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  موجز تنفيذي

وأهدافه يعرض الغاية الشاملة للصندوق و ،2015-2011رابع إطار استراتيجي للصندوق الفترة يغطي  -1

 أيضاً مبادئ االنخراط التي ستسترشد بها ويحدد اإلطار االستراتيجي. ةومجاالت تركيزه المواضيعي

 . هذا اإلطارسينفذ بها الصندوقالعمليات والطريقة التي 

وتتمثل مهمة الصندوق الفريدة في تحسين األمن الغذائي والتغذية في المناطق الريفية، وتمكين الريفيين  -2

 الذي يواجه فيه السكان الريفيون وفي السياق العالمي الحالي المتغير. ورجاالً من التغلب على الفقرنساء 

وسائله من أجل والفقراء فرصاً وتحديات جديدة يتطلب تحقيق تلك المهمة تحسين استراتيجيات الصندوق 

وال يتطلب ذلك إدخال تغييرات جذرية على ما يقوم به الصندوق، وإنما . تحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة

لفقر الريفي على بزراعة الحيازات الصغيرة والحد من امعرفة من  يتطلب االستفادة مما اكتسبه الصندوق

 . ، وذلك عن طريق استغالل ميزاته النسبية مع مجموعة من الشركاء عاما30ًامتداد 

وتشمل هذه .  استجابة لسياق عالمي يتسم بمشاكل مستمرة وتغييرات كبيرةوُأعد هذا اإلطار االستراتيجي -3

نسمة من السكان الريفيين لى نطاق واسع، مع وجود ما يناهز المليار المشاكل استمرار الفقر الريفي ع

 انعدام األمن الغذائي وارتفاع معدالت دوالر أمريكي يومياً، 1.25 يعيشون على أقل من الفقراء الذين

وأما التغييرات الكبيرة فتشمل التنوع المتزايد لسبل العيش الريفية؛ وتسارع . والجوع في بعض األقاليم

 وازدياد الطلب على ؛1يرة تدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ؛ وازدياد األهمية االقتصادية للزراعةوت

األغذية والوقود الحيوي والسلع والخدمات الزراعية األخرى؛ وارتفاع أسعار األغذية وازدياد تقلبها؛ 

 .وازدياد استثمارات القطاع الخاص في الزراعة

4- في إبقاء األسر الريفية بياًالجديدة نسو القديمة العهد الكثير من العوامل يساهمر وفي هذا السياق المتغي 

داخل حلقة الفقر بدون أن تكون لديهم األدوات التي تمكنهم من مواجهة المخاطر والفرص الجديدة، 

مونة  الفرص غير الكافية وغير المض:وهذه العوامل تشمل. ذية في الريف األمن الغذائي والتغوتقويض

ريفيات؛ وتدهور الموارد الطبيعية؛ ومحدودية  الطبيعية، وبخاصة بالنسبة للنساء الإلى المواردللوصول 

 فرص الحصول على وضيق؛  الجماعية والتنظيمرأس المال البشري والمهارات؛ وضعف القدرات

؛ 2قيمة الزراعية في األسواق وسالسل ال بدرجة كافيةالتكنولوجيا والخدمات المالية؛ وعدم االندماج

 . في عمليات السياساتتمثيل الريفواالفتقار إلى فرص العمل الجيدة؛ وإخفاق السياسات؛ وضعف 

، اتخذ المجتمع الدولي عدداً من 2008 و2007ومنذ االرتفاع الهائل في أسعار األغذية في العامين  -5

 دعم زراعة الحيازات بادراتويشمل الكثير من تلك الم.  والتغذيةالمبادرات لتعزيز األمن الغذائي

زراعة وسبل العيش  على الوآثارهوازداد في الوقت نفسه القلق العالمي إزاء تغير المناخ . الصغيرة
                                                      

ليشمل زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد “ الزراعة”وفقاً للممارسة المعتادة في الصندوق، يستخدم هذا اإلطار االستراتيجي مصطلح  1
  .الحرفي وتربية األحياء المائية والحراجة

. في هذه الوثيقة سلسلة األنشطة التي يتم من خاللها إنتاج السلع والخدمات الزراعية وتوزيعها واستهالكها“ القيمة الزراعيةسلسلة ” يعني مصطلح 2
وتشمل كل سلسلة من سالسل القيمة مجموعة من األنشطة والعناصر الفاعلة قبل اإلنتاج وبعده، بما في ذلك موردو المدخالت، ومقدمو الخدمات 

وعلى .  والمزارعون ومنتجو الحيوانات، والعمال الزراعيون، والمجهزون، والناقلون، والتجار، والمستهلكون، وغيرهم،مات األخرىالمالية والخد
الرغم من إمكانية تحقيق القيمة في كل حلقة من حلقات السلسلة فإن صغار المنتجين والعمال الزراعيين ال يحصلون في العادة إالّ على جانب ضئيل 

  . يمة التي تتحقق على امتداد كل سلسلة ألسباب متنوعةمن الق
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بإعطاء أولوية أكبر لألمن الغذائي والتغذية، كما بدأت في بعض وبدأت بلدان نامية كثيرة . الريفية

. وتحسنت أيضاً آفاق التعاون بين بلدان الجنوب. زراعة للميزانياتهااألحيان بتخصيص المزيد من موارد 

وتشهد الساحة اعترافاً متزايداً بدور النساء في الزراعة وفي كفالة األمن الغذائي والتغذية على المستوى 

وتبعث هذه التطورات على األمل في تحقيق . األسري، والحاجة إلى دعم هذا الدور باستثمارات موجهة

وتبشر التطورات أيضاً بتحسين . تقبل في الحد من الفقر الريفي وزراعة الحيازات الصغيرةتقدم في المس

 . األمن الغذائي والتغذية في المناطق الريفية وخارجها

ومن هذا المنطلق فإن عمل الصندوق يركز على السكان الريفيين الفقراء وسبل عيشهم وأمنهم الغذائي،  -6

اعتبارها المصدر األساسي للدخل والتغذية بين الكثير من األسر وعلى زراعة الحيازات الصغيرة ب

واكتسب الصندوق على مر السنوات . الريفية الفقيرة، وبوصفها قوة محركة للنمو االقتصادي الريفي

 زييتعاون الصندوق مع الشركاء لتجهو. ثروة من الخبرة التي تمنحه ميزة نسبية في هذه المجاالت

 ويشجع. ة تستجيب للمعوقات واألولويات التي يحددها السكان الريفيون الفقراءمشروعات مبتكرة وسليم

الصندوق تمكين السكان الريفيين نساء ورجاالً ومنظماتهم ومجتمعاتهم المحلية، ويشترك في حوار 

وفي السياق العالمي المتغير، سيستخدم الصندوق هذه الميزة . السياسات على أساس خبرته الميدانية

الحد من الفقر الريفي ب المتعلقةية للقيام بدور رئيسي والعمل كشريك فعال في المبادرات الناشئة النسب

وسوف يؤدي الصندوق هذا الدور بطريقة تحقق . وزراعة الحيازات الصغيرة وتحقيق األمن الغذائي

ات والموارد ه المزيد من االهتمام للسياسيأكبر الفوائد للسكان الريفيين الفقراء وتساعد على توج

 .والخدمات لهؤالء السكان

زراعة ل يمكن فيهاوسعياً نحو استخدام ميزته النسبية لتحقيق أثر أكبر، سيسترشد الصندوق برؤية دينامية  -7

 للطلب المتزايد على الغذاء والسلع والخدمات الزراعية األخرى، وتدر جيبتأن تسالحيازات الصغيرة 

ويمكن للزراعة أن توفر للكثير من . خرى للسكان الريفيين الفقراءالدخل وتحقق مجموعة من الفوائد األ

.  للفكاك من قبضة الفقر اليوم وفي المستقبلقوياًصغار المزارعين والقائمين باإلنتاج الحيواني مساراً 

زراعة الحيازات الصغيرة موجهة نحو السوق حتى تستفيد من الفرص يجب أن تكون ولكي يتحقق ذلك، 

 لكي تزدهر  المتزايد على المنتجات الزراعية، وينبغي أن تكون أكثر إنتاجية واستدامةرها الطلبالتي يوف

ويتعين .  في وجه التغيرات المناخيةوالبد أن تكون أقدر على الصمود ي بيئة تشح فيها الموارد والطاقة،ف

روابط بين الريف والحضر دوراً  في االقتصادات الريفية الدينامية التي تلعب فيها الدمجهافي النهاية 

متزايد األهمية، وتوفر فيها األنشطة غير الزراعية داخل سالسل القيمة الزراعية وحولها فرصاً متزايدة 

 .3للعمل وتنظيم المشروعاتأمام السكان الريفيين الفقراء 

                                                      
في هذه الوثيقة يستخدم في كثير من األحيان لإلشارة إلى األنشطة التجارية التي يشترك فيها السكان الريفيون الفقراء، مثل “ مشروع” مصطلح 3
ن من نساء ورجال الريف الفقراء يستمدون دخلهم من إنتاج ويستخدم المصطلح لالعتراف بأن عدة ماليي. الصغيرة والصغرية“ أصحاب المشروعات”

السلع والخدمات الزراعية أو السلع والخدمات األخرى الموجهة للسوق، وأن حسابات السوق واألسعار تحدد بدرجة كبيرة قراراتهم فيما يتعلق بتلك 
تلبيتها باعتبارهم من أصحاب المشروعات الصغيرة والصغرية أن ويمكن فقط عن طريق االعتراف باحتياجاتهم وما يواجههم من معوقات و. األنشطة

  .تدعم برامج التنمية هؤالء النساء والرجال في التغلب على الفقر بصورة مستدامة
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 هوض بأمنهم الغذائيفي هذا السياق هي تمكين السكان الريفيين الفقراء من النالغاية الشاملة للصندوق و -8

 أهداف استراتيجية، خمسة إلى هذه الغاية وتستند.  وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم على الصمود4وتغذيتهم،

 :هي

قاعدة من الموارد الطبيعية واألصول االقتصادية للنساء والرجال الريفيين الفقراء تتسم  •

  وتحوالت السوق؛يبقدرة أكبر على الصمود في وجه تغير المناخ والتدهور البيئ
، والنهوض إمكانية وصول النساء والرجال الريفيين الفقراء إلى الخدمات للحد من الفقر •

  وزيادة الدخل وبناء القدرة على الصمود في بيئة متغيرة؛بالتغذية،
قدرة النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على إدارة مشروعات زراعية وغير  •

 امة وقادرة على الصمود أو االستفادة من فرص العمل الالئق؛زراعية مربحة ومستد
قدرة النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على التأثير في السياسات والمؤسسات  •

 التي تؤثر على سبل عيشهم؛
تهيئة بيئات مؤسسية وسياساتية تمكّن من دعم اإلنتاج الزراعي وكل مجموعة األنشطة  •

 .تصلة بهاغير الزراعية الم

فعلى . وسعياً نحو تحقيق غايته وأهدافه فإن الصندوق سيوجه جهوده بشكل أفضل على عدة مستويات -9

 :المستوى الكلي، سيقوم الصندوق بما يلي

  على أساس زراعة الحيازات الصغيرة؛الحد من الفقر الريفي مبادراتتصدر  •
 العمليات الممولة منالتجارب الناجحة من خالل مساعدة البلدان على توسيع نطاق  •

 الصندوق؛
  في السياسات؛انخراطهتوسيع  •
 بما فيها ،مع مجموعة من العناصر الفاعلة التي يقيمها لصالح الفقراء تعزيز شراكاته •

وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات المانحة العامة والخاصة، والمشروعات التجارية 

 للمناطق الريفية بما يخدم  وخدماتالًأصوالتي يمكنها أن تجلب استثمارات وتوفر 

 مصالح الفقراء؛
 .وكحامل لراية المناصرةتعزيز دوره كوسيط للمعرفة  •

 : فيما يلي جهوده الصندوقسيعززوعلى مستوى البرامج والمشروعات،  -10

 تعزيز االستدامة البيئية والقدرة على الصمود في زراعة الحيازات الصغيرة؛ •
لح الجميع من أجل مساعدة صغار المنتجين الزراعيين الترويج لترتيبات تعاقدية لصا •

 طر كبيرة في سالسل القيمة الزراعية؛على االستفادة من الفرص بدون التعرض لمخا
  لزراعة الحيازات الصغيرة؛وير تكنولوجيات التكثيف المستدامدعم تط •

                                                      
من ) 2)(د(1، والتي تنص في البند 1976حزيران / ويعود االهتمام بالتغذية في الصندوق إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الموقعة في يونيو 4

يجب الترآيز على تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في هذه "، على أنه "عمليات الصندوق"، 7المادة 
وفي هذا السياق، يساهم الصندوق في التغذية من خالل دعمه للزراعة، التي تحسن من فرص الوصول على األغذية المغذية ." البالد

  . الجودة العالية، وتزود المجموعات الفقيرة والهامشية بالمغذيات الدقيقة األساسية القائمة على األغذيةوالوجبات الغذائية ذات
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سكان زيادة قدرة المؤسسات المالية على توفير مجموعة أوسع من الخدمات الشاملة لل •

 الريفيين الفقراء؛
 تشجيع بناء قدرات النساء والرجال الريفيين، بمن فيهم الشباب؛ •
على  مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المزرعة وفرص استخدام االستفادة من •

مستوى المجتمع المحلي، وترويج التكنولوجيات المنخفضة التكلفة باستخدام الموارد 

 .توى القريةمسالمحلية لتوفير الطاقة على 

 :وفيما يتعلق بدوره في المجاالت المواضيعية فإن الصندوق سيواصل تركيزه على ما يلي -11

  األراضي والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي؛- الموارد الطبيعية  •
  مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛تكيفال •
 التكنولوجيات الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج الفعالة؛ •
 عة واسعة من الخدمات المالية الشاملة؛مجمو •
 سالسل القيمة؛دمج السكان الريفيين الفقراء في  •
  المشروعات الريفية وتهيئة فرص العمل غير الزراعي؛إقامة •
  والمهنية؛التقنيةتنمية المهارات  •
 .دعم منظمات المنتجين الريفيين •

باعتبارها مواضيع متشابكة في كل مجال وسوف تعالج مسائل المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي  -12

 .من هذه المجاالت كما ستعالج أيضاً االستراتيجيات األسرية لتحسين األمن الغذائي والتغذية

 :هيل عمله بثمانية مبادئ لالنخراط، وسوف يلتزم الصندوق في ك -13

 ؛ القطريللسياق متباين تبعاًنهج  •
 ؛االستهداف •
 ؛دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء •
 ؛ بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز المساواة •
  ؛تهيئة فرص حقيقية لشباب الريف •
  ؛االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق •
  ؛الشراكات الفعالة وتعبئة الموارد •
 .االستدامة •

. هذا اإلطار االستراتيجي سيكثِّف الصندوق جهوده لتعميم اإلدارة بغرض تحقيق النتائج اإلنمائيةوبتنفيذ  -14

الجودة وضمان  تعزيز  تحقيق الجودة من خالل تقوية نظمبغرضيواصل الصندوق اإلدارة وسوف 

. ، وسيستمر أيضاً في السعي إلى تحسين الكفاءة من خالل زيادة الكم والجودة بتكلفة أقلالداخلية

وباإلضافة إلى ذلك، سيجهز الصندوق مشروعات وبرامج جديدة بالشراكة مع مجموعة من العناصر 

وسوف يبذل . لة في القطاع الخاص من أجل تحقيق المزيد من الفوائد لصغار المنتجين الزراعيينالفاع

الصندوق جهوداً أكبر في االتصال والدعوة لزراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية واألمن الغذائي 

.  النقاشات ذات الصلةالء صوت السكان الريفيين الفقراء نساء ورجاالً فيعإلسيواصل العمل و .والتغذية
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وأخيراً، سيستمر الصندوق في تعزيز زراعة الحيازات الصغيرة المربحة والمستدامة والقادرة على 

الزراعية  والخدمات السلعو  الغذاءالصمود باعتبارها جزءاً رئيسياً من االستجابة للطلب المتزايد على

 .األخرى محلياً في البلدان النامية وعلى الصعيد العالمي

 



  EB 2011/102/R.2/Rev.1 

1 

  توصية بالموافقة

  .2015-2011 مدعو إلى الموافقة على اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة يالمجلس التنفيذ

  

  2015-2011اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

 وزيادة  وتغذيتهم،تمكين السكان الريفيين الفقراء من النهوض بأمنهم الغذائي

  دخلهم وتعزيز قدرتهم على الصمود

  مقدمة – أوال

، ويعرض الغاية الشاملة للصندوق 2015-2011اإلطار االستراتيجي الرابع للصندوق الفترة يغطي  -1

، ويصوغ أيضاً مبادئ االنخراط التي سوف توجه عمليات ةعي تركيزه المواضيتوأهدافه ومجاال

 .الصندوق والطريقة التي سيستخدمها لتنفيذ ذلك اإلطار

) 2010-2007(ر االستراتيجي السابق  إلى اإلطافي جانب كبير منهلجديد ويستند اإلطار االستراتيجي ا -2

التجديد هيئة المشاورات الخاصة بالذي مازال مقبوالً بدرجة كبيرة، باإلضافة إلى أنه يستقي من تقرير 

لف ، ويسترشد بالسياسات القائمة والتقارير السنوية بشأن فعاليته اإلنمائية، ومخت1الثامن لموارد الصندوق

 .التقارير التي يصدرها مكتب التقييم في الصندوق

ة الحالية للصندوق ومبادئ يويطرح اإلطار االستراتيجي بعض التعديالت على األهداف االستراتيج -3

وتستند هذه التغييرات إلى الدروس المستفادة من تجارب الصندوق وتحليل السياق العالمي . انخراطه

جديدة التي يواجهها السكان القديمة العهد باإلضافة إلى التحديات الحديات تالويشمل ذلك . تهاالحالي لعملي

يز األمن الغذائي في تحقيق النمو االقتصادي وتعزالريفيون نساء ورجاالً، وفرصهم الجديدة للمساهمة 

 .2اواالستفادة منهم

ة المتمثلة في تحسين وال يقترح اإلطار الجديد أي تغيير كبير في التوجه أو في مهمة الصندوق الفريد -4

كما أنه ال يطلب من الصندوق . األمن الغذائي والتغذية وتمكين نساء ورجال الريف من التغلب على الفقر

التخلي عن تركيزه على الحد من الفقر الريفي أو تغيير نهجه في االستهداف، ولكنه يعترف بأن مهمة 

ة عالمية اتخذ فيها الحد من الفقر الريفي الصندوق تجعله في وضع يمكنه من أداء دور حاسم في بيئ

غير أن اإلطار يدعو الصندوق إلى االستفادة . وتحقيق األمن الغذائي موقع الصدارة في جدول األعمال

مل مع السكان الريفيين عقود من العثالثة بشكل أفضل من ميزته النسبية التي اكتسبها على امتداد 

                                                      
  .تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق. 2009 الصندوق 1
وتشمل . تحليالً لتلك التحديات والفرص الجديدة) تاليةترد اإلشارة إلى بعضها في الصفحات ال( يتضمن الكثير من المطبوعات التي صدرت مؤخراً 2

، وتقرير معهد فورسايت في 2008التنمية في العالم وتقرير البنك الدولي عن ،  الصادر عن الصندوق2011تقرير الفقر الريفي هذه المطبوعات 
  .ألخرىإلى جانب الكثير من المطبوعات االغذاء والزراعة في المستقبل، المملكة المتحدة عن 
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 في عملياته، والمساهمة بدور أفضل في السعي نحو تحقيق دامةوأكثر استتحقيق أثر أكبر الفقراء، ل

 .الهدف اإلنمائي األول لأللفية في دوله األعضاء النامية

ويوفر اإلطار االستراتيجي االتجاه العام لسياسات الصندوق وخطوطه التوجيهية المقبلة وبالتالي ضمان  -5

وباإلضافة إلى ذلك فإن اإلطار . اساته القائمةتماسك واتساق السياسات واالستفادة في الوقت نفسه من سي

التي تشكل اإلطار لعمل الصندوق وتعاونه ة القطرية المستندة إلى النتائج يوجه برامج الفرص االستراتيجي

ويشكل اإلطار أيضاً نقطة االنطالق . مع دوله األعضاء النامية، والبرامج والمشروعات التي يمولها

 .السياسات وجهود المناصرة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةالنخراط الصندوق في حوار 

وسوف يظل تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات، على غرار ما كان يحدث من  -6

قبل، يحكم تحديد المجموعة المستهدفة المحددة من الصندوق في كل بلد على حدة، وتصميم استراتيجية 

. الشراكات واألنشطة المحددةذه المجموعة ومع الشركاء داخل البلد المعني، وتحديد  همعلالنخراط 

وسوف يعد الصندوق، عند االقتضاء وبناء على طلب هيئاته الرئاسية، استراتيجيات وسياسات جديدة 

. نهاخالل الفترة التي يغطيها هذا اإلطار لتوفير المزيد من التوجيه التفصيلي للصندوق في مجاالت بعي

وال يحدد اإلطار االستراتيجي، شأنه في ذلك شأن اُألطر االستراتيجية السابقة، مضمون االستراتيجيات 

 . االستراتيجيتوجهال إرشادات بشأن يوفر وإنماوالسياسات الجديدة، 

 وسبل كسب ،الفقر الريفي: السياق المتغير للزراعة والتنمية الريفية –ثانيا 

 3رد، وتغير المناخ، وتحول األسواقالعيش، وتدهور الموا

 النامية في البلدانلعديد من في ا  السريععلى الرغم من النمو االقتصادي. استمرار الفقر الريفي والجوع -7

 الفرد فإن  في زيادة دخلالبلدان التي نجحت في تحقيقها بعض هذه الكبيرة والقفزات ،السنوات األخيرة

أن عدد األشخاص الذين يعيشون إلى البيانات خر وتشير آ .عاد مفزعةالفقر ما زال يمثل ظاهرة ذات أب

 عن وهو رقم يقل كثيراً : مليار نسمة1.4 بلغ ما يقرب من دوالر أمريكي في اليوم 1.25على أقل من 

وعلى . 4وإن كان ال يزال مرتفعاً بصورة غير مقبولة ،1990 عام نسمة فيمليار  1.8عددهم الذي بلغ 

 أي ، من هؤالء األشخاصفي المائة 70فإن ما يقرب من حضر السريع في جميع األقاليم الرغم من الت

 1.8عالوة على ذلك فإن ما يقرب من  و5،6. ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية،نسمة مليار زهاء

اً دوالرين يوميفي المناطق الريفية على أقل من  أي أكثر من ربع سكان العالم، يعيشون ،نسمةمليار 

 .)انظر الخرائط الواردة أدناه(

                                                      
  .، روما2011تقرير الفقر الريفي  يستقي هذا الجزء والجزء الذي يليه بصورة كبيرة من 3
 ,Combating Poverty and Inequality. Structural Change. 2010، معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، 2010األمم المتحدة  4

Social Policy and Politics. .المالحق البيانات المختارة عن الفقر الريفي والقضايا األخرى التي يتناولها هذا القسمترد في . جنيف .  
، الحضرية ففي أمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أفريقيا يعيش معظم الفقراء اآلن في المناطق : هناك تباين كبير بين األقاليم في هذا الشأن5

 وفي جنوب آسيا يعيش  الكبرىوفي أفريقيا جنوب الصحراء. تساوية تقريباً بين المناطق الريفية والحضريةوأما في شرق آسيا فإن نسبة الفقراء م
 دوالر أمريكي في اليوم في المناطق الريفية، ويوجد في هذه األقاليم أكبر عدد من 1.25أكثر من ثالثة أرباع األشخاص الذين يعيشون على أقل من 

  .السكان الريفيين الفقراء
  .2011تقرير الفقر الريفي . 2010الصندوق  6
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وفي عام . يستمر انعدام األمن الغذائي والجوع في ظل استمرار تفشي الفقر في جميع أنحاء العالمو -8

، أشارت تقارير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأنه وألول مرة في التاريخ يتجاوز عدد 2009

وفي ظل هبوط أسعار األغذية في أعقاب . لم مليار شخصاألشخاص الذين يعانون نقص التغذية في العا

 مليون 925، يقدر عدد من يعانون نقص التغذية بنحو 2009-2007األزمة التي شهدها العالم في الفترة 

 580 زهاء منهم : في المائة في البلدان النامية98يعيش من مجموع هذا العدد و .20107نسمة في عام 

 مليون نسمة 50، وأكثر من  الكبرى مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء240ومليون نسمة في آسيا، 

وبعد االرتفاع الذي  .8 مليون نسمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا40في أمريكا الالتينية، وما يقارب 

، احتلت مسائل األمن الغذائي 2011مطلع عام و 2010شهدته أسعار األغذية مرة أخرى في أواخر عام 

ومن المتوقع من اآلن فصاعداً أن يصبح تقلب وارتفاع . رة جدول األعمال الدولياة أخرى صدمر

ر في ق، ويمكن أن تنطوي على آثار كبيرة على انعدام األمن الغذائي وتفشي الفظاهرة متكررة األسعار

 .الكثير من البلدان

  

                                                      
  .روما. حالة انعدام األمن الغذائي في العالم. 2010 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 7
  .المرجع نفسه 8
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  ريفيون الذين يعيشون في فقر مدقعالسكان ال

   دوالر أمريكي يومياً 1.25يين الذين يعيشون على أقل من ماليين السكان الريف
   على مستوى العالم في ذلك اإلقليم في فقر مدقع الذين يعيشونللسكان الريفيينيعبر حجم كل إقليم عن النسبة المئوية 

  

 شرق آسيا

 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 جنوب شرق آسيا

  )ماليين(النسبة المئوية 

  ) م ن%526 (38
  )ن م %468 (34
  ) م ن%153 (11
  ) م ن%172 (13

  ) م ن%33 (2
  %1أقل من 

  ) م ن12  (
   م ن1377: المجموع

 مليون نسمة= م ن 

 شرق آسيا

 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب شرق آسيا

 شرق آسيا

 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب شرق آسيا

  )ماليين(النسبة المئوية 

  ) م ن%365 (27
  ) م ن%530 (39
  ) م ن%164 (12
  ) م ن%268 (20

  ) م ن%28 (2
  %1أقل من 

  ) م ن10  (
   م ن1362: المجموع

 مليون نسمة= م ن 

  )ماليين(النسبة المئوية 

  ) ن م%117 (12
  ) م ن%503 (50

  ) م ن%78 (8
  ) م ن%306 (30

  ) م ن%11 (1
  %1أقل من 

  ) م ن6  (
   م ن1010: المجموع

 مليون نسمة= م ن 

  .صة بهاالتسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في هذه الخريطة ال تنطوي على أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المخت

 خريطة من تجميع الصندوق
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  1 الشكل
  )2010-1969( عدد األشخاص الذين يعانون نقص التغذية في العالم

  
 .للصندوق 2011تقرير الفقر الريفي ، ونقلت األرقام عن نظمة األغذية والزراعةمبيانات : المصدر

 تشير آخر الدراسات إلى أن تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية، وهو ،الفقر والجوعونتيجة الستمرار  -9

 .9، قد يشكل تحديا2015ًتخفيض عدد األشخاص الذين يعانون نقص التغذية بمقدار النصف بحلول عام 

إال أن قادة العالم ألزموا أنفسهم في االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باألهداف 

تحقيق هذه ل، بمضاعفة جهودهم 2010أيلول /سبتمبر  22 إلى 20 مناإلنمائية لأللفية الذي عقد في الفترة 

 .األهداف في موعدها المحدد

   1الجدول 

 ذ أمد بعيد في الفقر الريفيالعوامل الجديدة والقائمة من
 العوامل المستمرة في الفقر الريفي العناصر الجديدة في البيئية العالمية للحد من الفقر الريفي

بما (ازدياد الطلب على األغذية والمنتجات والخدمات الزراعية األخرى  •

  )في ذلك الوقود الحيوي القائم على الزراعة

  ازدياد وتقلب أسعار األغذية •

  د االستثمار التجاري في الزراعةازديا •

ازدياد تنوع سبل المعيشة الريفية وتكوين صالت أقوى بين الريف  •

  والحضر

  ازدياد تدهور الموارد والبيئة •

  تغير المناخ •

 )دولياً وإقليمياً ووطنياً(تغير هيكل األمن الغذائي والزراعة  •

  التفاوت بين الجنسين •

والمياه والموارد  الفقراء إلى األراضي  فرص وصولضيق •

  الطبيعية الرئيسية األخرى وسيطرتهم عليها

  رأس المال البشري المحدود وقلة فرص الحصول على التعليم •

   الجماعية والتنظيمضعف القدرات •

   التكنولوجياضعف فرص الحصول على •

   الخدمات الماليةإلى الوصول ضيق سبل •

  لقيمةسالسل اوالتكامل المحدود أو غير المواتي في األسواق  •

  االفتقار إلى فرص العمل الجيدة  •

السياسات غير الفعالة وعدم التمثيل السياسي للسكان الريفيين  •

 الفقراء

 

                                                      
 9”Fan, Shenggen 2010. Halving Hunger: Meeting the First Millennium Development Goal through “Business as 

Unusual" .المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية: واشنطن العاصمة.  

 السنة

ين
الي
لم
با
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في معظم البلدان النامية يشكل عبئاً ثقيالً على آفاق النمو  انعدام المساواة بين الجنسينوما زال  -10

 وإنما أيضا بالنسبة فحسب،ات ـت الريفياـ بالنسبة للنساء والفتيليس االقتصادي والرفاه االجتماعي،

 زيادة انعدام األمن الغذائي وما زال انعدام المساواة بين الجنسين يتسبب أيضاً في. ألسرهن ومجتمعاتهن

 في جميع أنحاء العالم دوراً رئيسياً في المرأة الريفيةوتؤدي .  الفقراء تغذية النساء واألطفالوسوء

 في حاجة ماسة إلى االعتراف والدعم، بما في فهي بشكل أعم، وبالتالي الزراعة واالقتصادات الريفية

 .10ذلك وضع سياسات وخدمات واستثمارات عامة وخاصة محددة الهدف وتراعي الفوارق بين الجنسين

 األصول أحديمثل الشباب الفقراء، و من السكان للغايةويشكل األطفال والشباب الريفيون نسبة كبيرة 

على أن ضمان توفير فرص لهم للتغلب على الفقر . القتصادات الريفية والبلدان الناميةالمهمة آلفاق ا

وأخيراً فإن الشعوب األصلية واألقليات العرقية في أنحاء كبيرة من . يشكل تحدياً كبيراً في معظم األقاليم

لطبيعية وتعدد  على الموارد اسيطرتهاأمريكا الالتينية وآسيا تتعرض بشكل مجحف للفقر نتيجة لضعف 

 .أشكال التهميش والتمييز واالستبعاد

تتغير سبل معيشة األسر والمجتمعات المحلية الريفية  ."الواقع الريفي الجديد"التنوع في سبل العيش و -11

ومن الجوانب الملفتة للنظر في ذلك . الفقيرة في ظل استمرار الجوع والفقر في الكثير من أنحاء العالم

وما  داخل األسر الريفية وفيما بينها، ازدياد تنوع وتباين سبل العيشتوى األسرة التغير على مس

وينشأ التباين في بعض الحاالت عن  .11 أهمية مصادر الدخل غير الزراعييصاحب ذلك من زيادة في

والقوة المحركة لهذا التباين في حاالت أخرى، . 12تقلص فرص األسر الريفية الفقيرة للعمل في الزراعة

العمل بأجر داخل ووبخاصة في أنحاء من آسيا وأمريكا الالتينية، هي الفرص الجديدة إلقامة المشروعات 

 . الزراعة وخارجها

التكامل بين  ازديادوالقوة المحركة الرئيسية للتباين في سبل العيش الريفية في الكثير من الحاالت هي  -12

 الحضرية الصغيرة في المناطق الريفية أو بالقرب ال سيما االقتصادات ،االقتصادات الريفية والحضرية

 وهي ظاهرة تتسم بقوة الروابط والمنافع المتبادلة :“واقع ريفي جديد”وأشار البعض إلى ذلك بأنه . منها

 .13بين المجتمعات واالقتصادات الريفية والحضرية

  

  

  

  

   2 الشكل
   الزمنعلى مرنسبة الدخل غير الزراعي من مجموع دخل األسر الريفية 

                                                      
  .2010أيلول /، سبتمبر3موجز السياسات رقم . Gender and Agriculture .2010 ، بالتنمية الريفيةالمعنيةالمنتدى العالمي للجهات المانحة  10
  .لى مصدرين على األقل لكسب ثالثة أرباع دخلها في المائة من األسر الريفية في معظم البلدان ع60 و30 يعتمد ما يتراوح بين 11
 وازدياد عدد المعدمين، ؛ وتدهور قاعدة الموارد؛ إزاحة صغار المنتجين الزراعيين من األسواق التي تزداد متطلباتها: تشمل العوامل المهمة12

  . وركود أو هبوط اإلنتاجية؛والتنافس على الموارد
 بفضل تحسن النقل والبنية األساسية لالتصاالت، وال يقتصر ذلك على الطرق، ولكنه يشمل أيضاً الهواتف  تحقق هذا التكامل في جانب كبير منه13
  .وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت األخرى، عالوة على نقل نُظم إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية في العديد من البلدان) الثابتة والمتنقلة(



  EB 2011/102/R.2/Rev.1 

7 

  
  .) المدرة للدخل الريفيةالذي يستند جزئياً إلى قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألنشطة (2011تقرير الفقر الريفي : المصدر

تتعرض قاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة وسبل العيش الريفية  .تدهور الموارد والبيئة -13

وعلى الصعيد العالمي، تتعرض واحدة من . اء كبيرة من العالم النامياألخرى لضغوط متزايدة في أنح

ود صالت بين التنوع ـر االنقراض، وهناك دالئل متزايدة تشير إلى وجـأصل خمس فصائل نباتية لخط

 ماليين هكتار من 10 و5 يتراوح بين  ما وتشير التقديرات إلى أن.14البيولوجي وغالت المحاصيل

 .15قد سنوياً بسبب تدهور البيئةراضي الزراعية تفاأل

 وفي آسيا أيضا .16ويشكل تدهور الغابات مشكلة رئيسية في أنحاء من أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا -14

ماليين من السكان الفقراء سواء في المناطق الريفية أو ال الموارد المائية وتدهورها على استنفاديؤثر 

ملح التربة بسبب التحات الناتج عن عوامل المياه والرياح إلى المياه وتتضافر إجهاد يؤدي  و17.الحضرية

 مليون هكتار 15.3تحديات خطيرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث يؤثر ذلك على ما يقدر بنحو 

 ورـتده تشير التقديرات إلى  الكبرى وفي أفريقيا جنوب الصحراء.18ة المحاصيلـي زراعـمن أراض

ويمثل تآكل التربة والتصحر .  في المائة من أراضي المراعي30ي الزراعية و في المائة من األراض65

 المتمثلة القائمة منذ أمد بعيد القضايا عديدة من القارة، وهو ما يؤدي إلى مفاقمة أنحاءمشاكل مفزعة في 

 .19 مغذياتهاواستنفادفي هشاشة التربة 

                                                      
. IUCN Sampled Red List Index for Plants. 2010متحف التاريخ الطبيعي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اتات، و الملكية للنب كيو حدائق14

  .لندن
  .2010 الصندوق 15
ويمثل أيضاً تدهور . 2005 و1990 مليون هكتار من غطائه الحرجي فيما بين 69 تشير التقديرات إلى أن إقليم أمريكا الالتينية قد خسر حوالي 16

  .الغابات مشكلة رئيسية في أنحاء من آسيا، وبخاصة في البلدان التي ازداد فيها إنتاج األخشاب والوقود الحيوي على نطاق واسع في السنوات األخيرة
 Sustainable Agriculture and Food Security in Asia and the. 2009األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  لجنة 17

Pacific. بانكوك.  
 Land degradation assessment and prevention. Selected case. 2007 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 18

studies from the ESCWA regionنيويورك ،.  
  .2010 الصندوق 19

  إكوادور  غانا  إندونيسيا  نيبال  نيكاراغوا  باكستان  بنما  فييت نام  *بنغالديش  *شيلي  *الصين  *المكسيك  *الفلبين

   درة للدخلبيانات غير مستمدة من قاعدة بيانات األنشطة الريفية الم*      بيانات األنشطة الريفية المدرة للدخل: المصدر

خل
للد

ة 
وي
لمئ
ة ا
سب
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زراعي      غير زراعي
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لتي تسرع من وتيرة تدهور الموارد الطبيعية في يشكل تغير المناخ أحد العوامل المهمة ا .تغير المناخ -15

وعلى الرغم من أن أثر تغير المناخ كان ومن المتوقع أن يظل متفاوتاً في مختلف أنحاء . وقتنا الحاضر

العالم النامي فإن المحصلة اإلجمالية التي من المرجح أن يسفر عنها ذلك هي تراجع إنتاج المحاصيل 

 أو ةومواسم النمو غير المؤكد ،وارتفاع درجات الحرارة ،قلة توفر المياه”والثروة الحيوانية بسبب 

. 20“القصيرة، وتقلص مساحة األراضي الصالحة للزراعة وتفشي أنماط جديدة من اآلفات واألمراض

 أن مستقبل الزراعة في البلدان النامية، وكذلك سبل العيش وآفاق األمن الغذائي لمئات ومن الواضح

على ما سيتخذ من تدابير من اآلن فصاعداً بشكل متزايد   السكان الريفيين الفقراء، ستتوقفالماليين من

 .فعالة للتصدي لتغير المناخ والتكيف معه

من أهم التغيرات التي طرأت مؤخراً في البيئة العالمية  لعل .زيادة أسعار األغذية وتقلبها واتجاهاتها -16

.  الريفية في البلدان النامية تتعلق باتجاهات أسعار األغذيةعيشةعة الحيازات الصغيرة وسبل الملزرا

األسعار العالمية للمنتجات الزراعية التي كانت تعمل فيها الزراعة انخفاض وعلى وجه العموم فإن حقبة 

ن على أن ارتفاع يويتفق معظم المحلل. منذ سبعينات القرن الماضي قد وصلت فيما يبدو إلى نهايتها

 على األرجح سمة تميز األسواق العالمية والمحلية في المستقبل القريب، النازدياد تقلبها سيظاألسعار و

يمكن أن يتيح ذلك فرصاً مجزية يستطيع صغار المزارعين  و.21وإن كان ذلك قد بدأ يحدث بالفعل

ل القيمة  كما يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للعمل الريفي في سالس:االستفادة منها في الظروف المواتية

على أن ذلك يطرح أيضاً مخاطر مرتبطة بتقلب األسعار سواء بالنسبة . الزراعية أو الخدمات المساعدة

ويؤدي ارتفاع األسعار أيضاً إلى ضغوط على هؤالء السكان الريفيين . لمنتجي األغذية أو المستهلكين

ثر سلبي على التغذية ونفقات الرعاية الفقراء الذين يمثلون مشترياً صافياً لألغذية، وما يصاحب ذلك من أ

 .االجتماعية، وهو ما يضر في كثير من األحيان بالنساء واألطفال الريفيين على وجه الخصوص

وتشمل هذه العوامل، على . تقف وراء ارتفاع أسعار األغذية التي العوامل الطويلة األجل عدد من وهناك -17

يادة سكان العالم، وبخاصة الزيادة السريعة في عدد وجه الخصوص، ازدياد الطلب على األغذية بسبب ز

وما يصاحب ذلك من زيادة في الدخل ) بما في ذلك اتساع الطبقة المتوسطة(سكان المناطق الحضرية 

. وتشمل هذه العوامل أيضاً تقلص قاعدة الموارد والطاقة الالزمة إلنتاج األغذية. وتغير العادات الغذائية

وتشير . 2050عدد سكان العالم إلى ما ال يقل عن تسعة مليارات نسمة بحلول عام ومن المتوقع أن يصل 

 70 إلى أن إطعام هذا العدد المتزايد من السكان يتطلب زيادة اإلنتاج العالمي من األغذية بنسبة التقديرات

 . 22في المائة؛ وسوف يتعين على البلدان النامية أن تقوم بدور رئيسي في تحقيق هذه الزيادة

كمية المياه ود أمام توسيع األراضي المزروعة وزيادة وبينما يجب زيادة اإلنتاج فإن المجال محد -18

 في إنتاج المحاصيل والماشية، هو نمو اإلنتاجية الزراعيةومن هنا فإن  .23المستخدمة في إنتاج األغذية

                                                      
  .58 المرجع نفسه، الصفحة 20
- 2010التوقعات الزراعية للفترة . 2010ة لألمم المتحدة ـة والزراعـدان االقتصادي ومنظمة األغذيـي المية فـاون والتنميـة التعـ منظم21

  .باريس. 2019
  .التقرير التجميعي، روما. 2050كيفية إطعام العالم في عام . 2009 منظمة األغذية والزراعة 22
 في المائة بحلول عام 12الحة للزراعة في البلدان النامية سيزداد بما ال يتجاوز  مثال ذلك أن التقديرات تشير إلى أن مجموع مساحة األراضي الص23

 وأمريكا الالتينية، بينما من المرجح أن تكون فرصة توسيع مساحة  الكبرى، ومعظم هذه الزيادة ستتركز في أنحاء من أفريقيا جنوب الصحراء2050
وحتى هذه الزيادة لن تكفي لزيادة اإلنتاج إلى المستويات المطلوبة في ظل عدم حدوث نمو . األراضي الزراعية ضئيلة للغاية في المناطق األخرى
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 اإلنتاجية في البلدان على أن نمو. الشرط األساسي المعترف به على نطاق واسع لتحقيق هذه الغاية

النامية في السنوات األخيرة تأخر عن الزيادة في الطلب، في حين بقيت خسائر ما بعد الحصاد وما بعد 

وبعد فترة من نمو غالت الحبوب في مطلع الثمانينات في البلدان النامية بنسبة تراوحت . التسويق مرتفعة

 العقد الماضي بنسبة تراوحت في المتوسط بين امتداد في المائة، ازدادت عموماً الغالت على 5 و3بين 

 في المائة سنوياً في العالم النامي، بما في ذلك آسيا، في الوقت الذي ازداد فيه الطلب بنسبة 2 و1

 . 24 في المائة سنويا2ًتجاوزت 

طلب على ازدياد الطلب على السلع الغذائية، يزداد ال باإلضافة إلى .ازدياد الطلب على الوقود الحيوي -19

 بالندرة المتزايدة للوقود األحفوري، عالوة على في ذلكالوقود الحيوي في األسواق العالمية مدفوعاً 

الحادي والعشرين، ازداد إنتاج الوقود يات القرن اوفي بد.  واإلعانات في بعض البلدانالتفويضات

إنتاج الوقود الحيوي من نتشر وا .25 الزراعية بمقدار ثالثة أضعافالمعتمد على الموادالحيوي السائل 

 النامية في آسيا وأمريكا الالتينية البلدانالواليات المتحدة إلى عدد من البرازيل و مثل ،تقليديينالمنتجين ال

يوفر الوقود الحيوي في الظروف المالئمة فرصاً مهمة في األسواق أمام صغار المنتجين  و.وأفريقيا

على أن ذلك يتطلب تعزيز وحماية حقوقهم في الموارد . فية الفقيرةالزراعيين والمجتمعات المحلية الري

ويتطلب ذلك أيضاً جهوداً متواصلة لتيسير التكامل اإليجابي بين األمن الغذائي والزراعة . الطبيعية

ويمكن للوقود الحيوي، إلى جانب مجموعة من مصادر الطاقة المتجددة . الموجهة إلنتاج الوقود الحيوي

ادت فيها االستثمارات العامة والخاصة في السنوات األخيرة، أن يساعد أيضاً على زيادة إمدادات التي ازد

 .الطاقة في المناطق الريفية، وهو عامل حاسم للنمو االقتصادي الريفي والحد من الفقر

وقود أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار األغذية وال.  األسواقوتحولالتجاري في الزراعة ستثمار النمو ا -20

دور القطاع الخاص، من صغار المنتجين إلى الحيوي وغيرها من المنتجات الزراعية إلى زيادة 

 التي تدل على ازدياد اهتمام الشركات الموثقةاألمثلة أبرز ومن . الشركات الكبرى، في الزراعة

إثارة قلق كبير  الكبيرة في األراضي الزراعية في بعض البلدان النامية، وهو ما تسبب في استثماراتها

 في ين والمجتمعات المحليةي صغار المنتجين الزراعيين المحلحقوقإزاء أثر تلك االستثمارات على 

ومن األمثلة األخرى سرعة انتشار سالسل التجزئة واألعمال التجارية . الموارد وعلى سبل عيشهم

 فرصاً جديدة أمام صغار المنتجين الزراعية الكبيرة في جميع أنحاء العالم النامي، وهو ما يمكن أن يوفر

على أن هذه األنواع من سالسل القيمة تفضل في كثير . الزراعيين للعمل التجاري الموجه نحو األسواق

ومن المرجح في . من األحيان الشراء من عدد محدود من كبار المنتجين حيثما يتاح لها ذلك االختيار

ن تنشأ طرائق جديدة لمشاركة صغار المنتجين الزراعيين السنوات المقبلة أن تستمر هذه االتجاهات وأ

 .وغيرهم من السكان الريفيين الفقراء في سالسل القيمة الزراعية

                                                                                                                                                            
وفي . وباإلضافة إلى ذلك فإن الهوامش ضيقة بدرجة كبيرة في بعض األقاليم لمواصلة التوسع في توفير إمدادات المياه. قوي في إنتاجية الزراعة

اه والحفاظ عليها لمنع استمرار استنفاد إمداداتها في معظم أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي المقابل، من الحتمي زيادة كفاءة استخدام المي
  .بعض أنحاء آسيا وفي مناطق أخرى من العالم

  .2010 الصندوق 24
  .روما. 2008حالة األغذية والزراعة عام . 2008 منظمة األغذية والزراعة 25
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  استمرار الفقر الريفي على مستوى األسرة–ثالثا 

على أن . تتباين أسباب استمرار الفقر الريفي على مستوى األسرة من إقليم إلى إقليم وحتى داخل البلدان -21

 من العناصر المتكررة المرتبطة باألسر الريفية الفقيرة في كل األقاليم وفي معظم السياقات، اًك عددهنا

 . حسب ما هو مبين أدناه

تطرح مسألة الوصول إلى األصول .  الوصول إلى الموارد الطبيعية والسيطرة عليهاضيق فرص -22

 وبالنسبة لألسر التي .26قيرة في جميع األقاليماإلنتاجية والسيطرة عليها مشاكل بالنسبة لألسر الريفية الف

 فرص الحصول على األراضي ضيق على الزراعة، فإن اعتماداً كامالً أو جزئياًبل عيشها في ستعتمد 

وازدادت في . شكل في كثير من األحيان سبباً مفضياً إلى الفقرالموارد الطبيعية يوالمياه وغيرها من 

ي تواجهها ماليين األسر الريفية الفقيرة في تأمين فرص وصولها إلى تلك السنوات األخيرة الصعوبات الت

وتشمل أسباب ذلك تركز السيطرة على األراضي والموارد األخرى، والتنافس على الموارد . الموارد

 في معظم النساء الريفياتوتواجه . التي باتت تكتسب قيمة متزايدة، وتفتت األراضي، وتدهور الموارد

ههن، بل ا الريفية تحديات خاصة في الوصول إلى الموارد، وهو ما يشكل تهديداً ليس فقط لرفالمجتمعات

 فإن األسر التي ،وباإلضافة إلى ذلك. وكذلك لرفاه أسرهن ومجتمعاتهن المحلية والمجتمع بشكل عام

 أو هجرة زاعنتيجة للن األسر الريفية الفقيرة في بعض األقاليم من كبيرةترأسها النساء، وهي مجموعة 

بسبب عدم تأمين سبل في كثير من األحيان األكثر تضرراً هي  الذكور أو غير ذلك من العوامل،

 . إلى الموارد الطبيعية الرئيسية أو عدم كفايتهاوصولها

23- بل معيشة الماليين تدهورت . ر المناختدهور الموارد وتغيفي العقود األخيرة الموارد التي تعتمد عليها س

سر الريفية، بما في ذلك األراضي والمياه والغابات، بسبب النمو السكاني وتغير المناخ وأنماط من األ

وتدهور الموارد يعني في . االستخدام غير المستدامة، والسياسات والمؤسسات التي تفتقر إلى الفعالية

لزراعية وزيادة خطر تلف أغلب األحيان بالنسبة لألسر المفتقرة إلى الموارد انخفاض وهبوط اإلنتاجية ا

 موارد الملكية المشاع التي تمثل استنفادالمحاصيل واإلنتاج الحيواني، واألهم من ذلك أنه يمكن أن يعني 

ويزيد ذلك أيضاً من عبء العمل والعناء . مصدراً مهماً للدخل وشبكة أمان ومصدراً مكمالً لتغذية األسرة

 .الفقيرات في جلب المياه وحطب الوقود لالستخدام األسريالكثير من النساء الريفيات يتكبده الذي 

 مع تكيف الوعلى الرغم من إمكانية. لتغير المناخنتيجة كثيرة  تدهور الموارد الطبيعية بطرق وازداد -24

الوصول إلى تغير المناخ فإن االفتقار إلى الموارد يعوق قدرة الكثير من صغار المنتجين الزراعيين على 

لمعارف واألصول الالزمة لالستثمار في بناء قدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ التكنولوجيا وا

 .والمخاطر األخرى المتصلة بالموارد والبيئة

من شأن عدم تطور رأس المال البشري  .على التعليمفرص الحصول  وضيقضعف رأس المال البشري  -25

الغذائي وتحديات التغذية ويحد من قدرة األسر الفقيرة والمهارات أن يديم الفقر الريفي ويفاقم انعدام األمن 

ويحد ذلك أيضاً من قدرة األشخاص على االبتكار . على التكيف مع البيئة المتدهورة وتغير المناخ

 التكامل بين االقتصادات الريفية زيادة عن تنشأواالستفادة من الفرص االقتصادية، مثل الفرص التي 

                                                      
  . المرجع نفسه26
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تحسين سبل اكتساب صغار من األساسي لو. على السلع والخدمات الزراعيةوالحضرية وزيادة الطلب 

الزراعة  تحويلوخدمات دعم االنتاج من أجل المنتجين الزراعيين للمهارات الفنية والمهنية العالية الجودة 

رص أو استغالل ف/ويمثل ذلك أيضاً عنصراً حاسماً لتهيئة و. إلى نشاط مربح ومستدام بيئياً واجتماعياً

وتقل حاليا في هذا . العمل غير الزراعي الجيدة في سالسل القيمة الزراعية أو في القطاعات المساعدة

  في المناطق الحضرية، وتعاني فيهن الفقراء مقارنة بأقرانهميالسكان الريفيالمجال في العادة فرص 

 . النساء والفتيات الريفيات الحرمان مقارنة بأقرانهن من الذكور

تتخذ منظمات السكان الريفيين الفقراء مجموعة متنوعة من األشكال  .التنظيم و الجماعيةدراتضعف الق -26

 وإدارة وإدارة الموارد الطبيعيةوتسعى إلى تحقيق أغراض مختلفة تتراوح بين المشاركة في األسواق 

ثيرة، إلى وتكشف دراسات ك. تقديم الخدمات المالية وتعزيز حقوق الفئات المهمشةوالمجتمع المحلي 

جانب تجربة الصندوق نفسه، عن أن التنظيم يمكن أن يساعد السكان الريفيين الفقراء من خالل بث روح 

والتنظيم حاسم أيضاً للتغلب على التهميش االجتماعي وتحقيق  .27الثقة في نفوسهم ومنحهم األمن والقوة

غير أن السكان الريفيين الفقراء ال . نالتمكين االجتماعي واالقتصادي، بما في ذلك المساواة بين الجنسي

تهم تعاني في كثير من األحيان ضعف التسيير والمساءلة والقدرة ايتمتعون جميعاً بمزايا التنظيم، فمنظم

وتعاني النساء . وتفتقر هذه المنظمات في كثير من األحيان إلى الشمول. المالية والقدرة على اإلدارة

خصوص من عدم تمثيلهم بشكل كامل في منظمات المنتجين الريفيين، الريفيات والمعدمون على وجه ال

جه أيضاً الكثير من المنظمات بيئة سياساتية اويو .28وبخاصة على المستوى الوطني وما يتجاوزه

 .ومؤسسية غير تمكينية

 الحصول على التكنولوجيا ضروري لفقراء الريف رجاال .فرص الوصول إلى التكنولوجياعدم كفاية  -27

مجهزين وبائعين للمنتجات الزراعية والغذائية وبوصفهم مسؤولين عن إدارة منتجين وباعتبارهم  ءونسا

على أن عدم الوصول إلى التكنولوجيا المالئمة يمثل في كثير من . الموارد الطبيعية الشحيحة والمتدهورة

امي بشدة إلى حلول تكنولوجية ويحتاج العالم الن. األحيان سبباً رئيسياً لفقر وهشاشة سبل العيش الريفية

مالئمة وتطلعية وميسورة التكلفة لمواجهة تحديات اإلنتاجية والتحديات البيئية والمناخية وتحديات 

 وال بد من الناحية .29األسواق التي تواجه صغار المنتجين الزراعيين والسكان الريفيين الفقراء اآلخرين

 وأن تكون متاحة للنساء ،تناول السكان الريفيين الفقراءاألخرى أن تكون التكنولوجيات القائمة في م

 . مة مع مختلف االحتياجات والفرصئمتواو ،والرجال

المنتجات يحتاج السكان الريفيون إلى مجموعة من  .الحصول على الخدمات الماليةفرص عدم كفاية  -28

لدعم أنشطتهم االقتصادية وتلبية  ،وتحويل األموالبما في ذلك خدمات االدخار واالئتمان والتأمين  ،المالية

 مليار شخص من البالغين الفقراء في 2.2على أن ما يقرب من . احتياجات األفراد واألسر من الرفاه

الحصول على الخدمات المالية سبل  يفتقرون إلى ،السكان الريفيين الفقراءفيهم معظم من ب ،العالم

                                                      
27  Berdegué, J.A. و E. Biénabeو ،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 Seriesةالمعهد الدولي للبيئة والتنمي: ، لندن.  

الترويج للقيادات النسائية في منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين، دورة خاصة لالجتماع العالمي الثالث لمنتدى المزارعين . 2010 الصندوق 28
  .2010شباط / فبراير13-12بالتزامن مع الدورة الثالثة والثالثين لمجلس محافظي الصندوق، روما، 

  .2011يفي تقرير الفقر الر. 2010 الصندوق 29
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 يرصغالتمويل الرسمية ومؤسسات ال أو شبه مؤسسات غير رسميةالعديد من ال وهناك .30الرسمية

عموماً غير قادرة على أن هذه المؤسسات  . البلدان تقريبافي كللفقراء اللنساء والرجال الريفيين متاحة ال

 أو بطريقة يمكن المخاطر المتأصلة في الزراعةتراعي  بشروط التمويلعلى توفير فرص الحصول على 

 وال تتمكن هذه . السكان من الفقرلقادراً على انتشالزراعة يكون  على نوع من اااإلبقاء من خالله

 المناخية الظروف ضد الصدمات والمخاطر في الكافيمن توفير التأمين في كثير من األحيان المؤسسات 

الخدمات المالية التي تستطيع دعم تنمية ومازالت  .31وظروف السوق التي تشهد تقلبات متزايدة

 ضعيفة في معظم البلدان، وتيسير االستثمار الخاص في الزراعة وحولها لصغيرةالمشروعات الريفية ا

قدرة المؤسسات  فإن وكذلك .تصل إليه خدمات التمويل الصغري السيما خارج النطاق الصغير الذي ربما

الريفيين محدودة في كثير من األحيان رغم ما أحرز  المالية الرسمية على الوصول إلى النساء والرجال

  .البلدان ن تقدم مؤخراً في بعضم

في أسواق السلع المشاركة  .والدوليةالمحلية واإلقليمية وسالسل القيمة الندماج في األسواق ضعف ا -29

سواء في الزراعة أو األنشطة غير الزراعية المتصلة بها في المناطق  (والعمل بأجروالخدمات الزراعية 

والواقع أن . الريفيين الفقراءالسكان عيش  أساسية لسبل )ذلك في مناطق الهجرة إلى الخارجكالريفية و

في مختلف والعمالة والخدمات السلع الوطنية من خالل تبادل اإلقليمية واالقتصادات في ال االندماج الفع

وال يتحقق ذلك إالّ بدعم تحويل . الستمرار نمو الدخل والحد من الفقر الريفيشرط أساسي األسواق هو 

 في األسواق وشريطة أن توفّر األسواق ةإلى عناصر فاعلة قادرة على المنافسالفقراء يين السكان الريف

غير أن االندماج في األسواق يمثل ). ئقالبما في ذلك فرص العمل ال(فرصاً لمشاركتهم بشروط عادلة 

فاية البنى والسبب في ذلك هو عدم ك. مشكلة للنساء والرجال الريفيين الفقراء في الكثير من األقاليم

وارتفاع تكاليف المعامالت، وضيق فرص الحصول على المعلومات، األساسية الالزمة لألسواق والنقل، 

واالفتقار إلى التمويل، وضعف القدرات البشرية والتنظيمية، وعدم وجود مؤسسات وسياسات تمكن من 

مهماً وراء االندماج المحدود أو ويشكل عدم المساواة بين الجنسين في معظم السياقات عامالً . تحقيق ذلك

  .32المعاكس في األسواق وسالسل القيمة الريفية

ل من المناطق الريفية فرص العم في كثير تشح .الزراعي وغير الزراعي الجيدة مل فرص العانعدام -30

 جانب منه يف ذلك ينبغو. االقتصاديركود ال  إقامة المشروعات بسبب وفرصالزراعي وغير الزراعي

ز قائم منذ أمد بعيد في الكثير من البلدان نحو المناطق الحضرية عند تمويل االستثمارات العامة من تحي

وهو ما أفضى إلى نقص االستثمار في  ، واالقتصاديةوالخدمات االجتماعيةفي البنية األساسية والمرافق 

 والمؤسسات غير سييرالت ويمثّل سوء .33 االقتصادات الريفية من االزدهارتهيئة الظروف التي تمكّن

                                                      
30 Chaia, A., A. Dalal, T. Goland, M.J. Gonzalez, J. Morduch, and R. Schiff. 2009. Half the World is Unbanked. Framing 

Note, Financial Access Initiative  .متاح في هذا الموقع :http://financialaccess.org/sites/default/files/110109per 
cent20HalfUnbanked_0.pdf  

  .2010 الصندوق 31
مسارات : األبعاد الجنسانية للعمالة الزراعية والريفية ،2011 منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية، 32

  . روما.متمايزة للخروج من الفقر
  . المرجع نفسه33
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التمكينية أيضاً عوامل رئيسية تثبط استثمارات القطاع الخاص على كل المستويات، بما في ذلك 

 .استثمارات السكان الريفيين الفقراء

ذات الطابع السياساتي عوامل تساهم أيضاً ال . السياسات وضعف التمثيل السياسي للفقراءإخفاق -31

القرارات السياساتية واالستثمارات التي فإن  وعلى وجه الخصوص ،يفيفي استمرار الفقر الروالسياسي 

 اة أو غير الموجهة توجيهاً كافياً نحو القضايا التي يواجههتؤدي إلى إهمال الزراعة والمناطق الريفي

إلى إدامة البيئات الريفية التي تقل فيها فرص التغلب على  تؤدي في الغالب، السكان الريفيون الفقراء

االفتقار إلى التمثيل السياسي وبالمثل فإن . فقر وال تقدر فيها األنشطة االقتصادية الريفية حق قدرهاال

الزراعيين والسكان الريفيين الفقراء اآلخرين ولفئات محددة بينهم، بمن فيهم لمنتجين ا لصغار الفعال

ية، في مختلف السياقات، يفضي في ن واألقليات العرقالريفيات والشباب والسكان األصليوالرعاة والنساء 

وفي سياق ارتفاع وازدياد تقلّب أسعار األغذية، يمكن . كثير من األحيان إلى سياسات ال تلبي احتياجاتهم

الفعال لصغار المنتجين الزراعيين إلى سياسات غير مدروسة ال تساهم أن يفضي عدم التمثيل السياسي 

 .من الغذائي على األجل الطويلفي الحد من الفقر الريفي أو تحقيق األ

   لألمن الغذائي والزراعة والميزة النسبية للصندوق تغير الهيكل العالمي–رابعا 

   لألمن الغذائي والزراعةتغير الهيكل العالمي

 ومنها ، دفعت التطورات األخيرة في الزراعة واألمن الغذائي.والتغذية الغذائي  الجديدة لألمنمبادراتال -32

، المجتمع الدولي سواء الجهات 2008-2007 في الفترة األغذيةوص أزمة أسعار على وجه الخص

  أو يمكنهاوهذه المبادرات تهدف. عدد من المبادرات المهمة اتخاذإلى  المانحة أو البلدان النامية،

وعلى سبيل المثال، أنشأ .  بدور مباشر وغير مباشر في تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفيةالمساهمة

أزمة األمن الغذائي بالرفيعة المستوى المعنية العمل فرقة  2008في عام األمين العام لألمم المتحدة 

الشراكة العالمية للزراعة واألمن بينما أنشئت  ،العالمعلى نطاق  تنسيق الجهود علىللمساعدة العالمية 

 في إسبانياب قد في مدريد الذي عرفيع المستوى بشأن األمن الغذائي للجميعالالغذائي في أعقاب االجتماع 

 .2009كانون الثاني /يناير

أجريت عملية إصالح للجنة الحكومية الدولية لألمن الغذائي العالمي في  ،2010 و2009بين عامي وفيما  -33

 من أجل المساهمة بفعالية أكبر في عمليات األمن الغذائي والتغذية التي تقودها والزراعةمنظمة األغذية 

السياسات العالمية، ودعم السياسات المستندة إلى األدلة من والترويج لشمولية أكبر في نقاشات البلدان، 

 وسوف توفِّر لجنة األمن الغذائي العالمي التي تم إصالحها إطاراً .أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية

كة من مجموعة واسعة من رئيسياً لتنسيق العمليات العالمية واإلقليمية لألمن الغذائي والتغذية بمشار

 .أصحاب المصلحة

34- 2009قد في الكويال عام وفي مؤتمر قمة مجموعة الثمانية الذي عيار  مل20د رؤساء الدول بمبلغ ، تعه

ووضعت أيضاً خمسة . ومتعدد األطراف لمبادرات األمن الغذائي دوالر أمريكي، بما في ذلك دعم ثنائي
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حساب أمانة متعدد وأفضى ذلك إلى إنشاء  .34ألمن الغذائي العالميمبادئ لمعالجة القضايا المتعلقة با

الذي يستضيفه البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي الجهات المانحة، وهو حساب أمانة 

 خاللالعشرين وأعلن قادة مجموعة . 35الزراعة والريفية الوطنيةوبدأ في تقديم الدعم إلى برامج التنمية 

دعمهم لعمل لجنة األمن الغذائي العالمي والبرنامج عن  2010في عام قد في سيول مر القمة الذي عمؤت

اتساق إلى زيادة  ،لتنميةبشأن امتعددة السنوات الفي خطة العمل ودعوا  ،العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 .اعية وتوفير األغذية اإلنتاجية الزرزيادةالسياسات والتنسيق الدولي لتحقيق األمن الغذائي، و

يزداد القلق العالمي إزاء التكيف مع تغير  .المبادرات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والتنوع البيولوجي -35

 من الجهات متزايدويدعو عدد . اإلنمائيةإزاء القضايا البيئية في المبادرات  و،والتخفيف من آثارهالمناخ 

، وهو  العالقة بين الزراعة والبيئةتحديد تعيد “ثورة دائمة الخضرة” إلى ،الصندوقفيها  بما ،لةعالفا

تؤكّد و. المستدامة والتكثيف الزراعي المستدام جدول أعمال يشير البعض إليه بأنه جدول أعمال الزراعة

والتنوع  التربة جودةمن قبيل قيمة االقتصادية الحاسمة لموارد التي أجريت مؤخراً الالدراسات مختَلف 

 ،لحد من الفقرمن ا "مكاسب متعددة" التمويل العام الدولي البرامج التي تحقق ويستهدف. 36بيولوجيال

 التنوع وحماية ،ية المناخاتتغيرالالصمود في وجه وواالستدامة البيئية، األمن الغذائي تحقيق و

مال للتصدي لتغير  ويدور في الوقت نفسه نقاش دولي لتحديد جدول أع.اتنبعاثال والحد من ا،البيولوجي

المناخ، ومن المرجح أن يفضي ذلك إلى تصورات مختلفة من حيث األولويات وااللتزامات في مختلف 

 .البلدان

 ينعكس التركيز المتزايد على األمن الغذائي في االلتزام المتزايد .التزام أكبر بالزراعة في البلدان النامية -36

 المتزايد على معالجة آثارتصميم يتجسد ال ففي أفريقيا .ن النامية في البلدال الحكوماتبمن قبالزراعة 

 من خالل ازدياد عدد البلدان التي ينفّذ فيها برنامج التنمية  في الزراعةنقص االستثمارعقود من 

  طورت رابطة أمم جنوب شرق،وفي آسيا.  التابع لالتحاد األفريقي2003الشاملة ألفريقيا لعام الزراعية 

على األجل الطويل هج المشتركة وضمان األمن الغذائي ارا متكامال لألمن الغذائي لتأكيد النُآسيا إط

المبذولة جهود ال تشمل ،وفي أمريكا الالتينية والكاريبي.  المزارعين في اإلقليمةعيشمبل سوتحسين 

وهي ، من الجوعتحرير أمريكا الالتينية والكاريبي مبادرة مؤخراً والجارية على المستوى اإلقليمي 

 . اإلطار لجملة من مبادرات األمن الغذائيمبادرة تشكِّل

ال سيما مبدأ  ، بأهمية جدول أعمال فعالية المعونةواسعاعتراف هناك اآلن  .جدول أعمال فعالية المعونة -37

 مبادرات الجهات المانحة الرئيسية لتعزيز األمنتقريباً في كل وينعكس هذا المبدأ . الملكية القطرية

لألمن الغذائي  بما في ذلك مبادئ روما الخمسة ،إعالن الكويالصدور الغذائي ودعم الزراعة منذ 

                                                      
تشمل هذه المبادئ االستثمار في الخطط التي تقودها البلدان، والتنسيق االستراتيجي لمساعدات الجهات المانحة، واالستراتيجيات الشاملة للتنمية الزراعية  34

. ، وااللتزام المستمر بالموارد المالية)بما في ذلك على المستوى اإلقليمي(ة األطراف المستدامة والتغذية والمساعدة اإلنسانية، واستقطاب المؤسسات المتعدد
  :مبادرة الكويال لألمن الغذائي، في هذا الموقع الشبكي. بشأن األمن الغذائي العالمي“ قمة الكويال”انظر البيان المشترك الصادر عن 

pdf.0,D5per cent1B5Securityper cent_Food_Global_on_Statement_Joint_LAquila/Allegato_8G/static/it.2009italia8g.www://http  
  .لحساب األمانة هذا الصندوق عضو في اللجنة التوجيهية 35
: في هذا الموقع. Mainstreaming the economics of nature. 2010  النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيتصادياتاق مركز 36

aspx.Default/1278/bidta/TEEBReports/InformationMaterial/org.teebweb.www://http . ويشير التقرير إلى أن قيمة حماية السلع
 مرة من تكلفة صون الموائل والفصائل 100 و10والخدمات الطبيعية، مثل التلقيح واألدوية والتربة الخصبة والهواء النقي والمياه النظيفة، تتراوح بين 

  .التي توفر هذه الخدمات والسلع
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وبات هذا . 2009تشرين الثاني /نوفمبرالعالمي لألغذية في مؤتمر القمة التي أصدرها مستدام العالمي ال

منذ الدولية سات المالية المؤسالمانحة وعمل الوكاالت  ال يتجزأ من جزءاً ةمتزايدبصورة المبدأ يشكّل 

ويمثّل أيضاً . 2008عام ل أكرا عمل برنامج و2005عام لإعالن باريس بشأن فعالية المعونة صدور 

بعيد المدى لتطبيق هذا و  جديداًألمن الغذائي نموذجاًللزراعة واتخصيص األموال في البرنامج العالمي 

 .37المبدأ

هيكل التنمية العالمي الجديد المهمة األخرى لصر اعنال من .وب الجنبلدان بيناإلمكانات الجديدة للتعاون  -38

 في االقتصاد العالمي ، مثل البرازيل والصين والهند،عدد من الجهات الفاعلة الجديدة الرئيسيةظهور 

في البلدان الريفية  لالقتصادات جديدة اًدعم هذه البلدان فرصويتيح  .38 بلدان الجنوببينوفي التعاون 

المنتجات للعرض والطلب على مصدرا رئيسيا الناشئة تمثّل االقتصادات أن  سيما بالنظر إلى ، الالنامية

 .الزراعية والتكنولوجيا الزراعية وتقاسم المعرفة

بدور األخيرة مؤسسات خاصة كبيرة ساهمت خالل السنوات  .تقليديةالخاصة غير المانحة الجهات ال -39

 المساهمين الرئيسيين أحد غيتسندا يل وميليمؤسسة بوتمثّل  .في الزراعة واألمن الغذائيرئيسي فاعل 

تمول  للزراعة والتنمية الريفية وفي التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، ويفي البرنامج العالم

لموارد فرصاً مستقرة وعادلة للوصول إلى االريفية المحلية لمجتمعات ل تتيحمؤسسة فورد البرامج التي 

مع واشتركت أيضاً  ، مع تغير المناخ في الزراعة األفريقيةالتكيفتمول مؤسسة روكفلر و. الطبيعية

مؤسسات أيضاً  وهناك .دعم البرنامج العالمي للزراعة والتنمية الريفيةفي بيل وميليندا غيتس مؤسسة 

الصغيرة دعم زراعة الحيازات ، تا للزراعة المستدامة ومؤسسة ياراتنغني مؤسسة سمثل ،أوروبية بارزة

ئيسي للنساء الريفيات في الزراعة بالدور الريعترف العديد من تلك المبادرات و. المجتمعيةوالمبادرات 

 . المساواة بين الجنسين من خالل توجيه االستثمارات وتكريس الدعم للمزارعات من النساءويعزز

ـ     : المتغير لمعونةا هيكلالميزة النسبية للصندوق في      ريفيين الفقـراء والـشركاء      العمل مع السكان ال

 اآلخرين للحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي

 وهو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تنحصر ،الصندوق وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة -40

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

 ، الفقراءيينلسكان الريفمعيشة افي سبل وهو يدرك األهمية المحورية للزراعة تحقيق مهمته إلى 

وركّز الصندوق في السنوات القليلة  .ودخلهمإنتاجيتهم تهم على زيادة والعناصر الواسعة التي تشكل قدر

غير الزراعية في سالسل لألنشطة الماضية بشكل متزايد على تعقّد سبل العيش الريفية والدور المهم 

 .القيمة الزراعية وفي غيرها، بما في ذلك العمل االرتحالي

                                                      
. وتتولى بعد ذلك لجنة تقنية مستقلة تقييم البرامج. ن لتقديم مقترحات مشروعات تستند إلى برامجها الوطنية لألمن الغذائي الدعوة موجهة إلى البلدا37

وتمول المقترحات التي يتبين أنها سليمة من الناحية التقنية ومتماشية مع مبادئ البرنامج العالمي للزراعة والتنمية الريفية، ويقدم كيان إشرافي 
  .عدة التقنية إلى البلدان لتصميم وتنفيذ المشروع المختار بالكاملالمسا

 حسب ما جاء في إعالن مؤتمر نيودلهي الدولي المعني بديناميات التحول الريفي في االقتصادات الناشئة الذي عقد في نيودلهي بالهند في 38
ن االقتصادات الناشئة تعترف بأن التحول الريفي الواسع والبعيد المدى ، والذي ضم الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فإ2010نيسان /أبريل

: ويمكن الرجوع إلى نص اإلعالن في هذا الموقع. والمستدام محوري للتعاون بين بلدان الجنوب
pdf.Economies_Emerging_of_Transformation_Rural_the_on_Declaration_Delhi_New/in.ruraltransformation.www://http  
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 بشأن القضايا التي  الصندوق خبرات ومهارات ومعارفتجمعت لدى ، ثالثة عقود من العملامتدادوعلى  -41

لحد من القضايا التي تواجه الحكومات في سعيها نحو اونساء ورجاالً، الفقراء السكان الريفيين  تواجه

وأصبح الصندوق مساهماً مهماً في البرامج الوطنية للحد .  وتحقيق أهداف التنمية الزراعيةالفقر الريفي

األخرى ومجموعة للحكومات والجهات المانحة من الفقر الريفي، ويوفّر بشكل متزايد أدوات االستثمار 

في سمعة طيبة أيضاً سب الصندوق اكتو .تحقيق أهداف مماثلةإلى كيانات القطاع الخاص التي تسعى من 

 الشعوب وبخاصة ، مستبعدة في الغالب من السياق العام لعمليات التنمية معينةجودة عمله مع مجموعات

يمكن الوثوق  كشريك  قوياًالصندوق سجالًحقق  و.عرقية والنساء الريفيات الفقيراتواألقليات الاألصلية 

 . األخرى الوطنية والجهات المعنيةاتلحكومبه واالعتماد عليه في العمل مع ا

وفي ظل استمرار تفشي الفقر الريفي والجوع ومواجهة تحديات جديدة في األمن الغذائي، تكمن الميزة  -42

وباإلضافة إلى ذلك فإن الطرق الخاصة التي يسير . في مهمته وخبرته المتراكمة  أساساًالنسبية للصندوق

وفي هذا الصدد، كما جاء في اإلطار . ماً من ميزته النسبيةعليها في تحقيق مهمته تشكّل جزءاً مه

 :، تكمن الميزة النسبية للصندوق في طريقة عمله التي تتميز بما يلي2010-2007  للفترةاالستراتيجي

من صغار المنتجين ( الخاص والقطاعمع الحكومات والمجتمع المدني الصندوق عمل ي •

الجهات المانحة و) تجارية الكبرى ومقدمي الخدماتالزراعيين ومنظماتهم إلى المشروعات ال

األمن الغذائي تحسين لتجهيز وتنفيذ برامج تهدف إلى زيادة اإلنتاج الزراعي واألخرى 

معوقات االستجابة للإلى سعى الصندوق وي .الريفيين الفقراءوالتغذية ، وزيادة دخل السكان 

لمخاطر لويعمل على التصدي  نساء ورجاالً، ن الفقراءو التي يحددها السكان الريفيواألولويات

 في المناطق التي يعيشون فيها، وهي في بعض الحاالت األفقرالتي تواجه الفئات والفرص 

 ؛ ويتعذّر وصول الجهات المانحة األخرى إليهاأقل حظاًونائية مناطق 

همشة مثل المجموعات الميدعو الصندوق إلى تمكين النساء والرجال الريفيين، بمن فيهم  •

 مهارات ومعارف في تعزيزالصندوق خبرة وقد اكتسب  .العرقيةالشعوب األصلية واألقليات 

الصندوق بميزة يتمتع و. الفعالتهم على التنظيم ا وفي دعم قدر،وثقة السكان الريفيين الفقراء

الزراعيين  المنتجين ف بها في المساعدة على بناء قدرة منظمات صغارنسبية معتر

. ذات الصلةتسيير الوعمليات المشاركة في العمليات المؤسسية ات المجتمعية والمنظم

واكتسب الصندوق أيضا في بعض األقاليم خبرة هائلة في دعم التنمية النابعة من المجتمع 

 ؛المحلي

على أساس والشركاء اآلخرين حكومات الالسياسات مع حول  حوارينخرط الصندوق في  •

تعزيز خبرة في  من هذا الحوارالصندوق اكتسب  .ته الميدانيةمستقاة من عملياالدروس ال

توسيع النجاح في  وإلى ،ية والمؤسسية التي تفضي إلى الحد من الفقر الريفياتلعمليات السياسا

 .الصندوقالممولة من المشروعات المجربة في وتكرار النهج 

لالحتياجات والمعوقات المحلية، ودعم العمل مع السكان الريفيين الفقراء والحكومات وغيرهم للتصدي و -43

.  عمليات الصندوقصلبفي سيظل السياسات المبني على الخبرة، التمكين واالشتراك في حوار 

بين المؤسسات الدولية وباإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى طبيعة مهمته فقد اكتسب الصندوق ميزة نسبية 
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ة الحيازات الصغيرة وسبل العيش المتصلة بها للمساهمة دعم تنمي: العاملة في التنمية الريفية والزراعة

 .في الحد من الفقر الريفي وتحقيق األمن الغذائي

 تعزيز فرص مضمونة أمام السكان : الصندوق قدرة على العمل بفعالية في القضايا التاليةواكتسب -44

سين إدارة تلك الموارد؛ تحل، ودعمهم الطبيعيةالريفيين الفقراء نساء ورجاالً للوصول إلى الموارد 

لظروف المحلية في والمالئمة لوتطوير أو توفير سبل الوصول إلى التكنولوجيات الزراعية المحسنة 

من الخدمات المالية الوصول إلى مجموعة مراحل اإلنتاج وما بعد الحصاد والتجهيز؛ وتوسيع فرص 

لى األسواق؛ وتعزيز المشروعات غير الريفية؛ ودعم تحسين سبل وصول صغار المنتجين الزراعيين إ

الزراعية الصغيرة والصغرية، مع التركيز في الكثير من األحيان على األنشطة داخل سالسل القيمة 

ويتصدى الصندوق بشكل  .الزراعية؛ ودعم اشتراك منظمات المنتجين الريفيين في عمليات السياسات

 إلى تحسين أداء سالسل القيمة الهادفة متزايد لمجموعة من تلك القضايا في سياق المشروعات

 .39الزراعية لصالح السكان الريفيين الفقراء

ازدياد المبادرات التي تتخذها حكومات البلدان النامية والجهات المانحة لدعم األمن الغذائي وفي ظل  -45

 في وزراعة الحيازات الصغيرة، ينبغي أن يستخدم الصندوق خبرته حتى يصبح عنصراً فاعالً رئيسياً

 في زراعة االستثماروينبغي للصندوق بشكل خاص أن يحشد خبرته إلثبات قدرة . تلك المبادرات

الحيازات الصغيرة على المساهمة بدور رئيسي في األمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر واالستدامة 

دعم البلدان النامية ويمكن للصندوق من خالل ذلك أن يقوم بدور رئيسي في . البيئية والنمو االقتصادي

مشاركة بدور مباشر في الوال يتطلب ذلك من الصندوق . على تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية

مجموعة أوسع من قضايا التنمية الريفية، وإنما عليه أن يستفيد من ميزته النسبية في نفس الوقت الذي 

 تكمل الميزة النسبية مزايا نسبيةون بالذين يتمتعيعمل فيه بفعالية أكبر مع مجموعة من الشركاء 

 .للصندوق

                                                      
مدة  للصندوق في منتصف فترة التجديد الثامن للموارد، يشمل ما يقرب من نصف المشروعات المعت2011شباط / وفقاً الستعراض ُأجري في فبراير39

الصندوق في منتصف فترة التجديد الثامن للموارد، ورقة ُأعدت لهيئة (مؤخراً أنشطة لتنمية سالسل القيمة لصالح صغار المنتجين الزراعيين 
ا وتالحظ دراسة أجراها الصندوق مؤخراً حول هذ). 2011شباط / الدورة األولى، فبراير-المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

في الصندوق لإلشارة إلى مجموعة واسعة نسبياً من مختلف أنواع التدخالت، مثل دعم ‘ تنمية سالسل القيمة’يستخدم مصطلح ”: الموضوع ما يلي
 تنمية المشروعات الصغرية والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية؛ وتعزيز منظمات المزارعين وربطها بالمشترين أو المجهزين؛ وتعزيز

باستخدام مقدمي الخدمات؛ والشراكات مع المشروعات ) سواء أكانوا أفراداً أم منظمات(الصالت بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين 
اشرة الخاصة الكبيرة التي لديها استعداد للشراء من صغار المنتجين المنظّمين على أساس تعاقدي؛ وتجاوز الوسطاء لربط المزارعين المنظمين مب

: وتوفّر بعض التدخالت أيضاً الدعم إلحداث قدر ما من التحول المادي الذي يتحقق في أول أو ثاني حلقة من السلسلة. بالقطاع الرئيسي في السلسلة
جة إلى الوصول إلى وتؤكد هذه التدخالت أيضاً، قبل كل شيء، الحا. إضافة القيمة من خالل التجهيز والتسويق) ب(التجميع والتصنيف والتغليف؛ ) أ(

. تنمية سالسل القيمة الريفية لصالح الفقراء. T. Nicodeme ،2010، وباالشتراك مع R. Khanna و .Raswant, V“الفئة المستهدفة من الصندوق
  .شعبة السياسات والمشورة التقنية في الصندوق. روما. 5ورقة بحثية غير منشورة، الصفحة . دراسة مواضيعية
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 وإعـادة   ،واألهداف االسـتراتيجية   ،الغاية الشاملة : اإلطار االستراتيجي  –خامسا  

  والنتائج المتوقعة، ومجاالت التركيز المواضيعية،التوجيه

 والتنمية الريفية الحيازات الصغيرة  لزراعة ديناميةرؤية 

ء النامية ام بدور حاسم في جهود دوله األعضهميزته النسبية أن يسايستطيع الصندوق بفضل مهمته و -46

 ولكفالة األمن الغذائي لألعداد المتزايدة من السكان في وجه الندرة لتحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية

وسوف يسترشد الصندوق في ذلك برؤية دينامية للتنمية الريفية التي تركّز على . المتزايدة للموارد

ويعبر ذلك عن إدراك الصندوق لحجم وإلحاح المهمة الموكولة إليه، كما . عة الحيازات الصغيرةزرا

يجسد فهمه للتغييرات التي تشهدها االقتصادات الريفية في البلدان النامية والمخاطر والفرص الجديدة أمام 

 .المجموعة التي يستهدفها

أوالً، يعترف الصندوق بأن زراعة الحيازات الصغيرة . الديناميةوهناك عنصران مترابطان لهذه الرؤية  -47

الزراعة غير الموجهة للسوق وأن السكان الريفيين الفقراء الكثير من  لدخل مصدراً رئيسياًما زالت هي 

. تشكل في كثير من األحيان جزءاً من استراتيجيات التغذية األسرية التي تديرها في العادة نساء الريفو

ضاً بأن زراعة الحيازات الصغيرة يمكن أن تساهم بدور رئيسي في النمو ويعترف الصندوق أي

وبتحديد أكثر فإن زراعة الحيازات الصغيرة التي تتوفر . االقتصادي واألمن الغذائي على النطاق األوسع

ريقاً فتح طست)  البيئية وإزاء تغير المناخمن الناحية(لها مقومات البقاء االقتصادي والمربحة والمستدامة 

مهماً أمام الكثير من السكان الريفيين الفقراء للخروج من الفقر والمساهمة في الوقت نفسه في تحسين 

 . اآلخرين السكاناألمن الغذائي للكثير من

والعنصر الثاني لهذه الرؤية هو تحسين التكامل بين زراعة الحيازات الصغيرة المربحة والمستدامة  -48

جموعة من القطاعات غير الزراعية التي تساهم مباشرة على أي وجه من والقادرة على البقاء وبين م

وبصرف النظر عما إن كان ذلك يتعلق بتوفير المدخالت أو التجهيز . األوجه في سالسل القيمة الزراعية

 فإن هناك مجموعة من القطاعات غير الزراعية التي ،أو التسويق أو النقل أو توريد المعدات وصيانتها

وتوفر هذه .  تزدهر حتى تتحول زراعة الحيازات الصغيرة إلى قوة دافعة للنمو واألمن الغذائيأنالبد و

وسوف . ةيمشروعات صغروإقامة القطاعات أيضاً فرصاً أمام النساء والرجال الريفيين الفقراء للعمل 

وسوف يكون . الفقرالمستقبل سبالً للخروج من في   تلك األنشطةتجد أعداد أكبر من النساء والرجال في

من زراعة الحيازات الصغيرة ألسباب مثل  كسب رزقهم نلمن ال يستطيعوذلك مهماً بشكل خاص 

أن تشكل الزراعة غير الموجهة  ومن المتوقع في إطار هذه العملية. تدهور الموارد أو النمو السكاني

 .ريةجزءاً أقل أهمية من استراتيجيات التغذية األسمن اآلن فصاعداً للسوق 

وتحويل العنصر األول في هذه الرؤية إلى واقع ملموس يتطلب أوالً وقبل كل شيء أن تتخذ الحكومات  -49

والجهات المانحة مبادرات مالئمة من حيث السياسات والبرامج واالستثمارات لتمكين صغار المزارعين 

مستدام لجدول أعمال  واسعاً ويتطلب ذلك دعماً. ومرنةرجاالً ونساء من زيادة إنتاجيتهم بطريقة مستدامة 

وثانياً، . 2011تقرير الفقر الريفي للتكثيف الزراعي، وهو ما أشار إليه الصندوق بالتفصيل مؤخراً في 

 ين صغار المزارعين من شق طريقهميجب على الحكومات والجهات المانحة أن تقطع خطوات نحو تمك
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قيقه من الفوائد والحد من المخاطر وتحسين بنجاح في األسواق الزراعية وتحقيق أقصى ما يمكن تح

ستجابة بفعالية الويتطلب ذلك دعم صغار المنتجين الزراعيين حتى يكونوا قادرين على ا. إدارتها

  األسواق الزراعية وأسواق األغذيةوالتأكد في الوقت نفسه من أنلظروف السوق، مثل ارتفاع األسعار، 

 .ز المنتجينأسعاراً تحفّتعطي إشارات واضحة وتقدم 

الثاني لهذه الرؤية المقترحة حقيقة واقعة، ال بد من االستثمار في مجاالت تتراوح العنصر وإذا أصبح  -50

وتحتاج القطاعات غير الزراعية .  التسويقوفي أثناءبين توفير المدخالت وتقديم الخدمات بعد الحصاد 

ويحتاج السكان الريفيون الفقراء إلى . السةإلى بيئة تمكنها من المساهمة في سالسل القيمة التي تعمل بس

داخل سالسل التي تجري  وكأصحاب مشروعات صغرية في األنشطة بأجر قدراتهم كعمال فرص لتنمية

 بين أقوىوأخيراً، يجب تكوين صالت . وال بد من وجود قطاع مالي ريفي شامل. القيمة وحولها

وهذه األنشطة ).  أدناه1انظر اإلطار (عية وحولها مجموعة من العناصر الفاعلة في سالسل القيمة الزرا

وغيرها من األنشطة غير الزراعية تشكّل اليوم مصادر مهمة لدخل أعداد كبيرة من السكان الريفيين 

بل .  به وثائق سياسات الصندوق وممارساته الميدانية في السنوات األخيرةاعترفتالفقراء، وهو ما 

وبذلك فإن تحديد وتشجيع التضافر اإليجابي بين اإلنتاج . في المستقبل تلك األنشطة تزداد أهميةوسوف 

رية، أساسي لتحقيق تقدم كبير لك بين االقتصادات الريفية والحضالزراعي واالقتصاد غير الزراعي وكذ

 .ودائم في الحد من الفقر الريفي والجوع

مرفق وصول المزارعين : مةتحسين أداء سالسل القيلالصندوق المقدم من دعم لمثال ل: 1اإلطار 

  )مقدونيا(إلى األسواق 

 حتى 2004تشرين األول /لزراعيين في الفترة من أكتوبر المزارعين والمجهزين اساعد مرفق وصول المزارعين إلى األسواق”
لت األنشطة وشم.  المالية الزراعيةات على تكوين صالت باألسواق المحلية والدولية في إطار مشروع الخدم2008آذار /مارس

المشمولة بالدعم في هذه المبادرة الرائدة عمليات السمسرة االستباقية، والمساعدة التقنية والتدريب، وعمليات رسم الخرائط القطاعية، 
بعد المجهزين وأسواق االستهالك /الت بين المنتجينصوتحسنت ال. وإنشاء نظام لمعلومات األعمال التجارية الزراعية، وبرامج التبادل

وتحقق ذلك من خالل ). األغنام واأللبان والفواكه والخضروات والكروم(إزالة المعوقات في كل مراحل سالسل القيمة ذات األولوية 
وضع برنامج مرحلي لالستثمار من أجل دعم سالسل القيمة بدءاً من المزارع ) أ (:مارية استراتيجية كان الغرض منهاثبرامج است

تهيئة بيئة تمكّن من إيجاد فرص استثمارية مربحة ) ج(إثبات ملكية أصحاب المصلحة والتزامهم ورؤيتهم؛ ) ب (وانتهاء باألسواق؛
وتحققت من وقامت جميع العناصر الفاعلة بوضع األهداف الخاصة بكل سلسلة من سالسل القيمة . وتتوفر لها مقومات االستدامة المالية

  .  تلك األهداف قبل دعم المشروعصحة
ممن يمكنهم زيادة ملكية أصولهم صغار ومتوسطي المزارعين الناشئين ذوي التوجه التجاري المتزايد األفراد من ) أ (:مل المستفيدونوش

العناصر الفاعلة التي يمكنها إدماج ) ج(المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشتركة في التجهيز الزراعي؛ ) ب(ورفع مستوى دخلهم؛ 
، أقام ما يقرب من 2007وبحلول نهاية عام . اق المربحة من خالل تنمية األعمال التجارية والخدمات االستشاريةالمزارعين في األسو

 في المائة من المزارعين يمتلكون 45 من مشروعات التجهيز الزراعي؛ وكان 9 مزارعاً صالت قوية باألسواق المربحة من خالل 170
فرص العمل  في زيادة كبيرةوأدت الزيادة في اإلنتاج إلى .  رأس من األغنام500يقل عن  هكتار من األراضي أو قطيعاً 0.5أقل من 

 78(أو في الزراعة )  في المائة33(بين األشخاص الذين ال يمتلكون أي أراضٍ أو قطعان من األغنام سواء في التجهيز الموسمي بأجر 
  .“)في المائة
  .18ة ، الصفحRaswant and Khanna  ،2010: نقالً عن

  

على أن الصندوق غير مطالب بأن . وما سبقت اإلشارة إليه ال يندرج كله ضمن اختصاص الصندوق -51

يحيد عن مهمته في سعيه إلى تحقيق هذه الرؤية، بل عليه أن يستفيد أن يتخلى عن ميزته النسبية أو 

حديد المجاالت التي ولهذه الغاية سيعمل الصندوق مع مجموعة من الشركاء لت. منهما لتحقيق أثر أكبر



  EB 2011/102/R.2/Rev.1 

20 

ذلك االستثمار والعمل تشتد فيها الحاجة إلى االستثمار والعمل خارج نطاق ميزته النسبية، ولتحفيز 

للصندوق من اآلن فصاعداً حتى كات أساسية ا الشروسوف تكون. لصالح النساء والرجال الريفيين الفقراء

لقطاعات غير الزراعية، ولتهيئة بيئة مواتية  التضافر بين اإلنتاج الزراعي واعالقاتمن تعزيز يتمكن 

 . من الفقر والجوعخروجهمتمكّن النساء والرجال الريفيين الفقراء من بناء سبل 

  الغاية الشاملة للصندوق 

 وتماشياً مع مهمة الصندوق فإن الغاية الشاملة للصندوق تتلخص فيما داً إلى هذا التحليل وتلك الرؤيةاستنا -52

 :يلي

ان الريفيين الفقراء من النهوض بأمنهم الغذائي وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم على تمكين السك

  الصمود 

  األهداف االستراتيجية

 : هي،خمسة أهداف استراتيجيةتستند هذه الغاية الشاملة إلى  -53

أكبر من الموارد الطبيعية واألصول االقتصادية للنساء والرجال الريفيين الفقراء تتسم بقدرة قاعدة  •

  السوق؛ت وتحوالالبيئيالتدهور خ و تغير المناوجهى الصمود في عل
 ، والنهوض بالتغذية،والرجال الريفيين الفقراء إلى الخدمات للحد من الفقرنساء الوصول إمكانية  •

 وزيادة الدخل وبناء القدرة على الصمود في بيئة متغيرة؛
دارة مشروعات زراعية وغير زراعية قدرة النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على إ •

 ؛مربحة ومستدامة وقادرة على الصمود أو االستفادة من فرص العمل الالئق
النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على التأثير في السياسات والمؤسسات التي تؤثر  قدرة •

 على سبل عيشهم؛
الزراعي وكل مجموعة األنشطة غير سياساتية تمكّن من دعم اإلنتاج تهيئة بيئات مؤسسية و •

 .الزراعية المتصلة بها

ج مسائل التمايز بين الجنسين واالستهداف واإلدماج االجتماعي باعتبارها قضايا شاملة في وسوف تعالَ -54

وباإلضافة إلى ذلك ستستمر معالجة المجموعة الكاملة من استراتيجيات سبل العيش . كل األهداف الخمسة

جيات التغذية من أجل بناء القدرة على الصمود خالل مرحلة االنتقال من الزراعة غير األسرية واستراتي

  . الموجهة للسوق والتحول نحو األنشطة الزراعية وغير الزراعية المستدامة

   االستراتيجي لجهود الصندوق نحو تحقيق غايتهجيهالتو

دوق من أعماله في السنوات األخيرة تحقيقاً لغايته على ضوء الرؤية المبينة أعاله، سيستفيد الصن -55

 . توجيه جهوده على مختلف المستوياتوسيحسن في الوقت نفسه

 :المنظمة بما يليمستوى على على المستوى الكلي أو وسيقوم الصندوق  -56

ت الفاعلة المشتركة في دعم الزراعة واألمن الغذائي بين الجها اإلمساك بزمام القيادة •

 .يتماشى مع ميزته النسبية ومهمته الفريدةوالحد من الفقر الريفي بما 
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بما في ذلك (ج والعمليات التي يدعمها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص البرامتوسيع  •

المؤسسات الخاصة والجهات الفاعلة التجارية، وفقاً للمبادئ المحددة في استراتيجية تنمية 

 وبما 2005عتمدة في عام القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق الم

والهدف من ذلك هو تهيئة وتسخير الفرص ). يتماشى مع السياسة التي ستصدر قريباً

وسوف يوسع الصندوق . االقتصادية وفرص العمل للنساء والرجال الريفيين الفقراء

يواصل العمل مع الشركاء وسته على أساس التعلّم المؤسسي الذي تحقق مؤخراً، امبادر

 ؛40همه للتوسع الفعاللتعميق ف
األقاليم النامية مع الحكومات في و  األعضاء الناميةدوله فيتوسيع انخراطه السياساتي  •

ومنظمات المنتجين الريفيين والمجتمع المدني على المستويات المحلية والوطنية 

  واإلقليمية والدولية؛
على  القطاع الخاص تكوين شراكات أقوى مع المشروعات التجارية والجهات المانحة في •

 تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في استراتيجية المبادئ المحددة في أساس

 ؛التي سيصدرها قريباًالسياسة الصندوق واستنادا إلى 
 .استقطاب التأييد وكحامل لرايةتعزيز دوره كوسيط للمعرفة  •

هيكل الونساء ورجاالً، اجهها فقراء الريف  تحديات األمن الغذائي والتحديات البيئية التي يووتتطلّب -57

وسوف  . ومهمتهبما يتفق مع ميزته النسبيةالقيادة الصندوق دور أن يتقلّد المتغير لألمن الغذائي اإلنمائي 

يتطلب ذلك من الصندوق تعبئة موارد إضافية لزراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية من خالل 

 وقد بدأ الصندوق بالفعل . المانحة األخرى والحكومات أن تستثمر فيهابرامج ومشروعات يمكن للجهات

في هذه المسيرة من خالل العمل كوكالة منفّذة لمرفق البيئة العالمية واالتحاد األوروبي والبرنامج العالمي 

لحكومات تختاره اويهدف الصندوق إلى أن يصبح في المستقبل شريكاً . للزراعة واألمن الغذائي

انات الخاصة التي تسعى إلى دعم زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية من أجل تعزيز سبل والكي

 ).7مبدأ االنخراط (معيشة النساء والرجال الريفيين الفقراء 

وسوف يقوم الصندوق بمساعدة البلدان على التوسع في العمليات التي يدعمها بغرض توسيع فوائدها  -58

ويساعد الصندوق، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين وبما . سكان الريفيين الفقراءلوالحفاظ عليها لصالح ا

 وتقدم ،غطي مناطق جغرافية أوسعلكل منهم، البلدان على وضع برامج تيتماشى مع الميزة النسبية 

لة نسبياً بالمقارنة مع ما وبالنظر إلى أن موارد الصندوق ستظل ضئي. خدمات إلى أعداد أكبر من السكان

 دوله األعضاء من تحديات فإن تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة األخرى ومع الحكومات سيكون يواجه

 ). أدناه7انظر أيضاً مبدأ االنخراط (له أثر حاسم في توسيع البرامج 

مع الحكومات  من خالل العمل وسوف يوسع الصندوق انخراطه السياساتي في دوله األعضاء النامية -59

 والشركاء اآلخرين  ومنظمات الشعوب األصلية،)المحلية والوطنية واإلقليمية(ومنظمات المزارعين 

ويتماشى ذلك مع األولويات . من الفقر وتحقيق األمن الغذائيللحد لصياغة سياسات شاملة ومتسقة 

                                                      
40  Linn, J. F., A. Hartmann, H. Kharas, R. Kohl, and B. Massler. 2010. Scaling up the fight against rural poverty. An 

institutional review of IFAD’s approach . عن االقتصاد العالمي والتنمية، بروكنغز، واشنطن العاصمة43ورقة العمل رقم .  
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 لتحقيق أثر اره شرطاً أساسياًباعتبالمحددة في عدد من تقييمات البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية 

وسوف يساعد الصندوق الحكومات على تطبيق تلك السياسة وتهيئة البيئة القانونية . أكبر وأكثر استدامة

تلبية والتنظيمية وتطوير المؤسسات الالزمة للتمكين من ظهور سالسل قيمة زراعية دينامية قادرة على 

وسوف يواصل الصندوق .  على الصعيد الوطنيالتغذيةو في األمن الغذائي والمساهمةطلبات السوق 

عمله مع منظمات المنتجين الريفيين وغيرها من منظمات السكان الريفيين الفقراء لضمان قيامهم بدور 

أكثر فعالية في نقاشات السياسات والعمليات المؤسسية بما يعبر عن القضايا التي تهم النساء والرجال 

 .ابالريفيين، بمن فيهم الشب

سيقيم الصندوق عالقات استثمارات الشركات الخاصة المحلية والدولية في الزراعة، وفي ظل زيادة  -60

ومن .  هذه الشركات لبناء عالقات مصالح متبادلة بين صغار المنتجين والمشروعات الكبيرةمع شراكة

. اعية وصغار المزارعين الزر التجاريةتلك الترتيبات الزراعة التعاقدية بين األعماللاألمثلة الواعدة 

 استراتيجياته وسياساتهوكما جاء من قبل فإن الصندوق سيواصل انخراطه في هذا الميدان على أساس 

 أدوات جديدة تمكِّن الصندوق من استحداث تعزيز هذه الشراكات من خالل وسيجري. ذات الصلة

ص، بما فيها على سبيل المثال  الفاعلة في القطاع الخاالجهاتاالنخراط بصورة أفضل مع مجموعة من 

 الشركات الخاصة الكبرى عندما تقوم بدور فاعل رئيسي في سالسل القيمة التي تتيح فرصاً ،ال الحصر

وسوف تحدد هذه األدوات في السياسة المقبلة بشأن . اقتصادية وفوائد للنساء والرجال الريفيين الفقراء

 .االنخراط مع القطاع الخاص

   2اإلطار 

 لدور الصندوق في تيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح السكان الريفيين مثال

  الفقراء

يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تشكل عنصراً مهماً في استراتيجيات توسيع فرص األسواق أمام أصحاب الحيازات "
منتصف تسعينات القرن الماضي في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام وفي أوغندا، على سبيل المثال، بدأ الصندوق في . الصغيرة

 فقد كانت في ،وفي حين أن أوغندا تتمتع بظروف زراعية وإيكولوجية مواتية إلنتاج زيت النخيل. (...) والخاص في قطاع نخيل الزيت
لالزمة لتطوير القطاع وكفالة اشتراك أصحاب الحيازات حاجة إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص للجمع بين الخبرة واألموال ا

 الذي كان يهدف إلى تقليل اعتماد أوغندا الزيوت النباتيةوفي هذا السياق، شارك الصندوق في تمويل مشروع تنمية . الصغيرة في العملية
رة عن طريق توسيع مشاركتهم في هذا  والعمل في الوقت نفسه على زيادة دخل أصحاب الحيازات الصغيالزيوت النباتيةعلى واردات 

، وهي شركة استثمارية خاصة كبيرة، Bidcoوفي إطار المشروع، أبرمت الحكومة اتفاقاً لالستثمار الخارجي المباشر مع شركة . القطاع
في  Bidco شركة وساهمت. وشمل االتفاق إنشاء مصنع لتكرير زيت النخيل وتنمية مزارع نخيل الزيت ودعم البنية األساسية المطلوبة

هذه الشراكة بالخبرة الفنية ورأس المال المطلوب لالستثمار، بينما شجع الصندوق أصحاب الحيازات الصغيرة على المساهمة باألراضي 
ا على االنضمام إلى المبادرة فرص السوق المربحة في هذا القطاع، فضالً عن المزاي Bidcoومما شجع شركة . والعمالة في هذه الشراكة

التي يمكن أن تعود عليها من الشراكة مع الحكومة وأصحاب الحيازات الصغيرة من حيث تمكينها من الحصول على مساحة شاسعة من 
  . (...)األراضي تمكنها من بدء اإلنتاج على نطاق واسع بما يكفي لتحقيق أرباح مجزية

عين العام والخاص منذ مرحلتها التحضيرية، بما في ذلك مساعدة وقامت الجهة المانحة بدور تحفيزي هائل في هذه الشراكة بين القطا
 المدخالت والمنتجات المحددة في االتفاق اإلطاري المبرم مع الشركة منصفة أسعارالحكومة على إعداد تقدير لألثر البيئي والتأكد من أن 

إنشاء منظمات للمزارعين، وتنمية المزارع الصغيرة لصغار المزارعين، ووضع آليات لكفالة تطبيق األسعار المتفاوض عليها، وتمويل 
كانت شريكاً جيداً في المشروع وأن االستثمارات  Bidcoوتبين من التقييم المؤقت الذي أجري للمشروع أن شركة . المنتجة لنخيل الزيت

 ازدياد توفُّر الزيت النباتي محلياً بجودة مضمونة حققت أثراً اقتصادياً ومالياً كبيراً سواء على المنتجين أو المستهلكين الذين استفادوا من
، واستفادوا أيضاً (...) الحيازات الصغيرة على وجه الخصوص من استقرار الطلب وأسعار منتجاتهم أصحابويستفيد . وبسعر ميسور

مار في البنية األساسية المحلية كما استفاد صغار المزارعين بطريق غير مباشر من االستث.  وخدمات اإلرشاداتمن حصولهم على االئتمان
  ).141، الصفحة 2011تقرير الفقر الريفي : المصدر. (“التي أنشأها المشروع) بما في ذلك البنية األساسية الالزمة للكهرباء والنقل(
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تحقيق األمن والتنمية الريفية والحد من الفقر جهود بدور هائل في أيضاً أن يساهم ويمكن للصندوق  -61

 دوله األعضاء من خالل تعزيز دوره كوسيط للمعرفة بين البلدان، مستفيداً في ذلك من خبرته الغذائي في

 . عاماً وعالقاته الوثيقة مع الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين30التي اكتسبها على امتداد 

وسوف . للجمهور على نطاق أعرضبانتظام أكبر وسيتيحها وسوف يطور الصندوق منتجات معرفية 

 التجارب من  المفيدة الدروساستخالص في تيسير التعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك يعزز دوره

 . البلدان المنخفضة الدخلفيالناجحة للبلدان المتوسطة الدخل التي يمكن تطبيقها 

 : ما يليلاهتماماً أكبر  الصندوق ، سيوجهوعلى مستوى البرامج والمشروعات -62

 بتدهور الموارد والقدرة على الصمود في وجه المخاطر المرتبطة البيئية ةتعزيز االستدام •

ر المناخ؛ الطبيعية وتغي 
 على االستفادة من فرص السوق الجديدة وبناء الزراعيينتعزيز قدرة صغار المنتجين  •

 بالسوق من خالل تعزيز منظماتهم المرتبطةقدرتهم على الصمود في وجه المخاطر 

 بغرض تحسين كفاءة  سالسل القيمةفي للجميع مربحةات تعاقدية والترويج لترتيب

 ؛ السالسل التي يستفيد منها السكان الريفيون الفقراء
واستهداف لتكثيف المستدام لزراعة الحيازات الصغيرة اتكنولوجيات تشجيع تطوير  •

قات وأولويات النساء والرجال الريفيين الفقراءجل السوق فيما يتعلق باإلنتاج من أ( معو

 ؛ )" والتغذية في األسرةوكذلك، عند االقتضاء، لتكميل األمن الغذائي
 بما في ذلك خدمات(الشاملة  الخدمات مجموعةزيادة قدرة المؤسسات المالية على توسيع  •

 ؛  للنساء والرجال الريفيينتقدمهاالتي ) وتحويل األموالالتأمين واالدخار واالئتمان 
الفرص في لالستفادة من  ، فيهم الشبابن بم، نساء ورجاالً فقراء الريفبناء قدرات •

الجهات المانحة والمنظمات (الشركاء ، إلى جانب القطاعات الزراعية وغير الزراعية

) غير الحكومية ومقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية

والتطوير  والبحوث الفنية والمهنيةت في التعليم وتنمية المهاراالذين يتمتعون بميزة نسبية 

 ؛ الزراعي
المجتمع و مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المزرعة فرص استخداماالستفادة من  •

، والترويج للتكنولوجيات المنخفضة التكلفة التي تستخدم الموارد المحلية لتوفير المحلي

 .الطاقة بتكلفة أقل على مستوى القرية

  ةاضيعيمجاالت التركيز المو

سيواصل الصندوق تركيز جهوده في عدد من المجاالت المواضيعية المتصلة اتصاالً مباشراً بمهمته  -63

وتعبر هذه المجاالت المواضيعية عن العوامل المستمرة وراء الفقر في األسر الريفية . وميزته النسبية

وهو ما يتجسد، على سبيل (يدة وفهم الصندوق للمخاطر والفرص الجديدة المرتبطة بالبيئة العالمية الجد

 ). نسبياًاً جديد مجاالالذي يمثل  الجديد على تغير المناخالمثال، في مجال التركيز

يعمل الصندوق س .التنوع البيولوجيووالطاقة، المياه، و ، األراضي–الموارد الطبيعية  •

اضي  األررجاالً ونساء للوصول إلىالريف على إتاحة فرص آمنة وعادلة أمام فقراء 
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سته بشأن تحسين الوصول إلى األراضي والمياه، وتعزيز أمن حيازتهم استناداً إلى سيا

 وسيساعد أيضاً فقراء الريف نساء ورجاالً على إدارة مواردهم بفعالية وأمن حيازتها،

أكبر وبمزيد من االستدامة حتى تصبح سبل العيش الريفية أقدر على الصمود في وجه 

مناخية وللتصدي لتدهور الموارد والتكيف مع الشُح المتزايد في الموارد التغيرات ال

العرض وبذلك سيساعد الصندوق على بناء قدرة ).  أدناه8انظر مبدأ االنخراط (

بناء مرونة االستراتيجيات التي على تلبية الطلب المتزايد في السوق وكذلك الزراعي 

 زراعية صغيرة غير موجهة اعتماداً على أنشطة في أمنها الغذائي وتغذيتها تتبعها األسر

 .للسوق
الصندوق تدابير التكيف مع تغير  سيعمم .ثارهآ مع تغير المناخ والتخفيف من التكيف •

المناخ والتخفيف من آثاره في عملياته بما يتناسب مع السياقات واألولويات القطرية 

ء من مواجهة أثر تغير المناخ بصورة وسوف يمكّن ذلك السكان الريفيين الفقرا. المختلفة

أفضل، وبناء سبل عيش أكثر مرونة، واالستفادة من الفرص لتقديم الخدمات البيئية 

والتخفيف من أثر تغير المناخ، وتحسين األمن الغذائي والتغذية واإلنتاجية الزراعية 

 .ن تغير المناخ الصندوق بشأباستراتيجية المجالوسوف يسترشد العمل في هذا . والدخل
ستمر الصندوق في يس.  الفعالةيةخدمات اإلنتاجالالتكنولوجيات الزراعية المحسنة و •

بما في ذلك الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية ( من الشركاء مجموعةالعمل مع 

) الدولية، ووكاالت البحوث الوطنية، ومنظمات المزارعين، ومقدمي التكنولوجيا التجارية

وإتاحة التكنولوجيا المالئمة لصغار المنتجين الزراعيين حتى يمكنهم رفع مستوى لتطوير 

وسوف يقوم في . إنتاجيتهم الزراعية والحيوانية وزيادة استدامة ومرونة نظم إنتاجهم

نفس الوقت باالستثمار في تعزيز قدرات صغار المنتجين لتمكينهم من المشاركة في 

لنظمهم الزراعية، وابتكار وتكييف سين فهمهم تطوير التكنولوجيات الجديدة وتح

وسوف يسعى الصندوق أيضاً إلى زيادة توفير الطاقة المحلية . جديدةتكنولوجيات 

والهياكل األساسية الريفية األخرى التي يحتاجها صغار المزارعين والمشروعات غير 

وبخاصة (فقراء يحتاجها أيضاً السكان الريفيون الالتي  إنتاجيتهم، ولتحسينالزراعية 

وسوف يسعى . لتقليص عبء العمل الواقع عليهم ولتحسين التغذية في األسرة) النساء

 اتالصندوق أيضاً إلى زيادة توفير تكنولوجيات وخدمات ما بعد اإلنتاج لتعزيز قدر

صغار المنتجين والسكان الريفيين الفقراء اآلخرين على االستفادة من القيمة المتزايدة في 

 .لقيمة، وللحد من تقلبات أسعار األغذية المحلية والتخفيف من أثرهاسالسل ا
مع مؤسسات  عمله  سيواصل الصندوق.مجموعة كبيرة من الخدمات المالية الشاملة •

للزراعة واألنشطة غير الزراعية إلتاحة الخدمات المالية المطلوبة القطاع الخاص 

سيجري توجيه اهتمام أكبر لتوفير و. رته الهائلةب مستفيداً في ذلك بخالمرتبطة بها

الخدمات التي تعزز القدرة على الصمود وتحسين إدارة المخاطر على مستوى المزرعة 

غار المنتجين الزراعيين والسكان الريفيين الفقراء اآلخرين من صواألسرة حتى يتمكن 

بها االستفادة من الفرص الجديدة في األسواق الزراعية واألسواق األخرى المرتبطة 

 .إدارتهاتحسين وتقليص المخاطر أو على األقل 
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سيساعد الصندوق السكان الريفيين . سالسل القيمةالسكان الريفيين الفقراء في  دمج •

الفقراء على الوصول إلى سالسل القيمة الدينامية المحلية والوطنية والدولية التي تتيح لهم 

  الصغيرة الزراعيةوغيرية فرصاً مجزية باعتبارهم من أصحاب المشروعات الزراع

وسوف يدعم الصندوق نساء ورجال الريف في االستفادة بنسبة أكبر من . وكعمال بأجر

وسوف يستفيد العمل في هذا المجال من استراتيجية تنمية القطاع . القيمة المضافة

الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق والسياسة المقبلة، فضالً عن السياسات 

وسوف يستفيد الصندوق أيضاً من خبرته ومن خبرة الوكاالت .  ذات الصلةاألخرى

 وتوسيع وتشجيعاألخرى التي تتمتع بميزة نسبية في تنمية سالسل القيمة من أجل تحديد 

الترتيبات التنظيمية والتعاقدية الناجحة داخل سالسل القيمة لصالح السكان الريفيين 

 .الفقراء
سيدعم الصندوق، بالشراكة مع  .العمل غير الزراعيفرص وإقامة المشروعات الريفية  •

 والمنظمات غير الحكومية والجهات جهات أخرى، بما فيها الجهات المانحة األخرى

الفاعلة التجارية المتخصصة في تقديم خدمات األعمال والخدمات المالية والبنية األساسية 

المشروعات الريفية الزراعية والطاقة وتكنولوجيات وخدمات المعلومات واالتصاالت، 

وغير الزراعية التي تتيح فرصاً مجزية لتكوين الثروة وتوفير فرص العمل الالئق للنساء 

 االستفادة منوسوف يحقق الصندوق ذلك من خالل مواصلة . والرجال الريفيين الفقراء

 ، مع التركيز على سالسل2004سياسته بشأن المشروعات الريفية المعتمدة في عام 

 .القيمة الزراعية واألنشطة ذات الصلة
 يتعين بذل جهود أكبر لمساعدة السكان الريفيين . والمهنيةالتقنيةتنمية المهارات  •

الفقراء، وبخاصة الشباب، على اكتساب مهارات جديدة في مجاالت من قبيل التكنولوجيا 

مهارات أساسية  المشروعات، ومحو األمية المالية، وهي وتنظيمالزراعية، والخدمات، 

لتمكينهم من االستفادة من الفرص الجديدة في الزراعة وقطاعات سالسل القيمة ذات 

 وتشكّل تنمية المهارات الفنية والمهنية منذ وقت طويل جزءاً من األنشطة .41الصلة

المدعومة في سياق المشروعات الممولة من الصندوق وسوف يعمل الصندوق داخل هذا 

ثق مع المنظمات اإلنمائية والبحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع اإلطار في تعاون أو

 أعمال لتنمية القدرات من أجل التكثيف تقديم جدولالمدني التي تتمتع بميزة نسبية في 

 .الزراعي المستدام وتنظيم المشروعات الريفية
  سيواصل الصندوق دعم تمكين فقراء الريف نساء.دعم منظمات المنتجين الريفيين •

ورجاالً من خالل تعزيز منظمات المنتجين الريفيين الفعالة والمستدامة وعن طريق 

                                                      
41 التدريب المهني والحصول على تكنولوجيا ”دها توصيات سياسة المشروعات الريفية في الصندوق التي تعتبر  هذه المسألة تعترف بها تماماً وتجس

وسيسعى الصندوق عن طريق . صالحة للفقراء وتحقق فعالية تكاليفية حجر الزاوية في دعم المشروعات الفردية الصغيرة في المناطق الريفية
االستفادة المكثفة من برامج -: وسوف يتحقق ذلك من خالل. مهنية ألصحاب المشروعات الصغيرة المحتملةمشروعاته وأنشطته إلى تحسين الكفاءة ال

 زيادة فرص الحصول على معلومات عن -؛ )بما في ذلك التدريب على التلمذة الصناعية لصغار الريفيين، والتدريب أثناء العمل(التدريب المهني 
وسوف يدعم المشروع أنشطة التعديل والصناعات التحويلية من . فقراء من أصحاب المشروعات الفردية الصغيرةالتكنولوجيات التي تلبي احتياجات ال

خالل مرافق وأدوات معينة، ومن خالل المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البحوث التكنولوجية المساندة للفقراء 
  ).23الصفحة . (“والموجهة نحو األنشطة التجارية
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ويهدف الصندوق تحديداً إلى ضمان زيادة قدرة تلك . العمل مع المنظمات القائمة

) المدخالت والمخرجات(المنظمات في السوق حتى تستفيد من فرص أسواق السلع 

؛ والقدرة على تقديم أو تيسير إتاحة )ا، وغيرهاالمالية وإمدادات التكنولوجي(والخدمات 

الخدمات المطلوبة ألعضائها؛ والقدرة على أن تمثّل بفعالية وبشمول مصالح أعضائها، 

بمن فيهم النساء والشعوب األصلية والمعدمون والشباب الريفيون؛ والقدرة على المشاركة 

ية والدولية التي تؤثر على في عمليات السياسات والمؤسسات والبرمجة المحلية والوطن

 ). أدناه3انظر مبدأ االنخراط (الزراعة واالقتصادات الريفية 

  النواتج

 :42أربع مجموعات من النواتجاالستراتيجية من خالل  سيسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه -64

زيادة الدخل وتعزيز األمن الغذائي والتغذية للسكان الريفيين الذين تخدمهم المشروعات  •

 إقليم معين؛أو يدعمها الصندوق في موقع التي 
 ؛على المستويات المحلية والوطنية والدوليةالتنظيمية تحسين األطر السياساتية و •
 المنتجين الريفيين؛ منظماتوزيادة شمولية تعزيز  •
 تخدم مصالحتنمية زراعية وريفية من أجل  داخل البلدانتعزيز القدرات المؤسسية  •

 .لفقراءا

  المخرجات

 :من اآلتيالصندوق مخرجات لف تتأ -65

برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج والمشروعات التي يجهزها  •

عضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين ويمولها الصندوق بالشراكة مع حكومات الدول األ

 ويشرف عليها مباشرة أو يدعم تنفيذها؛أو يشارك في تمويلها 
ت واستقطاب التأييد التي يتخذها الصندوق على المستويات مبادرات حوار السياسا •

 فيها الحكومات أو منظمات المنتجين الريفيين أو التي تشتركالقطرية واإلقليمية والدولية 

 الجهات المانحة األخرى أو الشركاء اآلخرين؛
 ؛السياسات واالستراتيجيات •
 .ة الميدانيةتسفر عنها التجربم التي منتجات المعرفة وأدوات التعلُّ •

  مبادئ االنخراط-سادسا 

وقيمه وفهمه للسياق العالمي هويته الفريدة تعبر عن  مبادئ لالنخراط ةسوف يتبع الصندوق ثماني -66

مجاالت ال كلوسوف يلتزم الصندوق بتلك المبادئ في سعيه نحو تحقيق كل هدف وفي . المتغير

 .المواضيعية

                                                      
  .  هذه النواتج ستدخل ضمن الهيكل المنقّح لقياس النتائج المعد كجزء من عملية التجديد التاسع لموارد الصندوق42
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  القطريسياقمتباين تبعاً للنهج : 1مبدأ االنخراط 

ويستند هذا النهج . في دعم دوله األعضاء النامية يزنهج متمإلى الحاجة إلى تبني تجربة الصندوق تشير  -67

إلى ظروف كل بلد من حيث مستوى الدخل وتوزيعه، وأولويات البلد، وبيئته المؤسسية والسياساتية، 

وعالوة على ذلك وحسب . صغيرةلحيازات ال، وبخاصة دور زراعة االريفيومحركات النمو االقتصادي 

المجموعة المستهدفة من الصندوق وسبل عيشها فإن  ما تؤكده استراتيجية االستهداف في الصندوق

في مختلف تتباين )  من الفقرلخروجهاوكذلك العوامل التي يمكن أن توفّر سبالً ( فقرها وعوامل

ل برامج الفرص االستراتيجية القطرية وسيستمر تناول الخصائص المميزة لكل بلد من خال. السياقات

 .المستندة إلى النتائج

 في بفعالية أكبرأهمية العمل وبات الصندوق والمانحون اآلخرون يدركون تماماً في السنوات األخيرة  -68

البلدان التي تسودها ظروف الهشاشة، وهي ظروف من المفهوم عموماً أنها ناشئة عن جملة عوامل 

يمكن أيضا أن (والتسيير لفقر والتعرض للمخاطر، وتدنّي قدرات المؤسسات تشمل ارتفاع مستويات ا

تكييف وسيواصل الصندوق ضمن هذا اإلطار، من ناحية، ). نزاعات أو قد ينشأ عنها يسفر ذلك عن

.  هذه المجموعة من البلدان لكي يستجيب لألسباب المتنوعة للهشاشة في كل سياق قطريبما يالئم هنهج

تعزيز ة إلى توجيه المزيد من االهتمام ل األخرى، سيسعى الصندوق في الدول والحاالت الهشومن الناحية

ويشمل ذلك التنمية المؤسسية المحلية وتقديم أو دعم الخدمات الزراعية . القدرة المؤسسية وقدرات التسيير

ة والريفية، وتمكين والريفية األساسية، وتقديم الدعم من أجل إعادة تأهيل الهياكل األساسية الزراعي

وسوف تحدد نواتج منفصلة للدول الهشة في إطار . المجتمعات المحلية الريفية ومؤسسات القواعد الشعبية

 .2015-2012قياس النتائج الجديد للفترة 

 واستناداً إلى توصيات تقرير هيئة 2006وتماشياً مع سياسة تفادي األزمات واإلنعاش منها لعام  -69

 سيجري ،43 بالتجديد الثامن للموارد فيما يتعلق بدور الصندوق في الدول الهشةالمشاورات الخاصة

 :تعزيز العمل في هذه المجاالت عن طريق ما يلي

 اتر على بناء قدبقوةتركيز الالمشروعات مع البرامج وتصميم اتباع نهج مرن إزاء  •

 المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية؛
 ؛نشطتهاأهداف المشروعات وأيط تبسزيادة  •

                                                      
:  الصلة بين اإلطار االستراتيجي ووثائق الصندوق السابقة حول مسألة الدول الهشّة يبينها بوضوح المقتطف التالي من استنتاجات التقرير المذكور43
وفي الدول . يسترشد عمل الصندوق في الدول الهشة بسياسته بشأن تفادي األزمات واإلنعاش منها وهو مصمم بحيث يلبي احتياجات فرادى البلدان”

  :الهشة سيتصف عمل الصندوق خالل فترة التجديد الثامن بما يلي
 . قدرات المجتمع المحلي والمؤسسات الحكوميةاتباع نهج مرن إزاء تصميم البرامج والمشروعات، مع التركيز بقوة على بناء •
التعرض للتأثر والمرونة إزاءه، والتمكين االقتصادي، والتمايز بين الجنسين، والشعوب األصلية، واألمن : زيادة التركيز على المسائل األساسية •

 .الغذائي، وحقوق حيازة األراضي، وإدارة الموارد الطبيعية
 .، بحيث تراعي ضعف قدرة الدول الهشة على إدارة المشروعات اإلنمائية وتنفيذها بصورة أكبرطتهاتبسيط أهداف المشروعات وأنش •
تحسين وضع التحليالت التي يستند إليها تصميم البرامج والمشروعات وتنفيذها، من خالل توسيع نطاق حضور الصندوق القطري وإشرافه  •

 .المباشر
 .عية والنزاعات والتصدي لها، وخصوصاً النزاعات المحلية على الحصول على الموارد الطبيعيةاالهتمام بتخفيف حدة مخاطر الكوارث الطبي •
 . مما يستطيعه الصندوق لوحدهالهشاشةمضاعفة اقتسام المعرفة، ال سيما مع الشركاء األقدر على معالجة أسباب  •
-18الصفحتان (“ دة تكاليف المعامالت الواقعة على الحكوماتالتمويل المشترك من خالل إجراءات منسقة، حيثما أمكن ذلك، بغية تجنّب زيا •

19.(  
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مخاطر الكوارث الطبيعية والنزاعات، وبخاصة النزاعات المحلية  بالحد من  االهتمام •

 ؛على سبل الوصول إلى الموارد الطبيعية، واالستجابة لها
 بالحد من هشاشة أسر السكان الريفيين الفقراء عن طريق بناء مرونة سبل كسب هتمامالا •

والتمكين االقتصادي، )  الموارد الطبيعيةبما في ذلك من خالل تحسين إدارة(العيش 

واألمن الغذائي والتغذية، وضمان حقوق النساء والرجال الريفيين الفقراء في األراضي، 

 ؛والتصدي لالستبعاد بسبب نوع الجنس أو العمر أو االنتماء العرقي
اليف التمويل المشترك من خالل إجراءات منسقة، حيثما أمكن ذلك، بغية تجنّب زيادة تك •

 المعامالت الواقعة على الحكومات؛
تحسين التحليالت التي يستند إليها تصميم البرامج وتنفيذها، وذلك بطرق تشمل توسيع  •

 ؛نطاق حضور الصندوق القطري وإشرافه المباشر
االهتمام بإدارة المخاطر المرتبطة بالعمل في الدول الهشة، بما في ذلك توفير األمن للقوة  •

 .العاملة

  االستهداف: 2االنخراط مبدأ 

 وضمان وصولها إلى النساء  في توجيه أنشطته2006الصندوق لعام ستستمر سياسة االستهداف في  -70

والرجال الريفيين الفقراء والتأكد من أنها تحقق أقصى أثر في الحد من الفقر الريفي والجوع في كل 

 الكفيلة بتمكين أكبر عدد ممكن وسوف يواصل الصندوق استخدام مجموعة من أدوات االستهداف. سياق

من السكان الريفيين الفقراء من االستفادة من فرص األسواق الجديدة والناشئة ودعم من ال يتمكنون من 

االستفادة منها فوراً عن طريق تنمية مهاراتهم وأصولهم الالزمة لتمكينهم من القيام بذلك في المستقبل 

بعض “ إغفال”تدخالته عن تسفر  مان أالذلك إلى ضويهدف الصندوق أيضاً من وراء . القريب

وسوف يبذل الصندوق أيضاً جهوداً متواصلة لكفالة توجيه تدخالته للمساهمة في األبعاد . المجموعات

الرئيسية للهدف اإلنمائي األول لأللفية عن طريق تعزيز دخل السكان الريفيين الفقراء واألمن الغذائي 

 .والتغذية ألسرهم

لصندوق، وفقاً لسياسته بشأن االستهداف، بتحديد مجموعته المستهدفة بطريقة تشاركية في كل وسيقوم ا -71

تحديد المجموعات المستهدفة عبر تحليل للفقر وموارد الرزق ”سياق، وسيعمل مع الشركاء من أجل 

ثما اقتضى يراعي التمايز بين الجنسين، باالعتماد على البيانات المتاحة، ومع سد فجوات المعلومات حي

األمر، على أن تؤخذ في الحسبان على الدوام آراء الفقراء من النساء والرجال التي يعربون عنها مباشرة 

من ”وسوف يقوم الصندوق بذلك على أساس االعتراف بأن ). 12 الصفحة. (”أو من خالل منظماتهم

الجغرافية أو الوظيفية، أو من المتعذر تعريف الناس الذين يعمل الصندوق معهم مسبقاً من حيث الجوانب 

وسوف يصمم الصندوق استثماراته بحيث تكون موجهة ). iv الصفحة. (”حيث العتبات الدخلية المحددة

وسوف يصمم ويدعم .  فيهاونلتلبية احتياجات وأولويات السكان الريفيين الفقراء في المناطق التي يعمل

 في الوقت نفسه بتهيئة الفرص وبناء القدرات لألشخاص روسيبادتنفيذ البرامج التي تلبي تلك االحتياجات 

وتمشياً مع . أو فرص األسواق الجديدة/الذين يواجهون تحديات أكبر في االستفادة من أنشطة البرامج و

هذه السياسة، ستحدد األنشطة ذات الصلة في كل برنامج من برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وينطبق ذلك أيضاً على طبيعة . تصميم كل مشروع وكل برنامج على حدةالمستندة إلى النتائج وعند 
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ومضمون الشراكات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الصندوق على الوصول بفعالية إلى مجموعته المستهدفة 

 .في مختلف السياقات

 :ووفقاً لهذه السياسة فإن الصندوق -72

 الغذائي والقادرين على االستفادة سيركّز على الريفيين المعانين من الفقر وانعدام األمن" •

الفقراء ”أو “ الفقراء المنتجون”الذين يشار إليهم أحياناً على أنهم (من الفرص المعروضة 

 ؛)“النشطون
 وال سيما المعدمون  المعانين من شُح األصول والفرص،سيوسع تواصله وسيدرِج بنشاط •

 ية؛ من األهداف اإلنمائية لأللف1المشار إليهم في الهدف 
وسيعنى باحتياجاتها . سيدرج المجموعات المهمشة مثل األقليات والسكان األصليين •

 المخصوصة؛
سيعنى بصورة مخصوصة بالفوارق القائمة بين الجنسين وسيركّز تركيزاً خاصاً على  •

وذلك خدمة ألغراض العدالة، . النساء ضمن كل المجموعات المستهدفة المحددة

 والفعالية، واألثر؛
• قرر بسرعة نتيجة الصدمات الخارجية وأن سيبأن الثراء أو الفقر النسبي يمكن أن يتغي 

 من الواجب معالجة هذه الهشاشة؛
سيحدد بشكل واضح خالل مرحلة تصميم البرامج أو المشروعات ماهية المجموعات  •

أنشطة المستهدفة وأسباب اختيارها، ثم تطبيق هذه الفئات بصورة متسقة أثناء التنفيذ في 

وستكون هناك حاالت ال بد فيها . ألداء االستهداف) الداخلية والخارجية(الرصد والتقييم 

. من إدراج السكان األفضل حاالً بسبب جوانب االعتماد االقتصادي والسوقي المتبادل

وفي مثل هذه الحاالت ينبغي تقديم . وتفادياً للنزاعات، وإلشراكهم كقادة ومبتكرين

 سس المنطقية، ورصد مخاطر االستخالص المفرط للفوائد رصداً دقيقاً؛المسوغات واأل
سيحدد الشركاء ذوي المفاهيم المماثلة، وسيعمل معهم على المستويات المحلية،  •

والقطرية، واإلقليمية، والدولية لتطوير تفهم مشترك لديناميات الفقر الريفي في السياقات 

 ؛المختلفة والنُهج الموجهة الناجحة
 سيختبر ويتقاسم المعارف المتصلة باستهداف المجموعات التي يصعب الوصول إليها؛ •
إرساء عالقات شراكة ابتكارية وتكاملية مع الجهات الفاعلة القادرة على الوصول إلى  •

. “المجموعات المستهدفة التي يتعذر على الصندوق الوصول إليها باألدوات المتاحة له

لك، من بين أمور أخرى، مواصلة التعاون مع الوكاالت وسوف يشمل ذ). 12الصفحة (

 .األخرى التي تتخذ من روما مقراً لها

في تمويل البرامج القطاعية والموسعة، انخراطه للمشاركة وباإلضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق استخدام 

كفالة توجيه الفوائد إلى وحوار السياسات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح الفقراء، من أجل 

 .الفقراء ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات ذات الصلة
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 دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء: 3مبدأ االنخراط 

 لتمكين السكان الريفيين ، وبخاصة من خالل التنظيم،أدرك الصندوق منذ وقت طويل أهمية التمكين -73

 أكبر في السوق، وتشجيع تعزيز التسيير وزيادة فعالية نساء ورجاالً من القيام بدور فاعلالفقراء 

 بمبدأ المهم أن يلتزم الصندوقومن . السياسات والمؤسسات التي تؤثّر على الزراعة والتنمية الريفية

تنمية المشروعات الزراعية وغير من أجل تشجيع تعزيز قدرات مجموعته المستهدفة في كل أنشطته 

ولذلك سيواصل الصندوق . ة مع السوق والمستدامة في الظروف السائدة اليومالزراعية المجزية والمتكامل

 :دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء عن طريق ما يلي

وقدرتهم على  ومعارفهم ومهاراتهمالفردية والجماعية تمكينهم من تعزيز وبناء أصولهم  •

عي المستدام واالندماج االبتكار، مع التركيز على القدرات األهم لتحقيق التكثيف الزرا

 ؛والمشاركة بفعالية في األسواق
 مساعدتهم على بناء منظمات شاملة وفعالة ومستدامة؛ •
زيادة القدرة التنظيمية والقدرة على اتخاذ القرارات للنساء الريفيات الفقيرات والشعوب  •

ندماج في األصلية والشباب، مع االعتراف بأن التهميش االجتماعي وعدم التكافؤ يمنع اال

سالسل القيمة الزراعية من أن يصبح مساراً أمام الكثير من السكان الريفيين للخروج من 

 الفقر؛
 مهاراتها ومعارفها للتفاوض بفعالية مع عناصر في تنميةمساعدة منظمات المنتجين  •

القطاع الخاص األخرى الفاعلة في سالسل القيمة بما يضمن أن تنمية سالسل القيمة تفتح 

  للحد من الفقر الريفي وتحسين األمن الغذائي والتغذية في المناطق الريفية؛فرصاً
االستمرار في دعم منظمات المنتجين الريفيين في التمثيل الفعال والشامل لمصالح  •

، والمساهمة في عمليات ومداوالت التسيير والسياسات وعناصرها التأسيسيةأعضائها 

 .ذات الصلة

  بين الجنسين وتمكين المرأةز المساواةتعزي: 4مبدأ االنخراط 

سد الثغرات بين الجنسين محوري في تحقيق كل األهداف اإلنمائية لأللفية، ومن األساسي لألمن الغذائي  -74

والنمو االقتصادي االعتراف باألدوار المتعددة للمرأة في الزراعة واالقتصادات الريفية ودعم تلك 

 المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمليات الميدانية وعلى وكذلك فإن الترويج لتمكين. األدوار

ولذلك سيعمد الصندوق . مستوى المنظمة يمثل عامالً مهماً وراء المالءمة واألثر الناجح واالستدامة

وسوف يعمل بانتظام لتعميم . جاهداً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل عملياته

ساواة بين الجنسين في عملياته وأعماله وسياساته، بما في ذلك سياسات الموارد البشرية، منظور الم

ودعماً لتمكين المرأة الريفية في عملياته، سيسعى الصندوق إلى تحقيق ثالثة أهداف . وأدوات الرصد

ل التمكين االقتصادي من خالل توسيع سبل وصول المرأة وسيطرتها على األصو) 1: (رئيسية، هي

تعزيز دور المرأة في اتخاذ ) 2(األساسية المتمثلة في رأس المال واألراضي والمعرفة والتكنولوجيات؛ 

تحسين رفاه المرأة ) 3(القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع المحلي وتمثيلها في المؤسسات المحلية؛ 

. كل الريفية األساسيةوتقليص عبء العمل الواقع عليها من خالل تحسين وصولها إلى الخدمات والهيا

 :في هذا اإلطار االستراتيجي بتوجيه اهتمام أكبر لما يليوباإلضافة إلى ذلك سيقوم الصندوق 
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النساء الريفيات الفقيرات لضمان اندماجهن كصاحبات دعم تكوين الثروات بين  •

مشروعات وكعامالت في سالسل القيمة الزراعية وفي االقتصاد الريفي األوسع حول 

 ؛ةالزراع
تنمية قدرات النساء والفتيات حتى يكون في وسعهن الحصول على قيمة أكبر من  •

مشاركتهن في االقتصادات واألسواق الزراعية والريفية السريعة التغير سواء باعتبارهن 

ويستند ذلك إلى االعتراف بأن تنمية سالسل القيمة الزراعية . منتجات أو كعامالت بأجر

وع الجنس، وبذلك يمكن أن تنطوي على آثار إيجابية وسلبية على ليست محايدة عموماً لن

 الفقر واألمن الغذائي؛
تعزيز قدرة النساء والفتيات على تحقيق االستدامة وزيادة اإلنتاجية في االستثمار في  •

الزراعة في الظروف البيئية والمناخية المتغيرة، والحد من المخاطر التي تواجهها المرأة 

 ؛ةكمنتجة زراعي
مواصلة دعم التحسين وزيادة اإلنصاف في إدماج النساء الريفيات ومشاركتهن في  •

 .منظمات المنتجين الريفيين

وسوف يضع الصندوق سياسة قائمة على األدلة ومستندة إلى النتائج بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين  -75

تعلق بالمساواة بين الجنسين وأوصى التقييم المؤسسي ألداء الصندوق فيما ي. 2011المرأة في عام 

تغطي أيضاً أن   ينبغي بأالّ تقتصر هذه السياسة على عمليات الصندوق، بل2010وتمكين المرأة لعام 

 .أعمال المنظمة الرئيسية األخرى، مثل إدارة الموارد البشرية، واالتصاالت، والمالية والميزانية

   لشباب الريف تهيئة فرص حقيقية :5مبدأ االنخراط 

يعترف الصندوق بأن الشباب الريفيين عناصر فاعلة رئيسية في التغلّب على تحديات إطعام العدد المتزايد  -76

من سكان العالم من خالل زراعة الحيازات الصغيرة التي تتوفر لها مقومات االستدامة والمرونة وتكون 

في االقتصادات الريفية والشباب أيضاً عناصر فاعلة رئيسية . موجهة نحو األسواق ومتكاملة معها

ولذلك فإن . النابضة بالحياة والمتسمة بازدياد التكامل بين الزراعة ومجموعة من األنشطة غير الزراعية

وعمالً .  الصندوقأحد مبادئ انخراطتهيئة فرص حقيقية للشباب الريفيين في االقتصادات الريفية سيشكل 

 :بهذا المبدأ، سيقوم الصندوق بما يلي

شباب الريف نساء ورجاالً في تصميم وتنفيذ احتياجات ومعوقات نتظام في باالنظر  •

 ؛برامجه
اتخاذ تدابير استباقية وتنفيذ استراتيجيات محددة إلدماج الشباب الريفيين من النساء  •

والرجال في كل المبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات الصغيرة الزراعية وغير 

 ؛الزراعية في المناطق الريفية
دعم توفير التدريب المالئم والدعم والمشورة للشباب الريفيين لمساعدتهم على االستفادة  •

من الفرص القائمة بالشراكة مع الجهات الفاعلة األخرى التي تتمتع بميزة نسبية في هذا 

 ؛الحقل
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ضمان تمتع الشباب الريفيين بفرص منصفة في الحصول على الخدمات التي تتيحها أو  •

برامج والمشروعات الممولة من الصندوق، مع التركيز بشكل خاص على تيسرها ال

 ؛الشابات الريفيات
السعي إلشراك الشباب نساء ورجاالً في عمليات صنع القرار في منظمات المنتجين  •

 ؛الريفيين
العمل مع الشركاء على المستويات المحلية والوطنية والدولية لوضع الشباب الريفيين في  •

 .ألعمال اإلنمائيصدارة جدول ا

 االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق: 6مبدأ االنخراط 

البيئي وتغير المناخ والتغيرات تتطلّب االستجابة للبيئة المتغيرة وما يحفها من تحديات مرتبطة بالتدهور  -77

ه فإن إحداث وفي الوقت نفس. التي تشهدها األسواق الزراعية وأسواق األغذية، قدرة على االبتكار والتعلُّم

أثر حقيقي في الحد من الفقر الريفي وتحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية في ظل الظروف الراهنة 

وتماشياً مع هذا المبدأ، سيعمل . يتطلب التركيز بصورة منهجية أكبر على توسيع النطاق عند االقتضاء

 :الصندوق على تحقيق ما يلي

ابتكارية مدفوعة بقوى الطلب للحد من الفقر االستمرار في التركيز على وضع نُهج  •

 ؛الريفي
 ؛االستمرار في الترويج لالبتكار على جميع األصعدة في عملياته •
زيادة التركيز على توليد المعرفة وتبادلها داخل الصندوق وفي إدارة عملياته، مع  •

 ؛التركيز على بناء الخبرة التشغيلية
، عند االقتضاء، عن طريق التعامل مع توسيع التوسع في النُهج واالبتكارات الناجحة •

، واالستفادة من الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين فهم “مهمة حاسمة”النطاق باعتباره 

 ؛الشروط األساسية الالزمة للتوسع الناجح وتنظيم نهج الصندوق في هذا الصدد
 وضعكار بهدف  إدارة المعرفة واالبتبشأناستعراض السياسات واالستراتيجيات القائمة  •

المشروعات على بشكل خاص ز استراتيجية متكاملة لالبتكار والتعلم وتوسيع النطاق تركّ

 .المستندة إلى النتائجبرامج الفرص االستراتيجية القطرية و

  وتعبئة المواردالشراكات الفعالة : 7مبدأ االنخراط 

. ات وأهداف الصندوق منذ أمد بعيدهو السبيل لتحقيق غايالشركاء االستراتيجيين فعالية مع بالعمل  -78

واكتسب هذا النهج أهمية جديدة في السياق الحالي الذي يتطلب من الصندوق تعزيز قدرته على األخذ 

بزمام القيادة أو المساهمة في المبادرات الوطنية والدولية المتعلقة بزراعة الحيازات الصغيرة واألمن 

تكامل بين القطاعات االقتصادية الريفية وبين المناطق الريفية الغذائي والحد من الفقر، ودعم عالقات ال

 .والحضرية لتمكين سالسل القيمة الزراعية من االزدهار لصالح السكان الريفيين الفقراء

ل بفعالية مع الشركاء مبدأ النخراط موسوف يشكّل التماس فرص الشراكة وتعزيز قدرته على الع -79

جه الصندوق اهتماماً خاصاً وسوف يو. ية على كل المستوياتالصندوق في كل المجاالت المواضيع
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لتعبئة الموارد من المصادر األخرى، وبخاصة المؤسسات والشركات والهيئات الخاصة، والتصدي 

الناجمة عن تغير (للمنافسة على الموارد في الظروف االقتصادية والمالية الجديدة والمخاطر المتزايدة 

 :لصندوق بما يلي وسوف يقوم ا.)المناخ

تعزيز الشراكات القائمة وتكوين شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة الوطنيين ومع  •

المجتمع اإلنمائي الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المنتجين الريفيين، 

واالسترشاد دوماً بالمبدأ العام الداعي إلى تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على 

قر، واالسترشاد على وجه التحديد بغاية الصندوق وأهدافه المحددة في هذا اإلطار الف

 ؛االستراتيجي
لمانحة العامة والخاصة األخرى،  للشركاء، ال سيما الجهات ااستثماريةفرص توفير  •

 في البرامج والمشروعات االستثمارية الكبيرة التي يمكن أن تحقق أثراً ملموساً ودمجها

 ؛ريفيعلى الفقر ال
إيجاد مجاالت جديدة للتعاون االستراتيجي بين القطاعين العام والخاص على المستوى  •

. المحلي لدعم التنمية الريفية والشراكات الرسمية على المستويين اإلقليمي والدولي

وسوف يسترشد الصندوق في ذلك بالمبادئ المحددة في استراتيجية تنمية القطاع الخاص 

اكة في الصندوق والسياسة المقبلة بشأن االنخراط مع القطاع وإرساء عالقات الشر

وسوف يركّز التعاون بين القطاعين العام والخاص على تحقيق الغاية الشاملة . الخاص

وسوف . واألهداف المحددة لهذا اإلطار وعلى المجاالت المواضيعية المحددة حتى اآلن

 ؛ التعاونذاهالصندوق في انخراط تحدد السياسة المقبلة أدوات 
االستعراض المستمر لترتيبات الشراكة لضمان فعاليتها، ولالنفصال عن الشركاء في  •

 الحاالت التي ال يالحظ فيها تحقيق قيمة مضافة واضحة؛
تعزيز قدرات وجهود تعبئة الموارد، بما في ذلك تقوية وحدة تعبئة الموارد في الصندوق  •

 ؛لناشئة وغيرهاوتعزيز جهود المناصرة في االقتصادات ا
 ؛االستمرار في االستفادة من الترتيبات الثنائية مع الدول األعضاء لتوسيع تعبئة الموارد •
 دعم وتعبئة التعاون بين بلدان الجنوب بغرض تعميمه بل لتحسين سإلى إيجادالسعي  •

 .تدريجياً في عمل الصندوق في المستقبل

 االستدامة: 8مبدأ االنخراط 

 والبرامج القطرية والمشروعات األهمية الحاسمة مستوى المؤسسةائق التقييم على أكدت مجموعة من وث -80

لتحسين االستدامة في أنشطة وإنجازات الصندوق، بينما الحظت في الوقت نفسه التقدم الذي ُأحرز 

فإن وفي ظل التغييرات السريعة التي تشهدها ظروف البيئة والمناخ واألسواق . مؤخراً في هذا الصدد

ويشمل ذلك أبعاد . فعالةالمشروعات البرامج وال فيأهمية أكبر تكتسب  ، رغم تحدياتها،ستدامةاال

االستدامة المؤسسية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك زيادة المرونة من أجل الصمود في وجه الصدمات 

يعطي الصندوق وسوف . المرتبطة بالتقلبات المناخية وتقلبات األسواق واألسعار أو حاالت الهشاشة

 :أولوية عليا الستدامة المشروعات والبرامج التي يمولها وذلك من خالل ما يلي
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 ؛االستمرار في تحسين جودة تصميم المشروعات لضمان أثرها اإلنمائي واستدامتها •
 ؛ الوطنية في تنفيذ المشروعات والبرامجتعزيز القيادة •
ية النساء والرجال الريفيين الفقراء تعزيز مشاركة السكان الريفيين الفقراء وضمان ملك •

 ؛أنفسهم للمشروعات والبرامج
 الصندوق حتى تتمكن من االنخراط التي يستهدفهابناء مهارات ومنظمات المجموعات  •

 التجارية مع عالقاتهافي أنشطة تتوفر لها مقومات االستدامة المالية والحفاظ على 

لتي يتمتع بها الصندوق في العمل مع وعلى الرغم من الخبرة الهائلة ا. وسطاء السوق

منظمات المزارعين لربط المزارعين بالمشترين، يلزم، على وجه الخصوص، بذل 

مزيد من الجهود لتعزيز قدرة صغار المنتجين الزراعيين على الظهور كعناصر فاعلة ال

 قادرة على المنافسة في السوق؛
ي كل مبادراته، ال سيما المبادرات تحسين إدراج اعتبارات الحد من المخاطر وإدارتها ف •

أو التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في /التي تهدف إلى دعم تنظيم المشروعات و

 ؛الزراعة
تقييم الجدوى المالية واالقتصادية واالجتماعية الستثماراته بهدف ضمان تحقيق نواتج  •

 ؛كافئوتقديم مساهمات أكثر استدامة في التنمية االقتصادية والنمو المت
السعي بانتظام إلى تحقيق االستدامة البيئية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره  •

 .ه وبرامجهفي جميع مشروعات

الرئيسية لإلطار االستراتيجي للصندوق التي تم توضيحها       نظرة عامة على العناصر      الجدول أدناه    ويلقي -81

  .حتى اآلن
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  : 2الجدول 
  االستراتيجينظرة عامة على اإلطار

  :مبادئ االنخراط
  القطريمتباين تبعاً للسياقنهج  - 1
 االستهداف - 2
 دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء - 3
  بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز المساواة - 4
 الريف تهيئة فرص حقيقية لشباب - 5
 االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق - 6
  المواردالشراكات الفعالة وتعبئة - 7
 االستدامة - 8

 المخرجات النواتج األهداف  الغاية
قاعدة من الموارد الطبيعية واألصول االقتصادية للنساء والرجال الريفيين الفقراء  :1الهدف 

  وتحوالت السوقية أكبر على الصمود في وجه تغير المناخ والتدهور البيئتتسم بقدر
، إمكانية وصول النساء والرجال الريفيين الفقراء إلى الخدمات للحد من الفقر :2الهدف 

 مود في بيئة متغيرة وزيادة الدخل وبناء القدرة على الصوالنهوض بالتغذية،
قدرة النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على إدارة مشروعات زراعية  :3الهدف 

 وغير زراعية مربحة ومستدامة وقادرة على الصمود أو االستفادة من فرص العمل الالئق
ي السياسات قدرة النساء والرجال الريفيين الفقراء ومنظماتهم على التأثير ف :4الهدف 

 والمؤسسات التي تؤثر على سبل عيشهم

 
تمكين السكان الريفيين 

الفقراء من النهوض بأمنهم 
 وزيادة  وتغذيتهم،الغذائي

دخلهم وتعزيز قدرتهم 
 على الصمود

تهيئة بيئات مؤسسية وسياساتية تمكّن من دعم اإلنتاج الزراعي وكل مجموعة  :5الهدف 
 األنشطة غير الزراعية المتصلة بها

زيادة الدخل وتعزيز األمن الغذائي : 1الناتج 
والتغذية للسكان الريفيين الذين تخدمهم المشروعات 

 التي يدعمها الصندوق في موقع أو إقليم معين
 

تحسين األطر السياساتية والتنظيمية على : 2 الناتج
  ويات المحلية والوطنية والدوليةالمست

  
تعزيز وزيادة شمولية منظمات المنتجين : 3الناتج 
   الريفيين
تعزيز القدرات المؤسسية داخل البلدان : 4 الناتج

  من أجل تنمية زراعية وريفية تخدم مصالح للفقراء

مستندة إلى النتائج برامج ومشروعات قطرية : 1المخرج 
  )القروض والمنح(
  

  .واستقطاب التأييد حوار السياسات  مبادرات:2المخرج 
  

  .السياسات واالستراتيجيات: 3المخرج 
  

 منتجات المعرفة وأدوات التعلُّم: 4المخرج 
 
 

 :المواضيعيمجاالت التركيز 
 التنوع البيولوجيوالمياه و األراضي -الموارد الطبيعية  - 1
  مع تغير المناخ والتخفيف من آثارهفالتكي - 2
  الفعالةوخدمات اإلنتاجالتكنولوجيات الزراعية المحسنة  - 3
 ؛ الشاملةمجموعة واسعة من الخدمات المالية - 4
 إدماج السكان الريفيين الفقراء في سالسل القيمة - 5
 غير الزراعي العملفرص  وتهيئة المشروعات الريفية إقامة - 6
 مهارات الفنية والمهنيةتنمية ال - 7
 دعم منظمات المنتجين الريفيين - 8
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 تنفيذ اإلطار االستراتيجي -سابعا 

 . االستراتيجي ضمان تحقيق أهداف نتائجه النوعية واإلنمائيةلهذا اإلطارسيواصل الصندوق في تنفيذه  -82

ودة وزيادة الكفاءة في واإلدارة بغرض تحقيق الجنمائية إلوسوف تشكِّل اإلدارة بغرض تحقيق النتائج ا

 .استخدام الموارد جزءاً أساسياً من هذه العملية

  تحقيق النتائج اإلنمائيةبغرضرة تعميم اإلدا

والغرض من إطار . تعزيز الفعالية التنظيمية للصندوقالنتائج اإلنمائية داخل البلدان  لتحسينمن األساسي  -83

والموظفين من التركيز على إدارة األداء واإلبالغ قياس النتائج في الصندوق هو تمكين جميع المديرين 

لإلدارة  مستوى المنظمةوسوف تستخدم المسارات التالية على . عن مساهماتهم في تحقيق النتائج اإلنمائية

 :بغرض تحقيق النتائج

تعزيز قدرة الصندوق على الرصد وأن يكون سباقاً في إدارة األداء وغرس ثقافة  •

 السنوي تقريرالعلى جميع المستويات في المنظمة، على أن يشكّل المساءلة عن النتائج 

 ؛ الفعالية اإلنمائية للصندوق آلية المساءلة أمام المجلس التنفيذيعن
 جميع المخاطر التي للحد من تدابير اتخاذتعزيز نظام إدارة المخاطر المؤسسية لضمان  •

 .يمكن تصورها

 :وعلى المستوى القطري -84

 المتفق عليهاق باالستراتيجيات القطرية وتصميمات المشروعات سيسترشد عمل الصندو •

 ؛والتي يتم استعراضها بانتظام مع الحكومات وأصحاب المصلحة
يحسن الصندوق إطار قياس النتائج واألثر من أجل قياس أثر عمله واإلبالغ عنه س •

 . الالزمة عند االقتضاءاإلجراءاتواتخاذ 

 إدارة الجودة

 أن يثبت باستمرار تحقيق مستوى ته وأهدافه االستراتيجية بالكاملي يحقق غاييجب على الصندوق لك -85

النظام الحالي وتحقيقاً لهذه الغاية، سيواصل الصندوق تحسين . رفيع في تصميم البرامج والمشروعات

 واستقاء من تجارب المؤسسات المالية الدولية ،وفي الوقت نفسه.  الداخلية لتعزيز الجودةالمستخدم

خرى، وضع الصندوق نظاماً مستقالً تكميلياً لضمان الجودة الستخدامه في تقييم مدى استعداد األ

التالية في الفترة وسوف تتخذ اإلجراءات . وعوامل المخاطرة األساسية، واالمتثال للسياساتالمشروعات، 

 :المشمولة بهذا اإلطار االستراتيجي لضمان جودة برامج ومشروعات الصندوق

 ؛اإلنجاز التنفيذ وعند في أثناءتيجيات القطرية عند التصميم وا االسترستعراضتعزيز ا •
وتحسينها عن  ،ضمان جودة تصميم المشروعاتو  استخدام عمليات تعزيزمواصلة •

طريق اإلدماج المنهجي للدروس المستفادة من استعراضات اإلنجاز والتقييمات التي 

 ؛يجريها مكتب التقييم في الصندوق
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وفي هذا الصدد، سيزيد . وات قياس ورصد أداء المشروعات في أثناء التنفيذتحسين أد •

الصندوق حضوره القطري وإشرافه المباشر بما يكفل تعاوناً أوثق بين الصندوق 

 ؛تنفيذ المشروعاتفي جودة الووحدات إدارة المشروعات وتحسين 
 المتعلقة المحليةهج النُ مواصلة استخدام الدراية التي يتمتع بها الصندوق والشركاء لدعم •

 ؛بالفقر الريفي
كل المجاالت  االتساق في لكفالة التوجيهية المؤسسية والمبادئتعديل ونشر السياسات  •

 ؛الرئيسية لإلطار االستراتيجي ورصد تطبيقها
تحويل الصندوق نفسه إلى ل إدارة المعرفة في الصندوق  وممارساتاستخدام استراتيجية •

 .ز في الحد من الفقر الريفيم المعرفة ومركز للتميمؤسسة لالبتكار وتقاس

 إدارة الكفاءة

سيواصل الصندوق جهوده لرفع مستوى الكفاءة من خالل مجموعة متكاملة من العمليات لكفالة تحقيق  -86

.  النتائجللقياس على أساسالترابط السليم بين التخطيط وتعبئة الموارد وإدارة القوة العاملة ضمن إطار 

 للبرامج والمشروعات صوص بتكريس حصة متزايدة من مواردهم الصندوق على وجه الخوسوف يقو

وسيواصل الصندوق تحسين الكفاءة الشاملة ألساليب . التي تساهم بدور واضح في تحقيق نتائج إنمائية

 لهذه وتحقيقاً. عمله بهدف ضمان تحسين اإلدارة من أجل تحقيق النتائج اإلنمائية وزيادة استدامته المالية

 :الغاية، سيقوم الصندوق بما يلي

 تكلفة عملياته بالمنظمات األخرى القابلة للمقارنة من أجل قياس كفاءة أساليب مقارنة •

 ؛عمله
مع الوكاالت واالشتراك استطالع فرص االستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات  •

 ؛ في تقديم الخدماتاألخرى
ة العمل لتحسين مواءمة موارده البشرية مع مواصلة تطوير خطته االستراتيجية لقو •

بما في ذلك األولويات المرتبطة بالتحسين المطلوب (األولويات االستراتيجية للمنظمة 

ولكفالة تحقيق النتائج اإلنمائية على أساس تحقيق أعلى )  ضمن هذا اإلطارهلتوجيه جهود

تهيئة مسارات منظمة وعالوة على ذلك، سيكثّف الصندوق جهوده ل. قيمة بأفضل تكلفة

 وبخاصة لموظفي البرامج التشغيلية؛
االستمرار في وضع ميزانية مستندة إلى النتائج ال تخصص فيها الموارد السنوية على  •

أساس المخصصات السابقة، بل على أساس المساهمة المتوقعة في تحقيق النتائج اإلنمائية 

 المقبلة على أرض الواقع؛
 ده المالية الداخلية وقدرته على تعبئة الموارد الخارجية؛تعزيز إدارة موارمواصلة  •
مثل إدارة (تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملياته مع دوله األعضاء النامية  •

 .أعماله الداخليةفي و) القروض والمنح
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 الخطة متوسطة األجل

ة رئيسية لتنفيذ هذا اإلطار تمثل الخطة متوسطة األجل المستندة إلى النتائج التي وضعت مؤخراً أدا -87

 وتعرض الخطة بوضوح األهداف االستراتيجية والتشغيلية للصندوق وبرنامج عمله .االستراتيجي

وسوف يواصل الصندوق تحسين الخطة متوسطة األجل كأساس . وتخصيص موارده البشرية والمالية

خطة متوسطة األجل أداة وسوف تشكل ال. لتخطيط كل األنشطة وعمليات الميزنة وتعيين الموظفين

رئيسية في مواءمة الموارد البشرية والمالية للصندوق مع أولوياته االستراتيجية على النحو المحدد في 

 .هذا اإلطار االستراتيجي

 المتجددةأدوات جديدة لتلبية االحتياجات استحداث 

 آليات جديدة، سيضعق فإنه التقليدية ستظل األدوات الرئيسية للصندو والمنح ضالقروعلى الرغم من أن  -88

ال سيما في ظل توجهه نحو توسيع انخراطه مع المشروعات التجارية الوطنية والدولية والجهات المانحة 

 .الخاصة

ووفقاً الستراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء عالقات الشراكة في الصندوق فإن شراكات الصندوق  -89

ولية تهدف إلى تعبئة استثمارات ومعارف إضافية في المناطق مع العناصر الفاعلة الخاصة الوطنية والد

وتماشياً مع هذه االستراتيجية، يسعى الصندوق إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خالل . الريفية

التمويل المشترك للمشروعات واقتسام المخاطر أو االستثمار في المشروعات التي تحد من تكاليف 

ويمثل ذلك أحد مجاالت العمل الرئيسية التي يقوم . ا الشركاء في القطاع الخاصالمعامالت التي يتكبده

بها الصندوق لتعبئة االستثمارات من العناصر الفاعلة التجارية، ال سيما الشركات التجارية الزراعية التي 

ت يمكن أن تيسر دخول صغار المنتجين إلى األسواق، وتعزز قدراتهم وتيسر وصولهم إلى الخدما

 .الرئيسية وتوفر فرص عمل جيدة غير زراعية

 الوكاالت المانحة والمؤسسات المالية األخرى التي تتمتع الرئيسية األخرىويشمل أحد مجاالت الشراكة  -90

وسوف يوسع الصندوق انخراطه مع هؤالء الشركاء . بميزة نسبية في االستثمار في تنمية القطاع الخاص

بما في ذلك الطاقة وتكنولوجيا (خدمات األعمال التجارية والبنية األساسية لتيسير تقديم خدمات اإلنتاج و

فضالً عن الخدمات المالية الشاملة لصغار المنتجين الزراعيين والسكان الريفيين ) المعلومات واالتصاالت

مقبلة وتحدد االستراتيجية مبادئ االنخراط مع هؤالء الشركاء، وستواصل السياسة ال. الفقراء اآلخرين

تحديد تلك المبادئ إلى جانب األدوات المالية الجديدة لتمكين الصندوق من تعزيز انخراطه مع الشركاء 

 .الوطنيين والدوليين في القطاع الخاص

   واستقطاب التأييدتعزيز االتصاالت 

لفرص وتنشأ هذه ا. جه الصندوق في هذا المجال فرصاً وتحديات أكبر مما كان يواجهه في الماضيايو -91

والتحديات عن توسع الصندوق في حضوره القطري وازدياد برنامج عمله، كما تنبع من زيادة تركيز 

 واستقطاب التأييدوستتطلب مواجهة تحديات االتصاالت . المجتمع الدولي على الزراعة والتنمية الريفية

كاتب الحضور القطري وبخاصة بين المقر وم(االتصاالت الداخلية : تركز على محورينجهوداً منظمة 
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تستهدف الوكاالت الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط (واتصاالت خارجية ) والميداني

 : من خالل ما يلياستقطاب التأييد وجهوده في مجال هوسوف يعزز الصندوق اتصاالت). اإلعالم

 ؛والتغذيةالدعوة إلى بذل جهود الستئصال الفقر الريفي وتعزيز األمن الغذائي  •
العمل على تمكين زراعة الحيازات الصغيرة من أن تصبح نشاطاً موجهاً نحو السوق  •

 ؛ونوعاً من وسائل كسب العيش بغض النظر عن حجمها أو نطاقها
 ؛مواصلة الدعوة إلى زيادة االستثمار في الزراعة والتنمية الريفية •
جميع األعمار والشباب إعالء صوت السكان الريفيين الفقراء، ال سيما النساء من  •

 ؛والشعوب األصلية
 القطاعات الجماهيرية الرئيسيةتقاسم األهداف والنتائج المؤسسية على األرض مع  •

 تشمل منتجات االتصاالت التي يمكن استخدامها أدوات وقنواتباستخدام مجموعة 

 ؛بسهولة
الفقر لتحسين صورته اإلمساك بزمام القيادة في التنمية الريفية واألمن الغذائي والحد من  •

 .في البلدان التي يعمل فيها وفي الساحة العالمية


