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اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 
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وض تمكين السكان الريفيين الفقراء من النه

بأمنهم الغذائي وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم 

  على الصمود
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  موجز تنفيذي

 وتناقش التوجه 2015- 2011 وهي تغطي الفترة ،تمثل هذه الوثيقة رابع إطار استراتيجي للصندوق -1

كما أنها . ةجية ومجاالت تركيزه المواضيعياالستراتيجي للصندوق وغايته الشاملة وأهدافه االستراتي

تصوغ مبادئ االنخراط التي تقود عمليات الصندوق وأدواته التنظيمية التي سيتم استخدامها لتنفيذ هذا 

 .اإلطار

 يأتي اإلطار االستراتيجي للصندوق الذي توجهه رؤية دينامية للتنمية ،استجابة للسياق العالمي المتغير -2

كما أنه يعيد صياغة الغاية . ييرات الهامة على التوجه االستراتيجي للصندوقبعض التغب ،الريفية

 معظم مجاالت ، على مع بعض التعديالت واإلضافات، فيهيبقياإلجمالية للصندوق في الوقت الذي 

فاإلطار ال يدعو إلى تغيير في المهمة الفريدة . التركيز المواضيعية في الصندوق ومبادئ انخراطه

 ،المتمثلة في النهوض باألمن الغذائي وتمكين الريفيين نساء ورجاال من التغلب على الفقرللصندوق و

وإنما يدعو الصندوق الستغالل مهمته ومجاالت ميزته النسبية في تحقيق أثر أعظم وأكثر استدامة على 

 .الفقر الريفي

في الواسع مع وجود ما سياق عالمي جديد يتصف من جهة باستمرار الفقر الريلا اإلطار ذويستجيب ه -3

 ومن جهة أخرى بعناصر ، دوالر أمريكي يوميا1.25ًيناهز المليار ريفي ممن يعيشون على أقل من 

لموارد الطبيعية ل والتدهور المكثفالتنوع المتزايد في سبل العيش الريفية، : تغيير هامة تتمثل في

امية للزراعة استجابة للطلب المتزايد على والخطر الذي يفرضه تغير المناخ، واألهمية االقتصادية المتن

 ، واألسعار المرتفعة والمضطربة لألغذية،األغذية والوقود الحيوي والسلع والخدمات الزراعية األخرى

 .وتزايد استثمار القطاع الخاص في الزراعة

ي فقر بدون أن وفي هذا السياق المتغير تستمر بعض العوامل في إبقاء األسر الريفية واألفراد الريفيين ف -4

 وهذه .يكونوا مزودين بما هو ضروري للتعامل مع المخاطر الجديدة أو القتناص الفرص الجديدة

 الوصول غير الكافي وغير اآلمن للموارد الطبيعية والسيطرة عليها :العوامل متفاوتة للغاية ومنها

 وتخلف المهارات ورأس ،ناخ وتغير الم، وتدهور الموارد الطبيعية،وبخاصة بالنسبة للنساء الريفيات

لحصول على التكنولوجيا والخدمات ا وضآلة فرص ، وضعف القدرات والتنظيم المشترك،المال البشري

 واالفتقار إلى فرص العمالة الجيدة في الزراعة وفي ، وعدم كفاية االندماج في سالسل القيمة،المالية

 . في عمليات السياسة وضعف التمثيل، وفشل السياسات، الزراعية غيرالقطاعات

 شرع المجتمع الدولي بعدد من المبادرات ،2008-2007ومنذ االرتفاع الهائل في أسعار األغذية عامي  -5

 وعلى خط .للترويج لألمن الغذائي اشتمل بعض منها على دعم أكبر لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

الزراعة وسبل العيش ضامينها على  انبثقت مخاوف عالمية أكبر حول مسألة تغير المناخ وم،موازٍ

 بدأت عدة بلدان نامية بإعطاء أولوية أكبر لألمن الغذائي من خالل ،وعلى المستوى الوطني. الريفية

 . كذلك تحسنت آفاق تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.تخصيص موارد متزايدة في ميزانيتها للزراعة

ي المستقبل في مجال الحد من الفقر الريفي وزراعة وتعطي جميع هذه التطورات آماال لتحقيق تقدم ف

 .أصحاب الحيازات الصغيرة
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 بقيت مهمة الصندوق وعمله الفريدين في تركيز عميق على السكان الريفيين الفقراء ،وعلى هذه الخلفية -6

فقد اكتسب الصندوق ثروة من القدرات وميزة نسبية في العديد من . وزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

في تعاونه مع الشركاء لتجهيز مشروعات مبتكرة وسليمة للزراعة والتنمية الريفية تستجيب : مجاالتال

 وعمله على تعزيز تمكين السكان ،ن الفقراء أنفسهموللمعوقات واألولويات التي يحددها السكان الريفي

وفي .  خبرته الميدانيةالريفيين الفقراء ومنظماتهم ومجتمعاتهم وانخراطهم في حوار السياسات على أساس

 وليغدو شريكا فعاال في ،السياق العالمي المتغير سيستخدم الصندوق ميزته النسبية ليلعب دورا قياديا

المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية الناشئة حول األمن الغذائي والحد من الفقر وزراعة أصحاب 

 .الحيازات الصغيرة

ية وتحقيق أثر أكبر سوف يصيغ الصندوق رؤية أكثر دينامية للتنمية وبهدف االستفادة من ميزته النسب -7

 رؤية تمكن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أن تغدو قطاعا قويا ديناميا عالي القيمة ،الريفية

زارعين من موبالنسبة للعديد من ال. يقوده الطلب المتزايد على الغذاء والوقود الحيوي والخدمات البيئية

 ، ولكن وليغدو ذلك واقعا. سيوفر ذلك مسارا صلبا للخروج من قبضة الفقر،لحيازات الصغيرةأصحاب ا

 وال بد له من أن .ال بد لقطاع زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أن يصبح موجها لقوى السوق

أكثر  كما أنه يحتاج أيضا ألن يغدو . تجاريعملك والنظر إليهيحظى بدعم الحكومات والجهات المانحة 

 أن يندمج وال بد له أيضا من. إنتاجية واستدامة وصمودا في وجه الظروف المناخية والبيئية المتغيرة

ات الريفية الدينامية التي تلعب فيها الروابط الحضرية الريفية دورا متزايد بشكل كامل في االقتصاد

لة جيدة ألولئك الذين ال يملكون  والتي توفر فيها المشروعات غير الزراعية فرصا متزايدة لعما،األهمية

 .القدرة على العيش بصورة مستدامة ومربحة من الزراعة

تمكين السكان الريفيين الفقراء من  :غدوتوفي هذا السياق أعيدت صياغة الغاية الشاملة للصندوق بحيث  -8

 مربحة النهوض بأمنهم الغذائي وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم على الصمود من خالل إنشاء مشروعات

زراعية وغير زراعية تكون مستدامة ومندمجة بشكل جيد في سالسل القيمة المحلية والوطنية 

 وتتركز هذه . الثروة وفرص العمالة في المناطق الريفيةية، والتي يمكن أن تولد الفرص لخلقوالعالم

قدرة على الصمود قاعدة موارد طبيعية وأصول اقتصادية أكثر قوة و) 1: (الغاية في أربعة أهداف وهي

) 3(الوصول المعزز لجملة من الخدمات لفقراء الريف نساء ورجاال؛ ) 2(لفقراء الريف نساء ورجاال؛ 

) 4( القتناص الفرص الجديدة؛ )لكل من فقراء الريف األفراد نساء ورجاال ومنظماتهم(القدرات المعززة 

 .مل فيها الصندوقات الريفية التي يعساتية ومؤسسية محسنة لالقتصادابيئات سي

 ، فعلى المستوى الكلي. لعمل الصندوقاً استراتيجياًتوجهويتطلب تحقيق غاية الصندوق في سياق جديد  -9

 ،صحاب الحيازات الصغيرةأليحتاج الصندوق ألن يأخذ دورا أكثر قيادية في التنمية الريفية المستمرة 

وسيع انخراطه السياسي وتعزيز شراكاته مع ومساعدة البلدان على توسيع نطاق العمليات التي يدعمها وت

 ، وعلى مستوى البرامج والمشروعات.القطاع الخاص والنهوض بدوره كوسيط للمعرفة ومستقطب للتأييد

الترويج لترتيبات و االستدامة البيئية والقدرة على الصمود اهتمام أكبر لتعزيزإليالء يحتاج الصندوق 

والحد من مخاطر سالسل  المنتجين الريفيين على اقتناص الفرص تعاقدية لصالح الجميع لمساعدة صغار

 وزيادة ، ودعم تطوير التكنولوجيات الجديدة للتكثيف المستدام لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،القيمة

قدرة المؤسسات المالية على توفير جملة أوسع من الخدمات والترويج لتطوير قدرات النساء والرجال 
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يهم الشباب من خالل دعم عمل الشركاء واستغالل الفرص الستخدام مصادر الطاقة الريفيين بمن ف

 .المتجددة على مستوى المزرعة ومستوى المجتمع المحلي

الحصول : وسيسعى الصندوق لتحقيق غاياته وأهدافه من خالل التركيز على المجاالت المواضيعية التالية -10

ياه والطاقة والتنوع الحيوي؛ والتأقلم مع تغير المناخ  األراضي والم–اآلمن على الموارد الطبيعية 

 وتحسين التكنولوجيات الزراعية وخدمات اإلنتاج الفعالة والخدمات المالية األكثر ،والتخفيف من آثاره

 ، واالندماج في سالسل القيمة من خالل األسواق التنافسية للمدخالت والمخرجات الزراعية،شمولية

 وتمكين ، والتعليم والتدريب الفني والحرفي،يفية وفرص العمالة خارج المزرعةوتنمية المشروعات الر

 .السكان الريفيين الفقراء من خالل منظمات المنتجين الريفية المستدامة والفعالة

 النهج المتمايز بناء :وفي البرامج التي يدعمها سوف يستند الصندوق على ثمانية مبادئ لالنخراط وهي -11

 والترويج للمساواة بين الجنسين ، ودعم تمكين السكان الريفيين الفقراء، واالستهداف،ريعلى السياق القط

 والشراكات ، والتعلم وتوسيع النطاق، واالبتكار، وخلق فرص العمالة للشباب الريفيين،وتمكين المرأة

 .  واالستدامة، وتعبئة الموارد،الفعالة

لنتائج إلى اصندوق من جهوده لتعميم اإلدارة للوصول  سوف يكثف ال،وبتنفيذ اإلطار االستراتيجي هذا -12

 كما أنه سيستمر في اإلدارة بهدف الجودة وبخاصة من خالل تعزيز نظاميه الداخليين لتعزيز ،اإلنمائية

 باإلضافة إلى ذلك سيطور الصندوق . وكذلك سيستمر في السعي لزيادة الكفاءة،الجودة وضمان الجودة

 كما أنه سيبذل جهودا أكبر .ون أفضل مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكاتأدوات جديدة وبخاصة لتعا

في استقطاب التأييد واالتصاالت في سياق مبادرات جديدة تتمحور حول زراعة أصحاب الحيازات 

 وأخيرا سيستمر الصندوق في تضخيم أصوات السكان الريفيين ،الصغيرة والتنمية الريفية واألمن الغذائي

 .رويج لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة كعمل مجد ومربحالفقراء والت
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  :2015-2011اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

تمكين السكان الريفيين الفقراء من النهوض بأمنهم الغذائي وزيادة دخلهم وتعزيز 
  قدرتهم على الصمود

  مقدمة – أوال

 وهو يناقش ،2015-2011الذي يغطي الفترة تمثل هذه الوثيقة اإلطار االستراتيجي الرابع للصندوق  -1

 كما ،وغايته الشاملة وأهدافه االستراتيجية ومجاالت تركيزه المواضيعيةللصندوق التوجه االستراتيجي 

أنه يصوغ مبادئ االنخراط التي سوف توجه عمليات الصندوق وأدواته التنظيمية التي سيستخدمها لتنفيذ 

 .هذا اإلطار

الذي ما زالت جدواه وصحته في ) 2010-2007( على اإلطار الحالي للصندوق ويبني اإلطار الجديد -2

 ويستنير ،1 باإلضافة إلى ذلك فهو يستقي من تقرير التجديد الثامن لموارد الصندوق،معظمها قائمة

 عالوة على غيرها من العديد من تقارير التقييم التي ،بالتقارير السنوية عن الفعالية اإلنمائية للصندوق

 .عدها مكتب التقييم في الصندوقأ

ويقترح اإلطار االستراتيجي الجديد للصندوق بعض التغييرات الهامة في التوجه االستراتيجي للصندوق  -3

كما أنه يعني ضمناً بعض التغييرات . مستوى الكلي أو على مستوى المشروعات والبرامجالسواء على 

 وتستند هذه التغييرات على تحليل .ئ االنخراط فيهفي األهداف االستراتيجية الحالية للصندوق ومباد

 والتحديات طويلة األمد والجديدة التي يواجهها فقراء الريف ، المتغير لعمليات الصندوقيسياق العالمال

 . والدروس المستقاة من عمليات الصندوق،رجاال ونساء

 وهي النهوض باألمن الغذائي  أال،إال أن اإلطار الجديد ال يدعو إلى توسيع لمهمة الصندوق الفريدة -4

 وإنما يدعو إلى استفادة الصندوق إلى حد أبعد من ،وتمكين الريفيين رجاال ونساء من التغلب على الفقر

 أثرميزته النسبية التي بناها على مدى ثالثة عقود من العمل مع السكان الريفيين الفقراء بهدف تحقيق 

 .أكبر وأكثر استدامة

اتيجي للصندوق أحد وثائقه السياساتية الرئيسية التي سوف توفر التوجيه الشامل ويعد اإلطار االستر -5

.  وبالتالي فإنه يضمن اتساق السياسات وانسجامها،لسياسات الصندوق األخرى ومبادئه التوجيهية

ي رية المستندة إلى النتائج التاالستراتيجية القطالفرص باإلضافة إلى ذلك فإنه سيستمر في توجيه برامج 

طر النخراط الصندوق وتعاونه مع الدول النامية األعضاء فيه والبرامج والمشروعات اإلفرادية التي تؤ

كما يوفر هذا اإلطار نقطة انطالق النخراط الصندوق في حوار السياسات وعمله في استقطاب . يمولها

 .التأييد على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

                                                      
  .تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، روما: 2009 الصندوق 1
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سبل كسب والفقر الريفي، : غير للزراعة والتنمية الريفية السياق المت–ثانيا 

 2تغير المناخ وتحول األسواقوتدهور الموارد، والعيش، 

على الرغم من النمو االقتصادي المطرد للعديد من الدول النامية . استمرار تفشي الفقر الريفي والجوع -6

 يبقى ، بعض هذه البالد في زيادة الدخول والقفزات المعتبرة التي نجحت في تحقيقها،في السنوات األخيرة

 إذ تشير البيانات األكثر حداثة أن عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل .مذهلةالفقر ظاهرة تتسم بنسب 

مليار  1.8 متراجعا بشكل معتبر عن ، مليار شخص1.4حدود ب دوالر أمريكي في اليوم غدا 1.25من 

وعلى الرغم من التحضر السريع في . 3ليا ال يمكن القبول به إال أنه ما زال رقما عا،1990شخص عام 

 ما زالوا يعيشون في ، أي حوالي مليار شخص، بالمائة من هؤالء األشخاص70جميع األقاليم إال أن 

 ، أي أكثر من ربع سكان العالم في المناطق الريفية، مليار شخص1.8 ويعيش حوالي 4،5.المناطق الريفية

 . أمريكي في اليوم دوالر2على أقل من 

 أشارت تقارير 2009ففي عام .  كذلك هو الحال بالنسبة للجوع،ومع استمرار شيوع الفقر في العالم -7

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأنه وألول مرة في التاريخ يتجاوز عدد األشخاص الذين يعانون 

غذية منذ األزمة التي شهدها العالم في ومع هبوط أسعار األ. من سوء التغذية في العالم مليار شخص

 ومن بين هذا الرقم 2010.6 مليون شخص في عام 925 تراجع هذا الرقم المقدر إلى 2009- 2007الفترة 

 ، مليون منهم في آسيا580 حوالي : بالمائة من هؤالء األشخاص في البلدان النامية98 يعيش ،اإلجمالي

 40 وما يقارب ، مليون في أمريكا الالتينية50وأكثر من  ، مليون في أفريقيا جنوب الصحراء240و

 7.مليون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 تشير الدراسات الحديثة أنه وفي ظل هذه التوجهات الحديثة فقد ،ونتيجة الستمرار شيوع الفقر والجوع -8

شخاص الذين يعانون يتعذر تحقيق الهدف اإلنمائي األول من األهداف اإلنمائية أال وهو خفض عدد األ

 إال أن قادة العالم ألزموا أنفسهم في االجتماع العام 2015.8من سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 

الرفيع المستوى للجمعية العامة والمعني باألهداف اإلنمائية لأللفية الذي عقد في الفترة بين 

 .ف في موعدها المحددتحقيق هذه األهدال، بمضاعفة جهودهم 2010أيلول /سبتمبر  20-22

 ثقيال على آفاق النمو ئاً يشكل عبانعدام المساواة بين الجنسينوفي معظم البلدان النامية ما زال  -9

االقتصادي والرفاه االجتماعي ال بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات فقط وإنما أيضا بالنسبة ألسرهن 

                                                      
  . الذي سيصدره الصندوق قريبًا2011 يستقى هذا المقطع والمقطع الذي يليه بصورة آبيرة من تقرير الفقر الريفي لعام 2
3 United Nations 2010, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) 2010. Combating Poverty 

and Inequality. Structural Change, Social Policy and Politics. Geneva   
 في المناطق ففي أمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أفريقيا يعيش معظم الفقراء اآلن:  هنالك تباين آبير بين األقاليم في هذا الشأن4

وفي أفريقيا جنوب . الريفية، أما بالنسبة لشرق آسيا فإن نسبة الذين يعيشون في فقر في المناطق الريفية والحضرية متساٍو تقريبا
دوالر أمريكي في اليوم في المناطق  1.25الصحراء وفي جنوب آسيا يعيش أآثر من ثالثة أرباع األشخاص الذين يعيشون على أقل من 

  . آما أن هذه األقاليم هي األقاليم التي تتمرآز فيها أآبر أعداد فقراء الريفالريفية
  .2011تقرير الفقر الريفي . 2010 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5
  .روما. حالة انعدام األمن الغذائي في العالم. 2010 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 6
  . المرجع السابق7
8 Fan, Shenggen 2010. Halving Hunger: Meeting the First Millennium Development Goal through “Business as Unusual” 

Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).  
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فيات أدوارا رئيسية متزايدة في الزراعة وفي ففي جميع أنحاء العالم تلعب النساء الري. ومجتمعاتهن

 ويشكل األطفال والشباب الريفيون نسبة 9.االقتصاد الريفي األوسع مما يتطلب اعترافا بهن ودعما لهن

 واحدا من األصول الهامة الشباب الريفيون كذلك يمثل .كبيرة جدا من السكان الذين يعيشون في الفقر

إال أن خلق فرص العمل لهم للتغلب على . جتمعات النامية بصورة أوسعوللمآلفاق االقتصادات الريفية 

 .الفقر ما زال يشكل تحديا معتبرا في جميع األقاليم

 مع بقاء الفقر والجوع متفشيين ومستمرين في أجزاء عديدة ."الريفية الجديدة"التنوع في سبل العيش و -10

فعلى  .ملحوظاًكان الريفيين الفقراء تغيرا من العالم تشهد سبل عيش صغار المزارعين وغيرهم من الس

 التنوع المتنامي والتمايز في سبل العيش بين ،مستوى األسرة ومن المظاهر الملفتة للنظر لهذا التغير

 ، وبخاصة في أجزاء من آسيا وأمريكا الالتينية، وفي حاالت أخرى10.األسر وضمن األسر الفقيرة نفسها

دة لتنمية المشروعات وفرص العمالة ضمن الزراعة وفيما يتعدى  فرص جدينشوءيقود هذا التمايز 

 11.نطاقها

التكامل المتنامي بين ر الرئيسي للتمايز في سبل العيش الرئيسية هو  من الحاالت فإن المسييدوفي العد -11

 وبخاصة االقتصادات الحضرية صغيرة النطاق ضمن أو على مقربة من االقتصادات الريفية والحضرية

وهي ظاهرة تتميز بروابط . "الريفية الجديدة"وقد أشار البعض إلى هذا باستخدام تعبير .  الريفيةالمناطق

 12.ات الريفية والحضريةمتبادلة بين المجتمعات واالقتصادمتأصلة وذات فائدة 

  ال بل تكثف تدهور الموارد، ومن التطورات الهامة في المناطق الريفية استمرار.تدهور البيئة والموارد -12

 فعلى الصعيد العالمي تتعرض واحدة من أصل خمس فصائل نباتية إلى .الطبيعية في بعض الحاالت

تنوع البيولوجي ومردودات التشير إلى الروابط بين  وهنالك دالئل متزايدة .خطر االنقراض

قدانها  ماليين هكتار من األراضي الزراعية يتم ف10 إلى 5 ما بين  وتشير التقديرات إلى أن13.المحاصيل

 14.كل عام بسبب تدهور البيئة

 وفي آسيا أيضا 15. يعد تدهور الغابات مشكلة رئيسية،وفي أجزاء من أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا -13

ماليين من السكان الفقراء سواء في المناطق الريفية أو اليؤثر استنزاف الموارد المائية وتدهورها على 

                                                      
9 Global Donor Platform for Rural Development 2010. Gender and Agriculture. Platform Policy Brief No. 3, September 

2010.  
ففي بعض المناطق . (بالمائة من األسر الريفية على مصدرين على األقل لكسب ثالثة أرباع دخولها 60إلى  30 في معظم البلدان يعتمد 10

  ).ينشا التمايز نتيجة لتناقص الفرص في الزراعة بالنسبة لألسر الريفية الفقيرة
مة المزاحمة التي يتعرض لها أصحاب الحيازات الصغيرة وخروجهم من األسواق بسبب تحولها إلى أسواق أآثر  تتضمن العوامل الها11

  .تطلبًا وتدهور قاعدة الموارد، وتنامي عدد المعدمين، والتنافس على الموارد، ورآود أو تدهور اإلنتاجية
وال نعني بذلك الطرقات ولكن أيضا الهواتف . ساسية لالتصاالت غدا هذا التكامل ممكنا إلى حد آبير بسبب تحسن النقل والبنى األ12

  .المحمولة وغيرها من وسائط االتصاالت األخرى، عالوة على تحويل نظم إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية في العديد من البلدان
13 Kew, Natural History Museum, and International Union for the Conservation of Nature (IUCN) 2010. IUCN Sampled 

Red List Index for Plants. London.  
  ).2010( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 14
وتبقى . 2005و 1990مليون هكتار من غطاء الغابات فيه بين عامي  69 تشير التقديرات إلى أن إقليم أمريكا الالتينية قد خسر حوالي 15

ة رئيسية في أجزاء من آسيا وبخاصة في بلدان تزايد فيها إنتاج الخشب والوقود الحيوي على نطاق واسع في مشكلة تدهور الغابات مشكل
  .األعوام األخيرة
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جهاد الموارد المائية وتملح التربة نتيجة للحت المائي وحت  وتشكل القوى المتضافرة إل16.الحضرية

 مليون هكتار 15.3الرياح تحديات جدية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تؤثر على ما يقدر بـ 

بالمائة من  65 وفي أفريقيا جنوب الصحراء تشير التقديرات إلى أن حوالي 17.من أراضي المحاصيل

المائة من أراضي المراعي قد تدهورت كذلك فإن تآكل التربة والتصحر من ب 30األراضي الزراعية و

المشاكل المخيفة في أجزاء عديدة من القارة مما يفاقم القضايا الطويلة األمد والمتمثلة في هشاشة التربة 

 18.واستنزاف مغذياتها

. قتنا الحاضر تغير المناخ من العوامل الهامة التي تسرع من تدهور الموارد الطبيعية في و.تغير المناخ -14

 إال ،وعلى الرغم من أن تغير المناخ هذا كان ويتوقع له أن يبقى متفاوتا للغاية عبر معظم العالم النامي

تقلص توفر المياه " إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب هي تراجعله المحتملة أن النتيجة اإلجمالية 

ن من المواسم الزراعية أو قصرها وتقلص األراضي القابلة وارتفاع درجات الحرارة وانعدام اليقي

 ويعد ذلك سابقة ال مثيل لها إلى حد كبير في 19."للزراعة وظهور أنماط جديدة لآلفات واألمراض

 وبالفعل فإنه ال يمكن تصور مستقبل مجد للسكان الريفيين الفقراء بدون وجود ،االقتصادات الريفية

 .ألة تغير المناخإجراءات فعالة لمعالجة مس

 لعل أكثر التغيرات أهمية في البيئة العالمية على .اضطراب أسعار األغذية والتوجهات التي تتحكم بها -15

 تكمن في ، وبخاصة على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،االقتصادات الريفية في البلدان النامية

 .2008-2007ر األغذية في الفترة ما بين توجهات أسعار األغذية التي تبعت االرتفاعات الهائلة في أسعا

سعار العالمية المنخفضة للمنتجات الزراعية التي كانت تعمل ضمنها األ فإن حقبة ،وعلى وجه العموم

 ويتفق معظم المحللين على أنه من المحتمل لألسعار 20.الزراعة في البلدان النامية قد وصلت إلى نهايتها

د لألسعار أن تبقى صفة مالزمة ألسواق األغذية المحلية والعالمية في األكثر ارتفاعا ولالضطرابات األش

 ، ومن شأن ذلك أن يوفر فرصا جديدة مربحة لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة21.المستقبل المنظور

 -المشتريإال أنه يشكل في الوقت نفسه مخاطر أعظم تتعلق باضطراب األسعار والضغط األكبر على 

 .ن لألغذية ومعظمهم من المشترين الصافي-الريفيين الفقراءونعني بهم السكان 

 التي تؤدي إلى هذا التوجه نحو أسعار أعلى لألغذية وهي العوامل الطويلة األجلهنالك عدد من  -16

ة سكان العالم وخاصة التزايد  ارتفاع الطلب على األغذية بسبب زياد، على وجه الخصوص،تتضمن

                                                      
16 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 2009. Sustainable Agriculture and 

Food Security in Asia and the Pacific. Bangkok.  
دراسات لحاالت مختارة في منطقة اإلسكوا، . تقييم تدهور األراضي ومنعه. 2007.  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا17

  . نيويورك
  .2010 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 18
  . المصدر السابق19
قد تراجع بعد هذا االرتفاع الهائل، إال أنها بقيت على العموم أعلى من  على الرغم من أن معظم أسعار السلع الغذائية الرئيسية 20

وفي بلدان عديدة وخاصة في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء استمرت األغذية الرئيسية المحلية باالرتفاع . مستوياتها قبل األزمة
ر القمح والذرة واألرز وغيرها من السلع الغذائية مرة ارتفعت أسعا 2010وفي الفصل الثالث من عام  .2009بصورة معتبرة خالل عام 

أخرى عالميا بسبب تضافر عدد من العوامل، ومنها على وجه الخصوص الصدمات المناخية وتراجع إسقاطات إنتاج القمح في بعض 
  .البلدان الرئيسية المصدرة للقمح متضافرة مع الحظر المفروض على التصدير

. 2019-2010التوقعات الزراعية للفترة . 2010في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  منظمة التنمية والتعاون 21
  .باريس
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 بما في ذلك تنامي الطبقة الوسطى مع تزايد الدخول وتغير العادات ،ين في تعداد السكان الحضريدطرالم

 9وتشير اإلسقاطات إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ على األقل .  وتقلص قاعدة الموارد والطاقة،الغذائية

 وتشير الحسابات إلى أنه وبغية إطعام هذا العدد المتنامي من سكان .2050بحلول عام نسمة مليارات 

 ومن الممكن أن تبرز ضرورة مضاعفة . بالمائة70لم ال بد من زيادة إنتاج األغذية عالميا بحدود العا

 22.اإلنتاج في البلدان النامية

 مساحة بما في ذلك المنتجات الغذائية عالية القيمة ببساطة بدون توسيع ،وال يمكن إنتاج كميات متزايدة -17

ى أن مجال مثل هذا التوسع محدود حتى في البلدان  إذ تشير جميع الدراسات إل.األراضي المزروعة

 هو ما يتم االعتراف به كشرط مسبق ألي جدول نمو اإلنتاجية الزراعية وعوضا عن ذلك فإن 23.النامية

إال أنه وفي السنوات األخيرة كان نمو اإلنتاجية في البلدان النامية متأخرا عن . أعمال ناجح لألمن الغذائي

وبعد فترة من . بصورة متعنتةبقيت خسائر ما بعد الحصاد وما بعد التسويق مرتفعة  في حين ،نمو الطلب

 كان ، بالمائة5 إلى 3نمو مردودات الحبوب في بداية السبعينات في البلدان النامية فيما يتراوح ما بين 

في البلدان  في المائة 2 إلى 1ارتفاع المردودات على مدى العقد الماضي على وجه العموم يراوح ما بين 

 . بالمائة في العام2 بما في ذلك آسيا حيث تجاوز نمو الطلب ،النامية

 وباإلضافة إلى ارتفاع الطلب على السلع الغذائية هنالك زيادة في .زيادة الطلب على الوقود الحيوي -18

 عالوة ،وجهه الندرة المتزايدة للوقود األحفوريتالذي والطلب على الوقود الحيوي في األسواق العالمية 

 بدايات القرن الواحد والعشرين شهد في و.على السياسات المساندة والدعم المباشر في عدد من البلدان

 وانتشر إنتاج 24.إنتاج الوقود الحيوي السائل الذي يستند إلى األعالف الزراعية نموا يقدر بثالثة أضعاف

رازيل إلى عدد من الدول النامية في آسيا الوقود الحيوي من منتجين تقليديين مثل الواليات المتحدة والب

 ويمكن للوقود الحيوي أن يوفر فرص أسواق معتبرة للمزارعين من أصحاب .وأمريكا الالتينية وأفريقيا

الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية الفقيرة شريطة تعزيز وحماية حقوقهم فيما يتعلق بالموارد 

أن يزيد من إمدادات الطاقة في المناطق الريفية وهو عامل ممكن  ويمكن للوقود الحيوي أيضا .الطبيعية

 .حاسم للنمو االقتصادي الريفي والحد من الفقر

 أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار األغذية .نمو استثمار القطاع الخاص في الزراعة وتحول األسواق -19

. ت الخاصة في الزراعةوالوقود الحيوي وغيرها من المنتجات الزراعية إلى زيادة انخراط الشركا

والمثل األكثر توثيقا لهذا االهتمام المتنامي هو االستثمار على نطاق واسع في األراضي الزراعية في 

 وهي تتضمن انتشار سالسل ، إال أن هنالك بعض األبعاد الهامة لمثل هذا االنخراط،بعض البلدان النامية

 وانتشار نماذج جديدة ،العالم الناميأنحاء ي جميع سعة النطاق فااألعمال الزراعية وتجارة التجزئة و

                                                      
تقرير تجميعي للمؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم . 2050آيف نطعم العالم عام . 2009 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 22

  .المتحدة روما
بالمائة بحلول عام  12مثال تشير الحسابات إلى أن إجمالي األراضي المزروعة في البلدان النامية سيتزايد بما ال يتجاوز  على سبيل ال23

ومعظم هذه الزراعة قد تكون في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية في حين أن مجال توسيع األراضي الزراعية  2050
ومثل هذا التوسع لن يكون آافيا بصورة واسعة لزيادة اإلنتاج إلى المستويات الضرورية في غياب . األخرىمحدود للغاية في األماآن 

نمو صلب إلنتاجية الزراعة باإلضافة إلى ذلك فإن الهوامش ضئيلة جدا في بعض األقاليم لمزيد من الوصول إلى إمدادات المياه، بل 
ولذلك فإنه من . وسط وشمال أفريقيا وفي أجزاء من آسيا وفي مناطق أخرى من العالموعلى العكس من ذلك في معظم بلدان الشرق األ

  .الواجب رفع آفاءة استخدام المياه وصونها لتجنب استنزاف أآبر إلمدادات المياه
  .روما. 2008حالة األغذية والزراعة عام . 2008 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 24



  EB 2010/101/R.12  

6 

ومن المتوقع في  .لالنخراط بين كيانات القطاع الخاص هذه والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

السنوات القادمة أن تلعب الشركات الخاصة دوراً متزايداً في جميع مظاهر التنمية الريفية بما في ذلك 

 .صغيرة واألمن الغذائيزراعة أصحاب الحيازات ال

  استمرار تفشي الفقر الريفي على مستوى األسرة–ثالثا 

الريفي  الفقر تتفاوت العوامل المخصوصة التي تؤدي إلى استمرار تفشيوعلى المستوى األسري،  -20

 هنالك العديد من العوامل التي ، وعلى أية حال.بصورة كبيرة بين إقليم وآخر وحتى ضمن البلدان نفسها

 وهي العوامل التي ،ق بصورة متكررة باألسر الريفية الفقيرة في جميع األقاليم وعبر أغلب السياقاتتتعل

 .سنناقشها أدناه

 تشكل مسألتا الوصول إلى األصول اإلنتاجية .محدودية الوصول إلى الموارد الطبيعية والسيطرة عليها -21

 وبالنسبة لألسر التي 25.يرة في جميع األقاليمالرئيسية والسيطرة عليها مشاكل بالنسبة لألسر الريفية الفق

 فإن محدودية الوصول إلى ، الزراعةلىإتستند في سبل عيشها بصورة كاملة أو بصورة جزئية 

وقد غدا موضوع . ضيا إلى الفقراألراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية غالبا ما تكون سببا مف

تعقيدا بالنسبة لماليين األسر الريفية الفقيرة في السنوات لى األراضي والمياه أكثر الوصول اآلمن إ

 ويعود ذلك إلى عدد من األسباب وهي تمركز السيطرة على األراضي وغيرها من الموارد ،األخيرة

وتواجه . تجزئة األراضي وتدهور المواردو ،ه زيادة قيمة المواردتتنامي التنافس الذي خلقو ،الطبيعية

ميع المجتمعات الريفية عمليا تحديات خاصة بالنسبة لموضوع الحصول على  في جالنساء الريفيات

 مما يتهدد ال رفاهيتهن فحسب وإنما أيضا رفاهية أسرهن ومجتمعاتهن المحلية والمجتمع بشكل ،الموارد

صول  تكون المجموعة األكثر تأثرا بالوباإلضافة إلى ذلك فإن األسر التي تترأسها النساء غالبا ما. عام

 .لى الموارد الطبيعية الرئيسيةإير اآلمن أو غير الكافي غ

 تدهورت الموارد التي تعتمد عليها سبل عيش ماليين األسر الريفية في .تدهور الموارد وتغير المناخ -22

 وعدم فعالية ، وأنماط االستخدام غير المستدامة، وتغير المناخ،العقود األخيرة بسبب النمو السكاني

 فإن تدهور الموارد يعني في أغلب الحاالت ،وبالنسبة لألسر فقيرة الموارد. تالسياسات والمؤسسا

 ، واإلنتاج الحيواني اإلنتاج المحصوليإنتاجية زراعية منخفضة ومتدهورة ومخاطر عالية لفشل

  . لدخلهمماهاا د الملكية المشاع التي تمثل مصدررواستنزاف لموا

وفي حين أن التأقلم مع تغير . طرق عديدة بسبب تغير المناخوتتفاقم مسألة تدهور الموارد الطبيعية ب -23

 إال أن االفتقار إلى الموارد يعيق قدرة العديد من صغار ، سياقات عديدةفيالمناخ قد يكون مجديا 

 والمعارف واألصول الضرورية لالستثمار في بناء قدرتهم ،المزارعين على الوصول إلى التكنولوجيا

 . من المخاطر المتعلقة بالموارد الطبيعيةر المناخ وغيرهالصمود في وجه تغيعلى 

 يميل التخلف في المهارات ورأس المال .ضعف رأس المال البشري ومحدودية الحصول على التعليم -24

إلى اإلبقاء على الفقر الريفي والحد من قدرة األسر الفقيرة على التأقلم مع التحديات المتعلقة البشري 

                                                      
  . المصدر السابق25
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كما أنه يحد أيضا من قدرتها على تحديد الفرص االقتصادية واقتناصها مثل . المناخبتدهور البيئة وتغير 

 والطلب المتنامي على السلع الفرص التي يفتحها التكامل المتنامي بين االقتصادات الريفية والحضرية

ل ومن هنا فإن التعليم والتدريب المهني والفني حاسمان على وجه الخصوص لجع. والخدمات الزراعية

 . ولخلق فرص العمالة الجيدة في االقتصاد الريفي غير الزراعي،الزراعة نشاطاً مربحا ومستداما

 تأخذ منظمات السكان الريفيين الفقراء جملة متنوعة من األشكال .ضعف القدرات والمنظمات المشتركة -25

التسيير على  ومن ،وتتصف بأغراض متعددة من المشاركة في األسواق إلى إدارة الموارد الطبيعية

ويشير . مشاغل مجموعات معينةللحقوق أو لمستوى المجتمع المحلي لتوفير الخدمات المالية إلى الترويج 

 إلى أن التنظيم أمر حاسم بالنسبة للسكان الريفيين ، عالوة على خبرة الصندوق نفسه،العديد من الدراسات

 جميع السكان  أمر ال يتمتع بهمزايا التنظيم إال أن 26.الفقراء للنهوض بسبل عيشهم والتغلب على الفقر

 فمنظماتهم تعاني على الغالب من ضعف التسيير واالفتقار إلى المحاسبة وضعف القدرة ،الريفيين الفقراء

 إذ تعاني النساء الريفيات والمعدمون على وجه الخصوص ، وغالبا ما ال تكون شمولية،المالية واإلدارية

 وعلى ، في منظمات المنتجين الريفيين وبخاصة على المستوى القياديمن عدم تمثيلهم بشكل كامل

 كذلك يواجه العديد من المنظمات مشكلة البيئات السياساتية والمؤسسية 27.يتجاوزهالصعيد الوطني وما 

 .غير التمكينية

 الحصول على التكنولوجيا أمر ضروري لفقراء الريف رجاال .لى التكنولوجياععدم كفاية الحصول  -26

 وهنالك حاجة ماسة في وقتنا .ونساء كمنتجين ومدراء للمواد الطبيعية المتدهورة والنادرة في آن معاً

الحالي لحلول تكنولوجية مالئمة استباقية يمكن تحمل تكلفتها لتحديات بيئية ومناخية وتسويقية جديدة في 

 28.المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم النامي

بما  يتطلب السكان الريفيون جملة متنوعة من المنتجات المالية .ى الخدمات الماليةعدم كفاية الحصول عل -27

 مليار شخص من البالغين 2.2 إال أن حوالي ،في ذلك خدمات االدخار واالئتمان والتأمين والتحويل

ية  وأكثرهم من السكان الريفيين الفقراء يفتقرون إلى الحصول على الخدمات المال،الفقراء في العالم

 متاحة لفقراء يرلك مؤسسات عديدة غير رسمية أو شبه رسمية ومؤسسات تمويل صغ وهنا29.الرسمية

الريف نساء ورجاال في معظم البلدان تقريبا إال أنها على وجه العموم غير قادرة على توفير فرص 

أو  ،الحصول على األموال بشروط وأوضاع تأخذ بعين الحسبان المخاطر المتأصلة في الزراعة

بالمستوى الذي يمكن اإلبقاء من خالله على نوع من الزراعة يكون متأقلما تماما مع الظروف المتغيرة 

وال تتمكن هذه المؤسسات على الغالب من توفير التأمين . وقادرا على تخليص البشر من قبضة الفقر

اضطرابا بصورة المالئم ضد الصدمات والمخاطر في ظروف السوق أو الظروف المناخية التي تشتد 

                                                      
26 Berdegué, J.A., E. Biénabe, and L. Peppelenbos. 2008. Keys to inclusion of small-scale producers in dynamic 

markets: Innovative practice in connecting small-scale producers with dynamic markets. Regoverning Markets 
Innovative Practice Series. London: International Institute for Environment and Development (IEED).  

الترويج للقيادات النسائية في منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين، دورة خاصة ). 2010( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 27
  .2010شباط /فبراير 13-12ق، روما، لمجلس محافظي الصندو 33لالجتماع العالمي الثالث لمنتدى المزارعين بالتزامن مع الدورة 

  .2011تقرير الفقر الريفي . 2010 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 28
29 Chaia, A., A. Dalal, T. Goland, M.J. Gonzalez, J. Morduch, and R. Schiff. 2009. Half the World is Unbanked. Framing 

: able atAvail. Financial Access Initiative, Noteper 110109/files/default/sites/org.financialaccess://http
pdf.0_HalfUnbanked20cent  
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 في حين تبقى الخدمات المالية التي تستطيع دعم تنمية مشروعات غير زراعية وتيسير 30.متزايدة

  .االستثمار الخاص في المناطق الريفية ضعيفة في معظم البلدان

 يعد االشتراك في األسواق .االفتقار لالندماج في سالسل القيمة واألسواق المحلية واإلقليمية والعالمية -28

 لسبل عيش األسر اًلخاصة بالسلع والخدمات الزراعية والعمالة الزراعية وغير الزراعية ضروريا

وبالفعل فإن االندماج الفعال ضمن االقتصادات الوطنية واإلقليمية من خالل . واألفراد الريفيين الفقراء

 مستدام في الدخل التبادل في األسواق المختلفة للبضائع والعمالة والخدمات شرط مسبق رئيسي لنمو

 شريطة أن يتم دعم السكان الريفيين الفقراء ليصبحوا جهات ،لحد من الفقر الريفي على المدى الطويللو

إال أن الوصول إلى األسواق المربحة بالنسبة للسكان الريفيين الفقراء سواء . فعالة تنافسية في السوق

ي أقاليم عديدة نظرا لعدم كفاية البنى األساسية المنتجين أو العاملين منهم على حد سواء يبقى مشكلة ف

إلى  واالفتقار ، ومحدودية الوصول إلى المعلومات،ارتفاع أسعار تكاليف المعامالتو ،للنقل واألسواق

 .لمؤسسات والسياسات التمكينيةإلى ا واالفتقار ،ةويل وضعف القدرات البشرية والتنظيميحلتا

 في العديد من المناطق الريفية تعتبر .اعين الزراعي وغير الزراعيغياب فرص العاملة الجديدة في القط -29

فرص العمالة الزراعية وغير الزراعية وفرص تنمية المشروعات نادرة بسبب ركود الظروف 

وينجم ذلك جزئيا عن االنحياز طويل المدى للمرافق الحضرية في العديد من البلدان النامية . االقتصادية

 مما نجم ،الستثمارات العامة في البنى األساسية والخدمات االقتصادية واالجتماعيةفيما يتعلق بتمويل ا

كذلك يعتبر . 31رعات الريفية لتنمو وتترعالتميكينة التي تحتاجها االقتصادالشروط االفتقار إلى عنه 

 .رئيسية الستثمارات القطاع الخاص وانعدام البيئة المؤسسية التمكينية مثبطات ،تردي التسيير

 كذلك تسهم عوامل لها طبيعة سياسية وسياساتية في .فشل السياسات وضعف التمثيل السياسي للفقراء -30

القرارات السياساتية واالستثمارات التي تؤدي على وجه الخصوص منها  و،استمرار تفشي الفقر الريفي

ية حيث فرص التغلب  اإلبقاء على البيئات الريفوالتي تنزع إلى إلى إهمال الزراعة والمناطق الريفية

لمنتجين الخاصة بصغار اصول واألدوار االقتصادية األ وحيث غالبا ما ال تحظى ،على الفقر قليلة

وبصورة مشابهة، فإن االفتقار إلى التمثيل السياسي الفعال . والعاملين الريفيين بالقيمة التي تستحقها

لسياسات الحكومية التي ال تستجيب الحتياجات للفقراء الريفيين نساء ورجاال غالبا ما يؤدي إلى هيمنة ا

 .أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من السكان الريفيين الفقراء

   تغير الهيكلية العالمية لألمن الغذائي والزراعة والميزة النسبية للصندوق–رابعا 

  تغير الهيكلية العالمية لألمن الغذائي والزراعة

 ومنها على وجه ،فعت التطورات األخيرة في الزراعة واألمن الغذائي د.مبادرات األمن الغذائي الجديدة -31

 سواء الجهات المانحة أو ، بالمجتمع الدولي،2008-2007لفترة في االخصوص أزمة أسعار األغذية 

الرفيعة العمل إذ أنشأ األمين العام لألمم المتحدة فرقة . لشروع بعدد من المبادرات الهامةل ،البلدان النامية

                                                      
  .2010 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 30
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 تنسيق الجهود في جميع أنحاء علىللمساعدة العالمية ستوى المعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي الم

 في حين تم إنشاء الشراكة العالمية للزراعة واألمن الغذائي في أعقاب االجتماع رفيع المستوى ،العالم

 .2009لثاني كانون ا/ في يناير في إسبانيابشأن األمن الغذائي للجميع الذي عقد في مدريد

 خضعت لجنة األمن الغذائي العالمي الدولية في منظمة األغذية والزراعة لألمم 2010 و2009بين عامي  -32

 ،صالح للمساهمة بصورة أكثر فعالية في العمليات التي تقودها البلدان ألغراض األمن الغذائيلإلالمتحدة 

 السياسات المستندة إلى الدالئل لتحقيق األمن  ودعم،والترويج لشمولية أكبر في مداوالت السياسة العالمية

وسوف توفر لجنة األمن الغذائي العالمي التي تم إصالحها إطارا رئيسيا لتنسيق العمليات . الغذائي

 وسوف ،العالمية واإلقليمية لألمن الغذائي والتغذية التي تنطوي على جملة واسعة من أصحاب المصلحة

 .يا األمن الغذائي والتغذيةتستقي من أنواع الخبرات في قضا

 مليار 20، تعهد رؤساء الدول بمبلغ 2009وفي مؤتمر قمة مجموعة الثمانية الذي عقد في الكويال عام  -33

كذلك تم وضع . متعدد األطراف لمبادرات األمن الغذائيالدوالر أمريكي يتضمن كل من الدعم الثنائي و

 ونتيجة لذلك تم إنشاء حساب أمانة متعدد الجهات .32يةخمسة مبادئ للتطرق لمشاغل األمن الغذائي العالم

وبدأ هذا البرنامج بتقديم المساعدة ) البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي(المانحة في البنك الدولي 

، أعلن قادة مجموعة 2010تشرين الثاني /وفي نوفمبر. 33لبرامج الزراعة والتنمية الريفية الوطنية

دعمهم لعمل لجنة األمن الغذائي العالمي والبرنامج عن القمة الذي عقد في سيول العشرين في مؤتمر 

 دعا القادة أيضا لمزيد من ،وفي خطة العمل متعددة السنوات للتنمية. العالمي للزراعة واألمن الغذائي

ك من خالل  بما في ذل،التنسيق واالتساق بشأن األمن الغذائي وزيادة اإلنتاجية الزراعية وإتاحة األغذية

 .زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 العالم بشأن التأقلم مع تغير في تتزايد المخاوف .مبادرات التنوع البيولوجيو ،تغير المناخو ،البيئة -34

 من ويدعو عدد متنامٍ. درات اإلنمائية وبشأن صون البيئة في سياق المبا،المناخ والتخفيف من آثاره

 ، إلى ثورة دائمة الخضرة تعيد تعريف العالقة بين الزراعة والبيئة،صندوق بما في ذلك ال،الجهات الفعالة

.  الزراعة المستدامة والتكثيف الزراعي المستداملجهةمع جهات أخرى تشير إلى جدول األعمال هذا 

وهنالك العديد من الدراسات األخيرة التي تؤكد على القيمة االقتصادية الحاسمة للموارد مثل جودة 

 التمويل العام الدولي البرامج التي تحقق مكاسب متعددة للحد ويستهدف. 34 والتنوع البيولوجياألراضي

الصمود في وجه تغير المناخ وحماية التغير البيولوجي والحد من انبعاث ومن الفقر واألمن الغذائي 

 .الغازات

                                                      
تثمار في الخطط التي تقودها البلدان، والتنسيق االستراتيجي لمساعدات الجهات المانحة، واالستراتيجيات الشاملة  وهي تتضمن االس32

التي تتضمن التنمية الزراعية المستدامة والتغذية والمساعدة اإلنسانية، واستقطاب المؤسسات متعددة األطراف بما في ذلك على المستوى 
: م بالموارد المالية أنظر اإلعالن المشترك لقمة الآويال بشأن األمن الغذائي علىاإلقليمي، وااللتزام المستدا

pdf.0,D5per cent1B5Securityper cent_Food_Global_on_Statement_intJo_LAquila/Allegato_8G/static/it.2009italia8g.www://http  
  . الصندوق عضو في اللجنة التوجيهية لحساب األمانة هذا33
تعميم اقتصاديات الطبيعة موجز تجميعي القتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع .  اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي34

، تشير حسابات هذا aspx.Default/1278/tabid/TEEBReports/InformationMaterial/org.teebweb.www://http: على البيولوجي متاح 
قيح واألدوية والترب الخصبة والهواء النظيف والمياه النظيفة، تتراوح ما بين التقرير إلى أن قيمة حماية السلع والخدمات الطبيعية مثل التل

  .مرة من تكلفة صون الموائل والفصائل التي توفر هذه الخدمات والسلع 100و 10



  EB 2010/101/R.12  

10 

من الغذائي في االلتزام المتزايد  ينعكس التركيز المتزايد على األ.التزام أكبر بالزراعة في البلدان النامية -35

 ففي أفريقيا هنالك تصميم أكبر إلعادة التطرق آلثار عقود . في البلدان الناميةمن قبل الحكوماتبالزراعة 

 كما هو واضح في برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا لعام ،من عدم كفاية االستثمارات في الزراعة

وفي آسيا طورت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا إطارا متكامال لألمن . قي التابع لالتحاد األفري2003

 والنهوض بسبل عيش ،الغذائي للتأكيد على النهج المشتركة وضمان األمن الغذائي طويل األمد

 هنالك جهود إقليمية حديثة وجارية لتحقيق األمن ،وفي أمريكا الالتينية والكاريبي. المزارعين في اإلقليم

، والتي توفر اإلطار لجملة من مبادرات األمن 2025ا في ذلك مبادرة التحرر من الجوع عام الغذائي بم

 .الغذائي

 ، يتم االعتراف بصورة واسعة حاليا بأهمية جدول أعمال فعالية المعونة.جدول أعمال فعالية المعونة -36

 الجهات المانحة وينعكس هذا المبدأ في جميع مبادرات. وعلى وجه الخصوص بمبدأ الملكية القطرية

 بما في ذلك مبادئ روما ،الرئيسية على العموم لتعزيز األمن الغذائي ودعم الزراعة منذ إعالن الكويال

 عن مؤتمر القمة الغذائية العالمية المنعقد في ةالخمسة من أجل أمن غذائي عالمي مستدام الصادر

عمل في صبح وبصورة متزايدة متأصل  الذي أوبصورة أوسع فإنه المبدأ. 2009تشرين الثاني /نوفمبر

الوكاالت المتخصصة وخاصة المؤسسات المالية ووكاالت التنمية الثنائية والمتعددة األطراف منذ إعالن 

كذلك يمثل تخصيص األموال . 2008 عام أكرا عمل برنامج و،2005باريس بشأن فعالية المعونة عام 

 .35نموذجا جديدا بعيد المدى لتطبيق هذا المبدأألمن الغذائي للزراعة وافي البرنامج العالمي 

خر في هيكل التنمية العالمي الجديد آ هنالك عنصر هام . دول الجنوببيناإلمكانيات الجديدة للتعاون  -37

وهو بزوغ عدد من الجهات الفاعلة الجديدة الرئيسية مثل البرازيل والصين والهند في االقتصاد العالمي 

 جديدة القتصادات جديدة في البلدان اًويمثل دعم هذه البلدان فرص .36جنوب بلدان البينوفي التعاون 

زالت مصدرا  االقتصادات التي تنشأ بسرعة كانت والأن النامية وبخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار 

 .رئيسيا لكل من الطلب والعرض على المنتجات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية وتقاسم المعرفة

جهات ك في األعوام األخيرة، نشأت مؤسسات خاصة كبيرة . مانحة خاصة غير تقليديةبروز جهات -38

 هي مساهم رئيسي في غيتسندا يل وميلي فمؤسسة ب. في قطاعي الزراعة واألمن الغذائيرئيسيةالعبة 

ة  للزراعة والتنمية الريفية وفي التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، وأما مؤسسيالبرنامج العالم

فورد فهي تمول البرامج التي تمكن المجتمعات الريفية من الحصول على وصول عادل ومستقر للموارد 

كما . في حين تمول مؤسسة روكفلر برامج لتعزيز التأقلم مع تغير المناخ في الزراعة األفريقية. الطبيعية

 وهنالك مؤسسات ،الريفية لدعم البرنامج العالمي للزراعة والتنمية غيتسأنها غدت شريكة مع مؤسسة 

                                                      
ج من قبل لجنة  الدعوة موجهة للبلدان لتقديم مقترحات مشروعات تستند إلى برنامجها الوطنية لألمن الغذائي، وعندئذ يتم تقييم البرام35

تقنية مستقلة، وبعدها يتم تمويل المقترحات التي تعتبر سليمة تقنيا وتتماشى مع مبادئ البرنامج العالمي للزراعة والتنمية الريفية ويتم 
  .اختيار آيان إشرافي لتوفير المساعدة التقنية للبلدان لتصميم وتنفيذ المشروع المختار بالكامل

إلعالن الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بديناميات التحول الريفي في االقتصاديات الناشئة الذي عقد في  آما هو منصوص عليه في ا36
، والذي ضم الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا آذلك فإن االقتصاديات الناشئة تعترف بأن التحول 2010نيسان /نيودلهي في أبريل

: ويتوفر النص الكامل لإلعالن على الموقع. ألمد أمور محوري للتعاون بين دول الجنوبالريفي المستدام وعريض القاعدة وطويل ا
pdf.Economies_Emerging_of_Transformation_Rural_the_on_tionDeclara_Delhi_New/in.ruraltransformation.www://http  
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ا للزراعة المستدامة ومؤسسة يارا اللتان تموالن أيضا برامج دعم تنجنيأوروبية بارزة من مؤسسة س

 .زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمبادرات على مستوى المجتمعات المحلية

 الميزة النسبية للصندوق ودوره في الهيكلية المتغيرة للمعونة

 وهو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تنحصر ،خصصة من وكاالت األمم المتحدةالصندوق وكالة مت -39

 ويسعى الصندوق .مهمتها في الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية من البلدان النامية

 يينريفلسكان اللكل من مركزية الزراعة في سبل العيش االقتصادية للتحقيق مهمته مع فهم عميق 

 . والعناصر الواسعة التي تشكل قدرة المنتجين الريفيين على زيادة إنتاجيتهم ودخولهم،الفقراء

 راكم الصندوق الخبرات والمهارات والمعارف بشأن قضايا تواجه ،وعلى مدى ثالثة عقود من العمليات -40

الوطنية للحد من الفقر  وغدا مساهما معتبراً في البرامج .الحكومات وفقراء الريف والسكان المهمشين

 وهو يوفر وبصورة متزايدة آليات االستثمارات للحكومات وغيرها من الجهات المانحة .الريفي

 كذلك فقد اكتسب الصندوق سمعة .والمزارعين وكيانات القطاع الخاص التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة

 التي ،غيرها من األقليات اإلثنية وبخاصة الشعوب األصلية و،جودة عمله مع بعض المجموعاتفي طيبة 

 وفي جميع األقاليم اكتسب الصندوق سجالً قوياً .غالباً ما يتم استبعادها من السياق العام لعمليات التنمية

 . واالعتماد عليهيمكن الوثوق بهللحكومات وأصحاب المصلحة الوطنية كشريك 

، تكمن الميزة النسبية للصندوق 2010-2007كما تمت اإلشارة إليه في اإلطار االستراتيجي للفترة  -41

 :بصورة عامة فيما يلي

 الخاص وغيرهم من الجهات المانحة لتجهيز والقطاعالعمل مع الحكومات والمجتمع المدني  •

وتنفيذ مشروعات وبرامج تهدف إلى زيادة اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي ودخول السكان 

وق جاهداً على الدوام لالستجابة إلى المعوقات  في عمله هذا سعى الصند.الريفيين الفقراء

لمخاطر ل والتطرق ، النساء منهم والرجال،واألولويات التي يحددها السكان الريفيين الفقراء أنفسهم

ليم والمناطق النائية األقل  بما في ذلك بعض األقا،خاصة بمناطق محددة يعيشون فيهاالوالفرص 

 حظاً؛

 بما في ذلك المجموعات المهمشة مثل ،اء الريف نساء ورجاالًتمكين فقرقيادة واإلسهام في  •

 في تعزيزطور الصندوق خبرة مخصوصة .  في بعض المناطقالشعوب األصلية واألقليات اإلثنية

.  وفي دعم قدرتهم على التنظيم بصورة فعالة،مهارات ومعارف وثقة السكان الريفيين الفقراء

معترف بها في المساعدة على بناء قدرات المنتجين الريفيين واليوم يتمتع الصندوق بميزة نسبية 

 باإلضافة إلى المشاركة في العمليات ،والمنظمات الريفية المجتمعية لجلب فوائد ملموسة ألعضائها

 ؛ذات الصلةتسيير الالمؤسسية وعمليات 

س  السياسات مع حكومات الدول األعضاء وغيرها من الشركاء على أسااالنخراط في حوار •

 طور الصندوق خبرة في ، من خالل مثل هذا الحوار.مستقاة من عملياته الميدانيةالدروس ال

 وإلى رفع سوية ،ية والمؤسسية التي تفضي إلى الحد من الفقر الريفياتلعمليات السياسلالترويج 

 .وتكرار النهج التي قامت بتجربتها المشروعات التي يمولها الصندوق بصورة ناجحة
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دعم لى وجه الخصوص في ميزة نسبية عبلصندوق يتمتع ا ،علق بمجاالت تركيزه المواضيعيةما يتوفي  -42

األراضي (تعزيز الوصول إلى الموارد الطبيعية :  من خاللة أصحاب الحيازات الصغيرةتنمية زراع

عالية  ودعم إدارة أكثر ف،مجتمعاتهمللفقراء الريف نساء ورجاالً و) والمياه والغابات ومصايد األسماك

 تكنولوجيات زراعية أكثر استدامة وفعالية –  أو توفير الحصول على- تطوير؛واستدامة لهذه الموارد

دعم و ؛توسيع الوصول إلى جملة من الخدمات المالية في المناطق الريفيةو ؛ مع الظروف المحليةوتكيفاً

سوق لصالح معلومات الك من خالل وصول أفضل لتنظيم األسواق وخلق روابط أفضل معها بما في ذل

دعم انخراط منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة في و ؛المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

 . وفي بعض الحاالت على المستوى الدولي،عمليات السياساتية على المستوى الوطنيال

 وفي ،المجتمع المحلي يتمتع الصندوق أيضاً بميزة نسبية في دعم التنمية التي يوجهها ،وفي أقاليم متعددة -43

 بما في ذلك مشروعات النساء في القطاع غير ،األعمال الصغيرةوالترويج للمشروعات الصغرى 

 ومؤخراً طور الصندوق خبرة في التطرق لمقاطع كاملة من سالسل القيمة التي يشارك فيها .الزراعي

 فقراء لتمكينهم من اقتناصيفيين الالمزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من السكان الر

 .أكبر إلضافة القيمة

 من دعمه لألمن - سواء الجهات المانحة أو البلدان النامية–وفي الوقت الذي يزيد فيه المجتمع الدولي -44

 يتوجب على الصندوق استخدام خبرته المعتبرة التي راكمها ليغدو العباً ،الغذائي ومبادرات تغير المناخ

 وحيث أن جدوى زراعة أصحاب ،وعلى وجه الخصوص. ل هذه المبادراتأساسياً وشريكاً في مث

 فإنه من الهام بالنسبة ، من قبل البعضمحل تشكيكالحيازات الصغيرة لألمن الغذائي طويل األمد كان 

يمكن لها بالفعل أن تكون للصندوق أن يثبت أن االستثمارات في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 السبيل المجدي الوحيد لتحقيق األمن الغذائي الوطني والحد من الفقر ،بالنسبة للعديدو، مساهماً رئيسياً

 .والنمو االقتصادي

إعادة واألهداف االستراتيجية، و الغاية الشاملة، : اإلطار االستراتيجي–خامسا 

 المخرجات والنتائجومجاالت التركيز المواضيعية، والتوجيه، 

الهيكل المتغير للتنمية بالنسبة لألمن الغذائي  والناشئجديد بالسياق العالمي يستنير اإلطار االستراتيجي ال -45

 وعوامل عديدة غالباً ما تكون مجتمعة السبب في استمرار الفقر على مستوى األسرة عبر ،والزراعة

  الصندوقتتطلب انخراطسباب طويلة األمد للفقر الريفي و فمن جهة يبقى العديد من األ.جميع السياقات

 فإن السياق الجديد للزراعة والتنمية الريفية والهيكل المتغير للمعونة يمثل ،ومن جهة أخرىالمستمر، 

فرصاً ومخاطر جديدة تتطلب إعادة توجيه عمل الصندوق سواء على المستوى الكلي أو على مستوى 

 .برامجه ومشروعاته
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 نحو رؤية ديناميكية للزراعة والتنمية الريفية 

األعضاء في الصندوق تحدياً مرعباً في النامية  تواجه الدول ،التحليل الذي ورد سابقاكما اتضح من  -46

 وهي تواجه هذا التحدي على الغالب على خلفية .ضمان األمن الغذائي لسكانها والحد من الفقر الريفي

 .تراجع أو ركود اإلنتاجية الزراعية وتدهور البيئة وتغير المناخ

غ صي سي،حوالي مليار شخص ريفيلاستمرار الفقر المدقع المتمثل في لتحدي ا و،ولمواجهة هذا التحدي -47

الصندوق ويقود رؤية جديدة أكثر دينامية للتنمية الريفية التي توفر الفرص للتغلب على الفقر بالنسبة 

 وإنما ، وال تعكس هذه الرؤية تقدير الصندوق لحجم وإلحاح هذه المهمة فحسب.ألعداد كبيرة من البشر

 .كس أيضاً فهمه للتغيرات الرئيسية التي تحدث في االقتصادات الريفية في العديد من البلدان الناميةتع

يمكن لها أن تستمر في كونها ال ومن الواضح بصورة متزايدة أن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  -48

ة ومربحة في حال كانت مجديإال أساس االقتصاد والمصدر الرئيسي لسبل عيش العديد من البشر 

لن تتمكن من تحقيق ذلك إال في  عالوة على ذلك فإن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة .ومستدامة

ونقلة  ،غير الزراعيتوسعاً صلباً لقطاعيها الزراعي واالقتصادات الريفية النامية التي تختبر سياق 

ن ، ومن بينهم مزارعي الفقراءيينسكان الريفال للعديد من ألنشطة غير الزراعيةإلى ااعة متدرجة من الزر

 .من أصحاب الحيازات الصغيرة في الوقت الراهن

ومن هنا فإن الرؤية الجديدة للصندوق للتنمية الريفية متجذرة أوالً في اإليمان بأن زراعة أصحاب  -49

الحيازات الصغيرة يمكن لها أن تفي بالطلب المتزايد في األسواق على األغذية وغيرها من المنتجات 

 تحسين سبل عيش المزارعين وأسرهم من خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية ، وأن تضمنراعيةالز

م ر الموارد الطبيعية وعكسه وللتالؤ تحتاج النظم الزراعية للدعم إليقاف تدهو، في الوقت نفسه.المستدامة

يفيد المستهلكين  لتكثيف زراعي مستداموباختصار فهي رؤية . مع المعوقات التي يتسبب بها تغير المناخ

 ومرة أخرى وفي ظل عملية التحول الراهنة لالقتصادات الريفية في ،والمزارعين والبيئة في آن معاً

 يمكن للتكثيف الزراعي المستدام أن يوفر سبيالً مجدياً للخالص من قبضة الفقر ،جميع أنحاء العالم

 وبالتأكيد ليس لجميع المزارعين من ،هم ولكن ليس لجميع، الفقراءيينسكان الريفالبالنسبة لعدد من 

 .أصحاب الحيازات الصغيرة في الوقت الحاضر

قطاعاً ألصحاب الحيازات الصغيرة كونها  تتمتع الزراعة بإمكانية ،وبموجب الرؤية الجديدة للصندوق -50

يفية، إال  وعالي القيمة ويوجهه الطلب المتزايد على األغذية والوقود الحيوي والخدمات الرا وديناميكياقوي

أنه ولكي تستفيد زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من هذه الفرص وتوفر سبيالً للخالص من الفقر 

بد للحكومات والجهات المانحة وأصحاب الحيازات الصغيرة أنفسهم من أن   ال،للسكان الريفيين الفقراء

 . تجاريينظروا إلى هذه الزراعة بالضرورة على أنها عمل

تتمتع بإمكانيات واعتبارها لنظر إلى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة اير طريقة يهنالك حاجة لتغ -51

 وذلك إلقناع الحكومات والجهات المانحة بأخذ المبادرات فيما يتعلق بالسياسات المجدي والمربح، العمل

أصحاب والبرامج واالستثمارات التي ستمكن أصحاب الحيازات الصغيرة نساء ورجاالً من السعي ليغدوا 

ن تندمج بالكامل في األسواق ألوتحتاج زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المجدية . مبادرات فردية

 من جهة أخرى . وأن تكون في موقع يسمح لها باالستجابة لحوافز السوق وإشاراته،وسالسل القيمة
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ة للمزارعين تسعيرية والوسائل الضروريالحوافز الواضحة والشارات اإلن توفر ألتحتاج األسواق 

 .لسياسات والمؤسسات دور تمكيني حاسم تلعبه في هذا الصددلو. لالستجابة لها

كما يمكن أيضاً لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المستدامة والمجدية والمثابرة أن تقود االقتصادات  -52

اعات ذات القطفي الريفية من خالل خلق فرص عمالة جيدة في المناطق الريفية سواء في الزراعة أو 

على أية حال ألن تندمج تماماً في  وبدورها تحتاج زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة .الصلة بها

 وكما تم التأكيد ،عالوة على ذلك. فضاءات اقتصادية صلبة وديناميكية كي تتمكن من البقاء واالنتعاش

لشريحة دية ومستدامة  ستتمكن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من توفير فرص عمل مج،عليه سابقاً

 ونتيجة لذلك فإن الهدف المتأصل الثاني لرؤية الصندوق .من السكان الريفيين الفقراء في الوقت الراهن

 .تنمية القطاع غير الزراعي وإدماجه بالكامل مع القطاع الزراعيالجديدة يتمثل في 

ر من السكان الريفيين الفقراء يكتسب االقتصاد الريفي غير الزراعي أهمية متزايدة بالنسبة لعدد كبي -53

يغدو أكثر أهمية في المستقبل كمحرك رئيسي للتنمية الريفية مع سكمصدر بديل للدخل وفرص العمالة و

االتصاالت المحسنة والالمركزية العالمية للطاقة وسالسل القيمة التي سيستهلها لخدمات ر أكبر يتطو

ز الروابط اإليجابية بين الزراعة واالقتصاد غير  ومن هنا فإن تحديد وتعزي.قطاع الزراعة المربح

 عامل أساسي في استراتيجية ، باإلضافة إلى الروابط بين االقتصادات الريفية والحضرية،الزراعي

 ويوازيه في األهمية الدعم المقدم للسكان الريفيين الفقراء للتحول بعيداً ،لحد من الفقر الريفيلالصندوق 

 .جديدةالبيئة ال في  مجدن عن كسب عيشٍعن الزراعة عندما يعجزو

  الغاية الشاملة للصندوق 

 : تتلخص الغاية الشاملة للصندوق فيما يلي،بما يتمشى مع الرؤية الجديدة -54

تمكين السكان الريفيين الفقراء من النهوض بأمنهم الغذائي وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم على الصمود 
 وغير زراعية تكون مستدامة ومندمجة بصورة جيدة في من خالل بناء مشروعات مربحة زراعية
 ويمكن لها أن تولد الفرص لخلق الثروة والعمالة في ،سالسل القيمة المحلية والوطنية والعالمية

  .المناطق الريفية

  األهداف االستراتيجية

 :يتم تحقيق هذه الغاية الشاملة من خالل أربعة أهداف استراتيجية وهي -55

دية وموارد طبيعية معززة لفقراء الريف نساء ورجاالً تتسم بقدرة أكبر على قاعدة أصول اقتصا •

 خ وتدهور البيئة وتحول السوق؛الصمود في مواجهة تغير المنا

ل رورية للحد من الفقر وزيادة الدخوصول معزز لفقراء الريف نساء ورجاالً إلى الخدمات الض •

 ل فرصاً ومخاطر جديدة في آن معاً؛ثوتعزيز الصمود في وجه البيئة المتغيرة التي تم

ساء ورجاالً ولمنظماتهم القتناص فرص األسواق والتأثير في رات معززة لفقراء الريف األفراد نقد •

 لمؤسسات التي تؤثر على سبل عيشهم؛السياسات وا
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ر  بما في ذلك القطاعين الزراعي وغي،ية المعززة لالقتصادات الريفيةالبيئات السياساتية والمؤسس •

 .الزراعي

  إعادة التوجه االستراتيجي للصندوق

 في العمل في لالستمرارسيحتاج الصندوق في قيادته لرؤيته الجديدة وتحقيق غايته الشاملة وأهدافه  -56

كذلك هنالك .  والتعلم من تجاربه، والبناء على جهوده األخيرة،مجاالت التي يتمتع فيها بميزة نسبيةال

حاجة لعدد من الخطوات المترابطة إلعادة توجيه عمل الصندوق سواء على المستوى الكلي أو المستوى 

 . اإلفراديةالمشروعات والبرامج وفي سياق ،المؤسسي

 :على المستوى الكلي أو المؤسسي سيقوم الصندوق بما يلي -57

 في دعم الزراعة واألمن الغذائي والحد من ةط الفاعلة المنخرطالع بدور قيادي أكبر بين الجهاتضاال •

 .الفقر الريفي بما يتفق مع ميزته النسبية ومهمته الفريدة

القطاعين العام في توسيع نطاق البرامج والعمليات التي يدعمها بشراكة مع كل من الجهات الفاعلة  •

 .والخاص

ية سواء مع الحكومات أو مع منظمات المزارعين توسيع انخراطه السياساتي مع الدول األعضاء النام •

 .المجتمع المدنيأو 

 .تعزيز شراكة الصندوق مع القطاع الخاص •

 .تعزيز دوره كوسيط للمعرفة واستقطاب التأييد •

المتغير لألمن تستدعي تحديات األمن الغذائي والتحديات البيئية التي يواجهها فقراء الريف وهيكل التنمية  -58

 .ندوق االضطالع بدور قيادي أكبر بما يتفق مع ميزته النسبية كما تمت مناقشته سابقاًالغذائي من الص

يتمتع الذي  ينظر المجتمع الدولي للصندوق على أنه بطل السكان الريفيين الفقراء ،وعلى وجه الخصوص

 ،يل الصغري والتمو، وتمكين المزارعين،بخبرة مبرهن عليها في التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية

 . واالبتكار،ودعم المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية

ريفية من خالل توفير آلية اللتنمية لوسيتطلب االضطالع بدور قيادي من الصندوق تعبئة موارد إضافية  -59

وقد بدأ الصندوق . البرامج والمشروعات التي يمكن للجهات المانحة األخرى والحكومات االستثمار فيها

لفعل في هذه المسيرة من خالل العمل كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية واالتحاد األوروبي والبرنامج با

وفي السنوات القادمة سيتوسع في ذلك ليتم النظر إليه كشريك تختاره . العالمي للزراعة واألمن الغذائي

التي تركز على تعزيز دور فقراء الحكومات والكيانات الخاصة الساعية لتوسيع دعمها للتنمية الزراعية 

 ). أدناهالسابعانظر مبدأ االنخراط (الريف نساء ورجاالً 

باإلضافة إلى ذلك سيساعد الصندوق البلدان على توسيع نطاق العمليات التي دعمها بهدف توسيع  -60

 مع ميزتهم  وبتعاون وثيق مع شركاء آخرين وبما يتفق.واستدامة الفوائد لصالح السكان الريفيين الفقراء

 وتوفر ، سيساعد الصندوق البلدان على تجهيز برامج تغطي مناطق جغرافية أوسع،النسبية ذات الصلة

مع  مقارنة ،د الصندوق الخاصة ستبقى صغيرة نسبيةر وحيث أن موا.خدمات لعدد أكبر من األشخاصال
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األخرى ومع لجهات المانحة  ستكون الشراكات المعززة مع ا،التحديات التي تواجهها الدول األعضاء فيه

 ).أدناهالسابع انظر مبدأ االنخراط (الحكومات أمراً حاسماً في توسيع نطاق برامجه 

وسيوسع الصندوق أيضاً انخراطه السياساتي مع البلدان النامية األعضاء من خالل العمل مع الحكومات  -61

ية متسقة وشاملة ألغراض الحد ومنظمات المزارعين وغيرهم من الشركاء لصياغة سياسات إنمائية ريف

 ،قانونية وناظمةوسيساعد الصندوق الحكومات على إيجاد بيئة سياساتية . من الفقر وتعزيز األمن الغذائي

وغ قطاعات زراعية وغير زراعية دينامية تستند إلى زتمكين بلوفي تطوير المؤسسات الضرورية 

. في األمن الغذائي الوطني والنمو االقتصادي وتسهم ، وتستجيب الحتياجات األسواق،صغار المنتجين

وسوف يستمر في العمل مع منظمات المنتجين لكفالة أن تلعب هذه المنظمات دوراً أكثر فعاليةً في 

 .المداوالت السياساتية وفي العمليات المؤسسية ذات الصلة

يتشارك الصندوق مع   سوف، في الزراعةاومع زيادة الشركات الخاصة المحلية والعالمية الستثماراته -62

يساعد على بناء عالقات مصالح متبادلة بين المنتجين والعاملين على نطاق صغير من هذه الشركات و

دة على ومن األمثلة الواع.  وبين المشروعات الكبيرة الزراعية والصناعية الزراعية من جهة أخرى،جهة

 .ارعين على نطاق صغير الزراعية والمزة التعاقدية بين مشروعات األعمالمثل هذه الترتيبات الزراع

 مثل هذه الشراكات من خالل تطوير أدوات جديدة تمكن الصندوق من االنخراط بصورة وسيتم تعزيز

لسلع الزراعية التي تكون فيها شركات القطاع الخاص ا قيم وفي سالسل ،أكثر إنتاجية مع القطاع الخاص

 .الالعب الرئيسي

 الهامة أن يغدو الصندوق أكثر بروزاً كوسيط للمعرفة و في دوره كمستقطب ومن التوجهات االستراتيجية -63

 ويمكن للصندوق أن يسهم إسهاماً كبيراً في جهود التنمية الريفية في دوله األعضاء ال من خالل .للتأييد

أيضاً من خالل تعزيز دوره كوسيط فحسب وإنما توفير التمويل لبرامج ومشروعات موافق عليها 

خبرة تتجاوز الثالثين عاماً في التنمية الريفية على المستوى ب فالصندوق يتمتع . بين البلدانللمعرفة

 وسيطور الصندوق منتجات معرفية أكثر .القاعدي التي تعتبر مورداً عظيم القيمة للدول األعضاء فيه

 دول بين التعاون  كذلك فإنه سيعزز دوره في تيسير.انتظاماً في المستقبل ويجعلها متاحة لجمهور أوسع

الدخل التي يمكن تطبيقها المتوسطة لدول لبما في ذلك استقاء الدروس من الخبرات الناجحة  ،الجنوب

 .ة الدخلدول المنخفضالعلى 

 سيعيد الصندوق توجيه عمله من خالل إيالء اهتمام أكبر ،وعلى مستوى البرامج والمشروعات اإلفرادية -64

ر  البيئية والتصدي للمخاطر المتعلقة بتدهور الموارد الطبيعية وتغيالترويج لالستدامة) 1: (ما يليل

تعزيز قدرة صغار المنتجين الريفيين على االستفادة من فرص السوق الجديدة وبناء قدرتهم ) 2(المناخ؛ 

على الصمود في وجه المخاطر المتعلقة بالسوق من خالل تعزيز منظماتهم والترويج لترتيبات تعاقدية 

دعم تنمية التكنولوجيات التي تروج للتكثيف المستدام ) 3(ربحة للجميع ضمن سالسل القيمة؛ تكون م

 للزراعة المستندة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة والتي تستهدف أولويات محددة لفقراء الريف نساء

ين نساء ورجاالً التي توفرها للريفيزيادة قدرة المؤسسات المالية على توسيع جملة الخدمات ) 4(ورجاالً؛ 

 فقراء الريف نساء بناء قدرات) 5(؛ )ر واالئتمان وتحويالت المغتربيندخابما في ذلك التأمين واال(

 فيهم الشباب القتناص الفرص في القطاعات الزراعية وغير الزراعية من خالل دعم عمل نورجاالً بم
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؛ حرفي والتنمية والبحوث الزراعيةني والالشركاء الذين يتمتعون بميزة نسبية في التعليم والتدريب الف

االستفادة من الفرص الستخدام مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المزرعة ومستوى المجتمع   )6(

 .المحلي

  مجاالت التركيز المواضيعية

على المستوى الكلي وعلى مستوى المشروعات والبرامج، سوف يركز الصندوق جهوده، كما كان الحال  -65

أهدافه  وسيوجه جهوده في كل مجال نحو تحقيق ،سابق، في مجاالت مواضيعية مختارةعليه في ال

 من العوامل وتعكس هذه المجاالت كالً. لتحقيق غايته الشاملةه ي األربعة التي تسهم في سعاالستراتيجية

في البيئة عيش الريفية ال، والمخاطر والفرص الجديدة التي تشكل سبل المستمرة للفقر بين األسر الريفية

 أما مجاالت التركيز المواضيعية .المتغيرة وفي سياق التحول الجاري في االقتصادات الريفية حول العالم

 :فهي التالية

تحسين الوصول ل سوف يعمل الصندوق .التنوع البيولوجيو األراضي، المياه، -الموارد الطبيعية  •

كذلك فأنه سيساعد . تعزيز أمن حيازاتهمالمتساوي لألراضي والمياه لفقراء الريف نساء ورجاال و

 الكفاءةوفقراء الريف نساء ورجاال على إدارة هذه الموارد بصورة تتسم بقدر أكبر من االستدامة 

في وجه التغيرات البيئية، وتحد من تدهور الموارد أو  بحيث تعزز صمود سبل العيش الريفي

 ).أدناهالثامن بدأ االنخراط انظر م(تعكسها، وتتواءم مع الشح المتنامي للموارد 

مع  مسيسعى الصندوق جاهدا لتعميم إجراءات التأقل .ثارهآالتأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من  •

 في جميع عملياته لتمكين السكان الريفيين الفقراء من عكس األثر تغير المناخ والتخفيف من آثاره

جهه واالستفادة من الفرص بطريقة تعود السلبي لتغير المناخ، وزيادة قدرتهم على الصمود في و

ي تحسن فيه األمن ذ في الوقت ال،ثار تغير المناخآ والمساهمة في التخفيف من ،بالفائدة على الجميع

 .الغذائي واإلنتاجية الزراعية والدخول

سوف يستمر الصندوق في العمل مع . التكنولوجيات الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج الفعالة •

 الشركاء لتطوير التكنولوجيا المالئمة وجعلها متاحة ألصحاب الحيازات الصغيرة  لرفع جملة من

إنتاجيتهم الزراعية وجعلها أكثر استدامة بيئيا وأكثر قدرة على الصمود في وجه التغيرات 

 األساسية البنىوغيرها من  إلى تعزيز إتاحة الطاقة المحلية وسيسعى الصندوق. والصدمات المناخية

والمشروعات غير الزراعية لزيادة  يفية التي تحتاجها مزارع أصحاب الحيازات الصغيرةالر

 .اإلنتاجية

 أصحاب جملة واسعة من الخدمات المالية لتلبية االحتياجات األسرية واإلنتاجية للمزارعين من •

مر بناء على خبرته المعتبرة، سيست. الا ورج نساءت الصغيرة وغيرهم من فقراء الريفالحيازا

الصندوق في عمله مع مؤسسات القطاع الخاص إلتاحة الخدمات المالية الضرورية لكل من 

كبر لتوفير الخدمات التي تعزز القدرة أ وسوف يتم توجيه اهتمام .القطاعين الزراعي وغير الزراعي

 .مستوى المشروعات الزراعيةدارة المخاطر على مستوى األسرة وعلى الصمود وتحسين إ
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 ومنتجات تفي سالسل القيمة المحلية والوطنية والدولية من خالل أسواق ومدخالندماج اال •

ومن هنا . مستدام للدخل الريفياللنمو ل مسبقا اًيعد االندماج في األسواق شرط .زراعية تنافسية

سيساعد الصندوق السكان الريفيين الفقراء على الوصول لسالسل القيمة الدينامية التي توفر لهم 

وسوف . زراعية وغير زراعية وكعمال مأجورين  بحة كأصحاب مبادرات فردية صغيرة فرصا مر

تالي القتناص الحصة الوب، يدعم الصندوق الريفيين نساء ورجاال الكتساب قوة أعظم في األسواق

 .األكبر من القيمة المضافة في السالسل التي يسهمون فيها مع إدارة مواردهم بشكل مستدام

يعتمد االقتصاد الريفي الدينامي بصورة  . ةت الريفية وفرص العمالة خارج المزرعتطوير المشروعا •

وسوف يدعم الصندوق، . متزايدة على الروابط القوية بين القطاعين الزراعي وغير الزراعي

 تطوير المشروعات الريفية الزراعية وغير الزراعية على حد سواء ،بشراكة مع مؤسسات أخرى

 كريمة لفقراء الريفالعمالة الفرص  مربحة لخلق الثروات وإيجاد اًوفر فرصالتي يمكن لها أن ت

 .نساء ورجاال

هنالك حاجة لجهود أكبر لمساعدة السكان . تنمية المهارات ووالفنيالتعليم والتدريب الحرفي  •

الريفيين الفقراء، وبخاصة الشباب الريفيين منهم، على اكتساب مهارات جديدة في مجاالت مثل 

نولوجيات الزراعية، والخدمات والمبادرات الفردية الصغيرة، ومحو األمية المالية، مما هو التك

ضروري لتمكين السكان من اقتناص الفرص الجديدة في الزراعة وبناء مجتمعات واقتصادات ريفية 

وسيتشارك الصندوق مع مؤسسات إنمائية أخرى لدعم توفير التدريب والتعليم الحرفي . دينامية

 .مهني وتنمية المهارات في المناطق الريفيةوال

سيستمر الصندوق في دعمه لتمكين فقراء الريف نساء ورجاال من .  الفقراءنالسكان الريفييتمكين  •

خالل الترويج بشكل تفاعلي لتنمية المنظمات الفعالة والمستدامة للمنتجين الريفيين ومن خالل 

وبصورة خاصة، سوف يهدف الصندوق .  أصالاالنخراط بصورة نشطة مع المنظمات الموجودة

المدخالت (لسلع االستفادة من الفرص في أسواق لإلى ضمان أن تتمتع هذه المنظمات بالقدرة الكافية 

والقدرة على إيصال أو تيسير إتاحة ) المالية وإمدادات التكنولوجيا، الخ(والخدمات ) والمخرجات

القدرة على التمثيل الفعال بطريقة شمولية لمصالح الخدمات المطلوبة ألعضاء هذه المنظمات، و

 بما في ذلك النساء والمعدمين والشباب الريفيين، والقدرة على االشتراك في ،أعضاء هذه المنظمات

والتي تؤثر على عمليات السياساتية والبرمجية على المستوى المحلي، والوطني، والدولي، ال

 ).أدناهالثالث دأ االنخراط انظر مب(االقتصادات والمناطق الريفية 

  النواتج

 :النواتجأربعة مجموعات من  سيسعى الصندوق جاهداً للوصول إلى ،لتحقيق أهدافه االستراتيجية -66

مشروعات التي يدعمها الصندوق في ال تخدمهم نزيادة الدخل وتعزيز األمن الغذائي للسكان الريفيين الذي •

 .موقع معين أو إقليم معين

 .ياساتية والناظمة على المستويات المحلية والوطنية والدوليةتحسين األطر الس •

 . األكثر شمولية الفقراءيينسكان الريفال صغار المزارعين ومنظماتتعزيز  •
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 .تعزيز القدرات المؤسسية القطرية لتنمية زراعية وريفية مناصرة للفقراء •

  المخرجات

 :الصندوق مما يليمخرجات تتألف  -67

صندوق بالشراكة مع حكومات الدول لرية المستندة إلى النتائج التي يطورها االمشروعات والبرامج القط •

األعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين، التي يمولها أو يشارك في تمويلها ويشرف عليها مباشرة أو 

 .يدعم تنفيذها

 مبادرات حوار السياسات واستقطاب التأييد التي يضطلع بها الصندوق على المستويات القطرية، •

سواء تلك التي تشرك الحكومات، أو منظمات المنتجين الريفيين، أو الجهات المانحة  ،والوطنية والدولية

 .  من الشركاءمااألخرى أو غيره

 .السياسات واالستراتيجيات التي تقود عمل الصندوق •

 .منتجات المعرفة وأدوات التعلم التي يولدها الصندوق من خالل خبرته الميدانية •

 مبادئ االنخراط -سادسا 

 وقراءته ، وقيمه، مبادئ لالنخراط تعكس كالً من هويته الفريدة من نوعهاةسوف يتبع الصندوق ثماني -68

 وسوف يلتزم الصندوق بهذه . والزراعة والحد من الفقر الريفي،للسياق الحالي لالقتصادات الريفية

 .الت التركيز المواضيعيةالمبادئ من خالل عمله سعياً لتحقيق غايته وأهدافه عبر جميع مجا

  السياق القطريإلى يستند متمايزنهج : مبدأ االنخراط األول

 دعماً للدول النامية األعضاء على نهج متمايزلصندوق إلى الحاجة إلى تبني لتشير الخبرات العملية  -69

يواجهها األوضاع اإلقليمية والقطرية التي ف.  من الناحية العمليةتداخل على الدواموجود الرغم من 

جهة الدخل أو األولويات الوطنية أو التنمية المؤسسية أو محركات النمو الريفي لالصندوق تتفاوت سواء 

 بين ثالث وبناء على خبرته سوف يضع الصندوق أولويات تدخالته على أساس التمييز .االقتصادي

 .ة الدخلالمتوسطبلدان ال، وة الدخلبلدان المنخفضالالدول الهشة، و: مجموعات من البلدان

توفير الخدمات الريفية ) 2(بناء المؤسسات؛ ) 1: ( علىاًففي الدول الهشة سوف يركز الصندوق أساس -70

وبما .  بما في ذلك تعبئة الموارد المالية لالستفادة من تدفقات تحويالت المغتربين،الرئيسيةوالزراعية 

 :الصندوق بما يليج نهسيتصف شى مع السياسة التي تبناها المجلس التنفيذي يتم

رة المؤسسات المجتمعية المرونة في تصميم المشروعات والبرامج مع تركيز قوي على بناء قد •

 والحكومية؛

 ، والشعوب األصلية، والتمايز بين الجنسين، والتمكين االقتصادي،اهتمام خاص بالقدرة على الصمود •

 واستهداف محدد للمجموعات الضعيفة؛ ، وإدارة الموارد الطبيعية، وحقوق األراضي،واألمن الغذائي

 يط أكبر ألهداف وأنشطة المشروعات؛تبس •
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 وبخاصة الصراعات ،اهتمام بالتخفيف من آثار مخاطر الكوارث الطبيعية والصراعات واالستجابة لها •

 إلى آخره؛الحصول على الموارد الطبيعية، حول المحلية 

ة تكاليف قة بهدف تجنب زيادسل إجراءات مت من خال، حيثما كان ذلك ممكناً،التمويل المشترك •

 المعامالت على الحكومات؛

 الحضور  بما في ذلك من خالل توسيع،تحليل لترسيخ تصميم وتنفيذ البرامجالتعزيز القدرة على  •

 القطري واإلشراف المباشر؛

 .العمل بما في ذلك سالمة قوة ،اهتمام خاص بإدارة المخاطر المتعلقة باالنخراط مع الدول الهشة •

 : سيركز الصندوق على ما يلي،الغالبعلى  حيث الفقر الريفي أوسع قاعدة ،منخفضة الدخلالفي البلدان  -71

 ؛المياه، األراضي والطاقة: الوصول إلى الموارد الطبيعية •

 سية؛توفير الخدمات الريفية والزراعية الرئي •

 ول على الخدمات المالية والتمويل؛الحص •

 المحسنة؛تكنولوجيا الالحصول على  •

 ؛ المياه واألراضي:االستخدام واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية •

 ار تغير المناخ؛التأقلم، وحيثما كان ذلك ممكناً، إجراءات التخفيف من آث •

 مدخالت التي يوفرها القطاع الخاص؛ المنتجين وربطها بالفرص التسويقية وإمدادات التنمية منظمات •

 واتفاقيات الشراكة الرسمية بين القطاعين ،ام والخاص على المستوى المحليالتعاون بين القطاعين الع •

 لى المستويات اإلقليمية والدولية؛العام والخاص ع

قدراتهم تنمية  في التنمية الريفية من خالل ، وبخاصة الشباب،إشراف فعال لكل من النساء والرجال •

 لزراعة أو في القطاع غير الزراعي؛ قطاع ا ومهاراتهم الحرفية سواء في،على اتخاذ مبادرات فردية

 .تعبئة مساهمات المهاجرين ألغراض التنمية االقتصادية الريفية •

 حيث غالباً ما يؤثر الفقر الريفي على شرائح فرعية من السكان في بعض ،وفي البلدان المتوسطة الدخل -72

 : سيركز الصندوق على،المناطق المحددة

 ،مشروعاتهم الزراعية وغير الزراعيةمن خالل تنمية في أفقر المناطق دعم السكان الريفيين الفقراء  •

  مواردهم الطبيعية بصورة مستدامة؛في الوقت الذي يديرون فيه أصول

 للتنمية الريفية في أفقر المناطق؛استخدام موارد الصندوق الستقطاب الموارد الوطنية دعماً  •

الحتياجات المتنوعة لهذه يمولها الصندوق لتلبية ا خاصة البتكار وتنويع محتوى البرامج التي جهود •

 البلدان؛

 ناطق األفقر؛تنمية المعارف وتقاسمها للترويج الستثمار أكبر في التنمية الريفية في الم •

  لتنمية المناطق الريفية األفقر؛ وخبرته دعماًهاالنخراط مع القطاع الخاص الجتذاب موارد •
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 .ة الدخلبلدان المنخفضالووب لتعاون بين دول الجناترويج وتيسير  •

  االستهداف: مبدأ االنخراط الثاني

بد من  الولذا  .سبل العيشوتحديات تعتبر االقتصادات الريفية فضاءات دينامية تتغير فيها فرص  -73

االستخدام الدقيق ألدوات االستهداف مما هو حاسم لكفالة وصول تدخالت الصندوق للمجموعات 

وهكذا يبقى االستهداف الواضح . على أعظم أثر في كل سياق على حدةالصحيحة من الناس والحصول 

هذا الصدد سيقوم الصندوق بما وب. مبدأ يلتزم به الصندوق لضمان تعظيم صلته وأثره في جميع مبادراته

 :يلي

مجموعات المتطلبات السياقات المختلفة مع االعتراف بأن مع مة االستهداف مواءاالستمرار في  •

 لنمط البرنامج  وأن نهج االستهداف أيضاً ستتفاوت تبعاً،صندوق ستتفاوت بين سياق وآخرلالمستهدفة ل

 وأداة االستثمار؛

االستمرار في استهداف السكان الريفيين الفقراء الذين يمتلكون القدرة على استغالل الفرص االقتصادية  •

 االستثمارات التي يدعمها الصندوق؛التي توفرها 

 على سبيل المثال ،عانة بآليات محددة لالستهداف لتمكين السكان الريفيين األفقراالستمرار في االست •

 لالستفادة من البرامج اإلنمائية من خالل توسيع فرص العمالة ،النساء والسكان األصليين والمعدمين

 لوجيااألراضي والمياه والتمويل والطاقة والتكنو(والمساعدة على كفالة وصولهم لألصول والخدمات 

 ؛)والبنى األساسية إلى آخره

 ،زيادة قدرة الصندوق على تمكين الشباب الريفيين من االنخراط في أنشطة اقتصادية مربحة •

 نمية الريفية؛والمساهمة في الت

برامج قطاعية، برامج تم توسيع نطاقها، (تغطي القطاع الريفي برمته التي برامج التمويل المشترك  •

، في الوقت الذي يتم فيه دعم اإلجراءات ) القطاعين العام والخاصمشورة سياساتية، شراكات بين

 ان الفقراء وإشراكهم في القرارات؛لكفالة توجيه الفوائد نحو السك

 .نهج االستهدافلستند إلى الدالئل بتوجيه يالصندوق في ستهداف االد سياسة فر •

 دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء: مبدأ االنخراط الثالث

 لتمكين السكان الريفيين ، وبخاصة من خالل التنظيم،الصندوق منذ وقت طويل أهمية التمكينأدرك  -74

 وللترويج لتيسير أفضل ولسياسات ومؤسسات ،أن يصبحوا العبين أكثر فعالية في األسواقمن الفقراء 

الريفيين وسيستمر الصندوق في دعم تمكين السكان . أكثر فعالية تؤثر على التنمية الريفية والزراعة

 :الفقراء من خالل

 ؛ الفرديةتمكينهم من تعزيز وبناء أصولهم ومعارفهم ومهاراتهم •

 ملة؛فعالة وشاومساعدتهم على بناء منظمات مستدامة  •

ت للنساء الريفيات الفقيرات والشعوب األصلية ازيادة القدرة التنظيمية والقدرة على اتخاذ القرار •

 ؛والشباب
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ات القطاع الخاص تطوير مهاراتها ومعارفها للتفاوض بشكل فعال مع منظممساعدة منظمات المنتجين ل •

 في سالسل القيمة؛

بصورة وناخبيها االستمرار في دعم منظمات المنتجين الريفيين في التمثيل الفعال لمصالح أعضائها  •

 .ت التسيير والسياسات ذات الصلة والمساهمة في عمليات ومداوال،تتسم بالشمولية

 الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: راط الرابعمبدأ االنخ

مناطق الريفية في ليستمر انعدام المساواة بين الجنسين في كونه عامالً حاسماً في انتشار الفقر عبر ا -75

ويعتبر الترويج لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين سواء في عمليات الصندوق . جميع أنحاء العالم

على المستوى المؤسسي عامالً هاماً يقود األهمية واألثر الناجح واالستدامة في عمل الميدانية أو 

 سوف يشحذ الصندوق تركيزه على المساواة بين الجنسين وتمكين ،وفي التزامه بهذا المبدأ. الصندوق

دة دور زيا) 2(التمكين االقتصادي؛ ) 1: (المرأة من خالل سعيه لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية جوهرية

 : بما يليوجه الخصوصالصندوق على قوم سيو .رفاهيتهنتحسين ) 3(اتخاذ القرارات؛ النساء في 

التركيز على خلق الثروات بين النساء الريفيات الفقيرات لضمان اندماجهن كالعبات اقتصاديات  •

 ؛وصاحبات مبادرات فردية ضمن االقتصاد الريفي

 ابات لتحقيق أهدافهن؛ النساء والشاالستثمار في بناء قدرات •

 يات في منظمات المنتجين الريفيين؛دماج وإشراك أفضل وأكثر مساواة للنساء الريفاالستمرار في دعم إ •

إدماج منتظم لمنظور التمايز بين الجنسين في جميع سياسات وعمليات الصندوق وفي أدواته للرصد  •

 .موظفين بما في ذلك سياسات الموارد البشرية والنهوض بال،واإلبالغ

   خلق الفرص المجدية للشباب الريفيين :الخامسمبدأ االنخراط 

تحدي للشباب الريفيين دور محوري في الرؤية الناشئة للصندوق وهم جهات فاعلة رئيسية لمواجهة  -76

إطعام سكان العالم المتزايدين من خالل زراعة أصحاب حيازات صغيرة مستدامة وقادرة على المواجهة 

كذلك فإنهم سيكونون أيضاً جهات فاعلة رئيسية في اقتصادات .  األسواق وباندماج فيهاتتسم بتوجه نحو

خلق فرص مجدية وبهدف . ريفية حية تتسم بزيادة االندماج بين القطاعين الزراعي وغير الزراعي

 : سيقوم الصندوق بما يلي،للشباب الريفيين في االقتصادات الريفية

 ؛جات والمعوقات الخاصة بالشباب الريفي في سياق االستهدافالنظر بصورة منتظمة في االحتيا •

السعي إلدراج الشباب الريفيين نساء ورجاالً في جميع المبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات  •

 غير الزراعية في المناطق الريفية؛الصغيرة الزراعية و

اعدتهم على اقتناص الفرص دعم توفير التدريب المالئم والدعم والمشورة للشباب الريفيين لمس •

 ؛الموجودة

ضمان تمتع الشباب الريفيين بوصول يتسم بالمساواة إلى الخدمات التي تتيحها أو تيسرها المشروعات  •

 يمولها الصندوق؛والبرامج التي 
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  في منظمات المنتجين الزراعيين؛ للشباب في عمليات اتخاذ القرارالسعي إلشراك أكبر •

ول امستويات المحلية والوطنية والدولية لوضع الشباب الريفيين على قمة جدالعمل مع الشركاء على ال •

 .ةاألعمال اإلنمائي

 االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق: مبدأ االنخراط السادس

، ومع وجود تحديات جديدة ترتبط بتدهور البيئة وتغير المناخ السياق المتغيرستجابة إلى تتطلب اال -77

 ، من الزراعة إلى القطاعات غير الزراعية بين السكان الريفيين الفقراءةناميالمتالنقلة وتحول السوق و

في الوقت نفسه فإن إحراز اختراق جدي في الفقر الريفي وتحقيق الهدف . قدرة على االبتكار والتعلم

جهود  يتطلب تركيزاً أكبر وأكثر انتظاماً على ،األول من األهداف اإلنمائية لأللفية تحت الظروف الراهنة

 : سيعمل الصندوق على ما يلي،وبما يتمشى مع هذا المبدأ.  حيثما كان ذلك ممكناً ومالئماً،توسيع النطاق

 ودها الطلب للحد من الفقر الريفي؛االستمرار في التركيز على تطوير نهج ابتكارية يق •

 كار على جميع األصعدة في المنظمة؛االستمرار في الترويج لالبت •

 ؛ لتوليد المعرفة وتقاسمها داخل الصندوق وفي إدارة عملياتهإيالء تركيز أكبر •

 من خالل معاملة توسيع النطاق على ، حيثما كان ذلك مالئماً،رفع سوية النهج واالبتكارات الناجحة •

 ؛"مهمة حاسمة" أساس كونه

تيجية استعراض السياسات واالستراتيجيات القائمة حول إدارة المعرفة واالبتكار بهدف تطوير استرا •

على برامج الفرص االستراتيجية متكاملة لالبتكار والتعلم وتوسيع النطاق تركز على وجه الخصوص 

 .القطرية وتصميم المشروعات

  وتعبئة المواردالشراكات الفعالة : مبدأ االنخراط السابع

أهداف وغايات الشراكات الفعالة مع الشركاء االستراتيجيين منذ فترة طويلة مفتاحاً لتحقيق غدا إرساء  -78

لصندوق التي تتطلب توسيع ل وقد اكتسبت مثل هذه الشراكات أهمية جديدة في الرؤية الناشئة .الصندوق

الجهود لدعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في سياق االقتصادات الريفية األكثر جدوى واستدامة 

وصا لتعبئة الموارد من مصادر وسيولي الصندوق اهتماماً مباشراً مخص. ودينامية وقدرة على الصمود

 وبخاصة من المؤسسات والشركات والهيئات الخاصة لمعالجة موضوع التنافس على الموارد ،أخرى

مثل تلك المرتبطة بتغير  ، وعوامل المخاطرة المتزايدة،الذي خلقه المناخ المتغير المالي واالقتصادي

 :ندوق على ما يلي سيعمل الص،وبما يتمشى مع مبدأ االنخراط هذا. المناخ

وطنيين ومع المجتمع اإلنمائي المصلحة الشراكات جديدة مع أصحاب وإرساء تعزيز الشراكات القائمة  •

 ؛ بما في ذلك منظمات المنتجين الريفيين،الدولي والمجتمع المدني

  في حزم لالستفادة من البرامج والمشروعات االستثماريةوضمهاتوفير الفرص االستثمارية للشركاء  •

 ؛واسعة النطاق التي يمكن أن يكون لها أثر معتبر على الفقر الريفي

دعم التنمية الريفية لتطوير تعاون استراتيجي جديد بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي  •

 ؛كات الرسمية على المستويين اإلقليمي والدولياوالشر
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عدم  ولالنفصال عن الشركاء ممن لوحظ ،لةلترتيبات الشراكة لضمان كونها فعااالستعراض الدائم  •

 ؛لهمقيمة مضافة واضحة وجود 

 وتعزيز ، بما في ذلك تعزيز وحدة تعبئة الموارد في الصندوق،رفع سوية قدرة وجهود تعبئة الموارد •

 ؛أخرىأمكان قتصادات الناشئة وفي تأييد في االالجهوده في استقطاب 

 ؛ثنائية مع الدول األعضاء لتوسيع تعبئة الموارداالستمرار في االستفادة من الترتيبات ال •

 .جاد سبل لتحسين التعاون بين دول الجنوب واستقطاب التأييد لهميالسعي إل •

  االستدامة: مبدأ االنخراط الثامن

 وفي سياق العالقات االجتماعية المتغيرة وتحول ،بموجب الظروف البيئية والسوقية والمناخية المتغيرة -79

. برامج ومشروعات فعالةللوصول ل فإن السعي لالستدامة مبدأ رئيسي لالنخراط ،يفيةاالقتصادات الر

االستدامة االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية للمشروعات والبرامج واستدامتها هذا ويضم مبدأ االنخراط 

ة أكبر  سوف يولي الصندوق أولوي وبما يتمشى مع هذا المبدأ،.تغير البيئة والمناخوجه وصمودها في 

 :الستدامة المشروعات والبرامج التي يمولها من خالل

 ؛االستمرار في تحسين جودة تصميم المشروعات لضمان أثرها اإلنمائي واستدامتها •

 ؛نية في تنفيذ المشروعات والبرامجالترويج للقيادة الوط •

  ؛تعزيز مشاركة السكان الريفيين الفقراء وضمان ملكيتهم للمشروعات والبرامج •

اء مهارات ومنظمات المجموعات المستهدفة للصندوق بحيث تتمكن من االنخراط في أنشطة مجدية بن •

 ؛ واإلبقاء على العالقات التجارية مع وسطاء السوق،مالية

 وخاصة تلك ، اعتبارات الحد من المخاطر وإدارة المخاطر في جميع مبادرات الصندوقإدراجتحسين  •

 ؛ردية الصغيرة أو التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في الزراعةالتي تهدف إلى دعم المبادرات الف

تقدير الجدوى االقتصادية والمالية واالجتماعية لالستثمارات بهدف ضمان مخرجات ومساهمات أكثر  •

  بالمساواة؛يتسمفي التنمية االقتصادية الريفية والنمو الذي 

غير المناخ والتخفيف من آثاره في جميع برامج السعي بصورة منتظمة لالستدامة البيئية والتأقلم مع ت •

 .ومشروعات الصندوق

ويعرض الجدول أدناه استعراضاً عاماً للعوامل الرئيسية لإلطار االستراتيجي للصندوق التي تم توضيحها  -80

  .حتى اآلن

  



  

 

E
B

 2010/101/R
.12

 

2
5

 

 مبادئ االنخراط
 نهج متمايز يستند إلى السياق القطري  .1
 االستهداف .2
 الفقراء الريفيين السكان تمكين دعم .3
 الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .4
 خلق الفرص المجدية للشباب الريفيين  .5
  االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق .6
 الشراكات الفعالة وتعبئة الموارد  .7
 االستدامة .8

 المخرجات النواتج األهداف الغاية الشاملة
زة لفقراء الريف نساء ورجاالً قاعدة أصول اقتصادية وموارد طبيعية معز: 1الهدف 

 .تتسم بقدرة أكبر على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتدهور البيئة وتحول السوق

ضرورية للحد من وصول معزز لفقراء الريف نساء ورجاالً إلى الخدمات ال: 2الهدف 

الفقر وزيادة الدخول وتعزيز الصمود في وجه البيئة المتغيرة التي تمثل فرصاً ومخاطر 

 .جديدة في آن معاً

قدرات معززة لفقراء الريف األفراد نساء ورجاالً ولمنظماتهم القتناص فرص : 3الهدف 

 .شهماألسواق والتأثير في السياسات والمؤسسات التي تؤثر على سبل عي

تمكين السكان الريفيين 

الفقراء من النهوض بأمنهم 

عزيز الغذائي وزيادة دخلهم وت

قدرتهم على الصمود من 

خالل بناء مشروعات مربحة 

زراعية وغير زراعية تكون 

مستدامة ومندمجة بصورة 

جيدة في سالسل القيمة 

المحلية والوطنية والعالمية، 

ويمكن لها أن تولد الفرص 

لخلق الثروة والعمالة في 

 .المناطق الريفية

البيئات السياساتية والمؤسساتية المعززة لالقتصادات الريفية بما في ذلك : 4الهدف 

 .القطاعين الزراعي وغير الزراعي

زيادة الدخل وتعزيز األمن الغذائي : 1المخرجة 

للسكان الريفيين الذين تخدمهم المشروعات التي 

 .يدعمها الصندوق في موقع معين أو إقليم معين
  

ألطر السياساتية والناظمة تحسين ا: 2المخرجة 

 .على المستويات المحلية والوطنية والدولية
  

تعزيز منظمات صغار المزارعين : 3المخرجة 

 .والسكان الريفيين الفقراء األكثر شمولية
  

تعزيز القدرات المؤسسية القطرية : 4المخرجة 

  .لتنمية زراعية وريفية مناصرة للفقراء

  : 1الناتج 

) القروضالمنح و(المشروعات 

والبرامج القطرية المستندة إلى 

 النتائج
  : 2الناتج 

مبادرات حوار السياسات واستقطاب 

 التأييد
  : 3الناتج 

السياسات واالستراتيجيات التي تقود 

 عمل الصندوق
  : 4الناتج 

 منتجات المعرفة وأدوات التعلم

 :مجاالت التركيز المواضيعية
   األراضي، المياه، التنوع البيولوجي-الموارد الطبيعية  .1
 ثاره آالتأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من  .2
  ات الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج الفعالةالتكنولوجي .3
  جملة واسعة من الخدمات المالية لتلبية االحتياجات األسرية واإلنتاجية .4
 اندماج في سالسل القيمة المحلية والوطنية والدولية  .5
  تطوير المشروعات الريفية وفرص العمالة خارج المزرعة .6
  اراتالتعليم والتدريب الحرفي والفني و تنمية المه .7
 تمكين السكان الريفيين الفقراء .8

 مناطق إعادة التوجيه االستراتيجي

 المستوى الكلي

رطة اإلضطالع بدور قيادي أكبر بين الجهات الفاعلة المنخ •

في دعم الزراعة واألمن الغذائي والحد من الفقر الريفي بما 

 .يتفق مع ميزته النسبية ومهمته الفريدة
توسيع نطاق البرامج والعمليات التي يدعمها بشراكة مع  •

 .كل من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص
توسيع انخراطه السياساتي مع الدول األعضاء النامية  •

حكومات أو مع منظمات المزارعين أو المجتمع سواء مع ال

  .المدني

 .تعزيز شراكة الصندوق مع القطاع الخاص •
 .تعزيز دوره كوسيط للمعرفة واستقطاب التأييد •

 على مستوى البرامج والمشروعات

 :إيالء اهتمام أكبر لـ
  الترويج لالستدامة البيئية والتصدي •
ساعد صغار تعزيز المنظمة والترويج لترتيبات تعاقدي لت •

المنتجين الريفيين على االستفادة من الفرص والحد من 

 المخاطر في سالسل القيمة
دعم تنمية التكنولوجيات التي تروج للتكثيف المستدام  •

 للزراعة المستندة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة
  زيادة قدرة المؤسسات المالية على توسيع جملة الخدمات •
 ء ورجاالً بما فيهم الشباببناء قدرات فقراء الريف نسا •

  من خالل دعم عمل الشركاء  •

االستفادة من الفرص الستخدام مصادر الطاقة المتجددة على  •

 .مستوى المزرعة ومستوى المجتمع المحلي
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 تنفيذ اإلطار االستراتيجي -سابعا 

 موضع يضع عناصر إعادة توجيه استراتيجيتهفي الوقت الذي سيوسع فيه نطاق مشروعاته وبرامجه و -81

إذ ستكون اإلدارة . في مجال الجودة والتنمية سيستمر الصندوق في ضمان تحقيق أهداف نتائجه ،التنفيذ

تحقيق النتائج اإلنمائية وإدارة الجودة وزيادة فعالية استخدام الموارد جزءاً حاسماً من عمل هدف ب

 .الصندوق نحو تحقيق أهدافه اإلنمائية واالستراتيجية

 تعميم اإلدارة بهدف تحقيق النتائج اإلنمائية 

 فقد صمم إطار .حسنةيعد تعزيز الفعالية التنظيمية للصندوق حاسماً في تحقيق نتائج إنمائية قطرية م -82

قياس نتائج الصندوق لتمكين جميع المدراء والموظفين فيه من التركيز على إدارة األداء واإلبالغ عنه 

 سوف ، وعلى المستوى المؤسسي، عالوة على ذلك.لجهة مساهمتهم في تحقيق النتائج اإلنمائية للصندوق

 :يتم استخدام السبل التالية لإلدارة بهدف تحقيق النتائج

تعزيز قدرة الصندوق على الرصد وعلى اإلدارة التفاعلية لألداء وتأصيل ثقافة المساءلة بهدف تحقيق  •

 مع تقرير سنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق كآلية ،النتائج على جميع المستويات في المنظمة

 للمساءلة أمام المجلس التنفيذي؛

وق لضمان أن تكون إجراءات التخفيف منها موجودة تعزيز نظام إدارة المخاطر المؤسسية في الصند •

 .بالنسبة لجميع المخاطر التي يمكن تصورها

 :وعلى المستوى القطري -83

د عمل الصندوق باالستراتيجيات القطرية وتصميم المشروعات المتفق عليها والتي يتم رشسيست •

 استعراضها بصورة منتظمة مع الحكومات وأصحاب المصلحة؛

ار قياس النتائج فيه لقياس أثر عمله واإلبالغ عنه واتخاذ اإلجراءات المناسبة كما سيجدد الصندوق إط •

 .هو مطلوب

 إدارة الجودة

 ال بد له من أن يثبت على الدوام الجودة العالية لتصميم ،لكي يحقق الصندوق أهدافه االستراتيجية بالكامل -84

. عزيز نظام الجودة الداخلي القائم حالياً ولتحقيق هذه الغاية سيتم االستمرار في ت.برامجه ومشروعاته

 سيطور الصندوق نظاماً لضمان ،الوقت نفسه واستقاء من تجارب المؤسسات المالية الدولية األخرىفي و

الجودة يكون مستقالً ورافداً للنظام اآلخر بحيث يستخدم لتقدير جاهزية المشروعات وعوامل المخاطرة 

سيتم اتخاذ اإلجراءات  ،في الفترة التي يغطيها هذا اإلطار االستراتيجي و.الرئيسية واالمتثال للسياسات

 :التالية لضمان جودة مشروعات وبرامج الصندوق

 ؛اإلنجازتيجيات القطرية عند التصميم وخالل التنفيذ وعند اتعزيز استعراضات االستر •
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حيثما كان ذلك  و،االستمرار في استخدام عمليتي ضمان جودة وتعزيز جودة تصميم المشروعات •

نجاز التي يقوم بها مستقاة من استعراضات وتقييمات اإللدروس الل باإلدماج المنتظم ،مطلوباً تحسينهما

 مكتب التقييم في الصندوق؛

 وبهذا الصدد سيزيد الصندوق من .تعزيز األدوات لقياس ورصد أداء المشروعات خالل التنفيذ •

فل تعاوناً أوثق بين الصندوق ووحدات إدارة حضوره القطري ومن إشرافه المباشر مما سيك

 المشروعات وسيحسن من جودة تنفيذ المشروعات؛

ذات الصلة من الصندوق المعارف االستمرار في دعم النهج المطورة محلياً للحد من الفقر الريفي مع  •

 وشركائه؛

جاالت الرئيسية تعديل ونشر السياسات والمبادئ التوجيهية المؤسسية لضمان االتساق في جميع الم •

 لإلطار االستراتيجي ورصد تطبيقها؛

استخدام استراتيجية إدارة المعرفة في الصندوق وممارسات تحويل الصندوق نفسه إلى مؤسسة لالبتكار  •

ز في قضايا الحد من الفقر الريفيوتقاسم المعرفة ومركز للتمي. 

 الصندوقبكفاءة النهوض 

من خالل تكريس حصة زائدة من موارده للبرامج ءته بكفالنهوض لسيستمر الصندوق في جهوده  -85

 :ولتحقيق هذه الغاية سيقوم الصندوق بما يلي. عمالهأعمليات بكفاءة نهوض الو، والمشروعات

 عمليات أعماله؛كفاءة لمقارنة لقياس قابلة لعملياته مقارنة بمنظمات أخرى قياس تكلفة  •

  من الوكاالت؛تحري الفرص لنشر خدماته وتقاسم الخدمات مع غيره •

مة أفضل لموارده البشرية مع يجية لقوة العمل في الصندوق لمواءاالستمرار في تطوير الخطة االسترات •

 تيجية المؤسسية؛ااألولويات االستر

أي نظام القروض (االستخدام األفضل لتكنولوجيا المعلومات سواء في عملياته مع الدول األعضاء فيه  •

 .له الداخليةأو في عمليات أعما) حوالمن

 الخطة متوسطة األجل

ومن األدوات الرئيسية التي سيستخدمها الصندوق لتنفيذ إطاره االستراتيجي الخطة متوسطة األجل  -86

 وستوفر هذه الخطة استعراضاً واضحاً لألهداف التشغيلية .النتائجالمطورة حديثاً والمستندة إلى 

وسيستمر الصندوق في . ده البشرية والماليةواالستراتيجية للصندوق وبرنامج عمله وتخصيص موار

وسوف تكون هذه . الخطة متوسطة األجل كأساس لتخطيط أنشطته وللميزنة وتخصيص الموظفينتشذيب 

مة الموارد المالية والبشرية للصندوق مع األولويات االستراتيجية كما خطة بمثابة األداة الرئيسية لمواءال

 .يجيهي واردة في هذا اإلطار االسترات

  تطوير أدوات جديدة لتلبية االحتياجات الناشئة
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إال أن  ،كونها األدوات الرئيسة للصندوقفي على الرغم من أن المنح والقروض التقليدية ستستمر  -87

الصندوق سيطور آليات جديدة خاصة مع توسع انخراطه مع القطاع الخاص وسوف تمكن هذه األدوات 

 :القيام بما يليمن الجديدة الصندوق 

 في التمويل مع القطاع الخاص؛المشاركة  •

المستهدفة خاصة الشراكات الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص اتساقاً مع مهمة الصندوق و •

 لتحقيق األهداف االستراتيجية للصندوق؛المفضية 

 .دعم مشروعات القطاع الخاص وموفري الخدمات المالية بما يتسق مع أهداف الصندوق وغايته •

  اتصاالت واستقطاب للرأي أكثر صالبة 

 يواجه الصندوق فرصا أكبر وتحديات أعظم مما كان عليه ،وفيما يتعلق باالتصاالت واستقطاب الرأي -88

مو برنامج عمله وزيادة تركيز ع الحضور القطري للصندوق ونوهي تنجم عن توس ،الوضع في الماضي

تطلب مواجهة تحدي االتصاالت واستقطاب الرأي يوس .المجتمع الدولي على الزراعة والتنمية الريفية

وخاصة بين مقر الصندوق (االتصاالت الداخلية : جهوداً أعظم وأكثر هيكلية حول صرحين رئيسين وهما

التي تستهدف جمهور الحكومات والمجتمع ( واالتصاالت الخارجية ،)الحضور القطري والميدانومكاتب 

االتصاالت واستقطاب في وسوف ينهض الصندوق بعمله ). عالمالمدني والقطاع الخاص ووسائط اإل

 :الرأي من خالل

 الستئصال الفقر الريفي وتعزيز األمن الغذائي؛قيادة الجهود  •

 بغض النظر عن حجمها أو " التجاريالعمل"مكانة السعي إلعطاء زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  •

 ؛نطاقها

 زيادة االستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية؛االستمرار في لعب دور مستقطب التأييد ل •

 وبخاصة النساء من جميع األعمار، والشباب والسكان ، الفقراءيينسكان الريفالتعظيم أصوات  •

 األصليين؛

تقاسم األهداف والنتائج المؤسسية على األرض مع جمهور رئيسي باستخدام جملة متنوعة من القنوات  •

 ت االتصاالت سهلة االستخدام؛ بما في ذلك منتجا،واألدوات

ته سواء في وجوده وصور وتعزيز ،وضع الصندوق نفسه في موضع قيادة التنمية الريفية والزراعية •

 . البلدان التي يعمل بها أو على الساحة العالمية

  االستنتاجات–ثامنا 

زها عدد من الدول  لإلعجاب في العقد الماضي والتي أحرةنجازات االقتصادية المثيرعلى الرغم من اإل -89

زاال يشكالن   إال أن الفقر الريفي والجوع ما، والتقدم المعتبر في زيادة الدخل والحد من الفقر،النامية

 .تحدياً عالمياً مخيفاً
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يتهدد آفاق تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي التدهور الحاد للموارد الطبيعية في بلدان متعددة  -90

 ا في سكانهامية تحدي إطعام عدد متنام باإلضافة إلى ذلك تواجه البلدان الن.ر المناخواألثر السلبي لتغي

 .السريعفي سياق اقتصادات ريفية ومجتمعات في طور التحول والنمو الحضري 

 في الحد من الفقر ن النامية أن تحقق اختراقاً كبيراً يمكن للبلدا،على الرغم من هذه التحديات المعتبرة -91

نهوض باألمن الغذائي من خالل اقتناص فرص السوق الجديدة وتبني إجراءات فعالة لعكس الريفي وال

 وعلى وجه .تدهور البيئة وإيجاد إجراءات للتأقلم والتخفيف من آثار تغير المناخ بهدف عكسه

في تلبية الخصوص، يتسم المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة بإمكانيات كبيرة للمساعدة 

 فيه بنجاح حصة كبيرة من النظم البيئية على لعالم النامي من األغذية في الوقت الذي يديروناحتياجات ا

 .هذا الكوكب

وسيساعد الصندوق البلدان والسكان الريفيين الفقراء على تحقيق إمكاناتهم في زيادة دخلهم والحد من  -92

سيمكن ذلك الصندوق من لعب دور  و.الفقر الريفي من خالل االستثمار في مهمته وميزته النسبية الفريدة

 وللعب هذا الدور ال بد .قيادي في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز األمن الغذائي بصورة مستدامة

للصندوق من تطوير رؤية أكثر دينامية للزارعة والتنمية الريفية تستجيب للتحديات الناشئة وتعيد صياغة 

 وسيتضمن هذا الدور أيضاً إعادة توجيه استراتيجي لتمكين .غايته اإلنمائية وأهدافه االستراتيجية

 في ،الصندوق من رفع سوية دعمه لبرامج التنمية الريفية وتوسيع انخراطه السياساتي وتعزيز شراكاته

 فيه على مجاالت تركيزه المواضيعية الحالية مسترشداً بمبادئه القائمة لالنخراط مع الوقت الذي يبقي

  .كس الوقائع الجديدةتغيرات رئيسية لع


