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 .موجز تنفيذي

بمقارنتو بالتوقعات والمؤشرات التي  الصندوؽأداة اإلببلغ عف أداء  تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽيشكؿ  -1
. ومع أف التقرير ال 2012-2010، الصندوؽموارد لالتجديد الثامف  فترةألغراض  الصندوؽا أعضاء يعرض

 يغطي كامؿ الفترة، فإف االتجاىات العامة واضحة تمامًا.

عصرنا ىذا، فقد انطوت وقد صاغ األعضاء توقعاتيـ عمى خمفية أزمة غذائية عالمية لـ يسبؽ ليا مثيؿ في  -2
حد األبعاد أعالمي إلنتاج األغذية. وتمثؿ عمى مشاكؿ في التوريد وارتفاع في األسعار وتراجع في النظاـ ال
لمقروض والمنح، وزيادة في تعبئة  الصندوؽالرئيسية لتوقعات األداء في اقتراف وجود زيادة كبيرة في برنامج 

نسبة  الصندوؽيبمغ ققت ىذه التوقعات بالكامؿ. ومف المنتظر أف الموارد المقدمة كتمويؿ مشترؾ. وقد تح
في زيادة االلتزامات الجديدة. كما أف مف المنتظر أف يتمكف مف زيادة التمويؿ المشترؾ بأكثر  في المائة 50

ترؾ ؿ المشترؾ يكاد يكوف قد بمغ النسبة المطموبة تمامًا، كما أف التمويؿ المشيمف تمؾ النسبة. فمعدؿ التمو 
 .المشروعاتنفسو في تمويؿ  الصندوؽإذ قارب مستوى مساىمة  –قوي بصورة خاصة  المحمي

اقترنت و  ،مع بداية األزمة المالية العالمية التجديد الثامف لموارد الصندوؽكما تزامنت فترة صياغة خطط  -3
لموارد. وقد وضعت بمزيد مف االستثمار بمطالبات بمزيد مف الكفاءة والفعالية في استخداـ االمطالبة 

الذي تضمف  إطار قياس النتائج في الصندوؽفي  لمصندوؽ الفعالية اإلنمائيةمجموعة شاممة مف مؤشرات 
قد بمغ بصورة تكاد تكوف كاممة ىدؼ نياية  الصندوؽ، كاف 2012أىدافًا طموحة. وبحموؿ منتصؼ عاـ 

عؼ عدد الناس الذيف وصؿ إلييـ اضوبذلؾ يكوف قد  –مميوف شخص  60الفترة المتمثؿ في الوصوؿ إلى 
، وقاربت أو تجاوزت المستويات المشروعاتوتحسنت القياسات الرئيسية ألثر خبلؿ أربع سنوات. 

 المستيدفة، وىي مستويات تطمبت تجاوز ما كاف قد تحقؽ مف تقدـ في فترة التجديد السابع لموارد الصندوؽ.

عند نقطة البدء، وذلؾ بتأثير نظاـ صاـر مباشر لضماف  الصندوؽالتي يموليا  المشروعاتوتحسنت جودة  -4
الجودة. وشمؿ ىذا التحسف ميداف االستدامة الذي يمثؿ تحديًا صعبًا أماـ جميع المؤسسات اإلنمائية العاممة 

الجديدة تمؾ  المشروعاتفي القطاع الريفي. ويعتبر مستوى التمويؿ المشترؾ المحمي مؤشرًا واضحًا عمى أف 
ـ قوي مف الحكومات. وتتضمف استقصاءات الشركاء تغذية ارتجاعية ايجابية حوؿ تعاوف تحظى بدع
 .المشروعات، وقد ارتفع اآلف مستوى أداء الشراكات في الصندوؽ

يفي بالتوقعات منو. وقد  المشروعاتوتتصؼ الشراكات عمى المستوى القطري بالقوة كما أف أداء تصميـ  -5
أف الوقت البلـز لبدء المشروع ال يزاؿ طويبًل في المتوسط. ويكشؼ  تزايدت عمميات الصرؼ بسرعة غير

تحميؿ لمتبايف النقاب عف أف السبب في ذلؾ إنما يعود لموقت الطويؿ الذي تستغرقو اآلليات البرلمانية 
لتيسير  الصندوؽلمموافقة عمى القروض في عدد مف البمداف، وىو سياؽ ال يمكف فيو لمجيود التي يبذليا 

انخراطو المباشر في دعـ التنفيذ وفي اإلشراؼ كما  الصندوؽتسريعو أف تحقؽ الكثير. وقد عزز روع و المش
نسبة فإف ما يقـو بو مف إببلغ. وعمى ىذه الخمفية، و شدد ما يمارسو مف رقابة وما لديو مف معايير لؤلداء 

ىدافيا اإلنمائية ال تزاؿ تشكؿ التي يبمغ عنيا أنيا تعاني مف مخاطر عدـ القدرة عمى تحقيؽ أ المشروعات
مف تعبئة دعـ إضافي يستطيع بو عدد مف  الصندوؽمشكمة، ويجري النظر حاليًا في كيفية تمكيف 

 الحكومات الشريكة مف حؿ مشاكؿ التنفيذ في سياقات مؤسسية واجتماعية كثيرًا ما تكوف ىشة.
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ائية مف حيث حجميا ونوعيتيا، فإف وبغض النظر عف الحاجة إلى التركيز عمى تحسيف المساعدة اإلنم -6
، بما في ذلؾ في مجاؿ رئيسي  المؤشرات الخاصة بتحسيف الفعالية المؤسسية تسير سيرًا حسنًا عمى العمـو

 التجديد الثامفىو مجاؿ إدارة الموارد البشرية. وفيما يتعمؽ بمعدؿ الكفاءة المؤسسية العاـ المعتمد ألغراض 
 فو بصورة تكاد أف تكوف كاممة.حقؽ ىد الصندوؽلمموارد، فإف 

طار قياس النتائجوعمومًا، فإف بيانات االلتزاـ والصرؼ و  -7 كاف عمى قدر التحدي المتمثؿ  الصندوؽتبيف أف  ا 
استجابتو الفنية لممسائؿ اإلنمائية  الصندوؽمع الحفاظ عمى الفعالية بؿ وزيادتيا. كما عزز  في التوسع

، والعبلقات مع القطاع وىي االندماج في األسواؽ – زات الصغيرةأصحاب الحياالرئيسية التي يواجييا 
الخاص، وتغير المناخ، والتمكيف وشموؿ الجميع )والسيما في المجاالت الحرجة مف قبيؿ المساواة بيف 

 األمف الغذائيالجنسيف وقضايا الشعوب األصمية(. ونظرًا لؤلىمية التي تتصؼ بيا المعالجة الفعالة لمسألة 
اتت اآلف مسألة عالمية تتصؿ بالنظاـ العالمي، ولمسألة التوسع فيما تحقؽ مف تقدـ في مجاؿ تحقيؽ التي ب

ال يقتصر عمى  الصندوؽاألىداؼ اإلنمائية لؤللفية المتصمة بالحد مف الجوع، فإف التحدي الذي يواجو 
في بيئة سريعة التغير،  رةأصحاب الحيازات الصغيإعداد الردود الصحيحة عمى المشاكؿ اإلنمائية المتصمة ب

عمى  الصندوؽتوسيع نطاؽ النجاحات المتحققة ليشمؿ مزيدًا مف الحموؿ الشاممة. وقد دأب يضًا أبؿ يشمؿ 
إرساء األسس المؤسسية والمعرفية لذلؾ مف خبلؿ بدايات نيج منتظـ إزاء األمور التالية: المسألة الخاصة 

والبرامج القطرية؛ المسائؿ األساسية المقترنة بحوار السياسات،  المشروعاتالمتعمقة بتوسيع نطاؽ 
؛ وقياس األثر، مما أصحاب الحيازات الصغيرةوالشراكات، والتعاوف فيما بيف بمداف الجنوب ألغراض تنمية 

كعنصر أساسي  أصحاب الحيازات الصغيرةسيوفر أدلة قوية عمى وجوب زيادة االستثمار عمومًا في تنمية 
، ليس ىذا فحسب بؿ وكذلؾ عمى النُيج المحددة التي يأخذ بيا األمف الغذائيتجابة لمسألة في االس
 وما سيمـز مف تنمية لمشراكات وتطوير لمسياسات. الصندوؽ
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 تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق

 مقدمة  -أوًل 

دورًا أساسيًا  الصندوؽإلى أف يمعب  الصندوؽأعضاء  دعا، التجديد الثامف لموارد الصندوؽخبلؿ فترة  -1
 – ألزمة أسعار األغذية وأف يعجؿ الحركة نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفيةفي االستجابة العالمية 

وقدـ األعضاء قدرًا مف الموارد والفقر الريفي.  انعداـ األمف الغذائيوخصوصًا فيما يتعمؽ بالحد مف 
 الصندوؽمضى بغية تمويؿ الزيادة الكبيرة في حجـ القروض والمنح التي يقدميا بكثير مما أكبر 

أقر . كما (مف جانب جيات أخرى مف خبلؿ اتفاقيات االستثمار المشترؾ)وعمبًل عمى تنشيط االستثمار 
 إطار قياس النتائج: لقياس مدى فعالية استخداـ ىذه الموارد األعضاء مجموعة شاممة مف المؤشرات

 الفعالية اإلنمائية . ويشكؿ ىذا التقرير، تقرير2012-2010لمفترة  الثامف لموارد الصندوؽ لمتجديد
 لعرض ما تحقؽ مف  نتائج. الصندوؽاآللية التي حددىا مجمس محافظي  ،لمصندوؽ

. فالتقرير القادـ عف التجديد الثامففترة  خبلؿلمصندوؽ  اإلنمائيةالفعالية تقارير والتقرير ىذا ىو آخر  -2
 سيختمؼ عف ىذا التقرير مف ناحيتيف رئيسيتيف. فيو أواًل، سيعكس (2013لمصندوؽ ) الفعالية اإلنمائية

: األثر المقاس والقيمة المحصمة مقابؿ الماؿ ، وىمافي مشاورات التجديد التاسع يفالرئيسياغميف الش
ألوؿ مرة في قياس عدد األشخاص الذيف نجح في تقديـ  الصندوؽ، سيبدأ 2013. وفي عاـ المنفؽ

، وفي تقديـ التقارير عف ذلؾ. ويمثؿ ىذا المساعدة إلييـ لبلنتقاؿ مف الفقر في مجمؿ عممياتو العالمية
في ذلؾ بالتشاور مع المؤسسات اإلنمائية األخرى )بما  الصندوؽجيدًا كبيرًا وىو جيد ينكب عميو 

إزاء ىذا التحدي في دورة المجمس التنفيذي في  الصندوؽعرض نيج وسيٌ المؤسسات الثنائية(. 
التجديد التاسع لموارد في وثيقة منفصمة عنوانيا منيجيات تقدير األثر في  2012ديسمبر/كانوف األوؿ 

 .الصندوؽ

مجموعة أوسع مف تدابير الكفاءة تقارير عف أيضًا  الصندوؽ، سيقدـ 2013ثانيًا، واعتبارًا مف عاـ  -3
 لمصندوؽ اإلنمائية لمفعاليةىذا  2012تقرير عاـ المتفؽ عمييا ألغراض التجديد التاسع. ويتناوؿ 

المتحققة  الفعالية اإلنمائيةنتائج وىو يركز عمى  التجديد الثامفاألىداؼ والمؤشرات المنشأة ألغراض 
طار مقاسًا بالمؤشرات المؤسسية إلداء األبيانات عف  . كما يقدـالتجديد الثامفحتى اآلف في سياؽ 

 2012كانوف األوؿ ديسمبر/في دورة  المجمس التنفيذي. غير أف التجديد الثامفب ةالخاص قياس النتائج
في  المجمس التنفيذيالجدوؿ الزمني لدورة كما أف التغيير وتنفيذ اإلصبلح، سيتمقى أيضًا تحديثًا عف 

 عممياتالالمؤسسية وفعالية  الصندوؽلتقييـ المؤسسي لكفاءة ايتضمف النظر في  2013أبريؿ/نيساف 
 الفعالية اإلنمائية، فإف تقرير التي يموليا. وعمبًل عمى تفادي االزدواج في عمؿ المجمس التنفيذي

التجديد الخاصة ب إطار قياس النتائجمقاسًا بمؤشرات ىذا سيقتصر عمى عرض التقدـ المحرز  لمصندوؽ
عف التغيير ، وسيترؾ مناقشة المسائؿ العامة المتصمة بالكفاءة المؤسسية إلدراجيا في التحديث لثامفا

 .مكفاءة المؤسسيةللتقييـ المؤسسي اوتنفيذ اإلصبلح وفي 

، فقد تـ التجديد الثامفلمصندوؽ خبلؿ  فترة  الفعالية اإلنمائيةومع أف ىذا التقرير ىو آخر تقارير  -4
، غير أف التقرير تعيف عميو 2012مستمرة حتى نياية عاـ  التجديد الثامفإعداده قبؿ نياية الفترة. ففترة 
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بيانات جديدة توفرت بعد منتصؼ  أيةتـ إدراج  عمى أنو. 2012أف يستند بقوة إلى بيانات منتصؼ عاـ 
 باتت واضحة.فإف االتجاىات كميا  التجديد الثامفومع أف ىذا التقرير ال يغطي مدة العاـ. 

 وينقسـ التقرير إلى أربعة أقساـ مواضيعية عمى النحو التالي: -5

 األمف مسألة  وتحوؿيتناوؿ باقتضاب التحديات التي يطرحيا السياؽ العالمي  ،القسـ الثاني
نظاـ االقتصاد  إلى مشكمة ليواجيياأساسًا عمى الفقراء في البمداف الفقيرة  كمسألة تؤثر الغذائي

 أيعالمية رفيعة المستوى ). ويتضمف ىذا القسـ التقدـ المحرز مقاسًا بمؤشرات العالمي ككؿ
يسيـ وىو تقدـ  ،(الثامف لموارد الصندوؽ لمتجديد إطار قياس النتائجمف  1مؤشرات المستوى 

 ـ العالمية؛. كما يحدد االختبلفات الرئيسية في األداء والتي تكمف خمؼ األرقاالصندوؽفيو 

 أصحاب الحيازات الصغيرةبإنتاج  الصندوؽيقدـ نظرة عامة موجزة لزيادة التزاـ  ،القسـ الثالث 
أصحاب الحيازات في البمداف النامية، وعممو عمى حشد الموارد التي تركز عمى  األمف الغذائيو 

األمف  انعداـويشكؿ ذلؾ عنصرًا أساسيًا مف عناصر حالة  ليـ. إيصالياوعمى  الصغيرة
 ؛التجديد الثامفرئيسيًا مف التزامات العالمي والتزامًا  الغذائي

 لمتجديد إطار قياس النتائجوأىداؼ بمؤشرات  وقياسيا الفعالية اإلنمائيةيتناوؿ  ،القسـ الرابع 
مف  3و 2مستوياف )ال الجارية المشروعات. وىو ينظر أواًل في نواتج الثامف لموارد الصندوؽ

إذ أف الحكومات والشركاء اآلخريف   المشروعاتبتنفيذ  الصندوؽ. وال يقـو (ائجإطار قياس النت
ف عكست أيضًا الصندوؽوتعكس ىذه المؤشرات عمؿ ىـ الذيف يقوموف بذلؾ.  عمؿ شركاء ، وا 

وينتقؿ ىذا القسـ بعد ذلؾ إلى أنشطة  تقع تحت سيطرة  اإلنمائييف الكثيريف. الصندوؽ
المتصمة ببرامجو القطرية  وىي أنشطة التصميـ ودعـ التنفيذ كثر كماالً بصورة أ الصندوؽ
مؤشرات تتعمؽ بنوعية عمؿ وفي وقت واحد  ىي ىنا(، و إطار قياس النتائجمف  4)المستوى 
رة . ويختتـ القسـ بمناقشة لمؤشرات اإلداالمشروعات ونتائجتتنبأ بنواتج ومؤشرات  الصندوؽ
إطار قياس مف  5، بما في ذلؾ الكفاءة )مؤشر المستوى طار قياس النتائجإل المؤسسية
 الفعالية اإلنمائية. وقد كاف األعضاء، في سياؽ مناقشات التقارير السابقة عف (النتائج

مع التركيز عمى  إطار قياس النتائجلبيانات  ، قد طالبوا بعرض مقتضب دقيؽلمصندوؽ
 لقسـ إلى تمؾ الطمبات.المسائؿ الرئيسية والتطورات العامة. ويستجيب ىذا ا

  وقد طمب الصندوؽالمعروضة تجريدًا عالي الدرجة لعمؿ  إطار قياس النتائجتشكؿ بيانات ،
مف أجؿ  الصندوؽبمعمومات ممموسة أكثر حوؿ ما يقـو بو ىذه البيانات  األعضاء استكماؿ

ت اإلنمائية الحفاظ عمى فعاليتو اإلنمائية وتحسينيا مف حيث انخراطو في العمميات والتحديا
في  الصندوؽالحاسمة. وعمى ىذا فإف القسـ الخامس يقدـ بعض األمثمة الممموسة عمى جيود 

 أصحاب الحيازات الصغيرةويعرض النيج المتبع إزاء القضايا الناشئة في اقتصاد ىذا االتجاه، 
عادة تشكيؿ الحوار (وتغير المناخ )بما في ذلؾ االندماج في األسواؽ ، والشموؿ االجتماعي، وا 

 .أصحاب الحيازات الصغيرةلتحسيف خدمة تنمية اإلنمائي وىيكميتو 

ضافة لذلؾ، وتمشيًا مع طمب المجمس التنفيذي  -6 تخفيض عدد تقارير األداء المنفصمة المقدمة إليو، فإف وا 
قات: تقرير عف تنفيذ سياسة الصندوؽ تضـ ثبلثة ممح لمصندوؽ الفعالية اإلنمائيةىذه الطبعة مف تقرير 
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)وترد مبلمحو الرئيسية في الجزء الرئيسي مف تقرير الخاصة بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة 
األقؿ نموًا بموجب برنامج عمؿ اسطنبوؿ مع البمداف  الصندوؽانخراط (؛ وتقرير عف الفعالية اإلنمائية

 الصندوؽالتقرير السنوي عف ضماف الجودة في مشروعات ؛ و 2020-2011ألقؿ البمداف نموًا لمعقد 
 وبرامجو.

  األمن الغذائيالزراعة والفقر الريفي و  - ثانياً 

يركز عمى  الذي 1، وخصوصًا اليدؼ 2000كاف مف شأف اعتماد األىداؼ اإلنمائية لؤللفية عاـ  -7
أف ضاعؼ مف االىتماـ العالمي بالفقر والجوع في البمداف النامية. ع والجوع، قالقضاء عمى الفقر المد

، انخفضت أعداد ةالتقديرات لمعدالت الفقر الدولي أف بدأ وضع، وألوؿ مرة منذ 2008وبحموؿ عاـ 
ما فييا أفريقيا جنوب الصحراء ب –مدقع وجوع في جميع األقاليـ النامية س الذيف يعيشوف في فقر االن

، انخفضت نسبة السكاف 2008و 1990 . وخبلؿ الفترة بيفنت ىذه المعدالت ىي األعمىالكبرى حيث كا
. (1ظر الجدوؿ )أن في المائة 24إلى  في المائة 47والر يوميًا مف د 1.25الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 

أنو  2008بعد  ويبيف تحميؿ ماكما انخفض عدد السكاف الذيف يعيشوف في فقر مدقع بمميوني شخص. 
في حيف أف ارتفاع أسعار الوقود واألغذية واالنكماش العالمي أضر بالفئات الضعيفة وأدى إلى تباطؤ 

استمرت في اليبوط. عبلوة عمى  في معدؿ انخفاض الفقر في بعض البمداف، فإف معدالت الفقر العالمية
ثؿ بتخفيض معدؿ الفقر المدقع اليدؼ اإلنمائي األوؿ المتمذلؾ، تبيف تقديرات البنؾ الدولي األولية أف 

يمكف أف يتحقؽ عمى الصعيد العالمي قبؿ الموعد المحدد لو  1990إلى نصؼ ما كاف عميو في عاـ 
 . 2015عاـ 

وعمومًا، كاف التقدـ المحرز في التصدي لمفقر المدقع كبيرًا. ومع ذلؾ، فإف المستوى المطمؽ لمفقر  -8
مميار مف الناس عمى أقؿ مف  1.4، إذ يعيش ما يقارب جداً  عالياً المدقع في البمداف النامية ال يزاؿ 

نحو مميار مف الناس سيبقوف  فدوالر أمريكي يوميًا. وبمعدؿ التقدـ الحالي، تشير التقديرات إلى أ 1.25
، أي ما يقابؿ معدؿ فقر مدقع عالمي 2015في عاـ  دوالر أمريكي يومياً  1.25يعيشوف عمى أقؿ مف 

نجاحًا أكبر مف البمداف واألقاليـ األخرى. تقريبًا. وقد حقؽ بعض البمداف واألقاليـ   المائةفي  16نسبتو 
 أربعة مف أصؿ خمسة أشخاص ممف يعانوف مف الفقر المدقعسيكوف  2015ويقدر أنو، في عاـ 

و، إذا استمرت معدالت النمو أنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، و يعيشوف في أفريقيا جن
متركزة في المقاـ األوؿ  تقريبا 2025بحموؿ عاـ  بؤرة الفقر ستكوفاالقتصادي الحالية في اإلقميميف، فإف 

 وفي البمداف اليشة المتأثرة بالنزاعات فييا. – في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

اإلنمائية األىداؼ مف  1اليدؼ  إطار الغايات المتعمقة بالجوع فيومف ناحية أخرى، فإف فرص بموغ  -9
الحد مف الفقر في الدخؿ معدالت التقدـ في بيف ، األمر الذي يدؿ عمى وجود تبايف ضئيمة تماماً لؤللفية 

مميوف شخص يعانوف مف  852وتقدر منظمة األغذية والزراعة أف ىناؾ والتقدـ في الحد مف الجوع. 
مجموع سكاف  مف في المائة 15أو ما يعادؿ  2012-2010فترة في البمداف النامية خبلؿ النقص التغذية 

)أنظر الجدوؿ  1992-1990في الفترة  في المائة 23.2العالـ النامي. وقد انخفضت النسبة بعد أف كانت 
حيث شيد مى نسبة مف الذيف يعانوف مف نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ع(. وتوجد أ1

. وفي حيف أنو كاف ىناؾ تقدـ جيد 2008ارتفاعًا حادًا في سياؽ ارتفاع أسعار األغذية عاـ عدد ىؤالء 
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في  في المائة 29وذلؾ مف  –في الحد مف نسبة األطفاؿ دوف الخامسة الذيف يعانوف مف نقص التغذية 
يبدو بعيد  (في المائة 14.5فإف تحقيؽ الغاية العالمية ) – 2012في عاـ  في المائة 18إلى  1990عاـ 

 المناؿ.
  1الجدوؿ 

 والستثمار في الزراعة مؤشرات التنمية العالمية، من األىداف اإلنمائية لأللفية 1: اليدف إطار قياس النتائجمن  1مؤشرات المستوى 

 اليدؼ )السنة( الفعمي )السنة( خط األساس )السنة( المؤشر

: السكاف الذيف يعيشوف عمى 1اليدؼ اإلنمائي لؤللفية  1-1
 أ في اليـو الواحد أمريكيدوالر  1.25أقؿ مف 

 في المائة 46.7
(1990) 

 في المائة 24
(2008) 

 في المائة 23.4
(2015) 

: معدؿ انتشار نقص التغذية 1اليدؼ اإلنمائي لؤللفية  1-2
أبيف السكاف   

 في المائة 23.2
(1990-1992)  

 في المائة 14.9
(2010-2012) 

 في المائة 11.6
(2015) 

: األطفاؿ دوف الخامسة مف 1اليدؼ اإلنمائي لؤللفية  1-3
 أالعمر والذيف يعانوف مف نقص الوزف 

 في المائة 29
(1990) 

 في المائة 18
(2010) 

 في المائة 14.5
(2015) 

 120.8 ب( 100=  2006-2004مؤشر إنتاج المحاصيؿ ) 1-4
(2006) 

128.7 
(2009) 

 سنوياً  يجري تتبعو

 في المائة 3.8 بالقيمة الزراعية المضافة )نسبة النمو السنوي(  1-5
(2004) 

 في المائة 5.0
(2010) 

 يجري تتبعو سنوياً 

 مميار دوالر أمريكي  4.1 جمستوى المساعدة الرسمية اإلنمائية المقدمة لمزراعة  1-6
(2006) 

 مميار دوالر أمريكي  8.4
 (2009) 

 يجري تتبعو سنوياً 

نسبة البمداف الممتثمة إلعبلف مابوتو المتعمؽ بتخصيص  1-7
)الحصة المخصصة لمزراعة في الميزانية  في المائة 10

 دالعامة(

 في المائة 19
(2005) 

 في المائة 22
(2009) 

 يجري تتبعو سنوياً 

 (.2012)روما،  2012في العالـ  انعداـ األمف الغذائيمنظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة، حالة المصدر:   أ  
 ./http://data.worldbank.org: البنؾ الدولي، مؤشرات التنمية العالمية. في الموقع: المصدر ب
 .http://stats.oecd.org/qwids، إحصاءات التنمية الدولية. في الموقع: مية في الميداف االقتصادي: منظمة التعاوف والتنالمصدر    ج

 .2010برنامج التنمية الزراعية األفريقية الشامؿ، نوفمبر/تشريف الثاني : المصدر د   
    
 وعبلوة عمى ذلؾ، فإفالتحسف الخاص بالفقر المدقع. لـ يتحسف بنفس سرعة  األمف الغذائيوىكذا، فإف  -10

تحوؿ مف كونو أساسًا مشكمة لفقراء السكاف في البمداف  السنوات الخمس الماضيةخبلؿ  األمف الغذائي
لـ  2008عار األغذية في عاـ سوقد ظير أف أزمة أالفقيرة إلى مشكمة لنظاـ االقتصاد العالمي ككؿ. 

ثـ في  2011منذ ذلؾ الحيف، لتبمغ في عاـ اىرة عابرة. فأسعار األغذية شيدت تقمبات متطرفة تكف ظ
، وكاف ليا آثار مباشرة وغير مباشرة عمى الجوع في العالـ، واقترف ذلؾ أرقامًا قياسية جديدة 2012عاـ 

مف اجتماعية وسياسية. فقد حدث تغير ىيكمي: انتيت فترة طويمة بمشاكؿ أخرى تمثمت في اضطرابات 
االرتباط بيف األسواؽ ت قوة ، وزاداألسعار الزراعية المنخفضة وغزارة نسبية في إمدادات األغذية

، عدـ االىتماـ بالزراعةأكثر مف عقديف مف  ، بعداستيقظ المجتمع العالميو زراعة والوقود. العالمية لم
ظيور الخمؿ بيف طيرة مف العيوب التي تعـ نظاـ األغذية العالمي )سواء مف حيث مستويات خ عمى

http://data.worldbank.org/
http://stats.oecd.org/qwids
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، وعمى الحاجة إلى (العرض والطمب أو مف حيث تأثر العرض واألسعار القوي باألحواؿ المناخية السيئة
توقعات أف ىناؾ حاجة عمى ىذه المشاكؿ العاجمة  توشددإعادة االنخراط في الزراعة بصورة عاجمة. 

خبلؿ السنوات األربعيف القادمة لتمبية الطمب المتزايد  في المائة 60زيادة في اإلنتاج الغذائي بنسبة  ى إل
لدى سكاف العالـ الذيف ينتظر أف يصؿ عددىـ إلى تسعة مميارات بحموؿ  األحيائيعمى األغذية والوقود 

  .2050عاـ 

سنويًا.  في المائة 2وخبلؿ بضعة عقود مضت، كاف النمو في اإلنتاج الزراعي العالمي فوؽ نسبة  -11
ويتعيف أف يكوف أعمى مف ذلؾ. وتمثؿ البمداف النامية مصدرًا محتمبًل ىامًا لنمو اإلنتاج الزراعي 

جية. غير أف قمة العالمي، نظرًا لما لدييا مف فرص لزيادة األراضي المخصصة لمزراعة ولتحسيف اإلنتا
وتواتر ظواىر األرض والمياه بصورة حرجة واالستغبلؿ المفرط لمموارد السمكية وتزايد تغير المناخ 

األحواؿ الجوية المتطرفة ال تدع مجااًل لمشؾ في أف تحقيؽ التوسع البلـز في اإلنتاج لف يكوف ممكنًا إال 
أصحاب الحيازات ء أىمية كبرى عمى دور قطاع بما يشمؿ إضفا –إذا طرأ تغير كبير في الرؤية العامة 

 وتمكينو مف تحقيؽ تكثيؼ إنتاجو بصورة مستدامة. الصغيرة

وعمى نحو ما نبو إليو بصراحة وزراء المالية وحكاـ المصارؼ المركزية في عممية مجموعة العشريف  -12
نتاجيتيـ أصحاب الحيازات الصغيرة، فإف تحسيف اإلنتاج الزراعي لدى 2012عاـ  ، مع الحفاظ في وا 

الوقت نفسو عمى الموارد الطبيعية بؿ وتعزيزىا، يشكؿ عامبًل أساسيًا في زيادة إمدادات األغذية عمى 
في  أصحاب الحيازات الصغيرةفي البمداف النامية، حيث زيادة الطمب وأىمية والسيما  –أساس مستداـ 

يؽ النمو الشامؿ لمجميع، عمى ضوء األثر النظـ الزراعية عمى أشدىما. كما أف ذلؾ يعتبر أساسيًا لتحق
، عمى الحد مف أصحاب الحيازات الصغيرةالمؤكد لمنمو في قطاع الزراعة، وخصوصًا قطاع زراعة 

 الفقر ودفع التنمية في القطاعات األخرى.

عمى أساس طويؿ  أصحاب الحيازات الصغيرةإف إحداث توسع كبير في حجـ االستثمار في زراعة  -13
ية استجابة متوازنة كبيرة في أمارات، يعتبر عامبًل أساسيًا في األجؿ، مع مضاعفة فعالية ىذه االستث

العالمي، ومحوريًا في نمو كثير مف البمداف النامية، وحيويًا بالنسبة لدخؿ فقراء  األمف الغذائيمسألة 
لى جانب زيادة االستثمار، ت عمؽ أىمية كبرى عمى إجراء إصبلحات في الريؼ وأمنيـ الغذائي. وا 

، واألخذ بنُيج فعالة لتوسيع نطاؽ البرامج أصحاب الحيازات الصغيرةالسياسة العامة الزراعية لصالح 
الناجحة. ويتعيف أف تعترؼ ىذه اإلصبلحات والنُيج بالدور المحوري الستثمارات القطاع الخاص وأف 

في إيجاد اإلطار لمنمو المستداـ أنفسيـ،  الحيازات الصغيرةأصحاب تروج ليا، بما في ذلؾ استثمارات 
الذي يزداد لمطمب  اتيـفي سياؽ تطويرىـ الستجاب أصحاب الحيازات الصغيرةالشامؿ لمجميع بيف 

مما يعكس تسارع التوسع الحضري وزيادة  – واعتماد صياغتو عمى أنماط جديدة ومختمفة مف الطمب
 الدخؿ.

أصحاب الحيازات إذ سيستجيب  –لرأس الماؿ في كثير مف البمداف محميًا  وسيكوف المصدر الرئيسي -14
وأصحاب األعماؿ الزراعية األكبر حجمًا إلطار الحوافز المنبثؽ عما يبدو أنو انقبلب حقيقي  الصغيرة

. وسيتطمب دور االستثمار العاـ الدولي دعمًا سياساتيًا وتقنيًا الستكشاؼ نماذج في األسعار الزراعية
يدة لمشراكة بيف صغار المزارعيف والقطاع العاـ والقطاع الخاص. ويتعيف أف تكوف ىذه النماذج جد
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شاممة لمجميع ومستدامة ماليًا وبيئيًا وأف تستجيب لمنظـ الوطنية والعالمية المتغيرة في مجاالت الغذاء 
أثرة بالنزاعات، حيث يندر والوقود الزراعي. وفي البمداف األقؿ دخبًل، وخصوصًا في البمداف اليشة المت

توفر رأس الماؿ المحمي، سيستمر االستثمار الخاص والعاـ في أداء دور أساسي في التنمية الزراعية، 
 باالقتراف مع االلتزاـ المتجدد باستثمار القطاع العاـ المحمي في الزراعة، والسيما في أفريقيا. 

 األمف الغذائيلمواجية تحديات  ب الحيازات الصغيرةأصحاوال يعني تزايد االىتماـ واالنخراط في تنمية  -15
 أسسفالقمؽ إزاء مستويات اإلنتاج واألسعار مرتفع ولو والفقر أف ىذا االتجاه سيستمر "بصورة طبيعية". 

حقيقية وىناؾ إغراءات كبرى إلتباع ما يبدو أنو مسارات "مؤكدة" و"سريعة" نحو التوسع مف خبلؿ إنتاج 
وى رأس الماؿ المستخدـ. فاإلنتاج الكبير يمعب دورًا حيويًا في نظـ الغذاء العالمية، كبير يرتفع فيو مست

لكنو ال يستطيع أف يكوف المّعوؿ الوحيد لتحقيؽ تحسيف كبير في اإلنتاج واإلنتاجية بصورة مستدامة 
ات صحاب الحياز ومنصفة وشاممة لمجميع. وبإمكاف السياسات واالستثمارات الزراعية المناصرة أل

عاد بنجاح، ولذا ال بّد مف جعميا محورًا مركزيًا لمتحويبلت في ىيكمية اإلنتاج بأف تعالج ىذه األ الصغيرة
. األمف الغذائياالزدىار وفي بمزيد مف العالمي لؤلغذية لضماف أف تتمتع األجياؿ المقبمة في العالـ 

أصحاب خبرة خاصة في تنمية ما لديو مف في ىذا كمو: استخداـ  الصندوؽوىناؾ دور ىاـ يؤديو 
في األسواؽ وفي  أصحاب الحيازات الصغيرةلوضع نماذج إنمائية مستدامة تدمج  الحيازات الصغيرة

سبلسؿ القيمة ضمف إطار سياسات موات؛ واستخداـ موارده االستثمارية لتنشيط االبتكار وتقاسـ 
 مخاطره.

أصحاب الحيازات تعبئة الموارد وتنفيذىا ألغراض تنمية عمى  الصندوقعمل   - ثالثاً 
  الصغيرة

في حافظة قروض ومنح فعالة. ووفقًا لما طالب بو أعضاؤه، يقوـ  لمصندوؽيتمثؿ الناتج الرئيسي  -16
مشروعًا موافقًا عميو،  271بالتنفيذ بمستويات بمغت أرقامًا قياسية. وتتألؼ الحافظة الحالية مف  الصندوؽ

التجديد في  في المائة 25أمريكي، مما يمثؿ زيادة بنسبة  مميار 5.877استثمارات قدرىا بما يتضمف 
مميار دوالر  13.129. أما القيمة الكمية لحافظة المشروعات، مع التمويؿ المشترؾ، فيي اآلف الثامف

 (.2)أنظر الجدوؿ  في المائة 35ما يمثؿ زيادة بنسبة  أيأمريكي، 
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 2الجدوؿ 
 التجديد الثامنتطور الحافظة الحالية في فترة 
 )بمبلييف الدوالرات األمريكية(

في الربع األوؿ مف   
2010 

في الربع الثالث 
 2010مف 

في الربع الثالث 
 2011مف 

في الربع الثالث 
 2012مف 

 877 5 188 5 657 4 689 4 الصندوؽالتمويؿ الذي يقدمو 

 917 2 753 2 339 2 145 2 التمويؿ المشترؾ الدولي

 335 4 836 3 383 3 870 2 المساىمة المحمية

 129 13 777 11 380 10 704 9 قيمة التمويؿ الكمي

 .نظاـ إدارة حافظات المشروعاتالمصدر: 

ويكمف خمؼ توسع الحافظة ىذا مستوى غير مسبوؽ في معدؿ االلتزامات الجديدة. فقد تمت الموافقة،  -17
القدرة مميار دوالر أمريكي مف القروض ومف منح إطار  2.4، عمى ما يقارب 2012حتى سبتمبر/أيموؿ 
(، وذلؾ التجديد الثامففترة  بعد ضمف)وىناؾ عممية التزامات رئيسية أخرى لـ تنتو  عمى تحمؿ الديوف

مميار دوالر أمريكي لفترة التجديد السابع كميا. كما أف مستوى التمويؿ  1.7بالمقارنة بما مجموعو 
(. وتدور عجمة ىذه الزيادة 1 :5-1 إلى 1:1-1شترؾ حتى اليـو ال مثيؿ لو )فقد ارتفعت النسبة مف الم

ويساوي التمويؿ المشترؾ (. 3أساسًا بفعؿ ارتفاع مذىؿ في التمويؿ المشترؾ المحمي )أنظر الجدوؿ 
مع البرامج  الصندوؽ المحمي اآلف التزاـ الصندوؽ نفسو تقريبًا، مما يعتبر إشارة ممموسة لتكامؿ برامج

 .أصحاب الحيازات الصغيرةيات تخصيص الموارد المحمية ألغراض تنمية و الوطنية وأول

  
 3الجدوؿ 

 التجديد الثامن( في التجديد السابع و إطار القدرة عمى تحمل الديونمنح اللتزامات )القروض و 
 أ)بمبلييف الدوالرات األمريكية(

التمويؿ المشترؾ   
 الدولي

التمويؿ الذي  المساىمة المحمية
 الصندوؽيقدمو 

نسبة التمويؿ  مجموع التمويؿ
 المشترؾ

 1-1 3 679.7 1 730.9  917.3 1 031.5 التجديد السابع لموارد الصندوؽ

 5-1 5 820.9 2 365.1 2 149.0 1 306.8 ب التجديد الثامف لموارد الصندوؽ

 .نظاـ إدارة حافظات المشروعاتالمصدر: 
قميمية وعالمية قيمتيا  أ     مميوف  120.2مميوف دوالر أمريكي في إطار التجديد السابع و 123.4ال تشمؿ االلتزامات منحًا قطرية وا 

 حتى اآلف. التجديد الثامفدوالر أمريكي في إطار 
 .2012الموافقات الصادرة عف المجمس في ديسمبر/كانوف األوؿ  التجديد الثامفال تتضمف أرقاـ  ب   

 
وأخيرًا، ىناؾ تواز متقارب بيف االلتزامات الجديدة وعمميات الصرؼ التي تمثؿ إيصاؿ الموارد فعميًا إلى  -18

تطور مستوى االلتزامات ومستوى الصرؼ )بما في ذلؾ  1المستوى الميداني. ويبيف الرسـ البياني 
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، 2012حتى نياية عاـ و  2009كمو(: فخبلؿ فترة الثبلث سنوات منذ نياية عاـ  2012تقديرات عاـ 
 في عمميات الصرؼ. في المائة 40يتوقع وجود زيادة أكثر مف 

 
 رسـ بياني 

 اللتزامات وعمميات الصرف الخاصة بالقروض والمنح

 (ريكيةدوالرات األمال)بمبلييف 

 
 

  إطار قياس النتائجوأىداف األداء بالمقارنة بقياسات النتائج المتحققة:   - رابعاً 

فيما يتعمؽ بزيادة االلتزاـ وبالتمويؿ المشترؾ.  التجديد الثامفبالكامؿ التزاماتو المنبثقة عف  الصندوؽينفذ  -19
المشتركيف، تعتبر  المشروعاتومع أف زيادة االلتزاـ وتنفيذ الموارد، سواء موارده ىو أو موارد ممولي 

ىو تحقيؽ األثر  الصندوؽىدفًا مف أىداؼ الصندوؽ. فيدؼ  تألداء، فإنيا ليسبعدًا أساسيًا مف أبعاد ا
 لدى فقراء الريؼ. وال يسعى المجتمع اإلنمائي وفرادى الوكاالت األمف الغذائيعمى الدخؿ وعمى 

 ردّ ، في مواجيتيـ لمشاكؿ كبرى في جمع وقياس بيانات منتظمة قابمة لمقياس، فضبًل عف مسألة ضمنو
إلى مجموعة معينة مف العوامؿ، إلى قياس األثر بصورة مباشرة.  مف الغذائياألالتغيرات في الدخؿ وفي 

األثر: قياسات ، كبديؿ عف ذلؾ مجموعة مف مؤشرات الصندوؽفقد استخدـ ىذا المجتمع، بما فيو 
األمف احة، أف تتبايف طردًا مع الدخؿ و تعمى أساس أفضؿ أدلة التقييـ الم فترض،المتغيرات التي يػ

، باعتباره "المعيار المعموؿ بو في ىذه الصندوؽذا النيج ىو الذي أخذ بو أعضاء . وىالغذائي
في  الصندوؽ. وسيسعى الثامف لموارد الصندوؽ لمتجديد طار قياس النتائجالصناعة" في تصميميـ إل

 فترة التجديد التاسع عمى االنتقاؿ إلى قياس ورّد األثر بصورة مباشرة ومنيجية. 

يتعمؽ بمؤشرات  ،1خمسة مستويات مف المؤشرات. المستوى  الثامف لمتجديد النتائج إطار قياسوقد حدد  -20
التي تناقش في القسـ الثاني. وليس المقصود مف ىذه والتنمية الزراعية  األمف الغذائيو ارتفاع الدخؿ 
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األحواؿ عطي فكرة عف التغيرات في يبؿ أف  الصندوؽ أداءتقرير الفعالية اإلنمائية يتتبع المؤشرات أف 
أما مؤشرات المستوى الثاني  فييا. الصندوؽوالتي يساىـ  – انعداـ األمف الغذائيالعامة لمفقر الريفي و 

عند إغبلقيا.  الصندوؽالتي يموليا  لممشروعاتبعاد المختمفة )نتائج المشروعات( فيي تتناوؿ أداء األ
األمف ؿ قياسات( لؤلثر عمى الفقر و وتعتبر ىذه المؤشرات قوية نسبيًا )غير أنيا مف الواضح ال تشك

المحددة نظرًا ألف جانبًا كبيرًا مف المسؤولية  الصندوؽ. عمى أف ليا حدود تتعمؽ بتقدير مساىمة الغذائي
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  –يعتمد عمى عمؿ األطراؼ المنفذة  المشروعاتعف نتائج 

أىداؼ محددة لؤلداء مقاسًا بيذه  اس النتائجإطار قي. ويوجد لدى أصحاب الحيازات الصغيرةو 
 المؤشرات.

ليست كمية: فيي نتيجة لتقديرات الخبراء. وعمى خبلؼ ذلؾ، فإف مؤشرات  2ومؤشرات المستوى  -21
 المشروعاتالحالية. واالفتراض المستخدـ ىنا ىو أف  المشروعاتكمية: فيي تقيس نتائج  3المستوى 

لية مف النتائج وكانت نواتجيا ىي النواتج الصحيحة، فإف مف المرجح مستويات عا بمغالحالية إذا كانت ت
يضًا، فإف مسؤولية األداء في ىذا المجاؿ ىي مسؤولية أااليجابية. وىنا  المشروعاتأنيا ستحقؽ نتائج 
ذا قاـ  ىذا إذا كاف  –بعممو عمى أتـ وجو فإف مف المرجح أف تكوف النواتج قوية  الصندوؽمشتركة. وا 

يضًا بعمميـ عمى أتـ وجو. ونظرًا ألف النواتج الممموسة تتبايف كثيرًا حسب أالمنفذوف يقوموف ىـ  الشركاء
 األشخاصنوع المشروع، فإف معظـ المؤشرات يتـ تتبعيا وليس استيدافيا. وىناؾ استثناء بارز ىو عدد 

. ومف الواضح أف ىذا العدد ال يتماثؿ مع عدد الصندوؽالتي يموليا  المشروعاتالذيف تصؿ إلييـ 
، غير لمتجديد التاسع( إطار قياس النتائجالذيف خرجوا مف دائرة الفقر )مؤشر أداء الذروة في  األشخاص

أف مف الممكف أخذ الحركة االيجابية باعتبارىا مؤشرًا لمزيادة المحتممة في عدد الناس الذيف خرجوا مف 
 ىذا الرقـ إلى ضعفيو بالمقارنة بخط األساس. دائرة الفقر. وقد ارتفع

نفسو وتعبر بصورة  الصندوؽبالمتغيرات التي تخضع بوضوح أكبر لسيطرة  4وتتصؿ مؤشرات المستوى  -22
نفسو في وضعو لمبرامج وتصميمو لممشاريع  الصندوؽأكثر مباشرة عف أدائو. فيي تتعمؽ بما يفعمو 

المباشرة في أقوى صورىا، حيث تشتد صرامة التقديرات  الصندوؽودعـ تنفيذىا. ونجد ىنا مسؤولية 
 واإلببلغ وحيث تتصؼ متابعة األىداؼ بأنيا األكثر شمواًل.

 –فيو يتعمؽ بفعالية اإلطار المؤسسي العاـ الذي يدعـ العمميات اإلنمائية المباشرة  5وأما المستوى  -23
، ال مف حيث التكمفة وحدىا بؿ المصروؼ ثر مقابؿ الماؿكأداة لمتنبؤ بالكفاءة في دعـ تحقيؽ قيمة األ

  كذلؾ مف حيث حسف التوقيت واالستخداـ السميـ لمموارد البشرية. 

 إلىخطوة ىامة لمعبور مف عالـ األحداث اإلنمائية السردية  الثامف لمتجديد إطار قياس النتائجويشكؿ  -24
األثر. وىو أيضًا، في ميداف  عالـ األداء المسجؿ المقاس في مجاالت تتصؼ باألىمية بالنسبة لتحقيؽ

لتقييـ أدائو لنفسو:  الصندوؽيمارسو الفعالية اإلنمائية الخطير، محاولة لتجاوز تقييـ الذات الذي 
عند نقطة اإلنجاز تخضع لممقارنة بنتائج مكتب  المشروعاتفالتقارير التي تعدىا الحكومات عف أداء 

القطريوف بتقدير أداء البرنامج القطري؛ ويقوـ  الصندوؽ؛ ويقـو شركاء الصندوؽالتقييـ المستقؿ في 
إطار قياس . ومع ذلؾ فإف المشروعاتفريؽ مف الخبراء الخارجييف المستقميف بتقدير نوعية تصميـ 

يتضمف مؤشرات وليس قياسات مباشرة لؤلثر، كما أف معظـ التقديرات المتعمقة باألداء إما تعكس  النتائج
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ضافة لذلؾ، فإف أحكامًا بشرية حوؿ الن تائج المحتممة مف التدابير المتخذة )أو نُيج التصميـ(. وا 
اتجاىات األداء )وخصوصًا عند نقطة اإلنجاز( ال يمكف إثباتيا بصورة أكيدة عمى أساس تغيرات 
البيانات خبلؿ عدد قميؿ مف السنوات. فما يبدو كاتجاه يمكف ببساطة أف يكوف مجرد تغير بسيط في 

 .المشروعاتحددة لمجموعة مف الخصائص الم

إف جميع المؤسسات المالية الدولية التي تنفذ أطر قياس النتائج تدرؾ بقوة ىذه الحدود المتأصمة وىي  -25
لئلرشاد الدقيؽ. فيي مصممة لتقديـ  تشدد عمى أف األطر تمؾ ليست أدوات دقيقة لمقياس وال نبائط

حوؿ متغيرات يعطييا التفكير  –أفضؿ ما يمكف مف معمومات يمكف لؤلحكاـ المستنيرة أف تتوصؿ إلييا 
الذي يأخذ بو الصندوؽ عف ذلؾ.  إطار قياس النتائجالجاري أىمية في تحقيؽ األىداؼ. وال يختمؼ 

إلى بياناتو ىي اعتبارىا تقريبية أو دقيقة "بدرجة أو فيو يعطي فكرة عف األداء. وأفضؿ طريقة لمنظر 
وخصوصًا فيما يتعمؽ  –بأخرى". ومف الممكف التفكير في اتجاىات أكثر دقة ولكف مع تحذيرات كثيرة 

طار قياس النتائجباألجؿ القصير. و  عمومًا عمى الطريؽ الصحيح أو يحذر مف  الصندوؽأف طْمػئف ي ا 
وليس  –لى تصحيح. ومع أف ليذه المعمومات أىميتيا فإنيا ليست أف وجود مسألة ىامة تحتاج إ

أساسًا لعمميات "جراحية" دقيقة. ومع مراعاة ىذه االعتبارات، فإف أداء  -المقصود منيا أف تكوف 
 ىو كما يمي. إطار قياس النتائجمف  5-2 المستوياتفي الفترة المستعرضة عمى  الصندوؽ

 من إطار قياس النتائج( 3)المستوى  الرئيسية اتنواتج المشروع -ألف

سنويًا نواتج ىامة مف عممياتو الجارية باستخداـ البيانات المتأتية عف نظاـ إدارة النتائج  الصندوؽيجّمع  -26
تمؾ النواتج التي  إطار قياس النتائجواألثر. ويغطي ىذا النظاـ مجموعة واسعة مف النواتج. ويتضمف 

الستة الواردة في اإلطار  اإلستراتيجيةحددىا األعضاء بوصفيا األكثر أىمية بالنسبة لؤلىداؼ 
 (.EB 2011/102/R.2/Rev.1)الوثيقة  2015-2011لمفترة  لمصندوؽاالستراتيجي 

شاريع مشروعًا في الحافظة الجارية. ومف أصؿ ىذه الم 259 الصندوؽ، كاف لدى 2011وبنياية عاـ  -27
، 2004و 2001مشروعًا بيف عامي  67أو قبمو، وعمى  2000مشروعًا في عاـ  13عمى  الموافقةتمت 
وبعده. ومف أصؿ  2008مشروعًا في عاـ  91، و2007و 2005مشروعًا بيف عامي  88وعمى 

 84الػ  المشروعاتعف نواتجو بصورة مباشرة. أما  الصندوؽمنيا  174، أبمغ 259الػ  المشروعات
 .4. وترد نتائج ىذه المؤشرات في الجدوؿ متبقية، فقد جرى تقدير نواتجيا باالستنتاج المباشرال

  4الجدوؿ 

 (3في نواتج البرامج والمشروعات القطرية )المستوى  الصندوقمساىمة 

 2011منجزات عاـ  قيمة خط األساس المؤشر

األشخاص الذيف يتمقوف الخدمات مف مشروعات عدد   3-1
 الصندوؽ )عدد األشخاص(يدعميا 

 مميون 59.1 مميوف 29.2

 مميونًا( 61: 2112)ىدف عام 

 

نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(             57:43 52:48 

   إدارة الموارد الطبيعية
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األراضي الخاضعة لممارسات  –موارد الممكية المشتركة     3-2
 اإلدارة المحسنة )باليكتار(

 مميون 3.73 مميوف 3.86

 000 356 000 228 نظـ الري المبنية/المستصمحةلالمساحة الخاضعة     3-3

   التكنولوجيات الزراعية

األشخاص المدربوف عمى ممارسات/تكنولوجيات إنتاج   3-4
 المحاصيؿ

 مميون 4.83 مميوف 1.72

 64:36 50:50 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(         

األشخاص المدربوف عمى ممارسات/تكنولوجيات تربية   5.3
 الماشية

 مميون 1.20 مميوف 1.07

 55:45 35:65 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(           

   الخدمات المالية الريفية

 مميون 4.26 مميوف 4.35 المقترضوف الفعميوف     3-6

 31:69 52:48 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(           

 مميون 4.96 مميوف 5.44 المدخروف الطوعيوف     3-7

 32:68 51:49 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(           

   التسويق

 972 20 000 15 الطرؽ المبنية/المستصمحة )بالكيمومتر(     3-8

 394 16 000 25 المجموعات التسويقية المنشأة/المعززة     3-9

   منشآت األعمال الصغرى

قامة منشآت    3-10 األشخاص المدربوف عمى شؤوف األعماؿ وا 
 األعماؿ

 مميون 1445 مميوف 0.16

 25:75 53:47 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(           

عمى خدمات غير مالية  منشآت األعماؿ التي تحصؿ  3-11
 ميسرة

19 000 302 000 

   السياسات والمؤسسات

 مميون 3.18 مميوف 0.67 األشخاص المدربوف عمى موضوعات اإلدارة المجتمعية     3-12

 25:75 38:62 نسبة اإلناث إلى الذكور  )النسبة المئوية(           

 900 48 000 24 إعداد خطط العمؿ لمقرى/المجتمعات المحمية   3-13

 نظاـ إدارة النتائج واألثر. المصدر:



 EB 2012/107/R.8/Rev.1 

23 

بنسبة تزيد عمى  الصندوؽمشروعات يساعدىا وقد ارتفع عدد الناس الذيف يتمقوف الخدمات مف  -28
 2011.1مميوف شخص أو أكثر بقميؿ بنياية عاـ  59الضعفيف خبلؿ السنوات األربع الماضية، فبمغ 

. عمى أف الفارؽ مميوف شخص 60وىو  2012الموضوع لعاـ  الثامفالتجديد وىذا الرقـ قريب مف ىدؼ 
الداخمة  المشروعاتورىنًا بطبيعة بيف الرقميف ال قيمة لو إحصائيًا نظرًا ألدوات القياس المستخدمة. 

النواتج المنفذة وتركيبتيا القطاعية تختمؼ مع الوقت، كما والخارجة مف الحافظة الحالية، فإف مستوى 
مف المستفيديف. وتبيف المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا خبلؿ تختمؼ النسبة بيف الذكور واإلناث 

. الصندوؽالسنتيف الماضيتيف زيادة في حصة النساء البلتي يتمقيف الخدمات مف مشروعات يدعميا 
وسياستو في االستيداؼ، مع سياسة الصندوؽ الخاصة بالمساواة بيف الجنسيف ويتفؽ ىذا اتفاقًا كامبًل 

التي يدعميا  المشروعاتعند إنجاز الخاصة  بالمساواة بيف الجنسيف كما يتمشى مع التقديرات االيجابية 
 بناء المؤسسات المجتمعيةوىو الزيادة في  2011. وىناؾ اتجاه آخر برز في أرقاـ األداء لعاـ الصندوؽ

 وزيادة نصيب المرأة في ىذه المؤسسات.

أواًل، يستغرؽ األمر وقتًا أقؿ بعدد مف العوامؿ.  الصندوؽويمكف تفسير الزيادة السريعة في مدى وصوؿ  -29
، 18يًا. ثانيًا، وكما أشرنا في الفقرة تشغيمالتنفيذ الموافؽ عمييا حيز  المشروعاتدخاؿ إلمف الماضي 

خبلؿ السنوات األربع الماضية، األمر الذي يساعد  عمميات الصرؼىناؾ تحسف كبير في أداء 
تمكف الصندوؽ بفضؿ زيادة تعبئة عمى توسيع مدى وصوليا بصورة أكثر سرعة. ثالثًا،  المشروعات

مف إنقاص مستوى ما يقدمو ىو مف التمويؿ لكؿ مستفيد.  الصندوؽالتمويؿ المشترؾ مف مصادر غير 
رابعًا، ىناؾ  مف تغطية عدد أكبر مف المستفيديف بنفس التمويؿ. الصندوؽوىذا العامؿ األخير يمكف 

تساعد عمى الوصوؿ تغير في تركيبة الحافظة لصالح قطاعات مف قبيؿ دعـ التسويؽ، وىي قطاعات 
ومع االنتقاؿ الكبير نحو مشروعات إلى مزيد مف المستفيديف دوف زيادة في مستوى االستثمار. خامسًا، 

 ة، أصبح استيداؼ المستفيديف أكثر شمواًل لمجميع.سبلسؿ القيم

خبلؿ الفترة  المشروعاتكبيرًا في نواتج وعمى ضوء ما سبؽ، تظير الحافظة الجارية اتجاىًا صاعدًا  -30
عمى خط  في المائة 56مع زيادة بنسبة المستعرضة. والنتائج مرتفعة تمامًا فيما يتعمؽ بمشروعات الري )

)حيث  وكذلؾ فيما يتعمؽ بعدد األشخاص المدربيف عمى إنتاج المحاصيؿ والثروة الحيوانية (األساس
عمى عمى اإلنتاج الزراعي  الصندوؽتركيز ويتابع ىذا االتجاه . (في المائة 116ارتفع القطاعاف بنسبة 

اتيجي األعـ )اإلطار االستر  األمف الغذائيالنمو االقتصادي و كمساىـ أساسي في  نطاقات صغيرة
كما تحققت زيادات قوية في المؤشرات المرتبطة باألسواؽ مف  (.49، الفقرة 2015-2011لمصندوؽ لمفترة 

قبيؿ كيمومترات الطرؽ المبنية/المستصمحة وعدد الناس المدربيف في مجاؿ األعماؿ والمؤسسات التي 
ألخيرة ىذه مف تحسيف تصؿ إلى الخدمات االستشارية الخاصة باألعماؿ. وتمكف مجموعة التغيرات ا

واألنشطة غير الزراعية التي تسيـ في سبلسؿ القيمة  التكامؿ بيف الزراعة عمى نطاقات صغيرة
 الزراعية.

                                                      

1
 2نهتًكٍٍ يٍ فتشة إبالؽ يشتشكت بٍٍ خًٍغ انًششوػبث انتً ًٌىنهب انصُذوق، اػتًذ َظبو إداسة انُتبئح واألثش انغُت انتقىًٌٍت )  

دٌغًبش/كبَىٌ األول( كفتشة نإلبالؽ. وٌختهف رنك ػٍ بقٍت األسقبو انًتؼهقت ببنحبفظت، وانتً تغتخذو فتشة اإلبالؽ  42 –ٌُبٌش/كبَىٌ انثبًَ 

ٌىٍَى/حضٌشاٌ. وانفتشة األخٍشة هزِ تًكٍ يٍ اإلبالؽ األحذث فً إطبس قٍبط انُتبئح انزي ٌُبقش فً دوسة انًدهظ  41 –ٌىنٍى/تًىص  2

 ألول.انتُفٍزي فً دٌغًبش/كبَىٌ ا
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 من إطار قياس النتائج( 2)المستوى  النتائج واألثر الناشئ -باء

والبرامج المتحققة واألثر  المشروعاتنتائج  الصندوؽ، يقدر إطار قياس النتائجمف  2المستوى في  -31
باستخداـ سمـ مدرج يتألؼ مف ست  المشروعاتوينظر في ذلؾ عند نقطة إنجاز الناشئ المبلحظ. 

إطار قياس ويعطي   2موضع النظر.يستند إلى معمومات كمية عف كؿ مف مجاالت األثر درجات 
ويرد أو أفضؿ مف ذلؾ.  ى حد ماإلإذا كاف أداؤه ُمرضيًا  درجات ايجابية المشروع النتائج في الصندوؽ

مشروع الخدمات الزراعية االستشارية وىو في المربع أدناه مثاؿ عف مشروع حاز عمى درجات ايجابية 
 في أوغندا. عمى الصعيد الوطني 

( 2005ويرد أدناه األداء األخير مقاسًا باستنتاجات خمص إلييا التقييـ الخارجي المستقؿ لمصندوؽ ) -32
. وتستند النتائج المبمغ عنيا إلى تقديرات الثامف لمتجديدواألىداؼ  طار قياس النتائجإلوبخطوط األساس 

. ونظرًا لمصغر النسبي في )وليس عينة مأخوذة منيا( المغمقة في سنة ما المشروعاتمجموعة كامؿ 
أف مقارنات األداء مف سنة إلى أخرى يمكف مشروعًا( فإف  25عدد المشروعات المغمقة سنويًا )نحو 

المشروعات الجيدة األداء أو الضعيفة األداء. ويتطمب تعطي صورة منحازة بسبب وجود عدد صغير مف 
أف تكوف النتائج مأخوذة مف مجموعة مف المشروعات أكبر أكثر موثوقية لبلتجاه التوصؿ إلى تحميؿ 

ليس بعد في موقع يمكنو مف تقديـ نتائج مقارنة تستند  الصندوؽوعمى فترة عدة سنوات. عمى أف بكثير 
ومع ذلؾ، فإف نتائج المشروعات المغمقة خبلؿ  .تمتد إلى أربع أو خمس سنوات إلى أطر زمنية أطوؿ

وعمى ىذا فإف النتائج فترات مدتيا سنتاف تمكف مف الحصوؿ عمى تقدير لؤلداء أكثر موثوقية نوعًا ما. 
( 2009-2008) الثامف لمتجديد إطار قياس النتائجبيانية أدناه تقارف خطط أساس المبينة في الرسومات ال

 50وىما إطاراف زمنياف يتضمف كؿ منيـ عينة مماثمة مف نحو ( 2012-2011باألداء الحالي )
إلظيار أحدث النتائج وكإشارة أولية  2012مشروعًا. كما ترد بيانات مف المشروعات المغمقة في 

، فإف النتائج واالتجاىات 25قرة فوعمى ضوء ذلؾ، وكما أشرنا في التممة في المستقبؿ. لبلتجاىات المح
  وأف يجري تفسيرىا بحذر.المعروضة أدناه ينبغي أف ينظر إلييا باعتبارىا إرشادية 

، والذي سيتـ الكشؼ عنو بصورة والنتائج المعروضة أدناه مستقاة مف االستعراض السنوي ألداء الحافظة -33
 .الصندوؽتتمشى مع سياسة نشر المعمومات في 

  

                                                      

2
= غٍش  2= غٍش يشض؛  3= غٍش يشض إنى حذ يب؛  4= يشض إنى حذ يب؛  5= يشض؛  6ٌغبوي يشض نهغبٌت؛  7انتقذٌش بذسخت    

 أو أػهى ػٍ أداء إٌدببً بشكم ػبو.  5يشض نهغبٌت. وتؼبش دسخت 
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 الثامن لمتجديد إطار قياس النتائجمن  2رسوم بيانية عن مؤشرات المستوى 
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 )تابع( الثامن لمتجديد إطار قياس النتائجمن  2رسوم بيانية عن مؤشرات المستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في مجاالت النتائج الرئيسية بصورة  الصندوؽتحسف أداء . اإلنجازات منذ التقييم الخارجي المستقل -34

ويتميز االتجاه ىذا بأنو واسع األساس وشامؿ . 2005ممحوظة منذ نشر التقييـ الخارجي المستقؿ عاـ 
جميعيا، وبعضيا بصورة مذىمة كما ىو الحاؿ فيما يتعمؽ نظرًا ألف التحسف عـّ مجاالت النتائج الستة 
 29( واألثر عمى الفقر الريفي )التحسف بنسبة درجة مئوية 34باالبتكار وتوسيع النطاؽ )التحسف بنسبة 

 (.درجة مئوية 25( والكفاءة )التحسف بنسبة درجة مئوية 29واالستدامة )التحسف بنسبة  (درجة مئوية

الفاصمة رىنًا بتحفظات عمى البيانات، ونظرًا لقصر نسبي في الفترة  .التجديد الثامنالنجازات في فترة  -35
خر آوبيف  ( 2009-2008) الثامف لمتجديد طار قياس النتائجإلالمتخذة كأساس  المرجعيةالفترة بيف 

(، فإف مف الممكف اعتبار أف اتجاىات األداء كانت مستقرة بالنسبة 2012و 2011/2012النتائج المتاحة )
الحاؿ  ويبدو أف ذلؾ ىو. الثامف لمتجديدالمحددة  2012لمعظـ المؤشرات، وىي قريبة مف أىداؼ عاـ 

تشير إلى  2012ويبدو أف بيانات فيما يتعمؽ بالفعالية والكفاءة واألثر عمى الفقر الريفي واالستدامة. 
فقد استمر  اتجاه ايجابي وليد فيما يتعمؽ بالفعالية واألثر عمى الفقر الريفي. أما فيما يتعمؽ باألىمية

55% 

69% 

89% 
91% 

IEE 2005 2008-2009 2011-12 2012

 االبتكار، القابلية للتكرار وتوسيع النطاق
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األداء قويًا وأعمى مف اليدؼ. وتبدو االتجاىات المتفائمة بوضوح أشد في مجاالت االبتكار والتكرار 
يما يتعمؽ بالمساواة بيف الجنسيف، حيث تـ تجاوز األىداؼ بيسر في مجموعتي وتوسيع النطاؽ وكذلؾ ف

 النتائج.

عندما أجريت عممية تنظيؼ  2010اـ كاف أداء الحافظة ضعيفًا حتى ع .2112النجازات في عام  -36
وتـ   3ذات األداء الرديء أو الضعيؼ. المشروعاتراديكالية. وأدت ىذه العممية إلى  إغبلؽ كثير مف 

التي أنجزت  المشروعاتوتبيف . 2012إلى حد بعيد في عاـ  الصندوؽانتعاش أداء حافظة مشروعات 
( في المائة 95مستوى في اإلنجاز أعمى مف األىداؼ في مجاالت األىمية ) 2012واستعرضت في 

( في المائة 95الريفي ) الفقر( واألثر عمى في المائة 91والفعالية في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية )
 .(في المائة 91( والمساواة بيف الجنسيف )في المائة 91واالبتكار وتوسيع النطاؽ )

 

 
 لمخدمات الستشارية الزراعيةالبرنامج الوطني 

كاف البرنامج الوطني لمخدمات االستشارية الزراعية برنامجًا أساسيًا في خطة تحديث الزراعة في أوغندا، وىي إطار 
السياسات الزراعة في الببلد. وقد تمثؿ اليدؼ العاـ لمبرنامج في زيادة أمف سبؿ العيش الريفية مف خبلؿ إحداث تحسف كبير 

جية الزراعية ودخؿ األسر. ويرمي البرنامج إلى تمكيف فقراء المزارعيف مف معرفة التكنولوجيا والممارسات اإلدارية في اإلنتا
المحسنة في أعماليـ الزراعية، ومف التكيؼ معيا، بغية تعزيز كفاءتيـ اإلنتاجية ورفاىيـ االقتصادي واستدامة عمميات 

إلى  2001سنة عمى أف ينفذ عمى مراحؿ. وامتدت المرحمة اآلولى مف  25 مزارعيـ. وقد وضع البرنامج بحيث يغطي فترة
محمة فرعية في جميع أنحاء الببلد.  1,066ناحية و  79وبحموؿ موعد انتيائيا كاف البرنامج قد حقؽ انتشارًا شمؿ  2009

مى البرنامج بالمرونة وقد صمـ البرنامج بحيث يتجاوب مع الطمب وأخذ بنيج يفي بتطمعات المجتمعات المحمية. وتح
بسبب الصعوبات  2008-2007واستجاب جيدًا لبعض العقبات التي اعترضت التنفيذ، أساسًا عندما جرى إيقافو خبلؿ 

 السياسية. وشارؾ البنؾ الدولي في تمويؿ البرنامج وأشرؼ عميو، حيث أجرى بعثتي إشراؼ عمى األقؿ كؿ سنة.

عقدًا مف  4,600رعيف عمى المطالبة بالخدمات االستشارية. وقد أصدر ما مجموعو وحقؽ البرنامج ىدفو بزيادة قدرة المزا
عقود الخدمة االستشارية نفذىا المزارعيف في مؤسسات لممحاصيؿ والماشية وتربية النحؿ وصيد األسماؾ. كما ساىـ البرنامج 

مف أنواع التكنولوجيا لدعـ تنمية مؤسسات  نوعًا مختمفاً  41بقوة في اعتماد التكنولوجيات والممارسات وشجع عمى استخداـ 
المزارعيف. ومع أنو كاف في البداية يركز عمى اإلنتاج،  فقد أسيـ كثيرًا أيضًا في زيادة قدرة المزارعيف عمى المطالبة 

ًا لتسيير بتكنولوجيات ما بعد اإلنتاج وبمعمومات ما بعد الحصاد والتسويؽ. وتحقيقًا لذلؾ، اعتمد البرنامج نموذجًا جديد
 25األعماؿ يستند إلى إنشاء الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص كجزء مف إستراتيجيتو لسبلسؿ القيمة. وتـ إنشاء نحو 

شراكة مف ىذا النوع، األمر الذي يسر ظيور منشآت ومصانع تجييز المنتجات الزراعية. ومكف ذلؾ المزارعيف مف االنتقاؿ 
 ؿ إلى السواؽ والمشاركة بصورة أقوى في تنمية سبلسؿ القيمة.إلى اإلنتاج التجاري والوصو 

وكاف لمبرنامج أثر كبير. فقد كانت الخدمات االستشارية، المنفذة مف خبلؿ عروض إيضاحية لمتكنولوجيا، فعالة مف حيث 
حيث الدخؿ الزراعي  في المائة في المتوسط( في اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية. ومف 27تحقيؽ التحسينات )بنسبة 

شيمنغ أوغندي.  20,123لمفرد الواحد والمتأتي عف زيادة اإلنتاجية وتحسيف التسويؽ، قدر األثر المتوسط مف البرنامج بمبمغ 
في المائة  في دخؿ المستفيديف مف البرنامج بالمقارنة بدخؿ غير المستفيديف منو، مع  16ويمثؿ ىذا المبمغ زيادة قدرىا 

بايف بيف مناطؽ البرنامج المختمفة. كما أسيـ البرنامج بصورة ممحوظة في إنشاء منظمات المزارعيف. وقد وجود بعض الت
محفؿ لممزارعيف  648( 3مجموعة مف مجموعات المزارعيف؛ ) 55,000( 2( محفؿ وطني لممزارعيف؛ )1أنشأ ما يمي: )

                                                      

3
ظؼٍفت األداء )فً كًبىدٌب وببكغتبٌ  تى إغالق ثالثت يششوػبث سدٌئت األداء )فً انكبيٍشوٌ وتشبد وغٍٍُب( وخًغت يششوػبث   

 وانًكغٍك وغشٌُبدا وخًهىسٌت فُضوٌال انبىنٍفبسٌت(.
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 200ى النواحي. وفي بعض النواحي، تـ كذلؾ إنشاء محفبًل لممزارعيف عمى مستو  79( 4عمى مستوى المحبلت الفرعية؛ )
منظمة زراعية عميا "ايبكس" بيدؼ تنمية مؤسسات أعماؿ تستند إما إلى المحاصيؿ أو األشجار أو الماشية كمشاريع أعماؿ 
دارتيا ونحو التسويؽ الجماعي لممدخبل ت زراعية. وكانت ىذه المنظمات موجية نحو تحقيؽ مزيد مف تعبئة الموارد وا 

والنواتج. ومف خبلؿ جميع مؤسسات المزارعيف ىذه جرى تمكيف المزارعيف عمى جميع المستويات وتمقوا الدعـ لممشاركة في 
االجتماعات وفي اختيار المؤسسات وفي التدريب واألنشطة اإليضاحية. وكاف إنشاء المحفؿ الوطني لممزارعيف الخطوة 

ف المحفؿ الوطني المزارعيف مف المشاركة بصورة مباشرة في جدوؿ األعماؿ األخيرة إلنشاء مؤسسات المزارعيف. وقد مك
الوطني لمتنمية الزراعية والتأثير عميو، ومف اإلعراب عف شواغميـ حوؿ المسائؿ ذات األبعاد الوطنية التي تؤثر عمى 

 البرنامج.

لمخدمات االستشارية الزراعية في الببلد. وتمت وقد تـ خمؽ إطار قوي لتنفيذ مراحؿ البرنامج البلحقة وكذلؾ لئلدارة العامة 
الموافقة عمى مرحمة متابعة البرنامج، وىي مشروع الخدمات االستشارية لمتكنولوجيا الزراعية  2010في سبتمبر/أيموؿ 

 ومشاريع األعماؿ الزراعية، الذي يمولو البنؾ الدولي.

 

 

دارة دعم التنفيذ  ةالقطري المشروعاتو البرامج تصميم  -جيم من إطار قياس  4)المستوى وا 
 النتائج(

 عند نقطة البدء وأثناء التنفيذ.القطرية  الصندوؽأداء برامج ومشروعات  4تقدر مؤشرات المستوى  -37

القطرية. وليذه الغاية، يستخدـ  الصندوؽولى مف المؤشرات أداء برامج وتقدر المجموعة الفرعية األ -38
 يقدر فيو الشركاء القطريوفسنويًا استقصاًء عممية موضوعية لضماف الجودة ويجري  الصندوؽ

ما يمي:  داخؿ الببلد( الصندوؽ)الحكومات والمانحوف اآلخروف وأصحاب المصمحة ممف يعمؿ معيـ 
( 2)وتمكيف فقراء الريؼ نساًء ورجااًل؛  األمف الغذائيفي زيادة الدخؿ وتحسيف  الصندوؽمساىمة ( 1)
 متثالو لجدوؿ أعماؿ فعالية المعونة.ا

 القطرية عمى المجمس ستراتيجيةاالبرنامجًا مف برامج الفرص  17، تـ عرض التجديد الثامفوخبلؿ فترة  -39
وجميورية الكونغو ، ووافؽ عمييا )وىي أذربيجاف وبنغبلديش وبنف والصيف وكوت ديفوار التنفيذي

وليبريا وموزامبيؽ ومصر واليند وجميورية الو الديمقراطية الشعبية  والجميورية الدومينيكيةالديمقراطية 
برامج الفرص ىذه عمى تقدير  حصمت جميع . وقدناـ وزامبيا( تنيجيريا والسنغاؿ وسيراليوف وفييو 

 . 2008في عاـ  في المائة 90مرض أو أفضؿ عند نقطة الدخوؿ بالمقارنة برقـ األساس البالغ نسبة 

ساىمت  التي 36البمداف الػ "الزبائف" في و، مف أصؿ أن 2012بائف المضطمع بو في ووجد استقصاء الز  -40
لجدوؿ أعماؿ فعالية المعونة بدرجة  الصندوؽيقدروف امتثاؿ  في المائة 98كاف ىناؾ ، في االستقصاء

وأبمغ عف قدر طفيؼ مف . 2008في عاـ  في المائة 79مرض أو أفضؿ، بعد أف كانت ىذه النسبة 
ضعؼ األداء في جميورية الكونغو الديمقراطية وفي موريتانيا فيما يتعمؽ بتنسيؽ العمميات مع المانحيف 

وتمكيف فقراء  األمف الغذائييسيـ في زيادة الدخؿ وتحسيف  الصندوؽورأى جميع الزبائف أف اآلخريف. 
 الريؼ نساًء ورجااًل.
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 5الجدوؿ 

 برامج القطريةاإلدارة األفضل لم

خط األساس  المصدر المؤشر
 )السنة(

قيمة خط 
 األساس

 2012ىدؼ  2012إنجاز 

نسبة البرامج القطرية الحائزة 
أو أفضل عند نقطة  4عمى درجة 

 :البدء
     

المساىمة في زيادة الدخؿ وتوفير 
وتمكيف فقراء الريؼ  األمف الغذائي
 نساء ورجاالً 

 استقصاء لمزبائف
2008 86 100 90 

 

االمتثاؿ بجدوؿ أعماؿ فعالية 
 المعونة*

 استقصاء لمزبائف
2008 79 98 100 

والمواءمة القطرية  تتضمف درجة فعالية المعونة درجات فرعية لمممكيةو * كنسب مئوية مجمعة لجميع البمداف موضوع االستقصاء. 
 والتنسيؽ.  

 

 4الجودة عند نقطة دخول مشروعات الستثمار

مشروعًا مف جانب نظاـ   42، تـ استعراض 2012/حزيراف ويوني 30و 2011/تموز ويولي 1في الفترة بيف  -41
ويشرؾ فريقًا دوليًا مف الخبراء في  الصندوؽ، وىو نظاـ مستقؿ عف عمميات ضماف الجودةالصندوؽ ل

عات قد بدأت وال تكوف المشرو  رحمة التصميـ وقبيؿ عرضيا عمى المجمس.مبنياية  المشروعاتتقدير 
 .6في ىذه المرحمة ولذا فإف ىذا المؤشر يعتبر مؤشرًا "سابقًا". وترد النتائج في الجدوؿ 

 6الجدوؿ 

 عند نقطة البدءالمعطاة لمجودة درجات ال

 األساس خط المؤشر
  )السنة(

قيمة خط 
 األساس

- 2011إنجاز 
 أ 2012

 2012ىدؼ  ب 2012إنجاز 

الحائزة عمى  المشروعاتنسبة 
أو أفضل عند نقطة  4درجة 
 :البدء

     

 90 95 95 93 2009-2008 الفعالية

األثر عمى الفقر الريفي في 
المجموعة المستيدفة )مف قبيؿ ما 
تحقؽ عف طريؽ األصوؿ المادية 

 (والتمكيف األمف الغذائيوالمالية و 

2008-2009 

91 97 98 90 

                                                      

4
 َظشاً ألٌ بؼط انًششوػبث تًىل ببنًُح ببإلظبفت إنى انقشوض، فقذ اعتخذيُب يصطهح "يششوػبث االعتثًبس".   
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 90 93 78 81 2009-2008 استدامة الفوائد

االبتكار والتعمـ و/أو توسيع 
 طاؽنال

2008-2009 86 
84 93 

90 

 وباليدؼ. قيمة خط األساسيتضمف ىذا العمود المتوسط المتحرؾ لسنتيف وىو يقارف ب أ
 مشروعًا تـ استعراضيا في سنة واحدة. 42وىي مجموعة يبمغ عددىا  المشروعاتدرجات آخر مجموعة مف  ب

 .الجودة عند نقطة البدء:  تقديرات المصدر

 

 المشروعاتمف األىمية بمكاف أف نبلحظ، في سياؽ تحميؿ البيانات المعروضة، أف مجموعة  -42
بدء تطبيؽ عممية ضماف الجودة تتبايف إلى حد كبير مف حيث التوجو القطاعي وتاريخ المستعرضة منذ 

انات التي تـ الحصوؿ عمييا . ولذا فإف مجموعة البيالصندوؽتحديدىا ودخوليا في ذخيرة مشروعات 
أف  عمىينبغي أال تستخدـ لتمييز أي اتجاه، عمى األقؿ عمى األجؿ القصير إلى المتوسط.  بيذه الطريقة

في أحدث  الصندوؽوقد تجاوز أداء . إطار قياس النتائجمف الممكف إجراء مقارنة باليدؼ المحدد في 
وبيامش كبير في حاؿ الفعالية المحتممة   – 2012جوالت استعراض ضماف الجودة اليدؼ المحدد لعاـ 

والنتائج المتحققة أعمى بكثير مف ثر المحتمؿ عمى الفقر الريفي. في بموغ أىداؼ المشروع وفي األ
ر أنو في ومف الجدير بالذكاليدؼ في حاؿ استدامة الفوائد واالبتكار و/أو التعمـ و/أو توسيع النطاؽ. 

 2012بموغ أداء بمستوى أفضؿ مف اليدؼ ألوؿ مرة في فترة عاـ  ، تـةمجالي النتائج المذكور 
 الشيءالمنجزة غير أنيا ال تزاؿ أدنى بعض  المشروعاتوقد شيدت االستدامة تحسنًا في  المستعرضة.
سينعكس مع  تحقيؽ تقدـ كبيروقد أدت زيادة التركيز عمى التخطيط إلى . إطار قياس النتائجمف ىدؼ 
في عمؿ  إستراتيجيةعند نقطة اإلنجاز. ويعتبر توسيع النطاؽ بعدًا لو حيوية  المشروعاتالوقت في 
لمتجديد التاسع، وىو يتمقى دعمًا منيجيًا  إطار قياس النتائجفي  بصورة منفصمة وسيتـ تقديره .الصندوؽ

 (.172-170في سياؽ وضع البرامج وتنفيذىا )أنظر الفقرات 

، الصندوؽالمحايد عند نقطة البدء يعتبر عممية جديدة نسبيًا في  ممشروعاتللجودة اونظرًا ألف ضماف  -43
 أف نرّد التحسينات إلى عامؿ واحد أو إلى مجموعة واحدة مف العوامؿ. عمى أفمف المبكر تمامًا  فإف

األسباب الممكنة ىي كما يمي: تحسيف عممية ، إف مؤقتو عمى أساس أولي أمانة ضماف الجودة تقوؿ، 
في العممية؛ وتعزيز نظـ الرصد  التقنييف الصندوؽذلؾ زيادة مشاركة مستشاري  التصميـ، بما في

دارة المعرفة؛  وزيادة الصرامة في التحميبلت االقتصادية زيادة التشديد عمى توسيع النطاؽ؛ و والتقييـ وا 
بًل ويرد عرض أكثر تفصي والمالية؛ ومضاعفة االىتماـ بالمسائؿ المؤسسية وتمؾ المتعمقة بالتسيير.

التي أجرتيا، في التقرير السنوي عف ضماف  والتحميبلت ،لمنتائج التي خمصت إلييا أمانة ضماف الجودة
 وبرامجو، وىو مدرج في الممحؽ الثالث. الصندوؽالجودة في مشروعات 

 المشروعاتدعم تنفيذ 

مجاالت يرجح أف تسيـ في تعزيز  المشروعاتالخاصة بدعـ تنفيذ  إطار قياس النتائجتشمؿ مؤشرات  -44
 في إدارتو لعمميات تسيير األعماؿ. الصندوؽعمومًا وكذلؾ في كفاءة  المشروعاتفعالية 

  



 EB 2012/107/R.8/Rev.1 

31 

 7الجدوؿ 

 أثناء التنفيذ المشروعاتأداء 

خط األساس  المصدر المؤشر
  )السنة(

قيمة خط 
 األساس

 2012ىدؼ   2012إنجاز 

نسبة المشروعات في الحافظة 
التي تتمقى فعبًل تمويبًل الحالية 

 مشتركًا دولياً 

نظاـ إدارة حافظة 
 2009أبريؿ/نيساف  المشروعات

56 63 65 

متوسط الوقت )باألشير( بيف 
ية الموافقة عمى المشروع وعمم

 ولىالصرؼ األ

نظاـ إدارة حافظة 
 2008-2007 المشروعات

21 18 14 

اإلشكالية التي  المشروعاتنسبة 
تـ فييا اتخاذ مزيد مف التدابير 

التصحيحية )مؤشر العمؿ 
 االستباقي(

تقرير أداء حافظة 
 الشعبة

2008 63 43 75 

اإلشكالية في  المشروعاتنسبة 
 الحافظة الجارية

نظاـ إدارة حافظة 
 2007-2006 المشروعات

  أ15 18 17

نسبة تجاوزات الفترة الزمنية في 
 الجارية المشروعات

نظاـ إدارة حافظة 
 2007-2006 المشروعات

23 20 20 

متوسط عدد أياـ تجييز طمبات 
الخاضعة  المشروعاتالسحب  )

 لئلشراؼ المباشر(

نظاـ تتبع طمبات 
 2008 السحب

 في المائة 10 - في المائة 12 - ال ينطبؽ
خبلؿ 
2009 

 إشكالية.يمثؿ ىذا الرقـ مشروعات تـ تحديدىا بوصفيا مشروعات  أ
 

في الحافظة الجارية  الموجودة المشروعاتوأحد ىذه المؤشرات ىو التمويؿ المشترؾ. وىو يقيس نسبة  -45
، حيث بمغت نسبة 2012في عاـ  الصندوؽ. وقد تحسف أداء التي تحصؿ عمى تمويؿ مشترؾو 

 2012، وىي نسبة تكاد تصؿ إلى ىدؼ عاـ في المائة 63التي تتمقى تمويبًل مشتركًا  المشروعات
 (.17. وقد ازدادت قيمة التمويؿ المشترؾ بصورة ممموسة )أنظر الفقرة في المائة 65المحدد بػ 

عمى المشروع إلى عممية الصرؼ  ، تحسف متوسط الوقت البلـز مف الموافقة2009-2008ومنذ فترة  -46
التأثر شيرًا. وعمومًا يميؿ األداء إلى  14المحدد بػ  2012، غير أنو ال يقارب بعد ىدؼ عاـ ولىاأل

مف  التي تتطمب إما تصديقًا عمى المستوى التشريعي قبؿ البدء بيا أو موافقة المشروعاتبعدد قميؿ مف 
  جانب ىيئات فرعية وطنية عمى التنفيذ.

 في المائة 18نسبة  إلى مجموع الحافظة الجارية حوؿالعاممة اإلشكالية  المشروعاتوقد استقرت نسبة  -47
عب التشغيمية مف تحديد مزيد لزيادة التشديد عمى اإلنذار المبكر، فقد تمكنت الشٌ . ونظرًا 2012في عاـ 

المعرضة لمخطر ولكنيا لـ تصبح بعد  المشروعات. وىذه التي يمكف أف تصبح إشكالية المشروعاتمف 
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مف الحافظة الجارية. وىناؾ عامبلف مؤسسياف أسيما  في المائة 5إشكالية، تشكؿ نسبة إضافية قدرىا 
 عنو، وىما: غػّ المبماإلشكالية  المشروعاتفي مستوى 

  المخاطر المرتبطة بنتائج الحافظة؛التشدد في معايير التقدير مع الوقت لمحد مف 

  بالتالي زيادة اإلشراؼ المباشر. و توفر مزيد مف المعمومات، األمر الذي يعزى أساسًا إلى
  ، إلى جانب االلتزاـ بوضع تقديرات واقعية لممخاطر.وعيال

أطوؿ أجبًل، فإف مف الواضح أف مشروعات التنمية الريفية  مف منظورالرؤية وعبلوة عمى ذلؾ، وعند  -48
أكثر مف القطاعات األخرى. وعبلوة عمى ذلؾ، يقضي تشديد  والزراعية تنطوي بطبيعتيا عمى مخاطر

ألبعد واألكثر فقرًا، والتي تسكنيا مجموعات سكانية ميمشة، بأف عمى استيداؼ المناطؽ ا الصندوؽ
 وتنفيذىا.  المشروعاتمستويات مخاطرة أعمى في تصميـ  الصندوؽيأخذ 

دراكًا وعمى ضوء العوامؿ المذكورة،  -49 ألف وضع ىدؼ كمي لحؿ المشاكؿ يخمؽ حافزًا سمبيًا يمكف منو وا 
سيكتفي بتتبع ىذا المؤشر خبلؿ فترة التجديد  الصندوؽوة تقدير األداء، فإف تخفيؼ قأف يؤدي إلى 

 التاسع دوف أف يحدد ىدفًا رقميًا لو. 

المؤسسات عمى المستوى تشاركية بطبيعتيا وىي تركز عمى بناء  الصندوؽالتي يموليا  المشروعاتو  -50
إال أنيما تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية، وفعاليتيا في  المشروعاتالقاعدي. ويزيد ىذاف العامبلف مف أىمية 

نجازه، بما في ذلؾ تجاوزات الوقت يستغرقاف وقتا طويبل . ولذا فقد تـ تحديد الوقت بيف بدء المشروع وا 
وعمى الشكؿ نفسو، تـ تحديد متوسط الوقت لتجييز طمبات . طار قياس النتائج، كمؤشر تابع إلالمحدد

ويقيس ىذا المؤشر األخير  .الصندوؽمية الداخمية في كفاءة العمالسحب كمؤشر آخر مف مؤشرات 
وىو يقع تمامًا ضمف مع الوقت،  الصندوؽأيضًا مستوى االستجابة الحتياجات الزبائف. وقد تحسف أداء 

 اليدؼ المحدد لكؿ مف ىذيف المؤشريف.

 كشريك الصندوقأداء 

يعاني مف انخفاض مستوى أدائو كشريؾ لمحكومة ولممموليف  الصندوؽمف الناحية التاريخية، كاف  -51
، عمى أنو تمكف بسرعة مف تجاوز ىذا الوضع. فقد تحسف األداء مف أساس منخفض يتمثؿ المشتركيف

، 2004-2002أو أفضؿ في الفترة  إلى حد مامرضيًا  مف المشروعات في المائة 39اعتبار أداء في 
 .2011في عاـ  في المائة 83ثـ  2008-2006في الفترة  في المائة 62ليصبح بنسبة 
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 8الجدوؿ 

 كشريك الصندوقأداء 

خط األساس  المصدر المؤشر
  )السنة(

قيمة خط 
 األساس

 -2009 إنجاز 2012ىدؼ 
2011 

نسبة المشروعات التي تمقى أداء 
 أو أفضؿ 4فييا درجة  الصندوؽ

التقرير السنوي لنتائج 
وأثر عمميات 

 الصندوؽ
2006-2008 

62 75 83 

لكي يعكس المتوسط المتحرؾ لثبلث سنوات بداًل مف المتوسط  في المائة 62إلى  في المائة 64: تـ تغيير رقـ األساس مف مبلحظة
 الصندوؽت ، مما يجعمو صالحًا لممقارنة باألرقاـ المقدمة في التقرير السنوي لنتائج وأثر عممياإطار قياس النتائجالمتحرؾ لسنتيف باستخداـ 

 .2012لعاـ 
 

عندما يوجد مبرر ليا. ومع عاليًا وتثؽ بو. فيو يستجيب ويبدي المرونة  الصندوؽالحكومات  وتقّدر -52
عانت في  الصندوؽالتي يموليا  المشروعاتذلؾ، وعمى الرغـ مف ىذه المواصفات االيجابية، فإف 

افتقارًا إلى الفيـ الواضح لمسياقات الماضي مف ضعؼ في التصميـ مما عكس في بعض األحياف 
، حيث أثناء التنفيذ المشروعاتبسبب قمة اتصالو ب الصندوؽكما تضرر الوطنية والمؤسسية المحمية. 

بمحاوالت جادة  الصندوؽ. وقد قاـ لممؤسسات المتعاونة المشروعاتكاف عميو أف يوكؿ اإلشراؼ عمى 
مف الحافظة الجارية تحت اإلشراؼ المباشر  في المائة 90بإدخالو ما يزيد عمى  لمعالجة ىذه المشاكؿ

(، وبإقامة نظـ 55-53مكتبًا قطريًا )أنظر الفقرات  40(، وذلؾ بإنشاء ما يقارب 61-56)أنظر الفقرات 
جراءات لتحسيف نوعية تصميـ  وتنعكس ىذه التغييرات في التحسف الذي شيده أداء . المشروعاتوا 

 كشريؾ. الصندوؽ

 القطرية الصندوقمكاتب 

وضع ( 1لمحضور القطري عمى أربعة مجاالت تركيز مترابطة، ىي: ) الصندوؽ إستراتيجيةتشدد  -53
إدارة المعرفة واالبتكار.  (4)حوار السياسات؛ ( 3)بناء الشراكات؛ ( 2)البرامج القطرية ودعـ التنفيذ؛ 

، وىو نموذج الصندوؽيات وكانت مجاالت التركيز ىذه تمثؿ أوجو ضعؼ في النموذج األصمي لعمم
، ولدييا حد أدنى مف المشاركة أثناء ىو أساسًا وكالة لمتمويؿ تعمؿ حصرًا مف مقرىا الصندوؽاعتبر أف 

عمى أف تجربة الحضور القطري، إلى جانب تجربة اإلشراؼ المباشر )التي بدأت قبؿ  .المشروعاتتنفيذ 
. لمصندوؽ، ىدفا إلى معالجة وجيي الضعؼ الييكمي في النموذج التشغيمي تجربة الحضور القطري(

، كما أف اإلشراؼ والمبادرتاف تدعماف بعضيما بعضًا: فالحضور القطري يسيؿ تنفيذ اإلشراؼ المباشر
جراء حوار أوثؽ مع حكومة  ،المشروعاتالمباشر يوفر لممكاتب القطرية أداة تساعد عمى تسريع تنفيذ  وا 

 ، واستخراج المعمومات ونشرىا بصورة أكثر كفاءة.ا مف الشركاءمىر المعني وغيالبمد 

بصورة خاصة  الذاتي لتجربة الحضور القطري أف أثر المبادرة ىذه كاف واضحاً  الصندوؽويظير تقدير  -54
مف حيث تحسيف األداء في البمداف التي  المشروعات، وىو ما تبينو الفوارؽ بيف في مجاؿ دعـ التنفيذ

 لممشروعاتيا والتي ليس لدييا مكاتب قطرية.  وعمى الشكؿ نفسو، يبيف استعراض لتقييمات لدي
والبرامج القطرية  أجراىا مكتب التقييـ المستقؿ أف البمداف التي يتوفر فييا حضور قطري لمصندوؽ 
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وذج  تتميز بأداء أفضؿ بكثير في األبعاد الرئيسية. وكاف مف شأف التغيرات التي طرأت عمى النم
مف خبلؿ اإلشراؼ  الفعالية اإلنمائيةنحو تعزيز  –في السنوات األخيرة  لمصندوؽالتشغيمي األساسي 

، وتحسيف المواءمة مع النظـ الوطنية، وزيادة التركيز عمى بناء الشراكات المشروعاتالمباشر عمى 
تعزيز حضوره بالمضي في  الصندوؽأف بررت قرار  –وحوار السياسات، وتحسيف إدارة المعرفة 

 القطري.

الخاصة بالحضور القطري في أبريؿ/نيساف  ستراتيجيتواو وقد تمت الموافقة عمى سياسة الصندوؽ  -55
مكتبًا.  38مكتبًا قطريًا؛ وتـ حتى اآلف افتتاح  40مف إنشاء  الصندوؽ. وتمكف ىذه السياسة إدارة 2011

مف مدراء البرامج القطري لمعمؿ في الميداف. وىذا اإلجراء األخير يستجيب  20وتتضمف السياسة إرساؿ 
لنتائج التقييـ المستقؿ والتقييـ الذاتي )التي أكدت عمييا الدوؿ األعضاء( والتي تعتبر أف نموذج إرساؿ 

صؼ مديري المكاتب القطرية إلى الميداف يتصؼ بقدر مف الفعالية مف حيث تحقيؽ النتائج أكبر مما يت
إلدارة المكتب. وعمى ضوء ذلؾ، ظير إرساؿ  بو  نموذج تشغيؿ موظفيف لمبرنامج القطري يعينوف محمياً 

عمى رزمة  الصندوؽ، وافقت إدارة 2012المديريف إلى الميداف كمسألة تتصؼ باألولوية. وفي أوائؿ عاـ 
رات أساسية لتبسيط إدارة القطرية، واتخذت عدة قرا الصندوؽحوافز تشجع انتقاؿ المديريف إلى مكاتب 

 ىذه المكاتب ولتعزيز كفاءتيا وفعاليتيا عمومًا.

 اإلشراف المباشر

لتحقيؽ نتائج أفضؿ عمى األرض. وانعكاسًا  الصندوؽأولوية لدى  المشروعاتيعتبر تحسيف نوعية تنفيذ  -56
نشاء قدرة عمى ما يمي: معاينة وتوضيح وتعزيز دور اإلشراؼ ودعـ التنفيذ؛ و  الصندوؽلذلؾ، عمؿ  ا 

إدارة ودعـ تنفيذىا؛ واستخداـ عممية اإلشراؼ لتعزيز  المشروعاتداخمية عمى توفير اإلشراؼ عمى 
الخاضعة لئلشراؼ المباشر ارتفاعًا كبيرًا في  المشروعاتالمعرفة. ونتيجة لذلؾ، شيد عدد ونصيب 

 .2السنوات الخمس األخيرة، وىو ما يمكف مشاىدتو في الرسـ البياني 
 2الرسـ البياني 

 الخاضعة لإلشراف المباشر المشروعاتعدد ونسبة 

 
 

بالمائة90المستوى المستهدف من التجديد الثامن لموارد الصندوق   
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 2009أنشئت عاـ تقدمًا سريعًا في ىذا المجاؿ. فقد  الصندوؽمف حيث بناء القدرة الداخمية، حقؽ و  -57
وحدة دعـ اإلشراؼ في المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج بيدؼ تيسير اعتماد مسؤوليات اإلشراؼ في 

 5المنظمة. وأقامت الوحدة نظمًا لتجييز طمبات السحب، ولتقديـ الخدمات لمشعب اإلقميمية، أنحاءجميع 
شراء. ويتمثؿ أحد الجوانب اليامة ليذا العمؿ في تدريب الموظفيف عمى والستعراض قرارات ال

موظفًا قد أنيوا برنامج  250، كاف أكثر مف 2012/حزيراف وع بدور إشرافي جديد. وبحموؿ يونياالضطبل
في المكاتب القطرية. وعمى الشكؿ نفسو، أنيى  الصندوؽمف موظفي  63التدريب عمى اإلشراؼ، بينيـ 

موظفًا حضروا  98تدريبًا أساسيًا عمى المشتريات والتصديؽ لدى "وكبلء التاج" في حيف أف  موظفاً  139
يضًا تنفيذ نظاـ تتبع أدورة تمييدية حوؿ المشتريات نظمتيا منظمة العمؿ الدولية. وخبلؿ ىذه الفترة، تـ 

كاف وجودىا طمبات السحب. ويقدـ ىذا النظاـ معمومات حسنة التوقيت حوؿ وضع طمبات السحب )وم
 (.الصندوؽفي 

وقد مكف بناء القدرات الداخمية مديري وموظفي البرامج القطرية مف المشاركة بصورة أشد كثافة في  -58
 (.9عممية اإلشراؼ، حيث يمارسوف في كثير مف األحياف دور رئيس بعثة اإلشراؼ )أنظر الجدوؿ 

 9الجدوؿ 

 اإلشراف عميياالتي يشارك الموظفون في بعثات  المشروعاتعدد 

مدير  
البرنامج 
 القطري

موظفو 
البرنامج 
 القطري

المعمومات  غير ذلؾ استشاريوف
 غير متوفرة

 المشروعات المجموع
الخاضعة 
 لئلشراؼ

 

2010 133 10 73 4 3  223  213  

2011 111 10 96 2 5  224 223  

 2010مجموع 
 2011و

241 20 169 6 8  447    

 58، قاـ مديرو البرامج القطرية أو موظفو البرامج القطرية بقيادة ما نسبتو 2011و 2010وخبلؿ عامي  -59
ذا أخذنا في االعتبار أف  في المائة كمؤسسة لـ يكف لديو الكثير مف  الصندوؽمف بعثات اإلشراؼ. وا 

ف الخبرة في ميداف اإلشراؼ المباشر، فإف نسبة بعثات اإلشراؼ التي يقودىا مديرو البرامج القطرية يمك
 .لمغايةاعتبارىا مرضية 

ويبيف استعراض الحافظة السنوي أف ىناؾ عددًا مف المجاالت التي كاف مف الممكف لئلشراؼ المباشر  -60
فييا أف يساعد عمى تحسيف أداء الحافظة. وسيتعيف بموغ أىداؼ التجديد التاسع الطموحة أساسًا مف 

الجاري تنفيذىا. ويشير العامبلف إلى الحاجة إلى إجراء تحسينات  المشروعاتخبلؿ تحسيف أداء 
 استيدافية في اإلشراؼ وفي دعـ التنفيذ.

                                                      

5
 ًششوع.تقذو طهببث انغحب يٍ خبَب وحذاث انًششوع طهببً نهصشف يٍ فئبث تكبنٍف ان  
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 12بعثة إشراؼ كاممة واحدة كؿ سنة، ولمدة  الصندوؽالتي يموليا  المشروعات، تستقبؿ وفي المتوسط -61
يضًا مف بعثات دعـ التنفيذ أو )وليس كميا( تستفيد أ المشروعاتوىناؾ نسبة كبيرة مف يومًا في العادة. 

 223الػ  لممشروعاتالمتابعة وذلؾ بعثة لدعـ التنفيذ/ 163يوفد إال  ، لـ2011المتابعة. وفي عاـ 
تقع في مناطؽ نائية وألف أوجو  الصندوؽالتي يموليا  المشروعاتالخاضعة لئلشراؼ. ونظرًا ألف معظـ 

فإف ىذا المستوى مف مدخبلت اإلشراؼ ال يمكف  ،المشروعاتالضعؼ المؤسسي تؤثر سمبيًا عمى أداء 
 بعد أف يعتبر مثاليًا.

 (إطار قياس النتائجمن  5اإلدارة المؤسسية والكفاءة )المستوى  –دال 

أف يمارس قدرًا مف التحكـ المباشر بدرجة أو بأخرى عمى األداء فيما يتعمؽ باإلدارة  لمصندوؽيمكف  -62
ىذا المجاؿ بمؤشرات تحت أربعة عناويف  إطار قياس النتائجمف  5 المؤسسية والكفاءة. ويتناوؿ المستوى

دارتيا؛ وتحسيف إدارة الموارد البشرية؛ وتحسيف إدارة المخاطر؛ وتحسيف  رئيسية: تحسيف تعبئة الموارد وا 
لعاـ  إطار قياس النتائجيسير األداء عمى الطريؽ الصحيح لتمبية أىداؼ  ،الكفاءة اإلدارية. وعموماً 

2012. 
 10الجدوؿ 

 المؤسسية وكفاءتو الصندوقإدارة  – إطار قياس النتائجمن  5المستوى 

طار إل قيمة خط األساس المؤشر
 قياس النتائج

إطار قياس ىدؼ  الفعمي
 (2012) النتائج

دارتيا     تحسين تعبئة الموارد وا 

التجديد نسبة ما تحقؽ مف تعيدات التجديد في إطار    5-1
 الثامف
 التقرير()وقت إعداد 

55 88 100 

    تحسن إدارة الموارد البشرية

: نسبة الموظفيف المنخرطيف مشاركة الموظفيفمؤشر   5-2
 الصندوؽايجابيًا في أىداؼ 

70  71 * 75 

 65 65 56 نسبة العامميف في البرامج    5-3

نسبة العامميف مف الدوؿ األعضاء المدرجة في     5-4
 القائمتيف باء وجيـ

 يجري تتبعو سنوياً  39 33

  35 30 30 أو برتبة أعمى 5-نسبة النساء في برتبة ؼ    5.5

 متوسط الوقت البلـز لمؿء شواغر الفئة الفنية    5-6
 شيرًا متجددة( 12)فترة 

141 126 100 

    تحسن إدارة المخاطر

نسبة التدابير المتأخرة المتعمقة بتوصيات المراجعة   5-8
 باألولويةوالمتصفة 

76 48 20 

    تحسن الكفاءة اإلدارية

نسبة النفقات المدرجة في الميزانية مقابؿ كؿ دوالر    5-9
 أمريكي مف التزامات القروض والمنح

)حسب   13.9 16.3
 المخطط لو(

13.5 

 .سجبلت المكتب المصدر:
 متاحة في نوفمبر/تشريف الثاني. 2012. وستكوف بيانات عاـ 2011لعاـ  مشاركة الموظفيف* يشير ىذا اليدؼ إلى مؤشر 

 "تكمفة كؿ كشؼ راتب" خاضعًا لمتتبع.  5.7مبلحظة: لـ يعد المؤشر 
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مميار  1.056مف اليدؼ  ) في المائة 88حتى اآلف نسبة  التجديد الثامفتغطي التعيدات الخاصة ب -63
مميار دوالر أمريكي(. ويمكف الحكـ بصورة أفضؿ عمى  1.2دوالر أمريكي مقابؿ اليدؼ المحدد بمبمغ 

دارتيا بما تحقؽ مف نجاح حتى اآلف في سياؽ  عمؿ الصندوؽ المحسف في مجاؿ تعبئة الموارد وا 
، وقد تـ التجديد الثامفمف  في المائة 25رقـ المستيدؼ المتفؽ عميو أعمى بنسبة الالتجديد التاسع. ف

مف ىدؼ التعيدات الخاصة بالتجديد  في المائة 94بموغ نسبة ممتازة بمغت  2012 أيموؿحتى سبتمبر/
 مميار دوالر أمريكي(. 1.5مميار دوالر أمريكي مف أصؿ  1.404التاسع )

أولوية عالية إلصبلح إدارة الموارد البشرية. وتـ بموغ  الصندوؽوخبلؿ فترة التجديد التاسع، أعطى  -64
بمزيد مف المرونة والتنوع والمشاركة والدوافع. وارتفعت نسبة قوة  قوة عمؿ تتصؼ –األىداؼ الرئيسية 

. 2012لعاـ  إطار قياس النتائجىدؼ  المائة وبمغتفي  65إلى  في المائة 56العمؿ في البرامج مف 
، أي أف الصندوؽمف مجموع موظفي  في المائة 39 ويمثؿ موظفو قائمتي الدوؿ األعضاء باء وجيـ

. أما نسبة النساء بيف الموظفيف برتبة 2010التي كانوا عمييا في  في المائة 33ػ نسبتيـ ارتفعت مف ال
 35المحدد بنسبة  إطار قياس النتائج، وىي أدنى مف ىدؼ في المائة 30وبالرتب األعمى فيي   5-ؼ

د . غير أف سمسمة تعيينات النساء مؤخرًا في وظائؼ اإلدارة المتوسطة والعميا تشير إلى وجو في المائة
، أي نسبة الموظفيف الذيف يشاركوف بصورة ايجابية في اتجاه ايجابي. كما أف مؤشر مشاركة الموظفيف

إطار ( وىي تقترب مف ىدؼ 2011)بيانات عاـ  في المائة 71، تحسنت لتصؿ إلى الصندوؽأىداؼ 
شفويًا في دورة المجمس التنفيذي  2012. وسيبمغ عف نتائج عاـ في المائة 75المحدد بنسبة  قياس النتائج
 االستقصاء األخير عف مشاركة الموظفيف.مف نتياء االبعد /كانوف األوؿ، وذلؾ في ديسمبر

كبديؿ عف قياسات الكفاءة في مجاؿ إدارة ويجري تتبع متوسط الوقت البلـز لمؿء شواغر الفئة الفنية  -65
توظيؼ تستند إلى الشبكة العالمية، في مارس/آذار الموارد البشرية. ونتيجة لتطبيؽ واجية آلية لعممية ال

يومًا في  33مف  في المائة 50، انخفض الوقت البلـز إلنشاء قوائـ المرشحيف الطويمة بنسبة 2011
يومًا. وأسيـ مكسب الكفاءة ىذا في متوسط يتحسف باستمرار لموقت البلـز لمؿء  14السابؽ إلى 

اعتباره الوقت بيف إغبلؽ إعبلف الشاغر وتاريخ مجمس التعيينات الشواغر مف الفئة الفنية )وىو يحدد ب
يومًا في الوقت الحاضر. ومف  126إلى  2010يومًا في أواخر عاـ  180والترقيات(، مف الذروة البالغة 
. 100المحدد بػ  إطار قياس النتائجالمحتمؿ أف يتحقؽ قريبًا ىدؼ   يـو

طار قياس عة الداخمية المتصفة باألولوية العالية كمؤشر إلقد حدد اإلخفاؽ في معالجة توصيات المراجو  -66
لـ  في المائة 20يقيس التعرض لممخاطر التنظيمية. ومع أف اليدؼ الطموح المحدد بنسبة  النتائج

في معالجة المخاطر التنظيمية بصورة أكثر فعالية: شيدت نسبة التدابير  الصندوؽيتحقؽ، فقد نجح 
في  78المتأخرة بخصوص توصيات المراجعة الداخمية المتصفة باألولوية العالية انخفاضًا كبيرًا مف 

توصيات المراجعة الداخمية لكما انخفض العدد المطمؽ  - في المائة 48إلى  2010في عاـ  المائة
 .33إلى  43ولوية العالية مف المتصفة باأل
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مقابؿ القيمة الكمية لمقروض   6الميزانيةوتستخدـ الكفاءة اإلدارية، مقاسة مف حيث النفقات المدرجة في  -67
. والتقدـ ممحوظ ىنا. ففي عاـ التجديد الثامفوالمنح الممتـز بيا، كمؤشر لكفاءة المنظمة ككؿ ألغراض 

، ارتفعت قيمة 2011و 2009. وفي الفترة بيف في المائة 16.3 الصندوؽبمغ معامؿ الكفاءة في ، 2008
سنويًا لتبمغ رقمًا قياسيًا ىو مميار دوالر أمريكي بالمقارنة  في المائة 19ومنحو بنسبة  الصندوؽقروض 

في فترة التجديد السابع. وارتفعت الميزانية اإلدارية بوتيرة أدنى بكثير  في المائة 8بمعدؿ نمو سنوي ىو 
إطار قياس ، أي أعمى بقميؿ مف ىدؼ في المائة 13.9مما أدى إلى تحسف في معامؿ الكفاءة ليصبح 

 أدناه(. 1)أنظر الشكؿ  في المائة 13.5المحدد بنسبة  النتائج
 1الشكؿ 

 مقابل اللتزامات بالقروض والمنح( معامل الكفاءة )الميزانية اإلدارية

 

 وضع األسس الالزمة لتوسيع األثر  -خامسًا 

عمومًا، تبيف بيانات إطار قياس النتائج المعروضة في القسـ الرابع أنو يجري تحقيؽ التوقعات الكبرى  -68
المشترؾ. لفترة التجديد الثامف. وقد توسع برنامج العمؿ بسرعة كما ارتفع، وبسرعة أكبر، التمويؿ 

وتحسنت عمميات الصرؼ. وبغض النظر عف الجيود المضاعفة المبذولة لزيادة حجـ التمويؿ، فإف 
جودة عمؿ الصندوؽ تحسنت إذا قسناىا بالنتائج واألثر وبالمؤشر الرائد الرئيسي وىو تصميـ 

كما أف المشروعات. وتحسف كؿ مف البرمجة القطرية وتنفيذ المشروعات في سياؽ مف البلمركزية. 
مكتسبات الكفاءة تسير عمومًا عمى المسار الصحيح.  ومع ىذا كمو، فإف نتائج المشروعات التي يموليا 
الصندوؽ والمبمغ عنيا في تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ تروي قصة عمؿ كثيرًا ما يكوف تنفيذه قد تـ 

دًا عما يسود اآلف. فمفتاح الفعالية منذ سنوات وفي ظؿ أحواؿ مختمفة تمامًا، وكذلؾ بنُيج مختمفة ج
اإلنمائية لمصندوؽ في المستقبؿ إنما ىو ما يقـو بو اليـو لمواجية التحديات والفرص الجديدة. ويسمط 

                                                      

6
مف الجدير بالذكر أف النفقات ليست مجرد نفقات إدارية بؿ ىي جميع النفقات الممولة مف الميزانية اإلدارية، وىي تشمؿ أيضًا جميع    

نما كعنصر مف عناصر برنامج  نفقات وضع وتنفيذ البرنامج القطري، التي ال تسجؿ في كثير مف منظمات األمـ المتحدة كنفقات إدارية وا 
 مؿ.الع
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، وىي بالضرورة عمى  ىذا القسـ األضواء عمى ثبلثة أبعاد حيوية ومترابطة في عمؿ الصندوؽ اليـو
 أساس انتقائي تمامًا:

  استحداث طرؽ تمكف أصحاب الحيازات الصغيرة مف المشاركة في االقتصادات الزراعية التي
 تمر في عممية تحوؿ، وتمكنو مف تشكيؿ ىذه االقتصادات؛

 بناء األسس االجتماعية لنمو منصؼ شامؿ لمجميع في االقتصاد الريفي؛ 

 حاب الحيازات الصغيرة.وضع إطار أكثر اتساقًا وفعالية لسياسة إنمائية مواتية لتنمية أص 

 الستجابة لممسائل الناشئة في اقتصاد وايكولوجيا أصحاب الحيازات الصغيرة -ألف

المسائؿ التي تنطوي عمييا تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة متنوعة لمغاية. عمى أف ىناؾ مسألتيف  -69
عالميًا. وىما: إقامة  أصبحتا عمى درجة كبرى مف األىمية بالنسبة لمستقبؿ أصحاب الحيازات الصغيرة

روابط أفضؿ بيف نواتج أصحاب الحيازات الصغيرة والنواتج الزراعية مف جية، وأسواؽ المدخبلت مف 
جية أخرى )ومع مشغمي األعماؿ الزراعية األكبر حجمًا والتابعة لمقطاع الخاص ممف يحتؿ موقعًا 

داـ البيئة الطبيعية، بما في ذلؾ استجابات استراتيجيًا متزايدًا مع االثنيف(؛ ووضع نُيج مستدامة الستخ
لمشاكؿ تغير المناخ. وفي حيف أف مضموف المشروعات التي يموليا الصندوؽ يتبايف حسب السياؽ 
المحدد، فإف مف النُيج ما لف يتصؼ بالفعالية إال إذا تناولت أيضًا تمؾ المسائؿ األساسية الشاممة في 

 المشيد الريفي.

 القيمة واألسواق القطاع الخاص وسالسل

أصبح القطاع الخاص، الذي يشمؿ فيما يشممو أصحاب الحيازات الصغيرة أنفسيـ باعتبارىـ المجموعة  -70
األكبر التي تستثمر في الزراعة )إلى جانب كونيـ المصدر األكبر لعرض األغذية( في كثير مف البمداف 

واالرتباط باألسواؽ وتوفير التكنولوجيا  النامية، المصدر الرئيسي لبلستثمار والتمويؿ وخمؽ فرص العمؿ
والخدمات واالبتكار والمعرفة في المناطؽ الريفية. ويتزايد ارتباط اقتصاد أصحاب الحيازات الصغيرة 
بشبكة واسعة مف عبلقات عرض المدخبلت والنواتج تجمع أصحاب الحيازات الصغيرة مع مشغمي 

 –ـ جديدة لتجييز المنتجات الزراعية ولممناولة والتوزيع األعماؿ الزراعية المتوسطة والكبيرة لبناء نظ
وكثيرًا ما يكوف ذلؾ ألغراض األسواؽ الحضرية السريعة التطور في البمداف النامية نفسيا. ويتغير 
بسرعة دور القطاع الخاص، فيو يبتعد عف االنخراط المباشر في السوؽ واإلنتاج ويسير باتجاه توفير 

ليياكؿ األساسية المبلئمة البلزمة لتمكيف أعماؿ القطاع الخاص مف االزدىار البيئة السياساتية وا
 ولتمكيف االقتصاد مف النمو.

وقد أدى كؿ مف االرتفاع الييكمي في أسعار السمع الزراعية، وتجدد االىتماـ لدى مستثمري القطاعيف  -71
ة، إلى إيجاد فرص جديدة أماـ الخاص والعاـ بالزراعة، وتزايد اإلدراؾ العالمي لمحاجة لزراعة مستدام

غير أف ىذه الفرص لـ تأت ببل مخاطر. ويتمثؿ أحد األبعاد الحيوية مف  –أصحاب الحيازات الصغيرة 
عمؿ الصندوؽ اليـو في إيجاد طرؽ جديدة تمكف أصحاب الحيازات الصغيرة مف االستفادة مف تمؾ 

مد الصندوؽ في ديسمبر/كانوف األوؿ الفرص ومف إدارة المخاطر، وفي تنفيذ ىذه الطرؽ. وقد اعت
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 –تضع نيجًا استباقيًا جديدًا أكثر انتظامًا إزاء القطاع الخاص  7استراتيجية جديدة لمقطاع الخاص 2011
سواء كاف شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، محمية أو إقميمية أو دولية. وسيسترشد بيذه االستراتيجية 

يـ الدعـ إلى القطاع الخاص لتحقيؽ ما يمي: إقامة روابط جديدة العمؿ الذي يقـو بو الصندوؽ لتقد
لصالح المنتجيف الريفييف الفقراء؛ وتحسيف حصوليـ عمى المدخبلت والخدمات والتكنولوجيا )كثيرًا ما 

 يستند ذلؾ إلى السوؽ(؛ وزيادة فرص إدرار الدخؿ أو خمؽ فرص العمؿ أماميـ.

ية األسواؽ تمثؿ بالفعؿ جزءًا ىامًا مف عمؿ الصندوؽ )أنظر إف نواتج المشروعات الموجية نحو تنم -72
في زيادة تركيزه  2012(. وتماشيًا مع االستراتيجية الجديدة، مضى الصندوؽ خبلؿ عاـ 30الفقرة 

التشغيمي في ميداف تنمية سبلسؿ القيمة واألسواؽ والقطاع الخاص. وفي مختمؼ األقاليـ، أصبحت 
ة بيا تتمقى النسبة األكبر مف التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، وأصبح األسواؽ والمكونات المتعمق

الصندوؽ يمعب دورًا متزايدًا كميسر وكوسيط محايد في سبلسؿ القيمة يساعد عمى إقامة شراكات شاممة 
لمجميع بيف القطاعيف العاـ والخاص عمى أساس احتياجات وموارد العنصر األكبر في القطاع الخاص 

يازات الصغيرة. وتشمؿ األنشطة النموذجية ما يمي: تيسير الروابط بيف صغار وىو أصحاب الح
المزارعيف ومجيزي المنتجات الزراعية أو المشتريف التجارييف؛ تقديـ المساعدة التقنية لصغار المزارعيف 

ـ في لزيادة إنتاجيتيـ وتحسيف نوعية منتجاتيـ كي تفي بمعايير السوؽ؛ مساعدة المزارعيف عمى االنتظا
مجموعات أو رابطات تحسف التفاعؿ بينيـ وبيف القطاع الخاص والتفاوض معو؛ المساعدة عمى إدماج 
النساء واألقميات االثنية في سبلسؿ القيمة عمبًل عمى زيادة الدخؿ لدى ىاتيف الفئتيف؛ دعـ اتفاقات 

بناء الثقة المتبادلة بيف الزراعة التعاقدية بيف صغار المزارعيف وشركات األعماؿ الزراعية الخاصة؛ 
المجتمعات المحمية والوكاالت العامة والقطاع الخاص عمى الصعيد المحمي. وسبلسؿ القيمة، بحكـ 
تعريفيا، تمضي إلى أبعد مف ذلؾ، ويسعى كثير مف المشروعات إلى التوسع وتحسيف كفاءة روابط 

ؿ القيمة، ودائمًا بيدؼ زيادة العوائد التسويؽ والتجييز والتجزئة التي يقودىا القطاع الخاص في سبلس
 بالنسبة لصغار المزارعيف.

، يعمؿ كثير مف المشروعات الجديدة إما عمى توسيع نطاؽ ىذه األنشطة أو تكرارىا. 2012وفي عاـ  -73
مف ذلؾ مثبًل أف مشروع تنمية الزيت النباتي في أوغندا يدخؿ اآلف في مرحمتو الثانية وسيواصؿ 

اكات بيف القطاعيف العاـ والخاص المنشأ سابقًا )وبنجاح(، بما فيو مف آليات تحمي استخداـ نموذج الشر 
مصالح المزارعيف مف أصحاب الحيازات الصغيرة. وكانت المرحمة األولى مف المشروع قد حصمت عمى 

مميوف دوالر أمريكي مف شركة خاصة إلنتاج الزيت النباتي محميًا. وساعدت ىذه الشراكة عمى  120
نشاء سبؿ لمعيش لنحو إقام مف المنتجيف أصحاب الحيازات  3 000ة مصنع وخمؽ فرص عمؿ زراعية وا 

الصغيرة. ويقـو أساس ىذا التدخؿ عمى التبعية المتبادلة بيف معمؿ زيت النخيؿ وأصحاب الحيازات 
الصغيرة المشتركيف، وىو يوفر سوقًا أكيدة لممنتجيف أصحاب الحيازات الصغيرة ويضمف لممعمؿ 
ضافة إلى زيادة حجـ اإلنتاج والمساحة المغطاة، فإف  إمدادات المواد الخاـ ألغراض التكرير األولي. وا 
المرحمة الثانية مف المشروع اآلف ستوصؿ مؤسسة زارعي نخيؿ الزيت في كاالنغاال إلى مرحمة االعتماد 

 عمى الذات واالستدامة.
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 129 000يفي عف طريؽ الصادرات المساعدة إلى ويقدـ المشروع الرواندي الجديد لتحقيؽ الدخؿ الر  -74
منتج مف أصحاب الحيازات الصغيرة لبلستفادة مف فرص الدخؿ الممموس في سبلسؿ القيمة المناصرة 
لمفقراء في ميداف المحاصيؿ النقدية، وذلؾ بالشراكة مع مشغمي القطاع الخاص. ويوسع ىذا المشروع 

ية المحاصيؿ النقدية والتصديرية في قطاع أصحاب نطاؽ المشروع الذي سبقو، وىو مشروع تنم
الحيازات الصغيرة، باستخداـ نيج محسف مناصر لمفقراء. كما يأخذ برنامج تعزيز إنتاجية أصحاب 
الحيازات الصغيرة في زامبيا بنيج سبلسؿ القيمة إزاء التوسع الزراعي، وىو يساعد المزارعيف أصحاب 

يتيـ واالستجابة بصورة أكثر فعالية لطمب األسواؽ في سبلسؿ القيمة الحيازات الصغيرة عمى زيادة إنتاج
أسرة وسيساعد ىذه األسر عمى تحقيؽ  60 000التي تيميـ بشكؿ خاص. وسيستيدؼ البرنامج نحو 

 نمو مستداـ في اإلنتاجية وتمكينيا مف الحصوؿ عمى التمويؿ ألغراض االستثمار الزراعي المحمي.

التشاركية لمقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماؾ الحرفية كما أف برنامج التنمية  -75
لدى أصحاب الحيازات الصغيرة في ساف تومي وبرينسيبي، وىو مف الشراكات بيف القطاعيف العاـ 
والخاص ويضـ كبل مف الصندوؽ والوكالة الفرنسية لمتنمية وحكومة ساف تومي وبرينسيبي  وخمسة 

 Sociétéو Malongoو  Home&terreو CaféDirect، وKaokaف مف القطاع الخاص )ىـ شركاء أوروبيي
Générale Equipment Finance يستمر في تقديـ نتائج ناجحة ودروس مفيدة. ويتمثؿ أحد األنشطة ،)

سبلسؿ القيمة في الرئيسية في ىذه الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص في تعزيز عائدات االستثمار 
اعية التقميدية )الكاكاو والبف( مف خبلؿ استعماؿ شيادات المنتجات العضوية وشيادات التجارة الزر 

قامة الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص مع المشتريف األوروبييف. ويجري العمؿ حاليًا  المنصفة وا 
. أما الفوائد الرئيسية عمى نقؿ النجاح في قطاعي الكاكاو والبف لتكراره في قطاع الفمفؿ والتوابؿ األخرى

بالنسبة لممنتجيف فيي: زيادة في أسعار المنتجات تصؿ إلى أربعة أضعاؼ؛ توفر الموارد لبلستثمار في 
تنمية رابطات ومجتمعات المنتجيف؛ زيادة في ممكيتيـ ألنشطتيـ؛ االرتقاء بمياراتيـ ومعرفتيـ التقنية 

لتي ينتموف إلييا، مع خفض تدفقات اليجرة مف الريؼ إلى واإلدارية؛ التنمية العامة لممجتمعات المحمية ا
 المدينة وتنشيط االقتصاد الريفي.

كما يتزايد دور القطاع الخاص كشريؾ استراتيجي رئيسي لمصندوؽ في آسيا والمحيط اليادئ. ويصدؽ  -76
ذلؾ بشكؿ خاص في المشروعات المعنية باألسواؽ وفي سبلسؿ القيمة، حيث بدأت الشركات الخاصة 

المشروعات  بالمشاركة في تمويؿ المشروعات نفسيا، األمر الذي يتجاوز االستثمار التكميمي المعتاد في
مميوف دوالر أمريكي كتمويؿ مشترؾ مف القطاع  20.3ذات الوجية السوقية. وتشمؿ الحافظة اآلف 

الخاص. ففي فيجي، يعمؿ الصندوؽ مع شركة فودافوف ومجموعة أستراليا ونيوزيمندا المصرفية المحدودة 
دة يعمؿ مشروع الشراكات عمى توفير المساعدة لممجتمعات الريفية الفقيرة. وفي بابوا غينيا الجدي

اإلنتاجية في الزراعة عمى تحسيف سبؿ العيش لدى منتجي الكاكاو والبف مف أصحاب الحيازات الصغيرة 
بتعزيز تنسيؽ الصناعة ومؤسساتيا؛ وتيسير الشراكات بيف المنتجيف واألعماؿ الزراعية لتوفير إمكانية 

ر اليياكؿ األساسية البلزمة لمتمكيف مف الوصوؿ الوصوؿ إلى األسواؽ والتكنولوجيات والخدمات؛ وتوفي
إلى األسواؽ. ويحسف مشروع الترويج لمتجارة المنصفة، المرتبط بالمنظمة الدولية لمكاكاو، تنظيـ ىؤالء 
المنتجيف ومياراتيـ في ميداف األعماؿ والتسيير وروابط التصدير، ومساعدتيـ عمى الحصوؿ عمى 

ظ عمييا، وتمكينيـ مف التفاوض عمى شروط تبادؿ منصفة وعمى أسعار شيادات التجارة المنصفة والحفا
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عادلة لمنتجاتيـ، وتنمية شراكات طويمة األجؿ مع المستورديف في األسواؽ الغنية. ويعمؿ المشروعاف 
مع المصدريف الرئيسييف لمسمعتيف والذيف أقاموا روابط مع الجيات الفاعمة الرئيسية عالميًا مف قبيؿ 

وستاربكس وكرافت/كادبري، فضبًل عف جيات أخرى تركز عمى أسواؽ أستراليا ونيوزيمندا.  شركة مارز
وفي إندونيسيا، بدأت في الظيور فرص الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص وستتطور الحقًا لدعـ 

مية التنمية الزراعية ذات التوجو السوقي لدى أصحاب الحيازات الصغيرة، والوصوؿ إلى األسواؽ، وتن
سبلسؿ القيمة، وىي فرص مف قبيؿ الشراكة مع خدمات اإلرشاد التابعة لشركة مارز في سوالويزي 
الوسطى وبابوا. ولدى الصندوؽ في سري النكا برنامج قطري قوي يركز عمى القطاع الخاص، تـ في 

 يز.إطاره وضع أحدث مشروعيف في إطار شراكات مع شركتي القطاع الخاص كارغيؿ )سيبلف( وىايم

عمى أف تعزيز موقع أصحاب الحيازات الصغيرة في سبلسؿ القيمة ال يتمحور دائمًا حوؿ إقامة عبلقات  -77
فردية جديدة مع شركات القطاع الخاص الكبيرة نسبيًا والعاممة في مجاؿ تجييز المنتجات الزراعية 

يف قدرات المزارعيف وتوزيعيا. فيو ينطوي في كثير مف األحياف عمى  التركيز بالقدر نفسو عمى تحس
عمى تنظيـ روابط قوية في سبلسؿ القيمة لصالحيـ أو عمى تغييرات بسيطة ولكنيا حاسمة في الترتيبات 
المؤسسية القائمة. مف ذلؾ مثبًل أف برنامج التسويؽ التجاري لمنتجات األلباف لصالح أصحاب الحيازات 

سويؽ المبف الحميب، وقد شيد ارتفاع كمية الصغيرة في كينيا يركز في جانب منو عمى تطوير سمسمة ت
منتج لمبف الحميب مف  100 000ليترات يوميًا ألكثر مف  7ليترات إلى  4المبف الحميب المسوقة مف 

أصحاب الحيازات الصغيرة. وتشمؿ األنشطة الرئيسية ما يمي: بناء قدرة مجموعات إنتاج األلباف مف 
ب، وجمع معمومات األسواؽ. ويظير برنامج تنمية القطاع حيث ميارات التسويؽ وتجييز المبف الحمي

الزراعي في جميورية تنزانيا المتحدة أف تحسيف اليياكؿ األساسية لؤلسواؽ يمكف أف يتيح فرصًا لمتسويؽ 
أماـ تجار المحاصيؿ والماشية، وأف تعميـ معمومات أساسية عف األسواؽ عف طريؽ اإلذاعة واليواتؼ 

جمعية تعاونية بتجميع المحاصيؿ )زىرة عباد  34ز كفاءة األسواؽ. ويقـو نحو النقالة يمكف أف يعز 
الشمس( وبيعيا عف طريؽ نظاـ لبلستقباؿ في المستودعات، وىو نظاـ يمكف أصحاب الحيازات 
الصغيرة مف تفادي البيع عندما تكوف األسعار منخفضة ولو بالتالي أثر ىائؿ عمى األسعار عند مدخؿ 

في المائة،  240سجمت إحدى القرى زيادة في أسعار زىرة عباد الشمس بنسبة أعمى مف المزرعة. وقد 
 مما حقؽ بالتالي زيادة في االستثمار في اإلنتاج.

وتستكشؼ المشروعات والبرامج، خارج نطاؽ العمؿ عمى سبلسؿ القيمة ألصحاب الحيازات الصغيرة،  -78
متنوعة أوسع مف الفرص، مف خبلؿ أمور منيا آليات مرنة، يحركيا الطمب، لبلستجابة إلى مجموعة 

وذلؾ في أرمينيا  –دعـ إنشاء صناديؽ سيمية تدعميا الحكومة لتمويؿ األعماؿ الخاصة الريفية 
وجميورية مولدوفا واليمف. واليدؼ الرئيسي مف ىذه الصناديؽ ىو االستثمار في مؤسسات صغيرة 

ىذه المؤسسات، وفي المؤسسات المالية الريفية  ومتوسطة خاصة لتجييز المنتجات الزراعية، أو دعـ
القادرة عمى توفير فرص لمعمؿ في المجتمعات المحمية الريفية الفقيرة أو شراء اإلمدادات مف صغار 
المزارعيف أو تقديـ الخدمات المالية المتنوعة لصغار المنتجيف الريفييف. ويمثؿ التعمـ أحد  أبعاد العمؿ 

اع مختمفة مف الدعـ الذي يمكف أف يقدـ لتنمية أسواؽ أصحاب الحيازات الحيوية في استكشاؼ أنو 
، نظـ الصندوؽ حمقة عمؿ مع المؤسسات المالية الدولية 2012الصغيرة واندماجيـ بيا. وفي عاـ 

ومنظمات األمـ المتحدة والمنظمات الثنائية ومديري الصناديؽ السيمية الخاصة الستعراض األوضاع 
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السيمية )الصناديؽ الخاصة والمتعددة األطراؼ والممولة مف القطاع العاـ( ولتحسيف  الراىنة لمصناديؽ
 فيـ أىمية ىذه الصناديؽ بالنسبة لممجموعة التي يستيدفيا الصندوؽ وتأثيرىا عمييا.

وباإلضافة إلى األنشطة المستندة إلى القروض، فإف المنح واألمواؿ التكميمية المقدمة لمقطاع الخاص أو  -79
الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص )خصوصًا في مجاؿ سبلسؿ القيمة( أصبحت خاصية  لدعـ

دراكًا منو لمنمو السريع في الطمب عمى األغذية  متزايدة في الحافظة، وخصوصًا ألغراض التعمـ. وا 
عيف والمنتجات األخرى المستدامة المدعومة بشيادات، والفرص التي يمكف أف يقدميا ىذا النمو لممزار 

أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحمية الريفية عمومًا، فقد شجع الصندوؽ عمى إنتاج أصحاب 
الحيازات الصغيرة لمكاكاو والبف والشاي المدعـو بشيادات في كؿ مف رواندا وساف تومي وبرينسيبي 

لمستحضرات الطبية وسيراليوف، والفاكية في غواتيماال ومدغشقر و جنوب المحيط اليادئ؛ ونباتات ا
والتجميمية في اليند وفي بمداف الجنوب األفريقي. وىو يبني عمى ىذه الخبرات لمتوسع في نُيج الشراكات 
بيف القطاعيف العاـ والخاص، وخصوصًا مع مجموعة مف المشتريف/الشركاء مف ذوي السجؿ الثابت في 

ىي  –ة، أنشئت شراكة جديدة تستند إلى المنح مجاؿ المسؤولية االجتماعية والبيئية. ودعمًا ليذه المبادر 
 –برنامج تعزيز وصوؿ أصحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواؽ المنتجات المستدامة المدعومة بشيادات 

بيف الصندوؽ ومبادرة السمع المستدامة ومعيد إصدار الشيادات األخبلقية والبيئية، بغية زيادة فيـ 
ادات األخبلقية والبيئية، والتمكيف مف الوصوؿ إلييا، وتيسير الشركات العاممة بموجب معايير الشي

تحديد نيج جديدة لمشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص يمكنيا أف تفيد أصحاب الحيازات الصغيرة. 
كما يعمؿ الصندوؽ بالشراكة مع مؤسسات بحوث محمية ودولية، مف قبيؿ المعيد الدولي لبحوث 

ية ميتشيغف، لتحسيف فيـ عناصر الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص سياسات األغذية وجامعة وال
مما يحقؽ االستجابة  –التي تفيد جميع األطراؼ لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة، ولمتوسع فييا 

 لمتطمبات الشموؿ واالستدامة والقدرة عمى التنافس.

ي إحدى شركات القطاع الخاص في مالي )وى  Biocarburantوقد دخؿ الصندوؽ في شراكة مع شركة -80
لموقود األحيائي( بغية الترويج لنيج مستداـ مقبوؿ اجتماعيًا إزاء إنتاج الوقود األحيائي. وىذه ىي 
المنحة الصغيرة األولى التي يقدميا الصندوؽ لمقطاع الخاص )تمت الموافقة عمييا في ديسمبر/ كانوف 

قامة شبكات األماف الخاصة بيـ مع العمؿ ( بيدؼ عاـ يتمثؿ في زيادة دخؿ المز 2011األوؿ  ارعيف وا 
في الوقت نفسو عمى تأميف إمدادات الوقود في أفريقيا الغربية محميًا عف طريؽ إنتاج الوقود األحيائي 
مف جانب المجتمعات المحمية التي تزرع جوز الجتروفا. وتكمؿ ىذه المنحة مشروعات في بوركينا فاسو 

والسنغاؿ. أما في أفريقيا الشرقية والجنوبية، فقد قدـ الصندوؽ منحة لشركة  وكوت ديفوار وغينيا ومالي
PhytoTrade Africa    دخمت حيز النفاذ مؤخرًا وستزيد موثوقية سبلسؿ القيمة لممنتجات الطبيعية المحمية

)مف قبيؿ مستخمصات شجرة الباوباب(؛ في حيف أف منحة أخرى ستوسع نطاؽ العمؿ عمى أمف 
في سبلسؿ القيمة وستزيد مف إمكانية حصوؿ المزارعيف  8(CoBت ونموذج النقد الجاىز)المعامبل

 أصحاب الحيازات الصغيرة عمى فرص تسويؽ المنتجات بالجممة.

                                                      

8
تًكُهى يٍ انبٍغ هى خذيت تدبسٌت نهًذفىػبث انُقذٌت نهًضاسػٍٍ ػُذ تغهًٍهى يُتدبتهى انضساػٍت، وهً  (CoBًَىرج انُقذ اندبهض)  

 نهًشتشٌٍ انكببس وانحذ يٍ انًخبطش ببنُغبت نهدبَبٍٍ.
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وفي إقميـ أمريكا البلتينية والبحر الكاريبي، تواصؿ موارد منح الصندوؽ دعميا لرابطة المصدريف في  -81
إدماج منظمات المنتجيف مف أربعة بمداف في أمريكا الوسطى في ( عمبًل عمى AGEXPORTغواتيماال )

سبلسؿ القيمة الوطنية والدولية. وتقيـ أنشطة المنحة روابط األعماؿ التجارية بيف منظمات المنتجيف 
والمشتريف عمى المستوى الوطني والمستوى الدولي. ويشمؿ ذلؾ تحسيف قدرات منظمات المنتجيف التقنية 

اؿ إدارة األعماؿ بغية تيسير تحويميا إلى منشآت أعماؿ صغيرة ومؤسسات صغيرة وقدراتيا في مج
ومتوسطة تعمؿ كرابطات. وتبيف تجربة العمؿ مع رابطة المصدريف في غواتيماال أنو إذا أمكف التغمب 
ية عمى التحديات الكبيرة المتمثمة في تحقيؽ زيادة كبيرة في حجـ اإلنتاج والوفاء بمعايير الجودة وتمب

شروط الوصوؿ إلى األسواؽ الدولية، فإف المنتجيف أصحاب الحيازات الصغيرة يمكف أف يبيعوا منتجاتيـ 
 لبعض أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة في العالـ، بما في ذلؾ وولمارت.

كما يعمؿ الصندوؽ عمى تصميـ منحة جديدة لبناء شراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص مع صناعة  -82
يرو لمعالجة واحد مف الموضوعات العاجمة غير المخدومة جيدًا في مجاؿ التنمية الريفية المناجـ في ب

في بيرو: وىو موضوع الحصوؿ عمى المياه. وقد شيدت بيرو، كواحد مف البمداف الرائدة في العالـ في 
التعايش مع  ميداف المناجـ، ازدىارًا كبيرًا في التوسع في قطاع التعديف خبلؿ العقود األخيرة. عمى أف

المناجـ لـ يكف باألمر السيؿ بالنسبة لممجتمعات المحمية الريفية، فكثير منيا يتيـ المناجـ بأنيا "تسرؽ 
مياىيـ". ويبيف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية األخير الخاص ببيرو بكؿ وضوح أف ىناؾ حاجة 

دارة الموارد المائية ماسة، خصوصًا في مرتفعات بيرو، إلى رؤية طويمة األجؿ إلنت اج مستداـ ولحماية وا 
واستعماليا النيائي. ويتعيف أف تبنى ىذه الرؤية عمى المصالح واألنشطة المشتركة بيف جميع السكاف 
في منطقة ما. وىناؾ منحة يجري العمؿ عمى صياغتيا حاليًا ستسيـ بصورة مباشرة في إيجاد شراكات 

بالترويج لشراكات ابتكارية بيف المجتمعات المحمية الريفية بيف القطاعيف العاـ والخاص في بيرو 
 والسمطات المحمية والوطنية، وبيف القطاع الخاص.

 بناء القدرة عمى الصمود: تخفيف أثر تغير المناخ وتحدي الستخدام المستدام لمموارد الطبيعية

ع "العمميات الكبرى". وتتمثؿ يتعيف عمى أصحاب الحيازات الصغيرة اليـو )وغدًا( أف يتعامموا بنجاح م -83
إحدى ىذه العمميات في العممية االقتصادية واالجتماعية والسياسية: تشكؿ اقتصاد زراعي عالمي يتبدى 
عف طريؽ األسواؽ ولديو حضور قوي تنتظـ فيو قوى  القطاع الخاص مع تركيز لمموارد أكبر بكثير 

صغيرة. وتتمثؿ العممية الكبرى الثانية في زيادة مما يتمتع بو بصورة طبيعية قطاع أصحاب الحيازات ال
الضغط عمى الموارد الطبيعية واألثر الراىف المتنامي بسرعة وتيديدات تغير المناخ المقبمة. وقد 
استجاب الصندوؽ، منذ أكثر مف عقديف مف الزمف، لتحديات تغير المناخ التي كانت تعتبر في ذلؾ 

برنامجو الخاص لبمداف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المتأثرة الحيف محمية وعابرة، وذلؾ مف خبلؿ 
بالجفاؼ والتصحر. أما اليـو فإف مف المسمـ بو أف تحدي المناخ يتصؼ بأنو عالمي ومتأصؿ وىيكمي. 
ذا لـ يتـ تخفيؼ وطأتو فإنو ييدد بأف يصيب قمب اقتصاد أصحاب الحيازات الصغيرة واألمف الغذائي  وا 

 والفقر الريفي.

، زاد الصندوؽ تركيزه عمى المسائؿ البيئية والمناخية التي تواجو المزارعيف أصحاب 2010ومنذ عاـ  -84
استراتيجيتو األولى  2011شعبة البيئة والمناخ، وأطمؽ في  2010الحيازات الصغيرة. وقد أنشأ عاـ 
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طبيعية. وخبلؿ عاـ سياسة جديدة إلدارة البيئة والموارد ال 2011المعنية بتغير المناخ. كما وضع في 
، وتمشيًا مع إطار الخمس سنوات لتنفيذ السياسة، بذؿ الصندوؽ جيودًا كبرى لمتوسع في إدخاؿ 2012

 البيئة والموارد الطبيعية في حافظتو وفي تعبئة الموارد والعمميات والشراكات وكذلؾ بيف موظفيو. 

لطبيعية لدى فقراء الريؼ وأف وتسميمًا مف الصندوؽ بأف تدىور البيئة يقوض قاعدة األصوؿ ا -85
الممارسات الزراعية تسيـ في ذلؾ، فإف السياسة البيئية التي يأخذ بيا تبرز الدور الرئيسي الذي تمعبو 
الموارد الطبيعية في تنفيذ والية الصندوؽ المتمثمة في الحد مف الفقر. وتوجو السياسة دعـَ الصندوؽ 

مخاطر والقدرة عمى الصمود أماميا والتسيير والتمويؿ وتمكيف لمزبائف مف خبلؿ معالجتيا لبلستدامة وال
المجموعات الميمشة، بما في ذلؾ الشعوب األصمية. وفي حيف أف ىذه العوامؿ تتفاعؿ بأشكاؿ مختمفة 

أي تدير نظما متنافسة  –رىنًا بالسياقات المحمية، فإنيا جميعًا تروج لؤلخذ بنُيج تحقؽ "فوائد متعددة" 
رض عمى مستوى الحقوؿ، بينما تخفؼ في الوقت نفسو مف مستوى الفقر وتعزز التنوع الستخداـ األ

البيولوجي وتزيد الغبلؿ وتبني القدرة عمى الصمود أماـ تغير المناخ وتحد مف انبعاثات غازات االحتباس 
 الحراري.

ـ االيكولوجية. وىي وتتفيـ ىذه النيج تعقد التفاعؿ بيف الناس في مجتمعاتيـ وتفاعميـ مع األرض والنظ -86
عادة تتضمف طرائؽ االيكولوجيا الزراعية مف قبيؿ المكافحة المتكاممة لآلفات، واالستخداـ األكثر 
انتقائية لؤلسمدة ومبيدات اآلفات، واستخداـ األصناؼ المقاومة إلجيادات مثؿ الحرارة المتطرفة، 

متوفرة لدى المزارعيف أصحاب الحيازات واستخداـ المياه بكفاءة. وىي تستفيد مف األصوؿ األساسية ال
مع مطالبتيـ في الوقت نفسو باستخداـ  –مف قبيؿ المعارؼ المحمية ورأس الماؿ االجتماعي  –الصغيرة 

البحوث العممية الستحداث طرؽ مرتبطة بالظروؼ المحمية. أما الناتج الرئيسي منيا فيو بناء القدرة 
 ة السميمة وعمى نظـ اإلنتاج المتنوعة.عمى الصمود بالحفاظ عمى األرض المتنوع

ومف األمثمة عمى مشروعات يموليا الصندوؽ وتتبنى نُيج الفوائد المتعددة ما يمي: برنامج التنمية الريفية  -87
المستدامة في بوركينا فاسو، ومشروع التنمية المجتمعية لمغابات في الواليات الجنوبية )كامبيتشي 

والمشروع اإلقميمي المشترؾ بيف الصندوؽ ومرفؽ البيئة العالمية وشياباس وواوىكا( في المكسيؾ، 
إعادة تأىيؿ االستخداـ المستداـ لغابات أراضي الخث في جنوب شرؽ  –ورابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا 

 آسيا.

ويعمؿ برنامج التنمية الريفية المستدامة في منطقة تتصؼ بتكرر الجفاؼ وىطوؿ األمطار غير المنتظـ  -88
ة تدىور األراضي. والبرنامج مصمـ لتعزيز القدرة المحمية في ميداف اإلدارة التشاركية، وتفاقـ حال

وتحسيف أمف حيازة األرض، وتنمية القدرات اإلنتاجية بصورة تحقؽ استدامتيا. وقد استعيدت مساحات 
سائؿ واسعة مف األراضي التي كانت متدىورة بسبب تغير أنماط ىطوؿ المطر فباتت منتجة باستخداـ و 

مائية بسيطة مف قبؿ حفر الغرس واألىمة والسدود الصخرية المسامية والخطوط الحجرية واألسوار 
الحجرية المدّعمة بأشرطة عشبية ضيقة. كما يعمؿ برنامج فرعي تابع لمرفؽ البيئة العالمية، ومقترف 

بة والمياه، مف بقرض مف الصندوؽ، عمى إدخاؿ مجموعة مف الممارسات التكميمية لتحسيف حفظ التر 
قبيؿ استخداـ حفر األسمدة الطبيعية والفوسفات الطبيعي وأساليب الحراجة الزراعية التي تعزز أيضًا 

 الصمود أماـ تغير المناخ.
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أسرة ريفية تعتمد عمى موارد الغابات.  18 000أما مشروع الحراجة في جنوب المكسيؾ فيو يستيدؼ  -89
في المائة مف السكاف المستيدفيف(  76األصمية )التي تمثؿ  وييدؼ المشروع إلى تعزيز قدرة الشعوب

وغير ذلؾ مف العامميف المحمييف في الحراجة، عمى إدارة مواردىـ الطبيعية بصورة أكثر فاعمية. كما 
يعزز ممارسات الحفظ ويوفر خيارات الدخؿ المستداـ ألشّد المجموعات حرمانًا. ويستند المشروع إلى 

( وممكية المجتمعات ejidosمكية المجتمعية لؤلرض ىما ممكية األرض المشاع )شكميف مف أشكاؿ الم
(، ويساعد عمى تدعيـ القدرات عمى التنظيـ والتخطيط لدى السكاف المستفيديف comunidadesالمحمية )

يجرب تمكينًا ليـ مف اإلدارة التشاركية لمواردىـ الطبيعية المشتركة. وبدعـ مف مرفؽ البيئة العالمية، 
المشروع طرقًا تمكف الحكومة والمجتمعات المحمية مف المساىمة في تخفيؼ وطأة تغير المناخ مف 

 خبلؿ تحسيف استخداـ األراضي والغابات ومف خبلؿ الحصوؿ عمى التمويؿ الخاص بالكربوف.

بيف  والفوائد المتعمقة بانبعاثات غازات االحتباس الحراري تنعكس في المشروع اإلقميمي المشترؾ -90
الصندوؽ ومرفؽ البيئة العالمية ورابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا إلعادة تأىيؿ االستخداـ المستداـ لغابات 
أراضي الخث. وقد أدت اإلدارة غير المستدامة لؤلراضي، والمرتبطة بالزراعة الواسعة النطاؽ باستخداـ 

 25الخث الممتدة عمى مساحة إزالة الغابات والتصريؼ الزائد والحرائؽ، إلى تدىور حاد في أراضي 
مميوف ىكتار في جنوب شرؽ آسيا خبلؿ السنوات العشريف الماضية. ويعتبر تدىور أراضي الخث 
والحرائؽ فييا، وما يرتبط بذلؾ مف تموث عابر لمحدود في اليواء، أكثر المشاكؿ البيئية خطورة في 

أي ما  –كربوف يقدر حجميا بممياري طف اإلقميـ. وتؤدي ىذه المشاكؿ إلى انبعاثات مف ثاني أكسيد ال
بما يجعؿ  –( 2010في المائة مف مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف )حسب أرقاـ عاـ  6يعادؿ 

جنوب شرؽ آسيا أكبر مصدر لبلنبعاثات الصادرة عف استخداـ األرض أو التغير في استخداميا. 
شرؽ آسيا وأمانتيا لدفع عجمة التقدـ في تنفيذ ولممشروع قيمة محورية في دعـ بمداف رابطة أمـ جنوب 

استراتيجية إدارة أراضي الخث في تمؾ البمداف، بما في ذلؾ مف خبلؿ أمور منيا إنشاء نظاـ آني لمتنبؤ 
واإلنذار بحرائؽ أراضي الخث، ووضع خطوط توجييية ألفضؿ الممارسات اإلدارية لمزارع نخيؿ الزيت 

 القائمة فعبًل.

العالمية حتى اآلف ىو المصدر الرئيسي لمتمويؿ المشترؾ البيئي والمناخي لمشروعات ومرفؽ البيئة  -91
الصندوؽ. وسيبقى المرفؽ شريطًا قيمًا في التمويؿ التكميمي لمشروعات الصندوؽ، شأنو في ذلؾ شأف 

 كوكالة منفذة متعددة األطراؼ. 2010صندوؽ التكيؼ الذي اعتػُمد فيو الصندوؽ عاـ 

وؽ مف لعب دور أقوى في مساعدة المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة عمى ولتمكيف الصند -92
االستجابة لتغير المناخ، فإنو بحاجة إلى االستثمار بصورة أكبر بكثير في االستجابات المستدامة 
ألصحاب الحيازات الصغيرة وإلدخاليـ بصورة أكثر عمقًا في االستراتيجيات واالستثمارات الخاصة 

، أنشأ الصندوؽ برنامج التكيؼ ألغراض زراعة 2012ئي والحد مف الفقر. وفي عاـ باألمف الغذا
أصحاب الحيازات الصغيرة. والغاية مف البرنامج ىي توفير تمويؿ إضافي لتعميـ االستجابات لتغير 

يجاد السبؿ لتوسيع النطاؽ. ويدعـ البرنامج مبا درات المناخ، والترويج لنُيج التكيؼ المتعددة الفوائد، وا 
تبني القدرة عمى الصمود في وجو تغير المناخ وتحقؽ األىداؼ األخرى لمسياسة العامة، بما في ذلؾ 
"الفوائد المتعددة" مف قبيؿ الحد مف الفقر وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة الغبلؿ وخفض انبعاثات غازات 

 االحتباس الحراري.



 EB 2012/107/R.8/Rev.1 

47 

ممجتمعات المحمية الشريكة أف تحددىا كاحتياجات وىناؾ مجموعة مف األنشطة المحتممة التي يمكف ل -93
استثمارية لدييا ألغراض الحد مف ضعفيا أماـ تغير المناخ. ويمكف أف تشمؿ، مثبًل، استثمارات ممموسة 
مف قبيؿ حماية مرافؽ التجييز مف العوامؿ المناخية، والتكنولوجيات المنخفضة الكربوف، وبناء ىيكؿ 

مدادات المياه في المناطؽ الريفية، ومرافؽ أساسي صغير لحصر المياه، و  تدابير لحماية األغذية، وا 
خزف المياه )فوؽ األرض وتحتيا(، ونظـ الري المتصفة بالكفاءة؛ واستثمارات في اليياكؿ األساسية 
الطبيعية مف قبيؿ تحسيف القدرة عمى الصمود في المناطؽ النيرية. ويساوي ذلؾ في األىمية إدراج 

ي "البرمجيات" مف قبيؿ استحداث أدوات لممعرفة والبيانات ودعـ عممية اتخاذ القرارات فيما استثمارات ف
يتعمؽ بنظـ المحاصيؿ المقاومة لتغير المناخ وسياسات التكيؼ معو وبناء المؤسسات عمى المستويات 

نشاء رابطات المزارعيف وتعزيز القدرات المؤسسية ونظـ المساءلة.      ذات الصمة وا 

يؼ تصاميـ المشروعات التي يدعميا برنامج التكيؼ ألغراض زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وستض -94
بعدًا جديدًا نوعيا لبلستثمار يتعمؽ بالتكيؼ مع تغير المناخ، وسيكوف مف الممكف في إطاره أف تقـو 
تقديرات الضعؼ واالستخداـ المحسف لممعمومات الخاصة بالمخاطر المناخية، ووضع النماذج 
والسيناريوىات، بالتوجيو لمعالجة الحاجة إلى تغيير توازف األنشطة وطرؽ تنفيذىا. وفي كثير مف 
الحاالت، يرجح أف يؤدي ذلؾ إلى جعؿ البرنامج يسرع مف عممية توسيع نطاؽ النُيج الناجحة التي 

تدامة لؤلراضي جربيا الصندوؽ بالفعؿ في نظـ ايكولوجية مختمفة مثؿ الحراجة الزراعية واإلدارة المس
دارة محتجزات المياه   ولكف بصورة تراعي السيناريوىات المحتممة لتغير المناخ. –وا 

وقد وافؽ المجمس التنفيذي عمى المنحة األولى التابعة لبرنامج التكيؼ ألغراض زراعة أصحاب  -95
مة المناصرة ، وىي مدمجة كميًا في مشروع تنمية سبلسؿ القي2012الحيازات الصغيرة في سبتمبر/أيموؿ 

لمفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو في موزامبيؽ. وقد صمـ المشروع لدعـ حكومة موزامبيؽ في بموغ 
ىدفيا الطويؿ األجؿ المتمثؿ في زيادة الدخؿ الريفي باستخداـ نيج لسبلسؿ القيمة يمكف مف تنمية 

لى توفير حماية مف تغير أسواؽ المدخبلت والنواتج في ممر لمبوبو. وتيدؼ منحة برنامج التكيؼ إ
المناخ لمشروع سبلسؿ القيمة في منطقة )جافة/شبو جافة( فقيرة وشديدة الضعؼ أماـ تغير المناخ. 
ويضيؼ البرنامج لممشروع تمويبًل يغطي ما يمي: قياـ المجتمعات المحمية الفقيرة ألصحاب الحيازات 

الخطة؛ استقصاءات أساسية واضحة ألثر الصغيرة بوضع خطط إدارة الموارد الطبيعية ثـ تنفيذ ىذه 
المشروع تراعي مختمؼ جوانب القدرة عمى الصمود في وجو تغير المناخ؛ بناء القدرة عمى دعـ مشاركة 
القسـ التجاري التابع لوزارة الزراعة في وضع السياسة المناخية والبرامج اإلنمائية؛ زيادة تقبؿ القطاع 

التي تسيـ في الصمود أماـ المناخ، مف قبيؿ نظـ اإلنتاج المكثؼ الخاص ألساليب الزراعة المستدامة 
لمكسافا التي تشمؿ المحاصيؿ المختمطة لضماف األمف الغذائي لؤلسرة؛ محطات محمية لؤلرصاد 
الجوية؛ تحسيف نُيج إدارة المياه وىياكميا األساسية؛ إقامة ىيكؿ أساسي صغير، مف قبيؿ الدفيئات 

اعدة المزارعيف عمى اإلنتاج في الفصؿ الحار. كما يموؿ البرنامج معالجة المنخفضة التكمفة، لمس
جوانب التكيؼ مع المناخ في محافؿ ووثائؽ السياسات واالستراتيجيات التي يدعميا المشروع، مثؿ 

 المحافؿ اإلقميمية المعنية بسبلسؿ القيمة وخطط العمؿ الخاصة بإنشاء سبلسؿ القيمة.

حو تحويؿ ىيكؿ حوافز االستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا في مختمؼ وبرنامج التكيؼ موجو ن -96
التزامات الصندوؽ السنوية الجديدة والتي تبمغ مميار دوالر أمريكي تقريبًا. وكبرنامج يمكنو تقديـ تمويؿ 
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مشروعًا، فإف برنامج  40مشترؾ لما يقارب ثمث جميع عمميات التمويؿ الجديدة في الصندوؽ في نحو 
كيؼ يمثؿ محاولة جريئة لتحقيؽ تغير غير تدريجي يعكس عممية سريعة لتعميـ االعتبارات المناخية الت

 المبلئمة لمتصدي لتحديات تغير المناخ العاجمة. 

ضافة إلى تعميـ أىمية الصندوؽ كجزء أساسي مف أجزاء الييكمية اإلنمائية الدولية، فإف ذلؾ سيساعد  -97 وا 
لتغير في المنظومة المفاىيمية يجري حاليًا في األوساط الزراعية الصندوؽ عمى إضافة زخـ جديد 

دارة األراضي ومخاطر النظاـ االيكولوجي. ويتمثؿ أحد  ويشدد بقوة أكبر بكثير عمى االستدامة البيئية وا 
النواتج الخمسة المتوقعة مف برنامج التكيؼ في تحسيف الوثائؽ ونشر المعرفة فيما يتعمؽ بالتكيؼ 

الذكية مناخيًا لدى أصحاب الحيازات الصغيرة. ويعتبر بناء الشراكات عنصرًا أساسيًا في ىذا. والزراعة 
ونظرًا التساع جدوؿ أعماؿ التكيؼ مع تغير المناخ، فإف ذلؾ سيتطمب العمؿ مع كثير مف الشركاء. 

بلستثمار في وسيدلؿ الصندوؽ مف خبلؿ البرنامج، عمى الطرؽ المختمفة والجوانب المناخية المختمفة ل
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويمكف أف يكوف لذلؾ قيمة كبرى في تشكيؿ مستقبؿ استخداـ 
صندوؽ المناخ األخضر وغيره مف مبادرات التمويؿ الدولي لمتمويؿ المناخي والزراعي العاـ والخاص. 

مستويات القطرية كما سيسيـ في حوار أكثر تكامبًل حوؿ تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة عمى ال
واإلقميمية والدولية، بحيث ال يكوف ىناؾ انفصاـ بيف الزراعة والمناخ والبيئة في سياؽ وضع السياسات 
الوطنية أو في محافؿ دولية مف قبيؿ مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

 وفي السياقات األخرى.

 اب الحيازات الصغيرة ولشموليم اجتماعياً إنشاء اآلليات لتمكين أصح -باء

سيعتمد نجاح أصحاب الحيازات الصغيرة في االستفادة مف الزيادة الحتمية في االندماج بأسواؽ  -98
المدخبلت والنواتج الزراعية اعتمادًا كبيرًا عمى قدرتيـ عمى العمؿ معًا في إدارة عبلقاتيـ. ويصدؽ 

رص تخفيؼ وطأة تغير المناخ. وسيتطمب النمو الشامؿ لمجميع األمر نفسو فيما يتعمؽ باالستفادة مف ف
أي  –التغمب عمى تيميش نساء الريؼ والشعوب األصمية. ويمكف القوؿ بأف البعد االجتماعي لمتنمية 

شراكيـ كأساس لمتغير العاـ المستداـ  ىو أحد إسيامات الصندوؽ  –تنظيـ أصحاب الحيازات الصغيرة وا 
اإلنمائية. وبالتأكيد، فإف العمؿ في ىذه المجاالت تتساوى قيمتو مع قيمة األبعاد الفريدة في الييكمية 

 بؿ إنو جزٌء أساسي منيا. –االقتصادية والتقنية في نُيج االندماج في األسواؽ وتغير المناخ 

 منظمات المجتمع المحمي ومنظمات المزارعين  ألغراض إدارة العالقات واألصول اإلنمائية

دوؽ بقوة في بناء المؤسسات المجتمعية، األمر الذي ينعكس عمى مستوى نواتج يستثمر الصن -99
(. ويغطي التدريب لدعـ أصحاب الحيازات الصغيرة 27المشروعات في إطار قياس النتائج )أنظر الفقرة 

في المائة مف االستثمار في البرامج التي يموليا الصندوؽ. غير أف األنشطة المتعمقة بوضع  35نحو 
في المائة مف  31اسات والبرمجة المتعمقة بالمجتمعات المحمية، ضمف فئة التدريب، تغطي السي

االستثمار الكمي. ويشمؿ ذلؾ دعـ تطوير وتعزيز مجموعة واسعة مف المنظمات المجتمعية والتي تمثؿ 
الشباب في المقاـ األوؿ مصالح المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة وفقراء الريؼ، نساًء ورجااًل، و 

والشعوب األصمية والقبمية؛ ومجموعات المساعدة الذاتية؛ ومجموعات المزارعيف ورابطاتيـ؛ والتعاونيات 
الزراعية؛ ومنظمات الرعوييف وصغار صيادي األسماؾ؛ ورابطات ومجموعات مستخدمي المياه؛ 
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؛ ومجموعات إدارة ومجموعات االدخار؛ ورابطات الخدمات المالية؛ والتعاونيات والمصارؼ المجتمعية
الموارد الطبيعية؛ ومجموعات صيانة الطرقات؛ والمنظمات اإلنمائية عمى مستوى القرى والبمديات 

 والنواحي.

وبحسب السياؽ االجتماعي والمؤسسي، يستكشؼ الصندوؽ نُيجًا مختمفة لتعزيز التمكيف الفعاؿ لفقراء  -100
التماسؾ االجتماعي إلى دعـ المنظمات العميا الريؼ: ابتداًء مف تدابير بناء الثقة محميًا وأنشطة 

)"اإليبكس"( التي تمعب دورًا ىامًا في حياة الببلد. ومف األمثمة عمى المشاركة في بناء القدرات التنظيمية 
لدى الفقراء عمى المستوى المجتمعي المحمي نموذج مجموعات المساعدة الذاتية المستخدـ في تمكيف 

تكرار ىذا النيج، الذي استخدـ في البداية لدعـ مشروع النيوض بأحواؿ النساء النساء في اليند. وقد تـ 
في تاميؿ نادو، في كثير مف البرامج األخرى التي يموليا الصندوؽ في اليند، مف قبيؿ مشروع االئتماف 

ؼ الريفي في مياراشترا وبرنامج تمكيف المرأة الريفية في تيجاسويني، كما توسع نطاقو ليتجاوز اليد
 األصمي المتمثؿ في نقؿ االئتماف إلى فقراء الريؼ ليصبح حركة لمتمكيف االجتماعي لنساء الريؼ.

وتمعب مجموعات المساعدة الذاتية دورًا تمكينيًا ىامًا بالنسبة لمنساء بصورة خاصة، ال ألف ىذه  -101
دارة االدخار المجموعات تتيح لممرأة فرص الحصوؿ عمى التمويؿ فحسب بؿ كذلؾ ألنيا تمكنيا مف إ

والقروض بصورة مباشرة، األمر الذي يضاعؼ ثقتيا بقدرتيا عمى البدء بتغيير حياتيا في مجاالت 
أخرى. وكثيرًا ما تكوف مساىمة مجموعات المساعدة الذاتية في توفير القروض ألغراض الزراعة أكبر 

إقراض القطاع المالي الرسمي  مف اإلنفاؽ عمى الزراعة في البرامج التي يموليا المانحوف، أو أكبر مف
لمزراعة. ويؤكد ذلؾ أف التنظيـ ال يعني مجرد إقامة واجية لمتعامؿ مع الخارج، فيو يعني أيضًا تحسيف 

 تعبئة وتركيز موارد الفقراء أنفسيـ. 

وعمى الجانب اآلخر مف المعادلة، ىناؾ الدعـ المقدـ لممنظمات العميا "االيبكس" المتعمقة بالمزارعيف  -102
لتي تيدؼ تحديدًا إلى تعزيز انخراط المزارعيف بصورة فعالة في العمميات الوطنية )والدولية( التي وا

تشكؿ سبؿ عيش أصحاب الحيازات الصغيرة. فأصحاب الحيازات الصغيرة يواجيوف كثيرًا مف المسائؿ 
ؽ عمى استكشاؼ التي تتطمب تنظيمًا أوسع بكثير وقادرًا عمى اإلدارة بصورة فعالة. وقد دأب الصندو 

طرؽ تقديـ الدعـ لممزارعيف )وعمى األجؿ البعيد في أحياف كثيرة( عمى إنشاء منظماتيـ العميا 
لتطوير االتحاد الوطني الكيني  2006"االيبكس". مف ذلؾ مثبًل أف الصندوؽ يقدـ الدعـ منذ عاـ 

ارعيف تمثؿ مصالحيـ. لممنتجيف الزراعييف، وىو جيد يطمح لبناء منظمة عميا "ايبكس" قوية لممز 
واالتحاد الوطني منظمة ديمقراطية مسجمة غير سياسية وغير تجارية لجميع المزارعيف في كينيا، وقد 
أصبح اآلف عضوًا نشطًا في فريؽ إدارة البرنامج القطري لمصندوؽ في كينيا وىو بالتالي يشارؾ في 

مجموعة مزارعيف يدعميا الصندوؽ  1 600 مختمؼ جوانب عمؿ الصندوؽ في كينيا. ويوجد حاليًا نحو
وىي تعمؿ كأعضاء في االتحاد الوطني وتستفيد مف سياساتو وأنشطة المناصرة التي يمارسيا وكذلؾ 
مف خدماتو. ويمكف اآلف الوصوؿ بيسر إلى أنشطة االتحاد وذلؾ بفضؿ ما يمي: تحسيف المكاتب 

التي تتيح لممزارعيف اإلعراب عف مشاكميـ؛ اإلقميمية ومكاتب النواحي؛ ومحافؿ المزارعيف المنشأة و 
وقدرات االتحاد في مجاؿ المناصرة والتي كاف ليا أثرىا الفعمي في مجاؿ تنفيذ السياسات الخاصة 
بالشباب وبالمساواة بيف الجنسيف؛ ومف موظفي االتحاد المدربيف جيدًا. إضافة لذلؾ، يمكف لمجموعات 

 سات البحوث عف طريؽ االتحاد.المزارعيف الوصوؿ بصورة أسيؿ إلى مؤس
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وفي غربي أفريقيا، تتبدى أىمية االستثمار في بناء قدرات منظمات المزارعيف العميا "االيبكس" ألغراض  -103
المشاركة في وضع السياسات الزراعية في شبكة منظمات المزارعيف والمنتجيف الزراعييف في غربي 

، تفاوضت الشبكة مع 2001كامؿ. ففي عاـ أفريقيا، وىي شبكة تعتبر شريكة لمصندوؽ منذ عقد 
الجماعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا لتمكيف منظمات المزارعيف مف المشاركة في مجموعة العمؿ 
اإلقميمية المعنية بصياغة السياسة الزراعية لمجماعة. وأعدت منظمات المزارعيف، تحت مظمة الشبكة، 

كومييف وأدى إلى أمور منيا زيادة الدعـ المقدـ لمزراعة الصغيرة مقترحًا مشتركًا قدمتو إلى المسؤوليف الح
، قامت الشبكة، بدعـ مف الصندوؽ، بتيسير المناقشات 2003عمى المستوييف الوطني واإلقميمي. وفي 

 وتبادؿ اآلراء بيف المزارعيف مف مختمؼ البمداف حوؿ السياسة الزراعية لمشراكة الجديدة لمتنمية األفريقية.

ضعت منظمات المزارعيف، بعد التشاور، مقترحًا مشتركًا يحدد التحديات المطروحة وأدوار وقد و  -104
ومسؤوليات مختمؼ الفاعميف العامميف في مجاؿ التنمية الزراعية. وتضمف االقتراح إستراتيجيات لتنمية 

وصوؿ إلى قطاع الزراعة في أفريقيا، بما يشمؿ تحسيف تبادؿ المعرفة بيف المزارعيف والباحثيف وال
الخدمات المالية المبلئمة والدعـ العاـ لئلنتاجية والحصوؿ عمى االئتماف وحماية األسواؽ الوطنية 
والترويج لؤلغذية المحمية. ولـ تقتصر نتائج مشاركة منظمات المزارعيف في صوغ السياسات المشتركة 

بؿ تجاوزت ذلؾ لتشمؿ تعزيز  عمى األخذ بسياسات إقميمية تروج لتحديث المزارع الصغيرة في اإلقميـ
قدرة تمؾ المنظمات عمى التفاوض وتحسيف معرفتيا في كثير مف المجاالت المختمفة ومضاعفة ظيورىا 
دوليًا. بؿ وتحقؽ لممنظمات تمؾ أكثر مف ذلؾ إذ نمت مصداقيتيا لدى السمطات السياسية وفي القطاع 

مداف مف تطوير الشبكات والتوصؿ إلى توافؽ الزراعي ككؿ، وتمكنت منظمات المزارعيف مف مختمؼ الب
في اآلراء حوؿ التحديات والفرص المقبمة. كما أف مشاركتيا أدت، في الوقت نفسو، إلى اعتراؼ 
المنظمات اإلقميمية والحكومات بأىمية الزراعة الصغيرة وبالحاجة إلى تعزيز السيادة الغذائية وتشجيع 

 ؼ عمؿ صغار المزارعيف.العمؿ عمى تحقيؽ دخؿ أكبر وتحسيف ظرو 

ويساند العمؿ مع مجموعات المساعدة الذاتية والمؤسسات العميا "االيبكس" مشاركة أصحاب الحيازات  -105
سماع صوتيـ، في عمميات اتخاذ القرار السياساتي والمؤسسي عمى  الصغيرة وفقراء الريؼ األوسع، وا 

جميع المستويات. كما يستثمر الصندوؽ في بناء قدرة منظمات المزارعيف في مجاالت محددة ذات 
تركيز وظائفي أكبر بكثير، تتناوؿ أبعادًا أساسية مف عممية التنمية، وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال 

دارة م صادر أصحاب الحيازات الحصر إدارة معرفة أصحاب الحيازات الصغيرة لؤلغراض الزراعية، وا 
 الصغيرة وتنظيـ أصحاب الحيازات الصغيرة لبلرتباط باألسواؽ.

، نفذ الصندوؽ مع منظمة 1999. في عاـ تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة عمى إدارة المعرفة -106
وأوغندا األغذية والزراعة مشروعًا مشتركًا يروج لنيج مدرسة المزارعيف الميدانية في تسع نواح في كينيا 

وجميورية تنزانيا المتحدة. ويمكف ىذا النيج المزارعيف مف اتخاذ القرارات وحؿ المشاكؿ واكتساب 
الميارات واألساليب الجديدة مف خبلؿ نيج التعمـ عف طريؽ الخبرة ونيج المجموعات التشاركية. 

ة االيكولوجية الصغيرة مف وبصورة أكثر تحديدًا، ييدؼ ىذا النيج إلى تحقيؽ إدارة فعالة لمنظـ الزراعي
خبلؿ نقؿ السيطرة عمييا إلى مجموعات مف المزارعيف العامميف ضمف إطار مشترؾ لمتعمـ. وقد أصبح 
نيج مدرسة المزارعيف الميدانية حجر أساس في النيج الذي يأخذ بو الصندوؽ عالميًا إزاء منظمات 
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ي تشكيؿ التكنولوجيا وجعميا مبلئمة المزارعيف، وىو يعترؼ صراحًة بدور المزارعيف، ويقيمو، ف
 الحتياجاتيـ الفعمية.

، 2010وقد وجد المعيد الدولي لبحوث سياسات األغذية، في سياؽ تقييـ أجراه لعدة مشروعات في عاـ  -107
أف زيادة المشاركة في مدارس المزارعيف الميدانية أدت إلى تحسيف إنتاجية المحاصيؿ واإلنتاج والدخؿ.  

ارس مفيدة بشكؿ خاص لمنساء واألسر التي ترأسيا نساء واألشخاص الذيف ينخفض وقد ظير أف المد
لدييـ مستوى معرفة القراءة والكتابة والمزارعيف أصحاب الحيازات المتوسطة الحجـ. وقد ارتفع الدخؿ 

في  100في المائة، وارتفعت ىذه النسبة إلى  61المشترؾ في النواحي التي نفذ فييا المشروع بنسبة 
في المائة؛ وارتفع  80لمائة في جميورية تنزانيا المتحدة. وفي كينيا، ارتفعت إنتاجية المحاصيؿ بنسبة ا

 في المائة. 187إنتاج الماشية في أوغندا لدى النساء المشاركات بنسبة 

ة . وتعتبر المنظمات المجتمعية المحمية والمنظمات الريفية الشعبيإدارة موارد أصحاب الحيازات الصغيرة -108
دارة الموارد الطبيعية  عناصر ىامة في نيج الصندوؽ إزاء تعزيز الحصوؿ عمى األصوؿ اإلنتاجية وا 
وبناء القدرة عمى الصمود أماـ تغير المناخ. ومف األمثمة الجيدة عمى ذلؾ مشروع اإلدارة المجتمعية 

مف أراضي في المائة  12، كاف أكثر مف 1995األساس ألراضي المراعي في المغرب. ففي عاـ 
المراعي في المغرب يعاني مف التدىور وكاف ىناؾ اعتراؼ بأف القعود عف التصدي ليذه المشكمة 
سييدد سبؿ عيش المبلييف مف األسر الرعوية. وفي ىذا السياؽ، استحدث مشروع يدعمو الصندوؽ في 

مبلييف  3مساحتيا شرقي المغرب نيجًا إلدارة أراضي المراعي يستند إلى المجتمعات المحمية في أرض 
 نسمة. 58 000ىكتار تغطي أربع كميونات يزيد عدد سكانيا عمى 

( اعتماد الكميونات الريفية واالنتماء 1وقد استند النيج الذي أخذ بو المشروع إلى خمسة مبادئ ىي: ) -109
لرعوية ( إعادة تنظيـ المؤسسات القبمية في تعاونيات لئلدارة ا2القبمي كأساسيف إلنشاء التعاونيات؛ )

دارة الموارد؛ ) ( اشتراط أف يشتري أعضاء القبيمة "أسيمًا اجتماعية" 3مسؤولة عف اختيار التكنولوجيا وا 
( دعـ حركية 4في التعاونيات لمحصوؿ عمى الخدمات التعاونية والوصوؿ إلى المراعي المحسنة؛ )

ميات توافقية التخاذ القرار. ( االنخراط في عم5الرعوييف بنظـ جديدة مرنة في مجاؿ إدارة الماشية؛ )
كميونة ريفية. وكاف لممشروع أثر ايجابي عمى  15أسرة في  9 000تعاونية شممت  44وأوجد المشروع 

كيموغراـ لميكتار الواحد واالقتصار في   800كيموغراما إلى  150البيئة )بزيادة المادة الجافة مف 
)بتوفير الخدمات الصحية والبيطرية(. ويتصؼ االرتحاؿ عمى مسافات أقصر( وعمى الصحة الحيوانية 

بأىمية كبرى أف المؤسسات التقنية التابعة لمحكومة دعمت عممية تقمؿ مف تحكميا بتنمية أراضي 
المراعي لصالح إدارتيا مف قبؿ مستخدمي الموارد المنظميف. واليـو تنفذ مف خبلؿ ىذا النيج جميع 

 ىو نيج يجري تبنيو أيضًا في بمداف أخرى في اإلقميـ.أنشطة تنمية أراضي المراعي في المغرب، و 

وفي سياؽ آخر، نجح المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبيعية في شرؽ جبؿ كينيا، بكينيا، في عكس  -110
اتجاه التراجع البيئي في جزء كبير مف منطقة محتجزات المياه في جبؿ كينيا ومكف أصحاب الحيازات 

ة أفضؿ وأكثر استقرارًا. وقد أنجز منذ فترة وجيزة ىذا المشروع الذي بمغت الصغيرة وأسرىـ مف بناء حيا
مميوف دوالر أمريكي وشارؾ في دعمو الصندوؽ ومرفؽ البيئة العالمية وأىالي المناطؽ  25.7تكمفتو 

التي يغطييا. ويجري العمؿ حاليًا عمى توسيع نطاؽ أنشطتو في إطار مشروع إدارة الموارد الطبيعية في 
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تجز المياه في تانا العميا، وىو مشروع سيكرر الممارسات الجيدة التي تمت تجربتيا في إطار مشروع مح
 جبؿ كينيا، إنما اآلف في مزيد مف األحواض النيرية.

مجموعة لمستخدمي  500وخبلؿ السنوات السبع مف تشغيمو، حشد مشروع جبؿ كينيا وعزز أكثر مف  -111
ي المياه. وتعتبر كؿ رابطة مسؤولة عف جزء مف حوض النير رابطة لمستخدم 20المياه اتحدت في 

وتضـ ممثميف عف جممة مف مجموعات استخداـ المياه في مناطؽ مختمفة مف الحوض. وتيسر المجاف 
اإلدارية التابعة لمرابطات التفاوض بيف مختمؼ مستخدمي المياه وتقدـ المشورة فيما يتعمؽ بتخصيص 

لخبلفات وتقـو بدور نقاط االتصاؿ بيف الوزارات الحكومية المعنية أذوف المياه في الحوض وتحؿ ا
ومقدمي الخدمات وأعضائيا. ويدفع األعضاء رسـ عضوية لتغطية نفقات التشغيؿ. وقد اتجو الدعـ 
الذي يقدمو الصندوؽ إلى تيسير عممية التماسؾ الداخمي في مجموعات المستخدميف ومساعدتيـ عمى 

عات والرابطات األخرى وتعزيز ارتباطيـ بمقدمي الخدمات )سواء مف القطاع بناء الجسور مع المجمو 
العاـ أو الخاص( واألسواؽ. كما تدير الرابطات في مشروع جبؿ كينيا الموارد الحرجية وتبمغ السمطات 
عف أي قطع غير قانوني لؤلشجار وتبني اليياكؿ لحماية ينابيع المياه عمى أراضييا لضماف توفر مياه 

رب النظيفة. كما بدأت الرابطات أنشطة إلدرار الدخؿ مف قبيؿ بحيرات األسماؾ ومشاتؿ غرسات الش
 األشجار. وقد تمكنت إحدى الرابطات مف ادخار ما يكفي مف الماؿ لبناء معمؿ لتعبئة زجاجات الماء.

يف جزءًا تعتبر منظمات المزارع .تنظيم أصحاب الحيازات الصغيرة: العمل معًا عمى إنجاح األعمال -112
أساسيًا ال غنى عنو في نيج الصندوؽ إزاء العمؿ مع القطاع الخاص وتنمية االرتباط باألسواؽ تحقيقًا 
لمتنمية المنصفة. مف ذلؾ مثبًل الدعـ الذي يقدمو برنامج تحديث الزراعة في منطقة محددة في أوغندا 

ف لو أثره الياـ عمى اإلنتاجية إلى مؤسسات األعماؿ الزراعية المستندة إلى مجموعات، وىو دعـ كا
الزراعية والدخؿ لدى المزارعيف الريفييف. فقد قدـ البرنامج بذورًا وفصائؿ محسنة، إلى جانب التدريب 
عمى تجييز المنتجات الزراعية، وفي مجاؿ الكيميائيات الزراعية والتدريب التقني. ونتج عف ىذا الدعـ 

مستويات إنتاج عدد مف المحاصيؿ، بما في ذلؾ البطاطس  ارتفاع بنسبة ضعفيف إلى ثبلثة أضعاؼ في
األيرلندية وأرز المرتفعات والموز. إضافة لذلؾ، حصؿ المزارعوف عمى أسعار أفضؿ مف خبلؿ التسويؽ 
الجماعي ضمف مجموعات المزارعيف، كما انخفضت تكاليؼ نقؿ منتجاتيـ. وفي ساف تومي وبرينسيبي، 

ر المنتجيف لزراعة الكاكاو ألغراض أسواؽ التصدير )باإلضافة إلى لوحظ نجاح ماثؿ في تنظيـ صغا
(. فقد قاـ برنامج التنمية 75استكشاؼ أوجو االرتباط باألسواؽ الجديدة عمى النحو الوارد في الفقرة 

التشاركية لمقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماؾ الحرفية في ساف تومي 
المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة لزراعة الكاكاو العطرية والعضوية وساعدىـ وبرينسيبي بتنظيـ 

عمى االتصاؿ بشركة "كاوكا" الفرنسية لصنع الشوكوال. وتمقى مزارعو الكاكاو المشورة التقنية وخدمات 
اإلرشاد الزراعي مف شركة "كاوكا"، فضبًل عف الوصوؿ المضموف إلى السوؽ عبر قنوات التسويؽ 

تبطة بالشركة. ونتيجة لذلؾ ضاعؼ المزارعوف إنتاجيـ مف الكاكاو العالية الجودة وحصموا مقابميا المر 
طف مف الكاكاو العضوية ألغراض  200مزارع ينتجوف  1 200عمى أسعار عالية وىناؾ اآلف نحو 

كاو التقميدية طنًا مف الكا 50مزارع كانوا ينتجوف  700صناعة الشوكوال العضوية الدولية )بالمقارنة بػ 
عند بداية المشروع(. وشيدت أسر أصحاب الحيازات الصغيرة المشتركيف في البرنامج ارتفاعًا في الدخؿ 

 في المائة في المتوسط فوؽ خط الفقر. 8في المائة دوف خط الفقر إلى  25السنوي مف 
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 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

الصغيرة أف تكوف العامؿ األساسي لممشاركة واإلنصاؼ، ولكف ذلؾ  يمكف لمنظمات أصحاب الحيازات -113
وتمثؿ النشاء نسبة عالية مف سكاف الريؼ الفقراء وليف دور محوري  مرىوف بمف ىي الجية المنخرطة.

في تشغيؿ اقتصاد أصحاب الحيازات الصغيرة. وتُػظير بيانات إطار قياس النتائج بوضوح مشاركة 
في  48اء في المشروعات التي يموليا الصندوؽ فالنساء أصبحف اآلف يشكمف متزايدة مف جانب النس

المائة مف الفقراء الذيف يتـ الوصوؿ إلييـ. وقد وجد التقييـ المؤسسي األوؿ الخاص بالمساواة بيف 
أف الصندوؽ لديو سجؿ قوي في ىذا المجاؿ وىو  2010الجنسيف وتمكيف المرأة والذي أنجز بنياية عاـ 

جيدًا بالمؤسسات المالية الدولية األخرى. وفي أعقاب التقييـ المذكور، اعتمد المجمس التنفيذي، يقارف 
، سياسة الصندوؽ الجديدة الخاصة بالمساواة بيف الجنسيف. ويتضمف الممحؽ 2012في أبريؿ/نيساف 

 .2012إلى منتصؼ عاـ  2011عرضًا كامبًل لؤلداء لمفترة مف منتصؼ عاـ  األوؿ

موظفوف المختصوف بموضوع المساواة بيف الجنسيف، عمى مستوى المقر والمستويات اإلقميمية ـ الو ويق -114
والوطنية، بتقديـ الدعـ التقني المباشر وغير المباشر بصورة منتظمة أثناء التصميـ وفي بعثات دعـ 

رطًا يقضي تنفيذ المشروعات. وقد أضافت بعض الشعب، مثؿ شعبة أمريكا البلتينية والبحر الكاريبي، ش
بأف يشارؾ خبير في موضوع المساواة بيف الجنسيف في جميع أفرقة بعثات التصميـ واإلشراؼ. إضافة 

يستعرضوف جميع وثائؽ تصميـ و لذلؾ، يشارؾ موظفوف مختصوف في أفرقة إدارة البرامج القطرية 
لمساواة بيف الجنسيف المشروع أثناء عممية تعزيز الجودة عمبًل عمى تقديـ التوجييات لتعزيز منظور ا

 ومنظور استيداؼ الفقر.

وبغية تنمية قدرات موظفي الصندوؽ مف غير المختصيف بالموضوع عمى التعامؿ مع مسائؿ المساواة  -115
أسبوع لمتدريب عمى  2012بيف الجنسيف وتمكيف المرأة في التنمية الزراعية والريفية، نظـ في مايو/أيار 

ريب خبلؿ اليوميف األوليف عمى الدور المحوري لمعالجة أشكاؿ عدـ المساواة بيف الجنسيف. وركز التد
مميوف  80النجاح في مساعدة  –المساواة بيف الجنسيف في سياؽ تحقيؽ ىدؼ التجديد التاسع لمموارد 

شخص مف سكاف الريؼ عمى الخروج مف دائرة الفقر. وقد جرى استعراض االستيداؼ ومسائؿ المساواة 
لؾ مف اآلثار المتعمقة بتصميـ المشروعات ودعـ التنفيذ وتوسيع النطاؽ، وذلؾ مف بيف الجنسيف وغير ذ

دارة الموارد الطبيعية  حيث عبلقتيا بموضوعات محددة، منيا التنمية المجتمعية وتنمية سبلسؿ القيمة وا 
ب عمى وتغير المناخ واليياكؿ األساسية الريفية والتمويؿ الريفي. وركز ثاني يوميف مف أياـ التدري

الجوانب العممية لبلستيداؼ والمساواة في دورة مشروعات الصندوؽ، مف التصميـ والتنفيذ إلى الرصد 
وضما موظفيف  –في المائة منيـ مف النساء  75 –مشتركًا  50وتقدير األثر. واجتذب الحدثاف أكثر مف 

واعتبارًا مف فبراير/شباط مف المقر ومكتب االتصاؿ في أمريكا الشمالية ومنظمة األغذية والزراعة. 
 ، أدرجت جمسة تمييدية تعنى باالستيداؼ والمساواة في برنامج إرشاد الموظفيف.2012

وعمى ضوء الشواغؿ حوؿ فرص تحقيؽ التنمية المنصفة في سياؽ تحوالت االقتصاد الريفي، يركز  -116
ية سبلسؿ القيمة؛ الصندوؽ بصورة خاصة عمى مجاليف اثنيف: مسائؿ المساواة بيف الجنسيف في تنم

ومشاركة المرأة وصنع القرار في المؤسسات الريفية. وتسميمًا مف الصندوؽ بأف ىذيف الموضوعيف ال 
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، فقد أخذ بالترويج ليما عمى صعيد عمى حدةيمكف أف يعالجا بصورة كافية عمى أساس كؿ مشروع 
 السياسة العالمية.

. عمومًا، يعتبر إدخاؿ شواغؿ المساواة بيف مةمسائل المساواة بين الجنسين في تنمية سالسل القي -117
مف الضعؼ وثغرات في القدرات. ومع أف  أوجياالجنسيف في تنمية سبلسؿ القيمة مجااًل ال يزاؿ يمثؿ 

النساء فاعبلت أساسيات في اإلنتاج الزراعي وتجييز المنتجات الزراعية، فإف أنشطة سبلسؿ القيمة 
اـ وأنشطة تؤدييا النساء تقميديًا. ويتعيف عمى كثير مف المشروعات يمكف أف تؤدي إلى تولي الذكور لمي

التي يدعميا الصندوؽ أف تجد حمواًل مستدامة فعالة تمكف النساء مف ضماف أدوار جديدة ليف في 
 إضافة القيمة ومف الوصوؿ إلى أسواؽ أكثر ربحًا وجني  فوائد اقتصادية مف االرتقاء بسبلسؿ القيمة.

المساواة بيف الجنسيف في تنمية سبلسؿ القيمة، يروج الصندوؽ لتوسيع نطاؽ منيجية  ولتناوؿ مشاكؿ -118
ابتكارية تقاد مجتمعيًا، ىي نظاـ التعمـ الخاص بالعمؿ مف أجؿ المساواة بيف الجنسيف. ويستطيع أفراد 
ـ األسرة مف خبلؿ سمسمة مف األدوات التشاركية السيمة االستخداـ أف يتفاوضوا حوؿ احتياجاتي

ومصالحيـ؛ وأف يجدوا حمواًل ابتكارية منصفة لمجنسيف في سياؽ التخطيط لسبؿ العيش؛ وأف يشاركوا في 
حمقات عمؿ لمتخطيط التشاركي يتعدد فييا أصحاب المصمحة وتعنى بتطوير سبلسؿ القيمة المنصفة 

ساواة بيف الجنسيف لمجنسيف والمناصرة لمفقراء. وكانت منيجية نظاـ التعمـ الخاص بالعمؿ مف أجؿ الم
في أوغندا بدعـ مف منحة قدميا الصندوؽ. وُيستخدـ ىذا  في البداية مؤسسة أوكسفاـ نوفيب قد جربتيا

النيج، ىو ونُيج أسرية أخرى، في مشروعات يموليا الصندوؽ في غانا ومبلوي ونيجيريا ورواندا 
باستخداـ أدوات مختمفة، بما في  وسيراليوف وأوغندا. كما جرى الترويج لتوسيع نطاؽ ىذه المنيجيات

ذلؾ تنفيذ منحة كبيرة في نيجيريا ورواندا وأوغندا؛ وتنظيـ مناسبات لمتعمـ مف قبيؿ مسارات التعمـ 
وحمقات التدريب الدولية؛ وتنظيـ ونشر المعرفة المتأتية عف النساء المزارعات المنخرطات في عممية 

ـ مف أمواؿ تكميمية جاءت مف فنمندا، شممت مختمؼ نُيج نظاـ التعمـ. وقد أعدت وثيقة توليفية، بدع
واألمراف  –التعامؿ مع أوجو عدـ المساواة بيف الجنسيف وأوجو تحسيف ديناميات المساواة ضمف األسرة 

 ليما أىمية حاسمة في تحقيؽ آثار محسنة مف المشروعات وبموغ التنمية المستدامة.

. تشكؿ النساء ىدفًا أساسيًا بالفعؿ لبلستثمار ع القرار فييامشاركة النساء في المؤسسات الريفية وصن -119
في التنظيـ االجتماعي، بما في ذلؾ مجموعات المساعدة الذاتية ومؤسسات التمويؿ الصغري عمومًا، 
حيث لمنساء غالبية كبيرة بيف المشاركيف. وتنفذ مبادرات لتمكيف النساء والرجاؿ مف المساواة في التأثير 

المؤسسات والمنظمات الريفية، وذلؾ مف خبلؿ سياقات شتى تتراوح بيف المؤسسات المتعمقة والنفوذ في 
بالمشروعات عمى الصعيد المجتمعي المحمي وبيف منظمات المزارعيف والمنتجيف والمحافؿ الوطنية 
ى والتجمعات العالمية. وكثيرًا ما يستخدـ نظاـ الحصص لضماف حد أدنى مف مشاركة المرأة عمى مستو 

األعضاء وعمى مستوى القيادات، وىو ما يػُستكمؿ بتعزيز القدرات في مجاؿ الميارات القيادية. وفي 
بعض الحاالت، كما في أوريسا في اليند، ونتيجة لتمكيف النساء مف خبلؿ المشاركة في أنشطة 

 المشروعات، حالؼ النجاح النساء في انتخابات الحكومة المحمية.

دة النسائية المدعومة بتمويؿ تكميمي مف النرويج، قدـ التدريب لمنساء عمى الميارات وبموجب اتفاقية القيا -120
القيادية والتغير التنظيمي والتحميؿ مف منظور المساواة بيف الجنسيف، بيدؼ بناء قدرة القياديات وتأثيرىف 
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تمثيؿ الجنسيف ل في منظمات المنتجيف الريفييف، مف المستوى القاعدي وحتى المستوى الوطني، والترويج
شراكيما في ىذه المنظمات. وقد تـ تنفيذ البرنامج في  ونيباؿ والفمبيف والسنغاؿ. ونظمت  مدغشقروا 

شعبة أمريكا البلتينية والبحر الكاريبي، بالتعاوف مع ىيئة التدريب اإلنمائي الريفي اإلقميمي، مسارًا لمتعمـ 
. 2011 والسمفادور، وذلؾ في أكتوبر/تشريف األوؿ حوؿ تعميـ اعتبارات المساواة في كؿ مف غواتيماال

ويروج مسار التعمـ ىذا لنشر منيجية "إغبلؽ الثغرة" عمى المشروعات التي يموليا الصندوؽ في اإلقميـ. 
وتوفر ىذه المنيجية أدوات بسيطة تمكف أعضاء منظمات المزارعيف، نساًء ورجااًل، مف التفاوض ومف 

متغيير. وىي تشمؿ آراء ومنظورات المزارعيف، نساء ورجااًل، والمراىقيف التوصؿ إلى رؤية مشتركة ل
بينيـ. ونتيجة لذلؾ، أصبح اآلف بوسع كثير مف منظمات المزارعيف أف تقدـ خدمات الدعـ األفضؿ 
توجييًا والتي تستجيب لبلحتياجات المحددة لدى الشرائح المختمفة بيف أعضائيا. كما ضاعفت 

ة النساء والشباب في مواقع قيادية، األمر الذي يعزز الشفافية والتسيير الديمقراطي المنظمات ىذه مشارك
 واالستدامة.

مصائد األسماؾ في إريتريا وىو مشروع يقـو بإعادة  تطويروعمى مستوى المشروع، ىناؾ مثبًل مشروع  -121
يف الجنسيف وعمى تنظيـ وتعزيز تعاونيات مصائد األسماؾ القائمة تعزيزًا لتركيزىا عمى المساواة ب

الشباب. ويأخذ المشروع بنيج مف القاعدة صاعدًا يدفع الصيادوف بعجمتو، وىو يروج الستدامة عمميات 
التغير التنظيمي المراعي العتبارات المساواة بيف الجنسيف. وتميؿ النساء والشباب تقميديًا إلى عدـ 

ر سنًا، األمر الذي يمكف أف يعزى اإلعراب عف آرائيـ في االجتماعات التي تحضرىا قيادات أكب
لؤلعراؼ االجتماعية الثقافية، ولكف يمكف رّده أيضًا لمتخوؼ مف الجزاءات نظرًا العتمادىـ عمى 
القيادات األكبر سنًا لمحصوؿ عمى الدعـ فيما يتعمؽ باألعماؿ وبالعمالة. وقد أدى تنشيط الكمية النسائية 

في سبلسؿ القيمة الزراعية في غينيا إلى جعؿ ىذه الكمية مدخبًل بموجب البرنامج الوطني لدعـ الفاعميف 
أساسيًا لتعزيز قيادات النساء الريفيات، مف خبلؿ أنشطة بناء القدرات عمى القياـ بأنشطة جمع األنصار 

 واستقطاب التأييد والتفاوض والخطابة.

، نظـ الصندوؽ االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعيف. وبمغت نسبة النساء 2012وفي فبراير/شباط  -122
التي حددتيا  35في المائة، أي أنيا تجاوزت حصة الػ  40نحو  91بيف ممثمي منظمات المزارعيف الػ 

التوجييية إذ . والمرأة ممثمة تمثيبًل جيدًا في المجنة 2010القيادات النسائية في الدورة السابقة لممنتدى عاـ 
مقاعد مف أصؿ تسعة مقاعد في المجنة. كما كانت مشاركة النساء مرتفعة في االجتماع  5أنيا تحتؿ 

 في المائة(. 60مشتركًا ) 15الخاص بالشباب: إذ بمغ عدد الشابات القياديات  تسع نساء مف أصؿ 

جنسيف. الحدث الدولي األىـ حوار السياسات وأنشطة استقطاب التأييد الخاصة بمسائؿ المساواة بيف ال -123
ىو دورة لجنة وضع المرأة التي انعقدت في  2012في مواضيع المساواة بيف الجنسيف في عاـ 

مارس/آذار  مف العاـ وركزت عمى المرأة الريفية. وبالنسبة لمصندوؽ ولموكاالت التي  –فبراير/شباط 
الرامية لمترويج لوضع المرأة الريفية عمى  تتخذ مف روما مقرًا ليا، كاف ذلؾ تتويجًا لسنوات مف الجيود

المستوى الدولي. فقد أتاحت المجنة فرصة فريدة لتنشيط القوى دعمًا لممرأة الريفية والحصوؿ عمى دعـ 
ظيار انجازات البرامج التي يدعميا الصندوؽ. وشارؾ شركاء الصندوؽ في كثير مف  سياساتي واسع وا 

استمرت أسبوعيف مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وحوارات  الوفود الوطنية. وشممت الدورة التي
واجتماعات لممناقشة التفاعمية وعددًا كبيرًا مف االجتماعات واألنشطة الشعبية الموازية. وعمؿ الصندوؽ 
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في شراكة مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة العمؿ الدولية في اثنيف مف 
االئتبلؼ الدولي ية )عف عمالة المرأة وعف صوت المرأة والتعاونيات(، كما تشارؾ مع األنشطة الجانب

لتنظيـ مناسبة ثالثة )عف األرض(. كما دعي ممثمو الصندوؽ لممشاركة في فريقي  المعني باألراضي
كومة والثاني ح ةالدولي لمتنميةالمناقشة في اجتماعيف جانبييف إضافييف نظمت األوؿ الوكالة السويدية 

 منغوليا. 

بيف الصندوؽ والصندوؽ لبرنامج المشترؾ ا، قدـ الصندوؽ الدعـ، مع 2011وفي نوفمبر/تشريف الثاني  -124
األمف الغذائي، إلى حمقة سالزبورغ الدراسية العالمية حوؿ البمجيمي لممحافظة عمى الحياة ألغراض 

رات بيف الجنسيف وتمكيف المرأة الريفية في "تحويؿ التنمية الزراعية واإلنتاج الزراعي في أفريقيا: سد الثغ
في المائة منيـ مف  78مشتركًا ) 60السياسات وعمى صعيد الممارسة". وخبلؿ يوميف نشطيف درس 

بمدًا الثغرات المستمرة في السياسات وعمى صعيد الممارسة، وتبادلوا الممارسات الخبلقة  21النساء( مف 
إدماج المرأة إدماجًا كامبًل في عمميات إلى يجيات التنفيذ الرامية ستراتاواالبتكارات الناجحة، ووضعوا 

التنمية الزراعية. وانصب التركيز األساسي عمى إستراتيجيات دعـ المرأة الريفية والتنمية الزراعية في 
 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

عدة أمثمة تتعمؽ بموضوع  2012وتورد وثيقة عف حوار السياسات أصدرىا مكتب التقييـ المستقؿ عاـ  -125
ت المساواة بيف الجنسيف تمكف فييا الصندوؽ مف االستفادة مف خبرة المشروعات لمتأثير عمى سياسا

، أو التأثير عمى تصميـ برامج حكومية. ففي البرازيؿ، قاـ مشروع محددة، أو مف إدخاؿ مفيـو جديد
، وىو شبو الجافة باإلقميـ الشمالي الشرقي المنطقةالتنمية المستدامة لمستوطنات اإلصبلح الزراعي في 

مشروع يدعمو الصندوؽ ويسمى محميًا مشروع دار ىيمدر كامارا، بإطبلؽ حممة لمساعدة النساء 
الريفيات عمى الحصوؿ عمى بطاقات اليوية لمتمكف مف تحسيف حصوليـ عمى القروض واألرض وغير 

لمتنمية الزراعية بتوسيع نطاؽ الحممة عمى الصعيد  ذلؾ مف موارد. وفيما بعد، قامت الوزارة االتحادية
الوطني. وفي اليند، لجأت الحكومة إلى ما لدى الصندوؽ مف خبرة في مجاؿ المجموعات النسائية 
لممساعدة الذاتية وبدأت باستخداـ ىذه المجموعات في مبادرات إنمائية ريفية ممولة داخميًا. وفي اليند 

لمحمية لمدعوة خبرات المشروعات التي يموليا الصندوؽ إلعطاء الحقوؽ أيضًا، استخدمت المجموعات ا
لؤلزواج والزوجات عمى قدـ المساواة في المناطؽ القبمية. وفي ليبريا، بموجب برنامج التمكيف القانوني 
ي لممرأة  المدعـو بأمواؿ تكميمية مف كندا، قاـ مشروع لتقديـ الدعـ التقني لئلصبلح واالستعراض القانون

إلستراتيجيات السياسات الوطنية لدفع اتجاه المرأة الريفية نحو إنشاء مؤسسات األعماؿ، بتحديد العقبات 
التي تواجو حصوؿ النساء الريفيات عمى األرض وغيرىا مف الموارد اإلنتاجية، وبإعداد مواد التدريب، 

ئة والشروط المواتية لمتغيير. وبناء قدرات السمطات والمجتمعات المحمية في مجاؿ التوعية وخمؽ البي
وفي السنغاؿ، تـ استعراض السياسة الزراعية المعموؿ بيا وجرى توفير التدريب لمترويج لممساواة 

. وفي 2015-2011واإلنصاؼ بيف الجنسيف في سياسات الببلد االقتصادية واالجتماعية خبلؿ الفترة 
، تـ تطبيؽ كوانغتويف  محافظةلريفي في الدخؿ امصادر ، ومتابعة لتجربة مشروع تنويع فييت ناـ

سياسة لتعميـ اعتبارات المساواة بيف الجنسيف عمى كثير مف اإلدارات الحكومية في مقاطعات لـ تكف 
 مغطاة بالمشروع.
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 العمل مع الشعوب األصمية

بمدًا مف  70مميوف شخص مف الشعوب التي تحدد نفسيا بأنيا شعوًب أصمية في  370يوجد أكثر مف  -126
مجموعة، لدى كؿ منيا لغتو وثقافتو  400وفي أمريكا البلتينية وحدىا، يوجد أكثر مف  بمداف العالـ.

 70إذ يقدر أنيـ يشكموف  –المتميزة. غير أف التركيز األكبر ليذه الشعوب ىو في آسيا والمحيط اليادي 
في المائة مف سكاف العالـ،  5حو في المائة مف المجموع. وفي العالـ ككؿ، تشكؿ الشعوب األصمية ن

في المائة مف الذيف يعيشوف في الفقر. وتعتبر  الشعوب األصمية التي تعيش في المناطؽ  15ولكف 
الريفية في البمداف النامية فئة رئيسية يستيدفيا الصندوؽ، وخصوصًا في آسيا وأمريكا البلتينية والبحر 

مميوف دوالر أمريكي عمى شكؿ  1,665يعادؿ نحو  ، مّوؿ الصندوؽ ما2011الكاريبي. وحتى عاـ 
 مميوف دوالر عمى شكؿ منح. 32قروض لدعـ الشعوب األصمية وما يعادؿ نحو 

وكما في حاؿ منظمات المزارعيف والمنظمات المجتمعية المحمية عمومًا، ال تكمف المسألة في مجرد  -127
في دعـ المنظمات التي يعبروف مف خبلليا االستجابة لبلحتياجات التقنية والمادية لمشعوب األصمية بؿ 

عف مصالحيـ ويدافعوف عنيا. وعمى ىذا فقد قرر الصندوؽ، في سياؽ تحضيره لممشاركة في مؤتمر 
، أف يعمؿ بصورة أقوى عمى استقطاب التأييد لمتنمية المستدامة في جوىانسبرغ 2002القمة العالمي لعاـ 

ميات التي يموليا ولكف ضمف اإلطار األعـ لمحوار الدولي مع الشعوب األصمية بما يتجاوز حدود العم
ضمف المؤتمر. ونتيجة لذلؾ، أقاـ الصندوؽ شراكة وثيقة مع محفؿ األمـ المتحدة الدائـ لقضايا الشعوب 

. وفي عاـ ةاألصمية وقاـ بدور أقوى في فريؽ الدعـ المشترؾ بيف الوكاالت  لقضايا الشعوب األصمي
 فريؽ الدعـ ىذا.، ترأس الصندوؽ 2006

وخبلؿ السنوات األخيرة، كاف العمؿ مع الشعوب األصمية يستند إلى ركائز ثبلث تتجاوز مستوى  -128
( وضع سياسة لمعمؿ مع 2ات استقطاب التأييد عمى الصعيد الدولي؛ )يلأ( دعـ 1المشروعات، وىي: )

تعزيز قدرتو عمى الشعوب األصمية لتوحيد أفضؿ ممارسات الصندوؽ في برنامج قروضو ومنحو ول
( تقديـ 3تمكيف الشعوب األصمية لممشاركة في العمميات اإلنمائية عمى الصعيديف اإلقميمي والقطري؛ )

منح صغيرة لدعـ تنمية مجتمعات الشعوب األصمية بحيث تقرر مقدراتيا بنفسيا، عمى المستوى 
 9القاعدي.

ة في مشاركة ىذه الشعوب بصورة ويتمثؿ العنصر األساسي في إقامة شراكات مع الشعوب األصمي -129
كاممة وفعالة في أنشطة الصندوؽ عمى المستويات القطرية واإلقميمية والدولية. ولجعؿ ىذه الشراكة فعالة 
وممموسة، أنشأ الصندوؽ محفؿ الشعوب األصمية ضمف إطار سياستو لمعمؿ مع الشعوب األصمية وفي 

ألصمية. ويرمي المحفؿ إلى ما يمي: رصد وتقييـ سياؽ إعبلف األمـ المتحدة بخصوص حقوؽ الشعوب ا
تنفيذ سياسة الصندوؽ الخاصة بالشعوب األصمية، بما في ذلؾ مساىمة ىذه السياسة  في تفعيؿ أحكاـ 

                                                      

9
( استعراض خبراء الشعوب 1، تـ تقديـ الدعـ بثبلث منح ألمانة محفؿ األمـ المتحدة الدائـ لقضايا الشعوب األصمية: )2004منذ عاـ   

( عمؿ المحفؿ فيما يتعمؽ 2تحديد أفضؿ الممارسات؛ ) األصمية بعض المشروعات التي يموليا الصندوؽ لدعـ الشعوب األصمية بغية
( تنمية القدرات عمى المستوى القطري لنشر وتنفيذ إعبلف األمـ المتحدة 3بمؤشرات الرفاه واالستدامة والفقر في أوساط الشعوب األصمية؛ )

ماؿ استقطاب التأييد  والعمؿ السياساتي مميوف دوالر أمريكي أع 2.5الخاص بحقوؽ الشعوب األصمية. وقد دعمت منح مؤسسية قيمتيا 
فيما يتعمؽ  بنساء الشعوب األصمية وتقدير العقد الدولي األوؿ لمشعوب األصمية في آسيا؛ الشعوب األصمية المتنقمة؛ تواصؿ الشعوب 

يرا مادري لمشعوب األصمية؛ األصمية ألغراض التنمية؛ اليوية والسمطة والحقوؽ؛ رسـ خرائط األمكنة والثقافات؛ تغير المناخ؛ مؤتمر ت
 المشاركة الفعالة في عمميات صنع القرار حوؿ المبادرات  اإلنمائية.
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قامة الشراكات وتعزيزىا بيف الصندوؽ والشعوب األصمية عمبًل عمى التصدي  إعبلف األمـ المتحدة؛ وا 
دوف مساس باحتراـ الثقافة واليوية؛ والترويج لمشاركة منظمات الشعوب لمفقر وتحقيؽ التنمية المستدامة 

األصمية في أنشطة الصندوؽ عمى المستويات القطرية واإلقميمية والدولية في جميع مراحؿ دورات 
البرامج. وفي سياؽ اإلعداد لبلجتماع العالمي لمحفؿ الشعوب األصمية المزمع انعقاده في مقر 

، تجتمع الشعوب األصمية عمى الصعيد اإلقميمي لوضع إستراتيجياتيا 2013شباط الصندوؽ في فبراير/
 حوؿ المشاركة الفعالة ولتقدير مشروعات مختارة مف المشروعات التي يموليا الصندوؽ. 

أما األدوات الرئيسية التي يستخدميا الصندوؽ في تنمية الشعوب األصمية فيي حوار السياسات،  -130
التي تعبر عف مصالحيـ، وبرنامجو الخاص باإلقراض. كما يدعـ الصندوؽ وخصوصًا دعـ المحافؿ 

وذلؾ كتعيير عف  –صندوؽ مخصص ليذه لمشعوب األصمية ىو مرفؽ مساعدة الشعوب األصمية 
التزامو بالتنمية التي تديرىا الشعوب األصمية ذاتيًا، وكحاضنة لبلبتكار. والصندوؽ ىذا يتحرؾ بفعؿ 

مف المشروعات  102وعات الصغيرة لدى الشعوب األصمية. وقد موؿ المرفؽ الطمب وىو يموؿ المشر 
بمدًا في مختمؼ  43الصغيرة التي تعبر عف احتياجات الشعوب األصمية وأولياتيا وثقافتيا وىويتيا في 

وىي مشروعات تحسف وصوؿ ىذه الشعوب إلى عمميات صنع القرار وتمكنيا مف تنفيذ  –أنحاء العالـ 
دارة مواردىا وتروج لمتعاوف في المجاليف العاـ والخاص.مشروعاتيا و   ا 

 تشكيل الييكمية اإلنمائية المالئمة لنمو أصحاب الحيازات الصغيرة المستدام -جيم

 يقـو الصندوؽ باستحداث أدوات أساسية لمتصدي لمتحديات الناشئة في اقتصاد أصحاب الحيازات -131
ؿ التمويؿ الريفي بمع العمؿ في الوقت نفسو عمى تعميؽ خطوط انخراطو الراسخة )مف ق –الصغيرة 

نشاء الروابط بينيا وبيف خطوط العمؿ األحدث. كما زاد بسرعة حجـ المساعدة التي  دارة المياه( وا  وا 
مو البمداف النامية لممشروعات، وخصوصًا التمويؿ المشترؾ الذي تقد ايقدميا وحشد تمويبًل مشتركًا ىام

نفسيا. غير أف تحديات الفقر الريفي واألمف الغذائي ال تزاؿ حادة، ىو ما أشرنا إليو في القسـ الثاني، 
وال بد لبلستدامة الكاممة مف أف تتضمف مشاركات أوسع نطاقًا بكثير  مف الصندوؽ وحده: إذ ال بّد أف 

فية لمتمكف مف االستفادة مف الموارد الجديدة واستيعاب تشمؿ تغييرًا في ىيكمية المساعدة اإلنمائية الري
المشاركيف الجدد. ويشمؿ ذلؾ الصندوؽ نفسو، في سعيو لتحسيف إطار تنمية أصحاب الحيازات 
قامة شراكات أوسع لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة وزيادة تركيز  الصغيرة بتعزيز إطار السياسات وا 

يف بمداف الجنوب في مجاؿ التنمية الريفية. وباالقتراف مع ذلؾ، يتعيف المبادرات وأثرىا عمى الشراكات ب
عمى الصندوؽ أف يسعى أيضًا لتوسيع نطاؽ االستجابات المجربة لمسائؿ أصحاب الحيازات الصغيرة 

 ضمف تحالفات واسعة ىدفيا التغيير.

 إيصال رسائل أساسية لحوار السياسات العالمي

بصورة وثيقة مع شركائو عمى وضع نُيج فعالة إزاء  يعمؿ الصندوؽف رد أعبله، يعمؿو كما يتضح مما  -132
ألصحاب الحيازات الصغيرة في فترة تشيد تحويبلت سريعة في نظـ  ةوالشامم ةالمستدام التنمية

وتنطوي كذلؾ عمى تحديات تواجو البيئة. ويتأثر نجاح ىذه النًيج بقوة بإطار  –االقتصاد الريفي 
 زراعية والريفية التي تحيط بتطبيؽ ىذه النُيج وتكرارىا وتوسيع نطاقيا.السياسات اإلنمائية ال
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وال يحدد أصحاب الحيازات الصغيرة أنفسيـ إطار السياسات ىذا إال بقدر محدود وىو بالتالي ال يمثؿ  -133
سواء عمى مستوى الوصوؿ إلى الموارد  –إال نادرًا األحواؿ األمثؿ التي تمكنيـ مف متابعة مصالحيـ 

يعية والسيطرة عمييا أو عمى مستوى تنظيـ تجارة المدخبلت والنواتج. ويتمثؿ جانب أساسي مف الطب
جوانب عمؿ الصندوؽ، وىو جانب يؤثر بشدة عمى نتائج المشروعات والبرامج التي يموليا، في دعـ 

سية تنظيـ سكاف الريؼ وتمكينيـ مف صوغ مصالحيـ واإلعراب عنيا في العمميات السياساتية والمؤس
 أعبله(. 104المحمية والوطنية، سواء منيا السياسية أو االقتصادية )أنظر الفقرة 

ف أىميتو ىذه تتزايد مع تزايد طموح إولحوار السياسات أىمية حيوية لمصندوؽ، بؿ يمكف القوؿ  -134
إستراتيجياتو ومع اتساع نطاؽ المشروعات التي يدعميا ومع تزايد وضوح خطط توسيع النطاؽ لديو. 

جري تناوؿ مسائؿ االنخراط الفعاؿ عمى ىذا المستوى مف خبلؿ زيادة البلمركزية في وظيفة إدارة وي
البرامج القطرية ومف خبلؿ االرتقاء بمستوى دعـ السياسات والدعـ التحميمي المقدـ إلى األفرقة القطرية. 

عف أزمات أسعار األغذية بعدًا عالميًا أيضًا. وقد تولد  في حوار السياسات عمى أف لمشاركة الصندوؽ
إلى الزراعية، كما ارتفعت الحاجة  االستراتيجياتقدر كبير مف التفكير عمى المستوى الوطني في 

كما أدت األبعاد العالمية ألزمات أسعار األغذية خبلؿ السنوات  في مقابؿ ذلؾ. مدخبلت سياساتية
بما  –راعة عمى الصعيد الدولي األربع الماضية إلى قدر غير عادي مف حوار السياسات حوؿ الز 

لمعالجة مسألة نوع الزراعة القادر عمى االستجابة لمطمب العالمي  –يتجاوز مسائؿ المساعدة اإلنمائية 
عمى المنتجات الزراعية في المستقبؿ. ويوجد لدى الصندوؽ الكثير مما يمكنو المساىمة بو نظرًا لما 

في مجاؿ البعد الخاص بأصحاب الحيازات الصغيرة مف  تراكـ لديو مف خبرة عالمية فريدة مف نوعيا
 التنمية الزراعية، وىو بعد حيوي في الزراعة في معظـ البمداف النامية. 

ويعتبر استقطاب التأييد لمسياسات التي تدعـ تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة بعدًا مستمرًا مف أبعاد  -135
مف الوقت بالعرض، مف حيث أف الطمب عميو كاف عمؿ الصندوؽ. عمى أنو كاف يقاد خبلؿ فترة طويمة 

محدودًا: فالتنمية الزراعية كانت مسألة اىتمامات خاصة. بيد أف ىذا الوضع شيد اآلف تغيرًا مذىبًل في 
سياؽ أزمات أسعار األغذية، وقد نشأ طمب قوي عمى مشاركة الصندوؽ في مجموعة واسعة مف 

فؿ والعمميات التي تتيح، عمى األجؿ الطويؿ، إمكانات التأثير المحافؿ. ومما لو أىمية حاسمة تمؾ المحا
بقوة عمى إدارة النظاـ العالمي لمغذاء وعمى تطويره، وىو تأثير يجمع كبار أصحاب المصمحة الزراعييف 
مف البمداف المتقدمة والبمداف النامية عمى حد سواء، ويقدـ نماذج لمتعاوف الشامؿ بيف القطاعيف العاـ 

ي التحويؿ الزراعي، ويبدأ في رسـ معالـ االستجابة العالمية لتحدي التنمية المستدامة في والخاص ف
 عالـ أجيػِدت موارده.

إف لجنة األمف الغذائي العالمي، والتحالؼ الجديد لؤلمف الغذائي والتغذية التابع لمجموعة البمداف  -136
(، جميعيا تقدـ 20ريو+تنمية المستدامة )الثمانية، ومجموعة العشريف، ومؤتمر األمـ المتحدة المعني بال

أمثمة ىامة عمى ىذا النوع مف المحافؿ. )وىناؾ مثاؿ آخر توفره لجنة وضع المرأة ويرد وصفو في 
( ويرد أدناه عرض لمطرؽ التي يأخذ بيا الصندوؽ في مشاركتو في ىذه الييئات وألىدافو األوؿالممحؽ 

بخمؽ الشروط التي تمكف مف متابعة تنمية أصحاب  والمنجزات التي حققيا عمى سبيؿ المساىمة
 الحيازات الصغيرة بنجاح أكبر عمى المستوى القطري في المستقبؿ.
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. ىي لجنة حكومية دولية لدى منظمة األغذية والزراعة ميمتيا تيسير لجنة األمن الغذائي العالمي -137
ات، وتقديـ الدعـ أو المشورة لمبمداف التنسيؽ العالمي لمبادرات األمف الغذائي، والترويج لتبلقي السياس

فيما يتعمؽ بوضع السياسات والخطط لتفعيؿ الحؽ في الغذاء، والترويج ألفضؿ الممارسات. وقد 
التي تضـ  األولىأصبحت المجنة، بعد أف أجرت اإلصبلحات الخاصة بيا مؤخرًا، الييئة العالمية 

لى جانب ىيئات ألمف الغذائي وااأصحاب المصمحة المتعدديف لمعالجة  لتغذية مف زاوية السياسات. وا 
األمـ المتحدة التي لدييا واليات ذات صمة، يشارؾ في المجنة القطاع الخاص ومؤسسات البحوث 

بما في ذلؾ منظمات المزارعيف. ونظرًا لما لدييا مف والية وما تضمو مف  –الزراعية والمجتمع المدني 
ومف  .ز لوضع السياسات يمكف أف يشارؾ فيو الصندوؽأعضاء، تتسـ المجنة بأىمية واضحة كحي

المؤكد أف أىمية المجنة بالنسبة لمصندوؽ في المستقبؿ ستتزايد مع تنميتيا لقدراتيا عمى المشاركة في 
العمميات عمى المستوييف اإلقميمي والقطري، ومع تحقيقيا النجاح في معالجتيا لجدوؿ أعماؿ سياسي 

 يتميز بالحساسية.

وتتاح لمصندوؽ، كمشارؾ في لجنة األمف الغذائي العالمي وعضو في مجموعتيا االستشارية وفي  -138
أمانتيا، نقاط دخوؿ متعددة في عممياتيا بحيث يضمف أف يجري جيدًا تناوؿ مصالح المجموعة التي 

الصغيرة. يستيدفيا وأف يساعد عمؿ المجنة عمى إيجاد بيئة سياساتية تمكينية لزراعة أصحاب الحيازات 
بأمور منيا المشاركة في عدة عمميات مختصة  2012وقد عمؿ الصندوؽ عمى تحقيؽ ذلؾ خبلؿ عاـ 

بموضوعات محددة عمى جدوؿ أعماؿ المجنة، وىو في ذلؾ يعتمد دائمًا عمى ما لديو مف خبرة ميدانية 
 ودراية تقنية وشراكات. وعمى وجو الخصوص، شمؿ ىذا ما يمي:

  د يالخطوط التوجييية الطوعية لمتسيير الرشيد لحيازة األراضي ومصااالنتياء مف إعداد
وتشكؿ الخطوط التوجييية ىذه إطارًا  10األسماؾ والغابات في سياؽ األمف الغذائي الوطني.

مرجعيًا طوعيًا لوضع السياسات والتدابير القانونية والتنظيمية المتعمقة بحقوؽ حيازة األراضي 
األمر الذي يعتبر مسألة ذات أىمية كبرى في أوقات تشيد  – د األسماؾ والغاباتيومصا

 تحوالت في األسواؽ الزراعية وفي أنماط االستثمار؛

  إعداد إطار إستراتيجي عالمي. واإلطار عبارة عف وثيقة ذات طابع غير ممـز قانونًا "يقدـ
قميمية والقطرية خطوطًا توجييية وتوصيات لتنشيط العمؿ المتسؽ عمى المستويات العالمية واإل

والذي تقـو بو جممة واسعة مف أصحاب المصالح، ويشدد في الوقت نفسو عمى المسؤولية 
األساسية لمحكومات والدور المركزي لممكية البمد المعني لمبرامج مف أجؿ مجابية انعداـ األمف 

 11الغذائي وسوء التغذية؛"

  الرشيد، باالستفادة مف خبرتو في العمؿ تصميـ عممية تشاور لتحديد مبادئ االستثمار الزراعي
مع منظمة األغذية والزراعة ومؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية والبنؾ الدولي، لوضع مبادئ 

بنيج "االستثمار الزراعي الرشيد. ويتواصؿ العمؿ حاليًا عمى وضع المبادئ واختبارىا ميدانيًا )
 (؛"ثنائي المسار

                                                      

10
  http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf. 

11
  http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/WGs/GSF/MD976E_GSF_Draft_Two.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/WGs/GSF/MD976E_GSF_Draft_Two.pdf
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 ؿ عف األزمات الممتدة، وفي تحديد عناصر برنامج عمؿ لمجنة المشاركة في التحضير لمحف
األمف الغذائي العالمي لممساعدة عمى التغمب عمى العقبات التي تعترض السياسات والتنسيؽ 

 وصواًل إلى تدخبلت أفضؿ خاصة باألمف الغذائي في األزمات الممتدة.

طوعية لمتسيير الرشيد لحيازة األراضي وقد أقرت لجنة األمف الغذائي العالمي الخطوط التوجييية ال -139
. ويخطط لتقديـ الدعـ 2011ومصائد األسماؾ والغابات في سياؽ األمف الغذائي الوطني، في مايو/أيار 

عمى تنفيذىا في بعض العمميات العالمية التي يشارؾ فييا الصندوؽ، مف قبيؿ التحالؼ الجديد لؤلمف 
اف الثمانية )أنظر أدناه(، كما يمكف أف تنشأ فرص لبلستفادة مف الغذائي والتغذية التابع لمجموعة البمد

الخطوط التوجييية في سياؽ حوار السياسات عمى المستوى القطري. وقد انعقد محفؿ الخبراء الرفيع 
، وسيسيـ الصندوؽ 2012المستوى المعني بانعداـ األمف الغذائي في األزمات الممتدة في سبتمبر/أيموؿ 

وضع برنامج العمؿ لمترويج لؤلمف الغذائي في البمداف التي تعاني مف أزمات ممتدة.  في 2013في عاـ 
ومف المرجح أف يترافؽ ذلؾ مع مناقشات ضمف المجنة وخارجيا حوؿ طرؽ تعزيز قدرة المزارعيف 

يعتبر مسألة سمطت عمييا وىي  –أصحاب الحيازات الصغيرة عمى الصمود في بيئة متزايدة المخاطر 
فرقة العمؿ الرفيعة المستوى التابعة لمنظومة  20ريو+ىذا العاـ في مجموعة العشريف ومؤتمر  األضواء

 2013األمـ المتحدة والمعنية بأزمة األمف الغذائي العالمية، وفي ىيئات أخرى. وسيشارؾ الصندوؽ عاـ 
عمى المبادئ وكذلؾ في عممية المشاورات الخاصة بمبادئ االستثمار الزراعي الرشيد، مستفيدًا مف عممو 

مف مساىمتو في المناقشات التي جرت حوؿ ىذه المسألة في محافؿ أخرى )منيا مثبًل اجتماعات 
مجموعة البمداف الثمانية ومجموعة العشريف ىذا العاـ ومجمس جدوؿ األعماؿ العالمي المعني باألمف 

 ضراء األفريقية وغيرىا(.، التابع لممحفؿ االقتصادي الدولي، ومحفؿ الثورة الخ2012الغذائي، 

، انكب 2012. في أوائؿ عاـ التحالف الجديد لألمن الغذائي والتغذية التابع لمجموعة البمدان الثمانية -140
مكتب رئاسة الواليات المتحدة ومجموعة البمداف الثمانية عمى مبادرة جديدة لؤلمف الغذائي والتغذية 

في مؤتمر قمة مجموعة البمداف  2009نت قد بدأت عاـ ألفريقيا وذلؾ عمى سبيؿ متابعة الجيود التي كا
الثمانية في الكويبل ومؤتمر قمة روما عف األمف الغذائي. وستعيد المبادرة التأكيد الذي شيده مؤتمرا 
القمة عمى توحيد جيود المانحيف حوؿ خطط تممكيا البمداف نفسيا، والتنسيؽ اإلستراتيجي لمجيود 

يات، والنيج الثنائي المسار إزاء األمف الغذائي، وقوة أداء النظاـ المتعدد المبذولة عمى مختمؼ المستو 
األطراؼ، والتزامات االستثمار المتعدد السنوات. إضافة لذلؾ، وفي سياؽ يتسـ بارتفاع أسعار األغذية 

شد وتقمبيا وباالىتماـ الكبير باألسواؽ الزراعية لدى مستثمري القطاع الخاص، ستركز المبادرة عمى ح
االستثمارات الخاصة في الزراعة مف خبلؿ إصبلح السياسات والشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص. 

مميوف شخص في أفريقيا مف الخروج مف دائرة الفقر  50أما النتيجة المتوقعة مف المبادرة فيي تمكيف 
 .2022بحموؿ عاـ 

ية المشاركة ستمتـز بإصبلحات سياساتية وسيكوف لممبادرة آثار سياساتية متعددة. فالحكومات األفريق -141
محددة تمكف االستثمار الخاص، وذلؾ بدعـ مف مجموعة البمداف الثمانية. وبصورة أعـ، مف المرجح أف 
تسّرع المبادرة نقاش السياسات وجيود االبتكار في مجاؿ تقديـ الحوافز لبلستثمار األجنبي والداخمي في 

زالة المخاطر التي تعترض سبيمو، وىي أمور جرى تناوليا في عمميات أخرى مف  الزراعة األفريقية وا 
قبيؿ مبادئ االستثمار الزراعي الرشيد والخطوط التوجييية الطوعية لمتسيير الرشيد لحيازة األراضي 
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ومصائد األسماؾ والغابات في سياؽ األمف الغذائي الوطني. عبلوة عمى ذلؾ، ستدفع المبادرة عجمة 
آليات جديدة لممساءلة المتبادلة عف بموغ النتائج اإلنمائية، تشمؿ البمداف النامية التقدـ نحو إيجاد 

 وأعضاء مجموعة البمداف الثمانية وأصحاب المصمحة اآلخريف.

مف قبيؿ برنامج التنمية الزراعية الشاممة  -وعمى خمفية مشاركتو في  محافؿ وعمميات مترابطة أخرى   -142
، ومجموعة "Grow Africa"صادي العالمي في مجاؿ الزراعة، ومبادرة في أفريقيا، وعمؿ المحفؿ االقت

مف  12دعي الصندوؽ لممشاركة في تطوير التحالؼ الجديد -العشريف، ومبادرة أكويبل لؤلمف الغذائي
خبلؿ تقديـ تغذية ارتجاعية ومدخبلت في تصميمو، وبتحديد أوجو التآزر الممكنة مع استثماراتو ىو 

وقد حدد الصندوؽ ىدفيف رئيسييف لمشاركتو في تطوير التحالؼ الجديد  13الجارية في البمداف النامية. 
باألىمية المركزية وىما: المساعدة عمى تشكيؿ جدوؿ أعماؿ مجموعة البمداف الثمانية لبلعتراؼ 

ألصحاب الحيازات الصغيرة في الزراعة األفريقية وإلدراج تدابير تضمف أف تؤدي االستثمارات العامة 
لى خمؽ فرص عمالة  والخاصة الجديدة إلى تقوية قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة عمى االستثمار وا 

خاصة بالسياسة العالمية  وبالمانحيف الئقة لفقراء الريؼ؛ وإلبراز صورتو كبلعب متسؽ في العمميات ال
فيما يتعمؽ بالزراعة واألمف الغذائي. إضافة لذلؾ، يعتبر الصندوؽ األمر فرصة أتيحت لو لتوسيع نطاؽ 

 نجاحاتو في أنشطة برامجو القطرية مع التركيز عمى الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص.

مجموعة مف التدابير التمكينية في مجاالت  وتشمؿ مساىمة الصندوؽ في مضموف التحالؼ الجديد -143
دارة المخاطر، وأطر التعاوف القطري التي ستوقع  األسواؽ واليياكؿ األساسية، والعمـ والتكنولوجيا، وا 
عمييا الحكومات األفريقية ومجموعة البمداف الثمانية، مقترنة برسائؿ إعبلف النوايا الصادرة عف شركات 

مؽ الصندوؽ رسائؿ تتعمؽ باالستثمار الخاص في الزراعة تتسؽ مع وفي ىذا الحوار، أط 14خاصة.
 "Grow Africa"الرسائؿ التي أعمنيا في عمميات أخرى )مف قبيؿ المحفؿ االقتصادي العالمي ومبادرة 

ومجموعة العشريف ولجنة األمف الغذائي العالمي وفريؽ العمؿ المشترؾ بيف الوكاالت والمعني بمبادئ 
اعي الرشيد(. وشدد الصندوؽ عمى ما يمي: األىمية المركزية ألصحاب الحيازات الصغيرة االستثمار الزر 

باعتبارىـ المستثمر الخاص الرئيسي في الزراعة األفريقية، والحاجة إلى استثمارات  –نساًء ورجااًل  –
مي في خاصة أخرى لتقديـ روابط خمفية وأمامية باألسواؽ ليـ؛ ودور القطاع الخاص المحمي والداخ

تعزيز الزراعة األفريقية واالقتصادات الريفية في أفريقيا؛ والحاجة إلى استثمارات مف الشركات تتسـ 
بالرشد وبشموليا ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ والدور الكبير لمنظمات المزارعيف كوسيط بيف المزارعيف 

حالؼ الجديد في وقت مبكر. والشركات المستثمرة؛ والحاجة إلى إشراؾ ىذه المنظمات في عممية الت
وأعاد رئيس الصندوؽ تأكيد ىذه الرسائؿ في اجتماع عف التحالؼ الجديد استغرؽ يومًا واحدًا قبيؿ 

 مؤتمر قمة مجموعة البمداف الثمانية.

                                                      

12
أرسمت دعوات مماثمة إلى كؿ مف منظمة األغذية والزراعة والبنؾ الدولي وبرنامج األغذية العالمي والمعيد الدولي لبحوث السياسات   

لى عدد مف المؤسسات األفريقية.  الغذائية وا 
  كينا فاسو، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، موزامبيؽ، جميورية تنزانيا المتحدة.بور   13
إضافة لذلؾ، جرى التماس اىتماـ الصندوؽ بالقياـ بدور قيادي في بعض التدابير التمكينية. وقد أبدى الصندوؽ اىتمامو باثنيف منيا   14

ستوى المرتبط برقـ إشاري، و"برنامج تحديات كبرى" يروج لزيادة استخداـ ىما إنشاء شبكة عمؿ تروج لتقبؿ المزارعيف لمتأميف الرفيع الم
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في النظـ  االستشارية الزراعية في البمداف المشاركة.
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وقد اعترؼ إعبلف كامب ديفيد الذي أطمؽ التحالؼ الجديد بالحاجة إلى تدعيـ قدرات الشركاء مف  -144
 النساء والمزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة ؤسسي مشروعات األعماؿ مف مف م –القطاع الخاص 

كما تغطي ثبلث وثائؽ إطارية لمتعاوف أعدت  15]التشديد مضاؼ[ إلى الشركات الداخمية والدولية".
ألغراض مؤتمر القمة قضايا السياسات ومقترحات االستثمار التي تيـ أصحاب الحيازات الصغيرة. 

ـ لتنفيذ الخطوط التوجييية الطوعية لمتسيير الرشيد لحيازة األراضي ومصائد األسماؾ ويشكؿ تقديـ الدع
والغابات في سياؽ األمف الغذائي الوطني، ومبادئ االستثمار الزراعي الرشيد، جزءًا مف الوثائؽ 
ية الختامية ىذه. ويمكف اعتبار ىذا كمو كنتيجة ايجابية حققيا الصندوؽ فيما يتعمؽ بأىدافو. وعمم

تطوير التحالؼ الجديد متواصمة، سواء عمى المستوى القطري أو ضمف مجموعة البمداف الثمانية، 
نشاء ىياكؿ وعمميات المساءلة )بما في ذلؾ إنشاء  بخصوص التدابير التمكينية وأطر التعاوف القطري وا 

ركة الصندوؽ في مجمس لمقيادة طػُػمب مف رئيس الصندوؽ أف يشارؾ فيو(. ومف المرجح أف تستمر مشا
أو بالتعاوف خصوصًا مع الوكاالت األخرى التي تتخذ مف روما مقرًا ليا،  بمفردهعممية التنفيذ، سواء 

وذلؾ بصورة مباشرة أو مف خبلؿ االنخراط في ىياكؿ مف قبيؿ المحفؿ االقتصادي العالمي ومبادرة 
"Grow Africa" .أفريقيا 

مائية تشكؿ جزءًا ىامًا مف جدوؿ أعماؿ مجموعة العشريف منذ . ما فتئت القضايا اإلنمجموعة العشرين -145
. فقد تضمنت خطة سيوؿ لعمؿ المجموعة اإلنمائي األمف الغذائي كواحدة مف ركائزىا التسع. 2010عاـ 

وتدعو الخطة عددًا مف المنظمات الدولية )بينيا الصندوؽ( إلى المشاركة في عمؿ المجموعة بوصؼ 
لى تقديـ التوصيات ألغراض و دراية التقنية ىذه المنظمات حاممة لم تعمؿ عمى تنفيذ بناء القدرات، وا 

السياسات وغير ذلؾ مف المبادرات التي يمكف لممجموعة )ككؿ أو لكؿ مف أعضائيا عمى حدة( 
ضافة إلى العمؿ عمى جداوؿ األعماؿ المتعددة  االضطبلع بيا لدفع عجمة التنمية العالمية قدمًا. وا 

المتجددة كؿ عاـ األولويات التي يتعيف التصدي ليا خبلؿ العاـ. وفي  السنوات تحدد رئاسة المجموعة
، وضعت الرئاسة المكسيكية لممجموعة خمس أولويات وتمثؿ األمف الغذائي في واحدة 2012عاـ 
 16منيا.

ويقـو ىدؼ الصندوؽ في عمميات مجموعة العشريف عمى العمؿ عمومًا عمى رعاية التركيز المتواصؿ  -146
ائي مع اإلشارة بصورة خاصة إلى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي ىذه السنة، عمى األمف الغذ

التنمية كاف معنى ذلؾ خصوصًا تشجيع االىتماـ بأصحاب الحيازات الصغيرة في المناقشات المتعمقة ب
في اإلنتاجية الزراعية. كما سعى الصندوؽ، بصورة أقؿ مباشرة، إلى وضع زراعة أصحاب  المستدامة

يازات الصغيرة في قمب مناقشات المجموعة حوؿ النمو األخضر الشامؿ لمجميع. وكما كاف عميو الح
، تابع الصندوؽ ىذا التوجو في مساريف مف مسارات عمؿ المجموعة: في فريؽ 2011الحاؿ في عاـ 

ى العمؿ المعني بالتنمية )عمى مستوى وزارات الخارجية( وفريؽ العمؿ المعني بالزراعة )عمى مستو 
 وزارات الزراعة(.

                                                      

 
 .declaration-david-/camp19/05/2012office/-press-http://www.whitehouse.gov/the أنظر 15
16

جراء اإلصبلحات الييكمية كأساسيف لمنمو والعمالة؛ )1األولويات الخمس ىي: )   ( تعزيز النظاـ 2( إشاعة االستقرار االقتصادي وا 
( تعزيز 4( تحسيف الييكمية المالية الدولية في عالـ مترابط؛ )3االقتصادي؛ )المالي ورعاية شموؿ الجميع في الشؤوف المالية ترويجًا لمنمو 

(  الترويج لمتنمية المستدامة والنمو األخضر والتصدي لتغير 5األمف الغذائي ومعالجة تقمب األسعار عمى مستوى المجتمعات المحمية؛ )
 المناخ.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/camp-david-declaration
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ومنظمة األغذية  17، اجتمع الصندوؽ إلى ممثمي المكسيؾ وفرنسا2011وفي نوفمبر/تشريف الثاني  -147
والزراعة ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي والبنؾ الدولي لمناقشة جدوؿ أعماؿ الرئاسة 

في إطار  2011متابعة التزامات عاـ  المكسيكية فيما يتعمؽ باألمف الغذائي. وكاف لبلجتماع ىدفاف:
خطة عمؿ المجموعة فيما يتعمؽ بتقمب أسعار األغذية وبالزراعة؛ وتحديد تدابير جديدة لمترويج ليا 
بدعـ مف المجموعة لرعاية نمو اإلنتاجية الزراعية المستداـ، مع التركيز عمى سد الثغرة في إنتاجية 

الجزء الثاني مف جدوؿ األعماؿ، طمبت رئاسة المجموعة إلى المزارع األسرية الصغيرة. وفيما يتعمؽ ب
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي أف تتوليا إعداد تقرير تساىـ 

عف تقمب أسعار األغذية، مضافًا إلييا  2011فيو جميع المنظمات التي شاركت في إعداد تقرير عاـ 
 المعني بالبحوث الزراعية الدولية. وكاف الصندوؽ إحدى ىذه المنظمات.الفريؽ االستشاري 

وشمؿ تعاوف الصندوؽ مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي  -148
والمنظمات األخرى إعداد تقرير عف األىمية المركزية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بالنسبة لنمو 

وفيما يتعمؽ  18الزراعية المستداـ في البمداف النامية )بما في ذلؾ بمداف مجموعة العشريف(. اإلنتاجية
بالتوصيات التي ستقدـ إلى مجموعة العشريف مف الوكاالت األخرى التي تتخذ مف روما مقرًا ليا، فقد 

فييا منظمات  شدد الصندوؽ عمى الحاجة إلى الترويج لنماذج لؤلعماؿ الزراعية تشمؿ الجميع، وتشارؾ
صغار المزارعيف إلى جانب الجيات الفاعمة الكبيرة. كما أكد عمى الحاجة إلى استعراض السياسات 
الزراعية لمترويج لممارسات زراعية مستدامة وإلعطاء األولوية لشواغؿ أصحاب الحيازات الصغيرة )عمى 

ت منظمة األغذية والزراعة أساس المساواة بيف الجنسيف( في تنشيط نظـ االبتكار الزراعي. وقدم
ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي مسودات التقرير إلى فريؽ العمؿ المعني بالتنمية وفريؽ 
العمؿ المعني بالزراعة باسـ المنظمات المساىمة. كما شارؾ الصندوؽ في اجتماعات فريقي العمؿ 

ائمو ولضماف االعتراؼ بمشاركة الصندوؽ في واغتنـ فرص التعامؿ الثنائي مع المندوبيف لدعـ رس
)مف قبيؿ إنشاء برنامج إلدارة  2011المبادرات التي انبثقت عف اجتماعات مجموعة العشريف خبلؿ عاـ 

المخاطر الزراعية(. وقد تبنى فريؽ العمؿ المعني بالزراعة جميع توصيات المنظمات الدولية تقريبًا، كما 
قمة رؤساء المجموعة في لوس كابوس عكست التزامات المجموعة أف الوثيقة الختامية لمؤتمر 
، إلى جانب اإلعراب عف التقدير لممدخبلت التي قدمتيا المنظمات 2011بالمبادرات التي أطمقت في 

 الدولية.

ألشير المقبمة، سيعمؿ الصندوؽ مع منظمة األغذية والزراعة والبنؾ الدولي ورئاسة مجموعة اوخبلؿ  -149
لمجموعة نفسيا، إلجراء مشاورات إقميمية حوؿ نماذج األعماؿ الشاممة لمجميع في قطاع العشريف ومع ا

الزراعة. ومع قياـ فريؽ العمؿ المعني بالتنمية بمناقشة جدوؿ أعماؿ إنمائي جديد وآليات المساءلة في 
يؽ األمـ عممو، سيسعى الصندوؽ والوكاالت األخرى التي تتخذ مف روما مقرًا ليا )إلى جانب بقية فر 

المتحدة الذي يعمؿ مع الفريؽ المعني بالتنمية( إلى التماس الفرص في ىذه المناقشات لضماف استمرار 
االىتماـ باألمف الغذائي والزراعة في مجموعة العشريف ولزيادة فعالية مشاركة المجموعة مع المنظمات 

                                                      

17
 .2012ا المكسيؾ لعاـ ثـ تولتي 2011كانت فرنسا تتولى رئاسة المجموعة لعاـ   

ية تـ نشر تقرير المنظمات الدولية في يونيو/حزيراف تحت عنواف "نمو اإلنتاجية الزراعية المستداـ  وسد الثغرة في إنتاجية المزارع األسر   18
 .http://www.ifad.org/hfs/docs/g20_ag_pro_rpt.pdfالصغيرة". أنظر الموقع: 

http://www.ifad.org/hfs/docs/g20_ag_pro_rpt.pdf
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 2011جموعة العشريف خبلؿ عاـ الدولية. كما سيواصؿ الصندوؽ عممو في المبادرات التي ارتبطت بم
والتي ليا أىميتيا لمترويج لبيئة تمكينية لواليتو، وخصوصًا كجزء مف أمانة مبادرة نظاـ معمومات 
األسواؽ الزراعية، وفي الترويج لبرنامج إدارة المخاطر الزراعية واستضافتو الممكنة، وكإحدى الوكاالت 

 د.العاممة عمى مبادئ االستثمار الزراعي الرشي

 22-20في  20ريو+انعقد مؤتمر  (.20)ريو+مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة  -150
ؿ اليدؼ في التكفؿ بتجديد االلتزاـ بالتنمية المستدامة )عمى أساس التكامؿ وتمث  2012.19/حزيراف يونيو

بيف التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية والحماية البيئية(، وتقييـ التقدـ المحرز حتى اآلف وتقييـ 
ي وثيقة ختامية الثغرات المتبقية والتصدي لمتحديات الناشئة. أما النتيجة السياساتية الرئيسية فقد تمثمت ف

ضعت المسودة األصمية لموثيقة ىذه إدارة الشؤوف االقتصادية و عنوانيا "المستقبؿ الذي نريد". وقد 
مف الدوؿ  190واالجتماعية في األمانة العامة لؤلمـ المتحدة، ثـ جرى التفاوض عمييا بيف نحو 

 األعضاء خبلؿ األشير التي قادت إلى المؤتمر قبؿ تبنييا رسميًا.

ىو ضماف إعطاء المسائؿ المتعمقة بزراعة أصحاب  20ريو+دؼ الصندوؽ مف المشاركة في عممية وى -151
الحيازات الصغيرة االعتراؼ والوزف البلـز ليا في الوثيقة الختامية. وعمؿ الصندوؽ لتحقيؽ ذلؾ مف 

قبؿ  2011 المرحمة التحضيرية، ابتداء مف أكتوبر/تشريف األوؿفي ( المشاركة بقوة 1خبلؿ ما يمي: )
لموثيقة الختامية، ثـ خبلؿ االجتماعات المختمفة التي عقدت لمتفاوض عمى  األولىوضع صيغة المسودة 

( التعاوف بصورة وثيقة مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والييئة الدولية 2النص؛ )
لزراعة المستدامة واألمف الغذائي، مع لمتنوع البيولوجي لصوغ مواقؼ مشتركة حوؿ المسائؿ المتعمقة با
( اعتماد إستراتيجية نشطة لمتواصؿ 3جعؿ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة عنصرًا ىامًا مف ذلؾ؛ )

( تقديـ الدعـ المالي لمنظمات المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات 4حوؿ ىذه المواقؼ؛ )
 ي المؤتمر.الشعوب األصمية لتمكينيا مف تمثيؿ أعضائيا ف

وشممت الخطوات الحاسمة في المرحمة التحضيرية العمؿ مع الوكاالت األخرى التي تتخذ مف روما مقرًا  -152
ليا إعداد تقرير مشترؾ عف الزراعة واألمف الغذائي وعرضو عمى إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية 

ؽ شتى منيا التواصؿ عمى ىامش والوفود الوطنية المشاركة في المفاوضات، والعمؿ مع الوفود بطر 
االجتماعات التحضيرية في نيويورؾ. ودعـ الصندوؽ عممية المشاركة السياساتية حوؿ الوثيقة الختامية 
بجدوؿ أعماؿ لمتوعية قبؿ المؤتمر وأثناءه. وترأس رئيس الصندوؽ وفد الصندوؽ إلى المؤتمر، حيث 

أو شارؾ في استضافتيا )مف قبيؿ يـو التنمية  قاـ الصندوؽ أساسًا باستضافة المناسبات الجانبية
الزراعية والريفية، واجتماع في منتدى شركات األعماؿ المعني باالستدامة والذي نظمو االتفاؽ العالمي 
التابع لؤلمـ المتحدة، والحدث التقني المشترؾ بيف الوكاالت التي تتخذ مف روما مقرًا ليا، والحدث 

 فيو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تحدي القضاء التاـ عمى الجوع.(.الجانبي الرسمي الذي أطمؽ 

لزامًا مما كاف مأمواًل بو، فقد اعتبر  -153 ولئف قاؿ كثيروف إف وثيقة المؤتمر الختامية كانت أقؿ طموحًا وا 
آخروف أنيا تتضمف عناصر ايجابية. أما مف وجية نظر الصندوؽ، فإف األقساـ المتعمقة بالزراعة 

                                                      

19
إلى جانب االجتماعات التفاوضية التي شكمت المؤتمر، أجريت مناسبات جانبية عديدة قبؿ المؤتمر وأثناءه. وقد شارؾ فييا نحو   

البحوث والمنظمات غير الحكومية  مشارؾ مف الحكومات والقطاع الخاص واألمـ المتحدة والوكاالت اإلنمائية الدولية ومنظمات 45,000
 والمجتمع المدني ووسائط اإلعبلـ، وغير ذلؾ.
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ذائي تبدو عمومًا متفقة مع الرسائؿ التي طرحتيا الوكاالت التي تتخذ مف روما مقرًا ليا. وقد واألمف الغ
مف زاوية السياسات. وتشمؿ  20ريو+أتاح المؤتمر لمصندوؽ فرصًا جديدة لمتأثير عمى عممية متابعة 

 ىذه الفرص ما يمي:

 رض عممية تقودىا البمداف تبرز الوثيقة الختامية الحاجة إلى أىداؼ التنمية المستدامة وتع
لوضع ىذه األىداؼ. ومف المتوقع في نياية المطاؼ أف تجد ىذه األىداؼ طريقيا إلى قمب 

والذي طمب إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف  2015جدوؿ األعماؿ اإلنمائي لما بعد عاـ 
خبلؿ  يعمؿ عمى إعداده. وقد ساىـ الصندوؽ بالفعؿ في جدوؿ األعماؿ ىذا، وذلؾ مف

المرفوع إلى األميف  2012مشاركتو في فرقة عمؿ منظومة األمـ المتحدة التي أعدت تقرير عاـ 
العاـ عف "تحقيؽ المجتمع الذي نريد لمجميع"، وسيواصؿ ذلؾ في سياؽ ىذه العمميات 

 المترابطة؛

  المستدامة تشمؿ الوثيقة الختامية التزامًا برفع مستوى لجنة األمـ المتحدة المعنية بالتنمية
بتزويدىا بمحفؿ سياسي رفيع المستوى يمكنو أف يساعد عمى الحفاظ عمى مركز التنمية 
المستدامة بؿ والنيوض بو وتعزيز الجيود الرامية لمتنفيذ واالبتكار ضمف المؤسسات. ويمكف أف 
يؤدي ىذا إلى إيجاد مجاالت وعمميات جديدة حوؿ مسائؿ السياسة العامة المتصمة بالتنمية 

 المستدامة، وىي مجاالت وعمميات يمكف لمصندوؽ أف يساىـ فييا؛

  ساعد المؤتمر عمى تعزيز مجموعة ناشئة مف أصحاب المصمحة ممف يدعـ التصور العاـ
الجديد لمتنمية المستدامة، وىي مجموعة تشمؿ، بؿ ويقودىا في بعض المجاالت، القطاع 

ديدة في وجو السياسات، مما يمكف الخاص. ومف المرجح أف يثير ذلؾ تحديات وفرصًا ج
لمصندوؽ أف يعالجو مف خبلؿ عممو في مختمؼ المجاالت )مثبًل فيما يتعمؽ بإدماج مسألة 

 االستدامة في االستثمار الخاص ونماذج األعماؿ في الزراعة(.

عـ وتقع عمى األمـ المتحدة مجموعة مف المسؤوليات فيما يتعمؽ بمتابعة أحكاـ الوثيقة الختامية ود -154
تفعيميا. وقد بدأ العمؿ عمى تحديد المياـ والمسؤوليات ويشارؾ الصندوؽ بنشاط في ذلؾ. ومف المياـ 
الشديدة األىمية ميمة إنشاء فريؽ دعـ تقني مشترؾ بيف وكاالت األمـ المتحدة يقـو بمساندة العممية 

يشارؾ الصندوؽ في وىو فريؽ س –التي تقودىا الجمعية العامة لوضع أىداؼ التنمية المستدامة 
 عضويتو بنشاط.

 بناء الشراكات لتحقيق أثر أعم عمى تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة

لمشراكات عمى الدواـ أىمية محورية في نموذج أعماؿ الصندوؽ. فبناء الشراكات يحتؿ مكانًا مركزيًا في  -155
ومؤسسات المجتمع المدني العمميات التي يموليا الصندوؽ. والصندوؽ ال ينفذ البرامج: فالحكومات 

المستوى، تعتبر الشراكات الفعالة العامؿ  اوالمزارعوف والقطاع الخاص ىـ مف يقـو بذلؾ. وعمى ىذ
وناجحة  –األساسي في األثر الناتج عف عمؿ الصندوؽ. غير أف الصندوؽ سعى أيضًا بصورة منيجية 

دارة المعرفة لمتوصؿ لحموؿ إلقامة شراكات أخرى في تمويؿ المشروعات، وفي حوار السياس – ات، وا 
فعالة ألصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسيف الكفاءة اإلدارية والمالية. ويحتاج الصندوؽ إلى العمؿ حتى 
بصورة أكثر نشاطًا. فيناؾ، مف جية، طمب متزايد مف جانب الشركاء المحتمميف في سياؽ احتياجاتيـ 
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حيازات الصغيرة: إما كشروط حتمية لمتنمية الوطنية أو لتعزيز قدراتيـ عمى معالجة مسائؿ أصحاب ال
كجزء مف اإلستراتيجية اإلنمائية العالمية. والصندوؽ نفسو، مف جية أخرى، يحتاج إلى شراكات أكثر 

أكبر في بيئة تشيد تضييقًا في خطوط الموارد التي يعتمد  أثرفعالية في تصديو لمحاجة إلى تحقيؽ 
ؾ تسميـ بيذه الحاجة خبلؿ مشاورات التجديد الثامف، حيث طولب باألخذ بنيج عمييا تقميديًا. وكاف ىنا

أقوى مف الناحيتيف المنيجية واإلستراتيجية. وقد وجدت عممية تقييـ أجريت مؤخرًا أف لدى الصندوؽ 
شراكات قوية مع كثير مف الدوؿ األعضاء فيو؛ كما أقاـ عددًا مف الشراكات الفريدة مف نوعيا في 

مختمفة؛ ولديو ميزة مقارنة معترؼ بيا وىو يتمتع عمومًا بثقة شركائو؛ كما أف درجات التقييـ  مجاالت
التي حازت عمييا شراكاتو آخذة في التحسف. وخبلفًا لذلؾ، فإف الصندوؽ ال تتوفر لديو رؤية مؤسسية 

منتظمة؛ ولـ ييتـ مشتركة لمشراكات؛ وقد سمح بإقامة كثير مف الشراكات غير اإلستراتيجية بصورة غير 
بما فيو الكفاية لشراكاتو مع بعض أعضائو؛ كما لـ يقـ بصورة متسقة بإدارة ورصد شراكاتو جيدًا؛ فضبًل 
طارًا  ستراتيجية وا  عف كونو ال يستجيب دائمًا لشركائو. وتطمبت أىمية ىذه المسألة وضع خطة عمؿ  وا 

 مؤسسيًا كافيًا لمدعـ.

وقد استعرضيا المجمس التنفيذي في  2012صة بالشراكات عاـ ووضع الصندوؽ إستراتيجيتو الخا -156
. وتيدؼ اإلستراتيجية إلى تمكيف الصندوؽ مف القياـ بما يمي: استخداـ أولوياتو 2012سبتمبر/أيموؿ 

اإلستراتيجية المؤسسية كأساس لتحديد احتياجاتو مف الشراكات، مع توخي االنتقائية في تحديد الشركاء؛ 
دارة ور  صد شراكاتو بفعالية وكفاءة؛ تحولو إلى شريؾ مختار بالنسبة لآلخريف؛ العمؿ مف خبلؿ تطوير وا 

شراكاتو عمى مساعدة أصحاب المصمحة اإلنمائييف اآلخريف عمى زيادة أىميتيـ وفعاليتيـ وكفاءتيـ. 
 2012وستوفر ىذه اإلستراتيجية خارطة طريؽ لتحسيف أداء الصندوؽ في شراكاتو.  وقد أنشئ في عاـ 

مسؤواًل عف ضماف التنفيذ الفعاؿ لئلستراتيجية. وطواؿ  فمكتب جديد لمشراكات وتعبئة الموارد وسيكو 
العاـ، كاف المكتب يجيز نفسو لتنفيذ ىذه المسؤولية. ولديو اآلف طاقـ موظفيف كامؿ وىو يعمؿ عمى 

ظفيف عمى المسائؿ إعداد خطة عمؿ لتنفيذ اإلستراتيجية، كما بدأ بتدريب مجموعة مختارة مف المو 
 المتعمقة بالشراكات.

الشراكات في مجاؿ التمويؿ المشترؾ لممشروعات فستبقى مجااًل لمسؤولية األفرقة اإلدارية القطرية،  أما -157
ألسباب مف أىميا أف جزءًا متزايدًا مف التمويؿ المشترؾ بات يأتي مف مصادر قطرية.  ذلؾ يعودو 

ويعمؿ مكتب الشراكات وتعبئة الموارد في الوقت نفسو عمى استكشاؼ فرص الشراكات وعمى التوسط 
وكثيرًا ما يشمؿ  .في وضع اتفاقيات إطارية لمشراكات المؤسسية تدعـ التعاوف عمى المستوى القطري

لؾ تعبئة مساىمات لمصندوؽ عمى سبيؿ المنح، ويعمؿ المكتب عمى تحسيف فعالية ىذه الموارد ذ
دارتيا.  وا 

وقد دعا التجديد التاسع لموارد الصندوؽ إلى استكشاؼ موارد بديمة مما لو أىمية أساسية إذا كاف  -158
قبؿ بدء فترة التجديد  لمصندوؽ أف يحقؽ أىداؼ أثره اإلنمائي الطموحة. وبدأ ىذه االستكشاؼ فعبًل حتى

التاسع: فقد أجريت مناقشة مائدة مستديرة تقنية حوؿ "تعبئة الموارد لبرامج الصندوؽ: المصادر البديمة 
مشاركًا خارجيًا رفيع  50وشارؾ فييا أكثر مف  2012/حزيراف يونيووالطرائؽ االبتكارية"، وذلؾ في 

نمائية المتعددة األطراؼ ووكاالت األمـ المتحدة المستوى مف المؤسسات المالية الدولية والمصارؼ اإل
والحكومات )بما في ذلؾ ممثمو الحكومات في المجمس التنفيذي( والمصارؼ المركزية ومؤسسات 
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التمويؿ الصغري والمصارؼ التجارية وصناديؽ االستثمار المؤثر والشركات الحقوقية ومجّمعات الفكر 
التنفيذي لمصندوؽ، تجري حاليًا عممية داخمية لوضع توصيات والبحث. وبالتعاوف الوثيؽ مع المجمس 

تتعمؽ بطرائؽ جديدة لمتمويؿ ولتعبئة الموارد، ومف المتوقع أف تعرض عمى المجمس لمنظر فييا في عاـ 
أيضًا، سيبدأ العمؿ عمى تطوير العمؿ والشراكات بصورة أكثر منيجية مع  2013. وفي عاـ 2013

 الخيرية.القطاع الخاص والمؤسسات 

 زيادة مساىمة الحوار بين بمدان الجنوب والتعاون الثالثي في تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة

إف الييكمية اإلنمائية العالمية آخذة في التغير بسرعة: فتدفقات االستثمار الخاص إلى البمداف النامية  -159
عدة اإلنمائية الرسمية، مع أف ىذا والتدفقات الداخمية في ىذه البمداف نفسيا باتت أكبر بكثير مف المسا

ال ينطبؽ عمى الزراعة إال بصورة أقؿ؛ كما أف وكبلء التعاوف اإلنمائي الرسمي يسمموف بالحاجة إلى 
اوف يقترف بزيادة عيشمؿ التعاوف فيما بيف البمداف النامية نفسيا وىو ت –رئيسي جديد  رمراعاة محو 

بما فييا األمـ  –لدى وكاالت التعاوف اإلنمائي  ااؾ اتجاىأىمية العبلقات االقتصادية. وليذا فإف ىن
إلدراج التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف  –المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الثنائية 

الثبلثي في جداوؿ أعماليا المؤسسية. وبحدود تركيز جانب مف ىذا التعاوف عمى الزراعة، فإنو يشكؿ 
ال مف حيث إدخاؿ  –تكوف ىامة في تعجيؿ التحويبلت الزراعية في البمداف النامية  مساىمة يمكف أف

مشاركيف جدد فحسب بؿ كذلؾ كآلية لتقاسـ الخبرة التي يصعب في كثير مف األحياف اكتسابيا، 
ولبلستفادة منيا. وغالبًا ما تكوف ىذه الخبرة والمعرفة عمى صمة وثيقة بتنمية أصحاب الحيازات 

إذ يوجد في كثير مف البمداف النامية قطاع ألصحاب الحيازات الصغيرة ولمؤسسات األعماؿ  .الصغيرة
الريفية الصغيرة والمتوسطة وقد لعبت ىذه المؤسسات دورًا حيويًا في نمو بعض ىذه البمداف. فيي تتمتع 

االجتماعية التي بالمعرفة والخبرة األساسية حوؿ المسائؿ الممموسة المؤسسية والسياساتية والتقنية و 
 ينطوي عمييا األمر.

ويركز عمؿ الصندوؽ في مجاؿ التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي عمى الزراعة بقوة والسيما  -160
عمى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتمثؿ ىدفو في مساعدة البمداف النامية بمبادرات تتعمؽ بتقاسـ 

مى تطوير المعرفة التي ليا تأثير مادي عمى قدرة تمؾ البمداف عمى المعرفة وتطبيقيا؛ وفي العمؿ معًا ع
األخذ بنيج تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي بعض الحاالت، يشمؿ ىذا أنشطة تغطييا بصورة 
مباشرة مشروعات يموليا الصندوؽ )كما في اليمف واألردف فيما يتعمؽ بالمجموعات النسائية لبلدخار 

(، وتعاوف وشماؿ أفريقيادؿ الخبرات بيف موظفي المشروعات في حافظة الشرؽ األدنى واالئتماف؛ أو تبا
المشروعات مع الشركاء اإلنمائييف الوطنييف. وفي حاالت أخرى، يشمؿ ذلؾ أنشطة تعزز القدرات 
الوطنية األكثر عمومية في مجاالت رئيسية تتعمؽ بتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة. ويعطي الجدوؿ 

 ثمة عف مشاركة الصندوؽ في مبادرات التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي. أم 11
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  11الجدوؿ 

 أمثمة تشرح انخراط الصندوق مؤخرًا وحاليًا في مبادرات التعاون  فيما بين بمدان الجنوب والتعاون الثالثي

 الشركاء الموضوعات الرئيسية السنة المبادرة
سوؽ االبتكارات المشتركة، 

 البرازيؿ )منحة(-أفريقيا
البحوث والتنمية واالبتكار في  2010-2013

 الميداف  الزراعي
الصندوؽ، المؤسسة البرازيمية 

لمبحوث الزراعية، محفؿ 
البحوث الزراعية في أفريقيا، 
إدارة التنمية الدولية )المممكة 

المتحدة(، البنؾ الدولي، 
منظمات غير حكومية، القطاع 

 الخاص
النساء الرعويات اإلقميمي تجمع 
 في آسيا

التمكيف وبناء القدرات ودعـ  2009-2011
 صنع القرار لمنساء

الصندوؽ، مجموعة العمؿ 
الريفي في مالداري، مشاركوف 

بمدًا )آسيا والشرؽ  21مف 
 األدنى والشرؽ األوسط(

الشبكة الدولية لتنمية 
 الدواجف األسرية )منحة(

لتحسيف الدخؿ إنتاج الدواجف  2009-2013
والحد مف انعداـ األمف الغذائي 

 والفقر

الصندوؽ، الشبكة الدولية لتنمية 
الدواجف األسرية، مؤسسة بالي 

 16ساىاياؾ، بمشاركة -كارما
 بمداً 

جميورية تنزانيا المتحدة:  -اليند
نُيج سبؿ العيش المستندة إلى 
منتجات األلباف، واالبتكارات 
الخاصة باألعبلؼ، وسبلسؿ 

 قيمةال

التركيز عمى سبلسؿ القيمة  2011-2015
واالبتكار، البحوث وتقاسـ 

 االستراتيجياتالمعرفة حوؿ 

الصندوؽ، القطاع الخاص، 
 نظـ البحوث واإلرشاد الوطنية

شركة سكامبيس غواتيماال، 
 اليند، مدغشقر )أمواؿ تكميمية(

توسيع نطاؽ نظـ الري الصغرى  2011
 والتسميد الطبيعي

ممثمو البمداف الصندوؽ، 
المشاركة، منظمات مختارة، 

 القطاع الخاص
األردف )ضمف  -اليمف

 المشروع(
المجموعات النسائية لبلدخار  2011

 واالئتماف
الصندوؽ، مشروع إدارة الموارد 

الزراعية، المرحمة الثانية، 
 بتمويؿ مف الصندوؽ)األردف( 

توسيع نطاؽ تنمية سبلسؿ 
القيمة الخاصة باألرز في 

أفريقيا مف خبلؿ التعاوف بيف 
 بمداف الجنوب )منحة(

تعزيز سبلسؿ القيمة الخاصة  )قيد اإلعداد( 2012
باألرز مع التركيز عمى توسيع 

 النطاؽ

الصندوؽ، محفؿ البحوث 
الزراعية في أفريقيا، تحالؼ 

تنمية األرز األفريقي، المركز 
األفريقي لؤلرز، المعيد الدولي 

وطنية لبحوث األرز، النظـ ال
لتنمية األرز، برنامج التنمية 
 الزراعية الشاممة في أفريقيا

حمقة العمؿ الرابعة لمتعاوف بيف 
 بمداف الجنوب )قرض/منحة(

 ؛التنمية الريفية والحد مف الفقر 2012
 سبلسؿ القيمة

الصندوؽ، وزارة المالية 
بمدًا ناميًا، القطاع  12الصينية، 

 الخاص، باحثوف، أكاديميوف
 :مبادرة تعميـ االبتكارمشروع 

جعؿ الغاز الحيوي قاببل لمنقؿ: 
تكنولوجيات مف أجؿ مستقبؿ 

 أكثر اخضرارا

مصادر الطاقة المتجددة  2012-2013
البلمركزية، إنتاج أصحاب 
الحيازات الصغيرة لمنتجات 

 تقاسـ المعرفة والتعمـو األلباف، 

الصندوؽ، كينيا، القطاع 
مغاز الخاص )الشركة الدولية ل

 اإلحيائي(

 

. فالصندوؽ وليس بجديد عمى الصندوؽ أف يقدـ الدعـ لمتعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي -161
ساىـ كثيرًا في إقامة المؤسسات والحفاظ عمييا، وىي مؤسسات مف قبيؿ محفؿ المزارعيف ومحفؿ 
الشعوب األصمية، وكؿ منيما يؤدي دورًا ابتكاريًا فريدًا مف نوعو في مجاؿ تقاسـ المعمومات بيف 

ستفادة مف تجارب البمداف أصحاب الحيازات الصغيرة. والبرامج القطرية تشمؿ منذ زمف بعيد ترتيبات لبل
النامية األخرى، بما في ذلؾ المشاركة المباشرة مف جانب المؤسسات الرسمية )وغيرىا( "الحاممة" لمخبرة. 
وشمؿ ىذا في كثير مف األحياف التعاوف التقني الثنائي )كما في حاؿ البرازيؿ والبمداف األفريقية(، كما 
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حاؿ سوؽ الجنوب المشتركة/لجنة الزراعة األسرية في  شمؿ التعاوف عمى وضع السياسات )مثبًل في
في منطقة ميكونغ الكبرى الفرعية(. وفي  أمريكا البلتينية، ومنحة "نُيج السياسات المناصرة لمفقراء"(

حاالت أخرى، وخصوصًا مف خبلؿ برنامج المنح، أخذ ذلؾ شكؿ شبكات متعددة البمداف/مؤسسية يمكف 
 أمريكا، وشبكة فيد آسيا، والشبكة القروية، وشبكة فيد-)مف قبيؿ شبكة ايفادلمتعاوف أف يتـ مف خبلليا 

 ا(.كأفري

وتركز ىذه الشبكات جميعيا عمى القضايا التي أنشئ الصندوؽ لمعالجتيا. ومف األمثمة البارزة عمى  -162
التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي  الذي يجري بدعـ مف الصندوؽ في مجاؿ السياسات لجنة 

يمت بصورة ممموسة الزراعة األسرية في أمريكا البلتينية، وىي لجنة حالفيا قدر كبير مف النجاح وأس
في المناقشة الرفيعة المستوى حوؿ القضايا والحموؿ السياساتية الخاصة بالترويج لمزراعة األسرية في 

والبرازيؿ وشيمي  المتعددة القوميات وبوليفياودولة بمداف أمريكا البلتينية )بما في ذلؾ األرجنتيف 
وىناؾ الكثير مف التبادالت الثنائية التي تعالج وباراغواي وأوروغواي وجميورية فنزويبل البوليفارية(. 

مسائؿ تقنية محددة، ومنيا ما يمي: الدعـ المقدـ مف الصندوؽ لتبادؿ الخبرة في التنمية الزراعية في 
األراضي المرتفعة بيف الصيف وكمبوديا )اختبارات األرز والذرة(؛ والترويج لمتبادؿ بيف جميورية تنزانيا 

ث توجد التجربة اإلنمائية األكثر نجاحًا في العالـ والخاصة بمنتجات األلباف لدى المتحدة واليند )حي
أصحاب الحيازات الصغيرة( فيما يتعمؽ بسبؿ العيش القائمة عمى منتجات األلباف؛ وشبكات تنمية السمع 

ا أىمية األساسية ذات العضوية الوطنية الواسعة، مف قبيؿ تمؾ التي تركز عمى السمع األساسية التي لي
كبيرة القتصادات أصحاب الحيازات الصغيرة عالميًا، مثؿ األرز والكسافا )مع تركيز قوي عمى تبادؿ 
المعرفة والخبرة بيف البمداف اآلسيوية واألفريقية(، ثـ مؤخرًا الدواجف. وبفضؿ بعض األنشطة المستندة 

ستند إلى موضوعات محددة ولمقياـ إلى المشروعات والمعنية ببناء القدرات، تـ وضع األسس لمتعمـ الم
بزيارات تبادلية عبر الحدود الوطنية واإلقميمية، شممت واضعي الخطط وصناع السياسات وموظفي 

وتعتبر مبادرات طريؽ التعمـ التي يشارؾ الصندوؽ  المشروعات القطرية ومديري برامج الصندوؽ.
ذه. وىذه الزيارات بعيدة كؿ البعد عما يصفونيا وشركاء آخروف في رعايتيا جزءًا مف الزيارات التبادلية ى

بو أحيانًا مف "سياحة إنمائية"، فنقطة االنطبلؽ الخاصة بيا ىي تحديد المسائؿ اإلنمائية المعينة عمى 
ا اإلثراء المتبادؿ عبر الجوالت الدراسية، كأساس يمستوى المشروعات أو المجتمعات المحمية، يتبع

ط الطرؽ ألعماؿ المتابعة في سياؽ برامج الصندوؽ القطرية المرتبطة لوضع خطط االبتكار أو خرائ
 بعمميات ىامة تقودىا البمداف نفسيا.

في معالجة مسائؿ  باعتبارىا مؤسسات وقد نمت إمكانات التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي -163
برات. كما نما االىتماـ عمى تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة مع اكتساب البمداف النامية لمقدرات والخ

أعمى المستويات لدى كثير مف البمداف النامية بتقاسـ ىذه القدرات والخبرات بنشاط. ومف الواضح أف 
التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي  يمكف أف يساعد عمى إيجاد البيئات السياساتية والتقنية التي 

قطرية والجيد العاـ الذي تدعمو ىذه البمداف لمنيوض بتنمية تسيـ في زيادة فعالية برامج الصندوؽ ال
أصحاب الحيازات الصغيرة. ومف الواضح أيضًا أف بوسع الصندوؽ أف يسيـ في فعالية التعاوف بتعبئتو 
لشراكاتو وشبكات التعاوف الواسعة لديو. وقد أدى ىذا، إلى جانب الطمب المتزايد مف جانب الدوؿ 

ستراتيجي أقوى.األعضاء في الصندوؽ ل  دعـ مبادراتيا الخاصة، إلى تبني الصندوؽ لنيج استباقي وا 
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نيجو الخاص بالتعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي  2010وقد ناقش الصندوؽ في سبتمبر/أيموؿ  -164
مع مجمسو التنفيذي، وتقرر أف يعتمد الصندوؽ نيجًا منظمًا ُيدخؿ ىذا التعاوف في صمب نموذج 

ما في ذلؾ اعتباره جزءًا مف إستراتيجية توسيع النطاؽ لديو. وأثير الموضوع مرة أخرى في أعمالو، ب
"ينشئ وظيفة تنسيؽ مؤسسي مزودة  سياؽ التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، حيث تعيد الصندوؽ بأف

ثي، وأف بالموارد البلزمة تضمف أف يتابع بصورة إستراتيجية التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبل
يدخؿ ىذا التعاوف في البرامج القطرية عمى نطاؽ واسع، وأف يستند إلى قاعدة مف األدلة القوية؛ وأف 
يضع حوافز لمموظفيف لمعمؿ بصورة استباقية عمى متابعة التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي 

 والترويج لو".

ـ تعد مشاركة الصندوؽ، وألوؿ مرة، نتيجة مبادرات وفي سياؽ العمؿ المضطمع بو لموفاء بيذا التعيد، ل -165
فردية وغير منتظمة مف جانب شعبو اإلقميمية، مع أف الشعب اإلقميمية تواصؿ أداءىا لدور أساسي في 
تحديد الفرص وتطويرىا. فؤلوؿ مرة أنشئت مسؤولية عف الترويج لنيج أكثر اتساقًا وكمفت بيا دائرة 

دارة المعرف االستراتيجيات ة، عمى أف يستفيد ىذا النيج مف الخبرات المتنوعة التي تـ اكتسابيا حتى وا 
اآلف والناشئة في سياؽ المبادرات واألطر األخرى الخاصة بالتعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي 

ويج )وليس مجرد التعاوف الثنائي بيف بمداف نامية معينة(. والدائرة مكمفة بوالية واضحة تتمثؿ في التر 
لمشاركة الصندوؽ كوسيمة لتوسيع الشراكات لصالح تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التركيز عمى 

ة ألثر تشغيمي يحققو الصندوؽ وشركاؤه اإلنمائيوف عمى المستوى يالعبلقات التي تقدـ فرصًا حقيق
 القطري. 

 متابعة جدول أعمال توسيع النطاق

ف المشاركة العالمية في تناوؿ التحديات والفرص األساسية يتمثؿ ىدؼ الصندوؽ في توليد مزيد م -166
المتصمة بتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة باعتبار ىذه التنمية جزءًا أساسيًا مف الحد بصورة مستدامة 
مف الفقر الريفي، ومف األمف الغذائي والنمو. وينطوي ذلؾ عمى تعبئة مزيد مف الموارد وكذلؾ استخداـ 

عالية مف أشكاؿ استثمار الموارد مف جانب جميع المشاركيف: الحكومات والوكاالت الشكؿ األكثر ف
اإلنمائية وأصحاب الحيازات الصغيرة والقطاع الخاص. ويشكؿ ذلؾ المبرر المنطقي لبلنخراط 
السياساتي وتنمية الشراكات والترويج لمتعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي. ومف المكونات 

ويعتبر جدوؿ أعماؿ الصندوؽ فيما  –مف المساىمة تطوير األدوات التي تمكف مف التعاوف  األساسية
يتعمؽ بتوسيع النطاؽ عنصرًا مركزيًا مف عناصر إنشاء تمؾ األدوات. وىو يشمؿ وضع برامج لتنمية 

ُيج أصحاب الحيازات الصغيرة عمى نطاؽ واسع تسمح بمشاركة جميع الجيات الفاعمة في دعـ تنفيذ الن
التي ثبتت فعاليتيا عمى النطاؽ األصغر والتي تِعػد بأثر كبير إذا طبقت عمى نطاؽ أوسع مف الممكف 

وىو، عمى سبيؿ المثاؿ، ما يتاح عف طريؽ االرتباط بالنظـ المالية والمؤسسية  –استدامتو مع الوقت 
 الوطنية وبالسياسات والبرامج القطرية. 

إلى التأثير عمى نطاؽ واسع مع اقتراف ذلؾ بالتعمـ المستمر واالبتكار  ويعتبر توسيع النطاؽ ممرًا يقود -167
المتواصؿ. واليدؼ مف اتساع النطاؽ بالنسبة لمصندوؽ كمؤسسة ىو الحد مف الفقر في نياية المطاؼ. 
أما بالنسبة لمبرامج القطرية التي يدعميا الصندوؽ، فإنو يتعيف تحديد أىداؼ بعينيا لنطاؽ كؿ مف 
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نظر بصورة منيجية في المحركات التي يأو لكؿ نوع مف أنواع األعماؿ. ومف المفيد أيضًا أف البرامج 
أو الحيزات التي يتعيف  –تدفع بعجمة عممية توسيع النطاؽ قدمًا والعقبات التي يمكف أف تعترضيا 

صندوؽ قد إيجادىا لمتمكيف مف حدوث توسيع النطاؽ. ولذا، يكمف في قمب اإلطار تحميؿ ما إذا كاف ال
حدد سبؿ توسيع النطاؽ والمحركات والحيزات في عممو في بمداف معينة وفي خطوط أعماؿ معينة، 
وكيفية ذلؾ، والطرؽ التي تمكنو في المستقبؿ مف إتباع نيج تشغيمي يضمف المتابعة المنيجية ليذه 

 الجوانب مف عممية توسيع النطاؽ. 

الناجحة في مجاؿ تنمية أصحاب الحيازات  يجنويوجد لدى الصندوؽ سجؿ جيد لتوسيع نطاؽ ال -168
الصغيرة، ولكف ليس عمى المستوى الكافي لتحقيؽ أىدافو مف حيث التأثير والتغيير عمى نطاؽ أعـ. 
ويعتبر ذلؾ، في جانب منو، نتيجة لبلفتقار إلى فيـ كاؼ لممسائؿ المحددة التي ينطوي عمييا توسيع 

وىو نقص يشارؾ  –اؽ في معالجة ىذه المسائؿ بصورة منيجية النطاؽ الناجح، وما يقابؿ ذلؾ مف إخف
فيو مجتمع التنمية الريفية كمو. وقد وضع الصندوؽ، بتعاوف وثيؽ مع مؤسسة بروكنغز وبتواصؿ مع 
المنظمات الثنائية والمتعددة األطراؼ الميتمة األخرى، مجموعة مف النُيج واألدوات التشغيمية التي تدعـ 

ؽ، وىي مواد تـ اعتمادىا بالفعؿ لدى الوكاالت األخرى، مع اعترافيا الصريح بعمؿ جيود توسيع النطا
 الصندوؽ الرائد في ىذا المضمار. 

ويتمثؿ التحدي الراىف في االنتقاؿ مف وضع المنيجيات والقواعد إلى تحقيؽ زيادة فعمية في مستوى  -169
بمعالجة المسائؿ الممموسة حدوث توسيع النطاؽ عمى الصعيد التشغيمي. وسيحقؽ الصندوؽ ذلؾ 

المحددة التي يواجييا في عممو؛ وتحميؿ الخبرة الفعمية في المجاالت المواضيعية الرئيسية؛ وتقديـ الدعـ 
المباشر لؤلفرقة التشغيمية إلدماج جدوؿ أعماؿ توسيع النطاؽ في عمميا؛ والبدء في تطوير فيـ مشترؾ 

 ف لمشاركتيـ المستنيرة أىمية حيوية في إنجاح العممية(.لتوسيع النطاؽ مع شركائو اإلنمائييف )الذي

 ما يمي: ا، عمؿ الصندوؽ عمى مّد ىذا الجسر بيف التنظير والتنفيذ، بأمور مني2012وخبلؿ عاـ  -170

  وضع الممسات األخيرة عمى منتجات معرفية يموليا الصندوؽ تتعمؽ بنُيج توسيع النطاؽ
ثيوبيا وكمبوديا وغانا وبيرو والفمبيف وتشمؿ ثماني دراسات حالة قطرية )في كؿ م ف ألبانيا وا 

ت ناـ( وأربع استعراضات شاممة )عف المؤسسات؛ والشراكات؛ وسبلسؿ يوجميورية مولدوفا وفي
طار النتائج ألغراض توسيع النطاؽ(؛  القيمة؛ والرصد والتقييـ  وا 

  القياـ ببحوث عممية عف استيعاب جدوؿ أعماؿ توسيع النطاؽ في العمميات المؤسسية ذات
الصمة في حاالت معينة، بما في ذلؾ برنامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وتصميـ المشروعات 
)في مصر وبنغبلديش مثبًل( واإلشراؼ )في كينيا وسري النكا( والتقدير الذاتي لؤلداء 

افظات اإلقميمية(. وتتمقى األفرقة القطرية الدعـ في تطبيؽ مجموعة مف )استعراضات الح
األسئمة اإلطارية حوؿ توسيع النطاؽ في مرحمة تصميـ المشروعات، عمى النحو المنعكس في 
معظـ مذكرات مفيـو المشروع وتقارير تصميـ المشروع التي لدييا بعد يتعمؽ بتوسيع النطاؽ. 

 طاؽ في سياؽ استعراضات الحافظات القطرية وتقييـ المشروعات؛كما تناقش أبعاد توسيع الن
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  دعـ األنشطة المتواصمة لبناء الشراكات والتوعية ترويجًا لفيـ مشترؾ ألفكار وقضايا توسيع
النطاؽ، مع مراعاة أف متابعة الصندوؽ لسبؿ تحقيؽ األثر سيتطمب فتح حيز الشراكات أماـ 

 توسيع النطاؽ.

حتى اآلف وىو يعكس نيجًا منظمًا يجمع بيف العمؿ وأنشطة البحوث عمى النحو  وقد تحقؽ تقدـ مشجع -171
ـ وبناء الشراكات والتوعية التعممناسبات نتجات المعرفية وأدوات التوجيو و المبيف أعبله، بما في ذلؾ الم

دروس االحتفاء بالدعاة في ىذا المجاؿ. والو الموجية لمحكومات والشركاء ممف لديو توجيات متماثمة، 
 األساسية المستفادة مف ىذا النيج المنظـ ىي كما يمي:

  ىناؾ عمى ما يبدو ميزة مقارنة ىامة يتصؼ بيا االستيعاب التدريجي لجدوؿ أعماؿ توسيع النطاؽ
 عمى أساس تقبؿ الموظفيف واإلدارة لو والتزاـ الدعاة القابميف بو؛

 كومات والشركاء ممف لديو توجيات الجيود المبكرة كانت مثمرة إلى الحصوؿ عمى تأييد الح
لمفاىيـ   -عمى مستوى المشروعات والمستوى القطري وفي حمبة السياسات الدولية  –متماثمة 

وقضايا توسيع النطاؽ، مع مراعاة الحاجة إلى تدخبلت تكميمية في مسارات توسيع النطاؽ 
أو ستصدر قريبًا  المنسقة. وقد قدـ الصندوؽ مساىمات موضوعية في منشورات صدرت مؤخراً 

و/أو في مناسبات لمتعمـ الخاصة بتوسيع النطاؽ والتي نظميا المعيد الدولي لبحوث سياسات 
األغذية، والبنؾ الدولي، ومركز االستثمار لدى منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمـ المتحدة 

ة، قياـ الوكالة االسترالية اإلنمائي. وعمى الشاكمة نفسيا، جرى، باستمياـ أسئمة الصندوؽ اإلطاري
لمتنمية الدولية والبنؾ الدولي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بإعداد أدوات لمتوجيو مماثمة تعنى 

 بتوسيع النطاؽ؛

  أثبت النيج التدريجي المستند إلى الحوافز فعاليتو، وذلؾ في مقابؿ نيج يستند إلى لجاف يشمؿ
القياـ بصورة مباشرة بوضع ورقات مؤسسية إستراتيجية/سياساتية عف توسيع النطاؽ وما يتصؿ 
بذلؾ مف خطوط توجييية لمموظفيف، وىو نيج يػُػفرض مف خبلؿ مراقبة الوظائؼ عمى مختمؼ 

 ت دورة المشروع؛مستويا

  يأتي التعمـ مف التجربة ومف المشاكؿ في الموضوع وفي الممارسة العممية بنتائج ايجابية. وتبدأ
مف جدوؿ أعماؿ توسيع النطاؽ لدى الصندوؽ بتقييـ لمتجارب القطرية  األولىالمرحمة 

ذلؾ استعراض والمواضيعية ىدفو تقدير ما الذي ينجح وما الذي ال يحقؽ النجاح ولماذا. ويتبع 
جراءاتو، عبر عدسة توسيع النطاؽ، بغية تحديد  مؤسسي إلستراتيجيات الصندوؽ وسياساتو وا 
األحواؿ التي يمكف لتوسيع النطاؽ أف يتحقؽ في ظميا مف خبلؿ نيج أكثر استباقًا وانتظامًا. وقد 

ستوى ظير أف ىذا يوفر "مصفاة" إستراتيجية وتشغيمية أفضؿ عمى المستوى المؤسسي والم
القطري، باتجاه التوصؿ إلى نيج مركز إزاء مختمؼ مكونات نموذج الصندوؽ التشغيمي، بما في 
دارة المعرفة، وحوار  ذلؾ تصميـ البرامج والمشروعات القطرية، واإلشراؼ ودعـ التنفيذ، وا 

 والشراكات، والحضور القطري؛ ،السياسات

 مناقشات المتكررة حوؿ الكفاءة واألثر كما تمقي عقمية توسيع النطاؽ ضوءًا جديدًا عمى ال
ستراتيجيات الخروج عمى المستوى المؤسسي ومستوى البرنامج القطري.  واالستدامة وا 
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لمتعمـ يشمؿ الحكومات  وتحالؼوستشمؿ الخطوات التالية الترويج لقياـ مجتمع لممارسي توسيع النطاؽ  -172
ية االستيعاب مف خبلؿ تدعيـ قدرات األفرقة والشركاء ممف لديو توجيات متماثمة، ومتابعة منيجية لعمم

 القطرية عمى المستوى المؤسسي وفي الميداف.

 استنتاجات   -سادسًا 

تـ عمى المستوى العالمي الحد مف الفقر المدقع، بيد أف مشكمة األمف الغذائي اكتسبت أبعادًا جديدة  -173
مف البمداف النامية، بما في ذلؾ البمداف  أطوؿ أجبًل وأشد ارتباطًا بالنظاـ العالمي ككؿ. وبالنسبة لكثير

المتوسطة الدخؿ، يتطمب تحقيؽ مزيد مف التقدـ في الحد مف الفقر الريفي وانعداـ األمف الغذائي مواجية 
تحدي تفعيؿ اإلمكانات الثابتة لدى المنتجيف أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتصؿ األمر بالحد مف الفقر 

. ونظرًا لما لمبمداف النامية مف ةوالمنصف ةالمستدام بالتنميةكما يتصؿ  وباألمف الغذائي لسكاف الريؼ
دور متزايد األىمية في ديناميات النظاـ االقتصادي العالمي )والنظاـ الغذائي(، فإف نجاحيا يتجاوز في 

 أىميتو النطاؽ المحمي.

في الدعـ الذي يقدمو لمجيود وقد كاف الصندوؽ مكمفًا، خبلؿ فترة التجديد الثامف، بتحقيؽ زيادة كبيرة  -174
الوطنية لمواجية تحدي تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة وذلؾ بتعبئة مستويات أعمى مف االستثمار، 
وتحقيؽ أثر أكبر، وزيادة جودة عممو في توليد نماذج ناجحة لمتعامؿ يأخذ بيا جميع الشركاء. وقد حقؽ 

لكفاءة المرتفع الذي حدده لو إطار قياس النتائج الصندوؽ ذلؾ عمومًا، باإلضافة إلى تحقيقو ليدؼ ا
 لمتجديد الثامف.

غير أف الصندوؽ سيقيس أثره بصورة أشد صرامة خبلؿ فترة التجديد التاسع. وقد حدد لنفسو مجموعة  -175
مميوف شخص في المناطؽ الريفية مف الخروج مف دائرة الفقر. والمبلييف  80أىداؼ معينة: تمكيف 
غير أنو صغير مف ناحية أخرى. فيو كبير بالنسبة لمؤسسة متوسطة  –مًا كبيرًا الثمانوف يشكموف رق

الحجـ ضمف مجتمع المؤسسات المالية الدولية. عمى أنو صغير إذا ما قورف بحجـ السكاف أصحاب 
الحيازات الصغيرة وسكاف الريؼ في العالـ ككؿ، ممف لدييـ مستويات منخفضة في الدخؿ واإلنتاجية. 

ى الصندوؽ أف يتجاوز المشروعات الناجحة ليصؿ إلى النجاح في الترويج الستجابة أوسع ويتعيف عم
بكثير لمفقر الريفي والنعداـ األمف الغذائي. وىو بحاجة إلى توليد حموؿ فعالة لمتحديات الواسعة التي 

ميع. وعميو تواجو تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة. وعميو أف يضمف أف الحموؿ منصفة وأنيا شاممة لمج
 أيضًا أف ينشئ الشروط المواتية لتطبيؽ تمؾ الحموؿ عمى أوسع نطاؽ.

والصندوؽ آخذ في تحقيؽ التقدـ. وقد أصبح العمؿ عمى إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة فعالة  -176
عد برنامج التكيؼ ألغراض زراعة يفي األسواؽ الناشئة مكونًا رئيسيًا مف مكونات أنشطتو اآلف، و 

اب الحيازات الصغيرة أف يكوف خطوة حاسمة نحو تعميـ القدرة عمى التكيؼ مع تغير المناخ في أصح
بما في ذلؾ عمميات االندماج في األسواؽ. ويعد العمؿ المستمر عمى  –جميع العمميات التي يموليا 

أسسًا أقوى المؤسسات االجتماعية  والتنظيـ االجتماعي في أوساط أصحاب الحيازات الصغيرة بأف يوجد 
ولئلعراب عف ذلؾ بصورة أكثر فعالية أماـ القطاع الخاص األوسع نطاقًا والذي يعمؿ  –لمنمو المنصؼ 

عد التركيز عمى المساواة بيف الجنسيف يفي مجاالت تجييز المنتجات الزراعية ومناولتيا وتوزيعيا. و 
 كثير.وعمى شؤوف الشعوب األصمية بأف يصؿ شموؿ الجميع إلى حيزات أكبر ب
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ومع ذلؾ، فإف تأثير جميع أوجو التقدـ ىذه سيكوف محدودًا، كما أف نطاقيا نفسو سيكوف ضيقًا، إذا لـ  -177
تصبح جزءًا مف جيد جماعي أكبر بكثير يستكشؼ التوجو نحو تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة 

سد عميو في ويوحده ويتوسع فيو. وقد حقؽ الصندوؽ الكثير في بناء مجتمع أوسع. ولديو سجؿ يح
تأميف التمويؿ المشترؾ لمشروعاتو. كما أف تزايد المساىمة الوطنية الكبيرة في التمويؿ المشترؾ تشيد 
عمى أف الصندوؽ إنما يسير عمى الدرب السميـ. إذ ال بّد لو مف ذلؾ. وفي ىذا بالذات يكمف تحدي 

بمزيد مف الموارد. غير أنو يتعيف التجديد التاسع. فقد دلؿ الصندوؽ عمى أف بوسعو أف يقـو بالمزيد 
عمى التجديد التاسع أف يقـو بالمزيد بالموارد نفسيا. ويشدد ذلؾ مف أىمية الشراكات: التعاوف مع 

 اآلخريف إليجاد الحموؿ، والتعاوف مع اآلخريف لتنفيذ الحموؿ عمى نطاؽ أوسع.

و لؤلشياء التي يتعيف عمى حافظتو ومع دنو انتياء فترة التجديد الثامف، يضع الصندوؽ بسرعة تحضيرات -178
الناجحة أف تنجزىا لتحقيؽ قدر أكبر مف األثر. فقد توسعت مشاركتو عمى المستوى الوطني والدولي في 
حوار السياسات الخاص بتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة. ويسير الصندوؽ نحو نيج متسؽ يجعؿ مف 

أكثر فعالية بكثير ألغراض التحويبلت الريفية. وقد  التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي أداة
أدخؿ حيز التطبيؽ نيجًا أشد استيدافًا ودعمًا إزاء تنمية الشراكات. كما حّوؿ جدوؿ أعماؿ توسيع 
النطاؽ إلى سمسمة مف العمميات التفصيمية التي تحقؽ النجاح. وتبقى البرامج والمشروعات التي يدعميا 

أف ىذه البرامج والمشروعات، لكي تتمكف مف تحقيؽ أىداؼ أكبر، ال بد  الصندوؽ محور عممو. غير
مف استكماليا بعمميات وقدرات قادرة عمى تحويؿ النجاحات المحمية إلى حموؿ تنفذ عمى الصعيديف 
الوطني والدولي. وسيستمر التحدي متمثبًل في ضماف توفير موارد كافية لجميع األبعاد األساسية مف 

 العمميات.

تطرح كفاية تحضيرات الصندوؽ لبلختبار في سياؽ التجديد الثامف لموارد الصندوؽ. وسيجري تقدير وس -179
نيجو إزاء توسيع النطاؽ بصورة واضحة ومستقمة في إطار عممية ضماف الجودة. وسيكوف ىناؾ إببلغ 

دقيؽ ألىداؼ مباشر حوؿ الدعـ المقدـ لمتعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف الثبلثي. كما سيجري رصد 
التمويؿ المشترؾ. عمى أف االختبار الحقيقي لمنجاح سيتمثؿ في قدر ما تقدمو الجيات األخرى مف دعـ 

فضبًل عف أثرىا عمى األرض. والشراكة، بحكـ تعريفيا، ليست أمرًا  –لمحموؿ التي يدعو إلييا الصندوؽ 
ائو. وسيعتمد نجاحو عمى تعميؽ يمكف لمصندوؽ أف يقـو بو لوحده. فالصندوؽ نفسو شراكة بيف أعض

ىذه الشراكة بتعزيز عبلقتو مع البرامج الوطنية والثنائية. وىناؾ دالئؿ تشير إلى أنو يحقؽ تقدمًا ىامًا 
في الشراكات المقامة مع الدوؿ النامية نفسيا، سواء في البرامج الوطنية والتمويؿ الوطني أو في التعاوف 

أف يحقؽ مزيدًا مف التقدـ في شراكاتو مع البرامج اإلنمائية لدى البمداف بيف بمداف الجنوب. عمى أف عميو 
المانحة، حيث لـ يتسع التمويؿ المشترؾ والتعاوف معيا بنفس سرعة التمويؿ المشترؾ الداخمي. ويتبدى 

عمى  –أحد العوامؿ الحاسمة في ىذه العبلقة في التدليؿ بقوة أكبر عمى النتائج المتحققة عمى األرض 
ساس نيج ال يقنع الصندوؽ وحده بؿ يقنع كذلؾ جميع الشركاء اإلنمائييف، الحالييف والمحتمميف. وىذا أ

وىو ما يستثمر  –بالطبع ىو ما يعد بو تحديدًا إطار قياس النتائج لمتجديد التاسع لموارد الصندوؽ 
، بالشراكة مع القوى التي تدفع بعجمة جدوؿ أعماؿ النتائج  .الصندوؽ فيو اليـو
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سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التقرير السنوي لعام 
2102 

مع موافقة المجمس التنفيذي عمى سياسة الصندوؽ بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة في  -1
منظور التمايز بيف الجنسيف في ، حفؿ ىذا العاـ بأحداث مثيرة لمبادرات تعميـ 2012نيساف /أبريؿ

 . الصندوؽ

وىو  – 2015-2012وتؤدي ىذه السياسة دورا محوريا في تحقيؽ ىدؼ اإلطار االستراتيجي لمصندوؽ لمفترة  -2
تمكيف سكاف الريؼ الفقراء مف النساء والرجاؿ مف تحسيف أمنيـ الغذائي وتغذيتيـ، وزيادة دخميـ، وتعزيز 

ليذه السياسة في تعميؽ أثر المبادرات اإلنمائية التي يدعميا الصندوؽ ويتمثؿ اليدؼ العاـ . صمودىـ
وتعزيز استدامتيا، عف طريؽ زيادة أثر الصندوؽ عمى المساواة بيف الجنسيف وتعزيز تمكيف المرأة في 

وتركز األىداؼ االستراتيجية لمسياسة عمى التمكيف االقتصادي، والتمثيؿ وصنع . المناطؽ الريفية الفقيرة
 .لقرار، وتوازف أعباء العمؿ وتقاسـ الفوائد بيف الرجاؿ والنساءا

تموز /وىذا ىو التقرير السنوي األوؿ عف التمايز بيف الجنسيف في الصندوؽ، حيث يغطي الفترة مف يوليو -3
ويمثؿ خط . ، بالتوازي مع الفترة المشمولة بتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ2012حزيراف /إلى يونيو 2011

ألساس لئلببلغ بسياسة التمايز بيف الجنسيف حيث كاف معظـ اإلنجازات المشار إلييا أدناه جارية بالفعؿ ا
يركز األوؿ عمى اإلنجازات : ويقع التقرير في ثبلثة أجزاء. 2012نيساف /قبؿ الموافقة عمى السياسة في أبريؿ

سة؛ ويسّمط الثاني الضوء عمى األنشطة التي تـ تحقيقيا عمى مستوى األىداؼ االستراتيجية الثبلثة لمسيا
والمخرجات الرئيسية ضمف مجاالت العمؿ الخمسة المتعمقة بتنفيذ السياسة؛ أما الثالث فيحدد بعض 

 .األنشطة الرئيسية لمعاـ القادـ

 النتائج التي تـ تحقيقيا عمى مستوى األىداؼ االستراتيجية -ألؼ

األنشطة مف خبلؿ أنشطة القروض التي يدعميا  الوصوؿ إلى المستفيديف مف 1يستعرض الجدوؿ  -4
، ازداد تمثيؿ النساء بيف متمقي الخدمات مف المشروعات التي يدعميا الصندوؽ 2011وفي عاـ . الصندوؽ

 48في المائة إلى  45مف )أو كنسبة مف المجموع ( مميوف 28مميوف إلى  19مف )بصورة كبيرة، سواء عدديا 
 (. في المائة

األنشطة االقتصادية المختمفة، يظير الوصوؿ إلى النساء في أقوى صوره في خدمات األعماؿ ومف بيف  -5
التجارية والتدريب عمى ريادة األعماؿ والخدمات المالية الريفية، حيث تتمتع النساء بقدرة أكبر مف الرجاؿ 

لصغرية واألعماؿ ويوضح ذلؾ المساىمة الميمة التي تسيـ بيا المشروعات ا. عمى االدخار واالقتراض
وفي المقابؿ، ال يزاؿ الرجاؿ يييمنوف عمى . التجارية الصغيرة التي تديرىا النساء في االقتصاد الريفي

المشاركة في التدريب عمى إنتاج المحاصيؿ والنفاذ إلى التكنولوجيات، برغـ الدور الميـ الذي تضطمع بو 
، تعد النساء مستفيدات ميمات مف خدمات اإلنتاج ومع ذلؾ. النساء في مجالي الزراعة واإلنتاج الغذئي

لسبؿ عيش النساء الريفيات ( المجترات والدواجف)الحيواني، وىو ما يرجع إلى أىمية الحيوانات الصغيرة 
 .الفقيرات
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ونظرا لمدور الحيوي الذي تضطمع بو النساء في تحقيؽ رفاىية المجتمع المحمي، يعمؿ الصندوؽ بيّمة عمى  -6
في مشروعات تنمية المجتمع المحمي البلئي يستفدف مف أغمب أنشطة التدريب عمى موضوعات دعـ النساء 

 . اإلدارة المجتمعية
 1الجدوؿ 

 عدد السكان الذين يحصمون عمى خدمات من المشروعات التي يدعميا الصندوق مقسما حسب نوع الجنس

 تدابير النجاح ومصدر التحقؽ مف النتائج النتائج التشغيمية

 

 المؤشر
 األساس قيمة خط

(2007/2008) 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية لمصندوؽ 

 2010لعاـ 
 (2009بيانات )

تقرير الفعالية 
اإلنمائية لمصندوؽ 

 2011لعاـ 
 (2010بيانات )

تقرير الفعالية 
اإلنمائية لمصندوؽ 

 2012لعاـ 
 (2011بيانات )

السكاف الذيف يحصموف عمى 
خدمات مف المشروعات التي 

 يدعميا الصندوؽ

السكاف الذيف يحصموف عمى خدمات مف 
 (باألعداد)المشروعات التي يدعميا الصندوؽ 

 مميوف 59.1 مميوف 43.1 مميوف 36.6 مميوف 29.2

 51:49 54:45 52:48 57:43 (بالنسبة المئوية) اإلناث:الذكور

التكنولوجيات /الممارسات
 الزراعية

تكنولوجيات /السكاف المدربوف عمى ممارسات
 إنتاج المحاصيؿ

 مميوف 4.8 مميوف 4.5 مميوف 4.1 مميوف 1.7

 64:36 65:35 63:37 50:50 (بالنسبة المئوية)اإلناث :الذكور

تكنولوجيات /السكاف المدربوف عمى ممارسات
 اإلنتاج الحيواني

 مميوف 1.2 مميوف 1.2 مميوف 1.1 مميوف 1.1

 35:65   44:56 44:56 55:45 (بالنسبة المئوية)اإلناث :الذكور

 مميوف 4.3 مميوف 2.7 مميوف 4.8 مميوف 4.4 المقترضوف النشطوف الخدمات المالية الريفية

 52:48 51:49 43:57 31:69 (بالنسبة المئوية) اإلناث:الذكور

 مبلييف 5 مميوف 7.9 مميوف 8.4 مميوف 5.4 المدخروف الطوعيوف

 47:53 32:68 49:51 51:49 (بالنسبة المئوية)اإلناث :الذكور

السكاف المدربوف عمى األعماؿ التجارية وريادة  المشروعات المتناىية الصغر
 األعماؿ

 مميوف 1.4 مميوف 0.7 مميوف 0.2 مميوف 0.2

 53:47 48:52 39:61 25:75 (بالنسبة المئوية)اإلناث :الذكور

المدربوف عمى موضوعات إدارة المجتمع السكاف  السياسات والمؤسسات
 المحمي

 مميوف 3.2 مميوف 2.1 مميوف 1.2 مميوف 0.7

 36:62 24:76 23:77 25:75 (بالنسبة المئوية)اإلناث :الذكور

 .نظاـ إدارة النتائج واألثر: المصدر

عمميات الصندوؽ يعرض النص الوارد أدناه أمثمة لتوضيح كيفية مساىمة األنشطة المدرجة في حافظة  -7
 .الجارية في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية الثبلثة لسياسة التمايز بيف الجنسيف

 تشجيع التمكين القتصادي لسكان الريف من النساء والرجال: 1اليدف الستراتيجي 

المبادرات الرامية إلى تمكيف سكاف الريؼ مف النساء والرجاؿ اقتصاديا مف الحصوؿ عمى فرصة متساوية  -8
(. انظر أدناه)لممشاركة في األنشطة االقتصادية المربحة والمشاركة فييا تنقسـ إلى خمس مجموعات رئيسية 

كينيف، تشمؿ الُنُيج مزيجا مف ولضماف استفادة نساء الريؼ الفقيرات مف الموارد والفرص اإلنمائية وتم
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أساليب االستيداؼ الذاتي واالستيداؼ المباشر، ويجري االستيداؼ المباشر مف خبلؿ تعييف الحصص 
 . وتخصيص االعتمادات

 تعزيز سبل العيش القائمة 

 في  استقطب مشروع تحسيف سبؿ المعيشة الريفية في محافظات كراتييو وبرياه فيييار وراتاناكيري
كمبوديا مشاركة نشطة مف النساء عف طريؽ التركيز عمى التدريب التقني عمى األنشطة التي 

نتاج الخ ضروات(. وتشكؿ النساء والشباب تجرييا النساء أساسا )تربية الدواجف والخنازير، وا 
 غالبا نصؼ عدد المرشديف الزراعييف في الكوميونات.

  واعتمد برنامج مساندة موارد الرزؽ عمى مستوى األقساـ في رواندا منيجية إرشاد زراعي ابتكارية
وفي إطار نيج توجيو األسر، يجتمع األفراد البالغوف في األسر . لمعمؿ مع أشد األسر فقرا

وخبلؿ ىذه الزيارات، تجري . و حاصؿ عمى تدريب مبلئـ يتـ اختياره مف المجتمع المحميبموجّ 
مساعدة الرجاؿ والنساء في األسرة الواحدة عمى تخطيط سبؿ عيشيـ والعمؿ سويا عمى تحسيف 
أمنيـ الغذائي باستخداـ منح متواضعة في شكؿ توفير مستمزمات زراعية أساسية، وتطوير قاعدة 

قامة روابط بالخدمات المجتمعية المتاحة، وضبط أعباء عمميـ لتحقيؽ توزاف أكثر أصوليـ، و  ا 
وتتمثؿ السمة المميزة ليذا النيج في إحداث تغييرات في . انصافا، وتقاسـ الفوائد بالتساوي

 ".مف الخارج"وأال تُفرض " مف داخؿ األسرة"العبلقات بيف الجنسيف 

  وي نيج توجيو بلفي م والري وسبؿ كسب العيش الريفيةوكذلؾ، استخدـ مشروع تنمية الزراعة
ونتيجة لزيادة االتصاؿ بيف المرشديف الزراعييف .  األسر مف خبلؿ نظاـ اإلرشاد الزراعي

واألسر الزراعية، رجاال ونساًء، شبابا وشيوخا، في تحسيف النفاذ إلى التكنولوجيات الزراعية 
 . لتدريبالمختمفة الجاري استحداثيا والنفاذ إلى ا

  كما نجح البرنامج اإلقميمي لدعـ السكاف الريفييف ذوي األصوؿ األفريقية في أمريكا البلتينية في
وىناؾ أدلة عمى تمّكف النساء مف تحسيف اعتزازىف بذاتيف وزيادة دخميف، . تحقيؽ نتائج إيجابية

ؾ لممشروعات ويعمؿ البرنامج عمى تقديـ تمويؿ مشتر . وتحقيؽ األسر مزيدا مف االستقرار
وغالبا ما تتميز . الريفية الخاصة بالنساء والشباب وتشجيع إجراء الدراسات والتعمـ وتبادؿ المعرفة

وقد . المشروعات الممموكة لنساء بكونيا أكثر استدامة وشموال مف المشروعات التي يديرىا رجاؿ
 . اإلنمائية األخرىبدأ البرنامج بالفعؿ في تمقي طمبات بالمساعدة التقنية مف الوكاالت 

 تنمية سالسل القيمة 

بوجو عاـ، يمثؿ دمج شواغؿ التمايز بيف الجنسيف في تنمية سبلسؿ القيمة مجاال ال يزاؿ ينطوي عمى  -9
وعمى الرغـ مف أف النساء تمثؿ أطرافا فاعمة رئيسية في مجالي اإلنتاج . جوانب ضعؼ وفجوات في القدرات
نمية سبلسؿ القيمة إلى استحواذ الذكور عمى المياـ , , ,ي أنشطة توالتجييز الزراعييف، يمكف أف تفض

وينبغي أف يتوصؿ الكثير مف المشروعات التي يدعميا . واألنشطة التي جرت العادة عمى أف تؤدييا النساء
الصندوؽ لحموؿ مستدامة وفعالة تمكف النساء مف تأميف أدور جديدة في مجاؿ إضافة القيمة، والنفاذ إلى 

 . ؽ أكثر ربحية، والحصوؿ عمى الفوائد االقتصادية المبلئمة مف تحسيف سبلسؿ القيمةأسوا

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/cambodia/1350/project%20overview
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/cambodia/1350/project%20overview
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/cambodia/1350/project%20overview
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/cambodia/1350/project%20overview
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  ويمثؿ نظاـ التعمـ العممي بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف(SLAG ) منيجية ابتكارية بقيادة
ويتكوف النظاـ مف . المجتمع المحمي ُصممت بمنحة قدميا الصندوؽ إلى مؤسسة أوكسفاـ نوفيب

يجاد سمسمة مف  األدوات التي تمّكف أفراد األسرة مف التفاوض بشأف احتياجاتيـ واىتماماتيـ وا 
. حموؿ ابتكارية وقائمة عمى العدؿ بيف الجنسيف في تخطيط سبؿ العيش وتنمية سبلسؿ القيمة

ويمكف استخداـ ىذه األدوات مف جانب األفراد عمى مستوى األسر، وبيف المجموعات المختمفة 
وتقوـ . ومف جانب المنظمات( المزارعيف أو األطراؼ الفاعمة في سمسمة القيمة مثؿ مجموعات)

وبدأت أيضا تثبت . ىذه األدوات عمى أساليب بصرية، وقد بدأت ثبتت قوتيا كنيح إزاء التمكيف
فائدتيا في حمقات عمؿ التدريب التشاركي القائـ عمى تعدد أصحاب المصمحة لتنمية سبلسؿ 

وُجربت ىذه المنيجية بشكؿ أولي في .  العدؿ بيف الجنسيف والمناصرة لمفقراء القيمة القائمة عمى
 . أوغندا وتـ تكرارىا في عدد مف البمداف األفريقية األخرى

  وفي زامبيا، تضمف مشروع االستثمار في الثروة الحيوانية ألصحاب الحيازات الصغيرة تربية
ئمة عمى سبلسؿ القيمة لضماف أف أنشطة المجتّرات الصغيرة والدواجف باعتبارىا أنشطة قا

ويعمؿ . مة لممرأة واألسر األفقر، وعدـ جاذبيتيا لكبار المزارعيف التجارييفئالمشروعات مبل
الذي يبمغ فيو  –برنامج النيوض بأنشطة األعماؿ الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة 

عمى تقدير المجاؿ الذي يمكف أف تضطمع  -في المائة مف المستفيديف  50معدؿ مشاركة المرأة 
مثؿ النفاذ  -فيو النساء بدور في تنمية سبلسؿ القيمة، وتحديد القيود المحددة التي قد يواجينيا 

 .واتخاذ خطوات لضماف وصوؿ الخدمات إلييف بصورة كافية -إلى التمويؿ أو الدعـ التقني 

 السوؽ في الكاميروف عمى تعزيز القدرة  وعمؿ برنامج تنمية الجذريات والدرنيات وفؽ متطمبات
ودورىف القيادي في  –بما في ذلؾ النساء  -االقتصادية لجيات اإلنتاج والتجييز الزراعييف 

أجيزة صنع القرار في سمسمة القيمة، وذلؾ عف طريؽ توجيو األنشطة إلى النساء، عمى أساس 
أثر إيجابي عمى الوضع وقد أفضى ذلؾ إلى تحقيؽ . وضعيف في سمسمة قيمة الكاسافا
 .االجتماعي والسياسي لمنساء الريفيات

 تصميم مجالت جديدة لمخبرة التقنية وموارد الرزق
  وفي إطار مشروع إدارة الموارد المجتمعية في الضالع باليمف، تمقت مجموعة مف الشابات

 .المجاؿ المذكور في ىذاليمنيات تدريبا مينيا كبيطريات، مما ساعد عمى كسر الييمنة التقميدية 
بمساعدة الموظؼ المسؤوؿ عف تنمية المجتمع  -وتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى دعـ والدييـ أوال 

وذلؾ  –التدريب  وثانيا، دعـ معيد  -المحمي والمساواة بيف الجنسيف، والشيوخ المحمييف 
مصدرا لئللياـ والمعرفة وقد تخرجت بالفعؿ امرأتاف وأصبحتا . بمساعدة مف وزارة الزراعة والري

. إحداىما تعمؿ مرشدة زراعية، وأنشأت األخرى عيادة بيطرية خاصة بيا: في مجتمعاتيما
وبدأ . ونتيجة لما حققتو الطالبات مف أداء رائع، فتح المعيد باب القبوؿ أماـ النساء بدوف تمييز

 .ة في المعيد وأبعد مف ذلؾيتزايد تدريجيا عدد األسر الريفية المستعدة إلرساؿ فتياتيا لمدراس

  وفي بنغبلديش، ُأنشئت جمعيات التعاقد عمى العمالة التي تسيطر عمييا اإلناث في عدد مف
المشروعات المتعمقة بإنشاء البنية التحتية باعتباره نيجا ابتكاريا لممشاركة في التمكيف 
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ويتمقى أعضاء . زيزهاالقتصادي ألفقر النساء، بما في ذلؾ النساء العائبلت الوحيدات، وتع
وتتمقى . جمعيات التعاقد عمى العمالة أنشطة تدريبية، وتدير كؿ جمعية منيا حسابا مصرفيا

( مثؿ الخدمات الصحية، والحقوؽ القانونية)النساء العامبلت تدريبا عمى التنمية االجتماعية 
لخدمات، وتمكينيـ والدعـ التقني في األنشطة المدرة لمدخؿ، بما في ذلؾ الروابط مع مقدمي ا

وتعطى . مف استخداـ األمواؿ التي يكسبونيا واليروب مف دائرة الفقر عمى نحو أكثر استدامة
األولوية لؤلعضاء السابقيف في جمعيات التعاقد في توفير االئتماف، ويحصموف عمى إعفاء مف 

ء األسواؽ مع وثمة منظور جنساني يتبدى أيضا في إنشا. سداد رسـو بيع منتجاتيـ في األسواؽ
 .تحديد أقساـ ومراحيض لمنساء

 الستفادة من الخدمات المالية
  ُصممت منتجات ابتكارية، في إطار برنامج االبتكار والتغطية في ميداف التمويؿ الصغير في

باكستاف، لمعمؿ تحديدا مع المشرعات النسائية أو التي تسيطر عمييا اإلناث، بما في ذلؾ 
قيمة المتعددة؛ ومع ذلؾ، ال يزاؿ أحد التحديات يتمثؿ في ضماف منتجات تمويؿ سبلسؿ ال

 . سيطرة النساء عمى القروض التي يحصمف عمييا

 نيج التأىؿ المالي في إطار برنامج التغطية الريفية لبلبتكارات والتكنولوجيات المالية في  ويسعى
التدريب عمى الميارات، كينيا إلى استيداؼ الفتيات والشابات، ويعمؿ عمى تمكينيف، مف خبلؿ 

 .أو تأىيميف لمحصوؿ عمى وظائؼ مجزية/مف زيادة أصوليف و

  واعتمد المصرؼ الزراعي لمبادرة التمويؿ الصغري في السوداف، بدعـ مف برنامج التنمية الريفية
في جنوب كردفاف، نموذج مجموعات االدخار واالئتماف النسائية، الذي يتضمف تشكيؿ 

قر  في الوصوؿ  -اض قائمة عمى التضامف في المجتمعات الريفية دوف النفاذ مجموعات ادخار وا 
 350امرأة مف األسر األفقر في  8 000وتضـ المبادرة . إلى روابط التمويؿ الرسمي -الحالي 
وتـ ادخار أمواؿ واقتراضيا ألغراض أنشطة المحاصيؿ الصغيرة، وتسميف وتربية . مجموعة

المشروعات المتناىية الصغر مثؿ أنشطة التجارة غير الرسمية، وأكشاؾ الحيوانات، وطائفة مف 
 . الشاي، وصناعة الطوب

  وساعدت االستفادة مف االئتماف مف خبلؿ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والتمويؿ الصغير
في جيبوتي عمى تحقيؽ أثر إيجابي عمى إنشاء الوظائؼ، ال سيما لمنساء، وفي تحسيف األمف 

ومّكف النساء أيضا مف اكتساب االحتراـ وزيادة اعتزازىف  .ئي ألسرىف ومستوى معيشتيفالغذا
 . بذاتيف داخؿ أسرىف

 ت ناـ، يوأقدـ مشروع التمكيف االقتصادي المستداـ لؤلقميات العرقية في محافظة داؾ نونغ، في
ار واالئتماف بالمغات لمعمؿ مع نساء األقميات العرقية عمى تصميـ مواد تدريبية لمجموعات االدخ

 .وتجرى األنشطة التدريبية أيضا بمغات معروفة لدى المشاركيف.  المحمية

  امرأة في ماىاراشترا مف  20 000وعمؿ برنامج تمكيف النساء الريفيات في تجاسويني عمى تمكيف
 وأبدت النساء اىتماما شديدا بمنتجات. الحصوؿ عمى منتجات التأميف التي تمبي احتياجاتيف

 .تأميف الحياة وتأميف الحوادث، وبدرجة أقؿ، تأميف األصوؿ
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  وتعرض االتحادات الرائدة، المنشأة بدعـ مف مشروع إدارة موارد المجتمعات المحمية في اإلقميـ
الشمالي الشرقي بالمناطؽ المرتفعة في اليند، خدمات وساطة مالية لمجموعات العوف الذاتي 

مرأة بالغاف االتي ينتمي لعضويتيا رجؿ و )ى مستوى القرى ومجموعات الجمعيات العمومية عم
وبفضؿ التدريب . تـ تشكيميا تحديدا في إطار مشروع إدارة مواردىا الطبيعية( مف كؿ أسرة

وزيارات التبادؿ بيف المجتمعات المحمية والزيارات الميدانية والعروض اإليضاحية، تشجعت 
لمبالغ المنصرفة، وتحسنت مستويات استرداد مقترضات نشطات، وازدادت ا فالنساء لتصبح

 .القروض، وتـ تعزيز السيطرة عمى الحافظة المعرضة لمخطر

 تعزيز السيطرة عمى األصول 
وفي . يشكؿ تأميف نفاذ النساء إلى األراضي والتحكـ فييا عامبل ميما لتعزيز التمكيف االقتصادي لمنساء -10

المزارعات يصمف إلى الموارد اإلنتاجية الرئيسية، بما في ذلؾ أفريقيا جنوب الصحراء، ال يزاؿ العديد مف 
ويمكف أف يؤدي ذلؾ إلى تقييد قدرتيف عمى اتخاذ  .األراضي، مف خبلؿ أزواجيف أو أقاربيف مف الذكور

 . قرارات مستقمة بشأف الزراعة والمطالبة بالحصوؿ عمى الدخوؿ المتحصمة مف اإلنتاج الزراعي

  د وفي المنطقة التي يغطييا مشروع اإلدارة المجتمعية المتكاممة لمموارد الطبيعية في إثيوبيا، ُزوِّ
في المائة مف األسر التي تعوليا النساء بشيادات حيازة أراضي، بينما أعطيت  50أكثر مف 

 (. الحيازة المشتركة)ألسر المتزوجيف شيادات حيازة تحمؿ اسـ الزوج والزوجة كمييما 

 مشروع تطوير البنية األساسية وتنمية موارد المجتمع المحمي في  ف ىما:وساىـ مشروعا
في التوعية ونشر  ،ومشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه في كيرييي في رواندا ،أوموتارا

المعمومات بشأف حقوؽ النساء في حيازة األراضي، وقوانيف األراضي، وعممية التسجيؿ، والمزايا 
وأصبحت النساء . ى سبؿ عيش النساء والرجاؿ مف الممكية المشتركةالتي يمكف أف تعود عم

اآلف، مثؿ الرجاؿ، عمى وعي تاـ بحقوقيف واستحقاقاتيف، ومف ثـ أصبحف قادرات عمى تحدي 
 .  المعايير التقميدية التمييزية

 ،وفي إطار مكوف إدارة األراضي لبرنامج مساندة موارد الرزؽ عمى مستوى األقساـ في أوغندا 
ويشجع تنفيذ الممكية . ُتمنح األولوية لدعـ النساء البلتي يعمف أسرىف في تسجيؿ األراضي

وقد أسفر التركيز عمى . التي يعوليا رجاؿ ويجري تشجيعالمشتركة عند تسجيؿ األراضي 
ف كاف مف الضروري إجراء مزيد مف أنشطة التوعية بشأف  الممكية المشتركة عف نتائج إيجابية، وا 

 . ضيةىذه الق

 زيادة قدرة النساء عمى صنع القرار وزيادة تمثيميف: 2اليدؼ االستراتيجي 
المبادرات الرامية إلى تمكيف النساء والرجاؿ مف الحصوؿ عمى صوت وتأثير متساو في المؤسسات  تجري -11

والمنظمات الريفية في مجموعة متنوعة مف السياقات، تتراوح بيف المؤسسات ذات الصمة بالمشروعات عمى 
وغالبا ما . ؿ العالميةالمستوى المجتمعي، ومنظمات المزارعيف والمنتجيف، إلى المنتديات الوطنية والمحاف

تستخدـ الحصص لضماف الحد األدنى مف تمثيؿ النساء بيف األعضاء والقادة عمى حد سواء، عمى أف يتـ 
 . تكميميا بتعزيز قدرات األعضاء وميارات القيادة
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 المجموعات المجتمعية
 رابطات  ثمة العديد مف الفرص لتعزيز أصوات النساء ومياراتيف في المنظمات المجتمعية، مثؿ

ولجاف ( الطرؽ واألسواؽ والغابات)مستخدمي المياه، ومجموعات إدارة األصوؿ المجتمعية 
وفي بعض الحاالت، أسفر تمكيف المرأة مف خبلؿ المشاركة في أنشطة . التنمية القروية

 (.في أوريسا، اليند، عمى سبيؿ المثاؿ)المشروعات عف نجاحيف في انتخابات الحكومة المحمية 

 في ماىاراشترا، اليند، عمى تعزيز موارد الرزؽ برنامج تجاسويني لتمكيف النساء الريفيات ويركز ،
لمنساء البلتي يعانيف مف أوجو حرماف متعددة مف الفقر والتمييز العرقي والتمييز القائـ عمى 

وتقتصر االستفادة مف أنشطة المشروع عمى . نوع الجنس في األقاليـ الضعيفة اقتصادياأساس 
، وتشمؿ (ال سيما مجموعات العوف الذاتي)األعضاء المؤىميف في المنظمات القاعدية النسائية 

وال تعمؿ . أنشطة التمويؿ الصغري، وتنمية موارد الرزؽ، والعمؿ الجماعي، والتنمية المجتمعية
والتي يتـ إنشاؤىا كمنظمات رائدة لمجموعات  -الموارد التي تديرىا المجتمعات المحمية مراكز 

عمى تمبية احتياجات مجموعات العوف الذاتي المنشأة في إطار برنامج  -العوف الذاتي 
تجاسويني ولكف أيضا تمؾ التي تنشئيا الحكومة والبرامج األخرى، مما يسيـ في توسيع نطاؽ 

 .  يرةأثرىا بصورة كب

 منظمات المزارعين والمنتجين
  يقـو مشروع مصايد األسماؾ الحرفية في إريتريا بإعادة تنظيـ وتعزيز تعاونيات مصايد األسماؾ

ويجري اعتماد نيج قائـ عمى . القائمة مف أجؿ زيادة تركيزىا عمى التمايز بيف الجنسيف وعمى الشباب
ز العمميات المستدامة لتحقيؽ تغير تنظيمي يراعي التشاور بيف المستفيديف يحركو الصيادوف لتعزي

االختبلفات بيف الجنسيف لمقضاء عمى السموؾ التقميدي الذي يبعد النساء والشباب عف اإلعراب عف 
 .آرائيـ في االجتماعات التي يحضرىا كبار قادة المجتمع

  ة مف الصندوؽ في التي ُصممت في أوساط المشروعات الممول" سد الفجوة"وساعد استخداـ منيجية
إقميـ أمريكا البلتينية والكاريبي الكثير مف منظمات المزارعيف في تنمية قدراتيا عمى توفير خدمات 

ونتيجة لذلؾ، شيدت . دعـ جيدة التوجيو لتمبية االحتياجات المحددة لشرائح مختمفة مف أعضائيا
ادية، وىو ما يسيـ في تعزيز منظمات المزارعيف زيادة مشاركة النساء والشباب في المناصب القي

 .الشفافية والتسيير الديموقراطي واالستدامة

  ويتصدى مشروع تنمية األعماؿ الريفية في البوسنة واليرسؾ النخفاض مستوى الثقة بيف النساء
الريفيات في مجاؿ ريادة األعماؿ عف طريؽ تعزيز قدراتيف التقنية لبلنخراط في تنمية المشروعات 

نشا ء رابطات وتعاونيات لممنتجيف ذات توجو تجاري، يمكف مف خبلليا تحسيف حصوؿ الريفية وا 
 . النساء عمى التدريب، والوصوؿ إلى األسواؽ، وحموؿ التخزيف والتعبئة، والشبكات المينية

 المنتديات الوطنية والعالمية 
 سؿ القيمة الزراعية كمية البنات في إطار البرنامج الوطني لدعـ الجيات الفاعمة في سبل ساىـ تنشيط

. في غينيا في أف أصبحت الكمية اليـو طريقا لتعزيز قيادات النساء الريفية في منظمات المنتجيف

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/86/e/EB-2005-86-R-23-Rev-1.pdf
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. وتضمنت العممية أنشطة بناء القدرات في مجاؿ الضغط واستقطاب التأييد والتفاوض والحوار العاـ
معممية، استحدث مجمس االتحاد الوطني لمنظمات المزارعيف في غينيا منصبا رسميا في ىذه لودعما 

في إشارة قوية تعكس التزاـ األجيزة  -الكمية، وىو منصب مدير قضايا النساء والتمايز بيف الجنسيف 
 .البمدالسياسية الغينية وحدوث تغيير إيجابي في االتجاىات بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف في 

  ومف خبلؿ برنامج تنمية القيادات النسائية، المدعـ بموارد تكميمية مف الحكومة النرويجية، يجرى
جراء التغيير المؤسسي وتحميؿ الفجوات لبناء  توفير التدريب لمنساء لبلضطبلع بالمياـ القيادية وا 

عدي إلى الوطني، وتعزيز قدرات القيادات النسائية وتمثيميف في منظمات المنتجيف، مف المستوى القا
وجرى تنفيذ البرنامج في مدغشقر ونيباؿ . تمثيؿ الجنسيف والشموؿ في منظمات المنتجيف الريفية

 . والفمبيف والسنغاؿ

 وشكمت النساء . ، عقد الصندوؽ االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعيف2012شباط /وفي فبراير
ممثبل، بما تخطى الحصة البالغة  91ارعيف البالغ عددىـ في المائة مف ممثمي منظمات المز  40نحو 
وىناؾ تمثيؿ جيد . 2010في المائة والتي حددتيا القيادات النسائية في دورة المنتدى السابقة في  35

وارتفعت نسبة مشاركة . لمنساء في المجنة التوجييية، حيث يشكمف خمسة مما مجموعو تسعة أعضاء
اصة عف الشباب، حيث وصمت نسبة الفتيات القياديات إلى تسع النساء أيضا في الدورة الخ

 (. في المائة 60)مشاركة  15مشاركات مف أصؿ 

 تحقيؽ توازف منصؼ في أعباء العمؿ وتقاسـ المنافع: 3اليدؼ االستراتيجي 
يعمؿ كثير مف المشروعات التي يدعميا الصندوؽ عمى تمكيف النساء مف النفاذ إلى البنية التحتية  -12

األساسية، والخدمات األساسية والتكنولوجيات الموفرة لمعمالة مف أجؿ خفض األعباء المنزلية وتحقيؽ توازف 
وغالبا ما يمثؿ خفض األعباء المنزلية السبيؿ لتمكيف النساء مف المشاركة . أكثر إنصافا في أعباء العمؿ

تركز عمى أنشطة جمب المياه والمياـ وتتيح أنشطة التدخؿ التي . بيمة كأصحاب مصمحة في تنفيذ المشروع
. المنزلية والمشروعات الزراعية مزيدا مف الوقت إلجراء أنشطة صغيرة مدرة لمدخؿ لزيادة دخؿ األسر

وتستخدـ النيج القائمة عمى األسر في زيادة المساواة بيف الجنسيف فيما بيف أفراد األسرة، بما في ذلؾ تقاسـ 
 .يةالمنافع االقتصادية واالجتماع

 النفاذ إلى البنية التحتية األساسية والتكنولوجيات الموفرة لمعمالة
  في إطار مكوف تنمية البنية التحتية القروية في مشروع تنويع مصادر الدخؿ الريفي في محافظة تويف

، استفادت النساء مف إنشاء نظـ جديدة لئلمداد بالمياه النظيفة، توفر ليف وقت جمع .فييت ناـكوانغ، 
المياه مف المجاري واألحواض المائية؛ والمراحيض؛ ورياض األطفاؿ؛ والمرافؽ البسيطة مثؿ أماكف 

 . التجفيؼ، مما أسيـ في تيسير عمميف

  وساىـ إنشاء البنية التحتية لمري والبنية التحتية المحمية في كينيا في إطار المشروع التجريبي إلدارة
ي مضاعفة الفوائد المترتبة عمى تعزيز األمف الغذائي وموارد الموارد الطبيعية في شرؽ جبؿ كينيا ف

وتحسف . الرزؽ مف خبلؿ الري وتوفير الوقت مف خبلؿ تحسيف الوصوؿ إلى مياه شرب آمنة ونظيفة
 . أيضا مستوى المرافؽ الصحية والنظافة الشخصية
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 حمية لؤلسر، مما وفر وفي اليمف، وفر مشروع إدارة الموارد المجتمعية في الضالع إمدادات مياه م
ويستخدـ الوقت الموفر في حضور . ساعة عمؿ سنويا 300عمى النساء في كؿ أسرة ما مقداره 

فصوؿ القراءة والكتابة، واالنضماـ إلى مجموعات االدخار واالئتماف، والمشاركة في التدريب عمى 
المجتمعات المحمية المتعمؽ بالبنية وعمد المشروع الرائد القائـ عمى مشاركة . األنشطة المدرة لمدخؿ

صبلح الطرؽ الفرعية في بعض المناطؽ الجبمية  األساسية الريفية في المناطؽ المرتفعة إلى إنشاء وا 
  كيمومترات يخدـ ست قرى و 9وتوصمت دراسة لؤلثر حوؿ إنشاء طريؽ بطوؿ . البعيدة في اليمف

عد إنشاء الطريؽ، في جمع المياه والحطب ساكف إلى أف الوقت الذي استغرقتو النساء، ب 4 600
في المائة نظرا الزدياد مستوى النفاذ إلى المياه والوقود مف البمدات القريبة  30انخفض بنسبة 

 . في المائة 50وانخفاض تكاليؼ النقؿ بمقدار 

 وساىمت حافظة العمميات في اليند، بالتعاوف مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وأقساـ 
ويشمؿ ذلؾ . العمـو والتكنولوجيا في الحكومة، في دعـ العديد مف مبادرات خفض األعباء المنزلية

توفير المضخات اليدوية عمى مستوى المجتمع المحمي، ومطاحف األرز التي تديرىا مجموعات العوف 
سطح المبّمطة الذاتي، واإلضاءة باستخداـ الطاقة الشمسية لؤلسر، واأللواح الزجاجية المثبتة في األ

عمميات البيع والتوزيع التي )في المناطؽ التي ال تصميا الكيرباء، وأوعية المياه الببلستيكية الخفيفة 
، ودّراسات وقاطعات الذرة المصممة لراحة النساء وسيولة (اتخذتيا النساء نشاطا اقتصاديا

 .حية ومف الحاجة لمحطباستخداميا، والمواقد التي ال يصدر عنيا دخاف لمحد مف المخاطر الص

 الستفادة من الخدمات الرئيسية
  ،عمد مشروع التنمية الريفية غرب النوبارية في مصر إلى تنفيذ برنامج كبير لتدريب النساء

وتنطوي خدمات رعاية . يتناوؿ موضوعات تتراوح بيف محو أمية الكبار والتغذية والصحة
المجتمعية، عمى إمكانيات كبيرة لتحرير وقت النساء األطفاؿ، المقدمة في إطار مكوف التنمية 

كما ساند المشروع النساء عمى استصدار بطاقات ىوية شخصية، مما أسيـ . مف المياـ المنزلية
في تحسيف وضعيف االجتماعي وتيسير نفاذىف إلى الخدمات الحكومية، بما في ذلؾ إجراء 

 . منوالتحاليؿ الطبية لمكشؼ عف سرطاف الثدي والوقاية 

 توزيع أعباء العمل داخل األسرة 

  أجرى برنامج تجاسويني لتمكيف النساء الريفيات في اليند تدريبا لمتوعية بقضايا المساواة بيف
وتتضمف الموضوعات العنؼ ضد . الجنسيف موّجو ألزواج عضوات جماعات العوف الذاتي

 .  المرأة وتقاسـ مسؤوليات األسرة

 ـ العممي بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف والُنُيج األسرية األخرى في ويسيـ تنفيذ منيجية التعم
وفي المقابؿ، . تحقيؽ نتائج ميمة عمى مستوى تحسيف العبلقات والتعاوف بيف جميع أفراد األسرة

يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ توازف أكثر إنصافا في تحمؿ أعباء العمؿ في المنازؿ، وتعزيز صوت 
سناد نصيب أكثر عدال مف الفوائد االقتصادية التي المرأة في عممية صنع ال قرار داخؿ األسرة، وا 

 . تجنييا النساء، والحد مف العنؼ األسري بصورة ممحوظة
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 النتائج التي تـ تحقيقيا عمى مستوى خطة التنفيذ -باء

إلى  1تتعمؽ مجاالت العمؿ مف و . يجري تنفيذ سياسة التمايز بيف الجنسيف مف خبلؿ خمسة مجاالت عمؿ -13
باليياكؿ والموارد المؤسسية البلزمة لتنفيذ  5و 4باألنشطة الرئيسية لمصندوؽ، بينما يتعمؽ مجاال العمؿ  3

ويورد ىذا القسـ األنشطة واإلنجازات الرئيسية المتعمقة بمؤشرات المخرجات المحددة في كؿ . السياسات
ضا إلى أداء الصندوؽ فيما يتعمؽ بالمؤشرات المحددة في خطة ومتى كاف مبلئما، يشار أي. مجاؿ عمؿ

التي تمت الموافقة عمييا في وقت مبكر مف عاـ ( NU-GALS)العمؿ عمى نطاؽ منظومة األمـ المتحدة 
لتنفيذ سياسة المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة الصادرة عف مجمس الرؤساء التنفيذييف المعني  2012

 .لمتحدةبالتنسيؽ لؤلمـ ا

 البرامج والمشروعات الُقطرية التي يدعميا الصندوق: 1مجال العمل 

يعمؿ الموظفوف المختصوف بمسائؿ التمايز بيف الجنسيف عمى مستوى المقر والمستوييف اإلقميمي والوطني  -14
مباشر بصفة منتظمة عمى توفير الدعـ التقني لممشروعات خبلؿ بعثات التصميـ ودعـ التنفيذ، سواء بشكؿ 

وقد استحدثت بعض الُشُعب، مثؿ شعبة أمريكا البلتينية والكاريبي، شرطا بأف يشارؾ أحد  .أو غير مباشر
ويشارؾ الموظفوف المعنيوف . خبراء قضايا التمايز بيف الجنسيف في جميع أفرقة بعثات التصميـ واإِلشراؼ

واستعراض جميع وثائؽ تصميـ المشروعات بمسائؿ التمايز بيف الجنسيف في أفرقة إدارة البرامج الُقطرية 
خبلؿ عممية تحسيف الجودة بغية توفير التوجييات لتعزيز منظورات التمايز بيف الجنسيف واستيداؼ الفقر 

 . في المشروعات

ولتنمية قدرات الموظفيف غير المتخصصيف في قضايا التمايز بيف الجنسيف في الصندوؽ عمى التصدي  -15
جنسيف وتمكيف المرأة في مجاؿ التنمية الزراعية والريفية، ُعقد أسبوع لمتدريب عمى لقضايا المساواة بيف ال

وركز التدريب النموذجي األوؿ الذيف استمر عمى مدى يوميف . أيار/قضايا التمايز بيف الجنسيف في مايو
ع لموارد عمى الدور المحوري لمتصدي ألوجو عدـ المساواة بيف الجنسيف بيدؼ تحقيؽ ىدؼ التجديد التاس

. مميوف شخص مف سكاف الريؼ الفقراء مف اإلفبلت مف دائرة الفقر 80المتمثؿ في تمكيف  - الصندوؽ
وجرى استكشاؼ قضايا االستيداؼ والتمايز بيف الجنسيف وآثارىا عمى تصميـ المشروعات، وتنفيذىا، 

المجتمع المحمي، وتنمية سبلسؿ ودعميا، وتوسيع نطاقيا فيما يتعمؽ بموضوعات محددة، بما في ذلؾ تنمية 
دارة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، والبنية التحتية الريفية، والتمويؿ الريفي وركز التدريب الثاني . القيمة، وا 

الذي استمر لمدة يوميف عمى الجوانب العممية لبلستيداؼ والتمايز بيف الجنسيف في دورة مشروعات 
 -مشاركا  50واستقطبت الفعاليتاف أكثر مف . يذ إلى الرصد وتقدير األثرالصندوؽ، مف التصميـ حتى التنف

الذيف شاركوا )وتضمف موظفيف مف المقر، ومكتب اتصاؿ أمريكا الشمالية  -في المائة منيـ مف النساء  75
، إدرجت مقدمة عف االستيداؼ 2012شباط /ومنذ فبراير. ومنظمة األغذية والزراعة( عبر الرابط الشبكي

 . لتمايز بيف الجنسيف ضمف برنامج التدريب التمييدي لمموظفيفوا

زيادة نسبة القروض والمنح المقدمة لتحقيق أىداف خاصة بكل من الجنسين عمى حدة والمدعمة : 1-1المؤشر 
 بمخصصات واضحة من الميزانية

تمثؿ جميع التقارير المتعمقة بتصميـ المشروعات عنصرا ضروريا لوصؼ المجموعة المستيدفة والسياؽ  -16
، ولتحديد االستراتيجيات المتعمقة بتعزيز استفادة الفقراء وتعزيز المساواة الخاص بمسائؿ التمايز بيف الجنسيف
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ولـ يتـ العمؿ بعد في تصميـ . مشروعبيف الجنسيف وتمكيف المرأة، باعتبار ذلؾ جزءا أساسيا في تصميـ ال
وىو أحد متطمبات  –مؤشر خاص بكؿ جنس عمى حدة عمى مستوى المشروعات بمخصصات مف الميزانية 

فعمى الرغـ مف أف العديد مف المشروعات . في تصميـ المشروعات -خطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة 
عضيا فقط يمتمؾ ميزانية محددة لتمويؿ ىذه يدعـ العمؿ اإليجابي لمجنسيف، في الوقت الحاضر، فإف ب

 .األنشطة

 التحسن في تصنيفات المساواة بين الجنسين فيما يتعمق بتصميم القروض والمنح: 2-1المؤشر 

ويعمؿ . ُيجرى استعراض داخمي لضماف الجودة قبؿ عرض أي مشروع عمى المجمس التنفيذي لمموافقة عميو -17
تقدير تصميـ المشروع مف عدة زوايا، بما في ذلؾ قضايا دمج قضايا نظاـ الدرجات لضماف الجودة عمى 

أف قضايا المساواة بيف الجنسيف في تصميـ  2ويبّيف الجدوؿ . المساواة بيف الجنسيف والشموؿ االجتماعي
 94، ُصنِّؼ 2012وبالنسبة لممشروعات التي صممت في . 2008المشروعات تشيد تحسنا مطردا منذ عاـ 

في المائة مف المشروعات في فئة مرضي إلى حد ما عمى األقؿ فيما يتعمؽ بطريقة تناوؿ قضايا المساواة 
 .بيف الجنسيف وتعميميا في التصميـ

 2 الجدوؿ
  أو أفضل عند التصميم عمى معيار المساواة بين الجنسين 4نسبة المشروعات المصّنفة عند الفئة  

 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشر
ىدؼ إطار قياس 

 2012النتائج 

المساواة بيف الجنسيف 
ومجموعات السكاف 

 المستيدفة

 ال يوجد أىداؼ 94 95 92 85  82

 .التقرير السنوي عف ضماف الجودة في مشروعات وبرامج الصندوؽ: المصدر

 

إلى صعوبة وفي الوقت الحالي، يؤدي عدـ وجود معايير تركز عمى الجنسيف في نظاـ استعراض المنح  -18
مميوف دوالر  1.5)منحة كبيرة  27ومف بيف . تقدير جودة تصميـ المنح مف منظور التمايز بيف الجنسيف

، لـ يوؿ تركيز 2012حزيراف /يونيو - 2011حزيراف /قدمت الستعراضيا خبلؿ الفترة يونيو( أمريكي وأكثر
القتصادية لرائدات األعماؿ وسيسعى برنامج توسيع الفرص ا. صريح لمجنسيف سوى في منحتيف منيا

الريفيات في برنامج إقميـ أمريكا البلتينية والكاريبي إلى إنشاء صندوؽ منح تنافسي لممجموعات المستيدفة 
وسيعمؿ برنامج توسيع . مف الرائدات الريفيات لتمكينيف مف النيوض بمشروعاتيف الريفية وتوسيع نطاقيا

يولوجي لؤلمف الغذائي عمى تمكيف المجتمعات المحمية الفقيرة نطاؽ قدرة الشعوب عمى إدارة التنوع الب
وزمبابوي لتعميـ حقوقيا وتنمية قدراتيا التقنية بشأف االستخداـ  فييت ناـوالشعوب األصمية في بيرو و 

 .المستداـ لمموارد الجينية النباتية لؤلمف الغذائي، مع إيبلء اىتماـ محدد لدور المرأة

دارة المعرفة الصندوق: 2 مجال العمل رساء الشراكات وا   باعتباره حافزا لستقطاب التأييد وا 

، تـ نشر سياسة التمايز بيف الجنسيف 2012نيساف /بعد الحصوؿ عمى موافقة المجمس التنفيذي في أبريؿ -19
عمى نحو فعاؿ مف خبلؿ الُشعب اإلقميمية، وُشعبة البيئة والمناخ، وُشعبة االتصاالت ومف خبلؿ موجز 
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دارة المعرفة في الصندوؽ، . مف صفحتيفسياسات  وجاري استخداـ الدراسة المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف وا 
دارة المعرفة خبلؿ مرحمة إعداد سياسة التمايز بيف الجنسيف،  والتي تجرى بدعـ مف مكتب االستراتيجية وا 

 .وذلؾ لُيسترشد بيا في تصميـ وعرض منتجات المعرفة

في مدخالت الصندوق بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في المحافل الزيادة : 1-2المؤشر 
 والمطبوعات الدولية

آذار، /شباط ومارس/، التي عقدت في نيويورؾ خبلؿ شيري فبراير2012شكمت دورة لجنة وضع المرأة لعاـ  -20
وؽ ووكالتي األمـ فبالنسبة لمصند. وركزت عمى المرأة الريفية، أىـ فعالية دولية بشأف المساواة بيف الجنسيف

، جاء (منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة وبرنامج األغذية العالمي)المتحدة األخرييف الكائنتيف في روما 
ووفرت لجنة . ذلؾ تكميبل لسنوات مف الجيود الرامية إلى تعزيز وضع المرأة الريفية عمى المستوى العالمي

منساء الريفيات، ودعـ السياسات عمى نطاؽ واسع، وعرض وضع المرأة فرصة فريدة لحشد القوى دعما ل
وُأدرج شركاء الصندوؽ في العديد مف الوفود . اإلنجازات التي تـ تحقيقيا في البرامج التي يدعميا الصندوؽ

وتضمنت الدورة الممتدة عمى مدار أسبوعيف عقد اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى، وحوارات . الوطنية
وتعاوف الصندوؽ مع منظمة . تفاعمية، وعدد كبير مف الفعاليات الجانبية الموازية لمجميوروجمسات نقاش 

إحداىما عف فرص العمؿ الريفية )األغذية والزراعة ومنظمة العمؿ الدولية في عقد فعاليتيف جانبيتيف 
ألراضي، بالتعاوف مع ، وقاد جيود تنظيـ فعالية ثالثة عف ا(واألخرى عف تمثيؿ المرأة والتعاونيات النسائية

وُدعي ممثمو الصندوؽ أيضا لمتحدث في الفعاليتيف الجانبيتيف اإلضافيتيف التي . االئتبلؼ الدولي لؤلراضي
 . نظمتيما وكالة التعاوف الدولية السويدية لمتنمية الدولية وحكومة منغوليا

وشعبة السياسات  أمريكا الشمالية االتصاؿ فيمكتب )، قاـ الصندوؽ 2011تشريف الثاني /وفي نوفمبر -21
، بالتعاوف مع البرنامج المشترؾ لمصندوؽ البمجيكي لؤلمف الغذائي، بدعـ مف ندوة سالزبورج (والمشورة التقنية
سد الفجوات بيف الجنسيف وتمكيف المرأة (: تحويؿ التنمية الزراعية واإلنتاج الزراعي في أفريقيا"العالمية حوؿ 

وعمى مدار يوميف ُشحذت فييما األفكار إلى أبعد مدى ". السياسات وفي الواقع العمميالريفية عمى مستوى 
بمدا، قاـ أصحاب مصمحة رفيعو المستوى  21مف ( في المائة مف النساء 78)مشاركا  60وشارؾ فييما 

الناجحة،  بدراسة الفجوات المستمرة في السياسة والواقع العممي، وتبادؿ الممارسات اإلبداعية واالبتكارات
وُأولي تركيز أساسي . وتصميـ استراتيجيات لتنفيذ دمج النساء بصورة تامة في عمميات التنمية الزراعية

 .لبلستراتيجيات الرامية إلى دعـ النساء الريفيات والتنمية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء

قيادات زراعية نسائية مف مختمؼ  ، ُعقدت فعالية جانبية حضرتيا2012وفي إطار منتدى المزارعيف لعاـ  -22
. أرجاء العالـ، بما في ذلؾ بعض البلئي شاركف في برنامج القيادات النسائية المدعـ مف حكومة النرويج

وتبادلف الرؤى بشأف بعدي التمايز بيف الجنسيف والشباب في المستقبؿ فيما يتعمؽ بالزراعة العائمية في عاـ 
صندوؽ والوكاالت اإلنمائية األخرى االضطبلع بو في دعـ حوار وناقشف الدور الذي يمكف لم 2020

السياسات مف أجؿ ضماف تمبية اإلطار القانوني الحتياجات المزارع العائمية؛ وتشجيع منظمات المزارعيف 
المراعية لمجنسيف والتي تعمؿ عمى شموؿ الشباب؛ وتعزيز فرص النساء والشباب عمى االنخراط في 

 .لؾ النفاذ إلى األراضيالزراعة، بما في ذ
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 2011أيموؿ /وفي المعرض العالمي الثاني لتبادؿ المعرفة الزراعية، الذي استضافو الصندوؽ في سبتمبر -23
مشارؾ، تـ التصدي لمجوانب المتعمقة بالتمايز بيف الجنسيف في التنمية الزراعية  700واجتذب أكثر مف 

ارىا قضية شاممة كذلؾ في عدد مف المجاالت والريفية باعتبارىا موضوعات في حد ذاتيا، وباعتب
 .المواضيعية

إدراج إحالت لمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في وثائق السياسات الرئيسية : 2-2المؤشر 
 لمصندوق ومنتجات المعرفة

 -في العمميات المتعمقة بأعماؿ الصندوؽ وسياساتو  التمايز بيف الجنسيفجاءت االلتزامات بإرساء منظور  -24
وأدوات الرصد عمى رأس جدوؿ األعماؿ خبلؿ مشاورات التجديد  -بما في ذلؾ سياسات الموارد البشرية 

واتُفؽ عمى سمسمة مف االلتزامات التشغيمية والمؤسسية والمالية لتعزيز مساىمة . التاسع لموارد الصندوؽ
وتعميؽ مجاؿ تركيزه عمى ( اليدؼ اإلنمائي األوؿ لؤللفية)أفة الفقر المدقع والجوع الصندوؽ في استئصاؿ ش

 . المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة

وتشمؿ االلتزامات التشغيمية في مجاؿ التمايز بيف الجنسيف في إطار التجديد التاسع لموارد الصندوؽ ما  -25
 : يمي

  بيف الجنسيف وتمكيف المرأة في العمميات التي يموليا تعزيز تحميؿ القضايا المتعمقة بالمساواة
الصندوؽ مف أجؿ تحقيؽ أداء أكثر قوة واستواء في ىذا الصدد، وتعزيز الفرص االقتصادية 

 الموسعة لمنساء الريفيات؛

 وتحسيف المؤشرات المتعمقة بقياس األثر والنتائج في مجاؿ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة؛ 

  ات الصندوؽ عمى توثيؽ ونشر الخبرات الميدانية بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف وتحسيف قدر
 .المرأة، وتعزيز جيوده الرامية إلى استقطاب التأييد في ىذا المجاؿ

وتقر استراتيجية القطاع . وال يزاؿ تعميـ التمايز بيف الجنسيف في المجاالت المواضيعية التشغيمية جاريا -26
، بأف األسواؽ الخاصة مف شأنيا أف توفر 2011كانوف األوؿ /لموافقة عمييا في ديسمبرالخاص، التي تمت ا

فرصا جديدة لممنتجيف أصحاب الحيازات الصغيرة، ولكنيا قد تستبعد أيضا الفئات الميمشة مثؿ النساء 
باعتباره ميسرا ووسيطا في تنمية سبلسؿ  -ويتعيف عمى الصندوؽ . الريفيات الفقيرات واألقميات العرقية

وسيجري أيضا إرساء . المساعدة في دمج النساء واألقميات العرقية في سبلسؿ القيمة لزيادة دخميف -القيمة 
شراكات مع منظمة العمؿ الدولية لتعزيز برنامج فرص العمؿ الكريـ لكاسبي الرزؽ في المشروعات الريفية، 

 .السيما النساء

عاوف بيف المكتب المسؤوؿ عف قضايا التمايز بيف الجنسيف وشعبة البيئة والمناخ، ُأبرزت أىمية ونتيجة لمت -27
مراعاة االحتياجات المحددة لكؿ مف الجنسيف وُسمط الضوء عمى االىتماـ بالتكيؼ مع تغير المناخ في 

جانب الشعوب  ويضع البرنامج النساء، إلى. برنامج التكيؼ لصالح زراعة الحيازات الصغيرة الجديد
األصمية والرعاة، في فئة مستيدفة خاصة لدعميا في إطار نيج التكيؼ المتعدد الفوائد إزاء إدارة األراضي 

 .والتنمية الريفية في المجتمعات القائمة عمى زراعة الحيازات الصغيرة
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مثؿ الرساؿ )محدد  ويتسـ العديد مف الرسائؿ اإلخبارية اإللكترونية اإلقميمية لمصندوؽ إما بمجاؿ تركيز -28
، أو مناقشة قضايا التمايز (2011تشريف األوؿ /اإلخبارية لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية الصادرة في أكتوبر

شعبة أفريقيا الغربية )بيف الجنسيف في سياؽ مجاؿ مواضيعي محدد، مثؿ سبلسؿ القيمة واالستيداؼ 
شعبة الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا وأوروبا، )بالشابات ، والقضايا المتعمقة (2012نيساف /والوسطى، أبريؿ

وزيادة عمى ذلؾ، ثمة عدد (. شعبة آسيا والمحيط اليادئ)، والثروة الحيوانية (2011كانوف األوؿ /ديسمبر
التي تركز عمى المساواة بيف الجنسيف بما في ذلؾ اإلصدار  –مف الورقات البحثية غير المنتظمة الصدور 

وتُنشر بصفة منتظمة ". دراسة استشرافية آسيوية -تمكيف المرأة والتمويؿ الصغري "اف بعنو ( 2011) 13
مقاالت ذات صمة بقضايا الجنسيف عمى موقع مدونة اإلببلغ االجتماعي في الصندوؽ وعمى خدمة 

 . القصاصات الصحفية اليومية لمصندوؽ

ح دور التمكيف القانوني لمنساء الريفيات وتشمؿ منتجات المعرفة المحددة فيممي فيديو تـ إنتاجيما لتوضي -29
وسعى المشروع، . الفقيرات والفوائد المتحققة، استنادا إلى الخبرة المكتسبة في أحد المشروعات في بوروندي

الذي تـ تنفيذه في إطار برنامج التمكيف القانوني لممرأة، باعتمادات تكميمية مف كندا، إلى تسوية بعض 
وُقدمت المساعدة القانونية . صاحبة لؤلحداث التي وقعت في أعقاب الحرب األىميةالتوترات المجتمعية الم

لمنساء، والفتيات، واأليتاـ في قضايا النزاع عمى األراضي والعنؼ الجنسي، وتـ تدريب قضاة عرفييف عمى 
حاممو "باسـ وثمة منتج معرفة آخر يستخدـ أيضا موارد برنامج التمكيف القانوني لممرأة . األسس القانونية

يعرض قصص البطبلت المشاركات في المشروعات التي يموليا  -" إنارة الطريؽ نحو المستقبؿ: المشاعؿ
 .الصندوؽ، وأصدره المكتب القطري لمصندوؽ في اليند

 زيادة التركيز عمى قضايا التمايز بين الجنسين في حوار السياسات وتوسيع النطاق: 3-2المؤشر 

المبادرات لتوسيع نطاؽ النيج االبتكارية لتعميـ التمايز بيف الجنسيف بيف المشروعات التي ُأطمؽ عدد مف  -30
دارة المعرفة،  يموليا الصندوؽ، والشركاء اإلنمائييف، والمؤسسات الحكومية بما في ذلؾ حوار السياسات، وا 

 . والمشاركة في بعثات التصميـ والمحافؿ الدولية

إلى عدد مف األمثمة المتعمقة  2012درة عف مكتب التقييـ المستقؿ في وقد أشارت ورقة المسائؿ الصا -31
بالتمايز بيف الجنسيف حيث تمكف الصندوؽ مف االعتماد عمى خبرات المشروعات في التأثير عمى سياسة 

وتضمنت األمثمة إطبلؽ حممة . معينة، أو استحداث مفيـو جديد، أو التأثير عمى تصميـ البرامج الحكومية
الستصدار بطاقات ىوية لمنساء الريفيات، واستخداـ مجموعات العوف الذاتي عمى نطاؽ واسع، وطنية 

 .واستقطاب التأييد عمى المستوى المحمي لمنح حقوؽ متساوية لؤلزواج والزوجات في المناطؽ القبمية

 :وفيما يمي بعض األمثمة األخرى -32

  واستعراض استراتيجيات السياسات الوطنية الدعـ التقني مف أجؿ اإلصبلح القانوني "عمد مشروع
ريا إلى التمكيف القانوني لممرأة في ليب المدعـو بمبادرة" الرامية إلى النيوض بريادية النساء الريفيات

عداد المواد  تحديد العقبات التي تواجو النساء في النفاذ إلى األراضي وغيرىا مف الموارد اإلنتاجية، وا 
السمطات والمجتمعات عمى رفع الوعي وتييئة البيئة والظروؼ المناسبة التدريبية، وبناء قدرات 

وفي السنغاؿ، جرى استعراض السياسة الزراعية القائمة وتوفير التدريب عمى تعزيز المساواة . لمتغيير
 .2015-2011واإلنصاؼ بيف الجنسيف في السياسة االقتصادية واالجتماعية لمفترة 
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  فييت ناـوع تنويع مصادر الدخؿ الريفي في محافظة تويف كوانغ في وبعد استقاء الخبرات مف مشر. ،
تـ البدء في تعميـ االىتماـ بالتمايز بيف الجنسيف في الكثير مف الدوائر الحكومية في المحافظات 

 . التي لـ يغطيا المشروع

 لُنُيج في ويشكؿ استخداـ نيج التعمـ العممي بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف وما يماثمو مف ا
العمميات الممولة مف الصندوؽ عامبل بالغ األىمية لضماف المساواة بيف الجنسيف والشموؿ 

ويجري تشجيع نشر نيج التعمـ العممي بشأف قضايا . االجتماعي في مشروعات تنمية سبلسؿ القيمة
دوات مختمفة، التمايز بيف الجنسيف والمنيجيات األخرى القائمة عمى األسرة مف خبلؿ استخداـ عدة أ

تشمؿ توفير منحة كبيرة الستنساخ العمميات في نيجيريا ورواندا وأوغندا؛ وتنظيـ فعاليات لمتعمـ، مثؿ 
مسارات التعمـ وحمقات عمؿ التدريب الدولية؛ ومنيجة المعرفة التي تنتجيا المزارعات المشاركات في 

وبعد بناء قدرات الموظفيف، تـ اعتماد . ىامبادرة التعمـ العممي بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف ونشر 
مبادرة التعمـ العممي بشأف قضايا التمايز بيف الجنسيف بصورة تمقائية في المشروعات التي يدعميا 

 . الصندوؽ في كؿ مف غانا وسيراليوف

  تحسيف األثر المراعي لمجنسيف لمحواالت النقدية عمى التنمية الريفية في أمريكا "ويعمؿ مشروع
المموؿ بمنحة عمى استخداـ منيجيات مساعدة ذاتية ابتكارية ولكف مثبتة جرى " تينية والكاريبيالبل

تصميميا في المشروعات الممولة مف الصندوؽ في شبو إقميـ اإلنديز لدعـ المشروعات الريفية 
ساء ويعمؿ ىذا النيج عمى تعزيز ِإشراؾ الن. النسائية في البمداف ذات معدالت اليجرة المرتفعة

الريفيات في النظاـ المالي الرسمي ويساعد عمى تدفؽ المعمومات عمى نحو أفضؿ بيف المياجريف 
 . وأسرىـ

زيادة المبادرات المشتركة بشأن األنشطة المتعمقة بالتمايز بين الجنسين التي تجرى مع : 4-2المؤشر 
 الوكالت اإلنمائية األخرى

المديرة التنفيذية لييئة األمـ المتحدة لممرأة، أعدت ىيئة األمـ المتحدة بإيعاز مف السيدة ميشيؿ باشيميو،  -33
برنامجا مشتركا عف  ،لممساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة، ووكاالت روما الثبلث، وىيئة األمـ المتحدة لممرأة

ومرحمة ما بعد تسريع وتيرة التقدـ نحو التمكيف االقتصادي لمنساء الريفيات في سياؽ التنمية المستدامة 
الذي سيجري تنفيذه  -ويتمثؿ اليدؼ مف ىذا البرنامج ذي الخمس سنوات . 2015األىداؼ اإلنمائية لؤللفية 

تحسيف أمنيـ الغذائي والتغذوي؛ وزيادة : في تمكيف النساء الريفيات اقتصاديا عف طريؽ -في سبعة بمداف 
كـ فييا؛ وخفض أعباء العمؿ الممقاة عمى عاتقيف؛ نفاذىف إلى الموارد اإلنتاجية والخدمات والدخؿ والتح

وحتى تاريخو، يجري . وتعزيز مشاركتيف وقيادتيف في مجاؿ التسيير المحمي ومنظمات المنتجيف المحمية
عقد حمقة عمؿ في روما إضافة إلى عدة اجتماعات تنسيؽ لمنيوض بتصميـ البرنامج وتحديد فرص التنفيذ، 

 . لوكاالتاستنادا إلى التكامؿ بيف ا

وسّمطت الفعالية . آذار نيابة عف وكاالت روما الثبلث/مارس 8واستضاؼ الصندوؽ اليـو الدولي لممرأة في  -34
إضافة إلى اإلمكانات  -الضوء عمى كثير مف العقبات التي تواجو الشابات والمراىقات في المناطؽ الريفية 

وكاف مف بيف المشاركيف والحضور رؤساء الوكاالت . الرائعة التي يمتمكنيا ليصبحف وكبلء أقوياء لمتغير
المعنية، ولفيؼ مف اإلدارة العميا وموظفي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة، 
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وبرنامج األغذية العالمي، إلى جانب السفراء وأعضاء شبكة الممثبلت الدائمات في الوكاالت التي تتخذ مف 
حضر االجتماع أيضا كوكبة مف األكاديمييف وممثمو المنظمات غير الحكومية ومنظمات و . روما مقرا ليا

 .المجتمع المدني

 وال يزاؿ الصندوؽ عضوا نشطا في الشبكة المشتركة بيف الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بيف الجنسيف -35
ة لمجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة ، والشبكة المعنية بالمساواة بيف الجنسيف التابعالتابعة لؤلمـ المتحدة

التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي، وفريؽ العمؿ المعني بالجنسيف التابع لممصارؼ اإلنمائية المتعددة 
وتضمنت األعماؿ التحضيرية لمجنة وضع المرأة تشكيؿ فرقة عمؿ مشتركة بيف الوكاالت معنية . األطراؼ

أيموؿ /وكالة تابعة لؤلمـ المتحدة، وُعقد اجتماع خبراء في غانا في سبتمبر 14بالمرأة الريفية، تتألؼ مف 
عداد دراسات حالة لقصص النجاح2011 ووجدت صحيفة وقائع . ، وتحضير موجزات عف الوكاالت، وا 

وضع المرأة الريفية التي صدرت أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة أف النساء الريفيات سجمف أداء أسوا مف 
لريفييف ونساء ورجاؿ الحضر، عمى جميع مؤشرات األىداؼ اإلنمائية لؤللفية المتاح عنيا بيانات، الرجاؿ ا

 . وذلؾ عمى مستوى العالـ مع وجود بعض االستثناءات

آذار، نظـ الصندوؽ فعالية /وخبلؿ األسبوع الدولي لنموذج األمـ المتحدة في روما الذي عقد في مارس -36
لتي مقرىا روما لتوضيح أىمية تعميـ قضايا المساواة بيف الجنسيف وتمكيف مسائية مع الوكاالت األخرى ا

 . طالب وخريج جامعي دولي 200المرأة في االنتصار عمى الفقر وذلؾ أماـ أكثر مف 

ويشارؾ الصندوؽ بيمة في المبادرات اإلقميمية المشتركة بيف الوكاالت، مثؿ مبادرة التمايز بيف الجنسيف  -37
شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية وشبكة التمايز بيف الجنسيف والنيوض بالثروة الحيوانية،  وبناء القدرات في

وتعمؿ وكاالت روما الثبلث سويا مع حكومة كينيا عمى إطبلؽ . وكبلىما أطمقتو منظمة األغذية والزراعة
، التي "احمة في كينيامبادرة مشتركة لمحد مف مخاطر الكوارث وبناء الصمود في األراضي القاحمة وشبو الق"

  .ستعمؿ أيضا عمى التصدي لقضايا عدـ اإلنصاؼ بيف الجنسيف

 بناء قدرات الشركاء المنفذين والمؤسسات الحكومية: 3مجال العمل 

لتعزيز المساواة بيف  ويشكؿ بناء القدرات الُقطرية عامبل حيويا لتعزيز تييئة البيئة المؤسسية التمكينية -38
 : 2012-2011وتضمنت المبادرات التي أطمقت في . الجنسيف وتمكيف المرأة، ولنجاح تنفيذ المشروعات

  ،عقد حمقة عمؿ حوؿ المساواة بيف الجنسيف والتمكيف االجتماعي في مجاؿ الزراعة وسبؿ العيش الريفية
دارة المعرفة مف المكتب الُقْطري لميند تولى تنظيميا الموظؼ المعني بقضايا المساواة بيف الجنس يف وا 
مف ( في المائة مف النساء 55)موظفا  19إضافة إلى ُشعبة السياسات والمشورة التقنية، التي حضرىا 

 مؤسسة سواميناثاف لمبحوث في اليند؛

 ظمتو شعبة مسار تعمـ بيف بمداف الجنوب بشأف تعميـ االىتماـ بالتمايز بيف الجنسيف والمنظمات الريفية، ن
أمريكا البلتينية والكاريبي في السفادور وغواتيماال بالتعاوف مع البرنامج اإلقميمي لمتدريب في مجاؿ التنمية 

في المائة مف  67)مشاركا  15، الذي استقطب 2011تشريف الثاني /في نوفمبر (SPSALGNP)الريفية 
 مف ثمانية بمداف في إقميـ أمريكا البلتينية والكاريبي؛ ( النساء
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  فعالية إعبلمية بشأف السياسة الجديدة المتعمقة بالتمايز بيف الجنسيف خبلؿ حمقة العمؿ اإلقميمية السنوية
 إلقميـ أفريقيا الشرقية والجنوبية تولى تنظيميا المنسؽ اإلقميمي المعني بقضايا الجنسيف في الصندوؽ؛

  الدعـ مف برنامج مساندة التمويؿ الريفي في موزامبيؽ إلى المديرية الوطنية لشؤوف المرأة في مجاؿ تقديـ
تدريب موظفي المحافظات واألقساـ المعنييف بقضايا المساواة بيف الجنسيف في تعميـ االىتماـ بقضايا 

ذ المشروعات عمى مختمؼ التمايز بيف الجنسيف ورصد برامج التمويؿ الصغري، بغية تمكينيـ مف دعـ تنفي
 مستوياتيـ؛ 

  تصميـ إطار لخطة عمؿ تعميـ االىتماـ بالتمايز بيف الجنسيف لممشروعات الممولة مف الصندوؽ في إقميـ
عداد حزمة تدريب 2015-2011الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا في الفترة   . وا 

 القروض والمنحالتحسن في تصنيفات المساواة بين الجنسين في تصميم : 1-3المؤشر 

. يقـو الصندوؽ بقياس النتائج فيما يتعمؽ بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة عمى مستوى المخرجات -39
ويتضمف ذلؾ تقدير مدى االىتماـ بقضايا التمايز بيف الجنسيف خبلؿ مرحمة تنفيذ المشروع، سواء كاف 

. في تحسيف وضع النساء بوجو عاـ المشروع مصمما خصيصا لتمبية احتياجات النساء، أو سواء أسيـ
وتحقؽ . حدوث تحسف مطرد في أداء المشروعات فيما يتعمؽ بمسألة التمايز بيف الجنسيف 3ويبيف الجدوؿ 

ف  ذلؾ إلى حد بعيد نتيجة النخفاض عدد التصنيفات السمبية مع زيادة عدد المشروعات المقّدرة كمتوسط، وا 
وبمرور الوقت، سيكوف مف المثير لبلىتماـ . داء المرضي لمغايةلـ تتحقؽ سوى زيادة طفيفة في مستوى األ

( ضماف الجودة)استيبلؿ المشروع  دتتبع العبلقة بيف الدرجات المحددة لمعيار المساواة بيف الجنسيف عن
 . وعند إنجازه

 3 الجدوؿ
 عمى معيار المساواة بين الجنسينأو أفضل عند مرحمة اإلنجاز ( مرضي إلى حد ما) 4نسبة المشروعات المصنفة في الفئة 

 2008-2006 المؤشر

خط األساس إلطار 
 قياس النتائج

2008-2009 

تقرير 
الفعالية 
اإلنمائية 
 لمصندوؽ
2010 

تقرير 
الفعالية 
اإلنمائية 
 لمصندوؽ
2011 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية 
 لمصندوؽ
2012 

ىدؼ إطار قياس 
 2012النتائج 

 

 80 91 90 88 76  67 المساواة بيف الجنسيف

 .البرنامج بالنسبة لممشروعات التي أُنجزت خبلؿ السنة محؿ االستعراض/درجات تقرير إنجاز المشروع: المصدر

استحدث مكتب التقييـ المستقؿ معيارا جديدا بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة، يطبؽ عمى جميع  -40
ومف بيف . 2011 السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ لعاـعمميات التقييـ المجراة، وذلؾ في التقرير 

في المائة منيا في فئة مرض إلى  90مشروعا، ُصنؼ  41والبالغ عددىا  2010المشروعات المقّيمة في عاـ 
البرنامج /ومف ثـ لـ يظير أي تفاوت بيف مكتب التقييـ المستقؿ وتقرير إنجاز المشروع. حد ما عمى األقؿ

 . بتصنيفات المساواة بيف الجنسيففيما يتعمؽ 
زيادة عدد وجودة المبادرات الرامية إلى دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي : 2-3المؤشر 

 أجرتيا المؤسسات الحكومية
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 . ىذا المؤشر وبياناتو األساسية خبلؿ السنة القادمة منيجيةسيجرى تحديد  -41
 التوازن والتنوع بين الجنسين في الصندوق : 4مجال العمل 

الُتـز في دورة التجديد التاسع لموارد الصندوؽ بتسميح الصندوؽ باألدوات والموارد البلزمة لتعزيز األىمية  -42
الجنسانية والمساواة بيف الجنسيف في سياساتيا المتعمقة بإدارة الموارد البشرية والعمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف 

وتتضمف مدونة قواعد السموؾ العناصر الرئيسية البلزمة . لتوزيع الجغرافي العادؿ بيف موظفيياالجنسيف وا
جراءات الموارد . لنشر ثقافة داعمة لمتنوع وسُيبذؿ المزيد مف الجيود لدمجيا بالكامؿ في العمؿ اليومي وا 

ت في ىذا المجاؿ وتسترشد التطورا. البشرية مع تطور جدوؿ أعماؿ التغيير واإلصبلح في الصندوؽ
بالدراسات المتعمقة بالييكؿ الجنساني وقضايا التمايز بيف الجنسيف والتنوع الجنساني في الصندوؽ، التي 
تجرى في أثناء إعداد سياسة التمايز بيف الجنسيف بدعـ مف الموارد التكميمية المقّدمة مف كندا وفنمندا عمى 

 .التوالي

 أو أعمى 5-فزيادة عدد النساء الموظفات في الصندوق في الفئة المينية : 1-4المؤشر 

عمى الرغـ مف الجيد الواعي المبذوؿ لتعييف النساء وتشجيع تقدـ النساء بطمبات ترشيح لشغؿ الوظائؼ، ال  -43
، 2012آب /أغسطس 1واعتبارا مف . يفضي ذلؾ إلى تغيير كبير في تكويف الموظفيف مف حيث نوع جنسيـ

. موظفا في فئة الخدمة العامة 279موظفا مينيا و 334بينيـ  1موظفا، 613عّيف الصندوؽ ما مجموعو 
في المائة مف  81فشكمت النساء : ويتغير التكويف حسب نوع الجنس تغيرا كبيرا حسب الدرجة الوظيفية

في  32، و3-ؼلى إ 1-ؼفي المائة في الفئات المينية مف  65؛ و2012موظفي الخدمة العامة في عاـ 
في المائة في منصب المدير،  33، و5-ؼفي المائة في الفئة المينية  27، و4-ؼالمائة في الفئة المينية 

في  30وبوجو عاـ، تشكؿ النساء (. 1والشكؿ البياني  4انظر الجدوؿ )في المائة في اإلدارة العميا  20و
وثمة توزيع مماثؿ فيما يتعمؽ بالموظفيف . عمىأو أ 5-ؼالمائة لمموظفيف المعينيف في الدرجة المينية 

حيث تمثؿ النساء : الميدانييف لمصندوؽ الذيف يحصموف عمى أجورىـ مف وكاالت أخرى تابعة لؤلمـ المتحدة
 .في المائة مف الموظفيف المينييف الوطنييف 21في المائة مف موظفي الخدمة العامة و 69

  

                                                      

اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر، ) تشير البيانات إلى الصندوؽ بما في ذلؾ الكيانات المستضافة 1
 (.العاـ لؤلمـ المتحدة بشأف أزمة األمف الغذائي العالميةواالئتبلؼ الدولي لؤلراضي، وفرقة العمؿ الرفيعة المستوى التابعة لؤلميف 
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 4 الجدوؿ
  تكوين الموظفين

 المؤشر
خط األساس 

2008 

تقرير 
الفعالية 
اإلنمائية 
لمصندوؽ 

2009 

تقرير 
الفعالية 
اإلنمائية 
لمصندوؽ 

2010 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية 
لمصندوؽ 

(2011) 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية 
لمصندوؽ 

(2012) 

ىدؼ إطار 
قياس النتائج 

(2012) 
نسبة النساء المعّينات في مناصب 

 أو أعمى 5-ؼالدرجة المينية 
30 31 30 28 30 35 

نسبة النساء المعّينات في مناصب 
 أو أعمى 4-ؼالدرجة المينية 

 أ50 30 31 31 33 31
خطة العمؿ )

عمى نطاؽ 
 (المنظومة

نسبة النساء بيف موظفي فئة الخدمة 
 العامة

 أ50 81 83 80 81 81
خطة العمؿ )

عمى نطاؽ 
 (المنظومة

نسبة القوى العاممة مف الدوؿ 
األعضاء المدرجة في القائمتيف باء 

 وجيـ

 يجري تتبعيا 39 40 36 33 33

 .مؤشرات تقدير األداء لخطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة أ

 1الشكؿ البياني 
 عدد الموظفيف حسب الفئة ونوع الجنس

 
أو أعمى ازداد تدريجيا بمرور السنيف،  5-ؼعمى الرغـ مف أف عدد النساء المعينات في الدرجة المينية  -44

في  30مف مجموع المعينيف عند نحو  نسبة النساء، فقد ظمت 2012في  31إلى  2003في  19صعودا مف 
في المائة، يتجاوز الصندوؽ  50وفيما يتعمؽ بأىداؼ خطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة التي تبمغ . المائة

ويتأخر عنو بالنسبة ( في المائة 81)يف موظفي الخدمة العامة اليدؼ المتعمؽ بالمساواة بيف الجنسيف ب
 (.في المائة 30)وأعمى  4-ؼلمدرجة الوظيفية 
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؛ 2012في المائة في  39وظؿ عدد الموظفيف المدرجيف في بمداف القائمتيف باء وجيـ ثابتا بدرجة كبيرة عند  -45
 . الجنسيفويقـو توزيع الموظفيف مف ىذه البمداف عمى أساس اإلنصاؼ بيف 

تحسن درجات األسئمة الواردة في مسح الموظفين فيما يتعمق بالمساواة بين الجنسين لكل : 2-4المؤشر 
 من النساء والرجال 

ويعرض المسح الشامؿ لمموظفيف الذي يجرى كؿ عاميف بيانات مقسمة حسب نوع الجنس عبر طائفة  -46
في المائة منيـ مف الموظفيف  51موظفا،  365، استكمؿ المسح 2010ففي عاـ . واسعة مف المتغيرات

في المائة عف شعورىـ بالرضى عف عمميـ في  70وبوجو عاـ، أعرب . في المائة مف النساء 63المينييف، و
ومع ذلؾ، انخفض مستوى الشعور . في المائة شعورا بالرضاء الشخصي عف عمميـ 77الصندوؽ، واكتسب 

؛ ولـ تظير 2010في المائة في  68إلى  2008لمائة في في ا 81بالفخر مف العمؿ في الصندوؽ مف 
وسجؿ مؤشر انخراط الموظفيف السنوي تحسنا . اختبلفات كبيرة بيف النساء والرجاؿ في ىذه االستجابات

 (.5الجدوؿ ) 2011طفيفا في عاـ 
 5الجدوؿ 

 التوازن بين الحياة العممية والجتماعية
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 (2012)النتائج 

 75 غير متاح 71  69 68  70  مؤشر انخراط الموظفيف أ

 .سنوي لمموظفيف يستند إلى مجموعة فرعية مف ستة مؤشرات مف مسح الموظفيف الشامؿيورد ىذا المؤشر بيانات عف مسح  أ

 

ففي صفوؼ . ومع ذلؾ، ظيرت اختبلفات في التصورات عف التوازف بيف الحياة العممية واالجتماعية -47
في المائة أف مديرييـ يدعموف إقامة توازف مبلئـ بيف الحياة العممية واالجتماعية، مقارنة  71الرجاؿ، رأى 

في المائة مف الرجاؿ أف وظيفتيـ تسمح ليـ بمراعاة  37وفي المقابؿ، رأى . فقط بيف النساء 59بنحو 
ومع ذلؾ، رأى نحو . ءفي المائة مف النسا 48مسؤولياتيـ األسرية والشخصية كما يرغبوف، مقارنة بما نسبتو 

في المائة مف النساء والرجاؿ أف رئيسيـ المشرؼ عمييـ يمكف أف يدعميـ إذا كاف لدييـ احتياجات  90
 .خاصة في حياتيـ األسرية أو الشخصية

ف كاف ثمة فروؽ كبيرة  77وبوجو عاـ، رأى  -48 في المائة مف المستجيبيف أنيـ يعامموف باحتراـ في عمميـ، وا 
ففي صفوؼ النساء، . ي التصورات الذىنية بشأف المعاممة في العمؿ وفرص الترقي الوظيفيبيف الجنسيف ف

؛ (في المائة بيف الرجاؿ 57مقارنة بما نسبتو )في المائة أف ىناؾ فرصا متساوية لمترقي الوظيفي  35رأى 
في  45؛ ورأى (الرجاؿفي المائة مف  60مقارنة بما نسبتو )في المائة أنيـ يتمقوف معاممة متساوية  39ورأى 

في المائة مف  74مقارنة بما نسبتو )المائة أف الصندوؽ يشجع عمى النيوض بالمرأة بصورة خاصة 
 (. الرجاؿ
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لـ تتجاوز نسبة )وبوجو عاـ، انخفضت التصورات المتعمقة بفرص التقدـ الوظيفي في الصندوؽ بوجو عاـ  -49
ولـ تختمؼ كثيرا بيف الرجاؿ والنساء (. المائة في 19مف يروف أف ىناؾ آفاقا جيدة لمترقي الوظيفي 

، والنفاذ إلى التدريب وتمقيو (في المائة 48بمغت نسبة الموافقة )االستجابات المتعمقة بفرص تنمية الكفاءات 
 (.في المائة 77)، وفرص التعمـ (في المائة عمى التوالي 53في المائة و 45)

في المائة مف المستجيبيف أنو يجري تشجيعيـ عمى احتراـ االختبلفات الثقافية في  80ورأى ما يزيد عمى  -50
مف النساء معاممة متحيزة % 15ومع ذلؾ، فخبلؿ السنوات الثبلث الماضية، واجو . الُشعب التي يعمموف بيا

في المائة  8مقارنة بما ال يتجاوز )أو متحاممة في العمؿ عمى أساس العرؽ أو الجنس أو الديف أو المغة 
وأعرب أغمبية الرجاؿ . في المائة مف الموظفيف الرجاؿ تعرضيـ لئلساءة المفظية 23وأوضح ( بيف الرجاؿ

عف شعورىـ براحة أكبر باإلببلغ عف حاالت التمييز أو التحرش التي يشيدونيا في الُشعب ( في المائة 71)
 (.في المائة 54)التي يعمموف بيا مقارنة بالنساء 

 الموارد والرصد والمساءلة المينية: 5مجال العمل 

تـ تحديد لجنة إدارة العمميات لتكوف بمثابة آلية اإلببلغ المختصة باألنشطة المتصمة بالتمايز بيف الجنسيف  -51
وتجتمع لجنة إدارة العمميات، التي يرأسيا نائب رئيس الصندوؽ وتتألؼ مف مساعدي الرئيس . في الصندوؽ

ويجري اإلببلغ بالمسائؿ الرئيسية التي تتـ مناقشتيا في لجنة اإلدارة . أساس أسبوعي والمديريف، عمى
التنفيذية، التي يترأسيا رئيس الصندوؽ وتتألؼ مف نائب الرئيس ومساعدي الرئيس، والتي تجتمع أسبوعيا 

ألمـ المتحدة عمى وسيقدَّـ تقرير المساواة بيف الجنسيف والتقرير المرحمي لمصندوؽ بشأف خطة عمؿ ا. كذلؾ
 .نطاؽ المنظومة، بعد إجراء مناقشات مع أعضاء الفريؽ المواضيعي المعني بالتمايز بيف الجنسيف

زيادة الموارد البشرية والمالية من الميزانية الرئيسية لمصندوق المستثمرة لدعم المساواة : 1-5المؤشر 
 بين الجنسين وتمكين المرأة

، والذي 2012-2011المعني بقضايا الجنسيف في مقر الصندوؽ خبلؿ  فريؽ الموظفيف المخصص استُبقي -52
وأقدمت . وموظؼ مف الخدمة العامة( 4-ؼو  5-ؼفي الدرجة المينية )يضـ اثنيف مف الموظفيف المينييف 

شعبة أفريقيا الغربية )شعبتاف عمى نشر منسقيف إقميمييف متفرغيف معنييف بقضايا التمايز بيف الجنسيف 
وأسيـ حضورىـ إسياما كبيرا في توفير ( داكار وشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في نيروبي والوسطى في

الخبراء المتخصصيف في قضايا التمايز بيف الجنسيف والمعنييف بتصميـ وتنفيذ بعثات الدعـ، إضافة إلى 
لمكاتب الُقطرية وفضبل عف ذلؾ، تضـ بعض ا. تحسيف التركيز عمى الجنسيف في مختمؼ الحوافظ اإلقميمية

مثؿ اليند )التي لدييا حوافظ عمميات كبيرة خبراء متفرغيف متخصصيف في قضايا التمايز بيف الجنسيف، 
ومع ذلؾ، ثمة مؤشرات عمى أف فرض قيود وشيكة عمى الميزانية . إلى جانب البرامج والمشروعات( والفمبيف

ا التمايز بيف الجنسيف، عمى األقؿ عمى مف شأنو أف يؤثر عمى الموظفيف المخصصيف المعنييف بقضاي
 . المستوى القطري

وفي الوقت الحالي، يضـ األشخاص المرجعيوف المعنيوف بقضايا التمايز بيف الجنسيف لمشعب اإلقميمية في  -53
ومدير البرنامج القطري ( 2)مستشار الحافظة في شعبة آسيا والمحيط اليادي؛ ( 1: )المقر الموظفيف التالييف

والموظؼ المسؤوؿ عف إدارة المعرفة في شعبة الشرؽ األدنى ( 3)أمريكا البلتينية والكاريبي؛ في شعبة 
ويضـ األشخاص المرجعيوف . واالقتصادي اإلقميمي في شعبة أفريقيا الغربية والوسطى( 4)وشماؿ أفريقيا؛ 
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في مكتب االستراتيجية  حثيفكبير البا: المعنيوف بالتمايز بيف الجنسيف في الُشعب األخرى الموظفيف التالييف
دارة المعرفة واإلعبلـ  دارة المعرفة؛ مستشار تقني أقدـ في شعبة البيئة والمناخ؛ ومدير شبكة الويب وا  وا 

وموظؼ في  5-ؼويمثموف سويا أربعة موظفيف في الدرجة المينية . االجتماعي في شعبة االتصاالت
. وجميعيـ نساء باستثناء موظؼ واحد. 3-ؼموظفيف اثنيف في الدرجة المينية و  4-ؼالدرجة المينية 

كما يوجد أشخاص . ويجري ىؤالء الموظفيف أنشطة ذات صمة بقضايا الجنسيف إلى جانب وظائفيـ المتفرغة
 الذيفمرجعيوف معنيوف بقضايا التمايز بيف الجنسيف عمى المستوى الُقطري ومستوى البرامج والمشروعات 

 .المعتاد ـؤدي ىذه المياـ إلى جانب عمميت

وال يزاؿ الفريؽ المواضيعي المعني بالتمايز بيف الجنسيف يمثؿ موردا ميما لزيادة أنشطة الموظفيف المعنييف  -54
موظفا  70ويعكس عدد األعضاء الذي يزيد عمى . بقضايا التمايز بيف الجنسيف والفريؽ المواضيعي المذكور

شعبة، انتشار االىتماـ بقضايا التمايز بيف الجنسيف في  20، مف (مف النساء ـفي المائة مني 77)
وحضر نحو ثمث األعضاء بعضا مف االجتماعات السبعة لمفريؽ المواضيعي المعني بالتمايز . الصندوؽ

وتضمنت الموضوعات التي تـ . المعقودة خبلؿ السنة 2الفريؽ المرجعي المعني بالسياسات/بيف الجنسيف
يا المساىمات المقدمة مف أجؿ إعداد سياسة لمتمايز بيف الجنسيف وخطة تنفيذ، ومقدمة إلى خطة تناول

العمؿ عمى نطاؽ منظومة األمـ المتحدة، وتأثيراتيا عمى سياسة التمايز بيف الجنسيف، ومناقشة مجاالت 
ثات الدورية لتنفيذ سياسة ، وتبادؿ األدوات والممارسات بيف الُشعب، والتحدي2012العمؿ ذات األولوية لعاـ 

وُعقدت مناقشات خاصة مع المستشار حوؿ الييكؿ الجنساني، والمنسقْيف اإلقميمييف . التمايز بيف الجنسيف
المعنييف بالتمايز بيف الجنسيف، مف ُشعبتي أفريقيا الشرقية والجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى، ومستشار 

ُشعبة الموارد البشرية مع أعضاء الفريؽ المواضيعي المعني بالتمايز  واجتمع موظفو. معني بالُنيج األسرية
 .بيف الجنسيف لمناقشة كيفية زيادة مراعاة االعتبارات الجنسانية في عممية التوظيؼ في الصندوؽ

زيادة عدد اإلحالت الموضوعية إلى قضايا التمايز بين الجنسين في مجال التنمية : 2-5المؤشر 
 والريفية في المحافل العامة والوسائط اإلعالميةالزراعية 

تمثؿ مبلءمة مسألة المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة لمتنمية الزراعية موضوعا ال يزاؿ عمى رأس جدوؿ  -55
وخبلؿ العاـ، استضاؼ الصندوؽ . أعماؿ الصندوؽ، مما يؤدي إلى حشد التزاـ اإلدارة العميا لمصندوؽ

: صمة بمسائؿ التمايز بيف الجنسيف، وتحدث فييما رئيس الصندوؽ، وىما ليماسيتيف فعاليتيف عموميتيف رئي
تشريف /ويـو المرأة الريفية المعقود في أكتوبر( مشار إليو أعبله) 2012آذار /مارس 8اليـو الدولي لممرأة في 

لتنفيذية لبرنامج األمـ واحتفاال بيـو المرأة الريفية، تحدثت السيدة ميشيؿ باشيميو، المديرة ا. 2011األوؿ 
 . المتحدة لممرأة، ورئيس الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية أماـ الحضور في اجتماع مفتوح حضره كثيروف

خطابا، ركزت ثبلثة  30، ألقى رئيس الصندوؽ 2012حزيراف /إلى يونيو 2011تموز /وخبلؿ الفترة مف يوليو -56
؛ ويـو المرأة 2011ف لمجنة اإلنمائية في واشنطف العاصمة، و والثماناالجتماع الرابع )منيا عمى المرأة تحديدا 

وبوجو عاـ، أشار الرئيس في ثمث خطاباتو تقريبا إلى جوانب (. 2012؛ واليـو الدولي لممرأة 2011الريفية 

                                                      

شعبة، في عاـ  14يمثموف ( في المائة منيـ مف النساء 85)عضوا  39أنشئ الفريؽ المرجعي المعني بالسياسات، الذي يضـ  2
 .، وذلؾ بغرض دعـ إعداد سياسة التمايز بيف الجنسيف عمى وجو التحديد2011
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التمايز بيف الجنسيف المبلئمة لمموضوع محؿ النقاش، وىو ما يشكؿ شيادة مستمرة عمى منح الصندوؽ 
 . 2009مف الدانمرؾ في "( تعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة)"ليدؼ اإلنمائي الثالث لؤللفية مشعؿ ا

وأولي تركيز قوي أيضا عمى التمايز بيف الجنسيف خبلؿ الدورة الخامسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف في  -57
رئيس الرواندي، السيد بوؿ وألقى كؿ مف رئيس الوزراء اإليطالي، السيد ماريو مونتي، وال. الصندوؽ

كاغامي، ورئيس الصندوؽ، السيد كانايو نوانزي، خطبا مميمة أكدوا فييا مجددا التزاميـ بدعـ المزارعيف 
 . أصحاب الحيازات الصغيرة، ال سيما النساء والشباب

 المرأة زيادة درجات الستعراض السنوي ألداء الصندوق فيما يتعمق بالمساواة بين الجنسين وتمكين 5-3

ففي . عمد الصندوؽ إلى دعـ إعداد خطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة والموافقة عمييا ونشرىا دعما فعاال -58
، استضاؼ الصندوؽ حمقة عمؿ مع الوكاالت التي مقرىا روما وىيئة األمـ المتحدة لممرأة 2012آذار /مارس

استخداميا ورصدىا، ولتبادؿ الخبرات بشأف لمناقشة ىيكؿ خطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة وكيؼ سيجري 
وحضر الفعالية أعضاء مف . مدى استجابة الوكاالت ليا في سياؽ سياساتيا المتعمقة بالتمايز بيف الجنسيف
نيساف، أبدى /وفي أبريؿ. المجمس التنفيذي، وشركاء لمصندوؽ، وموظفوف مف وكاالت روما الثبلث

ظومة األمـ المتحدة خبلؿ اجتماع المجنة الرفيعة المستوى الصندوؽ دعمو لخطة العمؿ عمى نطاؽ من
 .عمى الخطة مجمس الرؤساء التنفيذييف في منظومة األمـ المتحدة المعنية باإلدارة، قبؿ موافقة

ببلغ بخطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة في عاـ ومف المتوقع أف تقـو جميع وكاالت األمـ المتحدة باإل -59
ويتمثؿ اليدؼ العاـ في أف . بغية إنشاء خط أساس لمؤشرات أداء خطة العمؿ عمى نطاؽ المنظومة 2013

تمبي فرادى الوكاالت التابعة لمنظومة األمـ المتحدة المتطمبات المتعمقة بجميع مؤشرات أداء خطة العمؿ 
وأثناء إعداد سياسة التمايز بيف الجنسيف، صمـ الكثير مف . 2017ىا بحموؿ عمى نطاؽ المنظومة أو تتجاوز 

ويظير إجراء تقييـ ذاتي أولي . األنشطة والمنجزات لتتمشى بوجو عاـ مع متطمبات خطة العمؿ المذكورة
مؤشرا أف ىناؾ عددا مف المجاالت التي يمبي فييا الصندوؽ متطمبات خطة  15ألداء الصندوؽ عمى أساس 

وجود سياسة لمتمايز بيف الجنسيف؛ وااللتزاـ : عمؿ عمى مستوى المنظومة أو يتجاوزىا بالفعؿ، بما في ذلؾال
بالمساواة بيف الجنسيف في وثائؽ التخطيط االستراتيجي الرئيسية؛ وتعميـ اعتبارات التمايز بيف الجنسيف في 

دراجنظـ الرصد والتقييـ واإلببلغ؛  في عممية استعراض المشروعات/البرامج،  بعد التمايز بيف الجنسيف وا 
يجاد بيئة مواتية لممساواة بيف الجنسيف في المنظمة، وتوثيؽ ونشر المعرفة بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف  وا 

 المرأة، والمشاركة المنظمة في آليات التنسيؽ بيف الوكاالت حوؿ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة.

تكويف : داء جيدا في بضعة مجاالت رئيسية في الوقت الحالي، وىي تحديداومع ذلؾ، سجؿ الصندوؽ أ -60
ف بقضايا التمايز بيف الجنسيف وتوزيعيـ زمنيا عمى األنشطة المتعمقة بقضايا يف المعنيياألشخاص المرجعي

والتوزيع الجنسيف؛ وتتبع الموارد المالية المخصصة لؤلنشطة المتصمة بالتمايز بيف الجنسيف داخؿ المنظمة؛ 
المحدد لمموارد المالية مف أجؿ دعـ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة؛ والتدريب اإللزامي الجاري 

 .وسيتـ تناوؿ ىذه المسألة خبلؿ السنة المقبمة. لمموظفيف

 2113-2112اآلفاق المستقبمية لعام  -جيم

 :الذي حفؿ بأحداث كثيرة 2012-2011، استكماال لعاـ 2013-2012فيما يمي أبرز النقاط الرئيسية لعاـ    -61

http://www.unsceb.org/ceb/brochure/overview/ceb
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  إطبلؽ برنامج مشترؾ عف التمكيف االقتصادي لممرأة مع الوكاالت التي تتخذ مف روما مقرا ليا
 وىيئة األمـ المتحدة لممرأة والتنفيذ المبكر لو؛

 مجاؿ التمايز بيف  بناء القدرات مف خبلؿ الفعاليات اإلقميمية وشبو اإلقميمية لمتعمـ والتقاسـ في
 الجنسيف؛

  تصميـ منتجات صادرة عف ُشعبة السياسات والمشورة التقنية لتشجيع المساواة بيف الجنسيف
والشموؿ االجتماعي مف خبلؿ الُنيج األسرية، ومجموعات العوف الذاتي، ومنظمات المنتجيف، 

 وتصميـ سبلسؿ القيمة؛ 

 نظمات غير الحكومية فيما يتعمؽ بالتعمـ تنمية ميارات الصندوؽ، والحكومة، وموظفي الم
العممي بشأف التمايز بيف الجنسيف والُنيج األسرية األخرى مف خبلؿ مسارات التعمـ في رواندا 

 وأوغندا، وعقد حمقة عمؿ في غرب أفريقيا، واتخاذ إجراءات لممتابعة عمى المستوى الميداني؛ 

 موعة أدوات لبلستيداؼ والتمايز بيف مواصمة تعزيز ميارات الموظفيف مف خبلؿ تصميـ مج
عداد مواد تعمـ إلكترونية؛  الجنسيف في الصندوؽ، لتصميـ المشروعات ودعـ التنفيذ، وا 

 تصميـ نموذج مؤسسي لمتعمـ اإللكتروني بشأف المساواة والتنوع بيف الجنسيف؛ 

 ر، وتصميـ تحسيف جمع وتفسير البيانات المقسمة حسب نوع الجنس عمى مستويي النتيجة واألث
 .وتطويع مؤشرات لتمكيف النساء
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 تنفيذ برنامج عمل إسطنبول ألقل البمدان نموا: نيج الصندوق

 خمفية  -ألف

احتياجات البمداف منخفضة الدخؿ "صندوؽ المنظمة إلى التركيز عمى  اتفاقية إنشاءمف  7دعت المادة  -1
مكانياتيا المتاحة لزيادة اإلنتاج الغذائي اإلطار القانوني الذي يعمؿ عمى مواءمة  يةاالتفاق هىذ وتوفر". وا 

، أي "البمداف األفقر واألضعؼ واألشد تأثرا"ميمة الصندوؽ مفاىيميا بحيث يتصدي لمتحديات التي تواجو 
وتندرج أقؿ البمداف نموا . نامية غير الساحمية، والدوؿ الجزرية الصغيرة الناميةأقؿ البمداف نموا، والبمداف ال

والبمداف النامية غير الساحمية والدوؿ الجزرية الصغيرة النامية طبيعيا في الدائرة المستيدفة الرئيسية 
لمؤسسات المالية وعمى الرغـ مف أف أقؿ البمداف نموا ال تمثؿ فئة تشغيمية لمصندوؽ، أو لمعظـ ا. لمصندوؽ

  .الدولية، فقد تمقت نسبة كبيرة مف التمويؿ المقدـ مف الصندوؽ لصالح البمداف النامية
 1الجدوؿ  
 مؤشرات التنمية ألقل البمدان نموا 

 
مجموع السكاف 

 (بالمبلييف)
 معدؿ نمو السكاف 

 ( بالنسبة المئوية)

 السكاف الذيف يعيشوف
عمى )دوالر أمريكي  1.25عمى أقؿ مف 

 أ(أساس تعادؿ القوى الشرائية
 2008/1992يوميا، بالنسبة المئوية، 

نصيب الفرد مف إجمالي 
الناتج المحمي، بالدوالرات 

 األمريكية 
 (بالمبلييف)

 8021 26 1.1 6974.0 عمى المستوى العام 

 2539 27 1.3 5733.7 البمدان النامية 

 568 54 2.2 851.1 أقل البمدان نموا 

 . تعادؿ القوى الشرائيةأ  

تتسـ أقؿ البمداف نموا بانخفاض نصيب الفرد فييا مف الدخؿ، وانخفاض مستويات التنمية البشرية، وفرض  -2
بمداف منخفضة الدخؿ "وىي . قيود اقتصادية وىيكمية عمى النمو مما يؤثر عمى صمودىا أماـ أوجو الضعؼ

في  2.2أنو عند نسبة  1ويوضح الجدوؿ  1".المستدامة تعاني مف أشد العوائؽ الييكمية حدة أماـ التنمية
وعمى مستوى ( في المائة 1.3)النمو في البمداف النامية  نمواالمائة يتجاوز النمو السكاني في أقؿ البمداف 

أو )وتقترب نسبة السكاف في أقؿ البمداف نموا الذيف يعيشوف في فقر مدقع . بكثير( في المائة 1.1)العالـ 
في المائة مقابؿ  2.2)مف ضعؼ المعدالت السائدة في البمداف النامية ( دوالر أمريكي يوميا 1.25أقؿ مف 

انخفاض النمو  نمواوعموما، تشيد أقؿ البمداف . وضعؼ المعدالت العالمية بالضبط( في المائة 1.3
 . 1االقتصادي وانخفاض مستويات اإلنتاجية، كما أشير في الجدوؿ 

مؤسسي قوي يعمؿ عمى توفير توجييات لدعـ البمداف منخفضة الدخؿ، ومعظميا  ويتمتع الصندوؽ بإطار -3
، وسياستو الخاصة بإدارة (2011-2015)ويشمؿ ذلؾ اإلطار االستراتيجي لمصندوؽ . مف أقؿ البمداف نموا

، (2008)، وىي عبارة عف ورقة بحثية حوؿ دور الصندوؽ في الدوؿ اليشة (2011)البيئية والموارد الطبيعية 
  (.2006)وسياستو بشأف تفادي األزمات واإلنعاش منيا 

 
                                                      

  .جنة السياسات اإلنمائية التابعة لؤلمـ المتحدةالتعريؼ الذي صاغتو ل 1
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  2 الجدوؿ
 ( تمويل المشروعات التي تمت الموافقة عمييا) 2112-2113مخصصات الصندوق لمفترة 

 
المشروعات التي تمت الموافقة عمييا 

(2003/2012) 

 12 879.8 (نموابما في ذلؾ أقؿ البمداف )مجموع البرامج 

 6 320.7 نمواأقؿ البمداف 

النسبة المئوية لمخصصات الصندوؽ الموجية 
 ألشد البمداف فقرا

49% 

 

يعمؿ الصندوؽ عمى تخصيص الموارد فقط مف خبلؿ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء، التي يمثؿ  -4
فمنذ استحداث نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء في . الفقر فيو محددا رئيسيا لحجـ المخصصات

ونظرا ألف (. 2الجدوؿ )في المائة مف برامجو ألقؿ البمداف نموا  49، خصص الصندوؽ نحو 2003عاـ 
شروط تمويؿ الصندوؽ يتـ تحديدىا بالكامؿ عف طريؽ دخؿ الفرد، تحصؿ أقؿ البمداف نموا عمى التمويؿ 

ِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف؛ : وتشمؿ(. أدناه 3الجدوؿ )والبرامج بشروط أيسر في المشروعات 
وُتمنح . لمغاية وِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف؛ والقروض الميسرة لمغاية بشروط تيسيريةالقروض 

 . تيسيرية لمغايةالموجية إلى أقؿ البمداف نموا بشروط  -في المائة  87 -معظـ الموارد 

  3الجدوؿ 
 وط تمويل الصندوق الحالية ألقل البمدان نمواشر 

 شروط التمويؿ الحالية
بالدوالرات األمريكية 

 (بالمبلييف)
 عدد

 القروض والمنح

 33  0.338  ِمنح إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

ِمنح /لمغاية تيسيريةالقروض المقدمة بشروط 
 إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

 0.443 36 

 433  4.470  لمغاية تيسيريةالقروض المقدمة بشروط 

 2  0.019  القروض المقدمة بشروط متوسطة

 504 5.120 المجموع 

 

وظير الصندوؽ أيضا كأحد الدائنيف المتعددي األطراؼ الرئيسييف في مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة  -5
بعد البنؾ الدولي،  -دائنا  23فيأتي الصندوؽ في المرتبة السابعة، بيف الدائنيف البالغ عددىـ . بالديوف

وصندوؽ النقد الدولي، والمصرؼ األفريقي لمتنمية، ومصرؼ التنمية لمبمداف األمريكية، وصندوؽ أمريكا 
شاركة في تخفيؼ أعباء والمرتبة الخامسة مف حيث الم -الوسطى لمتكامؿ االقتصادي، واالتحاد األوروبي 
 . الديف لممشاركيف في المبادرة مف البمداف األفريقية



 EB 2012/107/R.8/Rev.1 الملحق الثاني 

:2 

 

 تنفيذ برنامج عمل إسطنبول ألقل البمدان نموا   -باء

اعتمد مؤتمر األمـ المتحدة الرابع بشأف أقؿ البمداف نموا برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا لمعقد  -6
وييدؼ برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف . 2011أيار /مايو 13، في إسطنبوؿ، تركيا في 2011-2020

مف أجؿ القضاء عمى الفقر، وتحقيؽ  نموانموا إلى التغمب عمى التحديات الييكمية التي تواجو أقؿ البمداف 
ويتمثؿ ىدفو المحدد في . اف التأىؿ مف فئة أقؿ البمداف نمو األىداؼ اإلنمائية المتفؽ عمييا دوليا، وتمكي

ويوفر برنامج . ابمدا مف أقؿ البمداف نمو  48ص في مميوف شخ 880تحسيف الظروؼ المعيشية ألكثر مف 
نمو المستداـ في أقؿ العمؿ اإلطار الخاص بإرساء شراكة عالمية قوية لتسريع وتيرة النمو االقتصادي وال

 . تنمية قدراتيا اإلنتاجيةا لمعقد القادـ، مع زيادة التركيز عمى البمداف نمو 

القدرة ( 1: )ويحدد برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا ثمانية مجاالت عمؿ ذات أولوية، وىي -7
والتنمية ( 5)والسمع األولية؛ ( 4)والتجارة؛ ( 3)والزراعة واألمف الغذائي والتنمية الريفية؛ ( 2)اإلنتاجية؛ 

وحشد الموارد المالية ( 7)تعددة وغيرىا مف التحديات الناشئة؛ واألزمات الم( 6)البشرية واالجتماعية؛ 
ويتمثؿ أحد األىداؼ المحددة . وحسف التسيير عمى جميع المستويات( 6)ألغراض التنمية وبناء القدرات؛ 

لبرنامج عمؿ إسطنبوؿ في تمكيف نصؼ البمداف التي تندرج ضمف أقؿ البمداف نموا مف استيفاء معايير 
 .2020 التأىؿ بحموؿ

مف برنامج عمؿ إسطنبوؿ صناديؽ األمـ المتحدة وبرامجيا والمنظمات المتعددة األطراؼ  153وتدعو الفقرة  -8
. األخرى لممساىمة في تنفيذ برنامج العمؿ ودمجو في برامج عمميا، حسب االقتضاء، ووفقا لوالية كؿ منيا

يـ برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف ، اعتمد مجمس المحافظيف في الصندوؽ تعم2012شباط /وفي فبراير
 . نموا في برنامج عمؿ الصندوؽ، مع اضطبلع أمانة الصندوؽ باإلببلغ عف التقدـ المحرز سنويا

، دعا كؿ مف مكتب األمـ المتحدة لمممثؿ السامي لشؤوف 2011تشريف الثاني /نوفمبر 6و 5وخبلؿ يومي  -9
الساحمية، والدوؿ الجزرية الصغيرة النامية، إلى عقد الدورة السادسة أقؿ البمداف نموا، والبمداف النامية غير 

وتضمنت . لمفريؽ االستشاري المشترؾ بيف الوكاالت المعني بتنفيذ برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا
 تقرير موجز مقّدـ مف المنظمات بشأف الجيود التي ُبذلت لدمج برنامج عمؿ إسطنبوؿ( 1: )الدورة ما يمي

وعرض ومناقشة صبلحيات فريؽ العمؿ وفرؽ العمؿ المختمفة الجاري ( 2)في برامج عمميا وضماف تنفيذه؛ 
والعمؿ عمى تصميـ مؤشرات لرصد ( 3)إنشاؤىا لضماف التنسيؽ واالتساؽ والفعالية في تنفيذ برنامج العمؿ؛ 

 . ومتابعة واستعراض برنامج عمؿ إسطنبوؿ

 لوكالت روما والمعني بتنفيذ برنامج عمل إسطنبولفريق العمل التابع   -جيم

خبلؿ الدورة السادسة لمفريؽ االستشاري المشترؾ بيف الوكاالت، أشارت وكاالت روما إلى تناوؿ القطاع  -10
الزراعي بشكؿ غير مبلئـ في المؤشرات المقدمة، وىو ما انطوى عمى مشكبلت خاصة نظرا ألف الزراعة 

وتـ إنشاء فريؽ العمؿ المعني . نموائيسي لسكاف الريؼ الفقراء في أقؿ البمداف تمثؿ النشاط االقتصادي الر 
بالزراعة واألمف الغذائي والتغذية والتنمية الريفية، بتشجيع مف ىذه الوكاالت، حيث كمؼ بميمة المساعدة 

 . عمى رصد برنامج عمؿ إسطنبوؿ في إطار ىذه المجموعة
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ويضـ فريؽ العمؿ مكتب الممثؿ السامي المعني بأقؿ البمداف نموًا والبمداف النامية غير الساحمية والدوؿ  -11
الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية،  -الجزرية الصغيرة النامية والوكاالت التي تتخذ مف روما مقرا ليا 

مشاركة الوكاالت المعنية األخرى التي مع إمكانية  -وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة 
وتتمثؿ الغاية العامة لمفريؽ العامؿ . مثؿ منظمة التجارة العالمية نمواتتمتع بحضور ميداني في أقؿ البمداف 

ـ أقؿ البمداف نموا تحديدا وجيودىا الرامية إلى خفض الجوع وسوء التغذية وزيادة ئفي توضيح نيج إنمائي يبل
 . عمى نحو مستداـ دخؿ السكاف الفقراء

 : وفيما يتعمؽ ببرنامج عمؿ إسطنبوؿ، سيضطمع فريؽ العمؿ باألنشطة التالية -12

  استعراض االلتزامات التي قطعيا برنامج عمؿ إسطنبوؿ فيما يتعمؽ بالزراعة واألمف الغذائي
ؿ البمداف والتغذية والتنمية الريفية، وكيفية ارتباطيا بالتحديات اإلنمائية الراىنة التي تواجو أق

وسيستمـز ذلؾ تحديد التدابير الممكنة، وأفضؿ الممارسات، والدروس المستفادة لمتصدي . نموا
لمتحديات الراىنة في مجاؿ الزراعة، واألمف الغذائي والتغذية، والتنمية الريفية في أقؿ البمداف 

 نموا؛

 فيذىا في أقؿ نعمى تالمبادرات الحالية التي تعمؿ وكاالت روما /إجراء عممية مسح لؤلعماؿ
البمداف نموا مف أجؿ التصدي لمقضايا المتعمقة بالزراعة، واألمف الغذائي والتغذية، والتنمية 
الريفية، مع بناء أوجو التآزر مع عمميات المسح ذات الصمة األخرى، مثؿ العممية التي تجرييا 

 ؛جية العمؿلجنة األمف الغذائي العالمي، لضماف مردودية التكمفة وتبلفي ازدوا

  زيادة الوعي والمعرفة بالتحديات الراىنة في مجاؿ الزراعة، واألمف الغذائي والتغذية، والتنمية
الريفية في أقؿ البمداف نموا، في العمميات اإلنمائية الدولية المشتركة بيف الوكاالت والعمميات 

 األوسع نطاقا عمى حد سواء؛ 

 عداد مبادرات مشتركة، ال استكشاؼ إمكانية إرساء شراكات ألصحاب ا لمصمحة المتعدديف، وا 
 .سيما بيف وكاالت روما، لتسريع وتيرة التنفيذ في برنامج عمؿ إسطنبوؿ

 تشجيع التعاوف بيف دوؿ الجنوب في أقؿ البمداف نموا؛ 

  المساىمة في رصد التزامات برنامج عمؿ إسطنبوؿ في مجاؿ األمف الغذائي والتغذية، وفي ىذا
استعماؿ أدوات جمع البيانات والمؤشرات القائمة بالفعؿ بغية تجنب ازدواج العمؿ  السياؽ تشجيع

 .والحد مف التكاليؼ

 : وفضبل عف ذلؾ، مف المقرر أف يدعـ فريؽ العمؿ األعماؿ التالية -13

  إصدار تحديثات منتظمة عف التحديات الراىنة والناشئة في مجاؿ الزراعة واألمف الغذائي
الريفية في أقؿ البمداف نموا، تُقّدـ مف خبلؿ أطر وعمميات التنسيؽ بيف والتغذية والتنمية 

 الوكاالت؛

  تبادؿ المعرفة والمعمومات بشأف الحموؿ المحددة، والدروس المستفادة، والممارسات الفضمى، مف
أجؿ التصدي لمتحديات القائمة في مجاؿ الزراعة واألمف الغذائي والتغذية والتنمية الريفية في 

 البمداف نموا؛ أقؿ
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  إصدار بيانات كمية وكيفية عف الزراعة واألمف الغذائي والتغذية والتنمية الريفية في أقؿ البمداف
 نموا؛ 

  إرساء شراكات ألصحاب المصمحة المتعدديف وتعزيزىا؛ 

 إصدار تحديثات سنوية عف أنشطة الوكاالت التي مقرىا روما في أقؿ البمداف نموا؛ 

  فة بالتحديات الراىنة في مجاؿ الزراعة، واألمف الغذائي والتغذية، والتنمية زيادة الوعي والمعر
الريفية في أقؿ البمداف نموا، وعف برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا في العمميات اإلنمائية 

 .الدولية األوسع نطاقا

 المؤشرات الزراعية في أقل البمدان نموا   -دال

ات في أقؿ البمداف نموا برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا ووافقوا عميو تمد رؤساء الدوؿ والحكومعا -14
وينص أحد أحكاـ برنامج عمؿ إسطنبوؿ . كرؤية الستعادة النمو الزراعي، واألمف الغذائي، والتنمية الريفية

واقُترحت . لميةعمى تطبيؽ آليات فعالة وتكميمية لممتابعة والرصد عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والعا
وشركائيـ اإلنمائييف في تنفيذ  نموامجموعة مف المؤشرات لقياس التقدـ المحرز مف جانب أقؿ البمداف 

وتتمثؿ المعايير األساسية الختيار المعايير في موثوقية . التزاماتيا، ومف ثـ تعزيز المساءلة المتبادلة
ومف المتوخى . البمداف وسيولة تجميع البيانات وتفسيرىاالبيانات وقابمية مقارنتيا بمرور الوقت وفي مختمؼ 

وشركائيـ اإلنمائييف عمى تحديد أوجو القصور في سياساتيا وأنشطتيا  نمواأف تساعد المؤشرات أقؿ البمداف 
جرءات تصحيحية مستنيرة وتنفيذىا عداد تدابير وا  وحددت خارطة عمؿ برنامج عمؿ إسطنبوؿ . الجارية، وا 

، تنشأ عف مجاالت العمؿ الثمانية ذات 46غاية وىدفا مف أصؿ  39بل لما مجموعو مؤشرا مستق 125
وقد ارتكز اختيار . وليذه المؤشرات طبيعة كمية وكيفية في ذات الوقت. األولوية في برنامج عمؿ إسطنبوؿ
يبلء اىتماـ خاص لممؤش( 2)االعتماد عمى مؤشرات ثابتة؛ ( 1)المؤشرات المقترحة عمى ما يمي  رات التي وا 

تشكؿ األساس لممعايير المستخدمة في تحديد أىمية البمداف في االنضماـ لفئة أقؿ البمداف نموا وتأىميا مف 
 . ىذا الوضع

وُطمب إلى وكاالت روما اقتراح مؤشرات لمجاالت الزراعة، واألمف الغذائي والتغذية، والتنمية الريفية لتكميؿ  -15
غذية العالمي درجة الستيبلؾ األسر مف الغذاء؛ واقترحت منظمة واقترح برنامج األ. القائمة المقترحة

في أقؿ البمداف نموا؛ واقترح الصندوؽ ( أو عدـ األمف الغذائي)األغذية والزراعة درجة النتشار سوء التغذية 
 المساعدة في رصد مؤشر اإلنفاؽ العاـ عمى قطاع الزراعة في أقؿ البمداف نموا، مع مراعاة تغطية البمداف
النامية مف جانب ىذه المؤسسات والبيانات السابقة مف منظمة األغذية والزراعة، والمعيد الدولي لبحوث 

وسينصب تركيز العممية عمى تحديد اإلنجازات والقيود والتحديات . السياسات الغذائية وصندوؽ النقد الدولي
وسيصدر تقرير مشترؾ . أقؿ البمداف نموامف أجؿ مواصمة تنفيذىا فيما يتعمؽ بالزراعة والتنمية الريفية في 

لوكاالت روما يتضمف استعراضا لمتقدـ المحرز في المجموعة المواضيعية المذكورة أعبله استنادا إلى 
االلتزامات والغايات واألىداؼ الرئيسية المحددة في برنامج عمؿ إسطنبوؿ ألقؿ البمداف نموا، مع مراعاة 

 .ؿ أعماؿ التنمية المستدامةاألىداؼ اإلنمائية لؤللفية وجدو 

ويستند المقترح المقّدـ مف الصندوؽ لرصد اإلنفاؽ العاـ عمى الزراعة في أقؿ البمداف نموا عمى خبرة  -16
ويقر الصندوؽ بأف اإلنفاؽ عمى القطاع الزراعي يتـ تمويمو بصورة أساسية مف . الصندوؽ في ىذا المجاؿ
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اإلنفاؽ الحكومي في ىذه البمداف أكبر مف المساعدة اإلنمائية وأف حجـ )خبلؿ المصادر المحمية لمتمويؿ 
وسيقود الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، مف (. الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر، بؿ وآخذ في التزايد

بالتعاوف مع منظمة األغذية والزراعة والمعيد الدولي لبحوث  -خبلؿ شعبة اإلحصاءات ودراسات التنمية 
األعماؿ المتعمقة بتصميـ نظاـ  -اسات الغذائية وصندوؽ النقد الدولي والمؤسسات الحكومية وغيرىا السي

وسيتمثؿ اليدؼ في تحميؿ االتجاىات . لرصد اتجاىات اإلنفاؽ الحكومي وتكوينو في أقؿ البمداف نموا
 .المتعمقة بحجـ وحصة وتكويف اإلنفاؽ العاـ عمى قطاع الزراعة عبر الزمف
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 التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق
 موجز تنفيذي -أوًل 

 تـ استعراضومشروعًا )أحد المشروعات  34استعراضًا لضماف الجودة في  35، أجري 2012في عاـ  -1
مميار دوالر أمريكي، واستثمارا إجماليا لمصندوؽ  2.9عات بحدود مما يمثؿ تكمفة إجمالية لمشرو  –مرتيف( 

، تيدؼ األنشطة التي تموليا المشروعات مميوف دوالر أمريكي. وعمى وجو العمـو 95:بما يعادؿ 
 بمدًا. 33أسرة مستفيدة في  مميوف2.5 الدعـ ألكثر مف  توفيرالمستعرضة إلى 

؛ إلى تحسف األداء في مشروعات الصندوؽ عند إدراجيا2012 وتشير نتائج عممية استعراض الجودة لعاـ  -2
التغيير أو حتى في المائة مف المشروعات عمى موافقة استعراض ضماف الجودة، بقميؿ مف  71فقد حازت 

، تحسنت مؤشرات إطار قياس النتائج إلى حد كبير حيث تـ الحكـ عمى العمـووعمى وجو بدوف أي تغيير. 
عات عمى أنيا مرضية في جميع الفئات األربع إلطار قياس النتائج، وبالتالي، فإنيا بالمائة مف المشرو  90

تمبي االلتزامات المؤسسية لفترة التجديد الثامف لموارد الصندوؽ فيما يتعمؽ بجودة المشروعات عند اإلدراج. 
رتفعت مستويات التمويؿ وتعتبر ىذه النتائج جديرة بالذكر، نظرا ألنو وخبلؿ فترة التجديد الثامف لمموارد ا

 بالمائة عمى التوالي. 81و بالمائة 61والتمويؿ المشترؾ في الصندوؽ بالمتوسط بحدود 

وقد نشأت ىذه النتائج المحسنة إلى حد كبير مف خبلؿ تضافر جيود عديدة ركزت عمى تحسيف دورة  -3
المشروعات، واستعراض  عممية تعزيز الجودة، واإلشراؼ المباشر عمى -في الصندوؽ  المشروعاتتصميـ 

ضماف الجودة. وتعتبر ىذه العمميات التي دخمت حيز التشغيؿ قبؿ حوالي خمس سنوات تقريبا ناضجة إلى 
الحد الكافي بحيث ترفد بعضيا بعضا. كذلؾ حظيت ىذه الجيود بالدعـ مف خبلؿ االستجابة المستمرة لدائرة 

المستوى االستراتيجي، ومستوى العمميات، والمستوى إدارة البرامج لمعديد مف توصيات ضماف الجودة عمى 
 .3119التقني، ومستوى المشروعات منذ عاـ 

وبالرغـ مف ىذه النتائج، ما زاؿ ىنالؾ مجاؿ إلدخاؿ المزيد مف التحسينات عمى تصاميـ مشروعات  -4
فية درجات الصندوؽ. فعدـ االرتباط بيف النسبة الكبيرة مف المشروعات التي تحرز درجات جيدة عمى خم

إطار قياس النتائج والنسبة األقؿ مف المشروعات التي تـ الحكـ عمييا عمى أنيا مف المحتمؿ أف تحقؽ 
أىدافيا اإلنمائية تدحض الحقيقة القائمة بأف تحسيف التصميمات في الصندوؽ قد ال تؤدي وحدىا إلى نتائج 

تصنيؼ جديد لضماف الجودة يركز عمى قضية "تعقد" المشروعات، والذي  اآلفأفضؿ في الميداف. وىنالؾ 
يشير إلى مجاالت مف الضعؼ في القدرة التنفيذية والجاىزية واالتساؽ ضمف السياؽ القطري المضيؼ. 
عبلوة عمى ذلؾ، ىنالؾ العديد مف المواضيع التي تتعمؽ بنقاط الضعؼ اإلجمالية في التصميـ، والتي ما 

دة، بما في ذلؾ في مجاالت االستيداؼ، والتحميؿ المالي واالقتصادي وترتيبات التنفيذ واألطر زالت موجو 
 المنطقية وتمويؿ المشروعات والرصد والتقييـ.

وعمى وجو اإلجماؿ، تشير ىذه النتائج إلى أنو وفي حيف تحسنت جودة مشروعات الصندوؽ عمى مدى  -5
المزيد اآلف لكي تنتقؿ تصاميـ المشروعات مف اإلعداد السنوات الخمس الماضية، ال بد مف القياـ ب

، تمت الموافقة عمى 2012اإلجمالي القوي إلى تحسيف الجاىزية لمتنفيذ. وعمى المستوى المؤسسي، وفي عاـ 
إصبلحات لتبسيط عممية تعزيز الجودة التي صممت مع مقترح قيد اإلنجاز إلعادة ىيكمة عممية ضماف 
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إلى تثبت أكثر مف االعتبارات التقنية واالستراتيجية مف المرحمة المفاىيمية لممشروع الجودة لمتطرؽ لمحاجة 
إلى اإلشراؼ. ويتوقع ليذه الجيود أف تؤدي إلى مزيد مف التحسينات في جودة المشروعات عند اإلدراج، 

 والوصوؿ إلى نتائج تنفيذ أفضؿ خبلؿ اإلشراؼ عمى المدى القريب.

إجراء تحميؿ إحصائي لبيانات الجودة عند اإلدراج واإلشراؼ في محاولة الختبار وعمى مستوى الحافظة، تـ  -6
التوجيات المعروفة والستكشاؼ عبلقات جديدة. وقد أظيرت ىذه العممية العديد مف النتائج األولية: ضعؼ 
اـ قوة تصنيؼ إطار قياس النتائج عمى التنبؤ باحتمالية نجاح المشروع؛ االرتباط الضعيؼ )ولكف الي

إحصائيا( بيف اإلقميـ واحتماؿ تحقيؽ نواتج إنمائية. وىنالؾ بعض المجاالت التي يتوجب القياـ بمزيد مف 
القائؿ بأنو  3122التحري فييا فيما يتعمؽ بضعؼ التصميـ/التنفيذ ونمط المكوف، والتأكيد عمى استنتاج عاـ 

مشترؾ وما يرافقو مف عدد أكبر مف األسر ىاـ بيف زيادة مستوى التمويؿ، أو التمويؿ ال ارتباطال يوجد 
المستفيدة التي يدعميا الصندوؽ عمى مستوى الحافظة، أو عمى مستوى الجودة عند إدراج تصميمات 

 مشروعات الصندوؽ.

، سوؼ تستمر أمانة ضماف الجودة في جيودىا الرامية 3124وبناء عمى ىذه االستنتاجات، وعمى مدى عاـ  -7
جراء إلى تحسيف عممية ضماف ا لجودة في أبعاد عديدة، بما في ذلؾ تجربة نظاـ جديد لقاعدة البيانات وا 

الزيارات الميدانية، لتعزيز جيودىا في إدارة المعرفة وتنقيح نظاـ التصنيؼ، وتنويع مجمع مستعرضي 
 ضماف الجودة.

 التقرير السنوي لضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق

 الجودة استعراض عممية ضمان -ثانيا
 ، ساعية لتحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسية: 3119يناير/كانوف الثاني  3بدأت عممية وميمة ضماف الجودة في  -8

الموافقة عمى المشروعات المصممة لمفاوضات القروض والعرض عمى المجمس التنفيذي، مع تأكيد خاص 
 عمى مبلءمة تصميـ المشروع لسياسات الصندوؽ ومبادئو التوجييية؛

 تصنيؼ المشروع بناء عمى مؤشرات النتائج بموجب إطار الصندوؽ لقياس النتائج عند اإلدراج؛تحديد 

 تقدير عممية تعزيز الجودة.

إضافة إلى ذلؾ، توصي استعراضات ضماف الجودة بإجراءات مف شأنيا أف تساعد عمى تعزيز احتمالية 
 تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لممشروعات.

الجودة ثبلث مرات في العاـ: )في فبراير/شباط ويونيو/حزيراف  تجرى دورات استعراض ضماف -9
وأكتوبر/تشريف األوؿ(. وتستمر كؿ دورة عمى مدى أسبوعيف تقريبا، كذلؾ تجرى استعراضات إفرادية تقرر 

، ما لـ تتطمب الظروؼ 23عمى أساس مخصوص. ويترأس دورات ضماف الجودة كبير استراتيجيي التنمية
ـ اإلببلغ عف نتائج عممية استعراض ضماف الجودة في تقرير سنوي يرفع إلى دورة إجراءات بديمة. ويت

                                                      

 1 بتاريخ الصندوؽ رئيس مف رةػبمذك ةػالتنمي استراتيجيي لكبير الصندوؽ في ودةػالج افػضم عمميػة عمى اإلشراؼ ةػمسؤولي إيبلءتـ 23 
 .2012/شباط فبراير
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المجمس التنفيذي المنعقدة في ديسمبر/كانوف األوؿ في نفس السنة التي تجرى فييا استعراضات 
 المشروعات.

يف ، في ىذه العممية، وجميعيـ مف المدراء السابق23، ساىـ مستعرضوف خارجيوف وعددىـ 3123في عاـ  -10
 31رفيعي المستوى في مؤسسات إنمائية دولية مختمفة، ممف يتمتعوف عمى وجو العمـو بخبرة تتراوح بيف 

سنة في تصميـ المشروعات وتنفيذىا في البمداف النامية. وبغض النظر عف خبرتيـ في المشروعات  51إلى 
ـ في العمؿ مع بعض والقطاعات الفرعية، تـ تعييف بعض المستعرضيف الخارجييف عمى أساس خبرتي

األقاليـ المضيفة المخصوصة وقدراتيـ المغوية، حيث أعدت بعض وثائؽ المشروعات بالمغة الفرنسية أو 
 اإلسبانية، إضافة إلى المغة اإلنجميزية.

 ، تـ اتخاذ إجراءات استراتيجية عديدة لتعزيز عممية ضماف الجودة في الصندوؽ:3123عمى مدى عاـ  -11

 دارة 3123يوليو/تموز . في إعادة التنظيم ، تـ نقؿ أمانة استعراض الجودة إلى دائرة االستراتيجية وا 
المعرفة التي يترأسيا كبير استراتيجيي التنمية في الصندوؽ. وبموجب ىذه الييكمية الجديدة، يشرؼ 
عمى أمانة استعراض الجودة رئيس وحدة ضماف الجودة والمنح، ويترأس اجتماعات استعراضات 

 دة كبير استراتيجيي التنمية في الصندوؽ.ضماف الجو 

 أعدت أمانة استعراض الجودة مقترحا لتنقيح 3123. خبلؿ عاـ تنقيح عممية استعراض الجودة ،
عممية استعراض الجودة استجابة لئلصبلح األخير لعممية تعزيز الجودة. ومف بيف األىداؼ الرئيسية 

االستراتيجية في مرحمة أبكر مف عممية تصميـ  ليذا المقترح، ضماف إيبلء اىتماـ أكبر لمقضايا
المشروعات: وبعد القرار الذي ستتخذه إدارة الصندوؽ بشأف ىذا المقترح، قد تتـ تجربة التعديبلت 

 .3124الجديدة المدخمة عمى عممية ضماف الجودة خبلؿ عاـ 

 شرعت أمانة ضماف الجودة بتطوير نظاـ جديد 3123. خبلؿ عاـ نظام إدارة معرفة ضمان الجودة ،
ألنشطة ضماف الجودة، والذي يضع حجر األساس لتحسيف إدارة المعرفة مع توليد مكاسب في 
الكفاءة في الوقت ذاتو فيما يتعمؽ بإدارة عمؿ األمانة. وسوؼ تستكمؿ المرحمة األولى مف تطوير 

 .3124لممرحمة الثانية خبلؿ عاـ ، في حيف تـ التخطيط مؤقتا 3123ىذا النظاـ عاـ 

، ستقـو أمانة ضماف الجودة بإدخاؿ العديد مف التعديبلت اإلضافية عمى ىذه العممية  -12 وعمى وجو العمـو
 وأنشطتيا.:

  .حتى تاريخو، قامت أمانة ضماف الجودة بالعديد مف األنشطة مف متابعة توصيات ضمان الجودة
ة لتوصيات ضماف الجودة المصادؽ عمييا ورصد خبلؿ ضماف امتثاؿ مدراء البرامج القطري

، قد يتـ إدخاؿ تعديبلت 3124استجاباتيـ ليا )انظر القسـ خامسا لمزيد مف المعمومات(. وفي عاـ 
عمى ىذه العممية، بما في ذلؾ إدخاؿ المعمـ الرئيسي المتمثؿ في قياـ مدراء البرامج القطرية باإلببلغ 

حقة مف مرحمة التنفيذ، ومبلحظة اإلشراؼ عمى المشروعات عف جودة ضماف الجودة، في نقطة ال
في بعض المشروعات المختارة، والسعي إلدراج نظاـ االمتثاؿ لتوصيات ضماف الجودة في نظـ 

 الصندوؽ األخرى.
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 سوؼ تسعى أمانة ضماف الجودة إلى رفد مؤشرات إطار قياس النتائج بيانات الجودة عند اإلدراج .
مف عممية التجديد التاسع لموارد الصندوؽ مع إجراءات إضافية لجودة التصميـ المتفؽ عميو، كجزء 

( بيدؼ تطوير 3123لمثاؿ عف كيؼ كانت ىذه العممية تتـ عاـ  41وجاىزية التنفيذ )انظر الفقرة 
 بيانات أغنى وأكثر إيضاحا يمكف رصد جودة المشروعات مف خبلليا.

 2102لعام النتائج اإلجمالية لضمان الجودة  -ثالثا
 سياق استعراضات ضمان الجودة 

بمدا. ومف ناحية األقاليـ،  44في  24مشروعا 45استعراضا لضماف الجودة في  46، أجري 3123في عاـ  -13
بالمائة مف االستعراضات، تبعيا إقميـ  42مف شعبتي أفريقيا جنوب الصحراء معا  المشروعاتفقد مثمت 

بالمائة مف المشروعات، ومف ثـ الشرؽ األدنى وشماؿ أفريقيا وأوروبا بنسبة  :3آسيا والمحيط اليادي بنسبة 
 بالمائة. 28بالمائة مف االستعراضات، وأمريكا البلتينية والكاريبي بنسبة  34

خبلؿ السنة األخيرة مف فترة التجديد الثامف لموارد الصندوؽ،  3123صممت المشروعات المستعرضة عاـ  -14
حديات بالنسبة لمصندوؽ حيث كاف ىناؾ دافع لمتوسع )قاده توفر المزيد مف األمواؿ بالت محفوفةوىي فترة 

لمظروفات البرامج القطرية، وزيادة موارد التمويؿ المشترؾ، ومبادرة توسيع النطاؽ( مما كاف ال بد مف 
والتنفيذ مف مواءمتو مع المعوقات في الميزانية التشغيمية لمصندوؽ والتي أثرت عمى جميع مظاىر التصميـ 

 إعداد المشروع إلى اإلشراؼ عميو.

أكبر حجما بحيث يغطي عمى الغالب إقميما بأكممو  3123واستجابة لذلؾ، كاف العديد مف المشروعات عاـ  -15
أو حتى البمد بأسره، حيث يمكف استيعاب مبالغ استثمارية متزايدة ولكف مع تقميص التكاليؼ اإلضافية 
لئلعداد واإلشراؼ )ألف التكاليؼ تكوف أكبر عند إعداد مشروعيف واإلشراؼ عمييما منيا عند اإلعداد أو 

 أكبر حجما(.  اإلشراؼ عمى مشروع واحد

  

                                                      

جميع الجداوؿ والرسـو البيانية في ىذا التقرير التي تعرض ، تـ استعراض مشروع واحد مف المشروعات مرتيف. ولذلؾ فإف 2012في عاـ 24 
نتائج ضماف الجودة )تصنيفات إطار قياس النتائج وفئات المشروعات، واحتمالية تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية( تتضمف جممتيف مف البيانات 

 ليذا المشروع تحديدا.
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 0الشكل 

جمالي تمويل الصندوق –المشروعات التي استعرضيا ضمان الجودة   إجمالي تكاليف المشروعات وا 
 )بماليين الدولرات األمريكية(

 التمويؿ )بمبلييف الدوالرات األمريكية(

جديدا لمصندوؽ إال أف وفي حيف أنو ما زاؿ مف المبكر جدا معرفة فيما لو كاف ذلؾ يمثؿ نموذجا تشغيميا  -16
التبعات المحتممة عمى جودة تصاميـ المشروعات تبقى كبيرة. إذ ىؿ يمكف أف تفي المشروعات األكبر التي 
تتصؼ بأنشطة أكثر وتنتشر عمى مساحات جغرافية أكبر باحتياجات الفقراء؟ وىؿ يمكف ليذه المشروعات 

فعبل تحديد االستخدامات المنتجة والمستدامة أف تكوف جيدة التصميـ واإلدارة واإلشراؼ؟ وىؿ يمكف 
 الستثمارات أكبر في مجاالت استيداؼ الصندوؽ؟

تـ طرح ىذه األسئمة وغيرىا، والتي تتصؼ بطبيعتيا بكونيا استراتيجية وتقنية، ىذا العاـ مف قبؿ أمانة  -17
المشروعات  ضماف الجودة في استعراضات مشروعات مختمفة. وتشير النتائج الناشئة عف استعراضات

والتحميؿ عمى مستوى الحافظة، كما ىو مدرج أدناه، إلى أنو وحتى تاريخو، فإف الصندوؽ قادر عمى توسيع 
حجـ قروضو وتغيير المبلمح اإلجمالية لتدخبلتو مع اإلبقاء عمى الجودة اإلجمالية لتصميمات المشروعات 

 عند اإلدراج وتحسينيا.

إلى أنو، ومع استمرار الصندوؽ  3122و 3123مكتسبة مف عامي وبغض النظر عف ىذا، تشير الخبرة ال -18
في توسيع حجـ ونطاؽ عممياتو، ىنالؾ العديد مف المجاالت العريضة لتصميـ المشروعات بحاجة الىتماـ 
أوثؽ، وىي تتضمف: الصياغة الواضحة لؤلىداؼ والفوائد االقتصادية المتعمقة بأنشطة المشروعات، وقدرة 

ة عمى تنفيذ ورصد المشروعات بصورة مبلئمة، وتدابير التمويؿ واإلبقاء عمى المواءمة المؤسسات الشريك
 المثالية بيف أنشطة المشروعات وقدرات تنفيذىا. 
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 نتائج الجودة عند اإلدراج

 :3123أدناه موجزا عف استعراضات ضماف الجودة لعاـ  2يوفر الجدوؿ  -19

 2102-2112 :الجودة ضمان استعراضات نتائج: 0 الجدول

 فئات المشروعات النيائية

  

 أ2012 أ2011 2010 2009 2008

 

 عدد المشروعات المستعرضة )عدد(

 

29 

 

33 

 

36 

 

40 35 

 
عمييا بأنيا جاىزة لممضي قدما مع  حكـ( المشروعات التي 1)

 تعديبلت طفيفة عمييا )نسبة مئوية( 

 

30 

 

30 

 

42 

 

38 

 

60 

 
عمييا بأنيا جاىزة لممضي قدما رىنا ( المشروعات التي حكـ 2)

بضمانات إضافية خبلؿ مفاوضات القروض أو تعديبلت أو 
 استعراضات أخرى أثناء التنفيذ )نسبة مئوية(

 

60 

 

67 

 

58             
       

 

60             
                

     

 

37 

 
( مشروعات تتطمب تغييرات جوىرية قد يترتب عمييا تأخير في 3)

 عرضيا عمى المجمس التنفيذي )نسبة مئوية( 

 

10 

 

0 

 

0 

 

3 3 

 
 ( مشروعات مشطوبة مف برنامج اإلقراض )نسبة مئوية(4)

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 0 

 .3123والثاني عاـ  3122األوؿ عاـ  –تتضمف جممتيف مف البيانات لمشروعيف تـ استعراضيما مرتيف  أ
 ممحوظة: يمكف أال تصؿ القيـ إلى مائة بالمائة بسبب تدوير األرقاـ.

إلى تحسف جودة تصميمات المشروعات المعروضة عمى استعراض  3119وتشير النتائج التراكمية منذ عاـ  -20
بالمائة مف المشروعات  71، وافؽ استعراض ضماف الجودة عمى عرض 3123ضماف الجودة. ففي عاـ 

بالمائة  211عمى المجمس التنفيذي بتعديبلت طفيفة أو بدوف تعديبلت عمى اإلطبلؽ، مما يمثؿ زيادة قدرىا 
. إضافة إلى ذلؾ انخفض عدد المشروعات الموافؽ عمى عرضيا 3119ومنذ عاـ  -بالمعني النسبي  -

بالمائة، وىو أدنى مستوى حتى  48ة عمييا، إلى عمى المجمس التنفيذي رىنا بإدخاؿ تعديبلت إضافية كبير 
 (.:311بالمائة عف الذروة التي وصؿ إلييا عاـ  51تاريخو )كما أنو يشكؿ تراجعا قدره 

أو  -وبصورة عامة، تشير ىذه اإلجراءات العريضة إلى إحراز تقدـ كبير في الجودة اإلجمالية لمتصميـ  -21
س الماضية منذ بدأ العمؿ باستعراضات ضماف الجودة. ومف التي تحققت خبلؿ السنوات الخم -"النضوج" 

 والقسـ خامسا أدناه. 36العوامؿ اإلضافية المساىمة في ىذا التحسف تمؾ الموصوفة بتفصيؿ أكبر في الفقرة 

 تصنيفات الجودة عند اإلدراج 

ار قياس كجزء مف عممية ضماف الجودة، يقدر المراجعوف كؿ مشروع باستخداـ أربعة مؤشرات مف إط -22
ويتـ إدراج ىذه التصنيفات لترفد التقديرات النوعية لممراجعيف ولتضيؼ عنصر  25النتائج ومكوناتيا الفرعية.

 ممخصا لتصنيفات كؿ فئة. 4المقارنة القابمة لمقياس إلى عممية ضماف الجودة. ويتضمف الجدوؿ 

                                                      

ف مؤشرات إطار قياس النتائج "المساواة بيف الجنسيف والسكاف داؿ م 2أيضا ىو المؤشر  1، تـ إدراج مؤشر فرعي 2010في عاـ 25 
المستيدفيف" في نظاـ اإلببلغ الخاص بإطار قياس النتائج، وذلؾ استجابة لنظاـ الصندوؽ كحامؿ مشعؿ تحقيؽ التزامات اليدؼ الثالث 
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 2 الجدول

 2أفضل أو مرض بتصنيف حظيت التي لممشروعات المئوية والنسبة اإلدراج عند الجودة تصنيف وسطي

تصنيفات 
إطار 
 النتائج

النسبة المئوية لممشروعات التي حازت عمى تصنيؼ مرض أو  وسطي التصنيؼ  الوصؼ
 أفضؿ

ىدؼ عاـ 
2012 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

المؤشر رقـ 
1 

فعالية المجاالت 
 المواضيعية

4.5 4.6 
 

4.6 4.5 4.7 87 94 
 

97 
 

93 97 90 

المؤشر رقـ 
2 

األثر المتوقع عمى 
 إجراءات الحد مف الفقر

4.6 4.6 4.7 4.5 4.7 87 88 97 95 100 90 

المؤشر رقـ 
 داؿ 2

المساواة بيف الجنسيف 
 والسكاف المستيدفوف

4.6 4.5 4.7 4.6 4.6 82 85 92 95 94 - 

المؤشر رقـ 
3 

وتوسيع االبتكار والتعمـ 
 النطاؽ

4.4 4.2 4.1 4.2 4.5 83 
 

79 
 

78 
 

85 94 90 

 رقـ المؤشر 
4 

 85 80 4.3 4.2 4.3 4.4 4.4 استدامة المنافع
 

72 
 

83 94 90 

       4.6 4.4 4.4 4.4 4.5 وسطي
إلى تقدير مرض إلى حد كبير. وتشير النسبة المئوية إلى عدد المشروعات  7 إلى تقدير غير مرض إلى حد كبير، و 2حيث تشير الدرجة  7إلى  2تصنيؼ الجودة عند اإلدراج عمى مقياس مف  2

 أو أفضؿ مف بيف إجمالي عدد المشروعات. 5التي تحصؿ عمى تقدير 
 .3123والثاني عاـ  3122أحدىما تـ استعراضو عاـ  –جممتيف مف تصنيفات إطار قياس النتائج لمشروعيف  3123-3121مبلحظة: تشمؿ بيانات عاـ 

تغييرا طفيفا نسبيا  3والمعروض في الجدوؿ  3123-3119يظير وسطي تصنيؼ الجودة عند اإلدراج لمفترة  -23
منذ استيبلؿ ىذا البرنامج. وعمى مدى الفئات األربع إلطار قياس النتائج، ىناؾ تفاوت متواضع نسبيا في 

طي الدرجات الممنوحة يظير زيادات أكثر أىمية في وس 3123كؿ سنة معروضة، عمى الرغـ مف أف عاـ 
ومع ذلؾ فإف  26لبلبتكار والتعمـ وتوسيع النطاؽ وفي وسطي التصنيؼ الممحوظ حسب إطار قياس النتائج.

البسيطة في القيـ السنوية يعني المبالغة  ه التقمباتىذأية محاولة الستنباط لمحات ثابتة ذات معنى مف قبؿ 
 إطار قياس النتائج. في تقدير درجة الدقة المتعمقة بنظاـ الحصص حسب

ومف بيف الممحات الثاقبة األكثر فائدة ىي تمؾ التي يمكف جمعيا مف اعتبار نسبة المشروعات التي حصمت  -24
عمى تصنيؼ مرض أو أفضؿ حسب الفئة عوضا عف وسطي درجات إطار قياس النتائج بحد ذاتيا. ومف 

ندوؽ بدأت تركز بصورة متزايدة عمى يشير إلى أف مشروعات الص 3ىذا المنظور يبرز توجو مف الجدوؿ 
الفعالية في المجاالت المواضيعية، األثر  –تحسيف مظاىر التصميـ التي يحاوؿ إطار قياس النتائج قياسيا 

المتوقع عمى الفقر )مف خبلؿ استيداؼ أفضؿ(، وزيادة االىتماـ بالتعمـ و"توسيع النطاؽ"، وتركيز أكبر 
بالمائة مف جميع  1:، حظيت نسبة أكبر مف 3123ي عاـ عمى استدامة أنشطة المشروعات. وف

المشروعات المستعرضة في ضماف الجودة بتصنيفات مرضية في كؿ مف الفئات األربع إلطار قياس 
النتائج، وبالتالي فيي تمبي األىداؼ المؤسسية لجودة المشروعات عند اإلدراج والتي وضعت أثناء عممية 

 د الصندوؽ.مشاورات التجديد الثامف لموار 

                                                                                                                                                            

 بمؤشرات يتعمؽ فيما الصندوؽ لموارد الثامف ديدلمتج األصمية االلتزامات بيف مف داؿ 2مف أىداؼ اإلنمائية األلفية. ولـ يكف المؤشر 
 .النتائج قياس إطار في اإلدراج عند الجودة

الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ، حيث أف  تقريرفي بعض الحاالت، قد يكوف وسطي التصنيؼ ىذا مختمفا عف ذلؾ المعروض في متف وثيقة 26 
عف ضماف الجودة يقوـ باإلببلغ بصورة تقميدية عف بيانات الجودة عند اإلدراج المجموعة عمى أساس سنة تقويمية )مف  السنوي التقرير

يعرض بيانات  2012يناير/كانوف الثاني إلى ديسمبر/كانوف األوؿ في أي سنة مف السنوات(، في حيف أف تقرير الفعالية اإلنمائية لعاـ 
يونيو/حزيراف )أي مف  فيتيف تبدأ مف يوليو/تموز وتنتيي يد اإلدراج عمى أساس سنة أو سنتيف متوالإطار قياس النتائج لمجودة عن

 (.2012إلى يونيو/حزيراف  2010و يوليو/تموز أ 2002-2011يوليو/تموز 
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وىنالؾ العديد مف العوامؿ التي مف المحتمؿ تضافرىا لممساىمة في ىذا التحسف اإلجمالي في جودة  -25
التصميـ عمى مدى السنوات الخمس الماضية. فأوال، بدأت عممية تعزيز الجودة في الصندوؽ خبلؿ ىذه 

، كما تـ 3123و 3122امي الفترة، وساعدت مدراء البرامج القطرية عمى إعداد مشروعات أكثر نضجا ع
. ثانيا، إطبلؽ الصندوؽ 27الحكـ عمييا مف خبلؿ الوسطي األعمى لمتصنيفات اإلجمالية لتعزيز الجودة

وما نشأ عف ذلؾ مف آلية الستعراض الحافظة التي خمقت  3118إلشرافو المباشر عمى المشروعات عاـ 
روعات. ونتيجة لذلؾ، فإف وسطي درجات إطار حمقة لمتغذية الراجعة خاصة بالتعمـ في عممية تصميـ المش

خفاقات تصميمات المشروعات كاف  مما  3123بالمائة أعمى عاـ  41قياس النتائج "لمتعمـ" مف نجاحات وا 
. ثالثا، طالب مستعرضو ضماف الجودة بمعايير أعمى لمظاىر متعددة مف تصميـ :311كانت عميو عاـ 

الية واألىمية االستراتيجية. وقد القت ىذه الدعوات مف المشروعات ذات الصمة باالستدامة والفع
عدادىا صدى لدى  المستعرضيف الخارجييف بإدخاؿ تحسينات عمى مظاىر رئيسية في تصميـ المشروعات وا 

 دائرة إدارة البرامج مف خبلؿ جممة مف الجيود المبذولة )انظر القسـ خامسا لمزيد مف التفاصيؿ(.

 النتائج اإلنمائية

غـ مف المؤشرات المواتية التي تظير تحسنا في جودة تصميمات مشروعات الصندوؽ عند اإلدراج، عمى الر  -26
إال أنو وحتى تاريخو، تثبت نتائج التحميبلت اإلحصائية المبدئية إلى أف تصنيفات الجودة عند اإلدراج في 

لمغاية في حد ذاتيا كمؤشرات إطار قياس النتائج في فترة التجديد الثامف لموارد الصندوؽ قد ال تكوف مفيدة 
 مسبقة لمنجاح خبلؿ التنفيذ )انظر القسـ سادسا لمزيد مف التفاصيؿ(.

وفي حيف أنو ال يوجد حاليا أي مؤشر مسبؽ متيف قوي بصورة حاسمة، إال أنو وحتى تاريخو، فإف أفضؿ  -27
في تحقيؽ مؤشرات مؤشر مسبؽ إجمالي لمخرجات المشروعات المستقبمية، قد يكوف احتماؿ ضماف الجودة 

ويتصؼ مؤشر احتماؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية بمستويات ىامة ثابتة إحصائيا مف  28األىداؼ اإلنمائية.
االرتباط مع مؤشرات اإلشراؼ الرئيسية المتعددة )عمى الرغـ مف أف قوة ىذا االرتباط متوسطة في أحسف 

 .3119اـ ( منذ ع3حاالتيا(. وقد تنبأ بجميع المشروعات المشطوبة )

بالمائة مف المشروعات عمى أنو مف المحتمؿ ليا  94، حكـ مستعرضو ضماف الجودة عمى 3123في عاـ  -28
مف المشروعات التي اعتبر  86أف تحقؽ أىدافيا اإلنمائية. وتعتبر ىذه التصنيفات المسبقة مشابية لحوالي 

عف نتائج وأثر  3122أداؤىا مرضيا في االستعراضات البلحقة لمفعالية الواردة في التقرير السنوي لعاـ 
 عمميات الصندوؽ.

                                                      

اف الجودة منذ تقوـ شعبة السياسات والمشورة التقنية بوضع تصنيفات ضماف الجودة لجميع المشروعات التي خضعت الستعراض وضم 27
، 7إلى  2. ويكوف المؤشر عادة عمى مقياس مف 3123بالمائة مف المشروعات المستعرضة عاـ  96ولنسبة  3122حتى عاـ  3119عاـ 

وقد تـ تطوير ىذا التصنيؼ عمى أنو مقياس متري مبدئي الستنباط النضوج اإلجمالي لتصميـ المشروع في مرحمة عممية استعراض ضماف 
 .  5-5 إلى :-4، تغير وسطي تعزيز الجودة مف 3123حتى عاـ  3119الجودة بقيـ الكمية. ومنذ عاـ 

مشروعات أىدافيا اإلنمائية المنصوص عمييا أف تمكف مف تحويؿ المزيد مف االنتباه مف شأف التقديرات السابقة الحتمالية أف تحقؽ ال 28
الخبرة  يذو مف والموارد إلى المشروعات التي تعتبر محفوفة بالمخاطر عمى وجو الخصوص. وليذه الغاية، يوفر مستعرضو ضماف الجودة 

ألىدافو اإلنمائية، استنادا إلى عدد األحكاـ اإلجمالية، بما في ذلؾ عمى الكبيرة أفضؿ تقديراتيـ الحتمالية تمبية كؿ مشروع مف المشروعات 
نية المكونات الواردة في تصميـ المشروع وقوة شركاء التنفيذ وتماشي المشروع مع سياؽ البمد المضيؼ )بما في ذلؾ القدرات السياساتية والتق

 والمؤسسية(.
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وبغض النظر عف ىذا االتساؽ، يبقى المفاجئ أف نسبة المشروعات التي حظيت بتصنيؼ مرض لمؤشر  -29
زد مع مرور الوقت، بما يتماشى مع زيادات إطار قياس النتائج. احتماؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لـ ت

( إلى عوامؿ أخرى غير تمؾ التي يمكف الحصوؿ عمييا 3وتشير ىذه النزعة )التي سيتـ تتبعيا في الشكؿ 
 مف خبلؿ مؤشرات إطار قياس النتائج، ىي ما يشكؿ حكـ المستعرضيف عمى فرص نجاح مشروع ما.

 

 لتقدير المرضي بناء عمى إطار قياس النتائج والتقدير المرضي: مقارنة بين ا2الشكل 
 ألمؤشر احتمال تحقيق األىداف اإلنمائية 

 
 .3122مجموعتين من البيانات لمشروع واحد تم استعراضه مرتين خالل عام  يشمل ( أ)

 

بتعقيد  وبالمضي قدما، سوؼ تجمع أمانة ضماف الجودة وتبمغ وتبدأ بتحميؿ ثبلثة مؤشرات جديدة ذات صمة -30
. وىذه المؤشرات الثبلثة الجديدة ىي: )الجودة اإلجمالية 3123المشروع، وتشرع بتجربتيا خبلؿ عاـ 

 29لمتصميـ، واالتساؽ مع سياؽ البمد المضيؼ، وقابمية التصميـ اإلجمالية لمتنفيذ( وىي تتداخؿ بصورة كبيرة
)ولو مف خبلؿ جممة  3123مع مؤشر ضماف الجودة الحتماؿ تحقيؽ المشروع ألىدافو اإلنمائية خبلؿ عاـ 

ذا كاف ليذه العبلقة أف تستمر مع مرور  محدودة مف البيانات بما يعادؿ سنة واحدة فقط مف المبلحظات(. وا 
الدروس مف المشروعات التي تحرز  الوقت، فقد تثبت مثؿ ىذه البيانات فائدتيا عند محاولة التعميـ واستقاء

درجات عالية فيما يتعمؽ بالمؤشرات العريضة إلطار قياس النتائج نفسيا، ومع ذلؾ يحكـ المستعرضوف 
 عمى احتماؿ نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا اإلنمائية بدرجة أقؿ.

 فعالية عممية تعزيز الجودة

فيما يتعمؽ بعممية تعزيز الجودة في  ، الحظ مستعرضو ضماف الجودة األمور التالية3123في عاـ  -31
 الصندوؽ:

                                                      

 
 Chi Squareتتمتع المؤشرات التالية "الجودة اإلجمالية لمتصميـ" و"االتساؽ مع سياؽ البمد المضيؼ" و"القابمية لمتنفيذ" بإحصائيات 29

 عمى التوالي. 0.598و 0.681لػ  0.504عمى أساس  Cramer’sVأو أقؿ وقياسات منتظمة لػ  0.01التي تعد ىامة عمى مستوى 
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بتعديؿ عممية تعزيز  3123رحبت أمانة ضماف الجودة باالقتراح الوارد عاـ  تعديل عممية تعزيز الجودة.
الجودة حيث سيتـ وضع المزيد مف التركيز )والموارد( عمى توفير المدخبلت التقنية والمشورة طواؿ 
دورة تصميـ المشروعات وتنفيذىا، مع تركيز أقؿ عمى اجتماع واحد الستعراض تعزيز الجودة. وبعد 

ياـ بمكاف تقييـ كيؼ أضافت العناصر المرحمة التجريبية لعممية تعزيز الجودة الجديدة، سيكوف مف ال
الجديدة في العممية )مستشارو شعبة السياسات والمشورة التقنية كأعضاء كامميف في فريؽ 
المشروعات وزيادة األىمية المعطاة لفريؽ إدارة البرنامج القطري( القيمة عمى العممية اإلجمالية 

ماف الجودة مقترحيا الخاص لتعديؿ عممية ، طورت أمانة ض22لمتصميـ. وكما أشير إليو في الفقرة 
ضماف الجودة لضماف مناقشة القضايا الدائمة في تصميـ المشروعات )مثؿ القضايا ذات الصمة 
 بالتعقيد والتركيز االستراتيجي واالستدامة( في أبكر وقت ممكف )مرحمة مذكرة المشروع المفاىيمية(.

الحظ مراجعو ضماف الجودة أف التوصيات التي يقدميا فريؽ  في السنوات الماضية المتثال لتعزيز الجودة.
تعزيز الجودة ال يتـ إدخاليا بصورة وافية في التصميـ النيائي لممشروعات قبؿ عرضيا عمى 
استعراض ضماف الجودة. واستجابة ليذه الشواغؿ، وفي ىذا العاـ، طورت أمانة ضماف الجودة 

، كاف 3123دة مف توصيات تعزيز الجودة. وفي عاـ تصنيفات جديدة لوضع درجات لمدى االستفا
مما يشير إلى معدؿ امتثاؿ أفضؿ مف مرض. وعمى الرغـ مف ىذه  9-5وسطي التصنيؼ بحدود 

النتيجة الجيدة، يوحي وجود بعض الحاالت المتطرفة القميمة، حيث يتـ تجاىؿ التوصيات برمتيا 
اف االمتثاؿ لتوصيات تعزيز الجودة قبؿ تجاىبل تاما، بضرورة وجود وسيمة أكثر مؤسسية لضم

عرضيا عمى استعراض ضماف الجودة. ومف الواجب التنويو بصورة قوية بيذا الموضوع واعتباره 
 جزءا أساسيا مف تقدير التجربة الريادية لتعديؿ عممية تعزيز الجودة.

ضماف الجودة قضايا ، واجو مراجعو 3123و 3122في بعض األحياف خبلؿ عامي العناصر الستراتيجية. 
ذا أخذنا بعيف  استراتيجية وتقنية لـ تحظ باالىتماـ الكافي ألسباب مختمفة في مرحمة تعزيز الجودة. وا 
االعتبار ىذه الخبرة، يوصى بالنظر في فعالية تعزيز الجودة في تحديد وحؿ القضايا االستراتيجية 

ية. عبلوة عمى ذلؾ، يتـ التطرؽ إلى قبؿ استعراض ضماف الجودة كجزء مف تقدير المرحمة التجريب
مدى التنويو بقضايا ضماف الجودة عند استيبلؿ المشروع خبلؿ تصميـ المشروع وعند استعراض 

 .3124تعزيز الجودة مما سترصده أيضا أمانة ضماف الجودة بدءا مف عاـ 

، 3123و 3122في عامي  التأكد من وجود وقت كاف بين استعراضي تعزيز الجودة وضمان الجودة.
توقؼ وسطي عدد أياـ العمؿ الفاصمة بيف استعراض تعزيز الجودة واستعراض ضماف الجودة عند 

بالمائة، مما يعني حذؼ شير  33، ىبط المتوسط بحوالي 3123-:311يوما. وفي الفترة  96حوالي 
 -ة يـو عمؿ( مف إجمالي الوقت المحدد لتصميـ المشروعات. وفي حيف أف ىذه النزع 33كامؿ )

، والتصنيفات المرضية لبلمتثاؿ 3123متضافرة مع النتائج المحسنة إلطار قياس النتائج لمفترة 
يمكف أف تشير إلى مكسب في الكفاءة عوضا عف التضحية بالجودة، إال  –اإلجمالي لتعزيز الجودة 

قصيره أنو مف المبكر جدا الحكـ عمى التبعات الكاممة عمى جدوؿ إعداد المشروعات الذي تـ ت
حاليا. ومع استمرار تجربة عممية ضماف الجودة الجديدة، ال بد مف رصد وتقييـ ىذا الجدوؿ المسرع 

 لمتصميـ ومبدأ الوقت الكافي المتاح لتصميـ المشروعات.
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 جوانب التصميم التي يمكن إدخال تحسينات عمييا –رابعا 
نسبة المشروعات التي سجمت أكثر التوصيات شيوعا مف مستعرضي ضماف الجودة خبلؿ  4يبيف الجدوؿ  -32

والسنوات السابقة. ومف الجدير بالمبلحظة أف البيانات أدناه تسمط الضوء عمى تواتر ىذه  3123عاـ 
التوصيات، ولكنيا ال تعطي أية إشارة عمى المدى النسبي ألوجو الضعؼ في كؿ موضوع منيا. وبناء 

 و، يتعيف توخي الحذر عند تفسير ىذه البيانات.عمي

 : التوصيات العشر األكثر أىمية )نسبة مئوية من المشروعات(3الجدول 
 2112-2112 2011 2012 الموضوع

 31% 35% 60% اإلطار المنطقي
 29% 43% 46% التحميؿ االقتصادي

 %34 18% 37% االستيداؼ
 47% %45 %34 ترتيبات التنفيذ

 20% 10% 34% المشروعوثائؽ 
 19% 23% 31% التمويؿ

 %36 38% 20% الرصد والتقييـ
 14% 25% 20% االستدامة

 13% 15% 17% إدارة المعرفة
 21% 20% 14% التعقيد

 .3123و 3122مبلحظة: يشمؿ الجدوؿ مجموعتيف مف التوصيات لمشروعات استعرضت مرتيف خبلؿ عامي 

 

ىنالؾ عدد كبير مف القضايا المعروضة أعبله والتي تعد بطبيعتيا مستمرة. وبالفعؿ فقد ظير العديد منيا  -33
. وكما تـ إيضاحو لممرة األولى في التقرير السنوي 3119في التقارير السنوية لضماف الجودة منذ عاـ 

ة ميمة الصندوؽ وأنماط ، فإف بعض ىذه القضايا منتظمة، وىي تتعمؽ بطبيع3122لضماف الجودة لعاـ 
األنشطة التي يدعميا واألقاليـ التي يعمؿ بيا. وتعد التوصيات في ىذه المجاالت مثؿ تعقيد ترتيبات التنفيذ 
واستخداـ الدعـ الحكومي وبناء القدرات قضايا مزمنة لمعديد مف عمميات الصندوؽ وال يمكف حميا بسرعة، 

ميـ ىذه مف خبلؿ رفع الوعي بيا، إضافة إلى استخداـ عوضا عف ذلؾ ال بد مف تعزيز مجاالت التص
أفضؿ ألدوات التصميـ )اإلطار المنطقي، والتحميؿ االقتصادي، أطر التسيير ومحاربة الفساد، ونظـ الرصد 

جراءات التخفيؼ منيا(.  والتقييـ، وتحديد المخاطر وا 

 الجوانب الفنية لتصميم المشروعات -ألف

، 3123المخصوصة ذات الصمة بتصميـ المشروعات في مشروعات متعددة عاـ  تـ تحديد التوصيات التالية -34
 وتشير النجمة المضافة إلى الموضوع إلى مشكمة متكررة.

. ىنالؾ العديد مف التحسينات المعتبرة المدخمة المتعمقة بتصميـ واستخداـ األطر المنطقية اإلطار المنطقي* -35
الت غاية في التعقيد. عبلوة عمى ذلؾ يتساءؿ بعض ولكف، وحسب حكـ مستعرضي ضماف الجودة، ما ز 

مستعرضي ضماف الجودة عف اإلحجاـ الواضح لفرؽ المشروعات عمى إدراج قيـ رقمية في اإلطار المنطقي 
خبلؿ مرحؿ التصميـ. ويمكف تحقيؽ بعض "المكاسب السريعة" فيما يتعمؽ بيذا الموضوع مف خبلؿ تبسيط 

والمخرجات في محاولة لموصوؿ إلى تعريؼ دقيؽ لممخرج المتوقع. وحيث وفصؿ واضحيف لمؤشرات النواتج 
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أف العديد مف النواتج يمكف أف ترتبط بمؤشر مخرج واحد، فإف مف شأف ذلؾ أف يقمص العدد اإلجمالي مف 
 المؤشرات ويجعؿ جيود الرصد أكثر تبسيطا وتركيزا وفعالية.

، إال أف 3123*. عمى الرغـ مف مبلحظة بعض التحسينات في التحميؿ عاـ التحميل المالي والقتصادي -36
التحميؿ المالي واالقتصادي ما زاؿ ضعيفا في مشروعات الصندوؽ. ويتوقع أف تبرز المزيد مف التحسينات 

مع نفاذ مفعوؿ المبادئ التوجييية المطورة حديثا الخاصة باستخداـ التحميؿ  3124إلى السطح بحموؿ عاـ 
، أكد مستعرضو ضماف الجودة أف إدخاؿ بياف موجز يحدد ال مالي واالقتصادي. وعمى وجو العمـو

االفتراضات األساسية الموضوعة عف القياـ بالتحميؿ )مثبل المنطقة المزروعة، الكثافة المحصولية، الغبلت، 
شأنو أف يوضح التحميؿ،  تكاليؼ اإلنتاج واألسعار عمى باب المزرعة استنادا إلى تكافؤ الواردات، إلخ( مف

ويوفر أيضا الرابط المنطقي الذي تشتد الحاجة إليو بيف معدؿ العائد االقتصادي والمؤشرات المستخدمة في 
حوؿ مسألة  3123اإلطار المنطقي وتحميؿ المخاطر. وقد أثير الجدؿ أيضا في مراحؿ عديدة مف عاـ 

مستفيد الواحد، مع موافقة شعبة السياسات والمشورة "مبلءمة" المستويات المختمفة لتكاليؼ المشروعات لم
 التقنية عمى إعداد دراسة حوؿ ىذا الموضوع.

غالبا ما تتضمف وثائؽ تصميـ المشروعات بيانات عف األنشطة المصممة خصيصا لمساعدة  الستيداف. -37
المجموعة المستيدفة )األسر شديدة الفقر، والنساء، والشباب، واألقميات، إلخ( ولكف، وفي حاالت متعددة مف 

تعمقة بمكونات ، كاف تبرير األىداؼ )عدد المستفيديف مف المشروع الذيف ستتـ مساعدتيـ( الم3123عاـ 
 المشروع غير محددة بوضوح أو لـ يتـ صياغتيا بصورة جيدة.

*. عمى خبلؼ العديد مف المؤسسات اإلقراضية المتعددة األطراؼ األخرى، يعتمد الصندوؽ ترتيبات التنفيذ -38
بصورة كبيرة عمى موفري الخدمات )سواء كانوا مف المنظمات غير الحكومية أو مف المنظمات الدولية 

، كاف لدى مشروع واحد ما ال 3123خرى أو مف القطاع الخاص( لتنفيذ مشروعاتو. وبالفعؿ وفي عاـ األ
يقؿ عف عشر وكاالت منخرطة في تنفيذه. وفي حيف أف ىذا النيج يؤدي عمى وجو العمـو إلى تنفيذ سميـ، 

رة عمى الرصد الوثيؽ إال أف المخاطر تبقى عمى الدواـ ألف الحكومة )والصندوؽ( ال يمتمكاف دائما القد
والتأثير عمى أسموب اضطبلع موفري الخدمات بمسؤولياتيـ. ولذلؾ يتوجب عمى فرؽ المشروعات بذؿ 
ذا أرادت الحكومة إدخاؿ عدد كبير مف المكونات  أفضؿ الجيود لمنظر فيما ىو عممي وما ىو مجد. وا 

النظر في إمكانية وضع طريؽ آخر  وموفري الخدمات، يتوجب عندئذ أف تبذؿ الجيود إلشراؾ الحكومة في
 لترتيبات التنفيذ. 

ومف   -يعد مجاؿ استنباط المخرجات والنواتج الرئيسية لمشروع ما بصورة دقيقة ومتسقة  الرصد والتقييم*. -39
 -ثـ ترجمة ىذه البيانات إلى نظرات ثاقبة مفيدة إلدارة وتصميـ المشروعات الحالية والمستقبمية عمى الدواـ 

تـز الصندوؽ تركيز جيود أكبر عميو في المدى القريب. وتستمر حكومات عديدة في التساؤؿ حوؿ مجاال يع
جدوى نظـ الرصد والتقييـ والنظر إلييا كأمر مفروض مف قبؿ الجيات المانحة الخارجية، مع وجود فائدة 

ـ الرصد والتقييـ، تحتاج محدودة ليا بالنسبة لوكاالت التنفيذ. وإلقناع الحكومات وسمطات المشروع بفوائد نظ
مشروعات الصندوؽ ألف تحقؽ التوازف بيف الرغبة في الوصوؿ إلى معمومات مفصمة حوؿ نواتج ومخرجات 
المشروع واألثر الذي يخمفو، وقدرة المؤسسات الحكومية عمى جمع وتحميؿ البيانات الضرورية. ويتطمب ذلؾ 

 ا كأداة لئلدارة.اعتبارا أكبر لمعدد المبلئـ مف المؤشرات وأىميتي
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وىي قضية مستمرة بالنسبة لمصندوؽ إذا ما أخذنا ميمتو المتمثمة في تحقيؽ  درجة تعقيد المشروع*. -40
التوازف األمثؿ بيف المشروعات التي يزداد حجميا عمى الدواـ مف جية، والرغبة في االستمرار في االبتكار 

الفقيرة مف جية أخرى. وفي حيف ركزت بعض والعمؿ في المناطؽ النائية حيث يقدـ الدعـ لممجتمعات 
عمى البناء عمى مكونات موجودة أصبل، وتتمتع بسجؿ مثبت مف النجاح في الببلد،  3123المشروعات عاـ 

إال أف مشروعات أخرى كانت طموحة بصورة واضحة في عدد األنشطة التي تجرييا. وعندما يضاؼ إلى 
صغير، و/أو المنظور الجغرافي لبمد كبير، تكوف النتيجة عمى الغالب ىذه التوليفة الموارد المحدودة جدا لبمد 

ولف يكوف  -ىي احتماؿ كبير بالفشؿ. وفي بعض الحاالت، يمكف لمتدرج في األنشطة أف يساعد، ولكنو لـ 
 الحؿ الشافي لمتعقيد المبالغ بو في تصميـ المشروعات. -عمى اإلطبلؽ 

مشروعات، يحكـ المستعرضوف في الصندوؽ عمى احتماؿ استمرار عند النظر في استدامة الالستدامة*.  -41
أنشطة المشروع بصورة فعالة بعد استكماؿ دور الصندوؽ فييا )التمويؿ والتنفيذ واإلشراؼ( وفي معظـ 
الحاالت، لـ يشكؾ مستعرضو ضماف الجودة بالفوائد قصيرة األمد التي ستجنييا المجتمعات المستيدفة مف 

كف مخاوفيـ تركزت عمى كيفية ضماف تصميمات المشروعات الستمرار الفوائد عمى المدى ىذه األنشطة. ول
 المتوسط والطويؿ.

، كانت ردة فعؿ مستعرضي ضماف الجودة عمى العمـو أكثر تحبيذا 3123في عاـ وثائق المشروع.  -42
رة لبعض مدراء لممظاىر العرضية في التصميمات المقترحة لمشروعات الصندوؽ، إال أف الممارسة المستم

البرامج القطرية في استخداـ أوراؽ العمؿ مترافقة وكما يعترفوف بو بشواغؿ أقؿ أو بشواغؿ قد تحدث "مرة 
واحدة" )ذات الصمة باالفتقار إلى الوضوح حوؿ مواضيع معينة أو ضعؼ صياغة الخبرات السابقة 

 .3123مثارًا لمقمؽ عاـ لمصندوؽ أو حذؼ معمومات ىامة( أدت إلى بقاء ىذه الفئة العريضة 

 القضايا الستراتيجية -باء

عددا مف القضايا األوسع األكثر توجيا نحو السياسات والتي  3123تضمنت المشروعات المستعرضة عاـ  -43
 تستحؽ اىتماما أكبر مف إدارات الصندوؽ.

مف مؤشرات نظاـ إدارة  وفقا لممبادئ التوجييية التشغيمية لمصندوؽ، ىنالؾ جممةنظام إدارة النتائج واألثر.  -44
النتائج واألثر مثؿ الحد مف سوء التغذية بيف األطفاؿ مما يتوجب إدراجو في اإلطار المنطقي بيدؼ قياس 

، كما في األعواـ السابقة، تساءؿ مستعرضو ضماف الجودة عف 3123مخرجات المشروعات. وفي عاـ 
ؼ يمكف االستفادة مف البيانات بأفضؿ مدى إمكانية عزو ىذه المؤشرات إلى أنشطة المشروعات؟ وكي

صورة؟ ومف القضايا المحددة التي تمت مواجيتيا ىذا العاـ ما يمي: أوال، بغياب مجموعة ضبط )واقعية( ال 
يمكف لمؤشرات نظاـ إدارة النتائج واألثر أف توفر مؤشرا ذا مغزى عف التقدـ المحرز في منطقة المشروع 

)وتستعرض دائرة إدارة البرامج حاليا فيما لو كاف استخداـ الوقائع في ىذا  مقارنة بأجزاء أخرى مف الببلد.
المجاؿ مفيدا(. ثانيا، وعمى الرغـ مف وجود مبادئ توجييية مفصمة إلى حد ما، ما زاؿ انعداـ اليقيف سائدا 

وى المستيدؼ. فيما يتعمؽ بالمجموعة المستيدفة التي ستغطييا مؤشرات نظاـ إدارة النتائج واألثر عمى المست
ثالثا، عمى الرغـ مف وجود مسوحات خط األساس لممستوى المستيدؼ لنظاـ إدارة النتائج واألثر، مما يمكف 
إعداده بتكمفة متواضعة نسبيا وبصورة سريعة، فإف التوجو العاـ ىو في تأخير ىذا الموضوع حتى مرحمة 

لوطنية أو اإلقميمية الحالية ذات الصمة عوضا عف التنفيذ. وأما الممارسة المتبعة في استخداـ اإلحصائيات ا
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عممية جمع البيانات األولية لتوفير أساس مبلئـ ليذه المؤشرات، فمف الواجب االستمرار بالتشجيع عمييا في 
 تصميـ المشروعات.

تحاوؿ مشروعات عديدة يموليا الصندوؽ حؿ القضية المعقدة إلنتاج وتسويؽ بذور عالية إنتاج البذور.  -45
جودة. وعمى الرغـ مف أف معظميا يحاوؿ القياـ بذلؾ مف خبلؿ القطاع الخاص، إال أف تحميؿ التنافسية ال

مع الواردات وعدد الشركات التي يمكف أف يدعميا السوؽ وقدرة الحكومة عمى ضماف الجودة، ال يحظى 
بإجراء دراسة عف خبرة  باالىتماـ الكافي. وبيذا الصدد، فإف شعبة السياسات والمساعدة التقنية ممتزمة

 الصندوؽ وغيره مف المؤسسات المالية الدولية بيذا الصدد بيدؼ توليد عينات عف الممارسات السميمة.

ىنالؾ جيد جدير بالثناء لتيسير إشراؾ القطاع الخاص ولكف غالبا ما يتـ ذلؾ مف  دور القطاع الخاص. -46
ة لتبريره. ويشوه ذلؾ، بيف عدة أمور أخرى، ىيكمية خبلؿ المنح النظيرة )أي الدعـ الحكومي( دوف أي محاول

الحوافز ونزاىة السوؽ واالستدامة. وال بد مف إيبلء اىتماـ أكبر لتحميؿ المعوقات التي تحد مف مشاركة 
 القطاع الخاص والحوافز، باستثناء المنح، الجتذابو لممساىمة في أنشطة المشروعات.

زاؿ ىنالؾ اتفاؽ عاـ عمى وجوب فعؿ المزيد لمساعدة ما تمويل مرحمة استيالل المشروعات*.  -47
المشروعات عمى بدء عممياتيا في أقرب وقت ممكف. وىنالؾ العديد مف األفكار التي تستحؽ النظر فييا 
بصورة أعمؽ. وعمى وجو الخصوص تقترح أمانة ضماف الجودة أف يتحرى الصندوؽ األفكار التالية بمزيد 

ومنيا استقطاب قدرات شركاء التمويؿ عمى التمويؿ المبكر، واستخداـ المنح  ،3124مف التفصيؿ خبلؿ عاـ 
عادة النظر في النيج المستند إلى  القطرية قدر اإلمكاف لدعـ االستيبلؿ المبكر ألنشطة المشروعات، وا 

لية الصناديؽ اإلئتمانية لتصميـ المشروعات، ودراسة نموذج التمويؿ المسبؽ الذي تستخدمو المؤسسات الما
مكانيات تطبيقو في قروض الصندوؽ.  الدولية األخرى لفيـ فوائده ومحدودياتو وا 

، ذكر مستعرضو ضماف جودة بعض المشروعات 3123في العديد مف الحاالت خبلؿ عاـ إدارة المعرفة.  -48
 عمى أنيا أمثمة عف الممارسة األفضؿ في تصميـ المشروعات، وطمبوا المتابعة لدراسة االستنتاجات و/أو
لنشر النتائج بصورة أوسع عبر الصندوؽ. وعمى العكس مف ذلؾ، وجد مستعرضو ضماف الجودة بعض 
الحاالت التي لـ يتـ فييا القياـ بما يكفي لمنظر في خبرة المشروعات الحالية عمى أرض الواقع ولمتأكيد عمى 

أف ىنالؾ اتفاقا في الرأي نجاعة أنشطة/النيج المقترحة لممشروعات )وال بد مف االعتراؼ عمى أية حاؿ ب
عمى إيبلء مصممي المشروعات لمزيد مف االىتماـ الستقطاب التعمـ مف  3123بيف المستعرضيف عاـ 

 المشروعات السابقة عند تصميـ تدخبلتيـ البلحقة(.

مف الضروري بمكاف أف يتـ تأجيؿ أي جيد "لتوسيع النطاؽ" بالبراىيف التي تؤكد بأف توسيع النطاق.  -49
، ىنالؾ العديد مف المشروعات التي 3123ج التي سيتـ توسيع نطاقيا قد حققت أىدافيا. ففي عاـ البرام

وصفت عمى أنيا عمميات "توسيع النطاؽ"، ولكف وألسباب متعددة، بعضيا أظير أدلة قميمة عمى أف النماذج 
( 2ف تقـو بما يمي: )النمطية التي بنيت عمييا قد حققت أىدافيا. وال بد لمشروعات توسيع النطاؽ مف أ

( توفير الدالئؿ التي تثبت أف نماذج التدخبلت المختبرة 3تحديد واضح لنماذج التدخبلت وتوسيع نطاقيا؛ )
فعالة وكفؤة )حيث أف اإلشارة إلى تقرير إشراؼ مرض ليس كافيا بحد ذاتو، ألف تقاليد اإلشراؼ عمى وجو 

( تحديد النطاؽ الذي يعمؿ البرنامج 4المخرجات المحتممة(؛ ) العمـو تقدر التقدـ في تنفيذ البرنامج أكثر مف
( النص بوضوح عمى كيفية تحقيؽ النطاؽ األوسع مف 5مف خبللو وأبعاد النطاؽ الذي سيتـ تحقيقو؛ )
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والنقدية والمالية )فضاءات لتوسيع  خبلؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، تحديد المتطمبات المؤسسية والسياساتية
 النطاؽ( التي ال بد مف تطويرىا بيدؼ الوصوؿ إلى نطاؽ أوسع.

مكونات تستيدؼ عمى وجو  3123ىنالؾ العديد مف المشروعات التي تضمنت عاـ إشراك الشباب.  -51
افقوف الخصوص الشباب الريفييف كمستفيديف مف مكونات أو أنشطة محددة. وفي حيف أف المستعرضيف يو 

عمى العمـو عمى مبلءمة ىذه الفئة العمرية مف المستفيديف تماما مع الميمة اإلجمالية لمصندوؽ، إال أف 
كبير استراتيجيي التنمية في الصندوؽ قد أثار أسئمة خبلؿ عممية ضماف الجودة، كما فعؿ غيره، حوؿ خبرة 

يف سبؿ عيش الشباب مف خبلؿ تصميـ الصندوؽ وميزتو النسبية وسياساتو عند السعي بصورة محددة لتحس
في ىذا  ت، التزمت دائرة إدارة البرامج بإعداد دراسة تحدد فييا أكبر الممارسا3123المشروعات. وفي عاـ 

 المضمار.

 الموجز -جيم 

يمخص الجدوؿ التالي مجاالت الضعؼ في التصميـ التي تـ تسميط الضوء عمييا أعبله، إلى جانب بعض  -51
 ية التي تقترحيا أمانة ضماف الجودة أو غيرىا.اإلجراءات العبلج

 

مجالت الضعف في تصميم المشروعات عمى نحو ما حددتو استعراضات ضمان الجودة في عام  -4الجدول 
 مع التوصيات بشأن إدخال التحسينات  2102

 متابعة توصيات ضمان الجودة -خامسا
 الجودة ضمان توصيات متابعة

، خرج مستعرضو ضماف الجودة وأمانة ضماف الجودة بسمسمة مف التوصيات عمى المستوى 3119منذ عاـ  -52
والمشروعات بيدؼ تحسيف "قابمية التنفيذ" واحتمالية نجاح االستراتيجي والتقني وعمى مستوى العمميات 

عمميات الصندوؽ. وحتى تاريخو، كانت دائرة إدارة البرامج مستجيبة لمغاية ليذه التوصيات، وأدخمت 
تحسينات عمى بيانات الجودة عند اإلدراج عمى مدى السنوات الخمس الماضية مما يوحي بأف ىذه 

 ي ثمارىا.االستجابة قد بدأت اآلف تؤت

 التدابير الموضوع

 دراسة البذور
في مجاؿ إنتاج الحبوب وتوزيعيا )مف قبؿ االتفاؽ عمى استعراض أفضؿ الممارسات والمطبات الشائعة 

 دائرة إدارة البرامج(.

 تكاليؼ وحدة المشروع
مبدأ مذكرة توجييية حوؿ معايير ومعنى وفائدة النظر في تكاليؼ المشروعات لممستفيد الواحد، لمعائمة 

 الواحدة )مف قبؿ دائرة إدارة البرامج(.

 الشباب
االتفاؽ عمى اختبار أفضؿ الممارسات لكي يستنير بيا النيج المؤسسي لمصندوؽ في المنطقة التي يعمؿ 

 )مف قبؿ دائرة إدارة البرامج(.بيا 

استعراض نظاـ إدارة النتائج 
 واألثر

كما اقترحيا ضماف الجودة )والتي تـ  استعراض استخداـ مؤشرات نظاـ إدارة النتائج واألثر ومنيجيتو
 (.2012اقتراحيا أيضا عاـ 
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يعرض القسـ التالي استعراضا موجزا لبلستجابة الكمية لتوصيات ضماف الجودة عمى مدى السنوات الخمس  -53
 الماضية.

 التوصيات الستراتيجية 

، طمبت أمانة ضماف الجودة إعداد 3122، ومرة أخرى عاـ :311في عاـ  دعم المكونات غير الزراعية. -54
أيف يمكف لمصندوؽ دعـ أنشطة المشروعات غير الزراعية. وفي توجيو داخمي يعّرؼ الحدود عف كيؼ و 

دارة المعرفة، بالتعاوف مع دائرة إدارة البرامج، 3123يناير/كانوف الثاني مف عاـ  ، أعدت دائرة االستراتيجية وا 
ورفعت عرضا  ،3126-3122تحميبل لممرونة والمعوقات المتأصمة في اإلطار االستراتيجي لمصندوؽ لمفترة 

ا الموضوع كنقطة مرجعية لكؿ مف اإلدارة العميا لمصندوؽ ونائب الرئيس )نائب الرئيس المساعد وكبير ليذ
 استراتيجيي التنمية( ومدراء البرامج القطرية.

، التزمت دائرة إدارة البرامج بتحديد مصطمح "توسيع النطاؽ" :311في ديسمبر/كانوف األوؿ  توسيع النطاق. -55
ار( محددة موظفيف معينيف ومستشاريف خارجييف لوضع الخطوط العريضة )بما يتجاوز مجرد التكر 

، تـ عرض آخر نتائج 3123الستراتيجية مبلئمة لمصندوؽ في ىذا الصدد. وفي أكتوبر/تشريف الثاني 
الدراسة وتبعاتيا عمى مشروعات الصندوؽ عمى موظفي الصندوؽ مع عمؿ إضافي إلدماج ىذه النتائج في 

 .3124روعات، مما ىو متوقع عاـ عممية تصميـ المش

، أوصى ضماف الجودة بأف يضع الصندوؽ المبادئ التوجييية لتصميـ 3121في عاـ الستجابة لمكوارث.  -56
المشروعات المزمع تنفيذىا في بيئات ما بعد الكوارث، مع األخذ بعيف االعتبار القضايا المعقدة المتعمقة 

عرضت المبادئ التوجييية الجديدة، التي شغمت وعززت الجيود  ،3122بمثؿ ىذه العمميات. وفي مايو/أيار 
 السابقة في ىذا المجاؿ، عمى المجمس التنفيذي لمعمـ.

، أوصى ضماف الجودة بأف يطور 3122و، :311و، 3119في األعواـ النخراط مع القطاع الخاص.  -57
شراؾ القطاع ا لخاص بيدؼ تحديد نيج الصندوؽ إطارا لمنظر في كيؼ وأيف يمكف إرساء الشراكات وا 

، أعدت استراتيجية الصندوؽ 3122لمصندوؽ في تصميـ الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص. وفي عاـ 
لمشراكة مع القطاع الخاص واستكممت. وفي ىذا الوقت تحديدا فإنو مف المبكر جدا تقدير كفاءة ىذه 

 االستراتيجية.

 عممية التصميم

، التزمت دائرة إدارة البرامج باستعراض وتنقيح تقارير تصميـ المشروعات :311. في عاـ وثائق المشروعات -58
في الصندوؽ بيدؼ إدراج جميع المعمومات الضرورية ذات الصمة بالتنفيذ وتقميص حجـ ىذه الوثائؽ. وفي 

، تـ وضع صيغة جديدة لتقارير تصميـ المشروعات وأطمقت رسميا وبدأت جميع تصاميـ 3122صيؼ عاـ 
. وقد أدى استخداـ دائرة إدارة 3123ات باستخداـ ىذه الوثيقة حصرا بدءا مف يناير/كانوف الثاني المشروع

البرامج المستمر ليذه الصيغة وما ترتب عمييا مف تقميص االعتماد )إف لـ نقؿ باالستغناء تماما( عف أوراؽ 
وية وعرض أفضؿ العمؿ إلى تصميـ مشروعات يتصؼ بصياغة أفضؿ عمى وجو العمـو مع مسوغات ق

لممكونات التي سيتـ إجراؤىا. ونتيجة لذلؾ، غدت تقارير تصميـ المشروعات في الصندوؽ خرائط طريؽ 
أفضؿ يمكف استخداميا كأساس لمتفاوض مع الحكومة المعنية، ولتنفيذ المشروع، وبالتالي لتقديره البلحؽ في 

 نياية المطاؼ.
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، طمب ضماف الجودة إعداد :311في عاـ المشترك.  استعراض تعزيز جودة المشروعات ذات التمويل -59
توجيو عف مدى وجوب تقييـ المشروعات التي تحظى بتمويؿ مشترؾ مف خبلؿ عممية تعزيز الجودة 

، طورت شعبة السياسات والمشورة التقنية 3121، وبداية عاـ :311الداخمية في الصندوؽ. وفي نياية عاـ 
الت عمى فرؽ المشروعات القطرية ومنتدى مدراء البرامج القطرية، وعرضت اقتراحا لتناوؿ مثؿ ىذه الحا

وفي ندوة دراسية حوؿ ضماف الجودة وتعزيز الجودة، حيث تـ االتفاؽ عمى إمكانية عرض تقرير الجية 
الرئيسية المشاركة في التمويؿ مع وثائؽ موجزة إضافية حوؿ خصوصية الصندوؽ. ويحسف ىذا النيج 

عمى المشاركة في تمويؿ المشروعات مع جيات مانحة بدوف أف تؤدي متطمبات  الموضح قدرة الصندوؽ
 االستعراض الداخمية فيو بصورة غير مبلئمة في إبطاء، أو في حاالت أخرى، إعاقة معالجة المشروع.

الحظت التقارير السنوية لضماف الجودة  3122و 3121. في عامي إصالح عممية تعزيز الجودة -60
والمبلحظات الختامية الحاجة إلى إشراؾ كبير لشعبة السياسات والمشورة التقنية في وقت أبكر وخبلؿ عممية 

، وبالتزامف مع نتائج تقرير المراقب الداخمي ودراسة فوض 3123تصميـ المشروعات بأسرىا. وفي ربيع عاـ 
أشير  :تـ اقتراح عممية إصبلح جديدة لتعزيز الجودة مع فترة تجريبية مدتيا بيا مكتب التقييـ المستقؿ، 

، 3123. وفي حيف أف اإلصبلح الرسمي قد دخؿ حيز النفاذ فقط في منتصؼ عاـ 3124تستكمؿ في عاـ 
الحظ نتائج جيدة  في النزعة األوسع القائمة بإشراؾ أكبر  3123و 3122إال أف ضماف الجودة في عامي 

ري تعزيز الجودة في أنشطة إعداد المشروعات في العديد مف المشروعات التي تنطوي عمى مكونات لمستشا
الثروة الحيوانية والتمويؿ الريفي والبنى األساسية، حيث تـ إشراؾ مستشاري شعبة السياسات والمشورة التقنية 

 .بصورة وثيقة في حؿ مشاكؿ تصميـ المشروعات، سواء في المقر أو في الميداف

، أوصى تعزيز الجودة بوجوب أف يوفر الصندوؽ تدريبا :311. في عاـ التدريب عمى اإلشراف المباشر -61
عمى اإلشراؼ المباشر لمساعدة مدراء البرامج القطرية الذيف أوكمت إلييـ مسؤولية إدارة اإلشراؼ عمى 

ديدة عمى اإلشراؼ المباشر ، شرعت دائرة إدارة البرامج بدورة تدريبية ج3121حوافظ مشروعاتيـ. وفي عاـ 
لمدراء البرامج القطرية في الصندوؽ وغيرىـ مف الموظفيف لتعميميـ النيج والمنيجيات األساسية المستخدمة 
في أنشطة اإلشراؼ. ومف منظور تصميـ المشروعات، كانت النتائج مف ضماف فيـ مشترؾ أساسي لكيفية 

، وتضمنت معرفة قطرية ومعمومات برامجية أفضؿ يتـ القياـ باإلشراؼ عمى المشروعات متعددة الجوانب
إدخاليا في تصميـ المشروعات وعيا أكبر بأفضؿ الممارسات والمطبات الشائعة التي تواجييا الجيات 
خفاقاتو، والتي يمكف  المانحة والشركاء العامموف في نفس البمد المضيؼ، وتقاسما أكبر لخبرات اإلشراؼ وا 

نيج المستخدمة في تصميـ مكونات المشروعات المحدودة، وقدرة مؤسسية أكبر أف تشكؿ وتستيدي بيا ال
 عمى االستجابة لتحديات التنفيذ.

 التوصيات التقنية
ومستعرضو ضماف الجودة يطالبوف بصورة متكررة بوجوب أف  3119. منذ عاـ تنقيح اإلطار المنطقي -62

، 3122اـ األطر المنطقية. وفي عاـ يستعرض الصندوؽ وينقح بصورة منتظمة نيجو في إعداد واستخد
أطمقت دائرة إدارة البرامج صيغة جديدة لئلطار المنطقي وتوجييا لمدراء البرامج القطرية بيدؼ إيضاح 

، الحظ 3123استخدامات ىذه األداة وشرح ىيكميتيا األساسية وتبسيط عرضيا لممعمومات. وفي عاـ 
عدا د األطر االستراتيجية. وعمى الرغـ مف أنو ما زاؿ مستعرضو ضماف الجودة تحسنا في استخداـ وا 
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(، بدأت فحوى التوصيات باالنتقاؿ مف المخاوؼ 5موضوعا يثيره ضماف الجودة عمى الدواـ )انظر الجدوؿ 
العامة حوؿ عدـ انتظاـ الصندوؽ في استخدامو ليذه األداة إلى مخاوؼ أكثر تحديدا في المشروعات حوؿ 

 ت المستخدمة وتحديد األىداؼ.اختيار المؤشرات والكمما

 3121و :311. استجابة لمتوصيات المتعددة لضماف الجودة مف األعواـ التحميل المالي والقتصادي -63
، رعت شعبة السياسات والمشورة التقنية وضماف الجودة حمقة عمؿ حوؿ التحميؿ المالي واالقتصادي 3122و

كؿ مف فرؽ تعزيز الجودة وضماف الجودة النتائج  ، وعرض فييا أعضاء مف3122في أكتوبر/تشريف األوؿ 
، شكمت مجموعة عمؿ داخمية لمناقشة 3123التي توصموا إلييا عمى موظفي الصندوؽ. وفي أوائؿ عاـ 

، أطمقت المبادئ 3123مظاىر تعزيز استخداـ الصندوؽ لمتحميؿ المالي واالقتصادي، وفي سبتمبر/أيموؿ 
 ا مع ما يتبعيا مف طرائؽ لمتدريب كي يتـ تطويرىا في المستقبؿ القريب.التوجييية الداخمية الجديدة رسمي

، التزمت دائرة إدارة البرامج بتطوير بيانات سياساتية لمصندوؽ حوؿ أفضؿ 3122. في عاـ الدعم المباشر -64
الممارسات في استخداـ الدعـ المباشر في القطاع الزراعي والتي ستستيدي بتقرير شارؾ الصندوؽ في 

، أطمقت شعبة 3123ده بعنواف "الدعـ الحكومي كأداة لفئة التمويؿ الريفي: استعراض". وفي عاـ إعدا
السياسات والمشورة التقنية سياستيا الجديدة لممنح النظيرة والتي تـ إعدادىا بمشاركة مف منظمة األغذية 

وة دراسية لمموظفيف في والزراعة لؤلمـ المتحدة، وحددت الخصائص األسس الرئيسية ليذه الوثيقة في ند
 .3123أكتوبر/تشريف األوؿ 

، التزمت دائرة إدارة البرامج باستعراض وتعزيز واستكماؿ 3122. في يوليو/تموز البنى األساسية الريفية -65
مواد التوجيو األولية في الصندوؽ ذات الصمة بمظاىر البنى األساسية في تصميـ المشروعات. ومنذ خريؼ 

، تـ تنقيح وتوسيع مذكرات التعمـ حوؿ العديد مف المواضيع ذات الصمة بالبنى األساسية )مثؿ 3123عاـ 
دارة العقود واإلشراؼ  المشاركة المحمية، والتوريد، واعتبارات التمكيف والشراكة واالعتبارات المؤسسية، وا 

لمعرفية( حوؿ التشغيؿ عمييا(. عبلوة عمى ذلؾ، فقد تـ إعداد وثيقتيف مرجعيتيف )منتجات الوساطة ا
 .3123والصيانة واعتبارات تنفيذ المشروعات خبلؿ عاـ 

بقياـ الصندوؽ بتقدير أكثر عمقا الستصواب  3122. بعد توصية مف ضماف الجودة عاـ صناديق األسيم -66
وفائدة دعـ صناديؽ األسيـ التي تممكيا الحكومات، والتي تركز عمى وجو الخصوص عمى تنمية القطاع 

، قامت شعبة السياسات والمشورة التقنية وأمانة ضماف الجودة معا برعاية حمقة عمؿ في يونيو/حزيراف الريفي
، ضمت مشاركيف مف صناديؽ األسيـ مف القطاعيف العاـ والخاص والمنظمات غير الحكومية 3123

ع مسودة لمذكرة لمناقشة أفضؿ الممارسات إضافة إلى العناصر الدقيقة لمتحكـ بالتمويؿ باألسيـ. وتـ وض
 ، وىي اآلف قيد االستكماؿ.3123تعمـ مف ىذا الحدث في أغسطس/آب 

 التوصيات عمى مستوى المشروعات

إضافة إلى التوصيات األكبر عمى المستوى المؤسسي المذكورة أعبله، أعد مستعرضو ضماف الجودة عددا  -67
مف التوصيات الخاصة بالمشروعات باالتفاؽ مع مدراء البرامج القطرية خبلؿ كؿ عممية استعراض لمشروع 

مف السحب األوؿ عف  ما. بعدئذ طمبت أمانة ضماف الجودة مف جميع المشروعات اإلببلغ بعد سنة واحدة
مدى إدخاؿ توصيات مراجعة الجودة في تصميـ المشروع. وقد اقترح ىذا اإلجراء اليادؼ إلى ضماف إيبلء 
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. وعمـ بالكامؿ في جميع استعراضات :311توصيات ضماف الجودة االىتماـ الكافي خبلؿ التنفيذ عاـ 
 .3121ضماف الجودة منذ عاـ 

مذكرة عف التقدـ المحرز  51أمانة ضماف الجودة واستعرضت حوالي  ، استممت3123-3122خبلؿ الفترة  -68
وحتى تاريخو، تـ استعراض  30مف المشروعات قيد التنفيذ حاليا والتي يشرؼ عمييا الصندوؽ إشرافا مباشرا.

جميع المذكرات المستممة. وعندما تطمب األمر ذلؾ تـ إصدار طمبات إليضاحات إضافية. وفي التقرير 
 يرت المبلحظات العريضة التالية: المبدئي، ظ

لوحظ تأخير معتبر في اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع بالنسبة لمعديد مف المشروعات المستعرضة )أكثر مف 
 بالمائة( بسبب المشاكؿ الناشئة خبلؿ التنفيذ. وغالبا ما ترتبط ىذه المشاكؿ بالمعوقات التالية: 71

يؼ فريؽ المشروع عند االستيبلؿ، ضعؼ القدرات مشاكؿ في التوظيؼ )االفتقار إلى توظ
 المحمية، التدوير المتعاقب لمموظفيف(

القرارات الصادرة مف القمة إلى القاعدة التي تؤثر عمى الخصائص الرئيسية لممشروع )تغيير 
 الوكاالت الرائدة، تغيير سياسات الدعـ، تغيير أولويات المعونة بالنسبة لمشركاء(

ات العروض والتوريد )زيادات مذىمة في األسعار، محدودية توفر موفري مشاكؿ في استدراج
 الخدمات المحمييف(

حاالت االضطراب السياسي )تأثيرات تشريعية، تنافس مؤسسي، بيئات ما بعد النزاعات، 
 اضطرابات مدنية في منطقة المشروع(

ودة القائمة بأف ترتيبات التنفيذ وتؤكد ىذه التجربة عمى النتيجة المتكررة التي يتوصؿ إلييا ضماف الج
تشكؿ واحدة مف المجاالت الرئيسية لضعؼ تصميـ المشروعات، وتدؿ عمى أنو ال بد مف فعؿ 
المزيد في مرحمة أبكر مف عممية إعداد المشروعات )مف خبلؿ التمويؿ المسبؽ واستقطاب وحدات 

دراج التعمـ مف خبرة التنفيذ السابقة التنفيذ واالستفادة مف ترتيبات وحدات تنفيذ البرامج القائمة،  وا 
 لممشروعات في البمد( لمتخفيؼ مف احتماؿ التأخيرات خبلؿ التنفيذ.

"توصيات المكاسب السريعة" والتي غالبا ما تكوف أكثر )وربما أسيؿ( إدراجا في تصميـ المشروع خبلؿ فترة 
 وتنقيح النيج المستخدمة في بناء القدرات واالستيداؼ. GACالتنفيذ، بما في ذلؾ إدخاؿ أطر 

التيديدات المحتممة مف الكوارث الطبيعية التي تؤثر عمى تنفيذ المشروع )مثؿ األعاصير وموجات الجفاؼ 
والفيضانات( التي تمت اإلشارة أو التنبيو إلييا في استعراضات ضماف الجودة، مما يشير إلى وجوب 

 بنيج إدارة المخاطر في تصميـ المشروع.إيبلء اىتماـ إضافي 

المشروعاف المذاف تـ شطبيما في نياية المطاؼ مف برنامج اإلقراض ىما المشروعاف المذاف حكـ عمييما 
 في استعراض ضماف الجودة بأنو "مف غير المحتمؿ ليما تحقيؽ أىدافيما اإلنمائية".

 الحافظة تحميل -سادسا

                                                      
ذا أخذنا بعيف االعتبار  91وىذا يمثؿ  30 بالمائة مف جميع المشروعات التي يطمب منيا حاليا تقديـ التقارير المرحمية الستعراض الجودة. وا 

التأخير الكبير في الوقت الفاصؿ بيف الموافقة عمى المشروعات ودخوليا حيز التنفيذ، عف استعراض، إضافة إلى اإلببلغ في السنة األولى 
 مف شأف االمتثاؿ ليذا المطمب الذي أصرت عميو ضماف الجودة أف يتفاوت بصورة كبيرة بيف مشروع وآخر.بعد أوؿ سحب، فإف 
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مشروعا، مما ولد عددا مف التوصيات  282اف الجودة في الصندوؽ ، استعرضت ميمة ضم3119منذ عاـ  -69
 لتحديث الرئيسية االستنتاجات موجزة بصورة القسـ ىذا ويعرض. مشروع لكؿ اإلدراج عند الجودة وبيانات

لمتحميؿ اإلحصائي السنوي الذي يتـ إجراؤه كجزء مف عممية إعداد التقرير السنوي عف استعراض  3123 عاـ
دة لتحري العبلقات المحتممة بيف الجودة عند اإلدراج واإلشراؼ ومجموعات البيانات الخارجية. ضماف الجو 

ويتمثؿ ىذا في تحديد المحركات المحتممة لجودة المشروعات عند اإلدراج والتي قد ال تكوف واضحة في أية 
 خبلؿ تحميؿ البيانات والتحميؿ اإلحصائي. 31سنة إفرادية. ومع ذلؾ فيي سائدة عمى مستوى الحافظة

 الحافظة تحميل استنتاجات

، تقترح 3122. كما كاف الحاؿ عميو عاـ تحميل زيادة أنشطة المشروعات ومؤشرات الجودة عند اإلدراج -70
الدالئؿ اإلحصائية حاليا أف ال عبلقة تبلـز ذات داللة في مستوي الحافظة بيف مستوى التمويؿ والتمويؿ 

رؾ وعدد األسر المستفيدة التي تتمقى دعـ الصندوؽ وبيف تصميمات المشروعات عند اإلدراج وفقا المشت
التي تقوؿ بأف  3123لتصنيفات إطار قياس النتائج المنشودة. ويدعـ ىذا االستنتاج النتائج السنوية لعاـ 

 الجودة اإلجمالية لممشروعات لـ تتراجع خبلؿ فترة توسع الصندوؽ المستمرة. 

. توحي االرتباطات اآلخذة بالضعؼ، مع بقائيا ىامة، بيف احتمالية تحقيؽ األىداؼ لمستوى اإلقميميا -71
اإلنمائية واإلقميـ، بأف ىذه النزعة قد تكوف أكثر وضوحا خبلؿ السنوات األولى مف ضماف الجودة. وعمى 

والمحيط اليادئ تبقى أقؿ الرغـ مف ذلؾ وعمى مستوى الحافظة، فإف المشروعات الموجودة في إقميـ آسيا 
احتماال في تحقيؽ أىدافيا اإلنمائية )وفقا لحكـ مستعرضي ضماف الجودة(، في حيف أف المشروعات في 
إقميـ أمريكا البلتينية والكاريبي تبقى أكثر احتماال في تحقيؽ أىدافيا اإلنمائية، أيضا )وفقا لحكـ مستعرضي 

مشروعا فقط، ليست ىناؾ عبلقة  3:ستخداـ جممة بيانات . وعند مرحمة اإلشراؼ، وبا32ضماف الجودة(
 .33ىامة إحصائيا بيف اإلقميـ واحتماؿ تحقيؽ المشروع ألىدافو اإلنمائية )وفقا لحكـ مدراء البرامج القطرية(

. ىنالؾ بعض البيانات الجديدة والتي ما زالت بدائية خاـ لمغاية، تقترح بأف الدعـ عمى المستوى القطاعي -72
بعض القطاعات المعينة ضمف المجاؿ الريفي قد ترتبط بجودة أقؿ عند اإلدراج أو قد تواجو المقدـ ل

صعوبات أكبر خبلؿ التنفيذ. وعمى مستوى الحافظة اإلجمالية، فإف جممة البيانات المتاحة محدودة لمغاية 
يـ المشروعات والنتائج ضعيفة جدا بحيث ال تستحؽ حاليا المزيد مف النقاش. وعمى أية حاؿ وعند تصم

ضمف تمؾ التي تدعـ في المقاـ األوؿ قطاعا واحدا أو نشاطا واحدا فقط، وتمؾ التي تتصؼ بتركيبة أكثر 
 34اختبلطا مف عناصر التصميـ، فإف الربط بيف القطاع ونيج أداء المشروع يصبح ىاما إحصائيا )وأقوى(

وؿ( االئتماف والخدمات المالية والبنى مما يشير إلى أف المشروعات التي توفر فقط )أو في المقاـ األ
احتماؿ تحقيقيا ألىدافيا اإلنمائية" غير مرض "األساسية والتدريب وتدخبلت بناء القدرات قد يكوف تصنيؼ 

                                                      

أفضؿ الجيود التي تقـو بيا أمانة ضماف الجودة إلدماج العديد مف مصادر البيانات الداخمية  القسـالبيانات المعروضة في ىذا تؼكظ   31
 ، يجب اعتبار ىذه البيانات تأشيرية فقط.2012والخارجية في جممة واحدة مف البيانات ألغراض تحسيف التحميؿ. وبالنسبة لعاـ 

32
The Chi Square statistic is significant at the 0.01 level and has a Cramer’s V symmetric value of 0.27. 

33
The Chi Square statistic is “only” significant at the 0.397 level for a two-sided asymptotic test. 

34
 The Chi Square statistic is significant at the 0.09 level using a two tailed asymptotic test and has a Cramer’s V 

symmetric value of .501. The significance level does not meet the standard required for academic publications (which is 

0.05 or 0.01(, but will be monitored in future years to see if additions to the stock of IFAD’s QA data further exposes any 

statistically significant relationship. 
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خبلؿ التنفيذ. وفي الوقت الحاضر، ىنالؾ القميؿ جدا مف المبلحظات لكؿ فئة مما ال يسمح باستنتاج أكثر 
 تأكيدا وترابطا.

 3123تعمقت جميع القضايا األكثر تكرارا التي نبو إلييا استعراض ضماف الجودة عاـ تعرضين. تحميل المس -73
بالنظاـ بطبيعتيا )وىي تؤثر عمى العديد مف مشروعات الصندوؽ(، كما أنيا ال ترتبط بالمستوى اإلقميمي. 

ألقاليـ. كما أف وىنالؾ بعض التوصيات التي ترتبط بقطاعات معينة والتي تسود بصورة أكبر في بعض ا
ىنالؾ بعض التوصيات التي ترتبط بصورة معتدلة بمراجعيف معينيف، ولكف وعمى وجو اإلجماؿ، فإف ىذا 

وليس ىنالؾ دالئؿ إحصائية طاغية  35االرتباط ليس قويا جدا، وبالتالي ال تظير التوصيات بصورة متكررة.
 36ية ومراجعيف معينيف.توحي بالعبلقة بيف التنبؤ باحتماؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائ

تبقى مؤشرات إطار قياس النتائج مفيدة في إظيار ما ىي قدرة بيانات الجودة عند اإلدراج عمى التنبؤ.  -74
درجة االىتماـ التي أولتيا تصاميـ المشروعات لموضوع معيف في مرحمة التصميـ، لكنيا لـ تثبت حتى اآلف 

. ويبقى مؤشر احتماؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية وسيمة 37التنفيذكونيا عوامؿ مستقرة لمتنبؤ بمخرجات أثناء 
وعمى  38أفضؿ بيذا الصدد، عمى الرغـ مف عدـ متانتو بما فيو الكفاية كي يستخدـ لتحميؿ تنبؤي أكثر دقة.

النيائية عمى منيجية جمع بياناتيا. كذلؾ  ، سوؼ تدخؿ أمانة ضماف الجودة التشذيبات3124مدى عاـ 
ستقـو بتقديرات كمية بيدؼ تسميط المزيد مف الضوء عمى متى وكيؼ يمكف لتوقعات ضماف الجودة أف 
تنجح أو أف تفشؿ، بحيث تكوف التنبؤات المستقبمية أكثر تواؤما مع خبرة التنفيذ في الصندوؽ، وبالتالي أكثر 

 المشروع.فائدة كتقديرات مسبقة لجودة 

 

                                                      

توسيع و التخفيؼ مف المخاطر، و مجاالت التوصيات ذات الصمة بمستعرضيف معينيف ليست شائعة لمغاية. وىي تتضمف القضايا البيئية، 35
 النطاؽ وسبلسؿ القيمة.

36
The Chi Square statistic is significant at the 0.232 level using a two tailed asymptotic test 

37
Only RMF1 and RMF2 had statistically significant associations (at the 0.05 or 0.01 levels using a two-tail test) with 

expectations during supervision regarding the likelihood of achieving development objectives. Cramer’s V symmetric 

measures for the two indicators were 0.273 and 0.201 respectively. However, neither indicator was significantly 

associated (at the 0.05 or 0.01 levels using a two-tail test) with the other supervisory indicators that could be considered 

proxies for summarizing overall project success such as:  “Overall Implementation Progress”, “Exit strategy readiness 

and quality”, “Acceptable Disbursement Rate”, “Potential of Scaling-up and Replication”, or the Project-at-Risk indicator. 

Moreover, neither indicator is a consistent predictor of project cancellation. 
38

 The Chi Square statistic for the variable pair “QA: Likely to achieve development objectives” rating and “IFAD 

Supervision: Overall Implementation Progress” is significant at the 0.004 level using a two tailed asymptotic test and has 

a Cramer’s V Symmetric value of 0.3. The Chi Square statistic for the variable pair “QA: Likely to achieve development 

objectives” rating and “IFAD Supervision: Likely to Achieve Development Objective” is significant at the 0.013 level 

using a two tailed asymptotic test and has a Cramer’s V Symmetric value of 0.257. Moreover, the QA’s LADO indicator 

has significant statistical associations with a several other supervision indicators including “Overall Implementation 

Progress”, “Exit strategy readiness and quality”, “Acceptable Disbursement Rate”, “Potential of Scaling-up and 

Replication”, or the Project-at-Risk indicator. LADO has accurately predicted both projects which were reviewed by the 

QA and subsequently cancelled during 2008-2012. 

 


