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 نهج شمولي –مواءمة العمليات للسياق القطري 

 مقدمة  -أوال
 التشغيلينموذج الالورقة الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي ينطوي عليها تعزيز  ط هذهتسل   -1

على تشكيل نهج معزز وأكثر شمولية لمواءمة عمليات الصندوق  يساعد هذا األمروكيف  ،صندوقلل
 جدداكما يؤكد م .االمخصوصة للبلدان الشريكة وللمجتمعات المستهدفة فيه واألولوياتللظروف والمطالب 

على الدور الرئيسي لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج في تأطير انخراط الصندوق مع 
 .لخ ص الجملة المتوسعة من النهجيو  ،أي بلد شريك بأسلوب يستجيب لالحتياجات واألولويات المخصوصة

مة التدخالت التي يدعمها الصندوق في بلد والمنتجات والخدمات المالية والمعرفية التي يمكن إدراجها في حز 
 .ما

الورقة الضوء أيضا على الجهود الخاصة المبذولة لتعميق انخراط الصندوق في  طتسل  وفي هذا السياق،  -2
هشة، ولتعزيز مقترح القيمة التي يمكن أن يقدمها للبلدان متوسطة الدخل،  أوضاعالبلدان التي تعاني من 
. وعلى البلدان الجزرية الصغيرة الناميةجيب للتحديات المخصوصة التي تواجهها تست هوللتأكد من أن عمليات

مدى السنة الماضية، بذلت جهود مخصوصة إلعداد وتشذيب عدد من العناصر الرئيسية المتداخلة في 
استعراضا  1يوفر الجدول  .بعضها بعضا  لصندوق بأسلوب متكامل تعزز عناصره ل التشغيلينموذج ال

ذات الصلة المعروضة على المجلس التنفيذي، ولجنة التقييم في الصندوق، األخرى ع الوثائق للتداخل م
 في الصندوق.على أساس األداء وعلى مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد 

 1الجدول 

 التي نظرت بها الهيئات الرئاسية في السنة الماضية النموذج التشغيلي للصندوقتعزيزات وتحديثات 
 2016أبريل/نيسان 

 المجلس التنفيذي
 2016سبتمبر/أيلول 

 المجلس التنفيذي
أكتوبر/تشرين األول 

 لجنة التقييم 2016
نوفمبر/تشرين الثاني 

 لجنة التقييم 2016
 2016ديسمبر/كانون األول 

 المجلس التنفيذي
 2016أبريل/نيسان 

 المجلس التنفيذي

 نهج بشأن  ورقة
االنخراط في البلدان 

عاني من أوضاع التي ت
 هشة )لالستعراض(

  استعراض للنهج
الشمولي لمواءمة 
عمليات الصندوق 

للسياق القطري 
 )للعلم(

  استراتيجية
االنخراط في 

البلدان التي تعاني 
من أوضاع هشة 

 )لالستعراض(

  التقييم المؤسسي
الذي أجراه مكتب 
التقييم المستقل 
لالمركزية في 

الصندوق 
 )لالستعراض(

  االنخراط في استراتيجية
البلدان التي تعاني من 
 أوضاع هشة )للموافقة(

  استعراض إطار نظام
تخصيص الموارد على 
أساس األداء وتمديد 

اإلطار الزمني 
الستكماله وعرضه على 
المجلس للمصادقة عليه 

في سبتمبر/أيلول 
 (للموافقة) 2017

  تحديث عن انخراط
الصندوق مع البلدان 

متوسطة الدخل 
 ()لالستعراض

 المركزية الخطة المؤسسية ل
 )لالستعراض(

  مواءمة العمليات للسياق
 نهج شمولي –القطري 

 )لالستعراض(

  تحديث عن الحضور
 القطري )لالستعراض(

  نهج الصندوق إزاء نظام
 تخصيص الموارد على 
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 أساس األداء )لالستعراض(

  التقييم المؤسسي لنظام
تخصيص الموارد على 

داء أساس األ
 )لالستعراض(

 الصندوق تجاه التعاون  نهج
بين بلدان الجنوب والتعاون 

 الثالثي )لالستعراض(

وفي يناير/كانون الثاني  ،2016قدت اجتماعات مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من عام ع  
 .2017 اممن ع ومارس/آذار

، كان من 2030الكفاءة والمالءمة المستمرة في الصندوق في العمل على اإليفاء بجدول أعمال ولضمان  -3
الضروري أن يتطو ر نهج مواءمة عمليات الصندوق للسياق القطري بما يتماشى مع التغييرات التي طرأت 

لصندوق هذا في اجه الدول األعضاء وعلى البيئة اإلنمائية العالمية األوسع. وستو  ،على المستوى الوطني
وفي هذا الصدد،  .التطور من خالل آليات الهيئات الرئاسية للصندوق وعمليات الحوار السياساتي القطرية

توجيهات الدول األعضاء في سياق الدورة العشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  ستكون
 حاسمة.، 2017التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق عام ت الخاصة باالمشاور  ، ودورات هيئة2017

 نهج شمولي -ثانيا

يتخلف أحد ال "برم على أعلى المستويات كي ، أ  عالميا   للتنمية المستدامة التزاما   2030يعتبر جدول أعمال  -4
لركب وال يبدو تحدي عدم ترك أي أحد يتخلف عن ا .في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة "الركب نع

وبالتالي،  1من سكان العالم الجوعى والفقراء. في المائة 75منه في المناطق الريفية، حيث يعيش  أكثر بروزا  
على الريفيين نساء ورجاال؛  خاصا   فإن "عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب" يتطلب بصورة واضحة تركيزا  

في االستثمار في السكان الريفيين وتمكين  ويسلط الضوء على المالءمة العالمية لمهمة الصندوق المتمثلة
ده زراعة وعلى وجه الخصوص من خالل النمو الذي تقو  ،التحول المستدام والشامل للمناطق الريفية

 أصحاب الحيازات الصغيرة.

الهدف الشامل للصندوق في يتمثل  2016،2-2025لصندوق للفترة ل االستراتيجيطار اإلوكما أشير إليه في  -5
من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائي من خالل سبل العيش المجزية الفقراء ان الريفيين تمكين السك

والمستدامة التي تتسم بالصمود. ويرتبط هذا الهدف بصورة مباشرة بتحقيق هدف التنمية المستدامة األول 
اء على الجوع وسوء المتلخص في القضاء على الفقر، وهدف التنمية المستدامة الثاني المتلخص في القض

  .الريفيةوالمجتمعات سر لألوتحقيق األمن الغذائي والترويج للزراعة المستدامة، وبخاصة  ،التغذية

                                                      

1
 6c432c6f38c3-9b4b-4507-fbb1-https://www.ifad.org/documents/30600024/30604583/RDR_WEB.pdf/c734d0c4 

 
2
 db096e6a71b5-a31e-42dc-664e-uments/10180/edb9b9d4https://www.ifad.org/doc 

https://www.ifad.org/documents/30600024/30604583/RDR_WEB.pdf/c734d0c4-fbb1-4507-9b4b-6c432c6f38c3
https://www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4-664e-42dc-a31e-db096e6a71b5
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 1الشكل 
 النهج الشمولي

 

 

والوصول إلى  دفين من أهداف التنمية المستدامةوينطوي نموذج الصندوق في المساهمة في تحقيق هذين اله -6
اف استراتيجية متداخلة بصورة وثيقة يعزز أحدها اآلخر، وهي: الهدف هذه الغاية على ثالثة أهد

زيادة  -؛ الهدف االستراتيجي الثانيالفقراء زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين-االستراتيجي األول 
زيادة  – الفوائد التي يجنيها السكان الريفيون الفقراء من المساهمة في األسواق؛ الهدف االستراتيجي الثالث

االستدامة البيئية والصمود في وجه تغير المناخ التي تتسم بها األنشطة االقتصادية للسكان الريفيين. ويتم 
أي مشروعات استثمارية في  –، من خالل برنامج للقروض والمنح ةتحقيق هذه األهداف االستراتيجية الثالث

رساء الشراكات، وتوليد اال منهاعلى الرغم من أنها ترفد بأدوات أخرى  –الميدان  نخراط السياساتي، وا 
 .المعرفة ونشرها

وعند اختياره لهذه المشروعات االستثمارية واألنشطة التكميلية يحتاج الصندوق لالعتراف بالسياق الذي  -7
: تعزيز التحول الريفي الشمولي، مع النمو 2016يعمل ضمنه. وكما أشير إليه في تقرير التنمية الريفية لعام 

تصادي تتغير هياكل االقتصادات، ومن خالل هذه العملية تتحول االقتصادات الريفية. ويقود هذا االق
أن يؤدي في نهاية المطاف  هذا التحولالتحول كل من التحضر وتغير عادات استهالك األغذية، ويتوقع ل

الموفر األساسي لفرص وتتغير الزراعة من كونها  .إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوسيع التجهيز الزراعي
لنمو مع تزايد أهمية االقتصاد الريفي غير الزراعي. وكما يشير إليه التقرير أيضا، فإن لالعمل إلى محرك 

 الجوع القضاء على الفقر ضاء علىالق

المساعدة التقنية مستردة 
التكاليف، التعاون بين 
بلدان الجنوب والتعاون 

 الثالثي
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نما ال بد من إحداثه. ويتوجب على مشروعات الصندوق  التحول الريفي الشمولي ال يحدث تلقائيا، وا 
 ان إشراك فقراء الريف المهمشين نساء ورجاال.ضمفي واالستثمار  ،االعتراف بهذه السياقات المتطورة

بصورة صريحة بأهمية اتباع نهج معززة ومتمايزة  2016-2025يعترف اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -8
تستجيب لالحتياجات والطلبات المتنوعة بشكل متزايد للبلدان الشريكة. تروج للتمويل الريفي الشمولي و 
للنمو االقتصادي الشمولي  المواتية بخلق الظروف 2030دول أعمال ويتسق هذا األمر مع قرار ج

والرفاه المشترك والعمل الكريم للجميع، مع األخذ بعين الحسبان المستويات المختلفة للقدرات  ،والمستدام
كل بلد من البلدان يواجه تحديات "والتنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، يشير جدول األعمال إلى أن 

على وجه الخصوص، البلدان و  ،ي سعيه لتحقيق التنمية المستدامة، وأكثر البلدان ضعفامخصوصة ف
تستحق  ،البلدان الجزرية الصغيرة الناميةوالبلدان األقل نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، و  ،األفريقية

. وهنالك ن ما بعد النزاعاهتماما خاصا، وكذلك األمر بالنسبة للبلدان التي تعاني من النزاعات، أو البلدا
3أيضا تحديات جدية ضمن العديد من البلدان متوسطة الدخل."

 

لتخصيص الموارد للبلدان التي يعيش أكبر  المستوى المؤسسيويتطلب تحقيق هدف الصندوق قرارات على  -9
إلى عدد من فقراء الريف الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي فيها، من خالل نهج منتظم يتخل ل 

ئك وجود غالبية فقراء الريف وأول ويعني(. 1االلتزامات التي تمت مواءمتها مع السياقات القطرية )الشكل 
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في البلدان متوسطة الدخل، التركيز ال على البلدان منخفضة الدخل 

نما أيضا على جملة واسعة من البلدان النامية. عالوة على ذلك، ومع أن البلدان متوسطة الدخل  فحسب، وا 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متاحة للتطرق للقضايا ذات الصلة بقد تمتلك المزيد من الموارد المحلية ال

 إال أنها قد ال تمتلك على الدوام الحلول المجدية للتطرق لقضية الفقر الريفي المزمنة.

ن تحصل على الدعم المالي )من؟(، وحجم التمويل الذي يتوجب أن ماهي البلدان التي يتوجب أ ويعد تقرير -11
. ويكمن المنطق وراء هذا القرار النموذج التشغيلي للصندوقتتلقاه كل بلد مختارة )كم؟(، الخطوة األولى في 

 جديةفي ضمان أن يذهب التمويل حيث الحاجة إليه )البلدان التي يعتبر الفقر وانعدام األمن الغذائي قضايا 
فيها( وأين من المحتمل له أن ينجح )حيث يتوقع ألداء المشروعات أن يكون على مستوى عاٍل(. وينطوي 

( تحديد المبلغ المتاح 2( اختيار البلدان التي سينظر في تقديم التمويل لها؛ )1ين: )تذلك على خطوتين اثن
يص الموارد على أساس نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. فاإلدراج في نظام تخصمن خالل 

األداء يملي فيما لو كان البلد سيتلقى أي تمويل، في حين أن صيغة هذا النظام تحدد المبلغ الذي سيحظى 
به هذا البلد. ويتضمن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عنصرا لالحتياجات يرتبط بالفقر الريفي 

رتبط بالقدرة على إدارة المشروعات االستثمارية بصورة وانعدام األمن الغذائي؛ كذلك هنالك عنصر لألداء ي
 مالئمة.

اإليفاء بغاية الصندوق أيضا استهداف السكان الذين  يتطلبوبما يتعدى اختيار البلدان للتدخالت المحتملة،  -11
يعانون من الفقر وانعدام األمن الغذائي ضمن البلدان باستثمارات، وأن تساعد هذه االستثمارات على تحسين 

الصندوق بصورة متزايدة حافظته المتنامية يدعم رفاههم. ومن خالل نهج متسق للتحول الريفي المستدام، 

                                                      

، الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ A/RES/70/1، قرار األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030: جدول أعمال عالمناتحويل  3

 .2015سبتمبر/أيلول  25
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من خالل المساعدة على تعميم قضايا تغير المناخ بواسطة األبعاد الجنسانية لألمن الغذائي والتغذوي. ومن 
تكنولوجيات والنهج التي تساعد ناحية العمليات، يتضمن هذا النهج، من بين جملة أمور أخرى، إدخال ال

على استهداف أكثر المجتمعات والمجموعات االقتصادية واالجتماعية عرضة للمخاطر، وتحديد التحديات 
ضافة القيمة على والبذور التحول المستدام، وتنويع نظم اإلنتاج  اإلنمائية الريفية، واقتراح سبل والزراعة، وا 

 الغذائية. وتنويع الحميات ،اإلنتاج والمنتجات

 وينطوي تحديد التداخل بين أهداف الصندوق واألولويات القطرية على سلسلة من القرارات على المستوى -12
 مع الظروفتمت مواءمته  في السكان الريفيين استثمارا  برنامج يوفر القطري )ماذا؟( لضمان إيصال 

القطرية التي يوافق عليها الصندوق مع القطرية. ويتحدد النهج ألي بلد من البلدان من خالل االستراتيجيات 
الدول األعضاء في برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أو المذكرات االستراتيجية 
القطرية. وتأخذ االستراتيجيات القطرية بعين الحسبان خصائص البلد المعني، والمكونات الحاسمة في هذا 

بلد من ضمن البلدان متوسطة الدخل )بما في ذلك إذا كان من بين البلدان الموضوع هي فيما لو كان هذا ال
متوسطة الدخل من الشريحة العليا أو الشريحة الدنيا( أو بلدا من البلدان األقل نموا، أو فيما إذا كان هذا 

ريفية تحديد األسر ال يعتبر ،البلد يعاني من األوضاع الهشة. وبغض النظر عن المستوى اإلنمائي للبلد
 احاسم االفقيرة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي ضمن بلد ما، من خالل االستراتيجية القطرية، أمر 

االستثمارات إلى السكان المستهدفين لإليفاء بكل من غاية الصندوق وغاية البلد المعني في  وصوللضمان 
 الحد من الفقر الريفي.

خالل اختيار  من القرارات التشغيلية منذ الفرق القطرية سلسلة وبعد إعداد االستراتيجية القطرية، تتخ -13
رساء  األدوات للتدخالت الناجحة )بأي وسيلة؟(، من قائمة من الخيارات التي تتضمن حوار السياسات، وا 

واالستفادة من المعرفة المتاحة باالختناقات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في  ،الشراكات
لريفية، والحلول المحتملة للتغلب عليها. ولتحسين فرص نجاح إيصال البرنامج، فقد توجه المناطق ا

الصندوق إلى الالمركزية في السنوات األخيرة؛ وهو يعزز من قدرته على اإلدارة ألغراض إحراز النتائج على 
مة أكبر لنهجه مع مستوى العمليات، كما أنه يعزز من قدرته على توليد واستهالك ورعاية المعرفة لمواء

من االحتياجات القطرية. والغرض من ذلك كله هو تعزيز تدفق المعلومات. وتسمح الالمركزية بقدر أكبر 
والمستفيدين، وبالتالي فهي تيسر من تحسين تحديد مشاكل التنمية الريفية، وتقود  التفاعل مع صناع السياسة

تصميما. وبصورة مشابهة، فإن تدفق المعارف  األفضل االستراتيجيات القطرية األكثر واقعية، والمشروعات
األفضل والتوجه األقوى بالنتائج من شأنه أن ييسر تحديد الحلول المحتملة التي تسمح باالستفادة من 

 الدروس المستقاة من سياق ما ومواءمتها مع سياق آخر.

عن كل جزء من أجزائه  ل المقاطع التالية هذا النهج الشمولي، وتوفر تفاصيل أكثر خصوصيةتفص   -14
 المختلفة.
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 القرارات على المستوى المؤسسي: من وكم؟ -ثالثا

المالي  المستعدة والمؤهلة لتلقي دعمهيصف هذا المقطع الوسائل التي يحدد من خاللها الصندوق البلدان  -15
 )من؟(، ومستوى هذا الدعم )كم؟(.

 خدمة فقراء الريف

مليون ريفي فقير  112.75لبرنامج القروض والمنح أن يصل إلى  في فترة التجديد العاشر للموارد، يتوقع -16
وقد ارتفع عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم  .2030للمساهمة بصورة مباشرة في جدول أعمال 

شخص في فترة التجديد الثامن للموارد إلى مليون  78.7من ورات تجديدات الموارد المتتابعة، باستمرار عبر د
إلى أن  2116خص في فترة التجديد التاسع للموارد. وتشير سياسة االستهداف لعام مليون ش 111.5

فقر ويعانون من انعدام األمن ان الريفيين الذين يعيشون في المجموعة المستهدفة للصندوق تتضمن السك
لمعنى وهي تؤكد على أن هذه المجموعة ليست بالمجموعة المحددة سابقا با 4الغذائي في البلدان النامية.

الجغرافي أو بمعنى الحرفة التي يزاولها هؤالء األشخاص )أي من خالل التركيز بصورة مكرسة على 
 الزراعة(، وال بمفهوم عتبة الدخل الحالي.

وباستخدام التعاريف الرسمية  5يعيشون في البلدان منخفضة الدخل:تاريخيا، كان معظم فقراء العالم  -17
، منخفضة الدخل. إال أنه البلدانفي  من فقراء العالم يعيشون في المائة 90المعيارية، قبل عشرين عاما كان 

في المائة فقط؛ ومع ذلك فإن الفجوات التي يترتب  28نصيب هذه البلدان  يتجاوزال  ،وفي الوقت الحالي
لرئيسية عليها ردمها لإليفاء بأهداف التنمية المستدامة كبيرة بصورة غير متناسبة، وهي ما زالت المستفيدة ا

إيصال من  في المائة 22بحدود في المائة من عملياته الجارية وما يقدر  36من خدمات الصندوق، وتمثل 
 الصندوق المخطط له في فترة التجديد العاشر للموارد.

وقد تسارع تحول البلدان التي كانت سابقا من البلدان منخفضة الدخل إلى بلدان متوسطة الدخل في السنوات  -18
، كانت بنغالديش، وكمبوديا، وكينيا، األخيرة. وطيلة فترة التجديد الثامن للموارد على سبيل المثالالعشرين 

بلدان متوسطة ال لتغدو منوقيرغيزستان، وميانمار، وطاجيكستان جميعها من البلدان منخفضة الدخل؛ 
في  10حوالي بصورة مستقرة وتمثل  ،التاسع والعاشر للمواردريحة الدنيا خالل فترتي التجديد الدخل من الش

من إجمالي المخصصات. ومعظم البلدان النامية هي حاليا من البلدان متوسطة الدخل، وثالثة أرباع  المائة
فقراء العالم يعيشون في هذه البلدان. ويصح هذا القول على وجه الخصوص بالنسبة لمعظم الفقراء الريفيين 

ون من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وبالتالي، وباستثناء في العالم، والسكان الريفيين الذين يعان
ثيوبيا ماليين 619 ،وهي بلد من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا)الصين،  )وهي بلد من (، وا 
بأعلى عدد من السكان الريفيين والمدرجة  تتسمالتي  ةمليون( فإن البلدان العشر  80منخفضة الدخل، البلدان 

                                                      

 .www.ifad.org/gbdocs/eb/88/e/EB-2006-88-R-2-REV-1.pdf. سياسة الصندوق بشأن االستهدافالوصول إلى فقراء الريف:  4
5
نما يقوم عوضا عن ذلك با ال يقوم الصندوق بنفسه بتصنيف البلدان من خالل الدخل،   ستقاء من فئات الدخل التي يضعها البنك الوا 

الدخل من  متوسطةالدخل من الشريحة الدنيا، بلدان  متوسطةي والتي تجمع البلدان على النحو التالي: بلدان منخفضة الدخل، بلدان الدول
الوطني اإلجمالي، ويترواح المجال  الشريحة العليا، وبلدان مرتفعة الدخل. وتستند هذه التصنيفات حصرا على حصة الفرد من الدخل

دوالر أمريكي، وأما  736 12دوالر أمريكي إلى  045 1ما بين يتراوح ضة الدخل من دخل إجمالي محلي للفرد الواحد الحالي للبلدان منخف
 125 4أمريكي إلى  دوالر 046 1اإلجمالي ما بين  المحليفي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا فتتراوح حصة الفرد من الدخل 

 دوالر أمريكي.

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/88/e/EB-2006-88-R-2-REV-1.pdf


 EB 2017/120/R.5 

7 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لفترة التجديد العاشر للموارد هي من البلدان متوسطة الدخل في 
مليون(،  116مليون(، باكستان ) 119مليون(، أندونيسيا ) 882من الشريحة الدنيا، وهي تحديدا: الهند )

 52مليون(، ومصر ) 56)مليون(، الفلبين  61مليون(، فييت نام ) 95مليون(، نيجيريا ) 106بنغالديش )
في المائة من السكان الريفيين الذين يخدم هم الصندوق في البلدان  81. وفي واقع األمر، يعيش مليون(

تحقيق جدول أعمال  سوف يتأثر. ونتيجة لذلك، متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان منخفضة الدخل
دم نجاح التنمية في البلدان متوسطة الدخل، وخاصة ومساهمة الصندوق فيه بصورة كبيرة بنجاح أو ع 2030

 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

  2الشكل 

المدرجة في نظام تخصيص الموارد على  العالية السكانية ات الكثافةذالبلدان توزيع السكان الريفيين في 
  فترة التجديد العاشر للموارد حسب البلدأساس األداء في 

 
تتراجع أيضا نسبتها في فئة البلدان  ،ي تنتمي إلى فئة البلدان منخفضة الدخلتراجع حصة البلدان التت ومثلما -19

متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، أما البلدان المصنفة على أنها من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 
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كثر الدخل من الشريحة العليا من أ متوسطةمجموعة البلدان العليا فهي تتزايد بصورة نسبية. وتعتبر 
من الذين يعانون من الفقر المدقع  في المائة 22المجموعات اتساما بانعدام التجانس، وهي موطن لحوالي 

نادا وموريشيوس، يمثل الجزر الصغيرة كغر  بشدة متفاوتةالتجديد العاشر للموارد بلدانا  يضمفي العالم. و 
على أنه، وبأبعاد عديدة ال عالقة لها  واالقتصادات الكبيرة كالصين والبرازيل والمكسيك. وتشير الدالئل

بالدخل، فإن الفقر حاد في بعض البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا بقدر حدته في البلدان منخفضة 
النمو  افيه يتباطأإذ  "بفخ الدخل المتوسط"يعرف العديد من هذه البلدان مما  يعانيالدخل. عالوة على ذلك، 

 االدخل أمر  البلدان مرتفعة مستوىإلى  االنتقاليبدو  وبعدئذالدخل المتوسط. بعد الوصول إلى مستويات 
اقتصادا فقط من االقتصادات  13 الحصول عليه. وبناء على تقديرات البنك الدولي، لم يصل إاليتعذر 

و تبد. و 2008إلى مرحلة التخرج إلى فئة الدخل العالي بحلول عام ، 1960عام  101وعددها  ،متوسطة الدخل
 نظرا للتمركز الشديد للفقر في هذه االقتصادات. 2030في ضوء جدول أعمال  أكثر أهميةهذه الظاهرة 

تعرضها للنزاع، فتوجد في جميع هشة، والتي تتسم بضعف المؤسسات و أما البلدان التي تعاني من أوضاع  -21
لسكان الريفيين في بلدان من إجمالي ا في المائة 10( ويصل نصيب هذه البلدان إلى 3فئات الدخل )الشكل 

فترة التجديد العاشر للموارد. وقد صاغت استراتيجية جديدة للصندوق تعريفا جديدا للهشاشة ومعايير لتحديد 
ويشار إليها على أنها  ،البلدان التي تعاني من أوضاع هشة، والتي تتطلب نهجا متباينة بصورة واضحة

وعلى الرغم من الخصائص المشتركة المتعلقة بالهشاشة،  6،7لتي تعاني من أشد األوضاع هشاشة.البلدان ا
بلدا  من  12و بلدا  من البلدان منخفضة الدخل، 16وتضم عن التجانس فإن هذه المجموعة أبعد ما تكون 

اخل بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويؤكد التد 3، ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان 
أهمية إبقاء الصندوق على ي من أشد األوضاع هشاشة والبلدان متوسطة الدخل دان التي تعانالكبير بين البل

 على نهج متسق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أشد األوضاع هشاشة والبلدان متوسطة الدخل. 

                                                      

هي وضع يتسم بالتعرض الكبير للهزات الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان، الهشاشة لجديد للدول الهشة: "تعريف الصندوق ا 6

وتعد هياكل الحوكمة الضعيفة مع المؤسسات التي تتسم بقدرات متدنية محركا كما تترافق على الغالب بمخاطر عالية للعنف والنزاع. 

تتسم بأزمات هي . وينجم عن األوضاع الهشة نمطيا بيئات أضعف للتحول الريفي المستدام ولألوضاع الهشة في آن معامشتركة ونتيجة 

 "ممتدة و/أو متكررة مع ما لذلك من تبعات على الغالب على األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة.
 لمعيارين التاليين: يصنف الصندوق البلدان التي تعاني من أشد األوضاع هشاشة باستخدام ا 7

سيطّبق الصندوق النهج المتمايز الحساس للهشاشة في البلدان الذي تكون درجات أداء القطاع الريفي فيها هي  القدرات المؤسسية: ( أ)

األطر مس األخير(. ويعتبر أداء القطاع الريفي المنهجية التي يستخدمها الصندوق حاليا لتقدير أداء البلد في إيجاد األقل )حوالي الخ  

 المؤسسية والسياساتية المواتية للتنمية الريفية؛

البلدان التي يوجد فيها حضور لقوات حفظ السالم التابعة ( 1) :فهي ،أما المؤشرات البديلة للهشاشة ذات الصلة بالنزاع النزاع: ( ب)

بموجب مؤشر الصندوق للسالم في البلدان الهشة " أو "عالية" جدا  حالة تأهب عالية ب" تتسم( البلدان التي 2؛ )لألمم المتحدة/أو اإلقليمية

الالجئين، والمشردين داخليا، والمعاناة الجماعية، وحقوق وجود ذات الصلة )بما في ذلك األخرى الذي يغطي النزاع، والمؤشرات 

ة إلى طوائف، والتدخل اإلنسان، وسيادة القانون، والمظاهر األمنية في البالد، واالستحواذ على استخدام القوة، والنخبة المقسم

 بالضرورة. السالموضاع ذات الصلة بالنزاعات، بدون وجود قوات لحفظ األالخارجي(، وهي تغطي 
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 3الشكل 

  البلدان حسب المجموعات في فترة التجديد العاشر للموارد

 

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا والدول التي تعاني من أشد األوضاع ونظرا ألن وجود كل من  -21
الحاجة لتحليل انتشار الفقر والتعرض للمخاطر  ذلكالصندوق، يؤكد  منهشاشة ضمن مجموعة المستفيدين 

 من الشريحة العليا تركز استثمارات الصندوق الدخل ةمتوسطبلدان الففي على المستويات دون الوطنية. 
من عتبة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة  أدنىالتي يكون فيها نصيب الفرد من الدخل  المناطقعلى 

العليا، وغالبا ما تكون أقرب إلى عتبة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ففي البرازيل على سبيل 
إحدى الواليات االتحادية التي ينفذ المثال، تصل حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ماراناو )وهي 

دوالر أمريكي، أي ما يشابه بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا  631 6فيها الصندوق مشروعات( بحدود 
االختالفات بين  وتغدو هذه 8دوالر أمريكي(. 476 6دوالر أمريكي( أو الرأس األخضر ) 130 6مثل الكونغو )

في البلديات  كبيرة، حيث يتركز الفقر وانعدام األمن الغذائي بصورة أكبر على مستوى البلديات المناطق
 .الريفية التي يعمل فيها الصندوق

                                                      

باألسعار الحالية؛ المصدر: البيانات اإلقليمية للبرازيل مجموعة بيانات اإلحصائيات اإلقليمية  2014عام  تكافؤ القوة الشرائيةجميع قيم  8

ية الكونغو فهي قاعدة بيانات البنك الدولي. يصل رية في الميدان االقتصادي؛ أما بالنسبة للرأس األخضر وجمهولمنظمة التعاون التنم

دوالر أمريكي، بينما يصل في المقاطعة الفدرالية )وهي أغنى  000 16وسطي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في البرازيل إلى 

 ر أمريكي(.دوال 917 40والية في البرازيل إلى 



 EB 2017/120/R.5 

10 

، وبما يتماشى مع بااللتزام بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وبهذه الروح 2030يتسم جدول أعمال  -22
ادة أكبر عدد ممكن من سياسة االستهداف في الصندوق، يستخدم الصندوق جملة من األدوات لضمان استف

األشخاص الذين لن يتمكنوا من  وضمان حصول ،السكان الريفيين الفقراء من الفرص االقتصادية الناشئة
االستفادة بصورة آنية، وبخاصة األشخاص من المجموعات المهمشة، مثل النساء والشعوب األصلية 

األصول للحاق بالركب في المستقبل ية تنمعلى شكل تطوير المهارات و  ياالستباقالدعم  على 9والشباب،
 القريب. 

 االنتقائية القطرية

ألفريقيا  في المائة 50و ،من إجمالي تمويله األصلي ألفريقيا جنوب الصحراء في المائة 45الصندوق  يوفر -23
يضعها تصنيفات الدخل التي بصورة مباشرة الصندوق  ال يستخدم ،ولتحقيق غايات برنامجه اإلقراضيككل. 

نما .ك الدوليالبن بما يتماشى مع سياسات ومعايير اإلقراض في الصندوق، يقرض الدول األعضاء و  ،وا 
 الصندوق يصنف، استخدام تصنيفات الدخلوعوضا عن  ،مختلطة وعاديةو النامية بشروط تيسيرية للغاية 

فات حسب تداخل كبير بين تصنيفات الدخل والتصني يوجدالبلدان بناء على شروط إقراضها. وفي حين 
لفئة البلدان تنتمي بنغالديش  وبما أنشروط اإلقراض فإن التطابق بينهما ليس مثاليا. فعلى سبيل المثال، 

هي تقترض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية. ويتوجب أن يصل شريحة الدنيا، فالدخل من ال متوسطة
المبلغ الذي يلتزم إجمالي حوالي ثلثي إجمالي التمويل الذي يوفره الصندوق كل عام بمثل هذه الشروط إلى 

 به الصندوق سنويا. 

في برنامج  إلدراجهافي بداية كل فترة من فترات تجديد الموارد، تحدد الشعب اإلقليمية الدول األعضاء  -24
تي ستتم القروض والمنح على أساس االستراتيجيات القطرية التي صادقت عليها إدارة الصندوق بالفعل، أو ال

وينطوي ذلك على حوار على المستوى القطري مع الدول األعضاء الفترة.  عليها خالل هذهالمصادقة 
وبعد موافقة  .وخيارات التمويل وتوسيع النطاق ،وتقدير للحافظة الجارية ،واستعراض للتدخالت المحتملة

على أساس األداء،  هذه البلدان في نظام تخصيص الموارد تدرج لجنة إدارة العمليات ولجنة اإلدارة التنفيذية
وتتلقى مخصصات تحدد من خالل تطبيق معادلة هذا النظام على فترة تجديد الموارد ومدتها ثالث سنوات. 

، أو للحد األدنى من المخصصات على مخصصاتها لسقوفبعض البلدان التي قد تكون خاضعة  ءوباستثنا
اوية على جميع البلدان المدرجة في تطب ق معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بصورة متس

10برنامج القروض والمنح.
 

تقوم إدارة الصندوق بصورة استباقية بإدارة عدد البلدان المدرجة في برنامج القروض والمنح في أي فترة من  -25
، 2005فترات تجديد الموارد. فعلى سبيل المثال، وبعد إدخال نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عام 

فترة التجديد السابع في  89بلدا، قل صت اإلدارة عدد البلدان إلى  118 المخصصات لما مجموعه وتوفير
وفي (، نظرا لألثر على كل من مستويات تمويل المشروعات وعلى الميزانية. 2009-2007)، للموارد الالحقة

والمنح لكي تحصل على بلدا في برنامج القروض  99، تم إدراج 2013-2015 ،فترة التجديد التاسع للموارد

                                                      

  .pdf-REV-3-R-97-2009-www.ifad.org/gbdocs/eb/97/e/EB.1 :سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية 9
 .(EB 2014/112/R.6/Rev.1)الوثيقة  لقضايا والخياراتاتم توضيح هذه العملية في وثيقة االنتقائية القطرية والمواضيعية:  10

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/97/e/EB-2009-97-R-3-REV-1.pdf
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مخصصات من خالل عملية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وقد تم اإلبقاء على هذا الرقم لفترة 
 قد يكون أمرا محبذا.عدد البلدان تقليص االعتراف بأن إجراء المزيد من  التجديد العاشر للموارد مع

را يتعلق بزيادة المخصصات للبلدان بما يتناسب سيخل ف تقليص عدد البلدان في برنامج القروض والمنح أث -26
مع درجاتها القطرية حسب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، كما أشارت إليه إجراءات اإلدارة على 
مدى السنوات العشر السابقة. وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم البرامج بما يتماشى مع نية إدارة الصندوق بجعل 

أيضا بتخصيص الميزانية اإلدارية حسب الشعب  األمرقل عددا. كذلك فقد سمح وأ حجما البرامج أكبر
لتأكيد على التنفيذ وعلى التطرق للمشروعات ، وااإلقليمية بالتركيز على برامج أقل في مرحلة التصميم

 .للمشاكل المعرضة

ورة فعالة من الطلب من يحد بص ،إال أن الحد من عدد البلدان المختارة إلدراجها في برنامج القروض والمنح -27
يقل ص أيضا مستوى التدفقات العائدة من  ،الدول األعضاء، وباالعتماد على شروط اإلقراض المطبقة

وبما يتفق مع توصية التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق بشأن انتقائية أكبر للبلدان، يجب أن  11القروض.
األقصى  بر من عدد البلدان بحيث يصل في حدهبصورة أكتسعى فترات تجديدات الموارد المستقبلية للحد 

 المرصود لهابلدا، بما يتماشى مع التوجهات التاريخية للبلدان التي بإمكانها استخدام المخصص  85-90إلى 
 .(4من خالل المشروعات االستثمارية المصادق عليها )الشكل 

                                                      

من تلعب البلدان متوسطة الدخل دورا رئيسيا في االستدامة المالية للصندوق على األجل المتوسط. وهي تؤثر من خالل التدفقات العائدة  11

من إجمالي التدفقات العائدة(، من خالل  في المائة 38، أي 2003-2013مليار دوالر أمريكي في الفترة  1القروض السابقة للصندوق )

المكاسب من الرسوم المفروضة على القروض ومن مساهمات التجديدات. أما التدفقات العائدة للصندوق من القروض )بشروط عادية أو 

 .2016-2018مليون دوالر أمريكي في الفترة  560مختلطة( التي توفرها البلدان متوسطة الدخل فيتوقع لها أن تكون بحدود 
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 4الشكل 

وتلك التي تمتلك مشروعات مصادق ألداء في نظام تخصيص الموارد على أساس ا تدرجعدد البلدان التي 
 عليها في كل دورة

 
 تخصيص الموارد

كغيره من المؤسسات المالية الدولية، يتحك م نظام لتخصيص الموارد على أساس األداء بتخصيص الموارد  -28
داء فإن نظام تخصيص الموارد على أساس األ ،المالية في الصندوق للبلدان اإلفرادية. ومن الناحية المبدئية

ى ويستخدم معادلة تدرج قياسات لالحتياجات القطرية واألداء القطري لتقرير مستو  ،نظام يستند إلى القواعد
 تتلقاه على مدى فترة ثالث سنوات، وهي فترة تجديد الموارد. وهنالك تحسيناالتمويل الذي يمكن لبلد ما أن ي

داء استنادا إلى تقييم مؤسسي لهذا النظام يتم إدخالها حاليا على نظام تخصيص الموارد على أساس األ
في ذلك من مشاورات مع المجلس التنفيذي  تبع مع ما، 2016و 2015أجراه مكتب التقييم المستقل عامي 

. وتهدف هذه التغييرات إلى ضمان أن يوائم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 2017- 2016 الفترة
ئة بصورة أفضل، وأن يستجيب تخصيص موارد الصندوق بصورة أكثر مهمة الصندوق ودوره وسياساته الناش

ية والمؤسسية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية للبلدان الشريكة، عالوة على اتفعالية للسياقات السياس
 اعتبارات تغير المناخ وغيره من أشكال الضعف والهشاشة. 
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الموارد على أساس األداء من خالل إضافة سيتم تعزيز مكون االحتياجات القطرية في نظام تخصيص  -29
12.مؤشر الضعف الخاص بالصندوقبمكون الضعف للمعادلة، والذي يشار إليه 

ويعد استهداف تخصيص  
الموارد على أساس أوجه الضعف البنيوية سبيال للتعويض عن النواقص البنيوية للنمو والحد من الفقر، أي 

ت الحالية للبلد للتغلب عليها )قد تنجم بطبيعة الحال عن سياسة وتتعدى القدرا طويلةالنواقص التي تكون 
ولكن التركيز على  .تعكس أساسا أثر العوامل الجغرافية أو التاريخية، أو البيئة الدوليةهي سابقة(: و 

التركيز على هذا المعيار على  يساعدالضعف هو أيضا وسيلة لتعزيز فعالية المعونة. وعلى المدى الطويل، 
ن تكن غير متوقعة، وتجنب االضطرابات االجتماعية وهشاشة الدولة، التخف يف من األزمات المحتملة وا 

 وهي حاالت تعتبر فيها الوقاية خير من العالج.

يستخدم مكون األداء في المعادلة درجات أداء القطاع الريفي لتقدير البيئات السياساتية والمؤسسية للبلدان  -31
ألغراض االنخراط اع الريفي الدليل للفرق القطرية ي. وتوفر درجات أداء القطألغراض الحد من الفقر الريف

السياساتي المستهدف. وبالتالي، فهي جزء أساسي من النهج الشمولي الذي يجمع األنشطة اإلقراضية وغير 
وكما تم اقتراحه في وثيقة النهج الخاصة باستعراض نظام تخصيص الموارد على أساس  .اإلقراضية

أداء القطاع استبيان  خضع، 2016استعرضها المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  التيو  13ء،األدا
، وكذلك فإنه 2016-2025مة مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة المواء للتعزيز والتنظيم لضمانالريفي 

ورة أكثر فعالية. وكجزء من سيدمج قضايا متشابكة مثل تغير المناخ، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، بص
الكفاءة وفائدته لحوار السياسات، بما في ذلك  ألغراضذلك كله، سيتم تعزيز استبيان أداء القطاع الريفي 
تركيبة من المقاييس الكمية والنوعية لضمان موضوعية  ممن خالل تصميم نهج بأساليب مختلطة يستخد

 العملية اإلجمالية. 

 5الشكل 

 شخاص الريفيين حسب فئة البلد في فترة التجديد التاسع للموارداالستثمار في األ

 
 

                                                      

12
مؤشر الضعف الخاص بالصندوق هو مؤشر طوره الصندوق ويبني على مكون الضعف على أساس مؤشر التأقلم العالمي الذي   

 نهج استعراض تخصيص الموارد على أساس األداء : الثانيالملحق راجع . وللمزيد من التفاصيل نوتردامصاغته جامعة 

 (EB 2016/119/R.5الوثيقة )
13

 .EB 2016/119/R.5الوثيقة   



 EB 2017/120/R.5 

14 

ويتواءم هذا النهج في تخصيص الموارد واالستثمار مع التقدم االقتصادي واالجتماعي للبلدان الشريكة. وهو  -31
صل يستثمر بصورة طاغية في البلدان التي تتسم بأشد الحاجة للمساعدة: ففي فترة التجديد التاسع للموارد، و 

من إجمالي  في المائة 89نصيب البلدان منخفضة والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى ما يعادل 
للفرد الريفي الواحد هي األعلى في البلدان منخفضة  الصندوقالتمويل. عالوة على ذلك، فإن استثمارات 

إلى وسطة الدخل من الشريحة الدنيا وضعية البلدان مت منالدخل، وتتراجع بصورة متدرجة مع تحول البلدان 
البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا: وفي فترة التجديد التاسع للموارد، كان استثمار الصندوق لكل فرد 

دوالر أمريكي في البلدان متوسطة  0.79دوالر أمريكي في البلدان منخفضة الدخل، و 2.32ريفي واحد بحدود 
(. 5أمريكي في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا )الشكل دوالر  0.45الدخل من الشريحة الدنيا، و

إلى حصة متناقصة من موارد  تنحو للوصولفهي البلدان متوسطة الدخل،  نموعالوة على ذلك، ومع 
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(، ويكون وصولها لها إلى حد كبير  االصندوق )كما يحدده

ي فترة روعات التي يدعمها الصندوق. فففي التمويل المشترك للمش استباقيةوتغدو أكثر بشروط عادية؛ 
( وهي أكثر أربع مرات 1.69التجديد التاسع للموارد كانت نسبة التمويل المشترك من البلدان متوسطة الدخل )

الطلب على التمويل  تتم تلبية(. عالوة على ذلك، 0.41من المعدل السائد بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل )
من األموال المقترضة عوضا عن المساهمات  بصورة متزايدةبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا المن 

 .األصلية في تجديد موارد الصندوق

أكثر فعالية على  الشمولييساعد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في جعل نهج الصندوق  -32
تخصيص الموارد المفرط للبلدان رديئة األداء على ( توفير المراقبة 1لي: )المستوى القطري من خالل ما ي

الموارد والقدرة على التنبؤ بها حيث ( تحسين استقرار تدفق 2وتوجيه الموارد إلى البلدان األفضل أداء؛ )
ر، من ( المساعدة على توفير معيا3تشتد الحاجة إليها إلى البلدان التي تتسم بأداء مستقر أو متحسن؛ )

خالل استخدام تصنيفات األداء، والتي تفصل بين عوامل مختلفة تجعل من التنمية محفوفة بقدر أكبر أو 
 أقل من التحديات في المناطق أو البلدان المختلفة.

 : كيف ولماذا؟القرارات على المستوى القطري -رابعا

ت بشأن الغايات والنتائج المتوقعة القرارا ، مع البلدان المقترضة،يصف هذا المقطع كيف يتخذ الصندوق -33
استنادا إلى الخصائص القطرية  لتنفيذها للدول األعضاء فيه، وكيف يوائم من تدخالته ه)ماذا؟( من مساعدت

 )كيف؟(.

 النموذج المستند إلى البلد

اع في القطلحد من الفقر القطرية لستراتيجيات االيعتبر االتساق مع أهداف التنمية المستدامة من خالل  -34
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، حجر األساس للنموذج المستند إلى البلد، والذي يرد الزراعي، وبخاصة 

وهي استراتيجية لمساعدة كل بلد،  بالفعلوبالتالي، فإن الصندوق يمتلك  .موجزا في االستراتيجيات القطرية
م ؤ على مدى الوقت للتوا التي تطورتية، الستراتيجية القطر أو مذكرة استراتيجية القطرية فرص االبرنامج ال

مع األولويات والتحديات المتغيرة. وتيسر االستراتيجية القطرية المواءمة مع أولويات البلد، من خالل أخذ 
عالوة على االتساق مع الجهات المانحة األخرى، وبالتالي تعظيم  ،البرامج اإلنمائية الوطنية بعين الحسبان
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وتمكن االستراتيجية القطرية أيضا برنامج الصندوق من مزاوجة الشواغل العالمية  األثر على أرض الواقع.
 واألولويات الوطنية على المستوى القطري.

14وفي الوقت نفسه، يقود اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -35
وسياساته هذه االستراتيجيات  2025-2016

ستهدف في نهاية المطاف الهدف الشامل المتمثل في . وبالتالي، فإن االنخراط مع أي بلد شريك سيالقطرية
عيش مجدية سبل تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائي من خالل 

ومستدامة وتتسم بالصمود، تؤكد عليها البرامج القطرية التي تهدف إلى اإليفاء باألهداف االستراتيجية الثالثة 
ويمزج مثل هذا االنخراط بين الموارد المالية للمشروعات  15،16م بمبادئه الخمسة لالنخراط.للصندوق، وتلتز 

عداد وتنفيذ السياسات  االستثمارية والمعرفة، التي قد تتعلق بتكنولوجيات اإلنتاج واإللمام باإلنتاجية الريفية، وا 
رساء الشراكات االستراتيجية. ةالشمولية المناصر   للفقراء، وا 

، مما ساعد على تبسيط عملية إعداد برامج 2015اإلجراءات الجديدة لالستراتيجيات القطرية عام  تم إطالق -36
الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج وتعميم التطورات في النموذج التشغيلي للصندوق. وهي 

كما أنها تمثل نهجا شموليا  في دعم أصحاب الحيازات الصغيرة. اتروج لتبني نهج أكثر براغماتية وأطول أمد
طول أمدا. وتنص األمتكامال، يجمع ما بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية دعما لألهداف القطرية 

بملكية الحكومة المعنية  إحساس يةبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج على كيف
مع األولويات الكلية والقطاعية، ومساهمتها في تعزيز النظم ، ومواءمتها هاالمشروعات والبرامج التي ستدعم

القطرية وبناء القدرات المحلية. ويتم تعظيم هذا االتساق مع األولويات القطرية من خالل نتائج مسوحات 
بشأن أداء الصندوق في البلدان فيما  على الزبائنالزبائن التي يقوم بها الصندوق، والتي تطرح أسئلة معتبرة 

لق بالسياسات والبرامج. وقد ازدادت تصنيفات الصندوق بشأن هذه المسوحات بصورة متسقة من التجديد يتع
المستندة إلى التاسع للموارد وخالل التجديد العاشر. وتتضمن جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

. (رغم من كونها متفاوتة في الجودةعلى ال)طرية حاليا أطرا للنتائج تربط أنشطة الصندوق بالنتائج القالنتائج 
مواءمة توقيت االستراتيجيات القطرية مع آفاق ومن بين االبتكارات في هذه اإلجراءات الجديدة أيضا، مرونة 

ومن شأن ذلك أن يساعد الصندوق على استخدام أفضل لألرضية الخصبة التي  .الفاعلة المحليةالجهات 
 .يوفرها إحساس أقوى بالملكية القطرية

 النهج المتمايزة

في بمكان مواءمة انخراط الصندوق  فمن الهامتتفاوت الفرص والتحديات بصورة كبيرة بين البلدان، ولذلك  -37
فإن  ،3وظروفه اإلفرادية. إال أنه، وكما يظهر في الشكل  بلد ما واستهدافه بما يتماشى مع خصائص البلد

دول الجزرية الصغيرة النامية، أو البلدان متوسطة الدخل التداخل بين البلدان التي تعاني من أوضاع هشة وال

                                                      

 R.4/Rev.1EB  ،1.pdf-Rev-4-R-116-2015-https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB/2015/116الوثيقة  14
يادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء، وزيادة استفادة السكان الريفيين للصندوق في ز ةتتمثل األهداف االستراتيجية الثالث 15

الفقراء من المشاركة في األسواق، وتعزيز االستدامة البيئية، والصمود في وجه تغير المناخ في األنشطة االقتصادية للسكان الريفيين 

 الفقراء. 
وإفادة أكبر عدد ممكن من السكان الريفيين الفقراء وتمكينهم اجتماعيا  استهداف في الصندوق، فهي: ةأما مبادئ االنخراط الخمس 16

والتعلم وتوسيع نطاق؛ واستقطاب الشراكات الفعالة والكفؤة حيث الناجحة واقتصاديا؛ والترويج للمساواة بين الجنسين؛ والدفع باالبتكارات 

 م من مجرد مجموع أجزائه.يتم استغالل الميزات النسبية بحيث يكون األثر الكلي أعظ

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-R-4-Rev-1.pdf
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من  عات. وال بد  البلدان التي تقع ضمن هذه التجم النخراط فيليؤكد على أهمية االتساق في نهج الصندوق 
 تطبيق هذه النهج على أساس تكاملي، بحيث يضم االنخراط في بلد ما عناصر من كل منها.

 6الشكل 

 يزةالنهج القطرية المتما

 

 األوضاع هشاشة أشد

الرئيسية" إليصال أهداف التنمية  ةأن التطرق للهشاشة هو أحد "العناصر الست 2030يعترف جدول أعمال  -38
. ونظرا لمحدودياتها البنيوية ألن مخرجات التنمية أضعف بصورة متسقة في األوضاع الهشة ،المستدامة

للنزاع المتجدد، فإن االنخراط في والتعرض العالي  والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك ضعف المؤسسات
هذه البلدان ينطوي بصورة متأصلة على مخاطر كبيرة: حيث يمكن أن تنعكس المكاسب المتحققة بسهولة. 

على البلدان  ا  فرض تكاليفلمشاكل أشد األوضاع هشاشة يوعالوة على ذلك، فإن الفشل في التطرق 
بة القوية من الصندوق هي لصالح جميع دوله األعضاء ألن التقدم في هذه المجاورة، وبالتالي فإن االستجا

البيئات سيولد امتدادات إيجابية وسيسهم في حماية المكتسبات اإلنمائية المتحققة في أقوى البلدان أداء. وبما 
لتهجير والمهاجرين وا الالجئينإعداد الصندوق لمبادرة مرفق يتماشى مع هذا األمر، على سبيل المثال، 

 القسري واالستقرار الريفي للتطرق لألبعاد الريفية ألزمة الالجئين الحالية.

موارده. وتضمن إضافة مكون  واستخداموالصندوق ملتزم بتعزيز تركيزه على الهشاشة عند تعبئة وتخصيص  -39
ة الضعف إلى معادلة تخصيص الموارد على أساس األداء ان يكون تخصيص موارد الصندوق أكثر حساسي

بلدا حددها الصندوق على أنها تعاني من أشد  30من أصل  19للهشاشة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 
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مسين من مؤشر الضعف لمزيد من التفاصيل( هي في أول خ  سادسا األوضاع هشاشة )انظر المقطع 
ئة التمويل التكميلي للمشروعات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز بصورة خاصة على تعبب الخاص

في أشد األوضاع هشاشة عندما وكلما أثبتت البلدان كال من الطلب على هذا التمويل والقدرة االستيعابية بما 
  .يتعدى تلك المخصصة بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

تيجيات وتأخذ هذه االسترا تستنير االستراتيجيات القطرية ألشد األوضاع هشاشة بتقديرات الهشاشة. -41
في كل بلد من البلدان نظرا لالختالف الكبير في األوضاع األشد  الحوكمةر بالحسبان توجه ووتيرة تغي

ويحتمل لألنشطة اإلنمائية أن تكون أكثر نجاحا في المراحل االنتقالية بعد النزاع، أو في سياقات هشاشة. 
معقول من القدرات الحكومية لتكون سبيال مفضيا لمساعدة ى ستو ، حيث يوجد مللحوكمةالتحسن التدريجي 

األساسية. أما  الحوكمةالصندوق في تنفيذ األنشطة والسياسات الزراعية المناصرة للفقراء وااللتزام بمعايير 
عرضة لمعوقات شديدة، يركز الصندوق لقدرة الحكومية غائبة تماما، أو في حاالت األزمات الممتدة، حيث ا

مالئما. أما في حاالت ذلك عندما يغدو  ،قاء على جاهزيته التشغيلية لتوسيع نطاق انخراطهعلى اإلب
والمكاسب المتحققة وعلى االنخراط المتدهورة، فيركز الصندوق على حماية األصول التشغيلية  الحوكمة

 ممكنا. السياساتي، ويعمل مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين للحد من مخاطر النزاع كلما كان ذلك 

وتركز . نهج الصندوق في هذه البلدان على التطرق للفقر من منظور الفقراء يركزعلى المستوى التشغيلي، و  -41
مشروعات الصندوق في األوضاع األشد هشاشة على بناء القدرات والصمود للتأقلم مع الهزات. وعلى وجه 

منظماتهم المحلية عوضا عن  الخصوص، يساعد الصندوق السكان على تحمل مثل هذه الهزات من خالل
عمل الصندوق في  يتوجه، االعتماد بصورة كاملة على المساعدة الحكومية. ووفقا لالستراتيجية الجديدة

التركيز على األسباب  أ( إدارة المخاطر والصمود؛ )ب(األوضاع األشد هشاشة بالمبادئ السبعة التالية: )
النسبية(؛ )ج( تعميم التمايز بين الجنسين واالستهداف؛  الجذرية )التي تقع ضمن مهمة الصندوق وميزته

ألدوات والنهج المرنة والمستجيبة؛ )و( م االجتماعي؛ )ه( الموارد واح)د( بناء المؤسسات للترويج للثقة والتال
قياس النتائج والتعلم؛ )ز( الشراكات االستراتيجية والرديفة. وتساعد الشراكات الصندوق على إدارة المخاطر 

 ألنها توفر الوسائل للتطرق لألسباب الجذرية للهشاشة التي تقع خارج نطاق الميزة النسبية للصندوق.

 الدول الجزرية الصغيرة النامية

يعترف الصندوق بالتحديات المتميزة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في التطرق لقضايا األمن  -42
ين والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، في خضم تعرضها الحاد الغذائي والعمالة ذات الصلة بالصياد

لتغير المناخ والكوارث والصعاب التي تتعلق بالطقس، والتي يفاقمها بعدها الجغرافي وتشتتها. وفي هذه 
الذي يحدد مجاالت ( 2014يقود انخراط الصندوق نهجه الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية )البلدان، 
التأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ و التالية: اإلنتاج واالستهالك المستدام لألغذية المغذية؛  األولوية

 .واالقتصاد األزرق ؛الطاقة المتجددةو سالسل قيم أسواق النخبة العالمية؛ و 

من ه في الصندوق في هذه البلدان عن غير  إدارة عملياتحدى الخصائص الرئيسية التي تميز نهج إوتتمثل  -43
( الحد 1في سياقات أخرى في السعي "لبرمجة متعددة البلدان" بغرض المساعدة على: ) ةالمستخدمالنهج 

( االستفادة من 2من تكاليف المعامالت الخاصة بإيصال المشروعات في الدول الجزرية النامية الصغيرة؛ )
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ن أن تفتح الفرص في األسواق ( توفير الكتلة الحاسمة لإلنتاج التي يمك3اقتصادات الحجم الكبير؛ )
 ( تعزيز الفرص األفقية لتبادل التعلم.5تيسير "توسيع نطاق" الحلول الناجحة؛ )( 4والدولية؛ ) اإلقليمية

وكما أشير أعاله، فإن إضافة مكون الضعف لمعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خطوة هامة  -44
ات الدول الجزرية الصغيرة النامية بصورة أكثر كفاءة. لضمان اعتراف تخصيص موارد الصندوق باحتياج

مس ويقع ربع هذه الدول في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لفترة التجديد العاشر للموارد في الخ  
إضافة إلى ذلك، فقد تم رفع الحد األدنى من مخصصات األول من مكون الضعف الخاص بالصندوق. 

ظم الدول الجزرية الصغيرة النامية ثالثة أضعاف، وذلك لتحقيق الموازنة النظام التي تحصل عليها مع
 الجزئية لتكاليف الوحدة العالية إلعداد المشروعات واإلشراف عليها في الدول الصغيرة.

 البلدان متوسطة الدخل

في البلدان لصندوق بشأن انخراط ا 2014نص تقرير التقييم التجميعي الذي أعده مكتب التقييم المستقل لعام  -45
سيستمر الصندوق في لعب دور هام في دعم  ،بالنسبة للمستقبل المنظورو متوسطة الدخل على أنه:" 

وللعدد الكبير من السكان الريفيين الفقراء وانعدام  لمهمتهالبلدان متوسطة الدخل للحد من الفقر الريفي نظرا 
قروض جديدة، ت المصادقة على التزامات باله، تمأعإليه ا أشير موك 17.المساواة في مثل هذه البلدان"

 53.6مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل  1.56ومنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، بما يصل إلى 
( لمشروعات في البلدان متوسطة الدخل في فترة التجديد التاسع للموارد، مع فوز من اإلجمالي في المائة

من االلتزامات الجديدة  في المائة 80ة الدنيا بحصة األسد منها )حولي البلدان متوسطة الدخل من الشريح
 المعقودة للبلدان متوسطة الدخل في فترة التجديد التاسع للموارد(. 

لعام  18يتوجه عمل الصندوق في البلدان متوسطة الدخل بسياسته بشأن االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل -46
ق، يسعى الصندوق جاهدا لتعزيز فرضية القيمة التي يوفرها لهذه البلدان استجابة وفي هذا السيا .2011

معالجة الفقر الريفي المستمر فيها، وانعدام المساواة بين المناطق الريفية والحضرية في الحتياجاتها المتطورة 
ام بذلك، يعتبر االستهداف من خالل توليفة استراتيجية تجمع بين الخدمات والمنتجات المالية والمعرفية. وللقي
وبين  أقل نموا" في مناطق المالئم أمرا حاسما: إذ تتصف معظم البلدان متوسطة الدخل بوجود "جيوب للفقر

 أصلية محددة.  سكانيةثنية أو مجموعات إ

مع وصول البلدان لوضعية البلدان متوسطة الدخل، تميل أهمية الزراعة في االقتصاد الكلي إلى التراجع.  -47
ي الواقع، هنالك عالقة عكسية قوية بين حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الفرد من وف

وبالنسبة للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، تترافق هذه الحقيقة مع زيادة  19الناتج المحلي اإلجمالي.

                                                      

وانبثقت عنها توصيات أجرى مكتب التقييم المستقل سلسلة من التقييمات، سواء تلك المتعلقة بالبلدان متوسطة الدخل أو التي تشير إليها.  17

ي تتضمن: االستفادة في البلدان متوسطة الدخل من خالل كل من المنتجات المالية وغير المالية. وه الصندوقعديدة عن كيفية تعظيم أثر 

متوسطة الدخل، وتعبئة مصادر تمويل بديلة،  من برامج الفرص االستراتيجية القطرية كنقطة دخول لتحديد عالقة الصندوق بالبلدان

لعالقات مع تعزيز ا ،متعددة األطراف، بما في ذلك الوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهماأو وزيادة الشراكات مع المنظمات الثنائية 

 أيضا مع القطاع الخاص. 
 EB 2011/102/R.3/Rev.1الوثيقة  18

19 Cervantes-Godoy, D. and J. Brooks (2008), "Smallholder Adjustment in Middle-Income Countries: Issues and Policy 

Responses", OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 12, OECD publishing, © OECD. 

doi:10.1787/228583166164 

https://www.ifad.org/documents/10180/8794b336-34b6-467b-bff4-32f8c719f93a
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ل نظام تخصيص الموارد على الوصول إلى األسواق الرأسمالية، ومع تراجع التمويل من الصندوق من خال
مع االستهداف  وتتطلب إدارة هذه العالقة بصورة جيدة التعديل المتدرج للتمويل بصورة تنازليةأساس األداء. 

، الذي يشمل في جميع ة التي من شأنها أن تعزز من التأثير السياساتي للصندوقيخدمات المعرفلالدقيق ل
رها. وفي البلدان متوسطة الدخل، وفي هذه الحالة أيضا المالية وغيالحاالت المساهمات الحكومية الكبيرة، 

 القطرية االستراتيجيةالشريحة العليا على وجه التحديد، تغدو برامج الفرص  البلدان المتوسطة الدخل من
 أداة حاسمة لمواءمة إطار االنخراط الشامل مع وقائع التنوع الكبير لهذه المجموعة. المستندة إلى النتائج
التحديات والمطالب اإلنمائية للبلدان متوسطة الدخل بصورة متسارعة، ومن هنا  تتطورعالوة على ذلك، 

تغدو حاجة الصندوق ألن يكون رشيقا ومستجيبا الستراتيجياتها اإلفرادية أكثر إلحاحا بصورة متزايدة 
يساعد  كذلكمناقشته الحقا(. )ويتيسر ذلك من خالل اإلجراءات الجديدة لالستراتيجيات القطرية مما ستتم 

 وجود الموظفين في الميدان على صياغة فهم أفضل واستجابة أحسن لالحتياجات القطرية.

غدت طبيعة التنمية في البلدان متوسطة الدخل أكثر تعقيدا مع ازدياد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في  -48
الخاص في  القطاعتعزيز انخراط في لبلدان معظم االقتصادات ومع تنامي العولمة. ويدعم الصندوق هذه ا

وخاصة  ،القطاع الريفي بغية تحديث سالسل القيمة استجابة للطلب الحضري المتنامي على األغذية
المنتجات األعلى قيمة واألفضل جودة. وقد عزز الصندوق ووسع من نهجه وأدواته التي تنطوي على 

الريفي والزراعي  القطاععبئة االستثمارات الخاصة في متعددين لتعزيز دوره المحفز في ت مصلحةأصحاب 
ويبرز نهج الشراكات بين تلبية لالحتياجات واألولويات المختلفة لبلدانه الشريكة ومجموعته المستهدفة. 

المنتجين والقطاعين العام والخاص كمثال واضح بهذا الصدد. وهنالك آليات أخرى أطلقها الصندوق 
هي تتضمن: يمكن أن يكون له صلة محتملة بجميع البلدان الشريكة للصندوق، و  بالتعاون مع شركائه مما

22ومنبر إلدارة المخاطر الزراعية. 21مرفق إلدارة مخاطر الطقس؛ 20؛تحويالتمرفق تمويل ال
 

من  متزايدةتظهر معظم البلدان متوسطة الدخل، وبخاصة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، فجوة  -49
ويبدو انعدام المساواة أعلى على وجه  23مسين األخيرين للدخل.مس األول والخ  ساواة بين الخ  انعدام الم

وهي المجموعات التي عانت تاريخيا من  عات معينة من السكان عبر البلدان،الخصوص ضمن مجمو 
ندوق الضعف والتمييز ضدها، مثل النساء، والسكان األصليين، وشباب الريف الفقراء. ويساعد تركيز الص

المعزز على القضايا المتقاطعة مثل التمايز بين الجنسين، والتغذية، وتغير المناخ بصورة متكاملة على الحد 
 .من الفجوات في الرفاهية من خالل االستهداف المعزز

                                                      

بلدا بما يصل مجموعه إلى  45مشروعا في  50مرفق تمويل التحويالت هو مبادرة متعددة الجهات المانحة، شاركت في تمويل حوالي  20

وهي تعظم أثر التحويالت لفقراء الريف من خالل توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير منتجات مالية  .يون دوالر أمريكيمل 38

ا كبيرا هاما مصدر. وتعتبر التحويالت المتلقي التحويالت من خالل الخدمات االبتكارية التي تتسم بفعالية التكاليف وسهولة الوصول إليه

 .2020بحلول عام  ترليون دوالر أمريكي 2.5إلى  2016عام دوالر أمريكي  ترليون 0.5ر له أن ينمو من في المستقبل يقد
تروج مبادرة مرفق إدارة مخاطر الطقس التي أطلقها الصندوق بصورة مشتركة مع برنامج األغذية العالمي لوصول أصحاب  21

خاطر، مثل التأمين المرتبط بالمؤشر المستند إلى الطقس، وهي تجري ألدوات إدارة الم لمخاطر الطقسالحيازات الصغيرة المعرضين 

موظفو البرامج القطرية  ابالمؤشر المستند إلى الطقس، لكي يستنير به ةأبحاثا عالمية ألفضل الممارسات ألغراض برامج التأمين المرتبط

 .للجهات المانحة والوكاالت العالمية في التنفيذ الفعال لبرامج هذا التأمين
وهي مبادرة متعددة الجهات المانحة  .ضمن مجموعة العشرين أ عدتهو مبادرة  2013منتدى إدارة المخاطر الزراعية الذي أطلق عام  22

ستراتيجيات االتحديد وتقدير المخاطر الزراعية وتحديدها كميا في البلدان الشريكة، وإعداد مليون دوالر أمريكي، وتساعد على  7.7بقيمة 

 كي تستنير بها السياسات العامة، وبرامج االستثمارات الزراعية، وممارسات القطاع الخاص. ذات الصلة
23 Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014. 
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 لة؟يوس ةالقرارات على المستوى التشغيلي: بأي -خامسا

ة المنصوص عليها في برامج الفرص يف تترجم المبادئ االستراتيجية القطرييصف هذا المقطع ك -51
ملموسة. بغية تحقيق نتائج  ،وسيلة؟( ةإلى أدوات تشغيلية )بأي ة المستندة إلى النتائجاالستراتيجية القطري

ومن أولويات الصندوق زيادة جملة األدوات والنهج، والخدمات والمنتجات المالية والمعرفية التي يمكن أن 
ويستجيب الصندوق للزيادة الملحوظة لتي يدعمها الصندوق في بلد ما. تدخالت اة التشكل جزءا من حزم

عالوة على مناشدة الدول األعضاء فيه لتمايز أوضح في  ،في تنوع السياقات القطرية التي يعمل بها
 انخراطه حسب مجموعات البلدان. 

 اإلقراض

ع ع وينو  يوس   الصندوق للصندوق؛ إال أنة الرئيسية يشكل اإلقراض السيادي لتمويل القطاع العام األداة المالي -51
قطاع الريفي. كبر من االستثمار الخاص والعام في الللتحفيز على قدر أبصورة متزايدة من منتجاته المالية 

وتبقى القروض السيادية لتمويل القطاع العام أساسية بالنسبة للعديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان 
رفدا لجهودها لتعبئة األموال العامة المحلية.  ،الدنيا وأشد األوضاع هشاشةمتوسطة الدخل من الشريحة 

ع الريفي للقطاع الخاص لالستثمار في القطاوبالنسبة للبلدان جميعا ستبقى هذه القروض هامة كمحفز 
وكحزمة مترافقة بالخبرة التقنية، لمساعدة الحكومات على تعزيز سياساتها وتحسين جودة  ،والزراعي

 تثمار العام في هذا القطاع. االس

وفي البلدان التي تعاني من أوضاع هشة، تبذل الجهود من خالل التوجهات االستراتيجية الجديدة لتصميم  -52
وباستخدام النهج التشغيلية  ،يتماشى مع قدرات التنفيذ المحليةبما  ،العمليات التي تتسم بأهداف أكثر واقعية

وبالتطرق لألسباب الجذرية للهشاشة، تركز العمليات في  .المشروعات والتنظيمية ذات الصلة لتعزيز أداء
المقام األول على تعزيز حوكمة الموارد الطبيعية، وتقوية المنظمات المجتمعية الشمولية، وعلى إيصال فعال 

. صمود المجتمعات المستهدفة في وجه آثار النزاع وغيره من الهزاتلخدمات الحكومة المحلية، وتعزيز 
غدت المرونة المتزايدة متأصلة في العمليات التشغيلية، بما في ذلك تبسيط تصميم وة على ذلك، عال

جراءات تنفيذها التي تعترف بالتحديات الكامنة في العمل في مثل هذه األوضاع.   المشروعات وا 

المساواة بين  لتطرق لقضايا انعداملفي البلدان متوسطة الدخل، يركز انخراط الصندوق على دعم الحكومات  -53
وعند قيام النمو الريفي والحضري، وبطالة الشباب. بين توازن ال وانعدام، يةوالحضر  يةالريفالمناطق 

لنهج والنماذج اإلنمائية ، يمكن استخدام المشروعات االستثمارية لتكون بمثابة تجربة لالصندوق بذلك
ت الصغيرة التي تقودها األسواق. إضافة الجديدة، وبصورة ملحوظة لتعزيز شمولية تنمية أصحاب الحيازا

فقد عد ل الصندوق مؤخرا شروطه العامة لتمويل  ،لتحسين خدماته المالية للبلدان متوسطة الدخلو إلى ذلك، 
التنمية الزراعية بغية تيسير اإلقراض بعمالت أخرى غير وحدات حقوق السحب الخاصة، أي القروض 

ت الصغيرة النامية، يركز إقراض الصندوق على ثالثة مجاال بعملة واحدة. وبالنسبة للدول الجزرية
الفرص والعمالة و ؛ المستدامة على نطاق صغير وتربية األحياء المائية مواضيعية، وهي: مصايد األسماك

 البيئة وتغير المناخ.و زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ ل المتاحة
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 المنح

قليمية متفتخدم عببرنامج المنح في الصندوق كبير نسبيا، وهو يس -54 وكما تنص عليه  اوتة.ر سياقات قطرية وا 
فهو يسهم في السلع العامة اإلقليمية و/أو الوطنية ذات الصلة بمهمة الصندوق. ، 2015سياسة المنح لعام 

متلقو منح الصندوق حكومات الدول األعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية )بما في ذلك وكاالت  ويشمل
(، ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمراكز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعيةاألمم المتحدة 

. 2009)بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين(، والقطاع الخاص أيضا منذ عام 
من وتحظى منظمات المجتمع المدني بأكبر عدد من المنح، في حين تحظى مؤسسات البحوث بأكبر حصة 

المنح  سماحوبالفعل، ومن بين النتائج الهامة التي خرج بها التقييم المؤسسي للمنح في الصندوق  24.التمويل
. ومع هوتجارب هللصندوق بإرساء الشراكات مع المؤسسات التي تتمتع بالخبرات والتجارب الرديفة لخبرات

غدا  ،من خالل عملية تنافسية هونح ينص على أن النهج المحبذ الختيار متلقي المالذي  الحديثالمطلب 
 حافظته من الشراكات مع مراكز التميز في العالم بأسره.كبير لالصندوق قادرا على توسيع 

أن التمويل بالمنح ضروري في المراحل األولية من إلى التقييم المؤسسي عن االبتكار وتوسيع النطاق  يشيرو  -55
 األداة القروض، وعندما ال تكون تنطوي على مخاطرة كبيرة االبتكارات بهدف نشرها واختبار تجربتها عندما

التركيز على االبتكار، حيث  2015بالفعل، من المبادئ الهامة لسياسة تمويل المنح لعام . و لها المناسبة
وتستخدم المنح لتمويل أنشطة يكون للتمويل بالمنح قيمة مضافة واضحة وميزة نسبية عن القروض العادية. 

دارة المعرفة وتوسيع نطاق األثر مخصوصة تتعل ق على سبيل المثال ببناء القدرات والترويج لالبتكار وا 
 .والبحوث الزراعية

أن الفرص متاحة لضمان روابط ملموسة أكثر متانة ، يدرك الصندوق باإلقليميةوباإلشارة إلى المنح العالمية/ -56
هذه م من أنشطة المنح. وفي أعقاب على أرض الواقع بين القروض والمنح، ولتعزيز احتماالت التعل

تقدير حسب األصول ألنشطة اإلقراضية. ولهذا السبب، يتم ، تزايد االهتمام بضمان الروابط مع االسياسة
المشاورات مع مدراء البرامج القطرية المسؤولين عن البلدان المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في 

 مرحلة ضمان الجودة. 

ضمان إدارتها بصورة فعالة وتعظيم  بغيةخضوع المنح إلشراف مالئم،  2015نح لعام تتطلب سياسة الم -57
التعلم منها. وبهذا الصدد، يطلب من تصميمات المنح صياغة خطط للتنفيذ واإلشراف ترصد لها الموارد 

م التنفيذ اإلشراف ودع يمثلالكافية، ويتم التثبت منها خالل عمليتي الفرز وضمان الجودة. وبطبيعة الحال، 
تروج سياسة المنح لمنح جديدة أقل عددا  ،ولهذا السبب .تحديا في حال كانت الحافظة كبيرة أكثر من الالزم

من إجمالي مخصصات المنح. وأخيرا،  في المائة 10وأكبر حجما بحيث ال يتجاوز حجم المنح الصغيرة 
 لى المنح بصورة مالئمة. تساعد عملية الالمركزية أيضا على التطرق لشاغل ضمان اإلشراف ع

 االنخراط السياساتي على المستوى القطري

من الوسائل الضرورية لتوسيع النطاق واستقطاب التغييرات المنتظمة في ظروف السكان الريفيين الفقراء  -58
االنخراط السياساتي على المستوى القطري. وهنالك طرق عديدة، مباشرة أو غير مباشرة، يسعى الصندوق 

                                                      

 التقييم المؤسسي للمنح. 24
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جملة متنوعة من األنشطة. ومع أن  فيذلك  مويترج .ا لتحقيق أو تيسير االنخراط السياساتيمن خالله
، إال أن مدراء البرامج وتنفذ ضمنها المشروعات أو المنحعن معظم األنشطة ذات الصلة بالسياسات تنبثق 

وقد يأخذ ذه اآلليات. القطرية والموظفين القطريين يمارسون أيضا أنشطة تتعلق باالنخراط السياساتي خارج ه
ذكر أو ال مما قد ي   ،ذلك شكل المشاركة في مجموعات العمل القطاعية القطرية، أو غيرها من المبادرات

 25ذكر بصورة صريحة في برامج الفرص االستراتيجية القطرية.ي  

 الخطواتخطة هذه ال، تبنى الصندوق خطة عمل لالنخراط السياساتي. وتحدد 2013في يناير/كانون الثاني  -59
 المستندة إلى النتائج إلدماج االنخراط السياساتي ضمن برامج الفرص االستراتيجية القطريةالمتخذة 

وتقييم والمشروعات، وإلدخال )وتمويل( منتجات جديدة مثل التحليالت السياساتية، ولزيادة القدرة على رصد 
بصورة متزايدة، اتي على المستوى القطري السياس وعلى هذا النحو، يستخدم االنخراطاالنخراط السياساتي. 

وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، لدعم تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمؤسسات المناصرة 
لفقراء الريف، سواء كانت متأصلة في المشروعات االستثمارية أو كانت أنشطة منفردة أحادية ترفد تمويل 

حزمة أدوات لالنخراط السياساتي على المستوى القطري توفر التوجيه  ، أعدت2016المشروعات. وفي عام 
إدماج االنخراط السياساتي على المستوى القطري في تصميمات لموظفي الصندوق ومستشاريه عن كيفية 

القطرية وتصميمات المشروعات ورصد وتقييم البرامج القطرية. ومن بين األمثلة  االستراتيجيةبرامج الفرص 
قدم الذي أحرزه الصندوق بشأن االنخراط السياساتي ما جاء من خالل استبيان للزبائن، حيث صنف على الت

أو أفضل من ذلك فيما يتعلق بحوار  4أنه في المستوى  الصندوق علىفي المائة من البلدان  94.59
 .في المائة 85مما يتجاوز الهدف الموضوع للتجديد العاشر للموارد وقدره  ،السياسات

 ساعدة التقنية مستردة التكاليفالم

 26لمساعدة التقنية مستردة التكاليفلبرنامج ا صك منشئ، صادق المجلس التنفيذي على 2012في عام  -61
بهذه للحصول على الدعم التقني من الصندوق. ومع أن المقصود فقط لخدمة البلدان الشريكة التي تسعى 

على األغلب البلدان التي  بهاه من المتوقع أن تأخذ إال أن ليس البلدان متوسطة الدخل حصرا، المساعدة
للمشروعات اإلنمائية التي تحتاج للدراية،  التي يمكن تخصيصهاأكبر من الموارد المحلية  بحجومتتمتع 

إال من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. وفي  بهذا الصكلم يأت االهتمام  ،وبالفعل وحتى تاريخه
خطوط عريضة  ةإجراءات تشغيلية منقحة للمساعدة التقنية مستردة التكاليف تشمل ثالثأعدت ، 2016عام 

لتصميم ذي الصلة بالمشروعات واإلشراف عليها ودعم اللخدمات، وهي: المساعدة التشغيلية )وخاصة 
تيجيات تنفيذها(؛ والمساعدة التحليلية واالستشارية )الدراسات واألنماط المختلفة من التقييمات واالسترا

والتحليالت أو أوراق األوضاع السياساتية(؛ والتعلم والمساعدة على الترويج )المؤتمرات واالجتماعات 
                                                      

ية سبعة أساليب مختلفة لالنخراط السياساتي تستخدم حاليا في عمليات التقن والمشورةشعبة السياسات  2016حدد استعراض أجرته عام  25

( دعم المشروعات/مدراء البرامج القطرية لتوسيع النطاق وتبني الحكومات المحلية للنماذج والمبادرات الناجحة التي 1الصندوق: )

بر لحوار سياسات ألصحاب المصلحة المحليين؛ ( مشروعات تخلق الفضاء أو المن2جربتها أو اختبرتها مشروعات يدعمها الصندوق؛ )

الريفيين على المشاركة في العمليات السياساتية وخاصة منظمات السكان  ،( مشروعات تعزز قدرة أصحاب المصلحة المحليين3)

ومات ولشركائها ( مشاركة مدير البرنامج القطري، أو موظف البرنامج القطري في مجموعات العمل القطاعية القطرية للحك4القطرية؛ )

على صياغة السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة بزراعة أصحاب  يةوكاالت الحكومالقدرة ل( تعزيز المشروعات 5اإلنمائيين؛ )

( دعم المشروعات لتحليل السياسات والمساعدة التقنية قصيرة األمد ألغراض صياغة السياسات؛ 6الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية؛ )

 تمكين المشروعات الحكومات من تفعيل السياسات الوطنية على المستوى المحلي التي بقيت حتى حينه غير منفذة.( 7)
 .EB 2012/105/R.28الوثيقة  26
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ويتيح الخط األول من الخدمات للدول وحلقات العمل والدورات التدريبية والجوالت الدراسية وتبادل المعرفة(. 
المشروعات واإلشراف عليها، األمر الذي األعضاء في الصندوق الفرصة لشراء خبرة الصندوق في تصميم 

  .يحظى بتقدير عال من البلدان متوسطة الدخل

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

في سياق مشاورات تجديدي الموارد التاسع والعاشر، التزم الصندوق بتوسيع دوره في تيسير التعاون بين  -61
وبخاصة في البلدان متوسطة  ،همية المتنامية لهذه اآلليةاألبلدان الجنوب والتعاون الثالثي، مشيرا إلى 

بشأن التعاون بين بلدان الجنوب الذي استكمل حديثا  نهج الصندوقالدخل. وباتباع التوجهات المنبثقة من 
طلع الصندوق بجملة من أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في ضسي 27والتعاون الثالثي،

 ( الترويج لالستثمار. 3حداث التبادل اإلقليمية؛ )( أ2( التعاون التقني؛ )1ت عريضة، وهي: )ثالثة مجاال

وفي مجال التعاون التقني، يدعم الصندوق التعلم بين األقران في فضاء التنمية الريفية، من خالل تكرار  -62
عالوة على ذلك، الخصوص في حافظة الصندوق من القروض والمنح.  وجهوتوسيع الخبرات الجيدة على 

شراكات وآليات جديدة. وفيما يتعلق بالترويج لالستثمار لخلق واستقطاب الفرص الجديدة من خالل بناء 
الجنوب. وقد يختبر الصندوق أيضا و/أو يوسع نطاق جملة من  بلدان للترويج لتدفق الموارد المالية بين

عبر األقاليم  (لمنتجين، والتعاون بين األعمالمثل تيسير التمويل، وتحسين الوصول إلى بيانات ا)األدوات 
للترويج ألشكال مختلفة من االستثمارات عبر الحدود بين البلدان النامية. وتحترم هذه الجهود كال من مهمة 
الصندوق ومبادئ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي تتضمن: احترام السيادة واالستقالل 

ويعتبر التعاون عدم فرض الشروط، وعدم التدخل في الشؤون المحلية والفائدة المتبادلة. و ، المساواةو والملكية 
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أداة مفيدة لربط تدفق المعارف بين البلدان متوسطة الدخل والبلدان 

لتجديد العاشر منخفضة الدخل مع أنشطة مخصوصة تشمل نصف إجمالي البلدان متوسطة الدخل في فترة ا
 للموارد. 

 دعم اإليصال على المستوى القطري -سادسا 

دارة  -63 تتلقى عمليات الصندوق القطرية الدعم من خالل منصة إليصال الخدمات تتألف من اإلدارة المالية، وا 
وغيرها من عمليات وخدمات دعم األعمال. وعلى  ،الموارد البشرية، ونظم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

دى السنوات القليلة الماضية، أولى الصندوق اهتماما كبيرا لتحسين عمليات األعمال الداخلية، والحد من م
لدعم الرئيسية  العناصرالقليل من على وصف هذا المقطع  ويقتصر. االستجابةالتكاليف، وتقليص أوقات 

قات قطرية مخصوصة عمليات الصندوق، والتي تؤكد على قدرته على مواءمة واستهداف خدماته لسيا
 ومتنوعة بصورة متزايدة.

 الالمركزية

يمثل تعزيز المكاتب القطرية والتفويض بمسؤولية أكبر للميدان حجر الزاوية لنهج الصندوق الشمولي  -64
تطلب إدخال ية التي يتفاعل بها الصندوق مع دوله األعضاء، و غير الطريقي والقطرية المتمايزة. وه للسياقات
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الالمركزية الفعالة وجود مقر قوي  وتقتضيبما في ذلك في المقر.  ،يات األعمال الداخليةتعديالت على عمل
ويكون قادرا على اإلبقاء على المعايير  ،يضع التوجه االستراتيجي الواضح والسياسات واإلجراءات الحمائية

الحتياجاتهم بصورة إيصال خدماته ومنتجاته للدول األعضاء واالستجابة  بإمكانيةوالجودة مع االعتراف 
. كما أنها تلعب أيضا دورا أقوى في إدارة المعرفة وضمان أكثر فعالية من خالل وجوده في موقع أقرب إليهم

عبر المحاور التي تتدفق من  النشر الواسع للمعلومات واألفكار التي من شأنها أن تتحسن كما ونوعا
  .المكاتب القطرية

 7الشكل 

 التجمعات القطرية والمكاتب القطرية اإلفرادية للصندوقالمراكز شبه اإلقليمية و 

 
يصال أغلب المنتجات والخدمات الرئيسية  ،بحلول نهاية التجديد الحادي عشر للموارد -65 عداد وا  سيتم تخطيط وا 

بالقرارات البرامجية والمالية بصورة متزايدة على المستوى القطري أو شبه اإلقليمي. وبالتالي، سيتم التفويض 
بلدا، وتغطي  77مكتبا قطريا تخدم ما مجموعه  40كاتب القطرية. وفي الوقت الحاضر يمتلك الصندوق للم

اإلصالحات تتراوح بين وبرفدها لجملة  (.7من إجمالي تمويل الصندوق )الشكل  في المائة 80حوالي 
دارة الحافظة والتحسي  من قدر أكبرالمشروعات، يتوقع ل ودورةنات المدخلة على عمليات األعمال وا 

( استخدام 2( اكتساب فهم أفضل للظروف المحلية؛ )1يلي: ) على مالالمركزية أن يساعد فرق العمليات ا
( تعزيز 3وزيادة احتماالت التمويل المشترك؛ )المرونة لمواءمة واتساق السياسات مع الشركاء اآلخرين، 

( االستجابة السريعة 4ء اإلنمائيين؛ )موقف التمثيل المحلي في الحوار مع السلطات الوطنية والشركا
 .لالحتياجات الناشئة وخاصة في أشد األوضاع هشاشة

 منها في أفريقيا، في المائة 58وفيما يتعلق باألخيرة، يقع ربع المكاتب القطرية في أشد األوضاع هشاشة،  -66
فريق عمليات  بسيلعتعلق بصمود الحضور القطري وأمنه. وفي هذا السياق، تمما يمثل تحديات جسيمة 
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لكل من الموظفين والمكاتب القطرية في أشد األوضاع  أساسيا في إدارة المخاطر األمني دورا األمن الميداني
إيصال البرنامج في الوقت المحدد له. وخالل  كفالةهشاشة، وضمان سالمة موظفي الصندوق وأصوله مع 

ء على أصوله إلى أبعد حد ممكن مع تعزيز ، سيضمن الصندوق اإلبقااألزماتأو  القاهرةفترات الظروف 
عادة االنخراط. وفي البلدان الخاضعة للتعليق بسبب النزاع، ستتم المباشرة بأنشطة "مواجيز إلجاهزيته 
بغية تقدير الفرص المتاحة إلعادة بحيث يتم اإلبقاء على بعض أشكال حضور المنظمة ونشاطها المراقبة" 

 االنخراط وتوقيته. 

حوري هذا وتقويته من خالل تنفيذ الخطة المؤسسية لالمركزية المستكملة مجدول األعمال ال ويتم تعزيز -67
. ومن خالل عكس الخصائص القطرية واإلقليمية، بما في ذلك أوضاع الهشاشة، 2016خالل عام 

وباالستقاء من أكثر خصائص خبرة الالمركزية نجاحا عبر الصندوق، تروج الخطة لنهج أكثر اتساقا 
( المراكز شبه 1سجاما لتشكيالت المكاتب القطرية للصندوق، وهي تتضمن ثالثة نماذج لهذه المكاتب: )وان

كما تضع المكاتب القطرية في  28المكاتب القطرية اإلفرادية.( 3( مجموعات البرامج القطرية؛ )2اإلقليمية؛ )
دارتها بما في ذلك مع الوكالتين األخرتين في تتحدد وبصورة متزايدة روما. كذلك  واجهة صياغة الشراكات وا 

عداده والتفاوض عليه على مستوى المكاتب القطرية.  فرص  التمويل المشترك وا 

اإلشراف "نقلة في ثقافة اإلشراف ودعم التنفيذ من خالل "البعثات" إلى ثقافة على الالمركزية المتزايدة  تنطوي -68
مواءمة تواتر وكثافة رية للصندوق. وييسر ذلك من خالل الموظفين المكرسين في المكاتب القط "المستمر

جهود اإلشراف لخصائص البلد وظروف المشروع. وكجزء من هذه الجهود، يحدث الصندوق إجراءاته 
والترويج للتصحيح أثناء المسار، وتعزيز التعلم عبر البلدان  ،لإلشراف للوصول إلى تقدير أفضل للنتائج

المعرضة للمشاكل بأهمية مخصوصة بهدف التطرق للمشاكل المتكررة،  واألقاليم. وتتسم متابعة المشروعات
ضا اإلجراءات ويحدد الصندوق أييد. على إدارة المشروعات، وبطء التور  مثل القضايا االستئمانية، والقدرة

لتعزيز عملية الصرف، ومن قبيل ذلك إيالء اهتمام أكبر لتدابير تدفق األموال في تصميمات المشروعات، 
وسيباشر الصندوق أيضا بنظام لقياس ير دعم ملموس للحكومات وفرق المشروعات خالل االستهالل. وتوف

من تصميم  نتائج العمليات، وهو منصة تستند إلى تكنولوجيا المعلومات، توائم بين صيغ اإلبالغ بداية  
 األطر المنطقية. باإلشراف عليها حتى إنجازها استنادا إلى  المشروعات وعبورا  

 الية التنميةفع

يتم االعتراف ببناء القدرات المحلية بغية توجيه المشروعات وتنفيذ السياسات ألغراض التنمية الفعالة كأولوية  -69
وهنالك مجال كبير إلدخال التحسينات من األولويات عبر نطاق النهج المتمايزة التي يروج لها الصندوق. 

جيدا في المستندة إلى النتائج ستراتيجية القطرية الفرص االيكون العديد من برامج  بهذا الصدد، إذ غالبا ما
التشخيص وأضعف نسبيا في اقتراح جملة من األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية لملء الفجوات وتجاوز 

                                                      

تعمل سة المالية والتوريد؛ وتتمتع المراكز شبه اإلقليمية بالموظفين التقنيين وغيرهم من الموظفين الذين يملكون الخبرة في اإلدارسوف  28

كامل أو لجزء من إقليم ما وتؤدي مهام البرامج القطرية لمجموعة أصغر من البلدان؛ أما مجموعات البرامج  لخدمة إقليمبمثابة مراكز 

فرادي بلدا واحدا طرية لعدد من البلدان والبرامج؛ في حين يخدم المكتب اإلالقطرية، فهي تجمع الموظفين والمعرفة ألغراض البرامج الق

فقط. وقد يتطلب البلد وجود مكتب قطري مخصص له بسبب أهميته االستراتيجية أو بسبب بعض الظروف الخاصة )مثال، االنعزال 

 الجغرافي، بعض الشواغل السياسية المخصوصة أو التعرض الشديد للهشاشة( مما يجعل الجمع مع بلدان أخرى أمرا صعبا.
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مع الجهود المتجددة الرامية إلى تنشيط محورية إدارة  يتغيروقد بدأ الوضع  .عمر المشروعات اإلفرادية
دخال إطار لفعالية التنمية.رامج القطرية )كما سيتم وصفه أدناالمعرفة في الب 29ه( وا 

 

من المظاهر األساسية لفعالية التنمية تصميم عمليات تقترح حلوال للمشاكل المحددة، وتؤدي إلى زيادة قدرة  -71
لدنيا لدان متوسطة الدخل من الشريحة االدخل والب منخفضةشركاء التنفيذ. وتختلف هذه القدرة بين البلدان 
وبالتالي، يقترح إطار فعالية التنمية سلسلة من التحوالت في والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. 

النموذج التشغيلي لتيسير عملية تصميم المشروعات واإلشراف عليها وتقييمها بغرض اقتراح حلول إنمائية 
 مشروعات باتجاه ثقافة تستند إلى النتائج.تتواءم مع السياقات المحلية وتبتعد عن اإلدارة التقليدية لل

ن تكميليتين وفيما يتعلق بتعزيز نظم البلدان الخاصة باإلدارة ألغراض النتائج، ينفذ الصندوق مبادرتي -71
السياسات والبرامج  على إدارةإلى تطوير أداة لتقدير القدرات القطرية  ىتهدف األول .ممولتين بمنحتين منه

عمال للتطرق للفجوات المحددة في برامج الفرص االستراتيجية األوإلعداد خطط المستندة إلى النتائج، 
فتهدف إلى توفير بناء منتظم للقدرات في البلدان  ،بأسرها. أما المبادرة الثانية المستندة إلى النتائج القطرية

صدار شهادات المهارات ع التعلم بر مراكز بشأن رصد وتقييم التنمية الريفية من خالل التدريب المنتظم وا 
. وباإلضافة إلى ذلك، يهدف هذا اإلطار إلى تعزيز سلطة وحوافز وأدوات التقييم الخاصة بالتقييم والنتائج

دخال قائمة مرجعية لفعالية التنمية بهدف ضمان االمتثال والجودة في وثائق  الذاتي في الصندوق، وا 
والسعي لوضع  ،ل أكاديمية للعملياتالمشروعات وتدريب موظفي العمليات بصورة منتظمة من خال

هذه التقديرات مسبقا عوضا عن تصميمها الحقا،  بصورة يتم من خاللها تصميملتقديرات األثر  استراتيجية
 تعظيم التعلم والمساءلة. لضمانوهيكلتها 

 إدارة المعرفة
ة من المنتجات والخدمات خيارات متنوع تتوفر( 2016-2018)بالتوجه باستراتيجية إدارة المعرفة وخطة العمل  -72

المعرفية المتاحة للبلدان الشريكة اعتمادا على الحاجة والطلب، ومنها على سبيل المثال: استخدام الدراسات 
، وأحداث تقاسم المعرفة عبر البلدان، والشبكات اإلقليمية، واالستخدام األكبر لتقديرات والمؤتمراتالتحليلية، 

، مثل التقييمات المواضيعية والقطرية والتقييمات على كتب التقييم المستقلاألثر والتقييمات التي يعدها م
 .مستوى المشروعات

مع البلدان متوسطة الدخل تصميمات البرامج في البلدان منخفضة الدخل. ومن خالل  أشكال االنخراطتثري  -73
هذه البلدان للحد من  انخراطه مع البلدان متوسطة الدخل، تعلم الصندوق نهجا ابتكارية أخذت بها حكومات

منخفضة الدخل. من جهة أخرى، وبالنسبة للعديد من  في البلدانالفقر الريفي، ومن ثم نقل خبرته هذه لعمله 
يشكل الصندوق مصدرا للخبرة التقنية ويساعد حكوماتها للتطرق لقضايا النمو  ،البلدان متوسطة الدخل نفسها

وهو يقوم بذلك من األمن الغذائي. انعدام الشباب، و  وبطالةية، المناطق الريفية والحضر  بينغير المتوازن 
اختبار النهج االبتكارية الرامية إلى الحد من الفقر الريفي وخلق فرص العمالة، ويستقي ويحلل  لخال

الخبرات المكتسبة من المشروعات التي يدعمها، ويساعد الحكومات على إعداد سياسات واستراتيجيات 
إال أن إنتاج المعرفة كي تستهلكها البلدان مكن لها أن تبني على هذه الدروس المستفادة. مؤسسات وطنية يو 
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إذ أن بإمكان البلدان متوسطة الدخل اآلن االستفادة من قدراتها المؤسسية  :أكثر تطلبا متوسطة الدخل غدا
هنية على أساس الدفع مقابل الشركات االستشارية المبما في ذلك تلك التي توفرها  ،المعززة والخبرات الدولية

 الخدمة. 

لخبراء الداخليين الذين خبرة تقنية أكثر دينامية وتقدما يمكن توفيرها من خالل اتتطلب اإلدارة الفعالة للمعرفة  -74
طالع جيد، أو من خالل الشراكات القطرية. ومن بين العناصر الهامة لتقاسم الدروس من إهم على 

العمليات.  مجال لتعزيز قدرة الموظفين على الحركة وبخاصة في المتجددةق الخبرات الدولية، جهود الصندو 
وتعريضهم طالع مباشر بما يحدث في العديد من البلدان إلى إذ تساعد هذه الحركة الموظفين على البقاء ع

ن مباشرة لجملة من البلدان النامية، بحيث يمكن لهم جلب الخبرات من بلد متوسط الدخل إلى بلد آخر، وم
 للعملياتوالجهود جارية لتأسيس أكاديمية البلدان متوسطة الدخل كمجموعة إلى البلدان منخفضة الدخل. 

كمنصة لتقاسم واستيعاب المعرفة مما يشكل خطوة أخرى في نفس االتجاه. عالوة على ذلك، يساعد زيادة 
روعات أفضل وتعزيز الحضور القطري على تعميق فهم ظروف الدول األعضاء بهدف إعداد تصميمات مش

 اإلشراف واالنخراط السياساتي.

 تحقيق المزيد من التحسنل المتاحةالمجاالت  -ابعاس

تلخص المقاطع أعاله النهج اإلجمالية التي اتبعتها إدارة الصندوق مع مجموعات قطرية محددة. وفي حين  -75
من خالل برامج الفرص  دةكل بلد على ح معانخراط الصندوق  يتواءمأن هذه النهج أطرا شاملة، توفر 

. ويحدد هذا المقطع بعض المجاالت الرئيسية التي تحتاج الهتمام المستندة إلى النتائج القطرية االستراتيجية
القطرية  للسياقاتويغدو نهج الصندوق الشمولي متجدد استجابة لألسئلة: من؟ ماذا؟ كيف؟ وبأية وسيلة؟ 

 ى خدمات الصندوق عبر جميع مجموعات البلدان.الطلب علتعقيد المتمايزة في سياق تزايد 

 بالمعلومات المستفيدينمن؟ تمكين 

وصناع  المستفيدينتظهر الدالئل أن أثر المساعدة اإلنمائية يغدو أفضل عندما يكون الرابط قويا بين  -76
 إخضاع صناع السياسة للمساءلة عن الخدمات تتاح للمستفيدين فرصةالسياسة. وتلك هي الحالة عندما 

ولعل أكثر األدوات قوة لزيادة  العامة التي تفيد الفقراء، أو عندما يهتم صناع السياسة بمستوى حياة الفقراء.
وبهذا الصدد،  30الفقراء في صناعة السياسة هو الحصول على معلومات أفضل. المستفيدينصوت 

خالل تكثيف الجهود من بين جملة أمور أخرى، من  ،فالصندوق ملتزم بتحسين شفافية تدخالته، وذلك
الرامية إلى نشر وثائقه التشغيلية )بما فيها تقارير اإلشراف واإلنجاز(، واالمتثال لمعايير المبادرة الدولية 

منه  جهود الصندوق الطويلة للعمل بصورة وثيقة مع المستفيدين المباشرين مما سيرفدلشفافية المعونة. 
التعديل كلما كان ذلك ضروريا، والقيام ألغراض يم والتنفيذ تعلم عن التصملتقدير أولويات التدخالت وال

 بالرصد والتقييم، واإلسهام في نهاية المطاف بمخرجات إنمائية أفضل.

                                                      

 . 2004. تقرير التنمية في العالم لعام 2003البنك الدولي  30

Making Services Work for Poor People. Washington, D.C.: World Bank. 
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 ماذا؟ تحسين جودة العمليات

وزيادة احتمالية ينطوي ذلك على الجهود الرامية إلى تعزيز تركيز المشروعات التي يدعمها الصندوق  -77
تصميم مشروعات أبسط ضرورة وبالنسبة ألشد األوضاع هشاشة، تم االعتراف ب .نمائيةتحقيقها ألهدافها اإل

وأيسر من خالل التقييمات المتتالية التي يجريها مكتب التقييم المستقل. أما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة 
 باتجاه تبني معايير نتائج مستدامة وقوية. ولعل  الضغطق يتحقالنامية، فتتطلب التكاليف العالية للوحدة 

ألن مطالبها غدت أكثر توسعا كما أنها  ،مجموعة أخرى ةأيفي  هأقوى في البلدان متوسطة الدخل من أفضل
ولكي يتمتع عمل الصندوق بأثر يمكن عرضه تمتلك خيارات الحصول على الدعم بما يتعدى الصندوق. 

كما أكبر منه ألعلى معايير الفعالية. بصورة أكثر وضوحا عبر جميع المجموعات، ال بد أن تصل نسبة 
تقييمات منتظمة لتجميع هذا األثر كم ا، وإلدراج الدروس واستخدامها لتغذية التصاميم إجراء بد من  ال

 الجديدة كما هو مقصود به في إطار فعالية المعونة.

 كيف؟ وضع أولويات للشراكات

مجال لتحسين  وجودبنتيجة مفادها  2116م لعا خرج التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق -78
الشراكات مع جملة أوسع مع الجهات الفاعلة على المستوى القطري وفي سياق برامج الفرص االستراتيجية 
القطرية. فالصندوق جهة فاعلة صغيرة نسبيا لجهة حجوم التمويل على المستوى القطري، ويصح  ذلك على 

الشراكات  جعل األمرويتطلب ل حتى بالنسبة للقطاع الزراعي. وجه الخصوص في البلدان متوسطة الدخ
ال بد  ،نموذج اإليصال في الصندوق. وللوصول إلى أثر بحجم معتبر جوهرمع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين 

. فيها أن يؤثر انخراط الصندوق على العمليات والمشروعات اإلنمائية، بما يتعدى ما يدعمه الصندوق نفسه
بالنمو بوتيرة معتدلة  التمويل المشتركدد، يتطلب التمويل المشترك اهتماما متجددا. ويستمر معدل وبهذا الص

(. إال أن معدل التمويل المشترك في البلدان متوسطة الدخل 8)الشكل  باضطرادمقارنة بااللتزامات المتزايدة 
الموارد المحلية األعلى نسبيا،  أعلى بصورة كبيرة من المتوسط بالنسبة لجميع العمليات، مما يعكس توفر

هذا المعدل ال يعني أنه ال يوجد  ولكن. 2015عام  2.1إلى  2012عام  1.3حيث يظهر توجها متناميا من 
 األطراف.  يمجال للتحسن، واألمر ينطبق أكثر على التمويل المشترك من الشركاء اآلخرين الثنائيين ومتعدد
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 8الشكل 

 ك مع االلتزامات المتزايدةوتيرة التمويل المشتر  تماشي

 
 بأي وسيلة؟ تحّري منتجات مالية جديدة

من خالل مجموعة عمل بين الدوائر لتقصي جدوى إعداد منتجات جديدة، تحري منتجات مالية جديدة يتم  -79
وعوضا عن تحفيز التدفقات المالية من  ،تند إلى النتائج" حيثالمس"بما فيها على سبيل المثال اإلقراض 

يتم ربط التمويل "بالمخرجات" أو بمؤشرات األداء. وسيوف ر التقييم المؤسسي  ،لمدخالت" القطريةخالل "ا
 الستعراض الدالئل والدفع بالتفكير المؤسسي في هذا الصدد.  لقادم للهيكل المالي للصندوق فرصةا

 

 

 


