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 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبإزاء نهج الصندوق 

 السياق – أوال

التجارب التعلم من ب متزايد تهتم بشكلجميع مستويات الدخل  علىأصبحت البلدان النامية  الخلفية.   -1
. ومع توسع قدراتها واالستناد إليها بأقرانهمالخاصة والدراية والسياسات(  التكنولوجياتالموارد )أي و  اإلنمائية

 وسائلالبلدان النامية ، تلتمس تبادل الخبرات العمليةعلى الطلب يتزايد المالي، و تقدمها التقنية وتطور 
 الموارد. المعرفة و  تها المتعلقة بتقاسموتوسيع نطاق أنشط ل أكبر للتواصلبها بشكلتنبؤ يمكن اأفضل و 

في نصف الكرة  أساساجنوب الكرة األرضية )أي البلدان النامية، التي تقع  ال تجد بلدانوفي الوقت نفسه،  -2
أيضا قدرات وطموحات مختلفة.  لديها ، ولكنفحسب من التطور مختلفةفي مراحل  نفسها( 1الجنوبي

القائمة التنمية  هجزادت ن  في السنوات األخيرة، و هج مختلفة لتلقي وتبادل المعرفة. ن   تحتاج إلىوبالتالي فإنها 
 مكوناوأصبحت  -" التعاون بين بلدان الجنوب" في كثير من األحيان تسمى التي -على المصالح المشتركة 

الشمال بين "التعاون نموذج عدد كبير من الدول، استكماال للالتنمية من العالقات الدولية وسياسات 
 ".والجنوب

هذا الجهات المانحة والمنظمات الدولية وغيرها آليات لمساعدة "تثليث" أنشأت التطورات،  واستجابة لهذه -3
تمويل المن خالل أنشطة فالصندوق استثناء من هذا االتجاه.  لم يكن. و فيه وسيطالقيام بدو الأو  ،التعاون

أساليب تقليدية لتقديم التعاون  القطريينشركاء الالصندوق و  التي يمولها مشروعاتالنشرت منح، الاإلقراض و ب
 -لتحسين اإلنتاجية الزراعية  األقرانبين تبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراية  -القائم على المعرفة  تقنيال

في  ةالمحلي ات، وتعزيز السياسات وزيادة مشاركة المجتمعالسوق ماتمعلو  إمكانية الحصول علىلتوسيع 
الصندوق قام ، 2014-2009الفترة  . وفيفرص استثمار جديدة إتاحةالتنمية المحلية، وفي بعض الحاالت 

األول قائمة من  الذيل يعرضمثل هذه األنشطة )من  150ما يقرب من  تيسيرأو /تمويل و/أو تصميم وب
 .(والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبتللالمختارة الصندوق أنشطة 

ألكثر  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب إزاءاألنشطة حجر األساس لنهج الصندوق  وكانت هذه -4
على مستوى و  ةواإلقليمي على المستويات المؤسسيةفي مجموعة من الوثائق  يردعاما، كما  20من 

تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تدخالت كما أن نح. مالو  مشروعاتال
. بالغ األهمية لتوسيع النطاق والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبالصندوق من خالل مبادرات 

ة إقليميكل شعبة حول المعرفة لتمحور والذي تقوده المناطق ويالطلب، سمح هذا النهج المدفوع بحتى اآلن، و 
وفقا وتنفيذها وتنسيقها  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتها الخاصة بتصميم أنشطبلصندوق ا في

عاون بين بلدان تلل متنوع والالمركزيالمرن و الالصندوق  نهجأساس حيث عملت بمثابة الحتياجات العميل، 
التعاون بين والمعنونة  موضوعهذا الحول  لصندوقلوثيقة أحدث ، كما ورد في والتعاون الثالثي الجنوب

  2.(2011) في نموذج أعمال الصندوق بلدان الجنوب

                                                      
لعبارة "جنوب الكرة األرضية":  الجنوب بين بلدانفيما تعاون تعريف مكتب األمم المتحدة لل 1

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/exhibition_triangular/SSCExPoster1.pdf. 
2
 https://www.ifad.org/documents/10180/5daaf5d9-1908-420f-a4bc-6d627e99e9a9 

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/exhibition_triangular/SSCExPoster1.pdf
http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/exhibition_triangular/SSCExPoster1.pdf
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حسبما المشهد العالمي تغير  .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببشركاء التنمية اآلخرين اهتمام  -5
أنشطة  استمرت الزيادة فيفقد . السنوات األخيرة في والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبيتعلق ب

الشركاء في التنمية وقام العديد من ، بشأنهاوتدفق األموال  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب
 خطةأهداف  لتحقيقكأداة هامة  والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللتأساليب جديدة  بتجربة
 المستدامة. التنميةوأهداف  2030 عام

بما في ذلك قرار  ،بين بلدان الجنوبفيما عاون تمكتب األمم المتحدة للمن جانب هتمام اال زيادةهذا  ويشمل -6
بين بلدان فيما عاون تيوم األمم المتحدة للهو من كل عام  سبتمبر/أيلول 12 بأن يكون يومالجمعية العامة 

الجهود الرامية  بين بلدان الجنوبفيما عاون تمكتب األمم المتحدة لليقود . وعلى الصعيد العالمي، الجنوب
براز أهمية  دراسات نشر يجمع البيانات، و يعقد األحداث، و حيث ي، التعاون بين بلدان الجنوبإلى تعزيز وا 

 تها في مجالدت مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية أنشطو ز كما أنشطة أخرى.  ينفذالحالة و 
وغيرها من المنظمات في هذه المنظمات عمل  فإن. ومع ذلك، عاون الثالثيوالت التعاون بين بلدان الجنوب

 القطاع الريفي. ال يركز على والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبمجال 

التعاون بين با المتعلقة ممنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي جهوده كثفتوقد  -7
بتعبئة موارد مخصصة منظمة األغذية والزراعة سبيل المثال، قامت  . وعلىوالتعاون الثالثي بلدان الجنوب

والتعاون  التعاون بين بلدان الجنوبشعبة معنية ب توأنشأ والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللت
 لمكافحةمراكز التميز لمي برنامج األغذية العاأنشأ و بشكل كبير على تقديم المساعدة التقنية.  تركز، الثالثي

 من المسائل األساسية والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب حيث كانالجوع، في الصين والبرازيل، 
 ألنشطتها.

الصندوق فرصة فريدة  أمام - اوالتنسيق معه شراكةوبال - واسع من الجهات الفاعلةالوفي هذا المشهد  -8
المتمثلة  في المجال األساسي لواليته والتعاون الثالثي بين بلدان الجنوبالتعاون المتعلقة ب تهتركيز أنشطل

التحول الريفي المستدام والشامل من خالل االستثمار في التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات النهوض ب في
د الصندوق من خالل اعتمايسدها أن يمكن فجوة  وهي -فجوة في هذا المجال  هناكالواقع،  . وفيالصغيرة

لسياق القطري، وفقا ل والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأدوات مناسبة خاصة بهج متباينة، ونشر ن  
زراعة الخاص بعمل من الخبرة في العاما  40 ما يقرب منلصندوق و التي يتمتع بها الميزة النسبية لنظرا 

 النامية. البلدانمن الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية النائية 

  في اإلطار االستراتيجي للصندوق والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبباالهتمام  -9
، 2025-2016 للفترة لصندوقل االستراتيجيطار اإليوفر  الصندوق.تجديدات موارد و  2025-2016 للفترة

يخطط لتعزيز " قالصندو شير إلى أن يعام ألنشطة الصندوق. و ه التوجيال، 2016عام مطلع في  مدالذي اعت  
لجهة التعاون [ والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب]ميزته النسبية وتوسيع عمله في هذا المجال 

حيث ينظر الصندوق إلى األمر كجزء ال يتجزأ من  فة والترويج لالستثمار في آن معاالمستند إلى المعر 
 "ومن عملية البرمجة القطرية التي يقوم بها. أعمالهنموذج 

. والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبا باهتماما و وقت مشاورات تجديد المواردهيئة خصصت وبالمثل،  -11
وظيفة تنسيق مؤسسي مزودة بالموارد الصندوق ينشئ "سياق التجديد التاسع لموارد الصندوق، تقرر أن  فيف
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التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وأن يدخل هذا  ةاستراتيجيالالزمة تضمن أن يتابع بصورة 
أن " ". وتقرر أيضاالتعاون في البرامج القطرية على نطاق واسع، وأن يستند إلى قاعدة من األدلة القوية

دان الجنوب والتعاون الثالثي يضع حوافز للموظفين للعمل بصورة استباقية على متابعة التعاون بين بل
تقرر من بين أمور أخرى، أن التجديد العاشر لموارد الصندوق،  هيئة مشاوراتتقرير  وفي والترويج له".

في  50"تشتمل  أن أن يضمنو  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبالصندوق رصد أنشطة يعزز 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون على نهج إزاء ]...[  ةبرامج الفرص االستراتيجية القطري ]...[ المائة من
 ".الثالثي

قدمت دولة عضو في  ،ألول مرةو ، التجديد العاشر لموارد الصندوقأنه في إلى أيضا وتجدر اإلشارة  -11
ماليين  5، بمبلغ عاون الثالثيوالت عاون بين بلدان الجنوبللتالصندوق )الصين( مساهمة تكميلية غير مقيدة 

 عاون بين بلدان الجنوبتللالدول األعضاء  توليهااألهمية التي  على اواحد هذا مثاالويعد . دوالر أمريكي
 انخراطقدم مسارات جديدة لتعبئة الموارد وتخطيط يلصندوق، ا تشغيلنموذج  كمكون من والتعاون الثالثي

 .والتعاون الثالثي بين بلدان الجنوبالتعاون مجال في  الصندوق مع العمالء

، أكمل مكتب 2016عام  في .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبعن  تقرير التقييم التجميعي -12
التعاون بين بلدان األنشطة غير اإلقراضية في سياق  عن اتجميعي اتقييم في الصندوق مستقلاللتقييم ا

توضيح نهج  لمواصلةرؤى وتوصيات في الوقت المناسب ومفيدة  تقرير التقييم التجميعيقدم و  3.الجنوب
 للطريقة التيالثالث ملخصا  الذيل يعرض. )والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب إزاءالصندوق 

التعاون بين بلدان المتعلقة بفي جهودها  تقرير التقييم التجميعيدارة التوصيات الصادرة عن اإل ت بهادمج
 (.لتعاون الثالثيوا الجنوب

وأهدافه  غايته الشاملةمن أجل تحقيق و ، هنفسالوقت  في .تشغيلهونموذج الصندوق أولويات تطور  -13
 واليته، بهدف تحقيق تشغيلهاإلطار االستراتيجي، تطورت أولويات الصندوق ونموذج  بموجباالستراتيجية 

في  متباينةهج اتخاذ ن  بهتمام المزيد من االالصندوق، على سبيل المثال، ويولي مزيد من الفعالية والكفاءة. ب
والدول  ،، واألوضاع الهشةالبلدان متوسطة الدخلتعزيز التحول الريفي في السياقات القطرية المختلفة )مثل 

البلدان مع  االنخراطنهجه في بتحديث صندوق ال قامالدخل(. و  ةمنخفضوالبلدان  ،الناميةالجزرية الصغيرة 
تخصيص ه لنظام ويقوم الصندوق بتحسينالهشة.  األوضاعووضع استراتيجية للعمل في  4متوسطة الدخل

 القطرية. هوتعميق الالمركزية التنظيمية لضمان أداء أفضل لبرامجء دااألالموارد على أساس 

والتعاون  الجنوبعاون بين بلدان لتا إزاء الصندوق توضيح وتطوير نهجه يواصل، ومن نفس المنطلق -14
 -المذكورة أعاله هج والعمليات والن  االستراتيجيات وتعزز . تشغيلهنموذج  منأساسي  وهو مكون – الثالثي

لتحقيق  تعتبر بالغة األهميةو  بعضها البعض – والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببما في ذلك 
والترابط فيما بينها في وثيقة شاملة يجري إعدادها  التآزر وستوضح أوجهاألهداف االستراتيجية للصندوق. 

 .2017نيسان /بريلألمجلس للنظر فيها في على ااإلدارة  لتعرضها

                                                      
3

 https://webapps.ifad.org/members/ec/92/docs/EC-2016-92-W-P-5.pdf. 
4

 https://webapps.ifad.org/members/eb/117/docs/EB-2016-117-R-3.pdf. 
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 والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبلتالموجه إلى اعلى الرغم من االهتمام  الغرض من هذه الورقة. -15
نهج  تتناولوثيقة أحدث الصندوق، كما ذكر أعاله، فإن موارد وثائق تجديد و اإلطار االستراتيجي في 

أكثر وبعد لذلك، و . 2011 سبتمبر/أيلولتعود إلى  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب إزاءالصندوق 
تطور في بيئات الصندوق الداخلية والخارجية، فضال عن الدروس ال مراعاةمن خمس سنوات، من أجل 

معزز ا الهمجلس نهجاللى عإلدارة أن تعرض احان الوقت فقد الثاني(،  الذيل)الواردة في المستفادة الرئيسية 
توجيهاتهم بشأن  بها والتماسعضاء إخطار األ، بهدف والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبلتا إزاء

 .المضي قدما

 التعاون بين بلدان الجنوبالمتعلقة بأنشطة  التوجيهاتو  يوضوح المفاهيمالتوفير إلى وتهدف هذه الورقة  -16
األهداف، والميزة النسبية  يبين القسم ثانياعلى النحو التالي:  تنقسمالصندوق. و في  والتعاون الثالثي

، بما في ذلك الترتيبات التنظيمية والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبب المتعلقةواألدوات واألنشطة 
الضوء على القسم ثالثا يسلط و في الوقت المناسب؛ األنشطة  تنفيذالصندوق لضمان في التنسيق ترتيبات و 

 التعاون بين بلدان الجنوبإيصال تعميم ل، وتعبئة الموارد الرصد واإلبالغ ترتيباتو  المطلوبة،الحوافز 
عاون بين بلدان للتشامل الهج نالوراء  تكمنإضافية  ةعماالثالثة معلومات د الذيول؛ ثم تقدم والتعاون الثالثي

 .والتعاون الثالثي الجنوب

 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب إزاءنهج الصندوق  -ثانيا

اللجنة  أشارت، 2012عام  . وفيوالتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللتال يوجد تعريف مقبول عالميا  -17
 يتبععملية هو " التعاون بين بلدان الجنوبأن  إلى بلدان الجنوبالتعاون بين الرفيعة المستوى المعنية ب

القدرات بشأن أو المشتركة /أو أكثر من البلدان النامية أهدافها اإلنمائية الفردية واثنان  بلدانبموجبها 
إقليمية  ةجماعيإجراءات والموارد والدراية التقنية، ومن خالل  ،والمهارات رفة،الوطنية من خالل تبادل المع

األوساط ، و المدنيالمجتمع و  ،والمنظمات اإلقليمية ،الحكومات تشملوأقاليمية، بما في ذلك شراكات 
 ".أو المتبادلة داخل وعبر المناطق/و يةلفردلفائدتها اوالقطاع الخاص،  ،األكاديمية

في  عاون الثالثيوالت التعاون بين بلدان الجنوباختارت منظمات دولية أخرى إبراز جوانب مختلفة من و  -18
مجموعة البنك الدولي، على سبيل المثال، "ربط الحكومات والمجتمع المدني والجهات فقد حددت . اعمله

 إزاءمع اآلخرين التي واجهت تحديات مماثلة" باعتباره جانبا أساسيا من نهجها الفاعلة في القطاع الخاص 
التعاون بين بلدان منظمة األغذية والزراعة، يشمل ل وبالنسبة. والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب

التعاون بين أنشطة األغذية العالمي على ". ويؤكد برنامج هاوتبادللحلول اإلنمائية ل"التقاسم المتبادل  الجنوب
 مثلمع تخصصه في مجال اإلغاثة في حاالت الكوارث،  تتسقالتي  والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

 "ضمان الشمولية والتوازن".و "تعزيز الملكية المحلية"وئات األكثر ضعفا"، "التركيز على الف

التعاون بين أنشطة تترسخ  في سياق خصوصية الصندوق. والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب -19
ية النسب تهواليته، وميز  تدفعهااالستراتيجي، وبالتالي  هلصندوق في إطار ل والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

أنه وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية. وهذا ما يميز الصندوق إدراكا ب، هتخصصو 
 في تمويلغنية ال تهمن تجرب أن يستفيد أيضان الجهات الفاعلة اإلنمائية األخرى، نظرا ألنه يمكن ع
والتعاون  بين بلدان الجنوبالتعاون  ته في مجالأنشط لمواصلةاالستثمارية وبرامج المنح  مشروعاتال
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تطوير زراعة  بشأنوالية عالمية حصرية ببشكل فريد مجهز الصندوق  فإنلى ذلك، باإلضافة إ. و الثالثي
 التعاون بين بلدان الجنوبللنهوض ب ومجاالتيفتح آفاقا  وهو ماالحيازات الصغيرة في المناطق الريفية، 

 األخرى. اإلنمائية قد ال تكون متاحة للمنظمات والتعاون الثالثي

مجموعة من األنشطة على ينطوي  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبفإن للصندوق، وبالنسبة  -21
 المعرفةواألعمال التكميلية والمنسقة التي يمكن أن تسهم في تعزيز فعالية التنمية. وتشمل هذه تبادل 

زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية، بما في ذلك الحلول  بشأنوالمهارات والموارد والدراية التقنية 
 من العمليات التي يدعمها الصندوق. المختبرةالمبتكرة و 

ليس ، و لزيادة نشاطه للغايةالصندوق في وضع جيد فإن باإلضافة إلى ذلك، باعتباره مؤسسة مالية دولية، و  -21
ر في مجال تشجيع االستثمار بين البلدان النامية. ميسكأيضا  بل، فحسب لمعرفة والتعاون التقنيلوسيط ك

تعزيز جهوده في تحديد التمويل المشترك من البلدان النامية ألنشطة مثال على  ذلك ملتشيويمكن أن 
 تينالقائمالبلدان المدرجة في الصندوق، وتعبئة الموارد في شكل أموال إضافية من  ات محددة يمولهامشروع
 .بين الشركات فيماالروابط  تيسير، و والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللتمخصصة جيم والباء و 

والتعاون  التعاون بين بلدان الجنوب فيعليها عمل الصندوق  يرتكزالتي بالغة األهمية جوانب المن و  -22
النامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير  البلدانشراكات مع حكومات ال يه الثالثي

مجموعة مختارة لتنمية، وكذلك مع لاإلقليمية و الحكومية والمؤسسات األكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية 
واالتحاد البرازيل مجموعة اإلقليمية ودون اإلقليمية لجنوب الكرة األرضية، مثل العالمية و الهيئات  من

من  الوكالتين األخريين اللتين تتخذانالشراكة مع وتعد جنوب أفريقيا )بريكس(. و الصين و  الهندو الروسي 
واليات  غير أنه في ضوءعلى األغذية والزراعة.  انتركز ا مذات أهمية خاصة، ألنه املهروما مقرا 

كز أكثر على المعرفة تر س االشراكة معهمفإن وأولويات منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، 
 جزءشراكة في العد مواصلة استكشاف ب   وسيجريوالتعاون التقني، وأقل على التعاون في مجال االستثمار. 

 ورقة.الالحق في 

 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق يتضمن  .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأهداف  -23
لسكان الريفيين ازيادة استفادة  (2)؛ زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين (1ثالثة أهداف االستراتيجية: )
لسكان الريفيين في األنشطة االقتصادية لتعزيز االستدامة البيئية وصمود  (3؛ )من المشاركة في األسواق

 فإن هدفيوسيلة لتحقيق غاية،  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب وبما أن. وجه تغير المناخ
دعم الصندوق في يهدفان إلى أدناه  الواردين والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببشأن الصندوق 
 :نطاقا االستراتيجية األوسع هتحقيق أهداف

  ذات ومعارفها حلول التنمية الريفية تقاسم  :والتعاون الثالثي لتعاون بين بلدان الجنوبل 1الهدف
 الصلة، وتشجيع االستثمارات بين البلدان النامية.

  خرى التعاون األودعم الشراكات وأشكال  إقامة: والتعاون الثالثي بين بلدان الجنوبلتعاون ل 2الهدف
 لتحسين سبل العيش الريفية.
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والتعاون  التعاون بين بلدان الجنوبفي مجال ، سيتم تنسيق جميع أنشطة الصندوق هذين الهدفينولتحقيق  -24
صندوق بأنشطة واسعة ال ولذلك، سيضطلععن كثب للتأكد من أن كل تدخل ليس نشاطا مخصصا.  الثالثي

 :تتعلق بما يليتحسينات  إحداثبهدف  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبفي مجال 

لمجتمع المدني وفقراء العام والخاص واالفاعلة من القطاعين الجهات تكون  .أو المهاراتو/ المعرفة (1)
أو  مطورةفهم، أو مهارة جديدة أو الالموقف، أو  وألتغير في الوعي، اأكثر إنتاجية نتيجة الريف 

 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب من أنشطة نشاطمن خالل  مطبقة ومكتسبةتكنولوجيا 

 نالذيوالمجتمع المدني وفقراء الريف العام والخاص الفاعلة من القطاعين الجهات تكون  .االنخراط (2)
نظرا  اتالسياس حواراتأكثر فعالية في التأثير على مشترك مصلحة مشتركة أو جدول أعمال  لديهم

من  نشاطمشترك الناجم عن الفهم التحسين المواقف أو  وأتعزيز المعرفة،  وألتعزيز التعاون، 
 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب أنشطة

والمجتمع المدني وفقراء الريف اتخاذ  العام والخاصالفاعلة من القطاعين الجهات تستطيع  .الترابط (3)
وانخفاض العزلة،  المتولدةوالثقة  ،محسنة، وزيادة التعاطفالجديدة أو اللعالقات اإجراءات نتيجة 
 .والتعاون الثالثي الجنوبالتعاون بين بلدان في مجال  الصندوقنتيجة لمبادرات 

والمجتمع المدني وفقراء الريف  العام والخاصالفاعلة من القطاعين الجهات تستفيد  .تعبئة الموارد (4)
المصادر ن الحكومة وقطاع األعمال و الناشئة ععينية، والفكرية والبشرية والمالية الموارد المن زيادة 

 ن البلدان النامية.الناشئة عالمتعددة األطراف وغيرها من المصادر 

 التعاون بين بلدان الجنوب هدفيمن متبادل تحقيق كل بشكل  هذهاألربعة التركيز مجاالت ستدعم معا، و    -25
 صناعالفئات المستهدفة مع  انخراطتحسين سيكون سبيل المثال،  . وعلىأعاله الواردين والتعاون الثالثي

الستحداث والمهارات، أساسيا  ةمعرفالفيما يتعلق ب مته، فضال عن قدر اتالسياسات وعمليات السياس
، فإن زيادة باإلضافة إلى ذلك. و ونقلهما هجالتكنولوجيات والن   تقاسملى استنادا إتدخالت ناجحة ومستدامة 

أشكال جديدة من الشراكة والحوار  استحداثمن الجهود الرامية إلى  ادعم عددستوتعبئة الموارد  الترابط
 .فيهاالنامية وسكان الريف  البلدانوالتعاون بين 

 على النحوالتحسينات المذكورة أعاله  لتوليد .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة  -26
بلدان التعاون بين  هدفيتحقيق و  2025-2016 للفترة لصندوقل طار االستراتيجياإلمنصوص عليه في ال

التعاون  (1: )ينمجموعة من األنشطة في مجالين واسعبالصندوق  سيضطلع، والتعاون الثالثي الجنوب
مجموعة من أنشطة الصندوق الجارية بالفعل  يشتمل هذان المجاالن علىتشجيع االستثمار. و  (2) التقني؛

توفر بالفعل أخرى جارية ة وأنشط والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب ه في مجالكجزء من عمل
أنشطة الصندوق من مؤخرا أو في الماضي جزءا  نلم تكللمزيد من التنمية، وأنشطة جديدة/مبتكرة  افرص

في  لها بصريملخص ألنشطة أدناه و لوصف . ويرد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيبالمتعلقة 
 (.9صفحة ال) 1 الشكل
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 التعاون التقني

 مجالفي  األقرانبين دعم التعلم تبوصفه وكالة رائدة  مركزه توطيدفي هذا المجال، سيسعى الصندوق إلى  -27
جيدة في حافظة المنح واإلقراض في الصندوق، ال /األمثلةتجاربالع يالتنمية الريفية عن طريق تكرار وتوس

قامة آليات و  إنشاءوكذلك من خالل  منح وال اإلقراض ضمن أنشطةتالية تبع األنشطة الشراكات جديدة. وست  ا 
( أيضا ضمن المبتكرة بعضها )على سبيل المثال توثيق حلول التنمية الريفيةوتندرج ، المؤسسيةنشطة األو 
 .2018-2016 للفترة لصندوقفي اعمل إدارة المعرفة في خطة  المتوخاةإلجراءات ا

 أو المهاراتو/ تحسين المعرفة

القروض والمنح الممولة من الصندوق أنشطة تهدف ستدعم  وطرق التعلم. ،الدراسية جوالتوال، التبادالت -28
ومنصات هج( من خالل عمليات تعلم والمنهجيات والن   التكنولوجياتإلى نقل وتبادل الحلول الناجحة )

ن وغيرهم من سكان و كثيرة من المشاركين )المزارع فئاتهذه األنشطة التي تنطوي على وتعد تدريب. و 
 اخت برتن وغيرهم(، وسيلة و ن الحكوميو والمسؤول ،والعلماء ،، والمجتمع المدنياتالمشروع وفموظو الريف، 

تحسين التحول الريفي. ونظرا للتكاليف المرتبطة بمثل هذه من أجل تغير الجيدا وفعالة نسبيا إلحداث 
 .بالمنح أو القروضفي التدخالت الممولة  إلى إدراجها المبادرات، سيسعى الصندوق أوال

الوطنية بهدف /يسعى الصندوق إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المحلية يمكن أن مراكز التعلم اإلقليمية. -29
مثل هذه  وسوف تسعى. التي أنشئت مؤخرا مراكز التميز بمثالدعمها لتصبح مراكز تعلم إقليمية، اقتداء 

، لزراعة للغايةفعالة يا والالمطورة محل الن هج/حلولالعرض ونشر إلى أمور، جملة المراكز، من بين 
وسيجري . مثبتةهج ن  /حلول والتدليل علىفرصا للتدريب  كما أنها ستتيحالحيازات الصغيرة والتنمية الريفية. 

من ذوي  افرص الشراكة مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وغيرهماستكشاف بنشاط 
 .كرار حلول التنمية الريفيةفي التكيف، والتسويق، وت المثبتةالخبرة 

إقليمية /مبادرة عالميةعلى ، وافق المجلس التنفيذي للصندوق 2015عام  في .الراسخة المساعدة التقنية -31
في  الوصول إلى األسواقو الزراعة المستدامة وهي برنامج تكييف المعرفة من أجل منحة، ممولة بجديدة 
مؤسسة البحوث الزراعية من  ينإلى ربط المتخصصين الزراعي هدفيي ذ، الوالكاريبي أمريكا الالتينية إقليم

للمساعدة في تخفيف االختناقات  المنطقةالممولة من الصندوق في جميع أنحاء  مشروعاتالب البرازيلية
شراكات  إقامةتوسيع وتعديل وتكرار هذا النهج من خالل إلى يسعى الصندوق وسوف التقنية أثناء التنفيذ. 

ات التي يمولها مشروعالفي أنشطة  ها ذات الصلةموارد لتضمين خبراتبالمساهمة مهتمة بالمع الحكومات 
ة للبلد تقنيهذه الترتيبات الكفاءة ال سيتعين أن تراعي. و اتكما هو الحال في تصميم المشروع -الصندوق 

 .المعروضةنية ، فضال عن جودة ومالءمة المساعدة التقهاقبولفي ، ورغبة البلد المضيف للمساعدة المانح

ا إلى تقنيا دعم اتالمشروع وموظفأن يقدم ، يمكن أيضا النظر في طرائق أخرى، مثل وكإجراء بديل -31
، يمكن إعطاء المزيد من االهتمام اللتماس باإلضافة إلى ذلكالممولة من الصندوق. و األخرى  مشروعاتلا

 البلدان، بتمويل من الكرة األرضيةن جنوب عالناشئة للمساعدة استرداد التكاليف بأسلوب مساعدة تقنية 
 النامية نفسها.
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  الترابطتعزيز 

دارة منصة على شبكة اإلنترنت لفهرسة بسيقوم الصندوق  .يةالريف التنميةحلول  فهرس -32 إنشاء وتمويل وا 
 تجاربواستنادا إلى التنمية الريفية من جميع المناطق. للغاية والمتعلقة بالمبتكرة والتجارب وعرض الحلول 

وكذلك من  -المنح، والبحوث الزراعية ومصادر أخرى بواألنشطة الممولة  مشروعاتمن ال -الصندوق 
 إلى جمعمنصة السعى ت، سالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاالمؤسسات الشريكة، بما في ذلك تجارب 

 5األخرى. اإلنترنتلكتروني واحد وتصديرها إلى منصات إالحلول في مستودع 

في  والممارسين، المهتمين باألمرلصناع السياسات  ةعامسلعة الريفية بمثابة  سيعمل فهرس حلول التنميةو  -33
 إلعداد الفهرس من الجوانب الهامةالزراعة والتنمية الريفية. و  يمجال التنمية وغيرهم من العاملين في مجال

 حلول وابتكارات التنمية الريفيةللنظر في ضمان الجودة الداخلية داخلية لعملية  وضعالحاجة إلى  هي
ن في لممارسيلالمنح الصغيرة  إتاحةقترح تعبئة موارد مخصصة، بهدف . وباإلضافة إلى ذلك، ي  وفحصها

 اإلنترنت. القائمة علىمنصة على ال مدرج اختبار حل مؤكدب ينمهتمالالتنمية  مجال

العمل والمؤتمرات  حلقاتقليمية والعالمية )عية واإليضااألحداث المو في مشاركة ال ستظل األحداث. -34
والتعاون  عاون بين بلدان الجنوبللتأداة هامة ورعايتها ، وما إلى ذلك( المنتدياتوالمعارض والندوات و 

حلول لرفع الوعي بالاألحداث أداة واسعة نسبيا، فهي وسيلة أساسية  وفي حين أنالصندوق. في  الثالثي
نشاء فعالة ال بين مختلف  ا مستمرينوتنسيق اتنظيم مثل هذه األحداث تعاونسيتطلب مهنية. و شبكات وا 

 .لتنفيذهاتحديد الفرص المناسبة والموارد الالزمة لوحدات الصندوق 

الحيازات  زراعةفي مجال تنمية  معرفتهو  تهخبر و العالمي  مدى وصولهلى إاستنادا  مجتمعات الممارسة. -35
نشاء مجتمعات الممارسة ة في مجتمعات لمشاركاالصغيرة، سيواصل الصندوق  جديدة تهدف إلى ربط وا 

وتشجيعهم  جنوب الكرة األرضيةفي مجال التنمية من  الممارسينأصحاب الحيازات الصغيرة وصناع القرار و 
أو  ومن الممكن إطالق مجتمعات ممارسةالمهنية.  هموشبكات هممهاراتنطاق على تبادل الخبرات وتوسيع 

مرفق البيئة في هج المتكاملة ن  الجامع لل التجريبي المشروع أخرى )مثلآليات بالتزامن مع الشروع فيها 
iaADrfFDIFشبكة و على اإلنترنت  aiDADAFI بوابة ، وكذلكفي أفريقيا جنوب الصحراءالعالمية 

( وقد 6
 .االنخراط فيهاإلدارة الجارية و لتطلب تحديد ترتيبات وموارد جديدة ت

 تحسين االنخراط

وسيلة لتبادل الخبرات والتعلم  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب سيكون منصات حوار السياسات. -36
إلى من األمثلة الجيدة لسياسات التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية. وبالتالي سيسعى الصندوق 

نشاء آليات لتبادل الدروس المستفادة فيما بين اا صياغة السياسات  بشأنلبلدان النامية لمشاركة في وا 
                                                      

وبوابة منظمة األغذية والزراعة  ؛/http://knowledgesharingfordev.orgالجنوب لمجموعة البنك الدولي  نمثل مرفق التعاون بين بلدا 5
gateway/home/en/-http://www.fao.org/membersومركز التميز لبرنامج األغذية العالمي ؛ 

 hunger-excellence-of-https://www.wfp.org/centre. 
يهدف إلى تعزيز اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية وقدرتها على الصمود  هج المتكاملة في مرفق البيئة العالميةالمشروع التجريبي للن   6

( بوابة على asia.ifad.org)IFADAsia عن طريق إنشاء آليات وشبكات لتقاسم التكنولوجيات والسياسات والممارسات الجيدة ونقلها. و
قامة  اإلنترنت، تقدم ألصحاب المصلحة في الصندوق وشركائه طريقة تعاونية جديدة للعمل. وهي توفر منصة لزيادة الفعالية التشغيلية وا 

( شبكة بدأها الصندوق لتشجيع تبادل المعرفة واالبتكارات للحد من الفقر الريفي في IFADAfrica)FIDAfrique الشبكات وتبادل المعرفة. و
 راء، وزيادة أثر إجراءات التنمية الريفية عن طريق تحسين عملية التعلم وأهمية السياسة العامة.أفريقيا جنوب الصح

http://knowledgesharingfordev.org/
http://www.fao.org/members-gateway/home/en/
http://www.fao.org/members-gateway/home/en/
https://www.wfp.org/centre-of-excellence-hunger
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السياسات العالمية واإلقليمية والوطنية ومنصات في عمليات  لالنخراطوتنفيذها. وبالتالي سيتم تحديد الفرص 
 2018لعام  +40بوينس آيرس مؤتمر و بريكس، ومجموعة جنوب شرق آسيا،  أممذات الصلة )مثل رابطة 

والسوق ، والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، عاون الثالثيوالت التعاون بين بلدان الجنوببشأن 
 (.المشتركة للمخروط الجنوبي

التي تبين المحددة  المناطقأو  انالبلدعلى مستوى حين أن هناك عددا من الجهود  في .األدلة استحداث -37
فيما  قليلةأدلة ملموسة إال توجد فال  7،والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببالتفصيل حجم تدخالت 

تقييم األثر، من خالل شعبة لرائدة الالصندوق مبادرات فرصة لذلك فعاليتها كأداة للتنمية. ويتيح بيتعلق 
ون هج تكنولوجيات تستحدثها نظرية التغير التي  الكامنة وراءختبار االفتراضات الاألثر،  تقديرو البحوث 

محددة في العمليات الممولة من الصندوق، واستخدام الدروس ال والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب
 لصندوق.ل والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتعزيز أنشطة مواصلة ل الناشئة

 تشجيع االستثمار

 ى تعزيزسعى إلسي هفإنالسابقة،  هجهودواستنادا إلى نظرا لدور الصندوق باعتباره مؤسسة مالية دولية،  -38
 .واستحداثها وزيادتها تدفق الموارد المالية بين البلدان النامية الفرص لتشجيع

التمويل، وتحسين الوصول  تيسيردوات )مثل األمجموعة من  تجربةبالصندوق  سيقومعلى وجه التحديد، و  -39
مختلف في مختلف المناطق لتعزيز  هاتوسيع نطاقأو بين الشركات( فيما والتعاون  ين،إلى بيانات المنتج

األدوات والطرائق أال تؤدي بذل كل الجهود لضمان وست   .أنواع االستثمارات العابرة للحدود بين البلدان النامية
نشطة األ، فإن باإلضافة إلى ذلكالمستثمرين المحليين. و  تزاحمال أإلى ميزة نسبية غير عادلة و الجديدة 
في الزراعة والتنمية الريفية(،  اتدوق )الحد من الفقر الريفي من خالل االستثمار والية الصنبااللتزام  ستضمن

والملكية  ،، والتي تشمل: احترام السيادةوالتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبمبادئ  فضال عن
 دلة.وعدم فرض شروط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبا ،والمساواة ية،واالستقالل

 تعبئة الموارد تعزيز 

تكرار إلى الصندوق يسعى العمل مع البلدان النامية، يمكن أن  عند مالية مع القطاع الخاص.الشراكات ال -41
لبلدان إلى اوسيلة  لتقديممفوضية األوروبية في أوغندا، التجارية للالزراعية  األسهم صندوقتجربته في إدارة 

من السياسات  واالستفادة في الوقت نفسهالنامية لدعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية والنائية 
المحلية. وباإلضافة إلى  الخاصة باألسواق الظروف واالحتياجات والشبكاتته بلصندوق ومعرفلالوقائية 

المنتجات المالية العالمية )مثل  قدميشراكات تسويق تعاونية مع م بناءالصندوق إلى يسعى ذلك، يمكن أن 
لوكالة الدولية لضمان االستثمار متعدد األطراف والمؤسسة المالية الدولية، فضال عن لضمانات االستثمار 

منتجات للتخفيف  لتوفيرفريقي( األلتنمية ا ومصرفاإلسالمي لتنمية ا مصرف تيمنتجات مماثلة من مجموع
 الصندوق. اتمشروع يذف/تنلمخاطر للمستثمرين األجانب بالتوازي مع تصميممن ا

 بتوفيرالصندوق النظر في الفرص المتاحة لدعم البلدان النامية المهتمة  سيعيد التمويل المشترك. تيسير -41
التنمية أو غيرها من األنشطة في البلدان النامية األخرى. وتشمل  مشروعاتا لالموارد المالية العامة دعم

                                                      
 .األمريكية –لمنطقة األيبرية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في ا 2015تقرير عام على سبيل المثال، انظر  7
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تسمح الخيارات المحتملة في هذا الصدد إنشاء مرفق تمويل مشترك، أو ترتيبات ثنائية مماثلة لمرة واحدة، 
ى موارد مالية لدعم عمليات اإلقراض التي يدعمها الصندوق في بلدان نامية أخر بلمساهمة بالبلدان النامية ل

هج لدعم يمكن تخصيص هذه الن  و . الموارد من خالل مساهمات تجديد بخالف ما يمكن أن يتيحه كل بلد
العام  القطاعو المنتجين ، أو أنشطة محددة )مثل الشراكات بين معينة بلدانفرعية أو أو مناطق مناطق 

(. إليها الوصولسير تيالسوق و بروابط إقامة قيمة، أو سل سال تنميةسلع معينة و أو الخاص، القطاع و 
للتمويل المشترك في مجال األمن  اإلسباني بشأن إنشاء حساب األمانةتجربة الصندوق ويمكن أن تعمل 

 أمثلة في هذا الصدد.بمثابة ، وكذلك في ترتيب التمويل المشترك الثنائي من البلدان المتقدمة، الغذائي

الصندوق يسعى ، يمكن أن قدرته على التنظيمو العالمي مستفيدا من مدى وصوله  التعاون بين الشركات. -42
ات ياتفاق استحداث لتيسيرإلى إقامة شراكات مع شركات متعددة الجنسيات وتعاونيات في البلدان النامية 

نموذج  يعمل أو شراء جديدة من أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم. وفي هذا الصدد، يمكن أن توريد
 يالصندوق بمثابة وسيلة لتنظيم هذا النشاط التعاونفي اعين العام والخاص القطالمنتجين من الشراكات بين 

 بين الشركات.فيما 

 الترابطتعزيز 

أو يكون منظمات المزارعين بالصندوق بيانات متعلقة التي يمولها  مشروعاتتنتج ال رسم الخرائط والبيانات. -43
 مفيدة( التي يمكن أن تكون وما إلى ذلك، واحتياجاتهاقدراتها اإلنتاجية،  عن)لها إمكانية الوصول إليها 

من خالل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مثل هذه و للشركات والمستثمرين العاملين في المجال الريفي. 
 -ن و الشركات والمستثمر إليها، يمكن أن تكون  المزارعين ومنظماتهم وتيسير وصولعامة  كسلعةالبيانات 

لديهم على المخاطر المحلية و  ينمعتاد ونكونين الذين قد و ن واإلقليميو ن المحليو بما في ذلك المستثمر 
قامة استراتيجيات االستثمار و  لوضعأفضل  موقع في -الممارسات التجارية المحلية بمعرفة  الشراكات مع ا 

قد ، جاالتالمهذه بالمستمر  هاواهتمام هاكفاءاتوفي ضوء ومنظماتهم.  ينأصحاب الحيازات الصغيرة المحلي
لالضطالع في وضع جيد  دائرة إدارة البرامجة أو وحدات أخرى داخل تقنيالالمشورة شعبة السياسات و تكون 
 المزارعين.منظمات المشاورات االستكشافية مع قيادة ، بما في ذلك أو قيادته العمل بهذا

على  للتوفيقسنوية ة مواضيعي أحداثاالصندوق  يمكن أن ينظم، يقطاعه التخصصاستنادا إلى  األحداث. -44
مجموعات المنتجين فمن خالل إبراز التكنولوجيات أو نوعية السلع األولية أو نقاط قوة المستوى اإلقليمي. 

الصندوق خدمة للمستثمرين المحليين يمكن أن يقدم والمنح في الصندوق،  اإلقراض حافظة التي تدعمها
يمكن أن في المجال الريفي. وفي هذا الصدد،  أعمالعالقات  واإلقليميين والعالميين المهتمين في بناء

معارض تنظيم الخبرة في  التي لديهامع منظمات األمم المتحدة األخرى  اتشراك إلى إقامةلصندوق يسعى ا
لبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة ل)مثل برنامج  بين بلدان الجنوبالتكنولوجيا 

بين  نريمستم اوتنسيق اتعاونالمرتبطة باألحداث نشطة ستتطلب األكما ذكر أعاله، و األغذية والزراعة(. 
 .لتنفيذهاتحديد الفرص المناسبة والموارد الالزمة لمختلف وحدات الصندوق 

 محافظتيصندوق برنامج توأمة بين األعمال بين ال، قاد التجديد التاسع لموارد الصندوقخالل فترة  التوأمة. -45
المنطقتين،  فيمماثلة اإليكولوجية الزراعية الفي الصين وسان خوان في األرجنتين. ونظرا للبيئات  سنجيانغ
لصندوق ا ويمكن أن يسعىسالسل القيمة منذ ذلك الحين. من  العديدعمال في مجال األ يالتعاون ف تطور
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 األخرىالمناطق وفيما بين البلدان النامية  عبرنموذج التوأمة بين بلدان الجنوب نشر تكرار إلى أيضا 
 .المهتمة باألمر

نظرا لمحدودية الموارد، سيسعى  خر..األشراكات الو  الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهامع التعاون  -46
 التعاون بين بلدان الجنوب ه بشأنأهداف قلتحقيشراكات واالستفادة من القنوات القائمة  إقامةالصندوق إلى 
سيتم السعي إلى إقامة فعالية من حيث التكلفة. وعلى الصعيد العالمي،  بأكثر الطرائق والتعاون الثالثي

والدول األعضاء، ووكاالت  ،المؤسسات المالية الدولية مع -من حيث التعاون التقني والمالي  -شراكات 
 ،والقطاع الخاص ،البنوك العامة الوطنيةو ووكاالت التعاون الثنائي،  ،والمنظمات اإلقليمية ،األمم المتحدة

الوكاالت التي تتخذ من التعاون بين  سيكون، وبصفة خاصة. والمجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية
 الصندوق.ي ف والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبركيزة أساسية ألنشطة  روما مقرا لها

 ق،ائالطر  من عددب العالمي األغذية برنامج مع التعاون إلى الصندوق يسعى أن يمكن المثال، سبيل علىو -47
أو االشتراك في رعاية  ،الميدان أو إنشاؤها بخالف ذلك في مشتركةال لتميزا مراكز تكرار: ذلك في بما
الموضوعات ذات االهتمام المشترك )مثل األمن الغذائي أو التغذية(.  عنتوليد وتحليل أدلة  أو حداث،األ

 منصات بشأنإلى إيجاد فرص للتعاون مع منظمة األغذية والزراعة الصندوق يسعى أن يمكن وبالمثل، 
التنمية الريفية حلول  فهرسأو  للتعاون بين بلدان الجنوب األغذية والزراعة)بوابة منظمة  المعرفةتبادل 

 اتشراك إقامة، أو األغذية والزراعة وضع ترتيبات تعلم مع مركز االستثمار التابع لمنظمةأو لصندوق(، ل
 التعاون بين بلدان الجنوبالخاصة بمرافق المساعدة التقنية  لوصلالراسخة في مجال المساعدة التقنية 

، باإلضافة إلى ذلكالممولة من الصندوق. و  مشروعاتمع ال األغذية والزراعة لمنظمة والتعاون الثالثي
لالشتراك مع كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي  اتشراكإلقامة هناك أيضا مجال 

برامج اإلقراض أو منح  سياقفي  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة ونشر تصميم في 
 الصندوق.
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 جديدةوالمعززة والبين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الجارية نشطة التعاون : 1الشكل 

 

 
والتعاون  التعاون بين بلدان الجنوبإن  .والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللتة المؤسسيالبنية  -48

 اتطلب تعاونيلصندوق، و المؤسسي لعمال األعلى جدول  متعدد التخصصاترفيع المستوى  موضوع الثالثي
دارة المعرفةاتالموارد والشراكوتعبئة عمليات، ، بما في ذلك والدوائرعب وثيقين بين الش   اوتنسيق  ،، وا 

الصندوق على في  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة ستجرى هذا النحو،  . وعلىوالتواصل
 مسؤولياتالدوار و األ رد أدناه لمحة عنتمختلف المستويات من خالل مجموعة من الوحدات والموظفين. و 

 :في المنظمةالمختلفة وحدات لل متعاضدةال

 متنوع والالمركزيالمرن و النهج ال في إطار 2011في عام  على النحو المشار إليه .دائرة إدارة البرامج 
المسؤول هي  دائرة إدارة البرامج، ستبقى والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبلتفي الصندوق إزاء ا

على  المضطلع بها والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبنشطة ألتصور إعداد األول عن 
ها بخالف واإلشراف عليها ودعم هاوتصميمات المشروععلى مستوى المستوى اإلقليمي والقطري و 

دورا هاما في إنتاج المنتجات  التقنية والمشورةتؤدي شعبة السياسات . وبشكل أكثر تحديدا، ذلك
 التكنولوجياتهج و الن   المؤسسية لتوسيع نطاقمبادرة ال"كيف يمكن أن"( وقيادة مذكرات المعرفية )مثل 

المعنيون بإدارة  واألشخاص المرجعيون ومستشارو الحوافظ وناإلقليمي يوناالقتصادويؤدي الناجحة. 
لطلب على ة وتحديد مجاالت جديدة ليحتياجات المعرفدورا أساسيا في تقييم اال المعرفة في الدائرة

 الستثمار من البلدان النامية.ا
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 شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط  سوف تساعد .شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالمي
دارة المعرفةالتابعة ل العالمي والتعاون  الجنوبالتعاون بين بلدان أنشطة في تنسيق  دائرة االستراتيجية وا 
الحلول والموارد في جميع أنحاء العالم، وفيما  االستفادة من، وتعزيز المؤسسيمستوى العلى  الثالثي

بشكل ، بالتعاون ستوفر، و الحاجةحسب  ةالعالمياألحداث  في امؤسسيالصندوق  وتمثيلبين األقاليم، 
، األدوات الالزمة لرصد يم األثروشعبة البحوث وتقد التشغيليةالفعالية و البرمجة وحدة خاص مع 

 .هاعن اإلبالغو  هاوتقييم والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة 

  شعبة العمل في تعاون وثيق مع دائرة إدارة البرامج و من خالل  .تعبئة المواردات و الشراكمكتب
عالقات وشراكات تعبئة الموارد ات و مكتب الشراكسيقيم ، االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالمي

تحديد وتعبئة في لصندوق ا سيساعدبصفة خاصة، تعبئة الموارد. و كجهة لدور الصندوق للوفاء ب
 .والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبللتالموارد من مصادر بديلة 

 االتواالتصشعبة تكنولوجيا المعلومات و شعبة االتصاالت، ستقدم  ..األخر  المؤسسيةوحدات ال ،
الدعم  وتقدمحسب الحاجة،  مساهمات أيضا المنظمةتطوير و الميزانية مكتب المستشار العام ومكتب و 

 الجغرافية.التصنيفات و جميع األدوار  عبر

 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتعميم  -ثالثا

فترتي خالل  والتعاون الثالثي الجنوبالتعاون بين بلدان  إزاءساسي من نهج الصندوق األ المعتقداشتمل  -49
ومرن فيما يتعلق  ومناسب للغرضاتباع نهج المركزي، على  التاسع لموارد الصندوقو  التجديد الثامن

الحتياجات المحددة للبلدان بما يناسب اتصميم التدخالت و ، والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبب
 مكتب التقييم المستقلل تقرير التقييم التجميعيفي  أشيركما و . المستهدفينيين سكان الريفالو  الزبونة
وضعت في إطار هذا النهج "أظهرت نقاط قوة الصندوق في دعم تعلم التي المبادرات فإن ، 2016 لعام

نجاحات في عدد من الحاالت". و وحلفائهم، وتوليد ما تعتبر ممارسات جيدة  ينالريفي المناصرينبين  األقران
في  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبيظل عنصرا أساسيا من سوبالتالي فإن هذا المبدأ األساسي 

 الصندوق في المستقبل.

والتعاون  عاون بين بلدان الجنوبلتا تعميمجديدة لدعم ال إدخال العديد من العناصروفي الوقت نفسه، سيتم  -51
بالتخطيط المركزي الهدف من اتخاذ نهج أكثر تنظيما وال يتمثل في البرمجة القطرية. أفضل  بشكل الثالثي

؛ ولكن نظرية التغير التي ترتكز القاعدةإلى  القمةمن  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبنشطة أل
التعاون بين بلدان ة بشأن عليها جهود التعميم هي أنه بتهيئة بيئة داخلية كانت فيها أنشطة سابقة وجاري

هذا فرص  وتكون فيها، والفهرسة للرصدوخاضعة  ةمعروفعلى نحو كاف، و ممولة  والتعاون الثالثي الجنوب
صندوق في وضع أفضل لزيادة السيكون  ،الميزانيةموضوعة في و  ةمخططمتوقعة و  في المستقبلالتعاون 

المناخ.  على الصمود أمام تهمقدر وزيادة إلى األسواق فقراء الريف من وصول  واالستفادةالقدرات اإلنتاجية، 
لخط األمامي، حيث لموارده  يضمن توجيه معظمو  مرن قدر اإلمكانهيكل مركزي  علىحافظ الصندوق يسو 

، 2 وجه التحديد، وكما هو مبين في الشكل . وعلىوالتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب ي نفذ بالفعل
الصندوق  سيعزز، تماما التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي تعميم نهج الصندوق إزاء من أجل

 جهوده في المجاالت الخمسة التالية:



EB 2016/119/R.6 

14 

صندوق ال، أنشأ هالتجديد التاسع لموارد ه فيوفقا اللتزام .النطاق المؤسسيتعزيز التآزر على  (1)
دارة المعرفة داخل والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبوظيفة تنسيق  . دائرة االستراتيجية وا 

وضع المزيد النظر في أوصى ب مكتب التقييم المستقلالصادر عن  تقرير التقييم التجميعي غير أن
هذه التوصية استجابة لالثالث(. و  الذيلعب )انظر والتعاون بين الش   اترتيبات التنسيق داخلي من

 مجموعة عمل مشتركةدارة ستنشئ اإل(، 8تقرير التقييم التجميعيعلى صندوق )انظر استجابة إدارة ال
شعبة االستراتيجية ، تنظم أعماله والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبمعنيا ب الدوائربين 

مكتب  وكذلك دائرة إدارة البرامج، يضم ممثلين من كل شعبة ووحدة في والمعرفة واالنخراط العالمي
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.شعبة و  وشعبة االتصاالت ،تعبئة المواردات و الشراك

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المعني ب الدوائربين  مجموعة العمل المشتركة يدعم سوفو 
األنشطة  عن بشكل مستمرلصندوق لتبادل المعلومات مفردة لتعميم عن طريق إنشاء هيئة ال الثالثي
سبيل  . وعلىبصورة مشتركة حسب الحاجةمنتجات أو مبادرات أو عداد أنشطة إلو  والمقررةالجارية 

التعاون بين بلدان الجنوب المعني ب الدوائربين  مجموعة العمل المشتركةدعم أن تالمثال، يمكن 
ة والمساعد التكنولوجياتالجهود الرامية إلى إنشاء عمليات لضمان جودة الحلول و  والتعاون الثالثي

 فريقلل لن يكونتبادل المعلومات، لكهيئة و التقنية التي سيتم تقاسمها عبر آليات يمولها الصندوق. 
 ي أي صالحيةالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثالمعني ب الدوائرمشترك بين ال العامل

 .ةلتوجيه أو إرشاد أنشطة إقليمية أو قطري

شعبة في  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبفريق  سيسعى لتعميم.من أجل اتوفير حوافز  (2)
حوافز للموظفين في جميع أنحاء الصندوق  إلى استحداث االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالمي

، وكذلك بالنسبة ألولئك الذين اليومية مفي أنشطته والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبلدمج 
وجه  . وعلىوالتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب عل تجربة العمل في مجاللهم بالفسبق 

والمدخالت خالل إعداد برامج الفرص االستراتيجية  تقنيتشمل هذه: )أ( التوجيه السوف التحديد، 
والمنح؛ )ب( التوجيه  اتالمشروع خالل تصميمنتقائية، قدر أكبر من االعلى أساس و القطرية، 

اإلقليمية  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتصميم وتنفيذ أنشطة ا لوالمدخالت دعم تقنيال
( يتم تحديدها مع كل منطقة على أساس نصف ومجتمعات الممارسة ت، واألحداث)مثل التبادال

ون التعاون بين بلدان الجنوب والتعاالمعني ب الدوائربين  مجموعة العمل المشتركة سنوي عن طريق 
 مشروعاتالحاصلين على المنح والو ، دائرة إدارة البرامجلقليمية اإل)ج( تقديم الدعم للشعب  ؛الثالثي

 التي يدعمها الصندوق؛ مشروعاتال التي تمولها وتروج لهاللمساعدة في توثيق االبتكارات والخبرات 
، مع والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبسنوية لالبتكار في مجال  جوائز تخصيص )د(

عطاءتخصيص   اعترافإقرار و كجوائز ألحد موظفي الصندوق، ودولة عضو ومنظمة شريكة  وا 
 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبفي  ممساهمتهلومكافأة 

، سوف بصفة خاصة .واإلبالغالرصد والتقييم من أجل التصميم ونظم تعزيز التكامل مع عمليات  (3)
الفعالية و البرمجة وحدة بشكل وثيق مع  شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالميتعمل 

                                                      
8

 https://webapps.ifad.org/members/ec/92/docs/EC-2016-92-W-P-5-Add-1.pdf. 
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المهتمة وغيرها من الجهات  األثر، وشعبة البحوث وتقديرمجموعة ضمان الجودة، و ، التشغيلية
برامج نموذج تعديل وهي بالفعل  يةخطوة أولوات خذت والتقييم واإلبالغ.  الداخلي الرصدنظم تحسين ب

ضم والذي ي، وما بعده التجديد العاشر لموارد الصندوقفي  يتم إعدادهالفرص االستراتيجية القطرية 
 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبب خاصا يتعلق احاليا قسم

ضافة مؤشرات1: )على مل الخطوات التاليةتويمكن أن تش  /وظائف إبالغ أساسية بشأن( تحديد وا 
قائمة على منصة و في نظام إدارة النتائج عبر اإلنترنت،  والتعاون الثالثي بين بلدان الجنوبالتعاون 

العمليات التشغيلية من ( استعراض جوانب 2؛ )9وربطها التشغيلية األساسية النماذجاإلنترنت إلنتاج 
، رة البرامجدائرة إدا، وفريق إدارة لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتمثل  -األساسية 

، والمنح مشروعاتالعلى  وعمليات استعراض تعزيز الجودة وضمان الجودة، فضال عن اإلشراف
لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز التوجيه وتضمين أنشطة  - واستعراض الحوافظستكمال وعمليات اال

نظم ض ( استعرا3) ؛دون إضافة متطلبات مرهقة والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب
أنشطة عن الصندوق لتحديد الفرص المتاحة لتسجيل المعلومات المجمعة األساسية  اإلبالغ في

نشاط، لكل مبلغ التمويل و ضطلع بها، الم)عدد األنشطة  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب
، والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب عنمنشور سنوي مخصص  إعداد( 4وما إلى ذلك(؛ )

التعاون بين بشأن إدخال قسم  (5) ؛لتوثيق األنشطة والنتائج والدروس المستفادة من تجربة الصندوق
 .لصندوقل اإلنمائيةفعالية الفي تقرير  والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

والتعاون  الجنوبالتعاون بين بلدان عملية تعميم ستفيد تس .المؤسسيةالالمركزية  االستفادة من (4)
دون اإلقليمية. وعلى وجه الخصوص،  هلمكاتب القطرية للصندوق ومراكز المقرر لمن التوسع  الثالثي

ومركزها البارز وزيادة ضافية من الموظفين، ها اإلمن خالل موارد -ون اإلقليمية ستتيح المراكز د
بيئة مواتية لبناء الشراكات،  -اإلقليمي أنشطة االنخراط التي تقوم بها على الصعيدين القطري و 

جراء  أحداث و  تتبادالال تيسيرمعرفة، و العمالء من الالحتياجات  اتتقييمواختبار مبادرات جديدة، وا 
 األنشطة.من وغيرها  االستضافة

والتعاون  عاون بين بلدان الجنوبتة من أجل الالمانحالجهات  ةدعم التمويل متعددلإنشاء آلية  (5)
من خالل  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتمويل أنشطة  مواصلةباإلضافة إلى  .الثالثي

أو الوظائف القطرية واإلقليمية نشطة األ)مخصصات الميزانية اإلدارية لدعم القائمة قنوات ال
دعم لإلى إنشاء آلية  في المستقبل الصندوقيسعى وبرنامج القروض والمنح(، يمكن أن والمؤسسية 

 ته في مجالأنشط توسيع نطاقأو مرفق لتمكين الصندوق من  ةالمانحالجهات التمويل متعدد 
 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب

تكميلية الاألساسية أو المساهمات )الموارد باستخدام موارد تجديد  المرفق الن يتم تمويل مثل هذو 
واحد أو أكثر من العناصر التالية: من عنصر حظى بدعم يغير المقيدة(، ولكن يفضل أن 

مساهمات التماس  (2)من الدول األعضاء والجهات المانحة األخرى؛ يةمساهمات تمويل تكميل (1)

                                                      
إلدراج بعض أو كل مما يلي: برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وتصميم المشروعات، وتصميم المنح، واإلشراف، واستعراض  9

 منتصف المدة، ونماذج إكمال المشروعات.
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ترتيبات و  ين،مساعد وموظفين مهنيين االنتداب،مثل  -الموارد البشرية من حيث عينية ومساهمات 
التعاون بين بلدان  تنفيذ أنشطةة الصندوق على قدر  يمكن أن تزيدالتي  -رعاية وترتيبات أخرى 

 دون نقل موارد مالية في حد ذاتها. المؤسسيمستوى العلى  والتعاون الثالثي الجنوب

 التعاون بين بلدان الجنوبالصندوق المؤسسية في مجال  دعم أهدافأن ينشطة األ تعميم من شأن : 2الشكل 
  والتعاون الثالثي

 

 الخاتمة - رابعا

ال يتجزأ من نموذج التشغيل الكلي للصندوق أكثر  مكونا والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأصبح  -51
نهج الوالية الصندوق. ولذلك، فإن للوفاء باألدوات والوسائل األخرى القائمة  يستكمل، و من أي وقت مضى

تعميم العناصر  الذي تدعمه، ثيوالتعاون الثال عاون بين بلدان الجنوبللتكثر تماسكا وتنظيما األمؤسسي ال
 لصندوق.اإلنمائية لفعالية الالمشار إليها أعاله، يوفر فرصا ملموسة لتعزيز 

االستراتيجي للصندوق طار اإلفي  بثبات ةمدمج والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة  وستكون -52
الهيئات  تتعهد بهااللتزامات التي با ستكون موجهةوبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، و  2016-2025

، من ناحية، سيكون الصندوقف(. الموارد الرئاسية للصندوق )على سبيل المثال في سياق مشاورات تجديد
واالبتكارات عدد من التدخالت من  في وضع جيد لالستفادة بشكل أفضل من خالل تنفيذ هذا النهج،

 ناجحة للغايةإنمائية بها كأدوات  أقرالتي  والتعاون الثالثي نوبالتعاون بين بلدان الجالمتعلقة بالتقليدية 
 .والترويج لها وتوسيع نطاقها
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تعاون التقني وتشجيع االستثمار، ال يأدوات وشراكات جديدة في مجال ةمن ناحية أخرى، من خالل تجربو  -53
كأداة  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبلتسخير  هسيسعى الصندوق إلى رفع مستوى طموح

 ومنظماتهم. يينسكان الريفال شعيلتحسين سبل 

ي اإلطار االستراتيجي الواردة فللصندوق  اإلنمائيةهداف وتكميلية لألاألنشطة داعمة تماما،  معا تكون هذهو  -54
 والتعاون عاون بين بلدان الجنوبللتكمناصر إلعادة تأكيد الصندوق  مثل مساراوت 2025-2016للفترة 
 التنمية الريفية. مجالفي  الثالثي
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والتعاون  التعاون بين بلدان الجنوبفي مجال ألنشطة الصندوق  إشاريةقائمة 

 الثالثي

عمليات  بدعم منالصندوق في  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبالعديد من أنشطة  حظيت -1
 اإلقراض والمنح اإلقليمية والقطرية العالمية. وفيما يلي بعض األمثلة األكثر أهمية ونجاحا.

 المستو. العالمي

 التي يعدها وينفذها، مسارات التعلمتمويل برنامج في الصندوق  ، يشترك2006منذ عام  المناطق.عبر  -2
لمزارعين أصحاب كل من ال المعرفةتبادل ا لفرص ويستحدث، يمي للتدريب على التنمية الريفيةالبرنامج اإلقل

 ،يعزز التدريب في الميدان الذيمن خالل هذا البرنامج، و . الكبيرةالحيازات الصغيرة والمنظمات الدولية 
 البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية األخرى، نفذ التعلمأنشطة والمقابالت، و  ،العمل حلقاتو 
بلدا في  15في الميدان في  السكانتعلم. ووصل البرنامج مباشرة وعمل مع مسار  40أكثر من  ؤهشركاو 

 همتبادل معارفهم وتقاليد ا مباشرا علىمستخدم 650أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، وساعد أكثر من 
شخص  4 000بشكل غير مباشر نحو  أفادتالزراعية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجهود  هموابتكارات
التعلم، بما في ذلك منظمات المجتمع  مسارمنظمة تشارك في أسلوب  170حاليا، هناك أكثر من و ريفي. 

 المحلي والحكومات والجمعيات الريفية.

 المستو. اإلقليمي

شرق والالشرق بين الصندوق تطوير "ممرات" من منحة مولت ، 2013عام  في .أوروبا والشرق األوسط -3
تركيا وأوزبكستان(، فيما و  المغربوهنغاريا و  مصرو  عدد من البلدان في المنطقة )الجزائر، بين تقنيلتبادل الل

. المواشىكفاءة وتربية بالمياه  التي تستخدم المحاصيليتعلق بتكنولوجيات المحافظة على المياه، وزراعة 
وتركز التحويالت من الدول العربية إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية على اإلدارة المستدامة للموارد المائية؛ 

البيولوجية؛ وتركز على التكنولوجيا الوسطى وآسيا العربية لى الدول إمن هنغاريا  وتركز التحويالت
 ة التعاونيات الزراعية.التحويالت من تركيا إلى الدول العربية وآسيا الوسطى على إدار 

في سوق االبتكارات الزراعية تمويل إنشاء في الصندوق  ، اشترك2010عام  في .أفريقيا وأمريكا الالتينية -4
التي تستخدم منصة على  -هذه اآللية تساعد و . لمؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية أفريقيا وأمريكا الالتينية

في مجال التنمية في أفريقيا والباحثين  الممارسين -المنح على أساس تنافسي بنترنت لتوفير تمويل اإل
 الزراعية.البرازيل خبرة لى استنادا إحل مشاكل محددة أو اختبار حلول ممكنة على وأمريكا الالتينية 

ن في مع الصي التعاون بين بلدان الجنوبمنحة تعزيز المشروع قام ، 2014-2011الفترة  في .أفريقيا وآسيا -5
 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببشأن بناء منصة بالحد من الفقر من خالل تقاسم المعرفة 

المشروع ست  ونظملتعاون بين الشركاء اإلقليميين والعالميين. لعملية تعلم وفرص الستحداث وتيسير 
 النهائية العمل ةحلق ذلك في بما ،(عمل ةحلق في بلد 25 من مشارك 100 نحوحلقات عمل )في المتوسط 

موزامبيق. وباإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم تبادالت على مستوى المقاطعات  في - أفريقيا في ىولاأل –
سياسات التنمية الريفية  علىالتنمية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية  وأخصائي تعرف فيها واألقاليم
 الصينية.
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تي عمل بين األقاليم، في بنغالديش وفي منغوليا، مع حلقالصندوق  مول، 2011و 2010عامي  في .آسيا -6
جولة دراسية لثمانية أفغان  أجريتحالة بنغالديش،  . وفيالمواشيوتربية  الصغريتمويل الالتركيز على 

 تد. وضمزراعة والثروة الحيوانية في البلفي قطاع ال الصغريأساسا على دور خدمات التمويل  وركزت
بشكل رئيسي على الثروة الحيوانية  تالمناطق، وركز  عبر العديد من البلدانة عمل منغوليا مشاركين من حلق

 القيمة. تنمية سالسلو  الصغريتمويل الوالتمويل الريفي و 

، برنامج تعزيز تقاسم المعرفة وتوسيع نطاق االبتكارات المستدامة باستخدام منهجية طرق التعلموضع تم وقد  -7
لربط المزارعين  ،ةالبرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفيو شراكة استراتيجية بين الصندوق  وهو

خرين لتبادل المعرفة وبناء اآلمزارعين والكاالت دعم الو ، و مشروعاتوموظفي ال ،الحكوماتبوابتكاراتهم 
مشروعا يدعمها الصندوق في  19من خالل االنضمام إلى و القدرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

في مختلف البلدان، بما في ذلك: بنغالديش  األقرانبين مة في التعلم المنطقة، عزز هذا البرنامج شراكات قي  
برنامج تعزيز قام ، 2015-2014 . وفينام يتيند وفونيبال وتايل وكمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

حشد أكثر من ب و تدريب تكارات المستدامة باستخدام منهجية طرق التعلمتقاسم المعرفة وتوسيع نطاق االب
 كفاءاتهم. وعمل على تنميةمحلي، مناصر  100

للمخروط  المشتركةلسوق التابعة ل هيئة الزراعة األسرية يا فيأولا كان الصندوق مستثمر  أمريكا الجنوبية. -8
األمن الغذائي وموضوعات  بشأنالعامة  ةهج السياسن  ت المناقشات وتبادال تيسر، وهي منصة الجنوبي
الموقعة  بين بلدان الجنوبات يعلى المستويين الوطني واإلقليمي. ودعمت االتفاق األسرية األخرىالزراعة 

لبلدان للسماح الزراعية، فضال عن التمويل، والتكنولوجيا قل الدراية ن هيئة الزراعة األسريةخالل من 
 المزارعين.دعم صغار بالمخروط الجنوبي 

 المستو. القطري

برنامج التنمية الريفية المستند إلى الوحدات ، زارت وفود من 2015-2013الفترة  في .األرجنتين والصين -9
التي يدعمها الصندوق في  مشروعاتفي الصين ال القياسية في إقليم سنجيانغ اويغور ذي الحكم الذاتي

، بما دخول للتعاون تم تحديد نقاطمحافظة سان خوان، األرجنتين، والعكس بالعكس. وبعد هذه التبادالت، 
التعاونيات  تنميةالتنظيمية في  التجاربو  مزارع العنبة في مجال إدارة تقنيتبادل الخبرات ال (1)في ذلك: 

دارة المستدامة للمياه اإلتبادل الخبرات في مجال  (2؛ )جيانغسن إلىمن سان خوان  -ومجموعات المنتجين 
سنجيانغ من  -لطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على سبيل المثال( لالتقنية  المرافقالجوفية و 

تنظيم  (4) ؛المنتجات الزراعية بيع أعمالمجال  فيالمباشر التعاون إمكانية استكشاف  (3؛ )سان خوان إلى
في إضفاء الطابع الرسمي على  تنظر المقاطعتينبعد الزيارات الناجحة، و لتبادل الثقافي. لأنشطة إضافية 

 التعاون في ترتيب التوأمة.

الصندوق تبادل بين من منحة  ، يسرت2014عام  في .كورياجمهورية و الشعبية جمهورية الو الديمقراطية  -11
ين مدير و من أعضاء في البرلمان،  تتألف)جمهورية الو الديمقراطية الشعبية لوفد من الجمعية الوطنية 

أفضل الممارسات على تبادل الركز و . اكوريجمهورية من خاصة عامة و ومؤسسات ورؤساء مكاتب(  عامين
الدروس  التعرف على عدد منوفد الو استطاع وضع السياسات. ونتيجة لذلك، لتشاركية أفضل لعملية 

المشاركة في ( التشاور مع الجمهور على المستوى المحلي من خالل 1المتعلقة بما يلي: )المستفادة 
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 لتصميم( بروتوكوالت اجتماعية وبيئية 3)تها؛ وتسويالنزاعات آليات إلدارة  (2؛ )التخطيط ووضع الميزانية
 .ها بشكل أفضلوتقييم هاوتنفيذالبنية التحتية الريفية  تنمية مشروعات

تعلم لموظفي مسار  البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية نظم، 2010في عام  .بيرو ورواندا -11
عن لجان بيرو المحلية  من التعلمتمكين الموظفين هو في بيرو. وكان الغرض  يينرواندالالصندوق مشروع 

بيرو لنقل في وهي طريقة مستخدمة في حافظة الصندوق  - يةتخصيص الموارد والمسابقات المجتمعل
التنمية الريفية المرتفعات الجنوبية في مجال مهنيين من ال ينروانديزار ستة و لمجتمعات. إلى اموارد مباشرة ال

 مسار التعلم نفسه.معنيين بمشاركا  40في بيرو، جنبا إلى جنب مع مجموعة من 

القطاع الخاص  هيمولمشروع مشترك  قام، 2012إلى عام  2009من عام  غواتيماال والهند ومدغشقر. -12
 -في وقت واحد في غواتيماال والهند ومدغشقر  -اختبار نهج جديد ب( ينمن خمسة موزعين أوروبي اتحاد)

وتبادل المعرفة في تصميم  بين بلدان الجنوبوبرز التعاون لتصميم ونشر تكنولوجيا الري الصغيرة. 
الثالثة،  التجريبيةمن البلدان  اتالمشروع أفرقةه تحضر و حدث تعلم عقد في مدغشقر، ساعد و المشروع. 

المنظمات الشريكة  وحافظةالصندوق  عبر حافظةتعميم وتوسيع نطاق النهج  لتيسيرإنشاء قاعدة معرفية ب
 في كل بلد.

 –بدأ كمنحة  كان قد –لتبادل التقني لبرنامج  جرى توسيع نطاق، 2007ابتداء من عام  موريتانيا والمغرب. -13
بدال من استخدام و في موريتانيا. للواحات المستدامة  التنميةمولة بقروض في برنامج أنشطة مليتضمن 

للبقاء  مع زوجاتهم في اإلرشادمتخصصين مغاربة  رجالأربعة  انتقللمزارعين، لأكثر تقليدية خدمات إرشاد 
والفواكه  اتالنباتإنتاج تنويع بشأن لتعليمهم  واحاتفي بيئة  تعيش ةموريتاني عائالتلمدة ستة أشهر مع 

نساء( لنقل المعرفة إلى  3)بما في ذلك منهم  14 تم اختيارواحة، المن سكان  52قاموا بتدريب و والتغذية. 
 واحات أخرى يغطيها البرنامج.

الصندوق تركيب واختبار نظم هاضم الغاز الحيوي مقدمة من منحة  تدعم، 2012عام  في .كينيا ورواندا -14
من غاز الميثان الناتج عن روث البقر. وبناء على للطبخ طاقة النظم هذه وتولد في المزارع في كينيا. المرن 

لصندوق في رواندا، واستمرت لذلك نقل التكنولوجيا إلى مزارع في مشروع  تم بعدالنتائج الميدانية األولية، 
 وفييت نام. د ومالي وسان تومي وبرينسيبيالهنطلبات االختبار الميداني. كما تم اختبار هذه التكنولوجيا في 

الممول من  –اإلنتاجية الزراعية في مالي تعزيز قام فريق من مشروع ، 2016عام  في .مالي ورواندا -15
اإلدارة المجتمعية لمستجمعات مشروع بزيارة ل –الحيازات الصغيرة أصحاب زراعة التأقلم لصالح برنامج 

دارة  المياه في كيريهي يتألف كان الفريق من مالي و . نظم هاضم الغاز الحيويفي رواندا لمراقبة تركيب وا 
المزارعين. ونتيجة لهذه الزيارة، نظمت من مستفيدين و الشركاء المنفذين و من أعضاء وحدة تنفيذ المشروع، 

بناء  على ينماليال مشروعاتتدريب أصحاب الين من ين الروانديتقنيبعثة مساعدة تقنية لتمكين اثنين من ال
تنمية مالي و في خالطات وأنابيب تحت األرض. وأدى ذلك إلى تحسين الجودة التقنية لنظم الغاز الحيوي 

 القدرات المحلية.

 ،منخفض المدخالت لزراعة األرزو  ناجح نهجبأن نظام تكثيف األرز  إدراكا بوروندي ومدغشقر ورواندا. -16
 . وفيإلى رواندا المعنيين بنظم تكثيف األرز الملغاشيينلمزارعين ل زيارة تعلم 2006في عام يسر الصندوق 

، تعاون الصندوق مع معهد البنك الدولي وجامعة كورنيل لالستفادة من خبراته في هذا 2009و 2008عامي 
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زرع ية التي ي  رواندال األهوارمارس في جميع مناطق ز تنظم تكثيف األر ت ، كان2014بحلول عام و النهج. 
وكان اآلن أيضا إلى بوروندي المجاورة. الممارسة  وصلت، ينمزارعال ت بينتبادالونتيجة الاألرز، فيها 
 ميالنو بإيطاليا لعامخالل معرض ممارسة" فائزة  18أقر به بوصفه واحدا من "أفضل  –ابتكار ناجح هناك 
من خالل مجموعة من ، وهو االنتشار األوسع للمعرفة المتراكمة من بوروندي ومدغشقر ورواندا 2015

 .بين المزارعين أداة لتبادل المعرفةتعليمية المستخدمة كأربعة أفالم 
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 التاسع لموارد الصندوقالثامن ولتجديد فترتي ا الدروس المستفادة خالل

: حيثالصندوق،  أعمالفي نموذج  بلدان الجنوبالتعاون بين وثيقة بعنوان  2011في عام أعد الصندوق  -1
 التعاون بين بلدان الجنوببأن أنشطة أقر  (2متنوع للصندوق؛ )المرن و والالالمركزي نهج الأبرز  (1)

 المراعية لمصالحبشكل كبير على نقل المعرفة المتعلقة بالتنمية الريفية  تركزالصندوق في  والتعاون الثالثي
في أنشطة الصندوق.  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبتعميم  الحاجة إلىأشار إلى  (3؛ )الفقراء
التجديد فترتي  جيد خاللبشكل المؤسسة  والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبلتإزاء اهذا النهج وخدم 

صندوق ال وقام، (2015-2013) الصندوقالتجديد التاسع لموارد و  (2012-2010) الصندوق الثامن لموارد
، بما في والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب المؤسسي في مجالمستوى العلى جديدة أنشطة بتجربة 

عداد  تهاواستضافعية يضامو أحداث ذلك: المشاركة في  التعاون بين لفهرسة ورصد أنشطة ية نموذجن هج وا 
 الصندوق. يف والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

لتعزيز بقدر أكبر ما يمكن القيام به فيللنظر المبذولة جهود الوفي الوقت نفسه، استفاد الصندوق أيضا من  -2
 . وفيالمؤسسيمستوى العلى  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة في تنفيذ العام  ئهأدا

سيقوم أنه بالصندوق  التزم، الصندوقالتجديد العاشر لموارد مشاورات هيئة ، في سياق 2015 /شباطفبراير
في المائة من جميع برامج الفرص االستراتيجية  50 ستشتمل (1: )التجديد العاشر للموارد خالل فترةبما يلي 
في الصندوق رصد األداء  سيعزز (2؛ )والتعاون الثالثي عاون بين بلدان الجنوبلتإزاء ا نهجعلى القطرية 
دوالر  ماليين 5 بقيمةالصندوق على تعهد  حصل، 2015عام  . وفيوبالتعاون بين بلدان الجن مجال

التعاون بين أنشطة في دعم  تكميلية غير مقيدة من حكومة الصين الستخدامهساهمات مأمريكي في شكل 
، وقع الصندوق 2016 /أيار، في مايوباإلضافة إلى ذلكو  ؛الصندوقفي  والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

 صياغة، في إطار 2016طوال عام و مذكرة تفاهم مع الصين تحدد مجاالت التعاون في المستقبل. على 
ندونيسياالصندوق مع حكومات البرازيل والهند  انخرطالفرص االستراتيجية القطرية، برامج  لتحديد مجاالت  وا 

، عقد الصندوق 2015 تموز/يوليو . وفيوالتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوببالشراكة فيما يتعلق 
والتعاون الثالثي مع ممثلي الدول األعضاء والشركاء  بين بلدان الجنوب بشأن التعاونمائدة مستديرة مناقشة 

 التعاون بين بلدان الجنوبيمكن أن تتطور الوظيفة المؤسسية في الصندوق الخاصة بالعالميين لتحديد كيف 
األنشطة غير  عن تجميعيالالتقييم تقرير  مكتب التقييم المستقل، أعد 2016عام  . وفيوالتعاون الثالثي

هذه  بناء علىخمس توصيات لإلصالح. و  الذي أصدر، التعاون بين بلدان الجنوباإلقراضية في سياق 
 لصندوق:لمؤسسي النهج الستة دروس لتعزيز  نشأتالفرص للتفكير، 

 التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة  بتنفيذالصندوق فيما يتعلق في الطموح مستو. يمكن رفع  (1)
التعاون بين أنشطة زادت مكانة السنوات األخيرة،  فيف. المؤسسيمستو. الوالتعاون الثالثي على 

 . وفيوزاد حجم الموارد المالية المخصصة لها في جميع أنحاء العالم والتعاون الثالثي بلدان الجنوب
التعاون بين بلدان جديدة لتعزيز  اهجالتنمية ن  مجال  فيالصندوق شركاء أطلق سياق هذا النمو، 

الجهات المانحة  ممولة منمرافق األغذية والزراعة قد أنشأت منظمة ف. والتعاون الثالثي الجنوب
كز التميز امر نموذجه بشأن برنامج األغذية العالمي  ووسعزيادة تدفق المساعدة التقنية عبر الحدود. ل

مليون  15بقيمة مرفقا جديدا أطلقت مجموعة البنك الدولي و الهند. قريبا و من البرازيل إلى الصين، 
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االستثمار في أفريقيا. منتدى ، ومنتديات جديدة للحوار مثل بين بلدان الجنوبللتعاون  دوالر أمريكي
 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب في مجالشراكة مرفقا للفريقي األلتنمية ا مصرفأطلق و 

تمويل  بتجربةللبلدان األمريكية لتنمية ا التابع لمصرفصندوق تنمية المكسيك يقوم البرازيل، و مع 
 . وفيالكاريبيو أمريكا الالتينية منطقة حلول التنمية في لللتوفيق بين العرض والطلب  تعهيد الجموع

 من أجلمتواضعة ته الالصندوق في إطار واليته وميزاني ليعمل هناك مجالهذا السياق، ال يزال 
 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاو شراكات جديدة )مع الدول األعضاء،  إلقامة "مظروفال"دفع 

 .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبوغيرها( وابتكارات في مجال 

ويمكن اآلن راسخة؛  كما أنهاجيد  بشكل األقران تتبادال بشأن تيسيرتجربة الصندوق ُينظر إلى  (2)
وتنسيق  توسيع النطاقوالتكيف و  التطبيق)من خالل  المعرفةنقل التقليدية لنشطة األ ق يتعم

التعاون بين لدى الصندوق سجل حافل من االستثمار في أنشطة ف .أثرهابين المناطق( لزيادة أفضل 
 حظيتل المثال، سبي . وعلىمنحال ه بشأنمبتكرة من خالل نوافذال والتعاون الثالثي بلدان الجنوب

 بالترحيب منالعديد من المبادرات التي يمولها الصندوق في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 
 ،هيئة الزراعة األسريةو ، يمي للتدريب على التنمية الريفيةالبرنامج اإلقل، ومنها المجتمع الدولي

 تقرير التقييم التجميعيلوفقا و لزراعية. للبحوث لالبرازيلية  لمؤسسةلسوق االبتكارات الزراعية و 
 المناصرينبين  األقرانأظهرت نقاط قوة الصندوق في دعم تعلم هذه المبادرات "فإن ، 2016 لعام
باإلضافة إلى ." و نجاحات في عدد من الحاالتو وحلفائهم، وتوليد ما تعتبر ممارسات جيدة  ينالريفي
 استراتيجيا فيمتأصلة  تكون المنححيث  للغاية امرتفع األثر يعتبر، فإن "احتماالت تحقيق ذلك

 ".بها ، أو على األقل على صلةرسميةهيئاتها الو  ةعمليات التكامل اإلقليمي

خالل مناقشة المائدة ف المشهد العالمي للتنمية. فيلتبادل حلول التنمية الريفية  ال توجد منصة (3)
الحلول والمعرفة  تبادلمنصة عالمية ل وجود معد، أكد المشاركون 2015 /تموزالمستديرة في يوليو

لمعرفة" في القطاع ل eBay"موقع  -تطوير مثل هذه المنصة  ويمكن أن يؤدي ."الريفي الميدان"في 
والوصول  قيمة للمجتمع العالمي من خالل توفير آلية موحدة لنشر حلول التنمية إلى إضافةالريفي 

إلى: "يمكن  ة، مشير ه المسألةهذ 2016 لعام التجميعي تقرير التقييمات توصيإحدى . وأكدت يهاإل
 تهاوكمي قدمهايلمعرفة الريفية عن طريق تحسين نوعية المعرفة التي لتعزيز دور الصندوق كوسيط 

مكانية الوصول إل الجنوب من شركاء  المولدةحلول المن الخبرات و  الثروة وخاصة استنادا إلى، يهاوا 
تعزيز قدرات و متينا،  اتشغيليإطارا ذلك تي يمولها الصندوق. ويتطلب االستثمارية ال مشروعاتمن ال

تاحتهامن صحتها،  التحققو لرصد المعرفة،  الموظفين والمالءمة  النوعيةبطرق تضمن  وتجميعها، وا 
 ".التكيف قابليةو 

إلى  يسعىالصندوق عندما  اقوم بهييمكن إعطاء المزيد من االهتمام لتنوع األدوار التي يمكن أن  (4)
 فإنوجه التحديد،  وعلى .والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبالستفادة من فوائد أنشطة ا

لمؤسسات لالدعم )التمويل والموارد األخرى(  توفر جهة بناء قدرات: )أ( على أنهيعمل الصندوق 
لتعزيز قدرتها  - يوالميدانعلى المستوى العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري  -العامة وغيرها 
قود الجهود الرامية إلى تحديد يوسيط  الجنوب؛ )ب(بلدان بين  ات تعاونمشروعتوقع على تسخير و 

القطاع مع ، والروابط التنمية الريفيةفي مجال المثبتة والتجارب الحلول  تطبيقوتعزيز ونقل وتشجيع 



EB 2016/119/R.6 الملحق الثاني 

24 

كمنصة  واسمهلصندوق لالعالمي وصول مدى الباستخدام  م نظمالخاص، والموارد المالية؛ )ج( 
الموارد  لتعبئةجهة  ؛ )د(والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوب ابتكارات وشراكاتن هج و لتعزيز 

موارد توجيه إلى ، والسعي والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبباستخدام موارده الذاتية لدعم 
 عن طريق إنشاءبيانات للحلل م   (ه) في هذا المجال؛ االنخراطوبشرية ومالية( لتوسيع  ةأخرى )فكري

 كأداة للتنمية. والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبقاعدة أدلة لتقييم مساهمة 

والتعاون الثالثي، خصوصا  عاون بين بلدان الجنوبللتدعمه  وينوعالصندوق  ليوسعهناك طلب  (5)
بالمشروعات التجريبية المؤخرة  2016 لعام تقرير التقييم التجميعي أقر .البلدان متوسطة الدخلبين 

المعرفة المحلية، مع التركيز  المهتمة بتبادل البلدان متوسطة الدخلمنح لبعض التقدم  التيلصندوق ل
 فرصإلى أيضا  تقرير التقييم التجميعي. وأشار هاوتبادل خبرات وتجميع ها في رصدعلى دعم

البلدان ، بما في ذلك: )أ( رسم الخرائط ونشر الفرص لحكومات البلدان متوسطة الدخلإضافية لدعم 
دعم الحكومات  )ب( الستثمار في التنمية الزراعية في البلدان النامية؛لوالشركات الخاصة متوسطة 
 د آخر.االستثمار في المشروعات التي يمولها الصندوق في بل باالشتراك فيالمهتمة 

في جميع  بشكل كاملوالتعاون الثالثي  التعاون بين بلدان الجنوبعمليات  تعميمهناك حاجة إلى  (6)
، التجديد التاسع لموارد الصندوقخالل بدأ التعميم  أن هذاحين  وفي .جوانب حافظة الصندوق

 والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبلتنسيق المؤسسي مستوى الإنشاء وظيفة على ب
تقرير التقييم  وتخصيص موارد بشرية ومالية للحفاظ على تدفق مستمر من األنشطة، الحظ

في  للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتعميم االستراتيجي ال"أن ، 2016 لعام التجميعي
إلى أن هناك  ييم التجميعيتقرير التق أشارإلى األمام،  وتطلعابدايته". في البرامج القطرية ال يزال 

لطلب على لرئيسية المجاالت الللصندوق لتمكينه من: )أ( تحديد  ةالمؤسسي البنيةلتحسين  مجاال
الفرص االستراتيجية برامج في مرحلة صياغة  والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة 
مرحلة في  يةاإلقراض مشروعاتالفرص التعلم المتبادل في في النظر باستمرار  )ب(؛ القطرية

منح إقليمية خالل من  ةمو دعالمبين بلدان الجنوب،  تمنح؛ )ج( ربط التبادالالو  اتتصميم المشروع
تتبع ورصد  )د( في صياغة السياسات على المستوى القطري؛ االنخراطجدول أعمال بوعالمية، 

الصندوق إلى استكشاف يحتاج قد و . بانتظام أكبر التعاون بين بلدان الجنوبأنشطة ومبادرات 
 إمكانيات لتحديد وتخصيص أموال إضافية إلنجاز هذه األنشطة.
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 10توصيات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 

 

 

                                                      
 –)روما، الصندوق  تجميعي للتقييم عن األنشطة غير اإلقراضية في سياق التعاون بين بلدان الجنوبالتقرير المكتب التقييم المستقل،  10

 (.2016يونيو/حزيران 

 تنفيذ التوصية توصية مكتب التقييم المستقل
 

على  توفير الوضوح المفاهيمي والتوجيه العملي -1
في صندوق دعم الذي يقدمه الالمستوى المؤسسي لل

 الجنوب تعاون بين بلدانال مجال

كمال ورقة نهج الصندوق إزاء ةصياغ تعاون بين ال وا 
 والتعاون الثالثي الجنوب بلدان

 
الجنوب بشكل أفضل في  تعاون بين بلدانال تعميم -2

 البرمجة القطرية من خالل نهج منظم

 
تعاون بين ال لإلصالح لدعم تعميمتحديد خمسة مجاالت 

)القسم ثالثا، تعميم  والتعاون الثالثي الجنوب بلدان
 (49، الفقرة والتعاون الثالثي الجنوب تعاون بين بلدانال

 
 منتظمإعداد فهرس عن حلول التنمية الريفية بشكل  -3

 توفير منصة للوصول إلى تلك الحلول

 
تحديد فهرس حلول التنمية الريفية كأداة رئيسية لتعزيز 
التوصيل بين الجهات الفاعلة المعنية بالتنمية )القسم 

 الجنوب تعاون بين بلدانالثانيا، نهج الصندوق إزاء 
 (31، الفقرة والتعاون الثالثي

المزيد من ترتيبات التنسيق داخليا االهتمام ب -4
 والتعاون بين الش عب

 
تعاون المعني ب الدوائرإنشاء فريق عامل مشترك بين 

كعنصر رئيسي والتعاون الثالثي  الجنوب بين بلدان
 تعاون بين بلدانالقسم ثالثا، تعميم ال)لمبادرة التعميم 

 ((1)49، الفقرة والتعاون الثالثي الجنوب

 
مواصلة اتباع فرص للتعاون مع الوكاالت التي  -5

بطريقة عملية على تتخذ من روما مقرا لها 
 المستويين المؤسسي والقطري

 
اإلقرار بالحاجة إلى تعميق التعاون مع الوكاالت التي 

كعنصر رئيسي من نهج  تتخذ من روما مقرا لها
تعاون بين إقامة الشراكات في مجال الالصندوق إزاء 

تعاون ال)القسم ثانيا، نهج الصندوق إزاء  الجنوب بلدان
 (46-45، الفقرتان تعاون الثالثيوال الجنوب بين بلدان


