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 مولز نفيذذ 

المبادئ التوجيهية واإلجراءات المنقَّحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أحد تعتبر  -1
التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، حيث "سيتم تحديث إجراءات  لفترةااللتزامات المنصوص عليها 

 لضمان ،الصندوق بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية لتعتس التزامات التجديد الحادي عشر للموارد
ما يلزم الستراتيجيات قطرية مشترتة مع  توفروأن  ،أن تغدو هذه البرامج استراتيجيات انتقالية طويلة األمد

لوتالتين األخرتين ف: روما وغيرهما من الشرتاء، على أن يتم تشاطرها مع الدول األعضاء ف: الصندوق ا
جية القطرية من خالل المجلس التنفيذي أو من خالل ندوات غير رسمية". وتعتس برامج الفرص االستراتي

التزاماته بموجب التجديد ضمان أن تتواءم مع األهداف االستراتيجية للصندوق ومع هذا المحتوى الجديد ل
 الحادي عشر لموارده.

تعتس هذه الوثيقة االلتزامات التالية لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ذات الصلة ببرامج الفرص  -2
 :االستراتيجية القطرية

 برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة كاسنرانذلذات افنقالذة

  نتقال وتتون بمثابة استراتيجيات الالقطرية تحليال لسوف تتضمن برامج الفرص االستراتيجية
 لالنتقال.

  هذه البرامج لتحديد انتقائ: ألتثر الشرتاء استراتيجية الستقطاب التمويل وتعزيز  تستخدمسوف
 طرائق فعالية للتعاون بغرض تحقيق األهداف القطرية.الوأتثر  ،االنخراط السياسات:

 آثارا مضاعفة ف: األهداف القطرية واإلقليمية الت: سيتم  سوف ينجم عن أهداف التمويل المشترك
ستراتيجيات اإلنمائية االاالتفاق عليها ف: سياق االستراتيجيات القطرية استنادا إلى األولويات و 

 الوطنية.

 الموائمة مع أهداف النفمذة المسندامة ومفظمات األمم المنحدة والشركا 

  لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية مع أهداف التنمية  هداف االستراتيجيةاألسوف تتم مواءمة
 واألهداف اإلنمائية القطرية. ،للمساعدة اإلنمائية  ألمم المتحدةاالمستدامة ومع إطار 

 جنوب والتعاون سوف تتضمن وثائق برامج الفرص االستراتيجية القطرية سردا للتعاون بين بلدان ال
 ف: النص األصل:. الثالث:، بحيث يدرج ويدمج

 ةأدوات نقدذر الهشاش

  أولية لتحليل الهشاشة،  أدوات بمثابةالفرص االستراتيجية القطرية سوف تتون وثائق برامج
حسب وستتضمن تقديرات للهشاشة للبلدان الت: تعان: من أشد األوضاع هشاشة، وغيرها من الدول 

 االنتقاء
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 الشيايذة واالنصاالت واالفخراط مع المواطفذن

  جميع برامج الفرص  ستدرجسوف تتطرق برامج الفرص االستراتيجية القطرية لقضايا الشفافية، و
لصندوق، عالوة على إبالغها عن االنخراط واضحة لاالستراتيجية القطرية الجديدة اتصاالت وصورة 

 مع المواطنين ف: تخطيط هذه البرامج.

 نعمذم القااذا

 واالجتماع:، سوف تتضمن جميع برامج الفرص ضمن إجراءات التقدير المناخ: والبيئ :
 ية إسهاممات المقررة وطنيا، لفهم تيفالمساهااللتزامات و االستراتيجية القطرية تحليالت ألهداف 

 لبرامج ف: تحقيقها.ا

 .2019يناير/تانون الثان:  1اإلطار الزمن: لتنفيذ اإلجراءات الجديدة هو  -3
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المبادئ النولذهذة واإللرا ات المفقحة لبرامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة 
 المسنفدة إلى الفنائج

 مقدمة -أواًل 
وق ف: إحداث تحول ريف: شامل ومستدام على المستوى ُتشتل االستراتيجيات القطرية إطارًا لمشارتة الصند -1

الصندوق أهدافًا على المستوى القطري فحسب، بل ُتساهم  انخراط تشمل النتائج الت: يحققهاال القطري. و 
ووالية الصندوق الشاملة المتمثلة ف: تحقيق أهداف التنمية  ،2030لعام  المستدامة أيضًا ف: خطة التنمية

إلى أهداف تل بلد ورؤيته، ووالية الصندوق وميزته االستناد بالمستدامة. وُتحدَّد األهداف االستراتيجية 
النسبية. وتحقيقًا لهذه األهداف االستراتيجية، ُتحدَّد ف: االستراتيجيات القطرية ُحزمة شاملة من التدخالت 

 (.1الشتل  ف:إلى جانب النتائج المتوقعة والمخاطر المحتملة )انظر نظرية التغيير 

 1الشتل 
 فظرذة النغذذر يي الصفدوق
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ت: ُتعبِّر عن االلتزامات الت: تعهد بها  1وجرى تحديث اإلجراءات التشغيلية المتصلة باالستراتيجيات القطرية -2
ومن أهم ما تشمله تلك االلتزامات الصندوق أثناء التجديد الحادي عشر لموارده )التجديد الحادي عشر(. 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية استراتيجيات انتقال متتملة ومصحوبة  تصبح أنضرورة إدراك 
األجل ت: تُقدِّم خطة مناسبة لدعم التحول اإلنمائ: والنمو ف:  بسيناريوهات وأدوات برنامجية متوسطة

مقارنة لمتطلبات برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومذترات االستراتيجيات  1البلدان. ويتضمن الجدول 
وستحل محل اإلجراءات  2019يناير/تانون الثان:  1القطرية. وسيبدأ تنفيذ هذه اإلجراءات اعتبارًا من 

وتنطبق هذه اإلجراءات على برامج الفرص . 2016ف: أغسطس/آب  تان قد بدأ العمل بهاة الت: الحالي
االستراتيجية القطرية الت: وضعت لها خطط تصميم ومسودات مذترات استراتيجيات قطرية معتمدة من 

 .2018ديسمبر/تانون األول  31المديرين اإلقليميين بعد 

                                                      
تشمل هذه اإلجراءات عمليات ومبادئ توجيهية إلعداد االستراتيجيات القطرية للصندوق وتنفيذها. وأشارت اإلجراءات السابقة إلى برامج  1

المستندة إلى النتائج؛ غير أن الترتيز على النتائج ُيشتل حاليًا جزءًا ال يتجزأ من تصميم برامج الفرص الفرص االستراتيجية القطرية 
 االستراتيجية القطرية.
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 1الجدول 

 اليرص االسنرانذلذة القطرذة ومذكرات االسنرانذلذات القطرذةمقارفة منطلبات برامج 
 مذترات االستراتيجيات القطرية برامج الفرص االستراتيجية القطرية المتطلبات

 2 000 5 500 الحد األقصى لطول الوثيقة )عدد التلمات( 
 سنتان تحد أقصى ست سنوات المدة

 X ✓ خطة التصميم
 X ✓ إطار النتائج
 X ✓ *النتائج استعراض

 X ✓ استعراض اإلنجاز
 تخضع الستعراض المجلس التنفيذي آليات االستعراض والنشر

 تنشر على موقع الصندوق
 على موقع الصندوق تُنشر

 شهراً  12يمتن تمديدها  يمتن تمديدها ثالث سنوات التمديد مدة 
 X ✓ االنتقال سيناريوهات

 ✓ ✓ أشد األوضاع هشاشة(من تقييم الهشاشة )للبلدان الت: تعان: 

دراسة الخلفية ف: إطار إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: 
 والمناخ:

✓ X 

 ✓ ✓ التغذية
 ✓ ✓ المساواة بين الجنسين

 ✓ ✓ الشباب
 ✓ ✓ الشعوب األصلية

 ✓ ✓ ذوي اإلعاقةمن األشخاص 

رة المحدَّدة وطنيًا(   ✓ ✓ المناخ )تحليل المساهمات المقرَّ

 ✓ ✓ الشراتات االستراتيجية
 )حسب االقتضاء(  ✓ ✓ أهداف التمويل المشترك 

 ✓ ✓ السياسات: االنخراط
 X ✓ التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

ذا *  إذا تانت مدة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ثالث سنوات، ينبغ: إجراء استعراض للنتائج تل سنة ونصف السنة؛ وا 
ذا تانت المدة خمس سنوات، ينبغ: إجراء استعراض للنتائج  تانت المدة أربع سنوات، ينبغ: إجراء استعراض للنتائج تل سنتين. وا 

 تل سنتين ونصف السنة.

 المبادئ األساسذة لالسنرانذلذات القطرذة –ثافذًا 
، سواًء من برامج الصندوقلتل بلد من جميع البلدان الت: لديها برنامج نشط أو مقترح  توضع استراتيجية -3

ويتوقف  2شتل برنامج للفرص االستراتيجية القطرية أو مذترة استراتيجية قطرية. أتانت تلك االستراتيجية ف:
نوع االستراتيجية على خصائص البلد الت: ُتحدِّد طول مدة االنخراط. وُتغط: برامج الفرص االستراتيجية 

تبعًا لسياسات البلد  تطول أو تقصرعلى الرغم من أنها يمتن أن  القطرية ف: العادة فترة مدتها ست سنوات
أو إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الخاص بالبلد المعن:. وُتغط: مذترات االستراتيجيات 
القطرية فترات أقصر تصل إلى سنتين. وبغض النظر عن نوع االستراتيجية، تستند جميع االستراتيجيات 

                                                      
ضافة إلى وثيقة المواءمة مع الغرض والمعنونة األنشطة المزمعة القطرية واإلقليمية والعالمية، سوف يتخذ الصندوق إجراءات إضافية  2 وا 

جميع الدول األعضاء فيه بشأن ذخيرة برامج الفرص االستراتيجية القطرية من خالل النشر على موقع الصندوق على شبتة للتواصل مع 
 اإلنترنت.
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عداد ُحزمة مناسبة من تدخالت المشروعات  ،تشمل تعميم التحديات الرئيسيةمبادئ أساسية  إلى القطرية وا 
والتدخالت غير اإلقراضية. وينبغ: وضع استراتيجية قطرية نشطة ف: مرحلة مبترة من فترة التجديد الحادي 

موارد شروط أهلية الحصول على مخصصات من خالل نظام تخصيص التيفاء البلدان عشر لضمان اس
 على أساس األداء.

. سيتطلب الوفاء بأهداف التنمية المستدامة جهودًا خاصة لتعميم التحديات نعمذم النحدذات الرئذسذة -4
األساسية ف: االستراتيجيات القطرية. وتتفاوت هذه التحديات تبعًا للبلد. ولت: يتسنى إعطاء األولوية لهذه 

االستراتيجية القطرية دراسة خلفية إطار إجراءات التقدير  التحديات، سيتضمن تل برنامج من برامج الفرص
االجتماع: والبيئ: والمناخ: لتحديد تدخالت التعميم الت: يمتن أن تشمل ما يل:: تحسين التغذية؛ والمساواة 

 والستان األصليين )عند االقتضاء(؛ واالستثماربين الجنسين وتمتين المرأة؛ والعمل المنتج للشباب الريفيين؛ 
ف: التخفيف من تغيُّر المناخ والتتيُّف معه. وسُتعبِّر جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية عن 
رة المحدَّدة وطنيًا والدعم المقدَّم من الصندوق. وتهدف استراتيجية االستهداف ف:  مساهمات البلدان المقرَّ

 تحديات متبقية. وفيما يتعلق بالبلدان الصندوق إلى الوصول إلى المجموعة المستهدفة المقصودة وتعميم أي
أشد األوضاع هشاشة، سيقيِّم الصندوق أثر الهشاشة )الت:  من الت: تعان: المدرجة على قائمة البلدان

الت: من صنع اإلنسان، وضعف هياتل التسيير( على الصدمات ُتعرَّف بأنها التأثر بالصدمات الطبيعية و 
، وسُتدمج تدابير تعويض هذه الهشاشة أو التخفيف ضعف البلد وسيجري تحليل مؤشر 3أنشطة الصندوق.

ف: االستراتيجية  –ال سيما ف: المجاالت الت: يغطيها مؤشر الضعف الذي وضعه الصندوق  -منها 
 القطرية.

خدماته الهادفة إلى االستفادة من تل مقترض من الصندوق يحق ل. نباذن االحنذالات ونكذذف االسنلابات -5
التنوع التبير الحتياجات البلدان وظروفها، يجب أن  ف: ضوءاستئصال الفقر والقضاء على الجوع. غير أنه 

ُتصمِّم االستراتيجيات القطرية تدابير دعم تناسب االحتياجات المتنوعة للبلدان. وتجزء من التزام الصندوق 
وضعت ُحزمة متسقة من المنتجات، بما يشمل ما يل::  القطرية،ف: مختلف السياقات  تهبتعزيز مالءم

المشروعات االستثمارية )الممولة بالقروض والِمنح(؛ والِمنح اإلقليمية والقطرية؛ واالنخراط السياسات:؛ 
؛ والمساعدة التقنية المستردة التتلفة؛ والتعاون بين بلدان الجنوب ومنتجات المعرفةوالشراتات االستراتيجية؛ 

ن الثالث:؛ والدعم المؤسس:؛ وبناء القدرات. ويمتن لتجريب العمليات اإلقليمية أن يدعم البرامج والتعاو 
مثل التحديات الت: تواجهها الدول الصغيرة(. ويمتن القطرية ف: معالجة التحديات اإلنمائية العابرة للحدود )

باإلصالحات القطاعية دفع ُقدمًا للمشروعات اإلقراضية المستندة إلى النتائج أن تساعد الحتومات على ال
أمثلة تُبين مختلف السياقات  أدناه 1الت: ُتحسِّن حياة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتضمن اإلطار 

 القطرية.

                                                      
تعان: من أشد األوضاع هشاشة مع القائمة الت: تستخدمها المصارف اإلنمائية األخرى متعددة  الت:الجهود جارية لمواءمة قائمة البلدان  3

األطراف. ومن الجدير بالمالحظة أنه يمتن أيضا إجراء تقدير للهشاشة للبلدان الت: يتواجد فيها جيوب من الهشاشة يمتن لها أن تؤثر 
 على فعالية استراتيجية الصندوق وعملياته.
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 1اإلطار 

 نعزذز مال مة الصفدوق يي مخنلف السذاقات القطرذة
البلدان منخفضة الدخل  

والبلدان متوسطة الدخل 

 من الشريحة الدنيا

الدول الجزرية الصغيرة  األوضاع هشاشةأشد 

 النامية
البلدان متوسطة الدخل 

 من الشريحة العليا

 الموارد

الحصة اإلرشادية من 

الموارد األساسية 

المخصصة من خالل 

م تخصيص الموارد نظا

 على أساس األداء

زيادة الحد األدنى  في المائة 30-25 في المائة 90

 للتخصيص

 في المائة 10

إطار القدرة على منح  المواردشروط 

تحمل الديون، أو 

قروض بشروط 

تيسيرية للغاية أو 

مختلطة، و قروض 

الشركاء الميسَّرة 

دة للتمكين من زيا

اإلقراض بشروط 

 تيسيرية للغاية

وضع سقف للموارد 

المخصصة في حال وجود 

مشاكل تتعلق باستيعاب 

 التمويل

استكشاف خيارات 

 العمليات اإلقليمية

عادية أساساً؛ شروط 

الجهات المتلقية 

الرئيسية للموارد 

المقترضة؛ واستهداف 

 جيوب الفقر والضعف

التركيز على التمويل  التمويل المشترك

المشترك المحلي 

المحدود وتعزيز 

 التمويل المشترك الدولي

التركيز على التمويل 

المشترك المحلي المحدود 

وتعزيز التمويل المشترك 

 الدولي؛ 

 تعبئة األموال التكميليةزيادة 

تجميع التمويل من 

الشركاء؛ وزيادة تعبئة 

األموال التكميلية 

دة  لمعالجة تحديات محدَّ

التركيز على إطالق 

إمكانات التمويل 

المشترك المحلي 

)الحكومي والخاص 

مثالً( والمساعدة في 

تنسيق المساعدة الدولية 

 من أجل الزراعة

 تالئم االحتياجاتلتي الة من ُحزم الخدمات أمث

   زيادة إعداد

المشروعات 

 واستهاللها

  التعاون بين بلدان

الجنوب والتعاون 

 الثالثي

  الشراكات لتعزيز

التمويل المشترك 

 وتوسيع األثر

  بناء قدرات

 المؤسسات الضعيفة

 التصميم البسيط 

  التركيز على األمن

 الغذائي المحلي

  عدم وجود سلسلة

 قيمة متطورة

  المجتمعات تنمية

 الساحلية

  تركيز المشروعات على

بناء القدرات، والقدرة 

على الصمود، واألسباب 

الجذرية، والفئات 

 الضعيفة

  الشراكات االستراتيجية

مع الوكاالت التي توجد 

مقارها في روما، وفرق 

األمم المتحدة القطرية 

 والمجتمع المدني

  التوسع في إعداد

 المشروعات لبدء تنفيذها

 مثالً 

  دعم تنفيذ إجراءات

ل للدول  العمل المعجَّ

ية الصغيرة الجزر

النامية )مسار 

 ساموا(

  التركيز على

الصمود في مواجهة 

المناخ والوصول إلى 

 األسواق

 األنشطة غير نصر ع

لبرامج لاإلقراضية 

 القطرية

  التعاون بين بلدان

الجنوب والتعاون 

الثالثي لتقديم 

 الخدمات

 لتقنية المساعدة ا

 المستردة التكلفة

  االبتكار وتوسيع

النطاق التي تُمسك 

الحكومات بزمام 

 قيادته

  الشراكات لزيادة

 جودة حلول المعرفة

 االنخراط السياساتي 

  اإلقراض التجريبي

 المستند إلى النتائج

 

بطريقة مباشرة  –هو عملية يمتن للصندوق أن يتعاون فيها االفخراط السذاساني ضعلى المسنوى القطر   -6
مع الحتومات الشريتة وسائر أصحاب المصلحة على المستوى القطري للتأثير ف:  –وغير مباشرة 

مستدام. ويمتن لالنخراط السياسات: أن سياسات الت: تهيئ فرصًا من أجل إحداث تحول ريف: شامل و ال
لبرامج الفرص االستراتيجية يعالج عقبات السياسات الت: يمتن أن ُتعيق تحقيق األهداف االستراتيجية 
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الريفية  معارف التنميةالقطرية أو الت: يمتن أن تؤثر على تنفيذ المشروعات. ويسترشد ذلك بقاعدة 
المستدامة وُيساهم فيها. ويمتن أيضًا أن يساعد االنخراط السياسات: على توسيع األثر اإلنمائ: من خالل 

أن  على المستوى القطري . وأخيرًا، يمتن لالنخراط السياسات:االبتتار وتجريب الحلول السياساتية المحتملة
 ُيعزز مالءمة الصندوق ف: توفير ُحزمة مناسبة من الخدمات )مثاًل للبلدان الت: تطلب دعمًا غير مال:(.

تعبئة التمويل ل االستراتيجيينالشرتاء أهم سيتوخى الصندوق االنتقائية ف: تحديد الشراكات االسنرانذلذة.  -7
ُيوسِّع  ومن شأن ذلك أن. من أجل وضع استراتيجيات تحقق أقصى أثر ممتن وتعزيز االنخراط السياسات:

النطاق الذي يصل إليه الصندوق لدعم األولويات القطرية. وسيجري اختيار الشرتاء باالستناد إلى حجم 
ية وأهدافها االستراتيجية. وسوف ُتحدِّد المساهمة به ف: تحقيق االستراتيجية القطر  مالدور الذي يمتنه

 وفقاً لسياقات القطرية المتنوعة المناسبة لو االستراتيجيات القطرية الشراتات األهم استراتيجيًا واألتثر تأثيرًا 
صندوق بشأن الشراتة، واستراتيجيته بشأن القطاع الخاص، واستراتيجيته بشأن التمويل ستراتيجية الال

الموارد المالية  حجمي تحديثها جميعًا لفترة التجديد الحادي عشر. وبالنظر إلى المشترك، والت: يجر 
 خاصة من أجل تحقيق أهداف –، من الحاسم تحديد الشراتات وحشدها القطريللصندوق على المستوى 
. التمويل المشترك. غير أن الشراتات مهمة أيضًا لتوسيع نطاق االبتتارات الفعالة الصندوق الطموحة بشأن

الجهات  منوباإلضافة إلى البرامج الحتومية، يمتن دعم ُنهج الصندوق المبتترة من خالل التمويل المشترك 
الشريتة الثنائية والمتعددة األطراف، أو من خالل مشروعات قائمة بذاتها تستفيد من تدخالت الصندوق. 

لفنية لتيسير الحلول الفعالة للتحديات االستراتيجية أن تساهم أيضًا بالمعرفة أو الخبرة اويمتن للشراتات 
الحاسمة، بوسائل تشمل أدوات من قبيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. ويمتن إلشراك 

ز الملتية )مثل الجهات   والرصد الدعوةأنشطة الشريتة المتعددة أصحاب المصلحة داخل البلدان أن ُيعزِّ
 األثر المستدام.المجتمع المدن:(، وزيادة  على صعيد

، بوصفه وتالة من وتاالت األمم المتحدة، بأهميته الحاسمة على المستوى القطري تعاون الصندوق ويتسم -8
تجزء من فريق األمم المتحدة القطري. وهذا التعاون يشمل المشارتة ف: تصميم وتنفيذ إطار عمل األمم 

الت الت: توجد مقارها ف: روما ف: العمل معًا من المتحدة للمساعدة اإلنمائية والعمل المنسق مع سائر الوتا
أجل معالجة التحديات المتصلة بالزراعة والتنمية الريفية. وينبغ: أن يثبت تل برنامج من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية ارتباطه بإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للبلد المعن: من خالل أهدافه 

ينبغ: أن ُيحدِّد الُسبل الت: سُيساهم بها التمويل المقرر من الصندوق ف: حافظة تمويل األمم و  ،االستراتيجية
المتحدة األوسع لذلك البلد. وينبغ: أن يشمل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أيضًا إطارًا لتخطيط 

ص االستراتيجية الشراتات متعددة أصحاب المصلحة وتنفيذها ورصدها. وينبغ: أن تشمل برامج الفر 
لت: توجد جيات قطرية مشترتة مع الوتاالت اوضع استراتيل ترتيباتالقطرية، حيثما يتون من الممتن عمليًا، 

مقارها ف: روما. وف: هذا الحاالت، سُيحدِّد ملحق مخصص لهذا الغرض ف: برنامج الفرص االستراتيجية 
مؤشرات  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية القطرية مجاالت العمل المشترتة، وسُيحدِّد إطار نتائج

مشترتة. ويمتن تحديد الشرتاء اآلخرين ف: األمم المتحدة للمساعدة على تلبية األهداف االستراتيجية 
المحدَّدة للصندوق. وانطالقًا من الحضور المتسع ف: البلدان أو بالقرب منها، ستزداد المعرفة بالصندوق من 

االستراتيجية على األرض )إذ يمتن على سبيل المثال أن يمسك الصندوق بزمام  خالل مشارتته وشراتاته
 القيادة ف: مجموعة عمل قطرية معنية بالتنمية الريفية(.
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. توفِّر ُنظم إدارة المعرفة ف: البرامج القطرية صلة حاسمة بين البرامج االستثمارية واألنشطة إدارة المعرية -9
واالنخراط السياسات:، والتعاون بين بلدان  ،دة من التآزرات بين إدارة المعرفةغير اإلقراضية. وينبغ: االستفا

الجنوب والتعاون الثالث:، والرصد والتقييم، والبحوث )مثل بحوث الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
الصندوق( من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية. ية الت: يدعمها لالدو 
 تغير المناخ،التتّيف مع و  تُبين تلك البرامج الطريقة الت: تدعم بها هذه التآزرات التعلم، وتقاسم المعرفة،وس

م الدروس المستفادة(. ف: البرامج القطرية )مثل جهود توسيع النطاق، وعمليات السياسات الوطنية، وتعمي
أن ُتشتِّل عنصرًا رئيسيًا من عناصر برامج الفرص االستراتيجية القطرية. من ذلك  لمعارف الصندوقويمتن 

على سبيل المثال أن الصندوق يمتنه توفير أدوات اإلشراف والمشورة السياساتية للقطاعات الزراعية والريفية 
ليا الت: تلتمس المشورة بشأن تصميم مشروعات الحد من الفقر ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الع

 الريف:. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الحاالت الت: يشمل فيها التعاون مساعدة تقنية مستردة التتلفة.

دارة المعرفة لتيسيرالنعاون بذن بلدان اللفوب والنعاون الثالثي  -11 زيادة حيوية تدفق  يشمل الشراتات وا 
ف: المائة من جميع برامج الفرص  66هَّد الصندوق ف: فترة التجديد الحادي عشر بأن يشمل . وتعالمعرفة

ناول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. وينبغ: أن االستراتيجية القطرية قسمًا سرديًا مفصاًل يت
جل دعم األهداف يتون التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: مناسبًا لتل سياق قطري من أ

االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية. ويمتن ألي بلد أن ُيقدِّم خدمات المعرفة والممارسات 
الجيدة من أجل التنمية الريفية أو أن يحصل على تلك الخبرة الفنية. وينبغ: أن ُتحدِّد االستراتيجيات القطرية 

الثالث: )مثل التعاون التقن:، والتمويل(، بما يشمل تحديد الشرتاء فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. وتتخذ مراتز المعرفة ف: مجال التعاون لالمحتملين واستراتيجية 

سهامات بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: الواقعة ف: المحاور اإلقليمية وضعًا جيدًا يمتنها من تحديد إ
 هذا التعاون ف: االستراتيجيات القطرية.

مراعاة اللتزام الصندوق بالشفافية، يمتن لتعزيز شفافية تدخالت الصندوق على المستوى القطري  الشيايذة. -11
أن ُيعزز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين على مساءلة صناع القرار عن استخدام موارد الصندوق. 

ع برامج  الفرص االستراتيجية القطرية الحتومات والشرتاء المنفذين على نشر البيانات المالية وسوف ُتشجِّ
 وبيانات النتائج من خالل المبادرة الدولية لشفافية المعونة ودعم مبادئ شراتة الحتومات المنفتحة.

تعزيز مشارتة المستفيدين من  سبلينبغ: أن تبين برامج الفرص االستراتيجية القطرية  المواطفذن. افخراط -12
خالل أنشطة الصندوق اإلقراضية وغير اإلقراضية. وينبغ: إيالء عناية خاصة لتحديد آليات استقاء آراء 
المستفيدين أثناء تنفيذ المشروعات. ويمتن للمستفيدين استخدام هذه األدوات لرصد جودة خدمات 

عن طريق تعديل تدخالت  بشفافيةعات من االستجابة لتمتين فرق إدارة المشرو المشروعات واإلبالغ عنها 
مظالم أو ُنظم  اتالمشروعات أو اتخاذ اإلجراءات الضرورية األخرى. وينبغ: أيضًا النظر ف: إنشاء آلي

إلى ذلك، ينبغ: أطراف ثالثة بتنفيذ من المنظمات غير الحتومية الشريتة. وباإلضافة رصد تتولى إجراءه 
 المرفق حقالمل يبينتة المستفيدين ومنظماتهم ف: عمليات السياسات. وينبغ: أن تحديد آليات لدعم مشار 

وما تسفر عنه من  ،مع منظمات المجتمع المدن: المشاوراتببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية أعمال 
 .نتائج



EB 2018/125/R.24 

8 

راضية، ويدعم ُيعمم الصندوق بناء القدرات والتمتين ف: تل عملياته اإلقراضية وغير اإلقبفا  القدرات.  -13
تعزيز القدرات داخل الحتومات الوطنية والمحلية، والوتاالت المنفذة، ومنظمات الستان الريفيين. وتتيح 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية فرصة لتحليل مواطن الضعف ف: القدرات القطرية أو المؤسسية، وتحديد 

ح والمساعدة التقنية المستردة التتلفة والخبرة التقنية الُسبل الت: يمتن بها للصندوق استخدام اإلقراض والِمن
تعزيز القدرات  فترة التجديد الحادي عشريمتن على سبيل المثال أثناء غير اإلقراضية لتحسين القدرات. و 

ض بالمعرفة و برنامج التدريب على رصد وتقييم القطاع الريف:، ومبادرة النه الحتومية من خالل منح مثل
 .الزراع:من أجل األثر 

باإلضافة إلى زيادة الشفافية من خالل تعزيز التدخالت  صورة الصفدوق واالنصاالت من ألل النوضعذة. -14
الت: يدعمها الصندوق، يزيد تعميم نتائج هذه التدخالت وأثرها من إبراز صورة الصندوق. وُيعزز تطبيق 

لتعاون بين بلدان ل اإلقليمية راتزمالمراتز الصندوق اإلقليمية، و الالمرتزية ف: الصندوق جهود موظف: 
اإلعالم التقليدية  وسائلاالنخراط مع من خالل  الجنوب والتعاون الثالث:/إدارة المعرفة والمتاتب القطرية

. وسوف تدعم لتعزيز وضوح صورته ، وتمثيل الصندوق ف: األحداث العامةووسائط التواصل االجتماع:
هة هذه الجهود. المحاور على المستويات دون اإلقليمية   تما تعزز مشارتة الصندوقواالتصاالت الموجَّ

الوع: باستراتيجيته داخل البلدان )مثل  ،، ف: منتديات المانحين ذات الصلة بواليتهداخل المجتمع اإلنمائ:
 الزراع:(.و مجموعات العمل الرائدة الت: ترتز على القطاعين الريف: 

 القطرذةامج اليرص االسنرانذلذة بر  –ثالثًا 

ُتمثل برامج الفرص االستراتيجية القطرية وثائق استراتيجية موجزة ُتحدِّد األهداف الرئيسية والنتائج اإلنمائية  -15
حياة الستان الريفيين األتثر ل المستدام تحسينالالت: يعتزم الصندوق السع: إلى تحقيقها داخل البلد من أجل 

ئ:. وتوضع هذه البرامج لجميع البلدان الت: يعمل فيها الصندوق فقرًا واألشد معاناة من انعدام األمن الغذا
 أو تليهما. ت أو أنشطة غير متصلة بالمشروعاتمن خالل المشروعا

وتتألف برامج الفرص االستراتيجية القطرية من استراتيجيات متوسطة األجل يضعها الصندوق لمساعدة البلد  -16
خصائص واألوضاع القطرية أن تتغيَّر أثناء فترة تنفيذ برنامج أثناء انتقاله عبر الطيف اإلنمائ:. ويمتن لل

الفرص االستراتيجية القطرية. وتوفِّر سيناريوهات االنتقال المتضمنة ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 أفتارًا ُتساعد على فهم اآلثار المحتملة على برامج الصندوق وتيفية إعادة معايرة ُحزمة تدخالت الصندوق

ُتعبِّر عن الوضع الراهن، “ حالة أساسية”المصمَّمة خصيصًا. وينبغ: أن تشمل هذه السيناريوهات 
إضافيين يصوران التحسن أو التدهور المحتمل ف: الخصائص القطرية األساسية، بما يشمل وسيناريوهين 

مثل مصادر القائمة )من السيناريوهات بديلة لالقتصاد التل:  الحصول علىحالة االقتصاد التل:. ويمتن 
 (.مشاورات المادة الرابعةالتابعة لصندوق النقد الدول:، و  قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالم:

تبدأ برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت: توضع باالشتراك مع الحتومات، من رؤية البلد  فظرذة النغذذر. -17
اإلنمائية واستراتيجيته للحد من الفقر. وُتحدِّد تلك البرامج، من خالل حوار مع طيف واسع من  هألهداف

ممثل: القطاعات والشرتاء، األهداف االستراتيجية للبرنامج ونتائجه اإلنمائية المتوقعة والمخاطر المحتملة. 
جية القطرية بعد ذلك برنامجًا فريدًا واستنادًا إلى سياق البلد، ُيحدد تل برنامج من برامج الفرص االستراتي

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
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تحقيق هذه األهداف. ويتضمن الملحق األول مسودة مخطط مشروح لومرنًا ألنشطة إقراضية وغير إقراضية 
 لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وفقًا لمنطق نظرية التغيير ف: الصندوق.

تراتيجية القطرية إلى تجارب الصندوق . يستند تصميم برامج الفرص االسالنصمذم المسنفد إلى الخبرة -18
 –بما يشمل ما ثبتت جدواه وما لم تثبت جدواه  –السابقة والجارية، ويأخذ ف: الحسبان الدروس المستفادة 

من استعراضات نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وتقارير اإلنجاز المقيَّمة ذاتيًا، وتقييمات برامج 
طرية، ومذترات االستراتيجيات القطرية، وتقييمات األثر، والتعقيبات المنبثقة عن الفرص االستراتيجية الق
المصلحة والشرتاء. وباإلضافة إلى قاعدة المعرفة الخاصة بالصندوق، تستفيد برامج المشاورات مع أصحاب 

التل:،  الفرص االستراتيجية القطرية من التحليالت الت: ُيجريها آخرون )بما يشمل تحليالت االقتصاد
 وتقييمات الهشاشة والمناخ والتغذية( وُتتيفها مع استراتيجية االنخراط القطري.

ف: ضوء أهمية الملتية الوطنية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ُتعد هذه البرامج باالشتراك  .المشاورات -19
عين أصحاب الحيازات المجتمع المدن:، والمزار منظمات مع الحتومات وأصحاب المصلحة المحليين )مثل 

الصغيرة، والقطاع الخاص، والشرتاء ف: التنمية(. وُتشتِّل المشاورات الواسعة جزءًا هامًا من عملية إعداد 
سواًء أثناء عملية الصياغة أو بعد االستعراض الذي تجريه إدارة  –برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

داخل البلدان تبعًا لظروف البلد، ويمتن أن تشمل حلقات  الصندوق. وتتباين طبيعة المشاورات الت: تجري
عمل، وأفرقة مناقشات مرتزة ومقابالت. وعقب االستعراض الذي تجريه لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

 ب المصلحة داخل البلد خطوة هامة.من جانب أصحا التحققالسياسات، ُيمثل 

ئج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منطق النتائج الذي يلخص إطار نتاالنصمذم المسنفد إلى الفنائج.  -21
أهداف التنمية تقوم على أساسه نظرية التغيير، ويوائم هذا اإلطار استراتيجية الصندوق القطرية مع 

طار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وُتساعد المراحل والمخرجات المتوسطة الصندوق  المستدامة وا 
على رصد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية طوال دورة حياته. وُتساهم مشروعات الصندوق الجارية 

برامج الفرص وغيرها من التدخالت بدور هام ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتلخصها وثائق 
االستراتيجية القطرية. ويتضمن إطار النتائج أيضًا تدخالت الصندوق المحدَّدة )مثل أنشطة المشروعات 
وغير المشروعات( المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. وينبغ: أيضًا أن يشمل 

ير اإلقراضية )مثل االنخراط السياسات:، إطار النتائج مؤشرات ملموسة للنتائج المتوقعة من األنشطة غ
 والمعرفة، والشراتات، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:(.

من العناصر الهامة لعملية برامج الفرص االستراتيجية القطرية تحديد المخاطر  المخاطر والنخيذف مفها. -21
االقتصاد  شمل هذه المخاطر عواملالصندوق. ويمتن أن تالمحتملة الت: يمتن أن تؤثر على مشارتة 

، وتغيُّر المناخ والظواهر الجوية، والهشاشة، والقدرات المؤسسية، واإلدارة االئتمانية. والعوامل السياسية التل:
وُتحدِّد برامج الفرص االستراتيجية القطرية الطريقة الت: سيدير بها الصندوق، من خالل عمله مع الحتومة، 

أثرها على البرنامج القطري. وف: حال وقوع مخاطر تؤثر تأثيرًا ملموسًا على برامج المخاطر للتخفيف من 
الصندوق، يمتن النظر ف: تعديل االستراتيجية وتمويلها أثناء استعراض نتائج برنامج الفرص االستراتيجية 

ية راتيجية قطر أو مذترة است ،أو ف: برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية ،القطرية ف: منتصف المدة
 جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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ُتمثِّل مشروعات الصندوق أحد أنواع  المشروضعات المقدَّمة بالنرايق مع برامج يرص اسنرانذلذة قطرذة. -22
النتائج. وينبغ: تقديم ما ال يقل عن استمارة واحدة من استمارات التعريف التدخالت المستخدمة لتحقيق 
رنامج الفرص االستراتيجية القطرية لمناقشتها ف: لجنة استراتيجية العمليات بالمشروع تجزء من وثائق ب

وتوجيه السياسات. وف: حال موافقة اللجنة على االستمارة المذتورة، ال يدخل المشروع ذخيرة المشروعات إال 
ببرنامج  اهيميةالمذترة المف. وبداًل من ذلك، يمتن إرفاق المفاهيمية الخاصة بالمشروعمذترة العندما تعتمد 

ذا تان من المتوقع أن تبدأ  قد بلغالفرص االستراتيجية القطرية إذا تان مفهوم المشروع  مرحلة متقدمة وا 
مرحلة تصميم المشروع بعد فترة وجيزة من استعراض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: لجنة 

ذا أاستراتيجية  ببرنامج الفرص  المفاهيمية الخاصة للمشروعالمذترة رفقت العمليات وتوجيه السياسات. وا 
االستراتيجية القطرية واعتمدتها لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات، ُيعتبر تاريخ موافقة لجنة 

المذترات المفاهيمية . وال ُتعتمد المذترة المفاهيميةاستراتيجية العمليات وتوجيه السياسات تاريخ الموافقة على 
إلى جانب برامج الفرص االستراتيجية القطرية، ولتنها تمض: وفق إجراءات الِمنح المعمول  حالخاصة بالمن

بها ف: الصندوق. وتيسيرًا لالستعداد لتنفيذ المشروع، يمتن طلب أداة تسريع بدء تنفيذ المشروع ضمن 
 .المذترة المفاهيمية الخاصة بالمشروعاستمارة التعريف بالمشروع أو ف: 

تُقدَّم برامج الفرص االستراتيجية القطرية، بعد استعراضها ف: لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه  الموايقة. -23
وتُقدَّم بعد ذلك إلى  ،السياسات، العتمادها من نائب رئيس الصندوق المساعد لشؤون دائرة إدارة البرامج

راتيجية القطرية من استعراض ويمتن أيضًا أن تستفيد برامج الفرص االستالمجلس التنفيذي الستعراضها. 
مبتر من جانب المجلس التنفيذي من خالل حلقة دراسية غير رسمية. غير أن مفاهيم المشروعات ف: إطار 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية تعتمد مباشرة من المجلس التنفيذي حالما ُيستتمل تصميم المشروع ويتم 

 تدبير التمويل المرتبط به.

على أن يتون توقيتها  ،ُتجهَّز برامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: العادة تل ست سنوات ة.النوقذت والمد -24
ومدتها مناسبين لظروف البلد )مثل االستراتيجيات الوطنية، ودورات االنتخابات، ودورة إطار عمل األمم 

برامج الفرص االستراتيجية المرونة ف: توقيت إعداد  لتوخ: بعضالمتحدة للمساعدة اإلنمائية(. وثمة مسوِّغ 
القطرية واستعراضات إنجازها وفقًا للتطورات الخاصة بتل بلد. ويمتن تمديد فترة برنامج الفرص االستراتيجية 

تصل إلى ثالث سنوات لحين االستعاضة عنه ببرنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية أو  لمدةالقطرية 
اإلشارة إلى الفترة األصلية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف:  قطرية جديدة. وينبغ:مذترة استراتيجية 

 وثيقة البرنامج وف: صفحة الغالف.

 اسنعراض فنائج برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة –رابعًا 

تتيح دورة برامج الفرص االستراتيجية القطرية، باعتبارها استراتيجية متوسطة األجل، مرونة إلجراء  -25
 وسيتم إجراء استعراض سنوي خفيف تجزء من عملية استعراض الحافظة منتصف المدة.  تصحيحات ف:

ويعمل الصندوق ف: منتصف مدة فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )أو على األقل مرة تل ثالث 
سنوات( مع أصحاب المصلحة الوطنيين ف: استعراض نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. وف: 

بتواتر ة القطرية حال حدوث تغييرات تبيرة ف: السياق القطري، يمتن استعراض برنامج الفرص االستراتيجي
التقدم المحرز ف: تحقيق النتائج، والدروس المستفادة، وعوامل المخاطر . وُتقيِّم هذه االستعراضات أتبر
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داخل البلد. وينبغ: أيضًا تقييم  الطلب واألولويات الت: تطرأ على)مثل الصدمات الخارجية( والتغييرات 
التغييرات الت: تطرأ على سيناريو الحالة األساسية المتصور أثناء تصميم برنامج الفرص االستراتيجية 

، ينبغ: أن ينظر االستعراض ف: “منخفضةحالة ”سيناريو  إذا نشأ أنه القطرية. من ذلك على سبيل المثال
الصندوق أو أن يشارك فيها بطريقة مختلفة. وف: ضوء هذه أنواع التدخالت الت: ينبغ: أن يقلصها 

العوامل، يمتن تنقيح األهداف والتدخالت والنتائج المنشودة من استراتيجية الصندوق القطرية عند االقتضاء. 
ويمتن أيضًا تعديل اهداف التمويل المشترك وتخصيص الموارد بما يتفق مع الظروف المتغيِّرة ف: البلد. 

 ونة ف: استخدام الصندوق للموارد.ظر أيضًا ف: إعادة هيتلة المشروعات أو إلغائها لزيادة المر ويمتن الن

وتشمل استعراضات نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية تقييمًا ذاتيًا قصيرًا يجيب على األسئلة الرئيسية  -26
ة االستراتيجية. وتشمل منامج واستعراض مدى استمرار مالءلتلخيص التقدم المحرز ف: تنفيذ البر 

. وال هااستعراضات نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية أيضًا توصيات بشأن ما إذا تان ينبغ: تمديد
خرين. وعلى ُيمنح أي تمديد بدون هذا االستعراض من جانب الحتومات والصندوق وأصحاب المصلحة اآل

امج الفرص االستراتيجية القطرية إلى المجلس بر  تقديم استعراضات نتائجالرغم من عدم الحاجة إلى 
ُتنشر ف: الموقع اإللتترون: للصندوق بعد الموافقة عليها من نائب رئيس الصندوق لدائرة فإنها  التنفيذي،

الملحق الثان: مخططًا عامًا ألسئلة استعراض نتائج برامج الفرص االستراتيجية  ويتضمن .إدارة البرامج
 القطرية.

 عراض إفلاز برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذةاسن –خامسًا 

يتناول ف: غضون ستة أشهر من نهاية دورة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، يجب إعداد استعراض  -27
. وُتمثِّل هذه االستعراضات تقييمات ذاتية لألهداف االستراتيجية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إنجاز

لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وأداء الصندوق ف: تحقيق تلك األهداف. وحسب المتفق عليه مع متتب 
دة لتقييم البرامج القطرية، إلى منهجية  إجراء تلك االستعراضات يستندالتقييم المستقل ف: الصندوق،  بما موحَّ

يشمل أنشطة المشروعات وغير المشروعات. وتقيَّم النتائج على أساس مؤشرات ف: إطار نتائج برنامج 
الفرص االستراتيجية القطرية. ويوفِّر استعراض إنجاز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية دروسًا عملية 

االستراتيجية القطرية. وُتساهم  ، ويمتن االسترشاد بها ف: تصميم برنامج جديد للفرصهمستفادة من تنفيذ
هذه االستعراضات أيضًا ف: قاعدة معارف الصندوق ويمتن تقاسمها على الصعيدين اإلقليم: والعالم:. 
وُتعتمد استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية من جانب نائب رئيس الصندوق المساعد 

. ويتضمن الجديد االستراتيجية القطرية ببرنامج الفرصتنفيذي مرفقة لدائرة إدارة البرامج وتُقدَّم إلى المجلس ال
 امج الفرص االستراتيجية القطرية.الملحق الثالث مخططًا عامًا الستعراضات إنجاز بر 

 نقذذم برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة

دوريًا ف: مجموعة مختارة  البرامج واالستراتيجيات القطريةُيجري متتب التقييم المستقل ف: الصندوق تقييمات  -28
على مدى فترة  –والغرض من هذه التقييمات هو تقييم نتائج استراتيجية الصندوق وعملياته  4من البلدان.

برامج الفرص االستراتيجية القطرية الالحقة. وتناقش  تثريوتقدِّم نتائج وتوصيات  –عشر سنوات ف: العادة 
                                                      

البلدان على أساس المعايير المحدَّدة ف: إطار االنتقائية الخاص بمتتب التقييم المستقل ف: الصندوق لضمان التوازن الجغراف: ُتختار  4
 بين تل أقاليم الصندوق.
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ته مع الحتومة ف: حلقة عمل وُتدرج اوتوصيواالستراتيجية القطرية ف: العادة نتائج تقييم البرنامج القطري 
دارة  ف: اتفاق عند نقطة اإلنجاز. ويوقًّع بعد ذلك تل اتفاق من اتفاقات نقطة اإلنجاز من جانب الحتومة وا 
د الصندوق وتحدَّد فيه تفاصيل االستجابة واإلجراءات المشترتة المقترحة لمتابعة توصيات التقييم. وتسترش

البرامج واالستراتيجيات القطرية برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة، عندما تصبح متاحة، بتقييمات 
 ص االستراتيجية القطرية الجديدة.وتوصياتها، وُتدرج االتفاقات عند نقطة اإلنجاز تملحق ف: برامج الفر 

 مذكرات االسنرانذلذات القطرذة –سادسًا 

ييف االستراتيجيات القطرية مع ظروف تل بلد، يمتن إعداد مذترة استراتيجية ف: ضوء الحاجة إلى تت -29
رة بموجب نظام  قطرية انتقالية بداًل من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. وعندما تبلغ المخصصات المقرَّ

ماليين دوالر أمريت: أو أقل، قد يتون من المالئم وضع مذترة  5 لبلد تخصيص الموارد على أساس األداء
استراتيجية قطرية، رهنًا بموافقة نائب رئيس الصندوق المساعد لدائرة إدارة البرامج. ويمتن أيضًا اقتراح 
مذترات استراتيجيات قطرية للبلدان الت: ال تحصل على مخصصات على أساس األداء، ولتنها تطلب 

الصندوق )مثل المساعدة التقنية المستردة التتلفة(. وف: ظروف استثنائية، قد تتون  خدمات أخرى من
( عدم التيقن من نطاق انخراط الصندوق ف: 1مذترات االستراتيجيات القطرية مالئمة ف: الحاالت التالية: )

دَّم من الصندوق؛ الدعم المق لتحديد شتل( عدم وجود استراتيجية تنمية متوسطة األجل لدى البلد 2البلد؛ )
( افتقار الصندوق إلى المعرفة التافية بالبلد )مثاًل بسبب انخراطه المحدود أو عدم انخراطه على اإلطالق 3)

( مرور البلد بفترة من عدم التيقن )مثل الفترات السابقة على االنتخابات، واألزمات 4ف: البلد(؛ )
مواءمة فترة برنامج الفرص إلى الصندوق  ( سع:5اع؛ )االجتماعية، أو التوارث الطبيعية( أو ف: حالة نز 

االستراتيجية القطرية مع فترة استراتيجية حتومية أو دورة سياسية. ويعرض الملحق الرابع مخططًا إرشاديًا 
 لمذترات االستراتيجيات القطرية.

رامج الفرص وتغط: مذترات االستراتيجيات القطرية فترات أقصر تثيرًا من الفترات الت: تغطيها ب -31
نظرًا لعدم التيقن من ظروف البلد الذي تستخدم معه المذترة.  –شهرًا  24تصل إلى  –االستراتيجية القطرية 

تلك المذترات لمدة سنة إضافية إذا استمرت دواع: صياغة المذترة قائمة. الفترة الت: تغطيها ويمتن تمديد 
هيمية للمشروع أو استمارة للتعريف بالمشروع، على وال تتطلب مذترات االستراتيجيات القطرية مذترة مفا
. وباإلضافة إلى ذلك، ال تتطلب مذترات بالمذترةالرغم من أن استمارة التعريف بالمشروع قد تلحق 

االستراتيجيات القطرية إطارًا للنتائج أو استعراضًا مؤسسيًا أو استعراضًا للنتائج ف: منتصف المدة أو 
ويمتن أن ُتدرج أهداف للتمويل المشترك عندما ينطبق ذلك على السياق القطري.  استعراضًا عند اإلنجاز.

وتعتمد مذترات االستراتيجيات القطرية من نائب رئيس الصندوق المساعد لدائرة إدارة البرامج وتُنشر ف: 
ص الموقع اإللتترون: للصندوق. وينبغ: دمج الدروس المستفادة من تلك المذترات ف: برامج الفر 

 الستراتيجية القطرية الالحقة.ا

 الموارد المالذة الالزمة لنفيذذ االسنرانذلذة القطرذة –سابعًا 

ُتشير برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومذترات االستراتيجيات القطرية على السواء إلى الموارد الالزمة  -31
مظاريف الموارد اإلرشادية ما يل:: لتمويل االستراتيجية القطرية للصندوق طوال المدة الت: تغطيها. وتشمل 
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والشرتاء ف:  ،من الحتومات( التمويل المشترك 2ل المشروع؛ )( مظروف قروض/ِمنح الصندوق لتموي1)
 لألنشطة غير اإلقراضية. المقدر( التمويل 3والمساهمات العينية؛ ) ،والقطاع الخاص ،التنمية

)أي ِمنح إطار  للدورة الحاليةغ والشروط المتوقعة ينبغ: تحديد المبال المخصصات المسنفدة إلى األدا . -32
أو بشروط مختلطة أو عادية( الملحقة  ،يةتيسيرية للغاتحمل الديون، أو القروض المقدَّمة بشروط  القدرة على

بموارد الصندوق، ف: تل برنامج من برامج الفرص االستراتيجية القطرية. ومن المرجح أن تشمل أي دورة 
 حسب من دورات برامج الفرص االستراتيجية القطرية اثنين أو ثالثة من مخصصات تجديد موارد الصندوق

تبعًا لمستوى تطور البلد أثناء فترة برنامج الفرص االستراتيجية و  .نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
القطرية، يمتن أن تتغيَّر شروط اإلقراض تبعًا للتغييرات الت: تطرأ على نصيب الفرد من الدخل القوم: 

ة. اإلجمال: والجدارة االئتمانية للبلد. ووفقًا إلطار االنتقال ف: الصندوق، ُتطبق التغييرات على مراحل زمني
ويمتن أيضًا أن يتغيَّر تخصيص الموارد على أساس األداء أثناء فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
من إحدى دورات تجديد الموارد إلى الدورة الت: تليها تبعًا لدرجة أداء القطاع الريف: ونصيب الفرد من الدخل 

؛ ويمتن أن تطرأ تلك اء الحافظة والصرفومؤشر الضعف الخاص بالصندوق، ودرجة أدالقوم: اإلجمال:، 
التغييرات داخل تجديدات الموارد استنادًا إلى تعديالت سنوية. ووفقًا إلطار االنتقال، ينبغ: إدراج 
سيناريوهات بديلة )مثل استخدام أدوات صندوق النقد الدول: أو غيرها من أدوات االقتصاد التل:(. ويمتن 

واألثر على القدرة  ،الت: تطرأ على شروط اإلقراض )بما فيها تتلفة األموال التغييراتللنظر ف: آثار مختلف 
لمناقشات بين الصندوق أن ُييسر التخطيط وا ،على تحمل الديون( وتخصيص المبالغ بمرور الوقت

 والحتومات.

ُيمثِّل التمويل المشترك لمشروعات الصندوق وسيلة هامة لتعظيم األثر من خالل  أهداف النموذل المشنرك. -33
تدخالت تبيرة وتتميلية تزيد من إمساك الحتومات والمستفيدين بزمام الملتية، وُتعزز االستدامة بما يتجاوز 

مويل المشترك دورة حياة المشروعات. وف: فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ستُترجم أهداف الت
إلى أهداف إقليمية من أجل توفير أهداف قطرية إرشادية ُتجسدها برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
ومذترات االستراتيجيات القطرية. وتتفاوت مبالغ التمويل المشترك وأنواعه تبعًا للسياق القطري. من ذلك 

ل على مبالغ أتبر من المساعدة اإلنمائية على سبيل المثال أن البلدان منخفضة الدخل تميل إلى الحصو 
الرسمية الدولية بينما تتلقى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا تموياًل مشترتًا محليًا أتثر. ويمتن 
تحديد نطاقات األهداف لتوجيه تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية مع االعتراف بما يخيِّم على 

البلدان واألقاليم ف: تحديد  العمليات والنتائج سياسة شعبةن عدم تيقن. وسوف تدعم أجواء تعبئة الموارد م
األهداف عن طريق توفير المتوسطات التاريخية للتمويل المشترك المحل: والدول:. وُتعد هذه األرقام إرشادية 

 ة.يويمتن أن تتغيَّر تبعًا للسياق القطري وما يطرأ من تغييرات على االقتصادات الوطن

دارة المعرفة، عناصر ايمثل االنخراط السياس .الموارد المطلوبة لألفشطة غذر اإلقرااذة -34 ت:، والشراتات، وا 
هامة ف: تدخالت الصندوق الت: ُتتمِّل المشروعات وتساعده على تحقيق أهدافه االستراتيجية على المستوى 

إجراء هذه التدخالت )بما  تقديرات تتلفة وينبغ: أن ُتدرج ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية القطري.
يشمل التعميم( وتحديد الموارد وفقًا لتوصيات متتب التقييم المستقل ف: الصندوق. وف: ضوء ازدياد ترتيز 
 الصندوق على االنخراط السياسات: على المستوى القطري، ينبغ: تسليط الضوء على االستخدام المزمع

ذلك االنخراط. ويمتن توفير موارد الِمنح للتحليالت المرتبطة بالسياسات. الت: ترصد ل للمخصصات القطرية
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-مرفق الصندوقوباإلضافة إلى ذلك، يمتن توفير موارد لألنشطة غير اإلقراضية من مصادر أخرى، مثل 
ميلية. ، والمساعدة التقنية المستردة التتلفة، والِمنح التتالصين للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

( سياق السياسات، والسياسات واأُلطر القانونية 1ويمتن أن يشمل هذا العمل تقييمات تتناول ما يل:: )
( القدرات الوطنية والمحلية ف: مجال وضع السياسات؛ 2الخاصة بالمشروعات، والثغرات ف: السياسات؛ )

األداء والفعالية ف: تنفيذ  ( تنفيذ السياسات. ويمتن أن تشمل هذه األنشطة أيضًا رصد ما يل::3)
السياسات؛ وعمليات السياسات الوطنية؛ ونماذج التشاور مع أصحاب المصلحة. وتشمل األنشطة اإلضافية 
مشارتة الصندوق المباشرة ف: عمليات السياسات على المستوى القطري الت: تدعم تنفيذ المشروعات، بما 

 ت.يشمل الدراسات والتحليالت الت: تطلبها الحتوما

 ضعملذات االسنرانذلذات القطرذة –ثامفًا 

تقع المسؤولية عن إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومذترات االستراتيجيات القطرية على عاتق  -35
مديري البرامج القطرية والمديرين القطريين، بدعم من الخبراء االقتصاديين اإلقليميين. وتستفيد عملية تصميم 

منظمات اتيجية القطرية من المشاورات مع طيف من أصحاب المصلحة، بما يشمل برامج الفرص االستر 
المجتمع المدن:. وتستفيد الفرق الصغيرة داخل المقر المعنية بإدارة برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

ماع: )بشأن االجت الشمولبين الجنسين و  والتمايزبما يشمل ُشعبة البيئة والمناخ  ،خبرة الخبراء المختصين
وُشعبة البحوث وتقييم  ؛األسواق والمؤسساتاإلنتاج المستدام و وُشعبة  ؛تعميم القضايا الشاملة لعدة قطاعات(

حسب االقتضاء. وتستفيد  لشؤون دائرة إدارة البرامج والدعم التقن: من نائب رئيس الصندوق المساعد ؛األثر
مثيل أصحاب المصلحة الرئيسين. وقد يلزم إجراء فرق الصندوق داخل البلدان من التعاون الحتوم: وت

مرتزية مديري البرامج االستراتيجيات. وف: ظل تطبيق ال مشاورات موسَّعة وتنظيم حلقات عمل أثناء إعداد
القطرية، يمتن للمديرين القطريين والموظفين التقنيين ف: المتاتب القطرية للصندوق والمحاور اإلقليمية 

 .بصورة افتراضية ستراتيجية القطرية عقد اجتماعاتهمفرص االوفرق إدارة برامج ال
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 المخطط النيصذلي المشروح
 تلمة 5 500: الحد األقصى الطول

 مولز نفيذذ 
برنامج الفرص  هادعميالحتومة الت:  ةخطو يتضمن الموجز التنفيذي ما يل:: موجز للسياق القطري  -1

واألهداف االستراتيجية والفئة  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةوالهدف العام لاالستراتيجية القطرية؛ 
الت: تواجه ؛ والمخاطر الرئيسية اإلقراضيةمشروعات الصندوق وأنشطته غير وتدخالت أنشطة المستهدفة؛ 

 امج الفرص االستراتيجية القطرية.برن تنفيذ

 الغالفبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية )بما ف: ذلك على لإلى اإلطار الزمن:  اإلشارةوينبغ:  -2
االستراتيجية  ةبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق أو مذتر  اختتم بما ف: ذلك متى(، األمام:
ة والبرنامج ستراتيجيتقييم االو  ،برنامج الفرص االستراتيجية القطريةالسابقة وتواريخ استعراض إنجاز القطرية 
 عندما تتون ذات صلة. القطري

 الرئذسذة النحدذات واليرص -الرذيي قطاع الضعمال ألدول  –السذاق القطر   - أوال
المطلوبة  –التحديات والفرص الرئيسية  –والقطاع الريف:  البلدة عن األساسي المعلوماتهذا القسم يوفر  -3

هذا القسم مل تشين أف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. وينبغ:  ةتما ه: واردالصندوق  انخراطفهم ل
، ونمو الناتج المحل: اإلجمال:، القوم: للفرد الدخل إجمال:التل: ) ياالقتصاد الهيتل (1)ما يل:: على 

عن الفقر  ةلمحة عام (2)قدرة على تحمل الديون )حسب االقتضاء(؛ استمرار الوالنمو الستان: والتضخم( و 
وصف  (3؛ )الشباب، وال سيما ف: القطاع الريف: )الملحق األول(أبعاده فيما يتعلق بالمنظور الجنسان: و و 

من خالل زيادة اإلنتاج الزراع:  ةيفيل الر و تحسين الدختواجه للقيود )بما ف: ذلك السياسات واللوائح( الت: 
الحتومة قدرات ب المتعلقةالضوء أيضا على القيود القسم ن يسلط هذا أوالوصول إلى األسواق. وينبغ: 

الحالة  تستتملف: المستقبل، و  ةالتلي يةسيناريوهات االقتصادف: هذا القسم العرض . وتُ المحليةوالمؤسسات 
وتستند هذه المعلومات إلى البيانات . ف: األوضاع المواتية وغير المواتيةلحاالت البديلة ل بتوقعات األساسية

، ودرجة أداء القطاع الريف: صندوق النقد الدول:االقتصادية التلية وبيانات الدين القائمة الصادرة عن 
ا البنك الدول:، وتقييم الصادرة عن الصندوق، وتقييمات السياسات القطرية والتقييمات المؤسسية الت: يجريه

 اإلدارة المالية الذي يجريه الصندوق.

تقييما موجزا للهشاشة يشير إلى  القسم، يتضمن هذا ذات أتثر األوضاع هشاشةلبلدان وبالنسبة إلى ا -4
آثار هذه تخفيف الصندوق لصمم تدخالت تُ وتيف  ،الرئيسية المسببة للهشاشة ف: القطاع الريف: المحرتات
 تن(.تلما أمالخاصة بالقطاع الريف: القائمة )البيانات  ستند هذه المعلومات إلىوت. المحرتات

تقييم و  :والمناخ والبيئ: إلجراءات التقييم االجتماع:قسم موجزا الهذا  إلى ذلك، يتضمن باإلضافةو  -5
 المحددة وطنياالتزامات المساهمات االجتماعية والبيئية والمناخية، بما ف: ذلك  للمسائل األساسيةالدراسات 

 الثان:(.الملحق )



 EB 2018/125/R.24 الملحق األول

16 

طار  - ثافذا األمم المنحدة للمساضعدة البرفامج الحكومي واالسنرانذلذة المنوسطة األلل وا 
 اإلفمائذة

يتواءم معها برنامج الفرص االستراتيجية الخطة القطاعية الحالية أو المقبلة للبلد الت: هذا القسم يصف  -6
يتضمن تحليال موجزا لألولويات والفئات المستهدفة فضال عن مسائل السياسات الرئيسية القطرية المقترح. و 

 الخطة.ف:  تم تسليط الضوء عليهاالت: 

تيف يتناسب ويوضح  ،اإلنمائيةلمحة عامة عن أهداف إطار األمم المتحدة للمساعدة  تما يوفر هذا القسم -7
 هذا اإلطار. مع الصندوق التمويل الذي يقدمه

 الحالي للصفدوق  واالفخراطالدرو  والفنائج السابقة  - ثالثا
استنادا السابقة للصندوق،  واألنشطةالدروس الرئيسية المستفادة من البرامج والمشروعات  القسميوجز هذا  -8

مج اوالبر  اتستراتيجياال اتتقييمالملحق الثالث( و ) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةإلى استعراض إنجاز 
أصحاب المصلحة مع مشاورات النقطة اإلنجاز(. تما يستند إلى  عندتفاق اال)الملحق السادس:  ةالقطري

عية يضاأو المو  ةساسياالستقصاءات القطرية والدروس المستفادة من الدراسات األو (، الخامس)الملحق 
تيف إلى  شارةمع اإلالتنمية )ف: مجال لصندوق اشرتاء ، بما ف: ذلك تلك الت: يجريها وتقييمات األثر

 .برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقترح هذه الدروس ف: االعتبار( يأخذ

. ويسلط الضوء على النخراط الصندوق الحال: وحافظتهوصفا موجزا  هذا القسم يقدمإلى ذلك،  وباإلضافة -9
ومؤشر إدارة  ، ومتوسط عمر الحافظة،حتى أول صرفلحافظة )الوقت من الموافقة لمؤشرات الرئيسية ال

 (. ويرد وصف للدروس المستفادة من اإلدارة المالية )مثل استخدام النظم القطرية(.وما إلى ذلك ،الحافظة

 االسنرانذلذة القطرذة للصفدوق - رابعا
 العام هالمذزة الفسبذة للصفدوق وهدي - ألف

وُيدرج . ته متوسطة األجلاستراتيجيالبلد و لميزة النسبية للصندوق ف: البلد تمشيا مع أهداف ل ُيعرض ملخص -11
تسهم الت: أهداف التنمية المستدامة  القطرية إلىالعام لبرنامج الفرص االستراتيجية  للهدفوصف موجز 

 االستراتيجية.فيها 

 األهداف االسنرانذلذة - با 
طار ُتعرض األهداف االستراتيجية القطرية  -11  للمساعدة اإلنمائيةاألمم المتحدة استنادا إلى السياق القطري وا 

نظرية عن  نبذة ، تما يتم عرضوأولويات الحتومة والميزة النسبية للصندوق ف: المساعدة على تحقيقها
 والبرامج من المشروعات امتماست امزيج القسم بعد ذلك هذا يقترحو  من األهداف.هدف  تلالتغيير لتحقيق 

صلة بالسياق ذات  الت: تتونأدناه( الواردة غير اإلقراضية )من قائمه تدخالت الصندوق  واألنشطة
)بما ف: ذلك للوضع المصممة خصيصا من التدخالت القطري. وترد األهداف االستراتيجية ومجموعة 

 الفرص االستراتيجية القطرية برنامج واتجالحافظة الحالية واألنشطة غير اإلقراضية الجارية( ف: إطار ن
يجب أن تسهم المتوقعة. ومعا،  واتجلتتبع التقدم نحو الن الرئيسيةالمراحل )الملحق السادس( إلى جانب 
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تسهم أن يجب تما . للبلد الريف:اإلنمائ: و تحول ال دعم المتمثل ف:نتائج ف: تحقيق الهدف العام للصندوق ال
طار التنمية المستدامة ف: دعم الصندوق ألهداف   لمساعدة اإلنمائية.األمم المتحدة لوا 

 ندخالت الصفدوققائمه  - لذم
برامج الفرص تشير  أنينبغ: حيثما يتون ذا صلة، دعما للمشروعات والبرامج:  برفامج القروض والمفح -12

قليمية اإلبرامج المشروعات أو ال اإلقراض المستند إلى النتائج، عالوة علىإلى إمتانية  القطريةاالستراتيجية 
 االستراتيجية. تحقيق األهدافتسهم ف: الت: 

يدعم تحقيق األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص  5االفخراط يي السذاسات ضعلى المسنوى القطر  -13
سياق يتم تلخيص لتل هدف استراتيج:، و . األنشطةاالستراتيجية القطرية عن طريق مجموعة متنوعة من 

ف: السياسات لالنخراط الجديدة  فرصوالالمجاالت ذات األولوية، اإلشارة إلى  معالسياسات ذي الصلة 
ف: السياسات  يمتن أن يرتبط االنخراطالسياق القطري،  حسبالسياسات. و سيتم تنفيذ جدول أعمال  وتيف

أن  القطري المستوى على السياسات ف: النخراطليمتن تما ارتباطا وثيقا بتيسير برنامج االستثمار/المنح. 
إلى ذلك، ينبغ: أن يدعم باإلضافة و السياسات.  جديدة ف: مجالحلول  من خالل تجربةاالبتتار يحفز 

دارة و  جدول: أعمال توسيع النطاق القطري المستوى على السياسات ف: االنخراط وقد توفر . المعرفةا 
األمن الغذائ: العالم:  ةعمل لجنبمسائل المتصلة ة من الالخاصة بمجموعة مختار  اتتوصيات السياس

 السياسات. ة لالنخراط ف:مدخالت مفيد

تسليط مشروعات والبرامج، و ف: ال الريفستان منظمات الحتومات والمؤسسات و  قدراتبفا  وينبغ: تعميم  -14
تقييما جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية ن تتضمن أ. وينبغ: اتف: وثائق االستراتيجي الضوء عليها

، والمنتجات اإلقراضيةوغير  اإلقراضيةلالحتياجات ووصفا للمزايا النسبية للصندوق من خالل أنشطته 
 المعرفية.

الشراتات ذات األولوية العليا  القطريةامج الفرص االستراتيجية ر بأن تحدد يجب  الشراكات االسنرانذلذة. -15
ويمتن أن تؤدي هذه الشرتات إلى هدف استراتيج:.  تلدعم تحقيق ل واألتثر استراتيجية واألتثر واقعية

ويمتن للشراتات األخرى أن تعزز . بمزيد من الرفع المال:مشروعات طريق تزويد ال زيادة أثر الصندوق عن
منظمات ويمتن لعلى األولويات الوطنية.  االنخراط ف: السياسات لتوسيع مدى وصول الصندوق وأثره

 سابع(.الة )الملحق يالمعرف هاقواعد تعززدعم تنفيذ المشروعات و أن توالقطاع الخاص المجتمع المدن: 

، المرتبطة بالمشروعاتوالعمليات غير  يةالصندوق االستثمار حافظة وفر صلة حاسمة بين ت المعريةإدارة  -16
ويمتن للمعرفة المستمدة من مشروعات التحول الريف:. وتمدد نطاق مساهماته التقنية والسياساتية إلى مجال 

برامج الفرص وتصف االستراتيجية.  هتحقيق أهدافعلى الصندوق  أن تساعد الصندوق والمشروعات األخرى
التعاون بين بلدان الجنوب و السياسات،  واالنخراط ف:المعرفة، إدارة بين  أوجه التآزر القطريةاالستراتيجية 

لت: ا الدولية الزراعية للبحوث ةاالستشاري الجماعةالرصد والتقييم، والبحوث )مثل بحوث و الثالث:،  والتعاون
 (.يدعمها الصندوق

                                                      
ات ف على أنه مجموعة العمليات الت: يتعاون الصندوق من خاللها، بشتل مباشر وغير مباشر، مع الحتوماالنخراط ف: السياسات معرّ  5

 عل: أولويات السياسات وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الوطنية لدعم ستان الريف الفقراء. للتأثيرالشريتة وأصحاب المصلحة اآلخرين 
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دارة ي الثالثي والنعاونون بذن بلدان اللفوب النعا -17 وينبغ: تحديد . المعرفةشمل جوانب الشراتات وا 
 هدف استراتيج: تلل الثالث: والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون إلدراجشرتاء والفرص، االحتياجات، وال

من البلدان  )مثال التقنيةالخبرة بمساهمة التعاون الهذا يمتن أن يشمل لسياق القطري، وحسب ا. بالتفصيل
 والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون ة منمستفيداالنخراط تجهة متوسطة الدخل من الشريحة العليا( أو 

 ملحق(. وينبغ: إدراج الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة و )مثال البلدان المنخفضة الدخل  الثالث:
 .القطريةف: جميع برامج الفرص االستراتيجية  الثالث: والتعاون الجنوب بلدان بين التعاونبشأن استراتيجية 

ينبغ: تحديد ، االستهدافالصندوق بشأن سياسة مبين ف:  تما هو نعمذم النحدذات الرئذسذة.ل االسنهداف -18
والشباب  االعتبارات المتعلقة بالمنظور الجنسان: )مثل والمسائل القطريةالفئات المستهدفة ذات الصلة 

مثل التغذية، وتغير المناخ(. )الترتيز مجاالت واألشخاص ذوو اإلعاقة( إلى جانب  ،والشعوب األصلية
وتمشيا مع األهداف االستراتيجية  :والمناخ والبيئ: التقييم االجتماع: األساسية عندراسة واستنادا إلى ال

مسائل ذات الصلة ال بتعميمراتيجية القطرية برنامج الفرص االست سيقوم إلى تيفهذا القسم يشير ، للصندوق
 ف: اللتزامات المساهمات المحددة وطنياتحليال  هذا القسمتضمن تما يوالوصول إلى الفئات المستهدفة. 

 تحقيقها.للصندوق الدعم الذي يقدمه االبلد و 

 فنائج مسندامةمن ألل نحقذق فطاق الاالبنكارات ونوسذع  - خامسا
هذا القسم تفاصيل الميزة النسبية للصندوق ف: تشجيع االبتتار من خالل المشروعات يعرض  االبنكارات. -19

 من خالل األنشطة المعرفةتقاسم و )مثل تجريب السياسات، المرتبطة بها قراضية اإلتدخالت غير وال
منصات االبتتار مع القطاع  إنشاء  يتونلسياق القطري )مثالااالبتتار يناسب يصف تيف و تجريبية(. ال

(. ويشار إلى االبتتارات الجارية أو العليا الشريحة من الدخل متوسطة البلدانف:  أهميةالخاص أتثر 
ويمتن أن منح الصندوق والت: يمتن تترارها أو توسيع نطاقها ف: الحافظة المستقبلية. بالسابقة الممولة 

غير اإلقراضية  واألنشطةالمشروعات  ألغراض التنمية ف: تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتون إدماج
 ويمتن أن يعزز عملية توسيع النطاق. ،مصدرا قيما لالبتتار

قسم الصندوق، يلخص هذا الاستنادا إلى الدروس المستفادة والنتائج السابقة لتدخالت  ق.انوسذع الفط -21
ستفادة من الشراتات االستراتيجية يمتن اال . ويصف تيفالبلد بشأن توسيع النطاق ف: الصندوقاستراتيجية 

شراك القطاع  والتمويل المشترك من الجهات المانحة،، البرامج األوسع نطاقاالحتومة ف:  إشراك)مثل  وا 
 ( لتوسيع نطاق االبتتارات الناجحة.الخاص

 نفيذذ برفامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة - سادسا
 المشنرك نموذلال وأهدافالمالي المنوقع  المظروف -ألف 

وتلما . وشروط التمويل المتوقعة النظام الحال: لتخصيص الموارد على أساس األداءيعرض هذا القسم  -21
أمتن، ينبغ: أن يشير هذا القسم إلى ما إذا تانت موارد التنفيذ األسرع لبدء المشروعات مطلوبة لتعزيز 

 استعداد المشروعات.

واحد للموارد على  غط: أتثر من تخصيصيمتن أن ياالستراتيجية القطرية برنامج الفرص  وبالنظر إلى أن -22
أساس األداء، ُيعرض سيناريو للحالة المنخفضة والعالية )استنادا إلى اختالفات محتملة ف: تصنيفات 
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النظام الحال: لتخصيص الموارد درجات األداء ف: القطاع الريف:( باإلضافة إلى الحوافظ المعرضة للخطر و 
الظروف القطرية ويناقش هذان السيناريوهان )فقرة أو فقرتان باإلضافة إلى جدول( أثر . أساس األداء على

 .الصندوقبرمجة شروط اإلقراض و  التغييرات المحتملة ف: علىالمتغيرة 

من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ُتدرج منح القروض و برنامج الصندوق للباإلضافة إلى و  -23
والمنظمات غير  ،المحلية )الحتومةالجهات المساهمة المتوقعة من التمويل المشترك ألهداف تقديرات 
ة والمنظمات )الثنائي ةالدوليجهات التمويل ن( و و والمستفيد ،الخاصالقطاع و  ،المجتمع المدن:و  ،الحتومية

ذا لزم األمر، وما إلى ذلكلمؤسسات، المتعددة األطراف وا إشارية لهدف التمويل يمتن توفير مجموعة (. وا 
 المشترك.

 الجدول
 والمقررةلمشروضعات اللارذة لالصفدوق والنموذل المشنرك الخاص بنموذل ال

 (األمريتيةدوالرات ال)بماليين 

 التمويل المشترك تمويل الصندوق المشروع
نسبة التمويل 

 المشترك
  دول: محل:  

     

    

    

 XX.X:1    المجموع

 غذر اإلقرااذة األفشطةب الخاصةالموارد  - با 

إلى  ةشار إغير اإلقراضية األهداف االستراتيجية، يوفر هذا القسم  أن يحقق أي نشاط من األنشطةمن أجل  -24
والمساعدة ، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: منح،ال)مثال  همصدر و )تلما أمتن( التمويل مبلغ 

 (.والميزانية اإلدارية ،التتاليفالتقنية المستردة 

يي مشمولة ال)غذر مع اللهات المافحة النفسذق و الشراكات االسنرانذلذة الرئذسذة  - لذم
 (ةمحددالسنرانذلذة اال األهداف

قسم الشراتات الرئيسية ال، يصف هذا الفردية االستراتيجية األهداف ةالشراتات المحددة المقترحة لتلبي بخالف -25
على مسائل السياسات العالمية أو الوطنية )مثل  هوتأثير  رؤيتهزيادة  علىاألخرى الت: تساعد الصندوق 

بتيف خاص بشتل هتمام وينبغ: اال(. الفرعية للجهات المانحة أو مجموعات العمل مجموعات العمل ةقياد
خالل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، بما ف: ذلك ف: من ستظهر صورة الصندوق تشريك موثوق 

دارة  ن أيضا ف: يهؤالء الشرتاء االستراتيجي ويشار إلى. المبتترةونشر النهج المعرفة حوار السياسات وا 
 .الثامنالملحق 
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وعلى وجه الخصوص، فإن الدور ومدى الشراتات المتوقعة مع القطاع الخاص، يجب أن يرد توصيفها ف:  -26
ا المقطع من خالل تسليط الضوء على مساهمته ف: دعم تدخالت الصندوق عبر إما التمويل المشترك هذ

 التنفيذ وتقاسم المعرفة أو غيرها من األدوار االستشارية األخرى.أو المشارتة ف: التصميم و/أو 

 ةاألمم المنحدة اإلفمائذ مفظومةشراكات مع األضعاا  اآلخرذن يي ال - دال
برنامج الفرص االستراتيجية  ينبغ: أن يوضحللمساعدة اإلنمائية، لألمم المتحدة ف: حاله وجود إطار  -27

القطرية تيف يتواءم مع إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ومساهمة الصندوق ف: هذا اإلطار )انظر 
لألمم لم يوضع فيها بعد إطار  أيضا إطار نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية(. وف: الحاالت الت:

، ينبغ: أن يشير هذا القسم إلى الطريقة الت: سيساهم بها الصندوق ف: صياغته للمساعدة اإلنمائيةالمتحدة 
 لضمان تعميم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: تصميمه.

 نذن األخرذذن اللنذن ننخذان من روما مقرا لهماالنعاون مع الوكال - ها 

برنامج وضع ف: ستشترك الوتالتان األخريان اللتان تتخذان من روما مقرا لهما يناقش هذا القسم تيف  -28
 وحيثما يتون. وأنشطتهما األخريين الوتالتينوتنفيذه، بما ف: ذلك استراتيجيات الفرص االستراتيجية القطرية 

 .استراتيجية مشترتة يمتن أن تنفذ الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا لهاممتنا، 

 االفخراط مع المواطفذن والشيايذة - واو
يصف هذا المقطع نمط انخراط المستفيدين المتصور تجزء ال يتجزأ من تدخالت الصندوق من خالل  -29

المشاورات مع أصحاب المصلحة وآليات التغذية الراجعة للمستفيدين خالل التنفيذ )مثال إجراءات رصد من 
رة المشروع(. ويجب قبل طرف ثالث أو نقاط الدخول األساسية األخرى لتعميم انخراط مع المواطنين ف: دو 

أن يصف هذا المقطع الترتيبات الت: سيتم وضعها لتعزيز شفافية تل من تدخالت الصندوق ونتائجها، 
الحتومات وشرتاء التنفيذ أيضا )مثال من خالل نشر النتائج المالية والموارد ذات الصلة وتدخالت 

 .(نتشارالبالبرنامج، وبيانات ا

 نرنذبات إدارة البرفامج  - زا 
ينبغ: أن يتضمن توصيف موجز إلدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على المستوى القطري فيما لو  -31

تان هنالك متتب قطري للصندوق يترأسه مدير برنامج قطري مقيم أو مرتز إقليم: يترأسه مدير إقليم:. 
لك الموظفين التقنيين. تذلك، يجب أن يشير هذا التوصيف إلى وجود موظفين آخرين للصندوق، بما ف: ذ

هنالك متتب قطري، عندئذ يتوجب على هذا المقطع أن يشير إلى تيفية إدارة برنامج الفرص  أما إن لم يتن
االستراتيجية القطرية )أي من متتب قطري ف: بلد مجاور، أو من مرتز إقليم:، أو من مقر الصندوق، أو 

، أو شريك إنمائ: آخر من منظومة األمم المتحدة(. من خالل تمثيل إلحدى الوتالتين األخريين ف: روما
تذلك، يفترض بهذا المقطع اإلشارة أيضا فيما إذا تان المتتب المدير للبرنامج يتشارك مقره مع إحدى 

 الوتالتين األخريين ف: روما، أو شريك إنمائ: آخر من منظومة األمم المتحدة. 

أو  امج البديلة )األمن أو الرصد من جانب طرف ثالثوينبغ: أن يصف هذا القسم ترتيبات إدارة البرن -31
 التنفيذ( حيثما يتون ذلك ذا صلة بالبلدان ذات األوضاع األتثر هشاشة.
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 الرصد والنقذذم - حا 
بدعم من برنامج الفرص الت: تحظى نتائج تحقيق التقدم نحو ال رصدالموضوعة لترتيبات ال القسميصف هذا  -32

 وضع أدواتما من خالل استخدام أدوات الرصد القائمة أو إ –االستراتيجية القطرية على فترات منتظمة 
 اتمشروعالمرتبطة بغير  تهالصندوق وأنشط اتمشروعتعزز أنشطة أيضا تيف هذا القسم جديدة. ويوضح 

 القطاع الريف:. صد والتقييم ف:الر قدرات و الرصد والتقييم على الصعيدين المحل: والوطن: 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية،  بشأن وضعالمجتمع المدن: منظمات وخالل المشاورات مع الحتومة و  -33
المساهمة ف: المبادرة الدولية لشفافية المعونة )مثل عن طريق تعزيز الشفافية ات على الحتومينبغ: تشجيع 

 ثناء التنفيذ(.أتم جمعها يوالبيانات الت:  المعرفةعن  اإلفصاح

 برفامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة الني ذنعرض لهاإدارة المخاطر  - سابعا
تحقيق أهداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وتيف األرجح أن تواجه قسم المخاطر اليعرض هذا  -34

أو  ،أو متوسطة ،أو عالية ،)التصنيفات: عالية جداهذه المخاطر  على تخفيف أثرالصندوق سيعمل 
 .منخفضة(

 الجدول
 فامج اليرص االسنرانذلذة القطرذةبر  الني نوالهالمخاطر 
 األثر تدابير تخفيف تصنيف المخاطر المخاطر

   الشؤون السياسية/التسيير
   االقتصاد التل:

   االستراتيجيات والسياسات القطاعية
   القدرة المؤسسية

   الحافظة
   االئتمانيةالمسائل 

   البيئة والمناخ
   المسائل االجتماعية

نامج الفرص االستراتيجية بر المخاطر المحددة األخرى الت: تواجه 
 القطرية

  

   العام

 المالحق اإللزامذةقائمه 

 الفقر الريف: والقطاع الزراع:/الريف: قضايا )األول(

 سيناريوهات االنتقال )الثان:(

 الهشاشة )حيثما تانت قابلة للتطبيق(تقييمات  )الثالث(
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مجاالت التعميم )بما ف: ذلك  تغط: :والمناخ والبيئ: االجتماع: دراسة لخلفية إجراءات التقدير )الرابع(
 االستهداف( واستراتيجية وطنيا المقررةالتزامات المساهمات تحليل 

 واالستراتيجية القطريةاالتفاق عند نقطة اإلنجاز آلخر تقييم للبرنامج  (الخامس)

 مع المجتمع المدن:االنخراط بما ف: ذلك  - برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إعدادعملية  (السادس)

 إطار نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية (السابع)

 الشراتات االستراتيجية (الثامن)

 الثالث:التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  استراتيجية (التاسع)

 لمحة عن البلد (العاشر)
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 الملحق األول

  مثال إلطار فنائج برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة

 .الالحقةالحاجة للفترات  استعراضات نتائج البرنامج حسبوتحديثه من خالل  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةمن  األوليةإطار النتائج للمدة  إعداديجري 
 موا مة االسنرانذلذة القطرذة

 ما الذي يسعى البلد إلى تحقيقه؟
أهداف النفمذة 
المسندامة وفنائج 
إطار األمم 
المنحدة للمساضعدة 
اإلفمائذة ذات 

 الصلة

 الرئذسذة لبرفامج اليرص االسنرانذلذة القطرذةالفنائج 
 ما الطريقة الت: سيسهم بها الصندوق؟

 

 2015-2011الخطة الخمسذة السادسة: 

 

 ف:  زيادةال على الحفاظ خالل من النمو تعزيز
 ف: العمل فرص وخلق العمالة إنتاجية

 .والخدمات الصناعات التحويلية

 عن  المتأخرة المناطق ف: العمل فرص توسيع
 من النمو أقطاب مع التواصل تحسين طريق
 رأس ف: ستثمارأفضل واال تحتية بنية خالل
 .البشري المال

 العاملة القوى ف: المرأة مشارتة تحفيز. 

  وتنويع العوائد لزيادة نطاقا تبيرا الزراعةتتيح 
 إلىقيمة مضافة  األقل اإلنتاج من الزراعة
 .مضافة قيمة األعلى

 اإلنتاج ف: الضعفمعالجة مواطن و  القيود إزالة 
 المناطق ف: ةالزراعي لو الدخ وزيادة الزراع:
 .المتأخرة

 األهداف االسنرانذلذة 
 برنامجما الذي سيختلف ف: نهاية فترة 

 ؟القطرية االستراتيجية الفرص

 اليرص برفامجاألفشطة اإلقرااذة وغذر اإلقرااذة* لينرة 
 ةالقطرذ االسنرانذلذة

 **الفوانجمؤشرات 
 تيف سيتم قياس المؤشرات؟

 مؤشرات المراحل الرئذسذة
 برنامجتيف سيتم تتبع التقدم خالل تنفيذ 

 رية؟القط االستراتيجية الفرص
هدف التنمية 

 1المستدامة 
هدف التنمية 

 2المستدامة 

 ف: الفقراء عيش سبلتتتيف  -1
 تغير مع بشتل أفضلالضعيفة  المناطق
 المناخ

 األنشطة اإلقراضية/االستثمارية -
 الجارية 
 اإلشارية 

 األنشطة غير اإلقراضية/غير المرتبطة بالمشروعات -
 االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري 
 الشراتات 
 :التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث 
 إدارة المعرفة 

  تحتية قادرة على ماليين شخص من بنية  8يستفيد
 الصمود أمام تغير المناخ

 100  ف: المائة زيادة ف: حجم الحرتة على طرق
 القرى والمقاطعات واالتحادات

  أسرة تعيش  300 000دخول مستوى وثبات زيادة
 ف: مناطق ضعيفة وزيادة أصولها وأمنها الغذائ:

  صياد اسماك من الموارد  19 000زيادة دخول
الطبيعية 

تحتية قادرة على الصمود أمام تغير بناء بنية  -
تم من الطرق المقاومة  800المناخ )

مأوى من األعاصير وملجأ  100للفيضانات، و
من أشغال حماية الطرق،  200للماشية، و
هتتار بهياتل للصرف  10 000وتغطية 

 والتحتم ف: المياه(.
جمعيات التعاقد مع العمال )مجموعات من  -

يعملن ف: مجال البناء(  النساء الفقيرات اللوات:
ماليين يوم من  10عضو و 100 000تشرك 

 أيام العمل
هدف التنمية 

 --المستدامة 
 

إطار األمم نواتج 
المتحدة للمساعدة 

 اإلنمائية

 وأصحاب المنتجين صغار يستفيد -2
 القيمة سالسلتحسن  من المشروعات

 .األسواق إلى الوصول وزيادة

 اإلقراضية/االستثماريةاألنشطة  -
 الجارية 
 اإلشارية 

 األنشطة غير اإلقراضية/غير المرتبطة بالمشروعات -
 االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري 
 الشراتات 
 :التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث 

إدارة المعرفة   

  المساحة، ف: المائة ف: اإلنتاج ) 20زيادة
 الحيوانات، والغلة(

 40 :المائة زيادة ف: حجم وقيمة مبيعات  ف
 المنتجين )الرجال/النساء(

 50 ف: المائة زيادة ف: دخول المنتجين 
 10  ف: المائة تحسن ف: نسبة أسعار المستهلك

 الت: تعود للمنتجين

مزارع تتنولوجيا  100 000يمتن أن يطبق  -
أحسن متيفة مع تغير المناخ )بذور المحاصيل 

 لفائدة سبل العيش اك(وموارد الماشية واألسم
مقدم خدمات دعما متخصصا  100يوفر  -

 للمنتجين
منتج وتاجر  40 000يحصل  -
الرجال/النساء( على خدمات مالية وقروض )

 مليون دوالر أمريت: ---لما مجموعه 
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 الملحق األول

 .هدف التنمية  التتيف مع تغير المناخ يمثل أولوية وطنية
 --المستدامة 

 
إطار األمم نواتج 

المتحدة للمساعدة 
 اإلنمائية

 لتمتين الريفية لألسواق سياسات -3
 دور تأدية من التجار وصغار المنتجين

 األسواق إدارة ف: أتبر

 األنشطة اإلقراضية/االستثمارية -
 الجارية 
 اإلشارية 

 األنشطة غير اإلقراضية/غير المرتبطة بالمشروعات -
 االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري 
 الشراتات 
  الثالث:التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
 إدارة المعرفة 

 تعديل لوائح السوق والترتيز على مناصرة الفقراء 
 إنفاذ لوائح السوق واإلشراف عليها 

 XX أسواق جديدة خاضعة للوائح جديدة 
 XX  ف: المائة زيادة ف: حجم دوران إنتاج

 أصحاب الحيازات الصغيرة
 دراسة عن قطاع البن 

 حديد مدخالت غير إقراضية ملموسة.ت *
 .ةأو نوعي ةتتون المؤشرات تمي أن. ويمتن (االنتقال بنظام إدارة النتائج واألثر ف: الصندوق إلى المستوى التال: EB 2017/120/R.7/Rev.1)انظر الوثيقة  مؤشر أساس: ؛ وعند االقتضاء، يمتن استخدامأقصىمؤشرا تحد  12 **

https://webapps.ifad.org/members/eb/120/docs/EB-2017-120-R-7-Rev-1.pdf
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 اسنعراض فنائج برفامج اليرص االسنرانذلذة القطرذةمخطط 
 ةتلم 2 000الطول: الحد األقصى 

 الغرض - أوال
هو تحديد التصويبات الالزمة ف: منتصف  القطرية االستراتيجية الفرص برنامج نتائجالغرض من استعراض  -1

يمّثل هذا اإلضافة إلى ذلك، وبوفعاال من خالل استعراض منهج: لألداء.  مهماالدورة لضمان بقاء البرنامج 
إلبالغ المجلس التنفيذي وأصحاب المصلحة اآلخرين بتلك التغييرات. ويمتن أيضا  ةوسيل االستعراض

 لتمديد أو إنهاء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. هماستخدا

تجيب على األسئلة وثيقة قصيرة  ف: شتل القطرية تيجيةاالسترا الفرص برنامج نتائجاستعراض ويتون  -2
 التالية: العشرة

 هل حدثت تغييرات تبيرة ف: البلد؟ -1

 ي مخاطر أو ظهرت مخاطر جديدة؟أهل تحققت  -2

 ال تزال ذات صلة؟ برنامج الفرص االستراتيجية القطريةهل األهداف اإلنمائية القطرية الت: يدعمها  -3

ن تسهم ف: تحقيق أذات صلة ومن المرجح  ال تزال االستراتيجية القطريةبرنامج الفرص أهداف هل  -4
 ؟المبينة أعاله األهداف اإلنمائية القطرية

برنامج الفرص على ف: الموافقة  المعروضة يةوغير اإلقراض يةمزيج األنشطة اإلقراضهل يعتبر  -5
 المتوقعة؟ النواتجن يحقق أومن المحتمل  حديثااالستراتيجية القطرية 

 التنفيذ على المسار الصحيح؟يسير هل  -6

 ف: إطار النتائج؟ الوارد وصفهاما هو التقدم المحرز ف: تحقيق النتائج  -7

دت؟ هل األهداف ال تزال ذات ن وجإما ه: التغييرات الت: ينبغ: إدخالها على إطار النتائج،  -8
 صلة؟

 ةقيمذات ة الت: قد تتون ما ه: الدروس المستفادة من تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطري -9
 للبلدان أو المناطق األخرى؟

 ؟جديدبرنامج  أو وضعفترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هناك حاجة إلى تمديد هل  -11

 المالحق:

 إطار النتائج )وقت التصميم( (الملحق األول)

، بما ف: ذلك القطرية االستراتيجية الفرص برنامج نتائجل استعراضإطار النتائج من آخر  الثان:(الملحق )
 التقدم

 التغييرات المقترحة على إطار النتائج الثالث(الملحق )
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 برفامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة إفلازاسنعراض مخطط 
 ةتلم 8 000الطول: الحد األقصى 

 نقذذم أدا  البرفامج - أوال
 ةتما ه: مبين ،برنامج الفرص االستراتيجية القطرية نواتج أداء البرنامج وتأثيره على تقييمهذا القسم يتناول  -1

 يتون اإلبالغ عن النتائج موجزا. نأن التقييم شامل، ينبغ: أف: إطار النتائج. وف: حين 

موضوع التقييم الذات: ليس التقدم الذي يحرزه البلد نحو تحقيق أهدافه اإلنمائية  أن ةومن المهم مالحظ -2
برنامج الفرص للتن التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجية ، و (الريف:الحد من الفقر  مثالرفيعة المستوى )

للبرنامج ف: تحقيق ن تسهم األهداف االستراتيجية أها. ومن المتوقع ج المقابلة لوالنواتاالستراتيجية القطرية 
صغيرا من  متوناال إتتون ال ما  ةن األنشطة الت: يدعمها الصندوق عادأهداف األعلى مستوى. غير األ

القطرية  الفرص االستراتيجيةمن برامج مساهمة تل برنامج  تتونولذلك،  الحافظة اإلنمائية الشاملة للبلد.
أطول من فترة برنامج ة زمنية فتر  الذي يتحقق علىلبلد، لنسبيا فيما يتعلق بالتقدم اإلنمائ: الشامل  صغيرة

 مستوىبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية  تحتل نواتجالفرص االستراتيجية القطرية. ونتيجة لذلك، 
اإلنمائية لألنشطة الت:  قليال من النواتج أعلى – اإلنمائيةنتائج لنسبيا ف: التسلسل الهرم: ل امنخفض

إلى التأثير على متاسب اإلنتاجية الت:  برنامج الصندوق ، قد يهدفعلى سبيل المثالو يدعمها الصندوق. 
ذا تحققتبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية(.  نواتج)يحققها المزارعون  ف: نهاية هذه المتاسب ستؤدي ، وا 

ف: تحقيق هدف البلد  وسيسهم ذلك بدورهوالحد من الفقر.  المستهدفين المزارعين دخولزيادة  المطاف إلى
بالغ التمييز  يعتبر هذا(. و وطن: أعلى مستوىالعام )هدف إنمائ: الريف: المتمثل ف: الحد من الفقر 

البرامج  إلىتأثير المحتمل للصندوق وتجنب إسناد اإلنجازات اإلنمائية للبلد بدون داع التحديد  األهمية ف:
 .االتقييم الذات: واقعييتون ن أضمان على نه يساعد أالصندوق. تما الت: يدعمها 

 النواتج (1)ن: يالت: تمت صياغتها ف: تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: فئت وتقع النواتج -3
 ةالمقصود المقررة أوباألنشطة  النواتج الت: تتأثر (2ها بالفعل؛ )ثر باألنشطة الت: يجري تنفيذأن تتأالمتوقع 

(. وتخضع تلتا الفئتين للتغيير األولىف: السنوات  ة ما تتونلفترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )عاد
برنامج الفرص االستراتيجية  نتائجهذه التغييرات ف: استعراض ويتم رصد . ةاألخير  ة الفئةثناء التنفيذ، خاصأ

برنامج الفرص  إنجازم استعراض مصفوفة النتائج. ونتيجة لذلك، يقيّ  ثيقوم بتحديالقطرية، الذي 
برنامج الفرص االستراتيجية  إلنجاز آخر استعراض تما ترد ف:طار األخيرة لإلنتائج الاالستراتيجية القطرية 

 امج الفرص االستراتيجية القطرية.منذ تصميم برن تتون قد حدثتتغييرات تبيرة ويوضح أي  ،القطرية

أهداف تحقيق إجمال: للتقدم نحو  مقياستويتم تصنيف األداء العام لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -4
داء تصنيف واحد أليتألف من . و المقابلة لها والنواتجبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية االستراتيجية 

برنامج لاألهداف االستراتيجية  ف أهميةوتختل. الفردية هداف االستراتيجيةلأل ةفرعيبدون تصنيفات  لبرنامجا
ن يعتس تقييم األداء أ: ينبغ: بالنسبة لألولويات اإلنمائية للبلد اختالفا تبيراالفرص االستراتيجية القطرية 

األتثر أهمية األهداف االستراتيجية تحقيق العام أداء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: المساهمة ف: 
برنامج الفرص  إنجازن يتضمن استعراض أينبغ: إلى ذلك،  باإلضافةو تها. من حيث نطاق تغطي
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لشراتات االستراتيجية، نظرا ف: ابرنامج الفرص االستراتيجية القطرية  لمساهمةاالستراتيجية القطرية تقييما 
نيف يمتن أن يساعد القائمين باالستعراض ف: وضع تص للنواتجهذا الترجيح  أنألهميتها الحاسمة. ورغم 

ي ينبغ: ذالفريق القطري، ال بتقدير موجهامطاف ف: نهاية اليتون التصنيف  ينبغ: أن، لألداء واحد
 بالتفصيل ف: التقرير. توضيحه

 أدا  الصفدوق - ثافذا
دارة تنفيذ القسم تقييمهذا  يتناول -5 وبالنظر . هأداء الصندوق ف: تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وا 

 نع اأداء الصندوق مختلف يتون أن، يمتن هالبلد وخارج داخل ةبعوامل عديدتتأثر المتوقعة  النواتج إلى أن
 التعرف علىمن أجل و برنامج الفرص االستراتيجية القطرية(.  نواتجتحقيق  )ُيمّتن أو يعرقل البرنامج أداء

دارة أداء الصندوق ف: تصميم برنامج يتم تقييم هذه االختالفات المحتملة،  الفرص االستراتيجية القطرية وا 
 شتل منفصل.ب هتنفيذ

 الدرو  المسنيادة والنوصذات - ثالثا

استخالص دروس من  ف:برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  إنجازستعراض الالهدف النهائ: يتمثل  -6
أجل توجيه تصميم وتنفيذ برنامج  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منالنسخة األخيرة من تصميم وتنفيذ 

من  أالتوصيات تجزء ال يتجز يشتمل التقرير على الدروس و  أنينبغ: و الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. 
إلى جانب  عليه رتزما برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أو نفذه نظر ف: ما ي أنالتقييم. وينبغ: 

اإلنمائ:  األعمالحدد مجاالت جدول تما ينبغ: أن ي. لم تتحقق: تالو للبلد المجاالت ذات األولوية العالية 
 وينبغ: أن تتون هذهالصندوق ف: فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد.  انخراطتطلب تقد  الت:

أو الحاجة  ةملتيالمالحظات عامة مثل أهمية  تجارب محددة وليسمن  ةالتوصيات عملية ومستمدالدروس و 
 تتون واقعية حول النتائج. أن إلى

 

 المالحق:

 إطار النتائج )وقت التصميم(   (الملحق األول)

 ( مع التقدمالقطرية االستراتيجية الفرص برنامج لنتائج استعراضمن آخر )إطار النتائج  الثان:(الملحق )

 انظر أدناه( -ف: متتب التقييم المستقل يم ي)تمشيا مع منهجيه التق التصنيفاتمصفوفة  الثالث(الملحق )

 تعليقات من المقترض   )الملحق الرابع(
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الثافذة من دلذل النقذذم  الفسخة)افظر  القطرذة االسنرانذلذة اليرص برفامج إفلاز اسنعراضمصيوية نصفذيات 
 لالطالع ضعلى النياصذل(:

 (6إلى  1من  مقياسال) التصنيف تقييم البرنامج القطري

 الفقر الريف: على األثر  
 األهمية  
 الفعالية  
 التفاءة  
 استدامه الفوائد  
 المساواة بين الجنسين  
  وتوسيع النطاقاالبتتار  
 إدارة الموارد الطبيعية  
 التتيف مع تغير المناخ  
 حوار السياسات  
  المعرفةإدارة  
 الشراتات االستراتيجية  

 (6إلى  1من  مقذا ال) النصفذف لبرفامج القطر اإلفلازات الشاملة ل
 (6إلى  1من  مقذا ال) النصفذف نقذذم األدا 

 أداء الصندوق  
 أداء المقترض  
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 االسنرانذلذة القطرذةمخطط المذكرة 
 ةتلم 2 000الطول: الحد األقصى 

 ضعامة لمحة - أوال
 أنقصيرة تتمحور حول األهداف الت: يتوقع الصندوق  ةمذتر عبارة عن  ة االستراتيجية القطريةمذتر إن  -1

إطار نتائج للمذترات االستراتيجية ال يوجد و القصير إلى المتوسط.  على المدى هاتحقيقعلى يساعد البلد 
 إنجازاستعراض  أو استعراض نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطريةوال توجد حاجة إلى إدراج  ،القطرية

 االستراتيجية القطرية ةمذتر فيه طور الذي تتف: الوقت  غير أنه. فيها برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
صندوق، بما ف: ذلك الدروس ألداء ال تحليل شامليجب إجراء لفرص االستراتيجية القطرية، لبرنامج إلى 

رص االستراتيجية القطرية ف: برنامج الف بعد ذلكهذا التحليل وُيدرج المذترة. فترة إعداد المستفادة خالل 
 التال:.

 ما يل::على االستراتيجية القطرية  ةمذتر  تشتمل أنوينبغ:  -2

 الفقر الريف:.سياق سياق االقتصادي والزراع: و التشخيص قطري:  (أ )

 .الزمن: اإلطارو االستراتيجية القطرية  ةعداد مذتر األساس المنطق: إل (ب )

إلى  )شهر واحد إلى ستة شهور( القصيرالمساهمات المتوقعة على المدى األهداف االستراتيجية و  (ج )
 (.ةمحدد نواتجشهرا( )ينبغ: بذل الجهود لتحديد  24شهور إلى  6) متوسطالمدى ال

( والدروس المستفادة من اتمشروعالوغير  اتمشروعأنشطة الف: للصندوق ) االنخراط اإلشاري (د )
 السابقة.عمليات االنخراط 

المخاطر على المخاطر الت: تواجه تحقيق الخاص بقسم اليرتز  أنإطار إدارة المخاطر: ينبغ:  (ه )
لنظر ف: االمخاطر  ةمناقشخالل  ف: بعض األحياناالستراتيجية القطرية. ومن المفيد  ةأهداف مذتر 

هذه المناقشات على المخاطر والمتاسب المترتبة على تل مثل  وتشدد. العملالتقاعس عن  مخاطر
 .االنخراطوعدم  االنخراطمن 

 

 الملحق:

 استعراض إنجاز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق أو المذترة االستراتيجية القطرية السابقة


