن األهداف المتفق عليها في المنتدى الرفيع 

 وتعزز الحقاً في أكرا في عام 2005المستوى المعني بفعالية المعونة الذي عقد في باريس في عام 

 إطار نتائج اإلدارة المؤسسية بغية تنسيق االعتبارخذ مكتب التقييم في الصندوق بعين وكذلك يأ. 2008

 .قياس النتائج على نحو متوائم مع إدارة الصندوق

، عكف الصندوق على تنفيذ نظام لمراقبة الجودة وتخطيط األداء والرصد واإلدارة 2006ومنذ عام  -108

وقد غرس . ستند أيضاً إلى إطار نتائج اإلدارة المؤسسيةيتوخى النتائج على مستوى الشُعب والدوائر، وي

وقد ساعد ذلك الشُعب في تركيزها على صلب . هذا النظام ثقافة توخي النتائج في أخالقيات عمل المنظمة

أصحاب الحيازات الصغيرة من أعمال الصندوق في تعزيز وتعميق األثر اإلنمائي لصالح المزارعين 

وقد صممت خطط . ى تخفيف محاذير ضعف األداء على جميع المستوياتوالعمل في الوقت ذاته عل

األداء وتمت إدارتها من حيث مدى تحقيقها ألهداف الخطة متوسطة األجل، بما يمكّن من النهوض إلى 

مستوى أعلى من حيث األداء واإلنتاجية، إلى جانب تزويد الموظفين والشُعب بالتعليقات والمالحظات 

 .على أساس مستمر



  EB 2011/102/R.32  

37 

 3الجدول 
 الصندوق في النتائج إلى المستندة للميزنة والعمليات النتائج مصفوفة

 العملية المؤسسية اإلدارة نتيجة الناتج المجموعة

   التشغيلي الصعيد على 
  والبرمجة والتنسيق للسياسات فعالة وطنية أطر -1

  الفقر من الحد ألغراض واالستثمار والمؤسسات
 الريفي

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

 وتنفيذها القطرية البرامج وضع

  العالمي الصعيد على الموارد لتعبئة داعم إطار -2
  من الحد ألغراض بذلك الخاصة وللسياسات

 الريفي الفقر

  السياسات حوار في المساهمات تحسين -8
  الريفي الفقر من الحد ألغراض لميةالعا
  من الحد ألغراض الموارد تعبئة زيادة -10
 الريفي الفقر

  المستوى الرفيع السياسات حوار
  والتواصل الموارد وتعبئة

  تيجيسترااال
 

   المؤسسي الدعم 
  المؤسسية والخدمات اإلدارة لخدمات منصة -3

  الرئيسي المقر في والكفاءة بالفعالية تتسم
  النتائج لتحقيق القطري المستوى ىوعل

 التشغيلية

 المالية الموارد إدارة تحسين -4
 البشرية الموارد إدارة تحسين -5
 والمخاطر النتائج إدارة تحسين -6
 تمكينية بيئة وتهيئة اإلدارية الكفاءة تحسين -7

 واالتصاالت المعلومات ولتكنولوجيا للعمل

  واإلصالح المؤسسية اإلدارة
 دارةاإل وشؤون

  نحو على الصندوق في الرئاسية الهيئات عمل -4
 والكفاءة بالفعالية يتسم

  لتسيير والكفاءة بالفعالية تتسم منصة -9
 الصندوق في األعضاء شؤون

  شؤون تسيير أنشطة دعم
 الصندوق في األعضاء

 

اشرة مع أوساط المتصلة بالمشاركة المب (3 إلى 1ولتتبع التقدم الذي يحرزه الصندوق بموجب النتائج  -109

، وافق ) أي عمليات الصندوق األساسية–أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية من المزارعين 

، بما يكشف عن التزام الصندوق كمؤسسة 2012-2010المجلس على إطار قياس النتائج المنقح للفترة 

ط الخطة متوسطة األجل مقاييس وترب. في كل دوائر الصندوق" تعمل على تحقيق نتائج إنمائية"متعلمة 

النجاح لديها مع الهيكل المتعاقب لمؤشرات إطار قياس النتائج، والتي تتواءم بدورها مع أدوات اإلبالغ 

  كجزء من عملية2015-2013ولسوف تحدد أهداف جديدة للفترة . في المؤسسات المالية الدولية األخرى

 .التجديد التاسع لموارد الصندوق

قياس النتائج المنقح األداء الميداني، وهو مرتبط بنتائج اإلدارة المؤسسية التي تركز بدورها ويقيس إطار  -110

وباعتماد إطار قياس النتائج المنقح يكون . على التقدم الذي يحرزه الصندوق في التطور كمؤسسة فعالة

لإلبالغ عن استخدام الصندوق قد تزود بطاقم من أدوات صنع القرار والمساءلة، بما يوفر أساساً صلباً 

 والتي يتعين تحويلها إلى سلع وخدمات إنمائية من –الموارد الشحيحة القيمة التي يعهد بها إلى الصندوق 

 .خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 االستجابة للمخاطر في فترة الخطة متوسطة األجل – ثالث وعشرين
2011-2013 

ويدير الصندوق . اطر التي تتهدد عمليات الصندوق على كل المستوياتتحدد الخطة متوسطة األجل المخ -111

هذه المخاطر باستخدام موجز المخاطر المؤسسية الذي يحدد المخاطر في جميع المجاالت الوظيفية، 

وترفع لجنة إدارة المخاطر المؤسسية تقريراً عن مسائل . ويحدد المساءالت من أجل التتبع والتدوين
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ية وعن الحلول واألداء في جهود الحد منها إلى اإلدارة وإلى لجنة مراجعة الحسابات المخاطرة الرئيس

وقد تعززت إدارة المخاطر من خالل . على أساس فصلي، وإلى المجلس التنفيذي على أساس سنوي

تعيين جهات اتصال معنية بالمخاطر تقوم بدور اإلبالغ في محادثات األداء الفصلية وترفع التقارير إلى 

 . لجنة إدارة المخاطر المؤسسية

ويعمد الصندوق، مع إيالء االهتمام الخاص للمخاطر المالية في فترة الخطة متوسطة األجل، إلى التحقق  -112

 من ابتداءمن إجراء مراجعة بحسب المعايير المتبعة تشهد بكفاية الضوابط الداخلية في اإلبالغ المالي، 

 .2012 التحقق الكامل في عام  يؤدي إلى2011تقييم لالستعداد في عام 

ويقدم مكتب المراجعة واإلشراف ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية مصممة إلضفاء القيمة  -113

وهو يساعد الصندوق على تحقيق أهدافه باتباع نهج منتظم . المضافة على عمليات الصندوق وتحسينها

ويستعرض المكتب أيضاً . لرقابة والتسييرومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر وا

الممارسات غير النظامية المحتملة أو المزعومة ويحقق فيها، بما في ذلك سوء السلوك والتدليس والفساد 

من جانب الموظفين في ممارسة أنشطة الصندوق، وينهض بمستوى األخالقيات والمساءلة وجودة 

مكتب بتعزيز الفعالية التنظيمية بتوجيه جهوده إلى ويلتزم ال. عمليات الصندوق ومواصلة تحسينها

وتستتبع الفعالية التنظيمية . المجاالت التي يمكنه فيها إضافة القيمة بالنهوض بوظائف التحقيق واإلشراف

كفاءة إدارة ميزانية الصندوق والموارد البشرية والعمليات الداخلية، إلى جانب ترويج ثقافة المساءلة 

وسيكون السعي إلى بلوغ األهداف المؤسسية في مقدمة أولويات . طة الصندوق وعملياتهوالنزاهة في أنش

مكتب المراجعة واإلشراف في رسم خطته السنوية، وذلك من خالل النظر في أولويات اإلدارة العليا 

 .والمخاطر المحددة من خالل جهود إدارة المخاطر المؤسسية وغير ذلك من العوامل ذات الصلة

ب الصندوق للمخاطر التي تتهدد موظفيه ومرافقه في إطار خارطة طريق مواصلة األعمال وفي ويستجي -114

تيجية األمن التي تتضمن تقديرات األمن والمخاطر بالنسبة إلى مرافق الصندوق في المقر استراإطار 

ن ويقتضي العمل بموجب خارطة الطريق مجموعة حرجة من الموظفي. الرئيسي وفي المكاتب القطرية

يعملون في إطار يتوخى االحتراز في حماية البيانات واألصول المالية وضمان سالمة الموظفين 

 .واالستئناف العاجل لسير العمل على المستوى التشغيلي في حال حدوث أي عطل
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 Medium-term Plan: logical framework 2011-2013 

 
IFAD STRATEGIC OUTCOMES 2011-2013  

Strategic goals Strategic objectives Performance projections Risks and assumptions 

Increased incomes and enhanced food security for poor rural 
women and men by enabling the rural poor improve their food 
security and nutrition, raise their incomes, and strengthen their 
resilience.  
 

Guided by the IFAD Draft Strategic Framework 2011-2015, IFAD contributes to: 

 
• A strengthened natural resource and economic asset base for poor rural 

women and men that is more resilient to climate change, environmental 
degradation, and market transformation;  

• Enhanced access of poor rural women and men to services that are 
essential for reducing poverty, raising incomes and strengthening 
resilience in a changing environment; 

• Strengthened capabilities of poor rural women and men and their 
organizations to manage profitable, sustainable, and resilient farm and 
non-farm enterprises or to take advantage of decent work opportunities;  

• Strengthened capabilities of poor rural women and men and their 
organizations to influence the policies and institutions affecting their 
livelihoods; and 

• Improved institutional and policy environments for rural economies, 
encompassing not only agricultural production but also the full range of 
non-farm activities that surround and contribute to the agricultural sector 

 
 
Verification:  
World bank and United Nations data; ARRI1 

IFAD works with poor rural women and men to develop locality-specific opportunities by 
ensuring that poor rural people have better access to, and the skills and organization they 
need to take advantage of opportunities. At the macro level, IFAD will:  

 
• Take on a greater leadership role in rural development processes based on small-

scale agriculture;  
• Help countries scale up successful operations that IFAD supports; 
• Expand its policy engagement; 
• Strengthen its pro-poor partnerships with a range of actors, including other UN 

agencies, public and private donors, and commercial enterprises that can bring 
investment, assets, and services to rural areas to the benefit of poor rural people; 
and,  

• Enhance its knowledge broker and advocacy role. 
 

Risks:  
 Global economic crisis continues to affect 

smallholder agriculture 
 Input price volatilities (e.g. fuel and food) exacerbate 

smallholder investment risk 
 Environmental degradation, including climate 

change and weather risks, negatively impact 
smallholder production 

 Political instability erodes development 
achievements and impacts on implementation of on-
going investments 

Assumptions: 
 Adequate aid funding and effective donor 

coordination – global commitment to Paris 
Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda  

 IFAD8 replenishment contributions at $1.2bn2 to 
expand programme of work to $3bn for 2010-2012  

 IFAD9 replenishment contributions at target of $2.1 
bn to expand programme of work to $4.5bn for 
2013-2015 

 Ratio of cofinancing to IFAD’s resources: 1:1.5. 
Total volume of cofinancing $4.5bn  

 Supplementary cofinancing of $48.5mn3 for 2011-
2013 

 
 
 
 

Notes: 
The logical framework of the IFAD Medium-term Plan 2011-2013 provides a tabulation of IFAD’s corporate goals, outcomes, outputs and activities with resources, including human and financial inputs. The logical framework is intended to be read together with the 
main text of this report to ensure that the reader benefits from the context within which the divisions implement planned activities and attain their set objectives.  
 
The amounts included in the resource inputs 2011-2013 column are indicative and are based on an initial high-level review of projected divisional resource needs under IFAD’s administrative budget. Consequently, they should not be considered actual expenditure 
amounts. For 2011, the budget figures represent budgeted amounts; for 2012 and 2013 they represent projections and forecasts, respectively. 
 
The aggregate of divisional budgetary resources displayed in the resource inputs 2010-2012 column do not sum back to the overall cluster totals on page 26. This is because only divisions primarily involved in the achievement of the outputs of the clusters are 
included, while resource inputs for divisions supporting multidivisional activities cannot be clearly presented in the logical framework structure. 
 
The resource inputs 2011-2013 finance workforce full-time equivalents (FTEs) as well as non-staff costs. One FTE corresponds to the equivalent of a full staff year. The total of FTEs for divisional submissions is comprised of regular staff with continuing and fixed-
term contracts and temporary staff. Consultants have been identified separately. 
 
Staff projections for 2012 and 2013 are indicative and subject to change as the staffing plans are finalized and deliverables agree. 
 
 
The MTP currently assumes an annual increase in the administrative budget of approximately 5.5% per annum for the period 2011-2013 compared to an average annual increase in expected POW of approximately 14% for the same period, reflecting administrative 
efficiencies already factored into divisional planning. 

                                          
1  ARRI: Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations. 
2  bn: billion. 
3  mn: million. 
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 IFAD OPERATIONAL OUTCOMES 2011-2013 

Operational outcomes Measures of success and sources of verification  
Work programme projections 

Country programme and project 
outputs 
(Level 3) 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

 

Zero-Based Budget ($ mn)  
2011 - 2013 

 Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

 
Total 

SKM15 1.7 6.8 1.1 1.2 10.7 

CSSG16 11.1 19.4 5.4 28.5 64.4 

CSD17 - 1.5 69.3 0.5 71.4 

FOD18 7.7 - 19.1 0.5 27.4 

PMD19 254.5 - - - - 

OPV20 2.7 2.9 3.2 1.8 10.6 

Total 277.7 30.5 98.2 32.6 438.9 

People receiving services from IFAD-supported projects  
 People benefiting from IFAD assistance, with gender 

focus 
 
Natural resource management 

 Improved access to land and water resources 
 Area impacted by constructed irrigation 

 
 
 
Climate Change adaptation and mitigation 

• Guidance and tools on innovative approaches to help 
smallholder producers build their resilience to 
climate change developed 

• Smallholder farmers helped to take advantage of 
available mitigation incentives and funding 

• Dialogue on climate change, rural development, 
agriculture and food security informed coherently  

 
Agricultural technologies 

 Increase in use of sustainable agriculture approaches 
and reduction in land and sea degradation 

 Improved access to agricultural technology, know-how 
and efficient production services 

 
 
 
Rural financial services 

 Improved access to financial services and savings 
instruments 

 Broad range of financial services and savings 
instruments 

 
Market Access 

 Improved access to markets: transparent, competitive, 
functioning and efficient markets for agricultural inputs 
and produce  

 
Rural Microenterprise 

 Opportunities for rural, off-farm employment and 
enterprise development 

 Enhanced private-sector capacity and investment in 
rural economy  

 
Empowerment of rural poor people 

 Strengthened organizations and institutions supporting 
interests of poor rural people 

 Enabling local and national policies  
 Improved capacity for programme development and 

implementation (government, NGO, private sector) 
 

Technical and vocational skills development  
 Enabling rural youth to acquire new skills i.e agricultural 

technologies, services, entrepreneurship and financial 
literacy  

 
 

People receiving services from IFAD-supported projects  
                                                                          2009: 36.6 mn   2012: 60 mn
Male/female ratio (%)                     2009: 51:49       2012: 50:50 
 
Natural-resource management (ha) 
Common-property resource and under improved management practices 
                                                                            2009: 4.90 mn  Tracked 
Area under constructed/rehabilitated irrigation schemes  
                                                                            2009: 322,000  Tracked  
 
Climate Change Adaptation and Mitigation 
% of new RB-COSOPs                                        50% target by 2013) 
%  of new project designs                                    40% target by 2013 
 
 
 
Agricultural technologies 
People trained in crop production practices/technologies 
                                                                            2009:4.1 mn  Tracked 
Male/female ratio (%)                                          63:37 Tracked 
People trained in livestock production practices/technologies 
                                                                            2008: 1.1 mn  Tracked 
Male/female ratio (%)                                         44:56 Tracked   
 
Rural financial services 
Active borrowers                                                  2009: 4.8 mn  Tracked 
Male/female ratio (%)                                           51:49 Tracked 
Voluntary savers                                                  2009: 8.4 mn  Tracked 
Male/female ratio (%)                                          49:51 Tracked 
 
 
Market Access 
Roads constructed/rehabilitated (km)                   2009: 21,000  Tracked 
Marketing groups formed/strengthened                2009: 28,000  Tracked 
 
Rural Microenterprise 
People trained in business and entrepreneurship 
                                                                             2009: 277,000 Tracked 
Male/female ratio (%)                                           48:52 Tracked  
Enterprises accessing facilitated non-financial services  
                                                                             2009:  34,000 Tracked 
Empowerment of rural poor people 
People trained in community management topics    2009: 1.7 mn Tracked 
Male/female ratio (%)                                           24:76 Tracked 
Village/community action plans prepared            2009: 29,000 Tracked 
 
 
 
Technical and vocational skills development  
250,000 people receiving vocational training  
1.8 mn people trained in income generating activities  
 
IFAD country presence expanded to 40 countries (of which 10 are 
proposed for approval by 2013) Baseline 2009 (actual): 25 countries 
 
Verification: 
Annual RIDE12; RIMS13 OSC14 issues paper, QE panel reports 

Asia and the Pacific Region: 
 6 COSOPs 
 $1 159.92 mn in loan and country 

grant approvals 
 $480 mn disbursement under 

ongoing portfolio 
 
East and Southern Africa Region: 

 6 COSOPs 
 $719.61 mn in loan and country 

grant approvals 
 $320 mn disbursement under 

ongoing portfolio 
 
Latin America and the Caribbean 
Region:  

 11 COSOPs 
 $420.87 mn in loan and country 

grant approvals 
 $196 mn disbursement under 

ongoing portfolio 
 
Near East and North Africa Region: 

 1 COSOPs 
 $382.36 mn in loan and country 

grant approvals 
 $255 mn disbursement under 

ongoing portfolio 
 
West and Central Africa Region: 

 7 COSOPs 
 $668.63 mn in loan and country 

grant approvals 
 $285 mn disbursement under 

ongoing portfolio 
 
Global/regional programmes: 

 $180 mn in global and regional 
grant  
approvals, including small grants  

 
Knowledge management and 
innovation (KMI)  

 Integrated KMI agenda – 
mainstreaming KMI into IFAD’s 
core business 

 
Policy dialogue: 

 IFAD Draft Strategic Framework 
2011-2015 
 Rural Poverty Report – IFAD 

flagship publication 
 Focused IFAD global-, regional- 

and national-level policy dialogue 

 
 
 
 

  Strategic Work Plan (Staff - Fixed Term Equivalent)  
 2011 Actual 2012 Projection 2013 Forecast 

 P21 GS22 P GS P GS 

SKM 8.00 2.00 8.50 2.00 8.50 2.00 

CSSG 64.90 72.40 65.00 73.00 65.00 73.00 

FAD 49.00 67.86 50.00 68.00 50.00 68.00 

PMD 171.70 100.30 183.7 100.30 196.60 100.30 

OPV 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 5.00 

Total 298.85 247.56 314.50 253.00 327.10 248.30 

 
 
 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 

Risks: 
 Volatile political situations and absorptive 

capacity in fragile states  
 Government policies unsupportive of  

objectives of aid-funded interventions 
 External challenges to IFAD’s resource  

Management 
 Natural calamities 

 
Assumptions: 
 Delivery of $4.5 bn IFAD investment ($3 bn 

IFAD resources and $1.5 bn cofinancing 
from all sources) 

 Improved country programme sustainability 
 Improved financial resource mobilization and 

management 
 Improved HR management 

enterprise risk management mainstreamed 
 Improved administrative efficiency 
 Strengthened support to programme and  

project implementation 
 
 

                                          
12  RIDE: Report on IFAD’s Development Effectiveness. 
13  RIMS: Results and Impact Management System. 
14  OSC: Operational Strategy and Policy Guidance Committee 
15  SKM: Office of Strategy and Knowledge Management 
16  CSSG: Corporate Services Support Group  
   - Arab and Gulf States Liaison Office (AGL) 
   - Office of Audit and Oversight (AUO) 
   - Communications Division (COM) 
   - North America Liaison Office (NAL) 
   - Office of the General Counsel (LEG) 
   - Office of the Secretary (SEC) 
   - Replenishment Secretariat 
   - Resource Mobilisation and Partnership Office 
   - Partnership Unit 
17 CSD: Corporate Services Department 
18 FOD: Financial Operations Department 
19 PMD: Programme Management Department 
20 OPV: Office of the President and Vice President 
21 P: Professional staff 
22 GS 
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IFAD COUNTRY STRATEGIC OPPORTUNITIES PROGRAMME (COSOP) AND PROJECT OUTCOMES 2011-2013 – REGIONAL DIVISIONS - CLUSTER 1 
Work programme projections (loans/Debt Sustainability Framework (DSF) grants)23 Operational 

outputs 
Measures of success and sources of verification  

2011 2012 2013 
Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

ASIA AND THE PACIFIC DIVISION (APR): 6 COSOPs Better country programme and project management 
measured by: Country programmes rated marginally 
satisfactory or better at completion by IFAD Office of 
Evaluation (ARRI) and IFAD Management (PCR)24 
 

Bangladesh, China, Central Asia, 
Pacific, Lao PDR, India 

  

Programme of loans and grants being worked on: $1,159.9 mn 
$405.2 mn: 
India, Tajikistan, Mongolia, 
Bangladesh, China, Kyrgyzstan, Sri 
Lanka, Samoa, Timor Leste, 
Cambodia, Indonesia, Philippines, 
Pakistan, Lao PDR 

$342.0 mn: 
China, India, Indonesia, 
Maldives, 
Myanmar, Philippines, 
Afghanistan, Kiribati, Tonga, 
Nepal 

$412.7 mn 
Bangladesh, Bhutan, Cambodia, 
Indonesia, Kiribati, Lao PDR, 
Mongolia, Nepal, Philippines, Timor 
Leste, Viet Nam 

Loan and grant disbursements 
$175 mn disbursed $185 mn disbursed  $195 mn disbursed 

EAST AND SOUTHERN AFRICA DIVISION  (ESA): 6 COSOPs 
Mozambique, Zambia Uganda, Madagascar Kenya, Rwanda 
Programme of loans and grants being worked on: $719.1 mn 
$274.6 mn: 
Lesotho, South Africa, Madagascar, 
Eritrea, Zambia, Rwanda, Malawi, 
Comoros, Ethiopia 

$120.5 mn: 
Madagascar, Mozambique, 
Malawi, Angola, Mauritius, 
Ethiopia, Swaziland, Kenya 

$324.5 mn 
Uganda, Comoros, Eritrea, 
Rwanda, Botswana, Zambia, 
Swaziland, Burundi, Mozambique, 
Ethiopia 

Loan and grant disbursements 
$115 mn disbursed $121 mn disbursed $121 mn disbursed 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN DIVISION (LAC): 11 COSOPs 

Honduras Argentina, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panama 

Bolivia, Colombia, Mexico, 
Venezuela (Bolivarian Republic) 

Programme of loans and grants being worked on: $420.9 mn 

2010 (%) 2012 (%)  
Effectiveness: 
ARRI 
PCR 

 
77 
86 

 
90 
90 

Rural Poverty Report 
ARRI 
PCR 

 
86 
84 

 
90 
90 

Gender Equality (ARRI does not 
reflect separately on gender 
equality) 
PCR 

 
 
 

88 

 
 
 

80 
Innovation, learning and/or 
scaling up 
ARRI 
PCR 

 
 

95 
79 

 
 

80 
75 

Sustainability of benefits 
ARRI 
PCR 

 
65 
76 

 
75 
75 

Relevance 
ARRI 
PCR 

 
97 
98 

 
90 
90 

Efficiency 
ARRI 
PCR 

 
57 
66 

 
75 
75 

Adherence to aid 
effectiveness agenda 
Client survey 

 
 

100 

 
 

90 
  

Better quality at design: Projects rated 4 or better at entry 
(%): from Quality Assurance at entry 

$149.8 mn: 
Bolivia (Plurinational State of), 
Ecuador, Honduras, Haiti, Argentina, 
Peru, Brazil, Colombia 

$108.1 mn: 
Brazil, MesIFAD Country Office, 
Panama, Venezuela (Bolivarian 
Republic of), Jamaica, Paraguay, 
Guyana, Suriname, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador   

$163.0 mn 
Dominican Republic, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras 

Loan and grant disbursements 
$66 mn disbursed  $70 mn disbursed  $75 mn disbursed) 

NEAR EAST AND NORTH AFRICA DIVISION (NEN): 1 COSOP 
 Egypt  

Programme of loans and grants being worked on: $382.4 mn 
$161.1 mn: 
Azerbaijan, Yemen, Sudan, Georgia, 
Egypt, Bosnia and Herzegovina, 
Morocco, Fragile situations: Iraq 

$100.7 mn 
Lebanon, Turkey, Albania, 
Tunisia, Egypt, Uzbekistan , 
Sudan 
 

$138.9 mn 
Moldova, Yemen, Jordan, Sudan, 
Armenia, Georgia 

Loan and grant disbursements 
$75 mn disbursed  $79 mn disbursed  $82 mn disbursed  

WEST AND CENTRAL AFRICA DIVISION (WCA): 7 COSOPs 
Benin, Democratic Republic of the 
Congo, Niger, Liberia 

Burkina Faso, Cameroon, 
Ghana 

 

Programme of loans and grants being worked on: $668.8 mn 
$266.4 mn *: 
Central African Republic, Senegal, 
Mauritania, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Congo, Niger, Liberia, 
Ghana, Nigeria 

$120.8 mn: 
Gambia, Benin, Cape Verde, 
Democratic Republic of the 
Congo, Guinea-Bissau, Guinea  

$281.7 mn 
Nigeria, Gambia (The), Chad, 
Burkina Faso, Gabon, Sao Tome &  
Principe, Liberia, Cameroon, 
Senegal 

Loan and grant disbursements 

$100 mn disbursed  
* excludes S. Leone ($50 mn) to be 
cofinanced through GAFSP 

$115 mn disbursed  $130 mn disbursed 

Programme 
Management 
Department (PMD):  
 
 
 High-quality in-

country 
strategies 
designed and 
implemented, 
with their 
relevance 
regularly 
assessed 

 
 Design and 

approval of new, 
high-quality loan- 
and grant-funded 
operations 

 
 On-going 

portfolio of loan 
and grant-funded 
projects 
efficiently 
supervised and 
effective and 
sustainable 
development 
results delivered 

 
 
 

   
 2009/10  2012 

• Effectiveness: 94 90 
• Rural poverty impact on target group 

(e.g. through physical and financial 
assets, food security, empowerment) 

87 90 

• Sustainability of benefits 90 90 
• Gender equity 86 90 
• Innovation, learning and/or scaling up 

77 90 
•  % of ongoing projects actually 

receiving international cofinancing 
(Source: PPMS) 

55 65 

•  Average # months from project 
approval to first disbursement 
(Source: PPMS) 

16.7 14 

• % of problem projects in which major 
corrective actions are taken 
(proactivity index) - Source: Divisional 
PPR 2010 

50 7 

• % of projects for which IFAD 
performance is rated 4 or better  (3 
year rolling average) - Source: ARRI 

71 75 

• % of problem projects in ongoing 
portfolio - Source: PPR 18 15 

• % of time over-runs for ongoing 
projects - Source: PPMS 22 20 

• Average # of days for processing 
withdrawal applications - Source: 
WATS 

28 31 

 

 

ASIA AND THE PACIFIC DIVISION (APR) 

  
2011  

2012 
Projection 

 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 

Cluster 1: 15.3 16.4 17.5 

Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 36.5 39 40 
General Service 
Staff 

16.0 16.0 16.0 

Consultants 47.0 45.0 42.0 
 

EAST AND SOUTHERN AFRICA DIVISION (ESA) 

  
2011 

2012 
Projection 

 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 14.8 15.8 16.9 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 33.8 35.9 37.9 
General Service 
Staff 

26.0 26.0 26.0 

Consultants 28.0 26.0 24.0 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN DIVISION (LAC) 

  
2011  

2012   
Projection 

 
2013  

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 11.0 11.8 12.6 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 19.3 20.3 22.3 
General Service 
Staff 

8.0 8.0 8.0 

Consultants 28.0 27.0 26.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NEAR EAST AND NORTH AFRICA DIVISION (NEN) 

  
2011  

 
2012 Projection 

2013  
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 10.6 11.3 12.1 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 23.0 24.0 25.0 
General Service 
Staff 

13.0 13.0 13.0 

Consultants 30.0 29.0 27.0 

WEST AND CENTRAL AFRICA DIVISION (WCA) 

  
2011  

 
2012  Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 13.9 14.9 15.9 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 29.0 32.0 34.0 
General Service 
Staff 

22.0 22.0 22.0 

Consultants 27.0 26.0 25.0 
Cluster 1 – Country programme development and implementation, Including 
                   IFAD Country Offices FTEs 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 

Design of COSOPs
25

 
Risks:  
 Political volatility affect country programme 

portfolio 
 Inadequate budget for quality enhancement panels 
 Insufficient resources (financial and human) to 

manage programme of work 
 Shortage in supplementary funds, co-financing and 

supplementary resources 
Assumptions: 
 Country ownership and alignment with government 

priorities 
 Efficient resource mobilization  
 Strengthened inter-agency collaboration 
 Environment and natural resource management 

policy (May 2011) 
 Private-sector strategy (Dec 2011) 
 Middle-income country strategy (May 2011) 
 Partnership strategy (Sep 2011) 
 Efficient knowledge management (KM) 
 PBAS26 allocations by country and region 
 Adequate staffing and administrative budget 
 Efficient programme approval process, including 

OSC
27

, QE
28

 and QA
29

 
Design and approval of new projects 
Risks:  
 Political volatility and elections affect country 

programme portfolio 
 Lack of counterpart funding and commitment to 

address policy constraints 
 Delays in national approval process 
 Supplementary funds not disbursed as expected 

Assumptions: 
 Revised lending policies and criteria 
 Strengthened administrative efficiency 
 Country presence in 40 countries, including an 

additional 10  IFAD country are approved by 2013 
 Sufficient resources for project design and 

supervision 
 Results-focused dialogue with co-financiers 
 Timely approval and implementation of co-

financing 
 Correlation of grant proposals with IFAD priorities  
 Appropriate financial products  
 Improved resource mobilization and management 

of funding arrangements 
 Systematic approach to innovation and scaling up 
 Efficient project approval process, including OSC, 

QE, and QA 
Portoflio implementation 
Risks:  
 Poor implementation of country systems and 

project fiduciary controls 
Assumptions: 
 Revised procurement audit guidelines (Dec 2011) 
 Direct supervision procedures: All projects 

supervised by IFAD in 2012  
 Efficient loan administration 
 New loan and grant system and manuals 
 Efficient ICT support 
 Effective rules, procedures and documentation 

requirements 
 Timely establishment of field presence, including 

HR and ICT support 
 Recruitment for vacancies, especially in IFAD 

Country Offices to enhance portfolio performance 
and direct supervision by IFAD Country Office staff. 

 Strengthened project management 
 Streamlined transaction/document clearance 

processes 
 Strengthened project design processes 

Strengthened operational policies and guidelines 

                                          
23 As of 23 February 2011.  Final amounts will be consistent with 2010-2012 PBAS allocations. 2013 projections are based on current estimates.  
24 PCR: Project/Programme Completion Report 
25 COSOP: Country Strategic Opportunities Programme 
26 PBAS: Performance-Based Allocation System 
27 OSC: Operational Strategy and Policy Guidance Committee 
28 QE: Quality Enhancement 
29 QA: Quality Assurance 
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IFAD COUNTRY STRATEGIC OPPORTUNITIES PROGRAMME (COSOP) AND PROJECT OUTCOMES 2011-2013  (CONT’D) – CROSS-CUTTING DIVISIONS - CLUSTER 1 

Work programme projections 
Operational outputs 

Measures of success and sources of 
verification  2011 2012 2013 

 
Resource inputs 2011-2013 

 
Risks and assumptions 

Large global and regional grants 
approved:  $40 mn (24 grants): 
 Sustainable agriculture 
 Land and water 
 Farmers' organizations, market 

access and policy  
 Rural financial systems 
 Smallholder farming as business 
 Targeting, indigenous peoples, 

youth and women’s 
empowerment 

 Knowledge-sharing 
 Regional organization 
 Knowledge management  

 
Small global and regional grants 
approved: $10 mn (60 grants) 
 
Supplementary-funded grants: 
 30 grants under European 

Commission/Consultative Group 
on International Agricultural 
Research facility $90 mn  

 15 grants under Financing 
Facility for Remittances 

 
Country Programme Support  
 Technical and policy support to 

and 44 QE panels for projects 
and 10 Environment and Natural 
Resource Management/Climate 
Change projects, 13 COSOPs 
country programme management 
teams, 25 design and 
implementation missions  

 Knowledge products for Learning 
and Guidance Notes, Technical 
Advisory Notes, thematic papers 
and publications, seminars and 
presentations  

 
 
 
 

Large global and regional 
approved: $48 mn (28 grants): 
 Sustainable agriculture 
 Land and water 
 Farmers’ Organizations, market 

access and policy  
 Rural financial systems 
 Smallholder farming as business 
 Targeting, indigenous peoples, 

youth and women’s 
empowerment 

 Knowledge management  
 
 
 
Small global and regional grants 
approved: $12 mn (65 grants) 
 
Supplementary-funded grants: 
 30 grants under European 

Commission/Consultative Group 
on International Agricultural 
Research facility $90 mn 

 15 grants under Financing 
Facility for Remittances  

 
Country Programme Support 
 Technical and policy support to 

48 QE panels for projects and 6 
Environment and Natural 
Resource Management/Climate 
Change projects, 12 COSOP 
country programme management 
teams, 26 design and 
implementation missions  

 Knowledge products for Learning 
and Guidance Notes, Technical 
Advisory Notes, thematic papers 
and publications, seminars and 
presentations 

 
 
 
 

Large global and regional 
approved: $56 mn (35 grants 
 Sustainable agriculture 
 Land and water 
 Farmers’ Organizations, market 

access and policy  
 Rural financial systems 
 Smallholder farming as business 
 Targeting, indigenous peoples, 

youth and women’s 
empowerment 

 Knowledge management  
 
 
 
Small global and regional grants 
approved: $14 mn (65 grants) 
 
Supplementary-funded grants: 
 30 grants under European 

Commission/Consultative Group 
on International Agricultural 
facility $90 mn 

 15 grants under Financing Facility 
for Remittances  

 
Country Programme Suppor 
 Technical and policy support to 

48 QE panels for projects and 10 
Environment and Natural 
Resource Management/Climate 
Change projects, 6 COSOP 
country programme management 
teams, 28 design and 
implementation missions  

 Knowledge products for Learning 
and Guidance Notes, Technical 
Advisory Notes, thematic papers 
and publications, seminars and 
presentations 

 
 
 
 

Grant disbursements Grant disbursement Grant disbursements 
$40 mn disbursed through global 
and regional grants 

$46 mn disbursed through global 
and regional grants 

$52 mn disbursed through global and 
regional grants 

POLICY AND 
TECHNICAL 
ADVISORY 
DIVISION (PTA) 
 
 Design and 

approval of new, 
high-quality global 
and regional grant-
funded operations 

 
 High-quality 

implementation of 
and learning from 
global and 
regional grant-
funded operations 

 
 Design and 

approval of new, 
high-quality 
COSOPs 

 
 Design and 

approval of new, 
high-quality loans 
and DSF grant 
projects 

 
 High-quality 

knowledge 
products for 
technical and 
policy support 

Better grant project design measured by: 
 87 technical reviews of large grants (from 

Grants QE minutes),  
 190 technical reviews of small grants (incl. 

suppl. funds) (from Grants Consolidated 
Tracking sheet) 

 277  global and regional grants approved 
  90 financing agreements entered into with 

Consultative Group on International 
Agricultural Research Centres  

 45 of financing agreements entered into with 
Financing Facility for Remittances grant 
recipients 

 15 design missions 
 
 
Better implementation for and learning from 
large global/regional grants: 
 80% of projects rated 4 or better for overall 

implementation progress  
 
Better project design (loans & DSF grants) 
measured by: 
 31 QE reviews completed - COSOPs  
 166 of QE reviews completed – loan, Debt 

Sustainability Framework and Environment 
and Natural Resource Management/Climate 
Change projects  

 39  design missions 
 30 associated knowledge products developed 

Better supervision & implementation support 
(loans, grants and COSOPs) measured by: 
 40  implementation support and supervision 

missions that PTA staff/consultants participate 
in (from BToRs – see PTA xDESK) 

 30 associated knowledge products developed 
 
 
Verification: 
 Executive Board documents, Divisional 

Portfolio Performance Reports (see 
Programme Management Department 
xDESK site), Loan and Grant System 
Divisional Portfolio Performance Reports  

 Annual RIDE 

   

 
POLICY AND TECHNICAL ADVISORY DIVISION (PTA) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 8.5 9.1 9.8 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 25.2 27.5 29.5 
General Service 
Staff 

13.7 13.7 13.7 

Long-term 
consultant 

8.0 6.0 4.0 

All consultants 20.0 20.0 20.0 
 
 
 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 
 

Risks: 
 Recipients do not propose grants that 

confirm to IFAD policies/strategies 
 Resources from supplementary funds do not 

materialize as expected 
 Delays in issuing small grant agreements 

due to lack of familiarity with the process 
 Costs of QE panels and budget: Division 

restrictions can limit the effectiveness of QE 
panels 

 Result-based budget continues to be 
Division driven by pipeline lending targets 
(‘design bias’). 

 PTA does not have sufficient resources 
(financial & human) to participate in 
implementation support/supervision 
missions. 

 
 
 
Assumptions: 
 Grant proposals sufficiently match IFAD’s 

priorities in grant financing 
 Revised grant guidelines  
 QE procedures for loans and grants are 

refined and the division continuously builds 
on efficiencies identified in the review 
process  

 Improvement in resource mobilization 
 Regional divisions fund the design, 

implementation support and supervision 
missions in case of budget gaps 

 Divisions submit number of COSOPs, loan 
and Debt Sustainability Framework grant 
proposals as projected 
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IFAD COUNTRY STRATEGIC OPPORTUNITIES PROGRAMME (COSOP) AND PROJECT OUTCOMES 2011-2013  (CONT’D) – CROSS-CUTTING DIVISIONS  CLUSTER 1 

Work programme projections 
Operational outputs 

Measures of success and sources of 
verification  2011 2012 2013 

 
Resource inputs 2011-2013 

 
Risks and assumptions 

ENVIRONMENT 
AND CLIMATE 
CHANGE DIVISION 
(ECD) 

 Environmental 
and climate 
change issues 
mainstreamed in 
IFAD’s operations 

 

 New COSOPs and project documents reflect 
climate and environment risks and 
opportunities 

 QE Panel reports highlight environment and 
climate change concerns, QE Panel summary 
assessments record ratings on environment & 
climate change issues 

 Environment and climate technical 
implementation support provided for IFAD 
loans  

 Environmental and climate co-financing for 
IFAD loans secured (for example Global 
Environment Facility Trust fund, Adaptation 
Trust Fund or other sources) 

 IFAD knowledge shared in international fora 
(COPs30, Global Donor Platform for Rural 
Development, UN/International Financial 
Institution meetings) 

 IFAD’s internal and external environment and 
climate networks established/enhanced. 

 Environment and climate related knowledge, 
innovation and advocacy activities and 
products available to IFAD staff and partners 
enhanced. 

 
 
 
Verification:  
Annual RIDE 

 Environment and natural resource 
management (Environment and 
Natural Resource Management) 
policy approved by the Executive 
Board (May 2011) 

 Mainstreaming Environment and 
Natural Resource Management 
and Climate Change  in IFAD’s 
policies, strategies and projects 
(i.e. Draft Strategic Framework). 

 Smallholder Adaption Programme 
(SAP) 

 3 IFAD tools and guidelines that 
include Environment and Natural 
Resource Management and 
Climate Change issues 
updated/prepared (i.e. Strategic 
Environment 
Assessments/Results-Based 
COSOPs/QE guidelines) 

 8 environment and climate 
knowledge events at headquarters 
or in region held. 

 5 OSC reviews highlight 
Environment and Natural Resource 
Management and Climate issues. 

 3 strategic environment 
assessments  

 20 environmental social review 
notes  

 5 technical implementation support 
for IFAD loans  

 Global Environment Facility, 
Adaptation Fund and other co-
financing identified, designed and 
implemented: 8  concept notes 
approved; 10 endorsed, 20 
supervised 

 Internal Environment and Natural 
Resource Management and 
Climate Change  online 
knowledgebase  

 Environment and Climate 
institutional training programme. 

 Continued policy advocacy through 
internal and external networks 

 Prominence for smallholders 
increased at Rio Conventions 
meetings, including Durban, UN-
Framework Convention on Climate 
Chance 

 ECD capacity increased and staff 
shared with regions. 

 8 environment and climate 
knowledge events at HQ or in 
region held. 

 15 OSC reviews highlight 
Environment and Natural 
Resource Management and 
Climate Changes issues. 

 3 strategic environment 
assessments undertaken 

 20 environmental social review 
notes undertaken 

 Global Environment Facility, 
Adaptation Fund and other co-
financing identified, designed 
and implemented: 7 concept 
notes approved; 6 endorsed, 
29 supervised 

 5 technical implementation 
support for IFAD loans 
undertaken 

 Internal Environment and 
Natural Resource 
Management and Climate 
Change online knowledgebase 
maintained  

 Environment and Climate 
institutional training 
programme implemented 

 Monitoring and Evaluation  
framework for Environment 
and Natural Resource 
Management and Climate 
Change  

 Continued policy advocacy 
through internal and external 
networks 

 Smallholders on UN-
Framework Convention on 
Climate Change meeting 
agenda 

 Annual green award for staff 

 8 environment and climate knowledge 
events at HQ or in region held. 

 20 OSC reviews highlight Environment 
and Natural Resource Management 
and Climate Change issues 

 3 strategic environment assessments 
undertaken 

 20 environmental social review notes 
undertaken 

 5 technical implementation support for 
IFAD loans undertaken 

 Global Environment Facility, Adaptation 
Fund and other co-financing identified, 
designed and implemented: 7 concept 
notes approval; 10 endorsed, 33 
supervised 

 Internal Environment and Natural 
Resource Management and Climate 
Change online knowledgebase 
maintained 

 Environment and Climate institutional 
training programme implemented 

 Monitoring and Evaluation  framework 
for Environment and Natural Resource 
Management and Climate Change  

 Continued policy advocacy through 
internal and external networks 

 Smallholders on UN-Framework 
Convention on Climate Change meeting 
agenda 

 Annual green award for staff 
 

 
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DIVISION 

(ECD) 
  

2011  
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget- $ mn 
Cluster 1 1.98 2.10 2.30 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 9.0 10.0* 12.0 
General Service Staff 4.0 4.0* 4.0 
Consultants 6.0 7.0 7.0 

    *staff increases dependent on budget savings in 2011 
 

Risks: 
 Inadequate resources for environment and 

climate change work 
 Failure to secure supplementary financing 
 Availability and quality of consultants for 

programme and project design assignments, 
especially in fragile countries 

Assumptions: 
 Continued contribution to the global concern 

for protection of the environment 
 Supplementary funding for integration of 

climate and environment risks and 
opportunities in portfolio 

 

PROGRAMME 
MANAGEMENT 
DEPARTMENT –  
Front Office (PMD) 
 
 
 Improved country 

programme 
sustainability 

 Strengthened 
support to 
programme and 
project 
implementation 

Approved policy and strategy documents 

 

 

 

 

 
Verification:  
Annual RIDE 

 

 Implement revised Procurement 
Guidelines 

 Middle-income country strategy 
 Grant procedures (with SKM and 

PMD) 
 Strengthened loan and grant 

design processes 
 New direct supervision 

procedures  
 Country presence strategy 
 Toolbox/procedures for grants, 

indigenous peoples, land, rural 
finance, scaling up, Poverty 
Reduction Strategy and Sector- 
Wide Approach programmes  
(with PTA) 

 Review RIMs guidelines 
 Private-sector strategy 
 Gender strategy (with PTA) 
 Partnership strategy 
 Spanish Trust Fund 

 

 # of new/revised knowledge 
tools for improved project 
design (with PTA) 

 Partnership strategy 
 On-going review of PBAS 
 Spanish Trust Fund 
 Project/Programme 

Completion Report 
guidelines  

 Spanish Trust Fund 

 Upgraded Project and Portfolio 
Management System 

 
PROGRAMME MANAGEMENT DEPARTMENT 

Front Office (PMD) 
 

2011  
2012 

Projection 
2013 

Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 3.0 3.3 3.5 

Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 9.0 9.0 9.0 
General Service Staff 4.8 4.8 4.8 
Consultants 1.5 1.5 1.5 
 

Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation,  
                   including IFAD Country Offices FTEs 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource  
                  mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and  
                  administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 

 

                                          
30 COP: Conference of the Parties – United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on Sustainable Development (CDS) 
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IFAD KNOWLEDGE MANAGEMENT, POLICY ADVOCACY AND COMMUNICATION, AND PLANNING AND BUDGET OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTER 2 
Work programme projections 

Operational outputs 
Measures of success and sources of 

verification 
(Level 5) 2011 2012 2013 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

OFFICE OF STRATEGY AND 
KNOWLEDGE MANAGEMENT (SKM) 

 Strategic knowledge and research 
partnerships and networks 

 Knowledge products and processes 
 Global and regional policy dialogues 
 Enhanced capacity for analytical 

work 
 IFAD programmes, strategies and 

policies informed by state of the art  
thinking 

 IFAD is managed to optimize 
development effectiveness and 
efficiency 

 Integrated Knowledge Management 
and Innovation (KMI) agenda – 
mainstreaming KMI into IFAD’s core 
business 

 3-year rolling administrative plan 
and integrated budget prepared 
using zero-based and results-based 
budgeting approach 

 Annual administrative and capital 
budgets aligned with operational 
targets 

 Performance reporting on results 

 Score of moderately satisfactory or better on 
performance assessment scale for two 
international policy engagement initiatives 

 2012 and 2013: Strengthened institutional 
capacity for international policy engagement in 
at least two lagging areas identified by 2010 
baseline self-assessment 

 Yearly report on partnership prepared and 
shared with partners. 

 Conferences and seminars organised and 
rated by participants as successful to meet the 
objectives.  

 Number of knowledge products 
developed/prepared/shared and reported 
through an annual report.  

 Number of  policy dialogues participated or  led 
and an annual report on the outcomes. 

 Number of seminars on key development and 
operational issues organised and implications 
for IFAD’s operations; 

 Results management system reflects evolution 
of IFAD's objectives and includes key metrics 

 IFAD adopts management for efficiency system 
with targets, metrics and indicators 

 IFAD develops and adopts a strategic plan for 
strengthening the relevance and level of its 
support to developing countries  responsive to 
their different resources and requirements 

 

 
 

Verification:  
 Annual RIDE 
 IFAD reports and website 

 

 Strengthen engagement 
and partnership with FAO 
and others in CFS 

 Enhancing partnerships 
with GAFSP31, LDCs32, G-
20, IFPRI33, ILO34, Povnet 

 Create a pilot network of 
South research Institutions 

 Thematic Conference on 
New Directions for 
Smallholder Agriculture and 
conference publication   

 
 Knowledge website 

established and briefs 
shared 

 5 Occasional papers 
 Lead the preparation of 

IFAD’s Strategic Framework 
and collaborate on other 
policy papers (ie. Gender) 

 Seminars and Conferences 
on key development and 
operational issues 

 Share knowledge with GC 
 Engage  in various policy 

dialogues and provide 
inputs to Management to 
engage in policy 
discussions 

 Contribute to knowledge 
products 

 Initiate work on developing 
the IFAD Rural Poverty 
Index 

 Advise on statistical issues  
 Establish SKM statistical 

unit and recruitment of staff 
 Outreach of RPR 2011 
 IFAD's CPPMS35 is up-

dated to reflect 
management requirements 
identified in quarterly 
performance reviews 

 IFAD9 Consultation 
documentation 

 First zero-based budget 
with needs-based 
analysis of requirements 
for RMF36 targets 

 Quarterly and annual 
performance reviews 

 Pilot programme for 
planning and monitoring 
improved administrative 
efficiency 

 Deepen engagement with 
the partners by 
developing a programme 
of work for partner 
research institutions; 

 Continued engagement 
with partners i.e GAFSP, 
LDCs, ILO; IFPRI and 
other  UN forums and 
regional initiatives like 
NEPAD37. 

 8 Occasional papers  
 Thematic workshop on a  

focus area (identified in 
consultation with other 
IFAD stakeholders) and 
subsequent publication 

 Knowledge sharing with 
members of GC 

 Initiate two knowledge 
products with PMD  

 Publication on future of  
Smallholder Farming  
(Conference Follow up) 

 Support to operational 
processes (COSOP 
review, project QA)  

 Guidance notes reviewed 
and refined (with PTA) 

 Advocacy and research 
institutions networks in 
developing regions; 

 Publication of Working 
Papers; 

 Further strengthen 
Statistical Unit 

 CPPMS revised to 
reflect IFAD9 RMF - 
revised version 
operational on pilot 
basis for Q2 review; 

 Management for 
efficiency planning and 
monitoring system 
piloted from Q2 

 Corporate strategy on 
financial and technical 
support and services to 
members 

 Second zero-based 
budget developed 
based on rolling 
budget within new draft 
Strategic Framework 

 Capital budget focuses 
on efficiency and 
effectiveness in key 
business processes 

 IFAD-wide system for 
planning and monitoring 
improved efficiency 
integrated into IFAD’s 
results management 
system 

 Medium Term Plan 2012-
2014 

 
 

 Continued partnership 
building in collaboration 
with PMD and other units 
of IFAD (such as ILC, 
COM) 

 Further expansion of 
research network and 
development of a five 
year work programme, 
supported by IFAD 
Grants;  

 8 Occasional papers 
 Identify new areas of 

partnership development; 
 Thematic workshop on a  

focus area (identified in 
consultation with other 
IFAD stakeholders) and 
subsequent publication 

 Development, 
implementation, 
monitoring and 
evaluation of international 
policy engagement 

 Guidance notes reviewed 
and refined (with PTA) 

 Global agriculture and 
development dialogue  

 Thematic paper series 
(with PMD) 

 Network of Research and 
Advocacy Institutions 
expanded into Africa 

 IFAD9 operations 
monitored within results 
framework reflecting broad 
agreements in consultation 
report 

 Outcomes of learning 
events disseminated at 
country level 

 Innovative grant initiatives 
documented with PMD 

 Third zero-based 
budget developed on a 
rolling budget basis 
within new Draft 
Strategic Framework 

 Capital budget focuses 
on efficiency and 
effectiveness in key 
business processes 

 Cross-IFAD system for 
planning and monitoring 
improved efficiency 
monitored within IFAD’s 
results management 
system 

 Medium Term Plan 2013-
2015 

 
OFFICE OF STRATEGY AND  

KNOWLEDGE MANAGEMENT (SKM) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 0.5 0.6 0.6 
Cluster 2 2.2 2.3 2.4 
Cluster 4 0.4 0.4 0.4 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) 
Professional Staff 12.0 12.0 12.0 
General Service Staff 4.0 4.0 4.0 
Consultants 1.0 1.0 1.0 

 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 

Risks: 
 International commitment to agricultural 

development among competing global 
concerns 

 Uncertain country commitment to 
change and reform 

 Incoherency among donors regarding 
policy advocacy 

 
Assumptions: 

 Development of IFAD’s emerging vision: 
agriculture as a business 

 Improved knowledge management 
support to effective international policy 
engagement 

 Knowledge management and innovation 
agenda communicated to staff 

 Staff embrace Knowledge Management 
and Innovation 

 Leadership by managers to promote 
Knowledge Management Innovation 
agenda and allocate time and resources 
dedicated to Knowledge Management 
and Innovation deliverables 

 Disclosure policy implemented 
 Functioning mitigation-oriented risk 

management  
 Operational and administrative budgets 

are revised to take into account new and 
emerging business models and changes 
in the external environment 

 Business processes are reviewed from 
perspective of value-added and right 
location 

 IFAD9 consultation gives clear guidance 
on development of IFAD's objectives and 
key performance indicators 

 Budget decentralization is embedded 
within firm corporate framework of cost 
management and benchmarking 

 Governing bodies give clear indications 
of preferred lines of development of 
services and financial support in context 
of growing differentiation among IFAD 
members/borrowers 

 
 

 

                                          
31 GAFSP: Global Agriculture and Food Security Program 
32 LDCs: Least Developed Countries 
33 IFPRI: International Food Policy Research Institute 
34 ILO: International Law Organization 
35 CPPMS: Corporate Planning and Performance Management System 
36 RMF: Results Measurement Framework 
37 NEPAD: New Partnership For Africa’s Development 



 

 

7
 

ا
لذيل

 
 

 
 

 
 

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
2
/R

.3
2

 

 
IFAD KNOWLEDGE MANAGEMENT, POLICY ADVOCACY AND COMMUNICATION OUTCOMES 2011-2013 (CONT’D)– CLUSTER 2  

Work programme projections 
Operational outputs 

Measures of success and sources of 
verification  

(Level 5) 2011 2012 2013 
Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

COMMUNICATIONS DIVISION (COM) 
 

 Position IFAD as leader in efforts to 
increase poor rural peoples’ access 
to financial services, markets, 
technology, land and other natural 
resources  

 Increased internal communications capacity  
 Improved quality of IFAD publications and 

products, including strategic approach to 
content and distribution 

 Priority country communication strategies 
implemented 

 IFAD is better known among target audiences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verification:  
IFAD reports and website 
 

 IFAD Annual Report 
 RPR regional events 
 Communications toolkit 

launched 
 Focus on 10 priority 

countries selected by 
PMD 

 Occasional Paper series 
and other strategic IFAD 
publications 

 Replenishment efforts 
advanced by strategic 
communications  

 IFAD staff informed on 
corporate  reform issues 
through internal 
communications  

 Training on new 
disclosure policy 

 Conduct baseline 
perception study for 
development of 
campaign strategy  

 Feature IFAD issues for 
major television 
broadcasters 

 Communications training 
 Capacity building of 

media/communications 
professionals in 
developing countries  

 

 IFAD Annual Report 
 RPR launch 
 Communications toolkit 

updated 
 Focus on 10 priority 

countries selected by 
PMD 

 Occasional Paper 
series and other 
strategic IFAD 
publications 

 IFAD staff informed on 
HR reform issues 
through internal 
communications  

 Roll out campaign 
production,  

 Communications 
training 

 Roll out IFAD to major 
television broadcasters 

 Communications 
training 

 IFAD issues television 
series 

 Capacity building of 
media/communications 
professionals in 
developing countries  

 
 
 
 

 IFAD Annual Report 
 Communications toolkit 

updated 
 Focus on 10 priority 

countries selected by PMD 
 Occasional Paper series 

and other strategic IFAD 
publications 

 IFAD staff informed on HR 
reform issues through 
internal communications  

 Campaign phase I 
evaluation and launch 
campaign phase II 

 Communications training 
 IFAD website language 

versioning 
 Capacity building of 

media/communications 
professionals in developing 
countries  

 
 

 

COMMUNICATIONS DIVISION (COM) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 1.6 1.7 1.7 
Cluster 2 3.5 3.6 3.7 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 19.5 22.5 22.5 
General Service Staff 10.5 10.0 10.0 
Consultants 6.0 6.0 6.0 

 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and  
                  administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 
 

Risks:  
 Risks to reputation with expanding country 

presence 
 Slow response capacity to address emerging 

external issues 
 Adequate and timely availability of resources 

for the campaign 
 
Assumptions: 
 Adequate staffing and administrative budget 
 Communications embedded in PMD 

programmes 
 IFAD staff at headquarters and in the field 

have the tools to communicate effectively 
 Corporate harmonization of IFAD Country 

Office and thematic websites 
 Corporate publications approach 
 Conduct perception study for the campaign 

and continuously monitor related activities 
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IFAD RESOURCE MOBILIZATION OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTER 2  
Work programme projections 

Operational outputs 
Measures of success and sources of verification  

(Level 5) 2011 2012 2013 
Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

RESOURCE MOBILIZATION AND 
PARTNERSHIP OFFICE (RMP) 
Supported by: 
- Partnership Unit (PAR) 
- Replenishment Secretariat (RES) 
 
  
 IFAD replenishment contributions 

at $1.2 bn to expand Programme 
of Work at $3 bn 

 
 

 Pledges and paid-in contributions received for a 
total of $1.2 bn 

 Fill current projected Advance Commitment 
Authority gap in 2012 to maintain same level of 
Programme of Work 

 Pledges to IFAD-8 and IFAD-9 announced  
 Additional resources to Programme of Work, 

including through co-financing and loans to IFAD:  
tracked  

 Six foundations approached  
 
 
 
Verification:  
IFAD9 report; annual financial statements; annual 
audits 

 $1 bn in loans and 
grants and $190 mn in 
Multilateral Debt Relief 
Initiative costs and 
administrative budget 

 $230 mn paid 
contributions  

 $414 mn internal 
resources  

 Approved Advance 
Commitment Authority 7-
year ceiling absorbing 
gap between resource 
requirements and 
resources available 

 Successful IFAD9  
negotiations 

 Pledges for IFAD9 at 
target level of $2.1 bn 

 Partnership strategy 
 $22 mn Supplementary 

funds 
 $28 mn Global 

Environment Facility 
supplementary funds: 
$1.5 bn co-financing 
Two Foundations 
approached 

 $1.2 bn in loans and 
grants 

 $156 mn in paid 
contributions to IFAD7 
and IFAD8 

 $421 in internal 
resources 

 Resource gap of $90 
mn above Advance 
Commitment Authority 
7-year ceiling 

 $720 mn in Advance 
Commitment Authority 

 IFAD9 pledges 
concluded 

 Achieve IFAD9 target 
 IFAD9 Resolution and 

Instruments of 
Contribution 

 $22 mn supplementary 
funds 

 $21 mn Global 
Environment Facility 
supplementary funds 

 $1.8 bn co-financing 
 Four foundations 

approached 

• Programme of Work 
allocation based on 
scenario agreed for 
IFAD9 

• Payments of 
instalments as 
agreed in 
Instruments of 
Contributions 

• Supplementary funds 
$ 25 million 

• Support to mobilize 
resources to SAP 
facility 

• $2 bn co-financing:  
• $21 mn Global 

Environment Facility 
supplementary funds: 

• IFAD10 strategy 
assessment of List A 
engagement  

 
RESOURCE MOBILIZATION AND PARTNERSHIP OFFICE (RMP) 

 PARTNERSHIP UNIT (PAR)  
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 2 0.8 1.0 1.0 
Cluster 4 0.2 0.2 0.2 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 4 4 4 
General Service Staff 1 1 1 
Consultants - - - 
 
 

REPLENISHMENT SECRETARIAT (RES)  

  
2011 

2012 
Project

ion 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 2 0.3 0.3 0.3 
Cluster 4 0.1 0.1 0.1 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 1 1 1 
General Service Staff 1 1 1 
Consultants 1 1 1  

Risks: 
 Economic conditions impact financial resource 

projections 
 Partners’ willingness to partner and political will 
 Absence of strategic communications on resource 

mobilization exposes IFAD to risks to its reputation  
 Global Environment Facility secretariat delays approval 

of IFAD-developed Global Environment Facility projects. 
 

Assumptions: 
 Full mobilization of replenishment resources for 

commitment authority 
 Revised investment policy 
 Revised liquidity policy 
 Champions identified for IFAD9  
 Country engagement strengthened 
 Expanded co-financing strategy and new financial 

instruments  
 Co-financing supported by corresponding risk and 

financial management capabilities 
 Industry standard management assertion on internal 

controls of reporting implemented in 2012 
 At least 25% increase in Global Environment Facility-5 

Trust Fund co-financing of IFAD operations over next 
Global Environment Facility replenishment period 2010-
2014 

 At least 40% increase in combined Least Developed 
Countries Fund and Special Climate Change Fund co-
financing of IFAD operations over next Global 
Environment Facility replenishment period 2010-2014 

ARAB AND GULF STATES 
LIAISON OFFICE (AGL) 

 
 Engage Arab & Gulf States to 

develop a supportive environment 
for their participation and potential 
increase in contribution to IFAD   
replenishments  

 
 

 Number of high level visits and consultations 
organized  

 Strengthened dialogue for stronger support to 9th 
replenishment negotiations  

 Increased support to IFAD and potential increase 
in contributions 

 Implementation of advocacy programs  
 Engagement strategy and outreach activities.  
 Increased co-financing 
 Foundations engaged  

 
 
 
 
 
Verification:  
IFAD9 report; IFAD9 Resolution, annual financial 
statements;  
 
 

 Successful IFAD9  
negotiations 

 IFAD9 Consultation 
resolution 

 High level visits to 
capitals and bilateral  
consultations  

 Partnership strategy 
 Additional resources for 

Programme of Work 
through co-financing 

 Rural Poverty Report 
seminars/launch in Gulf 
Region 

 Knowledge and 
information sharing: 

 Outreach publication on 
IFAD & Organisation of 
Islamic Countries 

 Liaison office in the Gulf  
 Seminar/workshop 

opportunity with Gulf 
foundations  

 Resources from 
Foundations  

 High level visits to 
capitals and bilateral  
consultations  

 Liaison office in the 
Gulf 

 Contribute to achieving 
IFAD9 target 

 Secure additional 
resources for 
Programme of Work 
through co-financing 

 Additional resources 
from Foundations 

 Non–traditional 
fundraising 
opportunities and 
innovative financing 
initiatives  

 

 Consolidate IFAD 
country presence in 
Gulf region 

 Consolidate political  
will for a supportive 
environment for 
IFAD10 

 External 
replenishment 
session in Gulf 
region 

 Secure additional 
resources for 
Programme of Work 
through co-financing 

 

 

ARAB AND GULF STATES LIAISON OFFICE (AGL) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 2  0.5 0.5 0.6 
Cluster 4 0.2 0.2 0.3 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 2.0 2.0 2.0 
General Service Staff 2.0 2.0 2.0 
Consultants - 1.0 1.0  

Risks: 
 Political instability and uncertainties 
 Oil price volatility 
 Regional security concerns and expenditures 
 Place and role of OPEC in IFAD  
 Gulf countries’ policies unsupportive of increased ODA 
 IFAD governance 

 
Assumptions: 
 Increased awareness and political will  
 Improved resource mobilization  
 Full mobilization of replenishment resources for 

commitment authority 
 Strategic outreach and public diplomacy for establishing 

IFAD’s credibility and strengthening partnership  
 Country engagement strengthened 
 Expanded co-financing supported with PMD support  
 Results-focused dialogue with Arab IFIs  
 Coordination and follow up on approval and 

implementation of co-financing arrangements 
 International policy engagement high priority for 

leveraging greater impact 

NORTH AMERICA LIAISON OFFICE 
(NAL) 
 
• Reliable and strategic representation 

and feedback from processes and 
institutions in North America 

• Robust resource mobilization and 
strong partnerships and 
collaboration with North American 
member states and other actors 

• International policy environment 
favourable to the interests of rural 
poor people  

 
 

• 60 favorable responses from IFAD headquarters 
for representation in North America; 

• Year-end survey  
• % effective implementation of annual  outreach 

and engagement strategy for US and Canada 
• % completion of strategy  for brokering partnership 

and collaboration in North America 
• 5 IFAD/North American collaborations supported 

by grants 
• 25 outreach and knowledge sharing activities 
 

• IFAD representation in 
events 

• Information despatches 
to IFAD  

• Strategic support for 
replenishment 

• Partnership strategy 
(with Programme 
Management 
Department) 

• Despatches to contacts 
in North America 

• Policy engagement 
strategies  

• Knowledge exchange in 
United States and 
Canada 

• Outreach to World Bank 
Group and International 
Monetary Fund 

• IFAD representation in 
events 

• Information 
despatches to IFAD  

• Strategic approach to 
brokering partnership 
and collaboration 

• Outreach to expand 
support in North 
America, including 
media 

• Despatches to 
contacts in North 
America 

• Policy engagement 
capacity  

• Capacity strengthening 
measures 

• Opportunities for 
knowledge exchange 
in United States and 
Canada 

• Outreach to World 
Bank Group and 
International Monetary 
Fund 

• IFAD representation 
in events 

• Information 
despatches to IFAD  

• Strategic approach 
to brokering 
partnership and 
collaboration 

• Outreach and 
preparation for 
IFAD10 strategy 

• Media outreach in 
North America 

• Despatches to 
contacts in North 
America 

• Monitoring and 
assessment of policy 
engagements 

• Knowledge 
exchange in United 
States and Canada 

• Outreach to World 
Bank Group and 
International 
Monetary Fund 

 

NORTH AMERICA LIAISON OFFICE (NAL) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero-Based Budget - $ mn 
Cluster 1  0.2 0.2 0.2 
Cluster 2 0.5 0.5 0.5 
Cluster 3 0.3 0.3 0.3 
Strategic Work Plan (Staff - Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 3 3 3 
General Service Staff 1 1 1 
Consultants - - - 

 

Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and  
                  administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 

Risks:   
• Requests for representation exceed capacity; 
• Effectiveness of representation affected by  lack of 

adequate background preparation 
• Political climate in North America undermines support 

for food security activities and IFAD 
• Institutional systems and mechanisms are not 

adequate for brokering collaboration with North 
American actors 

• Grant resources not available for NAL-identified 
proposals 

• Inter-divisional collaboration procedures on 
international policy engagement not well established 

• IFAD lacks supporting knowledge and analysis to 
support its international policy engagement 

Assumptions: 
• Greater focus on country/regional interests;  
• Increase in requests for representation at UN and 

World Bank 
• North American development partners are high value 

for IFAD 
• International policy engagement high priority for 

leveraging greater impact 
• Strategic outreach and knowledge sharing activities 

important for establishing IFAD’s credibility and brand 
recognition 
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IFAD FINANCIAL MANAGEMENT OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTER 3 
Work programme projections 

(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of verification 
2011 2012 2013 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

FINANCIAL SERVICES 
DIVISION (CFS) 
Supported by: 

- OPV 
-  LEG 

 
 
 
 
• Robust financial 

management of regular and 
extra-budgetary funds. 

 

 Robust financial management of regular and 
extra-budgetary funds 

 Unqualified audit opinion on all public financial 
statements issued by IFAD (IFAD and hosted 
entities) 

 Unqualified audit attestation to management 
assertion on the effectiveness of controls over 
financial reporting (2012) 

 Error-free processing of receipt and payment 
transactions (approximately 4,000 in 2010, 4,500 
in 2011, 5,000 in 2012) 

 Timely processing of receipt and payment 
transactions (to less than 3 days average 
processing time by 2012) 

 Business case of PeopleSoft Functional Upgrade 
by early 2011 – implementation by end 2011. 

 Introduction of improved lending terms (2010) 
and new financial products (2011, 2012) 

 Timely and effective debt servicing and pro-active 
loan and grant closure actions 

Streamlined disbursement processing model based 
on matrix reporting (2010 pilots launched, 2011 fully 
operational) 

 Review of ACA policy 
 Financial management 

decentralization to ICOs38 
 PeopleSoft financials platform 

upgraded  
 Comprehensive medium-term 

corporate financial resource 
management strategy 

 Management’s assertion on 
internal controls over financial 
reporting (fine tuning and 
testing) 

 Revised lending policies and 
criteria and introduction of 
new lending terms 

 Issuance of new Audit 
Guidelines for projects 

 Issuance of new Loans and 
Grants  Manual 

 Financial management 
assessments of national 
systems 

 Streamline CFS functions 
and operations 

 Implementation of 
management assertion on 
internal controls over financial 
reporting (2011 accounts) 

 Support to new MICS39 
strategy 

 Go Live of new Loans and 
Grants system. 

 Revision of financial 
regulations  

 Plan for financial management 
assessments of national 
structures drafted 

 Implementation of IFAD 9 
strategic decisions regarding  
finance 

 Support  country presence  
 Monitoring of the audit 

guidelines 

 Implementation of first Internal 
Control Framework audit 
attestation on 2012 financial 
statements 

 Implementation of changes to 
financing modalities as 
requested by / agreed to by 
IFAD9. 

 Post implementation of the new 
loans and grants system 

 Plan for financial management 
assessments of national 
structures implemented 

 Monitoring of the loans and 
grants system  

TREASURY DIVISION  (TRE) 
Supported by: 

- OPV 
-  LEG 
- CFS 

 
• Robust financial 

management of regular and 
extra-budgetary funds. 

 

 Principal on investments is protected, liquidity is 
ensured, and rate of return is matched with 
benchmarks 

 Increase funds under internal management 
 Enhance risk management and compliance 
 Support replenishment consultation and other 

resource mobilization activities 
 Support country presence through opening of 

local banking operations where required 
 Implementation of PeopleSoft functional upgrade 

as per project plan and timeline 
 Sufficient cash available for disbursements  
 Correct execution and processing of all cash 

flows 
 
Verification:  
IFAD financial model; Executive Board documents; 
FISCO40 and FALCO41 documents; Annual Report 

 Implementation of the  
revised investment policy and 
minimum liquidity 
requirement  

 Comprehensive medium-term 
corporate financial resource 
management strategy 

 Prudent  investment  of  
resources mobilised from 
external sources   

 Support  the IFAD9  
consultation and resource 
mobilization 

 Structured financial 
management training for 
IFAD staff 

 Harmonization of UN 
Treasury functions 

 Common cash management 
in the field  

 Monitoring Debt Sustainability 
Framework (DSF) 

 Management of 
supplementary funds 

 Analysis of single currency 
lending option 

 Strengthen Asset and 
Liabilities Management 
System 

 Prudent  investment  of  
resources mobilised from 
external sources   

 Implementation of the revised 
investment policy 

 Review of the organizational 
structure of TRE 

 Increase internal funds under 
management  

 Revised IFAD financial 
modelling to support IFAD9 
consultation and resource 
mobilization strategies 

 Harmonization of UN Treasury 
functions 

 Monitoring Debt Sustainability 
Framework (DSF) 

 Management of 
supplementary funds 

 Analysis of single currency 
lending option 

 Strengthen Asset and 
Liabilities Management 
System 

 Monitoring of the Investment 
policy and suggested changes if 
required 

 Prudent  investment  of  
resources mobilised from 
external sources   

 Implementation of the revised 
investment policy 

 Enhanced risk management and 
compliance  

 Enhancement of modelling 
based on single currency policy 

 Harmonization of UN Treasury 
functions 

 Monitoring Debt Sustainability 
Framework (DSF) 

 Management of supplementary 
funds 

 Analysis of single currency 
lending option 

 Strengthen Asset and Liabilities 
Management System 

BUDGET UNIT (BUD) 
Supported by: 

- CSD 
- FOD 
- SKM 

 
3-year rolling administrative 
plan and integrated zero- and 
results-based budgeting 
approach 

 Preparation of financial aspect s of 3-year rolling 
administrative plan and integrated budget 
prepared using zero-based and results-based 
budgeting approach. 

 Annual budget utilization is maximised via the 
dynamic re-allocation of resources across 
departments to achieve stated results. 

 

 Zero-based budget  
 Allocation of approved 

budgets to decentralized 
budget holders 

 Monitor and report on actual 
budget utilization  

 Effective and efficient budget 
management systems and 
process. 

 Rolling Zero-based budget 
within new Draft Strategic 
Framework 

 Allocation of approved 
budgets to decentralized 
budget holders 

 Monitor and report on actual 
budget  

 Effective and efficient budget 
management systems and 
process. 

 Rolling zero-based budget 
within new Draft Strategic 
Framework 

 Allocation of approved budgets 
to decentralized budget holders 

 Monitor and report on actual 
budget  

 Solutions oriented analysis. 

 
FINANCIAL SERVICES DIVISION (CFS) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn   
Cluster 1 2.4 2.6 2.8 
Cluster 3 2.8 2.6 2.8 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 15.0 15.0 17.0 
General Service Staff 16.7 15.7 16.7 
Consultants 1.0 1.0 2.0 

 
 

TREASURY DIVISION (TRE) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 0.2 0.2 0.3 
Cluster 3 2.2 2.2 3.0 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 8.0 8.0 8.0 
General Service Staff 8.7 8.7 8.7 
Consultants 2.0 2.0 3.0 

 
BUDGET UNIT (BUD) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1    
Cluster 3 0.8 0.8 0.8 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 4 3 3 
General Service Staff 0 1 1 
Consultants 0.2 0.2 0.2 

 
FINANCIAL OPERATIONS DEPARTMENT – Front Office 

(FOD) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 3 0.97 1.1 1.2 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 2.0 2.0  
General Service Staff  1.0 1.0 

 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 

Risks: 
 Adverse market conditions hinder 

possibility of positive return on 
investments 

 Operating risk in internal management 
due to lack of staff 

 Complex design and development 
requirements for new projects 

 Significant control weaknesses that may 
be identified during testing of controls  

Assumptions: 
 Improved resource mobilization and 

financial management 
- Corporate support to improved 

financial mobilization and 
management 

- Coordinated and efficient revision of 
corporate financial approach/structure 

- A more systematic, streamlined 
approach to financial risk 
management 

- More emphasis on quality of results  
 
 Improved risk management 

- Increased awareness and adoption 
by management and staff of 
enterprise risk management 
principles and practices in their daily 
tasks  

- Continuous mainstreaming of 
enterprise risk management, 
including an effective communications 
system 

 
 Improved administrative efficiency 

- Streamlining and increased efficiency 
of FALCO/FISCO activities 

- Strengthened operational tools 
- Adoption of direct supervision and 

new supervision procedures 
- New loan and grant system 

operational by end of 2011, including 
accessibility to borrowers 

                                          
38 ICOs: IFAD Country Offices 
39 MICS: Medical Insurance for Consultants and Short-Term Staff. 
40 FISCO: Investment and Finance Advisory Committee. 
41 FALCO: Investment, Finance and Asset Liability Management Advisory Committee. 
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FINANCIAL OPERATIONS 
DEPARTMENT – Front Office 
(FOD) 

 Strengthened financial 
management of resources 

 
 

 Approved financial policies 
 Framework for immediate and medium term 

collaboration with Rome Based Agencies 

 Harmonize collaboration 
with Rome Based 
Agencies 

 Chair Loans and Grants 
replacement system  

 Support IFAD9 
replenishment process 

 Promulgation of an 
accountability framework 

 Harmonize collaboration 
with Rome Based 
Agencies 

 Go live on the new Loans 
and Grants replacement 
system 

 

 Harmonize collaboration with 
Rome Based Agencies 

 Implementation of the first 
Internal control framework 

 

 
 
 

 
 
IFAD ADMINISTRATIVE, HUMAN RESOURCES OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTER 3 

Work programme projections 
(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of 

verification 
2011 2012 2013 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

ADMINISTRATIVE SERVICES 
DIVISION (ADM) 

 

 

 

Improved administrative efficiency 

 Evaluation of results of Client satisfaction 
survey and plan of action in response thereto 

 Implementation of quarterly Procurement 
Planning in cooperation with requisitioning 
divisions 

 Submission of sustainable Procurement Policy 
for the Common Procurement Team of the 
Rome-based-Agencies for endorsement by 
Management 

 Implementation of accepted audit 
recommendations within established deadlines 

 Implementation of upgraded Electronic 
Records Management System 

 “go live” of enhanced Xdesk on Country Office 
project 

 Timely and efficient implementation of host 
country agreements and accreditation of staff 

 Report on feasibility of constructing a 
permanent conference structure on IFAD 
premises 

 Plan of action for greening of IFAD 
 Finalisation of external parking 
 Timely and efficient provision of facilities for 

GC 
 
 
 
 
 
Verification:  
Client survey; quality control reports; 
administrative procedures and manuals; 
statistics extracted from Footprint systems  
 

 External parking paved 
 Construction of round-

about 
 Refurbished meeting 

rooms  
 Tender complete for 

corporate cards and petrol 
coupons 

 Greening of building  
 Timely and efficient visas, 

privileges immunities  
 Logistics and facilities 

management 
 Finalization of Host 

Country Agreements for 
IFAD Country Offices 

 Support to IFAD Country 
Offices in relation to 
Privileges and Immunities 

 Archives procedures 
 Electronic Records 

Management 
 Governing Council 

logistics and security 
 Agency integration under 

Common Procurement 
Team pilot project (CPT 
Phase II) 

 Client survey satisfaction 

 Green IFAD facilities 
and business 
processes 

 Timely and efficient 
processing of visa and 
related privileges and 
immunities of staff  

 Logistics and facilities 
management both for 
office and conference 
needs  

 Refurbishment and 
decoration of meeting 
rooms completed  

 Coordination for the 
finalization of HCAs for 
IFAD Country Offices 

 Support to IFAD 
Country Office in 
relation to Privileges 
and Immunities 

 Electronic Archives   
 GC meeting set-up, 

logistics and security 
 Increased agency 

integration under 
Common Procurement 
Team pilot project 
(CPT Phase III)  

 Analyse client 
satisfaction results and  
implement change  

 Greening facilities and 
business processes 

 Timely and efficient 
processing of visas and 
related privileges and 
immunities of staff  

 Logistics and facilities 
management both for office 
and conference needs  

 Coordination  of the newly 
established HCAs for IFAD 
Country Offices 

 Support to IFAD Country 
Offices in relation to 
Privileges and Immunities 

 Electronic Archives  
management  

 Governing Council logistics 
and security 

 Implementation of the 
Common Procurement 
Team  

 Review of business 
processes and 
implementation of changes 
to improve client 
satisfaction 

 Identify further potential for 
common services with R3 
agencies 

 
ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION (ADM) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn   
    
Cluster 3 11.8 12.2 12.5 
Cluster 4 0.2 0.2 0.2 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 9.0 10.0 13.0 
General Service Staff 24.8 23.8 23.0 
Consultants 1.8 1.8 2.0 

 
 
 

Risks: 
 Shifting implementation priorities 
 Inadequate stakeholder participation 
 Inadequate financial and staff resources 
 Delayed decision on security strategy 

 
Assumptions: 
 Adequate human and financial resources, 

including for capital expenditures 
 Appropriate legal framework for 

administration 
 

HUMAN RESOURCES DIVISION 
(HRD) 
Supported by: 
CSD 
LEG 
BUD 
 
 
 Improved HR management 
 The Strategic Workforce Plan 

(SWP) for: (i) strategic workforce 
alignment to support country 
programming and implementation, 
(ii) strategic workforce management 
for increased efficiency and cost 
containment, and (iii) strengthening 
the corporate framework for 
managing the workforce for 
development effectiveness and 
efficiency 

 Implement the SWP  to establish 
HRD management objectives: 
staffing levels, skills mix, career 
structures, in alignment with 
corporate results  

 

 Percentage of staff who have attended at least 
one in-house training course (year-to-date) 

 Average time to fill professional vacancies   
(100  days) – baseline year 2009, value 119 
days 

 25 recruitments concluded  
 Progress in revamping performance 

management process (100%) 
 Voluntary Separation Programme-Phase 2  
 15 in-house corporate training courses 

organized 
 15 IFAD contracts issued to country/national 

staff  
 Staff engagement index: 75% (baseline year 

2008, value 68.4%, target 2012 75%) 
 Implementation of automation of existing 

manual processes 
 
 
 
Verification:  
HRD management plans for 2010 

 HR services to HQ and 
ICOs  

 Prepare staff development 
strategy 

 New HR procedures 
manual  

 Implementation of capital 
projects to automate HR 
processes 

 Standardization of job 
descriptions for HQ and 
ICO roles. 

 Job Audit 
 Participation in task force 

on compensation review    
 Interpreters and translator’s 

contractual arrangements. 
 Review HRD structure. 
 Review of Springboard and 

Break-Through 
programmes 

 Induction for ICO staff 

 HR services to 
headquarters and ICO 
staff 

 Staff development 
strategy 

 Development and 
design  of a learning 
management system 

 Training for ICO staff 
 Study on policies 

development  
 Implementation of 

capital budget  projects 
to computerize HR 
processes 

 Participation  in task 
force on compensation 
review    

 Consultant’s 
compensation  
 

 HR services to HQ and 
IFAD Country Office staff 

 Study on HR policies. 
 Compensation review 
 Finalize implementation of 

capital budget  projects to 
computerize HR processes 

 

 
HUMAN RESOURCES DIVISION (HRD) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn   
Cluster 1: $ mn 0.4 0.4 0.5 
Cluster 2: $ mn 0.2 0.2 0.2 
Cluster 3: $ mn 5.3 5.4 5.5 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 14.0 16.0 17.0 
General Service Staff 10.0 8.0 8.0 
Consultants 0.8 1.0 5.0 

 
Cluster 1 – Country programme development and 
implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 
 

Risks: 

 Voluntary Separation Programme-Phase 2 
does not generate expected results  

 Lack of automation of HR processes leads 
to financial and reputation risks. 

 Non-appointment of Policy and 
Compensation Officer may jeopardize 
compensation review 
 

Assumptions: 
 Effective strategic workforce planning, 

recruitment and management, including 
performance management 

 Lack of service and host country 
agreements for IFAD Country Offices 

 Country presence strategy 
 Staff rules and benefits attract qualified 

candidates 
 Appoint Policy and Compensation officer. 
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IFAD INFORMATION AND COMUNICATIONS TECHNOLOGY, SECURITY, AND CORPORATE SERVICES OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTER 3 
Work programme projections 

(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of 
verification 

2011 2012 2013 
Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
DIVISION (ICT) 

• Create ICT Platforms for: 
 
Country Programme Management 
Human Resources Management 
Financial Resources Management 
Corporate Relationship Management 
Communications and Collaboration 
Information/Knowledge Management 
Business Continuity 
 

 Client surveys 
 Application and Infrastructure systems uptime 

(>99%) 
 Corporate systems accessible from IFAD 

Country Offices (>90%) 
 Capital budget projects delivered on schedule 

(>75%) 
 Additional financial and staffing resources for 

large and small projects  
 Information and transactional systems at 

IFAD Country Offices 
 System support for strategic workforce 

planning and staff profile management 
deployed at HQ and IFAD Country Offices. 

 Financial platform upgraded 
 Interactive platform for Member  
 Email and documents management system 

upgraded  
 Document production process tracking  
 2013 Target: Corporate applications hosted 

off-premises by a specialized ICT service 
provider; 24x7 availability of disaster recovery 
facilities. 
 

Verification: 
ICT strategy; ICT applications portfolio; 
Information Technology Governance Committee 
quarterly status reports 

 ICT infrastructure for new 
loan and grant system  

 PeopleSoft financials and 
HR platforms enhanced 
and migrated to UN 
International Computing 
Centre 

 Web content management 
system for Intranet/Internet 

 ICT communication and 
collaboration platforms 
upgraded for IFAD Country 
Offices 

 New ICT platform for 
corporate relationship 
management 

 Grants/milestone 
management tool 

 ICT support for regional 
knowledge networks 

 Digital signature 
implemented 

 Desktop virtualization pilot 
for IFAD Country Offices 

 Automation of HR 
processes  

 Automated E-
Recruitment  

 HRD Operations 
Dashboards 

 Hyperion Planning tool 
for scenario simulation  

 Data Warehouse and 
consolidated corporate 
reporting  

 Streamlined payroll 
 Online tools for 

Projects and 
Programmes 
Management System  

 Tools for Information 
management  

 Virtual IFAD Country 
Office desktops 

 E-Business financial 
platform deployed 

 Business integration across 
functional platforms  

 Data Warehouse expanded 
to support key corporate 
decision-making processes 

 Completion of Hyperion 
Planning tool for strategic 
workforce planning  

 Staff E-Performance, and 
E-Learning platforms 
integrated  

 Leave management 
system replaced  

 Contact Information 
Available On-Line replaced  

 PeopleSoft financial 
platform integrated with 
loan and grant operations 

 
INFORMATION AND COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY DIVISION (ICT) 
  

2011 
2012 

Projection 
2013 

Estimate 
Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 1 0.9 1.0 1.0 
Cluster 3 7.2 7.4 7.4 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 16.0 18.0 18.0 
General Service Staff 13.0 10.0 10.0 
Consultants 6.0 6.0 6.0 

 
 
 
 

Risks: 
 Shifting implementation priorities 
 Excessive lead time required for 

procurement of manpower & other 
resources 

 Inadequate stakeholder participation, 
particularly by business owners 

 Ambitious big-bang implementation 
 New, significant developments in 

technology 
Assumptions: 
 Approval of Strategic Work Plan 
 Approval of adequate ICT administrative 

budget 
 Approval of adequate ICT capital budget 
 Compliance with UN Department of 

Security and Safety prescribed security 
policies and criteria 

 Timely approval of projects by local and 
national governments and collaboration of 
community  

 Willingness of host government to continue 
supporting IFAD’s operations, 
notwithstanding own fiscal constraints 

 Ownership and appreciation of initiatives 
by Senior Management and relevant staff 

SECURITY UNIT (SEU) 

 

• Enhance provision of security both 
in Headquarters and in the field 

 

 Implementation of IFAD security strategy 
covering headquarters and field operations 

 Increased services to IFAD Country Offices 
and safe IFAD operations  

 

 

 

 

 

Verification:  

Administrative procedures and manuals; 
statistics of activities and extracts from Footprint 
systems, UNDSS compliance reports 

Implementation of IFAD 
security strategy, including: 
 Strengthening of IFAD 

perimeter protection 
including mail and vehicles 
screening and a better 
control access to HQs 

 Increased support to IFAD 
Country Offices 

 Implementation of security 
training into the IFAD 
training calendar.  , 

  update fire and hazard 
prevention plans and 
develop awareness of fire 
and hazard security plans 
among staff, 

 Badge readers phase 2  
 Full review of the security 

unit.  
  

Implementation of IFAD 
security strategy, 
including: 

 Continued support to 
IFAD Country Offices 
and IFAD operations 

 Continue 
mainstreaming security 
training in IFAD 
corporate training 
programmes 

 Continued cooperation 
with other UN agencies 
on security 

 Additional guards at 
HQ 

Implementation of IFAD 
security strategy, including: 

 Continued support to IFAD 
Country Offices and IFAD 
operations 

 Mainstream security 
training in IFAD corporate 
training programmes 

 Continued cooperation with 
other UN agencies on 
security   

 
SECURITY UNIT (SEU) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn   
    
Cluster 3 0.10 1.74 1.80 
Cluster 4 0.04 0.04 0.04 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 2.0 3.0 3.0 
General Service Staff 7.0 7.0 7.0 
Consultants 0.2 0.2 0.4  

Risks: 
 Delayed decision on the implementation of 

specific actions in the security strategy 
 Threats to security at Headquarters and 

ICOs 
 

Assumptions: 
 General security environment remains 

unchanged in HQ location and in other duty 
stations 

 Sufficient financial and managerial 
resources to ensure compliance with UN 
Department of Security and Safety 
prescribed security policies and criteria 

 Coordination among IFAD’s departments 
on security in ICOs 

 Full implementation of Business Continuity 
Plan 
 

CORPORATE SERVICES DIVISION – 
Front Office (CSD)  
 
 

• Enhance corporate services to all 
IFAD departments 

 
 
 

 IFAD Country Office Handbook 
 Business Continuity policy and strategy  
 Established of crisis management and 

response teams 
 Closure of outstanding CSD audit 

recommendations 
 
 
 
 
 
Verification: 
 IFAD business continuity plan; ERMC42 

reports; security risk assessment reports 
 Closure of outstanding audit 

recommendations 

 Completion of the IFAD 
Country Office handbook 

 Business Continuity plans 
for critical areas 

 Engagement with UN-High 
Level Committee for 
Management  

 Collaboration with Rome 
Based Agencies on 
corporate services  

 

 Functional business 
continuity strategies 
and plans in place  

 Business Continuity 
impact analysis  

 Corporate ICT systems 
hosted at UNICC, with 
built-in disaster 
recovery agreements  

 Engagement with UN-
High Level Committee 
on Management 

 Collaboration with 
Rome Based Agencies 
on corporate services  

 Training of Business 
Continuity focal points  

 Continued engagement with 
UN-High Level Committee 
on Management 

 Collaboration with Rome 
Based Agencies on 
corporate services  

 

 
CORPORATE SERVICES DEPARTMENT – Front Office (CSD)  

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 3 0.6 0.6 0.6 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 2.0 2.0 2.0 
General Service Staff 1.0 1.0 1.0 

 
 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 

Risks: 
 Insufficient funding for Business Continuity 

plan initiatives  
 Operating risk due to lack of staff 
 Lack of adequate resources to implement 

projects 
Assumptions: 
 Badge reader installation aligned with 

European safety standards agreed with 
landlord.  

 Awareness and commitment  to the 
Business Continuity plan 

 Ownership and appreciation of initiatives 
by relevant staff  

 Adequate resources 
 

                                          
42 ERMC: Enterprise Risk Management Committee. 
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IFAD ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, AND GOVERNANCE OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTERS 3 AND 4 

Work programme projections 
(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of 

verification 
2011 2012 2013 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
(ERM) 
Supported by: 
- OPV 

 

Improved enterprise risk management 
mainstreamed 

 Key corporate, departmental and divisional 
objectives/risks monitored and mitigated 

 Percentage of high-priority internal audit 
recommendations overdue 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verification:  

AUO audit reports; AUO annual report; 
annual ERM report; quarterly conversations 
on performance and results 

 Implementation of audit 
recommendations 

 Annual ERM reports 
 RIDE 
 Business Continuity 

testing 

 Implementation of audit 
recommendations 

 Annual ERM reports 
 RIDE 

 

 Implementation of audit 
recommendations 

 Annual ERM reports 
 RIDE 

 
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 3 0.1 0.1 0.1 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 0.5 0.5 0.5 
General Service Staff 0.5 0.5 0.5 
Consultants - - - 

 
 

Risks: 
 Management action on mitigation 
 Inadequate mitigation on risks 

 
Assumptions: 
 AUO risk-based annual workplan focuses 

IFAD on key risk mitigation to prevent risks 
from eventuating 

 Management practices risk management in 
daily activities 

 Executive Board and its committees assign 
high value to risk management strategies 

 Enterprise risks eventuate due to external 
influences 

LEGAL COUNSEL DIVISION (LEG) 
 
 
• Legal compliance of policies, 

programmes and projects 

 Appropriate legal framework for 
IFAD policies and programmes 

 Number of loan agreements and other 
project-related legal documents drafted and 
negotiated (including grants) 

 Number of host country agreements 
 Policies adopted by Governing Bodies 
 Staff Rules adopted 

  Loan and grant 
agreements including 
GEF and 
Supplementary Funds  

 Support 
implementation / 
supervision of projects 

 Host country 
Agreements 

 Advise on policies 
(Partnership, private 
sector, country 
presence, lending 
policy and criteria,  
investment, Middle 
Income Country 
Strategy, evaluation)  

 Audit Guidelines, Loan 
and Grant Manual, 
country presence 
handbook 

 Staff rules-training and 
implementation support 

 Revise HR procedures 
 Support HR country 

presence 
 Support IFAD9 

Resolution 
 Support Treasury 

Division,  including 
harmonisation project 

 Support resource 
mobilization (trust 
funds, partnerships) 

  Support internal 
bodies (Sanctions 
Committee, Governing 
Bodies) 

  Loan and grant 
agreements including 
GEF and Supplementary 
Funds  

 Support implementation / 
supervision of projects 

 Host country 
Agreements 

 Advise on policies 
(Partnership, private 
sector, country 
presence, lending policy 
and criteria,  investment, 
Middle Income Country 
Strategy, evaluation)  

 Audit Guidelines, Loan 
and Grant Manual, 
country presence 
handbook 

 Staff rules-training and 
implementation support 

 Revise HR procedures 
 Support HR country 

presence 
 Support IFAD9 

Resolution 
 Support Treasury 

Division,  including 
harmonisation project 

 Support resource 
mobilization (trust funds, 
partnerships) 

  Support internal bodies 
(Sanctions Committee, 
Governing Bodies) 

 Loan and grant 
agreements including 
GEF and Supplementary 
Funds  

 Support implementation / 
supervision of projects 

 Host country Agreements 
 Advise on policies 

(Partnership, private 
sector, country presence, 
lending policy and 
criteria,  investment, 
Middle Income Country 
Strategy, evaluation)  

 Audit Guidelines, Loan 
and Grant Manual, 
country presence 
handbook 

 Staff rules-training and 
implementation support 

 Revise HR procedures 
 Support HR country 

presence 
 Support IFAD9 

Resolution 
 Support Treasury 

Division,  including 
harmonisation project 

 Support resource 
mobilization (trust funds, 
partnerships) 

  Support internal bodies 
(Sanctions Committee, 
Governing Bodies) 

 
LEGAL COUNSEL (LEG) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn   
Cluster 1 1.2 1.4 1.5 
Cluster 2 0.7 0.8 0.9 
Cluster 3 0.5 0.6 0.6 
Cluster 4 0.3 0.3 0.3 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 11.0 13.0 13.0 
General Service Staff 6.8 6.0 6.0 
Consultants 1.0 1.0 0.0 

 
 
 

Risks: 
 Political situation affects loan or grant 

 
Assumptions: 
 Country demand for IFAD financing 

corresponds to planned loans and grants 
 Adequate human resources 
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Work programme projections 
(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of 

verification 
2011 2012 2013 

Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

INTERNAL AUDIT AND OVERSIGHT 
DIVISION (AUO) 

 
• Timely and relevant information to 

manage risk adequately and 
successful implementation of 
IFAD's anti-corruption policy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Key corporate risks identified and monitored  
• Annual public report on investigations 
• Timely and highly relevant audit reports 
• Feedback obtained on project procurement, 

grant financial management and anti-
corruption activities as key outputs of the 
country programme audits 

• All allegations received reviewed within 
target 15 days 

• Timely performance of investigations  
• Risk-based annual workplan successfully 

identified and focuses on areas of key risks 
for the organization 

• Timely and effective servicing of the 
Sanctions Committee 

 
 
 
Verification: 
Audit committee reporting and oversight 
External quality assessment 
Client survey/feedback 

 At least 80% 
completion of rolling 
annual work plan plus 
additional requests 
from Management 

 Feedback to requests 
for advice and 
consultations 

 Increase by 5-10% 
allegations handled 

 Anti-corruption 
outreach activities on 
target  

 Investigation function 
needs assessed and 
strengthened 

 At least 80% completion 
of rolling annual work 
plan plus additional 
requests from 
Management 

 Increased country 
programme audit work 

 Feedback to requests for 
advice and consultations 

 Increase by 5-10% 
allegations handled 

 Anti-corruption outreach 
activities  

 External Quality 
Assessment (EQA)  

 

 At least 80% completion 
of rolling annual work 
plan plus additional 
requests from 
Management 

 Continued expansion of 
country programme and 
country office audit work 

 Feedback to requests for 
advice and consultations 

 Increase by 5-10% 
allegations handled 

 Anti-corruption outreach 
activities  

 Implementation of EQA 
recommendations 

 

 
INTERNAL AUDIT AND OVERSIGHT DIVISION (AUO) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero-Based Budget - $ mn 
Cluster 1  0.5 0.7 0.8 
Cluster 3 1.1 1.4 1.5 
Strategic Work Plan (Staff - Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 5.0 6.0 6.0 
General Service Staff 3.0 3.0 3.0 
Consultants - - - 

 
 
 
 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and 
                  administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
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IFAD ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, AND GOVERNANCE OUTCOMES 2011-2013 – CLUSTERS 3 AND 4 (CONT’D) 
Work programme projections 

(Level 5) Operational outputs Measures of success and sources of 
verification 

2011 2012 2013 
Resource inputs 2011-2013 Risks and assumptions 

ETHICS OFFICE (ETH) 

 

• Ensure corporate ethical culture 

 

• Successful prevention and management of 
misconduct 

• Increased trust and confidence in Senior 
Management 

• Increased employee commitment to IFAD’s 
mandate 

• Timely advice and guidance provided to 
managers and staff 

 
 
Verification: 
• Comprehensive anti-harassment and ethics 

communication plan implemented 
• Feedback on training initiatives 
• Improvement on 2012 Global Staff Survey 

results pertaining to Diversity/Values 
 

 Establish an Ethics 
Office  

 Advise staff on actions 
that constitute violations 
of the Code of Conduct 
and Core Values 

 Training on Code of 
Conduct  

 Annual Code of 
Conduct Certification by 
staff 

 Launch anti-harassment 
awareness and Code of 
Conduct training  

 Review allegations of 
misconduct/ 
harassment  

 Develop protocol and 
guidelines on 
allegations of 
harassment and 
misconduct 

 Review Financial 
Disclosure programme 

 Induction programmes 
in HQ and in the field 

 Implement Financial 
Disclosure programme 
for reporting period 2011 

 Advise staff on actions 
that constitute violations 
of the Code of Conduct 
and Core Values 

 Assist in prevention of 
misconduct or effectively 
address it  

 Organizational and 
individual objectives for 
ethics and compliance in 
the Performance 
Evaluation System.  

 Review allegations of 
misconduct/ harassment  

 Training on Code of 
Conduct  

 Annual Code of Conduct 
Certification by staff 

 Induction programmes in 
HQ and in the field 

 Implement Financial 
Disclosure programme  
for reporting period 
2012 

 Advise staff on actions 
that constitute 
violations of the Code 
of Conduct and Core 
Values 

 Assist in prevention of 
misconduct or 
effectively address it  

 Review  allegations of 
misconduct/ 
harassment  

 Training on Code of 
Conduct  

 Annual Code of 
Conduct certification by 
staff 

 Induction programmes 
in HQ and in the field 

 
ETHICS OFFICE (ETH) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero-Based Budget - $ mn 
Cluster 1  0.1 0.1 0.1 
Cluster 3 0.3 0.3 0.3 
Strategic Work Plan (Staff - Fixed Term Equivalent)  
Professional Staff 1.0 1.0 1.0 
General Service Staff 1.0 1.0 1.0 
Consultants - - - 

 
 

Risks: 
• Low staff morale 
• Negative impact on effectiveness, image 

and reputation of the Organization 
 
 
Assumptions: 
• Adequate staffing and administrative 

budget 
• Senior Management support 
• Cooperation of staff 

 
 

OFFICE OF THE SECRETARY (SEC) 

 

 Support to Members’ governance 
activities  

 
 
 

 Smooth functioning of governing body 
deliberating process 

 Increased engagement by IFAD membership 
with IFAD’s activities  

 
 
 
 
 
verification: 
 Percentage of governing body documents 

submitted on time to SEC in accordance with 
procedures  

 No. of words edited and translated 
 No. of hours interpreted 
 Percentage of governing body documents 

dispatched to governing bodies on time 
 SEC client survey 

 1 Governing Council 
session 
 3 Executive Board 

sessions 
 6 Audit Committee 

meetings 
 6 Evaluation Committee 

sessions 
 3 PBAS meetings 
 4 Replenishment 

Consultation sessions 
 3 Emolument Committee 

meetings 
 7 Convenors and 

Friends meetings 
 1 Executive Board field 

visit 

 1 Governing Council 
session 
 3 Executive Board 

sessions 
 6 Audit Committee 

meetings 
 5 Evaluation Committee 

sessions 
 3 PBAS meetings 
 5 Convenors and Friends 

meetings 
 3 Emoluments Committee 

meetings 
 1 Executive Board field 

visit 
 

 1 Governing Council 
session 
 3 Executive Board 

sessions 
 6 Audit Committee 

meetings 
 5 Evaluation Committee 

sessions 
 3 PBAS meetings 
 5 Convenors and 

Friends meetings 
 1 Executive Board field 

visit 
 

 

OFFICE OF THE SECRETARY (SEC) 

  
2011 

2012 
Projection 

2013 
Estimate 

Zero Based Budget - $ mn 
Cluster 4 8.4 8.4 8.4 
Strategic Work Plan (Staff – Fixed Term Equivalent) * 
Professional Staff 17.2 20.0 20.0 
General Service Staff 24.5 21.5 21.5 
Consultants (*) 6.8 6.8 6.8 
Short-term GS staff) 10.0 10.0 10.0 

 
 
Cluster 1 – Country programme development and  
                   implementation 
Cluster 2 – High-level policy dialogue, resource mobilization 
                  and strategic communication 
Cluster 3 – Corporate management, reform and 
                  administration 
Cluster 4 – Support to Members’ governance activities 
 
 

Assumptions:  
 Adherence to timely submission of 

governing body documents in accordance 
with established rules and procedures 

 ICT-based integrated corporate 
management system in place 

 Documents edited and translated and 
interpretation needs fully identified 

 Web-based interactive platform for Member 
State representatives in place 

 Full Executive Board awareness of 
governance costs 

 
 




