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 موجز تنفٌذي

االستراتيجية التشغيلية واألنشطة  3105-3102تعرض خطة الصندوؽ متوسطة األجؿ للفترة  -1
ومخصصات الميزانية ومخصصات الموارد البشرية لتحقيؽ أىداؼ الصندوؽ المتمثلة في رفع قدرات 

في  ة، وزيادة صمود سبؿ العيش الريفيأصحاب الحيازات الصغيرة على االستجابة لتحدي األمف الغذائي
ومف جية أخرى زيادة التفاءة المؤسسية. أما مؤشرات  وجو تغير المناخ، والحد مف الفقر الريفي مف جية،

جراءات جودة أداء الصندوؽ، على خلفية ىذه األىداؼ، فترد في إطار قياس النتائج.  وا 

وبما يتماشى مع توقعات الدوؿ األعضاء المعبر عنيا في تقرير ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع  -2
بالمائة( في عدد األشخاص الذيف تصؿ إلييـ  51ؽ زيادة ىامة )لموارد الصندوؽ، يخطط الصندوؽ لتحقي
مليونا( للتخلص مف قبضة الفقر. وسيقـو الصندوؽ بذلؾ مع  81عملياتو، ومساعدة عدد تبير جدا منيـ )

، وبأقؿ قدر مف 3103-3101 الفترة مستوى مف القروض والمنح الجديدة يساوي إلى حد تبير مستوى
 ة.عاديالنمو في الميزانية ال

ولتحقيؽ زيادة تبيرة في األثر، بدوف زيادة موارده الخاصة، سيرتز الصندوؽ على توسيع نطاؽ النيج  -3
الناجحة واالبتتارية في مقاربة القضايا الرئيسية في تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، وخاصة تلؾ 

دخاؿ سبلسؿ قيـ زراعية حدي ثة مف خبلؿ الترتيز على موارده المتعلقة بالتتثيؼ المستداـ بيئيا لئلنتاج وا 
في تترار تلؾ النيج والترويج إلدراج الحلوؿ التي تمت تجربتيا وثبت نجاحيا في برامج واستثمارات 

وتتمثؿ  .الشرتاء اإلنمائييف اآلخريف )المزارعيف أنفسيـ والحتومات والجيات المانحة والقطاع الخاص(
عزيز حوار السياسات على المستوى الوطني واإلقليمي العناصر الرئيسية في ىذه االستراتيجية في ت

دارة المعرفة رساء الشراتات ،والعالمي، وا  والنيج الجديدة في تعبئة الموارد لتوسيع تدفقات الموارد بما  ،وا 
يتعدى اآلليات التقليدية، وتقييـ أفضؿ لؤلثر لتوفير قاعدة براىيف ألغراض ترتيز الصندوؽ لموارده وموارد 

 شرتائو.

حجـ المشروعات، وتحقيؽ وفورات  يوسيتـ تحقيؽ ىدؼ التفاءة في الصندوؽ مف خبلؿ زيادة وسط -4
نتاجية الموظفيف والمستشاريف، وتبسيط العمليات الداخلية  ،ممتنة مف خبلؿ البلمرتزية وتحسيف أداء وا 

جراء رصد على أساس النيج الجديدة إلدارة المخاطر، وتطبيؽ تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و  ا 
مرتز أتبر ألداء الميزانية. وسيتـ تعزيز التخطيط والرصد ألغراض التفاءة مف خبلؿ تطبيؽ جملة جديدة 

ؼ. ومؤشرات تفاءة العمليات ترتبط بإدخاؿ أداة لتتبع تخصيص الموارد شاملة مف أدوات تتبع التتالي
 ألتبر بند في تتاليؼ الصندوؽ، أال وىو وقت الموظفيف.
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 3102-3102 متوسطة األجل للفترةالصندوق ض خطة استعرا

 مقدمة -أوال

تبل مف السياقيف المؤسسي والعالمي. ويتمثؿ  3105-3102للفترة خطة الصندوؽ متوسطة األجؿ تعتس  -1
التي  السياؽ المؤسسي في اعتراؼ الدوؿ األعضاء في الصندوؽ باستجابة الصندوؽ بصورة جيدة للتحديات

جديد الثامف للموارد، ودعوتيا للقياـ بالمزيد في فترة التجديد التاسع للموارد. وأما السياؽ واجييا خبلؿ فترة الت
بأف قضايا إمدادات األغذية التي أسيمت إلى حد تبير في االرتفاعات  السائدالعالمي فيتمثؿ في الفيـ 

فيي تعتس القضايا  سريعة الزواؿ، وبالتالي، لـ تتف 3118-3117الحادة في أسعار األغذية في الفترة 
والتصنيع؛  ؛التحضرتسارع تغير المناخ؛ و  :الييتلية المستمرة الناجمة عف عملية النمو العالمي نفسيا

 وارتفاع الدخوؿ.

ف الفقراء و يالستاف الريف يشّتؿومف العناصر اليامة في الفيـ الناشئ لمشتلة األغذية والزراعة وجوب أف  -2
 سيشتؿحؿ اإلمدادات الييتلي، وخاصة في البلداف النامية حيث  وأصحاب الحيازات الصغيرة جزءا مف

 والوقود أبعادا حيوية لنمو مستداـ وشمولي. وال بد مف مواجية تحدييف واأللياؼإنتاج األغذية واألعبلؼ 
 لئليفاء بالطلب المتزايد على  رئيسييف، وىما زيادة اإلنتاج واإلنتاجية المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة

طرد في سبلسؿ القيمة، والقياـ بذلؾ بطريقة تبقي ىو واضح مف خبلؿ التغير المالمنتجات الزراعية، تما 
لتغير المناخ، مف بيف جملة على استدامة الموارد الطبيعية عوضا عف تدىورىا في سياؽ األثر المتزايد 

 ضغوطات أخرى.

ندوؽ بحيث يؤصؿ الحلوؿ المحلية المجربة في وسيتوف توسيع النطاؽ محوريا في استراتيجية األثر في الص -3
ويعبئ الموارد التي تتجاوز بتثير تلؾ التي يمتلتيا الصندوؽ، ويحقؽ  ،البرامج الوطنية والدولية الواسعة

األطر  وجود النتائج التي تتجاوز إلى حد تبير نطاؽ المشروعات التقليدية. ويتطلب توسيع النطاؽ
طار تالسياساتية والمؤسسية  شتؿ الترتيز المتجدد على حوار ي. وبالتالي، الداعمةخصيص الموارد وا 

تعبئة الموارد عناصر جوىرية في نموذج النتائج في لالسياسات والشراتات الجديدة والصيغ الجديدة 
الصندوؽ. تذلؾ فإنو يتطلب براىيف على أف الحلوؿ المحلية ناجحة بالفعؿ وقابلة لتوسيع النطاؽ. ويجب أف 

الحقائؽ التي تـ قياسيا وتوثيقيا دعما التخاذ القرارات  معرفة قوية قادرة على تعبئةصندوؽ منظمة يغدو ال
الرئيسية الضرورية لخلؽ االستجابات الفعالة والشاملة للتحديات على المستوى العالمي والوطني وعلى 

 مستوى األسرة.

تزايدة في االستجابة العالمية النعداـ مبصورة  ةمساىمالينوي الصندوؽ  تيؼتحدد الخطة متوسطة األجؿ  -4
، إذ ال األمف الغذائي والفقر الريفي. تما أنيا تضع األساس لتيؼ يمتف للصندوؽ أف يواجو تحدي التفاءة

الصندوؽ  مشروعاتوال بد أف تتوف  :بد أف تتوف التتاليؼ متناسبة مع الفوائد االجتماعية والبيئية المالية
وبتوف اإلنفاؽ العاـ يخضع لتمحيص دقيؽ، ال بد سـ بمحدودية الموارد العامة، . وفي السياؽ الذي يتتفؤة

دارتو الخاصة، إلدارة الموارد الداخلية للصندوؽ مف أف تتوف تفؤة. ومف خبلؿ النجاح في  تؿ مف برامجو وا 
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الحيازات  يتطلبو تحقيؽ اإلمتانيات العالمية ألصحابسيمتف للصندوؽ أف يلعب دورا متزايدا ومستداما مما 
 الصغيرة.

  إطار التخطٌط ومخصصات الموارد عالٌة المستوى -ثانٌا

-3100مف خبلؿ أربعة عوامؿ وىي: اإلطار االستراتيجي للصندوؽ للفترة تشتلت الخطة متوسطة األجؿ  -5
طار قياس النتائج الذي وضعو مجلس المحافظيف 1؛3105  وااللتزامات المتفؽ علييا لفترة التجديد التاسع ،وا 

؛ ومظروؼ الموارد المؤسسية. وأما اإلطار االستراتيجي فيرسي 2 للموارد )مخرجات التجديد التاسع للموارد(
ما ىي وتيؼ ستتوف عليو الخطوط الرئيسية لعمليات الصندوؽ، في حيف أف إطار قياس النتائج يضع 

اإلجراءات فتتضمف موارد مخرجات التجديد التاسع للأما األداء ألغراض قياس نجاحو،  ومستوياتمعايير 
 مظروؼ الموارد ما الذي يمتف إنفاقو.المؤسسية لتعزيز التفاءة ويحدد 

وجوب أف يزيد الصندوؽ بصورة أتبر مف انتشاره وأثره تي يتوف ناجحا في  علىينص إطار قياس النتائج  -6
ف ينجح في مليوف شخص، وأ 91الوصوؿ إلى تحقيؽ أىدافو اإلنمائية: إذ يتوجب عليو أف يصؿ إلى 

لمقارنة استخدامو لالذي يمتف االنتشار  ىدؼفي التخلص مف قبضة الفقر. أما  ا منيـمليون 81مساعدة 
المحدد لفترة التجديد التاسع  اليدؼمليوف شخص، أي أف  61تاف  فقد والوارد في التجديد الثامف للموارد

لتخلص مف الفقر في في ا و لمساعدة الناسبالمائة. ولـ يتف ىنالؾ ىدؼ يمتف المقارنة مع 51 نسبةأعلى بػ
بأف ىدؼ التجديد التاسع للموارد يمثؿ تحديا  الشتوؾىنالؾ النذر اليسير مف  إال أفالتجديد الثامف للموارد. 

إذ يحتاج الصندوؽ لتحقيؽ المزيد، وربما ألتثر بتثير مما حققو في فترة التجديد الثامف  :على مستوييف
في فترة علييا أيضا القياـ بذلؾ بنفس المستوى مف الموارد التقليدية تتلؾ التي حصؿ للموارد. ويتوجب عليو 

القروض والمنح على حالو مف سيبقى مستوى الموارد المتاحة لعقد االلتزامات إذ التجديد الثامف للموارد. 
ألدوات والشراتات ا توفر، مف خبلؿ تقريبا إلى أف يتـ التوصؿ إلى جني فوائد تعبئة أتثر فعالية للموارد

. وبيدؼ تحقيؽ أىداؼ التفاءة وتعظيـ الموارد المتاحة لبرنامج القروض والمنح، ستبقى الميزانية الجديدة
 النمو خبلؿ فترة التجديد التاسع للموارد.مستندة إلى الحد األدنى مف ية عادال

اإلنمائية بغرض تحقيؽ  تجمع الخطة متوسطة األجؿ بيف ثبلثة فروع تخطيطية وىي: التخطيط للعمليات -7
األثر؛ والتخطيط لمخصصات الموارد بغرض اإلبقاء على ىذه العمليات )تخطيط الميزانية(؛ وتخطيط تنمية 
الموارد البشرية وتخصيصيا في مقر الصندوؽ وفي متاتبو القطرية )التخطيط االستراتيجي لقوة العمؿ(. 

وارد نظاما إلدارة النتائج اإلنمائية ينطوي على جملة وتاف الصندوؽ قد تبنى في فترة التجديد السابع للم
شاملة مف أىداؼ اإلدارة المؤسسية، ومؤشرات رئيسية لرصد وتقدير األداء. وفي فترة التجديد الثامف للموارد، 

المتأصؿ  ،يمثؿ ىذا اإلطارو  نفذ الصندوؽ نظاما للميزنة يستند إلى النتائج، وخطة استراتيجية لقوة العمؿ.
نتائج لئلدارة المؤسسية )واألنشطة  01لخطة متوسطة األجؿ. وىنالؾ اإطار  ،ار قياس النتائجفي إط

المتعلقة بيا( مما تـ تنظيمو في أربع مجموعات للنتائج: مجموعتاف منيا ترتزاف بصورة مباشرة على األثر 

                                                   

 
1  1.pdf-Rev-2-R-102-2011-102/e/EBhttp://www.ifad.org/gbdocs/eb/. 
 

2  4.pdf-L-35-https://webapps.ifad.org/members/gc/35/docs/GC. 

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/e/EB-2011-102-R-2-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/35/docs/GC-35-L-4.pdf
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أما المجموعة األخيرة  ،المؤسسي( والدعـوظائؼ اإلدارة اإلنمائي، وواحدة ترتز على اإلدارة والتسيير )
 (.0الدوؿ األعضاء )انظر الجدوؿ وظيفة التسيير التي تقـو بيا فترتز على دعـ 

 0 الجدول
 الهيكمية –نظام إدارة النتائج 

مجموعة 
 النتائج

 نتائج اإلدارة المؤسسية 

1 

والبرمجة  والتنسيؽأطر وطنية فعالة للسياسات 
لفقر والمؤسسات واالستثمار ألغراض الحد مف ا

 الريفي

 تحسيف إدارة البرامج القطرية  -0النتيجة 
 تحسيف تصميـ المشروعات )القروض والمنح( -3النتيجة 
 تحسيف اإلشراؼ ودعـ التنفيذ -2النتيجة 

2 

لتعبئة الموارد على المستوى  سياساتي داعـإطار 
طار سياساتي ألغراض الحد مف الفقر  العالمي وا 

 الريفي

لمدخبلت في حوارات السياسات العالمية ألغراض الحد مف الفقر تحسيف ا – 8النتيجة 
 الريفي

 زيادة تعبئة الموارد ألغراض الحد مف الفقر الريفي – 01النتيجة 

3 

منصة للخدمات المؤسساتية واإلدارية تتسـ 
بالتفاءة والفعالية في مقر الصندوؽ وعلى 
 المستوى القطري لتحقيؽ النتائج التشغيلية

 تحسيف إدارة الموارد المالية – 4النتيجة 
 تحسيف إدارة الموارد البشرية – 5النتيجة 
 تحسيف إدارة النتائج والمخاطر – 6النتيجة 
تحسيف التفاءة اإلدارية وتييئة بيئة تمتينية للعمؿ ولتتنولوجيا المعلومات  – 7النتيجة 

 واالتصاالت

4 
عمؿ الييئات الرئاسية للصندوؽ بالتفاءة اتساـ 

 عاليةوالف

 منصة تتسـ بالفعالية والتفاءة لتسيير شؤوف الدوؿ األعضاء – 9النتيجة 

 

-3102للفترة  ىذه  التوزيع المخطط لو للموارد البشرية والميزانية بيف مجموعات النتائج 3ويعرض الجدوؿ  -8
مف مجموعتي  . وأما المسارات فيي واضحة، إذ سترتفع نسبة الموارد البشرية وموارد الميزانية في تؿ3105

بالمائة مف موارد  68النتائج اللتيف تؤثراف بصورة مباشرة على أثر الصندوؽ على الفقر، واللتيف تشتبلف 
ستتقلص بالمائة على التوالي. و  71وبالمائة  74إلى  3102بالمائة مف الموارد البشرية عاـ  66والميزانية، 

وفي إطار نظاـ الميزانية ذات النمو الصفري، ربما  .ييرنسبة الموارد المتاحة لمجاالت الدعـ اإلداري والتس
 ينجـ عف ذلؾ خفض مطلؽ للنفقات في ىذه المجاالت.
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 3لجدول ا
 3102واألهداف لعام  3102مخصصات الميزانية والموظفين لعام 

مجموعة 

 النتائج

مخصصات 

الميزانية لعام 

)بماليين  3102

الدوالرات 

 األمريكية(

مخصصات 

 3102عام 

مئوية  نسبةك

إجمالي من 

 ميزانية ال

مستوى ال

 المستهدف

مخصصات عام ل

كنسبة  3102

مئوية من إجمالي 

 الميزانية

مخصصات 

الموظفين لعام 

بموجب  3102

التخطيط 

االستراتيجي 

بما )لقوة العمل 

 اً يعادل موظف

 (بدوام كامل

مخصصات الموظفين 

كنسبة مئوية  3102لعام 

من إجمالي موظفي 

ادل المؤسسة )بما يع

 بدوام كامل( اً موظف

مخصصات 

لعام الموظفين 

، كنسبة 3102

مئوية من إجمالي 

 موظفي المؤسسة

 اً )بما يعادل موظف

 بدوام كامل(

1 85.10 %59.0 %65 319.26 %56.7 %61 

2 12.56 %8.7 %9 52.09 %9.2 %9 

3 34.90 %24.2 %20 145.47 %25.8 %22 

4 8.62 %6.0 %6 46.92 %8.3 %8 

 0 0 0 0 2.1% 2.96 مؤسسية

 100% 100.0% 563.74 100% 100.0% 144.14 المجموع

 

، 3105استعراضا عالي المستوى ألىداؼ األثر التي يخطط الصندوؽ لتحقيقيا بحلوؿ عاـ  0ويوفر الشتؿ  -9
جراءات األداء التي  وبعض النواتج الرئيسية التي ستسيـ تؿ مجموعة مف مجموعة النتائج بتحقيقيا وا 

 لتمتينو مف القياـوالمخصصات المخطط ليا مف الموارد البشرية والمالية  ،دميا الصندوؽ لرصد أدائويستخس
مليوف  81ذلؾ. وسوؼ يتوف للصندوؽ أثر عريض على تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة ومساعدة ب

يربو على  فإنو سيعظـ مف أداء ما ،لتخلص مف قبضة الفقر في ىذه العملية. وبصورة أتثر فوريةلشخص 
 قدرهمليار دوالر أمريتي( وسيعبئ التزاما  02.2قيمة استثمارية تتجاوز بمشروعا في العالـ بأسره، ) 351
مع األخذ بعيف االعتبار  جديدا وضعمشروعا  021مليارات دوالر أمريتي إضافية في حوالي  8 – 7.5

ت )مع المزارعيف، والحتومات والقطاع إمتانية توسيع النطاؽ ضمف البرامج القطرية الموجية نحو الشراتا
الخاص( مما ىو ضروري لوضع األطر السياساتية المؤسسية والمالية الضرورية إلجراء تحوؿ تبير في 

زيادة حوار السياسات  مف خبلؿ أصحاب الحيازات الصغيرة. وسيستتمؿ العمؿ على المستوى القطري
دارة المعرفة، إضافة إلى تحري شراتات وآليات تمويلية جديدة لتحسيف اإلطار العالمي للتنمية  العالمي، وا 

دارة وسيتدعـ ىذا العمؿ اإلنمائي الطليعي مف خبلؿ  الوطنية والمحلية. إدارة أقوى للنتائج والمخاطر، وا 
نما التوجييات اأداة لللييئات الرئاسية، ال بحتـ تونيا ا لعمؿ يفوتسيير مبسط  تمراتزستراتيجية فقط، وا 

استعراضا لؤلنشطة الرئيسية وأنشطة تؿ  28-01 ويرد في الفقرات .ء الشراتات وحوار السياساتحاسمة لبنا
تفاصيؿ أتبر مجموعة مف مجموعات النتائج المساىمة في الناتج اإلجمالي للحد مف الفقر. ويوفر الملحؽ 

 عف األنشطة والنواتج. 
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  الراب     و   النتا   

 تي ير تركي  الهي ا  الر ا ي      ال يا ا  وا دا  وال  ا ب  
 دام  ليا  الت وي   ي ال وا        ال  رو ا  ياد  ا ت 

 ت  ي  الو ا   و ت  با  التر    ل هي ا  الر ا ي 
 ت  ي  ا ت ا    ي ا بي  الدورا     الدو  ا   ا 

 
 

 

    و   النتا   ال اني :

 ا تراتي ي  ا ن را  ال يا اتي تت ف ب ولويا  و و ه  ن و الت  م 

     و   ال  ري    دف ا ل ي  ل تن ي  ال  تدا     ال  ا ي ال ال ي  : ل ن  ا ان را   ن م  ي

 الت اي  بي  ال ن ي   ال كا  ا   ي   ت ير   و ي ال   يا  وال نتديا  ال وا ي ي     و   ال  اني 

كيو    ا   ال راك  ال ديد         تن ي    ري يا و  ت ر  ووال   يا  وال نتديا  اإلق ي ي  ال نا    

 الدولي ال  ني بالتن ي  ا  ري ي  

 ات ا   ا تراتي ي  ل ت  ير ال يا اتي

 د م   را   ن  ا     ا  ال يا ا  ال  ير   ي  وار ال يا ا 

 ت ب     ادر ت وي ي   بتكر 

  ر ا   راكا   ن      را  ال يا ا  وا  ت  ار

  ب   ال واردت  ي   دار  ال  ر     را   وار ال يا ا  ال ال ي وت

 

  ال ال     و   النتا   

 نه  التد  ا  الن دي  ال  تدا   ل ت  ي  واإلدار  ال الي 
  دار  ا  ت  ارا  وا  و  ال و ه  ن و ال  ا ر

 ت  يم تو ر ال وارد الدا  ي 
  دار  ت ا  ي  ل  ي اني  و دار  الت  ي 

 قيا  التكاليف وو   ال   را  ال  ياري 
ر  ال وارد الب ري       وا    ال و  ي     اإلنتا ي   التدري  تركي   دا
 وال وا   

 تب ي     يا  اإلدار  
  دار   دا  ال     تو    ا   
  دار  ال  ا ر ال ادي  ا  ت الي  

  ياد  تد  ا  ال  ا    ال  تند   ل  تكنولو يا ال   و ا  وا ت ا  

 

 

     و   النتا   ا ول :

  يارا  دو ر   ريكي  ت وي      يار دو ر   ريكي  برنا   ال رو  وال ن   7.8  برنا   ال   

   يار دو ر   ريكي  4.8  تر  

 و وار  يا اتي  ك ف –     ر  ا  تراتي ي  ال  ري  ال  تند   ل  النتا  : لبرا   ال ديد  لا

 40ال كات  ال  ري : 

 تت    برنا   الت ق م ل ال   را      ال  رو ا  ال رك   ال ديد :   تو ي  ن ا  ا ت  ارا

    ا  ال يا ا  ال  ير  

     -اتي ي   رك    ي   ر ا تر ن   ديد    ال ي  و ق ي ي   

    ال د    ال  رو ا  التي توا   ال  ا ر –      رو ا  قيد التن ي : 

  ك    بالن ب  ل   رو ا  التي توا   ال  ا ر -  نويا        ال  رو ا اإل راف     ب  ا  

   نويا     ب  ا  د م التن ي : 

 ل  رو ا ت  ي   دار  ال  ر   ود م  وار ال يا ا       و  دور  ا

  يو              

 دو ر   ريكي

 ي ال ا              

 ال ن       ي اني  

           ال   ر 

 ي ال ا       ي اني  

 ال     
 

 كا         2013

  ت ر  و ف 

 ي ال ا              

 كا         الي 

ال و  ي  ال ت ر ي   ي 

 ال ن    

   ار قيا  النتا  

 ي ال ا              

      الي  و  ي 

 ال ن   

  يو             

 دو ر   ريكي

 ي ال ا              

 ال ن       ي اني  

         ال   را   

ال ا       ي اني   ي 

 ال     
 

 

 كا        2013

  ت ر  و ف 

 ي ال ا              

 كا         الي 

ال و  ي  ال ت ر ي   ي 

 ال ن   

   ار قيا  النتا  

 ي ال ا             

  و  ي      الي 

 ال ن   

  يو             

 دو ر   ريكي

 ي ال ا              

 ال ن       ي اني  

          ال   ر  

 ي ال ا       ي اني  

 ال     

 كا           2013

  ت ر   و ف

 ي            

 كا   ال ا         الي 

ال و  ي  ال ت ر ي   ي 

 ال ن   

   ار قيا  النتا  

 ي            

ال ا         الي 

  و  ي ال ن   
 

  يو             

 دو ر   ريكي

 ي ال ا              

 ال ن    ي اني  

 ي          ال   ر  

 ال ا       ي اني  ال     

 كا        2013

  و ف  ت ر  

 ي ال ا             

 كا         الي 

ال و  ي  ال ت ر ي   ي 

 ال ن   

   ار قيا  النتا  

 ي ال ا             

      الي  و  ي 

 ال ن   
 

    ار قيا  النتا  

   -  –  -      را  النتا  

ل  رو ا     را    ر ا  ا

-  –  -   والبرا   ال  ري  

    

  ال  الي  الت  ي ي   را  

   -  –  - ل   رو ا   

   را  ال  الي  والك ا   

    -  –  -  ال    ي   

  ر ا  الت ديد التا   

 ل وارد ال ندو :

  الي  ال  ون   تو ي  الن ا   

ال  ا  ال ا   ال  اوا  بي  

ير ال ن ي  وت كي  ال ر    ت 

ال نا  واإلدار  ال  تدا   

ل  وارد البي ي   ك ا   

ال  رو ا   ال  رك ي   الدو  

اله    الن م الو ني  ل ر د 

والت ييم  الت او  بي  ب دا  

ال نو  والت او  ال   ي  

وال راكا   وا ت  ا  الت ييد  

الك ا   ال    ي        

ال وارد الب ري   الن و   ال الي 

 ب   ال وارد ل  ندو   ت

الدا  ي   ال ها  ال ان   ال يادي  

ال ديد    و را   الت وي  البدي  

   اإلب      النتا  ت ييم ا  ر

 تخصٌ  المو فٌ  تخصٌ  المٌزانٌة األدا  إجرا ات الداخلٌة الخدماتمخرجات  مخرجات التنمٌة األثر
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ة للسٌاسات والتنسٌق والبرمجة والمؤسسات واالستثمار أطر وطنٌة فعال -ثالثا

 مجموعة النتائج األولى –ألغراض الحد م  الفقر الرٌفً 

مشروعاتو الممولة بالقروض تتمثؿ األدوات الرئيسية التي يستخدميا الصندوؽ لتحقيؽ أثره اإلنمائي في  -11
مف بيف الوسائؿ الرئيسية روعات ىذه المشوالمعرفة المتأصلة )والمستخلصة منيا(. وستتوف  ،والمنح

األخرى لتوسيع النطاؽ وللتطرؽ لقضايا معينة خاصة بالدوؿ اليشة، ولتعبئة الشراتات واألشتاؿ الجديدة 
ويقدر إجمالي برنامج الصندوؽ مف القروض والمنح الجديدة )بما في ذلؾ مف التمويؿ ولقياس النتائج. 

زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمنح المقدمة بموجب إطار التمويؿ بالمنح مف برنامج التأقلـ لصالح 
على مدى فترة التجديد التاسع للموارد  (والمنح القطرية ،والمنح العالمية/اإلقليمية ،القدرة على تحمؿ الديوف

ذا أخذنا بعيف الحسباف المستوى المستيدؼ األعلى للتمويؿ المشترؾ، مليارات  2بحوالي  دوالر أمريتي. وا 
نفسو، مما يعد  بو دوالر أمريتي مف التمويؿ المشترؾ لتؿ دوالر أمريتي يلـز الصندوؽ 0.6بنسبة  أي

إلى العمؿ  برنامج إجماليأف يصؿ عنصرا ال يمتف االستغناء عنو في استراتيجية توسيع النطاؽ، يقدر 
مف القروض  96نحو ، يتـ تنفيذه مف خبلؿ ما يقدر ب(2مليار دوالر أمريتي )انظر الجدوؿ  7.8حوالي 

منحة بموجب برنامج التأقلـ لصالح أصحاب  31وبموجب إطار القدرة على تحمؿ الديوف،  والمنح الجديدة
 منحة إقليمية وعالمية. 022والحيازات الصغيرة، 

 2لجدول ا
 3102-3101 –الفعمي والمتوقع  (برنامج القروض والمنح )بما في ذلك التمويل المشترك

 رات األمريتية()بمبلييف الدوال
 

 التجديد التاسع لمموارد التجديد الثامن لمموارد
إجمالي التجديد 

 التاسع

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0831-0833 

 000 3 021 1 026 1 953  040 1  998  845   أ برنامج القروض والمنح

التمويؿ المشترؾ مف الجيات 
 المانحة األخرى

736 603 456  441   430 430  1 301 

 480 3 160 1 160 1 160 1 598 832 934 المساىمات المحلية

 +800 7 +600 2 +600 2 +600 2 094 2  433 2     515 2    إجمالي برنامج العمل

 .وصاعدا( والمنح اإلقليمية العالمية 3103بما في ذلؾ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )مف عاـ  أ
 
بالمائة  42شتؿ المخصصات المقترحة ألفريقيا الشرقية والجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى ما يعادؿ وت -11

أفريقيا تتؿ )بما في ذلؾ  في حيف تشتؿ مخصصات ،(3)انظر الشتؿ  إجمالي المخصصاتمف 
 بالمائة مف إجمالي المخصصات. 51شماؿ أفريقيا( أتثر مف في العمليات 
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 3 الشكل
 3102-3102والمخطط لها لمفترة  –الشعب اإلقميمية لمصندوق   د القروض والمنح الممتزم بها حسبمخصصات موار 

  يا وال  ي  الهاد  
   

  ريكا ال تيني  
والكاريبي
   

ال ر  ا دن  
و  ا    ري يا 

و وروبا
   

  ري يا ال ربي  
والو    

   

  ري يا ال رقي  
وال نوبي  

   

 
 

دارة جملة تاملة مف  -12 عمليات اإلقراضية وغير اإلقراضية الوتتمثؿ أدوات الصندوؽ في تخطيط ورصد وا 
رساء الشراتات وحوار السياسات على المستوى الوطني في برامج ا) لفرص االستراتيجية إدارة المعرفة وا 

القطرية المستندة إلى النتائج( التي توفر إطارا لوضع التوجيات االستراتيجية مع الحتومات وغيرىا مف 
أصحاب المصلحة، ولفتح سبؿ الحوار حوؿ عوامؿ سياساتية ومؤسساتية ومالية حساسة تؤثر على نجاح 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية  المشروع وعلى توسيع نطاقو. وسيستمر الصندوؽ في تحسيف فحوى
وربط برامج الفرص   ،ىداؼ المؤسسية إلطار إدارة النتائجاألالمستندة إلى النتائج لضماف إدماج جميع 

ومواءمة أىداؼ االستيداؼ المخصوصة  ،االستراتيجية القطرية بالعمليات والتخطيط على المستوى القطري
 المعنية. اتمع أىداؼ الحتوم

برنامج فاعؿ للفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج في جميع البلداف  المتبلؾندوؽ يخطط الص -13
فإف العدد  3105-3102التي يتوف لو فييا برامج تبيرة زائد عدد مف الدوؿ اليشة الرئيسية. وبالنسبة للفترة 

 نويا. وسيتـ استعراض برامجالقطرية الجديدة ىو ثمانية برامج س ةستراتيجيالالبرامج الفرص المتوقع 
ستعراضات في االقطرية خبلؿ التنفيذ وعند اإلنجاز، تما سيتـ إيبلء اىتماـ أتبر  الفرص االستراتيجية

برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج لعدد األشخاص الذي سيتـ انتشاليـ مف قبضة 
يف سيتـ انتشاليـ مف قبضة الفقر في تؿ برنامج مف برامج الفقر. وسيتـ تحديد عدد األشخاص الفقراء الذ

  الفرص االستراتيجية القطرية.

على رفع االستجابة  ،األتثر تتثيفا واألدؽ إدارة ،القطري الحضورة التجديد التاسع للموارد، سيعمؿ في فتر  -14
شراؾ والسياسات على المستوى  للطلب على المستوى القطري والمساىمة في عمليات البرمجة القطري وا 

الجيات الفاعلة القطرية في عمليات الصندوؽ الخاصة في القطر وفي برمجة مشاريعو. وستلعب المتاتب 
تفاءة متزايدة في العمليات اإلنمائية والتأتيد على االنسجاـ بيف في تحقيؽ القطرية للصندوؽ دورا حاسما 

ويات الوطنية وزيادة فعالية التنفيذ. وستتـ البرامج والمشروعات مع األول نشطة اإلشراؼ وضماف اتساؽأ
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 رفيعي المستوىموظفيف بعدد أتبر مف التزويدىا زيادة فعالية المتاتب القطرية للصندوؽ مف خبلؿ 
دارة األداء وااللتزاـ بمدونة السلوؾ ل دعـ المقر الرئيسي وتحسيف دارة  ،المؤسسيةلتفويض بالصبلحيات وا  وا 

، بما في ذلؾ مف يااإلدارة البلمرتزية للمعرفة وتقاسملمالية. وسيتـ أيضا تعزيز واالموارد البشرية األصوؿ و 
خبلؿ حلوؿ تتنولوجيا المعلومات لضماف أف يشتؿ الموظفوف في المتاتب القطرية جزءا مف إدارة المعرفة 

طري المؤسسية والعمليات المؤسسية، ومف خبلؿ تطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصاالت على المستوى الق
 والمستوى اإلقليمي.

أما بالنسبة للبلداف األصغر التي يوجد فييا متاتب قطرية للصندوؽ، فمف المحتمؿ لمدير البرنامج القطري  -15
مف فأف يبقى في مقر الصندوؽ وأف يتوف مسؤوال عف بلداف عديدة، في حيف أنو بالنسبة للبلداف األتبر، 

ف يتوف المتتب مسؤوال عف ىذا البلد التبير فقط. وقد تـ أو المحتمؿ أف يتـ ندب مدير البرنامج القطري 
تحسيف الحوافز للندب. تذلؾ وضعت الحدود على حجـ المتاتب القطرية. وعلى المدى الطويؿ، يتوقع أف 

أما المتاتب األخرى فسيديرىا  .متتباً  31يدير مدراء البرامج القطرية حوالي نصؼ المتاتب القطرية، أي 
 لقطرية تحت إشراؼ مدراء البرامج القطرية في المقر.موظفو الحافظات ا

في وضع التوجو اإلجمالي للعمليات وتعتبر برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج حيوية  -16
القطرية، إال أف المشروعات والبرامج ىي ما يمثؿ الوسيلة الرئيسية لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية المنصوص 

والمنح وتقاسـ المعرفة  القروضالصندوؽ التشغيلية لتحويؿ موارد رامج القطرية. وتعد منصة علييا في الب
وتتمثؿ أولوية الصندوؽ في  واالبتتار واالنخراط في حوار السياسات مع الحتومات وغيرىا مف الشرتاء.

ات، ضماف أف تتوف مشروعاتو مصممة بأعلى درجة ممتنة مف الجودة ومستندة إلى أفضؿ الممارس
إضافة إلى تطرقيا بصورة مبلئمة لؤلىداؼ االستراتيجية المنصوص علييا في اإلطار االستراتيجي 

ومجاالت الترتيز المواضيعية المحددة في تقرير ىيئة المشاورات الخاصة  3105-3100للصندوؽ للفترة 
شراؾ القطاع الخاص، والمساواة بيف بالتجديد التاسع لموارد  الصندوؽ، بما في ذلؾ توسيع النطاؽ وا 

الجنسيف وتمتيف المرأة، وتغير المناخ، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتفاءة المشروعات والرصد 
 والتقييـ، وزيادة االىتماـ بالمتطلبات الخاصة بالدوؿ اليشة.

د، وبما يتماشى مع أىدافو في توسيع النطاؽ، سيوفر الصندوؽ المزيد وخبلؿ فترة التجديد التاسع للموار  -17
، بما في ذلؾ التدخبلت على طوؿ للتنمية الزراعية والريفية مف الدعـ المنتظـ لبرامجو القطرية الواسعة

سبلسؿ القيمة، ألف سبلسؿ القيمة ىي أتثر السلع الزراعية التي يمتف إشراؾ القطاع الخاص فييا 
وسيتوف للتمويؿ المشترؾ مع القطاع  ،المدخبلت الزراعية، التصنيع، التسويؽ، البيع بالمفرؽ()إمدادات 

الخاص أولوية قصوى. ومف الخصائص الرئيسية لفترة التجديد التاسع للموارد، بما في ذلؾ التدخبلت على 
سرعة إذ تشتؿ خ. ثار البيئية والصمود في وجو تغير المناآلتبر لأطوؿ سبلسؿ القيمة، إيبلء اىتماـ 

التيديدات الرئيسية التي تواجييا  أىـتقودىا الممارسات الزراعية غير المبلئمة تدىور البيئة التي غالبا ما 
وبدوف اإلجراءات الملحة للحد مف  ،تغير المناخ مف ىذا الوضعيفاقـ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. و 

ي السياؽ االجتماعي والمادي الذي يعمؿ فيو الصندوؽ ، سيؤدي ذلؾ إلى تحوؿ فانبعاثات غازات الدفيئة
العديد مف االستثمارات المخطط ليا بموجب التجديد التاسع للموارد. وسيستمر الصندوؽ  عمرضمف فترة 

، وباستراتيجيتو الجديدة لتغير 3100في تنفيذه السريع لسياستو الخاصة بإدارة البيئة والموارد الطبيعية لعاـ 
خبلؿ فترة التجديد التاسع للموارد. وسيمثؿ برنامج التأقلـ لصالح أصحاب الحيازات  3101عاـ لالمناخ 
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المناخ في حوالي ثلث مشروعات الصندوؽ  إدراج الصمود في وجو تغيرالصغيرة األداة الرئيسية لقيادة 
 ات األخرى. إلى جميع المشروع اإلدماجخبلؿ فترة التجديد التاسع للموارد، مع توقع أف تصؿ آثار ىذا 

رؤية نتائج ىذه التجييزات في التخصيص المتوقع لموارد الصندوؽ حسب اليدؼ اإلنمائي. ويظير ويمتف  -18
 .3105-3102التخصيص المتوقع للموارد للفترة  2الشتؿ 

  2الشكل  
، منح برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 3102-3102التوزيع المتوقع لإلقراض في الفترة 

 صغيرة، والمنح المقدمة بموجب إطار القدرة عمى تحمل الديون حسب مجال االنخراط المواضيعيال
 

 
 

سوؼ توفر المشروعات الجديدة األساس للوصوؿ إلى أثر أتبر وأداء أعلى على المدى األطوؿ. إال أف  -19
التجديد  تليفي فترات تجديد إال لى الغالب ع لف تتوفر 3105-3102 ستبدأ في الفترةالمشروعات التي 

سوؼ المنبثقة عف حافظة الصندوؽ الجارية  المخرجاتالتاسع للموارد. ومف ناحية الممارسة العملية فإف 
اإلشراؼ على  ويشتؿإلنجازات أثر الصندوؽ في فترة التجديد التاسع للموارد.  األوليتشتؿ األساس 

خبلؿ دعـ التنفيذ، األداة الرئيسية التي يستطيع الصندوؽ مف خبلليا الحافظة الحالية، بما في ذلؾ مف 
مشروعا  365حوالي  سيتوف ،وفي أي وقت مف األوقات ،تحقيؽ أىدافو في الحد مف الفقر. وبالمتوسط

بعثة على مدى الفترة بأجمليا  0 611بأتثر مف  وستدعـ ىذه المشروعات، لئلشراؼ المباشر اً خاضع
 (.4)انظر الجدوؿ 
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 4 الجدول 
 3102-3102 لمفترة الرئيسية المخطط لها لتنفيذ المشروعات المدخالت

 
 المجموع 2015 2014 2013

374-345 254 259 274 عدد المشروعات الخاضعة لئلشراؼ   

 1023 331 336 356 عدد بعثات اإلشراؼ

 642 219 208 215 عدد بعثات دعـ التنفيذ

 

بالمائة بقليؿ مف المشروعات التي يموليا الصندوؽ خاضعة إلشرافو  91، تاف أتثر مف 3103بحلوؿ عاـ  -21
المباشر. وخبلؿ فترة التجديد التاسع للموارد، سيتـ تحسيف قدرة الصندوؽ على توفير إشراؼ عالي الجودة 

دارة للقروض لتحقيؽ أثر  قة لمشروعاتو. وسوؼ يتـ التقليؿ مف الفجوة بيف المواف أتبر وأسرعودعـ للتنفيذ وا 
 .الصروفاتعلى المشروعات وأوؿ صرؼ ليا. وسوؼ تتقلص التأخيرات في 

وسيتـ تتثيؼ اإلشراؼ في البلداف التي تعتبر تأخيرات استيبلؿ المشروعات فييا طويلة على وجو  -21
الخصوص، وحيث تتوف المشتبلت التي يواجييا تنفيذ المشروعات حادة. وسوؼ تتـ مواءمة جيود 

لتناسب وضع تؿ بلد وتؿ مشروع مف خبلؿ تنويع تواتر وتثافة اإلشراؼ تما  اإلشراؼ بصورة متزايدة
تدريب الموظفيف على اإلشراؼ والتوريد رئيسيا،  يتوفوسو القدرات المتزايدة للمتاتب القطرية. بتسمح 

 وسيتـ توفير مثؿ ىذا التدريب لمف يحتاجو.

)واحدة منيا يمتف أف تتوف مجرد متابعة إرساؿ بعثتي إشراؼ سنويا  ستتمثؿ الممارسة االعتيادية في -22
توسيع  وسيشتؿإذا تاف أداؤه جيدا( فيما عدا المشروعات التي تسير بصورة سلسلة. أخؼ للمشروع 

المشارتة في البعثات لتضـ الحتومات والجيات المانحة األخرى أولوية للصندوؽ. ويقترح الصندوؽ إيجاد 
دعـ أتثر تثافة للمدراء الذيف تواجو مشروعاتيـ مشتبلت،  حساب أمانة متعدد الجيات المانحة لتمويؿ

 وبخاصة في الدوؿ اليشة.

ومف شأف نظاـ أتثر استمرارية لئلشراؼ ينظـ مف المتاتب القطرية أف يسمح باقتناص نشر المعرفة  -23
 المتولدة مف اإلشراؼ المباشر تي تستيدي بيا االستراتيجيات القطرية وتصميمات المشروعات الجديدة.
وسوؼ يوفر ىذا النظاـ المعلومات الضرورية للصندوؽ لئلسياـ في حوار السياسات الوطنية. وأخيرا، فإنو 
سيساعد على بناء خزينة مف الممارسات التشغيلية الجيدة التي تسيـ في تنفيذ فعاؿ وتفؤ للمشروعات في 

 المستقبؿ.

ية والمؤسسية واإلسياـ في اتوقات السياسوسيتـ تحسيف حوار السياسات على المستوى الوطني للتطرؽ للمع -24
 خاصة بالشراتات لتوسيع حجـ النجاحات المتحققة.ومجاالت  ،بناء مجاالت سياساتية ومالية ومؤسسية

تـ مواءمة نظاـ إدارة المعرفة في تتذلؾ سيتـ تحسيف جودة الرصد والتقييـ على مستوى المشروعات، وس
متزايدة لحوار السياسات المستنير ألغراض تحقيؽ األثر وتوسيع الصندوؽ ليعتس البلمرتزية واألىمية ال

 النطاؽ.
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طار سياساتي -رابعا  إطار سياساتي داعم لتعبئة الموارد عمى المستوى العالمي، وا 
 مجموعة النتائج الثانية –ألغراض الحد من الفقر الريفي 

طة التي يدعميا على المستوى سوؼ يستمر الصندوؽ في تحقيؽ أثره أساسا مف خبلؿ المشروعات واألنش -25
وعمؿ إلدارة النتائج على المستوى القطري. إال أف القطري مع ما يترافؽ مع ذلؾ مف سياسات وشراتات 

مدى األثر المتحقؽ يتأثر بالتطورات على المستوى العالمي. وىنالؾ جيد متناـ لصياغة السياسات 
لغذائي وغيره مف الشواغؿ السياساتية العالمية مثؿ تغير لترابط والتداخؿ بيف األمف الالعالمية مع فيـ أتبر 

 إلى ىذا الجدؿ. ىامة المناخ وحؿ النزاعات. وبإمتاف الصندوؽ أف يحقؽ إضافة

ر يعلى التغي حوار السياسات العالمي الذي يتصؼ بما يلي: الترتيزفي  تويخطط الصندوؽ لزيادة فعالي -26
رتبط وتدعـ المجاالت الرئيسية لئلنخراط التشغيلي للصندوؽ في السياساتي وتعبئة الموارد العالمية التي ت

لصندوؽ(؛ ل اإلطار االستراتيجيتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة )تما ىو محدد على سبيؿ المثاؿ في 
بمعرفة الصندوؽ  االستنارةو ؛ برمتيا في عملية التنمية السياساتية والمتابعة االنخراطبمعنى  االنتظاـو 

إلدخاؿ تؿ المنظورات التي ال يمتف تمثيليا بصورة مبلئمة بأي صورة أخرى؛  والتوجو ،توالخاصة وخبر 
عبر  والتوزيعلخلؽ فضاءات لئلنخراط المباشر لممثلي أصحاب الحيازات الصغيرة وفقراء الريؼ؛  والتوجو

بلؿ بصورة متزايدة مف خ والتشتيؿ ؛الصندوؽ بأتملو مع تخصيص األدوار حسب األىمية والتفاءة
دارة األداء.  الدروس المستقاة مف استعراضات وا 

يف مف يوالمنفذ بتعاوف بقدر المستطاع مع الوتالتيف األخر  رسيتضمف جدوؿ أعماؿ الصندوؽ المطو  -27
وتاالت األمـ المتحدة اللتيف تتخذاف مف روما مقرا ليما، بحيث يتضمف منتديات ىامة يمتف للحتومات 

مف خبلليا التطرؽ لقضايا األمف الغذائي والفقر، بما في ذلؾ عمليات  والمجتمع المدني والقطاع الخاص
ترتبط بالتشغيؿ العملي المنتظـ لييئات ومنتديات منظومة األمـ المتحدة، أي لجاف الجمعية العامة لؤلمـ 

ة، إلخ(؛ وعمليات يالمتحدة، والمفوضيات المتخصصة، ومنتدى األمـ المتحدة الدائـ للشعوب األصل
بوضع  المتعلقة 3105تقودىا أو تنخرط فييا منظومة األمـ المتحدة )مثؿ عمليات ما بعد عاـ  مخصوصة

عمليات بيف الحتومات بدوف ترتيز و ما بعد األىداؼ اإلنمائية لؤللفية(؛ لاألىداؼ اإلنمائية المستدامة 
 ترتيز وعمليات بيف الحتومات مع مجموعة العشريف ومجموعة الثمانية(مواضيعي مخصوص )مثؿ 

مثؿ مفاوضات اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، ولجنة األمف مباشرة  ذي صلةمواضيعي 
الغذائي العالمي، والمنتدى العالمي لليجرة(؛ وعمليات بيف الحتومات وأصحاب المصلحة المتعدديف التي 

عاوف إنمائي فعاؿ(؛ وعمليات بيف تؤثر على سياسات وتمويؿ وممارسات التنمية )الشراتة العالمية لت
الوتاالت اليادفة إلى التأثير على السياسات مف خبلؿ استقطاب التأييد والممارسة وتوليد المعارؼ 
 ،وتقاسميا، وما إلى ذلؾ )مثؿ الشراتة بشأف تغير المناخ ومصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية

على المستوى اإلقليمي، مف بيف أمور  تاالنخراطاضمف . وستت(والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء
أخرى، الشراتة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيا والسوؽ المشترتة للمخروط الجنوبي والتحالؼ مف أجؿ ثورة 

 خضراء في أفريقيا، والمؤتمر العالمي حوؿ تنمية أفريقيا.

وغيره مف المؤسسات  مع الحتومات توباإلضافة إلى شراتافوستتوف الشراتات حاسمة ألغراض التأثير.  -28
اإلبقاء على الشراتات سيشتؿ ، اإلنمائية، وبخاصة وتالتي األمـ المتحدة اللتيف تتخذاف مف روما مقرا ليما
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. وفي للصندوؽ أولوية قصوى في حوار السياسات لمشارتتيـمع منظمات المزارعيف وتقويتيا، والترويج 
ي تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، وانبثاؽ نيج ناجحة جدا إطار نيج يقوده السوؽ بصورة أتبر ف

يرسي الصندوؽ شراتة أوثؽ مع سوقدرات جديدة في تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة في البلداف النامية، 
القطاع الخاص في قضايا تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيدعـ التعاوف بيف دوؿ الجنوب والتعاوف 

الصغيرة في  اتسيسعى الصندوؽ لبناء اعتراؼ أتبر بأىمية أصحاب الحياز  ،ذلؾ الثبلثي. إضافة إلى
االستجابة لتغير المناخ. وبالشراتة مع الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرىا، سيضـ ذلؾ 

نامج بما في ذلؾ المشروعات التي يدعميا مرفؽ البيئة العالمية وبر )استخداـ حافظة مشروعات الصندوؽ 
حوؿ المستوى األعلى  أشد متانةقاعدة براىيف بناء تمصدر ل (الحيازات الصغيرةأصحاب التأقلـ لصالح 

التأقلـ مع تغير المناخ وفوائد التخفيؼ مف آثاره التي يمتف جنييا مف استثمار تمويؿ المناخ وغيره مف  مف
 أشتاؿ التمويؿ في الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة.

أىداؼ الصندوؽ في اقتناص الفرص التي تمثليا زيادة األىمية االقتصادية للتنمية واحد مف تمثؿ يو  -29
الزراعية والمبلمح المتغيرة للجيات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلؾ قطاع أفضؿ تنظيما واستنارة لزراعة 

في التنمية الزراعية  وانخراط أتبر بتثير مع القطاع الخاص وحتومات ترى ،أصحاب الحيازات الصغيرة
ة ضرورة ال غنى عنيا للنمو المتوازف. ومف بيف ىذه الفرص تعبئة االستثمارات بما يتجاوز المساعد

قنوات التمويؿ الحتومية، بما في ذلؾ الشراتات مع القطاع الخاص، وأطر اإلنمائية الرسمية التقليدية و 
قراممرات التنمية، واستقطاب تحويبلت العامليف في الخارج القطاع الخاص لمنظمات إنمائية  ض، وا 

متعددة األطراؼ واالستثمارات الواردة مف المؤسسات والصناديؽ الخاصة. وسوؼ يسعى الصندوؽ لريادة 
مثؿ ىذه النماذج الجديدة لبلستثمار في تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة في استخداـ موارده وعملياتو 

آمنة لمصادر أخرى تسعى للوصوؿ إلى نقاط دخوؿ، ولتنيا تفتقر الخاصة في إطار توفير قنوات فعالة و 
 إلى الخبرة والعبلقات القطاعية البلزمة.

منصة لمخدمات المؤسسية واإلدارة تتسم بالكفاءة والفعالية في مقر  -خامسا 
مجموعة  – الصندوق وعمى المستوى القطري لتحقيق النتائج التشغيمية

 الثالثةالنتائج 
ات في مجموعتي النتائج األولى والثانية إلى البيئة الخارجية للصندوؽ والعوامؿ ذات الصلة تتجو العملي  -31

التي تضـ أربع نتائج  - بالفقر واألمف الغذائي ضمف ىذه البيئة. أما عمليات مجموعة النتائج الثالثة
يجاد البيئة  واألثر،البشرية، وتحسيف إدارة النتائج و لتحسيف إدارة الموارد المالية  لئلدارة المؤسسية وا 

يي بأتمليا موجية نحو ضماف أف يتـ تزويد ف - لتتنولوجيا المعلومات واالتصاالتللعمؿ و التمتينية 
العمليات األمامية بما تحتاجو مف الموارد المالية والبشرية الصحيحة بالشتؿ الصحيح، وفي الوقت والزماف 

 طار إداري وتسييري يتسـ بالتفاءة والفعالية.الصحيح لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية للصندوؽ ضمف إ

الصندوؽ مؤسسة مالية، وتتطلب استدامتو على المدى الطويؿ إدارة مالية حازمة. وبيدؼ اإلبقاء على   -31
صحة الصندوؽ المالية على المدى الطويؿ، ستشتؿ اإلجراءات الرامية إلى تعزيز النموذج المالي 

المالية المستدامة أولوية قصوى. ولتحقيؽ ىذه الغاية، سوؼ يتـ  للصندوؽ مف خبلؿ تنفيذ نيج التدفقات
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تحسيف ميمة إدارة األصوؿ والخصـو بيدؼ ضماف متانة النموذج المالي للصندوؽ ومواءمتو مع النماذج 
المالية المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى. وسيتـ البدء بمبادرات ذات صلة لتعزيز تعبئة الموارد 

سداد للمتأخرات في  استباقيةاخلية، وعلى وجو الخصوص إدخاؿ الشروط المختلطة والمتابعة األتثر الد
إعادة تسديد القروض مع الدوؿ األعضاء المقترضة الميتمة، والمساىمات، وتحري إمتانية  القروض

الديوف.  وصياغة مقترح للتعويض عف أصوؿ القروض المتنازؿ عنيا بسبب تبني إطار القدرة على تحمؿ
يجاد طرائؽ  وستتـ صياغة منتجات وشروط واستراتيجيات استثمارية جديدة دعما اللتزاـ الصندوؽ بتحديد وا 

 تمويلية بديلة.

ستستمر الجيود في تحسيف تفاءة وفعالية إدارة الخزينة والميزانية واإلدارة المالية الحالية وسياسات اإلببلغ  -32
جراءاتو وعملياتو. وسيتـ إدخاؿ ضو  ابط تستند إلى المخاطر وغيرىا مف مبادرات التبسيط على وا 

، بما في ذلؾ الموافقات بدوف استخداـ األوراؽ، (وخاصة تبيرة الحجـ ومنخفضة القيمة منيا)المدفوعات 
والمناظرة باتجاىيف لتعزيز التفاءة. ويتوقع ليذا أف يؤدي إلى فوائد تبيرة في التبسيط. تذلؾ سوؼ يتـ 

دارة  ،واإلببلغ ،خرى يمتف إدخاليا على العمليات في مجاالت إدارة االستثماراتتحري تحسينات أ وا 
 وعملية إعادة التخصيص. ،واستعراض الميزانية أثناء العاـ ،ورصد الميزانية ،األصوؿ والخصـو

شّتؿ إصبلح الموارد البشرية ميمة رئيسية مف ميمات فترة التجديد الثامف لموارد الصندوؽ، وقد ضـ  -33
ة واسعة مف المبادرات الرامية إلى الترويج لقوة عمؿ متنوعة تتمتع بمستوى عاؿ مف االنخراط وحسف جمل

ومواءمة قوة العمؿ في الصندوؽ مع أىدافو التشغيلية الناشئة مف خبلؿ تخطيط استراتيجي منتظـ  ،األداء
سـ بالمساواة والشمولية والشفافية. وممارسات تت ،لقوة العمؿ وخلؽ نظاـ إلدارة متينة ومبتترة للموارد البشرية

وفي فترة التجديد التاسع للموارد سيتـ تحويؿ جزء تبير مف االىتماـ إلى تعزيز وتوثيؽ وتعميـ ىذه 
اإلصبلحات وضماف جني الفوائد المتوقعة مف خبلؿ تحسيف المواءمة االستراتيجية لقوة العمؿ )لجية 

 )بما في ذلؾ مف خبلؿ الدفع مقابؿ األداء(. الوظيفة والمياـ والمقر( وزيادة انتاجيتيا

ذا ما أخذنا بعيف االعتبار األثر المادي لبنية التتاليؼ اإلجمالية والتفاءة في الصندوؽ، فسيتوف  -34 وا 
بتعاوف وثيؽ مع اللجنة  - االبتتار ضمف نظاـ إدارة األداء والتعويضات، بما في ذلؾ الدفع مقابؿ األداء

مجاال رئيسيا لترتيز إصبلح الموارد البشرية في فترة التجديد التاسع للموارد.  -الدولية للخدمة المدنية 
ونظرا للتوجو في تعزيز إدارة وتنسيؽ المتاتب القطرية، سيحظى موضوع إدماج الموظفيف البلمرتزييف في 

. تذلؾ ىياتؿ اإلدارة االعتيادية في الصندوؽ والتفويض المبلئـ بسلطة اتخاذ القرارات بأولوية قصوى
تزويد الصندوؽ بالوسائؿ والموارد للترويج لتعزيز تفاءات التمايز بيف الجنسيف والمساواة بيف  سيحظى

الجنسيف في سياسات إدارة موارده البشرية، إضافة إلى التوازف بيف الجنسيف والتوزيع الجغرافي المتساوي 
 في التوظيؼ بأولوية إضافية.

على المستوى المؤسسي والقطري محورية في إيصاؿ نتائج محسنة لمخاطر للنتائج وا ةالفعال اإلدارةعد ت  -35
ودينامي للتخطيط على األرض، مع ضماف االستخداـ التفؤ للموارد. ولدى الصندوؽ نظاـ جيد الصياغة 

دارة المخاطر . وسيتـ تعزيز ىذا النظاـ في فترة التجديد التاسع للموارد وبخاصة فيما يتعلؽ واألداء وا 
إدارة المخرجات. ويدخؿ نظاـ إدارة النتائج لفترة التجديد التاسع للموارد سلسلة مف التحسينات بتحسيف 

اليامة لتعزيز إنجازات الصندوؽ وأدائو وعرضيا بصورة أفضؿ، وبخاصة بالنسبة للمؤشرات الجديدة 
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مؤشر وتيؿ لدخؿ وىي مؤشر ملتية األصوؿ األسرية ت ،الرئيسية التي تـ إدراجيا في إطار إدارة النتائج
لؤلمف  يفسياوطوؿ موسـ الجوع وسوء التغذية بيف األطفاؿ تمق ،وأصوؿ أسر المجموعة المستيدفة

وعدد األشخاص الذيف تـ تخليصيـ مف قبضة  ،الغذائي والتغذوي لؤلسر واألفراد في المجموعة المستيدفة
 قياس لمساىمة الصندوؽ في التخفيؼ مف حدة الفقر.مالفقر ت

اس ىذه المؤشرات مف خبلؿ إجراء مسوحات ألثر المشروعات المستتملة مع مسوحات خط وسيتـ قي -36
فضؿ للسلسلة السببية وتعزيز مساىمة أوبيدؼ الوصوؿ إلى فيـ  .اتأساس تجرى عند استيبلؿ المشروع

ح الصندوؽ، سوؼ يتـ رفد نتائج المسوحات ىذه أوال مف خبلؿ القياـ بدراسات نوعية، وثانيا مف خبلؿ مس
ألثر المشروعات  اً مجموعات يمتف المقارنة معيا على أساس مختار. وسيتـ استتماؿ ثبلثيف مسح

ببلغ المجلس التنفيذي عنيا في فترة التجديد التاسع للموارد، ولعؿ ذلؾ يمثؿ واحدا مف  تثر أوتجميعيا وا 
 .أخرى ة إنمائية دوليةالجيود انتظاما لتوفير قاعدة براىيف ثابتة إلدارة األثر مما تملتو أية مؤسس

تفاءة صندوؽ جملة جديدة مف مؤشرات اليدخؿ سوؼ  ،وبصورة موازية لتحسيف قياس الفعالية اإلنمائية -37
ة المدرجة في إطار إدارة النتائج. وسوؼ يدخؿ يتفاءة المؤسسالالعمليات الداخلية، إضافة إلى مؤشرات 

رد البشرية الفعلي على خلفية ارصد استخداـ المو أساس أفضؿ لنظاما مبلئما لقياس وقت الموظفيف لتوفير 
األولويات المؤسسية. ومف شأف ذلؾ أف يدعـ تخطيط وتنفيذ ترشيد وتبسيط عمليات األعماؿ لضماف 

تقليص الوقت الذي يمضيو لإيصاؿ الخدمات الداخلية بصورة أتثر تفاءة مف جية، ومف جية أخرى 
 جودة الخدمات واإلدارة المبلئمة للمخاطر.ماشى مع موظفو الصندوؽ في المياـ اإلدارية بما يت

وسوؼ يتـ إيبلء أىمية قصوى لتوفير الدعـ اإلداري التامؿ لضماف اإلدماج الفوري والناجح للمتاتب  -38
القطرية للصندوؽ في ىياتلو اإلدارية االعتيادية. وسوؼ يتـ السعي لتحقيؽ التفاءات مف خبلؿ 

فادة مف تتنولوجيا االتصاالت والمعلومات المحسنة. وسوؼ يستمر استعراضات عمليات األعماؿ واالست
ضماف استمرار توفر نظـ لالصندوؽ في مسار تعظيـ البنى األساسية لتتنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

التطبيؽ المؤسسية وخدمات تتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المقر الرئيسي للصندوؽ وفي متاتبو 
زيز استمرارية أعماؿ تتنولوجيا االتصاالت والمعلومات وحلوؿ التعافي مف التوارث. القطرية، مع تع

وسوؼ يتـ أيضا تحري الفرص لتعزيز التفاءة مف خبلؿ االستعانة بالمصادر الخارجية وتقاسـ الخدمات 
 مع الوتالتيف اللتيف تتخذاف مف روما مقرا ليما بصورة أتبر.

 – لصندوق لو ائفها بصورة فعالة وكفؤةأدا  الهٌئات الرئاسٌة ل -سادسا 

 الرابعة النتائج مجموعة

الموسعة للصندوؽ ىي أف الصندوؽ نفسو شراتة بيف البلداف  اتنقطة االنطبلؽ بالنسبة الستراتيجية الشرات -39
للحد مف الفقر الريفي وانعداـ األمف الغذائي. وتعتبر البلداف التي يعمؿ معيا الصندوؽ لتوسيع نطاؽ 

ما يقـو بو الصندوؽ مالمجربة في التعاوف بيف دوؿ الجنوب النامية وتعبئة الموارد اإلضافية جزءا الحلوؿ 
الصندوؽ، وبالتالي فإف التشغيؿ الفعاؿ للييئات الرئاسية في إنيا الدوؿ األعضاء  مف انخراط عالمي. فعليا

نما  حد ذاتو لحوار السياسات ى ىاـ بيضا تمنتدأللصندوؽ أمر ضروري، ال إلدارة الصندوؽ فحسب، وا 
في الصندوؽ فتتمثؿ في والشراتات وتعبئة الموارد. وأما األىداؼ الرئيسية لدعـ عمليات الييئات الرئاسية 
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وتقليص التتلفة  ،تحقيقيالتمتينيا مف زيادة ترتيزىا على النتائج والسياسات/االستراتيجيات المطلوبة 
التي وضعيا مجلس المحافظيف في إطار إدارة النتائج، بما  اإلجمالية لتشغيليا بما يتماشى مع األىداؼ

 في ذلؾ مف خبلؿ ترشيد جملة مف الخدمات المقدمة والتطبيؽ المستمر لتتنولوجيا المعلومات.
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Appendix : Summary output tables for the results clusters 

 
 
Table 5. Effective national policy, harmonization, programming, institutional and investment frameworks for rural poverty reduction – results cluster 1 

Planned budget and human resource allocations 

 

2013 budget 
allocation 
(USD millions) 

2013 

allocation 
as % of 
total 

budget 

2015 

allocation 
target as 
%  of total 

budget 

2013 staff 
allocation 
(FTEs) 

2013 staff 
allocation as % of 
total  FTEs 

2015 staff 

allocation 
target as % of 
total FTEs 

Results 
cluster 1 

85.1 59% 65% 319.26 56.7% 61% 

*Co-financing includes domestic contributions and international co-financing 

 

Corporate management result 1: Better country programme management 

 2013-15 2013 2014 2015  

Principal outputs and supporting activities No. USD 
‘000  

No. USD  
‘000 

No. USD 
‘000 

No. USD 
‘000 

Lead  RMF 
indicator 

IFAD9 
deliverables 

            

IFAD current portfolio incl. co-financing (estimate)* 281 13 344        4.1.1 
4.2.1 
4.2.2 

4.2.3 
4.2.4 
4.6.1 

Headings: 

Aid effectiveness;, 
Scaling up; Private 

sector; Gender 
equality and 
women’s 

empowerment; 
Climate change 
and sustainable 

management of 
environmental 
resources; Project 

efficiency; 
Country-level 
decentralization; 

Fragile states; 
National 
monitoring and 

evaluation 
systems; Impact 
evaluation 

IFAD financing (estimate) 281 5 929        

Co-financing (estimate) 281 7 415        

          

IFAD9 Programme of work  96 7 800 36 2 553 30 2 626 30 2 621  

Loans and grants (including ASAP)  3 000  953  1 026  1 021  

Co-financing  4 800  1 600  1 600  1 600  

          

RBCOSOPs 24  8  8  8   

OSC reviews  24  8  8  8  SPD 

Technical inputs 24  8  8  8  PTA 

Inputs on scaling up/impact 

measurement 
24  8  8  8  SPD+SSD 

          

RBCOSOP MTRs 23  10  8  5  RDs 

ICOs 38-40  38  39  40  RDs + CSD 

Country policy briefs 14  4  5  5  PTA 

Country communication strategies tbd  tbd  tbd  Tbd  RDs + COM 

 



 

 

3
 

ا
ل 

لذي
ل
ألو

ا
 

E
B
 2

0
1
3
/1

0
8
/R

.2
6

 
 

Table 5. Effective national policy, harmonization, programming, institutional and investment frameworks for rural poverty reduction – results cluster 1 (continued) 

Corporate management result 2: Better project design (loans and grants) 

 2013-15 2013 2014 2015  

Principal outputs and supporting activities 
No. USD 

‘000   

No. USD  

‘000 

No. USD 

‘000 

No. USD 

‘000 

Lead  RMF 

indicator 

IFAD9 

deliverables 

            

IFAD9  programme of loans and grants (including 
ASAP)  

96 3 000 36 953 30 1 026 30 1 021 
 4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 

4.3.5 
 

Headings: 

Aid effectiveness;, 
Scaling up; Private 
sector; Gender 

equality and 
women’s 
empowerment; 

Climate change 
and sustainable 
management of 

environmental 
resources; Project 
efficiency; Country-

level 
decentralization; 
Fragile states; 

National 
monitoring and 
evaluation 

systems; Impact 
evaluation 

Asia and the Pacific 24 758 8 197 8 280 8 281 APR 

East and Southern Africa 22 590 10 235 6 180 6 175 ESA 

Latin America and the Caribbean 16 289 6 89 5 100 5 100 LAC 

Near East, North Africa and Europe 15 341 5 72 5 135 5 134 NEN 

West and Central Africa 19 580 7 204 6 188 6 188 WCA 

ASAP   313   113   100   100 ECD+RDs 

Global and regional grants   130   43   43   43 PMD+SKM 

          

QE reviews 96  32  32  32  PTA 

PTA engagement in project design         PTA 

QA reviews 108  38  50  20  QAG 

          

CPMs trained in project design         PTA+ECD 

Design inputs on ASAP issues 22  10  9  3  ECD 

Design inputs on legal issues 108  38  50  20  LEG 

Design inputs on financial issues 108  38  50  20  CFS 

Design inputs on scaling up 24  8  8  8  SPD 

Design inputs on impact measurement 24  8  8  8  SSD 

          

IFAD programme of grants          

Global and regional 133  46  44  43   

FFR 10  -  10  -   

AAF 24  8  8  8   
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Table 5. Effective national policy, harmonization, programming, institutional and investment frameworks for rural poverty reduction – results cluster 1 (continued) 

Corporate management result 3: Better supervision and implementation support 

 2013-15 2013 2014 2015  

Principal outputs and supporting activities 
No. USD 

‘000    

No. USD  

‘000   

No. USD 

‘000   

No. USD 

‘000   

Lead  RMF 

indicator 

IFAD9 

deliverables 

            

Disbursements (estimate)  2 165  687  721  757  Portfolio 

management 
(4.4) 
Project 

monitoring 
and evaluation 
(4.5) 

Headings: 

Aid effectiveness;, 
Scaling up; Private 
sector; Gender 

equality and 
women’s 
empowerment; 

Climate change 
and sustainable 
management of 

environmental 
resources; Project 
efficiency; 

Country-level 
decentralization; 
Fragile states; 

National 
monitoring and 
evaluation 

systems; Impact 
evaluation 

          

Projects under supervision    274  259  254   

Asia and the Pacific   71  71  68  APR 

East and Southern Africa   52  47  48  ESA 

Latin America and the Caribbean   42  41  40  LAC 

Near East and North Africa   49  47  43  NEN 

West and Central Africa   60  53  55  WCA 

          

Number of supervision missions 1023  356  336  331   

Asia and the Pacific 210  71  71  68  APR 

East and Southern Africa 294  104  94  96  ESA 

Latin America and the Caribbean 185  63  62  60  LAC 

Near East and North Africa 166  58  56  52  NEN 

West and Central Africa 168  60  53  55  WCA 

          

Number of implementation support missions 642  215  208  219   

Asia and the Pacific 210  71  71  68  APR 

East and Southern Africa 147  52  47  48  ESA 

Latin America and the Caribbean 62  21  21  20  LAC 

Near East and North Africa 55  11  16  28  NEN 

West and Central Africa 168  60  53  55  WCA 

          

Timely loan management and processing         CFS 

Legal support for supervision and implementation 

support 
        LEG 

Corporate technical inputs into missions         PTA 
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Table 6. Supportive global resource mobilization and policy framework for rural poverty reduction -  results cluster 2  

 

Planned budget and human resource allocations 
  

 
2013 budget 
allocation 

(USD millions) 

2013 
allocation 
as % of 

total 
budget 

2015 
allocation 
target as 

%  of total 
budget 

2013 staff 
allocation 

(FTEs) 

2013 staff 
allocation as % of 

total  FTEs 

2015 staff 
allocation 

target as % of 
total FTEs 

Results 
cluster 2 

12.56 8.70% 9% 52.09 9.2% 9% 

 
 

 

Development 

Result 

Corporate 

management 
result 

Principal outputs and supporting activities Lead responsibility  
RMF 

indicator 

IFAD9 

deliverables 

Material 

improvement 
in the global 
policy 

environment 
specifically 
bearing on 

smallholder 
agriculture 

Better inputs into 
global policy 
dialogues for 

rural poverty 
reduction 
-CMR 8 

Annual corporate plan of IFAD engagement in international (global) policy processes SKM n.a.  

 
 
Partnership 

and 
advocacy 

Quarterly reviews of progress in implementation of agenda, and revision of agenda as 
necessary 

EMC 

Engagement in global multilateral process: CFS, post-2015 SDGs, etc. in collaboration with 

relevant partners 

SKM 

Engagement in G8 and G20 processes in collaboration with relevant partners SKM and OPV 

Engagement in UN system processes bearing on smallholder development  in collaboration 
with relevant partners 

OPV, PRM, and SKM 

Engage RBAs in development of common policy products and presentations OPV, PMD, and SKM 

Engagement in high-level private sector-linked fora (e.g., WEF) OPV 

Engagement in regional policy fora for smallholder development  in collaboration with relevant 
partners 

PMD regional divisions 

Engagement in bilateral partnership building for global policy dialogue OPV and PRM 

Communications support for global policy dialogue projects COM 

Broad communications to position IFAD in global policy arena COM 

Promote SSTC with results and scaling up orientation in development architecture SKM  SSTC 
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Table 6. Supportive global resource mobilization and policy framework for rural poverty reduction - result cluster 2 (continued) 

Development 
Result 

Corporate 
management 

result 

Principal outputs and supporting activities Lead responsibility  
RMF 
indicator 

IFAD9 
deliverables 

Material 
improvement 

in the global 
policy 
environment 

specifically 
bearing on 
smallholder 

agriculture 

Increased 
mobilization of 
resources for 

rural poverty 
reduction 
- CMR 10 

Assessments of resource requirements and priority areas of application PRM, and PMD RMF 4.6.1 New 
sovereign 

donors and 
alternative 
financing 

modalities 

Increase resources available from new (at least 3) and re-joining members in contributions to 

IFAD’s regular resources 

OPV, and PRM 

Formulate and manage Executive Board approval for one or more new financing mechanisms PRM, OPV, and FOD 

Establish at least three new thematic multi-donor trust funds and at least two sovereign lending 

facilities 

PRM, and PMD 

Involve at least three major foundations and 3 private corporations in financing and co-
financing IFAD programmes 

PRM, and PMD 

At least additional US$ 1 billion are mobilised during IFAD9 period in the form of IFAD-
administered single/multi-donor trust funds, donor co-financing, and Spanish-type loan 

PRM 

Streamline the management of supplementary funds within a tighter set of thematic focuses PRM 

Ensure compatibility of innovative financing instruments with IFAD’s legal and governance 
framework 

LEG, and SEC 

Mobilize additional contributions to ASAP ECD and PRM 

Mobilize co-financing for project-level investment in CC and ENRM ECD and PMD regional 
divisions 

Increase project level co-financing, particularly in MICs PMD regional divisions 
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Table 7. An effective and efficient management and institutional service platform at headquarters and in-country for achievement of operational results - results 
cluster 3  

Planned budget and human resource allocations 

 2013 budget 

allocation (USD 

millions) 

2013 

allocation as 

% of total 

budget 

2015 allocation 

target as %  of total 

budget 

2013 staff 

allocation 

(FTEs) 

2013 staff allocation as % 

of total  FTEs 

2015 staff allocation 

target as % of total 

FTEs 

Results  
cluster 3 

34.9 24.2% 20 145.47 25.8% 22% 

 
Institutional 
effectiveness 
result 

Corporate 
management 
result 

Principal outputs and supporting activities Lead responsibility  
RMF 
indicator 

IFAD9 
deliverables 

An efficient and 
effective 
institutional 

platform for  
IFAD’s 
development 

operations 

Better human 
resource 

management  
– CMR 5 

Develop and implement new Learning and Development Strategy to support IFAD’s 
changing business model and needs  

HRD Improved 
human 
resource 

management 
(5.2) 

Human 

resources 

reform Launch revised reward and recognition framework HRD 

Implement full e-RPA system HRD, ICT 

Implement the  pay-for-performance pilot  HRD 

Review and implement succession planning policy HRD 

Finalize standardization of job descriptions for HQ and ICOs positions HRD 

Implement the Non-staff Handbook HRD, LEG 

HR transaction processes streamlined to liberate resources for HR support to all divisions HRD 

     

Better results 
and risk 

management 
– CMR6 

Develop and implement methodologies to carry out impact surveys and measure new 
impact-level indicators introduced in the RMF 2013-2015 

SSD Improved risk 
management 
(5.3) 

Impact 

evaluation; 

Institutional 

efficiency; 

results 

reporting 

Conduct, synthesize and report on 30 impact assessments SSD, PMD divisions  

Annual corporate review and revision of the MTP  SPD 

Align divisional management plans and reports with MTP  SPD 

Expand  IFAD’s Corporate Planning and Performance Management System to include RMF9 
variables and new cost measurement dimensions 

SPD 

Annual assessment and quarterly review of IFAD’s Corporate Risk Profile SPD 

Audit assignments selected on basis of risk assessments AUO 

Anti-corruption outreach and prompt response to allegations received  AUO 

Manage business ethics education and training programme ETH 

Oversee the anti-harassment and misconduct programme ETH 

Implement Financial Disclosure programme and Code of Conduct certification ETH 

Revision of lending policies, financial regulations, and general conditions LEG 

Maintain and update the IFAD Delegation of Authority Framework and the IFAD Manual LEG 
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Table 7. An effective and efficient management and institutional service platform at headquarters and in-country for achievement of operational results  - results 
cluster 3 (continued) 

Institutional 

effectiveness 
result 

Corporate 

management 
result 

Principal outputs and supporting activities 

 
 

Lead responsibility  
RMF 

indicator 

IFAD9 

deliverables 

An efficient and 
effective 

institutional 
platform for  IFAD’s 
development 

operations 

Better 
administrative 

efficiency and 
an enabling 
work and 

information-
and 
communication

s technology 
environment  
– CMR7 

Streamline business processes through adoption of improved ICT FCS, all Divisions Improved 
administrat
ive 

efficiency 
(5.4) 

Institutional 
efficiency 

Implement suite of key business process cost indicators  SPD 

Develop, pilot and introduce staff time recording system FCS, FFO, all Divisions 

ICT infrastructure services ICT 

Application development, support, hosting, and platform maintenance ICT 

Security of premises and business continuity to IFAD HQ SEU 

Remote technical security support to ICOs SEU 

Incident/crisis management in HQ and at field locations SEU 

HQ facilities management and logistical support for conferences and meetings  ADM 

In-house printing, mail and distribution and records management services ADM 

Processing visas and related privileges and immunities of staff ADM 

Integration of IFAD’s e-tendering system ADM 

Review/implement new contractual agreement for travel agent, and review travel process and 
implement efficiencies to reduce processing time 

ADM 

Implement various cost saving initiatives including the RBAs Preferred Hotel Programme, and 
negotiation of corporate rates from airlines 

ADM 

Maintain LEED certification at Gold Level certification by 2015 ADM 
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Table 8. IFAD’s Governing Bodies function effectively and efficiently – results cluster 4    

Planned budget and human resource allocations 

 

2013 budget 
allocation 

(USD 

millions) 

2013 
allocation 

as % of 

total budget 

2015 
allocation 
target as 

%  of total 
budget 

2013 staff 
allocation 

(FTEs) 

2013 staff 
allocation as % of 

total  FTEs 

2015 staff 
allocation 

target as % of 

total FTEs 

Results 

cluster 4 
8.62 6% 6% 46.92 8.3% 8% 

 
 

Corporate management result Principal outputs and supporting activities Lead responsibility  
RMF 

indicator 

IFAD9 

deliverables 

Effective and efficient platform for 
Members' governance of IFAD  
– CMR9 

Agreement on focusing Executive Board activities on performance, strategy and oversight 

issues 

OPV, SEC and LEG 5.4.2 

5.4.3 
 

 
Results 

reporting 

Effective implementation of delegation arrangements for projects SEC and PMD 

Relevant and timely legal advice to the Executive Board (and its committees) and Governing 

Council on governance issues 

LEG 

Streamlining of documentation to the Governing Bodies SEC 

Consolidation of mechanisms for reporting SPD 

Reduction of translation requirements for Governing Body documents OPV and SEC 

Rationalization of interpretation   SEC 

Rationalization of document production process (for Governing Bodies) SEC 

Cost effective facilities management in support of Governing Council and governance events ADM 

Planning and support for interactive segments of the Governing Council  COM 

 
 
 


