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لمحة عامة عن األموال المتمِّمة المحصلة والملتزم بها والمستخدمة في 
 3112عام 

 مقدمة -أواًل 
. المتمِّمةتقييمًا تناول تخصيص وتوزيع رسوم إدارة األموال  4112أصدر مكتب المراجعة واإلشراف في عام  -1

( األخذ 7ن توصيات شجعَّت على ما يلي: )وطرح االستعراض عددًا من مسائل التسيير واإلدارة وتضمَّ 
( 2؛ )وتخصيصها رسوم اإلدارةب للتفويض( إرساء عمليات رسمية 4بتصنيفات التكاليف ومبادئ االسترداد؛ )

 سنوية إلى المجلس التنفيذي. تقديم تقارير

وشمل إصالح القواعد الناظمة لمبدأ االسترداد عدة جوالت من المشاورات مع ممثلي كل الُشعب المعنية.  -2
الصادرة في  PB/2013/12وعقب جهود مضنية لبناء توافق في اآلراء، حددت نشرة رئيس الصندوق 

 نتائج المداوالت. 4172ديسمبر/كانون األول 

آخر المستجدات بشأن كل األموال  ي(، تعرض هذه الوثيقة على المجلس التنفيذ2للتوصية رقم ) واستجابة -3
. وهذا هو التقرير األول من نوعه. 4172المحصلة والملتزم بها والمستخدمة في السنة المالية  المتمِّمة

إلى المجلس التنفيذي من خالل القوائم المالية  المتمِّمةوُأبلغت حتى اآلن التفاصيل المالية لحافظة األموال 
دة المراجعة للصندوق.  الموحَّ

 تعريف الموارد المتمِّمة -ثانيًا 
بأنها موارد قائمة على الِمنح يحصلها الصندوق ويديرها بشروط يتم االتفاق عليها  المتمِّمةتعرَّف األموال  -4

ضمن نطاق  المتمِّمة، ال تدخل األموال 2ارد المادة . وخالفًا لمو 1بين الصندوق والجهة )الجهات( المانحة
 .2“خالية من أي قيد على استخدامها”ملكية الصندوق وليست 

 إجراءات األموال المتمِّمة -ثالثًا 

أنشأ الصندوق عملية مركزية الستالم وصرف األموال المتمِّمة. والمجلس التنفيذي هو الجهاز المختص  -5
ة األموال المتمِّمة وشروط/قيود ذلك. غير أن رئيس الصندوق مفوَّض من بالبت في قبول الصندوق إدار 

دارة الِمنح من أي مصدر ضروري لتمويل مشروعات الصندوق الجارية،  المجلس التنفيذي سلطة استالم وا 
تقدمه الدول األعضاء من ِمنح ضرورية لتمويل الدراسات وأنشطة المساعدة التقنية القصيرة األجل ما و 

 ة بعمليات الصندوق. المتصل

وُيجري الصندوق قبل الموافقة على أي اتفاقية استعراضًا داخليًا وعملية موافقة بمساعدة من ُشعبة السياسات  -6
والمشورة التقنية، ومكتب الشراكات وتعبئة الموارد، ومكتب المستشار العام، وُشعبة المراقب العام والخدمات 

                                                      

1
 األموال المتمِّمة خارج نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وخارج نظام تخصيص الِمنح. تخصص  
التي عرضت على  EB 2012/105/INF.3انظر التحليل الشامل لكل فئات الموارد المتاحة للصندوق وطريقة إدارة تلك الموارد في الوثيقة  2

 .3103مارس/آذار  32المجلي التنفيذي في 
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المالية والقانونية و  االستراتيجية الطبقات توفير مقومات االستدامةالمالية. ويضمن هذا النظام المتعدد 
 وتحقيق الجودة التقنية في المشروعات والترتيبات. 

ة للموارد، تضمنت نشرة وءيادة التعبئة االستراتيجية والكف، وفي إطار جهود الصندوق لز 4172وفي عام  -7
هة إلى دائرة إدارة البرامج من أجل إجراء مشاورات سنوية مع  PB/2013/12رئيس الصندوق  تعليمات موجَّ

في إطار  المتممةلجنتي اإلدارة التنفيذية واإلدارة التشغيلية والتفاوض، قدر المستطاع، على تجميع األموال 
 آليات استراتيجية ومواضيعية متعددة المانحين بما يتفق مع األولويات المؤسسية. 

، أدخل الصندوق تصنيفًا 4112( الواردة في تقرير مكتب المراجعة واإلشراف لعام 7للتوصية رقم ) واستجابة -8
وُتسترد التكاليف غير المباشرة . PB/2013/12للتكاليف المتكبدة في إدارة وتنظيم األموال المتمِّمة في النشرة 

وُتسترد التكاليف المرتبطة بتصميم  )الخدمات القانونية واإلدارية والمالية( كجزء من الرسوم اإلدارية.
المشروعات واإلشراف عليها ورصدها وتقييمها كجزء من التكاليف المباشرة. ويلتزم الصندوق في إدارته 

 لألموال المتمِّمة بمبدأ االسترداد الكامل للتكلفة، وفيما يلي مستويات رسوم اإلدارة.

( أنشطة المشروعات، تحدَّد عمومًا النفقات اإلدارية وبالنظر إلى تحميل التكاليف المباشرة على )مجموعة -9
في المائة تبعًا للفائدة التي  1و 5التي يتكبدها الصندوق مقابل إدارته لتلك األموال في حدود ما يتراوح بين 

ذا كانت األموال المتمِّمة تزيد على  ماليين دوالر أمريكي،  6يحتفظ بها الصندوق والمخاطر ذات الصلة. وا 
دوالر أمريكي باإلضافة إلى الفائدة المحتفظ بها. غير أنه سيتم  211 111تطبيق حد أعلى قدره يمكن 

في المائة بالتعاون مع وحدة الميزانية  71و 5االتفاق على مستوى مختلف مناسب من الرسوم بما يتراوح بين 
ت المالية تبعًا للترتيبات المعيَّنة المنظمة ودائرة إدارة البرامج ومكتب المستشار العام ودائرة العملياوتطوير 

التي تحددها الجهة المانحة وفي حالة قبول الصندوق التكلفة المباشرة كجزء من رسوم اإلدارة. وال يتوقع 
ل إليه تقرير مكتب  فرض حد أعلى في هذه الحالة. وتتفق القاعدة المذكورة أعاله مع االستنتاج الذي توصِّ

؛ وتحليل التكاليف 3؛ ومع الممارسات الشائعة في إدارة الصناديق االستئمانية4112المراجعة واإلشراف لعام 
 المعنية. بالتعاون مع الُشعب 4172الذي أجرته دائرة إدارة البرامج في عام 

ويستند تخصيص الرسوم على التكلفة اإلضافية إلدارة األموال المتمِّمة ويشكِّل ذلك جزءًا من عملية الميزانية  -11
 السنوية.

 3112حافظة األموال المتمِّمة لعام  -رابعًا 

 :ثالث فئاتاالتفاقيات الموقَّعة في إطار األموال المتمِّمة إلى يمكن أن تصنَّف عمومًا  -11

                                                      

)معايير المجلس المطبقة على إدارة الصناديق االستئمانية( “ Board Standards Applied to Management of Trust Funds”الدولي، البنك  3
 7و 5(. ووفقًا لهذه الدراسة، تتراوح التكاليف غير المباشرة المحددة في المنظمات الدولية التي جرى تقييمها بين 3103)واشنطن العاصمة، 

صندوق النقد الدولي نسبة  ويحّصلالتكاليف غير المباشرة.  معالتكاليف المباشرة للتصميم والتنسيق والرصد والتقييم  وتحّصل في المائة،
في المائة[(،  0] ةفي المائة[ والمالي 0] ةفي المائة[، والقانوني 5في المائة السترداد النفقات العامة المركزية )أي اإلدارة التقنية ] 7قدرها 

ضافة إلى االسترداد الكامل للتكاليف المباشرة، من قبيل التكاليف التي تتكبدها الدوائر التشغيلية. غير أنه ال يسترد أي نفقات على باإل
ما نطاق المؤسسة )التكاليف غير المباشرة الثابتة(. وتجمِّع مؤسسة التمويل الدولية الرسوم اإلدارية وتستخدمها لتغطية وظائف الدعم، بين

وسائل الصناديق االستئمانية االستثمارية نظامًا منفصاًل السترداد التكاليف. وتمنح منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  تتبع
في  7في المائة على الدفع مقدمًا مقابل الدفع عند صرف األموال. ويفرض برنامج األغذية العالمي رسومًا قدرها  0نسبة خصم قدرها 

 في المائة في المتوسط للتكاليف المباشرة. 02لنفقات العامة ونسبة تقل قلياًل عن المائة على ا
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  اتفاقية تقترح بموجبها الجهة المانحة أولويات مواضيعية وجغرافية عامة تتيح للصندوق مرونة في
اتيجية، خاصة من خالل المساعدة التقنية أو إعادة تخصيص األموال من أجل تعظيم أهدافه االستر 

 تنشيط حافظته في الدول الهشة؛

 اتفاقية للتمويل المشترك لمشروع بعينه؛ 

 ة وأنشطة المساعدة التقنية وحلقات العمل الدولية والمؤتمرات يآليات مواضيعية لتمويل البرامج المواضيع
 الخبراء االستشاريين وتمويل المشروعات أو البرامج الوحيدة الغرض. وتعييناإلقليمية 

مليون دوالر  556، تلقى الصندوق مبلغًا تراكميًا وصل إلى 4172حتى عام  4117وخالل الفترة من عام  -12
، وقدَّمت 5مليون دوالر أمريكي من هذا المبلغ 711دولة عضوًا  72. وقدَّمت 4أمريكي من األموال المتمِّمة

 مليون دوالر أمريكي.  5.2 7كيانات خاصة 2و، 6مليون دوالر أمريكي 211.1منظمة دولية  77

مليون دوالر أمريكي( من المفوضية األوروبية  446في المائة ) 27ووجِّهت من هذه المساهمات نسبة بلغت  -13
في المائة  21؛ وأديرت نسبة بلغت 8لدعم المراكز التي تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

من أجل اتفاقيات التمويل المشترك للمشروعات بما يتكامل تمامًا مع اتفاقيات قروض/ِمنح الصندوق مع 
 7في المائة للوسائل الشاملة والمواضيعية. ويبين الشكالن  47الحكومات المستفيدة؛ وُخصِّصت نسبة قدرها 

 الموارد المواضيعية حسب الغرض منها خالل تلك الفترة.  تخصيص األموال المتمِّمة وتوزيع 4و

                                                      

4
إطار سياسات الصندوق إزاء الموارد ”في  3110حتى عام  0771انظر لمحة عامة عن موارد األموال المتمِّمة في الفترة من عام   

 “.المتمِّمة
5
يطاليا، والبر ا  سبانيا، و إ   نام، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكوريا، تغال، وبلجيكا، والدانمرك، وسوريستونيا، وآيرلندا، وا 

 .ولوكسمبرغ، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا، واليابان
6
مصرف التنمية األفريقي، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، والمفوضية األوروبية،   

)أوبك(، والصندوق  للنفط، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ومنظمة البلدان المصدِّرة والصندوق االستئماني لصالح أقل البلدان نمواً 
غيُّر المناخ التابع لمرفق البيئة العالمية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، ومنظمة األمم الخاص بت

  المتحدة للتنمية الصناعية.
7
، ومؤسسة وعالج الكونغرس لمكافحة ، ومركز، ومؤسسة بيل وميليندا غيتسالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة  

 . كوبرنيك
8
 . يسعى البرنامج إلى تنمية زراعة الحيازات الصغيرة واالبتكارات الريفية عن طريق االستثمار في البحوث الزراعية  
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 (3112-3111: الموارد المتممة حسب الغرض )1الشكل 

 
 

 (3112-3111: توزيع الموارد المواضيعية حسب الغرض )3الشكل 

 

مليون  256.4، بلغت قيمة الحافظة الجارية اإلجمالية لألموال المتمِّمة 4172وفي ديسمبر/كانون األول  -14
له الصندوق   في المائة(. 22مليون دوالر أمريكي ) 442.1دوالر أمريكي. وبلغ مجموع ما تسلمه وحصَّ

بما  4172اتفاقية منها ُوقِّعت في عام  41اتفاقية جارية،  66وتتألف األموال المتمِّمة في الصندوق من  -15
مليون دوالر  67) 4174ُوقِّعت في عام اتفاقية  72مليون دوالر أمريكي. ويقابل ذلك  722مجموع قيمته 

 أمريكي(. وركزت المواضيع الرئيسية على ما يلي:

 إنتاج األغذية والزراعة المراعية للتغذية؛ (7)

 منظمات المزارعين؛ (4)

الموارد المتممة حسب الغرض )3112-3111(

%8

%38

%13

%41

تمويل مشترك

أنواع شاملة

أنواع مواضيعية

مراكز بحوث تساندها الجماعة

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

بتمويل من المفوضية األوروبية

توزيع الموارد المواضيعية حسب الغرض )3112-3111(
التغذية

%7

إدارة الموارد الطبيعية

%15

الشعوب األصلية

%3

أثر الصندوق/التقييم/االستراتيجيات 

القطرية

%17

المساواة بين الجنسين

%7

الخدمات المالية

%28

منظمات المزارعين

%19

إدارة المخاطر الزراعية

%4
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تنمية سالسل القيمة وتكوين الشراكات مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية  (2)
 أجل الحد من هدر األغذية؛العالمي من 

 إدارة المخاطر الزراعية؛ (2)

 إدارة الموارد الطبيعية، مع التركيز بشكل خاص على األراضي واالستثمار المسؤول في الزراعة. (5)

مليون دوالر أمريكي من المساهمات المتمِّمة في إطار حافظة  68.7على  4172وحصل الصندوق في عام  -16
في المائة(  2مليون دوالر أمريكي ) 4هذا المبلغ التراكمي، احتفظ الصندوق بمبلغ  اتفاقياته الجارية. ومن

 لتغطية التكاليف اإلدارية.

 752) أو للمشاركة في تمويلها اتفاقية لتمويل مشروعات بعينها 41 وخصصت من بين االتفاقيات الجارية -17
مليون دوالر أمريكي( من  757ة )في المائ 22اتفاقية مواضيعية تستوعب  22ومليون دوالر أمريكي(، 

مليون دوالر أمريكي لدعم منظمات المزارعين في إطار  57الحافظة الجارية. ويخصص من هذه األموال 
دوالر أمريكي من خالل مرفق المساعدة التقنية إلى صندوق  مليون 72.4المانحين؛ ويوجه  ةاتفاقيات متعدد

مليون دوالر أمريكي في  77.6؛ و4177الزراعة األفريقية في إطار اتفاقية متعددة المانحين ُوقِّعت في عام 
في المائة( في إطار  27مليون دوالر أمريكي ) 724.2إطار المرفق الخاص بتمويل تحويالت المغتربين؛ و

يات لدعم المراكز التي تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بتمويل من المفوضية أربع اتفاق
يطاليا وكوريا، بما مجموع موقعة األوروبية. وتدعم ثالث اتفاقيات شاملة وحيدة المانح  مع كل من فنلندا وا 

نشاطًا يركز على تنمية سالسل  61 ،في المائة من الحافظة الجارية( 2مليون دوالر أمريكي ) 72.5قيمته 
 4172توزيع حافظة عام  2القيمة والتمويل الريفي وتكنولوجيا االبتكار والمساعدة التقنية. ويبين الشكل 

 حسب الغرض.

 حسب الغرض 3112: األموال المتممة لعام 2الشكل 

 
في  57كل األقاليم ) لصالحويراعى في التوزيع اإلقليمي للحافظة الجارية استخدام أكبر نسبة من الِمنح  -18

في  27ويشمل ذلك دعم المراكز التي تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ) ،المائة(

 إنتاج األغذية 
35% 

 تنمية سالسل القيمة 
19% 

 دعم منظمات المزارعين
19% 

إدارة المخاطر الزراعية 

 والخدمات المالية
16% 

 حوار السياسات 
8% 

دعم تعزيز أثر 

 الصندوق
2% 

 إدارة الموارد الطبيعية 
1% 
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في المائة(؛ ثم آسيا وأمريكا الالتينية بشكل عام  22المائة(؛ وتليها األنشطة التي تستفيد منها كل أفريقيا )
التوزيع  2في المائة(. ويرد في الشكل  6في المائة(؛ والشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ) 2)بما مجموعه 

 .4172اإلقليمي لحافظة عام 

 3112: التوزيع اإلقليمي للحافظة الجارية لعام 4الشكل 

 

في السنوات  وبينما بذل الصندوق جهودًا هائلة للتفاوض على اتفاقيات متعددة المانحين ومرافق مواضيعية -19
ال تزال أغلبية البرامج الجارية التي تحصل على أموال متممة اتفاقيات شراكة وحيدة المانح. ويمكن  ،األخيرة

 .4الحصول على معلومات إضافية في الذيل 

ضافة -21 يطاليا وهولندا،  وا  ل المانحون التقليديون لألموال المتمِّمة، بمن فيهم فنلندا وألمانيا وا  إلى ما سبق، تحوَّ
 من االتفاقيات الشاملة نحو التمويل المشترك لمشروعات بعينها و/أو التمويل المخصص لمواضيع محدَّدة. 

فعالية حافظة األموال المتمِّمة وفي  وتساهم القدرة على قياس النتائج واإلبالغ عنها بدور محوري في -21
وتشكِّل جزءًا جوهريًا من مساءلة الصندوق أمام شركائه المانحين. ويتم  ،االستجابة الحتياجات العمالء

اإلبالغ بانتظام عن التقدم المحرز في كل ترتيب من الترتيبات من خالل مجموعة من التقارير الخاصة 
دة التي تركز على النتائج.وكذلك، في بضع حاالت، مجموعة من ا  لتقارير الموحَّ

 استنتاجات -خامسًا 

ينظر الصندوق بعين التقدير إلى األموال المتمِّمة باعتبارها وسائل مالية مرنة توجه الموارد إلى حلول مبتكرة  -22
ال يمكن في األحوال األخرى أن تدعمها الحكومات المستفيدة من خالل االقتراض من  ،وربما تحويلية

 صندوق.ال

 وتتيح تعبئة األموال المتمِّمة فرصة لتعزيز الشراكات االستراتيجية بين الصندوق والجهات المانحة المعنية. -23

قيمة التزاماته المعبأة من خالل تلك  4172حتى عام  4174وضاعف الصندوق خالل الفترة من عام  -24
 األموال.

التوزيع اإلقليمي للحافظة الجارية لعام 3112

المقر الرئيسي

%1.6

أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

%21.1

الجماعة االستشارية 

للبحوث الزراعية 

الدولية - العالمية

%21.1

عالمية

%72.1

أمريكا الالتينية 

والكاريبي

%7.1

آسيا والمحيط الهادي

%4.5
شمال أفريقيا والشرق 

األدنى %5.2
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فع تكاليف معاملتها. وبإنشاء مرفق المساعدة التقنية، وتتميَّز حافظة األموال المتمِّمة الحالية بتفتتها وترت -25
بذل الصندوق جهودًا متضافرة يوبرنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا، وبرنامج إدارة مخاطر الزراعة، 

 للنهوض بكفاءته اإلدارية عن طريق إنشاء صناديق متعددة المانحين.  4177منذ عام 

فإن الصندوق مستعد إلدارة االتفاقيات الوحيدة المانح  ،نجاح كبير ونظرًا لما حققته هذه التجارب من -26
والمتعددة المانحين من خالل إطار مواضيعي شامل. ويحقق هذا النموذج فوائد ذات شقين، فهي تنهض 

رؤية الصندوق وجدول أعماله االستراتيجي، بينما تكفل قدرة الشركاء في التنمية على توفير الدعم المالي ب
 ه في المجاالت المواضيعية التي تتآزر فيها أولويات الصندوق مع األهداف اإلنمائية للمانحين.الموجَّ 
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Historical trends in supplementary funds contributions to
IFAD (2001-2013)

The majority of IFAD’s supplementary funds come from the share of bilateral ODA
earmarked to specific purposes (i.e. multi-bilateral ODA). Volatility of the bilateral
ODA is reflected in the unpredictability of supplementary funds as opposed to IFAD’s
regular resources. Supplementary fund resources vary in size and scope depending on
a single donor.

Chart 1 illustrates that IFAD’s Member States’ cumulative contributions to non-core
resources (green bar and trend-line) have been quite steady over the last 10 years,
despite a decline in 2006 followed by a peak in 2007 and another drop in 2011. In
particular, during replenishment negotiation years 2002, 2005, 2008 Member State
contributions to supplementary funds have not decreased, confirming their importance
to IFAD’s regular resources. A two-fold increase of IFAD’s overall SF resource from
2008 to 2009 (red bar) reflects the €56.5million provided by the EC in response to the
food crisis under the EC Food Facility to strengthen the programmes supported by
IFAD in select Africa countries.

Chart 1: Historical trends in supplementary funds contributions to IFAD
(2001-2013)

Until 2006 supplementary contributions were almost entirely provided by Member
States. Chart 2 shows that as of 2001, Italy (US$45million overall contribution from
2001), the Netherlands (US$23million overall contribution from 2001), and the UK
(US$24 million overall contribution from 2001) have been the major Member State
contributors to IFAD’s supplementary funds. In 2008, Spain commenced providing SF
and within three years, its contributions totalled US$18 million in grant non-core
resources.
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Following the adherence of IFAD to the EC Framework Administration Financial
Agreement (FAFA) in 2004, the EC started its contributions to IFAD’s non-core
resources through a EUR4 million contribution to establish the Financial Facility for
Remittances in 2005. Between 2007 and 2008 Agriculture gained momentum in ODA
allocations and IFAD became a key partner for the EU. To date, EC contribution to
IFAD have reached approximately Euro 386 million. These include three main strings
of collaboration:

1. EU annual contributions to the CGIAR centres in support of agriculture research
(EUR 218 million to the CGIAR under six main annual Agreements started in
2007);

2. EU grant cofinancing to IFAD-loan supported programme in Mozambique, Yemen,
Eritrea, Burundi, ECOWAS, Kenya, Madagascar and the Philippines (about EUR
108 million) under the EC food facility and the MDG1 ; and

3. EU support to cross-thematic areas including the financial facility for remittances
(EUR 8 million under two agreements), Support to Farmers’ Organizations in
Africa (EUR 32 million under three agreements), and the Technical Assistance
Facility to the African Agriculture Fund (EUR 10 million) and the PARM - Platform
for Agriculture Risk Management (EUR 3 million).

Over the period 2001-2013, some Member States also contributed a cumulative total
of US$25 million in supplementary funds to offer outstanding, highly qualified,
experienced and motivated young talents (professionals and students) from their
countries exposure to IFAD’s unique UN/IFI environment under the Associate
Programme Officer Programme (APO). APOs work at IFAD, typically for a 2-year
period at the P2 level with the same benefits and entitlements as regular IFAD staff
members. The funding provided by the governments for this programme amounts to
US$170,000/US$205,000 per participant, per year9. Over the last few years, IFAD has
benefited from an average number of 15 to 20 APOs per year. During 2001-2013 IFAD
has recruited 97 APOs.

9 This figure varies according to the dependency allowances and country of assignment.
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Table 3: Member States Contribution to IFAD's APO Programme (amount in US$)
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Supplementary fund agreements under implementation at 31 December 2013
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