
  الثامنة والتسعون الدورة - المجلس التنفيذي 
  2009 كانون األول/ديسمبر 17-15، روما

 

 لالستعراض

  

  

 
 

  

 
 
  

 
 
 

لسياسات رد إدارة الصندوق على التقييم المشترك 

فريقي والصندوق وعمليات مصرف التنمية األ

الدولي للتنمية الزراعية في الزراعة والتنمية 

  الريفية في أفريقيا

  

 
 

Document: EB 2009/98/R.8/Add.1 
Agenda: 5(c) 
Date: 11 December 2009 
Distribution: Public 
Original: English 

A 



  EB 2009/98/R.8/Add.1 

 

  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  .لالستعراض هذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

 ة المدراءوبغية االستفادة على النحو األمثل من الوقت المتاح لدورات المجلس التنفيذي، يرجى من الساد

  :قبل انعقاد الدورة إلى بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية التنفيذيين

Shyam Khadka 
  كبير مدراء الحافظة

  2388 5459 06 39+: هاتفرقم ال

  org.ifad@khadka.s: لكترونياإلبريد ال

  :دورة فيرجى توجيهها إلىأما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه ال

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
 



  EB 2009/98/R.8/Add.1 

i 

  المحتويات

 

 1  الخلفية والمقدمة–أوال 

 2  الرد المشترك إلدارتي المصرف والصندوق–ثانيا 

 2  السياق والسياسات والمؤسسات–ألف 

 5  أداء المشروعات والبرامج–باء 

 7  األداء المؤسسي–جيم 

 9  أداء المقترضين–دال 

 10  الشراكة االستراتيجية–هاء 

 11  النتيجة والطريق قدما–واو 

 11  استجابة إدارة المصرف–ثالثا 

 12  استجابة إدارة الصندوق–رابعا 

 

  

 الملحق

  14  خطة العمل   –الملحق األول 

  16  2010أهداف المخرجات الرئيسية لعام    –الملحق الثاني 

  

  



 



  EB 2009/98/R.8/Add.1 

1 

لسياسات وعمليات مصرف التنمية رد إدارة الصندوق على التقييم المشترك 

لدولي للتنمية الزراعية في الزراعة والتنمية الريفية في فريقي والصندوق ااأل

  أفريقيا

   الخلفية والمقدمة–أوال 

والمشار إليها باإلدارة (ترحب إدارة مصرف التنمية األفريقي وإدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -1

الريفية المنفذة  لتنميةاالزراعة وبهذا التقرير عن التقييم المشترك لسياسات وعمليات ) من اآلن وصاعدا

تقرير مدى أهمية هذه السياسات والعمليات ) 1: (وقد سعى التقييم لتحقيق أربعة أهداف هي. في أفريقيا

تقييم الشراكات ) 3(تقدير أداء وأثر هذه السياسات والعمليات؛ ) 2(في ضوء القضايا الجارية والناشئة؛ 

ريقي وبينهما وبين أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين االستراتيجية بين الصندوق ومصرف التنمية األف

  .وضع التوصيات الضرورية لتعزيز الفعالية اإلنمائية للمؤسستين) 4(بهذا القطاع؛ 

وقد أجري هذا التقييم بناء على طلب من المجلسين التنفيذيين لمصرف التنمية األفريقي والصندوق على  -2

ويستند التقرير النهائي إلى التحليل الرئيسي والنقاط األساسية . اأن يجريه مكتبا التقييم المستقالن لديهم

الواردة في التقرير المرحلي، والتقرير التجميعي القطري بما في ذلك المسح االستقصائي للتصورات 

:  أوراق عمل عنتقرير المرحلي نفسه بأربعوقد استنار ال. واستعراض جودة المشروعات عند اإلدراج

تقييم فوقي للعمليات السابقة التي ) 2(ية تؤثر في الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا؛ مسائل سياق) 1(

مراجعة للشراكات بين مصرف التنمية األفريقي والصندوق وأيضا مع ) 3(مولتها المؤسستان في أفريقيا؛ 

  .ئجتحليل للعمليات المرتبطة بأعمال المنظمتين وأثرها على النتا) 4(جهات فاعلة أخرى؛ 

وتود إدارة الصندوق أن تثني على دائرة تقييم العمليات في مصرف التنمية األفريقي ومكتب التقييم في  -3

الصندوق على قيامهما بهذا التقييم المشترك وعلى الطريقة المتسقة التي أجري بها، وعلى تقاسم 

ويعد هذا التقييم . ارة المنظمتين المنبثقة عن هذا التقييم مع إدوالنتائجالمعلومات الخاصة بالتقدم المحرز 

  . سواء بالنسبة للقارة األفريقية أو للعالم بأسرهباطرادذو أهمية خاصة في سياق البيئة المتغيرة 

وقد أحاطت إدارة الصندوق علما بالمالمح البارزة في التقرير والتي ال تؤكد فقط على كون مصرف  -4

التنمية الريفية في أفريقيا ولكنها تؤكد عليهما زراعة والالتنمية األفريقي والصندوق جهتين مهمتين في 

ومن الجدير بالمالحظة أيضا أنه وحتى وقت . أيضا كشريكين محترمين وموثوقين في معظم بلدان اإلقليم

 بالمائة من إجمالي المعونة اإلنمائية الرسمية متعددة الجهات المانحة 50قريب أسهمت المنظمتان بحوالي 

وبالتالي فإن المؤسستين هما في موقع جيد للغاية للعمل مع المنظمات اإلنمائية .  أفريقيالهذا القطاع في

. اإلقليمية والحكومات الوطنية للتطرق للفجوات السياساتية واالستثمارية وفجوات القدرات المتوفرة حاليا

  .وال بد من استغالل مثل هذا الموقع كي يتم الترويج لهذا القطاع
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 الضوء على النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم المشترك، كما أنه يعرض الصندوقة ويسلط رد إدار -5

وبقيامها بهذا العمل فإن إدارة . تعليقات إدارة الصندوق على هذه النتائج وخطة العمل للمضي قدما

  . إلى كل من الجهود الجارية وتلك المخطط لها في المستقبلاالنتباهالصندوق تلفت 

نتائج والتوصيات الواردة في تقرير الموم توافق إدارة الصندوق وإلى حد بعيد جدا على وعلى وجه الع -6

التقييم مع إدراكها بأن هذه التوصيات عمومية بطبيعتها وقد ال يمكن تطبيقها على بعض البلدان أو في 

ل الكامل أو  بالتحلين جميع العوامل ذات الصلة لم تحظوحيثما تعتقد إدارة الصندوق بأ. بعض السياقات

 على الصندوقكذلك تؤكد إدارة . أن ما ورد من عبارات تفتقر إلى الدقة المالئمة فقد تمت اإلشارة إليها

 اإلجراءات الضرورية للتطرق للقضايا المحددة في هذا التقرير والتوصيات التي جميعالتزامها باتخاذ 

 :قة وهمالحقان مرفقان بهذه الوثيولهذه الغاية هنالك م. وافق عليها

  بشأنها؛ الصندوقالئحة بالتوصيات المتخذة واإلجراءات التي تقترحها إدارة   )أ (
  . لتقييم أداء الشراكات2010النتائج والمؤشرات واألهداف الرئيسية لعام   )ب (

 في العاصمة 2009تشرين الثاني / نوفمبر20باإلضافة إلى ذلك، وفي اجتماع الشراكة الذي عقد بتاريخ  -7

التقدم المحرز فيما يتعلق باإلجراءات والنتائج التي أن يتم استعراض تم االتفاق على  ، تونس،التونسية

 عالوة على ذلك، فسيتم إعداد خطة 1.متابعة اإلجراءات وفقا لذلكو 2010اقترحتها إدارة الصندوق لعام 

متابعتها  وما يليه من أعوام بصورة سنوية وسيتم رصد هذه الخطة و2011عمل لألنشطة المشتركة لعام 

كذلك فقد تم االتفاق خالل اجتماع الشراكة على تعيين جهات مرجعية لألنشطة المختلفة . بصورة منتظمة

  .في المؤسستين بهدف تعزيز التنسيق على المستوى التشغيلي وتيسير جميع جهود التعاون

الجزء األول  ويعرض. يمكن تقسيم هذا الرد إلى ثالثة أجزاء رئيسية تتماشى مع هيكلية التوصيات -8

 االستجابة المشتركة الواردة من إدارتي المؤسستين فيما يتعلق بالمجاالت ذات االهتمام )اثانيالقسم (

المشترك لكلتيهما كما أنه يغطي السياسات والمؤسسات، وأداء المقرضين، وأداء المقترضين، وإرساء 

الجزء الثاني  أما .إدارتي المؤسستينبمصادقة مشتركة من الجزء يحظى الرد الوارد في هذا . الشراكات

القسم (الجزء الثالث  فيورد رد مصرف التنمية األفريقي بصورة منفصلة في حين يوفر )اثالثالقسم (

  . الرد الوارد من الصندوق)ارابع

   الرد المشترك إلدارتي المصرف والصندوق–ثانيا 

   السياق والسياسات والمؤسسات–ألف 

ئل بأن التشاؤم الذي اتصفت به ى االستنتاج الذي خرج به التقييم المشترك والقاتوافق إدارة الصندوق عل -9

التنمية الريفية في أفريقيا لم يعد مبررا إذ أن أفريقيا اآلن هي قارة في الزراعة والتقديمات السابقة آلفاق 

زراعية المكبلة وعلى الرغم من األثر السلبي لألزمة االقتصادية العالمية وممارسات التجارة ال. حركة

                                                      
 حضر اجتماع الشراآة آل من إدارة مصرف التنمية األفريقي والصندوق ومكتب التقييم في الصندوق ودائرة تقييم العمليات في 1

، أما وفد الصندوق فقد ترأسه السيد  Donald Kaburekaوقد ترأس وفد المصرف رئيس المصرف السيد . مصرف التنمية األفريقي
Kevin Cleaverمساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج .  
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فإن اآلفاق على المدى المتوسط والتنمية باألعباء والتي تطبقها بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 .بالنسبة لهذا القطاع تبدو جيدةوالطويل 

 وقد خرج التقييم بنتيجة مفادها أن الزراعة والتنمية الريفية ستظالن العناصر الجوهرية في أغلب -10

 في االنخراط في هذا القطاع ولكن مع تركيز وأن كلتا المؤسستين يجب أن تستمر ،ريقيةات األفاالقتصاد

كما الحظ أيضا أن . اختياري واضح يتماشى مع الميزة النسبية واألهداف االستراتيجية لكلتا المؤسستين

على البنى المصرف قد حدد بالفعل بعض مجاالت األولوية لتركيزه المستقبلي على الري وإدارة المياه و

 . وقد وافقت إدارة الصندوق على هذه النتيجة. األساسية الريفية والحد من خسائر ما بعد الحصاد

وبالنسبة للدول الهشة فسيستمر المصرف بتوفير المزيد من الدعم للزراعة والتنمية الريفية مع إيالء  -11

تراتيجيته لتعزيز االنخراط في اهتمام خاص الختيار صيغ المعونة وتسلسلها الزمني كما هو وارد في اس

التمويل التكميلي لدعم التسيير وبناء القدرات، ) 1: (الدول الهشة والذي يبني على ثالثة أعمدة رئيسية

الدعم المستهدف لبناء القدرات ) 3(تسوية المتأخرات؛ ) 2(وإعادة إعمار وتشييد البنى األساسية الرئيسية؛ 

 .وإلدارة المعرفة

واإلنعاش منها، والتي تلزمه باتباع األزمات ندوق في الدول الهشة سياسته بشأن تفادي تقود عمليات الص -12

وقد تم رفد هذه السياسة بااللتزام .  األزماتهادف إلى إزالة المسببات عميقة الجذور لهذهاستباقي نهج 

عاليته لتحسين ف) 2012-2010(الذي أخذه الصندوق على نفسه خالل فترة التجديد الثامن للموارد 

اإلنمائية في الدول الهشة من خالل القيام أيضا بتبني نهج مرن في تصميم برامجه ومشروعاته، مع 

ويستخدم الصندوق . التركيز بشكل قوي على بناء قدرات المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية

مالءمة لهذا القطاع، مشروعاته أيضا كمنابر لالختبار والتعلم الخاص بأكثر السياسات واالستراتيجيات 

ويتقاسم المعارف ذات الصلة مع حكومات الدول األعضاء فيه بحيث تستطيع هذه الحكومات أن توسع 

 .القطاعيةستخدامها في صياغة السياسات المحلية واالستراتيجيات النطاق هذه المعارف 

ين السياسات والنهوض وتتفق إدارة الصندوق مع االستنتاج الذي خلص إليه التقييم والقائل بأن تحس -13

والمؤسستان .  يتطلب إحساسا قويا بالملكية القطرية وإرادة سياسيةذبالقدرات المحلية على التخطيط والتنفي

برنامج من األطراف الموقعة على إعالن باريس بشأن فعالية المعونة الذي تأكد مجددا وتعزز بموجب 

مبدأ وجوب قيام البلدان األعضاء من هذا اإلقليم وبناء عليه، فإن إدارة الصندوق تلتزم ب. عمل أكرا

بممارسة قيادة السياسات والخطط اإلنمائية التي فيها وإلزام نفسها بتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم 

 .مثل هذه الجهود

فريقيا وعلى محاوره السياساتية الشاملة أللتنمية الزراعية ا على دعمها لبرنامج الصندوقوتؤكد إدارة  -14

ربعة والترويج لعملياته التي تقودها األقطار المعنية، وسوف تستمر إدارة الصندوق في العمل بشراكة األ

ما كان ذلك ممكنا مع األولويات اءمة سياسات كل من المؤسستين حيثمع هذا البرنامج ومو

ية الزراعية لتنماوتتفق إدارة الصندوق مع وجهة النظر القائلة بأن برنامج . واالستراتيجيات الوطنية

، قادر بالتأكيد على لعب دور فعال في مجال حوار ه المؤسسي الحاليفريقيا بحكم هيكلالشاملة أل

فريقيا الشاملة أللتنمية الزراعية اإال أنه من الهام بمكان ضمان أن برنامج . السياسات واستقطاب التأييد

 تجهيز المشروعات والبرامج على وعند قيامه بوظيفته يجب أال يبالغ في االنخراط بشكل كامل في
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 كذلك تعتقد إدارة الصندوق بأن تحقيق األهداف 2.المستوى القطري بعد مرحلة اإلعداد لالتفاقيات

 .الموضوعة بموجب إعالن مابوتو أمر حاسم إلدخال التحسينات على القطاع الزراعي والريفي

وبخاصة . فيما يتعلق بانخراط القطاع الخاصوجد التقييم بأنه وفي بلدان عديدة كان يمكن تحقيق المزيد  -15

 وكما نص عليه .كان يتوجب على الحكومات أن تلعب دورا رئيسيا في إيجاد البيئة التمكينية لهذا الغرض

 بشأن عملياتها مع القطاع الخاص فقد تم وضع رؤية لتطوير 2007استراتيجية المصرف لعام تحديث 

لتحقيق األثر اإلنمائي الذي يربط بين المبادرات الفردية، القطاع الخاص على أساس إطار مفاهيمي 

وحيث . واالستثمارات والنمو االقتصادي مع الغاية القصوى للمصرف والمتمثل للتخفيف من وطأة الفقر

يتم االعتراف بكونه محركا رئيسيا للنمو فإن تطوير القطاع الخاص هو أولوية على المستوى المؤسسي 

ذرة في تطور عمليات المصرف االستثمارية الجوهرية وهي أولوية تتقاسم مسؤوليتها كما أنها أولوية متج

 .جميع دوائر المصرف

االنخراط في حوار سياساتي وإرساء عالقات الشراكة تنمية القطاع الخاص لتتطلب استراتيجية الصندوق  -16

لخاص المحلي ودعم مع الحكومات للترويج لبيئة مؤسسية وسياساتية تمكينية بغرض تطوير القطاع ا

تطوير القطاع الخاص المحلي في المجاالت الريفية من خالل عمليات الصندوق االستثمارية، وإرساء 

وقد تم التأكيد . الشراكات مع القطاع الخاص الستقطاب المزيد من االستثمارات والمعارف اإلضافية

وق وتعهد الصندوق بتحري الحاجة إلى مجددا على هذه االلتزامات في فترة التجديد الثامن لموارد الصند

 . إضافي يتم من خالله الترويج الستثمارات القطاع الخاصقمرف

 ونظرا لمهمته وقدراته والموارد .وقد تمت دعوة المؤسستين إلى االنخراط بشكل نشط في عمل تحليلي -17

سيطلب الصندوق وبناء عليه . المتاحة له فإن انخراط الصندوق في هذا العمل التحليلي كان محدودا

ويقوم المصرف بتعزيز قدراته في مجال إدارة المعرفة وتترأس . موارد إضافية للقيام بمثل هذا العمل

 .هذه العملية الدائرة االقتصادية الرئيسية فيه

 تعتقد إدارة الصندوق بأن إشراك المؤسسات التي تتمتع بموقع ،وبما يتماشى مع مفهوم تقاسم العمل -18

سياسات الزراعية، ومنها على وجه الخصوص المعهد الدولي لبحوث السياسات أفضل في مجال ال

وفي الواقع فقد شرع الصندوق فعال باتباع مثل هذا النهج من خالل توفير .  سيكون أكثر مالءمة،الغذائية

 سيسعى ،وفي مجال إدارة الموارد الوطنية.  الغذائيةمنحة كبيرة للمعهد الدولي لبحوث السياسات

ف إلى تعميق العالقات مع الوكاالت الرائدة مثل االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمؤسسة المصر

األفريقية للحياة البرية والمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة بهدف توفير لمحات ثاقبة قيمة في 

 .التهديدات المتغيرة التي تواجهها البلدان األعضاء في اإلقليم

جات التقييم على أنه وحيث كان ذلك مالئما يتوجب على المصرف اللجوء إلى استخدام أكبر وتشير استنتا -19

تنمية الريفية زراعة واللإلقراض المستند إلى السياسات في محاولة للتأثير على األولويات السياسية لل

نه سيرسي أنه وحيث توجد في البلدان البيئة الحقوقية المواتية فإتضمن إدارة المصرف وس. ودعمها

                                                      
 المعني باتفاقيات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا اتفاقيات رفيعة المستوى بين الحكومات والممثلين اإلقليميين والشرآاء 2

وتفصل هذه ).  ضمن إقليم معين إذا آانت اتفاقيات إقليميةأو(اإلنمائيين والمقصود بها الترآيز على تنفيذ البرنامج الشامل ضمن بلد معين 
  .االتفاقيات البرامج والمشروعات التي تتطرق لألولويات القطرية التي يمكن للشرآاء اإلنمائيين المختلفين أن يلتزموا بتوفير الموارد لها
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. التنمية الريفيةالزراعة و في قطاع يات اإلقراض المستندة إلى السياساتشراكات مع غيره لدعم عمل

ويعمل المصرف بالفعل مع البلدان األعضاء في اإلقليم لبناء القدرة القانونية ولتحسين النظم القطرية، 

وفيما يتعلق بعمليات .  التسييرفعلى سبيل المثال ومن خالل توفير الدعم المؤسسي للمشروعات جيدة

الدعم الشامل للميزانية فتقوم دائرة الزراعة والصناعات الزراعية بالعمل بشكل وثيق مع دائرة التسيير 

بعاد المتعلقة بالزراعة في تصميم المشروعات كلما كان ذلك األواإلصالح المالي واالقتصادي إلدراج 

سياساتي وإقراضه القطاعي الشامل للزراعة ينخرط وبشكل مشابه وباستخدام إطاره ال. ضروريا

ة وفي مواءمة نظمه وإجراءاته الصندوق بشكل كامل في النهج القطاعية وفي التعلم من الخبرات المكتسب

 .ما كان ذلك مالئماحيث

 وقد الحظ التقييم بأن نظام التجارة الدولية السائد يؤدي إلى قطاعات من الزراعة في أفريقيا، وهو يوصي -20

بوجوب أن تقوم المؤسستان على المستوى السياسي العالمي بتطوير المعارف والقدرات لالنخراط في 

 المقترضة المنتجين من أفريقيا وتدعم الدولاستقطاب التأييد الدولي بشأن قضايا التجارة التي تؤثر على 

حب إدارة الصندوق بهذه وتر. في تعزيز قدرتها على التفاوض بشأن قضايا التجارة في المحافل الدولية

 فتتصور المؤسستان أن هذا المجال مجال يمكن تحقيق الفوائد فيه من .التوصية وبروح تقاسم العمل

فريقيا ومع الهيئات الشاملة أللتنمية الزراعية ابرنامج /خالل العمل بشكل وثيق مع االتحاد األفريقي

لعب الدور القيادي لتبني مواقف مشتركة عن مع استمرار االتحاد األفريقي ب(االقتصادية اإلقليمية 

تنمية أفريقيا ودائرة التكامل اإلقليمي من أجل وستبذل الشراكة الجديدة ) التفاوض في المحافل الدولية

التجارة في المصرف وشعبة السياسات ودائرة إدارة البرامج في الصندوق جميع الجهود لتوفير مدخل و

المحلية  وعلى المستوى الوطني ستستمر المؤسستان في دعم األسواق وفي هذه األثناء. في هذا المجال

 . في السياق الوطني وفي توفير البنى األساسية الريفية وغيرها من أشكال دعم تنمية األسواقةواإلقليمي

وتؤكد إدارة المصرف لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بأن المصرف سيستمر في انخراطه المباشر في  -21

تنمية الريفية ولكنه سيطور استراتيجية أكثر انتقائية وترتبط بشكل أكثر وثوقا بأولويات الالزراعة و

 .المصرف متوسطة المدى مع مالءمتها للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

 سيبقى الصندوق ملتزما على األقل باإلبقاء على حصة الموارد اإلجمالية المكرسة ،وبصورة مشابهة -22

ا ضمن سياق الزيادة الكبيرة في الموارد المتاحة للصندوق، مما يعني ضمنا تخصيص حجم مطلق ألفريقي

 .أكبر من الموارد المتوفرة ألفريقيا

  أداء المشروعات والبرامج–باء 

أن التغييرات جارية في "تعترف إدارة الصندوق باالستنتاجات التي خلص إليها التقرير والتي تؤكد  -23

ويتم تعديل . عة من المبادرات الجارية والهادفة إلى تحسين األداء والفعالية اإلنمائيةالمؤسستين مع مجمو

كذلك فتتم مواءمة . عمليات التصميم بما يتماشى مع التوجهات السياساتية الحديثة ونماذج عمليات األعمال

 على وجود االستراتيجيات القطرية بصورة أفضل مع األولويات السياساتية القطرية وهنالك شواهد

تحسينات في تحليل السياق والدروس المستفادة من التجارب السابقة، والتركيز على نتائج الحد من الفقر، 

مصرف " تدرك إدارة الصندوق أن ،باإلضافة إلى ذلك." والتركيز على حوار السياسات وإدارة النتائج
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 حيث أن ،"ستراتيجية للتدخالتن لجهة تركيزه على الفقر واختياراته االاألفريقي قد تحسالتنمية 

 . وتعزيز الجودةمانن قد أدخلتا نظما جديدة لضيالمؤسست

 أداء المشروعات التي يدعمها مصرف التنمية األفريقي

 دائرة تقييم العمليات في المصرف انفذتهالتي ارتكز التقييم الفوقي على تقييمات المشروعات والبرامج  -24

. عمليات التي تم تقديرها خالل التسعينات من القرن الماضي وقد صممت ال.2007-2003بين عامي 

 بالمائة من المشروعات التي يمولها المصرف كانت مرضية إلى حد 70نتيجة مفادها أن بوخرج التقييم 

خرى األ األرقام المستخدمة للمقارنة بالنسبة للمعايير كانتو. فضل من ذلك فيما يتعلق باألهمية أما أو

 40 ، بالمائة؛ االستدامة55 ، بالمائة؛ األثر على الفقر50 ، بالمائة؛ الكفاءة60 ، الفعالية:ي كالتالللتقييم

 60ويؤكد هذا التقييم على التقارير القائلة بأن األداء اإلجمالي لمشروعات المصرف كانت بحدود . بالمائة

  بالمائة60تي تتراوح بحدود داء البنك الدولي والأل وهو ما يمكن مقارنته بالدرجات الممنوحة ،بالمائة

 .أيضا

 إذ أظهر استعراض مستقل ،السنوات األخيرة  فيةفقد كانت هناك تحسينات معتبرأعاله، وكما ذكر  -25

 زيادة في 2008 و2005دوق التنمية األفريقي لعامي للجودة عند اإلدراج لعمليات واستراتيجيات صن

 81 إلى 2005 بالمائة عام 76 أفضل من ذلك من نسبة العمليات التي حظيت بتقدير مرض إلى حد ما أو

كذلك ارتفعت نسبة العمليات التي تم تصنيفها على أنها مرضية بشكل كامل أو أفضل . 2008بالمائة عام 

وقد وفر إنشاء دائرة ضمان .  بالمائة53 بالمائة إلى 38 من ،من ذلك بشكل معتبر على مدى الفترة نفسها

ة العمليات، واإلشراف الذي وفرته اللجنة التابعة للمجلس التنفيذي لمصرف لجندور الجودة والنتائج، و

إال أن . التنمية األفريقي المعنية بالفعالية اإلنمائية تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الجودة عند اإلدراج

 من العمل األداء لجهة األبعاد المتقاطعة بقي ضعيفا ويتم توفير اإلجراءات المستهدفة الضرورية كجزء

 .الجاري لتعزيز وحدة التمايز بين الجنسين والمناخ والتنمية المستدامة في المصرف

 أداء المشروعات التي يدعمها الصندوق

لى حد ما أو إ بالمائة من المشروعات التي يمولها الصندوق على أنها مرضية 90صنف التقييم حوالي  -26

 بالمائة؛ 61 ،الفعالية: ما يليكخرى للتقييم األمعايير بة للبالنس األرقام المستخدمة للمقارنة كانتو. أفضل

وقد صنف التقييم األداء .  بالمائة40 ، بالمائة؛ االستدامة54 ، بالمائة؛ األثر على الفقر66 ،الكفاءة

 60 بالمائة مقارنة مع البنك الدولي حيث النسبة هي 72اإلجمالي لمشروعات الصندوق على أنه بحدود 

 : بد من تفسير هذه النتائج على ضوء العوامل التاليةال، وبالمائة

 من المشروعات المتضمنة في العينة هو منتصف عام 28كان وسطي تاريخ المصادقة على   )أ (

وكان وسطي تاريخ استكمال هذه . 1993 قد صممت حوالي عام ا مما يعني أنه1994

ه هو للمشروعات التي تعتبر من  وبالتالي فإن األداء المبلغ عن.2004المشروعات في أواخر عام 

 .الجيل السابق
 .الحافظة اإلجمالية لمشروعاته وبرامجهفي يعتبر أداء الصندوق في أفريقيا أقل مما هو عليه   )ب (
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هذه األداءات بإدخال إصالحات داخلية واسعة النطاق ومن المحتمل أن سجلت قام الصندوق منذ   )ج (

 .يكون األداء المستقبلي مختلفا بصورة كبيرة

فقد نص التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات . نالك تحسينات في األداء غدت واضحة بالفعله -27

مستقر توجه متصاعد " هنالك ، على أنه وبالرغم من بعض التفاوتات بين عام وآخر2008الصندوق لعام 

لرغم من صعوبة وعلى ا." 2002في النتائج بالنسبة لجميع معايير التقييم باستثناء القليل منها منذ عام 

 تشير التقييمات ،إيضاح النزعات المقسمة بالنسبة ألفريقيا بسبب صغر حجم عينة المشروعات المقيمة

 أو ما المصنفة كمرضية إلى حد المشروعات بالمائة من 100 إلى نسبة 2008الواردة في تقرير عام 

 بالمائة بالنسبة 73لى الفقر الريفي و بالمائة بالنسبة لألثر ع91أفضل من ذلك بالنسبة للصلة واالبتكار، 

كذلك . لالستدامة مما يعني ضمنا أن أداء المشروعات التي يساندها الصندوق في أفريقيا يتحسن أيضا

 .تؤكد التقييمات اإلفرادية األخيرة هذه النزعة

  األداء المؤسسي–جيم 

 مصرف التنمية األفريقي

نسبة ) 1: (ل عينة من مؤشرات األداء الرئيسيةيمكن رؤية التحسينات في أداء المصرف من خال -28

عدد المشروعات ) 2(؛ 2008 إلى 1.4 إلى 2006 عام 1.1اإلشراف على المشروعات التي تحسنت من 

نسبة ) 3(؛ 2008 بالمائة عام 41 إلى 2006بالمائة عام  64التي تتعرض لمشاكل والتي انخفضت من 

 9.3من قبل المكاتب الميدانية والتي تبلغ حاليا بحدود المشروعات التي يتم اإلشراف عليها مباشرة 

وفيما يتعلق بالعمليات في الدول ) 4( بالمائة؛ 7 والبالغ 2009 مقارنة مع الهدف الموضوع لعام ،بالمائة

الهشة فقد تجاوزت األنشطة الموضوعة بموجب الهدف الرئيسي الثاني في استراتيجية المصرف لتعزيز 

 للعام بثالث مرات وبالنسبة لألنشطة  الهدف الموضوع– تسوية المتأخرات –الهشة االنخراط في الدول 

 . فإنها على مسارها الصحيح– المساعدة التقنية وبناء القدرات – وهما 3 و1الداعمة للهدفين الرئيسيين 

لزم من وتدعم اإلدارة الدعوة الموجهة لتعزيز الحضور القطري للمنظمة وتزويد مكاتبها القطرية بما ي -29

 22وحتى تاريخه فقد تم فتح .  ويسير المصرف باتجاه تحقيق هذا الهدف.الموارد والتفويض بالصالحيات

. وهي قيد التشغيل الكامل)  وخمسة مكاتب إقليميةا قطريا مكتب20 (ا مقترحا ميدانيا مكتب25من أصل 

 من أصل ا ميدانيا مكتب17وقد قام . 2009ح بحلول نهاية عام لميدانية الثالثة المتبقية فستفتوأما المكاتب ا

والمصرف .  التي هي قيد التشغيل باالستعانة بتعيين الخبراء الزراعيين المحليين22المكاتب الميدانية الـ 

 .بصدد عملية ندب موظفين دوليين إلى الميدان وبصورة مبدئية إلى مكاتبه اإلقليمية

 الصندوق

م التي تؤكد على وجود ضعف في التصميم مثل التحليالت غير توافق إدارة الصندوق على نتيجة التقيي -30

 حيث لم يتم أخذ هشاشة الدول ،المالئمة للمخاطر في المشروعات السابقة وبخاصة بالنسبة ألفريقيا

وضعف القدرات المؤسسية بعين االعتبار بما فيه الكفاية عند وضع االستراتيجيات القطرية وتصميمات 

إدارة الصندوق مع نتيجة التقييم التي تقول بأنه وخالل الفترة اإلشارية في تقدير فق تكذلك ت. المشروعات
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جهات لاألداء فقد كان الصندوق في موضع غير موات ألنه كان يفتقر إلى الحضور القطري وكان يعهد 

 .إلشراف على المشروعاتاخارجية 

ين أداءه وأداء المشروعات والبرامج  التالية لتحسالخطواتة الصندوق روفي السنوات األخيرة اتخذت إدا -31

 :التي يدعمها

ارتفعت حصة المشروعات الخاضعة لإلشراف المباشر للصندوق في السنوات الثالث األخيرة من   )أ (

 ونتيجة لقرار اتخذ مؤخرا في المجلس . بالمائة في الوقت الحالي90 إلى أكثر من 5أقل من 

 من الصندوق التي ال تخضع إلشراف الجهات التنفيذي فقد تم إخضاع جميع المشروعات الممولة

 .التي ليست في السنوات األخيرة من التنفيذ لإلشراف المباشر للصندوقوالمشاركة في التمويل 
 ويتوقع لهذا 2008 عام ا مكتب17 إلى 2003ازداد عدد المكاتب القطرية للصندوق من مكتبين عام   )ب (

 .2009 بنهاية عام ا مكتب27العدد أن يزداد إلى 
 وهي تطلب من 2008روعات في بداية عام شتم نشر مبادئ توجيهية جديدة لتصميم الم  )ج (

أكثر وضوحا في أبسط ووبعبارة أخرى أن تكون ". جاهزية للتنفيذ"المشروعات أن تكون أكثر 

سالسل القيمة ذات وفي السنوات األخيرة هنالك ارتفاع معتبر في حصة المشروعات . تركيزها

 . معمقا للقطاع وللقطاعات الفرعيةتطلب تحليالالتي ت
 .الجودة إلى حد كبير من تقييم المخاطر واستدامة المشروعات والبرامجتعزيز حسن نظام   )د (

 وإلى حد ،وبصورة موجزة فقد تغير النموذج التشغيلي في الصندوق بشكل واضح في السنوات األخيرة -32

 بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز إدارة ييمالتقكبير فقد عالجت هذه التغييرات التوصيات التي خرج بها 

المعارف وهو مجال استفاد فائدة واضحة من اإلشراف المباشر للصندوق على المشروعات والبرامج 

 وبخاصة فيما ،ومع ذلك، ستقوم إدارة الصندوق بتوسيع عملية اإلصالح إلى حد أبعد. وحضوره القطري

ك من بين جملة أمور أخرى من خالل مواءمة األفراد مع  وذل،يتعلق بإصالح إدارة الموارد البشرية

ة العمل المتمتعة بمهارات ومعارف معززة ومتنوعة كجزء من التزام واألولويات المؤسسية وتنويع ق

 .  التي خرج بها هذا التقييم لالستنتاجاتالتجديد الثامن، استجابة

بالموارد الميدانية سستين وتزويد مكاتبهما ؤلدعوة لتعزيز الحضور القطري للموتدعم إدارتا المؤسستين ا -33

 وعلى أية حال فإن المقترح القائل بأن يقوم المصرف والصندوق .الضرورية والتفويض بالسلطات

بتجربة تجميع مواردهما والتشارك في استضافة المكاتب القطرية قد يكون متعارضا مع جدول أعمال 

 .ه وكاالت األمم المتحدة على المستوى القطرياألمم المتحدة الواحدة الذي تسعى إلى تنفيذ

ما زال يشكو من الضعف هاما وأشار التقييم أيضا إلى مسألة المساواة بين الجنسين معتبرا إياها مجاال  -34

 فقد دعا المؤسستين إلى المبادرة بالجهود الرامية إلى العمل بشكل ،وبهذا الصدد. في أداء المقترضين

من المعنيين من أصحاب المصلحة في بلدان مختارة إلجراء تحليالت وثيق مع الحكومات وغيرها 

، الزراعة والتنمية الريفيةتشخيصية مشتركة ألسباب وخصائص ونتائج انعدام المساواة بين الجنسين في 

وتعتبر إدارة الصندوق أنه .  في تطوير السياسات واإلجراءات العملية للتطرق للقضايا المحددةوللمساعدة

وعلى الرغم من أن الصندوق والمصرف قد عمال بصورة مسهبة في هذا المجال على مدى األعوام 

 .السابقة إال أنه ما زال هنالك مجال للمزيد من التحسينات
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 مجموعة العمل المعنية بالتمايز بين الجنسين التابعة لمصرف وعلى ضوء التوصيات التي خرجت بها -35

 والتي تدعو إلى تعزيز تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في 2008أيلول /التنمية األفريقي في سبتمبر

 فقد ضافرت دائرة الزراعة والصناعة ،عمليات المصرف ودعم البلدان في تعزيز قدراتها المؤسسية

مايز بين الجنسين والمناخ والتنمية المستدامة في المصرف من جهودهما لضمان الزراعية ووحدة الت

وبما يتماشى مع خطة عمل المصرف المحدثة بشأن التمايز . التطرق لمسألة انعدام المساواة بين الجنسين

تأخذ بعين الحسبان االستراتيجية متوسطة المدى للفترة التي  ،2011-2009بين الجنسين للفترة بين 

التنمية والزراعة و فستقوم الدائرتان بإجراء عمل تحليلي لقضايا التمايز بين الجنسين ،2008-2012

أنشطة االستثمارات التي تروج ) 1: ( التاليةةفريقيا وتوفير الدعم في مجاالت التدخالت الثالثألالريفية 

) 2(ية الرئيسية في المصرف؛ للتمكين االقتصادي للنساء في المجاالت التي تتمتع باألولوية االستراتيج

) 3(بناء القدرات المؤسسية وبناء القدرات في كل من المصرف وفي البلدان األعضاء فيه في اإلقليم؛ 

إجراء إصالح للسياسات والتسيير في البلدان األعضاء القطرية لتحسين تعميم قضايا التمايز بين الجنسين 

ندوق رصده للتقدم المحرز في هذا المجال من خالل تجهيز وسيكثف الص. في العمليات اإلنمائية الوطنية

 .التنمية الريفيةالزراعة وواستخدام اإلحصائيات الخاصة بالتمايز بين الجنسين في 

 قام الصندوق بتعميم قضايا ،وبعد التنفيذ الناجح لخطة العمل الخاصة بالتمايز بين الجنسين في الصندوق -36

 فقد ،وعلى وجه العموم. ما أصدر مبادئ توجيهية إدارية لهذه الغايةالتمايز بين الجنسين في برامجه ك

أظهر التقدير الذاتي الذي أجراه الصندوق بأن األداء بالنسبة للتمايز بين الجنسين قد تحسن في 

التمايز بين الجنسين أولوية تعميم إال أن إدارة الصندوق ما زالت ملتزمة بإيالء . المشروعات المستكملة

الذي يجريه التقييم  وهي في انتظار النتائج التي سيخرج بها ه برامج الصندوق ومشروعاتقصوى في

حتى تتم دعوة المجلس التنفيذي متاحة وما أن تغدو نتائج هذا التقييم . حاليا مكتب التقييم في الصندوق

 .سياسة مؤسسية بشأن قضايا التمايز بين الجنسينللنظر في الحاجة إلى تطوير 

 اء المقترضين أد–دال 

حدد التقييم بعض النواقص في قدرة الحكومات على تنفيذ المشروعات والبرامج بفعالية وقدرتها على  -37

وتؤثر مثل هذه المشاكل على تنفيذ المشروعات . ضمان جعل الفوائد مستدامة بعد استكمال المشروعات

م والتي تقول بأن مسألة قدرات وتوافق اإلدارة مع النتيجة التي خرج بها التقيي. في جميع القطاعات

 .حكومات الدول األعضاء المقترضة هي عامل حاسم ولها أكبر تأثير على أداء المشروعات

وبالتالي فستقوم إدارة الصندوق بزيادة دعمها للحكومات إلجراء تقديرات الحتياجاتها لبناء القدرات  -38

. الستمرار أيضا في الترويج لتقاسم المعرفة مع ا،التنمية الريفيةالزراعة وولتعزيز المؤسسات في قطاع 

وبما يتماشى مع استراتيجية مصرف التنمية األفريقي متوسطة المدى، ستعمل دائرة الزراعة والصناعة 

الزراعية في المصرف بصورة وثيقة مع دائرة التنمية البشرية لتجهيز توفير التدريب الزراعي في 

 .ريب الحرفي والتقنيالدراسات العليا ومن خالل مؤسسات التد

وبهذا الصدد، تؤكد إدارتا المؤسستين على الدعوة إلعادة إنشاء حساب أمانة المعونة التقنية في المصرف  -39

وذلك من بين جملة أمور أخرى لتمويل دراسات رفيعة الجودة معنية بهذا القطاع لدعم تطوير (



  EB 2009/98/R.8/Add.1 

10 

 وبصورة عامة لتعزيز قاعدة المعارف ،المشروعات والسياسات على مستوى البلدان األعضاء في اإلقليم

أن الصندوق حيث عمل المؤسستين مهما ل أن يكون ةاألمانومن شأن مثل هذا النوع من حساب . المتاحة

 .أيضا يفتقر لوجود مثل هذا المرفق

 اءعضة توفير الدعم المستهدف للبلدان األهمملتنمية األفريقي التابع للمصرف بعهد إلى معهد اكذلك سي -40

 لتعزيز قدرات المقترضين على تنفيذ العمليات االستثمارية في الوقت المحدد )مثل الدول الهشة(ليمية اإلق

 .لها

  الشراكة االستراتيجية–هاء 

يصف التقرير الشراكة في الماضي بين مصرف التنمية األفريقي والصندوق على أنها وسيلة الغتنام  -41

.  الميزات النسبية للمؤسستين وعلى اختصاصاتهما المثبتةنها شراكة استراتيجية قائمة علىمالفرص أكثر 

 وتعترف إدارة الصندوق بأن المحاوالت .وقد تم عكس الميزات النسبية في العديد من البرامج القطرية

أن وصفها على أنها مجرد إال السابقة في هذه الشراكة لم تكن بقدر النجاح الذي كان مرجوا منها أساسا 

 ال بد من بذل الجهود للتطرق للنواقص المحددة في هذا التقرير ،وعلى أية حال.  دقيقاانتهاز للفرص ليس

 . من خالل تطوير مجاالت مواضيعية للتعاون ومواثيق إقليمية للتعاون

ري وتدرك إدارة الصندوق الحاجة إلى االستمرار في الحوار مع شركاء آخرين على المستوى القط -42

ل التابعة لجهات مانحة للعمل في القطاع الزراعي في البلدان حيثما للعمل من خالل مجموعات العم(

مستندة سليمة ، ولدعم الحكومات وأصحاب الشأن اآلخرين على تطوير سياسات وبرامج وطنية )وجدت

وستستمر المؤسستان في التعاون بما يتماشى مع . التنمية الريفيةالزراعة وإلى تحقيق النتائج في مجال 

 وسوف تعمالن مع شركاء آخرين بطريقة أكثر استراتيجية مع األخذ بعين االعتبار تقسيم ،ممذكرة التفاه

 .العمل والميزة النسبية لكل مؤسسة منهما

 ةالشاملن بنشر بيان مشترك عن دعمهما لبرنامج التنمية الزراعية بأن تقوم المؤسستاالتقرير يوصي  -43

. صورة واضحة مع األهداف السياساتية لهذا البرنامجفريقيا وضمان مواءمة سياساتهما وعملياتهما بأل

 ).14الفقرة (وقد تم النص بوضوح على الموقف المشترك للمؤسستين من هذا الموضوع في هذا التقرير 

في الماضي صممت المؤسستان مشروعات معقدة متعددة المكونات تشمل أنشطة متعددة في محاوالتهما  -44

لمشروعات غدت صعبة وعصية على اإلدارة في حين تم توزيع الموارد إال أن مثل هذه ا. محاربة الفقرل

 مما يستدعي شراكات استراتيجية تسمح للوكاالت المختلفة بالتطرق ،على نطاق واسع بحيث لم تكن كافية

 .سق ومع تقسيم واضح للعمل بين الشركاءنلبرامج اإلنمائية بأسلوب ملمختلفة لنواحي 

ة أن المصرف والصندوق قد بدءا مؤخرا بالتطرق لهذه القضية من خالل ويالحظ التقرير بصورة صائب -45

إال أن اإلدارة تعتبر أنه من الحاسم بمكان لنجاح . تصميم وإعداد مشروعات أكثر بساطة وأوضح تركيزا

وبالتالي . مثل هذه المشروعات أن تعتقد الحكومات بمفهوم تقسيم العمل بين الشركاء اإلنمائيين وتأخذ به

 . يتم وضع هذه المسألة في مقدمة أولويات بعثات الحوار القطري المستقبليةسوف



  EB 2009/98/R.8/Add.1 

11 

لحاجة لقيام المؤسستين باإلبقاء على شراكتهما الثنائية الحالية با بالتوصية المتعلقة الصندوقوتقبل إدارة  -46

دة من  والتي تحدد جملة محد،2008وتوسيعها باالستناد إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان عام 

 وسوف يقوم . تدعمها خطة عمل واضحة وموارد كافية،األولويات اإلقليمية االستراتيجية الدقيقة

 .ةيلضمائم الضروراالمصرف والصندوق باستعراض مذكرة التفاهم الحالية وإعداد 

  النتيجة والطريق قدما–واو 

 ورد إدارة الصندوق عليه وما تنتظر إدارة الصندوق مناقشة مجلسه التنفيذي لتقرير التقييم المشترك -47

 .تستنير به في مضيها قدماتوجيه يليهما من 

  استجابة إدارة المصرف–ثالثا 

بما يتماشى مع االستراتيجية متوسطة األمد للمصرف تمت المصادقة على االستجابة ألزمة األغذية في  -48

لقطاع الزراعي لمصرف  والتي حددت المجاالت الرئيسية للتدخل في ا2008تموز /أفريقيا في يوليو

وسيستمر المصرف في التركيز على دعم البنى . التنمية األفريقي على المدى القصير والمتوسط والطويل

األساسية الريفية ذات الصلة بالزراعة وعلى تنمية المياه الزراعية والحد من خسائر ما بعد الحصاد وبناء 

 .القدرات والتخفيف من أثر تغير المناخ

 الذين ركزوا لوقت طويل على الحاجة إلى الترويج لنمو 3التقرير ما قاله االقتصاديون األفارقةوقد أورد  -49

باللغة اإلنجليزية وهي " I"زراعي واسع النطاق يستند إلى ما يسمى بالكلمات األربع البادئة بالحرف 

ولم . قدرات المؤسسية وبناء ال، والترويج لالبتكار، وردم فجوة البنى األساسية،تحسين مناخ االستثمار

 ،التنمية الريفية بالزراعة وتكرس الدول األفريقية بعد االهتمام الكافي بهذه المبادئ في أنشطتها الخاصة

ويوافق مصرف التنمية األفريقي . كما أن هذه المبادئ لم تكن القوى المحركة للتعاون في هذا القطاع

ه متوسطة المدى فقط وإنما ألنها تشكل أيضا طريقا ماشى مع استراتيجيتألنها تتال على هذه المبادئ 

وبناء عليه فقد بدأ المصرف بتوجيه . فريقياألالتنمية الريفية الزراعة وواقعية للمضي قدما في إنعاش 

 .تصاميم عملياته بهذا االتجاه وسوف يتقدم في هذه العملية خطوة أخرى في أنشطته اإلقراضية المستقبلية

وبتحري . التنمية الريفيةالزراعة و لكي تلعبه في إنعاش نمائية الرسمية دور هامإلكذلك فإن للمعونة ا -50

ومن الضروري ضمان .  ال بد أن تكون البيئة السياساتية فيه مواتية بصورة متزايدة،إمكانيات هذا القطاع

يضا على ردم ينطوي أذلك كما أن . وجود الحوافز الكافية والسلع العامة الكافية التي تقدمها الحكومات

  ويستدعي إرساء،الفجوات الكبيرة السياساتية والمؤسسية والقيادية التي توجد حاليا في معظم بلدان اإلقليم

 إذا ما كان الهدف هو التطرق لهذه ة والطوعية والعامة الخاصشراكات قوية وفعالة بين القطاعات

 .النواقص بصورة مستدامة

                                                      
3 Ndulu and Benno (2007). Challenges of African Growth: Opportunities, Constraints and Strategic Directions. 

Washington, D.C., World Bank.  
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مصلحة المعنيين بأن المصرف سيستمر في البقاء منخرطا وتؤكد إدارة المصرف لجميع أصحاب ال -51

بط ت وسيستمر أيضا في تطوير استراتيجية أكثر انتقائية تر،التنمية الريفية الزراعة وبصورة مباشرة في

الشاملة لتنمية الزراعية اأولويات المصرف على المدى المتوسط وتتواءم مع برنامج ببشكل وثيق 

 2 و1لجديد من مشروعات المصرف إلى حد كبير تحت الهدفين االستراتيجيين  إذ يقع الجيل ا.فريقياأل

 حيث يتألف الهدف األول من توسيع مساحة ،فريقياالشاملة أللتنمية الزراعية افي مبادرة برنامج 

وأما الهدف الثاني . الخاضعة لنظم اإلدارة المستدامة وضبط المياه بصورة يمكن االعتماد عليهااألراضي 

وتتماشى . وي على تحسين البنى الريفية وقدرات تتعلق بالتجارة لزيادة فرص الوصول إلى األسواقفينط

 ويعكف المصرف حاليا على إعداد .هذه األهداف مع استراتيجية المصرف على المدى المتوسط

جلسه في استراتيجيته للقطاع الزراعي والتي من المقرر عرضها على لجنة الفعالية اإلنمائية التابعة لم

وكما تمت التوصية به في التقرير فهنالك حملة إعالمية واسعة سيتم . 2009كانون األول /أواسط ديسمبر

 وبخاصة الزعماء األفارقة والجهات المانحة التي ،المضي فيها إلبالغ جميع أصحاب المصلحة المعنيين

 كما سيتم تخصيص موارد يجية، عن هذه االستراتتدعم األهداف االستراتيجية للمصرف في هذا القطاع

متزايدة لوحدة االتصاالت والعالقات الخارجية في المصرف بحيث يمكن لها أن تقوم بحملة االتصاالت 

 .المؤسسية التي تستجيب الحتياجات إيصال ونشر االستراتيجية الزراعية المنقحة

للتنفيذ الفعال ويوصي التقييم بأن يضمن المصرف تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية  -52

الستراتيجيته المنقحة في الوقت الذي يسعى فيه إلى استقطاب تمويل إضافي من القطاع الخاص والجهات 

 والدول العربية والجهات المانحة الناشئة الجديدة بما فيها البرازيل والصين ،في القطاع الخاصالمانحة 

 لضمان ما يكفي من الموارد للبلدان األعضاء  كما يجب اتخاذ الخطوات الالزمة.والهند وجمهورية كوريا

وسوف تعمل اإلدارة . اإلقليم والدوائر التشغيلية لقيامها بالدراسات واألعمال التحليلية لهذا القطاعفي 

اإلقليم في وغيرها من الشركاء لضمان تلبية االحتياجات المالية التي تعبر عنها البلدان األعضاء 

 تدرك ،عالوة على ذلك. المصرف للزراعة وبرنامج عمله المصادق عليهوالمتماشية مع استراتيجية 

اإلدارة أهمية عمل القطاع االقتصادي لضمان جودة العمليات عند اإلدراج وللمضي بجدول أعمال 

، بما فيها تعبئة الموارد المتاحة في خيارات التمويل ولهذا فسوف تنظر اإلدارة .المعرفة في المصرف

 .مانة وغيره من مصادر التمويلالضخمة لحساب األ

  استجابة إدارة الصندوق– رابعا

. سياق األفريقيالتدرك إدارة الصندوق الحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل التحليلي وحوار السياسات في  -53

الدولي لبحوث سياسات األغذية هما في موضع والمعهد كما أنها تؤمن بأن المؤسسات مثل البنك الدولي 

 أما األولوية الحالية للصندوق فهي تحسين الفعالية اإلنمائية .لقيام بمثل هذه النوع من األعمالأفضل ل

 ولكن األثر الفوري لمثل هذا النوع من العمل في اإلقليم قد ال يكون ،لمشروعاته وبرامجه في أفريقيا

عمليات  على حساب ومن شأن تحويل تخصيص الموارد نحو العمل التحليلي والسياساتي. عاليا للغاية

 التحليلي وحيث يكون العمل.  الكلي للصندوق ضرر فادح على األداءاالبرامج والمشروعات أن يكون ذ

استراتيجية البرامج والمشروعات في الصندوق فإن الصندوق سينخرط إما بوالسياساتي وثيق االرتباط 

 حال فإن الصندوق سيكون على وعلى أية. بشكل مباشر أو من خالل شراكاته مع غيره من المؤسسات
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 وأخيرا فإن إدارة .درجة عالية من االنتقائية في اختيار طبيعة ونطاق العمل التحليلي والسياساتي

 .الصندوق توافق بأن العمل التحليلي والسياساتي يتطلب تخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية

 فإن الشُعب الثالث ، شُعب إداريةيا موكل إلى ثالثقوحيث أن البرنامج اإلجمالي لعمل الصندوق في أفري -54

تشكل جزءا من نفس الدائرة في الصندوق وهي دائرة إدارة البرامج ومدراء الشُعب الثالث جميعا 

وفيما يتعلق بالتنسيق البرامجي بين . يرفعون تقاريرهم إلى مساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج

وعند تقاسمه للمعارف والمعلومات وتبادل .  يصادف أية مشاكل جديةهذه الشُعب فإن الصندوق لم

 وتعمل .سياق واالختالفات في اللغة تشكل في بعض األحيان حواجز معيقةخصوصيات الالخبراء فإن 

شُعبة أفريقيا الغربية والوسطى وشُعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية على نشاط مشترك إلدارة المعرفة يربط 

لتحسين إدارة المعارف ضمن ) أفريقيا الشرقية والجنوبية(وإيفادأفريكا ) أفريقيا الغربية(أفريكا ما بين فيد

وتدرك إدارة الصندوق الحاجة إلى تدوير الموظفين ليس بين الشُعب التي تنفذ هذه . األقاليم وفيما بينها

م اعتبارها كجزء ال يتجزأ من  ألن مثل هذه االحتياجات قد ت،البرامج ألفريقيا وإنما بشكل أكثر عمومية

وتعتبر إدارة الصندوق أن أية فرصة لتقاسم المعرفة أو . برنامج إصالح الموارد البشرية في الصندوق

 وسوف يستمر الصندوق ،للتالقح بين الدروس المستفادة هي وسيلة هامة لتعزيز فعالية الصندوق اإلنمائية

 . أفريقيا أيضافي السعي باتجاه هذا النهج في سياق عمله في

 تخصص إدارة الصندوق ،وبموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المتبع في الصندوق -55

ومن بين جملة عوامل . بلدان التي تشهد أوضاع ما بعد النزاعاتالمواردها البرمجية بصورة مختلفة في 

. سبة أكبر من الموارد يلعب الدخل دورا في تخصيص الموارد وتتلقى البلدان منخفضة الدخل ن،أخرى

 وبالتالي فإن التفاوت ، فإن حجم البرنامج هو االعتبار الرئيسي،وفيما يتعلق بتخصيص الموارد اإلدارية

كما أنه من الجدير بالذكر أن التفاوت في . يكون بصورة غير مباشرة لصالح البلدان منخفضة الدخل

ذلك أن يؤدي إلى تخفيض أداء الصندوق ألن من شأن . المخصصات يجب أال يكون على حساب األداء

منها في  اإلجمالي من خالل تخفيض األداء في أماكن حيث الفعالية اإلنمائية لموارد الصندوق أعلى

وأما إذا تم تنفيذ مثل هذا النهج باستخدام موارد إضافية فسيكون له بالتأكيد أثر على . مناطق أخرى

 .تحسين األداء الكلي
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  خطة العمل
 

 العمل المقترح توصيةوصف ال

 )الصندوق/مصرف التنمية األفريقي(سد الفجوة السياساتية في القطاع 

 مهمته وتوفير إعالن الشاملة ألفريقيا في تنفيذلتنمية الزراعية ازيادة دعم برنامج  1

 مشترك لدعمه

 

 التنميةتؤكد إدارتا المصرف والصندوق على دعمهما لألهداف السياساتية لبرنامج 

 .)14الفقرة (فريقيا وعلى الترويج لعملياته التي تقودها البلدان الشاملة ألراعية الز

لتنمية الريفية والتي للزراعة واعلى المستوى القطري دعم تطوير سياسات وطنية سليمة  2

الشاملة لتنمية الزراعية اترتكز إلى النتائج وتتماشى مع اإلطار السياساتي لبرنامج 

ما كان ع النهج الذي تقوده البلدان وحيثات إعالن مابوتو، وبما يتماشى مفريقيا، والتزامأل

 للزراعة ذلك ممكنا يتوجب على المؤسستين أن توائم استراتيجياتهما وخطط أعمالهما

 .لتنمية الريفية مع السياسات واالستراتيجيات القطاعية الوطنيةوا

يم يجب أن تمارس قيادتها اإلقلاألعضاء في يعتقد المصرف والصندوق بأن البلدان 

على السياسات والخطط التنموية الخاصة بها وأن تلتزم بتوفير الموارد لدعم مثل هذه 

كما أنهما يعتقدان بأن تحقيق األهداف الموضوعة بموجب ). 13الفقرة (الجهود 

 .إعالن مابوتو أمر حاسم إلدخال تحسينات على القطاع الريفي والزراعي

التأييد سات العالمية، تطوير المعرفة والقدرة لالنخراط في استقطاب على مستوى السيا 3

 .الدولي بشأن قضايا التجارة التي تؤثر على المنتجين األفارقة
لتنمية ابرنامج  يقترح المصرف والصندوق العمل بصورة وثيقة مع االتحاد األفريقي

مع استمرار االتحاد  (ومع الهيئات االقتصادية اإلقليميةفريقيا الشاملة ألالزراعية 

لتبني مواقف مشتركة عند المفاوضة على ) األفريقي بلعب الدور الرئيسي القيادي

 .)20الفقرة (قضايا التجارة في المحافل الدولية 

 تحسين األداء

 )الصندوق/مصرف التنمية األفريقي(أداء المقرضين ) 1( 

ة إلى تعزيز الحضور القطري والجهود جارية في هذا االتجاه تدعم المؤسستان الدعو زيادة وتعزيز الحضور القطري 4

 .)33و) ب (31 و29الفقرات (

تمويل مشروعات وبرامج أبسط وأكثر حدة في تركيزها لكي يتم تنفيذها ضمن إطار  5

 .المنسقةالقطاعية الخطط 
قد تم ). 23الفقرة (صندوق يسيران في هذا االتجاه ليعترف التقرير بأن المصرف وا

كما تغير النموذج التشغيلي ) 25الفقرة (دخال تحسينات معتبرة على المصرف إ

 .)27الفقرة (للصندوق بصورة ملحوظة 

لتنمية الريفية في الدول الهشة مع إيالء اهتمام خاص للزراعة واتوفير المزيد من الدعم  6

 .الختيار أنماط المعونة وتسلسلها
لتنمية الريفية في الدول للزراعة واعم سيستمر المصرف في توفير المزيد من الد

وسيلتزم الصندوق بتحسين فعاليته اإلنمائية في الدول الهشة ) 11الفقرة (الهشة 

 .)12الفقرة (

بناء المزيد من المهارات والمعارف والقدرات في مجاالت السياسة والعمل التحليلي  7

 .وإدارة المعرفة وإدارة الشراكات
 –التي هي في موقع أفضل في مجال السياسات الزراعية يعتبر إشراك المؤسسات 

 قوفر الصندووقد . المركز الدولي لبحوث السياسات الغذائية سيكون أكثر مالءمة

أما في مجال إدارة الموارد الطبيعية ) 18الفقرة (بالفعل منحة كبيرة لهذا المركز 

حاد الدولي لصون عالقاته مع الوكاالت الرائدة مثل االتفسيسعى المصرف لتعميق 

 .الطبيعة

 
 ينأداء المقترض) 2(

 

يتوجب على المصرف والصندوق بالتعاون مع غيرهما من المؤسسات دعم الحكومات  8

التنمية الريفية وتوفير الزراعة وفي القيام بتقديرات الحتياجاتها من القدرات في قطاع 

كما . عميم التمايز بين الجنسيندعم معتبر لبناء القدرات والتنمية المؤسسية بما في ذلك ت

 .يتوجب على المؤسستين دعم األعمال المشابهة في المؤسسات الالمركزية

ستزيد إدارتا المصرف والصندوق من دعمهما للحكومات في القيام بتقديرات 

 وتدعم المؤسستان الدعوة إلى .)38الفقرة (الحتياجاتها من القدرات لبناء المؤسسات 

ومع االعتراف ). 39الفقرة (أسيس حسابات أمانة للمعونة التقنية إعادة إنشاء أو ت

 هنالك مجال للمزيد من التحسينات في تعميم التمايز بين الجنسين ،بالتقدم المحرز

وتمكين المرأة وقد ألزمت المؤسستان نفسهما بإيالء هذا الموضوع أولوية قصوى 

 .)36 و35الفقرتان (

 هامةبناء الشراكات ذات األغراض ال

 الثنائية الحالية وتوسيعها باالستناد إلى مذكرة التفاهم المبرمة ةعلى الشراكاإلبقاء  9

كما . ، ووضع عدد محدود من األولويات اإلقليمية االستراتيجية الدقيقة2008عام 

يجب التركيز على الميزات النسبية لكلتا المؤسستين واختصاصاتهما والتكامل بينهما 

تعترف إدارتا المصرف والصندوق بحاجة كلتا المؤسستين إلى اإلبقاء على شراكتهما 

وسوف . 2008الثنائية الحالية وتوسيعها بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 

يقوم المصرف والصندوق باستعراض مذكرة التفاهم الحالية واإلعداد لما يلزمها من 
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 العمل المقترح توصيةوصف ال

 .ضمائم .على النتائجوزيادة التركيز 

 يجب تعزيز الشراكة ضمن شراكات أوسع تتمحور حول ،ى المستوى اإلقليميوعل 10

 .فريقيا وتدعم هذا البرنامجالشاملة أللتنمية الزراعية ابرنامج 

  أعاله1انظر النقطة . تم االتفاق على هذا الموضوع

 التوصيات الخاصة بمصرف التنمية األفريقي
 

مع تطوير استراتيجية أكثر والتنمية الريفية عة اإلبقاء على االنخراط المباشر في الزرا 11

انتقائية ترتبط ارتباطا وثيقا بأولويات المصرف على المدى المتوسط وتتماشى مع 

 في أفريقياالشاملة لتنمية الزراعية ابرنامج 

 )51الفقرة (تم االتفاق على الموضوع 

 القيام بحملة دعائية  يتوجب على المصرف،بعد المصادقة على االستراتيجية المنقحة 12

زعماء األفارقة وغيرهم من الجهات المانحة في القطاع باألهداف الكبيرة إلبالغ 

 .االستراتيجية للمصرف في هذا القطاع

 .2009كانون األول /سيتم عرض استراتيجية المصرف على مجلسه في ديسمبر

خارجية التابعة وسيتم الشروع بحملة كبيرة بهدف دعم وحدة االتصاالت والعالقات ال

 .)51الفقرة (للمصرف 

لتنفيذ الفعال لهذه االستراتيجية المنقحة مع لضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية  13

استقطاب تمويل أكبر من القطاع الخاص، والجهات المانحة من القطاع باالستمرار 

البرازيل والصين والهند الخاص، والدول العربية، والجهات المانحة الناشئة بما فيها 

كما يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توفير الموارد الكافية . وجمهورية كوريا

اإلقليم ومن الدوائر التشغيلية للمضي قدما في عملها التحليلي الهام في للبلدان األعضاء 

 .ودراساتها حول هذا القطاع

إلى االحتياجات المالية التي ستعمل اإلدارة مع غيرها من الشركاء وتضمن التطرق 

في اإلقليم بغرض تمويل االستثمارات والعمل التحليلي األعضاء تعبر عنها البلدان 

 .)52 و39الفقرتان (والدراسات القطاعية 

  التوصيات الخاصة بالصندوق

االنخراط بصورة أكبر استراتيجية في العمل التحليلي وتخصيص مواد إضافية سواء  15

 ويستدعي ذلك تخصيص المزيد من .رد المالية أو بناء قدرات الموظفينلجهة الموا

 .الموارد البشرية والمالية

بإمكان الصندوق إما  ،في بعض البلدان وحيث تكون االستراتيجيات القطاعية ضعيفة

مباشرة أو من خالل شراكاته أن يجري أعماال تحليلية وسياساتية على أساس يتميز 

كما أن هنالك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد البشرية . تقائيةبدرجة عالية من االن

 .)53الفقرة (والمالية إلتاحتها لهذا الغرض 

تالقح من أجل تخطيط أنشطة مشتركة مختارة بين الشُعب المختلفة مثل برنامج المعرفة  16

 تهدف إلىاستباقية الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والخبرات مع وجود سياسة 

 .تبادل الموظفين والمستشارين

ستستمر إدارة الصندوق في السعي للتالقح المتبادل بين المؤسستين كما أنها تعمل 

على نهج لجعل قوة العمل في الصندوق أكثر قدرة على التحرك من خالل التدوير 

الداخلي والندب سواء داخل المنظمة أو خارجها مما سيكون أيضا لصالح الشُعب 

 .)54الفقرة (التي تخدم أفريقيا اإلقليمية 

خصيص الموارد ذات الصلة بالبرامج، يسمح النظام الحالي ببعض التفاوتات في ت .ة الدخللبلدان المنخفضلتخصيص مستويات مختلفة من الموارد اإلدارية للدول الهشة و 17

 ).55الفقرة (وبالتالي في تخصيص الموارد اإلدارية 
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  2010ة لعام أهداف المخرجات الرئيسي

 2010الهدف لعام  )خط األساس (2009-2008اإلجراءات المتخذة عام  المخرج الرئيسي والمؤشر

  التمويل المشترك-1

 التحديد المشترك للمشروعات وتصميمها1-1

 )عدد البلدان باإلجمال( عليها ةوالموافق

 

o  بنن، وليبريا، وغامبيا، وغانا-أربعة بلدان  o  2010 بدايات عام تحدد في(خمس بلدان( 

  مليون دوالر أمريكي 124.8–المصرف  o  مبلغ التمويل المشترك1-2

o  مليون دوالر أمريكي 45.2–الصندوق  
o مليون دوالر أمريكي 170المجموع  

 ) مليون111االتحاد األفريقي (

o  ستقوم كلتا المؤسستان بزيادة المبلغ المخصص للتمويل المشترك بما ال يقل

 وق خط األساس بالمائة ف15عن 

    اإلشراف-2

اإلشراف بصورة مشتركة على جميع العمليات الخاضعة للتمويل المشترك  o )بنن، وموزامبيق، وسيراليون(ثالث بعثات  o  عدد بعثات اإلشراف المشتركة2-1

 )هنالك ست عمليات من هذا القبيل حاليا (2010بدءا من 

  وتقاسمهي تعزيز العمل التحليل-3

العمل التحليلي للصلة سواء بشكل زيادة 3-1

 مباشر أو من خالل ترتيبات شراكة
o  2009-2008لم توضع أية أهداف للفترة o  سيتعاون المصرف والصندوق للقيام بثالثة أنشطة قطاعية اقتصادية باستخدام

 الصندوق موارد المنح في

 تقاسم العمل التحليلي بأسلوب يكون في3-2

 صالح الطرفين

o 2009-2008هداف للفترة لم توضع أية أ o  ستقوم مجموعة العمل في الصندوق والمصرف بتحديد القضايا بصورة

مشتركة إلخضاعها للمزيد من التحليل إذا كانت هنالك حاجة لذلك ومن ثم 

 تقاسم المخرجات على أساس منتظم

  واالبتكار تقاسم المعرفة المؤسسية-4

  إلدارة الشراكة2010سيعين منسق عام  o ال يوجد o  منسق الشراكات4-1

 المشاركة في المعلومات بصورة واسعة4-2

 وعلى أساس منتظم

o  التعاون في مجال التمويل واستقطاب التأييد للمبادرات

 :ية لصالح الزراعة واألمن الغذائيالقارية األساس

حساب أمانة التنمية الزراعية، حساب أمانة التنمية 

قيا، وغيرها من والهجرة، آلية تمويل األسمدة في أفري

 المجاالت

o  قامت المؤسستان بتحديد جهات مرجعية للتبادل المنتظم للمعلومات حول

وتشاطر النتائج بالنسبة للحوافظ ذخيرة المشروعات واالستراتيجيات القطرية 

 الجارية والمستكملة

 سنة أو سنتين من التوظيف لفترة2010البدء ببرنامج لتبادل الموظفين عام  o ال يوجد o  برنامج تبادل الموظفين4-3

 

  

  



 


