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  موجز تنفیذي

وتتعلق بالتنمیة ،قبضته على قضایا معقدة تتغیر باطرادالشراكات أمر حاسم لتمكین الصندوق من إحكام -1

ر أكبر وأثر أوسع لجهة الحد إذا ما أراد الصندوق تحقیق انتشاماسة الزراعیة والریفیة؛ كذلك فإنها ضرورة 

لتزام الوارد في اشرة لالمن الفقر الریفي بموارد محدودة. لذا، وفي حین تعتبر هذه االستراتیجیة استجابة مب

اعتراف الصندوق على إال أنها تؤكد أیضا ،لموارد الصندوقمناثتقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید ال

تحقیق أهدافه اإلنمائیة واهتمامه بتوفیر إطار استراتیجي لجهوده في مجال بأهمیة وقیمة الشراكات كوسیلة ل

إرساء الشراكات.

جهات فاعلة مؤسسیة تعمل العالقات التعاونیة بین ف الشراكات على أنها: في سیاق هذه االستراتیجیة، تعرّ -2

المساواة و بالشفافیةموالعمل معا بطریقة تتسبعضاً ل بعضها نقاط قوتها التي تكمّ و تجمیع مواردهاعلى 

إذ یتقاسم الشركاء المخاطر ،مهام محددةأو لتنفیذ،وتعود بالفائدة على الطرفین لتحقیق هدف مشترك

.للرصد واالستعراضوفوائد هذا التعاون، ویتعلمون منه من خالل عملیة منتظمة ،والمسؤولیات والموارد

ومنظمات ؛ذلك حكومات الدول األعضاء فیهیعمل الصندوق بالفعل مع جملة من الشركاء، بما في-3

المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة وغیرهم من 

؛المتعددة األطرافو والوكاالت اإلنمائیة الثنائیة ؛ووكاالت األمم المتحدة األخرى؛مجموعات السكان الریفیین

ومعاهد بحوث السیاسات ؛والمؤسسات،یر الحكومیةغوالمنظمات ؛الدولیةومراكز البحوث الزراعیة

والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وهو یتعاون عملیا في جمیع ما ؛والمنظمات اإلقلیمیة؛والجامعات

العالمیة واإلقلیمیة -على مختلف المستویات؛یتعلق بمظاهر عمله، سواء كانت تشغیلیة أو تنظیمیة

وبطرق تتراوح بین الرسمیة وغیر الرسمیة. كذلك یتوسط الصندوق ،یة والمحلیة، إضافة إلى المؤسسیةوالوطن

وخاصة بین الحكومات ومنظمات المزارعین والجهات الفاعلة في ،في شراكات بین الجهات اإلنمائیة الفاعلة

الجنوب.بلدانالتعاون بین إضافة إلى القطاع الخاص

قام به مكتب التقییم المستقل في الصندوق ومعهد بروكینغز، باإلضافة إلى مسح وباالستقاء من تحلیل -4

لشركاء الصندوق، وعملیة تحدید معاییر أجریت خالل اإلعداد لهذه االستراتیجیة، من الممكن تحدید نقاط 

ت یتمتع الصندوق بشراكا،الضعف والقوة الرئیسیة في ممارسات إرساء الشراكات في الصندوق. فمن جهة

أرسى عددا من الشراكات الفریدة من نوعها في مجاالت وقد ؛قویة مع العدید من الدول األعضاء فیه

كذلك فإنه یتمتع بمیزة نسبیة معترف بها وهو محل ثقة العدید من شركائه. أما الدرجات الممنوحة ؛مختلفة

. وقد سیة مشتركة للشراكاتمن جهة أخرى ال یمتلك الصندوق حتى اآلن رؤیة مؤسو لشراكاته فهي تتحسن. 

ستند إلى حاالت خاصة. وفي القلیل من هذه یبالتطور بأسلوب سمح للعدید من الشراكات غیر االستراتیجیة 

فوائد محدودة. كذلك فإنه لم یبد االهتمام الكافي لشراكاته مع ولم یجن إالّ تكالیف عالیة، تكبدالحاالت 

لم یتحل على الدوام كما أنه. راكاته بصورة جیدة على الدوامشصد ولم یدر ویر ؛األعضاءالدول بعض من 

باالستجابة لشركائه. وتسعى هذه االستراتیجیة إلى البناء على نقاط القوة مع التطرق لنواحي الضعف.

وعلى وجه أكثر .سیاق عمل الصندوق الیوم2011عام فعالالنمائي اإللتعاون لحددت شراكة بوسان -5

لشراكات المدارة بصورة فعالة مع شركاء مختارین بعنایة أن تمكن الصندوق من: (أ) باستطاعة ا،تحدیدا
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على أحسن وجه، في الوقت الذي یركز فیه شركاؤه تأدیتهابه وكیف یمكن له ةالمنوطالمهامالتركیز على 

لریفیة بصورة الضروریة؛ (ب) تعزیز قدرته على التطرق لقضایا التنمیة الزراعیة واعلى األنشطة التكمیلیة 

االستراتیجیة بصورة أفضل؛ (ج) استقطاب الموارد اإلضافیة لتوسیع هفعالة وكفؤة، وبالتالي إنجاز أهداف

التمتع بقدر أكبر من التأثیر على السیاسات والممارسات الدولیة النهج الناجحة لتحقیق األثر اإلنمائي؛ (د) 

أكثر استراتیجیة أن یساعد الصندوق على االستفادة من یمكن لنهج،للحد من الفقر الریفي؛ إضافة إلى ذلك

وقیمة ما یمكن ،شراكاته إلى أقصى حد ممكن من خالل االعتراف بكل من قیمة ما یمكن أن یقدمه لشركائه

وعالوة على .ألغراض إرساء الشراكات وٕادارتهاه واالنتقائیة یالتوجوتوفیر؛أن یقدمونه هم بدورهم للصندوق

یم فعالیة وكفاءة الشراكات في تحقیق أهداف الصندوق االستراتیجیة.كل شيء، تعظ

كذلك یتطلب النهج االستراتیجي أیضا أن تقوم الشراكات بدعم إنجاز األولویات االستراتیجیة التي حددها -6

الشراكات التي تم تحدیدها:فئات منوبالتالي هنالك أربع .الصندوق بالفعل (أو نتائج اإلدارة المؤسسیة)

لزیادة كفاءة و لزیادة تعبئة الموارد؛ و لمدخالت أفضل في حوار السیاسات؛ و لمشروعات وبرامج أفضل؛ 

مما یمكن تحدیده أیضا: جدولمن األولویات المخصوصة المتشابكة للشراكاتعددوهنالك المنظمة.

ثق مع القطاع أعمال توسیع النطاق؛ تقییم أفضل ألثر المشروعات التي یدعمها الصندوق؛ انخراط أو 

؛ االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل والدول الهشة أو دول لتنمیة المستدامةلناشئ جدول أعمال الخاص؛ 

ما بعد النزاعات؛ والعمل كوسیط للشراكات بین جهات إنمائیة أخرى.

من صتمكین عدد أكبر من السكان الریفیین من التخلالصندوق هو الشراكات في الهدف من استراتیجیة -7

تتلخص ، هذه الغایةالفقر من خالل استخدام أكثر انتقائیة وٕادارة أكثر فعالیة للشراكات. وبهدف تحقیق 

) استخدام األولویات االستراتیجیة المؤسسیة كأساس أتمكین الصندوق من: (فياألهداف االستراتیجیة 

وٕادارة ورصد شراكاته بصورة أكثر اءإرس) بلتقریر متطلباته من الشراكة؛ االنتقائیة في تحدیده للشركاء؛ (

أن یساعد أصحاب المصلحة شراكاته) ومن خالل د؛ ("شریكا یختاره اآلخرون") أن یكون جفعالیة وكفاءة؛ (

فعالیة وكفاءة. صلة و في التنمیة الریفیة على أن یصبحوا أكثر اآلخرین 

تي تدفعه للدخول في شراكات سباب الاألحول اوضوحكوین فكرة أكثر تستراتیجیة الصندوق من االن تمكّ س-8

هذه الشراكات أن تحققه، وما هي المنظمات التي یتوجب علیه الدخول في شراكات لرید یوما الذي محددة،

یتواصل مع ستراتیجیة الصندوق على أن یغدو شریكا أفضل لآلخرین، وأن الامعها. كذلك سوف تساعد 

نها ستمكن الصندوق من أكماا إلى الشراكات المتنوعة. اآلخرین بصورة أفضل بشأن القیمة التي یحمله

االعتراف عندما ال تكون الشراكات أفضل السبل إلدارة عالقته المؤسسیة.

) تقدیر 1سیستند تنفیذ هذه االستراتیجیة على اإلجراءات المتخذة في سبعة مجاالت عریضة، وهي: (-9

) الترویج إلدارة 4) إدارة الشراكات بصورة فعالة؛ (3) تیسیر الشراكات الرسمیة؛ (2الشركاء المحتملین؛ (

) رفع 6) تأصیل الشراكات في عملیات أعمال الصندوق؛ (5واقتناص وٕادارة التعلم من الشراكات؛ (،المعرفة

) االتصاالت الرامیة 7سویة قدرات الموظفین ومهاراتهم وتعزیز الثقافة المؤسسیة للصندوق بشأن الشراكات؛ (

شراكات.إلى إرساء ال

ي تم إنشاؤه ذالمكتبإال أن ال،الشراكات وٕادارتها هي مسؤولیة منتشرة داخل الصندوقإرساءوفي حین أن - 10

بالمسؤولیة اإلجمالیة عن تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد في الصندوق سوف تضطلع لشراكات و لحدیثا 
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مسؤول عن ضمان لالستراتیجیةلي ثالثة أنماط من األدوار: كمدیر إجماستلعبالشراكة. كذلك فإنها 

كموفر للدعم المباشر للوحدات في المنظمة بأسرها لتمكینها و تنفیذها، ورصد أداء الصندوق في هذا المجال، 

مخصوصة تتعلق كمدیر لشراكات مخصوصة، مع مسؤولیات و ؛من تنفیذ و/أو التوسط إلرساء الشراكات

ستلعب شعبة االتصاالت دورا رئیسیا ،وارد. إضافة إلى ذلكبتنمیة الشراكات مع القطاع الخاص وتعبئة الم

  في االتصاالت بشأن نهج الصندوق إلرساء الشراكات داخلیا وخارجیا على حد سواء.

  

  



EB 2012/106/R.4

1

  في الصندوقاستراتیجیة الشراكات

  الخلفیة والمقدمة  -أوال 

  العملیة

المنظمات تقریبا. وبالنسبة للصندوق كلفي الشراكات أهمیة متنامیة تكتسب،في عالم معقد وسریع التغیر-1

أن "، )8المادة (فإن الشراكات ضرورة ال مندوحة عنها. وتتطلب اتفاقیة إنشاء الصندوق من الصندوق 

ألمم المتحدة وغیرها من المنظمات في منظومة األمم ل ة األغذیة والزراعةمع منظم"یتعاون بصورة وثیقة

والمنظمات غیر الحكومیة والوكاالت غیر الحكومیة ،ة الدولیةإضافة إلى المؤسسات المالی،المتحدة

الصندوق التزامالحكومیة الدولیة المنخرطة في التنمیة الزراعیة. واآلن غدت الشراكات عقیدة من عقائد و 

تعاون إنمائي فعال، كما أنها حاسمة بالنسبة لتمكین الصندوق من إحكام قبضته على لبشراكة بوسان 

طراد ذات الصلة بالتنمیة الریفیة والزراعیة، ولكن وقبل كل شيء، فإنها ضرورة اقدة والمتغیرة بالقضایا المع

موارد محدودة. وال یعتبر بإذا ما أراد الصندوق تحقیق انتشار أكبر وأثر أوسع لجهة الحد من الفقر الریفي 

لشراكات للصندوق. ولكن ما هو . إذ تم االعتراف منذ زمن طویل بقیمة ابالكاملاً جدیدواقعاً ذلك األمر 

جدید هو نطاق وٕالحاح هذا التحدي واعتراف الصندوق بأهمیة نهج منتظم إلرساء الشراكات والتزامه بتطویر 

هذا النهج.

وثیقة االستراتیجیة هذه في تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الثامن لموارد الصندوق. تكمن أصول -2

راكات محوریة لفعالیة المعونة، وللنموذج التنظیمي للصندوق ومهمته وأعماله التقریر بأن الشوقد اعترف

سوف یتبنى الصندوق نهجا أكثر انتظاما واستراتیجیة إلرساء 2012-2010أنه وخالل فترة الرئیسیة. وأكد 

إلجراءات. كذلك فقد أجرى الصندوق أیضا استعراضا لالشراكات، وحدد جملة من مجاالت األولویة 

مة بغرض تعزیز تلك التي تسهم في تحقیق أهدافه االستراتیجیة وٕانهاء تلك التي تنطوي على ئاءاته القاإلجر 

تكالیف معامالت عالیة، في حین ال تضیف إال القلیل من القیمة. وهي عملیة بدأت كجزء من عملیة 

لتنفیذي في سبتمبر/أیلول ذلك ألزم الصندوق نفسه بإبالغ المجلس ااإلعداد لهذه االستراتیجیة. إضافة إلى 

بنجاح جهوده لتطویر نهج أكثر انتقائیة للشراكات والتقدم المحرز في مجاالت أولویة اإلجراءات. وقد 2011

في تطویر نهج أكثر استراتیجیة قام الصندوق بالفعل بذلك من خالل المذكرة اإلعالمیة حول التقدم المحرز 

لشراكات.إلرساء الصندوق بصورة أكبر بإعداد استراتیجیة ، والذي التزم فیه ا1للشراكات والتعاون

والذي یسلط 2015- 2011للفترة وتنعكس األهمیة التي یولیها الصندوق للشراكات في إطاره االستراتیجي-3

الوطنیة قیادة أو المساهمة في المبادرات اللتعزیز قدراته على "الضوء على الحاجة ألن یقوم الصندوق 

لتحقیق هذه و "الریفي.، والحد من الفقرواألمن الغذائي،بالزراعة على نطاق صغیرالدولیة الخاصة و 

الرئیسیةكأحد أهم المبادئ الثمانیة "ئة المواردالفعالة وتعبالشراكات"ضمن اإلطار االستراتیجي یتالغایات 

قدرته على العمل رساء الشراكات لتعزیز رص إسیسعى الصندوق القتناص ف"أ، دهذا المبلالنخراط. وبموجب 

"بصورة فعالة مع شركائه .. في جمیع المجاالت المواضیعیة وعلى جمیع المستویات.

                                                     

1  EB 2011/103/INF.3.  
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الصندوق لتعزیز شراكاته 2تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوقدعابعدئذ، -4

جه الخصوص إلى توسیع فعالیته التشغیلیة وأثر استقطاب الموارد، مع اإلشارة على و تحسن منبطریقة 

شراكاته للتعزیز من اوتقییم األثر. كما ألزم الصندوق بالمزید ،وٕادارة الموارد الطبیعیة،وتغیر المناخ،النطاق

المؤسسات مثل من مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذیة العالمي وجملة متنوعة 

الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة، والوكاالت اإلنمائیة المصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف، و 

،والمنظمات غیر الحكومیة،الثنائیة، والمنتدى العالمي للمانحین من أجل التنمیة الریفیة، والمؤسسات

والقطاع الخاص. كذلك یتوقع للصندوق أن یعزز من انخراطه في المبادرات العالمیة ،ورابطات المزارعین

لمزارعین أصحاب الحیازات السیاسات، وبخاصة إدخال منظور فقراء الریف واةستقطاب وصناعلال

تضمن إطار النتائج للتجدید التاسع للموارد أیضا ، بما في ذلك من خالل المنظمات الخاصة بهم. و الصغیرة

ت القطریة. مؤشرا جدیدا یتعلق بالشراكات كجزء من تقدیره للفعالیة التشغیلیة للبرامج والمشروعا

ومن هنا، فإن االلتزامات المعقودة في تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الثامن لموارد الصندوق -5

نقاط انطالق هذه توفر للشراكات، 2015- 2011واألهمیة التي یولیها اإلطار االستراتیجي للفترة 

المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد المعقودة في تقریر هیئة ةاإلضافیااللتزاماتاالستراتیجیة. أما 

التركیز والتوجه.أعطتهاالصندوق فقد 

انطوى إعداد هذه االستراتیجیة على عملیة تشاوریة مكثفة مع كل من أصحاب المصلحة الداخلیین -6

موظفین من عشرة وحدات مختلفة 10والخارجیین. واضطلعت مجموعة مرجعیة سیاساتیة داخلیة تتألف من 

لمنظمة، بالمسؤولیة عن صیاغة هذه االستراتیجیة وضمان احتوائها على جملة واسعة من المنظورات، في ا

كیان وتم توفیر دعم على فترات لهذه المجموعة من قبل إلى ملكیة هذه االستراتیجیة في المنظمة.إضافة

الشراكات وتعبئة مكتب. كذلك فقد انخرط في هذه العملیة 3ال یسعى للربح، وهو مبادرة الشراكةمتخصص

تنفیذ هذه رتیباتتطویر خطوط اإلجراءات، وتفیما یتعلقالموارد المنشأ حدیثا في الصندوق، وبخاصة

تمت االستفادة بصورة مكثفة من المدراء الرئیسیین، و و االستراتیجیة. وعقدت المناقشات أیضا مع الموظفین 

وق ومعهد بروكینغز، كما جرت عملیة وضع معاییر العمل الذي أجراه مكتب التقییم المستقل في الصند

ممارسات إرساء الشراكات في الصندوق مع تلك المتبعة في المنظمات األخرى، ومسح على لمقارنة

نظر شركاء الصندوق لقدرة الصندوق على إرساء الشراكات. وتم عرض مسودة هذه لكیفیةنترنت اإل

، تم خاللها 2011مجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول في ندوة دراسیة غیر رسمیة للاالستراتیجیة

اإلدالء بعدد من التعلیقات القیمة، وأدرجت وثیقة االستراتیجیة هذه جمیع التغذیة الراجعة التي وردت أثناء 

هذه الندوة.

تعریف الشراكات

یسمح لجملة كبیرة من الغموض، مما ویكتنفهغالبا ما یستعمل مصطلح "الشراكات" بأسلوب ال یتسم بالدقة -7

التفسیرات. وبهدف الترویج لفهم مشترك لهذا المصطلح، فمن المفید تحدید ما یقصده الصندوق بمصطلح 

الشراكة. وألغراض هذه االستراتیجیة، تعرف الشراكات على النحو التالي: 

                                                     

2GC 35/L.4.  
3http://thepartneringinitiative.org/.  
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لتي تكمل نقاط قوتها او مواردهاتجمیع جهات فاعلة مؤسسیة تعمل على العالقات التعاونیة بین 

المساواة وتعود بالفائدة على الطرفین لتحقیق بالشفافیة و والعمل معا بطریقة تتسم بعضابعضها 

وفوائد ،إذ یتقاسم الشركاء المخاطر والمسؤولیات والموارد،تنفیذ مهام محددةلأو،هدف مشترك

  .هذا التعاون، ویتعلمون منه من خالل عملیة منتظمة للرصد واالستعراض

هذا التعریف نقطة رئیسیة ولكنها هامة للغایة تتلخص في أن الشراكة لیست هدفا بحد ذاته وٕانما ویوضح -8

هي مجرد وسیلة لتحقیق أهداف محددة سابقا. ومما ینطوي علیه هذا الفهم فكرة وجوب عدم الدخول في 

اكة عوضا من الشراكات إال عندما تكون هنالك أهداف محددة یمكن تحقیقها بصورة أفضل من خالل الشر 

أن للشراكات فترة عمریة تتحدد بتلك األهداف. ینطوي هذا الفهم على أن یحققها الصندوق بمفرده. كذلك 

: 4ومما هو متجذر في هذا التعریف أیضا ثالثة مبادئ اعتبرت حاسمة في جملة واسعة من أنماط الشراكات

في ریكه (لشركائه اآلخرین) ومساهمتهیك لشالتي تنعكس في االحترام المتبادل الذي یولیه كل شر المساواة

ي یجنیها تهذه الشراكة؛ الشفافیة لجهة االنفتاح والنزاهة بین الشركاء؛ والفوائد المتبادلة؛ وٕان تكن مختلفة، ال

.الشراكةكل شریك من 

حتى وٕان تفاوتت -عالقة مؤسسیة من طراز مخصوص للغایةویوضح هذا التعریف أن الشراكة هي -9

ومهیكلة (رابطة) إلى غیر رسمیة (مجموعة عمل). وبالتالي فإن هنالك عالقات من رسمیة الشراكات

العالقة التعاقدیة عن الشراكة ألن تختلف ،ال تشكل شراكات أصیلة. على سبیل المثالمؤسسیة متعددة 

ك یتوقع من عن ذلاً العقد والجهات المتعاقدة ال تتقاسم المسؤولیة عن تطویر أو إیصال مشروع ما. وعوض

الطرف الثاني أن یوصل الخدمات ویوفر السلع التي یحددها الطرف األول. أما الشراكة فهي نوع من 

قد تكون أقل إحكاما وأكثر استنادا إلى اجمیع أشكال التعاون شراكات، ألنهم تكنن لإ التعاون، و 

الشتراك في شبكة ما شكال من دار لتحقیق هدف معین. ویمكن أن یشكل اتوال ةغیر مهیكلأو،المعامالت

شكال موسعا من أشكال عالقات التعاون. ولكونها أن تكون بسهولة أشكال أنشطة الشراكة. ولكنها یمكن 

من أنواع الشراكات. ویمكن لتعریف الشراكات أن یساعد نوعا یجوز أو ال یجوز اعتبار الشبكة قد كذلك، 

إال أنها في نهایة المطاف ؤسسیة معینة شراكة أو ال، فیما لو كان باإلمكان اعتبار عالقة معلى فهم 

تكتسب قیمة أكبر من خالل توفیر القیادة لوضع أولویات للشراكات وٕادارتها.

فإن اإلشارة في التعریف إلى هدف مشترك یجعل من الواضح وجوب أن یكون اختیار نمط معین وأخیرا، - 10

توجب أن یكون قرار الدخول في شراكة رسمیة قرارا توجهه من أنماط العالقات المؤسسیة خیارا استراتیجیا. وی

قیمة في سیاقات عدیدة، إال ومع أن الشراكات ،الحاجة االستراتیجیة ذات الصلة بهدف ذي أولویة. ومن هنا

وقد یكون هنالك العدید من األوضاع أنها لیست في جمیع الحاالت أكثر العالقات مالءمة بین المؤسسات. 

ة للهدف الذي تسعى ءمالعقد أو شكل آخر من أشكال التعاون أن یكون أكثر موجود رد مجلالتي یمكن 

إلیه هذه العالقة.

                                                     

  ، كتاب أدوات الشراكة.2003مبادرة الشراكة 4
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  خبرة الصندوق مع الشراكات  -ثانیا

ه كشراكة بین منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ومنظمة البلدان ؤ ولد الصندوق وتم إنشا- 11

على الدوام جزءا ال یتجزأ من عمله. والیوم یعمل الصندوق اتنت الشراكالمصدرة للنفط والبلدان النامیة. وكا

،، التشغیلیة منها والتنظیمیة على حد سواءمع أنواع متعددة من الشركاء لتحقیق جملة واسعة من المخرجات

دعما لهدفه اإلنمائي اإلجمالي المتمثل في تمكین السكان الریفیین الفقراء من تحسین أمنهم الغذائي 

دخولهم، وتعزیز صمودهم. وهو یقوم بذلك على مستویات عدیدة بدرجات أقل أو أكثر من ورفع،والتغذوي

الرسمیة.

تضمن الفئات الرئیسیة لشركاء الصندوق ما یلي: حكومات الدول األعضاء فیه، منظمات المجتمع المدني ت- 12

وغیرهم من مجموعات السكان أصحاب الحیازات الصغیرة منوبخاصة تلك التي تمثل صغار المزارعین

وكاالت األمم ا، صر كن حالریفیین، وكاالت األمم المتحدة األخرى، الصنادیق والبرامج وبخاصة، وٕان لم ی

والعدید من الوكاالت اإلنمائیة الثنائیة، والمؤسسات المالیة ؛المتحدة األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها

:الزراعیة الدولیة، ومراكز البحوث األعضاء في هذه  الجماعةوالجماعة االستشاریة للبحوث؛الدولیة

والمنظمات اإلقلیمیة، بما في ؛ومعاهد بحوث السیاسات والجامعات؛والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات

ت االقتصادیة اإلقلیمیة؛ والجهات الفاعلة من القطاع الخاص على مستویات مختلفة. وهو یشارك هیئاذلك ال

أنماطا مختلفة من الشراكات والبعض اآلخر شملمجموعة من شبكات الشراكة، بعضها یأیضا في 

ووكاالت األمم المتحدة أو الوكاالت اإلنمائیة التي تركز على ،مخصوص ومحدد بالمؤسسات المالیة الدولیة

الزراعة والتنمیة الریفیة.

الستثمار في للك ألغراض تعبئة الموارد عمله تقریبا. وهو یقوم بذیعمل الصندوق بشراكة في جمیع مظاهر - 13

في برامجه القطریة و ،الناجحةهتنمیة أصحاب الحیازات الصغیرة، وألغراض توسیع نطاق مبادرات

ر ، وألغراض إدارة المعرفة واالبتكاتأییدوالمشروعات التي یدعمها، وألغراض حوار السیاسات واستقطاب ال

وهو یقوم بذلك على تعزیز كفاءة المنظمة والتمثیل المؤسسي.لو تقاة، وألغراض االتصاالت، والدروس المس

مستویات عدة. فالشراكات تتضمن تلك التي تعد عالمیة بطبیعتها، وبعض عمله على المستوى اإلقلیمي، 

هنالك أیضا الشراكات التي تركز على و وبعضها اآلخر على المستوى الوطني وحتى المستوى المحلي. 

تعمل على المستوى المؤسسي. وبعض الشراكات رسمیة من خالل مذكرات التفاهم لتياالقضایا التنظیمیة

أقل رسمیة وال /المحليأو االتفاقیات بشكل أو بآخر، إال أن العدید منها وبخاصة تلك على المستوى القطري

فعالة على تغطیها أیة اتفاقیة رسمیة. كما أنها لیست بحاجة للتغطیة باتفاقیة رسمیة، فهي تعمل بصورة 

أساس التعاون طویل األمد والثقة الراسخة.

شراكات الصندوق الرسمیة مع المنظمات اإلفرادیة أربعة أنماط من االتفاقیات، وهي التالیة: حكمت- 14

ها الصندوق مع الدول األعضاء فیه من القائمتین باء وجیم برماتفاقیات القروض/التمویل التي ی

دولة عضو.91اتفاقیة قید التنفیذ مع 230ماریة، وهي حالیا بحدود للتمویل الجزئي لمشروعات استث
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المنح للمشروعات واألنشطة التي یمولها الصندوق بموجب كل من برنامج المنح وترتیبات اتفاقیات

اتفاقیة من هذه االتفاقیات مع جملة متنوعة من 530األموال التكمیلیة. ولدى الصندوق حالیا حوالي 

)، إلخ.ومات، المنظمات غیر الحكومیة، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة(الحككاءالشر 

اتفاقیة مبرمة مع بلدان إفرادیة من خمسینالتي تقارب حالیا في عددها :اتفاقیات األموال التكمیلیة

،وليوالبنك الد،ك للتنمیة الدولیةوصندوق األوب،المیدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمیة في

(الذیل األول).واالتحاد األوروبي 

 وغالبا ما تكون غیر وهي التي یتزاید عددها:الشراكة المؤسسیة (انظر الذیل الثاني)اتفاقیات

، هنالك حالیا أكثر 1978ة نسبیا وتبرم على أساس كل حالة بذاتها. ومنذ إنشاء الصندوق عام كممح

مؤسسة مختلفة (وكاالت األمم المتحدة، 70یقارب منما اتفاقیة من هذا النوع مع 90من 

). وهي تتفاوت .الخ،والوكاالت اإلنمائیة الثنائیة والمتعددة األطراف، والمنظمات الحكومیة الدولیة

إلى )تفاقیة تعاون دعما لمشروع محددا،في نطاقها من المركزة والمخصوصة (على سبیل المثال

. ومع أن بعض هذه االتفاقیات )لتعاون بالمفهوم العریضمثل االلتزام با(وعامة مبهمةاتفاقیات 

مجرد بیان كونه ىیتعدمنها قد لم یعد یستخدم، وبعضها اآلخر الة، ولها قیمة، إال أن البعضنشط

ه تكالیف حقیقیة على ترتبت علیالتي . وهنالك عدد محدود من هذه االتفاقیات النیةعن حسن 

جناها منها.تتجاوز الفوائد التيالصندوق، وقد

من خبرته وسمعته أیضاإضافة إلى كونه مساهما نشطا في العدید من الشراكات، فإن الصندوق یستفید- 15

لوضع یعود ةفي شراكات بین جهات فاعلة أخرى مختلفة، عندما یرى فرصالوسیطوشبكاته كي یلعب دور 

فیین الفقراء. ومن خالل المشروعات التي إلى فائدته للسكان الریبالفائدة على الجمیع، ویفید الطرفین إضافة 

یدعمها، یروج الصندوق على سبیل المثال ویسهل شراكات بین الحكومات الوطنیة أو المحلیة، ومنظمات 

أو بین منظمات المنتجین الریفیین ،وبین الحكومات وجهات فاعلة من القطاع الخاص،المنتجین الریفیین

بلدان التنمیة الریفیة من مناصريامدقإ"–التعاون بین بلدان الجنوبالقطاع الخاص. كما أنه یدرك أهمیةو 

وتیرة الحد من عجیل بتعلى الالجنوب بلدان منالحد من الفقر فرقائهم فيمع على العمل مباشرةالجنوب

نوب كذلك فقد قام بإدماج التعاون بین بلدان الج".هاوتطبیقعارف تبادل المبصورة مستدامة من خالل الفقر 

وقاعدة موارده البشریة والمالیة، وٕاجراءاته ،في تصریف األعمالنظمهو وأسالیبه ،في نموذج عمله ومنتجاته"

سم عالم یتوفي 5".تعود بمردود مرتفعةفرص محددباالستناد إلى–عملته في الوقواعده الناظمة، وثقاف

ء الشراكات أهمیة متزایدة كمساهمة في تكتسب الوساطة في إرساقید متزاید، فمن المرجح أن بتفاوت وتع

مع الحكومات وغیرها من قیمته لتعزیز طاقا الحد من الفقر الریفي، كما أنها یمكن أن توفر للصندوق ن

المصلحة.أصحاب 

  أداء الشراكات والدروس المستفادة–ثالثا 

مما أجراه مكتب و ،كشریكعند اإلعداد لهذه االستراتیجیة، استفاد الصندوق من عدد من استعراضات أدائه - 16

ومعهد بروكینغز على وجه الخصوص. كذلك فقد تم إجراء تمرین لوضع في الصندوقالتقییم المستقل

                                                     

  .2011أیلول/سبتمبرREPL. IX/3/R.3 ،26التعاون بین بلدان الجنوب في نموذج عمل الصندوق، الوثیقة 5
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لمقارنة ممارسات الصندوق في إرساء الشراكات مع تلك التي یتبعها مصرف التنمیة المؤشرات المرجعیة

السیاسات الزراعیة، وبرنامج األغذیة العالمي األفریقي، ومصرف التنمیة اآلسیوي، والمعهد الدولي لبحوث 

یة نترنت عن كیفوق أیضا من مسح أجري على شبكة اإلاستفاد الصندو كجزء من مدخل مبادرة الشراكة. 

نظر شركاء الصندوق (الحكومات والمنظمات اإلنمائیة الدولیة، ومراكز البحوث، والمنظمات غیر الحكومیة، 

ته على إرساء الشراكات. وتعطي هذه األمور جمیعها نظرة مكتملة ألداء ومنظمات المجتمع المدني) لقدر 

الصندوق في مجال الشراكات حتى تاریخه.

النتائج التي خرج بها مكتب التقییم المستقل في الصندوق

أداء الصندوق فیما یتعلق بشراكاته في معظم التقییمات التي أجراها مكتب التقییم حلل المقیمون وصنفوا - 17

وباستقاء النتائج التي خرجت بها التقییمات اإلفرادیة المجراة، أشار التقریر السنوي لنتائج وأثر 6قل.المست

إلى تحسن تدریجي، ولكنه مستقر، في تصنیف أداء الصندوق 2010عملیات الصندوق المقیمة عام 

39واضحة من "ازدادت نسبة المشروعات التي كان تصنیف أداء الصندوق فیها مرضیا بصورة كشریك.

تشیر إلى أن أداء ، إال أن البیانات 2010- 2008بالمائة في الفترة 77إلى 2004- 2002بالمائة للفترة 

أداء الصندوق وال یزال) 2في حوالي نصف المشروعات؛ (إلى حد ما) بقي مرضیا 1الصندوق كشریك: (

إذن هنالك تقدم یتم إحرازه، ولكن ما.في ربع المشروعات تقریبا"،غیر مرض إلى حد ما، أو أسوأ من ذلك

زال هنالك مجال إلدخال تحسینات معتبرة.

ومن بین التقییمات على المستوى المؤسسي، هنالك ثالثة تقییمات منها على وجه الخصوص، وفرت لمحات - 18

ج ثاقبة في أداء الصندوق في إرساء الشراكات. فقد خرج التقییم المؤسسي عن قدرة الصندوق على التروی

بنتیجة مفادها أن الصندوق یركز على 2010لالبتكار وتوسیع النطاق الذي أجري في یونیو/حزیران 

الشراكات ألغراض االبتكار بصورة أكثر اتساقا ووضوحا مما كان األمر علیه في الماضي، مع شراكات في 

رحلة مبكرة نسبیا من ولكن ذلك لم یكن إال في مبالمائة من تصمیمات المشروعات الجدیدة. 60أكثر من 

ربع المشروعات الجدیدة للصندوق حوالي فإن ومن هنا، إرساء الصندوق لجدول أعماله في توسیع النطاق. 

، وجد التقییم المؤسسي 2011تعتزم إرساء شراكات استراتیجیة ألغراض توسیع النطاق. وفي عام 

إن حوالي وعلى العكس من ذلك معه، الستراتیجیة الصندوق في تنمیة القطاع الخاص وٕارساء الشراكات 

مع القطاع قد وفر معلومات عن فرص للشراكة،جمیع برامج الفرص االستراتیجیة القطریة مما تم استعراضه

الخاص، وأن هنالك بعض األمثلة عن قیام القطاع الخاص بالمشاركة في التمویل على مستوى المشروع أو 

الوكاالت اإلنمائیة إال أنه أشار أیضا بأن الشراكات مع على مستوى مكون ما من مكونات المشروع. 

زالت محدودة للغایة.األخرى لدعم تنمیة القطاع الخاص ما

نحو شراكات –الحظ التقییم المؤسسي المشترك الذي أجراه كل من الصندوق ومصرف التنمیة األفریقي - 19

األكثرحكومات في أفریقیا هي بدون شك ن مع المنظمتیالشراكات "بأن –ذات مغزى في الزراعة األفریقیة 

أهمیة بالنسبة للصندوق والمصرف، حیث تتمتع المنظمتان بعالقات متینة مع الحكومات المقترضة. وتعتبر 

ویمكن االعتماد علیهما وجدیرین بالثقة، كما ،ن یمكن الوثوق بهمایحكومات هذه البلدان المنظمتین شریك

شروط سیاسیة من فرض من خالل یاساتي، وال تشتركان في تحفیز التغییر أنهما محایدتین في تفكیرهما الس

                                                     

  والبرامج القطریة وبعض التقییمات على المستوى المؤسسي. جمیع تقییمات المشروعات 6
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خلیطا متنوعا من قد طورتا ". ومن جهة أخرى، الحظ التقییم المؤسسي أیضا بأن المنظمتین "الخارج

،وال لتعریف واضح، مما یشكل عبئا على مواردهما المحدودة،الشراكات التي ال تخضع لهیكل محدد

لوقت الموظفین. وقد نشأت هذه الشراكات أساسا الستقطاب الموارد اإلضافیة أكثر من وبخاصة بالنسبة 

یمتلك الصندوق وال المصرف سیاسة إلرساء الشراكات أو وال .انبثاقها عن أسباب برنامجیة أو استراتیجیة

ز لعمل الشراكات الحواففإنكذلك قیاس اآلثار الناجمة عنها، و قیادة النتقاء الشراكات وتطویرها وتنفیذها 

یجاد أهداف واضحة لشراكاتها مع نتائج مستهدفة إغیر مؤكدة. وال تمتلك كلتا المنظمتین تاریخا من 

و ومؤشرات قابلة للتتبع، عالوة على أن شراكاتهما ال تستند بصورة واضحة على میزتهما النسبیة أ

. "همااتاختصاص

وأنه یتوجب على ،وق في أفریقیا كانت مختلطةوخلص التقییم المؤسسي إلى أن أداء شراكات الصند- 20

یجب أن تكون الشراكات ) 1("الصندوق في حال كان یود تحقیق شراكات ناجحة أن یفي بالشروط التالیة: 

وسیلة لتحقیق غایة معینة، إذ تحتاج اتفاقیات الشراكة ألن تضع أهدافا واضحة للشراكة والتوقعات الرامیة 

مع وجود واحد مرتبطة،و نتقائیة هي األساس، إذ تحتاج الشراكات ألهداف محددة ) اال2إلى إضافة القیمة؛ (

بالرصد والتقییم؛ أو أكثر من المخرجات الواضحة التي یمكن تتبعها بصورة منتظمة. ویتطلب ذلك القیام 

ددمحللجهود) الشراكات القویة هي شراكات دینامیة بطبیعتها، وهي غالبا ما تأتي بتكثیف وتشذیب3(

) توفیر ما یكفي من الموارد، 4ر ظروف الطلب علیها ویتطلب ذلك تحلي الشركاء بالمرونة؛ (تتطو عندما 

یة والمالئمة والحوافز التنظیمیة التي غالبا ما تكون بحاجة للمواءمة مع الكافبما في ذلك الموارد البشریة 

جرى األخذ بها في استراتیجیة و ، القضایاأهمیة جمیع هذه. وقد تم االتفاق على "الشركاء مما هو أمر حاسم

الشراكة هذه.

مالحظات معهد بروكینغز

فوض، 2010، والصندوق یعمل مع معهد بروكینغز على مسألة توسیع النطاق. وفي عام 2009منذ عام - 21

وقد استعرض معهد معهد بروكینغز بإجراء استعراض مؤسسي لنهجه في توسیع النطاق.الصندوق 

المتابعة الذي أجراه في نهج الصندوق في توسیع النطاق في بعض البلدان المحددة، وتقترح بروكینغز عمل

الصندوق أن،نتائجه األولیة بأنه، وعلى المستوى القطري (إذ أن النتائج تستند إلى عینة صغیرة من البلدان)

لم یر فیها جهدا لبناء كما أنه ،أو المشروعاتتوسیع مدى البرامج نهجا الستقطاب الشراكاتفي لم یر 

د مهاراته الجوهریة. وأضاف معهد بروكینغز أنه على وجه ففعال أداة لر ولم یعتبرهاالتحالفات دعما للتغییر. 

یستثمر الصندوق بصورة كافیة في تطویر شراكات مع الشركاء المالیین اآلخرین الذین هم في الخصوص لم 

ت، وأقل استنارة من الصندوق فیما یخص قضایا سیاسالالنخراط في حوار الموقع أفضل من الصندوق 

السیاسات الملموسة التي یواجهها السكان الریفیون الفقراء. كذلك وبصورة موازیة لم یسع الصندوق لبناء 

شابهه في العقلیة والتي تعمل على نفس القضایا بهدف الشراكات بصورة منتظمة مع الجهات المانحة التي ت

ضمن مجموعة أكبر. نمتیجدول أعمالوضع 

ویعود ذلك ،على المستوى القطريفي شراكات ما زال محدودًا ورأى معهد بروكینغز بأن انخراط الصندوق - 22

جزئیا لالفتقار إلى الفهم، سواء لجهة الدور الحاسم الذي تلعبه الشراكات في جدول أعمال توسیع النطاق، 

لى جملة من الشراكات، كما أن الموضوع یعود بصورة إأو لجهة القیمة التي یمكن أن یأتي بها الصندوق
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جزئیة أیضا إلى مسألة الثقافة المؤسسیة السائدة في الصندوق. وعلى وجه الخصوص، فقد أشار المعهد إلى 

الذي یجري في تضارب الثقافات بین تركیز الصندوق على دعم تنفیذ المشروعات بوضع الید علیها، و 

ملیات تنسیق بین الجهات المانحة المستندة إلى العواصم والتي تنطوي على معظمه خارج العاصمة، وبین ع

فوائد وبهدف تحقیق ،أنهاجتماعات مطولة ومنتظمة ألغراض حوار السیاسات. كذلك فقد أشار أیضا إلى 

اتساقا وفعالیة في إقامة الشبكات واالنخراط مع أكثر یتوجب على الصندوق االنخراط بصورة ،الشراكات

لمزید من الدعم لمدراء البرامج القطریة لتمكینهم من لكن ال بد من توفیر ا،عات الجهات المانحةمجمو 

االنخراط بصورة أكثر فعالیة.

مسح الشراكات

كجزء من عملیة إعداد هذه االستراتیجیة أجرى مسح على جملة من شركاء الصندوق سعیا للحصول على - 23

منظمة شریكة تم تصنیفها على 55جابات من ممثلین عن وجاءت االست7.آرائهم في الصندوق كشریك

)؛ 11)؛ المنظمات اإلنمائیة الدولیة، الثنائیة ومتعددة األطراف (15النحو التالي: حكومات الدول األعضاء (

)؛ ومنظمات المجتمع 12)؛ المنظمات غیر الحكومیة (11منظمات البحوث والجامعات ومنتدیات المعرفة (

ین أنه من المحتمل أن تكون المنظمات التي استجابت شریكة أكثر حماسة للصندوق من في حو )6المدني (

إال أن النتائج كانت إیجابیة على أیة حال. فقد طرح تستجب لهذا المسح،غیرها من المنظمات التي لم

إلى هذا استجابوامنبالمائة م75وافق و .جملة تتعلق بأداء الصندوق في مجال إرساء الشراكات13المسح 

لالطالع على نتائج األول، على كل واحدة من هذه الجمل (انظر الملحق جداً المسح، سواء إلى حد ما أو 

أدناه لبعض التعلیقات المخصوصة الواردة ممن أجابوا على هذا المسح).1المسح كاملة، واإلطار 

مسح على أن: (أ) الصندوق هذا البالمائة ممن استجابوا ل90ومن أكثر األمور تشجیعا هو اتفاق أكثر من - 24

فإن الجهة المرجعیة تمثل بصورة فعالة الموقف المؤسسي شاهدوها؛ (ب) وممآراءهمویتقبلیحترم شركاءه، 

للصندوق تجاه الشراكة؛ (ج) أن الصندوق على استعداد ألن یبدي مرونة في تحقیق األهداف المشتركة، 

لم یتفق "إال" ما بین إذ وق في عدد من المجاالت أقل جودة، وعلى العكس من ذلك، فقد جاءت نتائج الصند

التالیة: (أ) الجهة المرجعیة الجمل) مع جداً بالمائة ممن أجابوا على المسح (سواء لحد ما أو 80إلى 70

الصندوق قراراتالرئیسیة محددة بوضوح ویمكن الوصول إلیها بسهولة؛ (ب) هنالك مساءلة واضحة عن 

) یفي الصندوق بالتزاماته تجاه الشراكة في الوقت المناسب.؛ (جوٕاجراءاته

                                                     

التثبت من الشریك الجید"، وهي أداة طورتها مبادرة الشراكة، ولكن تم تعدیلها الحقا لتناسب االحتیاجات "انبثق هذا المسح عن أداة   7

  الخاصة بالصندوق.
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  : بعض التعلیقات الواردة ممن أجابوا على مسح الشراكة1اإلطار 

  

جیدة ومثمرة مع العدید من الزمالء في الصندوق. وأرى أن الوكالة ممثلة بهم، وهم قیمة كبیرة "لدي عالقات 

  للصندوق."

في قلة الحوافز الواضحة للدفع بالشراكات في الصندوق. هنالك قدر قلیل من المرونة "أعتقد أن التحدي الرئیسي یتمثل 

حتى ما أن یغیر األشخاص أدوارهملذلك، وتبعافي الحاجة للسعي للشراكة ما أن یتم االتفاق على البرنامج القطري. 

  بسهولة."ن المناقشات السابقةیتم االستغناء ع

  ، وقد وجدنا فیه شریكا مستجیبا ومرنا ومنفتحا."منذ سنوات عدیدةندوق مع الصوثیقة"إننا نعمل بصورة 

حد من الفقر وتعزیز األمن الغذائي. وهنالك العدید من المنظمات "إننا نقدر على وجه الخصوص التزام الصندوق بال

ن الصندوق ملتزم بمبادئه یبدو أاألخرى التي تدفع نحو النمو االقتصادي ولكنها أقل فعالیة في الحد من الفقر والجوع.

  الجوهریة، وهو أمر عظیم."

على الدوام ضمن كما أن االتصاالت لیست سلسةا؛ یتم العمل في آخر دقیقة، مما یعني أن على الشركاء أن یتأقلمو "

  المنظمة."

ین في أمانة ، ولكن المشكلة الوحیدة هي اإلحساس بقلة عدد الموظفعالیةجودة بیتسم"العمل الذي یقوم به الصندوق 

  الصندوق."

  ال یوجد هنالك مساءالت واضحة عن قرارات الصندوق وٕاجراءاته.""

  ."عمله"یظهر الصندوق رغبة مستمرة في الوصول إلى شركائه واالستماع إلى مشاغلهم وتحسین

ة مدراء البرامج ، إال أن أداءه یتقرر من خالل أفعال أفراد، وخاصجمل"یسعى الصندوق جاهدا إلى تحقیق نتائج هذه ال

  القطریة. وهنالك فوارق واضحة بین قدراتهم على تحقیق هذه النتائج."

  

  

لصندوق لحتى وٕان كان أكثر أداء ال یوجد هنالك فروقات كبیرة في استجابات الفئات المختلفة من الشركاء، - 25

درجات ما بین الأقل حتى مع هذه المجموعة، تراوحت و حسما هو مع المنظمات اإلنمائیة الدولیة. إال أنه 

ر الصندوق اجتماعات الشركاء بصورة منتظمة، ویلعب یحض:الجملبالمائة من الموافقة على 70و60

التزاماته تجاه بالصندوق يفویدورا نشطا فیها (وهي مالحظة مشابهة لتلك التي أوردها معهد بروكینغز)؛ 

في الوقت المناسب.الشراكات 

لصندوق في أفضل حاالتها في المجاالت ذات الصلة التي أحرزها ادرجات فقد كانت ال،وبصورة مختصرة- 26

ة وتوقیت االستجابة؛ وأقلها فعالیة في شراكاته مع ءلاسباالحترام والمرونة، وأسوأها في مجاالت الم

. وبالتالي تتضمن المجاالت التي یتوجب على الصندوق إیالء األولویة األخرىالمنظمات اإلنمائیة الدولیة

یفاء بالتزاماته في الوقت ال محددة ویسهل الوصول إلیها؛ اإلاالنتباه لها ما یلي: ضمان جهات اتصفي

واالتصال مع شركائه بأسلوب منفتح ونزیه؛ وعدم السعي ؛ة واضحة عن أعمالهءلاسالمناسب؛ وٕاظهار م

وقد تطرقت االستراتیجیة لكل من هذه المجاالت.للهیمنة على صناعة القرار. 
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المؤشرات المعیاریة والتعلم من خبرات اآلخرینوضع

بسیطة ة اریهنالك عنصر آخر في عملیة تجهیز هذه االستراتیجیة تمثل في إجراء عملیة وضع مؤشرات معی- 27

بهدف الوصول إلى فهم كیف تواجه المنظمات التي تعمل في بیئة مشابهة للصندوق، وتستجیب للتحدیات 

مؤشرات المعیاریة أن توفر للصندوق لمحة ثاقبة عن ما تفعله المنظمات المماثلة. ویمكن لعملیة وضع ال

التي یمكن المقارنة معها بالفعل، وكذلك أن توفر له فهما للخیارات المحتملة التي قد یرغب في اختیار 

السعي إلیها من خالل استراتیجیة الشراكات.

للصندوق، ینمیعها من الشركاء الهامتم اختیار أربع منظمات ألغراض وضع المؤشرات المعیاریة، وج- 28

التنمیة وهي: برنامج األغذیة العالمي، وهو واحد من الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها؛ ومصرف 

تتشابهان في نموذج عملهما مع دولیتان مالیتان، وهما مؤسستانالتنمیة األفریقياآلسیوي ومصرف 

حد أعضاء الجماعة االستشاریة للبحوث أغذائیة، وهو الصندوق؛ والمعهد الدولي لبحوث السیاسات ال

الزراعیة الدولیة، وفي أعقاب إعادة هیكلة الجماعة، بدأ یولي اهتماما كبیرا بقضایا الشراكات على مدى 

كانت سعیدة باالستجابة لطلب الصندوق، وكانت السنوات القلیلة الماضیة. وجمیع هذه المنظمات األربعة 

تقدم الذي أحرزته، والتحدیات التي تواجهها في تطویر استراتیجیات الشراكات الخاصة منفتحة في شرحها لل

للخصائص الرئیسیة لهذه المنظمات.موجزأدناه، یرد 1وفي الجدول بها وفي تنفیذها.

  موجز للخصائص الرئیسیة للمنظمات التي اختیرت كمؤشر معیاري-1الجدول 

اآلسیويمیةالتنمصرفاألفریقيالتنمیةمصرف
المعهد الدولي لبحوث 

السیاسات الغذائیة
برنامج األغذیة العالمي

بناء على إجراءات –نعم تاستراتیجیة الشركا

  ةواتفاقیات محسن

فالشراكات واحدة –جزئیا 

عناصر جوهریة 5من 

في االستراتیجیة 

، 2020اإلجمالیة لعام 

ولدى مصرف التنمیة 

اآلسیوي استراتیجیة 

شراكة التمویلیةبالخاصة 

هنالك استراتیجیة –نعم 

شراكات صریحة أعدت 

للتو

ولكن الشراكة جزء –ال 

هام من االستراتیجیة 

المؤسسیة

إلى التصنیف یستند –نعم   أو التعریفالتصنیف

الغایة (ولكن ال یوجد 

تعریف محدد)

ولكنه لیس رسمیا –نعم 

وهنالك على موقع –

المصرف على شبكة 

التصنیفعض اإلنترنت ب

والتعریف الرئیسي

التعریف یستند –نعم 

إلى الدوروالتصنیف 

یستند التصنیف –نعم 

إلى القطاع والنمط 

التعاون)،(التكامل

هنالك روابط –نعم الصورة الخارجیة

واضحة على الموقع على 

ةوصلو شبكة اإلنترنت 

لكتیب الرئیسي لوحدة ل

الشراكات والتعاون

ودون الشركاء موج–نعم 

على الموقع على كفئة 

شبكة اإلنترنت. وهنالك 

روابط جیدة

ولكنه محدود في –نعم 

الوقت الحالي

هنالك موقع على –نعم 

وكتیب شبكة اإلنترنت

للشركاء من المنظمات 

غیر الحكومیة
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اآلسیويمیةالتنمصرفاألفریقيالتنمیةمصرف
المعهد الدولي لبحوث 

السیاسات الغذائیة
برنامج األغذیة العالمي

أدوات ومعاییر 

االنخراط

لالتفاقیات الرسمیة، –نعم 

مكتوبة ةهنالك عملی

للموافقة  

الكتیب ضمن –نعم 

التشغیلي، ولكن أساسا 

للمشاركة في التمویل

هنالك معاییر –نعم 

، لالنخراطواضحة 

وتعتمد األدوات على 

الهدف

بالنسبة للمنظمات –نعم 

غیر الحكومیة والقطاع 

الخاص

ك صیاغة لهل هنا

  محددة لالتفاقیات

هنالك صیاغة –نعم 

  معیاریة

ك كما أن هنال–نعم للتمویل المشترك–نعم 

طریق محدد إلعدادها

ال

في الوقت الحالي ال –ال   تقییم الشراكات

یوجد إال استعراضات 

للنتائج

عندما تطلب –نعم 

الجهة المانحة ذلك

كجزء من –نعم 

االستراتیجیة الجدیدة، یتم

تقییم جمیع المشروعات 

ومساهمات الشركاء 

بصورة مستمرة

ولكن هنالك تقییم –ال 

عام لت استراتیجي للشراكا

2011

وجود وحدة مكرسة 

للشراكات

هنالك وحدة –نعم 

للشراكات والتعاون، وهي

بمثابة المركز الرئیسي 

للخبرات

هنالك مكتب –نعم 

مویل لعملیات الت

، وهو جهة المشترك

االتصال المؤسسیة

وحدة الشراكات –نعم 

واألثر وتعزیز القدرات

تم إنشاؤها عام التي

2010

ال 

صة في خبرة متخص

أنواع الشراكات

وحدة ضمن -نعم 

، هنالك ونعاالشراكات والت

جهات اتصال لكل من 

الشراكات/القطاعات 

  الرئیسیة

وحدة القطاع -نعم 

الخاص، كتیب تقني 

الشراكات بین حول

القطاعین العام والخاص

ومواد تقییم مفیدة، إضافة 

إلى مكتب عملیات 

  المشتركالتمویل

وحدة ضمن -نعم 

راكات واألثر وتعزیز الش

، ولكن أیضا في القدرات

برنامج البحوث الجاري 

حول الشراكات بین 

  العام والخاص ینالقطاع

وحدات للمنظمات -نعم 

غیر الحكومیة والقطاع 

الخاص وتسلیم 

الحكومات

قلیمیون إموظفون 

  متخصصون

ولكنهم جزء من –ال 

التخطیط المستقبلي

هنالك شبكة –جزئیا 

في المشترك للتمویل 

البعثات المقیمة/المكاتب 

یةالمیدان

ال ال 

تدریب متخصص –نعم التدریب وتقدیر األداء

لوحدة الشراكات والتعاون، 

ال یوجد تدریب على ولكن 

  نطاق أوسع

مكتب عملیات   -نعم 

التمویل المشترك ووحدة 

المعرفة وبناء القدرات 

ألغراض التدریب

یتلقى موظفو –نعم 

ات ما یعدهم المشروع

لمهامهم وللعمل في 

بلدان جدیدة وضمن 

شراكات جدیدة

هنالك تدریب –نعم 

على اكتساب المهارات 

قدرات الموظفین وتقدیر 

رفیعي المستوى

ویمكن تلخیص النتائج العریضة لعملیة وضع المؤشرات المعیاریة على النحو التالي.- 29
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، تعتبر الشراكة قضیة هامة ولها وجود واضح تتخذ كمؤشر معیاريبالنسبة لجمیع المنظمات التي   )أ(

سواء في الوثائق االستراتیجیة أو على المواقع العامة لهذه المنظمات على شبكة اإلنترنت. وفي 

.لمحتملین واضحة ومحددة بصورة جیدةبعض الحاالت، فالفرص للشركاء ا

متفاوتة من النهج استجابة ال یوجد سیاسة مفردة خاصة بالشراكات، إذ تستخدم هذه المنظمات جملة   )ب(

لتحدیات توسیع وتعزیز نشاط الشراكة.

تكون بسیطة أو غیر مقیدة على اإلطالق، ومع ذلك فإن جمیع هذه ألن ریف الشراكات اتمیل تع  )ج(

المنظمات لدیها تنمیط محدد للشراكات والذي یمكن أن یكون حسب القطاع أو الوظیفة أو الغایة. 

ر الشراكات مع القطاع الخاص أولویة مخصوصة.وفي جمیع هذه المنظمات تعتب

هنالك توجه لمعاییر أكثر وضوحا بكثیر لالنخراط في الشراكات وتطویر األدوات واستخدام نموذج أو   )د(

تنظیم الشراكات.صیغة محددة لالتفاقیات لتحدید كیفیة 

الك ظمات، إال أن هنومع أن تقییم الشراكات لیس بالممارسة المعیاریة حتى اآلن في أي من هذه المن  )ه(

وتسیر المنظمات في هذا االتجاه.اعتراف متنام بأهمیة التقییم،

ففي منظمتین من هذه :هنالك نهج مختلفة فیما یتعلق بالمسؤولیات عن إرساء الشراكات وٕادارتها  )و(

وحدة مكرسة للشراكات (والتي یمكن أن یكون لها دور في المنظمات یتمركز خبراء الشراكة في 

ه فيفي حین أن.القدرة لصناع القرار بدون ممارسة أي سیطرة علیها)القرار أو في توفیر صناعة

المسؤولیة الوحدات القطاعیة المتخصصة وتتوزع علیها. وهنالك موظفون تتخلل المنظمتین األخرتین 

د ، ولكن لم یتم بعات التي تتخذ كمؤشر معیاريمتخصصون في الشراكات في المقر الرئیسي للمنظم

تمریر هذا النهج إلى المستوى اإلقلیمي أو القطري. 

تتفاوت النهج الخاصة ببناء القدرات. فقد بدأت بعض المنظمات بتوفیر التدریب للموظفین، وفي   )ز(

كفاءة من كفاءات القیادة التي یتوجب توافرها في "بناء الشراكات"واحدة منها، تعتبر القدرة على 

الموظفین رفیعي المستوى.

  أمثلة عن ممارسات الشراكة الجیدة للمنظمات التي تتخذ كمؤشرات معیاریة: 2طار اإل  

 طور مصرف التنمیة األفریقي، وهو یستخدم مذكرات تفاهم معیاریة ألنماط مختلفة من الشركاء، واحدة منها

ات التعاون ولمذكرات ثنائیة؛ وأخرى للجهات المانحة المتعددة، كما أن لدیه صیغ مختلفة التفاقیالللجهات المانحة 

التفاهم المتعلقة بالشراكات.

 ویسهل الوصول إلیه، إذ یوجد على موقعه على شبكة واضحاً یجعل مصرف التنمیة اآلسیوي من سیاساته أمرا

إلیها بمجرد نقرتین من على الصفحة الرئیسیة (تحت قسم "حول ویمكن الوصولاإلنترنت فئة باسم "الشركاء" 

لوثائق السیاسات، بما في ذلك دلیل العملیات.سیوي") وهي مزودة بوصالت مصرف التنمیة اآل

 یطور المركز الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة استراتیجیة جدیدة للشراكات تتضمن نهجا واضحا ومحددا

ستعراض وتقییم عملیات الشراكة.ال

كات، ران كل نمط رئیسي من أنماط الشیوفر برنامج األغذیة العالمي المشورة عن بناء الشراكات وٕادارتها ضم

، في حین تتعامل ووحدة للشراكات مع القطاع الخاص،ویوجد لدیه وحدة للشراكات مع المنظمات غیر الحكومیة



EB 2012/106/R.4

13

قضایا ذات الصلة بالعالقات مع الحكومات ونقل أنشطة برنامج األغذیة العالمي الوحدة الشراكات والتسلیم مع 

  إلى الحكومات الوطنیة.

السیاسات ي حین أن كال من مصرف التنمیة األفریقي، ومصرف التنمیة اآلسیوي، والمعهد الدولي لبحوث وف- 30

لیست هنالك حلول من الواضح أنهیة، وبرنامج األغذیة العالمي یواجهون تحدیات مشتركة، إال أنهائغذال

الخصوص لالستجابة مفصلة لكل منظمة على وجهنهجا مختلفة حیحة". وقد طورت المنظمات األربع"ص

)، عالوة على مجاالت 2لهذه التحدیات. ولكل منظمة من هذه المنظمات مجاالت تمیزت فیها (انظر اإلطار

أخرى تشتد الضرورة فیها إلحراز المزید من التقدم. ویمكن للصندوق أن یستفید من الدروس المستقاة من 

الصلة بمهمته یاغة حلوله الخاصة به ذاتهذه المنظمات في كل من المجاالت التي نوقشت أعاله، لص

ممیز للصندوق) مع تطویر و مع بنیته التنظیمیة وموارده. ویتماشى تطویر حل مالئم (یتفقبما و ،وسیاقه

الفریدة من نوعها التي یوفرها لمنظماته والقیمة ،رؤیة أوضح الستخدام الصندوق االستراتیجي للشراكات

الشریكة.

التي یواجههاهدیداتعف الصندوق والفرص والتنقاط قوة وض  -رابعا 

توفر النتائج التي خرج بها مكتب التقییم المستقل ومعهد بروكینغز وآراء الشركاء الخارجیین التي تم التعبیر - 31

وضع المؤشرات المعیاریة وجملة من المقابالت وعملیة عنها من خالل مسح الشراكات وفي أماكن أخرى، 

نظمت خالل اإلعداد لوثیقة االستراتیجیة هذه، صورة واضحة المعالم ركیز التي واجتماعات مجموعات الت

تم تجمیع نقاط قوة الصندوق وضعفه یألداء الصندوق فیما یتعلق بالشراكات. وعلى أساس هذه المصادر، 

یة استراتیجعداد إلوالتهدیدات والفرص المتاحة له فیما یتعلق بالشراكات. وهي توفر نقطة انطالق هامة 

أدناه تحلیال لنقاط القوة والضعف 2المتأصلة في وقائع المؤسسة. ویوجز الجدول الشراكات في الصندوق

والفرص والتهدیدات التي یواجهها الصندوق.

  الصندوق والشراكات: نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات–2الجدول 

نقاط الضعفنقاط القوة

ي البرامج القطریة للصندوقمستوى عال من التمویل المشترك ف•

األعضاء وبخاصة من القائمتین شراكات قویة مع العدید من الدول•

ألف وجیم

شراكات ابتكاریة، مثل الشراكات بین القطاعین الخاص والعام في •

حساب األمانة اإلسباني للتمویل المشترك و تومي؛ ن أوغندا وسا

ألغراض األمن الغذائي

منتدیات -منظمات المنتجین الریفیین شراكات فریدة من نوعها مع•

ومع منظمات الشعوب ،على المستویین القطري واإلقلیميالمزارعین

األصلیة

تثق به یجعل من الصندوق وسیطا لبلدان مما التزام طویل األمد با•

رساء الشراكاتإلالحكومات 

مؤسسیة مشتركة للشراكاتاالفتقار إلى رؤیة •

ویتعامل مع كل فتقر إلى االستراتیجیة للشراكات بأسلوب یتطویر •

حالة على حدة للشراكات بدون تقدیر للفوائد والتكالیف

لدوام، هنالك افتقار إلى ال تتم إدارة الشراكات بصورة جیدة على ا•

عملیات اإلدارة المتسقة وضعف في المساءلة عن اإلدارة

ضعف رصد الشراكات القائمة•

لشركاء المحتملینصورة مؤسسیة ضعیفة ووصول محدود ل•

عدم إیالء الشراكات مع الدول األعضاء غیر متساویة، مثال •

االنتباه الكافي للشراكات مع بعض الدول األعضاء من القائمة 

األعضاء من القائمة جیمالذي تمر به الدولباء، والتحول 

مقارنة بفوائد محدودة یعود عدد محدود من شراكات الصندوق•
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میزة نسبیة معترف بها من قبل الشركاء المحتملین واهتمام إیجابي •

ل في شراكات مع الصندوقبالدخو 

لشركاء الصندوق في التقییم السنوي عن )ویتحسن(تصنیف جید •

نتائج وأثر عملیات الصندوق

مسؤولیات شراكة تتخلل جمیع المنظمة•

النظر إلى الصندوق على أنه یحترم شركاءه ویتسم بالمرونة•

تكلفتهاب

الضروري لإلبقاء على الشراكات على ضور القطري محدودیة الح•

وعدم كفایة التركیز على ذلك،المستوى القطري

االفتقار أو بطء االستجابة، مما قد یعیق العالقات الجیدة مع •

الشركاء

  التهدیداتالفرص

یدفع جدول أعمال فعالیة المعونة بعدد أكبر من أصحاب المصلحة •

ارات الشراكةفي التنمیة الریفیة لتحري خی

أو ،الشراكات مع القطاع الخاص مثالإمكانیات توسیع أو تحدیث•

والدول األعضاء من القائمة ،لهاالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا 

من القائمة جیمالتي تشهد تحوًال األعضاءباء أو الدول

آفاق استقاء الدروس المستفادة من نجاحات وٕاخفاقات الماضي•

ؤیة مؤسسیة مشتركة للشراكات وقیمتهاإمكانیة بناء ر •

نهج استراتیجي یمكن أن یقود جهود الشراكة•

الشراكات وتعبئة الموارد كقائد لجهود الشراكةمكتبوجود •

المكاتب القطریة تخلق فرصا جدیدة إلرساء الشراكات•

یغدو الصندوق شریكا یقع االختیار علیه نالفرصة المتاحة أل•

والزراعیة/مجتمع االستثمارألغراض التنمیة الریفیة 

سیاسات وأدوات فعالة للشراكة مما سیعیق قدرة االفتقار إلى •

الصندوق على تحقیق أهدافه االستراتیجیة

االفتقار إلى حوافز إرساء الشراكات على جمیع المستویات في •

بعض المؤسسات األخرى مما قد یجعل إرساء الشراكات أمرا 

صعبا

ها یلسعى إالتي ت"المساحات"نفسمحاولة الصندوق ملء •

الوكاالت اإلنمائیة األخرى التي یتنافس معها

المفضلشریكالهعدم قدرة الصندوق على أن یظهر لآلخرین أن•

، نهج الصندوق كعالمة فارقة-من خالل النتائج المتحققة 

الشراكة، إضافة إلى تسویق كل ما تقدم

واالفتقار إلى ،اكاتاالفتقار إلى فهم الموظفین ألهمیة جملة الشر •

القدرة إلرساء الشراكات وٕادارتها بصورة فعالة

یخرج تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات بعدد من النقاط المثیرة لالهتمام ألغراض إعداد - 32

وتوفیر اللمحات الثاقبة عن كیف یمكن للصندوق أن یتقدم على أحسن استراتیجیة الشراكات في الصندوق

. وفي هذه المرحلة، لعله من المفید تسلیط إرساء الشراكاتكنة بهدف تعظیم استخدام موارده في صورة مم

لشراكات ه ل، وٕادارة الصندوق ورصدكعالمة فارقةالوعي بوجود الصندوق الضوء على مجالین، وهما: 

تمتع بسمعة طیبة وعلى الرغم من أنه یعلى ما یبدو،فإن الصندوق،الجاریة. وفیما یتعلق بالموضوع األول

بعض المشاكل في یعانيزال في العدید من المجاالت التساقه ورؤیته على المدى الطویل، إال أنه ما

التفریق بین قیمة العمل مع الصندوق عوضا عن غیره من الوكاالت اإلنمائیة األخرى. وفي سیاق التنافس 

للقیمة ممیزة ة لقدرة الصندوق على تطویر رؤیة المتنامي بین وكاالت التمویل، فإنه سیكون هنالك قیمة كبیر 

وٕایصال هذه المعلومة إلى شركائه المحتملین.یحملها التي 

رصد الشراكات الجاریة، فإنها تتطلب تغییرا في كل من العقلیة و وبالنسبة للقضیة األخیرة، والتي تتعلق بإدارة - 33

یبقي تركیزه على الشراكات التي یرسیها وأن یحتاج الصندوق ألن ث المواقف،ومن حیوالممارسة المنتظمة.

تقاسم التعلم بصورة أكثر حریة ضمن المنظمة. ییعترف بقیمة التعلم من الشراكات السابقة والحالیة، و 

إلیه كجزء ال یتجزأ من یتم النظروبصورة منتظمة، یحتاج الرصد واالستعراض ألن یكون أكثر استباقیة وأن 

حیث تتمكن من التطور واالزدهار.ت الجاریة، بكاإدارة الشرا
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تطویر نهج استراتیجي–خامسا 

المسوغات

، تكتسب الشراكات أهمیة متنامیة لجمیع المنظمات على وجه العموم، سواء في باطرادفي عالم معقد یتغیر - 34

الشراكات للتعاون أهمیة في القطاع العام. وبصورة أكثر دقة، قد یتزاید االعتراف بأوالقطاع الخاص 

یة المتسمة بعدد أكبر من الجهات الالعبة دولاإلنمائي الفعال، وذلك في سیاق ازدیاد تعقد بنیة المعونة ال

عالوة على التعاون بین بلدان في مراحل مختلفة من تطورها اإلنمائي. وتحدیدا ،ةیالحكومیة وغیر الحكوم

على الوثیقة التي خرج بها مؤخرا (عام ، تم إطالق اسم شراكة بوسان لتعاون إنمائي فعالللنبرة المستخدمة

قة موقعیها على وضع مبادئ ) المنتدى الرابع رفیع المستوى الخاص بفعالیة المعونة. وتلزم هذه الوثی2011

مشتركة، ومن بینها شراكات إنمائیة تتسم باالنفتاح والثقة واالحترام المتبادل والتعلم، كما تنص على 

والمتكاملة لجمیع الجهات الفاعلة. وبالنسبة للصندوق كعضو رئیسي في االعتراف باألدوار المختلفة 

المجتمع اإلنمائي الدولي، فإن إرساء الشراكات ضرورة ال مندوحة عنها.

ولكن كیف یمكن للشراكات أن تساعد الصندوق على یئة التي یعمل بها الصندوق حالیا.هي البتلك- 35

ا؟ هناك أربعة أقسام لإلجابة على هذا السؤال.االستجابة للتحدیات المخصوصة التي یواجهه

أوال، إن قضایا التنمیة الریفیة والزراعیة معقدة وذات وجوه عدیدة، كذلك فإنها تتغیر باطراد، ویحتاج - 36

ألن یفهم كیفیة التطرق لها بصورة فعالة. ویتطلب ذلك طرقا جدیدة كثیفة المعرفة للعمل واالستفادة الصندوق 

أو متعدد القطاعات وأفضل القدرات المتاحة. ویمكن السعي لذلك على أحسن صورة من الدعم العریض من 

برته ومعرفته المخصوصة لهذه الشراكة سعیا لتحقیق جدول أعمال حیث یأتي كل شریك بخ،خالل الشراكات

كات مع هنا فإن الشرامن تتخلل قطاعات عدیدة. و تعلم مشترك. كذلك فإن قضایا التنمیة الریفیة بطبیعتها 

منظمات تتمتع بالخبرة أو بالمیزة النسبیة في مجاالت مكملة لتلك التي تغطیها مهمة الصندوق، من شأنها 

أن توفر حلوال شاملة للحد من الفقر الریفي.

، ألزم الصندوق نفسه بتحقیق انتشار أوسع )2015- 2013(ثانیا، وفي فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق - 37

ض الحد من الفقر الریفي بموارد محدودة. وٕاذا كان للصندوق أن یحقق األثر الموسع الذي وأثر أكبر ألغرا

یسعى إلیه، فیتوجب علیه في هذه الحالة أن یعمل في شراكة مع غیره من الجهات الفاعلة األخرى اإلنمائیة 

لریفي من خالل التي یمكن أن تساعده على توسیع نطاق حلول ابتكاریة وناجحة ألغراض الحد من الفقر ا

كل من المستویات المتزایدة من االستثمارات وٕایجاد بیئة سیاساتیة ریفیة تمكینیة على جمیع المستویات، 

تدعم االستثمارات والنمو المناصر للفقراء.

على حوار السیاسات العالمي حول للتأثیرا، یتمیز الصندوق بدور رئیسي یلعبه في جلب معرفته وخبرته ثالث- 38

ذات الصلة بزراعة أصحاب الحیازات الصغیرة والحد من الفقر الریفي بهدف خلق بیئة سیاساتیة القضایا 

وبالتالي فإن الشراكات مع تمكینیة للسكان الریفیین الفقراء وتعزیز قدرتهم على تخلیص أنفسهم من الفقر. 

المنظمات والهیئات األخرى التي لدیها مصالح مشتركة، أداة ضروریة لمثل هذا الحوار بهدف بناء مواقف 

مشتركة وتحالفات سیاسیة وٕاجماع على التغیر.
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، وعلى سبیل المثال یمكن للشراكات ألغراض التنظیمیتینرابعا، یحتاج الصندوق لتحسین فعالیته وكفاءته- 39

الحصول على الخدمات اإلداریة المشتركة، مع الوكالتین األخرتین اللتین تقعا في روما، أن تسهما بصورة 

مباشرة في تحقیق هذا الهدف من خالل تمكین الصندوق من تقلیص نفقاته، في الوقت الذي یمكن للدروس 

كون بمثابة منصة االنطالق التي باستطاعته أن یتعلمها من شركائه الذین یواجهون تحدیات مشابهة، أن ت

للصندوق لمواءمة عملیاته وأدواته الداخلیة الجدیدة، والتي بدورها ستسهم في تحسین المخرجات التشغیلیة.

: (أ)للشراكات المدارة بفعالیة مع شركاء مختارین بعنایة أن تمكن الصندوق منیمكن وفي هذا السیاق، - 40

ؤها، وكیف یؤدیها على أفضل وجه، في الوقت الذي یركز فیه المهمة المنوطة به أداةهیماالتركیز على 

) تعزیز قدرة الصندوق على التطرق لقضایا التنمیة الریفیة بالتكمیلیة الضروریة؛ (األنشطةشركاؤه على 

استقطاب الموارد اإلضافیة (ج) ؛االستراتیجیة بصورة أفضلهبصورة فعالة وكفؤة، وتحقیق أهدافوالزراعیة

ةر على السیاسة والممارسة الدولیأكبتأثیر بالتمتع؛ (د) ج الناجحة لتحقیق األثر اإلنمائيالنهلرفع سویة

ألغراض الحد من الفقر الریفي.

أكثر استراتیجیة أن یساعد الصندوق على االستفادة القصوى من نهج إضافة إلى ذلك، فإن من شأن - 41

یمكن للصندوق إیصالها لشركائه، والقیمة الممیزة التي االعتراف بكل من القیمة التي (أ) شراكاته من خالل: 

) كونه أكثر انتقائیة وٕایالئه للتركیز والتوجیه والقیادة إلرساء بیتیحها شركاؤه من قطاعات مختلفة؛ (

تعظیم كفاءة وفعالیة الشراكات في تحقیق أهدافه االستراتیجیة.(ج)واألهم من ذلك؛الشراكات وٕادارتها

عدیدین مختلفین ألغراض عدیدة مختلفة، بحیث أن استراتیجیة واحدة ق یعمل مع شركاء إال أن الصندو - 42

إلى إضافة قدر قلیل من إالقد ال یؤديرض أن یكون بمقاس واحد یناسب الجمیعللمنظمة كلها بنهج یفت

الممارسة القیمة. عوضا عن ذلك، هنالك حاجة لنهج مرن استراتیجي یوفر المشورة والمبادئ المستندة إلى 

ویمكن استخدامها كمنتدى ،تحولها إلى قید بیروقراطيالجیدة المعترف بها، والتي تتجنب في الوقت نفسه 

لتطویر وٕادارة أنماط مختلفة من الشراكات في جملة واسعة من السیاقات لتحقیق أهداف متنوعة. وتسعى 

عوضا عن الدعم للمنظمة وموظفیها استراتیجیة الشراكة إلى االستجابة لهذا الطلب وتوفیر المشورة و 

تقییدهم.

أن أي استراتیجیة للشراكة لدیها محدودیتها. وهنا ثمة نقطتین رئیسیتین، وفي الوقت نفسه، فمن المعترف به - 43

أن الشراكة لیست الدواء الشافي لكل داء، وقد تكون هنالك بعض الحاالت التي ال تكون فیها ىاألول

. وباالعتماد على المخرج الذي یتم السعي لتحقیقه، المؤسسیةءمة للعالقات الشراكات الصیغة األكثر مال

أكثر مالءمة في إحكامًا قد تكون الصیغ األقل ، أو على طرف النقیض اآلخر، وعقود اإلیصال الرسمیة

العدید من الحاالت. ومن بین االلتزامات الرئیسیة التي عقدها تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید 

الصندوق كل جهد ممكن لتعبئة الموارد اإلضافیة ألغراض التنمیة یبذل أن "التاسع لموارد الصندوق، 

الزراعیة. وسوف یسعى لتحقیق هذا الهدف بصورة نشطة في فترة التجدید التاسع للموارد، من خالل تحري 

لن یحقق منظمة، إال أنه . ومع أن قیام الصندوق بذلك سیكون أولویة من أولویات ال"مصادر أخرى للتمویل

من خالل الشراكات، وبالتأكید ستنطوي بعض أشكال تعبئة الموارد على وجود شركاء، كما تم بالضرورةذلك

تحدیدهم هنا، ولكن وبصورة موازیة، فإن بعض األنشطة األخرى سوف تستند إلى عالقات تعاقدیة.
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ل األعضاء فیه؛ ولكن إدارة هذه الشراكات إن أهم مجموعة من شركاء الصندوق هي حكومات الدو ثانیا، - 44

تتعدى نطاق استراتیجیة الشراكة ألنها في قلب عمل الصندوق التشغیلي، وهي تستند إلى جملة كاملة من 

عملیات األعمال المتعلقة بتجهیز وٕادارة البرامج والمشروعات القطریة، والموارد البشریة والمالیة المطبقة 

جیة الشراكة.علیها، عالوة على استراتی

الشراكات في خدمة األولویات االستراتیجیة

على أعلى المستویات، یتوجب على الشراكات أن تخدم دعم تحقیق الهدف االستراتیجي الشامل للصندوق - 45

وزیادة دخولهم، وتعزیز والمتمثل في تمكین السكان الریفیین الفقراء من تحسین أمنهم الغذائي والتغذوي، 

یتوجب على الشراكات دعم األولویات االستراتیجیة المؤسسیة التي یتوقع ،أكثر تحدیداوعلى وجه.صمودهم

لها أن تسهم في تحقیق هذا الهدف، كما ینعكس ذلك من خالل جملة من النتائج على مستوى المنظمة 

شراكات بهذه تعریف ال(نتائج اإلدارة المؤسسیة). ویوجد حالیا عشرة من أهداف اإلدارة المؤسسیة هذه، ویوفر 

أنه یضمن تركیزها على ما قررته الطریقة القیادة االستراتیجیة لعمل الصندوق في مجال الشراكات، كما 

المنظمة لیمثل أولویاتها القصوى، ویوفر اإلطار لرصد جهود الشراكة، وفي الوقت نفسه لتعزیز االنسجام 

بین االستراتیجیات المؤسسیة المختلفة وخلق الروابط بینها.

المختارة. نتائج اإلدارة المؤسسیة كل منها ویحدد بناء على ومن هنا یمكن تحدید أربع فئات للشراكات، ینبثق - 46

على تحسین البرامج والمشروعات القطریة (بما في ذلك حوار السیاسات على المستوى األولى لفئة اوتركز 

)1نتیجة اإلدارة المؤسسیة (شروعات الوطني) وبخاصة تحسین إدارة البرامج القطریة، وتحسین تصمیم الم

تحسین اإلشراف ودعم التنفیذ، (نتیجة اإلدارة و )2نتیجة اإلدارة المؤسسیة (وتحسین تصمیم المشروعات 

تحسین المدخالت في حوار السیاسات العالمي ألغراض الحد من الفقر الریفي ، والثانیة على)3المؤسسیة 

تعزیز زیادة تعبئة الموارد ألغراض الحد من الفقر الریفي (نتیجة ة علىثوالثال،)8(نتیجة اإلدارة المؤسسیة 

المؤسسیة، وعلى وجه الخصوص تحسین إدارة الموارد تحسین الكفاءة ة علىلرابع)، وا10اإلدارة المؤسسیة 

وتحسین )، 5)، وتحسین إدارة الموارد البشریة (نتیجة اإلدارة المؤسسیة 4المالیة (نتیجة اإلدارة المؤسسیة 

التمكینیة وبیئة العمل )، وتحسین الكفاءة اإلداریة 6إدارة النتائج والمخاطر (نتیجة اإلدارة المؤسسیة 

).7وتكنولوجیا االتصاالت والمعرفة (نتیجة اإلدارة المؤسسیة 
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3الجدول 

/أمثلةمجاالت الشراكاتأهداف الشراكات

مستویات 

الشركاء الرئیسیونالشراكات

برامج تحسین ال  -1

والمشروعات (نتائج اإلدارة 

) 3إلى 1المؤسسیة من 

تنمیة القطاع الخاص والتمویل 

الریفي وتغیر المناخ وتعمیم إدارة 

المعرفة وحوار السیاسات على 

المستوى الوطني وتوسیع النطاق 

برنامج التنمیة الزراعیة الشاملة و 

  ألفریقیا

حكومات الدول األعضاء، منظمات ميیلقإ–وطني 

المنتجین الریفیین، المنظمات غیر 

الحكومیة، القطاع الخاص، الشركاء 

اإلنمائیون، وكاالت األمم المتحدة

تحسین المدخالت في حوار   -2

السیاسات العالمي (نتیجة 

)8اإلدارة المؤسسیة  

مجموعة الثمانیة، مجموعة 

ن، ما بعد جدول التنمیة یالعشر 

، لجنة األمن الغذائي، 2015عام ل

منتدى العالمي للجهات المانحة ال

المعني بالتنمیة الریفیة

المنظمات الدولیة، منظمات إقلیمي- عالمي

البحوث، حكومات الدول األعضاء

زیادة تعبئة الموارد (نتیجة   -3

)10اإلدارة المؤسسیة 

األموال التكمیلیة، حساب األمانة 

اإلسباني

حكومات الدول األعضاء، عالمي

حكومیة الدولیة، المنظمات ال

المؤسسات

تحسین كفاءة المنظمة (نتائج -4

إلى 4اإلدارة المؤسسیة من 

7(

لوكاالت التي لالتورید المشترك 

خطة –تتخذ من روما مقرا لها 

األمم المتحدة المشتركة للتقاعد

الدولیة، ووكاالت المالیة المؤسسات مؤسسي

األمم المتحدة

مشترك بین وبعضها ،من األولویات الواضحة التي یمكن تحدیدها أیضاوضمن هذا السیاق، هنالك عدد- 47

أولها ضرورة توسیع النطاق، حیث أن كال من اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة .أهداف مختلفة للشراكة

ة ، ووثیقة التجدید التاسع للموارد قد أوضحتا بأنه، وٕاذا ما أراد الصندوق تحقیق أهدافه الطموح2011-2015

أمر ك"،مع توسیع نطاق النهج واالبتكارات الناجحة،ملفي الحد من الفقر الریفي، فإنه بحاجة إلى التعا

توسیع النطاق في تجهیز البرامج القطریة بمن خالل ضمان وجود اهتمام منظم ، حاسم لتحقیق مهمته"

لتحسین ذو أهمیة خاصة للشراكات وهذا األمرلتوسیع النطاق: امسبقاالشراكات الفعالة شرطوتعد وٕادارتها. 

یشكل مدخالت في حوار السیاسات العالمي وزیادة تعبئة الموارد. وسوف تحسین ال، و المشروعات والبرامج

ذلك أولویة من أولویات الشراكة في المنظمة بأسرها، حیث یتضمن الشركاء في هذه الحالة حكومات الدول 

فاعلة في القطاع الخاص.والوكاالت اإلنمائیة والجهات ال،األعضاء

مشروعات التي یدعمها والتعلم من خبراتها، إذ الثانیا، یتوجب على الصندوق تحسین قدرته على تقدیر أثر - 48

تصل إلى عدد أكبر من السكان الریفیین الفقراء، وأن تمكن عددا أن فضلوالبرامج األیمكن للمشروعات

كل فرد في السعي لتخلیصه من الفقر. رد المستخدمة لالتخلص من الفقر، مع تقلیص الموامنأكبر منهم 

الصندوق أن یتمتع بفكرة أوضح عن كیفیة القیام بذلك، وهو بحاجة ألن یعرف ما الذي ویتوجب على



EB 2012/106/R.4

19

وكیف تكون النهج البدیلة التي تتمتع بفعالیة ،ینجح، وما الذي ینجح بصورة أقل بالنسبة لنهج التنمیة الریفیة

بحاجة ألن یتقاسم هذه المعرفة مع شركائه اآلخرین. ومن الشواغل ذات الصلة بالموضوع التكالیف، كما أنه

توسیع أثره اإلنمائي أثناء فترة التجدید التاسع للموارد. وللقیام بذلك، عن باإلبالغ الصندوق یقومضرورة أن 

الذین مكنهم من التخلص یحتاج الصندوق ألن یكون قادرا على تقدیر ما هو عدد السكان الریفیین الفقراء

حوار السیاسات، سواء على المستوى الوطني أو العالمي لومع إیالء الصندوق للمزید من األهمیة من الفقر.

لحوار تجریبيالساس األلخلق بیئة مالئمة ألغراض الحد من الفقر الریفي، بحیث یتوجب علیه تحسین 

وعات التي یمولها كشرط مسبق لهذا. وسیكون من السیاسات الذي یقوم به، وفهم آثار وتأثیرات المشر 

التي نماط المختلفة من تقدیرات األثر الحاسم إرساء شراكات مع منظمات متخصصة في إجراء جملة من األ

تصف بفعالیة تالتيتمكین الصندوق من استقاء الدروس المستفادة لجهة منهجیات تقدیر األثر بإمكانها

األعمال هذا.سعیا لتحقیق جدول ،التكالیف

ثالثا، الحاجة إلى انخراط أوثق مع القطاع الخاص، والذي تم تسلیط الضوء علیه في كل من اإلطار - 49

بالتجدید التاسع لموارد ة، وتقریر هیئة المشاورات الخاص2015-2011للفترةاالستراتیجي للصندوق

في استراتیجیة نهجهلد موجزكما یر الصندوق باعتباره حاسما لزیادة الفعالیة التشغیلیة للصندوق،

في القطاع الخاص بصورة أكثر انتظاما نخراط مع الجهات الفاعلة : االما یليویلتزم الصندوق بـ8الصندوق.

هذه الجهات المستدامة اتالبرمجة على كل من المستوى القطري ومستوى المشروعات لزیادة استثمار في 

خدام انخراطه في حوار السیاسات للترویج لبیئة أعمال ریفیة أكثر المناصرة للفقراء في المناطق الریفیة، واست

إحراز وصول أفضل لألسواق وسالسل القیمة، إفضاء لتمكین أصحاب الحیازات الصغیرة وفقراء الریف من 

وبالتالي فإن توسیع .یدعمها الصندوقوزیادة أنشطة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في البرامج التي 

هذا.األعمالمع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص شرط مسبق للسعي لتنفیذ جدول الشراكات 

تم تحدیده وكمایعتبر جدول أعمال التنمیة المستدامة بالفعل مظهرا هاما من مظاهر عمل الصندوق رابعا، - 50

هذا ویعد جدول األعمال، فمن المحتمل أن یكتسب أهمیة أكبر.2015في جدول أعمال التنمیة بعد عام 

مطردة، ویستوعب جملة من القضایا ذات األهمیة الحاسمة للمزارعین من جدول أعمال یتطور بصورة 

وأسواق خدمات النظم ،أصحاب الحیازات الصغیرة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبیعیة المستدامة

، وسیتطلب ذلك المتجددةالصمود في وجه آثار تغیر المناخ، وتولید الطاقةالقدرة علىاإلیكولوجیة، وتعزیز

جملة من الشراكات لبرامج ومشروعات أكبر، ولمدخالت أفضل في حوار السیاسات العالمي. ومن المحتمل 

منظمات التي تتخذ من روما مقرا لها، والجماعة االستشاریة للبحوث الأن یتضمن الشركاء الرئیسیون 

تنوعة من المنظمات اإلنمائیة المتعددة والثنائیة الزراعیة الدولیة ومراكز البحوث العضوة فیها، وجملة م

األطراف، ومراكز المعرفة ومنتدیاتها، وبخاصة تلك التي تتمتع بمهارات في قضایا تتعلق باالستدامة البیئیة 

وتغیر المناخ.

الشراكات ضرورة للصندوق لكي یتمتع بانخراط معتبر في بعض أنواع البلدان المحددة، وبخاصة خامسا، - 51

متوسطة الدخل والتي قد ال تثیر المنتجات المالیة التي یوفرها الصندوق لحكوماتها اهتمام هذه الدان البل

الحكومات كثیرا. ویحتاج الصندوق ألن یعمل في شراكة مع جهات إنمائیة أخرى مشاركة في التمویل سواء 
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لحكومات هذه البلدان. من القطاع الخاص أو العام، للخروج بأدوات وحزم مالیة وسیاسیة تكون جذابة

وسیغدو هذا الموضوع شاغال أكثر إلحاحا في السنوات القادمة. وعلى طرف النقیض اآلخر، هنالك البلدان

الهشة أو البلدان المتأثرة بالنزاعات، حیث یمكن لشراكات مع جهات إنمائیة أخرى مشاركة في التمویل أن 

ع احتیاجات هذه البلدان، سواء لجهة نطاق أو دعم تمكن الصندوق من تطویر استجابات أكثر اتساقا م

(مثل المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني) بصورة مباشرة الجهات الفاعلة غیر الحكومیة 

عوضا عن الوصول إلیها عبر الحكومات. 

ن خالل العمل الصندوق قیمة مضافة معتبرة مأعاله، یمكن أن یوفر15وأخیرا، وكما جاء وصفه في الفقرة- 52

كوسیط/میسر للشراكات بین جهات إنمائیة أخرى، سعیا لتحسین البرامج والمشروعات والمدخالت في حوار 

السیاسات. وعلى سبیل المثال بین حكومات وحكومات أخرى، أو بین الحكومات والقطاع الخاص، أو بین 

رعین. وهنا یتمثل دور الصندوق في الحكومات ومنظمات المزارعین، أو بین القطاع الخاص ومنظمات المزا

احتماالت الشراكة، وخلق مجال إلرساء الشراكات ودعم تشجیع جهات فاعلة مختلفة أخرى على النظر في 

منظمات المزارعین دون أن یقتصر األمر علیها، قدرة الجهات الفاعلة المختلفة، وبخاصة من خالل

اعتبار مثل هذا الدور أولویة فاعلة أخرى، وسیتم شراكات وجعلها شركاء أفضل لجهات الفي لالنخراط

للصندوق بموجب استراتیجیة الشراكات.

االستراتیجیة-سادسا

الغایة واألهداف

الصندوق هي تمكین عدد أكبر من السكان الریفیین من التخلص من استراتیجیة الشراكات في من الغایة- 53

فعالة لها. الفقر من خالل استخدام انتقائي للشراكات وٕادارة 

هذه االستراتیجیة في تمكین الصندوق من التالي: (أ) استخدام أهدافالغایة، تتمثل وبهدف تحقیق هذه- 54

؛ (ب) في تحدید شركائهاأولویاته االستراتیجیة المؤسسیة كأساس لتحدید متطلباته من الشراكة، وكونه انتقائی

؛ (د) ومن خالل ختیارالكونه شریكا یقع علیه اإرساء وٕادارة ورصد الشراكات بصورة فعالة وكفؤة؛ (ج) 

.كفاءةأكثر صلة وفعالیة و ایغدو لكي، مساعدة أصحاب المصلحة اآلخرین في مجال التنمیة الریفیة شراكاته

في شراكات محددة، ما هستراتیجیة الصندوق من أن یتمتع بوضوح أكبر حول سبب وجوب دخولاالستمكن - 55

وأیة منظمات یتوجب علیه إرساء الشراكات معها. ومن شأن ذلك أن هتحققلهذه الشراكات أن الذي یرید

أن یغدو شریكا أفضل لغیره، وأن یحدد ویوصل بصورة أفضل القیمة التي یمكن أن علىیساعد الصندوق

وجوب أن یسعى الصندوقسببعن الوضوحتوفر هذه االستراتیجیة شراكات متنوعة. وسوف لیحملها

یتوجب علیه إنهاء الشراكات. كذلك فإن من شأنها أن ولماذاوٕادارتها ورصدها، ومتى الشراكاتإلرساء 

تمكن الصندوق أیضا من االعتراف عندما ال تكون الشراكة أفضل السبل إلدارة عالقة مؤسسیة. وتحدد هذه 

اكات. صلة بالشر ي الصندوق عن أنشطة مختلفة ذات االستراتیجیة ما هي الوحدات التي ستكون مسؤولة ف

إال أنها ال تسعى إلى جعل المسؤولیة مركزیة عن إرساء وٕادارة شراكات إفرادیة، أو جعل هذه األنشطة أكثر 

توفیر المشورة والدعم بیروقراطیة. وعلى العكس من ذلك فإنها تسعى إلى تیسیر عمل الشراكة من خالل 

لمدراء الشراكات في المنظمة بأسرها.
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خطوط اإلجراءات الرئیسیة

یستند تنفیذ هذه االستراتیجیة على اإلجراءات التي ستتخذ في سبعة مجاالت عریضة.س- 56

قائمة مرجعیة لتقدیر شراكاته التي ستمكن موظفیه سوف یطور الصندوق الشركاء المحتملین.تقدیر- 57

یتم التأكد من الساعین إلى إرساء الشراكات من طرح أسئلة منتظمة على أي شریك محتمل، بحیث 

انطالقه القائمة المرجعیة كنقطة ألهداف ومتطلبات الشراكة (المحددة سابقا). وسیتم استخدام هذصالحیته

محتملة من خالل توفیر األساس لنقاش صریح مع الجهات الفاعلة الرئیسیة المنخرطة في العالقة اللتحري

عملیة رسمیة للحیطة محددة وال أن تحل مكان أي "فرز"عملیة القصد منها توفیر ولن یكون العملیة.

مل نفسه، وتغطي قضایا مثل وسوف تركز األسئلة على كل من الشریك المحتلمخاطر. اوتقدیرالواجبة 

ترفد تلك التي یتمتع بها الصندوق، والمهارات والمؤهالت التي ،والسجل والسمعة،جدول األعمالالمهمة/

الشراكة المحتملة، تحدید المخرجات المتوقعة بوضوح وهیاكل اإلدارة والتسییر، والسجل المالي. وفیما یتعلق ب

والتكالیف المحتملة وما یتعلق بها من مخاطر. ویمكن استخدام مثل هذه القائمة المرجعیة لفتح حوار في 

بوضوح عندما ال تكون الشراكة هي كر دمرحلة مبكرة، من بین أمور أخرى، لتمكین الصندوق من أن ی

لشراكة ال، غیر مالئم لألهداف الموضوعة ل، على سبیل المثكین الشر لخیار الصائب، وعندما یكو ا

تكون شراكة ما (عوضا عن مجرد عقد) أفضل السبل لتحقیق الغایات المحددة. ال المقترحة، أو عندما 

الممارسات في مجال الشراكات، ومن تجربته الخاصة، باالستقاء من أفضل تیسیر الشراكات الرسمیة.- 58

لتلك الموجودة أصال في نطاقهمسودات التفاقیات الشراكات مشابهاً وق نموذجا لوضع سوف یسوق الصند

في اتفاقیات القروض واتفاقیات التمویل واتفاقیات المنح. وسوف یوفر ذلك نقطة انطالق لموظفي الصندوق

اء على الرغم من أنها لن تكون صیغة محددة ولن تستخدم إلضف(الراغبین في إرساء شراكات رسمیة

. وسوف )الصیغة الرسمیة على الشراكات غیر الرسمیة، إذا لم یكن هنالك أي قیمة مضافة لهذه العملیة

یعطي ذلك الشركاء المحتملین أیضا فكرة عن القضایا ذات األهمیة للصندوق.

مساهمات وأدوار ومسؤولیات الشركاء المختلفین، و سوف یوفر النموذج الوضوح بشأن أهداف الشراكة، - 59

والموارد التي ،اتخاذ القرارات وضمان المساءلةاإلجراءات التي سیتم وضعها للتنسیق واإلدارة، و و هیاكل لاو 

والقواعد الناظمة للملكیة الفكریة الناجمة عن هذه الشراكة، ونهج ،ونشاطهاسیوفرها الشركاء لهذه الشراكة 

مراجعات الحسابات، واستراتیجیة كة، و االتصاالت في هذه الشراكة، وفرص وترتیبات االستعراضات المشتر 

غایاتها. ومن شأن ذلك أن یساعد على )أو ال تستطیع تحقیق(خروج واضحة عندما تحقق االستراتیجیة 

العثرات المحملة، والتخفیف من تكالیف المعامالت الخاصة بوضع اتفاقیة ما، تركیز الشراكة، وعلى تحدید

دول أعمال تعلم مشترك من خالل هذه الشراكة.جووضعة، ءلاسوالمفیةافوالترویج للش

فیما یخصأوال، ضمان الوضوح :. من الشروط المسبقة لإلدارة الفعالة للشراكاتاإلدارة الفعالة للشراكات- 60

واإلبقاء على هذا الوضوح، حتى عندما تتغیر ،الشخص المسؤول ضمن الصندوق عن إدارة شراكات معینة

وثانیا، تبسیط العملیات الداخلیة لضمان استجابة الشركاء وتجنب التأخیرات ؛مناصب األفراد ضمن المنظمة

إضافة إلى ذلك، .وسیتم العمل على هذین المجالین بموجب هذه االستراتیجیة.في التطرق لشواغل الشركاء

تتطلب مرونة في إدارتها، فسوف یطور الصندوق بطاقة درجات و بمرور الوقت تتطوروبما أن الشراكات

الستعراض الشراكات الجاریة. ومن شأن ذلك أن یوفر األساس لتقدیر أداء الشراكات على خلفیة أهداف 
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فیما یتعلق بتمدید أو إنهاء شراكة معینة. تمكن من اتخاذ القرارات المستنیرة محددة، والتي یمكن بدورها أن 

ئمة حالیا، على خلفیة مساهمتها وهنالك حاجة خاصة ألن یستعرض الصندوق العدد الكبیر من شراكاته القا

، عندما یتطلب الخامدةفاقیاتتاالأهداف الصندوق، وتعدیلها إذا كان ذلك مالئما، أو إلعادة تفعیل تحقیق ب

األمر ذلك، وٕایقاف العمل بتلك التي تترتب علیها تكالیف عالیة، أو التي تفوق تكالیفها الفوائد المترتبة عنها، 

لیة كأولویة آنیة.استكمال هذه العموسیتم 

فمن جهة سیتطلب .من الشراكاتقدرته على اقتناص وٕادارة التعلم. سوف یعزز الصندوق منإدارة المعرفة- 61

ذلك رصدا واستعراضا منتظمین للشراكات الجاریة من قبل مدراء الشراكات اإلفرادیة. وفي هذه األثناء ومن 

الشراكات وتعبئة الموارد. مكتبة والمسؤولیة عنها في یتطلب األمر إیجاد وظیفة إلدارة المعرف،جهة أخرى

الشراكات وسوف یستند جدول أعمال إدارة المعرفة على عمل الرصد واالستعراض الذي یقوم به مدراء

ونقاط ،وفعالیتها وكفاءتها،للتركیز على قضایا مثل التركیز االستراتیجي لشراكات الصندوق،اإلفرادیة

في المتصورة والفجوات ،وأداء الصندوق ومجاالت التحسن،ئیسیین للصندوقضعف وقوة الشركاء الر 

. ومجاالت سوء الفهم الناجمة عن اختالف ثقافات المنظمات،المهارات والمعرفة

سوف یتحرى الصندوق فرص تأصیل إرساء الشراكات تأصیل الشراكات في عملیات أعمال الصندوق. - 62

الجوهریة، عوضا عن النظر إلیها كعملیات إضافیة منفصلة. وهنالك أعمال الصندوق وٕادارتها في عملیات

الستعراض هذه العملیات ذات الصلة بالبرامج القطریة والمشروعات التي یدعمها ةحاجة مخصوص

و ال تولیها، وتوفر الصندوق وببرنامج منح الصندوق والتأكد فیما لو كانت تولي األولویة الكافیة واالهتمام، أ

سیة المالئمة لبناء الشراكات وٕادارتها.لمؤسالحوافز ا

. سوف یستعین الصندوق ثقافة المؤسسیة نحو الشراكاتالرفع سویة قدرات ومهارات الموظفین وتعزیز - 63

ر الدعم ة الشراكات فیه، وتوفیلتكون قائدا الستراتیجالشراكات وتعبئة الموارد مكتبویطور خبرات ضمن 

مة. كما أنه سیطور مناهج وأحداث قصیرة ومفصلة لتدریب الموظفین المنظالمالئم للموظفین في سائر

الشراكات وتعبئة الموارد أو في المنظمة بأسرها. ومن شأن مثل هذا التدریب: مكتبالرئیسیین، سواء ضمن 

في سیاقات ،(أ) أن یسعى إلى الترویج لفهم قیمة وأهمیة الشراكات لتحقیق األهداف االستراتیجیة للصندوق

تعزیز جهود الشراكة في الصندوق؛ (ج) تمكین ضرورة ى؛ (ب) الترویج لتغییر السلوك بما یتماشى مع أخر 

الموظفین من تطویر جملة من المهارات المتعلقة بالشراكات ذات الصلة. 

. فكي یغدو الصندوق اتعد هام لالتصاالت في استراتیجیة الشراكهنالك بُ :اتاالتصاالت ألغراض الشراك- 64

األمر على اآلخرین كي یفهموا ما الذي یمكن لهم أن یتوقعوه یختاره اآلخرون، فإن ذلك یعني تیسیر شریكا 

ة مع الحكومات ومنظمات واسعبما في ذلك خبرته ال،ه النسبیةمزایامن الشراكة مع الصندوق وأن یدركوا 

القسم ثانیا). كذلك فإن ذلك المجتمع المدني وغیرها من وكاالت األمم المتحدة األخرى (كما تم تحدیده في 

إیصال معلومات لمدراء البرامج القطریة وغیرهم من موظفي الصندوق عن المزایا التي سیتمتعون یعني أن

بها هم أنفسهم في حال العمل ضمن نموذج الشراكة. ولمساعدة الشركاء المحتملین على فهم فوائد الشراكة 

ات خارجیة لالتصاالت تتضمن رسائل على اإلنترنت مع الصندوق، سوف تطور شعبة االتصاالت منتج

ورسائل مطبوعة وصور وأشرطة فیدیو تستند إلى المعلومات الموثوقة ودراسات الحالة التي تبني على الهویة 

الممیزة المعروفة للصندوق، وتسلط الضوء على نقاط القوة الفریدة من نوعها التي تتمتع بها المنظمة 
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فین على التعرف على مزایا العمل ضمن نموذج الشراكة، سوف تستخدم شعبة كشریك. ولمساعدة الموظ

من منتدیات وأدوات االتصاالت الداخلیة ااالتصاالت موقع الصندوق الداخلي على شبكة اإلنترنت وغیره

إلظهار مدى اإلنتاجیة األكبر والموارد األعظم التي یمكن استقطابها من الشراكات لمساعدة الصندوق على 

ة االتصاالت أیضا سوف تعزز شعب،الشراكات وتعبئة المواردمكتبومعأهدافه في الحد من الفقر.حقیق ت

مهارات االتصاالت التي یتمتع بها الموظفون لضمان قدرتهم على التعبیر بوضوح عن القیمة التي یمكن أن 

یأتي بها الصندوق إلى الشراكات.

مسؤولیات التنفیذ

تغیر استراتیجیة نالصندوق. ولأقساممركزیة تتخلل جمیعوٕادارتها مسؤولیة الاء الشراكاتإرسعد ی- 65

إفرادیة في المنظمة باالضطالع من سیاق االستراتیجیة، ستستمر وحداتوض،وٕانماالشراكات هذا الوضع.

كما بالمسؤولیة الكاملة عن الشراكات التي تدخل فیها كوسیلة لتحقیق أفضل لنتائج اإلدارة المؤسسیة، 

أنها ستكون قادرة على االستفادة من الدعم واألدوات التي تنعكس في خطط أعمالها. ولكن الذي سیتغیر هو 

هذه األدوات والدعم على إرساء ستساعدها، في األساس، . و اتیتم توفیرها من خالل استراتیجیة الشراكس

تنفیذ استراتیجیة كفالةنجمالیة عالمسؤولیة اإلأما.أكثر فعالیة وكفاءةبصورةوٕادارة ورصد شراكاتها 

وتعبئة اتالشراكمكتبضطلع بها ی، كما هي محددة في خطوط اإلجراءات الموصوفة أعاله، ساتالشراك

ستلعب شعبة االتصاالت دورا رئیسیا في بناء الوعي بنهج ،الموارد المؤسس حدیثا. إضافة إلى ذلك

اء المحتملین أو الفعلیین، أو داخلیا لموظفي الصندوق. الصندوق في إرساء الشراكات، سواء خارجیا للشرك

مرئیة وواضحة ومفصلة لجمهور مستهدف، ویمكن اتوستكون الرسائل الخارجیة والداخلیة المتعلقة بالشراك

واالكتشافات الناشئة عن عمل تحدیات النجاحات و النتائج و الالوصول إلیها بیسر وسهولة. وسوف تنشر 

األمد مع شركائه.الصندوق الجاري طویل

الشراكات وتعبئة الموارد بثالثة أدوار محددة لها عالقة باالستراتیجیة. الدور األول مكتبضطلع یوسوف- 66

أنها ستكون مسؤولة عن ضمان تنفیذ خطوط العمل في إذهو دور المدیر اإلجمالي لالستراتیجیة، 

وف تبني أیضا الثقافة المؤسسیة في وسوتقدر أداء الصندوق في هذا األمر.االستراتیجیة، وسترصد 

(على الرغم من أنها لن تكون مسؤولة عن أداء الشراكاتالصندوق وقدرته ومعرفته المتعلقة بأداء الشراكات 

والخبرة في العمل مع ةشور مرادیة). وستكون بمثابة المورد للمنظمة ككل، وسوف توفر الكل وحدة إفمن قبل 

دعما تقنیا وبناء للقدرات، وستجمع وتحلل البیانات الخاصة بالشراكات، الشركاء المختلفین، كما ستوفر

وتقتنص التعلم من الشراكات. ثانیا، سوف تدعم بصورة مباشرة الوحدات في المنظمة بأسرها لتمكینها من 

الشراكات، كما ستستخدم خبرتها ومعرفتها لتوفیر جهة اتصال واضحة ویمكن إرساء في تنفیذ و/أو التوسط 

لوصول إلیها بسهولة لكل من یسعى للحصول على دعم وقیادة آنیة في مجال إرساء الشراكات وٕادارتها. ا

وثالثا، سوف تلعب دور مدیر شراكات إفرادیة محددة مع مسؤولیات مخصوصة تتعلق بتطویر الشراكة مع 

القطاع الخاص وتعبئة الموارد.

من جهة إلرساء تقسیم وارد مع الدوائر األخرىالشراكات وتعبئة الممكتبوكخطوة أولى، سوف تعمل - 67

واألنماط المختلفة للشراكات، ومن جهة اتواضح للمسؤولیات والمحاسبة فیما یتعلق باستراتیجیة الشراك

الصندوق.فياألخرى واألقساملتعاون بین هذه الشعبة لأخرى لتحدید الفرص والعملیات 
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الشراكات إرساءق وحدات بیروقراطیة تتمتع بالسیطرة على من خلومن شأن مثل هذا النهج أن یتجنب كال - 68

عوضا عن لما یتوجب أن تكون الشراكات علیه.والموافقة علیها أو إدارتها، أو فرض نموذج واحد متشدد 

الشراكات وتعبئة الموارد بصورة نشطة لتعاون وثیق مع غیرها من الوحدات لضمان مكتبسعى یس،ذلك

المالیة أو البشریة منها، دعما للشراكات بصورة انتقائیة واستراتیجیة وفعالة وكفؤة في استخدام الموارد، سواء

بقىتاكة أن وسوف یضمن هذا النهج: (أ) من خالل التفویض بالمسؤولیة عن الشر المجاالت الرئیسیة.

مارسات ؛ (ب) أن یكون هنالك متسع لالبتكار والتنوع ضمن إطار واضح للمفردمسؤولیة كل المسؤولیة

لمعرفة المتعلقة بالشراكات والذي یمكن تحدیده والوصول الجیدة؛ (ج) أن یكون لدى الصندوق مصدر واحد ل

مما یمكن اقتناصه وٕادارته مركزیا.إلیه بسهولة؛ (د) التعلم التراكمي من الشراكات 

ه الوحدة مجهزة بالكامل ي تعتبر هذالذرة الموارد فهو لیس بالدو وتعبئاتالشراكمكتبوأما الدور المحدد ل- 69

سوف توفر اتتها قید البناء. إال أن استراتیجیة الشراكازال هیكلها وقدر وماحدیثاأنشئت قدلوحدة فا.للعبه

في حین سیكون تنظیمها المتطور ،لتوجیه والتركیز لعمل هذه الوحدة. وبهذه الصورة ستقود تخطیط عملهاا

توقع لها أن تلعبه.نمیة القدرات فیها موجهة جمیعا نحو الدور المتطة المهارات التي تحتویها وأنشطة لوخ

إدارة المخاطر

المتصلة بالنهج الحالي المتمثل في االفتقار لمخاطر لقضحة هو التطر المقصود بهذه االستراتیجیة بصورة وا- 70

وعدم ؛اوعلى أساس كل حالة بذاتهمتوازنةوٕارساء شراكات غیر ،مشتركة للشراكاتمؤسسیةإلى رؤیة 

وبالتالي .محتملینالشركاءلبین اومحدودیة االنتشار ؛االتساق في إدارة الشراكات؛ وضعف الرصد والتعلم

فإن المخاطر المحتملة المتعلقة بهذه االستراتیجیة تنجم عن عدم تنفیذها. وهي تتضمن ما یلي: 

 فعال لالستراتیجیة؛قادرة على ضمان تنفیذ الشراكات وتعبئة الموارد مكتبكون یخطر أال

 عدم تنفیذ االستراتیجیة من قبل الوحدات األخرى في المنظمة، إذ أن إرساء الشراكات نشاط تنخرط خطر

فیه أساسا أجزاء عدة من المنظمة. وقد یتساءل بعض األفراد عن القیمة المضافة الستراتیجیة من هذا 

القبیل في عملهم؛

ألكبر من قدرة الصندوق على التحول إلى شریك أفضل لمنظمات خطر أن تحد اإلجراءات البیروقراطیة ا

.أخرى

وسوف یتم التخفیف من هذه المخاطر من خالل ما یلي:- 71

 إدارة االستراتیجیة؛الشراكات وتعبئة الموارد على مكتببناء قدرة

 ر مزایا االستراتیجیة لموظفي الصندوق أیة تكالیف محتملة، وذلك بأن تدعم وتیسضمان أن تفوق

بیروقراطیا؛جعلهعملهم عوضا عن إعاقته أو 

نشر هذه االتفاقیة بصورة فعالة على جمیع العاملین في المنظمة والشركاء المحتملین على حد سواء؛

ضمان أن یمتلك الموظفون والشركاء فهما كافیا ومهارات كافیة إلرساء فعال للشراكات؛

 استراتیجیة الشراكات في عمل الموظفین الیومي؛تبسیط واستخدام عملیات أعمال الصندوق لتأصیل

.المزید من الرصد واإلبالغ الفعالین عن أداء الشراكات
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قیاس النتائج

النتائج المتحققة في مجال الشراكات. وقد وضع الصندوق أهدافا للشراكات باستخدام یجري حالیا قیاس   - 72

، كان یقوم باإلبالغ عن النتائج 2009، ومنذ والذي بناء علیهكمؤشر جزئي،لتمویل المشترك للمشروعاتا

للمجلس التنفیذي سنویا من خالل تقریره الخاص بالفعالیة اإلنمائیة للصندوق. وبالنسبة لفترة التجدید التاسع 

. إضافة إلى ذلك، فإن إطار 1.6إلى1للمشاركة في التمویل، وهي مستهدفةللموارد، فقد وضع نسبة

لتقدیر أداء الشراكات على اجدیدیتضمن مؤشرا)2015-2013(التاسع للموارد النتائج لفترة التجدید 

وكجزء من قیاسه للفعالیة التشغیلیة للبرامج ،المستوى القطري یستند إلى منظور شركاء الصندوق في كل بلد

. كذلك 2012م انات على خلفیة هذا المؤشر من عاسیبدأ جمع البیالقطریة (المستوى الرابع).والمشروعات 

القطاع الخاص كما تحددها بة الخاصجملة إضافیة من نتائج الشراكات تتعلق باستراتیجیة الصندوق هنالك 

تلك الوثیقة.

إطار قیاس النتائج المرفق بهذه فيمن خالل تنفیذ استراتیجیة الشراكاتالتي یتوقع تحقیقهاالنتائجحددوت- 73

وأهداف االستراتیجیة، فهي تركز على مجاالت العمل ةغایالوثیقة (الملحق الثاني). ولكونها مستقاة من

الشراكات وتعبئة الموارد. كذلك فقد تم مكتبالمعرفة أعاله. وسوف توفر األساس لجزء من خطة عمل 

تحدید الجملة المبدئیة من المؤشرات ومسائل التثبت منها. وسیتم قیاس نتائج أخرى مما له عالقة بالشراكات 

الشراكات وتعبئة الموارد.مكتبضطلع بها یدارة المعرفة التي سكجزء من مهمة إ
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جھة االتصال الرئیسیة محددة بوضوح ویسھل الوصول إلیھا - 4

یمتثل الصندوق للبروتوكوالت  المتفق علیھا الخاصة باالتصاالت واتخاذ القرار - 3

ال یسعى الصندوق ألن یھمین على عملیة اتخاذ القرار - 2
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إطار قیاس النتائج

لشراكاتثر فعالیة لالغایة من استراتیجیة الشراكات هي تمكین عدد أكبر من السكان الریفیین من التخلص من الفقر من خالل استخدام أكثر انتقائیة وٕادارة أك

  التثبتطرق  المؤشراتاألهداف

) وعدد تلك التي 46عدد الشراكات في كل فئة من فئات الشراكات (الفقرة كون الصندوق أكثر استراتیجیة وانتقائیة في شراكاته 

ال توازي فئات الشراكات

) والتي ب-47عدد الشراكات التي تستجیب لألولویات المحددة (الفقرات 

محددةالویات ولألال تستجیب ل

منح درجات للشراكات المستعرضة

كیف یصنف الشركاء أداء الصندوق في إرساء الشراكات

المتممة/تعبئة الموارد التكمیلیة

  مستویات التمویل المشترك للمشروعات

أداء وأثر المشروعات التي یدعمها الصندوق

  بیانات وحدة الشراكات وتعبئة الموارد

  استعراضات الشراكات

  وحات منتظمة للشراكاتنوي للزبائن/مسسمسح 

الشراكات على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنتةعدد زائري صفح

تقریر عن الفعالیة اإلنمائیة للصندوق

تقاریر إنجاز المشروعات/التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات 

الصندوق 

إرساء الصندوق وٕادارته للشراكات بصورة فعالة وكفؤة

  الصندوق إلى شریك یختاره اآلخرونتحول 

صحاب المصلحة اآلخرین في ألالصندوق مساعدةومن خالل شراكاته، 

وكفاءةالتنمیة الریفیة لیصبحوا أكثر صلة وفعالیة

مجاالت اإلجراءات

  أداة تقدیر الشراكاتإعداد قائمة مرجعیة لتقدیر الشراكاتتقدیر الشركاء المحتملین

نموذج التفاقیات الشراكة الرسمیة: صیاغة اتفاقیات رسمیةإعداد نموذج التفاقیات الشراكة الرسمیة واستخدامهللشراكاتإطار قانوني

بطاقات الدرجات، استعراضات الشراكات واألداءتطویر نظام بطاقات الدرجات الستعراض الشراكات القائمةإدارة فعالة للشراكات 

م في وحدة الشراكات وٕادارة المعرفة وتقاسم المعرفة في ة التعلإیجاد وظیفإدارة المعرفة

المنظمة بأسرها

تقاریر وحدة الشراكات وتعبئة الموارد
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  تعدیل عملیات األعمالاستعراض فرص تأصیل الشراكات في عملیات أعمال الصندوقتأصیل الشراكات في عملیات أعمال الصندوق

مؤهالت الشراكةتدریب الموظفین على المهارات ذات الصلة بالشراكات  اتهمرفع سویة قدرة موظفي الصندوق ومهار 

موقع الصندوق على شبكة اإلنترنترفع سویة موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت للوصول إلى الشركاءاالتصاالت الخاصة بالشراكات

كیفیة مساهمتها ورة واضحة عن إعطاء جمیع الوحدات في الصندوق ص  المؤسسیة عن الشراكاتتحدید المسؤولیات 

في استراتیجیة الشراكات 

النظام المؤسسي للتخطیط وٕادارة اإلداء
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SUPPLEMENTARY FUND AGREEMENTS

As of 31 December 2011

Thematic and Geographic Focus Dates of 
Agreement

Contribution 
under Agreement 
(US$)

Received under 
Agreement
(US$)

(a) DONOR Flexible use

Finland • Provide support to prepare and implement 
IFAD VIII (Euro 1,500,000)

6 Jun. 2009
5 Jun. 2012

1 971 091 137 959

Italy • market access, capacity building, farmers 
associations 

12 Nov. 2001
12 Nov. 2016

9 671 275 9 671 275

Sub-Total 11 642 366 9 809 234 

(b) DONOR Cofinancing

Belgium BSF-
Rwanda

co-financing contribution to the Support Project 
for the Strategic Transformation of Agriculture 
– PAPSTA, for Euro 4,000,000

12 Dec. 2008
12 Dec. 2013

5 256 242 2 520 300

Denmark-
Moldova

Co-fin to the Youth Entrepreneurship Financing 
Sub-Component under the Rural Financial 
Services and Agribusiness Dev. Project for 
DKK26,999,816

9 Dec. 2010
30 Jun. 2014

4 784 000 0

Denmark-
Armenia

Co-fin to the Farmer Market Access 
Programme (DKK 10,000,000)

29 Dec. 2008
29 Dec. 2012

3 000 000 530 757

Denmark-
Armenia 2

Co-fin Rural Assets Creation Programme 
(RACP) in Armenia (DKK24,685,000)

30 Nov 2011
30 June 2015

4 392 349

Italy -
Viet Nam

Pilot Project for Poverty Reduction in Gia Lai 
Province in the Socialist Republic of Viet Nam

16 Dec. 2008
16 Dec. 2012

1 400 600 1 055 026

Italy-
Iran

co-fin grant to the Rural Micro finance Support 
Project (Phase III)

5 Dec. 2005
5 Dec. 2011

543 540 1 113 540

Netherlands -
Bangladesh

To support Market Infrastructure Dev. Project 
in Charlands Bangladesh

1 Sept. 2006
30 Aug. 2012

5 875 000 1 047 760

Netherlands -
South Sudan

Co-finance to the Southern Sudan Livelihoods 
Development Project

16 Jul. 2009
31 Dec. 2014

9 550 000 3 180 000

Netherlands -
Sudan

Co-fin to the Sudan-South Kordofan Rural 
Development Programme
Agreement for Euro 6,904,000

8 Dec. 2009
31 Dec 2014

9 072 273 3 918 918

Ireland -
Tanzania

Co-fin to MUVI-Tanzania 12 Oct 2001
30 Jun. 2010

1 044 607 1 044 607

Finland - Zambia Co-fin Smallholder Production Promotion 
Programme-S3P (EUR 5,5million)

13 Dec 2011
2015

7 227 332 1 576 873

OFID-Somalia Co-fin grant for Food Security for Pastoralist 
Programme to be implemented in conjunction 
with the NWICDP II

15 Feb. 2012
2015

1 500 000 600 000

Sub-Total 53 645 943 16 587 780 
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(d) DONOR Specific themes

Canada • Support to IOE: originally for IEE, then 
reallocated to AfDB-IFAD joint evaluation; to 
support the 2011 Corporate-level gender 
evaluation and the CLE on Efficiency in 2012

31 Mar. 2004
31 Dec. 2012

228 224 228 224

Canada - LEWI • Gender: Women Legal Empowerment 27 Jun. 2008
31 Dec. 2012

986 369 986 369

Luxembourg • Migrant Remittances System
• Africa

15 Dec. 2011
31 Dec. 2013

2 161 619 1 110 371

France • Renegotiated in 2010 for NRM and Food 
Security Seminar at FAO (originally: PRSP, 
NEPAD and cooperation North-South; support 
to WCA)

30 Jan. 2004
NA

829 951 829 951

WB-IBRD GAFSP To support IFAD to design and supervise two 
GAFSP programmes in Sierra Leone 
(US$19million) and Togo (US$3.8 equivalent )

Nov 2010
n.a.

3 800 000 22 800 000

Italy - RURALFIN • Rural Finance activities
• Asia and Africa

9 May. 2005
8 May 2012

6 104 250 6 104 250

Italy - Balkans • Originally Farmers' Access to Markets in the 
Balkans. Remaining US$62,000 budget under 
negotiation

Under 
negotiation for 
amendment

3 632 250 3 632 250

Japan WID Women-in Development Activities 14 Nov. 1995
no expiry

5 823 151 5 823 151

Norway •Gender
• Sub-Saharan Africa

19 Oct. 1998
no expiry

4 835 344 4 835 344

Norway • Gender coordinators Programme NOK 5 
million 

8 Dec. 2008
8 Jun. 2011

724 323 724 323

Norway • Women Leadership Programme NOK 5 
million

8 Sept. 2009
8 Mar. 2012

800 000 800 000

Spain- LAC; NEN • Remittances and Human Rights 15 Feb. 2008
27 Nov. 2013

2 630 500 2 630 500

Spain-FFR • Financing Facility for Remittances 15 Feb. 2008
12 Nov. 2014

8 463 900 8 463 900

Spain - GECC • Support to rural people to respond to the 
effect of climate change

15 Oct. 2008
12 Nov. 2011

1 878 357 1 878 357

Spain - Brazil • Gestión de Conocimiento en Zonas 
Semiáridas de Nordeste de Brasil 3500000 eur

17 Dec 2009
3 Jan 2014

5 053 475 5 053 475

Sweden • Support IFAD's reform for efficiency 14 Dec 2001
30 Apr 2012

1 641 813 1 641 813

Sweden -Sida -
IOE

• Support to efficiency corporate evaluation 31 Dec 2012
1 Mar 2011

100 000 100 000

Swiss -IOE • Phase Three of the Partnership on 
Development Effectiveness through Evaluation 
1,500,000 CHF (CHF300,000 or US$258 871 
received)

1 Apr. 2009
31 Dec. 2012

1 293 905 413 366

Swiss-SSA • Support to: IFAD's RPR; Country Office in 
Burkina Faso; and WCA regional cassava 
Programme (originally Sub-Saharan Africa)

18 Jun. 1996; 
31 Dec. 2012

8 765 038 8 765 038

Swiss-Land 
Tenure

FAD-contribution to Community Investor 
Partnerships Project in Mozambique (2009-
2012)

29 Jan. 2009; 
31 Dec. 2012

191 427 191 427
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Swiss-Water and 
Irrigation

IFAD Improving projects in water sector (CHF 
1,700,000)

6 Dec. 2010
30 Jun. 2012

1 637 122 1 637 122

Swiss-FF 2012 Support to the Farmers' forum 2012 (CHF 
180,000)

15 Dec. 2011
15 Dec. 2012

191 521 191 521

Swiss-SFOAP bridging phase SFOAP pilot to main phase 25 Apr. 2012
30 Nov. 2012

120 000 120 000

Sub-Total 61 772 540 78 960 752

Agreements signed in Euro which US$ equivalent has been calculated at US$/EUR 
exchange rate of 0.761

European Union-
FFR

Migrant Remittances System 29 Dec. 2005
31 Aug. 2013

5 302 325 3 599 999

European Union-
CGIAR

• Consultative Group for International 
Agriculture Research III (Eur 17.5 million)

22 July 2010 
1 Jun. 2013

22 996 058 6 343 150

European Union-
CGIAR

• CGIAR-CIP (Eur 5 million)
Strengthening Pro-poor Agriculture Innovation 
for Food security in Andean Region 

20 Dec 2010 
15 Jun. 2014

6 570 302 1 386 424

European Union-
CGIAR

• Consultative Group for International 
Agriculture Research IV (Eur 32 million)

Dec 2011 42 224 000

European Union-
Food Security

Food Facility-Programme supporting resilience 
to FS in Madagascar (PARECAM)

12 Jun. 2009
1 Oct 2011

16 425 756 10 038 938

European Union-
Food Security

Food Facility-Programme supporting resilience 
to FS in Burundi - Philippines

12 Jun. 2009
1 Oct 2011

19 052 277 11 986 360

European Union-
Food Security

Food Facility-Programme supporting resilience 
to FS in Mozambique

17 Aug. 2009
17 Aug 2011

6 252 102 4 601 633

European Union 
- Eritrea

Post-crisis rural recovery and development in 
Eritrea

1 Sept. 2009
1 Sept. 2012

6 176 084 3 497 135

European Union-
Food Security

Food Facility WCA ECOWAS 22 July 2010 
22 Oct. 2012

26 281 209 20 823 916

European Union-
SFOAP

Support to Farmers Organization 14 Jan 2009
14 Jan. 2012

7 049 934 4 730 618

European Union-
TAF

TAF (Eur 10 million) 11 May 2011
11 May 2016

13 140 604 289 194

Coopernic To improve the management of water for 
intensified cropping activities with MIS and 
liquid organic fertilizers (Euro 3million)

29 Dec. 2008
31 Dec. 2011

3 680 855 3 680 855

Sud-Total 175 151 507 175 151 507 

GrandTotal 302 332 356 176 335 989 
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AGREEMENTS BETWEEN IFAD AND OTHER 
ORGANIZATIONS9

As of 31 December 2011

Institution/ 
Organization

Acronym Form of Cooperation Date

1. African Development 
Bank

AfDB Cooperation Agreement IFAD/AfDB

Cooperation Agreement AFDB/IFAD

Memo of Understanding IFAD/ADB/African Dev. Fund

Accord multi-donateurs de don a la Banque Africaine de 
Developpement et au Fonds Africain de Developpement 
pour l'initiative migration et developpement

25-07-1978

18-05-1989

13-02-2008

23-10-2009

2. African Export-Import 
Bank

AFREXIM 
BANK

Cooperation Agreement IFAD/AFREXIM 22-07-1996

3. African Regional Center 
for Technology

ARCT Cooperation Agreement 26-09-1996

4. Alliance for a Green 
Revolution in Africa

AGRA Memo of Understanding between AGRA and African 
Enterprise Challenge Fund (AECF) Donors

Memo of Understanding between IFAD, FAO, WFP and 
AGRA

08-04-2008

04-06-2008

5. Andean Development 
Corporation

CAF Cooperation Agreement 27-07-1982

6. Arab Fund for Economic 
and Social Development

AFESD Agreement 31-10-1980

7. Arab Authority for 
Agricultural Investment 
and Development

AAAID Cooperation Agreement

Management Agreement IFAD/AAAID

24-11-2000

26-08-2004

8. Arab Bank for Economic 
Develop. in Africa

BADEA Cooperation Agreement (english/arabic) 30-08-1982

9. Arab Organization for 
Agricultural 
Development

AOAD Agreement 15-06-1981

10. Asian Development 
Bank

AsDB Cooperation Agreement IFAD/ADB

Memo of Understanding of working arrangements between 
ADB/IFAD

Addendum to Memo of Understanding on strategic 
partnerships for implementation of UNCCD in Central Asian 
Republics

Asia and the Pacific Regional Food Security Framework 
Agreement ADB/FAO/IFAD

11-04-1978

15-06-1994

23-10-2003

27-09-2010

11. Banco de Desarollo 
Económico y Social 
(Venezuela)

BANDES Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 
BANDES y el FIDA 

11-09-2007

12. Bill and Melissa Gates 
Foundation

Countersigned Agreement, IFAD-WFP Weather Risk 
Management Facility

24/06/2008

                                                     

9 Excludes supplementary funding agreements, loan/financing agreements and grant agreements
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13. Caribbean Development 
Bank

CDB Agreement 13-10-1980

14. Central American Bank 
Economic Integration

BCIE Acuerdo de Cooperación 02-09-1982

15. Consultative Group on 
International 
Agricultural Research

CGIAR Declaration of Intent on Cooperation on Child Labour in 
Agriculture between ILO/FAOIFAD/IFAP/IFPRI/CGIAR/IUF

12-06-2007

16. Commonwealth 
Secretariat

COOS Memorandum of Understanding 21-03-1983

17. Community of 
Portuguese Speaking 
Countries

CPLP Agreement between CPLP/IFAD on rural development 
(Eng./Port.version)

08-11-2007

18. DSEL-ZEL (German 
Foundation for 
International Devt 
Centre for Food, Rural 
Development and the 
Environment)

DSEL-ZEL Letter of understanding 31-07-2002

19. Deutsche Gesellschaft 
für Technische 
Zusammenarbeit

GTZ Cooperating Agreement 14-09-2004

20. European Economic 
Community

EC Financial and administrative framework Agreement EC/UN

Agreement between EC/IFAD

29-04-2003

27-09-2004

21. Financial Fund for the 
Development of the 
Plata Basin

FONPLATA Agreement 11-07-1986

22. Food and Agricultural 
Organisation of the 
United Nations

FAO Memorandum of Understanding FAO/IBRD/IFAD

Protocol of Joint Agreement IFAD/FAO

Copublishing Agreement FAO/IFAD 

Statement of Intent

Programmatic Cooperation on Food Security and Nutrition 
between EC/FAO/WFP/IFAD

29-03-1974

18-03-1999

10-2000

29-06-2011

19-09-2011

23. Former FAO and other 
UN staff association

FFOA Cooperation Agreement 15-05-2003

24. Global Alternative 
Energy Foundation

GAEF Framework Agreement 25-09-2009

25. Global Environment 
Facility

GEF Memo of Understanding 29-04-2005

26. Government of 
Netherland

Memorandum of understanding on the arrangement 
between the minister of foreign affairs of the kingdom of 
the Netherlands and the IFAD

03-09-2010

27. Inter-American 
Development Bank

IB Memorandum of Understanding 26-04-2004

28. Inter-American 
Institute for 
Cooperation on 
Agriculture

IICA Addendum al acuerdo de constitución del Grupo 
Interagencial de Desarollo Rural en America Latina y el 
Caribe entre 
USAID/BID/BM/FIDA/FAO/IICA/CEPAL/UAID/GTZ

03-10-2006

29. International Bank for 
Reconstruction and 
Development

IBRD Financial Procedure Agreement

Agreement for the provision of technical advisory services 

18-11-2009

28-04-2010

30. International 
Development Research 

IDRC Memo of Understanding 29-10-1996
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Centre

31. International Food 
Policy Research 
Institute

IFPRI Cooperation Agreement 09-07-2007

32. International Labour 
Organisation

ILO Agreement 06-12-1978

33. Coalition Council of the 
International Land 
Coalition

ILC Concerning the hosting of the Secretariat of the ILC 12-2008

34. Inter Press Service IPS Letters of Co-operation 13-11-1986

15-12-1988

35. Islamic Development 
Bank

IsDB Cooperation Agreement IsDB/IFA

Framework co-financing agreement 

03-05-1979

13-02-2010

36. Islamic Educational 
Scientific and Cultural 
Organization

ISESCO Cooperation Agreement ISESCO/IFAD (Eng./Fr./Arabic) 03-07-1995

37. Japan International 
Cooperation Agency

JICA Memorandum of Understanding Between IFAD and Japan 
International Cooperation Agency (JICA)

19-10-2010

38. Joint United Nations 
Programme on 
HIV/AIDS

UNAIDS Memorandum of Understanding for a cooperation 
framework between IFAD/UNAIDS

27-09-2001

39. League of Arab States LAS Cooperation Agreement LAS/IFAD (English/French/Arabic) 29-06-1993

40. New partnership for 
Africa’s Development

NEPAD Memorandum of Understanding IFAD/NEPAD 28-06-2004

41. Organization of African 
Unity

OIAU Cooperation Agreement 25-06-1982

42. Organization of Islamic 
Cooperation

OIC Cooperation Agreement OIC/IFAD (English/Arabic) 22-10-1983

43. OPEC Fund for 
International 
Development

OFID Memorandum of Understanding between 
IFAD/ADB/IBRD/OPEC Fund concerning NENAMTA

Framework agreement for the enhancement of cooperation 
and the direction of joint operations between IFAD and 
OFID 

24-07-1997

03-12-2010

44. University of Rome, La 
Sapienza

Fellowship Agreement 19-07-2011

45. United Nations UN Agreement UN/IFAD

Financial Management Framework Agreement 
UN/IBRD/IDA

06-04-1978

10-03-2006

46. United Nations 
Administrative Tribunal

UNAT Special agreement extending the jurisdiction of the UNAT 
to IFAD 

25-08-1980

47. United Nations Capital 
Development Fund

UNCDF Amendment to the MOU between UNCDF/IFAD 18-10-2010

48. United Nations 
Children’s Fund

UNICEF Memo of Understanding IFAD/UNICEF 28-04-2005

49. Conference of the 
Parties of the United 
Nations Convention to 
Combat Desertification

COP/ 
UNCCD

Modalities and Administrative Operations of the Global 
Mechanism

26-11-1999

50. United Nations 
Development 

UNDP Memo of Understanding

Memo of agreement Italy/UNDP/UNOPS to Bosnia & 

06-04-1978

22-07-1997
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Programme Herzegovina

Agreement UNDP/IFAD

Framework Agreement UNDP/IFAD

12-04-2005

30-09-2008

51. United Nations 
Development Fund for 
Women

UNIFEM Memo of Understanding 18-02-2003

52. United Nations Fund for 
International 
Partnerships

UNFIP Basic implementation Agreement IFAD/UNFIP

Microfinance’s contribution to women’s empowerment and 
health project

12-02-2004

24-12-2003

53. United Nations High 
Commissioner for 
Refugees

UNHCR Agreement 10-06-1988

54. United Nations Human 
Settlement Programme 
(ex UNCHS)

UNHSP 
(HABITAT)

Memo of Understanding 01-07-1981

55. United Nations 
Industrial Development 
Organization

UNIDO Relationship Agreement IFAD/UNIDO 05-06-1989

56. United Nations 
Department of 
Technical Cooperation 
for Development

UNDTCD Cooperation agreement 23-05-1991

57. United Nations 
Population Fund

UNFPA General Cooperation Agreement 18-06-2002

58. United Nations Office 
for Project Services

UNOPS Revised Cooperation Agreement 03-06-2008

59. United Nations Dag 
Hammarskjold Library)

UNDHL Memorandum of agreement 08-12-2004

60. University of Rome, La 
Sapienza

Fellowship Agreement 19-07-2011

61. West African 
Development Bank

BOAD Prestation de services

Accord de coopération FIDA/BOAD

17-12-1986

13-12-1996

62. World Bank WB Letter of agreement 18-06-1998

63. World Food Programme WFP Memo of Understanding between IFAD and WFP for 
operational partnership in Asia region 

Memorandum of Understanding between WFP, IFAD and 
Gapi - Sociedade de Investimento, S.A. regarding The 
Management of the Guarantee Fund under the Joint 
Programme 

21-01-2004

14-04-2011

64. World Health 
Organization

WHO Cooperation Agreement (French & English) with exchange 
letters

Supplementary agreement IFAD/WHO

Supplementary agreement 

MOU WHO-UNICEF-IFAD-UNDP

18-07-1980

22-01-1997

10-07-2002

07-05-1984

65. Worldview 
International 
Foundation

WIF Letter of understanding WIF/IFAD Dec.1989

66. World Meteorological 
Organization

WMO IFAD/WMO exchange of letters 05-01-1981
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