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 1حوار سياسات عمى المستوى الُقْطريقامة خطة إل

 الخمفية -أوال
إعداد إطار سياسات تمتين: على المستوى الُقْطري للتنمية الزراعية والريفية أمرا  يشتلال بالنسبة للصندوق،  -1

شرطا مسبقا أيضا يمثل ف: نياية المطاف  بلضروريا لفعالية تنفيذ المشروعات وفعالية األثر فحسب، 
اإلطار ويورد . وتقر الوثائق المؤسسية الرئيسية بيذا األمر. لتغلب أعداد ضخمة من الستان على الفقر

األطر السياساتية والتنظيمية المحسنة باعتبارىا إحدى النتائج الرئيسية لعمل  2015-2011االستراتيج: للفترة 
التزام  لموارد الصندوق تقرير ىيئة المشاًرات الخاصة بالتجديد التاسع يتضمنالصندوق؛ ف: حين 

الزراعة بشأن  ةوطنيالسياسات الحوار ف:  دور أنشطب لمشارتةسياسات، واأدق للتحليل " الصندوق بإجراء
 ."التنمية الريفيةو 

لإلشارة إلى طائفة من اآلليات المختلفة، بما ف: " سياساتال"وألغراض الصندوق، يمتن استخدام مصطلح  -2
؛ ويمتن أيضا أن تشمل الخطط يةسياسات وتشريعات وبيانات سياساتتلك المعروفة عموما باعتبارىا ذلك 

تراتيجيات والبرامج القطاعية؛ إضافة إلى القواعد اإلدارية رفيعة المستوى للوتاالت والميزانيات واالس
ن تان من الممتن أن يقتصر أثرىا ف: الواليات ، وطن:على نطاق السياسات  تطبقويمتن أن . الحتومية وا 

الفرص صوغ وييتم الصندوق تحديدا بالسياسات الُقْطرية الت: ت. فحسب ةالفيدرالية على مستوى الوالي
لستان الريفيين الت: تساعد ا –ف: القطاع الزراع: وف: االقتصاد غير الزراع: الريف: األتبر  -االقتصادية 

 ف: ظلثمة اختالف واسع ف: اآلراء بشأن ما يشتل حوار سياسات "غير أن . لخروج من دائرة الفقرعلى ا
. 2012ن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام ، تما يرد ف: التقرير السنوي ع"وجود توافق ضئيل ف: اآلراء

 : وتقترح ىذه الورقة الفيم التال: لما يعنيو حوار السياسات بالنسبة للصندوق

 بشكل، نخراطحوار السياسات عمى المستوى الُقْطري عممية لل  اعتباريمكن بالنسبة لمصندوق، 
مصمحة الُقْطريين ، مع الحكومات الشريكة وأصحاب العمى حد سواء مباشر وغير مباشر

لتأثير عمى أولويات السياسات أو تصميم وتنفيذ وتقييم المؤسسات الرسمية من أجل ااآلخرين، 
والسياسات والبرامج التي تشكل الفرص االقتصادية لخروج أعداد  ،(مثل القوانين، القواعد اإلدارية)

 .كبيرة من السكان الريفيين من دائرة الفقر

                                                   
السابع والثالثين بعد المائة المعقود ف: اجتماعيا لصندوق، واعتمادىا منيا، خالل ف: اللجنة اإلدارة التنفيذية  نقاش أطول تم إعدادىاىذه الورقة اإلعالمية مشتقة من ورقة  1

 .2013تانون الثان: /يناير 30
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 حوار سياسات عمى المستوى الُقْطريقامة إلنقاط دخول  -ثانيا
 احوار تمثل يا أن اعتبارمتن عن حق يو تبعيا الصندوق اأو األنشطة الت: /طائفة مختلفة من الُنُيج و ثمة -3

قد يشارك مدير ف. ولجميعيا دور ف: سياقات ُقْطرية ومؤسسية مختلفة. ُقْطريعلى المستوى السياسات لل
مع الحتومة ف: تناول ( "على أساس ثنائ:")بشتل مباشر أحيانا مسؤول البرنامج الُقْطري /البرنامج الُقْطري

ز أثر قيود السياسات ابر إل يتون إما قضايا سياسات رئيسية تؤثر على الستان الريفيين الفقراء، وىو عادة ما
تومة من أجل يوفرىا اعتماد نيج مشروعات محدد للحمعينة بشأن تنفيذ المشروعات أو توضيح فرصة 

البرنامج الُقْطري  سؤولم/أخرى، يشارك مدير البرنامج الُقْطري يانوف: أح. توسيع النطاق وتغيير السياسات
قضايا السياسات تناول ف: فريق العمل القطاع: الُقْطري، حيث تقوم الحتومة وشرتاؤىا اإلنمائيون بتحديد و 

والمشروعات الممولة بمنح ف: اعتماد جدول  اتر ويستخدم الصندوق أيضا مشروعات االستثما. الرئيسية
تعزيز قدرة الوتاالت الحتومية ف: صوغ السياسات ( أ: )وتستخدم فيما يل:. أعمال لحوار السياسات

فعالية ف: عمليات مزيد من الدعم منظمات الستان الريفيين، لتمتينيم من المشارتة ب( ب)الوطنية؛ 
تفعيل سياسة أو ( د)بين مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين؛ تعزيز حوار السياسات ( ج)السياسات؛ 

ج يُ إنشاء فرص لتبادل الخبرات والنُ ( ه)استراتيجية وطنية أو برنامج وطن: على المستوى المحل:؛ 
بنفسو ف: وفضال عن ذلك، أجرى الصندوق . الجنوب على مستوى السياسات بلداناإلقليمية أو فيما بين 

 حيوية؛ وسعى إلى إجراء إصالحات ف: السياسات الُقْطرية محددةسياسات ل تحليالبعض الحاالت 
وق ف: حوار السياسات دويرد ف: الذيل طائفة من األمثلة المختلفة على عمل الصن. للمشروعات قبل التنفيذ

 .الُقْطري
  

 القوة والضعف جوانب -ثالثا
ىو معروف ف: أغلب أتثر مما  ونطاقتعلق بحوار السياسات باتساع ربما يتميز عمل الصندوق فيما ي -4

تغييرات تبيرة ف: السياسات الت: تؤثر على الستان إحداث إلى  ف: العديد من البلدان أدىفقد ؛ األحيان
رجع إلى ترتيزه حصريا على قضايا تال جويتمتع الصندوق بميزة نسبية ف: ىذا الم. الريفيين الفقراء

 نظر إليو باعتبارهيتما ة المتاحة للستان الريفيين الفقراء؛ السياسات الت: تؤثر على الفرص االقتصادي
معياريا جدول أعمال  فرضال ي ولتنولمستفيدين، لالموارد  يجلبيعمل من خالل الحتومات، و " وسيطا أمينا"

 .  للسياسات سلفا امحدد

ليات الصندوق لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عموفقا لف. ثمة مجال تبير لتحسين أداء الصندوقغير أن  -5
من البرامج الُقْطرية  ف: المائة 44نجاح الصندوق ف: مجال حوار السياسات ف:  ، ُيصّنف2012لعام 
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ويشير تل من التقرير السنوي عن نتائج وأثر . 2أو أسوأإلى حد ما ف: مرتبة غير مرض  ميقيخاضعة للتال
جداول أعمال السياسات بالغة  ، إلى3عمليات الصندوق وورقة بحثية صدرت مؤخرا عن معيد بروتنغز

الطموح ف: برامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية؛ وتبرز الوثيقتان الترتيز الضيق على نتائج المشروعات، 
للصندوق، باعتبارىا بعض العوامل التابعة ب التشغيلية عُ وموارد الميزانية ف: الشُ  ،الموظفين اتونقص قدر 

بين حوار السياسات ف: برامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية و تعلقة بالم التطلعاتالت: تفسر الفجوة بين 
 من شأنياالت: و دعو تال الورقتين إلى الترتيز على تلك السياسات الميمة لتنفيذ البرنامج الُقْطري تو . الواقع

ضافة إلى ذلك، تبرز ورقة معيد بروتنغز حاجة الصندوق إلى بناء و . توسيع النطاقعملية أن تدعم  ا 
دعما لالشتراك المحدد ف: ف: مجال نشر الموارد عبة السياسات والمشورة التقنية القدرات التقنية ف: شُ 

سياسات فرادى البلدان، ولت: تعمل المنظمة على التعاون مع الوتاالت المانحة األخرى بصورة أتثر 
تحليلية لعملية  دخولقطة السياسات باعتبارىا نذترات ويقترح التقرير السنوي أيضا النظر ف: م. منيجية

 . ةرتاشمال

خرى عدم وجود تعريف مؤسس: أو فيم مشترك لحوار السياسات، إضافة وتشمل بعض جوانب الضعف األ -6
 صعوبة وىو ما يمثل)إلى غياب إطار للرصد واإلبالغ ومؤشرات مجدية لقياس األداء ف: ىذا المجال 

إلى حوار السياسات الُقْطري ببساطة على أنو امتداد  نظروغالبا ما تان يُ (. وتاالت إنمائية أخرى تواجو
فمن الناحية الفعلية، لم يول حوار السياسات . طبيع: لمشروعات الصندوق، وليس مجرد نشاط ف: حد ذاتو

 .   أصبح أولوية مؤسسية ورغم أنب سوى دعما مؤسسيا محدودا حتى اآلن

. قصور ف: حوار السياسات على المستوى الُقْطريتسليط الضوء عل جوانب ال ،ف: الوقت ذاتو ،ومن الميم -7
 يةتييئة بيئة سياساتتتمثل ف:  –حوار السياسات ليس ىدفا ف: حد ذاتو، بل ىو وسيلة لغاية فالفترة أن 

غير أن عمليات السياسات بحتم تعريفيا . دائرة الفقرالخروج من لستان الريفيين ت: يتسنى لمؤاتية أتثر ل
. جرى التثير من تغييرات السياسات ألسباب غير قائمة على األدلةيُ سياسية، و ى: عمليات ذات طبيعة 

السببية بين حوار السياسات وتغييرىا وتنفيذىا بالبطء العالقات سلسلة  تسموفضال عن ذلك، غالبا ما ت
ليس ذلك . لى سياسة معينةعوالضعف وعدم اليقين؛ وغالبا ما يتون من الصعب عزو أثر محدد للصندوق 

شرتاء التنمية من تأثير  الحتومة ناجم عنف: سياسات معين تغيير بأن حدوث  القول نطويفقد ي ،حسبف
ذا تان ثمة مشتالت . أثر عتس:على  الخارجيين ، فتيف يمتن األثر السببية وعزو تتصل بالعالقاتوا 

؟ ومن الواضح أن ياا ى: النقاط الت: يساءل بشأنألدائو ف: ىذه المجاالت، وم ناجعللصندوق إجراء قياس 
الت: تعان: العديد من الوتاالت اإلنمائية األخرى فيناك . ىذه المشتالت الواقعية ال تخص الصندوق وحده

                                                   
حوار السياسات وضعت ف: غياب تعريف واضح لحوار السياسات وفيم ل نسبةألداء الصندوق بالف: الصندوق أن تصنيفات متتب التقييم المستقل  مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى 2

 . إلى حد ما ىاتين المسألتين 2012التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  ويتناول. حوار السياساتللما يشتل أنشطة  صريح
خبرات : الريفيين الفقراء من أجلتوسيع نطاق البرامج " Hartmann, Kharas H., Kohl R., Linn J., Massler B. and Sourang C. (2012) دراسة 3

 .لمرحلة الثانيةالعام لستعراض االاستعراض توسيع النطاق المؤسس: للصندوق، ورقة ( شروعم" )الصندوق والدروس المستخلصة واآلفاق المستقبلية
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بجوانب القصور ا جميعي يقر، و ت: يحتاجيااإلجابات الجميع لدى أي منيا  يسول. مشتالتنفس ال نم
 .يمتاالعمل وتب قترنالت: ت ،والضعف، إلى جانب النجاحات الحقيقية

 ألساس المنطقيا -رابعا
أن يأخذ  نبغ:في: حوار السياسات على المستوى الُقْطريفيما يتعلق بو ئلصندوق تحسين أداا يتعين على -8

 تسقمعمم ممارستيا على نحو ف: بعض البلدان وي ف: الوقت الحال:المجاالت الت: يبل: فييا بالء حسنا 
 في امميز  انشاطباعتباره وفوق كل شئ، ينبغي اإلقرار بحوار السياسات . برامجو الُقْطرية عف: جمي

  .ميزانية مخصصة ومنتجات تسميمب ودعم تمالبرنامج الُقْطري، وأن ي

أصبحت ملحة اآلن أتثر من أي وقت ف: ىذا المجال إلى تحسين األداء  يمتن القول بأن الحاجةو  -9
جدول أعمال ف: حوار سياسات فعال على المستوى الُقْطري أداة حيوية إجراء يمثل ف. سبق

ومن الممتن أن يسيم ف: تمتين الصندوق من تحقيق ىدفو المتعلق بتوسيع النطاق لصندوق ا
ومن المرجح . 2015مليون من الستان الريفيين من قبضة الفقر بحلول عام  80المتمثل ف: انتشال 

عدد ف: يعرضو الصندوق على بلدانو األعضاء،  "منتجا"باعتباره حوار السياسات تزداد أىمية أن 
الموارد المالية  صبح، حيث يمتن أن تعلى وجو الخصوص متنام من البلدان متوسطة الدخل

وقطع . قضايا الحد من الفقر الريف:ب فيما يتعلقأت: بيا يالت:  اتللصندوق أقل أىمية من الخبر 
: أتثر اتساقا أساسحوار سياسات على المستوى الُقْطري على  قامةمام أعضائو بإالصندوق التزاما أ

 .التجديد التاسع لموارد الصندوقالخاصة بمشاورات الويرد ذلك ف: تقرير 

تزايد عدد المتاتب  مثلفي. مشارتتوثمة فرص حقيقية ألن يزيد الصندوق من  ،ف: الوقت ذاتو ،غير أنو -10
، ةلبرامج الُقْطريالنيج المتطور لع نطاق عمليات الصندوق ف: بلدانو األعضاء، و الُقْطرية للصندوق، واتسا

 . ف: حوار السياسات على المستوى الُقْطري ةرتاشمتيسر تعزيز الأن  جميعيا لبنات أساسية ميمة من شأنيا

 خطة العمل -خامسا
ضدىا، تم إعداد خطة عمل لتعزيز  مارسة الحالية وجوانب النقد الموجيةمإلى الجوانب اإليجابية لل ااستناد -11

بدأت قد و . 2012ف: حوار السياسات على المستوى الُقْطري ف: أواخر عام  يامشارتة الصندوق وتعميم
 .  2013تانون الثان: /اآلن عملية التنفيذ بعد موافقة لجنة اإلدارة التنفيذية على الخطة ف: يناير

وتشمل ىذه المبادئ . نيج الصندوق علييا تزتر يالت:  امةلى مجموعة من المبادئ الععالخطة  رتتزوت -12
 إطارلجنة اإلدارة التنفيذية ف: وتقودىا إعادة التأتيد على أن المشارتة ف: السياسات يتعين أن تصوغيا 

ج المعتمدة ينبغ: أن تتون واقعية، وتخص تل سياق على حدة، يُ ومن المسلم بو أن النُ . البرنامج الُقْطري
ف: الحوار؛ وينبغ:  للمشارتةإعداد قاعدة أدلة  ىمية بمتانومن األ. الميزة النسبية للصندوقتقوم على أن و 
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. فعال على نحو – الت: تعتس الطبيعة السياسية لعمليات السياسات -استغالل مجاالت الفرص المتاحة 
فف: نياية المطاف، . اءوأخيرا، يمثل إرساء الشراتات أمرا حيويا، ال سيما مع منظمات الستان الريفيين الفقر 

السياسات والتفاوض بشأنيا وتنفيذىا  عدادإل الوطنيةيتعين أن يتون ىدف الصندوق موجيا لدعم العمليات 
 .واستعراضيا

وتتضمن الخطة مقترحات محددة لدمج حوار السياسات على المستوى الُقْطري بصورة أتثر فعالية ف:  -13
من تصميميا حتى إنجازىا؛ بداية ف: جميع مراحل الدورة وذلك البرامج والمشروعات الُقْطرية للصندوق، 

دارة المعرفة المتعلقة بو؛ وتعزيز قدرات حوار السياسات ، واإلبالغ بالموضوع ،وتحسين رصد الصندوق وا 
وى: أداة  -يتمثل أحد العناصر الرئيسية للخطة ف: استحداث مذترة السياسات سو . ؤسسةالُقْطري داخل الم

ة بتل بلد يمتن لمدير البرنامج الُقْطري استخداميا ف: أي مرحلة من مراحل دورة تحليلية خاص
وستتولى شعبة . الُقْطري لتوفير قاعدة أدلة ف: سياق عملية أتبر لحوار السياسات وتغييرىا /المشروعالبرنامج

دارة المعرفة، السياسات والمشورة التقنية، بالتعاون الوثيق مع شعبة البيئة والمناخ ومتتب االسترات يجية وا 
بما ف: ذلك  -حوار السياسات على المستوى الُقْطري، ودعم مديري البرامج الُقْطرية ف: عمليم  دعمميمة 

 .إرساء شراتات خارجية عمد تذلك إلىوسيُ . من خالل التدريب

ذلك وف: حين يمتن تعميم أجزاء من الخطة بصورة تامة ف: أنشطة الصندوق المعتادة دون أن يتضمن  -14
 بعض األنشطة الُقْطرية، الت: الل مصاحبةآثارا تبيرة على الميزانية، فسيتون ىناك تتاليف جديدة وحقيقية 

درت التتلفة وقُ . ال سيما إعداد مذترات السياساتو  -منحة الأو  حسب المشروعاعتمادات خاصة  يوجد ليا
. امؤقت دوالر أمريت: 850 000بحوال: ( 2015-2013) سنوات ثالث علىاإلجمالية لوضع خطة تنفيذ 

عبة السياسات الت: يمتن أن تشمل الميزانيات العادية لشُ  ،طائفة من المصادرىذه التتلفة عبر  تغطىوس
أصحاب وبرنامج التأقلم لصالح زراعة  ،مبادرة تعميم االبتتارمخصصة ف: إطار والمشورة التقنية، والموارد ال

 اعتماداتو  ،(بالتأقلم المتعلقةلحوار السياسات بشأن القضايا  تمخصصاالذي يتضمن )الحيازات الصغيرة 
 . المنح

 األنشطة -سادسا
 :خطة العمل دعملالخطوات التالية بالفعل اتخاذ  تم -15

  امناصر "و جية اتصالليتون أول مستشار سياسات بتعيين عبة السياسات والمشورة التقنية شُ قامت "
 .الُقْطريلتعزيز حوار السياسات على المستوى 

  ف: الترتيز السياسات األول مستشارمن خالل حاليا،  شعبة السياسات والمشورة التقنية طفقتو ،
جودة تصميم برامج الفرص  عزيزبصورة صريحة على قضايا السياسات الُقْطرية ف: إطار دورىا ف: ت

 .االستراتيجية الُقْطرية وتصميم المشروعات



EB 2013/108/INF.3 

 

< 

  من الالزم دعم الوبدأت الشعبة ف: التعاون مع فرادى مديري البرامج الُقْطرية الميتمين بالحصول على
وحتى اآلن، تم تحديد . أجل تحسين الترتيز على المشارتة ف: السياسات ف: سياق برامجيم الُقْطرية

 .  ية ف: إندونيسيا وغانا والو ونيجيريا وباتستان وأوغندائالفرص بصورة مبد

  موجية ) حوار السياسات على المستوى الُقْطري بشأنوعقدت شعبة السياسات والمشورة التقنية دورة
ف: إطار دورة تدريبية للموظفين التشغيليين ، (مسؤول: المتاتب الُقْطرية/مديري البرامج الُقْطريةلأساسا 

موظفا عامال ف: ىذه  26نحو شارك بالفعل و . ف: الصندوق حول التصميم التعاون: للمشروعات
 . 2013أيار /دورة تدريبية ثانية ف: مايومن المقرر عقد الدورة التدريبية، و 

  وتم إعداد مذترة تعلم بشأن حوار السياسات على المستوى الُقْطري، موجية أساسا للموظفين التشغيليين
 . لصندوقف: ا

 :وتشمل األنشطة ذات األولوية على مدار األشير القادمة ما يل: -16

  مذترات "مواصلة تطوير األفتار فيما يتعلق بالنطاق المحتمل والشتل المحتمل الذي يمتن أن تتخذه
تأداة تحليلية للمشارتة ف: السياسات على المستوى الُقْطري " سياساتالمذترة "؛ واستحداث "السياسات

 .بميزانية منفصلة

 تعتس بشتل أفضل أن  جاالت الت: ينبغ:استعراض المبادئ التوجييية التشغيلية للصندوق وتحديد الم
 .القضايا المتعلقة بحوار السياسات

  لرصد ( المشروع، البرنامج الُقْطري، المستوى اإلقليم: والمؤسس:)تصميم نيج متعدد المستويات
 . اإلطار التنظيم: القائم لرصد األداء التشغيل: ف: ظليا، عنأنشطة حوار السياسات واإلبالغ 

  بين المنظمات البحثية ومراتز التفتير؛ والوصول إلى  التحليل السياسات والمشارتة فييتحديد شرتاء
والت: تسعى إلى رصد أو قياس  ،ف: حوار السياسات يمةالوتاالت اإلنمائية األخرى المشارتة ب

  ت.أدائيا، من أجل تصميم نيج مشترتة وتبادل الخبرا

 


