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   في فترة التجديد التاسعالصندوقل عمنموذج 

  مقدمة – أوال

، 2006منذ عام . 1 االستراتيجيةتهرؤيتنفيذ له بهدف عمتطوير ل الصندوق إدارة يةيصف هذا التقرير كيف -1

ويصف . الخاص بهالعمل إصالح نموذج كان جوهره اإلصالح، كبيراً للتغيير و اًالصندوق برنامجأجرى 

وصفا تتضمن منفصلة للمجلس التنفيذي للصندوق وثيقة م يقدتم تو.  المذكورهذا التقرير اإلصالح

 .أكملهالتغيير واإلصالح بعمل لبرنامج 

وفي فترة  اآلن –الصندوق عمل  جلنموذالعريضة موجز عن الخصائص  – ثانيا

  قولصندالتجديد التاسع لموارد ا

وبناء الشراكات  ،التقنية والمشورة ، توفير التمويلفينهج الصندوق في تنفيذ رؤيته االستراتيجية يتمثل  -2

 والمنظمات غير ،المزارعينموعات ومجالمجتمع المدني، (لمساعدة الحكومات والمنظمات الوطنية 

.  بصورة مستدامةفي المناطق الريفيةواألمن الغذائي زيادة الدخل على )  والقطاع الخاص،الحكومية

ا على يويركز حصر. على نطاق واسعالمعارف تقاسم والصندوق في بناء القدرات المحلية يسهم وبذلك، 

كما يوفر المساعدة . ألولى على الزراعة والعمالة الريفية وبالدرجة ا-المناطق الريفية والتنمية الريفية 

لريفي وتعزيز ا المنتجات الزراعية من أجل الحد من الفقر تجهيزوتسويق والزراعية المدخالت مدادات إل

الحكومات مدخالت على نحو متزايد وتحفز  ة والتقنيةمدخالت الصندوق الماليوترفد . األمن الغذائي

 ).REPL.IX/2/R.2الوثيقة  انظر(والجهات المانحة األخرى والمؤسسات المحلية 

  في جميع برامجه- ىخراألالجهات  مع دائما يعملنه أ هو الصندوق متميزل اعمما يجعل نموذج و -3

كما أنه ال الخاصة مشروعاته الصندوق يدير وال "). المشروعات"بـ المشار إليها الحقا (ومشروعاته 

يتم توفير تمويل الصندوق بطريقة مماثلة و. يسيرها هو حصراًروعات مشيقوم على اإلطالق بإعداد 

 التمويل يقدمبل ، لميزانيةل اوفر دعمي ال أنهمع المؤسسات المالية الدولية األخرى، تبعها تالتي لتلك 

للغاية بالنسبة للبلدان تيسيرية تتراوح بين أسعار فائدة ب عن طريق القروض، في المقام األولللمشروعات 

 مبادرة القدرة على  إلىوانضم الصندوق. الدخلالمتوسطة  لبلدانتيسيرية لغير إلى الدخل المنخفضة 

ن الفقيرة المثقلة ن، ويقدم منحا للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي انضمت إلى مبادرة البلداوتحمل الدي

دوالر أمريكي، إلى المنظمات  مليون 1.5 استراتيجية، تصل إلى ا الصندوق أيضا منحقدموي. بالديون

 .تتفق مع أهداف الصندوق ويتم تقييمها على أنها ذات جودة عاليةمشروعات غير الحكومية التي لديها 

 : ما يليلصندوقال عمنموذج لوتشمل المفاهيم الرئيسية  -4

 .وتنفيذهاوالمشروعات البرامج كذلك القطرية في إعداد االستراتيجيات القطرية والقيادة   )أ (
 . الرئاسيةهيئاتهكما تقره  وإطاره االستراتيجي مهمته على الصندوقالمقدم من دعم ر اليقتص  )ب (

                                                      
  .2015وق االستراتيجية حتى عام ، رؤية الصند,REPL.IX/2/R.2انظر الوثيقة  1
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، المشروعات، وتصميم  القطرية والسياساتاتاالستراتيجي صياغةالصندوق في يشارك   )ج (

 .المعرفةتقاسم ، واالبتكار وعليهاواإلشراف 
وتقتصر االستدامة . للنموذجبالنسبة حاسمة أهمية ذات التي يدعمها الصندوق المشروعات جودة   )د (

 .نتائجيصال الالتي تؤدي إلعالية الجودة المشروعات وتكرارها على المشروعات في 
فإن  ،التي يمولهاالمشروعات بالنظر إلى أن الصندوق ال ينفذ  و،المفتاحالشراكات هي   )ه (

وألن . وني والجهات المانحة األخرى شركاء رئيس، والمستفيدين، والشركاء المحليين،الحكومات

،  بشكل كامل احتياجات الزراعة والتنمية الريفيةتلبيةما يكفي من الموارد ليمتلك ن الصندوق ل

 .عمل هذاال نموذجالشراكات مع الجهات المانحة األخرى والقطاع الخاص هي مفتاح نجاح فإن 
وعات المشرجودة  من أجل تحسين هامة للغايةوالنواتج رصد واإلبالغ عن النتائج العملية   )و (

إلرساء  – المحلية والخارجية -  المؤسسات األخرىإقناعأيضاً  النتائجومن شأن . هاوضمان أثر

  .شراكات مع الصندوق والدخول في تمويل مشترك معه

 سبلالمن خالل العمل نموذج  تعزيز المزيد من  تشهدفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقفترة كون توس -5

 :التالية

وأكثر أهمية على الفقر نطاقا  أوسعإحداث أثر بغية الناجحة المشروعات  توسيع نطاقسيكون   )أ (

 .في التجديد التاسع لموارد الصندوقواألمن الغذائي الموضوع الرئيسي الريفي 
 ، والمجتمع المدني، المزارعيننظمات وم،توسيع الشراكات مع الحكوماتتوسيع النطاق  سيتطلب  )ب (

 .خرى والجهات المانحة األ،والقطاع الخاص
القيم سل سالعلى طول الصندوق مشروعات مجموعة متنوعة من نطاق التوسيع  سيشمل  )ج (

التجهيز و ، والتسويق،المدخالت الزراعيةإمداد وإنما ،  فقطتضم الزراعةال ة، التي يالزراع

 .والبيع بالتجزئة
 يةت السياساتهمشورمن الصندوق يوسع ، سوف المشروعاتجدول أعمال توسيع نطاق تمشيا مع   )د (

 . المحليةبناء القدراتأعمال و
 نطاق عمله فيالصندوق سيتوسع نظرا إلى األهمية الحاسمة للبيئة الريفية وقضايا تغير المناخ،   )ه (

وحيث وبالمثل، . ة مع مرفق البيئة العالمي تلك التي بدأ فيها بالفعلإضافة إلى ،لمجاالتفي هذه ا

يركز الصندوق على نحو أكثر س، الريفيفقر مع قضايا البين الجنسين التمايز قضايا تتشابك 

 .فعالية على أدوار الجنسين
 وما - التوسع في تطبيقهتقييم األثر وتحسين رصد النتائج من أجل تحديد ما ينبغي ستزيد أهمية   )و (

 .ينبغي تقليصه
 ةالتكاليف الممكنوبأقل  األعمال السابقة على أكمل وجه،بكل القيام بعد  - الصندوق فعاليةتحسين   )ز (

  . الهامةعيضامو الىحد إ–

  الحاليالعمل نموذج  – ثالثا

 .في الفقرات التاليةذي تتم مناقشته والالصندوق العمل الحالي في نموذج ) 1(الشكل يوضح  -6
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ة ومشاكل الفقر يالزراع همشاكل و، هو أن التنمية الريفية في كل بلد للصندوق الرئيسييأ التشغيلمبدال -7

للزراعة الوطنية ستراتيجية االفإن  وبالتالي ،فريدة من نوعها إلى حد كبيرت مشكال هي الريفي

يبدأ عمل  ، ونتيجة لذلك. له من دعمالصندوقسيقدمه  المحرك الرئيسي لما يبلد هالخاصة بكل 

أو استراتيجية /ة ويخطة الزراعال، في البالدالخاصة الصندوق على المستوى القطري مع خطة التنمية 

 "). للزراعةاالستراتيجية الوطنية"، في الشكل ةدائرة البرتقاليالتنعكس في ( الفقر الحد من

 هعلى اتفاقية إنشاء الصندوق وإطارللزراعة الوطنية برامج الفي مساهمة الصندوق المحتملة تعتمد و -8

 يقدمه أنللصندوق ما يمكن خطط البلد وبين  التوافقويؤدي ). شكلالدائرة الوسطى في ال(تراتيجي االس

شركاء اآلخرين على الصعيد لحكومة والصندوق والل نتاج مشترك يي هت، ال2االستراتيجية القطريةإلى 

 ةبرامج الفرص االستراتيجية القطرييتم إعداد . في معظم الحاالت ،، والجهات المانحة األخرىالقطري

د برنامج الفرص حدوي.  فيهعمليات كبيرةيسهم الصندوق بلكل بلد ثالث إلى خمس سنوات كل 

ويصف .  إلى تحقيقهاه على الصعيد القطريؤالصندوق وشركاالتي سيسعى   النتائجةاالستراتيجية القطري

                                                      
  .برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 2
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برامج الوالمشروعات وتشمل هذه المكونات . المكونات الالزمة للحصول على تلك النتائجالبرنامج أيضا 

الموارد الصندوق نظام تخصيص ستخدم وي. ينالصندوق والشركاء المشاركالتي تحتاج لدعم سياسات الو

كل بلد الخاص بتخصيص السجل أيضا يو.  األداء لتخصيص أموال القروض والمنح للبلدانعلى أساس

معظم أعمال عن نماذج صندوق لعمل اما يميز نموذج أكثر  و.ةبرنامج الفرص االستراتيجية القطريفي 

ته ليست وحدها ما أو سياسالصندوق ستراتيجية ا أناألخرى الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية 

 بلدبال  الخاص القطريبرنامجالكل من إن بل  ،الصندوق على الصعيد القطريما يقوم به يؤثر على 

ما هذا و. ، هما المحرك الحقيقي للعمل األعضاءهي اتفقت عليه دولذ، اللصندوقل االستراتيجيطار اإلو

إلى تلقي كما يؤدي . جابة لخطط التنمية الحكومية والمحلية است يكون أكثرنأمن  الصندوقيمكن 

تقييم المواءمة مع البرامج القطرية في إطار إعالن باريس بشأن ب ميزة فيما يتعلقتمدرجات الصندوق 

 .ردود فعل إيجابية في الدراسات االستقصائية للعمالء في البلدان الناميةوفعالية المعونة 

 هاألنعمله نموذج لتشغيل أمر بالغ األهمية لموارد للتجديد التاسع فترة الدوق  للصنؤية االستراتيجيةالر -9

) على أساس اإلطار االستراتيجي( استبعاد الصندوق في إطار البرامج القطرية، ويقدمه ما يمكن أن تحدد

 .قدمهيستطيع أن يما ال 

 الفرص االستراتيجية برنامجالصندوق لتكون متوافقة مع أهداف التي يمولها  المشروعاتتصميم  -10

ن المحليو والشركاء  والحكومةالصندوقشترك ي). 1في الشكل " المشروعإعداد "انظر ( القطرية

أن يشترك ويتوقع . ةبرنامج الفرص االستراتيجية القطريتصميم كل عملية محددة في في ن والدوليو

على جهود شرف الصندوق ي تصميموأثناء ال. التي يتمخض عنهاالمشروعات هؤالء الشركاء في تمويل 

 ،يةوتقديم المشورة السياساتالمشروعات تصميم لممكنة جودة تعزيز الجودة لضمان أفضل كبيرة من أجل 

قبل عرضها على  جهات مستقلة مسؤولة عن ضمان الجودةثم يتم التحقق من ذلك من خالل ومن 

وما . تصميمالإلعادة إرجاعها يتم   أوللرفضلشيء ما تفتقر التي المشروعات وتخضع . المجلس التنفيذي

بل تصممها وبصورة متزايدة  ،م التدخالت وحدهمصيأن الصندوق ال لصندوق فريدا عمل ايجعل نموذج 

، فضال عن موظفين  التابعين للصندوقتشمل موظفي الصندوق والخبراء االستشاريين ،ةفرق بقيادة محلي

 .ايدبشكل متز من وكاالت مانحة أخرى، والقطاع الخاص

لصندوق وتمويل امن أو منحة قرض م الموافقة عليها تشتمل خطة تمويل تضم تالتي تالمشروعات  -11

ن، والديالقدرة على تحمل إطار بموجب  والمنحالعادية لمنح من انطاق تمويل الصندوق يتراوح . مشترك

القروض حصول على  للللبلدان المؤهلةللتنمية المؤسسة الدولية شروط أساسا (للغاية تيسيرية قروض إلى 

عمول به بين الم سعر الفائدة تتجاوز قليالبفائدة تيسيرية  الحصول على القروض بشروط غير إلى ،)منها

تيسيرية بشروط غير المقدمة  القروض على الصندوق ذي يطبقهالاإلشاري يستند السعر . لندن مصارف

ستة أشهر على مدى   مصارف لندنبينالسائد  فائدةالسعر لمركب  حقوق السحب الخاصةمركب لى إ

 ،باني والين اليا، األمريكيالدوالر(لعمالت األربع التي تشكل سلة حقوق السحب الخاصة بالنسبة ل

الصندوق ويمثل الفرق الذي يطبقه . الفائدةزائد فرق متغير في أسعار  ،) والجنيه اإلسترليني،واليورو

على القروض  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك يطبقهي أسعار الفائدة الذلفرق الوزن الترجيحي متوسط 

بشروط الصندوق المقدمة   قروضقلت أال يجبو. المقدمة بسعر فائدة متغير في فترة الستة أشهر ذاتها

 . من إجمالي قروضهعلى األقلمائة ال في 60 عن للغايةتيسيرية 
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تنفيذ "انظر (تنفيذ اليبدأ حتى جديد قرض أو منحة لمشروع تقديم  على المجلس التنفيذيوما أن يوافق  -12

 ،أو السلطات المحلية/ الحكومة وعلى عاتقالتنفيذ غالبا ما تقع مسؤولية  ).1في الشكل " المشروع

، التنفيذعملية من أجل ضمان إجراء و. أو القطاع الخاص/غير الحكومية والمجتمع المدني ووالمنظمات 

 وإشراف.  الصندوق على كل عمليةوموظفيشرف قية التمويل، وإنفاق األموال على النحو المحدد في اتفا

مراجعات يشمل أيضا إجراء  كما ،عدة في حل المشاكلتنفيذ للمسالادعم  شمليهو مكثف والصندوق 

 وممارسات ،، وفعالية اإلدارةوالتوريد،  ومراجعة الحسابات،ت والحسابا،ئتمانية على اإلدارة الماليةا

دعم إذ يعد  بالغ األهمية، القطري أمراالصندوق حضور  يعد ،ألسباب تحديداولهذه ا. مكافحة الفساد

زيارات من روما شكل  دوري فقط فيعلى نحو  وليس ، عند الحاجةجاءتنفيذ أكثر فعالية إذا ال/اإلشراف

لمجلس لالثانية بعد المائة لصندوق للدورة الحضور القطري لاستراتيجية أعدت وثيقة منفصلة عن (

لى بيانات إ جزئياتستند التي  ،لكل مشروعاإلشراف يتم إعداد تقارير . ]EB 2011/102/R.10[ي التنفيذ

وقد ).  الصندوق خالل بعثات اإلشرافوحصل عليها موظفيالتي  ( لكل مشروعتقييموالرصد نظم ال

 –الحكومات المقترضة بين الصندوق وعالقة الطبيعة المشروعات  الصندوق على غيرت منهجية إشراف

 .لحكومة والمجتمع المدني أثناء التنفيذادعم لمصدر مقرض بسيط إلى مجرد من تحول الصندوق بحيث 

إنجازه تقييم لبنهاية فترة التنفيذ، التي غالبا ما تتراوح بين أربع إلى ثماني سنوات، يخضع المشروع و -13

ة الصندوق والحكومة إدارمن أوال لتقييم المشروعات تخضع ). 1 في الشكل 2انظر نتائج المستوى (

وتقدم نتائج التقييم إلى المجلس . لصندوق على أساس تقييم العيناتفي اثم لتقييم مكتب التقييم ) تقييم ذاتي(

ويقدم مكتب التقييم تقريرا منفصال إلى المجلس في التقرير . التنفيذي في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 .قوأثر عمليات الصندو السنوي عن نتائج

امج الفرص االستراتيجية نبرإعداد في مشروع ونتائج التقييم الرصد واالستعانة بكل من بيانات الويتم  -14

أيضا البيانات تدخل و). 1 في الشكل 1لمستوى ا انظر نتائج ( المستقبليةمشروعاتوالالتالي  القطرية

 .انفسه تعيد الدورةثم . رىلمساهمة في عمل الصندوق في بلدان أخامن أجل  الصندوق، بياناتقاعدة في 

 في .في هذه الدورةالمراحل  جمع البيانات من جميع في الصندوق واألثرنتائج يتولى نظام إدارة ال -15

 .لصندوق على الصعيد القطريالتقدم  النتائج النهائية  الكليةنتائجس اليتق – 1مستوى نتائج ال، 1الشكل 

تنفيذ المشروع  نتائجتقيس  – 3المستوى نتائج  .هنتائج المشروع ومخرجاتتقيس  2نتائج المستوى 

- 4أما نتائج المستوى ). أوليةمؤشرات (التنفيذ فترة والبرامج القطرية خالل والمشروعات  همخرجاتو

لمشروع  لات الجودةاستعراض المستقاة من أو المحتملة  المتوقعةالنتائج فتقيس ،اتالمشروعإعداد 

هذه في الحقيقة . عرض المشروع على المجلس التنفيذيقبل قطرية برنامج الفرص االستراتيجية اللو

تقدم و.  للصندوقفعالية المؤسسيةال تقيس 5مستوى نتائج ال .بعدنفذ ي لم هإذ أن، توقعات عن المشروع

 معلومات المدخلةانظر ال(لية اإلنمائية للصندوق اتقرير الفعجميع البيانات إلى المجلس التنفيذي في 

النتائج من قبل هيئة قياس إطار جديد لسيتم االتفاق على و. )EB 2010/101/R.11 and Add.1(األخيرة، 

 .، ووضع أهداف جديدة عند كل مستوىلتجديد التاسع لموارد الصندوقالخاصة بامشاورات ال

مارسات مأفضل الهو يوائم و. ومكلف لموظفينكثيف االستخدام للصندوق بأنه عمل ايتميز نموذج  -16

تطلب التي تالمختلفة، األقاليمية  األوضاع مع وداخل البلدان ،الخاصة ةمتنوعالبلد الحاالت ع تتناسب مل
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المستوى تعبئة الشركاء على و .درجة عالية من الكفاءة والخبرةموظفيين وخبراء استشاريين على 

لنسبة وبا. مكلفأمر  ،لتحفيز التمويل الموسعالتمويل الجهات المشاركة في والعمل مع  ،القطري

 اً أمربرامج الحكومةل أو توفير دعم ميزانية ، البلدانتنفذ في جميع إنمائيةنماذج عدة   يعد اتخاذ،للمانحين

 ةلتلبي -  وكل مشروع في إطار البرنامج القطري - كل برنامج قطري لكن الصندوق يصمم. تكلفةأقل 

ودرب المهنيين للموظفيين النطاق واسعة اضطلع بتعيينات ونتيجة لذلك، فقد . ه وخطط البلداحتياجات

 نبم ، الخبراء االستشاريينباستثناء، في الصندوقالمهنيين لموظفين عدد اوازداد . الموظفين الحاليين

، ومن 20103 عام 289 إلى 2009 في عام  بدوام كامل موظف يعمل258 الموظفين الميدانيين، من فيهم

 في 199ن من يالخبراء االستشاريوزاد عدد . 2011بحلول نهاية موظف  309لوصول إلى االمخطط 

 اتمؤسسال منموظفين ال استخدام انخفض، لكنو. 2010عام في  يعملون بدوام كامل 247 إلى 2009

 في عام موظف واحد إلى 2007في عام  يعملون بدوام كامل اًموظف 65من حوالي متعاونة ال

من ستعاضة عن الموظفين لال،  في مجملهنم الموظفين والخبراء االستشارييازداد استخداو.20104

وزادت ). 2010 في 298(العامة مستقرة نسبيا الخدمات وظلت أعداد موظفي . المؤسسات المتعاونة

 2007من ) باألسعار الجارية( في المائة سنويا 6.7بنسبة ) الميزانيةبخالف (النفقات اإلدارية للصندوق 

د الموظفين والخبراء اعدأ زيادةوذلك لتمويل ، 2010عام  في المائة في 3.7بنسبة  و2009حتى عام 

 . بشكل كبيراالستشاريين

الموظفين والخبراء االستشاريين ثبت أن  .عمله من نموذج هام جزءالقطري للصندوق الحضور  -17

المشروعات ، وتصميم يةفي توفير الدعم المستمر للمشورة السياسات  أكثر فعاليةالميدانفي الموجودين 

موظفي في نقل الالمركزية عملية وهكذا تستمر .  وبناء الشراكات على الصعيد القطري،اف عليهاواإلشر

وسيتم افتتاح ، اً موظف63يوظف  مكتبا قطريا 29الصندوق وحاليا لدى . لمكاتب القطريةاإلى الصندوق 

ثم  .2013ام  مكاتب أخرى بنهاية ع10يخطط الصندوق للتوسع بافتتاح و. مكتب إضافي في غينيا قريبا

سيتم تقديم الخدمات ألقل من نصف البلدان هذا يعني أنه و،  بلدا90ويعمل الصندوق في . يستقر بعد ذلك

فهو يتضمن أما النصف اآلخر الذي لن يحظى بمكتب قطري . ةقطريالمكاتب المن مباشرة بصورة بقليل 

 أو بلد على مقربة ،في بلد مجاورالتعامل معها بيسر من مكتب قطري إما برامج صغيرة أو برامج يمكن 

استراتيجية وسياسة الحضور القطري تخلص و). أجزاء من شمال أفريقيا وشرق أوروبا(من روما 

 موظفين في المكاتب القطرية دووجإلى أن  5 2011 أيار/مايوفي مجلس التنفيذي لا المقدمة إلىللصندوق 

وهو أيضا أقل .  أيضاي، وفي الحوار السياساتهاإلشراف عليواالمشروعات  في تصميم معاليتهيزيد من ف

 2011لعام   الصندوقخطةتحتفظ وعليه ، ية إداراًهناك قيودإال أن . الموظفين في روماوجود تكلفة من 

بحيث (مكاتب قطرية فيها وجد بلدا ت 40 في امقيم امهني ا موظف60 وفي روما امهني ا موظف249بحوالي 

 وما بعده في 2012تظل على هذا المستوى في عام أن  ومن شأن هذه األرقام ).309يصبح المجموع 

األعلى سيناريو التنفيذ  حال في المائة سنويا في 4بحوالي أن تزداد ، أو األدنىسيناريو الانتهاج حالة 

                                                      
  . انظر الملحق–بيانات شعبة الموارد البشرية  3
  .تم تقدير هذا العدد بتحويل الموارد المدفوعة للمؤسسات المتعاونة استنادا إلى أسعار الصرف المعيارية للصندوق 4
 .Add.2 وAdd.1/Rev.1 وEB 2011/102/R.10الوثيقة  5
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التجديد التاسع لموارد الصندوق الخاصة بمشاورات ال هيئة في وثائق برنامج عملتمت مناقشة الوضع (

 )]REPL.IX/2/R.5[و] REPL.IX/2/R.4 [الناشئة عنهاالتمويل ومتطلبات 

  هتوتكلفالعمل  نتائج نموذج – رابعا

وهذا يشير إلى . لقروض والمنح والتمويل المشترك تتوسع بسرعةلنتائج من حيث القيمة الدوالرية ال -18

انحة األخرى في التمويل ، كما يتضح من اهتمام الحكومات والجهات المبفعاليةالعمل يسير أن نموذج 

 .التي يدعمها الصندوقللمشروعات المشترك 

  2الشكل 

دمها  الصندوق، التمويل المشترك    القروض والمنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون التي يق
) 2010- 2006( والمساهمات المحلية   
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المساهمات المحلية 

التمويل المشترك 

الموافقات على القروض والمنح المقدمة      
في إطار القدرة على تحمل الديون     

  

 1.50الوصول إلى ، تجاوز الصندوق هدف التجديد الثامن لموارد الصندوق المتمثل في 2010في عام  -19

كما  .منحقروض وي صورة يقدمه الصندوق ف دوالر أمريكي 1مشترك لكل التمويل من الدوالر أمريكي 

 بما ،2010في  مليون دوالر أمريكي 800والبالغ الصندوق في منح القروض والتجاوز هدف برنامج 

البنك : واسعة حالياانحة األخرى الصندوق مع الجهات الموشراكات .  مليون دوالر أمريكي55يعادل 

البنك و األوبك للتنمية الدولية، مصرف التنمية األفريقي، وصندوقو، المفوضية األوروبية و،الدولي

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  ،أفريقياوالتحالف من أجل ثورة خضراء في  ،اإلسالمي للتنمية

األمن بأزمة  المعنية  رفيعة المستوىفي حدود فرقة العمل( ومنظومة األمم المتحدة ،ةمرفق البيئة العالميو

االستشارية الجماعة و، األغذية والزراعةنظمة م التابعة لن الغذائي العالمياألم، ولجنة ) العالميةالغذائي

 .، والعديد من الجهات المانحة الثنائية الدوليةللبحوث الزراعية

بالفعل منذ تحققت التي  مشروعاتلاكبيرة في نتائج التحسينات ال  عينة من بعض3ويوضح الشكل  -20

 الخارجي لرئيسية التي الحظها التقييمالصف األول النتائج اويبين  .المذكور أعالهالعمل إدخال نموذج 
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في  أوردها مكتب التقييمأحدث نتائج الصندوق كما الصف الثاني يوضح ، و2005 عام المستقل للصندوق

الصف ، وفي مشروعاتإنجاز الفي الصف الثالث النتائج التي أعلن عنها في تقارير وتظهر ، لصندوقا

طار قياس وفقا إل (2012عام  المتفق عليها مع المجلس التنفيذي ل)األهداف(المرجوة النتائج تتضح ، الرابع

 .)النتائج

  3الشكل 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

التقييم الخارجي المستقل
للصندوق عام 2005

التقرير السنوي لنتائج وأثر
عمليات الصندوق (أعده
مكتب التقييم )
تقرير إنجاز المشروعات 

إطار قياس النتائج

التقييم الخارجي المستقل للصندوق عام 2005 100 67 45 55 40 40

التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق (أعده مكتب التقييم) 97 77 57 86 95 65

تقرير إنجاز المشروعات 98 86 66 84 88 79 76

إطار قياس النتائج  90 90 75 90 80 75 75

الصلة الفعالية  الكفاءة  األثر على الفقر الريفي التمايز بين الجنسين االبتكار، التعلم، توسيع النطاق  االستدامة

  

تحسن أداء التدخالت التي يدعمها الصندوق بشكل فقد ، مشروعاتالاستكمال عند و، أنه 3ويوضح الشكل  -21

تم  أو 2012عام لضعت قرب تحقيق كثير من األهداف التي وو، 2005منذ عام على وجه العموم ملحوظ 

القروض بفي االلتزامات الجديدة الخاصة  مع نمو كبيروتزامنت وقد تحققت نتائج أفضل . تجاوزها

 قدرة أثرى منالعمل قد على أن نموذج هذا يدل و.  الجاريةيةعمليات االستثمارالوتوسيع حافظة والمنح 

 ، والتعلم،بتكارلال  الرئيسيق بالبعدفيما يتعلو.  على نطاق أوسعمحسنةالصندوق على تحقيق نتائج 

مكتب ، وفقا لتقديرات 2005 منذ عام استكمال المشروع عندألداء اتقدم هائل في حدث ، وتوسيع النطاق

 .2012إذ أوردت الجهتان أن األداء تجاوز األهداف المرجوة لعام والصندوق، التقييم 

ج القروض برنامنمو من بوتيرة أبطأ  والنوعية التكاليف اإلدارية لتحقيق هذه التحسينات الكميةزادت  -22

كما  إلدارة جزء كبير من التمويل المشترك  أيضاستخدم الميزانية اإلدارية وت).4انظر الشكل (والمنح 

  الذي4في الشكل  بما في ذلك التمويل المشترك. ال إلقراض الصندوق وحسب، 2هو موضح في الشكل 

وتعتبر . زيادة التكاليف اإلدارية للصندوقبمقارنة لبرامج المدعومة إجمالي اظهر زيادة أكثر سرعة في ي

 والتمويل المشترك والتكاليف اإلدارية للصندوق ، في الصندوقالمقارنة بين برنامج القروض والمنح

زيادة بباستخدام هذا النموذج تحقيقه  يمكن ،ةالجودن يع في البرنامج، مع تحسفي إثبات أن التوس هامة

فعالية للإلى المقياس التقليدي  الشكل خط الصلب في أعلىويشير ال. في التكاليف اإلداريةط فقطفيفة 

هذه  شهدتو. تكاليفه اإلدارية مقسومة على إجمالي القروض والمنحإجمالي  يالمؤسسية للصندوق، وه

ن مزيد متوقع ال، مع 2010، حيث بلغت أدنى مستوى لها في عام 2004 منذ عام انسبة انخفاضال

 .2011عام االنخفاض 
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  4الشكل 

الصندوق يتقدم نحو تحسين الكفاءة

الميزانية  
اإلدارية

قروض ومنح  
الصندوق

نسبة الكفاءة  

المؤسسية 

الهدف 
المرجو  

بحلول عام 
2012 – 

نسبة الكفاءة 

 

على دارة التمويل المشترك وبناء القدرات المحلية إل الميزانية اإلدارية المستخدمتحليل جزء يشير  -23

  مليون دوالر20أو حوالي (إدارة البرامج  دائرة في المائة من ميزانية 25 إلى أن مشروعاتإدارة ال

 وهذا يعادل حوالي .المساعدة التقنيةبالفعل  هيالتي  و لهذه األغراض،2010قد استخدم عام ) أمريكي

لصندوق بناء قدرات عمل ا نموذجويشمل .  للصندوقميزانية اإلداريةالإجمالي  في المائة من 14

 اإلدارية، كاليفإذا تم خصم هذا المبلغ من التو. مشروعات ال، ودعم تنفيذ، والتمويلاإلنمائيينالشركاء 

.  في المائة تقريبا12 في المائة إلى 14، من 2011في عام ستنخفض مجدداً المؤسسية الكفاءة فإن نسبة 

 في 5إلى ستصل ، فإن نسبة االنخفاض مويل المشترك الذي يديره الصندوقالتتم أيضا إضافة إذا و

 .المائة

  لمواردلع التجديد التاسفترة الصندوق أثناء عمل  تعزيز نموذج – خامسا

التجديد التاسع لموارد الصندوق الخاصة بمشاورات التدعو الرؤية االستراتيجية التي أعدت من أجل هيئة  -24

 بحلول عام والفقر الريفيإلى برنامج طموح للصندوق يهدف إلى تحقيق أثر كبير في الحد من الجوع 

 لتنفيذ تلك الرؤية االستراتيجية، اصالحالصندوق ال يزال عمل  نموذج فإن، حالياًوكما هو مفهوم . 2015

 .لكن مع إدخال بعض التعديالت الهامة عليه

أكبر  مااهتماالصندوق أن يولي السكان الريفيين الفقراء على عدد أكبر من أثر أعظم تحقيق سيتطلب  -25

بغية الوصول إلى تلك  الناجحة وتحفيز شراكات أوسع مشروعاتالتوسيع نطاق مجرد بكثير من 

وجد أن و ،توسيع النطاقتحليال لعمل الصندوق على االبتكار ومكتب التقييم استكمل قد و. الغاية

توسيع نطاق سيكون و. توسيع النطاقبتكار، ولكن كان أقل نجاحا في أحرز نجاحا في مجال االالصندوق 

أنهت مؤسسة وقد . هالتجديد التاسع لمواردللصندوق خالل " مهمة حاسمة" الناجحة مشروعاتال

،  الصندوقمشروعاتالمرحلة األولى من دراسة توسيع نطاق كينغز، ومقرها في الواليات المتحدة، برو
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ومن ، مع هذه التوصيات  الصندوقإدارةوتتفق . وقدمت مجموعة واسعة من التوصيات لهذا الغرض

االتجاه ويتمثل .  تلك التوصياتتنفيذالتجديد التاسع لموارد الصندوق في جدول أعمال البنود الهامة 

، ويخطط لهتوسيع النطاق في االعتبار عنصر قطري وبرنامج كل مشروع يأخذ أن  ضمان فيالرئيسي 

وهذا يتطلب شراكات نوعية، ألنه . تطبيقها والتوسع فيهاسيتم جيدة الفكار األ أنفتراض مجرد االبدال من 

يحدد أن ألنه يتطلب  ،صندوق الموارد على نطاق واسع موارد تتجاوز العمليتطلب في جميع الحاالت، و

الصندوق بعناية العوامل الرئيسية لألثر على نطاق واسع، واآلليات المؤسسية الرئيسية التي يمكن أن 

 اتيةبيئة السياسالصغيرة نسبيا من ال مشروعاتاليمكن عزل و. تعمل على نحو مستدام على نطاق واسع

الصندوق إلى ولهذا سيضطر . يات واسعة النطاقعملال يمكن أن يكون الوضع كذلك مع لفقراء، ولكن ل

 يةالسياسات وبناء القدرات السياساتحول تنفيذ في حوار السياسات، وتقديم المشورة نخراط القوي اال

على نحو  أيضا تسخير المعرفة وسيكون عليه. ة والتنمية الريفيةالوطنية والمحلية في مجال الزراع

 .توسيع النطاقأفضل من أجل 

التقنية من وة يالمالية والمعرفالموارد مواصلة بذل الجهود لتعبئة الشراكات وتوسيع النطاق بناء  سيتطلب -26

 ، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص،الحكومات(الصندوق بها الشركاء المحليين في البلدان التي يعمل 

ح التي يقدمها ض والمنوالقر حجممتوسط واصل وسي. ، ومن الجهات المانحة األخرى)والمستفيدين

 حجمبلغ متوسط فقد . لتوسيع النطاق ليست النتيجة الحتمية ه، على الرغم من أن هذبالزيادة الصندوق

 في أمريكي دوالر مليون 24 نوفي إطار القدرة على تحمل الدي الصندوقيقدمها التي منحة القرض أو ال

 عام في  أمريكيدوالر مليون 19و، 2009 عام في أمريكي دوالر مليون 20 مع مقارنة ،2010 عام

في مشروعا  33المجلس التنفيذي إلى المعروضة على  مشروعات انخفض عدد ال،ونتيجة لذلك. 2006

ال تتأثر مشروع لكل التي يتحملها الصندوق تكلفة الوألن . 2007عام في مشروعا  34 من ،2010عام 

)  في المائة سنويا18(نامج القروض والمنح برل يةقيمة الدوالرال زيادةقد أدى ذلك إلى ف، هحجمبنسبيا 

الذي جرى  التوسعى هذا أدوقد  .) في المائة سنويا7-4(التكاليف اإلدارية زيادة في بصورة أسرع 

نسبة التكاليف تقليص في التكاليف اإلدارية إلى التوسع م القروض والمنح من وبسرعة أكبر في حج

وهو يأتي ، طائفة واسعة من الشركاء، لتوسع في التطبيقاويتطلب . حجم القروض والمنحإلى اإلدارية 

ه من والنتيجة هي أن. ا وتنفيذهاتمجموعة أوسع من المهارات التقنية الالزمة لتصميم المشروعبأيضا 

، وعلى نحو أكثر الوصول إلى موارد أكبر بكثيرإلى توسيع النطاق  جدول أعماليؤدي  المرجح أن

 .زيادة في التكاليف اإلدارية للصندوقوارد تقابل تلك الم أال، وفعالية

على الصندوق الذي يقدمه تمويل أدوات ال تستمر، سمشروعاتالتوسيع نطاق  في إطار جدول أعمال -27

ا كوسيلة لحشد ماستخدامهزيادة ، مع فارق نوفي إطار القدرة على تحمل الديشكل قروض ومنح 

العالمية واإلقليمية لتشجيع البحوث المنح ستخدام اوسيستمر .  المحلية والدولية واالستثماراتالشراك

 الفقراء يينسكان الريفالقدرات وتنمية ، التكثيف الزراعيوممارسات استدامة االبتكارية في سياسات 

أنشطة تقاسم االستراتيجية وإدارة المعرفة الجديد في الصندوق نسق مكتب يسو. ومنظمات المنتجين

وبالتعاون مع ، 2011 الريفيتقرير الفقر في  المبذولةد وجهالفعل مع ، كما بدأت بالالمعارف الموسعة

 . العالمياألمن الغذائيلجنة  فيالعالمي األغذية  وبرنامج  لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة
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سواء في  دوالر أمريكي يقدمهمقابل كل دوالر أمريكي  1.50استقطاب الصندوق يعتزم ، المجملي ف -28

 من  أمريكي مليار دوالر4.5قيمة ستؤدي ، على سبيل المثالو وبهذه الطريقة، .نحةصورة قرض أو م

 إضافية تصل إلى إلى زيادة 2015-2013خالل الفترة الصندوق التي يقدمها منح الوقروض البرنامج 

مليار دوالر أمريكي من  3.5سيجلب مبلغ و. التمويل المشتركإجمالي من   أمريكي مليار دوالر6.75

الوثيقة انظر (التمويل المشترك من أمريكي  مليار دوالر 5.30مبلغ منح الوقروض المج برنا

REPL.IX/2/R.4 الصندوق حقق بالفعل فقد و). لتجديد التاسع لموارد الصندوقفترة الالعمل  برنامج بشأن

أمرا غير دف هذا الهلهذا ال يعد تحقيق  و،هالتجديد الثامن لموارد هذه النسب في فترة زيادة فيالهذه 

 .معقول

تتوسع التي  في طبيعة شراكات الصندوق يتمثلعمل الصندوق وثمة مجال هام ثان للتغيير في نموذج  -29

من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والجهات العاملة في مجال قضايا البيئة طائفة كبيرة لتشمل 

بشكل كبير في أربعة الصندوق ز يك ترزيادةإلى  للصندوق ستراتيجيةاالرؤية ال وتشير .وتغير المناخ

 :مجاالت أساسية هي

 الزراعي؛اإلنتاج   )أ (
 تجهيز وتجارة التجزئة؛بدءا بالمدخالت حتى التسويق وال ،سالسل القيمة الزراعية  )ب (
 ؛غير المناخقضايا تالقضايا البيئية الريفية و  )ج (
 .قضايا التمايز بين الجنسين  )د (

مع سيكون ذلك  سالسل القيمةبالنسبة ل. ات الجديدةالثاني والثالث توسيع الشراكالمجاالن وسيتطلب 

التمويل سوف تشمل مجموعة واسعة من شركاء ف ، البيئة وتغير المناخأما قضايا .القطاع الخاص

.  لهمنفذةالوكالة الالصندوق يعد ي ذ المحدود الةعمل مرفق البيئة العالميإلى  إضافةالتقنيين والشركاء 

معالجة هذه المسائل بنجاح، وبهدف ، ر أسباب الفقر الريفيفي جذوجنسين بين القضايا التمايز تكمن و

وسيمثل . بالتمايز بين الجنسينلية للتغلب على القيود المتصلة االصندوق إلى إيجاد طرق أكثر فعيحتاج 

ع الحكومات الوطنية م العمل  أثناءإيجاد سبل فعالة على نحو متزايد للعمل مع جهات فاعلة جديدة،

 ،منظمات السكان األصليين(رابطات السكان الريفيين  المزارعين وغيرها من منظمات و،ليةوالمح

لتجديد التاسع افترة في رئيسية تحديات )  والمجتمع المدني على نطاق أوسع،والمنظمات غير الحكومية

  .لموارد الصندوق

إذ ثمة جملة . وبدان الجنالتركيز على تيسير التعاون بين بلفي زيادة  الصلة الومن التغييرات ذات -30

نحو فعال البلدان على  تفيد التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية التي يمكن أن اربمن تجمتزايدة 

نقل المعرفة من البلدان المتقدمة إلى يقوم على األقدم الذي التنمية نموذج حل محل وقد . النامية األخرى

بين لتنمية الريفية نقل اأكثر تنوعا ل، نماذج ه في االحتفاظ بقيمتهمرارالبلدان النامية، على الرغم من است

من البلدان بلد  100خبرة في أكثر من  بهوتمتع األمم المتحدة أحد وكاالت بوصفهو. نفسهاالبلدان النامية 

إلى تقدم قة منفصلة ثيويجري إعداد و. نقل هذه المعرفةفي مساعدة  دورا في العب الصندوقسيل، النامية

الصندوق في الذي سيضطلع به دور البشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق الخاصة بمشاورات الهيئة 

 .تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الزراعة والتنمية الريفية
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.  في الصندوقالداخليةالكفاءة  زيادة التركيز على هوعمل الصندوق تغيير نموذج لثالث المجال وال -31

البطيئة زيادة ال مقارنة مع  والمنحبرنامج القروضفي زيادة المطردة جداً السرعة غم من على الر

كبير ويتأتى ذلك إلى حد .  مؤسسة مكلفة نسبياالصندوقأن   العديد من المراقبينوجد، اإلداريةالتكاليف 

تنخرط التي " سياسة شد الحزام"ولكن بالنظر الى . في نموذج عمل الصندوق الذي يباشر كل شيء بنفسه

من خالل تدابير نفسه بحاجة لشد الحزام حاليا معظم الدول األعضاء في الصندوق، فإن الصندوق  افيه

العمليات الداخلية التي تقليص وسيتم ذلك عن طريق . خفض التكاليفوالكفاءة إلى زيادة تسعى بال هوادة 

هذه استخدام رعايا فين إلى الميدان بمن خالل نقل الموظ، وتحقيق الالمركزية موظفين إداريينتتطلب 

الصندوق وسيحدد التقييم المؤسسي لكفاءة .  وتقاسم التكاليف مع الشركاء،، وتحسين التكنولوجياالبلدان

 .ضافيةاإلتدابير  بعض ال2012المزمع إجراؤه عام 

على يم نظم الرصد والتقيلدعم تقديم العلى  الصندوق يتركزعمل نموذج في رابع التغيير المجال  -32

جودة ، التي يجب أن توفر بيانات عالية النظمهذه الوتتسم  .أكثر انتظاماالصعيد القطري بصورة 

 في هذا هجهود بناء قدراتمن الصندوق سيعزز و. بالضعف على الغالب، للحكومات والشركاء والصندوق

له في توسيع النطاق عمتطوير قدراته في مجال تقييم األثر للمساعدة في توجيه يواصل  وسوف ،المجال

عام الجديدة لهداف األ مع األثر ليتناسبالنتائج ونظام إدارة وسيتم تحديث . ية المشورة السياساتوتقديم

 .تطلب موارد إضافية لجمع البيانات وتحليلهاي، وسوف 2015
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  التوظيف في الصندوق

  2011 عام إسقاطات  2010  2009  

  309  289  258  )يعملون بدوام كامل (موظفون مهنيون
  298  298  278  )دوام كامل(العامة في المقرموظفو الخدمات 

  257  247  199  )دوام كامل(االستشاريون 

  15  24  37  .)متدربون، متطوعون، الخ(آخرون 

  879  858  772  المجموع

  د ك يعادل دوام كامل :مالحظة
  . في دائرة إدارة البرامج)، بما في ذلك الموظفين الميدانيين المستضافةكاالتباستثناء الو(في الصندوق المهنيين موظفين من الفي المائة  50يعمل   أ
  . في دائرة إدارة البرامج)، بما في ذلك الموظفين الميدانيين المستضافةاالتالوكباستثناء (العامة الخدمات من موظفي في المائة  38يعمل   ب
برنامج األمم والموظفين المتعاقدين مع ، في مزيج من موظفي الصندوق، 2010نهاية ب ب الميدانيةفي المكات) الموظفينمن  (59كان مقر ، ومن هذا المجموع  ج

  .من المهنيين أو موظفي الخدمات العامة سواء -بعقود االستشاريين ، أو المتحدة اإلنمائي
نسبة بال في المائة 4 و العامةاتالخدمموظفي بالنسبة لر في المائة صفنسبة و في المائة، 7سنويا بنسبة المهنيين ن يالموظفزيادة  :2011عام نهاية ب توقعاتال  د

، مدرجة في )موظف (80 ى حت59 منموظفي المكاتب الميدانية زيادة في نسبة ال.  في المائة40نخفاض بنسبة فسيكون اال" نواآلخر"أما ؛ االستشاريينلخبراء ل
  .هذا العدد


