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 موجز تنفيذي

 الصندوق في السياق العالمي الناشئ
 بشأن آفاقف  الوقت الذي تان يسود فيه تفاؤل عالم  ، 2014بدأ التجديد العاشر لموارد الصندوق عام  - 1

حيث أحرز تقدم تبير ف  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما ف  ذلك تراجع الفقر المدقع بأتثر  التنمية،
ثالث مرات، وتقليص نسبة طبقة الوسطى ف  البلدان النامية عدد األشخاص من ال وتضاعف، النصفمن 

مزارعين أصحاب الجديدة لل الفرص بدأت وتذلك فقدإلى حوال  النصف.  الذين يعانون من سوء التغذية
ذغذية نسبيا، وتنام  تعداد الستان الحضريين الذين هم األأسعار ارتفاع الحيازات الصغيرة بالبزوغ، مع 

بحاجة للمزيد من األذغذية، بما ف  ذلك األذغذية األعلى قيمة، وتحول االقتصاد الريف  ضمن التحول 
هذه التطورات األمور مجتمعة، فقد شتلت  اإلجمال  لالقتصادات الوطنية ف  البلدان النامية. وبأخذ هذه

لتنها أيضا أتاحت فرصة ذهبية لتوجيه الجهود نحو تعزيز دور الزراعة ف  عملية النمو  ،تحديات جديدة
 تقريرف  تما سّلط الضوء عليه و  ئد النمو االقتصادي شمولية بحق.االقتصادي، عالوة على جعل فوا

ن التحول الريف  الشمول  يتسم بإمتانية تخليص المئات فإ، 2016ام الذي أعده الصندوق لع ةالريفيالتنمية 
 من الماليين من قبضة الفقر ومن انعدام األمن الغذائ . 

جدول ( الطموح للتنمية المستدامة 2030على جدول أعمال  2015وافق زعماء العالم عام  ،السياقف  هذا  - 2
اإلنمائ  المستدام  هدفال)الفقر  إلى القضاء علىالت  تدعو دامة التنمية المست أهدافو ، )2030أعمال 
 من الغذائ ، والترويج للزراعة المستدامةتحقيق األو  وسوء التغذية، والقضاء التام على الجوع، األول(

الفقر  القضاء علىإلى  هدفوهو ي ،عمال هذا عالميااأل. ويعتبر جدول (ثان ال المستدام نمائ اإل هدفال)
 متان.تل والجوع ف  

خاص الذي يعيشون ف  فقر اإلنجازات الت  تحققت حتى تاريخه، يبقى عدد األشمن رذغم الومع ذلك، وب - 3
تعتبر معدالت  ،ع األقاليم. وف  جمي2015مليون شخص عام  836بحدود  ،بصورة ذغير مقبولة مدقع عال
ن شخاص الذين يعانو بالمائة من األ 75نعدام األمن الغذائ  أعلى ف  المناطق الريفية، حيث يعيش الفقر وا

على المناطق  بقوةير المناخ والهجرة والتهجير القسري لك تؤثر األزمات العالمية مثل تغتذ من الفقر المدقع.
 بتقويض التقدم اإلنمائ . بين المناطق الحضرية والريفية انعدام المساواةأوجه هدد وت الريفية.

 يج  ف  المناطق الريفية ذغير ممتن.استرات استثمار ية المستدامة بدونالتنم أهدافهنا، فإن تحقيق ومن  - 4
الوحيدة المترسة حصرا  الدوليةبحتم تونه المؤسسة المالية  ،وعهفإن دور الصندوق الفريد من ن ،وبالتال 

حافظته وعقوده  وهنالك حاجة لوضع تل من ، أتثر أهمية اآلن من أي وقت مضى.ية المناطق الريفيةلتنم
دقع من مستئصال الجوع والفقر الف  خدمة الجهود العالمية الالمتراتمة ف  هذا المجال األربعة من المعرفة 
 العالم بصورة نهائية.

مخصوصة تتعلق  أهداف، دعم الصندوق دوله األعضاء ف  تصميم 2030وخالل إعداد جدول أعمال  - 5
الصندوق  مواردليد العاشر التجد وأجري غيرة، وذغيرهم من الستان الريفيين.ين أصحاب الحيازات الصبالمزارع
. المنتظرةمواجهة التحديات  هدفبأهمية تعزيز التقدم المحرز خالل فترة التجديد التاسع للموارد ب تام بوع 
بتتارات وارد االريفيين، فقد شهدت فترة التجديد التاسع للم ف  الستانالصندوق  اتتعزيز أثر استثمار  هدفوب

إلى مؤشر األثر  )المستفيدين عدد(ت خرجاتحول الترتيز من الم ف  نهج الصندوق ف  قياس األثر مع
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دروس وأثناء التجديد العاشر للموارد يتم استخالص  .)عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر(
 تحفيزلى ، عالوة عهعملالصندوق  امارس فيهتقود التغييرات ف  الطريقة الت  يتلك الخبرة، وه   من هامة

 تعلم من عمل الصندوق.الوالمهتمة ب نمائية الت  تواجه نفس التحدياتن المؤسسات اإلالحوار بي

ية الخاصة و األولبموجب التجديد التاسع للموارد، تم تعميم عدد من المبادرات ذات الصلة ف  مجاالت  - 6
 العاشر للمواردالتجديد . ويقوم إرساء الشراتات ، وتغير المناخ، والتغذية، عالوة علىسينالجنيز بين ابالتم

 لتاسعابدأ ف  فترة التجديد  الالمرتزية، وبإصالح مؤسس  أوسع مع الدفع أيضا بعملية هذه الجهود، بتمتين
ات المدخلة على النموذج المال  للصندوق، والوصول إلى نيدة تفاءة الصندوق، وتعزيز التحسزياللموارد ل

 .لفعالية اإلنمائيةل تعزيز أتبر

 األعمال كالمعتادبما يتعدى ممارسة 

التنمية المستدامة  أهدافراء على أنه لن يتون باإلمتان الوصول إلى تحقيق تفاق واسع ف  اآلهنالك ا - 7
 الطموحة. هداففاء بهذه األيعمال على النحو المعتاد لم تعد تافية لإلوأن ممارسة األ 1،النهج الحاليةاتباع ب

لصندوق متقدما ف  هذا وقد تان ا .ر وممارسة األعمالهنالك حاجة لسبل جديدة شجاعة ف  التفتي إذ أن
رد لتغيير الطريقة الت  تجديد المواخطوات على مدى الدورات الثالث األخيرة لتخذ العديد من ال، إذ االمنحى

 .أتبر أثرتحقيق السع  لو عملياته،  وتوسيعيعمل بها، 

زاد  ،وأزمة أسعار الغذاء العالمية 2008-2007فترة الاستجابة لزيادة أسعار األذغذية الت  بدأت ف   - 8
عدد األشخاص الذين تم  بالمائة، ونما 75بحدود  عمله من برنامج للموارد ف  فترة التجديد الثامن الصندوق

ف  حين وصل اإلشراف المباشر بالمائة،  115يدعمها الصندوق بحدود  الت مشروعات الب مالوصول إليه
إيصال برنامج عمل أتبر  هدفب نى الصندوق نموذج عمل جديدبالمائة. وتب 94على المشروعات إلى 

ة العديد من الخطوات المتخذومن بين  .2009 بتثير، تما أطلق أيضا جدول أعمال للتغيير واإلصالح عام
تعزيز جاء إنشاء دائرة للعمليات المالية و ألموال المنفقة، مقابل ا لتحسين أثر الصندوق مع تحقيق قيمة أتبر

دارة المعرفة، والقيام بأول مرايستراتيجودائرة لاليس دائرة لخدمات المنظمة، لمال ، وتأسالتخطيط ا جعة ة وا 
وف  عام  ه، وأول استعراض لتوسيع النطاق تجريه مؤسسة إنمائية دولية.للوظائف ف  الصندوق ف  تاريخ

لذي يعتبر حاليا معيارا أصحاب الحيازات الصغيرة، واد الصندوق برنامج التأقلم لصالح زراعة جأو  ،2012
 2.ذهبيا لتعميم المناخ ف  منظومة األمم المتحدة

ف  البلدان الت  يعمل  حضورهوخالل فترت  التجديد التاسع والتجديد العاشر للموارد، وسع الصندوق من  - 9
راض قتلموارد اإلضافية، وأوجد إطارا لالأطلق مبادرة لتعبئة اتما متتبا قطريا،  40بها، حيث يملك اآلن 

 9.8أن يتون بحدود  2017لمبادرة لتقييم األثر. ويتوقع لمعدل التفاءة ف  الصندوق لعام  وسعىالسيادي، 
جارية لبناء القدرات ف   أخرى إضافيةمبادرات وهنالك . 2007ف  عام بالمائة  16.4 حوال بالمائة مقارنة ب

يحقق نتائج  تان ومازال جازات أن الصندوقويظهر هذا اإلنجاز وذغيره من اإلن .دارة المالية للمشروعاتاإل
 هذه الجهود إلى المستوى التال . ذ، وأنه مصمم على أخعديدة وأذتى لسنوات أفضلأتثر، و 

                                                      
1
 Homi Kharas, John McArthur, Geoffrey Gertz, Lorenz Noe, Ending Rural Hunger: 2016 Update: Progress Toward SDG 2 انظر 

 (2016ز، واشنطن العاصمة، معهد بروكينغ)
2
 www.ifad.org/documents/10180/343a2ddc-4067-422c-b99c-1c326b01f76e. 

https://www.ifad.org/documents/10180/343a2ddc-4067-422c-b99c-1c326b01f76e
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سقاطات بالتجديد العاشر للموارد، تشير إ لمشاورات الخاصةلهيئة ا ستراتيجيةاال الرؤيةبيان وبالبناء على  - 10
، والحاجة أهمية التحول الريف  ضمن السياق العالم  المتغير للصندوق إلى ستراتيج  الخامساالاإلطار 

اإلطار االستراتيج  للصندوق لميزته النسبية ف  هذا المجال. وينص  تبر نظراا أ ن يلعب الصندوق دوراا أل
فاقية باريس بشأن وات ،2030جدول أعمال  أهدافمشروعات الت  يدعمها الصندوق ف  العلى مساهمة 
تما أنه يوائم عمل الصندوق مع اإلطار  .تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخف  ا تغير المناخ

تعبئة ف  "بدور الصندوق  عليه جدول أعمال أديس أبابا، والذي اعترف نصتما  ،الجديد لتمويل التنمية
لتغذوي، وزيادة االستثمارات لتمتين الستان الريفيين الذي يعيشون ف  فقر من تحسين أمنهم الغذائ  وا

 ."دخولهم وتعزيز صمودهم

على أن الصندوق على استعداد ج  ياالستراتاإلطار صالح، يؤتد سنوات من النمو واإلعدة باستذتار و  - 11
قيام بذلك ولل .2030ذات الصلة بجدول أعمال  أولوياتهالى مساعدة البلدان لتحقيق لتوسيع جهوده الرامية إ

 ستثمارات لالة المزيد من الموارد من خالل تعبئ ،أتبر :ر وأفضل وأذتىسلوب أتبيحتاج الصندوق للعمل بأ
يصال النتائج و ، يب أتبر لتفاءته، من خالل تشذوأذتى خالل تعزيز جودة البرامج القطرية من  ،وأفضل ا 

 بأسلوب يتسم بقدر أتبر من فعالية التتاليف.

 توسيع برنامج عمل الصندوق استجابة للطلب العالمي
ولتن يتوجب  ،التنمية المستدامة أهدافف  تحقيق  اا حيوي اا دور  تلعبظمة فريدة من نوعها، منالصندوق  - 12

 ،وبالفعلوالمنح.  ضو قر يع برنامجها من الوتوسلزيادة برنامج عملها  عليها أن تتون مزودة بما يلزم مالياا 
لمنح، وتذلك األمر بالنسبة برنامج أتبر من القروض وا نحوستمر التجديد التاسع للموارد بتحريك الصندوق ا

 ضو من القر برنامج قياس   إنجازالتجديد التاسع للموارد، تم  وبموجب ،إذ أنهللتجديد العاشر للموارد. 
أي بما يتجاوز برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثامن للموارد  ،3مليار دوالر أميرت  3.1والمنح قدره 

مليار دوالر  2.95لفترة التجديد التاسع للموارد البالغ  الموضوع هدفلمليار دوالر أمريت ، وا 2.85البالغ 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  إنشاءن ف  هذا التوسع فهما: أمريت . أما المحرتان الرئيسيا

 السياس  تأداة لتعبئة الموارد. االقتراضالصغيرة، وتبن  

من  فية لصالح المشروعات الت  يدعمهاموارد إضاتعبئته  ف  يدة،متزا وبصورة ،يتمثل إال أن دور الصندوق - 13
تعبئة مستويات عالية من التمويل  ت. وقد متنخالل التمويل المشترك من المصادر الخاصة والعامة معاا 

 7.17فترة التجديد التاسع للموارد بما قيمته ف   4للعملبرنامج تامل لالمشترك المحل  والعالم  من تحقيق 
مليار دوالر  6.78ما يفوق المستوى المتحقق ف  فترة التجديد الثامن للموارد وقدره ت ،دوالر أمريت  مليار

ليون دوالر م 69.6مليون دوالر أمريت  إلى  63.3أمريت . وارتفع وسط  حجم المشروعات االستثمارية من 
فية أعلى ف  دورة يفاءة تتالتجديد الثامن والتاسع للموارد، مما يترجم على أنه تالمريت  بين فترت  أ

 المشروعات.

األخرى تخاطر المؤسسات اإلنمائية  نادراا ما، حيث ياا العالم نأ يعمل الصندوق ف  بعض أتثر مناطق - 14
ب ن تتون بمثابة المحفز الذي يجتذللمشروعات الت  يدعمها الصندوق أ يمتن ،وبالتال  بالذهاب إليها.

                                                      
3
رنامج القروض والمنح على أنه قيمة االلتزامات الجديدة بالقروض والمنح الممولة من موارد الصندوق، عالوة على الموارد يعرف ب 

 المتأتية من المؤسسات األخرى إال أن الصندوق هو من يديرها.
4
 يعرف برنامج العمل على أنه مجموع برنامج القروض والمنح والتمويل المشترك المحلي والعالمي. 
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لتعزيز  حاسماا  أمراا  مما يعتبر لالستثمار ف  المناطق الريفية، صاشرتاء آخرين من القطاعين العام والخ
ات الصغيرة والتنمية التحول الريف  الشمول . وبخبراته الت  تمتد على عقود ف  زراعة أصحاب الحياز 

إن الصندوق ف  افرة مع عالقاته القوية مع تل من الحتومات والستان الريفيين ومنظماتهم، فالريفية، متض
 أهدافومساعدة البلدان على تحقيق  ،ليلعب دور قيادة االستثمار ف  المناطق الريفية فريد من نوعهموقع 

  .حقيقة واقعة 2030أعمال جدول التنمية المستدامة، وجعل 

 يدرك الصندوق ف  توسيع حجم برنامج عمله وبرنامجه من القروض والمنح،وعلى الرذغم من نجاح  - 15
الوصول إلى توسيع أتبر  وأنل األعضاء لموارده تفوق العرض منها، بأن حاجة الدو  جيداا الصندوق 

التمويل. ومع االستمرار ف  ف  زيادة  انأثره، يتطلب وزيادةالنتشاره ليصل إلى عدد أتبر من الستان الريفيين 
 ينمن هيئت  المشاورات الخاصت فإن تالا الترتيز على تعبئة الموارد األصلية من خالل تجديدات الموارد، 

تعبئة الموارد. ل هاوسيع جهودتإدارة الصندوق على تحري خيارات  اشجعت لمواردل بالتجديدين التاسع والعاشر
، وأعد ورقة حول خيارات التمويل 2012أطلق الصندوق مبادرة تعبئة الموارد اإلضافية عام واستجابة لذلك، 

 بالتجديد العاشر للصندوق.تعرض على هيئة المشاورات الخاصة ل

من خالل  وتعزيز برنامج القروض والمنح مواردتجديدات ال ف  تقدم ف  تعبئة مساهماتحدث  ،وبالفعل - 16
العمل من خالل قدر أتبر من األموال التتميلية، والدعم المقدم من برنامج ، وتوسيع السيادي االقتراض

لوضع المال  العالم ، القطاع الخاص، والتمويل المشترك. وعلى الرذغم من صعوبة او ، المؤسسات الخيرية
 30، وبتاريخ دوله األعضاء، بما ف  ذلك من البلدان المقترضة، إذ أنه إال أن الصندوق تلقى دعما قويا من

مليار أمريت  للتجديد العاشر لموارد الصندوق،  1.127بلد بما يعادل  100، تعهدت 2016سبتمبر/أيلول 
فترة التجديد  نفس النقطة من ف بلدا  86ديد التاسع للموارد وف  نفس النقطة من فترة التجبلدا  94 ـمقارنة ب
 الثامن.

نهج تعبئة  بتفعيلتذلك، فقد حسن الصندوق من تعريفه آلليات التمويل المشترك، بما يتفق مع التزامه  - 17
 هدفالتمويل المشترك. وعلى وجه العموم، وبما يتماشى مع التوقعات بتجاوز معدل التمويل المشترك المست

مليار  7.3 حوال برنامج عمل إجمال  بما يعادل  إنجازستسعى اإلدارة أيضا إلى ، 1.2إلى  1ا يعادل بم
 دوالر أمريت  ف  فترة التجديد العاشر للموارد.

التنمية المستدامة  هدف) إرساء الشراتاتد الصندوق من ترتيزه ونهجه بشأن عالوة على ذلك، فقد صعّ  - 18
 التاسع ينوضوعا محوريا ف  التجديدزيز أداء الشراتات ف  الصندوق متان تع ،وبالفعل .(السابع عشر

والموافقة  ،، مع بلوغ معالم بارزة رئيسية، بما ف  ذلك إنشاء متتب الشراتات وتعبئة المورادللموارد والعاشر
ئ ، عالوة على إدماج الشراتات تمبدأ من مباد2012عام  إرساء الشراتاتشأن بالصندوق  استراتيجيةعلى 

 .ج  للصندوقيف  اإلطار االسترات االنخراط

  تحسين جودة وأثر برنامج عمل الصندوق

برنامج وتحسين أثر  ل الصندوق أيضا نهجا جديدة لتحويلوبما يتعدى مجرد زيادة حجم الحافظة، أدخ - 19
يعن  وهذا .إذ تان االبتتار والتعلم وتوسيع النطاق ولوقت طويل أمورا حاسمة بالنسبة للصندوق، ،عمله

وعات والبرامج والسياسات مة واستدامة المشر وتوسيع ومواء ،مزيد من األثر مقابل تل دوالر ينفقالتحقيق 
دارة أفضل للنتائج. إرساء الشراتاتمن خالل  الناجحة وقد عرض إطار  والتغيير المؤسس  والتنظيم ، وا 

خر تقرير ، وأتد آ2015تانون األول تشغيل  جديد لتوسيع نطاق النتائج على المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/
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لترويج لالبتتارات أثر عمليات الصندوق التحسن التبير المحرز ف  أداء الصندوق ف  او  نتائجسنوي عن 
يت ت  حظأتبر نسبة من مشروعات الصندوق الف   عداا فقد تان توسيع النطاق بُ  ،وبالفعل وتوسيع النطاق.

 .2014-2012ف  الفترة  للغايةمرض إلى  مرضبتصنيف 

مما يواجهه الستان  السياقمخصوصة يتطرق لتحديات و  ،يتمحور حول البشر يتمتع الصندوق بنهج شمول  - 20
 البد أن تتون النهج التشغيلية ،وبغية تخليف أثر أتبر ،، يفهم الصندوق أنهالريفيون ومجتمعاتهم. وبالتال 

 مثلة لتعميم مواضيع صندوق األولوية للحاجوتبعا لذلك، فقد أولى ال حساسة لجملة من القضايا الشاملة.
التنمية  هدف(، وتحسين األثر التغذوي )الثالث عشرالتنمية المستدامة  هدفالتأقلم مع تغير المناخ )

( ف  جميع الخامسالتنمية المستدامة  هدف(، والمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة )ان الثالمستدامة 
، للموارد تغير المناخ ف  فترة التجديد التاسع ف  وجهة حظ  بها الصمود أنشطته. وبالبناء على أتبر دفع

بالمائة ف  تصميم  100لتزامه بتعميم تغير المناخ بنسبة صندوق على المسار الصحيح لتنفيذ افإن ال
 بشأنوفى الصندوق بالتزامه بإعداد خطة عمل أفقد  ،وأما بالنسبة للتغذية .2018المشروعات بحلول عام 

 ستراتيجيةا اا بالمائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية أهداف 100تذلك فإن التزامه بأن توفر  غذية.الت
بأتبر قدر يز بين الجنسين فهو البعد الذي يحظى اأما التم .ذات صلة بالتغذية ه  على المسار الصحيح

مسار الصحيح لتحقيق التزامه والصندوق على ال .النتائج ف  الصندوق من الرصد الشامل ف  نظام قياس
على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين  باإليفاء بجميع مؤشرات خطة العمل

 .2017المرأة بحلول عام 

القطاع الخاص الشراتات بين المنتجين والقطاع العام و  ه ف  مجالتذلك فإن الصندوق يول  األولوية لعمل - 21
لزيادة الروابط بين المنتجين وسالسل القيمة الحديثة، مع تشجيع  ،"4Ps" مصطلحا بر أو ما يعرف اختصا

 ينمزراعللفيها المبادرات الفردية الزراعية ف  الوقت نفسه. وللمساعدة على إيجاد البيئة التمتينية الت  يمتن 
ق أيضا ر الصندو يطوّ  ،ل الريفية األخرى أن تنمو وتزدهرمن األعما أصحاب الحيازات الصغيرة وذغيرهم

 الستقطاب التغيير على المستوى القطري ةللتأثير على العمليات السياساتي خطة لالنخراط االستراتيج 
 التعاون الثالث و من مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب  المنتظم. عالوة على ذلك، هنالك عدد متنام

بالمائة من جميع برامج  50 ضمان أن تمتلكلإليفاء بالتزامه بالصحيح جارية، والصندوق على المسار ال
إعداد منصة  من المقرر لثالث .بلدان الجنوب والتعاون ا فرص االستراتيجية القطرية نهجا للتعاون بين

لمعارف وخبرات الصندوق بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون للترويج ت جديدة على شبتة اإلنترن
 .2017الثالث  عام 

جات المتنوعة على لتزم الصندوق باتباع نهج متمايزة استجابة لالحتيااشر للموارد، ايد العوبموجب التجد - 22
 نيسان،/أبريل، وف  2016وقد جرت مشاورات بشأن أربعة مواضيع متشابتة خالل عام  المستوى القطري.

سمبر/تانون متوسطة الدخل. وف  ديدان نخراط ف  البللالاستراتيجية  تحديث وافق المجلس التنفيذي على
نهج للتعاون بين بلدان و  ،شةالت  تعان  من أوضاع هاألول وافق على استراتيجية االنخراط ف  البلدان 

تخصيص الموارد على أساس األداء، وخطة مؤسسية  نظام ، ونهج الستعراض ثجنوب والتعاون الثالال
 لالمرتزية.

 80ليص رنامج عمل الصندوق، أصبح هدف تخب وانتشار وأثر جودةولة لتحسين ولقياس أثر الجهود المبذ - 23
 وف  أعقاب ئج لفترة التجديد التاسع للموارد.ريف  من قبضة الفقر بؤرة ترتيز إطار قياس النتا شخصمليون 
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قر ال يستند إلى مليون شخص من قبضة الف 80ليص دف تخدراك أن هتم إ وحيثالمبادرة الجريئة، هذه 
تقدير العلم  ألثر استثمارات الصندوق من خالل مبادرة الموارد تبيرة ف  ينة، تم استثمار قرائن تجريبية مت

بين المؤسسات المالية  وتعتبر هذه المبادرة أمرا ذغير مسبوق تقدير األثر ف  فترة التجديد التاسع للموارد.
قدير األثر تستخدم لت ولتنها القياس النتائج على مستوى األثر، ى لإميل ن أطر قياس النتائج تأل الدولية،

حافظتها بأسرها،  برعاإلجمال  لهذه المؤسسات نفسها. ولم تستخدم أي مؤسسة مالية دولية نهجا منتظما 
لى المتاسب الت  سيجنيها وباإلضافة إ وبالتال ،لتجميع للوصول إلى قياس مؤسس . ف  محاولة ل

سات المالية الدولية وشرتاء التنمية ستشتل المعارف والتعلم المتولد عن هذه المبادرة قيمة للمؤس الصندوق،
 العاملين على القضاء على الفقر الريف . تخدم جميع ا ستتون سلعة عامة عالميةاآلخرين ألنه

الضوء على  "عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر"بالغ عن وسلطت عملية محاولة اإل - 24
ألول(. ويستند ظر الملحق ا)انمليون  80 ـهدف اللق بالمؤشر نفسه، وبصورة مشابهة على تتع قضايا

سبيل المثال ف  يفشل على ليص من قبضة الفقر على خط فقر عشوائ  نوعا ما التعريف التقن  للتخ
إذا تانت هذه المتاسب ف  الدخل ذغير تافية لجعلهم  ،اقتناص مضاعفة دخل األسر المدقعة الفقر

على الفقر يتجاهل األهداف االستراتيجية األخرى  يتجاوزون خط فقر معين. تذلك فإن الترتيز الحصري
فإن  ،مثل األمن الغذائ  والصمود. وبالضرورةأخرى على حياة الستان الريفيين ف  مجاالت  وآثارهللصندوق 

 أثر استثمارات الصندوق.ا المؤشر يقلل من تقدير هذ

لنجاحات  مالئممؤشر ل ف  تحديد فش قد وف  حين أن إطار قياس النتائج ف  فترة التجديد التاسع للموارد - 25
بل على العتس من ذلك، تم  ق إلى اإلحجام عن مثل هذه الجهود. الد الصندو الصندوق، إال أنه لم يق

لستان أن استثمارات الصندوق ف  ا حقيقةإليضاح  داستخدام مبادرة  قياس األثر لفترة التجديد التاسع للموار 
ة بخط جاالت الحاسمة بما يتعدى مجرد تحرتات الدخل ذات الصلثارا ف  العديد من المد آالريفيين تول

 28.8و ،تهم الزراعيةاشهدوا زيادة ف  عائدممن  مليون مستفيد 43.2حوال   الفقر. وتتضمن هذه النتائج
أصولهم من الثروة الحيوانية،  من اممن زادو  اا مليون 22.8و ،شهدوا ارتفاعا ف  ملتيتهم للدواجن ممن اا مليون
مر، فإنه يتوقع الستثمارات الصندوق من قبضة الفقر. وف  حقيقة األ اممن تخلصو  اا مليون 24على  عالوة

الت  قدرها متتب الحد من الفقر  آثارم مع واءبالمائة، بما يت 9.9إلى  5.6أن تحد من الفقر بما يتراوح بين 
 .(بالمائة 7إلى  3 بين)لنقدي لبرامج التحويل ا الموثقةوتلك بالمائة،  7إلى  5 بينالتقييم المستقل 

جعلت من الممتن تصميم وتنفيذ إطار جديد  معرفة المتتسبة من تقييمات األثرعالوة على ذلك، فإن ال - 26
الذين تم "مؤشر األشخاص  فعالية اإلنمائيةإطار الالترتيز على النتائج. ويستبدل  لتحسين فعالية اإلنمائيةلل
قدرة الستان الريفيين على التحرك ترتبط بهدف تعزيز  نةر دقة ومتابمؤشرات أتث "بضة الفقرليصهم من قتخ

اق، وتحقيق قدر وتعزيز الوصول إلى األسو  ،جية المتمثلة ف  تحسين اإلنتاجيواألهداف االسترات ،االقتصادي
لصندوق بتقدير تل ويسمح هذا النهج ل .تما ينص عليه اإلطار االستراتيج  للصندوق ،أتبر من الصمود

 السبل الت  يحقق من خاللها أثره.و  ره األوسعمن أث

ن يالدروس والبراهلة و تظم لقياس النتائج، وتعزيز المساءجراءات لتحسين منإ لفعالية اإلنمائيةيتضمن إطار او  - 27
وتنفيذ بتحسين تصميم  ومن شأن ذلك أن يساعد الصندوق على القيام بصورة مستمرة من المشروعات.

المال مقابل قيمة النة، ويؤدي ذلك بدوره إلى تمتين الصندوق من زيادة ئن متياستنادا إلى قرا لمشروعاتا
 وتحقيق أثر أتبر على حياة الستان الريفيين. ،المنفق ف  مشروعاته
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 إدارة أنشطة الصندوق بكفاءة أكبر

زام بالبناء على االلت .برنامج عمل أتبر وأحسن بتحسينات تبيرة ف  إدارة أنشطة الصندوق إنجازترافق  - 28
، ز الفعالية المؤسسيةمن تعزي حاسماا  ءاا خطة الالمرتزية جز  جعل الصندوق منباستعراض حضوره القطري، 

 قعمو مر الذي عزز من حضور الصندوق على أرض الواقع ف  البلدان الت  يخدمها، بحيث يتون ف  األ
. ات الدول األعضاء فيهولمتطلب تعقيدات المتنامية على المستوى القطريليمتنه من االستجابة ل أفضل

وف  ديسمبر/تانون األول  متتبا قطريا قيد التشغيل. 40تان لدى الصندوق  ،2016وبتاريخ فبراير/شباط 
ا على المجلس لفترة التجديد العاشر للموارد وما يتعداهرضت الخطة المؤسسية لالمرتزية عُ ، 2016

مرتزية الحالية، تتألف الخطة من إطار متسق وبالبناء على خبرة الصندوق وعلى هيتلية الال التنفيذي.
روعات ورصد تفاءة مش ،ف  الوقت المناسب مفصلة لتدعم اإليصال ،لإلجراءات ونماذج للمتاتب القطرية

 الحوار على المستوى القطري واالحتياجات على المستوى الميدان .و  ،الصندوق

الحتياجات القطرية، تانت هنالك لجابة أتثر است والتمتين موظف  الصندوق من أن يتون وبشتل مواز   - 29
دارة الموارد البشرية. إذ تم إبالغتحسينات مدخلة ع  2016بتمبر/أيلول المجلس التنفيذي ف  س لى تنمية وا 

وتما أشير  للصندوق. لفعالية اإلنمائيةقرير امن خالل ت البشرية أدوات منقحة للمواردعن نموذج إيصال و 
مقارنة باستثناء واحد،  ،بر جميع المؤشراترة الموارد البشرية ف  المنظمة ع، تحسنت إداالتقريرإليه فيه 

بالمائة يقترب إلى حد تبير من الهدف  74البالغ فمؤشر انخراط الموظفين  .ةموضوعبخطوط األساس ال
حققت قفزات ف  ت تما اء وجيم ف  قوة العمل ف  الصندوق.الموضوع، تذلك تزايدت حصة القائمتين ب

دارة لتعلم تأصيل ا صندوق بأسرها، مع آليات مخصوصة وضعت المعرفة ف  األنشطة التشغيلية للو وا 
القطرية والمذترات  ةورصده عبر برامج الفرص االستراتيجي وض بالتقدم المحرز ف  هذا المجالللنه

 المفاهيمية والتصاميم.

إذ رفع  تاتب القطرية للصندوق.ومستوى الم إضافة إلى ذلك، فقد تعززت التفاءة على تل من مستوى المقر - 30
لوجيا االتصاالت والمعلومات لتحقيق متاسب ف  التفاءة، ورتز و الصندوق بصورة تبيرة من سوية نظمه لتتن

تذلك تم تبسيط  على فعالية األعمال وعلى الصمود. بصورة أتبر على استدامة المتاتب القطرية والترتيز
عن العمليات  مع االستعاضةبالنسبة للموارد البشرية والسفر،  واألمر مشابه إلبالغ المال  والمحاسب ،ا

مما ولد وفورات تبيرة ف  الوقت. تما قلص استخدام االشتراك ف  االجتماعات ة، تمؤتماليدوية بعمليات 
هذه المواقع، مما نجم عنه تفاءة  ىمتتبا قطريا من سفر الموظفين إل 38والمؤتمرات عن طريق الفيديو ف  

الرئيسين للمرافق والخدمات  نموفريالعالوة على ذلك، نجم عن استعراض للعقود مع جميع  .ليفالتتا ف 
من  ما ه  إال جزء قليل يناتسالتحهذه تل و  لى وفورات تبيرة.إمعدات المتتبية واالتصاالت الاألمنية و 

 التتاليف. تفاءة نتائج مما قام به الصندوق ليحقق قدرا أتبر منقياس الإطار المدمجة ف   جراءاتاإل

 التحول نحو المستقبل
رة به ف  التجديد التاسع الذي تمت المبادالصندوق على النحو ر يتطو استمر التجديد العاشر للموارد ب - 31

وصاذغه اإلطار االستراتيج  للصندوق نحو نموذج عمل منقح، يعترف بالحاجة إلى نهج ابتتارية للموارد، 
ص عليها أهداف التنمية وارد لتلبية الغايات الطموحة الت  تنعالوة على قدر أتبر من الم ،وجديدة

ذغير الملبى من الدول األعضاء ف  الصندوق على دعم الصندوق، وعالمية المستدامة. ويتطلب الطلب 
ومن خالل  حيث يتمتن الصندوق من توسيع أثره.المزيد من الموارد، ب ،وأبعاده الريفية 2030جدول أعمال 
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ثر فعالية لدعم التحول الشمول  للمناطق الريفية، وجعل النهج الناجحة عامة، عالوة على إعداد إجراءات أت
دبناء القدرة على الدراسة العلمية ألثره ماج التعلم ف  تصميم المشروعات لتحقيق نتائج أفضل بتفاءة ، وا 

داف التنمية أتبر، فإن الصندوق يساعد على خلق نموذج إنمائ  يمتن له بحق أن يؤدي إلى تحقيق أه
 .الفقراء المستدامة، ويعتمد نجاحه بصورة حاسمة على تمتين الستان الريفيين
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 الصندوق في استعراض منتصف المدة للتجديد العاشر للموارد

 الستراتيجية للصندوق في السياق العالمي الحالي والناشئ مقدمة: الرؤية - أولا 
 38-د/186 القرار رقم، 2015ثين المنعقدة ف  فبراير/شباط الثامنة والثال تبنى مجلس المحافظين ف  دورته - 1

لمستهدف . وتم وضع المستوى ا2018-2016غط  الفترة ي ديد العاشر لموارد الصندوق الذيالتجبالخاص 
لقروض والمنح  ، بهدف تمويل وتنفيذ برنامج لمليار دوالر أمريت 1.44حدود لمساهمات الدول األعضاء ب

جراء استعراض التقرير أيضا إلى إ مليارات دوالر أمريت . تذلك دعا 3يمة ال تقل عن لمدة ثالث سنوات بق
رد لتجديد العاشر للموارد ليعرض على هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموامنتصف المدة ل

الجزء األول ال التقدم المحرز خالل  يوثقوهو  ،. ويف  هذا التقرير بالغرض2017عام  الصندوق ف  بدايات
نما أيضاا   النتائج المتحققة بموجب التجديد التاسع للموارد. من فترة التجديد العاشر للموارد فحسب، وا 

عالمية الت  يوفرها تجزء ال الصندوق، والقيادة ال لسياق االستراتيج  الذي يعمل فيهااألول يغط  المقطع  - 2
: دة الطموحة، وعلى وجه الخصوصستدامة الجديمن مساهمة الصندوق ف  تحقيق أهداف التنمية الم يتجزأ

وسوء التغذية وتحقيق األمن لقضاء التام على الجوع وا(، األول التنمية المستدامةهدف ) القضاء على الفقر
 المقطع الثان سيضع و (. الثان هدف التنمية المستدامة )والترويج للزراعة المستدامة  والتغذويالغذائ  
الصندوق بتوسيع برنامج عمله استجابة للطلب عليه، وزيادة حجم برنامجه من  قيام لتيفيةالعريضة الخطوط 

المقطع ، ف  حين سيفصل 2018و 2017سقاطات لعام  ، عالوة على اإل2016القروض والمنح ف  عام 
 الرابع المقطعرتز فيه ف  الوقت الذي ي  الصندوق، ة لتعزيز أتبر لفعالية عمليات الثالث الخطوات المتخذ

 دارة المالية والتفاءة اإلدارية.على التحسينات المدخلة على الفعالية والتفاءة المؤسسيتين، بما ف  ذلك اإل
 .2018و 2017بمالحظات ختامية وآفاق عام   الخامس المقطع وينته 

 لصندوقلموارد ا السياق الستراتيجي للتجديد العاشر -ألف
بتفاؤل عالم  استند إلى المتتسبات اإلنمائية المتحققة منذ وضع  بدأت فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق - 3

 1990فف  عام  ين الماضيين:لمدقع بصورة تبيرة على مدى العقداألهداف اإلنمائية لأللفية. إذ تراجع الفقر ا
 2015أما ف  عام  يوميا أمريت  دوالر  1.25ستان العالم النام  يعيشون على أقل من تان حوال  نصف 

ف   حالياا وتتراجع األرقام  يوميا،أمريت  دوالر  1.25يعيشون على أقل من فقط بالمائة منهم  14 حوال  فإن
 23من  تقريباا . تذلك تقلصت نسبة األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بحدود النصف األقاليمجميع 
حالة وفاة  43إلى  90لنصف من بالمائة، وتراجعت معدالت وفيات األطفال عند الوالدة بأتثر من ا 13إلى 
، "الطبقة المتوسطة العاملةـ"تذلك تحرك عدد تبير من األشخاص إلى ما يعرف بمولود ح .  000 1لتل 

 عما تانت عليه من مرتفعةألقاليم النامية، العمل ف  ا وهذه المجموعة تشتل حاليا أتثر من نصف قوة
 1991.5بالمائة عام  18مجرد 
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 .)2015)نيويورك: األمم المتحدة . 2015تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام األمم المتحدة،  
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تما يسلط و  حيازات الصغيرة والستان الريفيين.جديدة للمزارعين أصحاب ال غ فرصتبز ضافة إلى ذلك، إ - 4
فقد خلقت أسعار  الريفية. تتحول االقتصادات ،الضوء عليه 2016ة للصندوق لعام تقرير التنمية الريفي

رية ف  الحضعلى األذغذية ف  المراتز السابقة، مترافقة بطلب متزايد  العقوداألذغذية األعلى نسبيا مقارنة مع 
لمزراعين وبخاصة المنتجات األعلى قيمة واألفضل جودة، جملة من فرص السوق ل ،معظم البلدان النامية

ومن خالل توسيع وتنويع إنتاجهم، بإمتان أصحاب الحيازات الصغيرة أن  أصحاب الحيازات الصغيرة.
  والتغذوي والمساهمة ف  عملية النمو يقوموا بزيادة دخلهم عبر البيع إلى هذه األسواق وتحسين أمنهم الغذائ

 قوده األسواق يفيد األسر والمجتمعات والبلدان.الذي ت النموهذا فإن  ،وبالتال  ا.االقتصادي ف  آن مع

خارج  وفرص العملمصادر جديدة للنمو  فراا أهمية متزايدة مو  راعيةتجهيز المنتجات الز  يتتسبتذلك  - 5
نسبة متنامية من الدخل األسري الريف  من  يع األقاليم، تتأتىريفية. وف  جمالمزرعة ف  المناطق ال

االقتصاد ذغير الزراع . تذلك فقد بدأت أسواق الخدمات البيئية تدريجيا بتوفير مصادر جديدة للدخل 
، مثل ضمان إمدادات المياه من المنبع للمراتز الحضرية المتسعة إلى الخدماتللستان الريفيين من توفير 

ع البيولوج  أو احتجاز التربون. وأما التحدي الماثل ف  جميع هذه التغيرات ف  السياق، فهو حماية التنو 
تيفية الترويج للتحول الريف  المستدام الذي يضمن وصول األسر الريفية األفقر إلى هذه الفرص المتزايدة 

 واستفادتها منها.

يعيشون ف   اعدد الذين مازالو  إال أنية لأللفية، ف  فترة األهداف اإلنمائحققة تالموعلى الرذغم من اإلنجازات  - 6
وف  جميع األقاليم،  2015.6ف  عام  مليون شخص 836حدود بصورة ذغير مقبولة ب ياا فقر مدقع يبقى عال

 ويعيش المناطق الحضرية، ف منها أعلى  يةالريفالمناطق  األمن الغذائ  ف  وانعداممعدالت الفقر  بقيت
وف  العديد من البلدان،  .لذي يعانون من الفقر المدقع ف  المناطق الريفيةبالمائة من األشخاص ا 75

تساع. تما تعتبر البطالة بين الشباب مشتلة  يملتون ف  االالفجوة بين أولئك الذين يملتون والذين ال تستمر
اتل مشسبب بذه التحديات و تتفاقم ه عالوة على تونها خسارة اقتصادية. ،لها لم تجد حالاجتماعية مزمنة 

أي عرضة للمخاطر  األشخاصوقبل الجميع أتثر  ثارها أوالا الت  يشعر بآوتغير المناخ،  البيئةتدهور 
فأعداد تبيرة من  .رئيسياا  ريفياا  لتهجير القسري بعداا من النساء والرجال. تذلك فإن للهجرة واالريفيين 

يفة ضمن أو خارج مجتمعات الريفية المضالمهجرين هم أصال من المناطق الريفية، ويعيشون حاليا ف  ال
 ،وبالتال  م هجرها.ويمتن للتهجير أن يؤدي إلى انهيار اإلنتاج الغذائ  ف  المناطق الت  ت بلدانهم األصلية.
والفقر تهجير القسري لن أمر حاسم للتطرق بصورة مستدامة لوالستان الريفييف  الزراعة  فإن االستثمار

 األمن الغذائ . انعدامو 

عالوة على المساهمات الرئيسية الت  يمتن للستان الريفيين أن يقدموها ف  المجاالت لهذه األسباب، و  - 7
األمن الغذائ ، من بين جملة أمور أخرى ضمنها من و  ،للتنمية المستدامة 2030من جدول أعمال  األساسية
دارة البيئة والمياهوتوليد فر  دامة بدون االستثمار االستراتيج  فإن تحقيق أهداف التنمية المست ،ص العمل، وا 

 ف  المناطق الريفية أمر مستحيل.
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 7رائن تشير، يدرك الصندوق أن الق2030وأهداف جدول أعمال  ،بعد عام من تبن  أهداف التنمية المستدامة - 8
هنالك أن و  الطموحة،على النحو المعتاد لن يتون تافيا لإليفاء بهذه األهداف  األعمالنهج مزاولة  إلى أن

مع استمرار و  التقدم المحرز.عمال بصورة جديدة وجريئة لتسريع األداء حاجة ألساليب تفتير جريئة أل
بنهج التطلع قدما لتطوير أدوات  ر للموارد، فإنه أيضا يأخذتعزيز ف  فترة التجديد العاشالالصندوق ف  
إليفاء بدورها القيادي ف  وا ،امة أمامهبما يلزم لمواجهة التحدياث الجاث ابتتارية لتزويد المنظمة واستراتيجيات

 النهوض بالتحول الريف  المستدام.

مثل حصة ضيئلة نسبيا ومتراجعة ت من الوتاالت اإلنمائية الدوليةالمساعدة اإلنمائية الرسمية  اتإال أن تدفق - 9
اإلنسانية  المجتمع اإلنمائ  الدول  بصورة متزايدة على المساعدات يرتزإذ  8،عيةمن االستثمارات الزرا

شخاص المهجرين ألمن ااألوضاع بسبب األعداد المتنامية مع تفاقم  وضا عن التنمية على المدى الطويلع
بما ف  ذلك العديد من الدول  ،ولتن، وبالنسبة للعديد من الدول يا وخارجيا ف  جميع أنحاء العالم.داخل

 اية، ألنها يمتن أن تشتل المحفزلغالدخل، تبقى المساعدة اإلنمائية الرسمية ضرورية ل متوسطة
عندما ) من التمويل والخبرة التقنيةمتتاملة وتحزمة  صة ف  القطاع الزراع  والريف ،لالستثمارات الخا

أن تساعد الحتومات على  لهذه المساعدة اإلنمائية الرسميةيمتن  منظمة على شاتلة الصندوق( هاتوفر 
 قطاع.الستثمارات العامة ف  القيمة لجودة اتعزيز سياساتها، وأن تضيف ال

تاالت والقطاع الخاص والحتومات والو  لمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرةتتغير األدوار الت  يلعبها ا - 10
مستثمرين من الأتبر  ، همبفارق تبيرو  ،همان التأتيد على أن المزارعين أنفسام بمتومن اله اإلنمائية الدولية.

سواء المحليين أو الدوليين منهم  ،ولتن المستثمرين التبار دان النامية.لف  الب الزراعةالقطاع الخاص ف  
يجابية ، أيضاا  على الستان يزيدون من انخراطهم ف  القطاع ومن استغاللهم للفرص الجديدة بتبعات سلبية وا 

ف  لعالم بااألزمة المالية الت  عصفت باالستثمارات العامة من الحتومات  تأثرت ،الريفيين. وف  هذا السياق
 لت  يمتن أن تطلق العنان إلمتانياتالسنوات األخيرة، ولتنها تبقى حاسمة لتوفير السلع والخدمات العامة ا

وجه العموم الريفية الصغيرة، وأن تعزز على وذغيرهم من المشروعات  لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةا
 من استثمارات القطاع الخاص على جميع األصعدة.

ناجحة من التعزيز، ومع قيام االبتتارات بتحويل الطريقة الت  يقارب الصندوق وذغيره االستثمار وبعد فترة  - 11
ف  مجال القضاء على الفقر حاليا بالصندوق لدوره القيادي العالم  الهام  عترفيُ ف  المناطق الريفية، 

وتاالت األمم المتحدة  بوالية فريدة من نوعها بحتم تونه الوتالة الوحيدة من الصندوق يتمتعو  الريف .
والحد من الفقر الريف ،  والمؤسسة المالية الدولية المترسة حصرا لتنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 سجل مثبت ف  األداء التشغيل  واألثر اإلنمائ .ولديه 

 2025-2016فترة اإلطار الستراتيجي للصندوق لل -اءب
وأن ة أنه سيتون من الضروري أن نغدو أتثر جرأ يرعالم  المتغبصورة متزايدة ف  السياق الو من الواضح  - 12

وبالتفتير بهذا الواقع، ومع بيان الرؤية  الت  يمارس فيها الصندوق عمله. قةالطرينذهب أبعد ف  تحويل 
 اا الصندوق إطار  ، أعدّ لموارددول األعضاء ف  الصندوق خالل مشاورات التجديد العاشر لالعليه  تي وافقالذ
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 .1ية انظر الحاش 

 .منظمة األذغذية والزراعةالمصدر:  8
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 االستراتيج  الخامس بالحسبان ثالثهذا اإلطار  ويأخذ .2025-2016يغط  الفترة  جديداا  تيجياا استرا
  وأهداف التنمية المستدامة 2030جدول أعمال  :أال وه ، 2015لت معالم بارزة عام شتّ  اتفاقيات دولية

 باريس بشأن تغير المناخواتفاقية   واإلطار الجديد لتمويل التنمية، تما نص عليه جدول أعمال أديس أبابا
. ويوجه اإلطار االستراتيج  الجديد استثمارات ف  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

عدام األمن ا واجتماعيا، تضع نهاية للفقر المدقع وانيوبيئ حقيق تنمية مستدامة اقتصادياالصندوق نحو ت
 الجديدة عمل الصندوق ف  العقد القادم. هذه الرؤية وسوف توجه الغذائ  ضمن جيل واحد.

- وه  مهمة الصندوق - الريفيينأن االستثمار ف  الستان واضحا على  دليال 2030يوفر جدول أعمال  - 13
 ،ديدة من التعزيز والنمو واإلصالحفالصندوق، وبعد سنوات ع .مةأهمية مطلقة ف  العقود القادستتمتع ب

وآدائه ف  مجال زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية، عتراف بخبرته ومعرفته اليتمتع اآلن با
تما أنه العب أساس  ف  مساعدة البلدان على تحقيق أولوياتها ف  هذه المجاالت. ولتن، ولت  يتمتن من 

اإلطار  ينص، 2030القيام بذلك ضمن نطاق جدول األعمال العالم  للقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 
 .وأذتى وأفضل أتبرالصندوق للعمل بأسلوب  حاجةتيج  على االسترا

 أهداف التنمية المستدامة الطموحةضروريا لتحقيق  يعتبر التحول المستدام والشمول  للمناطق الريفية .أكبر - 14
الجوع وسوء التغذية  والقضاء التام على(، األول)هدف التنمية المستدامة  المتمثلة ف  القضاء على الفقر

 (، تما أنه هام أيضاالثان األمن الغذائ  والترويج للزراعة المستدامة )هدف التنمية المستدامة وتحقيق 
يحتاج  المناطق الريفية على هذا النطاق إال أن تحول .2030للعديد من العناصر األخرى ف  جدول أعمال 

من  تالا  الموارد الت  تضم واستخدامها بصورة فعالة. وه  الماليةلتعبئة مستويات أعلى بتثير من الموراد 
ج قوياا  تتطلب التزاماا و  ،اإلنفاق العام واالستثمار الخاص المسؤول  راءات على المستوى الوطن ، مدعومةوا 

إلى  ،بالتال  ،تمؤسسة قائدة ف  هذا المجاليحتاج سالصندوق نخراط مستمر من المجتمع الدول . با
 .الموارد من مظروف أتبر

ف  تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  هام بصورة تبيرة وفريدة من نوعهاسنه من اإلف  موقع يمتّ والصندوق  - 15
وبالمض   زالتعزيز األخير والتقدم المحر بما يلزم للقيام بذلك. وبعد  مالياا  أن يتون مزوداا من  لهبد  ولتن ال
 ةعشر  على فترة تيج االسترا مله على مدى فترة اإلطارالصندوق زيادة تبيرة ف  برنامج ع سيتطلبقدما، 

بهدف  خالل توسيع برنامج القروض والمنحسنوات، وه  زيادة البد من أن تتوجه على األقل جزئيا من 
الطموح. ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع  2030استيعاب الطلب الوارد من الدول األعضاء وجدول أعمال 

تجديد مليار دوالر أمريت  بنهاية ال 3.5زيادة تدريجية للوصول إلى برنامج للقروض والمنح بحدود حصول 
و دور الصندوق بصورة وسيغد الواقعية. وه  زيادة تبيرة ولتنها ليست بغير لموارد الصندوق.الحادي عشر 
 ا من خالل التمويل المشترك، سواءموراد إضافية إلى المشروعات الت  يدعمهيتمثل ف  جلب  متزايدة دوراا 

آخرين اب شرتاء ف  اجتذ محفزاا  اراته أن تلعب دوراا ويمتن الستثم من المصادر الخاصة أو العامة.
والصندوق على استعداد تام لإليصال بصورة أتبر، إذ أنه أثبت وبصورة  للمساهمة ف  التحول الريف .

بأتثر من برنامج عمله  زيادةعندما نجح ف   يام بذلك على مدى العقد الماض واضحة قدرته على الق
 تحسن تبير ف  جودة وأثر عملياته. مع تحقيقالضعف 
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جاحه، لى جودة برنامج عمله ون. أتبر وحدها ليست بالتافية، إذ أن األثر اإلنمائ  للصندوق يعتمد عأفضل - 16
صندوق إلى البما يتعدى الموارد الت  يأت  بها  ،موارد الماليةالمما يشتل عوامل رئيسية الستقطاب 

فإن الصندوق  ،ل اوبالت برنامج جدول أعمال توسيع النطاق. هرويشتل ذلك جو  المشروعات الت  يدعمها،
 ،الت  يمولها بالمنح واألنشطة ،ر مشروعاته االستثماريةافالقطرية، ويضمن تض برامجهن جودة يعزز م

يتناسب مع جملة محددة  ق أثر إنمائ  أتبر وأتثر استدامةلتحقي ،وانخراطه ف  العمليات السياساتية الوطنية
وه : تحسين قدرة  ،أفضل أبعاد حاسمة متعددةداف االستراتيجية. وللعمل بصورة ن األهواضحة مو 

دماجها واختبارها  نللمعوقات الت  يواجهها الستان الريفيو  الصندوق على تحديد االبتتارات الت  تستجيب وا 
 ما الذي ينجح وتوفير الدالئل على وتعزيز قدرة الصندوق على التعلم وتوليد المعرفة  ضمن المشروعات 

بما ف   ،السياسات  االنخراطو  إرساء الشراتاتوتعزيز  م تنفيذها وتعزيز جودة المشروعات عند الدخول ودع
 ذلك من خالل الحضور القطري الموسع.

أي إيصال النتائج اإلنمائية بأسلوب يتسم  ،أذتىضا العمل بصورة بصورة أفضل يعن  أي العمل .أذكى - 17
ان الشريتة. تذلك فإنه يعن  حتياجات الناشئة للبلدريقة تستجيب على أتمل وجه لالبطو  بفعالية التتاليف،

استخداما أتثر تفاءة وفعالية لجميع الموارد الت  ه  ف  حوزة الصندوق، مع تعظيم التنسيق والتعاون  أيضا
 ف  المقر أو ف  المتاتب القطرية. سواءا  ،بأسرها ف  المنظمة

استراتيجية هذا اإلطار االستراتيج ، سوف يسعى الصندوق لتحقيق ثالثة أهداف وخالل الفترة الت  يغطيها  - 18
 مهمته، وه : يعزز بعضها بعضا بهدف تحقيقمترابطة بصورة وثيقة 

 لستان الريفيين الفقراءاإلنتاجية ل قدراتال: زيادة 1ستراتيج  االهدف ال  

  الفقراء من المشارتة ف  األسواق  ريفيون: زيادة الفوائد الت  يجنيها الستان ال2 الهدف االستراتيج 

  نشطة االقتصادية والصمود ف  وجه تغير المناخ لأل : تعزيز االستدامة البيئية3 الهدف االستراتيج
 للستان الريفيين الفقراء.

عمله لبناء  أثناء نمية الريفية ف  قلب عمل الصندوقوبرامج الت وستبقى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة - 19
نتاجياتهم ومشارتتهم ف  األسواق، باستخدام النهج الت  تروج للتمتين قدرات  الستان الريفيين الفقراء وا 

 ف  استهداف أتثر المجموعات الريفية تهميشاا  . تذلك سيستمر الصندوق أيضاتماع واالجاالقتصادي 
شروعات الريفية زيز الموتع إنشاءمثل النساء والشباب والستان األصليين، بترتيز قوي على  ،وضعفاا 

تمحرك قوي للتقدم صوب تحقيق التنمية الت  تتميز باالستدامة والشمول  متوسطة النطاقالو الصغيرة 
 والصمود.

وسيتم قياس  ة.مرتز نظام الصندوق إلدارة نتائجه اإلنمائيل اإلطار االستراتيج  للصندوق يشتّ ، وأخيراا  - 20
 ات الموارد.ق مشاورات تجديدف  سيا دول األعضاءالع تائج المتفق عليه ماألداء من خالل إطار قياس الن

فعالية من خالل تقرير ال محرز سنويااللجنة التقييم التابعة له عن التقدم التنفيذي و  المجلسغ بالوسيتم إ
 المستقل ن يعدهما متتب التقييملذاال ي عن نتائج  وأثر عمليات الصندوقالسنو  دوق والتقريرللصن اإلنمائية

 ق.ف  الصندو 
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 الصندوق في سياق جدول األعمال العالمي للتنمية المستدامة - جيم
السياق الذي يعمل الصندوق ضمنه ف  فترة التجديد التاسع والعاشر للموارد، ال من خالل  صياذغةتمت  - 21

نما أيضا  م دول  ذغير من خالل تواؤ بعض التوجهات الرئيسية البيئية واالقتصادية واالجتماعية فحسب، وا 
أال  ،اتفاقيات دولية رئيسية ف  ثالث 2015 عام تبلورتول رؤية مشترتة للتنمية المستدامة، والت  مسبوق ح

  بشأن تمويل التنمية جدول أعمال أديس أباباو  مة وأهداف التنمية المستدا 2030وه : جدول أعمال 
  باريس بشأن تغير المناخ. يةواتفاق

جديدة أفضل ف  تعبئة  األعمال العالم  الجديد يتطلب نهجاا هنالك اتفاق عام ف  اآلراء بأن تنفيذ جدول  - 22
حول نفس  الموارد ومواءمة لالستثمارات من جملة من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص معاا 

وقد جاء نص ذلك صراحة على وجه الخصوص  (.السابع عشر)هدف التنمية المستدام  واألهدافالمبادئ 
ابا بشأن تمويل التنمية، إال أنه خيط يمتد أيضا على طول أهداف التنمية ف  جدول أعمال أديس أب

ز عزّ  تاسع والعاشر لموارد الصندوق،المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. وخالل التجديدين ال
ك الصندوق وما زال يستمر ف  تعزيز قدرته على استقطاب الموارد من جملة من الجهات الفاعلة، بما ف  ذل

الحتومات والمؤسسات اإلنمائية األخرى والقطاع الخاص. تذلك تنمو قدرته على تعبئة التمويل الخاص 
بالمناخ )مثال للتأقلم مع تغير المناخ بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(، 

المؤسسات المالية بين  بتتراا وم مما يجعل منه بهذا الخصوص رائداا ولتيسير واستقطاب تدفقات التحويالت 
 يرة ف  تونه أداة فريدة من نوعهاأصحاب الحيازات الصغ ويستمر برنامج التأقلم لصالح زراعة الدولية.

مرفق تمويل التحويالت آلية  مثلف  حين يلتحويل تمويل المناخ للمزراعين أصحاب الحيازات الصغيرة، 
الت، وللعمل على تعظيم أثر التحويالت على التنمية والترويج ابتتارية لإلشراك المال  المستند إلى التحوي

 ف  الشتات ف  أوطانهم األصلية. النخراط المواطنين

خاص ال همع اهتمام ،يعيشون ف  فقر ممنورجاال  لريفيين نساءا س على االمتر  ويتخلل ترتيز الصندوق  - 23
وف  واقع  األعمال العالم  الجديد.اصر جدول جميع عن ،بالشباب والشعوب األصلية والمجموعات المهمشة

تؤدي إلى مردودات  أن "التنمية الريفية والزراعيةب ل أديس أبابا بشأن تمويل التنميةاألمر، اعترفت خطة عم
وهو  ،ترف بنهجه الخاص ف  هذا المضمارعردت الصندوق لتوأف ."ية المستدامةذغنية ف  جميع أهداف التنم

والمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة )هدف التنمية المستدامة  المال البشريلرأس  تبيراا  نهج يول  اهتماماا 
)هدف التنمية المستدامة  ف  األسواق االنخراط(، والمبادرات الفردية ألصحاب الحيازات الصغيرة و الخامس
 (،الثالث عشر ف  وجه تغير المناخ )هدف التنمية المستدامة ورجاالا  صمود الريفيين الفقراء نساءاا (، و الثامن

نتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة )هدفإ التنمية  اضافة إلى ترتيز الصندوق التقليدي على زيادة دخول وا 
 جاالا ر و  ن نساءاا ما يعتس إلمام الصندوق وخبرته بإمتانية أن يشتل الريفيو (، ماألول والثان  المستدامة

د طبع هذا النهج الصندوق ف  فترت  التجديد عوامل محورية ف  التحول ألذغراض التنمية المستدامة. وق
 بتتارية.واستثمارات متزايدة ف  النهج اال ترتيزب، للموارد التاسع والعاشر

 ، فإن نموذج عمل الصندوق يستحق الذتر2030ف  جدول أعمال  هوبالنسبة لطرائق إيصال مساهمات - 24
. وبفضل هذا النموذج، فإن الصندوق األعضاء الدولمع  ره العميق ف  الشراتةلتجذ نظراا  ، وخاصةأيضا
الت  تؤدي إلى النهوض بجدول  ج  تصميم وتنفيذ السياسات والبرامف موقع يؤهله تماما لدعم الحتومات ف 
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جه وعلى و  .القرائنمن خالل نهج يستند إلى  ولتأديته لهذه المهمة الستان الريفيين، لصالحعمال العالم  األ
 اسعة النطاق حول عدم تفاية البيانات بشأن القطاع الريف ، ونظراا و الخصوص، وعلى خلفية الشواذغل 

ذغدا الصندوق القادمة،  ةف  السنوات الخمس عشر للحاجة العظيمة لسياسات واستثمارات ريفية تحولية 
لة نام  على التعلم والتزامه بالمساءترتيزه المت ت )ولغيرها(، إذ ذغداوبشتل متزايد شريتا رئيسيا للحتوما

التمويل لتمتين البلدان من  ويماثل أهميته، ستغناء عنهال يمتن اال أمراا هاماا  ف أثر قابل للقياسوتخلي
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ستجابة للطلب العالميتوسيع برنامج عمل الصندوق ا -ثانياا 
 59.1، ف  حين تان العدد 2015مليون شخص عام  112.7إلى  هوصلت مشروعات الصندوق وبرامج - 25

 الهدف الموضوعوقد سمح هذا النطاق المتسع باستمرار لعمليات الصندوق بتجاوز  ،2011مليون عام 
حجم عمليات  زيادة توقد تان مليون شخص. 90الوصول إلى  المتمثل ف   للتجديد التاسع للموارد

فإن  ،لتطلع قدماا وبا واالبتتارات وسبل العمل الحديثة. ممتنة بسبب جملة من اآلليات الجديدة الصندوق
اإليفاء  بغيةبأنه البد له من أن ينمو  درتاا ممستمر ف  تحويل الطريقة الت  يمارس بها عمله، الصندوق 

 ، عالوة على الطلب الناجم عن السياق اإلنمائ  العالم  الجديد.فيه الدول األعضاءبالطلب الناشئ من 

 برنامج القروض والمنح وبرنامج عمل الصندوق ألف: 
الرئيسيان ن المخرجا وأماسع للموارد. ث تحول جذري ف  النموذج المال  للصندوق ف  فترة التجديد التاحد - 26

السيادي تأداة لتعبئة  االقتراضوتبن   ،برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةفتانا إنشاء 
لقروض لبرنامج  إنجازتم  اتلمساهمن مع األموال المعبأة من اين الجديدين المصدر يافر هذوبتضالموارد. 

قروض والمنح لفترة التجديد لبرنامج ا متجاوزاا  ،مليار دوالر أمريت  3.07والمنح لم يسبق له نظير، بحدود 
وبرنامج القروض والمنح المخطط له لفترة التجديد التاسع  ،مليار دوالر أمريت  2.85 البالغ للمواردالثامن 
عالوة على ذلك، ومع الترتيز األتثر انتظاما على توسيع مليار دوالر أمريت .  2.95 البالغ حوال  للموارد

وعلى الرذغم من البيئة النقدية العالمية  - التزامات التجديد التاسع للموارد منوهو التزام رئيس   - لنطاقا
جعل إجمال   تمت تعبئة مستويات عالية من التمويل المشترك الدول  والمحل ، مما ،تحدياتالمحفوفة بال

مستوى برنامج  مليار دوالر أمريت ، متجاوزاا  7.17برنامج العمل ف  فترة التجديد التاسع للموارد يصل إلى 
 (. 1  )انظر الجدول مليار دوالر أمريت 6.78 البالغالعمل لفترة التجديد الثامن للموارد 
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 1الجدول 
 لتجديد الثامنبرنامج العمل في فترة التجديد التاسع مقارنة بفترة ا

 )بماليين الدوالرات األمريتية(
  فترة التجديد التاسع 

مجموع التجديد 
  ب التاسع

 
  مجموع التجديد الثامن 

2013 2014 2015 

 الصندوقوالمنح في قروض برنامج ال
 (فيهامتونا المنح لت  تشتل تلك  )بما ف  ذلكقروض الصندوق 

 700 2 911 2 360 1 713 838 منح إطار القدرة على تحمل الديونو 

  147 161 66  47 49 منح الصندوق

 848 2 072 3 425 1  760 887 أ إجمالي برنامج القروض والمنح

  527  279 54  114 112 أموال أخرى يديرها الصندوق

 375 3  352 3 479 1  874 998 إجمالي برنامج القروض والمنح

 ]موال التي يديرها الصندوقباستثناء األ[لتمويل المشترك )دولي ا
 ومحلي(

961 890  1 968 3 819  3 410 

 784 6  170 7 447 3  764 1 959 1 ج إجمالي برنامج العمل

بأنه قيمة التزامات القروض والمنح الجديدة الت  تمّول من مصادر الصندوق الخاصة )أي من تجديدات الموارد،  يعّرف برنامج القروض والمنح أ
 ( عالوة على تلك الممّولة من مؤسسات أخرى ولتن بأموال يديرها الصندوق.االقتراضراجعة و والتدفقات ال

ا ف  ذلك التمويل زيادة/نقصان ف  التمويل خالل التنفيذ، بم ةتعتس المبالغ الحالية أي. 2016نوفمبر/تشرين الثان   8المبالغ الحالية بتاريخ  ب
 والتمويل المشترك. المحل  اإلضاف 

 على أنه مجموع إجمال  برنامج القروض والمنح والتمويل المشترك المحل  والدول . ف برنامج العمليعرّ  ج

 اا برنامج 90اسُتخدمت االلتزامات الجديدة الت  تمت الموافقة عليها ف  التجديد التاسع للموارد لتمويل  - 27
نح جديدة. وتعن  الحصة األتبر برامج م 206مشروع جاٍر، و 29 ـل، ولتوفير تمويل إضاف  اا جديد اا استثماري

 7 بحدودبالمائة ف  التجديد التاسع للموارد مقارنة  13)من التمويل المصادق عليه للمشروعات الجارية 
ن مشروعات جديدة أقل  ،بالمائة ف  فترة التجديد الثامن للموارد( مترافقة بترتيز أتبر على توسيع النطاق وا 

 تصميم المشروعات واإلشراف عليها.ف  لية تتاليفية أتبر فعا تحقيقؤدي إلى مما ي أتبر،تتن 

نامج القروض والمنح بالمائة من بر  67 يل ومعاييره ف  الصندوق، فقد تانوبما يتماشى مع سياسة التمو  - 28
درة على منح بموجب إطار القتو  ،بشروط تيسيرية للغايةخالل فترة التجديد التاسع للموارد  الموافق عليه

 حسبح لفترة التجديد التاسع للموارد توزيع برنامج القروض والمن جاءعلى وجه العموم، تحمل الديون. و 
 50بالمائة  تيسيرية للغاية،  17على النحو التال : إطار القدرة على تحمل الديون،  الشروط اإلقراضية
د استمر الصندوق ف  فئة البلدان، فقلتوزيعه وفقا وأما  .بالمائة 23بالمائة  عادية،  10بالمائة  مختلطة، 

 معاا  الت  تشتلتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا االستثمار أساسا ف  البلدان منخفضة الدخل أو البلدان م
. إال أن استمرار انتشار الفقر وجب إطار القدرة على تحمل الديونبم المقدمةبالمائة من القروض والمنح  88

لترتيز الصندوق على أشد الناس فقرا،  بالنظرو  ،عن  أنهف  البلدان الت  تخرجت من هاتين الفئتين، ي
ف  فئة البلدان متوسطة الدخل إذا ما أردنا حصة تبيرة من االستثمارات على  حاجة لإلبقاءهنالك ستبقى 

. وف  فترة التجديد التاسع للموارد، تانت حصة أفريقيا من المشروعات 2030تحقيق طموحات جدول أعمال 
دعم ل المخصصة بالمائة، ف  حين تانت حصة الحافظة 49رنامج القروض والمنح بحدود ب ف االستثمارية 
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توزيع قروض الصندوق ومنحه  2بالمائة. وُيظهر الجدول  52بحدود البلدان الت  تعان  من أوضاع هشة 
 9للموارد. التاسع بموجب إطار القدرة على تحمل الديون حسب فئة البلد ف  فترة التجديد

 2الجدول 
توزيع قروض الصندوق ومنحه بموجب إطار القدرة على تحمل الديون حسب فئة البلد في فترة التجديد التاسع 

 للموارد
 )بماليين الدوالرات األمريتية(

 نسبة الحصة للموارد إجمال  فترة التجديد التاسع فئة البلد

 34.8 012 1 البلدان منخفضة الدخل

 53.3 550 1 الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 11.7 342 البلدان متوسطة الدخل من الشريخة العليا

 0.2 7 * البلدان مرتفعة الدخل

 100 911 2 المجموع

لدان من بين ي. وقد تان الب  ال وأوروذغو يتشير هذه المبالغ إلى التمويل الذي تمت المصادقة عليه لمشروعات استثمارية ف  سيش*
 .هذه المشروعات االستثمارية ف  ذخيرة المشروعات تالشريحة العليا عندما دخل البلدان متوسطة الدخل من

من التزامات التجديد  رئيسياا  أنشئ برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يمثل التزاماا  - 29
، بلغت 2015ام تحساب أمانة متعدد الجهات المانحة يديره الصندوق. وبنهاية ع 2012التاسع للموارد عام 

مما يجعل هذا البرنامج أتبر مصدر تمويل  ،مليون دوالر أمريت  366ما مجموعه  المساهمات المستلمة 
وبهذا عالم  مترس حصرا لتمتين المزارعين الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة من التأقلم مع تغير المناخ. 

دماجها ف  البرامج الت   ،يون دوالر أمريت مل 285المبلغ، تمت المصادقة على استثمارات بلغ مجموعها  وا 
 . 2015بلدا بحلول نهاية عام  36يدعمها الصندوق ف  

تعزيز القدرات المالية بالتجديد التاسع لموارد الصندوق إدارة الصندوق والية هيئة المشاورات الخاصة  منحت - 30
السيادي بين الصندوق ومصرف  قتراض، وافق المجلس التنفيذي على اتفاقية لال2014. وف  عام للمنظمة

مليون يورو من  300 مبلغ، تم االلتزام بـ2015مليون يورو  وبنهاية عام  400قرض قيمته لالتنمية األلمان  
إطار " على إطار عام لالقتراض 2015عام  هذا القرض. وبالبناء على هذه الخبرة، وافق المجلس التنفيذي

ض الصندوق من الدول السيادية والمؤسسات الت  تدعمها دول السيادي" لت  يتوجه به اقترا االقتراض
 سيادية. 

 272واستثماريا،  مشروعا 256تتضمن  10وبنهاية التجديد التاسع للموارد، تانت حافظة الصندوق النشطة - 31
مليارات  7موارد الصندوق ما يصل إلى  توفر منها منمليار دوالر أمريت ،  16.5 قدرهمنحة بمبلغ إجمال  

ذلك المؤسسات  بما ف  ،المشارتة ف  التمويل المحلية بالمائة(، ف  حين وفرت الجهات 43أمريت  ) دوالر
 4 المشارتة ف  التمويلالدولية بالمائة(، ووفرت الجهات  33مليار دوالر أمريت  ) 5.5 ،المالية والحتومات

 بالمائة(. 24مليارات دوالر أمريت  )

زدادت من حيث الحجم مقارنة بفترة التجديد الثامن للموارد، إال أن ومع أن حافظة الصندوق النشطة قد ا - 32
(، مما نجم عنه وسط  حجم مشروعات أتبر 256إلى  281عدد المشروعات االستثمارية تراجع )من 

                                                      
 فئة البلدان محددة تما هو وارد ف  قائمة االقتصادات ف  البنك الدول . 9

10
 عليها والتي لم تغلق بعد.جميع المشروعات المصادق  
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مليون دوالر أمريت  ف  فترت  التجديد الثامن والتاسع على  69.6مليون دوالر أمريت  و 63.3)بحدود 
 دورة إدارة المشروعات.ف   يةفعالية التتاليفالذلك إلى تحقيق المزيد من التوال (. ويترجم 

دارة لتمويل ن حوال  ثلث الحافظة النشطة مترسأ 1ويظهر الشتل  - 33 ، مما يمتن الموارد الطبيعية الزراعة وا 
دارة الموارد الطبيعية بصورة أتثر استدام وتفاءة. ة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من زيادة إنتاجهم وا 

وما يتعلق بها من بنى تحتية، مما يساعد على ربط  ،بالمائة من األموال لتعزيز األسواق 16ذهب حوال  يو 
بالمائة من االستثمارات، مما  17أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق. ف  حين يصل التمويل الريف  إلى 

مين لتمتين الستان الريفيين من بناء أعمالهم لخدمات، مثل االئتمان والتوفير والتأاالوصول إلى يؤدي إلى 
دارة المخاطر.  وا 

 1الشتل 
 (2015توزيع الحافظة الحالية للصندوق حسب الموضوع العريض )بنهاية عام 

 
 المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية

دارة الموارد الطبيعية الري والثروة الحيوانية   .والتدريب واإلرشادوالبحوث  سماكومصايد األمالحظة: تتضمن الزراعة وا 

مليار دوالر  2.09وباإلجمال، بلغت صروفات قروض ومنح الصندوق ف  فترة التجديد التاسع للموارد  - 34
 .3ة التجديد الثامن للموارد، تما يعرضه الجدول فتر  بحيث تانت أعلى من مثيلتها ف ، أمريت 

 3الجدول 
 د التاسعصروفات قروض ومنح الصندوق في فترة التجدي

  2013 2014 2015 
جمال  التجديد إ

 التاسع

جمال  التجديد إ
 الثامن

( تلك الت  تشتل المنح متونا منهاالصندوق )بما ف  ذلك قروض 
 852 1  894 1  619   648 627 منح إطار القدرة على تحمل الديونو 

 191 66 72 53 دوق األخرىنجميع منح الص
138 

 990 1  085 2 685 720 680 المجموع

 

الزراعة وإدارة الموارد 

الطبيعية

يالدعم السياساتي والمؤسس

الخدمات المالية الريفية

ة  ات تنمية األسواق والبنى التحتي
الصلة

تنمية المشروعات الريفية

التنمية البشرية وتنمية 
المجتمعات
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برنامج القروض والمنح وبرنامج العمل في السنة األولى من فترة التجديد العاشر  إنجاز –باء
 للموارد

مليون  823ض والمنح (، بلغت قيمة برنامج القرو 2016خالل السنة األولى من فترة التجديد العاشر للموارد ) - 35
 39ولسبعة مشروعات جارية،  اا إضافي وتمويالا  جديداا  استثمارياا  مشروعاا  23دوالر أمريت ، بما ف  ذلك 

، ويتوّقع لقيمة برنامج القروض االقتراضويتحرى الصندوق بصورة نشطة خيارات  .برنامج منح جديدة
وبالنسبة  مليار دوالر أمريت . 2.37والمنح لما تبقى من فترة التجديد العاشر للموارد أن تصل إلى حوال  

مليار دوالر أمريت  )انظر  3.2 إلىقيمة برنامج القروض والمنح  تصل ،د بأتملهالفترة التجديد العاشر للموار 
أصحاب  زراعة (، بما ف  ذلك االستخدام التامل لموارد المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح1 الشتل

 الحيازات الصغيرة.

بالمائة من تمويله  45إلى  40 وذلك بتوفير ،ُيتوّقع للصندوق أن يف  بالتزامات التجديد العاشر للموارد - 36
. وتمثل الموارد المخصصة بالمائة منه ألفريقيا على وجه العموم 50، والجوهري ألفريقيا جنوب الصحراء

، وتمويل وبرنامجاا  مشروعاا  44حوال  ومن المخطط المصادقة على بالمائة من اإلجمال .  48للدول الهشة 
( 1. ويتم إعداد ذخيرة االستثمارات بشتل يضمن: )2017إضاف  لسبعة قروض ومنح جارية خالل عام 

( وجود 3( جدول أتثر توازنا للمصادقة على المشروعات  )2ف  حال حصول عثرات  ) اتجاهزية المشروع
مشروعات تافية للسنة األولى من التجديد الحادي عشر للموارد. ولتحقيق ذلك، سيرّوج الصندوق الستخدام 

سة ودرا تما تحددها التقديرات اإلقليمية الجارية والقابلة لتوسيع النطاق لمشروعاتأتبر للتمويل اإلضاف  ل
عادة توزيع الموارد المخصصة بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس  إجمالية للحافظة الحالية، وا 

 3 تامل برنامج القروض والمنح بقيمة إلنجازالصندوق على المسار الصحيح و األداء ف  الوقت المالئم. 
 (.1 البيان  مليار دوالر أمريت  تما تم االتفاق عليه لفترة التجديد العاشر للموارد )انظر الشتل 3.5إلى 
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 1 البيان  الشتل
 فترة التجديد الثامن وحتى فترة التجديد العاشربرنامج العمل الفعلي والمتوقع من 

 الدوالرات األمريتية( )بمليارات

 
األصلية قروض ومنح الصندوق الممولة من موارده  علىبرنامج العمل  يقتصر الوتما أشير إليه أعاله،  - 37

نما ، و فحسب تلك الممولة من األموال التتميلية والتمويل المشترك. وبمستوى من التمويل  أيضاا يتضمن ا 
  برنامج عمل إجمال إنجازإلى لصندوق ا يهدف، ساد ف  فترة التجديدين الثامن والتاسعالمشترك يقارب ما 

، وسوف يضاعف الصندوق من جهوده لتعبئة موارد ر أمريت  ف  فترة التجديد العاشرمليار دوال 7.3بحدود 
 .زيادة أثرهلإضافية للوصول إلى عدد أتبر من الستان الريفيين و 

 للمشروعاتمنح بالنسبة القروض و اللبرنامج حالياا التوزيع المخطط له يعرض الجدول الرابع أدناه  - 38
 ة حسب فئة القطر.االستثماري
 4الجدول 

تخصيص الحالي للموارد من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حسب فئة القطر في فترة التجديد العاشر ال
 للموارد

 )بماليين الدوالرات األمريتية(

  فئة القطر 
إجمال  التجديد 
  العاشر للموارد

 الحصة النسبية

 %32.3 981 منحفظة الدخلالبلدان 

 %48.5 1 476 متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان 

 %19.0 578 متوسطة الدخل من الشريحة العلياالبلدان 

 %0.2 6  مرتفعة الدخل*البلدان 

 %100 3 040 اإلجمالي

الحالتين. واالستثمارات المتوقعة ه    طة موافقة مجلس المحافظين على تلشري وروذغوايأل و يالمخصصات التأشيرية ف  حدها األدنى المقترحة لتل من سيش*
 لتوسيع نطاق عمليات سابقة صممت عندما تان البلدان مصنفين من فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.

 **تعود الفوارق ف  المجاميع إلى تدوير األرقام
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خيارات يون و القدرة على تحمل الدإطار ، السيادي القتراضالمانحة،  اهمات الجهاتمس – جيم
  الجديدةالتمويل 

 31. وبتاريخ دوق خالل التجديد التاسع للمواردف  تعزيز وتوسيع موارد الصن متينتم إحراز تقدم إجمال   - 39
بلغ إجمال   ،العام الثالث والنهائ  من فترة التجديد التاسع  للموارد وهو، 2015ديسمبر/تانون األول 

 95مليار دوالر أمريت ، مما يمثل  1.432ما مجموعه  - ميليةبما ف  ذلك المساهمات التت - التعهدات
مليار دوالر أمريت . أما وثائق المساهمة المستلمة  1.5 وقدره ،بالمائة من إجمال  الهدف الموضوع للتجديد

مليار دوالر أمريت ، مما  1.423 بلغت)بما ف  ذلك المدفوعات بدون إيداع مسبق لوثائق المساهمة( فقد 
 .2015ديسمبر/تانون األول  31تاريخ المائة من التعهدات المستلمة بب 99يمثل 

من  دورةأي من ف  نفس النقطة أصلية تعهدات بمساهمات بأعلى مستوى من ال بدأ التجديد العاشر للموارد - 40
 توضعوقد  .2015أذغسطس/آب  16مليار دوالر أمريت  بتاريخ  1.07بلغ حيث  ،ات المواردتجديد دورات

مليار دوالر أمريت ،  1.44شاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق مستوى مستهدفا قدره هيئة الم
تمن وراء هذا مليار دوالر أمريت . وهنالك العديد من العوامل الت  ت 1.353تم تعديله ف  ما بعد ليصبح 

الر أمريت ، أي ما مليون دو  57.6حصتها  بلغتالت  ار الصرف تقلبات أسع ف  أساساا  تتمثلص، النق
 .عدم مشارتة دولتين عضوتين ف  هذا التجديدسبب هذا النقص ب ثة أرباع الفجوة. تذلك فقد تفاقميعادل ثال

 1.127دولة بمبلغ إجمال  قدره  100، تان عدد الدول الت  أعلنت تعهداتها 2016سبتمبر/أيلول  30وبتاريخ  - 41
ر للموارد. ووصلت لمستوى المستهدف المعدل للتجديد العاشبالمائة من ا 83مليار دوالر أمريت ، مما يمثل 

 797 ما يعادل اهمة( إلىبما ف  ذلك المدفوعات بدون إيداع مسبق لوثائق المس)المودعة  وثائق المساهمة
بالمائة من إجمال  التعهدات المستلمة. وعلى الرذغم من أن المستوى  71مليون دوالر أمريت ، أي 

مليار دوالر  3.2 قدره عدل، إال أن برنامج القروض والمنح بق  على حاله بمستوىالمستهدف للتجديد قد 
 أمريت  لفترة ثالث سنوات.

إضافة إلى ذلك، ذغدت مدفوعات إطار القدرة على تحمل الديون فعالة بدءا من التجديد العاشر للموارد،  - 42
على تحمل عويض عن إطار القدرة تم اإلشارة فيها بوضوح إلى أن مساهمات الت)باستثناء الحاالت الت  ت

وف  حين أن البنك الدول /صندوق النقد الدول  قد صاذغا ألول  .(تجديدللتعهدات  تمثل إضافة علىالديون 
، إال أنه تمت 2005مرة إطار القدرة على تحمل الديون ف  البلدان منخفضة الدخل ف  أبريل/ نيسان

ف  أثناء الدورة ، 2007ف  عام الديون  ملحت لقدرة علىطار ادقة على التوصية بتنفيذ الصندوق إلمصاال
 هذا للصندوق بالتحتم بشتل المساعدة المالية . ويسمحEB2007/90/R.2)التسعين للمجلس التنفيذي )الوثيقة 

ن الدول األعضاء من الحد من مخاطر مستويات قتراض بشروط تيسيرية للغاية، وتمتّ للبلدان المؤهلة لال
المستقبل ومن اإلدارة األفضل لمستويات الدين لديها بما يتسق مع تخطيطها اإلنمائ   الدين العليا ف 

ة أو متوسطة من القدرة مستويات منخفضفها بتصاإما با تعرفح لجميع البلدان الت  متا اإلطارالقطري. 
مشترتة مع  ةور على تحمل الديون، تما يحدده تحليل القدرة على تحمل الديون الذي يجريه البنك الدول  بص

 صندوق النقد الدول .

لى اإلقراض بشروط الدول المؤهلة للحصول عبعض وبموجب إطار القدرة على تحمل الديون، تتلقى  - 43
 يتلقى تعويضاا لصندوق أن قرض. ويتوقع ا مالية على أساس منحة ال على أساسالمساعدة ال تيسيرية للغاية
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يتطلب من  ممالى أساس الدفع عند نشوء الحاجة، عما يخسره بسبب إطار القدرة على تحمل الديون ع
الت  تان سيتلقاها ف  حال تانت الموارد  الدول األعضاء تعويض الصندوق عن مدفوعات أصول القروض

على شتل قروض بشروط تيسيرية للغاية عوضا عن توفيرها  دمتقُ توفيرها لهذه البلدان قد  الت  تم المالية
ل تعويض عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون خالل فترة التجديد على شتل منح. وقد تم قبول أو 

التجديد العاشر  قرارمن الجدير بالذتر القول بأن منهجية التعويض الت  تبناها إال أنه  .العاشر للموارد
على المترتبة عليها(، تما أنها ليست بالضرورة إضافة  ال الفوائدتغط  فقط أصول القروض ) للموارد

وعلى  ليا أثر سلب  على رأسمال الصندوقف  تجديدات الموارد. وينجم عن جميع هذه العوامل حامات سهاإ
 استدامته المالية الت  ستتدهور أضعافا مضاعفة.

المساهمات المستلمة تتعويض عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل  وصلت، 2016سبتمبر/أيلول  30يخ ر وبتا - 44
 3.4ر أمريت ، مقارنة بالتعويض اإلجمال  المتوقع الذي يترواح بحدود دوال مليون 2.9 إلى حوال الديون 
البلدان  بسببعن هذا العجز  وقد نشأ .مليون دوالر أمريت  0.5، مما يخلف عجزا قدره أمريت دوالر  مليون

 الت  تان يتوقع منها ان تتعهد بالتعويض لم تقم بذلك.

التجديد الحادي عشر  مشاورات بموجب تحمل الديوناض إلطار القدرة على ومن المتوقع إجراء استعر  - 45
الحالية عن إطار القدرة على تحمل الديون على التعويض  ةقاالستعراض أثر طري هذام يقيّ سو  .للموارد

قدرة على تحمل الديون الت  يتبعها جراءات التعويض عن إطار الإاالستدامة المالية للصندوق، ويقارن 
ر هذا االستعراض أيضا تذلك سوف يقدّ  ولية األخرى.المؤسسات المالية الدتلك المتبعة ف  مع الصندوق 

بموجب إطار القدرة على  عليها تعويض الصندوق عن المنح المصادقةالدول األعضاء بلتزامات بدأ ام متانة
 تحمل الديون.

 قراض ومعاييره ف عبر الدوائر للمظاهر القانونية والتشغيلية والمالية لسياسات اإل جارٍ  وهنالك استعراض - 46
 هاقراض المتبعة حاليا ف  الصندوق وتسعير ومنتجات وشروط اإل للممارسات تحليالا يتضمن هو و  .الصندوق
ذا م هب الحال  من المقترضين. تما سيقيّ والطل ألطراف األخرىاإلنمائية المتعددة ا بالمصارفمقارنة 

على النموذج المال  اض ات اإلقر لى سياستغيرات المحتملة عمأثر الاالستعراض ف  الوقت ذاته أيضا 
 .2017عام  أواخروسوف تعرض النتائج على المجلس التنفيذي ف   .جمال  للصندوقاإل

 الشراكات الستراتيجية وتعبئة الموارد - دال
وقد تان تعزيز أداء  .رئيسياا  ه الشراتات دوراا عب فيتزايدة، تلسياق دينام  بصورة ميعمل الصندوق ف   - 47

تجديدين الف   رئيسياا  على الدوام موضوعاا  السابع عشر( التنمية المستدامة هدف) الصندوقات ف  الشرات
 إرساء الشراتاتجية يإنشاء متتب الشراتات وتعبئة الموارد، والموافقة على استرات من التاسع والعاشر للموارد
طار االستراتيج . وقد اإل  ف االنخراط، إلى إدراج الشراتات تعنصر من عناصر 2012ف  الصندوق عام 

تنفيذ االستراتيجية خالل فترة التجديد التاسع للموارد، واستتملت  إرساء الشراتاتنسقت مجموعة عمل معنية ب
للتقدم المحرز، وطورت خطة عمل لفترة التجديد العاشر للموارد. وسوف يجرى التقدير  استعراضاا  مؤخراا 

 اءسر ف  إيعده متتب التقييم المستقل سلتجميع  التقييم  الذي بعد التقرير ا 2018التال  عام  المفصل
 .(2017) الشراتات
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ورصدها  رساء الشراتاتتبيرة ف  إعداد أدوات جديدة إل يد التاسع للموارد، استثمرت جهودوخالل فترة التجد - 48
دارتها، ولزيادة قدرة موظف  الصندوق على تيسير وتطوير دارة الشراتات واإلبقاء عليه وا  وعالوة على  ا.وا 

تضع تانت الشراتات تدرج بصورة متزايدة ضمن عمليات أعمال الصندوق، فعلى سبيل المثال، ذلك، 
معايير أهلية واضحة للشرتاء االستراتيجيين ف  المبادئ  (2015سياسة تمويل المنح ف  الصندوق )

وف   .رتاء على المستوى القطريالتوجيهية إلعداد االستراتيجية القطرية، والت  ترّتز بشتل تبير على الش
سؤاال مخصصا إلرساء الشرتات ف   2013الت  شملت منذ عام مسوحات السنوية لزبائن الصندوق ال

بالمائة ممن أجابوا  88، اعتبر 2013. فف  عام ملحوظاا  وقد شهد هذا اإلجراء األخير تحسناا الصندوق. 
 97أو أفضل من ذلك"، ف  حين ارتفعت النسبة إلى على المسح األداء ف  هذا المجال "مرٍض إلى حٍد ما 

 .2016بالمائة عام 
 80 من وقد استفاد أتثر اءات األفراد والفرق عبر الدوائر.مهارات وتفبا ما يقود عمل الشراتات الجيدة ذغال - 49

الفعالة وتعبئة الموارد، وهنالك دورات  إرساء الشراتاتمن التدريب على  موظف ف  الصندوق حتى اآلن
 .2017وائل عام وأ 2016عام أواخر لها ف   مخططريبية أخرى تد

ن ما هيئتا المشاورات الخاصتاتما حددته ،يةو ى باألولومجموعات الشرتاء الت  تحظويتضمن الشرتاء  - 50
بحوث لعة االستشارية لاموالج ،نمائية متعددة األطرافف اإل، المصار للمواردبالتجديد التاسع والعاشر 

، ةن من أجل التنمية الريفينحيوالمنتدى العالم  للما ،والوتاالت اإلنمائية الثنائية الزراعية الدولية،
تين ف  والوتالتين األخر  ، ومنظمات المزارعينوالجامعات ،والمنظمات ذغير الحتومية ،الخيريةوالمؤسسات 

اإلنمائية المصاريف  توفرفعلى سبيل المثال،  .الصندوق ف  تعزيز مثل هذه الشراتات ويستمر روما.
 بارزاا  المشترك للمشروعات الت  يدعمها الصندوق، وه  تلعب دوراا الدول  التمويل  أذغلبمتعددة األطراف 

دورات هيئات  وتشارك ف  ات  على المستوى القطري والعالم ،السياس االنخراطف  التعاون ف  مجال 
بصورة وثيقة من خالل مجموعات  يهف ، وتنسقوالعتس بالعتس تمراقب الخاصة بتجديد الموارد المشاورات

 ،قيق النتائجة بغية تح، واإلدار الفعالية اإلنمائيةالعمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، و 
دارة الحافظة، واال وقد تم إحراز تقدم مخصوص ف  إرساء  تساق ف  اإلدارة المالية وتجديدات الموارد.وا 

 اتوالعمل جاٍر على تجديد مذتر  ،يوي خالل فترة التجديد التاسع للمواردالشراتات مع مصرف التنمية اآلس
عادة تنشيط الشراتة والبنك اإلسالم  للتنمية خالل فترة التجديد  مع مصرف التنمية األفريق  التفاهم، وا 

  فقد تم توقيع مذترات تفاهم مع المصرف األوروب  لالستثمار والمصرف لألوروب ،العاشر للموارد. تذلك
االتحاد األوروب   بشأن آليةيخلق الفرص لزيادة التمويل المشترك والتعاون س األمر الذيلإلنشاء والتعمير، 
 للتمويل المختلط.

اللتين تتخذان من التاسع والعاشر للموارد، تم النهوض بالشراتات مع الوتالتين األخرتين  التجديدينوف  ظل  - 51
للزخم المتزايد ت  تقوم الوتاالت الت  تتخذ من روما  استجابةا و  .ج تيلتصل إلى مستوى استرا ا مقرا لهماروم

، 2016وف  عام  ،وأوجه التتامل بينها ،مقراا لها بتعزيز تعاونها باالستناد إلى الميزة النسبية لتل منها
اجتمعت إدارات الوتاالت الثالث، وأشرفت على إعداد ورقة بشأن التعاون بينها بعنوان "التعاون بين 

رضت الورقة رسمياا على الهيئة ". وعُ 2030لوتاالت الت  تتخذ من روما مقراا لها: إنجاز جدول أعمال ا
ق عرض الورقة ندوة ذغير رسمية عن الموضوع. تذلك . وف  الصندوق، سبالرئاسية لتل وتالة من الوتاالت

روعات واإلشراف عليها ودعم التعاون العمل  جاٍر أيضاا بشأن مبادرات التخديم المشترتة وتصميم المشفإن 
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عات بالمائة من جميع المشرو  20راعة ف  تصميم تشارك منظمة األذغذية والز  ،عالوة على ذلك .تنفيذها
منظمة الثانية من منحة مقدمة إلى المرحلة تذلك فقد تمت الموافقة على ال الجديدة الت  يمولها الصندوق.

 الت  المشروعاتت والوتاالت الحتومية المنخرطة ف  تستهدف وحدات المشروعا بناء القدراتلمبادرة 
الصندوق بصورة وثيقة مع  ويتعاون. 2016عام  البلدان الت  تعان  من أوضاع هشةيمولها الصندوق ف  

فاهم للتعاون على مبادرة الشراء مقابل التقدم التابعة لبرنامج األذغذية العالم . وقد أبرم مؤخرا مذترة ت
 سودان.ف  ال نامجالبر مع  ريالمستوى القط

 ا.آخر للتعاون بين الوتاالت الت  تتخذ من روما مقرا له رئيسياا  وتعد لجنة األمن الغذائ  العالم  منبراا  - 52
بما ف  ذلك  ،انخرط الصندوق بصورة متزايدة مع هذا المنتدى ،وخالل فترة التجديد العاشر للموارد

ية ف  عمليات المفاوضات المؤد طاع الخاص مسموعاا إصالحاته األخيرة لجعل صوت المجتمع المدن  والق
مستقال إلى قدر أتبر من المالءمة، وتطبيق المنتجات الرئيسية لهذه اللجنة. ويدعم الصندوق حاليا تقييما 

المستفادة من  لهذه اللجنة لتقدير وتحسين أثرها اإلجمال  على األمن الغذائ  والتغذية باالستقاء من الدروس
 جات السياساتية لهذا المنبر.تطبيق المنت

ل اتباع مث  قد شجعت هيئتا المشاورات الخاصتان بالتجديدين التاسع والعاشر للموارد إدارة الصندوق على و  - 53
 دعماا  ع جهود تعبئة الموارد ف  الصندوقوتحري خيارات توسي ،المؤسسات المالية الدولية الرئيسية األخرى
ف  تعبئة الموارد والمنح. واستجابة لذلك، مّر نهج الصندوق  لتوسيع برنامج العمل وبرنامج القروض

ناقشت هيئة المشاورات  . وقد2012بدءا من إطالق مباردة تعبئة الموارد اإلضافية عام  بتغييرات تبيرة
التقدم  أدناهويرد  .الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ورقة عن خيارات التمويل لمستقبل الصندوق

الصندوق، والمساهمات  الدول األعضاء ف تعزيز مساهمات تجديدات الموارد من خالل زيادة  المحرز ف 
السيادي، وتوسيع برنامج العمل  االقتراضالتتميلية ذغير المقّيدة، وتعزيز برنامج القروض والمنح من خالل 

 لتمويل المشترك.من خالل تعبئة األموال التتميلية، والدعم من المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص وا

موعات الدول للمساهمة ف  الصندوق أو بصورة نشطة الدول ذغير األعضاء ومجع الصندوق وقد شجّ  - 54
أربع دول أعضاء جديدة للصندوق خالل فيه ف  الوقت الذي انضمت . فاا تبير  اا ز نجاحأحر و  ،لالنضمام إليه

 (.5)انظر الجدول  12التاسع للموارد انضمت سبع دول خالل فترة التجديد 11التجديد الثامن للموارد، فترة
ف  الوقت الحال  مع عدد من الدول األخرى ذغير األعضاء، وسوف يستمر  ويجري الصندوق حواراا 

الصندوق ف  بذل الجهود ف  إعادة االنخراط مع الدول األعضاء الت  لم ُتسهم ف  تجديدات الموارد 
 األخيرة.

  

                                                      
11

 جيم(.-، القائمة2012ألف( وجنوب السودان )-، القائمة2012ألف(، إستونيا )-، القائمة2011جيم(، هنغاريا )-، القائمة2011أوزباكستان ) 
12

ادية، والجبل األسود ألف( وواليات ميكرونيزيا االتح-، القائمة2014جيم(، االتحاد الروسي )-، القائمة2013ناورو، توفالو وفانواتو ) 

 جيم(.-، القائمة2015وباالو )
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 5الجدول 
 األعضاء التي انضمت إلى الصندوق خالل فترة التجديدين التاسع والعاشر التعهدات التي أعلنتها الدول 

 )بالدوالر األمريت (
 التجديد العاشر التجديد التاسع الدول األعضاء

 ونيزيا االتحاديةتر يات موالي
- 500 

 - - الجبل األسود

 - - ناورو

 - - باالو

 000 000 9 000 000 6 االتحاد الروس 

 - - توفالو

 000 25 - نواتواف

 مساهمات تتميلية ذغير مقيدة ألربعالدول األعضاء فرصة توفير  منحتوبالنسبة للتجديد العاشر للموارد،  - 55
( التعاون 3( التأقلم مع تغير المناخ  )2( الزراعة المراعية لقضايا التغذية  )1أولويات استراتيجية، وه : )

راتات بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص. وقد تم ( الش4بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث   )
استالم بعض التعهدات للمجاالت الثالثة األولى، تما تم وضع مسودة لرسالة نوايا للجهات المانحة الت  

ف  اتفاقية األمم المتحدة  جتماع األطرافأعلنت عن مساهماتها التتميلية ذغير المقيدة لقضايا المناخ ف  ا
 باريس.ف   الذي عقدالحادي والعشرين  بشأن تغير المناخ اإلطارية

، تبيرة من خالل المساهمات األصليةوبموجب التجديد العاشر للموارد، يتم تنفيذ تعميم قضايا المناخ بصورة  - 56
مليون دوالر أمريت   100التتميلية ذغير المقيدة لقضايا المناخ. وهنالك ما ال يقل عن  المساهماتتعززها 
برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات المرحلة الثانية من  تعبئتها بموجب تمتسوال التتميلية الت  من األم

يجاد البيئات  المخصصةالصغيرة للمنح  للمساعدة التقنية، واالبتتار، وبناء القدرات، وحوار السياسات، وا 
 لقضايا المناخ. المراعيةالتمتينية للعمليات 

للتمويل المشترك ادي للصندوق الدروس المستفادة من حساب األمانة اإلسبان  إطار االقتراض السي أدمج - 57
صادق الل فترة التجديد التاسع للموارد الذي ومن قرض مصرف التنمية األلمان  خألذغراض األمن الغذائ  

. وتم إنشاء فريق مهام رفيع المستوى معن  باالقتراض 2015عليه المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان 
الذي  ،إال أن استعراضه األول ،اإلطار حتى اآلن إبرام أي قرض بموجب هذا سيادي، وف  حين أنه لم يتمال

ط الضوء على الدروس المستفادة فيما يتعلق سلّ ، 2016ف  سبتمبر/أيلول  التنفيذيعرض على المجلس 
دخال  ذي ف  سبتبمر/أيلول ووافق المجلس التنفيت. المبادالت بين العمالبتقليص تتاليف المعامالت وا 

مليون يورو، من مرفق مصرف التنمية  100على مقترح للحصول على الرصيد المتبق ، وقدره  2016
إدارة فّوض المجلس التنفيذي  ،2016تانون األول عد ف  دورته المنعقدة ف  ديسمبر/وفيما باأللمان . 
وتستمر اإلدارة ف  مشاوراتها  .فرنسية للتنميةمن الوتالة ال مليون يورو 200راض تقالبإبرام اتفاقية  الصندوق

دعت الحاجة لموارد إضافية لتمويل برنامج القروض والمنح أثناء فترة  حالف  مع مقرضين محتملين آخرين 
 التجديد العاشر. 
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المجلس التنفيذي إدارة الصندوق أيضا على إجراء  يشجع ،وارد ف  وثيقة إطار االقتراض السيادي هو وتما - 58
عداد العمل التمهيدي لتحري نطاق االقتراض من األسواق المالية. وعرض على المجلس دراسا ت جدوى، وا 

 .بهذا النمط من االقتراضموجز حول القضايا التقنية ذات الصلة  2016التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول 

من خالل  حولت التمويل المشترك على شتل أموال تتميليةمن إضافة إلى ذلك، فقد تمت تعبئة موارد  - 59
األموال المستلمة من خالل االتحاد  نمطياا تضم الصندوق، وشتلت جزءا من برنامج القروض والمنح. وه  

 ،، وصندوق البلدان األقل نموا، والبرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ ةالبيئة العالمي ومرفقاألوروب ، 
فترة التجديد التاسع للموارد، تمت تعبئة مبلغ قدره  وذغيرها من المصادر الثنائية ومتعددة األطراف. وف 

بالمائة من برنامج القروض والمنح لفترة  10مليون دوالر أمريت  بهذه الطريقة، مما يمثل حوال   322.6
 التجديد التاسع للموارد. 

الستثمارية الت  المنح للمشروعات وبالغ القيمة للتمويل المشترك با اا متنامي تشتل األموال التتميلية مصدراا  - 60
بمنظمات المزارعين، لتمويل العمل المواضيع  المتعلق أنها تشتل مصدرا هاما تما  يدعمها الصندوق،

دارة المخاطر الزراعية والشعوبوالتحويالت،   وذغيرها من القضايا. وه  توفر تمويالا  ،األصلية، والبحوث وا 
ى المستوى القطري، وهو نشاط يتمتع بأولوية وال لالنخراط ذغير االقتراض  الذي يقوده الصندوق عل حاسماا 

نظام تخصيص الموارد على مخصصات المنح/ تتاح له إال موارد محدودة من خالل الميزانية اإلدارية أو
 المجلس التنفيذي بصورة سنوية عن تفاصيل األموال التتميلية المستلمة ُيبلغ، 2013أساس األداء. ومنذ عام 

 .واإلشراف المراجعة الداخليةلتوصية من متتب استجابة مة والملتزم بها والمستخد

مليون دوالر  322.6ُأبرمت اتفاقيات جديدة لألموال التتميلية بما مجموعه  ،خالل فترة التجديد التاسع للموارد - 61
مليون دوالر أمريت  المعبئة خالل التجديد الثامن للموارد.  208مما يمثل زيادة تبيرة عن مبلغ  ،13أمريت 

مليون دوالر أمريت  ف  فترة التجديد العاشر للموارد على  67.5تعبئة ما مجموعه  تمتحتى تاريخه، فقد و 
والمفاوضات جارية مع الدول األعضاء ومع مصادر أخرى لهذا الغرض. ومع  ،شتل أموال تتميلية جديدة

ألموال لوصول استراتيجية لالصندوق إيجاد نهج أتثر  يعتزماإلبقاء على األموال التتميلية تأداة مرنة، 
تتميلية من خالل استخدام أعظم للنوافذ المواضيعية الت  تحسن من التفاءة والتعلم. تذلك فإن انضمام 

لألموال التتميلية منذ عام  هاماا  جديداا  من شأنه أن يوفر مصدراا الصندوق إلى الصندوق األخضر للمناخ 
 .وصاعداا  2017

استمر الصندوق ف  توسيع تعاونه مع القطاع الخاص وذغيره من  ،رد اإلضافيةوتجزء من مبادرة تعبئة الموا - 62
وحدة مخصصة للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ضمن متتب الشراتات  وقد أنشئتالمؤسسات الخيرية. 

 250استعراض عالم  ألتثر من وأجري وتعبئة الموارد لقيادة هذه الجهود وضمان النهج االستراتيج  لها. 
خاصة لتحديد تلك الت  تتواءم على أتمل صورة مع مهمة الصندوق. وخالل فترة التجديد التاسع  مؤسسة
والعمل جار على عدد من المرافق  ،يتسالتتميلية من مؤسسة بيل وميليندا ذغتمت تعبئة األموال  ،للموارد

وذغيرها من  ،يتسدا ذغنيوميلواالنخراط من مؤسسة بيل التمويلية الجديدة الجتذاب قدر أتبر من التمويل 
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األموال المخصصة لتغير المناخ وال للبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغ ائي أو  2015و 2013ال تتضمن األرقام لكل من عامي  

 الموظفين المهنيين المزاملين. برنامج 
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عملية رسمية تتوخى الحرص الواجب بهدف التطرق للمخاطر الت  قد تنجم  ُأحدثت. تذلك  فقد المؤسسات
 عن الدخول ف  شراتات رسمية مع القطاع الخاص.

وهو أقل على نحو  ،1.39 إلى 1 معدل التمويل المشترك الذي تحقق خالل فترة التجديد التاسع للموارد وصل - 63
دوالر أمريت   1دوالر أمريت  لتل  1.6لمعدل المستهدف الطموح لتعبئة الموارد الذي وضع بحدود ما من ا

بير من يستثمره الصندوق. ولتنه ما زال يتسق مع ما تحقق ف  فترة التجديد الثامن للموارد وأعلى بشتل ت
العالم . وعلى وجه للسياق االقتصادي  وهو نصر جدير بالمالحظة نظراا  المتوسط على المدى األطول،
، يلالمشارتة ف  التمو  المحلية بالمائة من التمويل المشترك من الجهات 55العموم، فقد تم توفير حوال  

. وعلى (من الممولين متعددي األطراف أساساا ) الدولية المشارتة ف  التمويلالجهات  وفرتهوأما ما تبقى فقد 
 الحتومات والمستفيدين والتيانات الخاصة الوطنية مستقراا التمويل المشترك المحل  من  بق وجه العموم، 

مليار دوالر أمريت ( مقارنة بفترة التجديد الثامن للموارد  2.27ف  فترة التجديد التاسع للموارد )بحدود  نسبياا 
ر مليا 1.49من  ،بالمائة ف  التمويل المشترك الدول  19زيادة قدرها  وتحققتمليار دوالر أمريت (.  2.35)

مليار دوالر أمريت  للتجديد التاسع للموارد )بما ف   1.79دوالر أمريت  ف  فترة التجديد الثامن للموارد إلى 
 ذلك التمويل الذي يديره الصندوق(. 

 1دوالر أمريت  لتل  1.2فإن الهدف الموضوع للتمويل المشترك هو  ،وبالنسبة لفترة التجديد العاشر للموارد - 64
التقلب الصندوق، مع االلتزام باتخاذ نهج أتثر استهدافا وتشغيال واستراتيجية اعترافا ب يمولهدوالر أمريت  

تاليف المعامالت العالية. وأما بالنسبة ، وف  بعض األحيان بتالتبير ف  توجهات التمويل المشترك السنوية
شترك ت بمعدل تمويل مللمشروعات المصادق عليها حتى تاريخه ف  فترة التجديد العاشر للموارد، فقد اتسم

 التجديدولتن يتوقع لهذا المعدل أن يرتفع نحو الهدف الموضوع فيما تبقى من فترة  ،0.7 إلى 1 وسط  قدره
بما يتماشى مع  ،، ولتنالموضوع العاشر للموارد. ويتوقع الصندوق اإلبقاء على هدف التمويل المشترك

قياس األثر االستقطاب  للمشروعات الت  يدعمها  خطة عمل أديس أبابا، فإنه سوف يزيد من ترتيزه على
الصندوق على استثمارات القطاع الخاص، وأثر المشروعات الت  يدعمها الصندوق على تعبئة الموارد 

 المحلية من خالل عوائد الضرائب المعززة. 

 تقسيما لمعدالت التمويل المشترك حسب فئة البلد. 2يوفر الشتل  - 65
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 2الشتل البيان  
البلدان متوسطة الدخل من الشريحة و البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و منخفضة الدخل،  ت التمويل المشترك للبلدانتوجها

 العليا من التجديد السابع للموارد إلى التجديد التاسع للموارد

 

 تحسين جودة وأثر برنامج عمل الصندوق - ثالثاا 
 تواجهها التحوالت الجارية ف  االقتصادات الريفية والوطنية،  ويعترف الصندوق بالفرص والتحديات الت  - 66

وهو يع  بالفعل الحاجة للسع  نحو نهج شاملة . الطموحة لجدول أعمال التنمية الجديد الطبيعة علىعالوة 
والبناء على العمل الذي تم إجراؤه خالل فترت  التجديد  ،لتعميق فعالية وأثر عمليات الصندوق ومنتظمة
 فقد أدخل نهجاا جديدة لتحويل جودة وانتشار وأثر برنامج عمله المتنام .  وبالتال ،والعاشر للموارد.  التاسع

 تعزيز نموذج عمل الصندوق - ألف
 ةأتبر من الستان المستهدفين ممتن ذغدت قدرة الصندوق على زيادة فعاليته التشغيلية والوصول إلى عدد - 67

االستراتيجيات  لى وجه الخصوص، تفعيل جملة واسعة منوع ستمر لنموذج عمله.سبب التعزيز المب
وتعميق  ها يتسم بقدر أتبر من االستباقية،واتباع إشراف على البرامج ودعم لتنفيذ ،والسياسات والنهج

 .عميقةالحضور القطري الذي نجمت عنه آثار إيجابية 

والنهج الت  ُطّورت أثناء فترة التجديد ف  فترة التجديد التاسع للموارد، تم تفعيل االستراتيجيات والسياسات  - 68
الت  تغط  توسيع النطاق، والمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة )هدف التنمية المستدامة  –الثامن للموارد 

(، وتفاءة المشروعات والتعاون مع القطاع الثالث عشرالمناخ )هدف التنمية المستدامة  وتغير(، الخامس
لة لبناء القدرات تضمنت تطوير األدوات، والتدريب، والفرص لتبادل الدروس الخاص. وُأطلقت عملية شام

عمليات االستعراض المؤسسية لضمان  عززتوالمعرفة بين الموظفين وبين المشروعات. وف  الوقت نفسه، 
نجازها.  النظر بصورة منتظمة ف  هذه المواضيع خالل البرمجة القطرية وتصميم المشروعات، وتنفيذها وا 

على خلفية األثر  ف  الوقت الحال جميع تصميمات المشروعات االستثمارية تستعرض  يجة لذلك،ونت - 69
االجتماع  والبيئ ، والمخاطر البيئية باستخدام اإلجراءات الجديدة للتقدير االجتماع  والبيئ  والمناخ . 

ضافة إلى ذلك، تنطوي ذغالبية المشروعات على القطاع الخاص تشريك، وتيسر انخر  اط الجهات الفاعلة وا 
 ف  سالسل القيمة من القطاع الخاص مع المجموعات المستهدفة للصندوق.
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موارد الصندوق لتعزيز النتائج اإليجابية المتحققة بموجب لدعت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر ل - 70
ألثر خالل فترة التجديد هذه المجاالت بهدف االستمرار ف  تعزيز الفعالية التشغيلية وا ف التجديد التاسع 

يتطرق ادرات الرئيسية ذات الصلة، و هذا المقطع مناقشة للمبالعاشر وف  السنوات الت  ستليها. ويرد ف  
لألثر ف  السنتين المتبقتين من التجديد العاشر و أيضا آلفاق التعزيز المستمر للفعالية التشغيلية المقطع 
 للموارد.

 النطاق وسيعالبتكار والتعلم وت
استثماراته على حياة الستان أثر يعّد توسيع نطاق األثر اإلنمائ  أمرا حاسما لمهمة الصندوق بغية زيادة  - 71

جوهريا من مبادئ االنخراط.  الجديد، يعتبر توسيع النطاق مبدأالريفيين الفقراء. وف  اإلطار االستراتيج  
من خالل توسيع، ومواءمة، واإلبقاء على تحقيق قدر أتبر من األثر لتل دوالر ينفق  النطاقويعن  توسيع 

دارة أفضل  عبر المشروعات والبرامج والسياسات الناجحة الشراتات والتغييرات المؤسسية والتنظيمية، وا 
 للنتائج.

يتمحور نهج الصندوق ف  توسيع النطاق حول مفهوم استخدام النتائج الت  تبرهن عليها برامج الصندوق  - 72
ضافية من الحتومات والقطاع الخاص والشرتاء اإلنمائيين اآلخرين والمجتمعات موارد إ الستقطابالقطرية 

الريفية نفسها. وقد ينطوي أيضا على خلق تحالفات وشراتات أوسع لضمان إيجاد األطر السياساتية والموارد 
 وللقيام بذلك بصورة مستدامة.  ،إلى نطاق أتبر النتائجالنقدية الضرورية لرفع 

ميم من األدوات العملية لتوجيه تص فقد طور الصندوق عدداا  سيع النطاق هذا ف  عملياته،نهج تو ولتعميم  - 73
يهدف إلى تحديد تيف يمتن تأصيل  تشغيلياا  وتتضمن هذه األدوات إطاراا  .وبرامجهوتنفيذ استراتيجياته 

 يات الصندوق،تظمة المنشدوة ف  عملتوسيع النطاق ف  جميع عمليات األعمال للوصول إلى التغييرات المن
األثر على نطاق واسع. وقد تم إعداد تسع مذترات مواضيعية لتوجيه توسيع النطاق ف   تحقيقألجل 

اق ف  مذترات توسيع نطاق قطرية تصف تيف يعمل نهج توسيع النط ، تما أعدت عشرالمجاالت الرئيسية
وسيستمر التدريب ف   14العمل، تما عقدت سلسلة  من احداث التدريب وحلقات السياقات القطرية المختلفة.

 فترة التجديد العاشر بما ف  ذلك من خالل إعداد منهجية للتعلم اإللتترون .

التحسن التبير ف  أداء الصندوق ف  الترويج  عمليات الصندوقعن نتائج وأثر  سنوييؤتد آخر تقرير  - 74
د لمصنفة على أنها ُمرضية إلى حالبتتارات وتوسيع النطاق. ويشير هذا التقرير إلى أن نسبة المشروعات ال

ف    بالمائة 87.5إلى  2013-2011 بالمائة ف  الفترة 79.7تزايدت من  ما أو أفضل من ذلك عند اإلنجاز
  وتان توسيع النطاق البعد بالمائة حظيت بتصنيف ُمرض أو مرض للغاية 44.6منها  ،2012-2014الفترة 

 .2012-2014مرضية أو مرضية للغاية ف  الفترة  اأنه الذي صنفت فيه أتبر نسبة من المشروعات على
 ووجد فيه أدلة على النجاح، 2010عام  زغنتيمحرز على استعراض أجراه معهد برو ويبن  هذا التقدم ال

ويعتبر  لتحسين هذا الموضوع بصورة أتبر.  ووفر توصيات معتبرة التبير ف  توسيع عمليات الصندوق،
 .أدى إلى النهوض المستمر للصندوق ف  مجال توسيع النطاقاألخد بهذه التوصيات هو ما 

زيادة  2016و 2014وّثق تقدير لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات أ عّد ف  الفترة بين  - 75
االهتمام المولى لتوسيع النطاق ف  عمليات الصندوق، حيث ُأدرج توسيع النطاق تمعيار الستعراض المنح 
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ضمان الجودة. وتؤّتد إجراء قبل تل من لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات، وعند  والقروض من
مع تحديد بعض المجاالت الت  يمتن فيها إدخال المزيد  هذه النتائج 15تجميع  حديث تقييم مسودة لتقرير 

لصندوق، توسيع نطاق االستثمارات بدون دعم من ا تحديداا من التحسينات، مثل توصيف تيف يمتن 
توسيع النطاق، وتيف يمتن الجمع بين األنشطة اإلقراضية وذغير اإلقراضية  عمليةوتحديد تيفية رصد 

دخل حيز التنفيذ ع تطبيق اإلطار التشغيل  )الذي بصورة أتثر فعالية. ويتوقع لهذه المجاالت أن تتحسن م
ومع توسيع مبادرات التعلم والتبادل  ،بصورة منتظمة ف  العمليات والتدريب( 2016ف  يناير/تانون الثان  

 بين األقران.

ظر بشأن االبتتار ممارسين متعدد القطاعات لتبادل وجهات النالف  مجتمع  نشطاا  يعتبر الصندوق عضواا  - 76
توسيع النطاق ف  التنمية الزراعية المعنية ب. وتعمل مجموعة العمل ذات الصلة، األثروتوسيع نطاق 
ندوق، بمثابة المنبر العالم  إلنشاء الشبتات المهنية ونشر البراهين على ممارسات الص يقودهاوالريفية الت  

توسيع النطاق الناجحة. وتتضمن القضايا األساسية إدماج اعتبارات توسيع النطاق ف  عمل المنظمات 
رصد المانحة، واستخدام الشراتات بين القطاعين العام والخاص بصورة أتثر استراتيجية، وتعزيز دور ال

 توسيع النطاق. اتوالتقييم، وتوسيع النطاق ف  البلدان الت  تعان  من أوضاع هشة، وابتتار 

 تعميم المواضيع المتقاطعة

 التأقلم مع تغير المناخ
يعن  تعميم قضايا المناخ بالنسبة للصندوق إدماج اعتبارات المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ ف   - 77

(. وقد بدأ الدفع نحو الصمود ف  وجه الثالث عشرف التنمية المستدامة برامج الصندوق االستثمارية )هد
 100فترة التجديد التاسع للموارد، ويهدف الصندوق إلى تحقيق تعميم لقضايا المناخ بنسبة  ف تغير المناخ 

بغية تعزيز الصمود  لتعميم قضايا المناخنقاط  10حاليا خطة من  وتنفذ. 2018بالمائة بحلول عام 
، أنه وبدءا ةستدامة البيئية ف  جميع استراتيجيات الصندوق القطرية واستثماراته. ومن بين النتائج المتحققواال

القطرية وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية  مذترات االستراتيجيات من فترة التجديد العاشر للموارد عممت
ضاف  الخاص بالمناخ الضروري لالستجابة بالمائة. وأما التمويل اإل 100التأقلم مع تغير المناخ بنسبة 

الموارد،  اتدوات من خالل مساهمات تجديدبأبالمائة، فسيتم دعمه  100لاللتزام بتعميم قضايا المناخ بنسبة 
 واألموال التتميلية والتمويل المشترك.

لصالح زراعة  تأقلماليستفيد نموذج التعميم هذا من المعرفة والتعلم المتولد عن المرحلة األولى من برنامج  - 78
أصحاب الحيازات الصغيرة. وأما المرحلة الثانية من هذا البرنامج، فسوف تعبئ األموال التتميلية لالستمرار 

واالبتتار، وبناء القدرات، وحوار السياسات، واستقطاب التأييد، والسلع العامة  ،ف  دعم المساعدة التقنية
ينية لالستثمارات المراعية لقضايا المناخ. وسوف تستمر هذا الوطنية أو اإلقليمية لخلق البيئات التمت

األنشطة ف  استقطاب االستثمارات من برنامج القروض والمنح ف  الصندوق، عالوة على التمويل المشترك 
من الحتومات، والقطاع الخاص، والمصادر الثنائية ومتعددة األطراف مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق 

 اخ.األخضر للمن

                                                      
15

 . 2017التقرير اآلن قيد االستكمال، وسيعرض على لجنة التقييم في دورتها في مارس/آ ار  
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يعمل مع الدول  ، وبدأ2016تشرين األول لصندوق األخضر للمناخ ف  أتتوبر/اعتمد الصندوق ف  ا - 79
. وف  المستقبل، سيتون الصندوق األخضر للمناخ بمثابة مصدر األعضاء فيه على نطاق أفتار مشروعاته

 التتميل  لألنشطة ذات الصلة بالمناخ ف  مشروعات الصندوق. للتمويلإضاف  

لتقييمات الخارجية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة على أدائه المتميز، حيث أتدت ا - 80
 ،وتتعلق هذه األهداف بعدد البلدان والمشروعات المدعومةالرقمية الموضوعة له.  األهدافتجاوز جميع 

تل من الزراعة واالستهالك ، وزيادة توفر المياه لومساحات األراض  الت  ذغدت خاضعة إلدارة ذتية بيئياا 
البشري، واالستثمارات ف  البنى التحتية المقاومة لتغير المناخ، وبناء القدرات البشرية على التأقلم مع آثار 
تغير المناخ، وتشاطر المعرفة والتعلم. وعلى هذا النحو، فقد أعطى استعراض حديث أجرته وزارة التنمية 

. ف  حين أن معهد التنمية ما وراء البحار صّنف ف  +Aبرنامج درجة المتحدة هذا ال المملتةالدولية ف  
 . 16 البرنامج على أنه معيار ذهب  2015أجراه عام  استعراض

 زيادة األثر على التغذية
( ف  الثان والجهود جارية إلدخال نهج مراع للتغذية )لإلسهام ف  هدف التنمية المستدام  2013منذ عام  - 81

خالل تمويل من الحتومة التندية. ولتوجيه جدول أعمال الصندوق بشأن التغذية  المشروعات من اتتصميم
حول تعميم الزراعة المراعية لقضايا  2018-2016بصورة أبعد، تمت المصادقة على خطة عمل للفترة 

 100الصندوق بتعميم التغذية ف  هذه الخطة تلزم وه  اآلن قيد التنفيذ. و  2015عام  الصندوقالتغذية ف  
بالمائة من المشروعات االستثمارية بحلول نهاية عام  33بالمائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية، و

ثان (. وقد والصندوق على المسار الصحيح بالنسبة لتحقيق هذه األمور جميعها )انظر الملحق ال .2018
يدان بشأن قضايا التغذية موظف  الصندوق والمشروعات ف  المقر وف  المازدادت عمليات بناء قدرات 

انخراط خبراء التغذية ف  الصندوق ف  تصميم  ازدادوموضوع التمايز بين الجنسين ذي الصلة، تما 
المشروعات. ونتيجة لذلك، فإن حصة المشروعات المصادق عليها المعرفة على أنها مراعية لقضايا التغذية 

 .2015بالمائة عام  33إلى  2013بالمائة عام  8من 

نشر المعرفة بالنهج المراعية لقضايا التغذية من خالل جملة من المنتجات، بما ف  ذلك المطبوعات  تم - 82
واإلنتاج الزراع  المنزل   18وتوسيع النطاق والتغذية، 17من خالل الزراعة، التغذيةتحسين ب المعنية

بين  تحدد الروابط  له إعداد مذترات توجيهية لبعثات التصميم، وصفحات وقائع المخططومن  19المتتامل.
 وذغيرها من المواضيع، مثل التمايز بين الجنسين والشعوب األصلية وتغير المناخ. التغذية

تذلك فإن الصندوق منخرط أيضا ف  النقاش العالم  الدائر حول التغذية تجزء من جدول أعمال التنمية  - 83
تحدة الدائمة للتغذية. والصندوق نشط لجنة األمم الم الحال الجديد. ويترأس نائب رئيس الصندوق ف  الوقت 

ولجنة  ع األطفال،حة جو وشراتة الجهود المتجددة لمتاف مم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية،أيضا ف  شبتة األ
 رغتسمبول من حتومات ألمانيا واليابان. عالوة على ذلك، ومن خالل دعم سخ  العالم األمن الغذائ  

  مبادرات متعددة بشأن التنمية، بما ف  ذلك: مبادرة األمن الغذائ  واالتحاد الروس ، ينخرط الصندوق ف

                                                      
16

  www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10028.pdf. 
17

  www.ifad.org/documents/10180/a986d248-ad22-4ea5-81e1-e7d7daa3ebd4 
18

  www.ifad.org/documents/10180/48244012-dd42-4de1-819f-8183cdcc4841 
19

  www.ifad.org/documents/10180/fc512428-1cb1-4ad0-b15c-dd63abf8cfab 

https://www.ifad.org/documents/10180/a986d248-ad22-4ea5-81e1-e7d7daa3ebd4
https://www.ifad.org/documents/10180/48244012-dd42-4de1-819f-8183cdcc4841
https://www.ifad.org/documents/10180/fc512428-1cb1-4ad0-b15c-dd63abf8cfab
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لها المعنية بسالسل القيمة  الث الت  تتخذ من روما مقراا ومجموعة عمل الوتاالت الث ،ف  أفريقيا والتغذوي
 المراعية للتغذية.

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

( هو أتثر أبعاد الخامسز بين الجنسين )هدف التنمية المستدامة باستذتار االلتزام طويل األمد، فإن التماي - 84
بالغ على ثالث للرصد خضوعا الصندوقنظام النتائج ف   مراحل ف  دورة المشروعات  الشامل، بأهداف وا 

إدارة الموارد البشرية والميزانية اإلدارية. وسيستمر  علىالممولة بقروض )الدخول، والتنفيذ، واإلنجاز(، عالوة 
نجازها الذي سيجري ،ألداءا بالتحسن، وقد بق  ف  واقع األمر  ،قياسه عند تصميم المشروعات وتنفيذها وا 

(. تذلك يتحسن أيضا األداء اإلجمال  على أدناهف   6)انظر الجدول  من أعلى أبعاد العمليات تصنيفاا 
 المرأةن الجنسين وتمتين خلفية مؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي

، 2015عام  11إلى  2012عام  8رتفاع من البزيادة ف  عدد المؤشرات الت  تمت تلبيتها أو تجاوزها با
بنهاية عام  15والتقدم المحرز على المسار الصحيح لإليفاء بااللتزام بالوصول إلى جميع المؤشرات الـ 

ق بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة الذي . وأّتد استعراض منتصف المدة لسياسة الصندو 2017
 تما أتد عليه أيضاأداء الصندوق القوي ف  مجال التمايز بين الجنسين،  2016عرض ف  سبتمبر/أيلول 

 . 2015الصندوق لعام  ياتالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمل

ف  مجال اإلجراءات االبتتارية للترويج  وخالل فترة التجديد العاشر للموارد، استمر الصندوق ف  تونه قائداا  - 85
لتمتين النساء الريفيات. فعلى سبيل المثال، ومع شرتائه، أمضى الصندوق سنوات عديدة ف  تطوير 
المنهجيات األسرية االبتتارية للترويج للمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة ف  التنمية الريفية والزراعية، بما 

على المستوى  تن تحقيق تمتين المرأة بدون إجراء تغييرلة بالقروض. وال يمف  ذلك ف  عملياته الممو 
األسري، وهو التغيير الذي ينطوي على جميع أفراد األسرة. وبالتال ، فإن هذه المنهجيات قد نقلت الترتيز 

نياتها على تحقيق إمتا معاا  من العملمن مستوى األفراد إلى المستوى األسري بتمتين جميع أفراد األسرة 
الصندوق من توسيع استخدام  تمتنالتنموية. ونتيجة ألحداث بناء القدراء وزيارات التبادل وسبل التعلم، 

بالمائة من المشروعات  40المنهجيات األسرية االبتتارية ف  أفريقيا، وبما يتعداها. وتتضمن أتثر من 
ها، وبعضها بالفعل قيد التنفيذ. ومن ة ف  تصميممنهجيات األسرية الريفيالالممولة بقروض من الصندوق 

ونظام التعلم الخاص بإجراءات التمايز  ،بعض األمثلة على ذلك، استخدام نهج الرصد األسري ف  أوذغندا
 بين الجنسين ف  ذغانا، وموزامبيق، ونيجيريا، ورواندا وسيراليون.

نقاط لتعميم التمايز  5ن من وبما يتماشى مع اإلطار االستراتيج ، سوف يستمر الصندوق ف  سبيله المتو  - 86
جنسين، ويتطلع ته بشأن المساواة بين الالواردة ف  سياس ةالت العمل الخمسبين الجنسين استنادا إلى مجا

ما يتعدى تعميم التمايز بين الجنسين بهدف تحقيق أثر تحول  على التمايز بين الجنسين. وسيهدف للتحرك ب
ت المشروعات على أنها مرضية إلى حد ما، على أن تتون بالمائة من تصميما 90إلى ضمان أن تصنف 

فيما يتعلق باألثر على التمايز بين  بالمائة مرضية للغاية 15بالمائة منها على األقل مرضية، و 50
 الجنسين.
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  تعزيز الُنُهج الستراتيجية
 صالشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص وتحفيز النمو من خالل القطاع الخا

الصندوق ف  مجال الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص خالل فترة التجديد العاشر  شهد عمل - 87
والخاص ظهور حلول عملية  العام. ويدعم نموذج الشراتات بين المنتجين والقطاعين تبيراا  اتساعاا  لموارده
ع شرتات توفِّر حوافز و جميع األطراف على  وتعود بالخيرالفقراء  صالحمتخدم  مالية وذغير مالية تشجِّ

دين. أصحاب الحيازات الصغيرة القطاع الخاص على الوصول إلى المزارعين  تمورِّ

ناا لتنمية سالسل القيمة 75نحو  حالياا ويشمل  - 88 حيث الهدف  ،ف  المائة من مشروعات الصندوق المعتمدة متوِّ
وقطاع األعمال الزراعية الخاصة  المنتجينتتوين صالت قائمة على السوق بين صغار  هوالرئيس  
تثير من هذه المشروعات تماماا نموذج الشراتة بين المنتجين والقطاعين العام والخاص  واعتنقالمحلية. 

مصالح الفقراء نحو القطاع الزراع  ل المراعيةالذي ينادي به الصندوق الجتذاب مزيد من االستثمارات 
مصمَّمة ف  الجديدة المشروعات ال . وتوجد أمثلة توضح ذلك ف ينتحقيق مزيد من المنافع للفقراء الريفيلو 

يتجه الصندوق بشتل متزايد نحو نشر موارد وف  هذا السياق، وسري النتا.  ورواندا، ،وموريتانيا ،الصين
ه ن ح  "الشراتة من أجل  المبادرة الرائدة مليون دوالر أمريت  لدعم 2.3 توفير تمويل بما قيمته من خالل م 
يمة"، الت  تعزز تتوين شراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص ف  خمسة بلدان )السلفادور، الق

 وموزامبيق، والسنغال، وأوذغندا، وفييت نام(.

ويشارك الصندوق ف  عدة مبادرات مع الشرتاء الرئيسيين الستتشاف خبرته وتعميقها ف  مجال تمويل  - 89
هة تحديداا إلى األعمال الزراعية الخاصة والمشروعات الريفية  األسهم الخاصة وخدمات تنمية األعمال الموجَّ

الصغيرة والمتوسطة. واستخد م الصندوق أمواالا تتميلية من االتحاد األوروب  إلنشاء مرفق للمساعدة التقنية 
ر مليون دوالر أمريت  بتمويل من مصاد 250من أجل الصندوق الزراع  األفريق  )صندوق لألسهم قيمته 

مليون  30عامة وخاصة( وتذلك صندوق تنمية األعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة ف  أوذغندا )
دوالر أمريت ( الذي سيستثمر مباشرة ف  شرتات األعمال الزراعية الخاصة. ويعمل الصندوق ف  شراتة 

قود" الت  توفِّر تمويالا مباشراا مع البرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ  من خالل مبادرة "الوسط المف
. تما يعمل الصندوق مع مؤسسة 20لمنظمات المزارعين الراذغبة ف  تتوين شراتات مع القطاع الخاص

التمويل الدولية الت  تدير نافذة القطاع الخاص ف  البرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ ، باعتباره عضواا 
 للبرنامج المذتور. ف  لجنة مشاريع الخدمات االستشارية

وتيسيراا للتعاون مع القطاع الخاص، استجاب الصندوق اللتزامات إرساء ممارسات ُفضلى لتوجيه التعاون  - 90
من خالل عدٍد من المبادرات المترابطة. وتساعد منتجات المعرفة العملية، مثل مجموعة  الخاصمع القطاع 

صغيرة ف  سالسل القيمة الزراعية، على توجيه أدوات من أجل اإلدماج المستدام ألصحاب الحيازات ال
التصميم والتنفيذ  وُأجريت بحوث ودراسات حول عوامل تمتين الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام 

  وأقيمت فعاليات للتدريب وتبادل المعرفة بمشارتة داخلية وخارجية. 21والخاص ف  سالسل القيمة الزراعية
                                                      

عين الوطنية واإلقليمية )ف  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ومال ، وف  أفريقيا الشرقية والجنوبية( ف  إعداد اقتراحات ساعد الصندوق ثالثاا من منظمات المزار  20
 للحصول على تمويل من مبادرة الوسط المفقود الت  أطلقها البرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ .

 Jodie Thorpe and Mar Maestre, Brokering Development: Enabling Factors for Public-Private-Producer Partnerships in  تانت آخرها هذه الدراسة: 21
Agricultural Value Chains  ،(.2015)عوامل تمتين الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص ف  سالسل القيمة الزراعية(. )الصندوق ومعهد دراسات التنمية 
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ية الواجبة ف  الشراتات المؤسسية مع القطاع الخاص. ووقعت حتى اآلن شراتات وُأرسيت أيضاا عملية للعنا
ح أن يعقب ذلك مزيد من الشراتات ف  العامين  مؤسسية رسمية مع شرتة إنتل وشرتة يونيليفر، ومن المرجَّ

 .2018و 2017

اص ف  إطار وسوف يواصل الصندوق خالل السنتين المقبلتين توسيع التزامه بالشراتة مع القطاع الخ - 91
برنامج قروضه ومنحه من خالل نموذج الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص. وسوف يضع 
أيضاا "إطاراا لتمويل زراعة الحيازات الصغيرة" لتجميع التمويل العام والمساعدة التقنية والتمويل التجاري تآلية 

نحو صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة  إلزالة المخاطر من أجل إطالق استثمارات القطاع الخاص
الريفية. وُيزم ع الصندوق أيضاا إرساء منّصة نّقالة لجمع وتجميع المعلومات من  المناطقوالمتوسطة ف  

تاحتها للجهات المعنية ف  القطاع الخاص الت  قد تتون مهتمة  منظمات المنتجين ف  إطار حافظته وا 
 بشراء سلع من هذه المجموعات.

 نخراط في السياسات على المستوى القطريال 

يشتِّل االنخراط ف  السياسات على المستوى القطري أداة هامة لتحقيق تغيير بنيوي ف  ظروف الستان  - 92
الفقراء وتوسيع نطاق ذلك التغيير. وتحّقق خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق تقدُّم تبير ف   الريفيين

لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق التزام محدَّد  وأبرملسياسات  المذتور، تنفيذ خطة عمل االنخراط ا
ف  المائة من برامج الفرص  100بضمان تحديد ن هج لالنخراط ف  السياسات على المستوى القطري ف  

 االستراتيجية القطرية بما يناسب تل بلٍد.

الت  ُعرضت على المجلس التنفيذي ف  عام  12وتحدِّد جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وعددها  - 93
. وُيع بِّر هذا 22ن هجاا لالنخراط ف  السياسات على المستوى القطري يناسب تل سياق على حدة 2016

اإلنجاز عن عدة مبادرات. وأول هذه المبادرات هو إدخال وتحسين مجموعة من اإلجراءات المتعلقة ببرامج 
ت  ترتز صراحةا على االنخراط ف  السياسات وجعله أحد مجاالت التقييم ف  الُفرص االستراتيجية القطرية ال

استعراض نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية. وهذا اإلدماج لجدول أعمال محّدد لالنخراط ف  
المستوى القطري ف  برامج الفرص االستراتيجية القطرية يصب ف  عملية تصميم  علىالسياسات 

يذها، وصاحبت ذلك زيادة ف  عدد المشروعات الت  باتت تشمل متّوناا محدَّداا لالنخراط المشروعات وتنف
السياسات  على المستوى القطري. ويساعد ذلك أيضاا على جعل هذا االنخراط جزءاا من العمل اليوم  

 لمديري البرامج القطرية.

سات  على المستوى القطري، ُأعدت ف  وسعياا إلى زيادة تعزيز جدول أعمال الصندوق بشأن االنخراط السيا - 94
د موظف  الصندوق وخبرائه االستشاريين بتوجيهات بشأن تيفية دمج  2016عام  مجموعة أدوات تزوِّ

على المستوى القطري ف  تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وف  تصميم  السياسات االنخراط 
وتم أيضاا تقديم دعم تقن  إضاف ، وتذلك، حيثما أمتن،  المشروعات، وف  رصد البرامج القطرية وتقييمها.

دعم مال  إلى مديري البرامج القطرية من أجل أنشطة االنخراط ف  السياسات على المستوى القطري. 
وتتعاون شعبة السياسات والمشورة التقنية مع شعبة البحوث وتقييم األثر لتقييم أثر االنخراط السياسات  على 

                                                      
ندونيسيا، وترتيا، و البلدان و   22 ثيوبيا، ومالوي، فقا لترتيب عرضها على المجلس التنفيذي: بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والبرازيل، واألرجنتين، والصين، وا  باتستان، وا 

 وتولومبيا، ونيجيريا،.
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ل إلى منهجية قابلة للتترار  المستوى القطري ف  أربعة بلدان ف  إقليم آسيا والمحيط الهادي من أجل التوصُّ
 ف  تقييم أثر االنخراط السياسات  على المستوى القطري.

 النخراط السياساتي على المستوى العالمي

ز الصندوق ف  السنوات األخيرة حضوره ف  مجموعة من المحافل والعمليات العالمية  - 95 ون هجه عزَّ
حيالها بما ف  ذلك محافل حتومية دولية ومشترتة بين الوتاالت. ويحدد الصندوق أولوياته  االستراتيج 

ويخطط التزاماته بدقة متزايدة، ويرصد اإلنجازات ويتعلَّم من التجربة. وتان لذلك تله مردود ف  زيادة ظهور 
ة الهامة ونتائجها، مثل صياذغة جدول أعمال الصندوق وقدرته على التأثير ف  مداوالت السياسات العالمي

 ، ولجنة األمن الغذائ  العالم ، ومجموعة العشرين.2030

ويلتزم الصندوق منذ بداية فترة التجديد العاشر للموارد بتحديد أولوياته المؤسسية بشأن االنخراط السياسات    - 96
( بيئة 1شر للموارد ثالثة أهداف: )على المستوى الدول  تل ثالث سنوات. وُحدِّدت لفترة التجديد العا

( اهتمام قوي بزراعة الحيازات 2تمتِّن من تمويل زراعة الحيازات الصغيرة والقطاع الريف   ) عالميةسياسات 
( سياسات 3  )2030الصغيرة والستان الريفيين الفقراء ف  عمليات الرصد والمساءلة المتعلقة بجدول أعمال 

ادي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والستان الريفيين الفقراء. وتنطلق أفضل من أجل التمتين االقتص
هذه األهداف من الخبرة التشغيلية للصندوق وتذلك من بحوثه. ومن المتوقَّع بصفة خاصة أن يوفِّر تقرير 

  قاعدة من األدلة النخراط الصندوق السياسات   على المستوى العالم  ف 2016التنمية الريفية لعام 
 المستقبل.

أيضاا مع المؤسسات المالية الدولية األخرى ف  المحافل العالمية، وبخاصة ما يرتبط منها  الصندوقويتعاون  - 97
بالفعالية اإلنمائية وتمويل االستثمارات ف  الحيازات الصغيرة والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة. ويقوم 

العالمية والمشارتة فيها، بما ف  ذلك مؤتمر دول  رئيس   الصندوق بدور متزايد ف  عقد نقاشات السياسات
حول تعزيز االستثمار ف  زراعة الحيازات  2017سيستضيفه الصندوق وشرتاؤه ف  يناير/تانون الثان  

الصغيرة والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة. ويلتزم الصندوق خالل فترة التجديد العاشر للموارد 
عة مختارة من الشراتات االستراتيجية مع المؤسسات ذات القدرات القوية ف  مجال بتوسيع وتعميق مجمو 

البحوث ذات الصلة بالسياسات، ومع منظمات الرجال والنساء الريفيين الفقراء، والمزارعين أصحاب الحيازات 
على رصد  الصغيرة، والشعوب األصلية. ويلتزم الصندوق أيضاا خالل فترة التجديد العاشر بتعزيز قدرته

دارة معارف وخبرات الصندوق  النتائج وتقييمها، والتعلُّم من أنشطة االنخراط العالم  على نحو دقيق، وا 
 وتقاسمها بمزيد من المنهجية.

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

الجنوب والتعاون  شارك الصندوق خالل فترة التجديد التاسع لموارده ف  فعاليات عالمية للتعاون بين بلدان - 98
ف  تلك الفعاليات  واستضاف أحداثاا مواضيعية ف  مقره وف  الميدان  واستحد ث ُنُهجاا لرصد  وساهمالثالث  

أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث . وُتلِّف الصندوق بتوسيع مشارتته ف  التعاون بين بلدان 
ف  المائة من تل  50ديد العاشر لموارده، ويلتزم بضمان اشتمال الجنوب والتعاون الثالث  خالل فترة التج

برامج الفرص االستراتيجية القطرية على ن هج للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث ، وبتعزيز رصد 
أداء هذا التعاون. ويمض  الصندوق نحو هدف الوفاء بهذا االلتزام حيث قام بإصدار التعليمات التشغيلية 
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يدة بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت  تشمل قسماا مخصصاا لتحليل ُفرص التعاون بين الجد
 بلدان الجنوب والتعاون الثالث .

ورقة ن هج مؤسسية بشأن التعاون بين بلدان  2016وقد ُقّدمت إلى المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول  - 99
من جملة أمور تشمل تقريراا تجميعياا لعمليات التقييم الت  أجراها الثالث ، مع االستفادة  والتعاونالجنوب 

متتب التقييم المستقل ألنشطة الصندوق ذغير اإلقراضية ف  مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
 الثالث . وأخيراا، ومن خالل تمويل من الحتومة الصينية ومذترة تفاهم تحدِّد قنوات تعميق التعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالث ، ستتاح للصندوق موارد إضافية لتطوير أنشطة رائدة وُنُهج للتعاون بين بلدان 

 الجنوب والتعاون الثالث  على الصعيدين القطري واإلقليم .

، واستجابة أيضاا للتقرير التجميع  لعمليات التقييم، وافقت لجنة تسيير تتنولوجيا 2016وخالل عام  - 100
الصندوق على اقتراح إعداد منّصة على شبتة اإلنترنت لفهرسة وتقاسم التجارب والمعارف  المعلومات ف 

الخاصة بالصندوق )وذات الصلة( ف  مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث . وسيجري إعداد 
ف  فعاليتين  2017. وأخيراا، شارك الصندوق خالل عام 2017الفهرس القائم على شبتة اإلنترنت خالل عام 

عالميتين رفيعت  المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث . وتهدف إحداهما، وه  منتدى 
االستثمار ف  أفريقيا، إلى الربط بين مقرري السياسات وقطاع األعمال والمستثمرين ف  الصين وأفريقيا. 

، ُفرصاا أمام الصندوق لعرض 2016الجنوب لعام  وأتاحت األخرى، وه  المعرض العالم  للتنمية ف  بلدان
دعمه لسوق االبتتارات الزراعية الت  تربط الباحثين من أفريقيا وأمريتا الالتينية بالعلماء البرازيليين، وعرض 
تعاونه الجاري مع وتاالت األمم المتحدة الت  تتخذ من روما مقراا لها ف  مجال التعاون بين بلدان الجنوب 

 الثالث . والتعاون

 تعزيز الدعم التقني

ل دور موظف  شعبة السياسات والمشورة التقنية وشعبة البيئة والمناخ   - 101 وهما الشعبتان التقنيتان ف   –تحوُّ
من إجراء االستعراضات المتتبية الت  تتناول جودة تصاميم المشروعات نحو المشارتة بدور  – الصندوق

ة القطرية وف  ف رق تصميم المشروعات واإلشراف عليها، ودعم فاعل ف  وضع برامج الُفرص االستراتيجي
االنخراط السياسات  للصندوق مع الُنظراء القطريين، وبالتال  تعزيز رصد ونشر المعرفة المتوّلدة من خالل 
اإلشراف لتحسين االستراتيجيات القطرية الجديدة، وتصاميم المشروعات، وأنشطة االنخراط السياسات  . 

دد الموظفين التقنيين وتراجع استخدام الخبراء االستشاريين، حسب ما أوصى به متتب التقييم وازداد ع
 .2013المستقبل ف  تقييمه المؤسس  لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات الت  يمولها الصندوق لعام 

ذي أسفر عن سنوات وال 10وشهدت أيضاا فترة التجديد التاسع للموارد إنجاز اإلصالح الذي استغرق نحو  - 102
اضطالع الصندوق بالمسؤولية عن اإلشراف المباشر على المشروعات الت  يمّولها. وُأجريت عمليات 
رئيسية لبناء القدرات من أجل ضمان مستوى رفيع من اإلشراف ودعم التنفيذ، وأداء موظف  الصندوق لمهام 

إدارة المشروعات واإلدارة المالية  إدارة القروض. وتم تزويد موظف  مشروعات الصندوق بتدريب موّسع على
والشراء. وعّززت الُشع ب اإلقليمية آليات استعراض األقران الداخلية تجزء من عملية اإلشراف واإلنجاز، 
وأتاح ذلك تقاسم الدروس بين مديري البرامج القطرية وزيادة تعزيز القدرات ف  مجال اإلشراف. وأسفرت هذه 

 –توسيع الحضور القطري للصندوق وتطبيق الالمرتزية )انظر القسم خامساا المساع  الت  يّسرها تثيراا 
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ألف(، عن زيادة شمول وظائف اإلشراف ودعم التنفيذ واستمراريتها، حسب ما أّتده التقرير السنوي عن نتائج 
 .2015الصندوق لعام  عملياتوأثر 

المنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الُنُهج المتباينة للبلدان ذات األوضاع الهّشة والبلدان  -باء 
 بما في ذلك إصالح نظام تخصيص الموارد على أساس األداء –الدخل 

أقرت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق بأهمية استخدام الصندوق ُنُهجاا معّززة  - 103
التغييرات االجتماعية  ومتباينة تستجيب لالحتياجات المتنوعة لدى البلدان الت  يعمل فيها وتناسب

ف  الساحة اإلنمائية. وُأبرمت التزامات بمواصلة تعزيز نموذج التنفيذ التشغيل  للصندوق ف   واالقتصادية
أربعة مجاالت: االنخراط ف  البلدان الت  تعان  من أوضاع هشة   واالنخراط مع البلدان متوسطة الدخل  

األداء  وتطبيق الالمرتزية. وف  ظل التشابك القوي بين وتنفيذ إصالح نظام تخصيص الموارد على أساس 
هذه المجاالت، اّتفق المجلس التنفيذي واإلدارة على ضرورة التطوير الشامل إلجراءات الصندوق المستقبلية 

 ف  هذه المجاالت.

جنة مشاورات موّسعة حول هذه المجاالت األربعة ف  دورات متعاقبة للمجلس التنفيذي ول 2016وشهد عام  - 104
التقييم ومجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء التابعة للمجلس التنفيذي، وُتوِّجت 

بموافقة المجلس التنفيذي على الوثائق التالية: استراتيجية الصندوق لالنخراط ف  البلدان  االجتماعاتهذه 
البلدان متوسطة الدخل، ون هج الصندوق  الت  تعان  من أوضاع هّشة، وتحديث عن انخراط الصندوق مع

إزاء التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث ، ون هج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس 
 األداء، وخطة الالمرتزية المؤسسية ف  الصندوق.

مايو/أيار  وعمالا على دمج الن هج ف  المجاالت األربعة، تمت الموافقة على إصدار وثيقة شاملة )بحلول - 105
(. وسوف تجمع وثيقة "الن هج الشامل للصندوق لمواءمة عملياته للسياقات القطرية" الوثائق الت  سبقت 2017

اإلشارة إليها أعاله، باإلضافة إلى اقتراح تنقيح نظام تخصيص الموارد على أساس األداء الذي سُيعر ض 
الوثيقة على توجيه تنفيذ اإلطار االستراتيج  . وسوف تساعد 2017على المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان 

 للصندوق.

 الفعالية اإلنمائية في إطار التجديد التاسع لموارد الصندوق -جيم 
 األشخاص الذين يتم تخليصهم من قبضة الفقر ومبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد 

اا جديدة جريئة وطموحة ف  قياس الفعالية اإلنمائية اتخذ الصندوق خالل فترة التجديد التاسع للموارد ُنُهج - 106
للمشروعات الت  يدعمها واستمر ف  ذلك خالل فترة التجديد العاشر للموارد. وسعياا إلى قياس أثر جهود 

مليون شخص من قبضة الفقر"  80تحسين الجودة ونطاق برنامج عمل الصندوق وأثره، بات هدف "تخليص 
تائج لفترة التجديد التاسع. ويمثِّل ذلك تغييراا تبيراا ف  ن هج الصندوق حيال قياس محور ترتيز إطار قياس الن

النتائج عن طريق تحويل الترتيز من "عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم" إلى تقييم األثر وتحديد أثر 
لصندوق ف  المشروعات الت  يدعمها الصندوق على الحد من الفقر. وبدالا من اإلشارة إلى مساهمة ا

 تحسين رفاه الفقراء الريفيين، سعى التجديد التاسع للموارد إلى إسناد األثر إلى استثمارات الصندوق.
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مليون شخص من قبضة  80وف  ضوء هذه المبادرة الجريئة، وف  ظل إدراك عدم استناد هدف تخليص  - 107
 .علم  ألثر استثمارات الصندوق الفقر إلى أدّلة عملية دقيقة، استُثم ر ت موارد تبيرة ف  إجراء تقييم

واستخدمت مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد ُنهجاا تجريبية وشبه تجريبية لتقييم األثر )انظر 
. وال توجد أي سابقة لهذا الن هج ف  المؤسسات المالية الدولية، إذ تميل ُأُطر قياس النتائج 23الملحق ألف(

ستوى األثر، بينما ال تحاول إسناد األثر إلى المؤسسات، ولتنها بدالا من ذلك إلى قياس النتائج على م
ترصد مساهماتها. وعالوة على ذلك، لم تحاول أي مؤسسة مالية دولية تطبيق ن هج منهج  عبر الحافظة 

ارها باستخدام التجميع وفقاا لمقياس مؤسس . وسوف تعود المعرفة والدروس المستفادة من هذه المبادرة بثم
ليس فقط على الصندوق، بل ستشّتل أيضاا سلعة عامة عالمية تخدم جميع المؤسسات المالية الدولية وجميع 

 أصحاب المصلحة المعنيين باستئصال الفقر الريف .

سلَّطت الضوء " يتم تخليصهم من قبضة الفقرين اإلبالغ عن "عدد األشخاص الذ محاولةذغير أن عملية  - 108
مليون شخص من قبضة الفقر الذي تبيَّن أنه ليس فقط  80تخليص هدف ر وبالتال  على مشاتل ف  المؤشِّ 

محدود الصلة، بل وتبين أيضاا أنه مفرط ف  الطموح. ويستند التعريف التقن  للخروج من الفقر إلى خط فقر 
تانت هذه نوعاا ما، وهو بذلك ال يوضح، مثالا، تضاُعف دخل اأُلسر الت  تعان  فقراا مدقعاا إذا  جزاف 

الزيادة ف  الدخل ذغير تافية لالرتفاع بهم فوق خط فقر معيَّن. وُيغف ل أيضاا الترتيز الحصري على الفقر 
سائر أهداف الصندوق االستراتيجية، مثل األمن الغذائ  والقدرة على الصمود. ومن تحصيل الحاصل أن 

 المؤشر يقلل بالضرورة من أثر استثمارات الصندوق.

حدِّد إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق مؤشراا تافياا لنجاح الصندوق، فإنه وبينما ال ي - 109
لم يؤد إلى تراجع الصندوق عن تلك الجهود. وعلى النقيض من ذلك، اسُتخد مت مبادرة تقييم األثر للبرهنة 

من المجاالت الحاسمة األخرى، بما على أن استثمارات الصندوق ف  الستان الريفيين وّلدت عائداا ف  عدٍد 
المستدامة الثان (،  التنميةمليون مستفيد )الهدف  43.2ف  ذلك زيادة الدخل الزراع  لدى ما يقدَّر بنحو 

مليون شخص،  22.8مليون شخص، وزيادة األصول الحيوانية لدى  28.8وزيادة ملتية الدواجن لدى 
لفقر )هدف التنمية المستدامة األول(. والواقع أن مليون شخص من قبضة ا 24باإلضافة إلى تخليص 

ف  المائة، وه   9.9و 5.6التوقُّعات تشير إلى أن استثمارات الصندوق ستحّد من الفقر بنسبة تتراوح بين 
نسبة متسقة مع آثار الحّد من الفقر الت  أشارت إليها تقديرات متتب التقييم المستقل ف  الصندوق 

ف   7و 3  المائة( والن س ب المحدَّدة ف  برامج التحويالت النقدية )ما يتراوح بين ف 7و 5يتراوح بين  )ما
المائة(. وباستخدام ن هج يتيح اإلسناد، توقعت مبادرة تقييم األثر استفادة ماليين الستان الريفيين من 

 استثمارات الصندوق بُسُبل شّتى.

ارد سّلطت الضوء أيضاا على جوانب قصور هامة ف  ن هج ولتن مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للمو  - 110
الصندوق ف  قياس النتائج، بما فيها اآلثار. والرسالة األساسية المستخلصة من المبادرة ه  أن التحديد 
التاف  للنتائج الناشئة عن استثمارات الصندوق يتطّلب تخطيطاا دقيقاا واستباقياا وقائماا على التفتير 

ع الصندوق إطاراا للفعالية اإلنمائية من أجل إنشاء  راراتوقاالستشراف   ذات منحى عمل . ولذلك وض 
الهيتل الضروري لتيسير استخدام األدّلة ف  القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها. ويشتِّل وضع 

                                                      
مبادرة تقييم وارد والدروس المستفادة منها في كن الرجوع إلى مزيد من المعلومات عن منهجية تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للميم 23

 (.EB 2016/117/R.8/Rev.1ة )الوثيق توليفة موجزة للدروس المستفادة -األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 
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ويستفيد من الن هج ذلك اإلطار الخطوة المنطقية التالية ف  تطوُّر الصندوق تمنظمة قائمة على النتائج، 
امتداد عقد من الزمان ف  نظام إدارة النتائج واألثر. ويشير القسم التال  إلى الن هج والتدابير  علىالذي ترسَّخ 

 الجديدة لتقييم األثر.

 تقارير إنجاز المشروعات

راسخ والمنفَّذ على تغوص مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد ف  أبعاد أعمق وأبعد من الن هج ال  - 111
م معايير تقييم من قبيل المالءمة والفعالية والتفاءة  نطاق واسع بين المؤسسات المالية الدولية الت  تستخد 
م المبادرة المذتورة أساليب تّمية تهدف إلى إسناد األثر  واألثر على الفقر الريف  واستدامة الفوائد. وتستخد 

أتبر. وتستند معايير التقييم المعمول بها إلى تحليل تقارير إنجاز  مباشرة، وتحدد بالتال  األثر بدّقة
المشروعات الت  يجريها موظفو المشروع عند إنجاز المشروع، ويغلب على هذه التقارير تحديد الدروس 
المستفادة من تجربة المشروع تحديداا منهجياا واإلبالغ عن المخرجات. وتتناول التقارير ف  بعض األحيان 

ائج والتصوُّرات بشأن األثر، ولتنها ال تتون قادرة على تحديد األثر تّمياا. وتمّثل معايير مبادرة تقييم النت
 األثر ومعايير التقييم المعمول بها أنشطة متتاملة مصمَّمة من أجل المساءلة وتعلُّم الدروس على حٍد سواء.

سن جودة عمليات الصندوق، شأنها ف  ذلك شأن وتوفِّر تقارير إنجاز المشروعات مزيداا من التحقُّق من تح - 112
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الذي يصدره متتب التقييم المستقل ف  الصندوق. ويالحظ 
ل الريف  الشامل  هذا التقرير األخير أن "عمليات الصندوق ُمرضية عموماا وتساهم بشتل جّيد ف  التحوُّ

نتائج المشروعات والبرامج إيجابية ف  الحد من الفقر الريف  وف  تحسين ظروف  والمستدام" ويشير إلى أن "
 .24معيشة الستان الريفيين الفقراء"

وُتظه ر بيانات تقارير إنجاز المشروعات، وه  بيانات متاحة إلطار زمن  ممتد وترتبط بها خطوط أساس  - 113
سع للموارد، تحسُّناا ملحوظاا ف  المشروعات الت  ف  إطار قياس النتائج لفترة التجديد التا مستهد فةومستويات 

باعتبارها  2015(، ويمتن النظر إلى جميع أهداف نتائج عام 5يدعمها الصندوق بشتل عام )انظر الجدول 
ف  المائة أو أتثر من  80تحّققت أو تم تجاوزها. وللمرة األولى ف  تاريخ الصندوق، تسجِّل جميع المؤشرات 

ف  المائة من المشروعات ُمرضية من  94ة التقدير الُمرض   واألهم من ذلك أن المشروعات ف  منطق
ف  المائة من حيث استدامة الفوائد.  87ف  المائة من حيث الفعالية، و 93حيث األثر على الفقر الريف ، و

لت جميع المؤشرات األخرى مستويات أداء مرتفعة فيما يتعّلق تحديداا بالمالءمة، والمساو  اة بين وسجَّ
دارة الموارد الطبيعية الذي   ما زال دونالجنسين، واالبتتار والتعلُّم. واالستثناء الوحيد هو مجال البيئة وا 

الهدف المحدد. ولتن بيانات المؤشر الجديد المتعلِّق بتتيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيُّر المناخ 
ف  المائة من المشروعات تدخل ضمن منطقة  90والت  جرى اإلبالغ عنها للمرة األولى، تتشف عن أن 

 األداء الُمرض .

وُصنِّفت جميع المشروعات تصنيفاا إيجابياا من حيث المالءمة، ويؤّتد ذلك مرة أخرى المواءمة بين تصاميم  - 114
المشروعات، واستراتيجيات التنمية الريفية القطرية، وسياسات الصندوق واستراتيجياته. وبالمثل، ما زالت 

ح الفع الية من بين أتثر المؤشرات ارتفاعاا، وهو ما يوح  عموماا بأن المشروعات تف  بأهدافها أو من المرجَّ

                                                      
24

 على الرابط: ،، مكتب التقييم المستقل في الصندوق2015انظر تقرير الفعالية اإلنمائية لعام   

 8c66de575672-bd57-41f2-0111-www.ifad.org/documents/10180/35b1dcd5.. 

http://www.ifad.org/documents/10180/35b1dcd5-0111-41f2-bd57-8c66de575672
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أن تف  بها. ومن العوامل الرئيسية وراء ذلك اتباع ن هج قائم على الطلب ف  خدمة المجموعة المستهد فة، 
 اء التنفيذ.واقتران ذلك بزيادة المرونة ف  التتيُّف مع الظروف المتطّورة أثن

وتانت نتائج األثر على الفقر الريف  إيجابية، وتحسَّن األداء ف  تل مجاالت األثر داخل هذا المؤشر  - 115
المرتَّب مقارنة بالسنوات السابقة. ويمّثل الوصول إلى األسواق المجال الذي ما زال فيه أتبر مّتسع 

ام بربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق للتحسين، والواقع أن ثمة زيادات متوقعة ف  ظل زيادة االهتم
على نحو مستدام ف  تصاميم المشروعات األخيرة، ويشمل ذلك دعم مزيد من التحليل المتعمِّق لسالسل 
القيمة، وتوسيع ُنُهج أصحاب المصلحة المتعددين، مثل آلية الصندوق للشراتة بين الُمنتجين والقطاعين 

 العام والخاص.

استدامة الفوائد بدرجة تبيرة المستويات المستهد فة. ومما ساهم بدور حاسم ف  هذا الصدد  وتخّطى األداء ف  - 116
استراتيجيات للخروج وتنفيذها، والتحديد الواضح ألدوار ومسؤوليات المؤسسات المتّلفة  بصياذغةالتبتير 

 بتوّل  المسؤوليات عن األنشطة بعد إنجاز المشروعات.

 5الجدول 
 النواتج اإلنمائيةمساهمة الصندوق في 

 المؤشرات
 خط األساس 

2010 
النتائج 
 أ2015

 الهدف
 التقدُّم المحرز 2015

مؤشرات النواتج )النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة بتقدير ُمرٍض إلى 
  عند اإلنجازحٍد ما أو أفضل(

    

  100 100 98 المالءمة
  90 93 80 الفعالية
  75 82 69 التفاءة
 على الفقر الريف األثر 

 اأُلسرية الدخل واألصول
 الزراعة واألمن الغذائ 

 ورأس المال االجتماع التمتين البشري 
 المؤسسات والسياسات

 األسواق

81 94 
94 
95 
91 
90 
85 

90  

  90 91 90 المساواة بين الجنسين
  75 87 73  استدامة الفوائد
  90 94 86  االبتتار والتعلُّم

  90 97 85  توسيع النطاقالتترار و 
  90 89 88 دارة الموارد الطبيعيةالبيئة وا  

   90 - بمع تغيُّر المناخ تتيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة
  80 90 73  األداء الحتوم 

بالمائة  50اس )أي أن النتائج تخطت واللون األصفر=يعن  تحقيق تقدم تبير مقارنة بخط األس اللون األخضر= يعن  الوصول إلى الهدف الموضوع ملحوظة: 
 أما األحمر= فيعن  أن التقدم المحرز ذغير مرض. من فجوة خط األساس إلى الهدف( 

، وه  آخر عينة 2014-2012. ويستند التحليل إلى تقارير إنجاز المشروعات للفترة 2014-2012تتعّلق النتائج بمجموعة المشروعات المنجزة ف  الفترة  أ
من المشروعات الت  جرى  97( لما مجموعه 2014، و2013، و2012إنجاز المشروعات )بما فيها تقارير إنجاز المشروعات للسنوات  تمثل تقارير

 .2015استعراضها حتى ديسمبر/تانون األول 
. وف  ظل ازدياد عدد 2015انون األول تقريراا إلى هذا المؤشِّر حتى ديسمبر/ت 34من بين تقارير إنجاز المشروعات الت  تشملها هذه المجموعة، أشار  ب

 تصنيفات األداء.تقارير إنجاز المشروعات الت  ستبلغ بمرور الوقت عن تتيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيُّر المناخ، ستزداد قوة عّينة المشروعات و 
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هو أن جهود وتشهد التقييمات الخارجية ألداء الصندوق على صحة هذه االستنتاجات. واألهم واألبرز   - 117
الصندوق الرامية إلى "تعبئة االستثمار من أجل تمتين الستان الريفيين الذين يعيشون ف  فقر من تحسين 

وتغذيتهم ورفع مستوى دخولهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود" نالت اعترافاا صريحاا من الدول  الغذائ أمنهم 
لتنمية وأشارت إليها خطة عمل أديس أبابا. وتما األعضاء الت  شارتت ف  المؤتمر الدول  الثالث لتمويل ا

جاء أعاله، مما يؤتد أداء الصندوق ف  المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة )هدف التنمية المستدامة 
مؤشراا من المؤشرات الواردة ف  خطة العمل على نطاق منظومة األمم  15الخامس( استمرار التحسُّن ف  

لتنمية المستدامة ان الجنسين وتمتين المرأة. وفيما يتعّلق بتغيُّر المناخ )الهدف المتحدة بشأن المساواة بي
الثالث عشر(، سّلط معهد التنمية الخارجية الضوء على برنامج الصندوق الخاص بالتأقلم لصالح زراعة 

مد على ف  المائة من تمويله المعت 100الحيازات الصغيرة باعتباره أتبر صندوق مناخ  متخّصص يرتِّز 
، بينما تشير دراسة أجراها برنامج 25دعم تتيُّف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيُّر المناخ

البحوث المعن  بتغيُّر المناخ والزراعة واألمن الغذائ  التابع للجماعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية 
باره نموذجاا جيداا لمشارتة أصحاب المصلحة إلى برنامج التأقلم لصالح زراعة الحيازات الصغيرة باعت

والتشف عن المعلومات وتهيئة الُفرص لصالح المجتمعات المحلية الريفية، بما يشمل النساء والفئات 
 .26المهّمشة ف  تلك المجتمعات

لتتبُّع  إلى ذلك، يتبين من المقاييس المستخدمة ف  إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع للموارد وباإلضافة - 118
 2015( وجود اتجاهات إيجابية وتحقيق األهداف المحددة لعام 6الفعالية التشغيلية للصندوق )انظر الجدول 

ف  مجاالت من قبيل مدة تجهيز طلبات السحب، ودّقة مواعيد إنجاز المشروعات، وتذلك الترتيز على 
ذغير أن مزيداا من التقدُّم مطلوب ف   تعميم منظور المساواة بين الجنسين وأداء الصندوق أثناء التنفيذ.

مجاالت أخرى، وبخاصة فيما يتعّلق بالمدة الفاصلة بين الموافقة على المشروع وصرف أول دفعة من 
ف  المائة ف  عام  16مقابل  2015ف  المائة ف  نهاية عام  13الت  تراجعت إلى  -األموال، ونسبة الصرف

ف  المائة. ويرجع ذلك ف  جانب تبير  18المحدَّد بنسبة  2015، وقصرت بذلك عن بلوغ هدف عام 2013
ن ح الصندوق ف  السنوات األخيرة ال سيما ف  فترة التجديد الثامن  منه إلى استمرار توسيع برنامج قروض وم 

ه تشير التوقُّعات إلى أن للموارد مقارنة بفترة التجديد السابع، واستمر ذلك خالل فترة التجديد التاسع، وهو ما
 سيؤّدي إلى تقليص نسبة الصرف ف  المدى القصير.

تحسين توقيت صرف  ، ثمة اعتراف بأهميةتشير التوقُّعات إلى تحسُّن هذا العامل بمرور الوقت وبينما - 119
ث ت هذه المسألة ف  سياق دراسة متعّمقة قّدمت تقديرات إحصائية للتأثير النسب  لعوامل معيَّنة  األموال. وُبح 

ال من أجل تحسين فهم العوامل الت  تؤّثر على أداء الصرف ف  الصندوق. وتمّخضت على صرف األمو 
هذه الدراسة عن مجموعة أّولية من التوصيات واإلجراءات العالجية ونوق شت مع لجنة اإلدارة التنفيذية. 

حسين وتعتف حالياا مجموعة عمل على دراسة هذه النتائج باستفاضة والنظر ف  اإلجراءات المالئمة لت

                                                      
25 Marigold Norman, “Food and Livelihoods in a Changing Climate: The role of climate finance for agriculture”. 

 429ورقة العمل رقم  .غ اء وُسبل كسب العيش في مناخ متغيِّر: دور تمويل أنشطة مواجهة تغيُّر المناخ من أجل الزراعة()ال 

 )لندن: معهد التنمية الخارجية(. (2015)ديسمبر/كانون األول 
26 Wenlu Ye, Ioannis Vasileiou and Wiebke Förch 

لجماعة االستشارية اكوبنهاغن، الدانمرك: ( 155،2016ورقة العمل رقم (. التكيُّف الزراعيتمويل أنشطة مواجهة تغيُّر المناخ من أجل )

 الدولية للبحوث الزراعية(.
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دارته. وسوف تنفذ خطة عمل ف  عام  ، وسيجري إطالع المجلس 2017قياس صرف األموال ورصده وا 
 على التقدم المحرز تجزء من مناقشة مؤشرات إطار قياس النتائج.

 6الجدول 
 مؤشرات إدارة الحافظة

 المؤشرات
قيمة خط 
 أاألساس

 النتائج
2015 

الهدف 
 التقدُّم المحرز 2015

  جاري التتبع 20 18 عّرضة للمخاطرالمشروعات الم
  18 11 22 المحدَّدة للمشروعات )النسبة المئوية(تجاوز المدة 

  20 18 28 المطلوب لتجهيز طلبات السحب )باأليام( الوقت
الفاصل الزمن  بين الموافقة على المشروع وصرف الدفعة 

  14 17 17 األولى )بالشهور(

  18 13 15.7 الحافظة اإلجمالية –ل النسبة المئوية لصرف األموا
للبلدان الت  تعان  أوضاعاا  –النسبة المئوية لصرف األموال 

  17 12 15 بهّشة
النسبة المئوية للمشروعات الت  ُيصنَّف ترتيزها على األبعاد 

  90 91 88 الجنسانية ف  التنفيذ بتقدير ُمرٍض أو أفضل
ف فيها أداء الصندوق النسبة المئوية للمشروعات الت  يصنَّ 

  80 95 73 جبأنه ُمرٍض إلى حٍد ما أو أفضل عند اإلنجاز
األصفر=يعني تحقيق تقدم كبير مقارنة بخط األساس )أي أن النتائج  واللون الموضوع؛ الهدف إلى الوصول يعني= األخضر اللون: ملحوظة

 .مرض غير المحرز التقدم أن فيعني= األحمر أما بالمائة من فجوة خط األساس إلى الهدف(؛ 50تخطت 
(، ون س ب صرف األموال، 2009/2010) السحب طلبات لتجهيز المطلوب الوقت باستثناء ،2011-2010جميع ق ي م خطوط األساس للفترة  أ

 (.2012/2013) الصندوق وأداء( 2011والترتيز على منظور المساواة بين الجنسين )منتصف عام 
 .الهشة األوضاع ذاتمبالغ المصروفة للبلدان يتعّلق هذا الرقم بال ب
مع المنهجية الجديدة لمتتب التقييم المستقل ف   تماشياا ف  المائة(  71ُنقِّحت قيمة خط األساس لهذا المؤشر )من القيمة األصلية، وه   ج

 تستند حالياا إلى مجموعات المشروعات المنجزة. والت اإلبالغ عن أداء الصندوق، 
ير تقييمات عملية االستعراض المستقل لضمان الجودة إلى تحسينات تبيرة ف  جودة تصميم وبالمثل، تش - 120

( وصاحب ذلك تقدم ملموس ف  جميع مجاالت أهداف عام 7)انظر الجدول  2011منذ عام  المشروعات
 ، وهو ما يوح  بالمساهمة اإليجابية من المبادرات المشار إليها أعاله.2015

 7الجدول 
 قياس النتائج بشأن جودة المشروعات عند اإلدراج مؤشرات إطار

 المؤشرات
 األساس خط

2011 
 النتائج
2015 

 الهدف
2015 

 المحرز التقدُّم

أو أفضل  4النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة في المرتبة 
 عند اإلدراج/متوسط التصنيف

    

  85 91 79  المتوسط اإلجمال 
البلدان الت  تعان  من   المتوسط اإلجمال  للمشروعات ف

  فقط أوضاع هشة
  80 90 ال يوجد

  90 89 86  المنظور الجنسان 
  80 88 70  الرصد والتقييم

النسبة المئوية للمشروعات الحاصلة على تصنيفات إيجابية ف  
  توسيع اإلنفاق

72 92 80  

 .EB 2016/118/R.8(، الوثيقة 2016المصدر: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )
بالمائة  50واللون األصفر=يعن  تحقيق تقدم تبير مقارنة بخط األساس )أي أن النتائج تخطت  اللون األخضر= يعن  الوصول إلى الهدف الموضوع ملحوظة: 

 أما األحمر= فيعن  أن التقدم المحرز ذغير مرض. من فجوة خط األساس إلى الهدف( 
 .2010/2011تتعّلق بالفترة  جميع ق ي م خط األساس: 2ملحوظة 
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 تنفيذ إطار للفعالية اإلنمائية -دال 
ن هج الصندوق ف  قياس النتائج الت  أبرزتها مبادرة التقييم األثر لفترة التجديد التاسع دافعاا حدا  عيوبت تان - 121

إيجاد إلى إعداد خطة شاملة ومتسقة يشار إليها بإطار الفعالية اإلنمائية. والهدف من هذا اإلطار هو 
الهيتل الضروري لتيسير استخدام األدلة ف  القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها. وبينما تشمل 
مشروعات الصندوق التثير من عناصر تحقيق الفعالية اإلنمائية، حّدد تقييم تناول القيود الت  ينطوي عليها 

ى تثير من تلك العيوب ف  التقييمات الذاتية ألداء تحسين القابلية للتقييم عيوباا رئيسية. وسلطت األضواء عل
المشروعات والحافظة األوسع، والتقييمات الت  أجراها متتب التقييم المستقل ف  الصندوق، واستعراضات 
ضمان الجودة. واتخذت ف  السنوات األخيرة عدة مبادرات لمعالجة تلك العيوب، ولم يتن لدى الصندوق ف  

ج شامل ومتسق لقياس النتائج، بما ف  ذلك اآلثار، وبات واضحاا أن ذلك النهج أي وقت من األوقات نه
 مطلوب.

ويمّثل تنفيذ اإلطار أولوية مؤسسية عليا من المتوّقع أن تعود بفوائد تبيرة على نواتج الصندوق اإلنمائية  - 122
ري بالفعل تنفيذ وآثاره، وقدرته على توصيل مزاياه النسبية وقيمته المضافة إلى أصحاب المصلحة. ويج

 المتوّخاة ف  اإلطار. األنشطةمعظم 

 وفيما يل  العناصر الرئيسية لإلطار: - 123
 تقوية التركيز على النتائج طيلة دورة المشروعات (1)

من الجوانب الرئيسية إلطار الفعالية اإلنمائية تعزيز أدوات التقييم الذات ، ال سيما تقارير تصميم 
ات ونتائجها، وتقارير إنجاز المشروعات، من أجل ضمان المشروعات، وتقارير حالة المشروع

صياذغة تلك التقارير على نحو يعبِّر عن منطق المشروع وييّسر التعلُّم منه. وعمالا على ضمان 
الحصول على تعقيبات مستمرة وف  الوقت المناسب بشأن التقدُّم المحرز ف  المشروع ف  هذه 

لبيانات عن المشروعات ف  الوقت الحقيق  بدءاا من الوثائق وبصفة عامة، سيجري تتبع جمع ا
التصميم ومروراا باإلشراف وانتهاءا باإلنجاز. وتتمثل النتيجة النهائية لهذه الجهود ف  معلومات عن 
المشروعات يمتن الوصول إليها بسهولة من أجل اتخاذ قرارات قائمة على األدلة بشأن المشروعات. 

روعات عند اإلدراج واالستفادة من نظام ضمان الجودة القائم ف  وسعياا إلى زيادة تعزيز المش
الصندوق، ستستخدم قائمة مرجعية للفعالية اإلنمائية على سبيل التجربة من أجل ضمان امتثال 
نين، أحدهما للتحّقق من أن  وثائق المشروعات وجودتها. وسوف تشمل القائمة المرجعية متوِّ

ة، وبالتال  ضمان ارتباط تلك األعمال بنتائج الصندوق، وأما الصندوق يؤّدي األعمال المناسب
ن الثان  فيتحقق من أن الصندوق يؤّدي األعمال على الوجه السليم، وبالتال  تأتيد التزام  المتوِّ

 المشروعات بمعايير الجودة الت  تتفل فعالية تلك المشروعات.

 تعزيز التقييم الذاتي والمساءلة عن النتائج (2)
زء من إطار الفعالية اإلنمائية، وحدة متخصصة ومسؤولة عن ضمان توسيع التعلُّم أنشئت، تج

والوفاء بالمتطّلبات المؤسسية، وبالتال  إضفاء مزيد من األهمية على التقييم الذات  ومنحه 
صالحيات أوسع. وأنشئت وحدة برمجة العمليات وفعاليتها تجزء من دائرة إدارة البرامج. وسوف 

الوحدة مسؤوليتها عن تحسين الفعالية التشغيلية عن طريق تشجيع إدارة العمليات تشمل وظائف 
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والحوافظ الت  ترّتز على النتائج والتعلُّم، وتتبّنى استخدام األدلة ف  ُصنع القرار. وسعياا إلى زيادة 
ع على ضمان الجودة، يقترح إطار الفعالية اإلنمائية أن ُتسن د إلى من يقّدمون  الحوافز الت  تشجِّ

إسهامات تقنية مسؤوليات أتبر عن المشروعات. ويمتن بصفة خاصة تتوين فريق إلدارة البرنامج 
القطري وتتليفه بمسؤوليات واضحة عن تل مشروع، على أن تتون قيادته مشترتة بين مدير 

البيئة  البرنامج القطري وتبير المستشارين التقنيين ف  شعبة السياسات والمشورة التقنية أو شعبة
 والمناخ، حسب االقتضاء.

 تحسين القدرة على الرصد والتقييم في القطاع الريفي (3)
يسعى الصندوق إلى تعزيز القدرات القطرية والمشارتة ف  الرصد والتقييم وتقييم األثر تجزء من 

أجل  إطار الفعالية اإلنمائية من خالل العمل مع مبادرة مراتز التعلم ف  مجال التقييم والنتائج من
منهج تدريب  للحصول على شهادة ف  الرصد والتقييم، وتقييم األثر. ويجري تمويل  وتقديمتصميم 

أن يتون استخدام األدلة ف  إدارة الحافظة  تشجيعذلك من خالل آلية م نح الصندوق. ويتطلب أيضاا 
جمع تعزيز الحصول على األدلة واستخدامها ف  تصميم المشروعات و  سباقون إلىالصندوق  موظفو
. وعلى ذغرار النظراء الحتوميين، من الحاسم تدريب مديري البرامج المشروعتنفيذ  أثناء البيانات

. ومن المتصور تقديم هذا التدريب واستخدامها القطرية وسائر موظف  الصندوق على توليد األدلة
 من خالل أتاديمية داخلية لمديري البرامج القطرية وموظف  الصندوق اآلخرين.

 تشجيع استخدام األدلة في إدارة الحافظة (4)
استناداا إلى استعراضات حافظة الصندوق القائمة، يهدف جزء رئيس  من اإلطار إلى تقييم حافظة 

. ولن يتسنى هاالصندوق منهجياا وفهمها من أجل تحديد اآلثار المحتملة للحافظة ولتحليل متونات
رات الصندوق على األهداف االستراتيجية للصندوق الستثما المحتملة الشاملة التعرف على اآلثار

إاّل من خالل تحليل دقيق. وعالوة على ذلك، يتوخى إطار الفعالية اإلنمائية إجراء  وذغايته
استعراضات منهجية للمتونات الرئيسية الت  تتألف منها حافظة الصندوق من أجل بناء قاعدة أدلة 

 ثغرات األدلة. وتحديد

 وتقييمها باإلبالغ عن النتائج المؤسسيةربط رصد المشروعات  (5)
قياس نجاح الصندوق عن طريق تنقيح المجموعة الحالية من  إطار الفعالية اإلنمائيةُيعزز س

نظام إدارة وسوف يساهم إصالح المؤشرات المختارة، فضالا عن أسلوب قياس تلك المؤشرات. 
مته، وتبسيطه وتعميمه حتى يمتن ءة ومالوأهميته االستراتيجي ماقوة النظزيادة ف  النتائج واألثر 

لنموذج المستخدم ف  فترة التجديد التاسع للموارد، ل ووفقاا دمج مؤشراته بسهولة ف  اأُلطر المنطقية. 
ف  فترة التجديد العاشر ف  المائة( لتقييم أثرها  15مجموعة فرعية من مشروعات الصندوق ) سُتختار
اإلبالغ ف   االستنتاجات موستستخده تجريبية ف  إسناد األثر، باستخدام ُنهج تجريبية وشبللموارد 
التجديد التاسع اإلبالغ عن نتائج  وسوف تتمن الفروق الرئيسية بشأن. عن الحافظة المؤسس 

 حافظة الصندوق.ل الفهم األقوىللموارد ف  جودة تقييمات األثر األساسية وف  

لقيود األساسية الت  تحد من توليد األدلة واستخدامها ف  أن تتغلب هذه األنشطة معاا على ا المتوقعومن  - 124
( مشروعات 1ُقدماا بجدول أعمال يقوم على النتائج ويحقق ثالث مخرجات: ) تدفعصنع القرار، وأن 
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( منطق المشروع الذي يرصد منهجياا ويتم 2مصممة على نحو ُيعزز الفعالية اإلنمائية المؤسسية الشاملة  )
( تقييمات األثر الت  تصل بالتعلم إلى أقصى حدوده. ومن المتوقع أن 3دورة المشروع  )الحفاظ عليه طوال 

تفض  هذه المخرجات الثالثة بدورها إلى النواتج الرئيسية لتعزيز التعلم وتقوية المساءلة، وبالتال  التمتين 
هذا اإلطار، يمتن من اتخاذ قرارات قائمة على األدلة. وعن طريق تعزيز هذه األنشطة المتتاملة ف  

 أن يمض  ُقدماا نحو وضع جدول أعمال للفعالية اإلنمائية يبين نتائجه ويقدِّم دروساا للمستقبل. للصندوق

العام لإلبالغ عن النتائج سيزود جميع المشروعات بُأطر منطقية قوية تشمل مؤشرات  النموذجوالخالصة أن  - 125
مر الزمن. وسيجري تجميع هذه المعلومات لإلبالغ عن  النتائج واألثر الت  يتم تتبعها على إدارةنظام 

 المخرجات على المستوى المؤسس  حسب المطلوب لفترة زمنية معيَّنة )فترة تجديد الموارد مثالا(.

ز لتقييم أثر استثمارات الصندوق أثناء  - 126 ومن األجزاء الرئيسية من إطار الفعالية اإلنمائية جدول أعمال معزَّ
مشاتل المتصلة بمؤشر الشر للموارد وما بعدها. ومن الواضح أن من الحاسم للتغلب على فترة التجديد العا

التجديد التاسع للموارد فيما يخص "األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر" وضع مؤشرات مالئمة 
ت   ذغاية الصندوق وأهدافه االستراتيجية، ويجب تحديدها بشتل عاممع ت  تتون متوائمة  عامةبصورة 

المتحققة ف  مجموعة واسعة من المشروعات. ولذلك يستعيض إطار الفعالية  المنافعيمتنها توضيح 
اإلنمائية عن مؤشر "األشخاص الذين تم تخليصهم  من قبضة الفقر" بمؤشرات أنسب مرتبطة بالغاية )عدد 

تراتيجية الثالثة )عدد األشخاص الريفيين الفقراء الذين يتم تعزيز حراتهم االقتصادي( واألهداف االس
األشخاص الريفيين الفقراء الذين يتحسن إنتاجهم وتتسع فرص وصولهم إلى األسواق وتزداد قدرتهم على 

 الصمود( المحددة ف  اإلطار االستراتيج .

وُأدرجت هذه المؤشرات ف  إطار قياس النتائج الجديد لفترة التجديد العاشر للموارد الذي عرض على  - 127
. وسيجري اإلبالغ المؤسس  عن األثر باستخدام إسقاطات 2016يذي ف  ديسمبر/تانون األول المجلس التنف

الحافظة أسوة بما تان متبعاا ف  التجديد التاسع للموارد، ولتن جودة تقييمات األثر األساسية ستتون أعلى 
ت لألثر على المستوى التقييمات بالحافظة الفعلية للصندوق. وسوف تتيح اإلسقاطات تقديرا الرتباطنظراا 

توفير المؤسس  ف  المؤشرات الرئيسية. وبالنظر إلى أن تقييم األثر سيرتز على الدروس المستفادة، سيجري 
 الدروس. تقرير توليف  يجمع هذه

وتغيِّر هذه المجموعة من اإلجراءات بصورة أساسية نهج الصندوق حيال قياس النتائج، وُتعزز ترتيزه على  - 128
عالة. وف  إطار التجديد التاسع للموارد، جازف الصندوق باقتراح مقياس مؤسس  لألثر، وهو تحقيق تنمية ف

عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر، وتجاوز ذلك المقياس ُأطر قياس النتائج السابقة الت  
لنجاحه ولذلك لم يتن اقتصر ترتيزها على المخرجات. وعند القيام بذلك، لم يحدِّد الصندوق مؤشراا مالئماا 

بوسعه أن يف  بالمستوى المستهدف المقصود. ولتن المجازفة حققت فوائد تبيرة من حيث دفع الصندوق إلى 
العمل صوب إيجاد وسيلة يقيِّم بها نجاح عملياته تقييماا منهجياا ف  الميدان من المخرجات إلى األثر . 

لتجديد التاسع للموارد والتفتير الذي تنطوي عليه محاولة قياس وتطلب االستثمار ف  مبادرة تقييم األثر لفترة ا
األثر، التفتير ملياا ف  هذه المهمة الرئيسية. وسيمتِّن إطار الفعالية اإلنمائية الصندوق من أن يستخلص 
الدروس المستفادة من مشروعاته بعناية وبدراية، ومن ثم ضمان التعلم المنظم والتحسين المستمر ف  تل 
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ته. وبالرذغم من أنه ما زال هناك التثير مما ينبغ  تعلمه أثناء فترة التجديد العاشر للموارد بشأن تيفية تدخال
 ف  قياس النتائج.تجعل الصندوق يحتل متان الريادة القيام بذلك على النحو السليم، فإن هذه اإلجراءات 

 ةمزيد من الذكاء: إدارة أنشطة الصندوق بمزيد من الكفاء –رابعاا 

برنامج القروض والم نح وتحسينه، يعترف الصندوق بالحاجة إلى أن يتون أذتى ف   توسيعسعياا إلى  - 129
الطريقة الت  يدير بها أنشطته. وتشمل المجاالت الرئيسية الت  شهدت تحسينات تبيرة ومستمرة، تعزيز قدرة 

ة المالية وتقديم الخدمات الداخلية. قوة عمل الصندوق، وتسخير المعرفة المستقاة من العمليات، وترشيد اإلدار 
وتحققت بالفعل إنجازات هائلة فيما يتعلق بالتزامات التجديد التاسع للموارد، وأسفر ذلك عن وفورات 
وتخفيضات ف  التتاليف. واستمر التقدم الذي تحقق ف  تعميم وتعزيز اإلنجازات المذتورة ف  إطار التجديد 

درات والتطورات الت  تحققت على صعيد تطبيق الالمرتزية، وتخصيص العاشر للموارد، خاصة بفضل المبا
الموارد الذي يحقق فعالية تتاليفية، واستخدام الموارد المالية والبشرية ورصدها، واالستجابة الحتياجات 
حداث تحول ف  النموذج المال  للصندوق، وتعزيز عمليات وسياسات البرمجة المؤسسية  البلدان، وا 

 واستعراض هياتل التسيير. والتشغيلية،

 زيادة قدرة قوة عمل الصندوق على الستجابة للتحديات العالمية –ألف 

 تطبيق الالمركزية

من العناصر الرئيسية لتحسين تفاءة الصندوق ومرونته وتجاوبه ترتيزه على تحقيق تقدم ف  تطبيق  - 130
نشطة دعماا لألهداف الطموحة لجدول الالمرتزية. ومما عزز التطور المستمر لعمليات الصندوق وتعزيز األ

الحضور القطري للصندوق. وحسن ذلك قدرة الصندوق على تتييف أنشطته مع  توسيع 2030أعمال 
 السياقات المحلية واألخذ بُنهج شاملة تالئم تلك السياقات.

ندوق ، قطع الص2011التنفيذي على استراتيجية وسياسة الحضور القطري ف  عام  المجلسومنذ موافقة  - 131
أشواطاا بعيدة ف  توسيع حضوره القطري. وخالل فترة التجديد التاسع للموارد، أنشئت وحدة الدعم الميدان  

ضمان متابعة  (1)لتوفير الدعم للمتاتب القطرية بما ف  ذلك اإلشراف على اتفاقات مستوى الخدمات، 
ن العاملين فيها على الوجه األتمل مع تفالة تتامل المتاتب القطرية والموظفي (2)اتفاقات البلد المضيف، 

اإلدارة الفعالة للمخاطر  (3)إدارة الموارد البشرية ف  الصندوق وُنظم تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 األمنية. 

ف  المائة من الحافظة  78من المتاتب القطرية الت  تغط   40العمل ف   2016وبدأ ف  فبراير/شباط  - 132
ف  المائة ف  بلدان أفريقية  32ف  المائة من هذه المتاتب ف  أفريقيا، و 55اجد الجارية للصندوق. ويتو 

ف  المائة ف  بلدان تعان  من أوضاع هشة ف  مختلف أنحاء العالم. ويعمل  25، وهشة أوضاعتعان  من 
 مديرا للبرامج القطرية.  21موظف ف  هذه المتاتب القطرية، بمن فيهم  100أتثر من 

لمؤسسية الجديدة لالمرتزية ف  الصندوق على توحيد وتعزيز هذه المتاتب، وفتح عدد من وترتز الخطة ا - 133
المتاتب الجديدة، ودعم المتاتب القطرية ف  إنشاء مراتز إقليمية تستفيد منها البلدان الت  ال توجد فيها 

ذغالق عدد صغير من المتاتب القطرية ذغير المستخدمة. ومن المتوقع ف   المدى البعيد أن متاتب قطرية، وا 
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متتباا قطرياا يتلَّف تثير منها بمسؤولية تشغيلية عن بلدان الجوار.  45عند نحو  القطريةيستقر عدد المتاتب 
 بلداا.  77ونتيجة لذلك، سيزداد عدد البلدان الت  تغطيها فعلياا المتاتب القطرية إلى 

ستضافة المعقودة مع وتاالت األمم المتحدة وأنشأ الصندوق أذغلبية متاتبه القطرية باستخدام ترتيبات اال - 134
األخرى، بما فيها الوتاالت الت  تتخذ من روما مقراا لها. وقدِّمت إلى المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان 

 2016محدَّثة عن الحضور القطري للصندوق، وقدمت إليه ف  ديسمبر/تانون األول  معلومات 2016
وق لفترة التجديد العاشر للموارد وما بعدها. وانطالقاا من خبرة الخطة المؤسسية لالمرتزية ف  الصند

الصندوق وهيتله الالمرتزي الحال ، تتألف الخطة من إطار عمل متسق، ونماذج للمتاتب القطرية مالئمة 
لدعم التنفيذ ف  الوقت المناسب ورصد تفاءة مشروعات الصندوق، والحوار القطري، واالحتياجات على 

 دان .المستوى المي

ويتضح بصورة متزايدة من األدلة والتجربة أن تطبيق الالمرتزية وتعزيز الحضور القطري للصندوق يعود  - 135
متعددة تتمثل ف  تحسن أداء المشروعات، وتنام  التأثير السياسات ، وزيادة فعالية الشراتات.  تحويليةبفوائد 

. 2030لدان على مواجهة تحديات جدول أعمال وتزيد هذه الفوائد أهمية الصندوق واستجابته ف  مساعدة الب
وعززت المتاتب القطرية أيضاا صورة الصندوق على المستويين القطري واإلقليم  وجعلت المنظمة بالتال  
شريتاا أتثر فعالية ومصداقية بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة. ومما أتد ذلك تقرير خارج  مستقل نشرته 

( بعنوان "اإلصغاء إلى القادة: من هم شرتاء التنمية الذين AidDataعونة )قاعدة بيانات الم 2015ف  عام 
يفضلهم هؤالء القادة  ولماذا؟" وصنَّف التقرير الصندوق باعتباره "الشريك اإلنمائ  األتثر تواصالا ف  

 الزراعة والتنمية الريفية".

دعم تنفيذ الخطة المؤسسية لالمرتزية وسوف تواصل دائرة خدمات المنظمة العمل مع دائرة إدارة البرامج ف   - 136
عن طريق رصد وتعزيز تقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات المؤسسية المرتبطة بجميع األنشطة الميدانية 
للصندوق. وسوف تقدم مجموعة من خدمات الدعم وتدابير التوحيد، اإلدارية والمالية ف  تل األقاليم. 

الميدان ، واالمتثال العتبارات األمن أثناء سفريات الصندوق،  هذه الخدمات والتدابير األمن تغط وسوف 
العامة، والموارد البشرية، ودعم تتنولوجيا المعلومات، واتفاقات مستوى الخدمات مع الوتاالت  واإلدارة

المضيفة واتفاقات البلد المضيف. وسوف يرتبط هذا الدعم الالمرتزي ارتباطاا مباشراا بالسياسات واإلجراءات 
 لمؤسسية ف  المقر. ا

وف  ظل ازدياد المسؤوليات المسندة إلى المتاتب القطرية، نقل الصندوق تبار الموظفين التشغيليين للعمل  - 137
، ويتولى حالياا مديرو برامج قطرية معيَّنون دولياا قيادة ما يقرب من نصف جميع المتاتب المقرخارج 

العمل لتحديد الترتيبات المثلى إلدارة البرامج القطرية القطرية. وسيجري تنظيم تحليل وظيف  وتحليل لعبء 
وأماتنها. وبالتوازي مع ذلك، ستستفيد الجهود من التعيين الجاري للموظفين التقنيين وموظف  الخدمات 
اآلخرين ف  المحاور، والتوسع ف  تعيين موظفين وطنيين للبرامج القطرية ف  المتاتب القطرية. وتشمل 

لفترة التجديد العاشر للموارد وما بعدها دروساا بشأن الحضور القطري/تطبيق  المرتزيةلالخطة المؤسسية 
الالمرتزية استخلصت من التقييمات الذاتية لإلدارة، وتقارير الحوافظ، وتقارير المراجعة الداخلية للمتاتب 

إجرائه مؤخراا متتب وتوصيات التقييم المؤسس  لتجربة الالمرتزية الذي انتهى من  واستنتاجاتالقطرية، 
 التقييم المستقل ف  الصندوق. 
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 مزيد من الكفاءة في إدارة الموارد البشرية

ابير المتخذة لتمتين موظف  الصندوق من التجاوب أتثر مع االحتياجات القطرية تحسينات ستصاحب التد - 138
دارتها. ومن منظور الموارد البشرية، تشمل الخطة الم ؤسسية لالمرتزية عملية ف  تنمية الموارد البشرية وا 

منظمة إلعادة التوازن ف  مالك الموظفين بين المقر والمتاتب القطرية بغرض زيادة وظائف البرامج القطرية 
والوظائف اإلدارية ف  المتاتب القطرية القائمة وتحديد أماتن تواجد الموظفين التقنيين والمتخصصين 

ل تحول مواٍز وتفاءات تتاليفية ف  المقر. وتتوخى خطة المختارين ف  الميدان. ويجري تحقيق ذلك من خال
الالمرتزية تجميع البرامج القطرية قدر المستطاع، وسوف يزيد ذلك من عمل الموظفين ف  فرق ف  مختلف 

 البلدان، وتقاسم المعرفة. 

وارده البشرية. وترتبط قدرة الصندوق على االستجابة للسياق العالم  الراهن ارتباطاا واضحاا بتعزيز قدرة م - 139
على نموذج وأدوات محسَّنة للموارد  2016وف  هذا الصدد، تم إطالع المجلس التنفيذي ف  سبتمبر/أيلول 

البشرية من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وتما جاء ف  التقرير المذتور، تحسَّنت إدارة الموارد 
. واقترب تثيراا 27ر واحد، مقارنة بخطوط األساسالبشرية ف  الصندوق ف  تل المؤشرات باستثناء مؤش

ف  المائة، من المستوى المستهدف، وازدادت حصة قوة  74مؤشر انخراط الموظفين الذي بلغت نسبته 
العمل من القائمتين باء وجيم. وتجاوز متوسط المدة الزمنية الت  يستغرقها شغل الوظائف الفنية الشاذغرة 

ف  المائة.  42ة مع خط األساس، ُقلصت المدة الزمنية المطلوبة بنسبة المستوى المستهدف، وبالمقارن
ويرجع ذلك ف  جانب تبير منه إلى أتمتة عملية التعيين وترشيدها، مثل المدة األقصر المطلوبة حالياا 
إلعداد قوائم تصفية المرشحين. ويجري اتخاذ إجراءات لمعالجة المجال الوحيد الذي ف  حاجة إلى مزيد من 

 وما فوقها. 5-لتحسين، وهو النسبة المئوية للنساء ف  الوظائف الفنية من الرتبة فا

واعتمدت إدارة الموارد البشرية تثيراا على المبادرات الت  ُأنجزت ف  سياق إصالح الموارد البشرية خالل فترة  - 140
على توسيع فعالية ، واستفادت من التحسينات وعززت اإلنجازات. وتنصب الجهود للمواردالتجديد التاسع 

الصندوق وتعزيزها ف  مجاالت االبتتار، والنزاهة والشفافية ف  إدارة أهم أصول المنظمة، وه  قوته 
 العاملة.

وتحقق تقدم تبير ف  ضمان توفير ما يلزم من موظفين وهياتل وتفاءات ومهارات لمساعدة الدول األعضاء  - 141
وانطالقاا من نتائج مراجعة الوظائف ومن خالل . 2030على بلوغ األهداف المحددة ف  جدول أعمال 

عملية خطة قوة العمل االستراتيجية السنوية، تستخدم إدارة الموارد البشرية نظاماا متسقاا على نطاق المنظمة 
للمسميات الوظيفية والمجموعات الوظيفية من أجل ضمان المواءمة السليمة للموارد البشرية مع األهداف 

 دوق. االستراتيجية للصن

، أساساا 2012ويشتِّل إطار سياسة الموارد البشرية ف  الصندوق الذي بدأ العمل به ف  يناير/تانون الثان   - 142
سياساتياا صلباا لتنظيم إدارة الموارد البشرية. وعقب مشارتة الصندوق الموسَّعة ومساهمته ف  استعراض 

ة الخدمة المدنية الدولية، تعتف إدارة الموارد مجموعة عناصر ُأجور الفئات الفنية والعليا الذي أجرته لجن
المعتمد ف   A/RES/70/244البشرية على تنفيذ التغييرات الت  أدخلتها الجمعية العامة ف  قرارها 

. والتزاماا بالجدول الزمن  الذي أوصت به الجمعية العامة، تم إدخال الجزء 2015ديسمبر/تانون األول 
                                                      

 .EB 2016/118/R.8الوثيقة انظر تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق،  27
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يوليو/تموز  1بالعودة إلى الوطن، والنقل، والبدالت الميدانية، اعتباراا من األول من التغييرات المتصلة 
د للمرتبات وما يرتبط به من بدالت بحلول 2016   ومن المقرر تنفيذ شريحة ثانية تشمل اعتماد جدول موحَّ

   وتجري حالياا مناقشة التغييرات المتبقية المرتبطة بم نحة التعليم.2017يناير/تانون الثان  

وحسن أيضاا ترشيد عمليات الموارد البشرية وأتمتتها تفاءة إدارة الموارد البشرية. وتطلب تنفيذ قرار الجمعية  - 143
العامة تغييراا جوهرياا ف  ُنظم تتنولوجيا معلومات الموارد البشرية وأتاح فرصة طيبة لمشارتة إدارة الموارد 

بغرض أتمتة مختلف الوحدات النموذجية اإللتترونية شامل لممارسات الموارد البشرية  استعراضالبشرية ف  
، تنفذ إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع شعبة تتنولوجيا المعلومات 2015وتحقيق التتامل بينها. ومنذ عام 

واالتصاالت، رؤية واسعة للموارد البشرية وتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف تعزيز التتنولوجيا 
ر تطبيقات من أحدث طراز لمساعدة المديرين والموظفين العاملين ف  الصندوق، سواءا ف  الحالية وتطوي

المقر أو ف  المتاتب القطرية. ووسوف تستمر هذه العملية حتى نهاية فترة التجديد العاشر للموارد. وتشمل 
ختيار الخبراء الخصائص الجديدة بوابة للتطبيقات اإللتترونية وُنظماا متتاملة لتعيين الموظفين وال

دارتهم وتقييمهم. وحقق هذا التحول التقن  التبير تفاءات عديدة تراوحت بين تفالة اتساق  االستشاريين وا 
تطبيق سياسة الموارد البشرية وتوفير نظام إلتترون  ال تستخدم فيه الوثائق المطبوعة ويتفل عدم وقوع 

 وصول إليه وخاضع للمراجعة. أخطاء، وتوفير مستودع معلومات ووثائق مرتزي وسهل ال

ويمثل وضع وتنفيذ إطار التطوير الوظيف  الذي يسترشد بنتائج االستقصاء العالم  للموظفين، تقدماا آخر  - 144
رذغبة  2014ف  الطريقة الت  يدير بها الصندوق موارده البشرية. وحدَّد االستقصاء العالم  للموظفين لعام 

ية من خالل نهج منظَّم ف  التطوير الوظيف . ودعت إدارة واسعة نحو االستجابة للطموحات الوظيف
مجموعة عمل تولت قيادتها لتهيئة بيئة مواتية لالنتهاء من وضع إطار للتطوير  تتوينالصندوق إلى 

 2016الوظيف  ودليل للتطوير الوظيف ، جرى عرضهما على االجتماع العالم  للموظفين ف  فبراير/شباط 
على الموظفين من خالل حلقات عمل وجلسات إحاطة إعالمية أقيم العديد منها ف  وتم تعميمهما بعد ذلك 

 المتاتب القطرية.

وباإلضافة إلى ذلك، تتيح زيادة التنقل ف  الصندوق فرصاا للتطوير الوظيف  وتساهم بدور حاسم ف  تعزيز  - 145
ل مشروع وهيتل للتنقل مقدرة الموظفين وتفاءتهم ف  سياق التحديات الماثلة. ويعتف الصندوق، من خال

داخل دائرة إدارة البرامج، على صياذغة عملية مدارة بفعالية للتنقل الوظيف  والجغراف  وفقاا  حالياا يجري تنفيذه 
لخطط الالمرتزية ف  الصندوق وتجزء من االحتياجات المتطورة للصندوق ف  الوقت الذي يتجه فيه نحو 

ل الصندوق من استبقاء قوة عمل دينامية وقادرة على التتيُّف زيادة الحضور القطري. وتمتِّن فرص التنق
 ونشرها بشتل أفضل من أجل تلبية االحتياجات التنظيمية الراهنة والمقبلة.

ف  طريقة تحديد االحتياجات التدريبية وتصميم التدريب على نحو يناسب احتياجات  أشواطوقطعت أيضاا  - 146
لم ف  المقر والمتاتب القطرية ف  إطار التقييم المؤسس  الحتياجات الموظفين. وتحدَّد سنوياا احتياجات التع

التعلم ف  الصندوق. وازداد ارتباط التدريب باالحتياجات ف  ضوء قدرات الموظفين المنتشرين بشتل أتبر 
ارد ف  أماتن مختلفة من العالم والقادرين على التنقل. وخالل فترة التجديد العاشر للموارد، زادت إدارة المو 

البشرية تواصلها مع المتاتب القطرية إلدخال خدمات جديدة ف  مجال بناء القدرات، وتذلك لضمان وصول 
موظف  المتاتب القطرية إلى الفرص المميزة الت  يتيحها الصندوق لجميع موظفيه وتمتينهم من االستفادة 
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أولوية ف  تخصيص  2016من تلك الفرص. وتمثل احتياجات تدريب موظف  المتاتب القطرية ف  عام 
ميزانية التدريب ف  الصندوق، حيث استمر تقديم دورات تدريبية وجهاا لوجه ف  مواقع المتاتب القطرية حول 

 مجموعة متنوعة من المواضيع.

 تسخير المعرفة لمواصلة الرتقاء بالجودة –باء 

ساء والرجال الريفيين بأهمية محورية معرفة الصندوق الفريدة بمعالجة التحديات والفرص الت  تواجه النتتسم  - 147
ف  الدور القيادي الذي يؤديه بصورة متزايدة ف  مجال الحد من الفقر الريف  على الصعيد العالم . وال بد 
دارتها. وتبذل على المستوى  للصندوق أن يواصل تحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز قدرته على توليد المعرفة وا 

ألثر واالنخراط ف  السياسات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث  المؤسس  جهود لتعزيز تقييم ا
والبحوث، إلى جانب االستثمارات ف  المنتجات المعرفية الرئيسية، )بما يشمل تقرير التنمية الريفية وسلسلة 

دارة المعرفة بتطبيق نهج متتامل بصورة متزايدة ف  إدارة  بحثية جديدة(. وبادرت دائرة االستراتيجية وا 
المعرفة. وفيما يتعلق باألنشطة الممولة بمنح الصندوق، تؤتد سياسة تمويل الم نح أن الصندوق يجب أن 

 يستفيد بصورة منهجية أتبر من الخبرة والمعرفة المتتسبتين. 

واستخدمت خالل فترة التجديد التاسع للموارد آليات لرصد التقدم المحرز ف  هذا المجال. ويجري توجيه  - 148
ولوية متزايدة للتعلم ف  أساليب العمل الرئيسية، مثل ضمان الجودة، وعمليات صياذغة برامج الفرص أ

االستراتيجية القطرية، واستعراض الحافظة، وتقارير إنجاز المشروعات. وتتفل الخطوط التوجيهية الجديدة 
لمعرفة تستفيد من الرصد أن إدارة ا 2015بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت  صدرت ف  عام 

الالزمة لدعم تحقيق أهداف برامج الفرص االستراتيجية القطرية. وتواصل ُشعبة  البياناتوالتقييم وتوفر 
هة صوب إيجاد الحلول من أجل الفرق القطرية،  السياسات والمشورة التقنية تطوير منتجات معرفية موجَّ

ضايا محددة. وخالل فترة التجديد العاشر للموارد، حسب الطلب، وتقدم دروساا مستفادة ف  مواضيع وق
وضعت خطة عمل لتنفيذ أولويات إدارة المعرفة الرئيسية، بما ف  ذلك توسيع الُبعد المنهج  ف  إدارة 
ه، وتحسين منصات تتنولوجيا المعلومات لتعزيز فرص الوصول إلى  المعرفة وتقاسمها، وزيادة التوزيع الموجَّ

. وباإلضافة إلى ذلك، يجري وضع نهج لقياس أداء إدارة المعرفة, وسوف تساهم هذه المعرفة والمعلومات
( 1الصندوق بااللتزامات التالية الت  جرى التعهد بها ف  إطار التجديد العاشر للموارد: ) وفاءالمبادرات ف  

( 2نتظاماا  )تنفيذ استراتيجية مطبوعات تهدف إلى إدارة وتقاسم معارف وخبرات الصندوق بشتل أتثر ا
 رصد أداء إدارة المعرفة واإلبالغ عنه. 

وحظيت استراتيجية إدارة المعرفة ف  الصندوق مؤخراا بالثناء من وحدة التفتيش المشترتة التابعة لألمم  - 149
استعراضاا تناولت فيه إدارة المعرفة ف  مؤسسات منظومة األمم  2016ف  عام  أجرتالمتحدة الت  

التفتيش المشترتة ف  مسودة تقريرها بقوة على استراتيجية إدارة المعرفة ف  الصندوق المتحدة. وأشادت وحدة 
وعمله ف  هذا المجال، وأقرت بأن نهج الصندوق ف  إدارة المعرفة هو األتثر شموالا واستدامة بين 

االستناد المنظمات النظيرة. ويشار إلى دور الصندوق ف  المناداة باألخذ بنهج براذغمات  وعمل  المنحى ب
إلى األهداف الشاملة ومجاالت النتائج الرئيسية، وأساليب التنفيذ االبتتارية، وفرص المعرفة، وه  جميعاا 
د بمقاييس واضحة للنجاح ووسائل للتحقق من سالمة األنشطة المرتبطة  محددة ف  إطار قوي للنتائج مزوَّ

 بالمعرفة. 
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وتتفل وحدة مجموعة ضمان الجودة الت  جرى  وتحقق أيضاا تقدم من خالل عملية ضمان الجودة. - 150
إصالحها جمع المعرفة وتقاسمها ف  تل عمليات الصندوق، وزيادة تعزيز الجودة الشاملة لألنشطة 
التشغيلية. ويمثل تعزيز االستمرارية والتعلم طوال عمليات االستعراض )لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

ج الفرص االستراتيجية القطرية ومذترات المفاهيم ومراحل التصميم السياسات، وضمان الجودة( ف  برام
عنصراا رئيسيا،ا شأنه شأن تعزيز الصالت بين تعزيز الجودة وضمان الجودة. وباإلضافة إلى ذلك، يتواصل 

 العمل ف  نظام أرشفة ضمان الجودة الذي يشتِّل منطلقاا لتقاسم المعرفة ولترشيد تسلسل سير العمل.

على السياسة الجديدة لتمويل الم نح، ووافقت اإلدارة العليا  2015مجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان ووافق ال - 151
. وبدأت مجموعة ضمان الجودة تنفيذ السياسة واإلجراءات 2015على إجراءات تنفيذها ف  يونيو/حزيران 

التوجيهية االستراتيجية للم نح. بعد موافقة لجنة اإلدارة التنفيذية على المذترة  2015 الجديدة ف  يوليو/تموز
ومما له أهمية حاسمة ف  إطار تنفيذ سياسة الم نح قيام الصندوق بالتشجيع المنهج  على االختيار التنافس  

 ، وزيادة االهتمام بإدارة المعرفة، والتعاون بين الُشعب.للم نحللجهات المتلقية 

 تعزيز القدرة واإلدارة المالية في الصندوق –جيم 

 زيز القدرة التنظيمية تع

لوحظ التقدم الذي تحقق بالفعل، دعت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق إلى بينما  - 152
مواصلة تعزيز القدرات ف  مجال اإلدارة المالية للمشروعات من أجل توفير دعم ف  الوقت المناسب أثناء 

رق من حيث نموذجه اإلنمائ . ولم يعد ممتنا أن تشتل التصميم والتنفيذ. وأصبح الصندوق ف  مفترق ط
موارده األساسية المصدر الوحيد للتمويل ف  الصندوق، ليس فقط بسبب أجواء التقشف الت  تؤثر  تجديدات

على مصادر تمويله التقليدية، بل وتذلك بسبب خطط الصندوق لتوسيع عملياته. وسيلزم وضع نموذج 
واالرتقاء بالمنظمة  2030صندوق من المساهمة ف  الدفع قدماا بجدول أعمال إنمائ  مال  جديد يمتِّن ال

 إلى المستوى التال  من حيث أثرها اإلنمائ  الشامل. 

وفيما يواصل الصندوق المض  قدماا ف  ترتيبات التمويل االبتتارية باستخدام المصادر ذغير التقليدية،  - 153
لية، سيلزم توسيع وتعزيز قدرة الصندوق الداخلية ف  واستعراض شروط اإلقراض ومنتجاته وأسعاره الحا

المخاطر واإلدارة المالية. ويمثل ذلك شرطاا مسبقاا لنجاح المشارتة ف  حوار مع مقدم  رأس  تحليلمجال 
 المال وسائر أصحاب المصلحة.

لتنظيمية وتحققت ف  منتصف فترة التجديد العاشر للموارد نتائج تشغيلية قوية من حيث تعزيز القدرة ا - 154
 2016الصادرة ف  مايو/أيار (PB/2016/02) هذا التحول. وأعادت نشرة رئيس الصندوق  لتحقيقالالزمة 

مواءمة دائرة العمليات المالية لتعزيز خصائصها التشغيلية. وتم تفتيك ُشعبة المراقب العام والخدمات المالية 
ة المحاسبة والمراقب، وأضفى ذلك بالتال  مستوى إلى تيانين منفصلين: ُشعبة خدمات اإلدارة المالية وُشعب

أعلى من التخصص ومزيداا من المرونة لتحقيق أهداف المنظمة المالية والتأسيس عليها. وأصدرت ُشعبة 
خدمات الخزانة تعميماا إعالمياا بشأن هيتلها التنظيم  الجديد، ويمتن الرجوع إلى مزيد من المعلومات ف  

 وجرى أيضاا تعزيز وظيفة المخاطر واالمتثال عن طريق توسيع اختصاصاتها. بوابة عمالء الصندوق. 
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( عملية رائدة يجريها 1وتشمل مبادرات تنمية القدرات ف  مجال اإلدارة المالية للمشروعات ما يل : ) - 155
عم ف  المائة من اإلشراف ود 80العتماد خبراء اإلدارة المالية الذين يضطلعون حالياا بما نسبته  الصندوق

( حلقات عمل ودورات للتعلم اإللتترون  ف  المقر وعلى المستوى اإلقليم /دون 2التنفيذ ف  الميدان  )
 اإلقليم  حول األولويات المواضيعية و/أو السياسات واإلجراءات الرئيسية.

يرتبط بها من تعزيز اإلدارة المالية للمشروعات من خالل النقل التدريج  لموارد اإلدارة المالية وما  وسيستمر - 156
مسؤوليات من الشعب اإلقليمية التابعة لدائرة إدارة البرامج إلى ُشعبة خدمات اإلدارة المالية فيما بين عام  

. وباإلضافة إلى ذلك، ُيطبِّق الصندوق عملية إلزامية العتماد خبراء اإلدارة المالية. وسوف 2018و 2017
سالسة دعم التنفيذ واتساق الممارسات وأنشطة االمتثال يزيد ذلك من تعزيز اإلشراف االئتمان  وسيتفل 

 االئتمان  ذات القيمة المضافة ف  جميع مشروعات الصندوق وبرامجه. 

وف  إطار نشر المعرفة باإلدارة المالية بين أصحاب المصلحة، بما يشمل موظف  المشروعات والوزارات،  - 157
( إتاحة خطوط توجيهية محدَّثة 1ضمان ما يل : )والخبراء االستشاريين وموظف  الصندوق، تُبذل جهود ل

( الوصول إلى مواد إصدار الشهادات والتدريب اإللتترونية، بما فيها 2بشأن السياسات وأدلة لإلجراءات  )
( زيادة وع  4( تنظيم حلقات عمل سنوية لبناء القدرات ف  جميع األقاليم  )3أداة للتعلم اإللتترون   )
دارة المالية ذات الصلة والمنتجات اإلقراضية من خالل إصدار مذترات توجيهية الشرتاء بسياسات اإل
 وتنظيم أنشطة تدريبية. 

ويترتز حالياا اإلشراف االئتمان  ف  جميع عمليات الصندوق وأداء وظائف اإلدارة المالية حصراا ف  شعبة  - 158
د التافية ف  دعم اإلدارة المالية لعمليات خدمات اإلدارة المالية الت  ستتفل االتساق التام والشفافية والموار 

. وسوف ُيعزز ذلك أيضاا الفصل بين الواجبات داخلياا، وسيستجيب 2018الصندوق بحلول نهاية عام 
 للتحدي المستمر المتمثل ف  عبء العمل المفرط الذي يتحمله مديرو البرامج القطرية.

الل ترشيد العمليات المحاسبية، واإلبالغ المال  وتحققت زيادات ف  التفاءة ف  العمليات المالية من خ - 159
. وتانت الحاجة إلى عمليات مالية تستجيب بفعالية للمسؤوليات المالية واالئتمانية المتطورة الماليةواإلدارة 

ف  الصندوق دافعاا ف  جانب تبير منها إلى عمليات الترشيد وتعزيز التفاءة خالل فترة التجديد التاسع 
  ظلت مستمرة أثناء فترة التجديد العاشر للموارد. ويعن  ذلك ضمناا الحاجة إلى عمليات موثوقة للموارد والت

ومتسمة بالتفاءة لدعم هذه الوظائف. وأدخلت دائرة العمليات المالية إطاراا للرقابة الداخلية على التقارير جرى 
ف  الصندوق، وأسفر ذلك بالتال   استعراضه واعتماده من جانب مراجع  الحسابات الداخليين والخارجيين

عن ضمان نزاهة القوائم المالية للصندوق وموثوقيتها، واالمتثال ألفضل ممارسات المحاسبة ومراجعة 
 الحسابات.

ضماناا لتقديم تقارير مالية دقيقة وف  الوقت  28منصبة على تعزيز أتمتة الُنظم وترشيدها األولويةوما زالت  - 160
التبيرة الت  تحققت استبدال نظام القروض والم نح بنظام فليتس تيوب  المناسب. وتشمل اإلنجازات

ومستودع البيانات، اللذين ساهما ف  زيادة تتامل النظم وتوفير قدرات إبالغ إضافية وتحقيق تقليص تبير 

                                                      
عليها المحددة في مصفوفة التزامات التجديد من بين التوصيات المنبثقة عن التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق، وااللتزامات المتفق  28

 العاشر لموارد الصندوق.
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غ ف  الوقت الذي يستغرقه اإلبالغ التشغيل  واإلحصائ  ف  الوحدات التشغيلية المعنية بالمحاسبة واإلبال
 المال .

ومن المجاالت األخرى الت  شهدت تعزيزات ف  التفاءة تحقيق التتامل التام بين نظام تشوف المرتبات  - 161
ونموذج الماليات والسفر السترداد سلف السفر المستحقة تلقائياا )من خالل تشف المرتبات(. وألغى ذلك 

ف المرتبات ووحدة السفر لمعالجة األنشطة اليدوية الت  تانت تجريها من قبل وحدة تشو  جميععملياا 
 عمليات استرداد السلف النقدية. 

ومما يدعم أيضاا العمليات المالية ف  الصندوق التطورات األخيرة ف  هيتل تتنولوجيا المعلومات  - 162
واالتصاالت. وسوف تعود بوابة عمالء الصندوق بمنافع للجهات المقترضة/المتلقية لتمويل الصندوق، عن 

قديم الخدمات، وتقليص مدة الدورات، وتحسين الصورة والوصول اآلن  إلى البيانات المالية. ت تحسينطريق 
وتسعى أيضاا ُشعبة المحاسبة والمراقب إلى إطالق منصة لإلبالغ عن المساهمات التتميلية واألموال 

 . 2017م المتممة لتجديد الموارد  ومن المتوقع أن تدخل هذه المنصة طور التشغيل بحلول نهاية عا

اعترافاا بالتقدم الذي حققه الصندوق ف  القدرة على اإلدارة المالية وتفاءتها وعملياتها  2016وشهد عام  - 163
عندما أصبح أول وتالة لألمم المتحدة تنال تقييماا إيجابياا ف  تل الرتائز السبع المطلوبة بموجب المعايير 

ذلك درجة أتبر من االعتماد على إجراءات الصندوق الجديدة للنظام المال  للمفوضية األوروبية. ويتيح 
وعمليات مراجعة المشروعات والمراجعة الخارجية للحسابات. ويرحب الصندوق أيضاا بإمتانية األخذ بأشتال 

 التمويل، بما فيها المنتجات المختلطة، ف  ظل التقييم الذي حصل عليه لوسائله المالية.  جديدة من

  النموذج المالي للصندوق

واصل الصندوق خالل مشاورات التجديد العاشر للموارد تعزيز إطاره المال  الحصيف باالستناد إلى نهج  - 164
التدفقات النقدية المستدامة جرى األخذ به خالل فترة التجديد التاسع للموارد. ويتفل هذه النهج قائم على 

المستوى األمثل من استخدام الموارد،  االستدامة المالية الطويلة األجل والسليمة للصندوق عن طريق تحقيق
 مع الترتيز بقوة على السيولة. 

وتماشياا مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، ُأدرجت استراتيجية الصندوق بشأن االقتراض ف  هذا  - 165
األساس المنطق  ويجري العمل على إعادة تصميم نموذجه المال  ت  يعتس مستوى مقبوالا من الرفع 

إطار االقتراض السيادي تحقيق االستدامة الذاتية لتل مرفق من مرافق االقتراض ف  تل  تفلويالمال . 
 األوقات، وتذلك مراعاة الحد األدنى العام لمتطلبات السيولة ف  الصندوق. 

 تعزيز الموارد الداخلية في الصندوق

زت أيضاا طريقة إدارة االستثمارات والمخاطر ف  الصندوق. واتخذت دائ - 166 رة العمليات المالية عدداا من تعزَّ
الخطوات الملموسة لتحسين استراتيجية االستثمار ف  الصندوق، وتعزيز مراقبة المخاطر. ونوَّعت ُشعبة 

المخاطر القطاعية ف  حوافظ االستثمار وقلصتها ف  حوافظ أخرى. وتعويضاا عن أتبر  الخزانةخدمات 
إلى  -AAالحد األدنى للتصنيف االئتمان  للسياسة من تراجع ف  عائدات السندات العالمية، تم تخفيض 

BBB  لتعزيز التنويع والعائدات دون زيادة المخاطر مادياا. وأدخلت أيضاا إمتانية التعرض المحدود لسندات
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ملتية أسهم رأس المال للتمتين من تقليص ترتيز المنتجات ذات العائد الثابت. ومع ذلك، لم تُنفذ حتى اآلن 
 أسهم رأس المال.استثمارات 

وتحسَّنت إدارة السيولة ف  فترة التجديد العاشر للموارد من أجل إدارة االحتياجات النقدية القصيرة األجل  - 167
بمزيد من التفاءة. وأنشئت حافظة سيولة عالمية لتوفير األموال التشغيلية المطلوبة لصرف األموال 

المصارف. وتستثمر هذه الحافظة ف  السندات ذات  والستثمار األرصدة النقدية الزائدة المحتفظ بها لدى
الفائدة التبيرة والسندات السائلة القصيرة األجل للحد من مخاطر سعر الفائدة ولت  يتسنى بيع األوراق 

 المالية ف  أي وقت من أجل الوفاء باالحتياجات النقدية التشغيلية. 

رسات المعمول بها ف  الصناعة، وضمان تشف أي وسعياا إلى تعزيز مراقبة المخاطر، واألخذ بأفضل المما - 168
اضمحالل محتمل ف  القيمة ف  الوقت المناسب، وضعت سياسة رسمية بشأن اضمحالل القيمة لتوحيد 
واستبدال األحتام ذات الصلة الواردة ف  الخطوط التوجيهية الفردية المتعلقة بحافظة االستثمار. وتتفل 

اضمحالل القيمة تقييماا مالئماا وتسجيلها وقياسها وفقاا للمعايير الدولية  السياسة تقييم الخسائر الناجمة عن
جراءات موضوعية إلثبات اضمحالل قيمة األصول المالية المقوَّمة بتتلفة  لإلبالغ المال ، وُتحدِّد أدلة وا 

 االستهالك وتذلك االستثمارات ف  سندات ملتية أسهم رأس المال واإلبالغ عنها.

يرات الت  أدخلت على سياسات الصندوق بشأن خدمة الديون، وما زالت الفوائد المتحققة عن وُنفذت التغي - 169
تلك التغييرات، إلى جانب الرصد الفوري لمبالغ سداد القروض، تُبق  المتأخرات عند مستوى مؤسس  

ادة هيتلة منخفض تاريخياا. وباإلضافة إلى ذلك، ساهم أيضاا نجاح الصندوق خالل السنوات األخيرة ف  إع
المتأخرات القائمة منذ أمد طويل ف  شتل اتفاقيات لتسوية الديون من أجل تحسين إدارة تدفقات القروض 

 ف  المائة تقريباا من مجموع المطالبات المستحقة للصندوق. 1العائدة إلى الصندوق. وتبلغ حالياا المتأخرات 

ي عدم تيقن بشأن استالم مبالغ سداد وأنشئت ف  الحسابات مخصصات الضمحالل القيمة لمواجهة أ - 170
ديسمبر/تانون األول  31أصول القروض وفقاا لجدول السداد األصل . ووصلت هذه المخصصات ف  

ف  المائة من رصيد  0.57مليون دوالر أمريت  تقريباا بالقيمة االسمية، أي ما يعادل  35.5إلى  2015
  نسبة تقل تثيراا عن المتوسط التاريخ  الذي بلغ مليون دوالر أمريت (، وه 6 207القروض المستحقة )

 ف  المائة. 2.4

وباإلضافة إلى الترتيبات المحاسبية، يتخذ الصندوق تدابير تشغيلية للحد من مخاطر تراتم أرصدة  - 171
المتأخرات عن طريق المشارتة مباشرة مع الفرق القطرية ومن خالل موظف  الشؤون المالية ف  الصندوق. 

يومياا ويعلق  75استالم مبالغ السداد، يوق ف صرف أموال القروض الت  يتأخر سدادها لمدة وف  حال عدم 
 القرض بتامله.

يناير/تانون الثان   1من المعايير الدولية باإلبالغ المال  لفترات سنوية تبدأ من  9وسُيطبق المعيار  - 172
تمانات المتوقعة حاسمة  وتم تصميم . واستجابة لألزمة المالية، باتت دقة مواعيد إثبات خسائر االئ2018

 من أجل تلبية هذه الحاجة. 9قسم يتناول اضمحالل القيمة بموجب المعيار 

وف  إطار المعيار المذتور، سيصبح نموذج اضمحالل القيمة تطلعياا، ولن يتون ضرورياا وقوع حدث بادئ  - 173
متوقعة ف  الوسائل المالية. ويتطلب ذلك إلثبات اضمحالل القيمة نظراا الستنادها إلى الخسائر االئتمانية ال
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من التيانات أن تقيِّم احتماالت تعثر البدء/الشراء وأجل االستحقاق لألصول المالية األساسية خالل العمر 
التامل/أجل استحقاق األصول المالية. وينبغ  تحديث عملية تحديد القيمة باستمرار ت  ُتعبِّر عن التغييرات 

 المخاطر االئتمانية للوسائل المالية.الت  تطرأ على تطور 

وسوف تواصل اإلدارة العمل من أجل مواصلة تعزيز المنهجية واالفتراضات المرتبطة بتنفيذ هذا المبدأ  - 174
 9المحاسب ، وسوف تستمر ف  التواصل مع مراجع  الحسابات الخارجيين لضمان االمتثال التام للمعيار 

جراءات للتمتين من تنفيذه  المال . من المعايير الدولية لإلبالغ وسوف تضع اإلدارة أيضاا ُنظماا وأدوات وا 
 ف  الوقت المناسب. 

 مزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات  –دال 

 تطوير التصالت وُنُظم تكنولوجيا المعلومات والتصالت

  تقديم الخدمات، تواصل ُشعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت شحذ ترتيزها على التفاءة واالمتياز ف - 175
وعلى األخذ بتتنولوجيات المعلومات واالتصاالت المحسنة لتعزيز أتمتة التفاءات المؤسسية وتنفيذها. وتلتزم 
الُشعبة تماماا بتنفيذ التزامات التجديد العاشر للموارد، ونفذت بالفعل بعض المبادرات الرئيسية. ووسعت 

إنشاء ُنظم رئيسية لإلدارة المالية باستخدام أدوات محدَّدة الشعبة شراتاتها مع شعب العمليات وشرعت ف  
 من أدوات تتنولوجيا المعلومات الت  تناسب مؤسسة مالية دولية حديثة.

ومن خالل الالمرتزية الذتية، تقوم ُشعبة تتنولوجيات المعلومات واالتصاالت بتعميم حلول اقتصادية وفعالة  - 176
موقعاا قدرة الموظفين على العمل بفعالية  39ل المنتشرة حالياا ف  ف  المتاتب القطرية. وتتفل هذه الحلو 

وبأمان بغض النظر عن المتان الجغراف . وباإلضافة إلى ذلك، تشتل الحلول المتنقلة حالياا جزءاا معيارياا 
من من إنتاجية الصندوق من خالل تنفيذ االستراتيجية وتوفير البنية األساسية المطلوبة لتمتين الموظفين 

 الحفاظ على إنتاجية المتاتب بأمان ف  األجهزة النقالة. 

لت الُشعبة ترتيزها نحو التمتين االستراتيج  ألعمال الصندوق األساسية عن طريق االلتزام بالمبادرات  - 177 وحوَّ
الت  تدعم مباشرة تامل مجموعة عمليات قروض الصندوق وم نحه. وانصب الترتيز بصفة خاصة على 

منتظم من أجل الترتيز على النتائج طوال دورات المشروعات من خالل نظام إدارة النتائج تقديم الدعم ال
التشغيلية، وهو أحد المبادرات المؤسسية الرئيسية العديدة الجارية حالياا باالشتراك مع دائرة إدارة البرامج. 

دوق مع المعايير الُمطبقة ف  ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ أدوات إطار قياس النتائج إلى زيادة مواءمة الصن
سائر المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف وزيادة التفاءات ف  الوقت نفسه، من قبيل أتمتة التسجيل اآلن  
للنتائج من أي متان، وترشيد اإلبالغ عن النتائج. وسُينفذ المشروع على مراحل تبدأ بوضع إطار منطق  

وسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء استعراضات الجودة الموازية بشأن  إلتترون  ثم أداة إلتترونية لإلشراف.
 اإلشراف واإلبالغ عن اإلنجاز. 

ومن المقرر تنفيذ عملية إلتترونية جديدة لدعم اإلبالغ عن إنجاز مشروعات الصندوق، وسيجري ف  إطار  - 178
افة إلى ذلك، هذه العملية تفويض الُشعب اإلقليمية صالحيات وضع تصنيفات تقارير اإلنجاز. وباإلض

وخالل الفترة المشمولة بالخطة متوسطة األجل، ستستمر أنشطة تتنولوجيا المعلومات البرنامجية )بما ف  
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ذلك التتنولوجيا من أجل التنمية( ف  دعم تقييم األثر والتسريع بوتيرة إدخال التتنولوجيا ف  مشروعات 
 الصندوق. 

ات عن طريق دمج بيانات الصندوق المتفرقة من خالل مفهوم وجرى إثراء الوصول إلى معلومات إدارة البيان - 179
مستودع بيانات مرتزي يتيح لجميع أصحاب المصلحة استخدام البيانات المؤسسية الرئيسية ف  الوقت 
الحقيق . ومن األمثلة الرئيسية منصة الصفحات القطرية الت  أطلقها الصندوق مؤخراا، والسلسلة الجديدة من 

 مشروعات الصندوق.  ت، وحافظةتقارير المساهما

فصاعداا، ستتيح البيانات الت  يتم جمعها ف  النظام الجديد إلدارة النتائج التشغيلية  2017واعتباراا من عام  - 180
 العمليات وستوفر صورة عامة ألداء حافظة الصندوق ف  لمحة سريعة. إدارةلوحات أخرى لمتابعة 

لمؤسسات المالية الدولية القليلة القادرة على التداول مع وسيتون الصندوق ف  ذغضون فترة وجيزة أحد ا - 181
جراء تل أعماله معها إلتترونياا. وتسنى ذلك من  الجهات المقترضة والمتلقية وسائر الجهات الشريتة وا 

آمنة وحديثة ومتعددة األذغراض وذات وجهة خارجية من خالل بوابة عمالء  منصاتخالل تطوير 
حضير إلطالق بوابة عمالء الصندوق، ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ الصندوق. ويجري حالياا الت

. وهذا المشروع 2019، ومن المتوقع االنتهاء منها ف  نهاية عام 2017األولى ف  الفصل األول من عام 
الذي سيستغرق عدة سنوات سيزود الجهات المقترضة من الصندوق والجهات المتلقية لتمويله خدمات 

وسيقلِّص زمن الدورات وسيحسِّن الصورة وُسبل الوصول إلى البيانات. وباإلضافة إلى ذلك، محسَّنة، 
ستساهم هذه المنصة الرئيسية ف  تقليص دورة صرف أموال القروض والم نح، وستحسِّن إدارة عمليات 

صندوق مع القروض والمن ح، وستشتل الحقاا واجهة أمامية لتثير من العمليات التجارية الت  يجريها ال
 الشرتاء الخارجيين. 

يجاد حلول من  ُشعبةوسوف تواصل أيضاا  - 182 تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترتيزها على تحليل األعمال وا 
 ترشيد أساليب تصريف األعمال المؤسسية من أجل تحقيق الفعالية التشغيلية وزيادة التفاءة اإلدارية.  أجل

 م األخرىالمرافق والسفر والشراء وخدمات الدع

إلدارته مبنى المقر،  2015نال الصندوق شهادة القيادة البالتينية ف  مجال الطاقة والتصميم البيئ  ف  عام  - 183
وأصبح بذلك أول تيان لألمم المتحدة على نطاق العالم يصل إلى أعلى مستويات هذه الشهادة. وباإلضافة 

 تعويضت خفض االنبعاثات من أجل إلى ذلك، تحقق الحياد المناخ  عن طريق شراء شهادات إثبا
 االنبعاثات. 

وتحققت أيضاا تحسينات ف  تفاءة تقديم الخدمات اإلدارية. ورشدت ُشعبة الخدمات اإلدارية الخطوط  - 184
الت  باتت تشمل أحتاماا خاصة تنص على تفويض السلطة إلى المتاتب  المؤسسيةالتوجيهية اإلدارية 

جراءات الملتية. . ويشمل ذلك تحديث الشراء، و القطرية دارة السجالت، وا   ا 

وُأبرم عقد عالم  جديد للسفر حقق تفاءات إضافية، ويشمل ترتيبات بشأن عملية محلية ال مرتزية إلصدار  - 185
القطرية. وطبقت ُشعبة الخدمات اإلدارية حتى اآلن عملية إصدار بطاقات  المتاتببطاقات السفر ف  

، وتينيا، وموزامبيق، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا )ف  أفريقيا بلداا: إثيوبيا 11السفر الالمرتزية ف  
الشرقية والجنوبية(، ودولة بوليفيا متعددة القوميات، والبرازيل، وذغواتيماال، وبيرو )ف  أمريتا الالتينية 
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 للمتاتب والتاريب (، وذغانا )ف  أفريقيا الغربية والوسطى(، وفييت نام )ف  آسيا والمحيط الهادي( ويمتن
القطرية ف  الحاالت الت  يوجد فيها إصدار ال مرتزي لبطاقات السفر أن تستفيد من الخدمات المعززة 
المتاحة ف  البلد والُنظم المؤتمتة وبطاقات السفر األرخص المشتراة محلياا، خاصة للسفر من البلدان الت  

تنفيذ النظام الالمرتزي إلصدار بطاقات السفر توجد فيها المتاتب القطرية. وتزمع ُشعبة الخدمات اإلدارية 
 ف  سائر األماتن الت  يوجد فيها وتيل سفر محل . 

 تحسين هيكلية تسيير الصندوق -هاء 

انطالقاا من المناقشات الت  دارت خالل الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان  - 186
موارد الصندوق، نظرت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر حول التقييم المؤسس  لتجديدات  2014

المتعلقة بهيتلية تسيير الصندوق ومشارتة الدول األعضاء وتمثيلهم ف   القضايالموارد الصندوق ف  
عمليات التسيير وف  مشاورات تجديد الموارد. ووافق أعضاء هيئة المشاورات على أن الوقت قد حان 

القوائم، وبخاصة فيما يتعلق بالتمثيل الفعل  للدول األعضاء ف  الهيئات الرئاسية ف  الستعراض نظام 
، فضالا عن طول دورات تجديد الموارد، ووافق األعضاء على اقتراح إنشاء مجموعة عمل لمعالجة الصندوق

 بعض جوانب عملية تجديد الموارد وقضايا التسيير. 

، أنشأ 29رير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوقإلى التوصية الواردة ف  تق وباالستناد - 187
. وتنص اختصاصات 2015مجلس المحافظين مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف  فبراير/شباط 

مجموعة العمل على أن تقدٍّم إحاطات منتظمة إلى المجلس التنفيذي وأن تقدِّم تقريراا بشأن نتائج مداوالتها 
لعرضها على الدورة  2016وصيات منبثقة عنها إلى المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول وأي ت

للتصديق عليها بغرض اعتماد تلك القرارات حسب  2017األربعين لمجلس المحافظين ف  فبراير/شباط 
 االقتضاء.

صص ف  التسيير، وعمالا على مساعدة مجموعة العمل ف  مداوالتها، تم تعيين خبير استشاري دول  متخ - 188
. وتأسيساا على هذا التقرير 2016الخبير االستشاري تقريره النهائ  إلى مجموعة العمل ف  أبريل/نيسان  وقدَّم

وف  ضوء التحليالت األخرى، قدمت مجموعة العمل استنتاجاتها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي ف  
وافق ف  اآلراء بشأن عدم تمديد دورة تجديد . وتوصلت مجموعة العمل إلى ت2016ديسمبر/تانون األول 

الموارد إلى أربع سنوات ف  هذه المرحلة، ولتنها وافقت على إمتانية إعادة النظر ف  هذا االقتراح ف  
وباإلضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمالءمة نظام القوائم، اتفق األعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المستقبل. 

 من األعضاء ف  القائمة جيم ف  الهيئات الرئاسية للصندوق.  بعض البلدان األقل نمواا 

نوقشت مسألة إعداد مبادئ السلوك الخاصة بممثل  الدول األعضاء ف  المجلس التنفيذي ف  مناسبات عدة  - 189
األخيرة، بما ف  ذلك تنتيجة ألصداء التوصيات الت  خرج بها التقييم المؤسس  لتفاءة  السنواتف  

العمليات الت  يمولها الصندوق. وف  هذا السياق، اتفق على أن تترك المسألة ت  ينظر الصندوق وتفاءة 
 2016فيها المنسقون واألصدقاء. وبعد مناقشات مسهبة، صادق المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول 

اء بمثابة . ويعتبر هذا اإلجر 30على مبادئ السلوك المقترحة لممثل  الدول األعضاء ف  المجلس التنفيذي
                                                      

29
 .GC 38/L.4/Rev.1الوثيقة   

30
  EB 2016/119/R.44 

https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/GC-38-L-4-Rev-1.pdf
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خطوة أساسية بالنسبة للصندوق ألن وضع مبادئ سلوك لممثل  الدول األعضاء ف  المجلس التنفيذي 
يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. ومن شأن هذه المبادئ أن تعزز بصورة أتبر من تسيير وسمعة 

صندوق ف  صفوف دوائره الصندوق، مما يتوقع له أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى الثقة العامة بال
 نتخابية وأصحاب المصلحة.اال

 2018و 2017الستنتاجات واآلفاق للعامين  -خامساا 

ماالا نتائج قوية ف  تل التزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق، وهو ما عزز التقدم المحرز ف  تحققت إج - 190
التحديات الت  يواجهها ف  السياق حجم  تمام اإلدراكإطار التجديد التاسع للموارد. وُيدرك الصندوق 

تعهدت بها اإلنمائ  العالم  الجديد. وعمالا على تمتين الدول األعضاء من تحقيق أهدافها الطموحة الت  
، يجب أن يواصل الصندوق تطوره وتحوله انطالقاا من التقدم الذي تحقق 2030جدول أعمال  ف  إطار

على الفقر الريف . ولت  يتحقق ذلك، ال بد أن يتون الصندوق للقضاء  العالميةالجهود  يتصدربالفعل، ت  
 قادراا مالياا على الوفاء بدوره. 

ويثبت التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتقرير الفعالية اإلنمائية، والتقييمات الخارجية،  - 191
يحقق تقدماا مثيرُا لإلعجاب ف  ، أن الصندوق لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق األثر تقييمومبادرة 
األثر اإلنمائ  وقياسه. وتطلعاا إلى المستقبل، يسعى الصندوق، بدعم متواصل من أعضائه، ليس  تحسين

فقط إلى الوفاء بالتزامات التجديد العاشر للموارد، بل وتذلك إلى مواصلة إحداث تحول وتحقيق توسع ف  
وباألخص أهداف القضاء  –تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية أثره ت  يتبوأ موقع الريادة العالمية ف  

 على الفقر والجوع )الهدفان األول والثان  من أهداف التنمية المستدامة(.



 IFAD11/1/R.2 الملحق األول

51 

مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق: عرض تجميعي للدروس 
 المستفادة والخطوات المقبلة 

تجديد التاسع لموارد الصندوق تحول نهج الصندوق ف  قياس النتائج من المخرجات من العناصر الرئيسية لل -1
إلى األثر، فقد تغير المقياس من "عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم" إلى األثر المتمثل ف  "عدد 

التاسع  األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر". وباتت بؤرة ترتيز إطار قياس النتائج لفترة التجديد
الفقر".  مليون من "األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة 80للموارد تنصب على تحقيق نسبة مستهدفة تبلغ 

وهذا النهج ذغير مسبوق بين المؤسسات المالية الدولية، إذ بينما يقيس إطار قياس النتائج النتائج على مستوى 
للمؤسسات المالية الدولية. ولم ُتطبِّق أي مؤسسة مالية  األثر، فإن تلك النتائج ال تستخدم لتقدير األثر الشامل

 دولية نهجاا منهجياا ف  الحافظة برمتها، أو لم تحاول إجراء تجميع وفقاا لمقياس مؤسس .

مليون شخص من قبضة الفقر ال يستند إلى أدلة عملية  80وتان من المعترف به آنذاك أن هدف تخليص  -2
 األثر لفترة التجديد التاسع موارد من أجل تحقيق ما يل : دقيقة. ولذلك شملت مبادرة تقييم

  استتشاف منهجيات لتقييم األثر 

  قياس نتائج األنشطة الممولة من الصندوق وأثرها قدر المستطاع 

  سداء المشورة بشأن الُنهج الدقيقة والفعالة من حيث التتلفة ف  إسناد األثر تلخيص الدروس المستفادة وا 
 .31دوقإلى تدخالت الصن

وأفرز العمل ف  هذه المجاالت أفتاراا قيِّمة ساهمت ف  فهم مدى ما حققه الصندوق من أثر مؤخراا، وأفضل  -3
 ُسبل تقييم األثر، والطريقة األتثر فعالية الت  يمتن بها للصندوق أن يقيم األثر ف  أعماله المقبلة. 

 ما هي أفضل ُسبل قياس األثر؟

مائية أن ينطوي على تحديات. ومن المثال  البدء بمجموعتين: مجموعة مرجعية يمتن لقياس أثر التدخالت اإلن -4
ومجموعة تجريبية، وتتماثل المجموعتان من تل النواح ، باستثناء أن المجموعة التجريبية تتون مستهدفة من 

ن قبل التدخل، بينما ال يستهدف التدخل المجموعة الضابطة. وينبغ  جمع البيانات المتعلقة بالمجموعتي
التدخل، أي قبل تنفيذ المشروع. ويسهِّل ذلك تحديد مجموعة ضابطة مماثلة قدر المستطاع للمجموعة 
التجريبية. وينبغ  أن ُتعبِّر المؤشرات المختارة للقياس عن أهداف المشروع ونظرية التغيير، وتذلك أهداف 

الفرق بين المجموعتين من حيث الدخل أو اإلطار االستراتيج  للصندوق. وبعد تنفيذ التدخل، ينبغ  أن يتون 
من حيث مؤشرات الرفاه األخرى راجعاا إلى التدخل. ويتطلب هذا النهج تخطيطاا عند الشروع ف  مشروعات 

 حتى يمتن تقييم األثر عند اإلنجاز.

ثر ف  فترة وبالنظر إلى أن الصندوق لم يستخدم تلك الُنظم فيما سبق من فترات تجديد الموارد، تطلب تقييم األ -5
نشاء بيانات عن المشروعات الت  شارفت على اإلنجاز. وأوجد ذلك  التجديد التاسع للموارد نظرة إلى الماض  وا 

 مجموعة من التحديات، إذ تطلب توليد بيانات لم تتن مطلوبة من قبل. 

                                                      
31

 من الموجز التنفي ي. 6، الفقرة األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق اتمنهجيات تقييم :EB 2012/107/INF.7اانظر الوثيقة   

https://webapps.ifad.org/members/eb/107/docs/EB-2012-107-INF-7.pdf
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عدة مستويات بتلبية الحاجة إلى تقييم األثر بدقة أتبر عن طريق تحديد  2012والتزم الصندوق ف  عام  -6
 90إلى  2015حتى عام  2010مستهدفة. والتزم بتوصيل خدمات المشروعات الت  يدعمها ف  الفترة من عام 

مليون من هؤالء األشخاص من قبضة الفقر. ومع ذلك، سرعان ما بات واضحاا  80مليون شخص، وبتخليص 
 داء المشروعات تشوبه نواقص. أن مقياس "عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة الفقر" تمؤشر أل

 1الشتل 
 استخدام مقياس "تخليص األشخاص من قبضة الفقر" ل يرصد نجاحات كثيرة

 
 

القيود الت  تعتري هذا المقياس. والحد من الفقر مقياس منفصل يستند إلى خط فقر محدَّد  1ويوضح الشتل  -7
ن تان جزافياا نوعاا ما. ويوجد إلى يسار خط  المزارعون الذين يعتبرون فقراء   1الفقر ف  الشتل بوضوح وا 

يبين الظروف  2010ويوجد إلى اليمين منه المزارعون الذين ال يعتبرون فقراء. ويفترض أن خط التوزيع لعام 
لية لمجموعة ستانية مستهدفة باالستناد ف  هذه الحالة إلى نصيب الفرد من الدخل. وينقل المشروع  األوَّ

. والستان المستفيدون أفضل حاالا ف  2015اتجاه إيجاب ، حسب ما يبينه خط التوزيع لعام  المستفيدين نحو
، تانت المزارعة 2010المتوسط. ولتن لننظر ف  ثالثة مزارعين يحققون جميعاا زيادات ف  الدخل. فف  عام 

ع بها فوق خط الفقر. ، حسن المشروع رفاهها بالقدر التاف  لالرتفا2015دون خط الفقر، وبحلول عام  1رقم 
وبالتال  "فقد تم إخراجها من قبضة الفقر" وتحتسب ف  تقييم لألثر على أساس هذا المقياس. ويبدأ المزارع رقم 

، ولتنه يحقق زيادة أتبر ف  الرفاه. ولتن نظراا ألنه لم يعبر خط الفقر 1بدخل أقل تثيراا من المزارعة رقم  2
، ولتنها ال تعتبر فقيرة قبل 3الفقر. ويساعد المشروع أيضاا المزارعة رقم فإنه ال يحتسب ف  مقياس الحد من 

بداية المشروع، ولذلك فإن ما تحققه من زيادات ال تحتسب على أنه "قد تم تخليصها من قبضة الفقر" ومن 
ين الت  يحصل عليها المزارعون الذ -حتى المتاسب التبيرة  -الواضح أن المقياس ال يسجل بعض المتاسب 

 لم يعبروا خط الفقر.

وعالوة على ذلك يغفل هذا الترتيز على خط الفقر أهمية سائر األهداف االستراتيجية للصندوق. من ذلك على  -8
سبيل المثال أن تدخالا ُيحسن قدرة األسرة على الصمود عن طريق الحد من تعرضها للمخاطر والحيلولة دون 

 سرة من قبضة الفقر.االستسالم للفقر لن يرصد ألنه ال يخلص األ

 خط الفقر

 1المزارعة رقم 
 عبرت خط الفقر

 لم 2المزارع رقم 
 يعبر خط الفقر

المزارعة رقم 
 لم تعبر 3

 نصيب الفرد من الدخل

ص
شخا

 األ
عدد
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لى جانب قياس عدد األشخاص الذين يتم تخليصهم  من قبضة الفقر، حاولت مبادرة  -9 وف  ضوء هذه القيود، وا 
تقييم األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق أن تقيِّم أثر قروض الصندوق وم نحه بطريقة أشمل وأتثر 

مشروعات الصندوق الت  تانت جارية أو الت  ُأنجزت ف  الفترة (. فقد اختارت أوالا عينة من 2منهجية )الشتل 
  ت  ُتمثل حافظة األنشطة الت  نفذها الصندوق خالل تلك الفترة. 2015إلى عام  2010من عام 

  2الشتل 
 النهج المنهجي في مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

 

 

 

 

 

ممت بالضرورة جميع تقيي -10 مات األثر بعد تنفيذ المشروعات، وبالتال  فقد اعترتها قيود ف  جودة المجموعة وصَّ
-2010مشروع من المشروعات الت  أنجزت خالل الفترة  200المرجعية وجودة البيانات. ومن بين نحو 

مشروعاا إلخضاعها لتقييمات لألثر من جانب شرتاء خارجيين )دراسات  24، وقع االختيار على 2015
مشروعاا لتحليلها من جانب موظف  الصندوق )دراسات ضحلة(. واختيرت  14قة( وتم اختيار متعمِّ 

 . 32المشروعات ف  محاولة لتحقيق اختيار يمثل الحافظة ف  تل األقاليم

وتم استعراض جميع هذه المشروعات لتحديد المخرجات. وأعدت تقديرات لمتوسط أثر المشروعات ف   -11
ارنة المجموعة التجريبية مع المجموعة المرجعية. وُجمِّعت بعد ذلك تقديرات أثر مؤشرات معيَّنة عن طريق مق

المشروعات لتقدير التأثيرات الشاملة والمتوقعة ف  تل حافظة الصندوق من أجل بيان األثر المقدَّر 
ه لمشروعات الصندوق ف  المؤشرات الرئيسية بصورة عامة وحسب نوع المشروع على السواء. واستخدمت هذ

 النتيجة بعد ذلك لتقدير مجموع عدد المستفيدين من المشروعات الت  يدعمها الصندوق. 

 ما الذي كشف عنه تقييم األثر؟

، تبين من التقييم أنه جرى الوصول 2015-2010استناداا إلى جميع المشروعات المغلقة والجارية خالل الفترة  -12
األنشطة الت  تستهدف هؤالء المستفيدين  مليون أسرة. وُصممت مجموعة 24مليون شخص و 139إلى 

 26.6مليون مقترض نشط و 18لتحقيق تحسينات واسعة ف  رفاه الستان الريفيين الفقراء. ويشمل المستفيدون 
مليون مدخر طوع ، ويؤتد ذلك ترتيز الصندوق على تعميم الخدمات المالية. وجرى تدريب العديد من 

مليون على  1.6مليون على تتنولوجيات اإلنتاج، و 4.4بما يشمل  المزارعين على الممارسات الزراعية،
مليون على إدارة الموارد الطبيعية. وُعززت التحسينات ف  األنشطة الزراعية، وأفضى  1.4اإلنتاج الحيوان ، و
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قة التي بلغ عددها    د واسُتبعدت بالت 24لم يتم االنتهاء من دراستين من بين الدراسات المتعمِّ  الي من التحليل.دراسة في الوقت المحدَّ

استعراض مخرجات 
 المشروعات

األثر في كل تقديرات 
 المشروعات

التحليل الالحق 
 للمشروعات

24  ًمشروعاً مختارا

من أجل "دراسات 

أجراها شركاء  متعمقة"

  خارجيون
14  ًمشروعاً مختارا

"دراسات من أجل 

ضحلة" أجراها موظفو 

 الصندوق

سقاط  تجميع وا 
النتائج على 

حافظة مشروعات 
 الصندوق

النتيجة الشاملة: 
مليون  139

مستفيد تم الوصول 
إليهم بمجموعة من 

 اآلثار
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 ماليين هتتار خاضعة لممارسات اإلدارة المحسَّنة. وتشير البيانات إلى أن استثمارات الصندوق 5ذلك إلى 
 ف  الستان الريفيين الفقراء تؤدي إلى مخرجات تبيرة.

المخرجات ليشمل تقديرات آثار حافظة الصندوق. وتشير التقديرات إلى زيادة تبيرة ف   3ويتجاوز الشتل  -13
مليون مستفيد زيادة ف  ملتية الدواجن، وُسجلت  28.8مليون مستفيد، ولمس  43.2اإليرادات الزراعية لدى 

مليون مستفيد. وهناك بطبيعة الحال بعض التداخل ف  الفوائد بين  22.8الحيوانية لدى  زيادة ف  األصول
األفراد، ولتن النتائج تشير إلى أن الفوائد ملموسة وواسعة االنتشار، ومن المرجح بدرجة تبيرة حصول تل 

  المستفيدين المتوقعين على بعض الفوائد.

  3الشتل 
 2015-2010رين بمشروعات الصندوق، حسب المؤشر، العدد المتوقع للمستفيدين المتأث

 
وبالرذغم من القيود المرتبطة بقياس عدد األشخاص الذين يتم تخليصهم من قبضة الفقر، أتاحت مبادرة تقييم  -14

األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق تقديرات لهذا المقياس على أساس توزيع مؤشر لألصول مستند إلى 
المعمِّرة بين الستان المستفيدين. وباستخدام هذا األسلوب، تبيَّن أن من المتوقع أن تحد  ملتية األصول

ف  المائة باستخدام خطوط فقر قائمة على  9.9ف  المائة و 5.6استثمارات الصندوق من الفقر بما يتراوح بين 
وتتفق هذه النتائج مع آثار الحد الحدين الفاصلين للمئين األربعين والمئين الستين لتوزيع األصول المعمِّرة. 

ف   7إلى  5من الفقر الت  أشارت إليها تقديرات التقييم الذي أجراه متتب التقييم المستقل ف  الصندوق )
 3المائة( والتقديرات الت  جرى التوصل إليها بشأن أثر برامج التحويالت النقدية ف  التخفيف من حدة الفقر )

مليون شخص من قبضة  23.8، تشير التقديرات إلى تخليص 3ن من الشتل ف  المائة(. وتما يتبيَّ  7إلى 
 الفقر.

 ما هي الدروس المستفادة؟

أتاحت مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد دروساا هامة ستساعد الصندوق على الدفع ُقدماا بجدول  -15
  أعمال قائم على النتائج:
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لة وتنظيمها على نحو ييسر التعلم ويصل به إلى حدوده القصوى. ينبغ  اختيار تقييمات األثر المقب (1)
اختيار المشروعات عن قصد ف  الحاالت الت  من المرجح أن يتحقق فيها أتبر قدر من وينبغ  
بدالا من اختيارها عشوائياا لتمثيل حافظة شاملة. وينبغ  أن تشمل معايير االختيار ما يل : )أ( التعلم 

)ب( إمتانية توسيع النطاق  )ج( وجود ثغرة واضحة ف  األدلة  )د(األنماط  الُنهج االبتتارية،
 المشترتة للمشروعات، مثال مشروعات سالسل القيمة الت  تتسم بنهج متشابهة ف  بلدان متنوعة.

ينبغ  أن يرتز الصندوق على وضع مجموعة شاملة من المؤشرات الت  ُتعبِّر عن األهداف  (2)
لصندوق وذغايته األوسع. ومن المهم لتعزيز التعلم اختيار المؤشرات وتحليلها على االستراتيجية الثالثة ل

 طول السلسلة السببية للمشروع بما ُيعبِّر عن نظرية التغيير الت  يستند إليها المشروع.
يتطلب وضع جدول أعمال لتقييمات األثر استعراضاا منهجياا للحافظة من أجل فهم األثر المحتمل  (3)

لممولة من الصندوق ولتحديد الحاالت الت  تشوبها ثغرات ف  أدلة نجاح تلك للمشروعات ا
 المشروعات.

يجب تصميم المشروعات بحيث تشمل ُأطراا منطقية قوية وُنظماا للرصد والتقييم منذ البداية لضمان  (4)
سائل توضيح نظرية التغيير ف  تل مشروع، وتحديد المؤشرات المقترحة لتلك النظرية، واإلشارة إلى و 

 التحقق منها. 
يجب أن يرتز الصندوق على تقييمات األثر الت  تسبق تنفيذ المشروع. وهذا النهج يزيد احتماالت  (5)

 إسناد األثر بدقة إلى استثمارات الصندوق ويعزز التعلم.
يجب أن ُيعبر جدول أعمال تقييم األثر ف  الصندوق عن عملية تشارتية تضم الجهات صاحبة  (6)

ة. ويجب أن يحدَّد مسبقاا التعاون بين فرق البحث ووحدات إدارة المشروعات المصلحة المتعدد
وموظف  الصندوق والمنفذين منذ البداية نظراا لما ف  ذلك من أهمية حاسمة لنجاح وفعالية تنفيذ 

 المشروع وتقييم األثر.

لصندوق على آثار عميقة وتنطوي الدروس المستفادة من مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع لموارد ا -16
بالنسبة للصندوق وبالنسبة للطريقة الت  يقيس بها آثار استثماراته على الستان الريفيين الفقراء. وأدمج 

( من خالل الموافقة على 2018-2016الصندوق هذه الدروس ف  عمله ف  فترة التجديد العاشر للموارد )
ندوق على النتائج. وُيعزز إطار الفعالية اإلنمائية سلسلة من إطار الفعالية اإلنمائية الذي يوسِّع ترتيز الص

اإلجراءات الت  تتراوح بين التدريب وُنظم إدارة النتائج المحسَّنة من أجل تعزيز قياس النتائج، وبالتال  تقوية 
المساءلة والدروس المستفادة من المشروعات. وسوف يساعد هذا النهج الشامل الصندوق على التحسين 

 ستمر وسيمتنه من أن ينفذ مشروعات أفضل وقائمة على األدلة. الم

ويستعيض إطار الفعالية اإلنمائية لفترة التجديد العاشر للموارد عن مؤشر "األشخاص الذين يتم تخليصهم من  -17
قبضة الفقر" بمؤشرات مالئمة مرتبطة بالهدف )عدد األشخاص الريفيين الفقراء الذين يتم تعزيز حراتهم 

ادي( وثالثة أهداف استراتيجية )عدد األشخاص الريفيين الفقراء الذين يتحسَّن إنتاجهم ووصولهم إلى االقتص
. وتتغلب التدابير المختارة 2015-2016األسواق وقدرتهم على الصمود( الت  بيَّنها اإلطار االستراتيج  للفترة 

ُتعبِّر عن أهداف الصندوق على مشاتل مؤشر الفقر ألنها ذات صلة تبيرة بحافظة الصندوق، إذ 
االستراتيجية وذغايته، تما أنها محدَّدة بشتل عام، ولذلك يمتن أن ترصد الفوائد المتحققة من مجموعة واسعة 
من المشروعات. وتستند أهداف هذه المؤشرات إلى استعراض منهج  لحافظة الصندوق، أي أنها مرتبطة بما 
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ا النهج على البؤرة الضيقة لمؤشر "األشخاص الذين يتم يقوم به الصندوق ف  مشروعاته. ويتغلب هذ
تخليصهم من قبضة الفقر" ويوفر مستويات مستهدفة باالستناد إلى استعراض الحافظة بما يضمن تقييم 

 المجموعة الواسعة من آثار الصندوق تقييماا وافياا.

بجدول األعمال القائم على  وعن طريق الُمض  ُقدماا ف  هذا االتجاه، يتخذ الصندوق إجراءات للنهوض -18
النتائج الذي شرع فيه قبل عشر سنوات. ولن يتون الصندوق بذلك قادراا فقط على بلورة فهم أفضل آلثار 

 استثماراته، بل سيولِّد أيضاا المعرفة الت  ستزيد من فعاليته ف  تعزيز رفاه الستان الريفيين.
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 ها حتى تاريخهد الصندوق ووضعتقرير بشأن التزامات فترة التجديد العاشر لموار 
التجديد فترة ف  تنفيذ التزامات  2016 /أيلولسبتمبر 30اعتبارا من المحرز  يوفر التقرير وصفا للتقدم  -1

من قبل  على أساس فصل هذه االلتزامات  مقابلرصد التقدم المحرز  جريالعاشر لموارد الصندوق. وي
 . ومن الجدير بالذتر أنمن آثارها تخفيفالو  التنفيذجه الت  توا المشاتلتحديد الصندوق من أجل إدارة 

ف   11) وستة مقرر،ال هامسار  ه  ف  التزاما 55أصل ف  المائة( من  89) 49 إلى أن تشير لتقاريرا
ترتبط خمسة من االلتزامات الستة و المسؤولة.  ئراو ها من قبل الدتجري معالجت ثانوية مشاتلواجه تالمائة( 
 . اإلطار المال بواحد و  تينالفعالية والتفاءة المؤسسيب نويةثاال مشاتلالذات 

 1الجدول 
 موجز وضع تنفيذ التزامات فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

مجموع النتائج  المجاالت
 المتوخاة

 أصفر( ) ثانوية مشاكل في المسار المقرر )أخضر(

 

 مشاكل رئيسية )أحمر( 

  

 - - %(100)  1 1 ورهرؤية الصندوق االستراتيجية ود

 - - %(100) 24 24 الفعالية والتفاءة التشغيليتان

 - %(24) 5 %(76) 16 21 الفعالية والتفاءة المؤسسيتان

التجديد العاشر  لفترةنظام قياس النتائج 
 - - %(100) 4 4 لموارد الصندوق

 - %(20) 1 %(80) 4 5 اإلطار المال 

 - %(11) 6 %(89) 49 55 ي(المجموع )نسبة مئوية من اإلجمال

 
 2الجدول 

 : معالم رئيسية مختارة لنخراط الصندوق مع المجلس التنفيذيهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق
في المسار المقرر  مجموع المعالم الرئيسية مسلك العمل

 )أخضر(
 أصفر( ) ثانوية مشاكل

 

 مشاكل رئيسية )أحمر( 

  

 - - %(100) 3 3 (2025-2016)االستراتيجي اإلطار 

 - - %(100) 5 5 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 - - %(100) 3 3 إطار االقتراض السيادي

البلدان المتوسطة معلومات محدثة في استراتيجية 
 - %(50) 1 %(50) 1 2 الدخل

 - %(8) 1 %(92) 12 13 المجموع )نسبة مئوية من اإلجمالي(
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 3الجدول 

 التقرير المفصل بشأن تنفيذ التزامات فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 

 ليس في المسار المقررأحمر:   / تقريبا  مقررال في المسارأصفر:    /مقرر ال مسارال فيأخضر:  التصنيف الذات  من قبل الشعب ذات الصلة:

 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 رؤية الصندوق الستراتيجية ودوره  - 1

على  فصاعدا 2016عرض اإلطار االستراتيج  لعام  -1  
عتس خطة ما بعد عام يالذي و  ،المجلس التنفيذي

دارة على  منتظمبما ف  ذلك ترتيز  2015 االبتتار، وا 
من جانب وال سيما  - توسيع النطاقالمعرفة، و 

والمؤسسات المالية الدولية  ،الحتومات الوطنية
 لتحسين استدامة النتائج. - األخرى

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

ديسمبر/تانون   -
 2015األول 

وافق المجلس التنفيذي على اإلطار االستراتيج  الجديد  أخضر 
. وُعقدت 2016ف  فبراير/شباط  2025-2016للصندوق للفترة 

وتان ذغير رسميتين للمجلس التنفيذي حول اإلطار ند
أتتوبر/  7يونيو/حزيران و 30) 2015االستراتيج  ف  عام 

تشرين األول(. وتضمن اإلطار االستراتيج  تعليقات قدمها 
الممثلون ف  الندوتين ذغير الرسميتين، باإلضافة إلى 
المجموعات الداخلية والخارجية )منظمات المزارعين، والشعوب 

 صلية(. األ

 الفعالية والكفاءة التشغيليتان -  2

االبتتار والتعلم  
 وتوسيع النطاق

تنفيذ عملية لتوسيع النطاق استنادا إلى مجموعة من   -2
)بما فيها المؤسسات المالية  ، والشراتاتاألدوات
واألحداث التدريبية،  ،والمذترات التوجيهية ،الدولية(

م إعداده وتوزيعه إضافة إلى إطار تشغيل  جديد يت
 على المجلس التنفيذي للعلم.

ديسمبر/تانون   - دائرة إدارة البرنامج 
 2015األول 

تم عرض إطار تشغيل  جديد بشأن توسيع نطاق النتائج،  أخضر 
وتسع مذترات مواضيعية لتوجيه توسيع النطاق ف  المجاالت 

مذترات قطرية لتوجيه توسيع  10المواضيعية الرئيسية، و
ف  سياقات قطرية مختلفة على المجلس التنفيذي ف   النطاق

. تما تم توفير التدريب خالل 2015ديسمبر/تانون األول 
حلقات عمل إقليمية، وأيام التعلم الت  نظمتها دائرة إدارة 
البرامج والت  ستستمر طوال فترة التجديد العاشر لموارد 

 الصندوق.

 الممارسين مجتمعويقود الصندوق جهود توسيع النطاق ف  
ف  مجال التنمية الزراعية والريفية، والذي يتألف من الجهات 
المانحة، والمؤسسات، ومراتز األبحاث، وخبراء توسيع النطاق 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

المستقلين الذين يتبادلون اآلراء حول االبتتار وتوسيع نطاق 
 األثر اإلنمائ . 

ف  المائة من تقارير تصميم المشروعات تحدد  100   -3
 .البتتار وتوسيع النطاقل انهج

 جار - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ُيدرج توسيع النطاق تمعيار الستعراض المنح والقروض ف   أخضر 
، وخالل عملية لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات

ضمان الجودة. تما أنه تصنيف مطلوب لالستثمارات ف  
ميم اف  المائة من تص 100 و مرحلة ضمان الجودة،

  .لالبتتار وتوسيع النطاق اد نهجدالمشروعات تح

التتيف مع تغير  
 خالمنا

م ف  المائة من تقارير تصميم المشروعات تعمّ  100  -4
 التتيف مع تغير المناخ.

 جار - شعبة البيئة والمناخ

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 قاإلنمائية للصندو 

 أخضر 

 

التاريخ المستهدف لهذا االلتزام هو ديسمبر/تانون األول 
 100. ومنذ بداية فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، 2018

مذترات برامج الفرص االستراتيجية القطرية و  ف  المائة من
 تقوم بتعميم التتيف مع تغير المناخ. االستراتيجية القطرية

ان الجودة )من قبل يستعرض باستمرار ف  عملية ضم
 (.مجموعة ضمان الجودة

 جار - شعبة البيئة والمناخ نقاط لتعميم تغير المناخ. 10تنفيذ خطة من  -5

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

 أخضر 

 

تمت المبادرة بمسالك عمل لتل من النقاط العشر والت  يجري 
  رصدها.

رد لتمويل أنشطة تغير قاعدة الموا مواصلة توسيع  -6
المناخ، باستقطاب موارد إضافية من أصحاب 

 المصلحة التقليديين والجدد.

 جار - شعبة البيئة والمناخ

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

 .الصندوق األخضر للمناختم اعتماد الصندوق من قبل  أخضر 

ادس الجديد تم تعيين الصندوق الوتالة الرائدة للتجديد الس
الريادي  وبرنامجه حساب أمانة مرفق البيئة العالميةلموارد 

بشأن األمن الغذائ  والصمود ف  أفريقيا  للنهج المتتامل
جنوب الصحراء، والذي سيمتن الصندوق من برمجة تمويل 
متعدد األطراف ألذغراض البيئة والمناخ ف  ثمانية بلدان 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 عالمية بصورة جوهرية.أفريقية وتوسيع حافظة مرفق البيئة ال

لعمل الصندوق المتعلق بتغير  استعراضإجراء   -7
المناخ، بما ف  ذلك برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة.

برنامج التأقلم لصالح زراعة اسُتتمل استعراض خارج  ل أخضر  2015 - شعبة البيئة والمناخ
ف   تنمية الخارجيةمعهد المن قبل  أصحاب الحيازات الصغيرة

وتم تقاسم النتائج مع الجهات المانحة لبرنامج  2015عام 
التأقلم وممثل  الدول األعضاء ف  المجلس التنفيذي. وتم 
إعداد رد من قبل إدارة الصندوق وتجري حاليا أعمال 

، 2015المتابعة. تما تم أيضا إنشاء مجموعة عمل ف  عام 
. وعرض برنامج التأقلمة من قامت بإعداد مقترح للمرحلة الثاني

وتم االتفاق  2016هذا المقترح على المجلس ف  سبتمبر/أيلول 
على أن وثيقة برنامج التأقلم تحتاج للتعديل من أجل المرحلة 
الثانية. وقدم طلب لتنقيح إطار قياس النتائج من أجل المرحلة 
عادة عرضه على المجلس ف   الثانية من برنامج التأقلم وا 

. وتمت المصادقة على الوثيقة 2016تانون األول ديسمبر/
المتعلقة بتعميم المناخ ف  برامج الصندوق من قبل المجلس 

، وسيتم تقديم نسخة محدثة للعلم ف  2016ف  سبتمبر/أيلول 
 أعقاب مؤتمر األطراف الثان  والعشرين ف  مراتش.

تحسين األثر   
 التغذوي

ستراتيجية برامج الفرص اال ف  المائة من 100 -8
القطرية تشتمل على تقييم للوضع التغذوي وتحدد 
تيف وفيما إذا تانت األهداف االستراتيجية لبرامج 
الفرص االستراتيجية القطرية تتصل بتحسين التغذية.

  

 جار   - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

بهذا المؤشر. وتشمل جميع برامج ف  المسار المقرر لإليفاء  أخضر 
الفرص االستراتيجية القطرية تقديرا للتغذية بمساعدة من الفريق 

 .وحدة برمجة العمليات وفعاليتهاالمعن  بالتغذية ف  

، جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية 2016ف  عام 
  السبعة المعتمدة حتى تاريخه حساسة للتغذية.

حساسة  قارير تصميم المشروعاتتف  المائة من  33 -9
للتغذية )مع أهداف، وتدابير، ومؤشرات صريحة 

  للتغذية(.

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

 جار -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ف  المسار المقرر لإليفاء بهذا المؤشر مع البناء نحو تحقيق  أخضر 
دوق بمساعدة من الفريق هدف التجديد العاشر لموارد الصن

 .وحدة برمجة العمليات وفعاليتهاالمعن  بالتغذية ف  

مشروعات  9من أصل  6، تعتبر 2016حتى تاريخه، ف  عام 
  جديدة حساسة للتغذية.
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وضع خطة عمل بشأن التغذية، توفر خارطة  -10
طريق لها أهدافها وأطرها الزمنية حول تيفية عمل 

تغذية، بما ف  ذلك الصندوق من أجل تعميم ال
تجزء من نظام  مؤشر تنوع النظام الغذائ تجريب 

إدارة النتائج واألثر، واستخدام استعراضات منتصف 
 مدة المشروعات.

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

، وه  اآلن ف  مرحلة 2015استتملت خطة العمل ف  عام  أخضر  2015منتصف عام   -
 التنفيذ. 

الشراتات بين  
جين المنت

والقطاعين العام 
 والخاص

وضع أفضل الممارسات لتوجيه التعاون ف   -11
عداد أدوات مالية  المستقبل مع القطاع الخاص  وا 
جديدة وممارسات تجارية لزيادة واستدامة التمويل 

 .المشترك من خالل االستثمارات الخاصة

 جار    - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 نمائية للصندوقاإل

الشراتات بين بشأن تصميم تيفية العمل تم إعداد مذترة  أخضر 
ف  مشروعات سالسل المنتجين والقطاعين العام والخاص 

القيمة الزراعية ويجري نشرها. تما تم إعداد مجموعة أدوات 
شعبة السياسات . وتقوم 2015لتنمية سالسل القيمة ف  عام 

مج القطرية والمشروعات عبر بدعم البراوالمشورة التقنية 
األقاليم الخمسة لدمج الُنهج واألدوات ضمن تصميم المشروع 
من أجل استقطاب تمويل إضاف  من القطاع الخاص من 
خالل مشروعات ممولة عن طريق قروض ومنح الصندوق. 
وقد تم إعداد عرض عن استقطاب التمويل من أجل زراعة 

دائرة إدارة ن قبل أصحاب الحيازات الصغيرة واستخدامه م
 ألذغراض التدريب وتقاسم المعرفة. البرامج

زيادة مشارتة القطاع الخاص ف  المشروعات من   -12
خالل آلية الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام 
والخاص وتمويل سلسلة القيمة وتقييم جدواها 

 .وفعاليتها

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

 جار    -

ق سنويا عن طري -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

على  شعبة السياسات والمشورة التقنية، حصلت 2014ف  عام  أخضر 
 2.3موافقة المجلس التنفيذي على منحة للصندوق بقيمة 

الشراتات بين المنتجين ف  التوسط مليون دوالر أمريت  لدعم 
ضمن حافظة الصندوق ف  خمسة  والقطاعين العام والخاص

ختارة ف  أقاليم مختلفة. وتوجد عناصر من الوصول بلدان م
إلى األسواق ومشارتة القطاع الخاص ف  معظم مشروعات 

الشراتات بين . وتظهر ُنهج بدرجات مختلفةالصندوق 
بشتل بارز ف  عدد متزايد  المنتجين والقطاعين العام والخاص
 من مشروعات تنمية سالسل القيمة.
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المساواة بين  
ين الجنسين وتمت

 المرأة

خطة  مؤشرات أداء جميعتلبية أو تجاوز االلتزام ب -13
بشأن  األمم المتحدة العمل على نطاق منظومة

 .15 الـ المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة

 

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

خطة العمل على . واصل الصندوق إحراز تقدم ف  إطار جارٍ  أخضر  2017 -
بشأن المساواة بين الجنسين المتحدة  األممنطاق منظومة 
حقق أو  2015، وبحلول ديسمبر/تانون األول وتمتين المرأة

. والصندوق ف  المسار المقرر 15الـمن المؤشرات  11تجاوز 
  . 2017لتحقيق الهدف بحلول نهاية عام 

ف  المائة على األقل من تصاميم المشروعات  15 -14
(، وأن 6)درجة  نسانياج ةتحوليينبغ  أن تتون 

ف  المائة على األقل التعميم الحنسان   50تحقق 
 (.5التامل )الدرجة = 

 جار    - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ُيستعرض باستمرار ف  عملية ضمان الجودة للمشروعات  أخضر 
عبة االستثمارية. وتم وضع تصنيفات ضمان الجودة مع ش

. مجموعة ضمان الجودةالسياسات والمشورة التقنية و 
والصندوق ف  المسار المقرر لتحقيق البناء على هدف 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

إجراء استعراض لتنفيذ سياسة الصندوق بشأن  -15
 لمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة.ا

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

وعرض على  2015تتمل استعراض منتصف المدة ف  عام اس أخضر  2015 -
، مع مشاورات وجها 2016المجلس التنفيذي ف  سبتمبر/أيلول 

لوجه مع موظف  الصندوق من جميع أنحاء المنظمة، 
باإلضافة إلى الفرق المعنية بالقضايا الجنسانية من منظمة 
 األذغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األذغذية العالم ،
وعدة ممثلين دائمين. وقد شتلت نتائج استعراض منتصف 

المتون من خمس نقاط المدة مسار تعميم المنظور الجنسان  
الذي عرض على فريق إدارة دائرة إدارة البرامج. وقد صادق 

 عليها المجلس باإلجماع.

رصد نسبة وقت/تتاليف الموظفين المخصصة  -16
 .لقضايا التمايز بين الجنسين

الميزانية وتطوير متتب 
 المنظمة

 جار -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

الميزانية وتطوير المنظمة لتحديد  متتبمنهجية مع  وضعتم  أخضر 
لموظفين واألنشطة ذات الصلة بقضايا التمايز بين االتزامات 

وهذه المنهجية ه  قيد لميزانية العادية. االجنسين خالل إعداد 
 يذ وسوف ُتحسن أتثر ونحن نتعلم منها.التنف

االنخراط ف   
السياسات على 

ف  المائة من برامج الفرص االستراتيجية  100  -17
القطرية تحدد نهجا معينا لالنخراط ف  السياسات 

 جار     - دائرة إدارة البرنامج 

يا عن طريق سنو  -

تتطلب اإلجراءات التشغيلية بشأن االستراتيجيات القطرية،  أخضر 
، إدراج قسم ف  برنامج 2016الت  اعتمدت ف  أذغسطس/آب 
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مالئما لبرنامج الصندوق ف   على المستوى القطري المستوى القطري
 .تل بلد

تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

الفرص االستراتيجية لقطرية يوضح استراتيجية االنخراط ف  
ت ف  جراءات تقييم حوار السياسااإلتوقع تتما السياسات. 

ج الفرص االستراتيجية الالحق لنتائج برناماالستعراض 
 القطرية.

عملية التصميم لجميع  شعبة السياسات والمشورة التقنية تدعم
لضمان أنها جميعا تصيغ  ج الفرص االستراتيجية القطريةبرام

لجنة نهجا لالنخراط ف  السياسات على المستوى القطري، وأن 
ج تستعرض جميع برام السياسات استراتيجية العمليات وتوجيه

قبل تقديمها إلى المجلس  الفرص االستراتيجية القطرية
 التنفيذي.

لفرص لج برام 7، تم عرض 2016ف  نهاية سبتمبر/أيلول 
على المجلس التنفيذي. وتحدد جميع هذه االستراتيجية القطرية 

البرامج نهجا محددا ومالئما لالنخراط ف  السياسات على 
 قطري. المستوى ال

االنخراط ف   
السياسات على 
 المستوى العالم 

على مدى ثالث سنوات تحديد األولويات المؤسسية   -18
لالنخراط ف  مجال السياسات الدولية واالستراتيجيات 

 .لمجاالت االنخراط ذات األولوية

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

 جار     -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 ئية للصندوقاإلنما

 

من قبل  2015تمت المصادقة على األولويات المؤسسية لعام  أخضر 
، والت  انعتست ف  2014ف  أواخر عام  لجنة إدارة العمليات

لموارد  اشرتقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الع
شعبة االنخراط العالم  ، تم إنشاء 2015. وف  عام الصندوق
دارة المعرفةدائرة االستر ضمن  والبحوث ، وأعقبتها اتيجية وا 

ف  أوائل عام  شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالم 
. وتمت صياذغة ثالث أولويات مؤسسية مقترحة 2016

لالنخراط العالم ، استنادا إلى اإلطار االستراتيج  للصندوق 
وبناء على الدروس المستفادة من عمليات  2025-2016للفترة 

خيرة. وقد تمت المصادقة على هذه األولويات من االنخراط األ
، وسوف 2016ف  فبراير/شباط  لجنة إدارة العملياتقبل 

تغط  فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وتنعتس هذه 
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. وباإلضافة الخطة متوسطة األجل للصندوقاألولويات ف  
شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط إلى ذلك، وضعت 

ف  مايو/أيار وثيقة نهج مؤسسية من أجل انخراط  العالم 
لجنة اإلدارة الصندوق ف  السياسات العالمية ت  تنظر فيها 

بهدف زيادة تعزيز وترشيد جهود الصندوق ف  هذا  التنفيذية
المجال. وتحدد الوثيقة تذلك عددا من المنتديات الرئيسية 

ى ، باإلضافة إل2017-2016النخراط الصندوق ف  الفترة 
عدد من التحالفات والشراتات الرئيسية ف  المض  قدما 

 بجدول أعمال السياسات العالمية للصندوق.

الت  تهدف إلى إدارة  طبوعاتتنفيذ استراتيجية الم  -19
وتقاسم معارف وخبرات الصندوق بشتل أتثر 

 .انتظاما

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
/ شعبة المعرفة

 االتصاالت

 جار -

ريق سنويا عن ط -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

دارة المعرفةتنفذ  أخضر  ، بالتعاون مع شعبة دائرة االستراتيجية وا 
االتصاالت، برنامج نشر مؤسس  استراتيج  يشمل تقرير 
التنمية الريفية، وسلسلة أبحاث جديدة، ومطبوعات تستند إلى 
تحليل خبرة الصندوق. وهناك ترتيز قوي على التوزيع 

دارة ستراتيج  المستهدف. وتقوم اال دائرة االستراتيجية وا 
وشعبة االتصاالت بوضع أدوات توجيه للموظفين،  المعرفة

بالبناء على المبادئ التوجيهية القائمة لشعبة االتصاالت بشأن 
، والت  تمتن المدراء تفويض السلطاتالنشر بما يتماشى مع 

ة إلى إصدار من الموافقة على المضمون المنشور. وباإلضاف
مطبوعات استراتيجية محددة، تتم مساعدة جميع الموظفين 
على جعل أنشطة النشر الخاصة بهم أتثر استراتيجية من 

 أجل الوصول إلى الجمهور المستهدف.

التعاون بين بلدان  
الجنوب والتعاون 

 الثالث 

ف  المائة من برامج الفرص االستراتيجية  50  -20
ج للتعاون بين بلدان الجنوب القطرية تشتمل على نه

 .والتعاون الثالث 

دائرة إدارة البرامج/دائرة 
دارة  االستراتيجية وا 

 المعرفة

 جار     -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ف  العدد لتعاون بين بلدان الجنوب اج نهُ إدراج مراجع عن  أخضر 
مدى  ية علىبرامج الفرص االستراتيجية القطر المستهدف من 

فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق من خالل التنسيق 
الداخل  والفرز السليمين خالل عملية صياذغة والموافقة على 

. وتشمل التعليمات امج الفرص االستراتيجية القطريةنبر 
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امج الفرص االستراتيجية القطرية نبر التشغيلية الجديدة ل
مان تقديم تحليل والنماذج المتعلقة بها قسما مصمما لض

ومناقشة تافيين لفرص االنخراط ف  التعاون بين بلدان 
)دائرة الجنوب باستمرار ف  تل استراتيجية برنامج قطري 

دارة المعرفة(.   االستراتيجية وا 

لجنة استراتيجية العمليات إدراجه باستمرار ف  استعراض 
 .وتوجيه السياسات

الُنهج القطرية  
 ااألتثر تمايز 

رض استراتيجية بشأن عمل الصندوق ف  البلدان ع   -21
الت  تعان  أوضاعا هشة على المجلس التنفيذي 

 ،وتحديد الميزة النسبية للصندوق عليها، للموافقة
وضمان الروابط مع الوتاالت والمبادرات الدولية 

األمن الغذائ  لجنة جدول أعمال األخرى )مثل 
دراج توصيات تقييم متتب الت العالم قييم (، وا 

 ف  الصندوق. المستقل

تانون /ديسمبر  - دائرة إدارة البرنامج 
 2016 األول

نهج الصندوق لوضع استراتيجية لالنخراط ف  تم عرض  أخضر 
على المجلس التنفيذي البلدان الت  تعان  من أوضاع هشة 

. وتبن  االستراتيجية، الت  ستعرض 2016ف  أبريل/نيسان 
، وعلى 2016تشرين األول على لجنة التقييم ف  أتتوبر/

، على وثيقة النهج. 2016المجلس ف  ديسمبر/تانون األول 
والمبادرات الدولية  التفتير الدول واالستراتيجية متوائمة مع 

لجنة )بما ف  ذلك البنك الدول ، ومصرف التنمية األفريق ، و 
البلدان الخطة الجديدة لالنخراط ف  ، و األمن الغذائ  العالم 

منظمة التعاون والتنمية ف  ، و ن  من أوضاع هشةالت  تعا
(، مؤتمر القمة العالم  للعمل اإلنسان ، و الميدان االقتصادي

وتم وضعها من خالل مشاورات داخلية مستفيضة. وه  
تتضمن توصيات من التقييم المؤسس  لمتتب التقييم المستقل 
ف  الصندوق، ومعلومات ارتجاعية بشأن وثيقة النهج مستلمة 

 ن المجلس التنفيذي ولجنة التقييم.م

 ،وضع إجراءات للمساعدة التقنية المستردة التتاليف  -22
وتوسيع نطاق أداة المساعدة التقنية المستردة 

 .التتاليف لالستجابة لطلبات الدول األعضاء

  أنجز - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

لجنة اإلدارة وضع إجراءات تشغيلية جديدة، وافقت عليها تم  أخضر 
، تنتيجة لعمل الموظفين ف  2016ف  سبتمبر/أيلول التنفيذية 

شعبة ، و شعبة المراقب والخدمات الماليةالشعب اإلقليمية، و 
، متتب الشراتات وتعبئة الموارد، و السياسات والمشورة التقنية

ووافقت  .الجودةمجموعة ضمان ، و متتب المستشار العامو 
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على مقترح لتقييم تطبيق هذه اإلجراءات لجنة اإلدارة التنفيذية 
 شهرا. 12ف  ذغضون ستة أشهر إلى 

 للعمل ف  السياقات القطرية مايزةتنفيذ نهج مت  -23
التعاون بين بلدان ورصد أداء ، وتعزيز ةمختلفال

 .الجنوب

 جار    - دائرة إدارة البرنامج 

سنويا عن طريق  -
ر الفعالية تقري

 اإلنمائية للصندوق

تم وضع استراتيجية للعمل ف  الدول الت  تعان  من أوضاع  أخضر 
استراتيجية االنخراط مع البلدان هشة، باإلضافة إلى تحديث 

المتوسطة الدخل. وسوف تشتل تال الوثيقتين جزءا من النهج 
الشامل للعمل ف  السياقات القطرية المتباينة الذي سيتم 

الصندوق أيضا إجراءاته  . تما جّدد2017ف  عام  إعداده
لنتائج لأفضل  ااالستراتيجيات القطرية لتشمل قياس بشأن

التعاون بين بلدان  سية، بما ف  ذلكرئيوااللتزامات المؤسسية ال
 الثالث . والتعاونالجنوب 

تقديم معلومات محدثة إلى المجلس التنفيذي عن  -24
النخراط مع البلدان استراتيجية الصندوق بشأن ا

 المتوسطة الدخل.

 2016 نيسان/أبريل - دائرة إدارة البرنامج 

 

، تم 2016ف  دورة المجلس التنفيذي المنعقدة ف  أبريل/نيسان  أخضر 
االتفاق على أنه سيتم تبن  نهج شامل لمعالجة المواضيع 

المتعلقة باألوضاع الهشة، يعزز بعضها بعضا المختلفة والت  
والبلدان ، ص الموارد على أساس األداءنظام تخصيو 

مع خطة إلعداد وثيقة واحدة  ، والالمرتزية،المتوسطة الدخل
توضح تيف أن هذه المواضيع مترابطة وترتز على نهج 

تصميم العمليات لتناسب السياق القطري. وقدم  الصندوق ف 
عرض عام عن النهج الشامل إلى المجلس التنفيذي ف  

توحد للعلم. وسوف يتم تقاسم وثيقة  2016سبتمبر/أيلول 
التوجهات والخطط المستقبلية ف  المجاالت األربعة )بما ف  

الدول ( مع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث ذلك 
المداوالت ت  تستنير بها  2017 /أيارمايوف  األعضاء 
للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، تما سيتم  الموضوعية
 .2017مع المجلس التنفيذي ف  سبتمبر/أيلول تقاسمها 

دعم المجلس التنفيذي ف  تحديد وتنفيذ طرق  -25
 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءلتحسين 

مجموعة العمل يونيو/حزيران ل 10ف  االجتماع المنعقد ف   أخضر  2016 - دائرة إدارة البرنامج 
التابعة  داءالمعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األ
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للمجلس التنفيذي، وافق األعضاء على خطة إدارة الصندوق 
 معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالستعراض 

من خالل نهج يتألف من مرحلتين. خالل المرحلة األولى 
( سوف تستعرض 2016ديسمبر/تانون األول -)يونيو/حزيران

نما ستعمل إدارة إدارة الصندوق تشتيلة متغيرات المعادلة، بي
أبريل/نيسان -الصندوق ف  المرحلة الثانية )يناير/تانون الثان 

س المرتبطة بالمتغيرات. وف  اجتماع اأُلس( على 2017
، قدمت 2016سبتمبر/أيلول  20المنعقد ف   مجموعة العمل

إدارة الصندوق تحليال للمتغيرات المحتملة الت  يمتن أن تزيد 
تحقيقا لهذه . و معادلةالريف  ف  الترتيز على الفقر المن 

دراج مؤشر إلاقتراح  على مجموعة العملصادقت الغاية، 
دعمها الستبعاد على أيضا  مجموعة العمل ت. وأتدللضعف

األداء  متونمتغير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية من 
لضم  الصندوق اقتراح إدارةصادقت على و قطري للمعدلة، ال

ت والمؤسسات القطرية ذات الصلة ف  تقييم السياساعناصر 
 إدارةتعرض سوف و داء القطاع الريف . ألتقييم منقح 

/تانون لى المجلس التنفيذي ف  ديسمبرالصندوق وثيقة نهج ع
نظام المنجز بشأن استعراض عتس العمل ت 2016 األول

 .تخصيص الموارد على أساس األداء

 تانالفعالية والكفاءة المؤسسي -  3

تعزيز  مواصلة 
 نفيذنموذج وأدوات ت

 العمليات

 1.2:1استهداف نسبة تمويل مشترك وسطية قدرها  -26
ورصد واإلبالغ عن األداء حسب مصدر التمويل 
المشترك )محل ، دول ، عام أو خاص( ونوع البلد 

 (.بلدان منخفضة الدخل)بلدان متوسطة الدخل أو 

 /دائرة إدارة البرنامج
متتب الشراتات وتعبئة 

 مواردال

 جار -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

. وسوف 2018-2016سيتم تطبيق النسبة المستهدفة ف  الفترة  أخضر 
تمصدر  نظام المنح والمشروعات االستثماريةيستخدم 
 للمعلومات.
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 /دائرة إدارة البرنامج .إعداد نهج تشغيل  لتعبئة التمويل المشترك  -27
ات وتعبئة متتب الشرات

 الموارد

 جار       -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

 تم نشر الوثائق الت  تحدد عملية التمويل المشترك. أخضر 

 جار       - دائرة إدارة البرنامج  رصد واإلبالغ عن أداء إدارة المعرفة. -28

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية النقاش جاٍر، واإلبالغ  أصفر 
 .2016ف  عام  للصندوق

تم وضع عدة آليات بالفعل لرصد تنفيذ إدارة المعرفة ف  
مشروعات القروض والمنح، بما ف  ذلك اإلشراف، وتحليل 

سياسة تمويل المنح تقارير وضع المشروعات والمنح. وتضع 
قويا على ضمان أن المعرفة الجديدة ترتيزا  ف  الصندوق

المتولدة من خالل األنشطة الممولة بالمنح يتم االستفادة منها 
ونشرها بصورة منهجية. وقد أدرج مؤشران ف  إطار نتائج 

( النسبة المئوية للمنح الت  1سياسة المنح من أجل رصد: )
لها خطة وميزانية إلدارة المعرفة ف  مرحلة ضمان الجودة  

أو أفضل  4مئوية للمنح الحاصلة على درجة ( النسبة ال2)
 بالنسبة إلدارة وتقاسم المعرفة ف  تقارير وضع المنح. 

خطة  شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالم وضعت 
عمل من أجل تنفيذ إدارة المعرفة خالل فترة التجديد العاشر 

 لجنة إدارةلموارد الصندوق، من أجل الموافقة عليها من قبل 
. وأحد المخرجات هو وضع منهجية لتقييم واإلبالغ العمليات

 2017ف  بداية عام  هذاوسينجز عن تنفيذ إدارة المعرفة. 
دارة المعرفة)  (دائرة االستراتيجية وا 

استعراض/تقييم الحضور القطري، بعد تنفيذ تحديث   -29
-2014سياسة الحضور القطري واستراتيجيته للفترة 

2015. 

التنفيذي ف  أبريل/نيسان  المجلسالذي قدم إلى  تحديثبعد ال أخضر  2017 - ارة البرنامجدائرة إد 
واستنتاجات وتوصيات التقييم الحضور القطري، بشأن  2016

 المؤسس  الذي أجراه متتب التقييم المستقل ف  الصندوق
خطة ف  الصندوق، يتم وضع  تجربة الالمرتزيةبشأن 
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ة التجديد العاشر لموارد من أجل فتر مؤسسية لالمرتزية 
الصندوق وما بعدها، وسوف تعرض على المجلس التنفيذي 

. وبناء على الدروس المستفادة 2016 /تانون األولديسمبرف  
ف  الصندوق، سيتم عرض نهج أتثر  تجربة الالمرتزيةمن 

  تماستا وتجانسا للحضور القطري للصندوق. 

العدد  ة جديدة ليصلتب قطريامت 10إنشاء   -30 
، وحسب االقتضاء، إجراء متتبا 50اإلجمال  إلى 

تعزيز استراتيج  للموظفين، بما ف  ذلك انتداب 
مديري البرامج القطرية، من خالل نهج ليس له آثار 
على الميزانية، من أجل دعم تصميم المشروعات 
وتنفيذها بشتل أفضل، واالنخراط ف  وضع 

  .السياسات وتحقيق األثر

 

 /ة البرنامجدائرة إدار 
 دائرة خدمات المنظمة

 2018نهاية عام   -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

متتبا  وتم  40ة العاملة هو قطريالتب امتالعدد الحال  لل أخضر 
، توت ديفوارافتتاح ثالثة متاتب جديدة ف  الصين، و 

 مؤسسية لالمرتزيةالخطة . وترتز ال2016والمغرب خالل عام 
ف  الصندوق الجديدة، الت  عرضت على المجلس التنفيذي 

، على 2016ف  دورته المنعقدة ف  ديسمبر/تانون األول 
تدعيم وتعزيز المتاتب القائمة، وافتتاح عدد صغير من 
ذغالق بعض المتاتب القطرية ذغير  المتاتب الجديدة وا 
المستخدمة، للوصول على المدى الطويل إلى حالة ثابتة تضم 

 متتبا قطريا. 45  حوال

بناء القدرات من الضروري قوة العمل العالمية، مع تنام  
 المتاتب القطرية للصندوق لموظف  والتطوير الوظيف 

على النحو المبين  المخصصات عين(. وتينوالوطني ين)الدولي
 الموظفينحصول مؤسسية لالمرتزية لضمان الخطة الف  
 لإلنجاز.  فزحاالقدرات التقنية واإلدارية وال على

على الرذغم من أن التقييم المؤسس  لالمرتزية أظهر أنها ال 
سوف تستمر إدارة ذغير أثر على التتلفة، يمتن أن تتون من 

تخلص من ال، مثل التفاءة التتاليفيةالصندوق ف  تنفيذ تدابير 
ف  المقر، للحد من التتاليف اإلضافية المرتبطة  تالتداخال
، وحدة الدعم الميدان . )لالمرتزيةمؤسسية الخطة ال بتنفيذ

  دائرة إدارة البرامج(. 

/تشرين دة والمنح ف  أتتوبروحدة ضمان الجو  تم إعادة هيتلة أخضر  جار        - مجموعة ضمان الجودةمزيد من التحسينات لنظام ضمان الجودة، الإجراء   -31
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سنويا عن طريق  - .عند اإلدراج اتلتعزيز جودة المشروع
تقرير الفعالية 
 اإلنمائية للصندوق

، وانضم إليها رئيس جديد لمجموعة ضمان 2015 األول
 . 2015الجودة وأخصائ  ف  ضمان الجودة ف  سبتمبر/أيلول 

تعمل مجموعة ضمان الجودة على مواصلة تطوير عمليات 
استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية، والقروض 

لجنة استراتيجية ية )والمنح ف  مرحلة المذترة المفاهيم
( ومرحلة التصميم النهائية )ضمان العمليات وتوجيه السياسات

الجودة(، لضمان االستمرارية وتعزيز التعلم. تما يتم أيضا 
لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه تعزيز الروابط بين 

، وتعزيز الجودة، وضمان الجودة باالشتراك مع السياسات
نظام حفظ سجالت . ويتابع لتقنيةشعبة السياسات والمشورة ا

توفير منصة لتقاسم المعرفة وتدفقات العمل  ضمان الجودة
المبسطة، ويتم تطويره ليشمل المنح وبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية باإلضافة إلى القروض، ولربط المراحل 
الثالث لعملية تصميم المشروعات: المذترات المفاهيمية ف  

، والتصميم جية العمليات وتوجيه السياساتلجنة استراتيمرحلة 
التامل ف  مرحلة تعزيز الجودة، والتصميم النهائ  ف  مرحلة 

 ضمان الجودة.

سياسة تمويل المنح فيما يتعلق بالمنح، على الرذغم من أن 
جراءاتها دخلت حيز النفاذ بالتامل ف  يناير/تانون  الجديدة وا 

مع  2015ليو/تموز ، إال أن تنفيذها بدأ ف  يو 2016الثان  
 توجيهيةالمذترة على ال لجنة اإلدارة التنفيذيةموافقة 

  وتمت الموافقة على 2016االستراتيجية بشأن المنح لعام 
من قبل  2017االستراتيجية بشأن المنح لعام  توجيهيةالمذترة ال

 . 2016يونيو/حزيران ف   لجنة اإلدارة التنفيذية

جراءات المنح، تشجع عملية ضمان  وتجزء من تنفيذ سياسة وا 
يالء  الجودة بشتل منهج  االختيار التنافس  لمتلق  المنح وا 

 . المشترك بين الُشعبانتباه أتبر إلدارة المعرفة والتعاون 
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تقديم سياسة جديدة بشأن المنح إلى المجلس   -32
التنفيذي للموافقة عليها، والت  سيتم تنفيذها ف  إطار 

 .د الصندوقالتجديد العاشر لموار 

متتب الرئيس ونائب  
 الرئيس

الجديدة من قبل سياسة تمويل المنح تمت الموافقة على  أخضر  2015أبريل/نيسان  -
)مجموعة ضمان  2015المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان 

الجودة(. وبدأت مجموعة ضمان الجودة تنفيذ السياسة 
وافقة مع م 2015واإلجراءات الجديدة ابتداء من يوليو/تموز 

االستراتيجية  توجيهيةالمذترة على ال لجنة اإلدارة التنفيذية
. تما أن هذا النهج االستراتيج  بشأن 2016بشأن المنح لعام 

-2016للفترة  الخطة متوسطة األجلالمنح جزء ال يتجزأ من 
  . )مجموعة ضمان الجودة( )دائرة إدارة البرامج(2018

ف   اتالشراتاستعراض وتمديد استراتيجية   -33
الصندوق ف  التجديد العاشر لموارد الصندوق  

وتفعيل األدوات  ،وتوفير التدريب بشأن بناء الشراتات
دماج بناء  الت  يتم إعدادها ف  إطار االستراتيجية وا 

 الشراتات ف  عمليات العمل األساسية.

متتب الشراتات وتعبئة  
 الموارد

 2018نهاية عام   -

سنويا عن طريق  -
لفعالية تقرير ا

 اإلنمائية للصندوق

مجموعة العمل التقنية المشترتة بين الدوائر تم تمديد والية  أخضر 
لفترة التجديد العاشر لموارد  المعنية بإرساء عالقات الشراتة

. وتم حتى اآلن لجنة إدارة العملياتالصندوق، تحت توجيه 
  .2016تنظيم دورتين تدريبيتين خالل عام 

تعزيز اإلدارة  
لمالية والقدرة على ا

 تقييم المخاطر

استخدام نظام مصمم خصيصا لقياس التتاليف  -34
التاملة لعمليات العمل الرئيسية من خالل تخصيص 
تتاليف الموظفين بشتل أتثر دقة ف  األنشطة 

 األساسية.

متتب الميزانية وتطوير 
 المنظمة

 جار        -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 
 دوقاإلنمائية للصن

إحدى األدوات الرئيسية الت  تم تطويرها لمساعدة إدارة  أصفر 
تمت  ،مصمم خصيصاالصندوق على مراقبة التتاليف نظام 

تجربته خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، يوضح 
تتلفة القيام بعمليات وأنشطة عمل رئيسية. وبالنسبة لفترة 

جموعة عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق، تحرز م
مشترتة بين الدوائر تقدما بشأن التحول من المجموعات إلى 

، والت  ستتابع تنقيح النهج رتائز إيصال النتائج االستراتيجية
. محددة بعنايةالمؤسسية المخرجات التقدير تتاليف عن طريق 
 2017، ستبين الميزانية المقترحة لعام نتقال االنهج وف  هذا ال

 مخرجات واسعة. التتاليف بحسب فئات

تعزيز قدرات اإلدارة المالية للصندوق وعمليات  -35
اإلشراف، مع األخذ بعين االعتبار إطار االقتراض 

تشتيل إدارة مخاطر  ،وبصفة خاصةالسيادي. 

 2015نهاية عام   - دائرة العمليات المالية 

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 موظفالمتثال، و اإدارة المخاطر و موظف شغل وظائف تم  أخضر 
  .ةالنقدي اتسيولة التدفق

تتميلية. وتم عقد يجري استعراض إدارة استثمار األموال ال
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دارة األموال  ،معززة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية وا 
التتميلية لمواجهة التحديات المتزايدة لتوسيع نطاق 

بئة الموارد المتعدد األساليب الذي يلتزم به نموذج تع
 الصندوق.

( والبنك دائرة العمليات الماليةمشاورات بين الصندوق ) اإلنمائية للصندوق
الدول ، ومع منظمة األذغذية والزراعة لالستفادة من مدخالت 

. ف  والية استثمارية شاملةاألموال خبرة تجميع إمتانيات و 
دخال و  تعزيز زيد من يفليتستيوب ومستودع البيانات نظام ا 

شعبة المراقب  -دائرة العمليات المالية. )اإلبالغو قدرات النظام 
 (.شعبة خدمات الخزانة /والخدمات المالية

وتعزيزها بإضافة  شعبة خدمات الخزانةلقد تم إعادة هيتلة 
. وسوف تعزز العملية الحالية وحدة التخطيط والتحليل المال 

قدرات اإلدارة  شعبة المراقب والخدمات المالية عادة تنظيمإل
 راف.المالية واإلش

، تم تقسيم شعبة المراقب دائرة العمليات المالية ولزيادة تعزيز
( شعبة المحاسبة 1والخدمات المالية إلى شعبتين جديدتين: )

 ( شعبة خدمات اإلدارة المالية.2والمراقب المال   )

الدائرة على  دائرة العمليات الماليةسوف يساعد الهيتل الجديد ل
واالستفادة من الفرص الت  مواجهة التحديات المستقبلية 

يوفرها النموذج المال  المتطور للصندوق. تما سيهيئ الهيتل 
ألن تصبح شريك أعمال مالية  دائرة العمليات الماليةالجديد 

أتثر قوة واستراتيجية مع دوائر وشعب الصندوق، وال سيما 
 دائرة إدارة البرامج.

نات ( ومستودع البياFLEXCUBEظام فليتستيوب )إدخال ن
سوف يزيد من تعزيز قدرات النظام واإلبالغ واإلشراف الفعال 
لتل من بيانات القروض والمنح والمساهمات )اإلبالغ عن 

 ة(.التتميلي األموالمساهمات تجديد الموارد و 

الصندوق هو منظمة األمم المتحدة ، 2016اعتبارا من عام 
ائز الرتجميع  بشأناألولى الت  يتم تقييمها بشتل إيجاب  

جنة التقييم. وهذا للالجديدة  لمعاييرلالسبع المطلوبة وفقا 
درجة أعلى من االعتماد على إجراءات  بتتوينيسمح 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 مراجعةوال ات،عو المشر  مراجعة حساباتو الصندوق، 
إمتانية أشتال جديدة برحب الصندوق أيضا وي. ةالخارجي

تقييم إلى ، نظرا ختلطةمالللتمويل، بما ف  ذلك المنتجات 
  األدوات المالية.

رصد اإلدارة المالية للصندوق، بما ف  ذلك تطبيق  -36
الالمرتزية ف  نقل وظائف التمويل إلى المتاتب 
القطرية للصندوق، واإلشراف على اإلدارة المالية 
للمشروعات، وضمان موارد تافية من أجل إشراف 
مال  متين تخصص من خالل عملية وضع 

 الميزانية.

 ،ت المنظمةدائرة خدما
متتب الميزانية وتطوير 

دائرة العمليات ، المنظمة
دائرة إدارة ، المالية
 البرنامج

 جار         -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

طبيعة ومدى  وال سيماخطة الشاملة لالمرتزية، ال ينبغ  تحديد أصفر 
ءلة الرسمية. بما ف  ذلك المسا ،اإلدارة الماليةف  الالمرتزية 
متتب التقييم المستقل ف   نشر، 2016 /أيلولف  سبتمبر
الصندوق. ف  تجربة الالمرتزية لاستعراض سودة مالصندوق 

. وسوف يتون هذا مدخال عليه تعليقاتجميع الشعب قدمت و 
، ودائرة إدارة البرامج وهما تقودان دائرة خدمات المنظمةلقيما 

متتب الميزانية من  خطة الالمرتزية بدعموضع لالعمل 
تتنولوجيا المعلومات لينبغ  وضع نظام و وتطوير المنظمة. 
 لدعم هذه العملية.

مع متتب الميزانية وتطوير  عمل وحدة الدعم الميدان تس
مزيد من الالمرتزية ال لتحقيقودائرة العمليات المالية ، المنظمة
بما  المتاتب القطرية للصندوقوظائف الميزانية إلى ابنقل 

هناك الالمرتزية. بشأن  مؤسسيةستراتيجية الاالمع  ىتماشي
 يحرز تقدما، يآسيا والمحيط الهاد إقليمف   برنامج رائد

 .ثانٍ قليم إلبالنسبة خيارات الويجري بحث 

نشاء  نظيمإعادة تلقد بدأ العمل ف   دائرة العمليات المالية، وا 
دائرة ن المال  مشراف نقل اإلو  ،شعبة خدمات اإلدارة المالية

خبراء واعتماد ال ،دائرة العمليات الماليةإدارة البرامج إلى 
بدعم من دائرة العمليات المالية  التنفيذ، ويجري ينستشارياال

 . الموارد البشريةوشعبة 

اإلدارة االستباقية  
 للموارد البشرية

تحسين التوازن بين الجنسين، وخاصة ف  الرتبة   -37
ر الترتيز على التوزيع وأعلى، وضمان استمرا 5-ف

 جار         - شعبة الموارد البشرية

سنويا عن طريق  -

ف  المائة  50ين، اب الرئيس المساعدو نمن بين وظائف  أصفر 
ف  المائة من فريق اإلدارة العليا ينتمون  66.7وتشغلها نساء، 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

تقرير الفعالية  .الجغراف  المنصف ف  التعيين
 اإلنمائية للصندوق

ء ف  القائمتين باء وجيم. ونسبة قوة العمل إلى دول أعضا
)المدراء، والموظفون الفنيون، والخبراء االستشاريون( الت  

ف   46.3تنتم  إلى دول أعضاء ف  القائمتين باء وجيم ه  
 المائة. 

ما و  5-لنساء ف  الوظائف من الرتبة فاإلجمالية لنسبة ال
 ف  المائة. 26.5فوق ه  

الجنسين لمتان العمل ف  مايز بين للتصياذغة خطة عمل يتم 
خطة ف  ظل ستدعم التزامات الصندوق الت  و  ،الصندوق

بشأن المساواة بين األمم المتحدة العمل على نطاق منظومة 
  الجنسين وتمتين المرأة.

والتنوع ف  سياسات الموارد  يةناتم تعميم المسائل الجنس
 مؤسسية.البشرية وف  إطار التفاءات ال

حصص للجنسين والتنوع ف  عمليات التوظيف تم إدخال 
 التنافسية.

 للجنةالتعيين والترقيات تل توصية يستعرض مجلس 
بين الجنسين  المؤسس  التوازن مراعاة لضمان تالمقابال

  وسياسات التنوع الجغراف .

، وبرامج لتطوير لتوعية بالقضايا الجنسانيةيتم تنظيم دورات ل
ويشمل التدريب واالعتماد اإلدارة للموظفين والمدراء. 

المخصصين ألعضاء لجنة المقابالت بشأن مهارات إجراء 
المقابالت المستندة إلى التفاءة عناصر تتعلق بأساليب إجراء 

 .لالعتبارات الجنسانية يةمراعالمقابالت ال

استعراض مستمر لسياسة الموارد البشرية وتبسيط   -38
 .لية وتفاءةنظم الموارد البشرية لضمان أمثل فعا

 جار         - شعبة الموارد البشرية

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ف  ضوء  وال سيما، مستمر استعراض سياسة الموارد البشرية أخضر 
 ةالفنية والفئلموظف  الفئة التغيرات الجارية لشروط الخدمة 

االلتزام وبوفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.  ىعلاأل
 إدخالبه الجمعية العامة، تم  ذي أوصتبالجدول الزمن  ال
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

ت بدالالو  ،إعادة التوطين، والنقلبالمرحلة األولى المتعلقة 
  على أن يتم 2016 /تموزيوليو 1ميدانية وذلك اعتبارا من ال

الشريحة الثانية الت  تنطوي على اعتماد سلم رواتب  تنفيذ
  2017 /تانون الثان يناير 1  موحد والبدالت ذات الصلة ف

حاليا قيد  فه التغييرات المتبقية، المتعلقة بمنح التعليم،  أما
واسعة لضمان العالمية اإلحمالت التستمر و المناقشة. 
جديدة لجميع أصحاب المصلحة الألحتام لالفعال  اإليصال

المتاتب القطرية ف   وألصندوق االمعنيين سواء ف  مقر 
إجراءات التنفيذ  تصميمجار لتحسين  العملو . للصندوق

متانية الوصول إل من خالل  يهاالخاصة بالموارد البشرية وا 
  محرك بحث مصمم خصيصا.

تغيير جوهري على انطوى تنفيذ قرارات قرار الجمعية العامة 
الموارد البشرية الخاصة ب لمعلوماتتتنولوجيا اف  أنظمة 

استعراض إلجراء الموارد البشرية لشعبة ح فرصة جيدة أتاو 
أتمتة ودمج مختلف ف  لممارسات الموارد البشرية  شامل

 اتجديدة بوابة تطبيقالوظائف ال. وتشمل اإللتترونية نماذجال
على شبتة اإلنترنت، ونظام توظيف متتامل، وتطبيقات خدمة 

للحصول  لتقديم طلباتذاتية متاحة للموظفين من الفئة الفنية 
جازة  ،على منح التعليم اآلل   الرواتب وتشفزيارة الوطن، وا 

 ،والبدالت الميدانية ،لحساب وصرف مدفوعات النقل
أيضا على تعزيز  مستمر ومستحقات نهاية الخدمة. والعمل

دار  ،الستشاريينلخبراء انظام اختيار ا ، وعلى هموتقييم تهم،وا 
جديدة مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية  رابطة بينية

دائرة خدمات . )المتحدة لتبادل المعلوماتلموظف  األمم 
 (المنظمة

تعزيز سياسات الموارد البشرية والدعم لزيادة   -39
 .الحضور القطري

على المتاتب السياسات والنظام مع الترتيز استعراض تم ي أخضر  جار         - شعبة الموارد البشرية
 ية للصندوق. القطر 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

دائرة إدارة لتنقل المنظم ف  تجربة برنامج لالتنقل: يجري حاليا 
بهدف تشتيل عملية تنقل وظيف  وجغراف  تدار على  البرامج

الصندوق ف  نحو فعال، وذلك تمشيا مع خطط الالمرتزية 
نحو  يتقدم ووتجزء من االحتياجات المتطورة للصندوق، وه

 بتتارية هذهفرص التنقل االمعظم و . الحضور القطريزيادة 
لتمتينهم من  المتاتب القطرية للصندوقمتاحة لموظف  

 ئر،او داخل وعبر الد وخبرات جديدة ،رفااتتساب مهارات ومع
  .خدمةومراتز ال ،والوظائف

العمل مستمر بشأن استعراض شامل واقتراح من أجل تطبيق 
بشرية ف  الالمرتزية فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالموارد ال

 المتاتب القطرية للصندوق.

لتطوير الوظيف : تجزء من الجهود للمض  قدما ف  التطوير ا
رائداا  اا الصندوق برنامج أدخلالوظيف  للموظفين الوطنيين، 

وقد نفذت  .ينلموظف  الفئة الفنية الوطنيإلحاالت التطوير 
البشرية أيضا برنامج إطار للتطوير الوظيف   شعبة الموارد

وقد تم إطالق اإلطار  جيه الموظفين ف  تطورهم المهن .لتو 
 2016 /شباطف  فبراير نلموظفيلخالل االجتماع العالم  

موظفون من متتب التقييم المستقل ف  الصندوق وحضر 
 عية محددة.يضاات مو دور 

المتاتب القطرية أولوية ف  تدريب موظف  بقى يالتدريب: 
تابعة ا لوجه ف  مواقع الدورات وجهتقديم ستمر وي. الصندوق

مجموعة متنوعة من الجوانب، مثل:  نع للمتاتب القطرية
دارة فرق صغيرة ونائية، و إدارة التوتر  الصراع، وبناء الفرق، وا 
مرتجل. الض، والتحدث و العر إجراء المقابالت وتقديم ومهارات 

لتدريب اللغوي ف  مقر لورتز االستعراض الذي أنجز مؤخرا 
السماح و  المتاتب القطريةدة فرص موظف  الصندوق على زيا

الستفادة من دروس التعلم اإللتترون  واللغة االفتراضية لهم با
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 تقديم الدوراتمهنية رائدة ف  مجال  الت  توفرها شرتة
 (دائرة خدمات المنظمة. )ةوياللغ

تعزيز عملية التخطيط االستراتيج  لقوة العمل، بما   -40
عن الموظفين التقنيين  ف  ذلك مواصلة االستعاضة

 .بالخبراء االستشاريين

متتب الميزانية وتطوير 
 المنظمة

 جار         -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

وظيف  لعملية الخطة االستراتيجية  استعراضتم االنتهاء من  أخضر 
وتحديد  ،ظمة ف  الصندوقمنالتطوير لقوة العمل وقدرات 

ها وتنفيذها المقترح تجزء من الالزمة لتعزيز االحتياجات 
  .2017لهام الخطة االستراتيجية لقوة العمل 

تحديث االتصاالت  
وأنظمة تتنولوجيا 

المعلومات 
 واالتصاالت

واالتصاالت تعزيز أنظمة تتنولوجيا المعلومات   -41
 لدعم عمليات العمل المبسطة.

شعبة تتنولوجيا  
 المعلومات واالتصاالت

 جار         -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

شعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعم وتوجيه  تواصل أخضر 
 المبادرات الرامية إلى تبسيط عمليات الصندوق.

تتنولوجيا المعلومات انتهت شعبة ، 2016ف  عام 
 من المتاتب القطرية 39من تنفيذ حلول محسنة لـواالتصاالت 
الموظفين بشتل آمن وفعال بغض  عمل لضمانللصندوق 

تتنولوجيا المعلومات  شعبةنشرت و . عملهم النظر عن موقع
متن يجهاز نقال على دارة لإل واالتصاالت أيضا حال

اإلنتاجية على األجهزة النقالة. بمن اآلفاظ تحاال من الموظفين
ا ممن شأنه تينهام مؤسسيتينمبادرتين ويجري العمل على 

هما تسيران ف  بشتل تبير و  مؤسسيةعمليات الالتبسيط 
نظام إدارة النتائج ه  . المبادرة األولى، و المسار المقرر

المصارف مع معايير  نسجماالصندوق م ستجعلالتشغيلية، 
، مثل اتتفاء هتسب، وتالمتعددة األطراف األخرى اإلنمائية
بسيط الوقت الحقيق  من أي متان وتف   النتائجرصد أتمتة 

، بوابة عمالء الصندوقالثانية، والمبادرة اإلبالغ عن النتائج. 
إيصال خدمات تمويل الصندوق لين تلقلمقترضين والملستوفر 

محسنة، وتقصير زمن الدورة، وتحسين الرؤية والوصول إلى 
قصر دورة صرف القروض والمنح، ست، ف  حين البيانات

بمثابة الواجهة  تتونو  ،منحالالقروض و  وتحسن إدارة عمليات
الصندوق  الت  يقوم بهااألمامية للعديد من العمليات التجارية 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 (دائرة خدمات المنظمة. )مع الشرتاء الخارجيين

مبادرة   جديدة للصندوق، وهال ينتنفيذ بوابة المقترضإن 
، سوف تجلب أيضا ميزة استراتيجية هامة شعبمتعددة ال
ختار ف  متمويل تمييز نفسه تشريك لسعى ي وهوللصندوق 

 (المالية العملياتدائرة . )قطاع التنمية

تعزيز أنظمة  
دارة  التوريد وا 
 المرافق والسفر

المبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد المؤسس   فعيلت  -42
 .والعقود المؤسسية

 جار         - شعبة الخدمات اإلدارية

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

ف   لعقود المؤسسيةلالمنقحة  صدرت المبادئ التوجيهية  أخضر 
، وصدرت المبادئ التوجيهية 2013الفصل األول من عام 

. 2015ف  الفصل الرابع من عام للتوريد المؤسس   المنقحة 
بانتظام لضمان االمتثال للمبادئ لعقود المؤسسية ا ويتم رصد
السلطة . وقد تم تنفيذ تفويض لعقود المؤسسيةالتوجيهية ل

لمدراء الشعب للقيام بالتوريد منخفض القيمة ويجري رصد 
االستخدام بصورة وثيقة. وف  أعقاب تنفيذ تفويض السلطة 

تيسير اآلن  شعبة الخدمات اإلداريةإلى مدراء الشعب، تتحرى 
جراء توريد إلى متاتب قطرية مختارة إل إعادة تفويض السلطة

شعبة الخدمات . )يورو 000 10منخفض القيمة بما ال يتجاوز 
 (اإلدارية

تجديد شهادة القيادة ف  تصميم الطاقة والتصميم   -43
 .البيئ  على المستوى الذهب  أو أعلى

 

 جار         - شعبة الخدمات اإلدارية

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

تجديد شهادة القيادة ف  ف  أعقاب تقديم مستندات طلب  أخضر 
المستوى  ُمنح الصندوق جال الطاقة والتصميم البيئ ،م

للمبان  القائمة،  تهوصيان دارتهإلالشهادة  من هذه البالتين 
وأصبح بذلك أول تيان لألمم المتحدة يصل إلى أعلى 

شعبة الخدمات . وسوف تواصل مستويات هذه الشهادة
رصد االمتثال للشهادة، بما ف  ذلك مواءمة ودمج  اإلدارية

القيادة ف  مجال الطاقة والتصميم زيد من متطلبات الم
ف  العقود مع الموردين، لت  يتون الصندوق  تخضير/الالبيئ 

ة ف  عام صدار الشهادإل محتملة عادةعلى تامل االستعداد إل
. وتنظم اجتماعات شهرية للتخضير دعما لهذه العملية. 2020
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

سنوي وباإلضافة إلى ذلك سيستضيف الصندوق االجتماع ال
. دارة القضايا المعن  بإدارة االستدامةإل األمم المتحدة فريقل

 عن تعويضالخفض و وبما يتماشى مع مفهوم الرصد، و 
الت  ال  نبعاثاتاال عنتعويض قام الصندوق بالنبعاثات، اال

وبلغ مرتز الحياد المناخ  ف  الدورة  2014عام ل يمتن تجنبها
اتفاقية األمم المتحدة  الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ف 

شعبة (. )21)مؤتمر األطراف  اإلطارية بشأن تغير المناخ
 (الخدمات اإلدارية

 جار         - شعبة الخدمات اإلدارية .عملياتال عن طريق تبسيطم السفر اتعزيز نظ  -44

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

على تنفيذ تفاءات جديدة تعزيز نظام السفر الذي انطوى  أخضر 
)على سبيل المثال، رابط مؤتمت بين وحدات السفر ووحدة 

باستخدام الميزانية الرأسمالية.  2016دفع الرواتب( خالل عام 
تما أدخلت تفاءات أخرى عن طريق العقد الجديد إلدارة 

عملية إصدار بطاقات  طبيقالسفر. وباإلضافة إلى ذلك، تم ت
دولة ) أمريتا الالتينية والتاريب إقليم السفر الالمرتزية ف  
قليم ذغواتيماال، وبيرو، و والبرازيل، بوليفيا المتعددة القوميات (، وا 

 ،تينيا، وموزامبيق، و إثيوبيا) أفريقيا الشرقية والجنوبية
قليم، (وزامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة أفريقيا الغربية  وا 

متاتب قطرية م ف  زمع تنفيذ النظاالمن ومذغانا(. ) والوسطى
 )دائرة خدمات المنظمة(. إضافية مختارة

دعم األفرقة العاملة المعنية بالمشاورات المشترتة   -45 التسيير 
سيير لألعضاء من جميع القوائم للنظر ف  الت

وأي توصيات بشأنها  انتائج مداوالتهاإلبالغ عن و 
إلى الدورة األربعين لمجلس المحافظين ف  عام 

2017. 

 2017 - ب سترتير الصندوقمتت

اإلبالغ المنتظم إلى  -
 المجلس التنفيذي 

التسيير ف  قضايا أنشئت مجموعة العمل المعنية ب أخضر 
أبريل/نيسان  14. ومنذ اجتماعها األول ف  2015فبراير/شباط 

، والذي انتخب فيه رئيس ونائب  رئيس )الرئيس: 2015
تة المتحدة(، عقدت األرجنتين، ونائبا الرئيس: إندونيسيا والممل

مجموعة العمل خمسة اجتماعات إضافية، باإلضافة إلى عدة 
دارة الصندوق.   اجتماعات ومشاورات ذغير رسمية مع القوائم وا 

وثقت مداوالت مجموعة العمل ف  تقارير توليفية لالجتماعات 



 

 

الملحق الثان 
 

IF
A

D
1
1
/1

/R
.2

 

8
0

 

 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

عرضت على مجموعة العمل، باإلضافة إلى تقارير مرحلية 
 عرضت على المجلس التنفيذي.

دول  الستشاري االخبير تأسيسا على التقرير المقدم من قبل ال
، ناقشت 2016ف  أبريل/نيسان  متخصص ف  التسييرال

مجموعة العمل عدة مقترحات متعلقة بنظام القوائم والمسائل 
المتعلقة بتجديدات الموارد ف  الصندوق، وتوصلت إلى توافق 

اك حاجة إلى هنو ف  اآلراء حول بعض قضايا تجديد الموارد. 
    .ائمو قالمزيد من النقاش حول نظام 

سوف تجتمع مجموعة العمل مرة أخرى لوضع اللمسات 
لى المجلس التنفيذي ف  األخيرة على تقريرها الذي سيعرض ع

إلحالته إلى الدورة األربعين  2016ديسمبر/تانون األول 
  .2017لمجلس المحافظين ف  فبراير/شباط 

تحسين نسبة نفقات برنامج القروض والمنح إلى  -46 التفاءة اإلدارية 
 2018بحلول عام  2:8النفقات اإلدارية الفعلية إلى 

 ومواصلة الجهود لتحسين تفاءة نموذج العمل.

متتب الميزانية وتطوير 
 المنظمة

 جار         -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

شاورات الخاصة بالتجديد العاشر تقرير هيئة المتما ورد ف   أصفر 
مزيد من لموارد الصندوق، يمتن للصندوق أن ينظر ف  ال

على محايد أثر  االقتراض، شريطة أن يتون على أساس
برنامج قروض ومنح  صل إلىإلى ما ي، اإلداريةالميزانية 

حدد نظام تخصيص يسوف دوالر أمريت . و  مليار 3.5 بقيمة
الموارد المبرمجة،  جميعصيص الموارد على أساس األداء تخ

لتحقيق الالزمة االقتراض عمليات جميع سيجري االضطالع بو 
 دوالر أمريت مليار  3.0أتبر من بقيمة  برنامج قروض ومنح

 اإلدارية.الميزانية على محايد األثر العلى أساس 

تجزء من جهود زيادة التفاءة ف  نموذج العمل، تم وضع 
مليار دوالر  3.2والمنح قدره  هدف إجمال  لبرنامج القروض

مليار  1.5التجديد العاشر لموارد الصندوق، وأمريت  لفترة 
ف  سياق الحد األدنى من الزيادة  2017دوالر أمريت  لعام 

 .2017ف  الميزانية المقترحة لعام 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

وتما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي، سيرصد الصندوق 
 برنامج القروض والمنحرية للنفقات اإلدالنسب تفاءة متعددة 

تل دوالر دار على أساس فظة تافضال عن ح، وبرنامج العمل
 . أتثر اتتماال لةمانظرة ش من أجلمن اإلنفاق 

لفترة التجديد العاشر  طار قياس النتائجإليواصل استعراض 
من التفاءة وتحري  5لموارد الصندوق رصد مؤشرات المستوى 

  ياق رتائز اإلطار االستراتيج .لمستقبل ف  ستدابير إضافية ل

 التجديد العاشر لموارد الصندوق لفترةنظام قياس النتائج  -  4

تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي بشأن األداء    -47 
 لفترةمقابل مؤشرات وأهداف إطار قياس النتائج 

التجديد العاشر لموارد الصندوق، بما ف  ذلك رصد 
 وسيع النطاق.ف  مجال تالمحرز التقدم 

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

 جار          -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 اإلنمائية للصندوق

 مؤشرات إطار قياس النتائجيتم اإلبالغ عن األداء مقابل  أخضر 
تقرير الفعالية  من خاللسنويا والتزامات تجديد الموارد 

  .اإلنمائية للصندوق

المجلس التنفيذي على أي تحديثات االتفاق مع  -48
إلطار قياس النتائج، استنادا إلى النتائج الناشئة من 
التجديد التاسع لموارد الصندوق، واستعراض منتصف 
، المدة للتمايز بين الجنسين، ونتائج التقييمات األخرى

طار أهداف التنمية المستدامة المعتمد.  وا 

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

من قبل  تحديث إطار قياس النتائجيتم وضع مقترح من أجل  أخضر  2015اية عام نه  -
دارة المعرفة ، مع األخذ ف  االعتبار دائرة االستراتيجية وا 

رتائز إيصال لتحويل مجموعات النتائج إلى األطر الزمنية 
عادة النظر ف  مؤشرات مستوى األثر واألهداف النتائج،  وا 

عدد األشخاص الذين يخرجون من ر المرتبطة بها )مثال، مؤش
وباإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يستتمل  (. دائرة الفقر

أو  2016ف  نهاية عام  أهداف التنمية المستدامةإطار رصد 
إطار قياس . وف  ضوء ذلك، سيتم عرض 2017أوائل عام 

المنقح على المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول  النتائج
2016. 

تنفيذ استراتيجية متعددة المراحل لتقييم األثر تتألف  -49
، (9من تقييمات الحقة صارمة لألثر )حد أدنى 

 ،واستعراضات منهجية ،تجارب ضبط عشوائيةو 

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

 جار          -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

ترح على أساس الدروس المستفادة الناشئة عن قموضع تم  أخضر 
وقد لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق.  مبادرة تقييم األثر

ف  إطار تمت صياذغته قترح، الذي متمت الموافقة على هذا ال
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 الصندوق، إدارة قبلفعالية اإلنمائية للصندوق، من ال اإلنمائية للصندوق ودراسات شاملة.
 /تانون األول.  عرض على المجلس التنفيذي ف  ديسمبريوس

إطالع المجلس التنفيذي على أحدث المعلومات  -50
منهجية تقدير عدد  تفاصيلالمتعلقة بتل من 

، والعدد الذين يخرجون من دائرة الفقراألشخاص 
الدقيق لتقييمات األثر الت  سيتم إجراؤها ف  إطار 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

الدروس المستفادة من مبادرة  نع وليف التقرير الت تم عرض أخضر  2015خريف  -
لى المجلس ع لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقتقييم األثر 

فترة وتضمن توصيات عامة ل 2016 /نيسانالتنفيذي ف  أبريل
وضع توصيات تم . وقد التجديد العاشر لموارد الصندوق

الذي إلنمائية للصندوق فعالية االف  إطار  يشار إليهامحددة و 
ف  ستعراض المجلس التنفيذي لالسيعرض على 

نهج دمج تم ي. وعالوة على ذلك، 2016ول تانون األ/ديسمبر
مؤشرات األثر الجديدة الت  ستشتل جزءا  ضمنقياس األثر 

أهداف ، وسوف تعرض من إطار قياس النتائج المنقح
على المجلس ف  شفهيا جديدة اللمؤشرات األثر 

  .2016ول تانون األ/مبرديس

 

 اإلطار المالي  – 5

خيارات التمويل   
المستقبل  
 للصندوق

تقديم إطار االقتراض إلى لجنة مراجعة الحسابات  -51
الستعراضه، ومن ثم عرضه على المجلس التنفيذي 

  للموافقة عليه. 

 /دائرة العمليات المالية
 /متتب المستشار العام

متتب الشراتات وتعبئة 
 لمواردا

 2015أبريل/نيسان  -

عرض على ال -
مجلس التنفيذي ال

ف  أبريل/نيسان 
2015 

تم استتمال إطار االقتراض السيادي، وجرى استعراضه من  أخضر 
أبريل/نيسان، والموافقة  7قبل  لجنة مراجعة الحسابات ف  

أبريل/نيسان  23-22عليه من قبل المجلس التنفيذي ف  
  (. وتعبئة المواردمتتب الشراتات . أنجز )2015

 

والحصول ذغير المقيدة المساهمات التتميلية  زيادة -52
عداد نهج استراتيج  الموال األعلى  متممة، وا 

ومستهدف بقدر أتبر بشأن التمويل المشترك، وعقب 
التماس  السيادي الموافقة على إطار االقتراض

االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات اإلنمائية 

فريق المهام رفيع 
المستوى المعن  
 باالقتراض السيادي

دائرة   )الذي يشمل
متتب / العمليات المالية

 جار          -

سنويا عن طريق  -
تقرير الفعالية 

 للصندوق اإلنمائية

تحري االقتراض من  إطار االقتراض السياديتتطلب وثيقة  أصفر 
دائرة األسواق ف  فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. )

 (العمليات المالية

وثيقة عن تعميم المناخ واستخدام المساهمات  عرضت
 /أيلوللى المجلس التنفيذي ف  سبتمبرعالتتميلية ذغير المقيدة 
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واستتشاف نطاق االقتراض  ،ى بدعم الدولةالت  تحظ
 من السوق. 

دائرة  /المستشار العام
متتب إدارة البرامج/

 الشراتات وتعبئة الموارد

برنامج حساب أمانة وثيقة لتعديل عرضت  تما. ستعراضلال
لى عالتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أيضا 

إدارة  من مجلسال. وطلب 2016 /أيلولالمجلس ف  سبتمبر
/تانون لى دورة المجلس ف  ديسمبرع عرضهاإعادة الصندوق 

   مع إطار نتائج معدل. 2016 األول

إلى لجنة  السياديطار االقتراض ُقدم استعراض أول إل
. 2016 /أيلولسبتمبرمراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ف  

 بشأن المرحلة الت  تمتحديثا شفويا  الصندوق قدمت إدارةتما 
دائرة العمليات ). قاسو القتراض من األل بالنسبة الوصول إليها

 (المالية

 شعبة أفريقيا الشرقية، و شعبة آسيا والمحيط الهاديبدأت 
شعبة الشرق األدنى /شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، و يةوالجنوب

بشأن  ةاستراتيجيأتثر إعداد نهج ف  وشمال أفريقيا وأوروبا 
 المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف،مع  التمويل المشترك

مصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية األفريق ،  مثل
 (عبئة المواردمتتب الشراتات وتوالمصرف اإلسالم  للتنمية. )

بصرامة ذغير مقيد أي تمويل تتميل   تواؤمضمان  -53
مع المجاالت ذات األولوية ف  الترتيز االستراتيج  

 للصندوق.

متتب الشراتات وتعبئة 
دائرة إدارة  الموارد/
 البرامج

لمساهمات تم إعداد مذترات مفاهيمية بشأن استخدام ا أخضر  2015نهاية عام   -
الشراتات بين ف  تعميم المناخ، و مقيدة التتميلية ذغير ال

التعاون بين ، والتغذية، و المنتجين والقطاعين العام والخاص
وتوزيعها على الدول بلدان الجنوب والتعاون الثالث  

المساهمات التتميلية ذغير المقيدة األعضاء. ويتم تخصيص 
متتب . )نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمن خالل 

 (بئة المواردالشراتات وتع

مع أولويات السيادي االقتراض  تواؤمضمان  -54
طار االقتراض  .السيادي الصندوق وا 

 / دائرة العمليات المالية
فريق المهام رفيع 
المستوى المعن  

السيادي االقتراض ضع مبادئ توجيهية لعملية يجري و  أخضر  2015نهاية عام    -
وخطوات االنخراط ف  المفاوضات المتعلقة بها. والعملية 

فريق المهام رفيع الموجهة بالطلب أساسية. وقد تم إنشاء 
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 مالحظات  الوضع واإلبالغ ياإلطار الزمن  اتالمسؤولي   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  

 باالقتراض السيادي
دائرة إدارة   والذي يشمل

متتب البرامج و 
 الشراتات وتعبئة الموارد

إلدارة محادثات االقتراض المستوى المعن  باالقتراض السيادي 
 مع الجهات المقرضة المحتملة ومفاوضات االقتراض الالحقة.

 ( )متتب الشراتات وتعبئة الموارد(دائرة العمليات المالية)

إلى لجنة  طار االقتراض السياديول إلاألستعراض الاقدم 
. 2016 /أيلولسبتمبرمراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ف  

 بشأن المراحل الت  تمتحديثا شفويا الصندوق  قدمت إدارةتما 
دائرة العمليات ). قاسو القتراض من األل بالنسبة الوصول إليها

 (المالية

توفير معلومات محدثة للمجلس التنفيذي بشأن  -55
تحديد مصادر لالقتراض السيادي والمفاوضات مع 

 المقرضين المحتملين.

متتب الشراتات وتعبئة  
 الموارد

ديسمبر/تانون   -
 2015األول 

خيار  على وافق المجلس التنفيذي 2016 /أيلولسبتمبر  ف أخضر 
التنمية  مصرف مرفق مليون يورو من 100ـالـ رصيد تخداماس

فترة من أجل توفير التمويل ف   2016األلمان  ف  عام 
لطلب من الدول ستجابة للال التجديد العاشر لموارد الصندوق

  ، رهنا بموافقة المجلس المسبقة.ةقترضماألعضاء ال

فريق المهام رفيع المستوى المعن  باالقتراض تم إنشاء 
إلدارة محادثات االقتراض مع الجهات المقرضة لسيادي ا

تحديث المحتملة ومفاوضات االقتراض الالحقة. وتم توفير 
الوتالة الفرنسية المحادثات األولية مع بشأن  للمجلس شفوي
لتحري إمتانية الحصول على قرض لدعم برنامج  للتنمية

 القروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.

لى ع طار االقتراض السياديإل ولاألستعراض الاعرض 
إطار ، تما يتطلب 2016 /أيلولسبتمبرالمجلس التنفيذي ف  

 (متتب الشراتات وتعبئة المواردذلك. ) االقتراض السيادي
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 4الجدول 

  33مع المجلس التنفيذي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق: معالم رئيسية مختارة لنخراط الصندوق
 ليس في المسار المقررأحمر:   / تقريبا  مقررال في المسارأصفر:    /مقرر ال مسارال فيأخضر: 

 المسؤوليات   معالم رئيسية مسلك العمل
اإلطار الزمن   

 واإلبالغ
 مالحظات  الوضع

  اإلطار الستراتيجي
(2016-2025) 
 

 دارة دا ندوة ذغير رسمية مع المجلس التنفيذي ئرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

ُعقدت ندوتان ذغير رسميتين للمجلس التنفيذي حول  أخضر  2015ربيع 
 30) 2015اإلطار االستراتيج  ف  عام 

دائرة أتتوبر/تشرين األول(. ) 7يونيو/حزيران و
دارة المعرفة  (االستراتيجية وا 

  ندوة للمجلس التنفيذي مع وتاالت األمم
اإلنمائية المتعددة  المصارفالمتحدة/ 
 عن الترتيز المواضيع  والقطري األطراف

 من المقرر عقد ندوة ذغير رسمية. أخضر  2015 خريف دائرة إدارة البرنامج 

  عرض اإلطار االستراتيج  على المجلس
 التنفيذي

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

ديسمبر/تانون األول  
2015 

على اإلطار االستراتيج  وافق المجلس التنفيذي  أخضر 
ف  فبراير/شباط  2025-2016الجديد للصندوق للفترة 

دائرة ) 2016، وتم نشره ف  سبتمبر/أيلول 2016
دارة المعرفة  (االستراتيجية وا 

نظام تخصيص الموارد  
 على أساس األداء

  مجموعة العمل المعنية بنظام اجتماع
بشأن  تخصيص الموارد على أساس األداء

 2015ام برنامج ع

 .2015يوليو/تموز  16عقد االجتماع ف   أخضر  2015ف  بداية  دائرة إدارة البرنامج 

  يقدم  التقييم المستقل ف  الصندوقمتتب
نظام وثيقة نهج للتقييم المؤسس  بشأن 

إلى  تخصيص الموارد على أساس األداء

متتب التقييم المستقل ف  
 الصندوق

نظام تمت مناقشة وثيقة نهج التقييم المؤسس  بشأن  أخضر  2015مارس/آذار 
ف  لجنة التقييم  تخصيص الموارد على أساس األداء

قة ثيو ستتمال ومنذ ذلك الحين تم اف  مارس/آذار، 
الخاص بمتتب التقييم النهج ونشرها على القسم 

                                                      
     ، قبيل الدورة الرابعة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق.2014ديسمبر/كانون األول  17عن الصندوق والبلدان المتوسطة الدخل" صادرة في ورقة غير رسمية من " 33
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 المسؤوليات   معالم رئيسية مسلك العمل
اإلطار الزمن   

 واإلبالغ
 مالحظات  الوضع

وه  . على اإلنترنت من موقع الصندوقالمستقل  لجنة التقييم
 .تامل لعامة الجمهورمتاحة بال

  مجموعة العمل المعنية بنظام تقديم
لتقرير  تخصيص الموارد على أساس األداء
 مرحل  سنوي إلى المجلس التنفيذي

ديسمبر/تانون األول   دائرة إدارة البرنامج 
2015 

نظام يدرج بانتظام ف  التقرير المرحل  السنوي عن  أخضر 
المقدم إلى  تخصيص الموارد على أساس األداء

 نفيذي.المجلس الت

   التقييم المؤسس  لمتتب التقييم المستقل ف
نظام تخصيص الموارد على الصندوق بشأن 

 يعرض على المجلس التنفيذي أساس األداء

متتب التقييم المستقل ف  
 الصندوق

تم عرض التقرير النهائ  على لجنة التقييم ف   أخضر  2016أبريل/نيسان 
ي ف  ، وعلى المجلس التنفيذ2016مارس/آذار 
 مع رد إدارة الصندوق. 2016أبريل/نيسان 

   بناء على نتائج متتب التقييم المستقل ف
نظام تخصيص الموارد الصندوق، استعراض 

وتقديم التوصيات النهائية  على أساس األداء
 إلى المجلس التنفيذي

مجموعة / دائرة إدارة البرنامج 
العمل المعنية بنظام 

تخصيص الموارد على 
 داءأساس األ

ديسمبر/تانون األول  
2016 

ستعرض إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي ف   أخضر 
وثيقة نهج تعتس العمل  2016ديسمبر/تانون األول 

نظام تخصيص الموارد المنجز بشأن استعراض 
 . على أساس األداء

 إطار القتراض السيادي

 متتب  دائرة العمليات المالية/ قرار المجلس التنفيذي
شراتات وتعبئة ال

الموارد/متتب المستشار 
 العام/دائرة إدارة البرامج

مجموعة العمل المعنية 
 بتعبئة الموارد اإلضافية

ُعقدت ندوتان ذغير رسميتين للمجلس التنفيذي ف   أخضر  2015أبريل/نيسان 
. 2015ومارس/آذار  2014ديسمبر/تانون األول 

 وقامت لجنة مراجعة الحسابات بتوجيه وضع تلك
الوثيقة خالل ثمانية اجتماعات. ووافق المجلس 

 23ف   إطار االقتراض السياديالتنفيذي على 
 .2015أبريل/نيسان 

تم تقديم استعراض إلى لجنة مراجعة الحسابات 
دائرة . )2016والمجلس التنفيذي ف  سبتمبر/أيلول 

 (متتب الشراتات وتعبئة الموارد( )العمليات المالية

 ى المجلس التنفيذي بشأن تقديم تحديث إل
 تحديد والتفاوض بشأن االقتراض السيادي

متتب  دائرة العمليات المالية/
 الشراتات وتعبئة الموارد 
مجموعة العمل المعنية 

ديسمبر/تانون األول  
2015 

مليون  100على استخدام  وافق المجلس التنفيذي أخضر 
ف  إطار  مية األلمان مصرف التنيورو من تمويل 

دائرة العمليات فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق )
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 المسؤوليات   معالم رئيسية مسلك العمل
اإلطار الزمن   

 واإلبالغ
 مالحظات  الوضع

 (المالية بتعبئة الموارد اإلضافية

 23ف   الوتالة الفرنسية للتنميةعقدت مشاورات مع 
 .2015يناير/تانون الثان  

المناقشات مستمرة مع تندا، والصين، وفنلندا، 
 وألمانيا.

تشجع الدول األعضاء على إبداء رذغبتها ف  إقراض 
 (متتب الشراتات وتعبئة الموارد وق. )الصند

 فريق  دائرة العمليات المالية/ الموافقة على أي اقتراض سيادي جديد
المهام رفيع المستوى المعن  

 باالقتراض السيادي 
مجموعة العمل المعنية 
 بتعبئة الموارد اإلضافية

فترة التجديد العاشر 
 لموارد الصندوق

ع المستوى المعن  فريق المهام رفيتم إنشاء  أخضر
لضمان مواءمة استجابات إدارة  باالقتراض السيادي

الصندوق مع المقرضين المحتملين. وسوف يضطلع 
فريق المهام بمسؤولية إدارة محادثات االقتراض. 

 )شعبة خدمات الخزانة/ دائرة العمليات المالية)

معلومات محدثة في 
استراتيجية البلدان 
 المتوسطة الدخل

  رسمية للمجلس التنفيذي عن ندوة ذغير
 المخطط التفصيل 

 تقرر تعليق عقد هذه الندوة. أصفر  2015يونيو/حزيران  دائرة إدارة البرامج 

 ديسمبر/تانون األول   دائرة إدارة البرامج  تقديم معلومات محدثة إلى المجلس التنفيذي
2015 

البلدان المتوسطة ُعرضت وثيقة بشأن االنخراط مع  أخضر 
على المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان  خلالد

على  2016. وعرضت ف  سبتمبر/أيلول 2016
المجلس التنفيذي للعلم وثيقة تستعرض بشتل عام 

نظام إزاء األوضاع الهشة، و  شاملالنهج ال
البلدان ، و تخصيص الموارد على أساس األداء

، والالمرتزية. وسوف يتم تشاطر المتوسطة الدخل
وجهات والخطط المستقبلية ف  توحد التوثيقة 

التعاون بين بلدان )بما ف  ذلك المجاالت األربعة 
( مع الدول األعضاء ف  الجنوب والتعاون الثالث 

ت  تستنير بها المداوالت  2017مايو/أيار 
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 المسؤوليات   معالم رئيسية مسلك العمل
اإلطار الزمن   

 واإلبالغ
 مالحظات  الوضع

الموضوعية الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد 
الصندوق، تما سيتم تشاطرها مع المجلس التنفيذي 

 .2017/أيلول ف  سبتمبر
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 حتى تاريخه وضعهاالتجديد التاسع لموارد الصندوق و فترة التزامات بشأن تقرير  

يوفر التقرير وصفا و  .2015ديسمبر/تانون األول  31نتهت فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق ف  ا
محرز مقابل هذه رصد التقدم ال قد تمو إنجاز التزامات فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق.  لوضع

االلتزامات على أساس فصل  من قبل إدارة الصندوق من أجل تحديد المشاتل الت  تواجه التنفيذ 
 56ف  المائة( من أصل  95) 53أن  إلى تشير لتقاريرا ومن الجدير بالذتر أنوالتخفيف من آثارها. 

زيادة الفعالية التشغيلية بـ " ترتبط ويةف  المائة( تواجه مشاتل ثان 5) وثالثةالتزاما ه  ف  مسارها المقرر، 
 تجري معالجتها من قبل الدوائر المسؤولة. "، و للصندوق

 1الجدول 

 التجديد التاسع لموارد الصندوقفترة التزامات موجز إنجاز 

 مجموع المجالت
 النتائج المتوخاة

 في المسار المقرر

 )أخضر(

 مشاكل ثانوية

 )أصفر(

 مشاكل رئيسية

 )أحمر(

  - %(9) 3 %(91) 29 32 الفعالية التشغيلية للصندوق زيادة

  -  - %(100)10  10 لتفاءة المؤسسيتين للصندوقوا زيادة الفعالية

  -  - %(100)7  7 تعزيز اإلدارة والقدرات المالية للصندوق

  -  - %(100)7  7 ف  الصندوقواألثر تعزيز نظام إدارة النتائج 

  - %(5) 3 %(95) 53 56 اإلجمالي(المجموع )نسبة مئوية من  
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 2الجدول 

 التجديد التاسع لموارد الصندوقفترة وضع تنفيذ التزامات 

 رئيسية: التنفيذ يواجه مشاكل أحمر  /  ةثانويمع بعض المشاكل ال مقررال في المسارأصفر: التنفيذ    /مقرر ال مسارال فيأخضر: التنفيذ    وصف مؤشر الوضع:  من قبل الشعب ذات الصلة.الذات   صنيفالت

 

الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

 زيادة الفعالية التشغيلية للصندوق  -1

تعزيز القيادة   .1 فعالية المعونة 
 والملتية القطريتين

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

شراتة المتصلة بلتزامات اال  -
بوسان من أجل التعاون الفعال 

 على التنمية

دارة البرامج القطرية مشارتين من تضم فرق إعداد برامج الفرص ا أخضر  الستراتيجية القطرية وا 
تد تل من اإلجراءات التشغيلية ؤ وت (.يينوذغير حتوم يينالبالد المعنية نفسها )حتوم

، والمبادئ 2015بشأن االستراتيجيات القطرية، الت  نشرت ف  ديسمبر/تانون األول 
المسؤولية والملتية المشترتة  التوجيهية الجديدة لإلشراف الت  يتم وضعها حاليا على

ك الحتومات ر وتشاللبرامج والنواتج اإلنمائية الناشئة عن البرامج الممولة من الصندوق. 
بصورة متزايدة ف  بعثات اإلشراف على المشروعات وتضطلع بالمسؤولية عن تقارير 

سبب الهشة وذلك أساسا ب بلدان ذات األوضاعإنجاز المشروعات. وتبرز القضايا ف  ال
 ضعف القدرات المؤسسية.

فيما يتعلق بااللتزام اإلجمال  بجدول أعمال الفعالية اإلنمائية، تان أداء الصندوق جيدا 
أو  4على مدى فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق. وتم تقييم أداء الصندوق بدرجة 

ق على مدى للصندو  70ف  المائة من البرامج القطرية الـ  92أعلى من قبل العمالء ف  
مسح المعلومات االرتجاعية للعمالء الذي يجريه من خالل  2015-2013الفترة 

 (دائرة إدارة البرامج. )الصندوق

تعزيز االعتماد    .2 
على النظم وهياتل 
التنفيذ القطرية 
وزيادته حيثما 

 أمتن.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

امج، مديرو دائرة إدارة البر  
وشعبة المراقب والخدمات 

 جار   -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

لى حد تبير من قبل تدار مشروعات الصندوق جمي أخضر  عها من قبل المؤسسات القطرية، وا 
وفيما يتعلق بالتصميم، يجري استعراض لمعرفة ما إذا تان يمتن استخدام الحتومة. 

دائرة العمليات النظم القطرية بصورة أتبر، األمر الذي يعتمد تليا على عوامل فردية. )
 (الخزانةشعبة خدمات  /شعبة المراقب والخدمات المالية -المالية
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

 الصندوق المالية

شراتة المتصلة بلتزامات اال  -
بوسان من أجل التعاون الفعال 

 على التنمية

رفع مستوى   .3 
التعاون التقن  
المنفذ من قبل 
الصندوق من 

مج اخالل البر 
 المنسقة.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار   -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
فترة التجديد التاسع لموارد المدة ل

 الصندوق

شراتة المتصلة بلتزامات اال  -
بوسان من أجل التعاون الفعال 

 على التنمية

ف   65حوال  و يتم تنسيق البرامج والمشروعات من خالل اتفاقيات التمويل المشترك.  أخضر 
 المائة من المشروعات الممولة من الصندوق تتلقى تمويال مشترتا من جهات مانحة
أخرى، وجميع المشروعات تحصل على مساهمات حتومية. وقد ذغدت هذه المشروعات، 

 وبصورة متزايدة، جزءا من البرامج الزراعية الحتومية األوسع.

تعزيز تجهيز   .4 توسيع النطاق 
البرامج القطرية، 
وعمليات الرصد 
واإلدارة من أجل 
ضمان االهتمام 
المنهج  بتوسيع 
النطاق، وبناء 

سع، شراتات أو 
جراء تحليل أدق  وا 

للسياسات، 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
شعبة التخطيط االستراتيج  و 

 وتقدير األثر

 جار   -

عالية سنويا عن طريق تقرير الف   -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

 

يل المنهج  فعمبادرة تعميم االبتتار لدعم الت بموجبتم إطالق برنامج ممول بمنحة  أخضر 
ج لتوسيع النطاق ف  البرامج القطرية للصندوق بأتملها. ويدعم هذا البرنامج مدراء البرام

القطرية وفرق إدارة البرامج القطرية ف  تعبئة الخبرات التقنية والسياساتية لتطوير أطر 
على المستوى القطري لتوسيع النطاق )بما ف  ذلك ترتيز مواضيع  محدد على 

البلدان الت  تعان  من و  ،واألسواق ،واالستهداف ،مجاالت مثل التمايز بين الجنسين
 الدخل والبلدان متوسطة الدخل(. والبلدان منخفضة ،أوضاع هشة

توسيع  توضح تيف يمتن دعمتم نشر تسع مذترات مواضيعية تتعلق بتوسيع النطاق 
مذترات قطرية توضح  10. وبالمثل، تم إعداد ف  مختلف المجاالت المواضيعية النطاق

 تيف يحدث توسيع النطاق ف  السياقات القطرية المختلفة.

ف  و بشتل منهج  ف  برامج الفرص االستراتيجية القطرية، يتم النظر ف  توسيع النطاق 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

والمشارتة بدور 
أنشط ف  حوار 
السياسات الوطنية 
بشأن الزراعة 

 والتنمية الريفية.

إنجاز  عندوضمان الجودة(، و  ،المؤسسية )تعزيز الجودة ستعراضعمليات اال
ف  إطار قياس النتائج تم إدراج توسيع النطاق ، مؤسس مستوى الالعلى و . اتالمشروع

. تما جازنوعند اإلج اإلدرا ندمن خالل مؤشرات علفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 
 لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقتم إدراج هذه المؤشرات ف  إطار قياس النتائج 

 ر الرصد المستمر لتوسيع النطاق.سوف تيوس

االنخراط السياسات  هو عنصر رئيس  ف  توسيع النطاق. ويتم بناء القدرات ف  شعبة 
مناخ لتعزيز الترتيز السياسات  لبرامج الفرص شعبة البيئة والو السياسات والمشورة التقنية 

االستراتيجية القطرية وتصاميم المشروعات، وأيضا لمساعدة مدراء البرامج القطرية على 
األعضاء. وقد أعدت شعبة الدول االنخراط ف  عمليات السياسات الوطنية مع حتومات 
 السياسات والمشورة التقنية ورقة نهج لدعم العملية. 

متعدد القطاعات ين أصبح الصندوق عضوا نشطا ف  مجتمع ممارس، 2015ف  عام 
والخبراء  ،ومراتز البحوث ،والمؤسسات ،تتون من مجموعة واسعة من الجهات المانحةي

وجهات النظر حول االبتتار وتوسيع نطاق  ونتبادليتوسيع النطاق الذين ف  المستقلين 
، بتوسيع نطاق التنمية الزراعية والريفية المعنيةمجموعة العمل تخدم و .  األثر اإلنمائ

والتعلم  تقاسموال ،حاليا، تمنصة عالمية إلقامة الشبتات المهنية الت  يقودها الصندوق
منصة من قبل ال"توسيع النطاق من أجل تحقيق األثر". تما سيتم استخدام  ـبالمتصل 

ات الناجحة لتوسيع الصندوق واألعضاء اآلخرين ف  المجتمع لنشر األدلة على الممارس
 المعنيةمجموعة العمل  من أجلالصندوق أداة على شبتة اإلنترنت  طورالنطاق. تما 

الوثائق وتبادل المعلومات وأفضل  قاسملت بتوسيع نطاق التنمية الزراعية والريفية
ف  التنمية الزراعية والريفية  توسيع النطاقالممارسات ف  مجال 

(www.agriscale4dev.com.)  

تعزيز عمليات  .5 
إدارة المعرفة لدعم 
قدرة الصندوق 
على اقتناص 
وتسخير أفضل 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة االستراتيجية  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -

منصة إلدارة  مجموعة ضمان الجودةخالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، أنشأت  أخضر 
رصد تعليقات المستعرضين الت  ت ة(ضمان الجود سجالتنظام حفظ المعرفة )

وتصنيفاتهم فيما يتعلق بعدد من الجوانب المتصلة بجودة المشروعات عند اإلدراج، بما 
دارة المعرفةف  ذلك توسيع النطاق. )  (دائرة االستراتيجية وا 

تم تعزيز عمليات إدارة المعرفة ضمن الصندوق )بما ف  ذلك من خالل برنامج مبادرة 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

للمعرفة المستندة 
إلى الدالئل 
ألذغراض توسيع 

  النطاق.

دارة المعرفة، وشعبة  وا 
االتصاالت، ودائرة إدارة 

 لبرامجا

المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 
 الصندوق

ر أعاله( مع تدفق مستمر ألحداث التعلم وتقاسم المعرفة، ومع تعميم االبتتار المذتو 
ضمان الجودة. وسيتم دعم ذلك عن طريق تترار أتثر ترتيزا على /عمليت  تعزيز الجودة

متصل لإلجراءات التشغيلية الرئيسية فيما الستعراض االإطار وخطة إدارة المعرفة، و 
نظم رصد وتقييم المشروعات، والعمل يتعلق بتفاية المخصصات إلدارة المعرفة، وتعزيز 

. ونقلت المسؤولية عن 2015دراسة من دراسات تقييم األثر بحلول عام  30إلجراء 
تعزيز إدماج منظورات توسيع النطاق ف  عمليات الصندوق إلى الفريق الذي يدير 

 وباإلشارة إلى سياسة المنح. (شعبة السياسات والمشورة التقنية) عملية تحسين الجودة
وثائق التصميم والت  تستخدم تمعيار  نماذجالجديدة، تم إدراج أقسام إدارة المعرفة ف  

االنتباه على إدارة المعرفة طوال دورة  وحدة ضمان الجودة والمنحلالستعراض. وترتز 
المذترة المفاهيمية. وتقوم شعبة البيئة  –تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وتجريب أدوات مبتترة للرصد والتقييم لدعم المتاتب القطرية  والمناخ بدعم وضع
أداة متعددة للصندوق ومدراء البرامج القطرية ف  وضع نظم متينة للرصد والتقييم )

 ( )إدارة البرامج(شبه تجريبية، وتصاميم األبعاد لتقدير الفقر

زيادة االنخراط ف   .6 القطاع الخاص  
حوار السياسات 
ة من أجل تهيئة بيئ

عمل ريفية مواتية 
تمتن أصحاب 
الحيازات الصغيرة 
والفقراء الريفيين 
من الوصول بشتل 
أفضل إلى 
األسواق وسالسل 

 القيمة.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

إجراء استعراض منتصف عند    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

من برامج الفرص االستراتيجية القطرية الموافق  17من بين  9، شملت 2012منذ عام  أخضر 
عليها صراحة حوارا بشأن السياسات من أجل تحسين بيئة األعمال الريفية تجزء من 

أصحاب المصلحة معنية بالحوار بشأن أهدافها المحددة و/أو شملت منصات متعددة 
، اشتملت نحو نصف المشروعات 2013السياسات تضم القطاع الخاص. ومنذ عام 

مشروعا على حوار  24المصممة مع القطاع الخاص تشريك أو متلق  والبالغ عددها 
 (دائرة إدارة البرامج)بشأن السياسات من أجل تهيئة بيئة أفضل لألعمال الريفية. 

 2013ف  المائة من القروض والمنح الت  وافق عليها الصندوق منذ عام  50أتثر من  أخضر  جار  -دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةاالجهات  إشراك  .7 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

الفاعلة ف  القطاع 
الخاص بصورة 
أتثر انتظاما ف  
البرمجة القطرية 
والبرمجة على 

مستوى 
المشروعات لزيادة 

استثماراتها 
المستدامة لصالح 
الفقراء ف  المناطق 

  الريفية. 

 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

نويا عن طريق تقرير الفعالية س   -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

متلق. ( تانت لتمويل مشروعات تشمل القطاع الخاص تشريك أو 45)من مجموع 
انخراط الجهات الفاعلة الخاصة لسلسلة القيمة مع  يرسيوعادة ما ينطوي ذلك على ت

الزراعية  عمالاألشرتات الفئات الت  يستهدفها الصندوق، لالستفادة من خبرات وموارد 
 . الخاصة والقطاع المال  الخاص المحل

زيادة أنشطة   .8 
تتنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت ف  
  البرامج الت
 يدعمها الصندوق.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 دائرة إدارة البرامجف   المدراء  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

شروع الميل األول ف  جمهورية تنزانيا تحقق ذلك ف  عدد قليل من المشروعات )م أخضر 
دعما برنامج منحة إقليمية يتم تصميم واستخدام الهواتف المحمولة ف  تينيا(. و ، المتحدة

 موالمليون دوالر أمريت  من األ 1.6لتتنولوجيا االتصاالت والمعلومات باستخدام 
، ديدة مع شرتة إنتلشراتة الصندوق الج قد بدأتجمهورية توريا. و  اوفرتهالت   ةالتتميلي

ف  تنشط اآلن  ،أدوات برمجيات اإلرشاد الزراع  الخاصة بالشرتةالت  استخدمت 
تتوسع ف  أفريقيا جنوب الصحراء. )دائرة أخذت مشروعات تنفذ ف  تمبوديا ونيبال و 

 إدارة البرامج(

المساواة بين  
الجنسين وتمتين 

 المرأة

تعزيز تحليل  .9
قضايا المساواة 
 بين الجنسين
وتمتين المرأة ف  
عمليات الصندوق 
من أجل تحقيق 
أداء أقوى واتثر 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 دائرة إدارة البرامج المدراء ف   

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 لصندوقاإلنمائية ل

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

وثيقة برنامج العمل والميزانية  -

وتقييمات متتب التقييم  ،واستعراضات الحافظة ،تشير األدلة الواردة ف  تقارير اإلشراف أخضر 
التمايز بين  ثره علىأل بالنسبةالمستقل ف  الصندوق إلى أن الصندوق يبل  بالء حسنا 

الجنسين. وقد تم تسليط الضوء على نقاط الضعف ف  اإلبالغ عن تخصيص ميزانية 
الصندوق حسب األنشطة المتعلقة بنوع الجنس. وقد تم اآلن تصحيح ذلك، ويقدم 

الجنس ف  وثيقة برنامج العمل والميزانية نوع الصندوق سنويا معلومات مصنفة حسب 
 السنوية.
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

توازنا ف  هذا 
الصدد، وتعزيز 
فرص اقتصادية 
أوسع أمام نساء 

 الريف.

 السنوية

تعزيز المؤشرات  .10 
لرامية إلى قياس ا

النتائج واألثر فيما 
يتعلق بالمساواة 
بين الجنسين 

  وتمتين المرأة.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو شعبة السياسات 
دائرة و  والمشورة التقنية،

دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 قاإلنمائية للصندو 

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

بشأن دائرة إدارة البرامج  قودهي تذبنشاط ف  العمل ال ةيانالجنسالقضايا يشارك فريق    أخضر 
أهداف اإلطار بالمنقحة من المؤشرات المجموعة األثر وربط و تحديث نظام إدارة النتائج 

لضمان أن األبعاد الجنسانية سوف يتم  2025-2016 للفترة االستراتيج  للصندوق
فظة. تما تم تطوير نسخة منقحة من مؤشر تمتين المرأة ف  احال ف  تامل رصدها
دائرة . )تقييم األثر سويةرفع  الرام  إلىوسوف تصب ف  العمل  داخل المنظمةالزراعة 

 (إدارة البرنامج

طار وتقييمات متت ،يمتلك نظام إدارة النتائج واألثر ب التقييم المستقل ف  الصندوق، وا 
نقاط  ها ف واإلبالغ عن هاقياسيتم قياس النتائج مؤشرات خاصة بالتمايز بين الجنسين 

دراج من خالل استعراضات ضمان أي عند اإل -مختلفة خالل دورة المشروعات 
ق وف  تل سنة من سنوات التنفيذ، وعند اإلنجاز. وبصفة عامة، يبل  الصندو  الجودة،

وعلى الرذغم من عدم تعزيز المؤشرات المتعلقة  بالء حسنا فيما يتعلق بهذه المؤشرات.  
بالتمايز بين الجنسين حتى اآلن، مثال عن طريق قياس األثر من خالل تقييمات متينة 

مجال يخلص إلى أن األثر ف   2015لألثر، فإن تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
لقياس  أساس ين تان إيجابيا جدا. والعمل جار على تطوير نموذج التمايز بين الجنس

تمتين المرأة. وسيتضمن هذا النموذج جملة من األسئلة الرئيسية الت  ستدرج ف  النسخة 
نظام إدارة النتائج واألثر. وسيتم الخاص ب الثانية من المبادئ التوجيهية لمسح األثر
الحقة األربعة والعشرين. وسوف تبلغ بعض تجربة هذه األسئلة ف  تقييمات األثر ال

تقييمات األثر الخاصة بفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق عن التمتين الجنسان ، 
دارة  استنادا إلى المنهجية الت  طورتها مجموعة تقدير األثر ف  دائرة االستراتيجية وا 

 (ضمان الجودة مجموعة)المعرفة بالتعاون مع شعبة السياسات والمشورة التقنية. 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

تعزيز قدرة  .11 
الصندوق على 
توثيق ونشر 

الخبرات الميدانية 
الخاصة بالمساواة 

بين الجنسين 
وتمتين المرأة، 
وتعزيز جهوده 
ف  استقطاب 

ف  هذا  تأييدال
 المجال.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
 وشعبة االتصاالت

 ارج  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

جهود جارية لتعزيز قدرة الصندوق على توثيق ونشر الخبرة الميدانية، مع بعض ال أخضر 
ليمية توثق الخبرات إقواجيز متتب الشؤون الجنسانية م صدراألمثلة المشجعة. وقد أ

الخاصة سلسلة اإلفطار و ة، يوالدروس المستفادة، بما ف  ذلك من خالل منتجات معرف
على ستقطاب التأييد من حيث او . اإللتترونية ندواتالوالمواقع و  انيةالجنسالقضايا ب

منتظم ف   ف  فريق خبراء /عضوحدثمتو الصندوق مشارك نشط فإن المستوى الدول ، 
لجنة المساعدة الخاصة ب لجنة وضع المرأة، على سبيل المثال ف  ليةالمحافل الدو 

مجموعة العمل ، و اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف  الميدان االقتصادي
لمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف )دائرة إدارة التابعة ل المعنية بالقضايا الجنسانية

 البرامج(

تغير المناخ واإلدارة   
المستدامة للموارد 

 البيئية

تعزيز تحليل   .12
القضايا البيئية 
وقضايا تغير 
المناخ ف  
عمليات 

الصندوق دعما 
للنهج االبتتارية 
للصمود ف  وجه 

تغير المناخ 
واالستخدام 

المستدام للموارد 
 الطبيعية.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 دائرة إدارة البرامج مديرو  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

 

منذ نشر سياسة الصندوق بشأن البيئة واستراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ، طور  أخضر 
ير المناخ )برنامج التأقلم لصالح الصندوق، وهو ينفذ اآلن، مبادرة رئيسية للتتيف مع تغ

دارة المخاطر المتعلقة  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة( والت  تحفز وتدعم تحليل وا 
بالمناخ ف  عمليات الصندوق. وبالتوازي مع ذلك، يستمر الصندوق ف  تعبئة التمويل 

ندوق المشترك من مرفق البيئة العالمية، والصندوق الخاص بأقل البلدان نموا، والص
وقد الخاص لتغير المناخ لمعالجة قضايا البيئة وتغير المناخ ف  مشروعات الصندوق. 

ويتم استعراض جميع االستثمارات  .الصندوق األخضر للمناختم تقديم طلب اعتماد إلى 
االجتماع  ومخاطر المناخ و على خلفية األثر البيئ  ف  مرحلة ضمان الجودة الجديدة 

قدير االجتماع  والبيئ  والمناخ  الجديدة. وتم رفع سوية إطار باستخدام إجراءات الت
قياس النتائج ف  الصندوق لت  يسجل النتائج المتعلقة بالتتيف مع تغير المناخ 

ضم يلف  الصندوق واالستدامة البيئية. تما تم رفع سوية نظام إدارة النتائج واألثر 
نقاط لتعميم  10تم وضع خطة من  مؤشرات جديدة تتعلق بالتتيف مع تغير المناخ. وقد

 /شعبة البيئة والمناخ)قضايا المناخ من أجل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 
 ( )دائرة إدارة البرامج(مجموعة ضمان الجودة
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

مساعدة المنتجين  .13 
من أصحاب 
الحيازات الصغيرة 
على االستفادة 
من التمويل 
المخصص لتغير 
المناخ وذغيره من 

تتيف حوافز ال
مع تغير المناخ 
والتخفيف من 
آثاره، بما ف  
ذلك من خالل 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
 الحيازات الصغيرة
الذي يديره 

 .الصندوق

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 ة للصندوقاإلنمائي

عند إجراء استعراض منتصف    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

أنشأ الصندوق بنجاح برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تأضخم  أخضر 
وحتى برنامج تتيف عالم  من أجل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 

استثمارا ف  إطار برنامج  36مجلس التنفيذي ، اعتمد ال2015ديسمبر/تانون األول 
 17مليون دوالر أمريت ، ه  ف  مراحل مختلفة من التنفيذ  وبدأ ف   285التأقلم، بقيمة 

يصال النتائج على أرض الواقع   مشروعا مدعوما من برنامج التأقلم صرف األموال وا 
. وقد 2017-2016ة من استثمارات البرنامج األخرى ف  ذخيرة البرامج للفتر  8وهناك 

تلف الصندوق بإجراء استعراض مرحل  خارج  لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
وفعالية نموذج البرنامج ووضع خيارات من  ،الحيازات الصغيرة لتقدير مواءمة، وتفاءة
 أجل مستقبل البرنامج. )دائرة إدارة البرامج(

ضمان استخدام  .14 
المساهمات 
التتميلية 

عم دل المخصصة
تنفيذ برنامج 
التأقلم لصالح 
زراعة أصحاب 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
وشعبة المراقب والخدمات 

 المالية

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

نتصف عند إجراء استعراض م   -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

أبرم الصندوق اتفاقية بشأن تأسيس حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  أخضر 
 الحيازات الصغيرة، ووضع إطارا لرصد البرنامج يحتم استخدام أموال البرنامج. 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

 الحيازات الصغيرة
 .لهذا الغرض

عزيز قدرة ت .15 
الصندوق على 
إدارة المعرفة 
د واستقطاب التأيي

رساء الشراتات  وا 
الخاصة بتغير 
المناخ والبيئة 
دارة الموارد  وا 

 الطبيعية.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
 وشعبة االتصاالت

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
ة التجديد التاسع لموارد المدة لفتر 
 الصندوق

 أخضر 

)دائرة إدارة 
 البرامج(

من الموظفين والخبراء  200بتدريب أتثر من شعبة البيئة والمناخ قام الصندوق/
االستشاريين ف  الصندوق على القضايا المتعلقة بالتتيف مع تغير المناخ وتعميم قضايا 

  برمجة التمويل الخاص بالمناخ من من مدراء البرامج القطرية ف 36وانخرط المناخ. 
خالل نهج عمل  "للتعلم بالممارسة"، والذي مّتنهم من التعرف على قضايا المناخ 
ومعالجتها أيضا ف  البرامج الت  ال تستفيد مباشرة من التمويل المخصص للمناخ. 

إجراءات التقدير االجتماع  من موظف  الصندوق ف  جلسة توعية بشأن  130وشارك 
من موظف   68ومن موظف  الصندوق  83. تما تم تدريب بيئ  والمناخ وال

لتقدير االجتماع  والبيئ  ل المنقحة جراءاتالمشروعات الغير تابعين للصندوق على اإل
القضايا ومن المطلوب التدريب المستمر لضمان أن قضايا المناخ و . والمناخ 

تصميم استثمارات الصندوق وليس  ة ينظر إليها تجزء ال يتجزأ منيالبيئاالجتماعية و 
 "تإضافة". 

فرصا لتبادل الدروس والدراية بين  البيئة والمناخوباإلضافة إلى ذلك، توفر شعبة 
المشروعات  وتدعم تصميم استراتيجيات إدارة المعرفة ف  المشروعات  وتوفر دعما 

ة من أجل بناء ياالستهاللقائما على البعثات الستهالل المشروعات وتقود حلقات العمل 
 قدرات وحدات إدارة المشروعات والحتومات بشأن القضايا المواضيعية.

" والمبادئ التوجيهية لتحسين تصاميم طريقة العمل" اتمذتر تم وضع مجموعة من 
شعبة السياسات والمشورة االستثمارات المتعلقة بقضايا المناخ والبيئة ف  شراتة مع 

 )دائرة إدارة البرامج(. التقنية

تعزيز تقديرات  .16 تفاءة المشروعات 
العوائد 

االقتصادية على 
االستثمار خالل 

تصميم 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -

قامت شعبة السياسات والمشورة التقنية خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق،  أصفر 
ن على التحليل االقتصادي والمال ، وتقديم مساندة بجهود تبيرة من أجل تدريب الموظفي

تقنية للُشعب اإلقليمية. وقد تم تعيين موظف مالك وموظف مؤقت ف  شعبة السياسات 
دارة التدريب.  والمشورة التقنية لتقديم المساعدة لفرق المشروعات ف  هذا الصدد وا 

رحلة التصميم، وتخضع جميع المشروعات االستثمارية اآلن لتحليل اقتصادي ف  م
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

المشروعات، مع 
االعتراف أيضا 
بالحاجة إلى 
ضمان تلبية 

األهداف 
االجتماعية 

 والبيئية.

اتيج  وشعبة التخطيط االستر 
 وتقدير األثر

المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 
 الصندوق

أيضا تقييم  ممتن حدأقصى إلى  يتمو والذي يتم استعراضه ف  مرحلة ضمان الجودة. 
وال يزال فهم الخبراء للتحليل  ات.عو اآلثار االجتماعية والبيئية تشرط ف  إعداد المشر 

مجموعة ضمان )االقتصادي والمال  بشتل عام ف  دائرة إدارة البرامج يمثل مشتلة. 
 (الجودة

والتحليل االقتصادي والمال   اإلطار المنطق وضع بشأن صدار مذترة تشغيلية تم إ
على تعزيز األطر المنطقية، ذلك سيساعد و : 2015 /تموزتصميم ف  يوليوالخالل 

ميم وافتراضات اواستخدام األطر المنطقية تأداة متسقة لقياس النتائج، ودمج تص
 )دائرة إدارة البرامج( .رمةاصال االقتصادية والماليةت تحليالالمع المشروعات 

تنفيذ جدول   .17 
أعمال توسيع 

  النطاق.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
وشعبة التخطيط االستراتيج  

 وتقدير األثر

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

اض منتصف عند إجراء استعر    -
المدة لفترة التجديد التاسع لموارد 

 الصندوق

يتم تصنيف جميع المشروعات بالنسبة لجودة توسيع النطاق عند اإلدراج من خالل  أخضر 
 عملية ضمان الجودة وعند اإلنجاز.

ومن أجل تفعيل توسيع النطاق بشتل أتثر منهجية ف  العمليات، تم نشر إطار تشغيل  
 .2015ف  ديسمبر/تانون األول  لنتائج توسيع النطاق

، المعتمدة ف  الصندوقالجديدة سياسة تمويل المنح تقيس مؤشرات إطار النتائج واألداء ل
، عدد المنح الت  نجم عنها تدخالت إنمائية موسعة النطاق، بما 2015ف  أبريل/نيسان 

 )دائرة إدارة البرامج(ف  ذلك من خالل المشروعات االستثمارية للصندوق. 

 

 اتر يالحد من تأخ .18 
 دورة المشروعات.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
وشعبة المراقب والخدمات 

 المالية

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

عند إجراء استعراض منتصف    -
رد المدة لفترة التجديد التاسع لموا

 الصندوق

التأخير من الموافقة على المشروع ، تان طول 2015ف  الفصل الرابع من عام  أصفر 

 36شهرا ) 14أعلى من هدف إطار قياس النتائج وهو  إلى عملية الصرف األولى
شهرا متجددا(. ويعمل الموظفون على الحد من التأخيرات، ذغير أن تلك ذغالبا ما تعتمد 

لمعالجة  2016محددة. وسيتم إتاحة موارد إضافية ف  عام على السياقات القطرية ال
 )دائرة إدارة البرامج(قضايا التنفيذ بالنسبة للمشروعات المعرضة للمخاطر. 

الالمرتزية على  
 المستوى القطري

فتح المزيد من  .19
المتاتب القطرية 

: دائرة إدارة لمسؤولية الكليةا
دائرة خدمات ، و البرنامج

 جار -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -

والتقييم  ،الحضور القطري باالستنارة بالتحديث األخير المقدم إلى المجلس التنفيذي بشأن أخضر 
، يجري وضع خطة لالمرتزية لمتتب التقييم المستقل ف  الصندوق جاريلمؤسس  الا
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

بما للصندوق 
يتماشى مع 

سياسة 
واستراتيجية 

الحضور القطري 
للصندوق، 
تفويض وضمان ال

المالئم للسلطات 
على المستوى 
القطري والتفاءة 
التتاليفية ف  
إنشاء وتشغيل 
  المتاتب القطرية.

 المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مجموعة تنسيق الالمرتزية  
سها أالت  ير  المؤسسية

بصورة مشترتة نائب الرئيس 
 ارة البرنامجدائرة إدلالمساعد 

دائرة لنائب الرئيس المساعد و 
 خدمات المنظمة

 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

لعرضها على المجلس  لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق وما بعدها مؤسسيةال
 )دائرة إدارة البرامج( .2016/تانون األول التنفيذي ف  ديسمبر

تعزيز إدارة  .20 
المتاتب القطرية 
وتنسيقها، بما ف  

تخدام ذلك اس
ع يالحوافز لتشج

انتداب الموظفين 
المعينين دوليا 
إليها وتفويضها 
صالحيات تافية 
التخاذ القرارات 
الت  تمتنها من 
العمل بفعالية 

: دائرة إدارة لمسؤولية الكليةا
دائرة خدمات و  البرنامج
 المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مجموعة تنسيق الالمرتزية 
سها أالت  ير  المؤسسية
مشترتة نائب الرئيس  بصورة

 دائرة إدارة البرنامجلالمساعد 
دائرة لنائب الرئيس المساعد و 

  خدمات المنظمة

 جار -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

امج القطرية المنتدبين إلى المتاتب عدد مدراء البر  قد وصلو  تم تحسين حوافز الندب.  أخضر 
 . 21إلى  2015القطرية للصندوق بنهاية 

ضع الصندوق مجموعة من المبادئ التوجيهية واإلجراءات اإلدارية لزيادة دعم بيئة و 
عمل المرتزية. وتشمل تلك مبادئ توجيهية للتوريد المؤسس  الت  تفوض السلطة اآلن 

نخفض القيمة وتوفر لهم إمتانية تفويض هذه السلطة إلى مدراء الشعب للقيام بالتوريد م
حجز التذاتر المحلية مع دمج ويتضمن عقد السفر العالم  الجديد إمتانية للميدان. 

كما تم مؤخرا تنقيح  .يةموارد المؤسسالالصندوق ونظام تخطيط ف  سياسة السفر 

لقطرية سياسات وإجراءات الممتلكات، والتي تشتمل على قسم مخصص للمكاتب ا

للصندوق. وبالمثل، يتضمن دليل إدارة السجالت اآلن أدوار ومسؤوليات إدارة سجالت 

 المكاتب القطرية للصندوق.

استجابة لتوسيع الحضور في الميدان واالحتياجات المتزايدة للمكاتب القطرية 

التابعة له والتي أنشئت في  وحدة الدعم الميدانيللصندوق، زاد الصندوق من تعزيز 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

خدمة  وحدة الدعم الميداني. وفي شراكة وثيقة مع دائرة إدارة البرامج، توفر 2013ام ع وتفاءة.

، واإلشراف مخصصة للمكاتب القطرية للصندوق تشمل إدارة عمليات األمن الميدانية

واتفاقات الخدمات، وتنسيق الخدمات االستشارية. وقد  البلد المضيف اتاتفاقعلى 

لموظف إداري إقليمي إلى إقليم  تجريبيال نتداباالمن  وحدة الدعم الميدانيانتهت 

أفريقيا الشرقية والجنوبية بهدف تبسيط العمليات اإلدارية في اإلقليم. وقد وافقت اإلدارة 

العليا للصندوق على استمرار وظيفة الموظف اإلداري اإلقليمي في المكتب اإلقليمي 

 (ئرة خدمات المنظمةداللصندوق في نيروبي وعملية تعيين الموظف جارية. )

البلدان الت  تعان   
 من أوضاع هشة

تبن  نهج مرن  .21
لتصميم البرامج 
ودعم تنفيذها ف  
البلدان الت  
تعان  من 

مع  أوضاع هشة
ترتيز أقوى على 
بناء قدرات 

المؤسسات 
المجتمعية 

والحتومية، بما 
ف  ذلك من 
خالل ترتيبات 
الحضور القطري 

المالئمة، 
والتعاون الوثيق 

ع الجهات م
الشريتة الثنائية 

والمتعددة 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

 بعضمنظمة األذغذية والزراعة لألمم المتحدة لدرة رائدة من خالل منحة مقدمة مباوفرت  أخضر 
لمشروعات من أجل بناء قدرات وحدات المشروعات، والمؤسسات والمجتمعات  الدعم

 الهشة.  وضاعالمحلية، وتحسين السياسات الحتومية ف  األ

  البلدان الت  اط فر اتيجية لالنخر نهج الصندوق لوضع استسيتم عرض وثيقة محدثة، "
إلى المجلس التنفيذي. ويقترح النهج،  2016"، ف  أبريل/نيسان تعان  من أوضاع هشة

الذي صادق عليه المجلس التنفيذي، مرونة وتمايز أتبر ف  نهج الصندوق تجاه 
األوضاع الهشة )ويغط  قضايا الحضور القطري والشراتات تمبدأ رئيس  لالنخراط ف  

. 2016م عرض االستراتيجية النهائية ف  ديسمبر/تانون األول األوضاع الهشة(. وسيت
 )دائرة إدارة البرامج(
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

 األطراف.

تعزيز جودة  .22 
تصميم البرامج 

ف   هاودعم تنفيذ
البلدان الت  
تعان  من 

من  أوضاع هشة
خالل إجراء 
تحليل أتثر عمقا 

ألسباب 
 الهشاشة.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 راء ف  دائرة إدارة البرامجالمد  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 أخضر 

)دائرة إدارة 
 البرامج(

دروسا جيدة من التقييم المؤسس  ذي الصلة الذي أجراه  دائرة إدارة البرامجاستخلصت 
م المستقل ف  الصندوق وعرض على المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان متتب التقيي

اط ف  ر النخااتيجية ر ست. وقد صب هذا ف  تحديث نهج الصندوق بالنسبة ال2015
المعروض على المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان  البلدان الت  تعان  من أوضاع هشة

 ائرة إدارة البرامج()د ، والذي سيتم دمجه ف  االستراتيجية النهائية.2016

ضمان بساطة  .23 
أهداف وأنشطة 
المشروعات ف  
البلدان الت  
تعان  من 

 .أوضاع هشة

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

ة استعراض منتصف المدة لفتر    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 أخضر 

)دائرة إدارة 
 البرامج(

ف  عمليات تعزيز الجودة  األهداف البسيطةعلى تعميم مبدأ دائرة إدارة البرامج تعمل 
وضمان الجودة )ال سيما للمشروعات ف  األوضاع الهشة(.  واإلجراءات التشغيلية 

)دائرة إدارة  ف وأنشطة المشروعات.بشأن األطر المنطقية تؤتد أيضا على بساطة أهدا
 البرامج(

 

تعزيز تطبيق  .24 
إدارة المخاطر 
ف  سياق البرامج 

البلدان الت  ف  
تعان  من 
، أوضاع هشة

بما ف  ذلك 

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

 المدراء ف  دائرة إدارة البرامج  

 جار  -

تقرير الفعالية سنويا عن طريق    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

دارة و اآلن بتقييم أتثر تعقيدا إلدارة المخاطر ف  األوضاع الهشة.  الصندوق قومي أخضر  ا 
وبالنسبة ألمن والقدرة على الصمود ف  وجهها مبدأ رئيس  ف  وثيقة النهج. المخاطر 

لعمل، فإن الصندوق يلتزم بالتوجيهات الت  توفرها منظومة األمم المتحدة. )دائرة قوة ا
 إدارة البرامج(
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

سالمة قوة 
 العمل.

النظم الوطنية  
 للرصد والتقييم

تعزيز نظم  .25
الرصد والتقييم 
الوطنية عن 
طريق تحسين 
قدرة موظف  إدارة 

المشروعات 
وشرتاء التنفيذ، 
د نوخاصة ع

االستهالل 
  والتنفيذ األول

ت من للمشروعا
خالل إشراك 
منتظم لخبراء 
الرصد والتقييم 
خالل بعثات 

التصميم 
   واإلشراف.

دائرة إدارة  : لمسؤولية الكليةا
 البرنامج

 

 التنفيذ: 

مديرو شعبة التخطيط  
االستراتيج  وتقدير األثر، 

 ودائرة إدارة البرامج

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

منتصف المدة لفترة  استعراض   -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

يترس الصندوق انتباها متزايدا للرصد والتقييم ولقدرات الرصد والتقييم على مستوى  أصفر 
وتتوفر ف  مقر الصندوق اآلن بعض القدرات الداخلية بشأن الرصد المشروعات. 

ئ التوجيهية لتقييم األثر، والت  والتقييم وتقييم األثر. وقد تم إعداد مسودة أولية للمباد
تضع أهمية أقوى على دمج نظم رصد وتقييم مشروعات الصندوق ف  نظم الرصد 

 ضع األسس لتقدير األثر على مستوى المشروعات.و  معوالتقييم الوطنية األوسع، 

 اتالمشروع على مستوىيجري التخطيط لمبادرتين لمعالجة قدرات الرصد والتقييم 
  اءالشرتو لصندوق ا يمه لموظف قدوت يتم وضعه( برنامج تدريب  1: )ريمستوى القطوال
معايير عالمية ف  قطاع التنمية الريفية لخبراء الرصد  لوضع( برنامج شهادة اعتماد 2)

ف  مرحلة التصميم، وينبغ  أن تتون النتائج الناشئة  نزاالما ت ينتال المبادرتو والتقييم. 
ينبغ  أن تشمل النتائج تعزيز و . اشر لموارد الصندوقفترة التجديد العخالل  ةواضح

دائرة إدارة  نظمت وقدتصميم واإلشراف. القدرات الرصد والتقييم والمشارتة خالل بعثات 
دارة المعرفة دورات تدريبية و  البرامج  الرصد والتقييمحول مشترتة دائرة االستراتيجية وا 

)دائرة . 2016ف  عام  ئرة إدارة البرامجداالمحافظين و مجلس الخاصة بخالل أيام التعلم 
 إدارة البرامج(

التعاون بين بلدان  
الجنوب والتعاون 

 الثالث 

إيجاد وظيفة   .26
تنسيق مؤسسية 
مع تأمين ما 
يلزمها من موارد 
تافية لضمان 
السع  إلى تعزيز 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
وشعبة االنخراط العالم  

- 2013 

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

ف المدة لفترة استعراض منتص   -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

التجديد التاسع لموارد الصندوق، تم نشر فترة باستخدام مبادرة تعميم االبتتار خالل  أخضر 
ته بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون خبر معلومات عن استراتيجية الصندوق و 

واألهم من ذلك، أن نترنت. الثالث  على الشبتة الداخلية للصندوق وموقعه على اإل
التعاون بين بلدان المعنية بف  المنتديات العالمية  اقوي امرتز بدأ يؤسس الصندوق 

الجنوب والتعاون الثالث ، بما ف  ذلك من خالل ربط هذا التعاون بجدول أعمال توسيع 
جنبا إلى جنب، عبأت و النطاق وحشد موظف  المشروعات لتقاسم المعلومات والتعلم. 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

التعاون بين 
بلدان الجنوب 
والتعاون الثالث  

بأسلوب 
استراتيج  

وتعميمه بصورة 
ة ف  جميع واسع

البرامج القطرية 
وتجذيره ف  
قاعدة صلبة 
 تستند إلى األدلة.

ة لدعم التعاون بين بلدان الجنوب ير اتاالبتمنح الشعب اإلقليمية عددا من مقترحات ال  والبحوث
 -أنشطة رائدة لدعم صياذغة تاآلن فيها جميعا والتعاون الثالث ، والت  يجري النظر 

أنشطة وتعميم  ،، وتسخيريصالبنية مؤسسية جديدة إل -تنفيذ  وف  نهاية المطاف
دارة المعرفة)اون الثالث  التعاون بين بلدان الجنوب والتع  (دائرة االستراتيجية وا 

تطوير حوافز  .27 
الموظفين للسع  
بصورة استباقية 
لتحقيق التعاون 
بين بلدان 
الجنوب والتعاون 
الثالث  والترويج 

 له.

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

شعبة االنخراط  مديرو 
دائرة و  ،العالم  والبحوث

 إدارة البرامج

- 2013 

عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

وتسخير أنشطة التعاون بين بلدان  نفيذمؤسس  جديد لتهيتل إلعداد  يةر الجهود جا أخضر 
حوافز وآليات إدراج ع وقتالجنوب والتعاون الثالث  ف  عمليات الصندوق. ومن الم

لتعاون بين بلدان لات( لمتابعة أنشطة الترويج متطلبوال ،والموارد ،والتوجيه ،)الفرص
فترة التجديد التاسع لموارد الجنوب والتعاون الثالث  ف  النهج الجديد وفقا اللتزام 

دارة المعرفة) الصندوق.  (دائرة االستراتيجية وا 

الشراتات  
 واستقطاب التأييد

زيادة الترتيز  .28
على الشراتات 

االستراتيجية 
طويلة األمد 
وبخاصة مع 
منظمة األذغذية 

: دائرة ليةلمسؤولية الكا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مديرو متتب الرئيس ونائب  
الرئيس، وشعبة االنخراط 

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 موارد الصندوقالتجديد التاسع ل

يدعم الصندوق باالشتراك مع منظمة األذغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األذغذية  أخضر 
وينخرط تبار موظف  الصندوق والموظفون  ،العالم  أمانة لجنة األمن الغذائ  العالم 

 ضمن ينموظفال ويعمل أحد التقنيون باستمرار ف  عمل لجنة األمن الغذائ  العالم .
 تالوتاالالتعاون بين منسق ف  ال االنخراط يسيرانتها تجزء من مسؤولياته العامة لتأم

دارة المعرفة و انخرط موظفوقد الت  تتخذ من روما مقرا لها.  ن من دائرة االستراتيجية وا 
بنشاط مع موظفين من منظمة األذغذية والزراعة وبرنامج األذغذية  وائروذغيرها من الد
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

والزراعة لألمم 
المتحدة وبرنامج 
األذغذية العالم  
بهدف المساهمة 
ف  نجاح لجنة 
األمن الغذائ  
العالم ، وتعزيز 
البرمجة القطرية، 
ورفع التفاءة من 
خالل مبادرات 
 التخديم المشترك.

العالم  والبحوث، ودائرة 
خدمات المنظمة، ودائرة إدارة 

 البرامج

، وال سيما وضع 2015يات الرئيسية حول اللجنة ف  عام العالم  ف  بعض العمل 
طار العمل بشأن األمن الغذائ  والتغذية ف  ظل األزمات الممتدة، إلعتماد النهائ  الوا
تطوير  عناألسواق، وحدث خاص بربط أصحاب الحيازات الصغيرة  بشأنمنتدى و 

ون اللجنة بشتل دعمي همتما أنمواهب ومهارات الشباب لتحقيق األمن الغذائ  والتغذية. 
 حول تعريف دورها ف  مجال التغذية وف  سياق تنفيذ جدول أعمال تأمالتهاف   مشترك
  (.2030 للتنمية المستدامة )جدول أعمال 2030 عام

تم توقيع اتفاقية إطارية بين الصندوق ومنظمة األذغذية والزراعة لألمم المتحدة ف  
من قبل منظمة األذغذية للصندوق متاتب القطرية لتيسير استضافة ال 2013فبراير/شباط 

والزراعة لألمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، استتملت اتفاقيتان على مستوى الخدمات 
الستضافة المتاتب القطرية للصندوق من قبل منظمة األذغذية والزراعة )سيراليون 

  تنجم عنها ومصر(. ويتم التفاوض بشتل مشترك بشأن اتفاقيات األسعار المفضلة الت
وفورات معتبرة على مستوى الوتاالت الت  توجد مقارها ف  روما مع أتثر الخطوط 

وباإلضافة إلى ذلك، وقع الصندوق ومنظمة األذغذية  الجوية والتحالفات استخداما.
اتفاقا لتقاسم المتاتب ف  أبنية  2015والزراعة لألمم المتحدة ف  ديسمبر/تانون األول 

 . )دائرة خدمات المنظمة(ومة ذغانا مجانا لتل  الطرفينمشترتة وفرتها حت

 أطلقت اتفاقية مؤسسية بين الصندوق وبرنامج األذغذية العالم  لتحقيق قدر أتبر من
أجل تبادل بيانات المراقبة األرضية والبيانات المستندة إلى نظام  من قابلية النفاذ

انات خط أساس بشتل أتثر المعلومات الجغرافية بين المؤسستين للسماح بتوفير بي
دارة المعرفة)فعالية من أجل تصميم ورصد استثمارات الصندوق.   (دائرة االستراتيجية وا 

تعزيز الشراتات   .29 
مع المصارف 
اإلنمائية متعددة 

األطراف، 
والجماعة 
االستشارية 

للبحوث الزراعية 

دائرة إدارة  :لمسؤولية الكليةا
دائرة االستراتيجية ، و البرامج

دارة المعرفة ، ومتتب وا 
 الشراتات وتعبئة الموارد

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 ،ومصرف التنمية األفريق  ،توجد عالقات شراتة قوية للصندوق مع البنك الدول  أخضر 
والجماعة االستشارية  ،وصندوق األوبك للتنمية الدولية ،ومصرف التنمية اآلسيوي

لدعم مشروعات التنمية الريفية. ويعد الصندوق عضوا نشطا  ةللبحوث الزراعية الدولي
ف  المنابر العالمية للجهات المانحة، تما أنه مروج رئيس  ومستقطب للتأييد لمنظمات 

على سبيل المثال، الصندوق منخرط بشتل نشط و المزارعين والمنظمات ذغير الحتومية. 
ف   تحديدوعلى وجه ال   عملية تسيير الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ف  

العمل على نماذج لخلق اتساق أوثق للمنح الت  يوفرها الصندوق مع الجماعة 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

الدولية، 
والوتاالت 

اإلنمائية الثنائية، 
والمنتدى العالم  

ين من للمانح
أجل التنمية 

الريفية 
والمؤسسات، 

والمنظمات ذغير 
الحتومية، 
ورابطات 

المزارعين، 
 والقطاع الخاص.

عبئة ومتتب الشراتات وت
 الموارد

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ولالستفادة من المدخالت المعرفية لهذه الجماعة.  
( ضمن برنامج المنح   D4RA  زراعية ألذغراض التنمية )  وأنشئت نافذة خاصة للبحوث ال

 ف  الصندوق لدعم الشراتات طويلة األجل ف  مجال البحوث االستراتيجية.

 .2015ف  عام  التحالف الدول  بشأن الزراعة الذتية مناخياا أصبح الصندوق عضوا ف  

من فرق  الصندوق شريك مع المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف من خالل عدد
نظام تخصيص الموارد على أساس  :العمل الت  تعالج القضايا ذات االهتمام المشترك

دارة الحافظة ، ومجموعات األداء، والفعالية اإلنمائية، واإلدارة بغرض تحقيق النتائج، وا 
إلدارة بغرض ويرأس الصندوق مجموعة العمل المعنية با .العمل المعنية بتجديد الموارد

، ومع قيامه بدور ريادي، نظم الصندوق واستضاف منتدى إدارة ئج اإلنمائيةتحقيق النتا
)دائرة إدارة  .2016ف  يناير/تانون الثان   المصارف اإلنمائية المتعددة األطرافحافظة 
 البرامج( 

وباإلضافة إلى ذلك، تم تعزيز الشراتات مع مؤسسات مالية دولية أخرى تانت حاضرة 
اورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، تما تان بصفة مراقب أثناء المش

  الصندوق بالنسبة الجتماعات تجديد الموارد ف  تلك المؤسسات.

. 2012رساء الشراتات ف  الصندوق ف  سبتمبر/أيلول إلتمت الموافقة على استراتيجية 
عدد من  الشعب اإلقليمية. تما تم التوقيع على أو صياذغة ف جهات اتصال  تعيينوتم 

)مع المصرف األوروب   2015و 2014ف     ات النوايابياناتفاقات الشراتات االستراتيجية و 
لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروب  لالستثمار، ومؤسسة األنديز للتنمية(. وقد تم 
إجراء تقدير لجميع اتفاقات الشراتة لتحسين إدارة الشراتات، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى 

. وتتقدم بشتل جيد الجهود الرامية 2013س التنفيذي ف  دورته ف  سبتمبر/أيلول المجل
مؤسسة و  ،ويونيليفر ،إلى إرساء شراتات مع شرتات القطاع الخاص مثل شرتة إنتل

والمباشرة ف  بناء الشراتات ومؤسسة بيل وميليندا ذغيتس. وقد تم تطوير  ،ماسترتارد
وفرقهم ف  ا من أجل تزويد مدراء البرامج القطرية واإلبالغ عنه االتصاالتالتدريب على 
بوسائل مصممة خصيصا لإلبالغ عن الصندوق ف  سياقات مختلفة، الصندوق 

ويتم حاليا والختيار، واالتصال مع، ورعاية، والحفاظ على الشرتاء االستراتيجيين. 
صندوق واإلعداد استعراض تنفيذ استراتيجية الشراتات خالل فترة التجديد التاسع لموارد ال
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

تأحد التزامات فترة التجديد العاشر  لخطة عمل لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
 )دائرة الشراتات وتعبئة الموارد( لموارد الصندوق.

تتثيف االنخراط  .30 
ف  محافل صنع 

السياسات 
والمناصرة 

العالمية، من 
قبيل مجموعة 
العشرين، الت  
لها دور رئيس  

نيان ف  تشتيل الب
 . اإلنمائ  الدول

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة االستراتيجية  
دارة المعرفة، ومتتب  وا 
 الرئيس ونائب الرئيس

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 الصندوق التجديد التاسع لموارد

، انتهج الصندوق نهجا استراتيجيا لتحسين انخراطه المؤسس  ف  2013منذ عام  أخضر 
وقد انطوى ذلك على عمليات السياسات الدولية الت  وافقت عليها لجنة اإلدارة التنفيذية. 

بين  ةالمشترتتحديد العمليات السنوية ذات األولوية، والتخطيط المنهج ، والُنهج 
، تم وضع األولويات المؤسسية لالنخراط ف  2015تعلم من الخبرة. وف  عام ، والالدوائر

المؤتمر الدول  الثالث ، و 2015خطة التنمية لما بعد عام هذا المجال حول عملية 
، وعملية حوار السياسات لجنة األمن الغذائ  العالم ، و أديس أباباف   لتمويل التنمية

بشأن المساواة بين الجنسين. وقد تان انخراط  نمنهاج عمل بيجيحول الذترى العشرين ل
، الذي يسره فريق مهام أديس أبابا، ومؤتمر 2015الصندوق ف  عملية ما بعد عام 

، ناجحا بشتل خاص، وأدى إلى االعتراف بعمل 2015ما بعد عام دوائر لمشترك بين ال
زراعة أصحاب الصندوق ف  الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر أديس أبابا، والبروز القوي ل

الحيازات الصغيرة والقطاع الريف ، واألمن الغذائ ، والتغذية ف  تل من أهداف التنمية 
، واصل الصندوق انخراطه ف  2016. وف  أوائل عام خطة عمل أديس أباباو المستدامة 

، وال سيما تعضو ف  فريق المهام المشترك بين 2030جدول أعمال العمليات المتعلقة ب
، والذي يلتق  بشتل خاص حول المنتدى خطة عمل أديس أباباداعم لمتابعة الوتاالت ال
. وباإلضافة إلى ذلك، انخرط المجلس االقتصادي واالجتماع ف   لتمويل التنميةالسنوي 

ف  تحديد دورها المحدد ف   لجنة األمن الغذائ  العالم الصندوق بشتل نشط ف  دعم 
ى المستوى العالم ، واإلقليم ، والقطري. ، عل2030جدول أعمال متابعة واستعراض 

الفريق العامل المعن  بالتنمية التابع لمجموعة تما واصل الصندوق انخراطه ف  
، وف  اإلعداد الجتماعات وزراء الزراعة ف  مجموعة العشرين، باإلضافة إلى العشرين

لفريق العامل المجموعة العشرين. وف  سياق  الشراتة العالمية لتعميم الخدمات المالية
رتزت مساهمة الصندوق على دعم ملف المعن  بالتنمية التابع لمجموعة العشرين 

جدول الزراعة، واألمن الغذائ  والتغذية ف  خطة عمل مجموعة العشرين المقبلة بشأن 
للتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة الزراعية ف  عملية  2030أعمال 
، تأساس للتوصيات السياساتية المقدمة أقل البلدان نمواهيتل  ف  والتحول ال التصنيع
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

دارة المعرفةلمجموعة العشرين من أجل دعم تلك العملية. )   (دائرة االستراتيجية وا 

 

عملية تتثيف  .31 
تحديد المبادرات 
العالمية الجديدة 
ذات الصلة الت  
تنطوي على 
إمتانات تبيرة ف  
استقطاب التأييد 

 ها.واالنخراط في

: دائرة إدارة لمسؤولية الكليةا
البرامج، ودائرة االستراتيجية 

دارة المعرفة  وا 

 

 التنفيذ: 

دارة   دائرة االستراتيجية وا 
المعرفة، ودائرة إدارة البرامج، 

ومتتب الرئيس ونائب 
 الرئيس

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 لتجديد التاسع لموارد الصندوقا

، عمل الصندوق بصورة استباقية ف  السع  وراء الفرص واستخدامها 2015ف  عام  أخضر 
لالنخراط ف  العمليات العالمية الت  توفر فضاء الستقطاب التأييد لمهمته ولمصالح 

لت  ومشاذغل الستان الريفيين الفقراء. وقد شمل ذلك، من بين أمور أخرى، الفضاءات ا
، حيث شارك الصندوق مع الوتاالت األخرى الت  2015معرض إتسبو ميالن وفرها 

توجد مقارها ف  روما ف  قيادة انخراط منظومة األمم المتحدة حول موضوع القضاء 
، 2015 المنتدى العالم  بشأن التحويالت والتنميةعلى الجوع، تما شارك ف  تنظيم 

باالشتراك مع الحتومة اإليطالية  أجل الغذاء التمويل منوحدث رفيع المستوى بشأن 
والمؤسسات المالية الدولية األخرى. والحدث األخير، باإلضافة إلى عمليات االنخراط 

 لنفسه يجاد موقعإلمن قبل الصندوق األخيرة للصندوق، هو جزء من الجهد المتواصل 
 اأيضا باعتباره داعيالمنتديات والمبادرات الخارجية، ولتن  ف نخرط مليس فقط تمشارك 

دارة المعرفة. )المنحى العمليةية اتسياسالللمناقشات   (دائرة االستراتيجية وا 

 

دعم جهود توسيع  .32 
منظورات حوار 

السياسات 
العالمية والمحلية 
حول زراعة 

الحيازات 
الصغيرة، واألمن 

الغذائ  
والتغذوي، والحد 
من الفقر الريف ، 
ال سيما من 
منظور الفقراء 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة االستراتيجية  
دارة المعرفة، وشعبة  وا 

 السياسات والمشورة التقنية

 جار  -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية    -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 تاسع لموارد الصندوقالتجديد ال

لقد ناصر الصندوق بشتل متسق تمثيل صوت ومنظور الستان والمزارعين الريفيين  أخضر 
، شمل ذلك 2015الفقراء بشتل بارز ف  المنتديات الدولية الت  يشارك فيها. وف  عام 

عملية ، و 2015 عام بشتل خاص لجنة األمن الغذائ  العالم ، وعملية ما بعد
، قدم الصندوق دعما مباشرا 2016. وف  عام 2015رض إتسبو ميالن مع، و 20بيجين+

لالنخراط من خالل عملية شمولية  األمن الغذائ  العالم آللية المجتمع المدن  للجنة 
ف  أحد مسالك عمل اللجنة ذي األهمية الخاصة  جه من األسفل إلى األعلىتت

التوصيات السياساتية بشأن  للمجموعة المستهدفة النهائية للصندوق، أال وه  تحديد
دارة الوصول الشمول  ألصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق. ) دائرة االستراتيجية وا 

 (المعرفة
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

فيين الري
ومنظمات 
   المزارعين. 

 الكفاءة المؤسسيتين للصندوقو زيادة الفعالية   - 2 -

إدخال نظام  .33 التفاءة المؤسسية 
مالئم للغرض 
ومتسم بالتفاءة 
ف  تسجيل وقت 
الموظفين لقياس 

التاملة  التتاليف
ألداء األنشطة 
وعمليات العمل 

 الرئيسية.

: متتب لمسؤولية الكليةا
، الميزانية وتطوير المنظمة

 دائرة خدمات المنظمة و

 

 

 التنفيذ: 

 مديرو الصندوق 

- 2013 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -
 2013لعام 

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 

ف  أعقاب مشاورات شاملة بين الدوائر حول الخيارات المختلفة للنظام المالئم لتسجيل  أخضر 
وقت الموظفين، باإلضافة إلى استعراض النظم المستخدمة من قبل الوتاالت القابلة 

نهج يوفر نظاما مؤسسيا للصندوق من أجل التتهن تجريب للمقارنة، تم االتفاق على 
ية السنة، مع إمتانية تعديل هذا التتهن خالل السنة. بتخصيص أنشطة موظفيه ف  بدا

وضوح أتبر لإلدارة فيما يتعلق التجريب  إلى أنه يمتن توفير النظام وأشارت نتيجة 
أنشطة وعمليات العمل الرئيسية، ب للقيامبالتتلفة التاملة )بما ف  ذلك تتاليف الموظفين( 

الموظفين على تافة المشروعات ومعلومات أفضل لإلدارة حول تيفية تخصيص تتاليف 
دارة البرامج القطرية، إلخ.(،  والعمليات التشغيلية الرئيسية )أي التصميم، والتنفيذ، وا 

 وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتنفيذ برنامج القروض والمنح.

 ويستقطب الحل عملية إعداد الميزانية القائمة من أجل تخصيص تتاليف تل فرد من
، ومرتز التتاليف، ينالبيانات بحسب الموظفيرصد و  ،بحسب األنشطة الموظفين أفراد

قد إلدارة. و مفيدة من قبل اوالنشاط، والمشروع، األمر الذي سيوفر مجاال إلعداد تقارير 
 tloSelpoeP نظام تخطيط الموارد المؤسسية ف  الصندوق )باستخدام النظام التجريب  نفذ 

P4t )الميزانية العادية.إعداد مستخدمة فعال ف  دورة ، واستقطاب النظم القائمة ال 

، وتحليل النتائج األولية ف  أعقاب استعراض منتصف 2015تم اختبار النهج ف  عام 
المدة. ومن المقترح االستمرار ف  النهج التجريب  خالل فترة التجديد العاشر لموارد 

 (وير المنظمةمتتب الميزانية وتطالصندوق وتحري أوجه للتحسين والتنقيح. )

 

تطوير مؤشرات  .34 
تفاءة عمليات 
العمل الرئيسية 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

- 2013 

ير الفعالية اإلنمائية للصندوق تقر  -

صادقت اإلدارة على إطار لقياس تفاءة عملية العمل يتضمن مؤشرات أداء رئيسية  أخضر 
ة لتفاءة التتاليف، واإلنتاجية، وحسن التوقيت، والجودة بالنسبة لعمليات العمل الرئيسي

ف  الصندوق. وقد تم تعميم اإلبالغ عن هذه المؤشرات ف  اإلبالغ عن التخطيط 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

ومعاييرها 
المرجعية لتيسير 
تحديد الفرص 
الرامية إلى 
تبسيط العمليات 
وتوفير التتاليف. 

  

 التنفيذ: 

مدير شعبة التخطيط  
 االستراتيج  وتقدير األثر

 2013لعام 

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 

العمل المعنيين )الشُّعب( وسوف يتم تطويره  اتالسنوي واألداء الفصل  ألصحاب عملي
 .2016عام أتثر ف  

العمل مع   .35 
المجلس التنفيذي 
لتحري الفرص 
المتاحة لتقليص 
النفقات المتعلقة 
بعمليات الهيئات 

الرئاسية 
 للصندوق.

: متتب لمسؤولية الكليةا
 سترتير الصندوق

 

 التنفيذ: 

 سترتير الصندوق 

- 2013 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -
 2013لعام 

استعراض منتصف المدة لفترة    -
 لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 

لخطة لالمتثال . وتان هدفا ا4تم تحقيق تل من الهدفين المحددين للمجموعة أنجز.  أخضر 
لوثائق الحجم اإلجمال  لتقليص ( 1تما يل : ) تزامات التجديد التاسع لموارد الصندوقالل

 المتصلة تتاليف( إدخال تخفيضات أخرى ف  ال2المعروضة على الهيئات الرئاسية  )
على المجلس وف  دورته السادسة عشرة بعد المائة، أثنى الممثلون ف   .4بالمجموعة 
تخذة لفترة الثالث سنوات والت  أدت إلى لتدابير المر الصندوق على امتتب سترتي

مليون دوالر  8.4تحسين التفاءة وتخفيض إجمال  ف  الميزانية اإلدارية للمتتب من 
 .2015مليون دوالر أمريت  ف  عام  6.8إلى  2012أمريت  ف  عام 

تفاءة من حيث رحب المجلس بالمتاسب التبيرة الت  حققها الصندوق ف  مجال ال
( تما متتب سترتير الصندوقتقليص طول الوثائق وتتاليف اإلنتاج المتصلة بذلك. )

دعم بقوة أيضا التدابير الت  يتم تنفيذها، بما ف  ذلك آلية استرداد التتاليف، من أجل 
ة لتقديم الوثائق إلى متتب سترتير الصندوق، والت  د النهائييعالمو تحسين االمتثال ل

تقديم الوثائق ف  وقت أقرب ألوانها إلى الهيئات الرئاسية، وتوزيع أتثر  أسفرت عن
 (متتب سترتير الصندوق) توازنا للوثائق على دورات المجلس التنفيذي.

إدراج توصيات   .36 
التقييم المؤسس  
لتفاءة الصندوق 
ف  جدول أعمال 

التغيير 

متتب  : لمسؤولية الكليةا
 الرئيس ونائب الرئيس

 

 التنفيذ: 

 مديرو الصندوق 

- 2013 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   -
 2013لعام 

استعراض منتصف المدة لفترة    -

يم المؤسس  للتفاءة المؤسسية للصندوق وتفاءة العمليات الت  استجاب الصندوق للتقي أخضر 
خطة عمل موحدة عرضت على المجلس التنفيذي ف   وضعيمولها الصندوق من خالل 

التعليقات  تال من (. وتتناول خطة العمل   EB 2013/109/R.12      ) 2013سبتمبر/أيلول 
وتوصيات  ،لتاسع لموارد الصندوقالمقدمة ف  إطار هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ا

 ضمانل بناء على توصيات التقييم المؤسس  تدابيرالتقييم المؤسس . واُتخذ عدد من ال
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

واإلصالح فيه، 
وتعزيز مؤشرات 
قياس األداء فيما 

تفاءة، يتعلق بال
بما يشمل 
معدالت التفاءة 
ف  الصندوق 

 تبعا لذلك.

ف  إطار جدول أعمال التغيير واإلصالح الجاري والموافق عليه وزيادة تعزيز استمرارية  لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 
من خالل الموحدة تنفيذ خطة العمل  وضع. ويتم رصد الصندوق التجديد التاسع لموارد

عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، وسيتم اإلبالغ  الصندوق تقرير رئيس
تل من لجنة التقييم والمجلس التنفيذي من خالل تقرير الفعالية إلى عن النتائج المتحققة 
 اإلنمائية للصندوق.

 دوائربين المجموعة عمل مشترتة إدارة الصندوق  أنشأتباإلضافة إلى ذلك، 
لصندوق. لعمليات الرئيسية للالستعراض مؤشرات التفاءة القائمة واقتراح مجموعة منقحة 

المرحلة النهائية من اإلنجاز. وسيقدم إطار قياس النتائج المنقح  ه  ف وهذه المهمة 
الخاص بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، الذي يستند إلى هذا العمل، إلى الدورة الثالثة 

 ت الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق.هيئة المشاورال

تبسيط عمليات   .37 
الصندوق 

وتدفقات مسار 
العمل فيه عن 
طريق تبن  

تتنولوجيات 
معلومات 
واتصاالت 
   محسنة.

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 خدمات المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مديرو الصندوق 

- 2013 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   -
 2013لعام 

راض منتصف المدة لفترة استع -
 لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 

تواصل شعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعم وتوجيه المبادرات الرامية إلى  أخضر 
وقد أحرزت الشعبة، ف  شراتة مع أصحاب تبسيط عمليات الصندوق وتدفقات العمل. 

تشارتت مع دائرة إدارة  العمل ذوي الصلة، تقدما ف  عدد من المجاالت الرئيسية:
نظام إدارة حافظة البرامج ف  استتمال نقل جميع بيانات المشروعات االستثمارية من 

. وألول مرة يتم االحتفاظ بتامل نظام المنح والمشروعات االستثماريةإلى المشروعات 
مؤسس  واحد. وقد تم ترتيب  مستودعحافظة بيانات المنح والمشروعات االستثمارية ف  

تساعد على رصد العمليات البرامجية الرئيسية بما ف   عمليات معلومات األعمالل ةوحل
 ، ورصد القروض والمنح.مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداءذلك 

مواصلة دعم إصالح نظام الموارد البشرية، عملت شعبة تتنولوجيا المعلومات بو 
لبشرية لتبسيط وتعزيز عدد من العمليات واالتصاالت جنبا إلى جنب مع شعبة الموارد ا

وتدفقات العمل. وهذا يشمل أتمتة األعمال الورقية المتعلقة بانتهاء عمل الموظفين، 
طار ال دخال تحسينات على الوحدات اإللتترونية ) متافآتوا  ( الت   l4e والتقدير، وا 

، 2015وف  عام ت. االستشاريين على اإلنترن الخبراء تسمح للمديرين بإجراء تقييم ألداء
نموذجا للتوظيف تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشعبة شعبة الموارد البشرية أطلقت 

اإللتترون ، وهو نظام مؤتمت بالتامل سهل االستخدام يدير جميع عمليات التوظيف ف  
الصندوق من تحديد الشواذغر إلى اختيار المتقدمين للوظائف. تما تم إطالق نظام جديد 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

الت  تسمح للشعب بتقديم الطلبات بصورة  eRPAهو منصة  2015  عام آخر ف
إلتترونية وأتمتة تامل عملية الموافقة، وبالتال  تقليص الوقت الالزم لمعالجة الطلبات 

وتم سحب إحدى التطبيقات القديمة القليلة الت  لم تعد مستخدمة، وهو  وزيادة التفاءة.
 . 2014 أوائلإدارة الغياب ف   نموذجيم نظام إدارة اإلجازات، عندما تم تسل

الصندوق توافر موارد ف  الستراتيجية الالمرتزية  ةرئيسيال من العوامل التمتينية
تحقيقا و جغرافيا.  تفرقينمالواألدوات والخدمات لموظف  الصندوق  ،تتنولوجيا المعلومات

لالمرتزية الذتية تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت نهج اشعبة لهذه الغاية، اعتمدت 
موارد إلى موظف  الصندوق لباستخدام أحدث التقنيات لضمان توفير وصول سلس وآمن 

  الصندوق من أي جهاز تمبيوتر متصل باإلنترنت.

للمتاتب القطرية  عقد مؤتمرات الفيديو عن بعدوباإلضافة إلى ذلك، وفرت مبادرة 
متتبا قطريا  28ما مجموعه و  .ة والحديثةمخصصالمرافق مؤتمرات الفيديو للصندوق 

هذه وقد متنت . 2016مع وجود خطط لمزيد من التوسع ف  عام  بالشبتة، تبط حاليامر 
أتثر  تمرافق اتصاالالمتاتب القطرية للصندوق من الحصول على المبادرة موظف  

   لصندوق.امع مقر  يةتواترا وموثوق

ة مع متتب الرئيس ونائب شراتف   تتنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة  دخلت
لتبسيط وتحديث إطار تفويض هام ومتتب المستشار العام ف  مشروع  ،الرئيس

العمل  ين لتدفقاتواسع اوتبسيط امن هذا المشروع إصالحأساس   السلطات. وشمل جزء
تتنولوجيا المعلومات  ت شعبة. وأخيرا، أضافالهيئات الرئاسيةثائق بو المرتبطة 
الدول  جديدة ومحسنة لمنصات ةفيوظ ب سترتير الصندوق،، مع متتواالتصاالت
التطبيقات تحل بالتامل محل دعم ممثل  الدول األعضاء ف  الصندوق و األعضاء ت

  .الباليةالمتبقية  القديمة

  

تقدير القيمة   .38 
المضافة لعمليات 
متانية  العمل، وا 

 تنفيذتبن  نماذج 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 خدمات المنظمة

 

 التنفيذ: 

- 2013 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   -
 2013لعام 

التنظيم خبيرا استشاريا خارجيا مستقال الستعراض  شعبة الخدمات اإلداريةتلفت  أخضر 
عدة  قد تم تبسيط. و عمللخدمات اإلدارية بهدف زيادة تفاءة عمليات اللالوظيف  المنقح 

الموظفين،  إلى انخفاض ف  تتاليف الموظفين وذغير ىدأوظائف ودمجها، مما 
جرى استعراض سياسة السفر ف  الصندوق وعمليات التجهيز للسفر و  تبيرة.  اتوتفاء
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

بديلة تتسم بقدر 
أتبر من فعالية 

بما ف  التتاليف، 
ذلك من خالل 
مبادرات التخديم 
المشترتة مع 
الوتالتين اللتين 
تتخذان من روما 

 مقرا لهما.

مديرو دائرة خدمات  
المنظمة، ودائرة العمليات 

 المالية

لمدة لفترة استعراض منتصف ا -
 لصندوقاالتجديد التاسع لموارد 

 تلكذات الصلة وتم تنفيذ توصيات من شأنها أن تحقق متاسب ف  التفاءة. وتشمل 
يجنب اإلدخال المترر للبيانات ويمتن التسجيل مرة واحدة بما و ، النفقات المؤتمتةتقارير 

 .سفر مؤسس  واحدنموذج لدخول إلى ا منلمستخدمين با

عقد عام جديد للسفر عدة خصائص مضيفة للقيمة مثل زيادة المرتزية حجز  ويتضمن
 التذاتر بالنسبة للمتاتب القطرية للصندوق، وتمديد فترات الحجز، وتحسين الخدمات.

 رتة بشأن تقديم العطاءات، بدأت الوتاالت الت  تتخذ من روماتعملية مش وف  أعقاب
بنجاح لتحل محل النظام المستخدم سابقا والقائم على  وقودمقرا لها باستخدام بطاقات ال

الورق. وقد ولد ذلك تفاءات إدارية عن طريق الحد من الحاجة إلى التجهيز اليدوي 
خطر من بدرجة تبيرة  وقودللقسائم الورقية. وباإلضافة إلى ذلك، فقد قللت بطاقات ال

 زات الممنوحة لموظف  الصندوق.إساءة استخدام االمتيا

مع الممارسة المتبعة ف  بعض المنظمات الدولية األخرى، أدخل مبلغ  ىتماشوبما ي
مقطوع للشحن ضمن استحقاقات السفر مما قلل من الحاجة إلى التماس عروض 

 للشحنات على أساس تل حالة على حدة.

فض القيمة بما ال يتجاوز مدراء الشعب بإجراء توريد منخالسلطة إلى فويض تومن شأن 
لمبادئ التوجيهية للتوريد ف  المؤسسة، ليورو، عالوة على التبسيط اإلضاف   000 10
ف  التفاءة اإلدارية من خالل االستغناء عن إجراءات المعامالت  ةؤدي إلى زياديأن 

 للمشتريات منخفضة القيمة ومنخفضة المخاطر.

 وظائفواألرشيف و  ،لنسبة إلدارة السجالتتم إجراء استعراض شامل لعملية العمل با
دارة المعرفة، ووضع  المتتبة. وشملت النتائج نقل وظيفة المتتبة إلى دائرة االستراتيجية وا 
خطة عمل لالستجابة للتوصيات الرئيسية. تما تم إدخال عملية مبسطة للتعامل مع 

 خدمات المالية. الفواتير من قبل شعبة الخدمات اإلدارية وشعبة المراقب والتدفق 

وبناء على نجاحات فريق التوريد المشترك للوتاالت الت  تتخذ من روما مقرا لها، تم 
رفع هذه العملية إلى مستوى استراتيج  أعلى عن طريق اعتماد مفهوم الوتالة الرائدة ف  
العطاءات المشترتة. وقد احتل الصندوق دورا قياديا ف  عملية التوريد المشترك ألذغراض 

 لتخطيط واإلبالغ.ا

حققت شعبة المراقب والخدمات المالية نتائج من خالل تحسين أتمتة النظام وتبسيط 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

العمليات مما نجم عنه إبالغ أتثر دقة وأحسن توقيتا. وقد تم تحقيق متاسب ف  التفاءة 
من خالل: رفع سوية نظام القروض والمنح بالتحول إلى نظام فليتستيوب 

(FLEXCUBE ومستودع ،) للبيانات )مما بّسط عملية تسوية القروض والمنح من ثمانية
ف  نظام فليتستيوب  أداة القيمة العادلة للقروضإلى ثالثة أيام عمل، ودمج 

(FLEXCUBEمن أسبوعين لمعايير الدولية لإلبالغ المال ( )وهذا مطلوب لالمتثال ل )
إلى ثالث ساعات،  من ثالثة أيام عمل دوين اإليراداتإلى خمس ساعات، وأتمتة ت

نظام رصد إطالق بالغ(  ووتحسين اإل ةالتتميلي التحقق من تفاية األموالوأتمتة 

وظائف نظام ؛ وإطالق لوحة لإلدارة المالية؛ وتعزيز تقارير المراجعة

توليد مستحقات الرواتب للعودة إلى الوطن/ إنهاء مثل أتمتة  الرواتب

ل عمليات الصرف المستندة ؛ وإدخاالخدمة واإلجازات غير المستخدمة

، والقروض والمنح مستحقة الدفعالحسابات من أجل ال تقييم المخاطر إلى

إلى  25)مما نتج عنه اختصار الوقت الالزم لمعالجة طلبات السحب من 

 كشوف إنفاقيوما؛ وتبسيط مستندات طلبات السحب )إدخال  18

جميع عمليات "ال كية"؛ وتوسيع نطاق مركز نيروبي ال ي يعالج اآلن 

في المائة من  90الصرف الخاصة بشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية، و

 (دائرة خدمات المنظمةعمليات شعبة أفريقيا الغربية والوسطى. )

 

إبالغ الهيئات   .39 
الرئاسية ف  
الصندوق عن 
التقدم المحرز 
على خلفية 
أهداف التفاءة 
الموضوعة لفترة 
التجديد التاسع 

ق، لموارد الصندو 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مدير شعبة التخطيط  
 االستراتيج  وتقدير األثر

رجة ف  تقرير الفعالية اإلنمائية البيانات الخاصة بمؤشرات إطار قياس النتائج مد أخضر  وما بعده  2013 -
دارة المعرفة(. للصندوق  (دائرة االستراتيجية وا 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

بما ف  ذلك 
توفير التتاليف، 
من خالل التقرير 
السنوي عن 
الفعالية اإلنمائية 

 للصندوق.

إصالح الموارد  
 البشرية

تعزيز وتعميق   .40
اإلصالحات 

ف  فترة  نجزةالم
التجديد الثامن 

 للموارد.

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 خدمات المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مدير شعبة الموارد البشرية 

 جار -

ريق تقرير الفعالية سنويا عن ط -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

التجديد الثامن  لفترةالرذغم من إنجاز التزامات اإلصالح الرئيسية على أنه تم االعتراف ب أخضر 
 ،الخطة االستراتيجية لقوة العملو  ،)بما ف  ذلك مراجعة الوظائفالصندوق لموارد 

وتحديث القوانين واإلجراءات الخاصة بالموظفين، وتعزيز منصة الموارد البشرية الخاصة 
واستعراض نظام تقييم األداء الخاص بالموظفين، وتوجيه  للصندوق، بالمتاتب القطرية

نشاء متتب الشؤون األخالقية  برنامج التعلم والتنمية صوب االحتياجات االستراتيجية، وا 
ن تناوب الموظفين، وأتمتة عمليات الموارد البشرية، وتحسين وتحسي ،ف  الصندوق

: )أ( جهود تعزيز وتعميق هذه فإن العمل لم ينته لسببين ،مع الموظفين( تواصلال
اإلصالحات ستتون بالضرورة جارية تجزء من عملية التحسين المستمرة  )ب( من 

 يومية للصندوق.الضروري اآلن ضمان أن هذه اإلصالحات مدعمة ضمن العمليات ال
ولذلك ال يزال العمل جاريا ف  هذه المجاالت. ولقد تان تنفيذ خطة العمل المتعلقة 

جزءا أساسيا من االلتزام بتدعيم إصالحات  2012بنتائج المسح العالم  للموظفين لعام 
جراءات الموارد البشرية ف  الصندوق، ولقد تانت  تلك الموارد البشرية ف  عمليات وا 

ا ف  توليد مخرجات ملموسة وتحسين معنويات ورضى الموظفين بشتل تبير، ناجحة جد
. 2014تما انعتس ذلك ف  التحسن التبير ف  نتائج المسح العالم  للموظفين لعام 

ويعمل الصندوق حاليا على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بنتائج المسح العالم  للموظفين 
ف ، وتقدير األداء، وتفاءة العملية، والموازنة ، مع الترتيز على التطور الوظي2014لعام 

دارة األشخاص.  الموارد البشرية، شعبة مع التنسيق العام لو بين العمل والحياة، والقيادة وا 
مجموعات العمل تقدما جيدا ف   أحرزت، اتوقادة المشروع المناصرينتحت قيادة 

مع  2015اخر عام لتطوير الوظيف  ف  أو ل ترتيزها. وتم وضع إطار جديد جاالتم
. وباإلضافة يناقيباالست أدوات لتوجيه الموظفين ومديريهم ف  التخطيط الوظيف  واإلدارة
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

خاللها  يصل منفردية جديدة ومبتترة  خدمات دعم وظيفيةتم إيجاد إلى ذلك، 
  .ينن إلى خبرات مدرب  الوظائف المهنية المعتمدو الموظف

حات المنجزة ف  فترة التجديد التاسع لموارد ويتوقع الصندوق أن يدّعم ويعمق اإلصال
 )دائرة خدمات المنظمة(الصندوق. 

تزويد الصندوق  .41 
بالموارد واألدوات 
الالزمة للترويج 
للتفاءة والمساواة 
بين الجنسين ف  
سياسته الخاصة 
بإدارة الموارد 
البشرية وتعزيز 
التوازن الجنسان  

 الجغراف التوزيع و 
ف   العادل

 التوظيف.

دائرة  : مسؤولية الكليةلا
 خدمات المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مدير شعبة الموارد البشرية 

 جار -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

مع  سيقبالتن تقديمها ف  تل من المقر وف  الميدان يجريتم إعداد دورات تدريبية  أخضر 
المزيد من الوع   تعزيزف  الصندوق ل الفريق المواضيع  المعن  بالتمايز بين الجنسين

ف  نجاح التنمية الريفية وتشجيع متان العمل على والعالقات بدور التمايز بين الجنسين 
 التمايز بين الجنسين وأفضل الممارسات وتقديرها. قضايااالعتراف ب

تدريبية بشأن المرأة ف  الدور القيادي بنجاح بمشارتة  تاوتم تقديم دور ، 2013ف  عام 
تبير مستشاري الصندوق ف  مجال التمايز بين الجنسين. ووافق المشارتون على إنشاء 
شبتة من القيادات النسائية والعمل معا على تشجيع المساواة بين الجنسين وتمتين 

الريادي من أجل تتراره ف   وقد استعرضت شعبة الموارد البشرية هذا المشروعالمرأة. 
المستقبل، وسوف تتحرى إمتانية تنظيم تدريب ف  مجال التمايز بين الجنسين ف  

 المتاتب القطرية للصندوق.

ويتم تعميم متطلبات التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغراف  ف  سياسة الموارد البشرية 
 تلما جرى تنقيحها.

الذي تم وضعه بالتشاور الوثيق مع الفريق  لقد تم تنفيذ إطار التفاءة المحسن،
والذي يتضمن المساواة بين  ،ف  الصندوق المواضيع  المعن  بالتمايز بين الجنسين

الجنسين وتمتين المرأة، بشتل تامل تجزء من عملية إدارة األداء، وتعميمه ف  عملية 
وظفين بصفة التوظيف وف  أنشطة تطوير الموظفين. وجرى استعراض عملية اختيار الم

تم : بين الجنسين عادلخاصة ونفذت تغييرات لتشجيع المزيد من الترتيز على التوزيع ال
والتنوع ف  عملية التوظيف التنافسية )على  بية بين الجنسينالنسالحصص إدخال نظام 

بشرية مصادر  بحث عنللالموارد البشرية أداة  شعبةمختصرة(  وأدخلت ال القائمة مستوى
ة مخصصاالضطالع بعملية بحث أفضل المتقدمين المحتملين  ويجري  للوصول إلى

مهنية ورابطات جميع عمليات التوظيف، استنادا إلى شبتات ف  للنساء المؤهالت 
قليمية مو   (.حددة، الخا 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

تشارك شعبة الموارد البشرية بنشاط ف  األحداث المتعلقة بالمنظور الجنسان  المطروحة 
ل الحصول على نظرات ثاقبة عن الفرص اإلضافية خالل وجبات الفطور من أج

للترويج للمساواة بين الجنسين ف  سياسات الموارد البشرية ف  الصندوق، ولتعزيز 
 التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغراف  العادل للموظفين. 

مع اإلبقاء على    .42 
االتساق مع 
النظام الموحد 
لألمم المتحدة، 
االستمرار ف  
تحري فرص 

لمرونة ف  نظام ل
الصندوق 

للتعويضات 
والمزايا لتل 
الموظفين بغرض 
ضمان تحديد 

المستويات 
المالئمة من 

التعويضات 
ووضع نظم 

للمتافآت 
المستندة إلى 
األداء باعتبارها 
السبيل إلى 
تحقيق أهداف 

التفاءة 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 خدمات المنظمة

 

 التنفيذ: 

 مدير شعبة الموارد البشرية 

 جار -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

المحليين وتنفيذ نتائجه. تما تم  تم استتمال مسح رواتب موظف  فئة الخدمات العامة أخضر 
 ،المائة للموظفين الجددف   9.2سلم رواتب موظف  الخدمات العامة بنسبة  خفيضت
تجميد رواتب موظف  فئة الخدمات العامة إلى أن يلحق سلم الرواتب الجديد مع مرور و 

 .سابقالوقت بالسلم ال

، بنجاح المالية وذغير الماليةبما ف  ذلك المتافآت ، لمتافآت والتقديرلإطار تم تنفيذ 
وتؤتد نتائج المسح العالم  للموظفين لعام هذه.  الخطة متوسطة األجللسنتين ف  فترة 

تقديرا إجماليا إلطار المتافآت والتقدير. وبينما يشير المسح العالم  للموظفين  2014
فئ ف  المائة فقط من الموظفين اعتقدت بأن الصندوق يتا 20أن نسبة  2012لعام 

ف  المائة ف   43الموظفين بما فيه التفاية من أجل تشجيع األداء الجيد، عبرت نسبة 
ف  المائة فقط من الموظفين اعتقدوا  16، 2012ف  عام و عن آراء إيجابية.  2014مسح 

تانت نسبة اآلراء  2014بأن الصندوق يتافئ بما فيه التفاية على األداء، بينما ف  
ة. وتشير تلك النتائج وذغيرها بوضوح إلى تحسن تبير ف  تصور ف  المائ 36اإليجابية 

الموظفين آلليات المتافآت والتقدير الت  أدخلتها المنظمة. وف  أعقاب تحليل للعملية 
بإجراء بعض الصقل لتحويل جزء من التمويل إلى  2015ف  عام األولى، قام الصندوق 

 تل العام لإلطار.متافآت السفر ذغير المالية، بينما أبقى على الهي

لدورة أداء  لمتافآت والتقدير، استتمل الصندوق العملية الثالثة ل2015ف  أبريل/نيسان 
 ، وسوف يبحث عن فرص للمزيد من التعزيز.2015عام 

، شارك الصندوق ف  حلقة عمل األمم المتحدة المعنية بإدارة 2015ف  يونيو/حزيران 
منظومة األمم  تافة أنحاءينبغ  تقاسمها ف  األداء لتحديد الممارسات الجيدة الت  

المتحدة، والمساهمة ف  الخطة االستراتيجية للجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة للفترة 
، والت  تحدد إدارة األداء تأولوية. والصندوق هو إحدى منظمتين نفذتا 2013-2016

مالية وذغير المالية، والمنظمة نظاما شامال للمتافآت والتقدير، بما ف  ذلك المتافآت ال
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

المؤسسية. 
ويشمل ذلك بذل 
جهود من قبيل 
المشارتة بدور 
نشط ف  لجنة 
 مسح الرواتب
التابعة للجنة 
الخدمة المدنية 
الدولية للفترة 

2011-2012 
فيما يتعلق 
بمرتبات موظف  
فئة الخدمات 
العامة المحليين 
ف  روما، وحث 
لجنة الخدمة 
المدنية الدولية 
على ضمان 

مستويات 
التعويض 
المالئمة 
للموظفين 

الفنيين، وتجريب 
نموذج الدفع على 
أساس األداء 
بالتعاون مع لجنة 

 الوحيدة الت  ربطت نموذج المتافآت بعملية إدارة األداء.

أطلقت لجنة الخدمة المدنية الدولية استعراضا شامال لمجموعة عناصر األجر الموحدة 
عرض النتائج النهائية على الجمعية العامة ف  أواخر  مع، 2013لألمم المتحدة ف  عام 

وشارك  .2015ديسمبر/تانون األول  23  قرار الجمعية العامة ف  وتم تبن .2015عام 
الصندوق بنشاط ف  هذا العمل، بما ف  ذلك استضافة الدورة التاسعة والسبعين للجنة 

مثل م. والصندوق 2014الخدمة المدنية الدولية بشأن مبان  الصندوق ف  يوليو/تموز 
الدولية، وف  المجموعة االستراتيجية  أيضا ف  األفرقة العاملة للجنة الخدمة المدنية

للجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعن  
 وف  شبتة الموارد البشرية. )دائرة خدمات المنظمة( ،بالتنسيق
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

دمة المدنية الخ
 الدولية.

 تعزيز اإلدارة والقدرات المالية للصندوق -3 -

  النموذج المال   
 للصندوق

إنشاء نموذج  .43
ال  معزز يستند م

إلى نهج التدفقات 
النقدية المستدامة 
 1بدءا من 
يناير/تانون 
. 2013الثان  

وابتغاء لتحقيق 
هذا الغرض، 
سيتم تعزيز 
قدرات شعبة 
خدمات الخزانة 
جراء استعراض  وا 

نموذج المال  لل
الحال  لتحسين 
مرونته ومتانته 
ومواءمته لنماذج 

اإلسقاطات 
المالية 

المستخدمة ف  
ؤسسات الم

المالية الدولية 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 العمليات المالية

 

 التنفيذ: 

 مديرو دائرة العمليات المالية 

- 2013 

 لجنة مراجعة الحسابات   -

المجلس التنفيذي ف   -
 2013أبريل/نيسان 

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

  مراجعالنموذج )من قبل ض ااستعر تم تدفقات النقدية المستدامة. و تم تطوير نموذج ال أخضر 
 ووثقت اإلجراءات ذات الصلة. يين(الحسابات الخارج

البيانات ب لتبسيط التغذية 2016سيتم إجراء استعراض وتحديث للنموذج المال  ف  عام 
ليات دائرة العم)لموارد المقترضة. لالتصورات والتوقعات وضع وتعزيز القدرة على 

 (المالية
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

 األخرى.

عرض مقترح  .44 
على المجلس 
التنفيذي يتعلق 

باالستخدام 
المستقبل  لسلطة 
االلتزام بالموارد 
مقدماا ما أن يتم 
تنفيذ نهج 
التدفقات النقدية 
المستدامة بصورة 
تاملة. وحتى 
ذلك الحين، 

االستمرار 
باالستخدام 

الحال  لسلطة 
االلتزام بالموارد 
مقدما واإلبالغ 

صادقة عنها والم
 عليها.

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 العمليات المالية

 

 التنفيذ: 

 مديرو دائرة العمليات المالية 

- 2013 

عرض مقترح على لجنة مراجعة   -
 الحسابات

 2013 ف  المجلس التنفيذي  -

المستدامة ووافق عليها المجلس التنفيذي ف  دورة  نقديةتم تطوير منهجية التدفقات ال أخضر 
 .2013ان أبريل/نيس

عرض مقترح  .45 
على المجلس 
التنفيذي عن 
تيفية تحديد 
المسؤولية عن 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 العمليات المالية

 

 التنفيذ: 

 مليات الماليةمديرو دائرة الع 

- 2013 

عرض مقترح على لجنة مراجعة   -
 الحسابات

 2013 ف  المجلس التنفيذي  -

 تواستعرضوثيقة بشأنها، عدت منهجية إطار القدرة على تحمل الديون، تما أعدت أُ  أخضر 
، 2013لجنة مراجعة الحسابات ف  نوفمبر/تشرين الثان  محدثة منها من قبل  نسخة

لتقديمها إلى هيئة  2013ورة ديسمبر/تانون األول المجلس ف  د صادق عليهاو 
، 2014المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ف  أتتوبر/تشرين األول 

 .2015ودورة مجلس المحافظين ف  فبراير/شباط 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

تعويض المبالغ 
الضائعة نتيجة 
لتبن  إطار القدرة 
على تحمل 
الديون بين 
الجهات المانحة 

فترة بدءا من 
التجديد العاشر 

 للموارد.

 تعبئة الموارد 
 الداخلية

زيادة الموارد  .46
الداخلية المتاحة 
لدعم برنامج 
قروض ومنح 
ة الصندوق ف  فتر 

التجديد التاسع 
للموارد وفقا لقرار 
المجلس التنفيذي 
ف  دورته الرابعة 
بعد المائة بشأن 
إجراء استعراض 
شامل لسياسات 
اإلقراض ومعاييره 
ف  الصندوق ف  

، 2012عام 
والمواءمة قدر 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 العمليات المالية

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة العمليات  
المالية، ومتتب المستشار 

 العام

 وما بعده  2013 -

مقترح مقدم إلى المجلس  -
 2012التنفيذي ف  

عداد  ،تم إجراء استعراض شامل أخضر  المجلس ف  دورة ديسمبر/تانون صادق عليها  وثيقةوا 
 .2013، ووافق عليها مجلس المحافظين ف  فبراير/شباط   2012  األول 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

المستطاع بين 
شروط اإلقراض 
المعمول بها ف  
الصندوق وشروط 
اإلقراض ف  
المؤسسة الدولية 

والبنك  للتنمية
الدول  لإلنشاء 
والتعمير، مع 
مراعاة الطابع 

الخاص 
للصندوق حسبما 
ورد ف  اتفاقية 
 إنشاء الصندوق.

تعزيز الموارد    .47 
الداخلية ف  
الصندوق عن 
طريق التماس 

متأخرات 
القروض 

والمساهمات، 
وتحري إمتانية 

 مسبقالتسديد ال
لقروض مع ل

الدول األعضاء 

دائرة  : لمسؤولية الكليةا
 العمليات المالية

 

 التنفيذ: 

مديرو متتب الشراتات  
وتعبئة الموارد، ومتتب 

 المستشار العام

 جار -

لى لجنة مراجعة مقدم إمقترح  -
الحسابات والمجلس التنفيذي 

 االقتضاء حسب

 أخضر 

متتب )
الميزانية 
وتطوير 

 (نظمةالم

لقروض مع عدد من المقترضين، ولتن لم يتم المسبق لتسديد التم تحري إمتانيات 
بالنسبة السع  ف  هذا االتجاه بصورة تبيرة وذلك ألن فوائده ليست بذات قيمة تبيرة 

للموارد الداخلية. وتم إجراء متابعة سريعة للمتأخرات المستحقة على القروض 
المتأخرات المستحقة تذلك . و بالنسبة لتوبا والسودان()على سبيل المثال،  والمساهمات

على التدفقات العائدة اإلجمالية ف  مستواها األدنى ف  السنوات األخيرة، وذلك أيضا 
 (دائرة العمليات المالية) بسبب إعادة جدولة الديون النشطة مع ثالثة من المقترضين. 

 رات مساهمات العراق.تحقق نجاح ف  معالجة متأخرات قروض زمبابوي، ومتأخ

ومساهمات المساهمات األولية مستحق من الهند عن ذن  إسند ، تم تحصيل 2014ف  
 )دائرة العمليات المالية(التجديد األول للموارد. 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

المقترضة 
 المهتمة.

الجهات المانحة   
السيادية الجديدة 
وطرائق التمويل 

 البديلة

دول  التواصل مع .48
ومجموعات دول 
ذغير أعضاء 
للمساهمة ف  

نضمام و/أو اال
 إلى الصندوق.

مديرو  : لمسؤولية الكليةا
متتب الشراتات وتعبئة 

متتب سترتير و  ،الموارد
ومتتب المستشار  ،الصندوق

 العام 

 

 التنفيذ: 

مدير متتب الشراتات وتعبئة  
 الموارد

 جار -

لى مجلس مقدم إمقترح   -
المحافظين والمجلس التنفيذي 

 حسب االقتضاء

 ناورو، و توفالو، و فانواتوبعة بلدان لعضوية الصندوق: وه : ، انضمت س2013منذ عام  أخضر 
الجبل ، و واليات ميترونيزيا الموحدة، و 2014ف  عام االتحاد الروس  ، و 2013ف  عام 
وجرى تعليق قرار أستراليا بإعادة االنضمام إلى . 2015ف  عام جمهورية باالو ، و األسود

نيوزيلندا انخراطها مع الصندوق الصندوق من قبل الحتومة الجديدة. تما أعادت 
ومن البلدان األخرى الت  اتصلت . الصندوق المساهمة ف  التجديد التاسع لمواردب

، وسلوفاتيا، سنغافورة، و ليتوانيا، و برون ، و بيالروسبالصندوق أو اتصل بها الصندوق: 
  .أوترانيا، و ترتمنستانو 

 مجالتحري  .49 
زيادة التمويل من 
مصادر أخرى 
 تعرض على

المجلس 
التنفيذي، شريطة 
أال يترتب على 
االتفاقات ذات 
الصلة أي آثار 
على تسيير 

 الصندوق.

: دائرة لمسؤولية الكليةا
متتب ، و العمليات المالية

 الشراتات وتعبئة الموارد

 

 التنفيذ: 

مديرو متتب الشراتات  
وتعبئة الموارد، ومتتب 

 المستشار العام

 جار -

لى المجلس مقدم إمقترح   -
 نفيذي حسب االقتضاءالت

مبادرة تعبئة الموارد اإلضافية فيما يتعلق باالتصاالت مع  بشأنجرى عمل مسهب  أخضر 
الوتاالت األخرى الت  تتقاسم نفس  والتعلم من المصادر المحتملة للموارد، واالتصال مع

مفاوضات الالمجدية. و االستقطاب الداخلية لنماذج  التصوراتمن خالل و األهداف 
هيئة االجتماع الثالث لاسات جارية. وعرضت وثيقة تشمل مقترحات ملموسة على در الو 

أتتوبر/تشرين األول  تها ف ف  دور  الصندوق المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد
وتانت المفاوضات مع مصرف التنمية األلمان  ناجحة ومثلت عملية تعلم ذغنية    .2014

رتت فيها. وعرض القرض على المجلس ف  بالنسبة لجميع الدوائر الت  شا
. 2014للموافقة عليه، وتم التوقيع عليه ف  نوفمبر/تشرين الثان   2014سبتمبر/أيلول 

أنشأ المجلس التنفيذي إطارا يحدد فيه البارامترات الت  يسمح  2015وف  أبريل/نيسان 
صندوق يبن  يزال الما . و ينالسياديمقرضين للصندوق ضمن حدودها باالقتراض من ال

بما  ،المزيد من األموال للحد من الفقر الريف  استقطابعلى شراتاته الجديدة  ويجري 
وشرتة  ،التوقيع على مذترات تفاهم مع مؤسسة بيل وميليندا ذغيتسمن خالل ف  ذلك 
وشرتة إنتل  ويجري تحري إمتانية إقامة شراتات جديدة مع عدد من الشرتات  ،يونيليفر

من المزارعين أصحاب المزيد عية المتعددة الجنسيات المهتمة بتوريد التجارية الزرا
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

لحصول على تسهيالت مختلطة من المفوضية لالحيازات الصغيرة. ويجري تحري سبل 
وهو شرط مسبق  –األوروبية )طلب الصندوق تقدير المفوضية األوروبية ألدواته المالية 

وي الثان  بشأن األموال التتميلية تم عرض التقرير السن  للحصول على التسهيالت(.
  .2015على المجلس التنفيذي ف  سبتمبر/أيلول 

 تعزيز نظام إدارة النتائج واألثر في الصندوق -4 -

رفع مستوى  .50 تقييم األثر 
االمتثال من 
خالل الطلب من 

المشروعات 
إجراء مسح خط 
أساس بنهاية 
السنة األولى من 

 التنفيذ. 

رة ودائ :لمسؤولية الكليةا
دائرة  /إدارة البرامج

دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة إدارة البرامج،  
وشعبة التخطيط االستراتيج  

 وتقدير األثر

 جار -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

ف  المائة من  59 استتمالخطوط األساس:  عرضالهدف المحدد ل الصندوق حقق أخضر 
ف   40بنسبة ، مقابل هدف تراتم  هاعادلي أو ما ساسخط األمسوحات ل روعاتالمش
 )دائرة إدارة البرامج( ة.المائ

السع  بصورة   .51 
نشطة إلرساء 
الشراتات مع 

المؤسسات 
المتخصصة ف  
تقييم األثر وتعبئة 
الموارد لتنمية 

رات الداخلية القد
المالئمة 

إلجراء/إدارة 
أعمال تقييم 

: مديرو لمسؤولية الكليةا
دارة  دائرة االستراتيجية وا 

 المعرفة، ودائرة إدارة البرامج

 

 التنفيذ: 

مديرو دائرة االستراتيجية  
دارة المعرفة شعبة ) وا 

التخطيط االستراتيج  وتقدير 
 ، ودائرة إدارة البرامج(األثر

 رجا    -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

استعراض منتصف المدة لفترة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

والمبادرة الدولية   الشراتات الجارية: مجموعة االتساق ف  مجال الرصد والتقييم شملت أخضر 
والمعهد   ذغينينغنوا وجامعة   والمعهد الدول  لبحوث السياسات الغذائية  لتقييم األثر

   ltPlitnProtne    leI ومؤسسة   ومرتز ابتتارات التنمية  الملت  للدراسات المدارية
ووتالة التعاون التقن  والتنمية، والمعهد الدول  لتحليل األنظمة   وجامعة إيست أنجليا

  التطبيقية.
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

   األثر. 

عرض وثيقة   .52 
إعالمية على 
المجلس التنفيذي 

ن المنهجيات أبش
تخدمها الت  سيس

الصندوق ف  
إجراء تقييمات 
األثر وقياس 
المؤشرات الجديدة 
على مستوى 
األثر ف  إطار 
قياس النتائج 

-2013للفترة 
2015. 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مدير شعبة التخطيط  
 االستراتيج  وتقدير األثر 

 2012ديسمبر/تانون األول  -

يقة إلى المجلس تقديم وث -
ديسمبر/تانون التنفيذي ف  

 2012األول 

من تقييمات األثر إلى المجلس  30بشأن نهج ومنهجيات  وثيقة إعالميةوتم تقديم  أنجز. أخضر 
، تما تم طلبه من قبل هيئة المشاورات الخاصة 2012ف  دورة ديسمبر/تانون األول 

تقرير هيئة المشاورات ، GC 35/L.4بالتجديد التاسع لموارد الصندوق )انظر الوثيقة 
 (.الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

اء وصياذغة ر إج .53 
واإلبالغ عن 

مسحا  30حوال  
من مسوحات 
 ىاألثر على مد

فترة التجديد 
التاسع للموارد. 
وستستخدم ثالثة 
إلى ستة 
مسوحات من هذه 

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مدير شعبة التخطيط  
 االستراتيج  وتقدير األثر

 

 وما بعده  2013 -

ج عمل الصندوق تقرير نوات -
المقدم إلى المجلس التنفيذي 

   وما بعده 2014اعتبارا من عام 

مشروعا للخضوع  24تم إجراء تحليل لجرد مسوحات نظام قياس النتائج واألثر الختيار  أخضر 
وحددت ستة مشروعات لتجارب موجهة تستخدم عينات عشوائية ف   لتقييم الحق لألثر. 

بتتارات الزراعية للمبادرة الدولية لتقييم األثر )المدعومة سياق النافذة المواضيعية لال
 ف  المملتة المتحدة ماليين دوالر أمريت  من وزارة التنمية الدولية 10بتمويل قدره 

بالشراتة مع مؤسسات  ـ24لـالتقييمات الالحقة ا رىجتُ  و  ومؤسسة بيل وميليندا ذغيتس(. 
لدول  لبحوث السياسات الغذائية، وجامعة بحوث مشهورة دوليا )بما ف  ذلك المعهد ا

، والمبادرة الدولية لتقييم  ltPlitnProtne    leIواذغينينغن، وجامعة إيست أنجليا، ومؤسسة  
ز   وباإلضافة إلى ذلك، تم  .وما زال اثنان جاريين لتقييماتمن هذه ا 22األثر(. ُأنج 

من أجل توسيع قاعدة  ييم األثرشعبة البحوث وتقتقييما داخليا لألثر من قبل  14إجراء 
 األدلة. وقد تم إنجاز تحليل الدراسات.
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

المسوحات 
تجارب موجهة 
تستخدم عينات 
عشوائية أو 

من ذغيرها 
المنهجيات 

المشابهة المتينة 
وفقا لفرص تقاسم 
التتاليف المتاحة 
واهتمام وتوفر 

المؤسسات 
المتخصصة ف  
تقييم األثر لدعم 

 هذا العمل.

تذلك توفير الدعم لتصميم تجارب موجهة تستخدم العينات العشوائية ف  سياق ويتم 
 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

 

استعراض وتعزيز  .54 اإلبالغ عن النتائج 
اآلليات ألذغراض 
اإلبالغ عن 

نتائج للهيئات ال
الرئاسية الموجهة 
نحو شروحات 
أتثر إيجازا ترتز 
على األثر 

المتحققة. نواتج وال
   

دائرة  :لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

 التنفيذ: 

مدير شعبة التخطيط  
 االستراتيج  وتقدير األثر

 

 2013أبريل/نيسان  -

تقديم مقترح إلى المجلس  -
 2013/نيسان التنفيذي ف  أبريل

على مقترحات اإلدارة  2012أنجز. صادق المجلس ف  دورته المنعقدة ف  سبتمبر/أيلول  أخضر 
 .رئاسيةال الهيئاتلتعزيز اإلبالغ عن النتائج إلى 
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الوضع في  اإلطار الزمني واإلبالغ  المسؤوليات   اللتزامات الرئيسية   مجال اإلصالح  
2016 

 مالحظات 

إبالغ المجلس  .55 
التنفيذي ولجنة 
التقييم سنويا عن 
األداء على خلفية 
مؤشرات وأهداف 
إطار قياس 
النتائج للفترة 

من  2013-2015
خالل تقرير 
الفعالية اإلنمائية 

 للصندوق.

: دائرة لمسؤولية الكليةا
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

 

  التنفيذ: 

مديرو شعبة التخطيط  
االستراتيج  وتقدير األثر، 

 ودائرة إدارة البرامج

 

 وما بعده  2013 -

سنويا عن طريق تقرير الفعالية  -
 اإلنمائية للصندوق

لفترة استعراض منتصف المدة  -
 التجديد التاسع لموارد الصندوق

يتم اإلبالغ عن األداء مقابل مؤشرات إطار قياس النتائج سنويا إلى المجلس أنجز.  أخضر 
دارة المعرفةالتنفيذي )  (دائرة االستراتيجية وا 

إبالغ المجلس  .56 
التنفيذي سنويا من 
خالل لجنة 
مراجعة الحسابات 
عن أنشطة إدارة 

المخاطر 
 المؤسسية ف 

  الصندوق.

: نائب لمسؤولية الكليةا
 رئيس الصندوق

 

  التنفيذ: 

 ضباط المخاطر  

رفع تقرير إلى لجنة مراجعة  -
 الحسابات سنويا

رفع تقرير سنوي عن أنشطة  -
إدارة المخاطر المؤسسية ف  

 الصندوق إلى المجلس التنفيذي

الصندوق )سبتمبر/أيلول ف  سياق موافقة المجلس التنفيذي على مقترحات إدارة   أنجز.  أخضر 
لن يعد التقرير  ،(54)انظر االلتزام  لهيئات الرئاسية( لتعزيز اإلبالغ عن النتائج ل2012

السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية بعد ذلك. وبما يتماشى مع سياسة إدارة 
المخاطر المؤسسية ف  الصندوق، يتبع الصندوق من خالل لجنة إدارة المخاطر 

، نهجا استباقيا إلدارة المخاطر المؤسسية، الصندوق ية الت  يترأسها نائب رئيسالمؤسس
حيث يجري تقييم المخاطر المؤسسية واإلبالغ عنها إلى اإلدارة تل فصل ف  سياق 

 العملية الفصلية الستعراض األداء.

 

    
 

 


