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 مقدمة -أوال

 ؛2025وحتى عام  2016من عام  ،للصندوقالخامس اإلطار وهو  ،اإلطار االستراتيجي الحالي للصندوقيمتد  -1

وفي سياق  ،االتفاق ضمن اإلطار االستراتيجي جرى ،عشر سنوات مدتهللمنظمة  أول إطار أنه إلى ونظرا

مالءمته على إجراء استعراض منتصف المدة لتقدير  ،الصندوق مواردلالتزامات التجديد الحادي عشر 

 .جوهريةتوجيه إعادة  إلى إي حاجةولتحديد ال ،التنمية العالميسياق في التغيرات  وسطالمستمرة 

 ،الحاليالتنمية وهي تناقش سياق  ،تمثل هذه الوثيقة استعراض منتصف المدة لإلطار االستراتيجي للصندوقو -2

االستعراض ر ويقد    .ثانيا(القسم ) 2016منذ عام التنمية خاص على التغيرات الرئيسية في سياق  بشكلبالتركيز 

التقدم المحرز  رد   يقوثالثا( القسم )التنمية اإلطار االستراتيجي في ضوء سياق في ولويات المستمرة لأل المالءمة

، رابعا(القسم الصندوق أكبر وأفضل وأذكى ) يصبحأن وهي  ،إلطارلالشاملة الثالثة الطموحات  في تحقيق

 اإلطار االستراتيجي.  للفترة المتبقية منالتركيز إلى مجاالت خامسا( القسم األخير )القسم  ويتطلع

من التجديد العاشر بدءا  ،كاملة تجديد موارد ثالث دورات 2025-2016اإلطار االستراتيجي للفترة يشمل و -3

 ،2025عام وهو  ،امنهيتزامن العام األخير و ؛لموارد الصندوق الثاني عشروحتى التجديد لموارد الصندوق 

الصندوق لموارد  العاشردورة التجديد نتائج و .الصندوق لتجديد الثالث عشر لمواردفترة امع السنة األولى ل

 المدةاستعراض منتصف  وبالتالي فإن .جاريةلموارد الصندوق  دورة التجديد الحادي عشرو .معروفة وموثقة

بالتجديد الثاني عشر لموارد  الخاصة مشاوراتالخالل  ايأُجر نذيلالعلى التحليل المعمق والحوار يعتمد 

 .االستراتيجي اإلطارالمتبقية من فترة اللمعظم أولويات الصندوق حددت التي و ،األخيرةالصندوق 

 ؛ويتممها المجلس التنفيذيالمقدمة إلى الوثائق األخرى هذا إلى العديد من المدة استعراض منتصف يستند و -4

ال و ،مؤشرات النتائج في الصندوقب مقارنةعن التقدم المحرز شامال تقريرا يقدم االستعراض ال  ومع ذلك،

هذه االستعراضات تجري من خالل طرائق اإلبالغ المتفق عليها في ف .استعراضا كميا مباشرا لألداءيتضمن 

لتجديدات المدة منتصف  اتاإلنمائية للصندوق واستعراضعن الفعالية  التقرير السنوي بما في ذلك ،الصندوق

  هذا.المدة استعراض منتصف  يستند إليها التي موارد الصندوق

 تقييدا أكثر ةعالميتنمية سياق  –ثانيا

لتنمية ل 2030 خطةوتوائم مع أهداف التنمية المستدامة، يوهو  ،2016عام  االستراتيجياإلطار جرى اعتماد  -5

اتجاهات إمكانية عكس  بشأن تفاؤل في العالمكان هناك  ،هاعتمادوفي وقت  . اأديس أباب وخطة عمل ،المستدامة

 .متناول اليدفي  2و 1التنمية المستدامة  يهدفتحقيق وبدا  والجوع،الفقر 

هدفا  ،من خالل إطاره االستراتيجي ،الصندوقوضع  ،تحديدا 2و 1بهدفي التنمية المستدامة يتعلق  فيماو -6

الفقر وتحقيق األمن على  التغلب فيالفقراء الريف  سكان مساعدةمن أجل الريفية الستثمار في المناطق ل

الصندوق وضع  ،ولتحقيق هذه الغاية  .الصمود على قادرةو ومستدامة مجزية سبل عيشالغذائي من خالل 

سكان زيادة فوائد  (2)الفقراء؛ لسكان الريف  القدرات اإلنتاجية زيادة (1) ثالثة أهداف استراتيجية وهي:

في وجه تغير  والقدرة على الصمودتعزيز االستدامة البيئية  (3)في األسواق؛ مشاركة من الالفقراء الريف 

 الفقراء.لسكان الريف المناخ لألنشطة االقتصادية 

)التجديد الحالي اإلطار االستراتيجي  بموجباألولى الموارد وفي نهاية دورة تجديد  ،2018بحلول عام و -7

اإلطار االستراتيجي وأهدافه  نحو تحقيق غايةكبيرا ( حقق الصندوق تقدما الصندوق العاشر لموارد

 ،عن زيادة اإلنتاجمليون شخص  47و ،لألسواق عن زيادة الوصولمليون شخص  50 وبلَّغ ؛االستراتيجية

 ،وبالمثل .الصمود عن زيادة القدرة علىمليون  26و ،ة االقتصاديةالحرك عن زيادةمليون شخص  62و

وهما دورتا تجديد الموارد  ،الصندوق أهداف أثر طموحة للتجديدين الحادي عشر والثاني عشر لموارد تعوض  
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 التجديد الثاني عشر لمواردالخاصة بمشاورات ال وفي إطار ،االستراتيجي اإلطار بموجبالثانية والثالثة 

لموارد العاشر لتجديد لالسنوية  مضاعفة مستويات األثرلأشار الصندوق إلى طموح طويل األمد  ،الصندوق

 .2030عام بحلول الصندوق 

حيث أخذت  .التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة في خطيرة انتكاسات حدثت ،سنوات خمسبعد لكن و -8

وهو  ،مثيرة للقلق بمعدالتعكسيا اتجاها  (2و1 ةالتنمية المستدام االفقر والجوع )هدف فياألخيرة التحسينات 

  .السابقوحل القلق محل التفاؤل  ،19-جائحة كوفيدتفاقم بسبب اتجاه 

ر . 19-ألول مرة منذ عشرين عاما بسبب جائحة كوفيدالمدقع الفقر معدل ارتفع  ،2020في عام و -9 البنك  ويُقد  

مليون شخص  150 قد دفعت بـ االقتصاديةوتداعياتها الجائحة ستكون  ،2021نهاية عام بحلول الدولي أنه 

في المائة بحلول عام  3هدف تخفيض مستويات الفقر إلى بلوغ مما يجعل المدقع، الفقر براثن إضافي إلى 

خط الفقر الدولي في المناطق دون  يعيشون أشخاص 5أصل من  4كان  ،2018عام ففي . غير ممكن 2030

في المائة من فقراء العالم في  67سيعيش ، المقبلوعلى مدى العقد  .واألطفالالنساء وغالبيتهم من  ،الريفية

هذه  وتمثل. في المائة 40البالغة بارتفاع عن النسبة الحالية  ،بالهشاشة والنزاع والعنفمتأثرة اقتصادات 

 في المائة فقط من سكان العالم. 10نسبة البلدان 

 1الشكل 

 2021-2015العالمي، معدل الفقر 

 (.2020: البنك الدولي ، العاصمة)واشنطن  Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortuneالمصدر: 

-جائحة كوفيدبسبب  2020عام في يتعلق بالجوع الذي ازداد أيضا  مماثلة فيماعالمية اتجاهات رؤية ويمكن  -10

 ارتفع التغذيةنقص انتشار  معدل أنمن  1 2021في العالم لعام  والتغذية األمن الغذائي حالة تقريرويحذر . 19

. بعد أن ظل تقريبا دون تغيير لمدة خمس سنوات فقط في المائة في عام واحد 10.4في المائة إلى  8.4من 

أي بزيادة  ،2020عام واجهوا الجوع في مليون شخص في العالم  811و 720ما بين أن وتشير التقديرات إلى 

إفريقيا في المائة من السكان في  21يؤثر الجوع على  ،وبالقيم النسبية .2019عام عن مليون شخص  161

                                                   

 The State. ة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالميلألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 1

of Food Security and Nutrition in the World 2021 – Transforming food systems for food security, improved 

nutrition and affordable healthy diets for all  (.2021)روما منظمة األغذية والزراعة 
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أكثر من نصف يعيش  ،أما بالقيم المطلقة .في المائة في آسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي 9بحوالي مقارنة 

 مليون شخص(.  418ا )التغذية في العالم في آسينقص األشخاص الذين يعانون من 

في السنوات لتلك التي حدثت والحاد مساوية المعتدل كانت الزيادة في انعدام األمن الغذائي  ،2020عام  فيو -11

شخص واحد من قرابة يتمكن لم ، أكثر وضوحافي هذا الوضع من منظور وللنظر  2الخمس السابقة مجتمعة.

على من الحصول العالم، المائة من سكان  في 30أو  ،مليار شخص( 2.4)ثالثة أشخاص في العالم أصل 

لهذه وبتفصيل أكثر فقط. مليون شخص في عام واحد  320ا قدره بزيادة ، أي2020عام الكافي في الغذاء 

المائة  في 12 نسبةمثل  2020عام في الحاد الغذائي األمن عدد األشخاص الذين عانوا من انعدام  فإناألرقام، 

 .2019عام عن شخص مليون  148 بزيادة قدرهاأي ، مليون شخص 928قرابة من سكان العالم، أو 

 2الشكل 

 المتوسط أو الحاد حسب اإلقليم انعدام االمن الغذائي 

 الى تدوير األرقام إلى أقرب نقطة عشرية يعود االختالف في المجاميع مالحظة: 

 لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعةالمصدر: 

 19-التي تعاني من األثر االقتصادي لجائحة كوفيد متوسطة الدخلالمنخفضة الدخل والبلدان الالبلدان  شهدتو -12

فترة بعد قوي ال لتعافيلاالقتصاد العالمي فيه يستعد الوقت الذي وفي  .المحلي اإلجماليالناتج في انخفاضا 

تتخلف  بينما ،الرئيسيةفي االقتصادات لنمو قوي  مع توقع ،متفاوتاأن يكون التعافي توقع لهذا يُ  ،الركود

التلقيح ت منخفضة الدخل حيث حمالالفي البلدان الجائحة تفشي ومع استمرار . عن الركباالقتصادات الناشئة 

نصيب الفرد من الناتج ل تدنيمع  ،عقدينمنذ أدنى مستوياته  إلىالنمو  ينخفض أن من المتوقع ،بطيئة للغاية

وعلى المدى  .قبل الجائحة عليه في توقعات ماعما كان  2022في المائة عام  4.9بنسبة جمالي اإلمحلي ال

بسبب  من البدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل العديدآفاق  تتضاءلالمرجح أن من  ،الطويل

                                                   

 المرجع نفسه. 2
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النخفاض الحاد في او، والتعليمعمل ال فقداننتيجة للمهارات تآكل من  -الجائحة  استخلفهالتي  ةالدائمالتركة 

منخفضة الدخل الهشة الوكانت االقتصادات  .وزيادة الضعف المالي ،أعباء الديونوارتفاع  ،االستثمار

تراجعت مكاسب الدخل للفرد الواحد في مثل هذه ومن الجائحة، المتأثرة بالنزاعات األكثر تضررا و

 3.على األقلعقد  لمدةاالقتصادات 

 . 3الشكل 

 نسبة لالقتصادات المتقدمة  للفرد الواحدنمو الدخل 

 

نطاق الحد بدرجة كبيرة من  إلىالتمويل  الحصول على فرص االفتقار إلى الحيز المالي ومحدودية وأدى -13

ونتيجة لهذه  4 متوسطة الدخل.المنخفضة الدخل ومعظم البلدان الفي البلدان  19-كوفيدجائحة االستجابات ل

منخفضة الدخل أن تزيد من إنفاقها كحصة من الناتج المحلي الال يتوقع للبلدان  ،االقتصادية القاتمة اآلفاق

قدرة هذه البلدان على تحقيق فإن وبالتالي  ،2025-2021على مدى الفترة  19-اإلجمالي استجابة لجائحة كوفيد

دة اإلنمائية الرسمية مثل المساع ،على التدفقات المالية الدولية سنكون أكثر اعتماداأهداف التنمية المستدامة 

 .الماليةتحويالت الو ،واالستثمارات من المصادر العامة والخاصة

منخفضة الالبلدان  تخلفلمنع التمويل من الجهات المانحة توسيع نطاق إلى تد الحاجة فيه تشوفي الوقت الذي  -14

 ،وحتى قبل الجائحة .قاتمةآفاق زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية تبدو  ،الدخل عن الركب في أعقاب الجائحة

في  المتمثلالهدف دون  ظلت بشكل كبير ومستمر اإلنمائية الرسميةلمساعدة ا التي تقدمالبلدان  جميع فإن

 متوسط بلغ ،2019عام في و . اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية القوميفي المائة من الدخل  0.7تخصيص 

 في الوقت الذي بقدر أكبراإلنمائية الرسمية لمساعدة ا تنخفضأن  المرجحومن  .في المائة 0.38 المساعدة

                                                   

Still Weighs-The Global Economy: on Track for Strong but Uneven Growth as COVID 19 . 2021البنك الدولي،  3

-but-strong-for-track-on-economy-global-https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/08/the

 weighs-still-19-covid-as-growth-uneven 
execboard-imf-https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2192-. 2021صندوق النقد الدولي،  4

 . (IMF, 2021)2021-lics-in-prospects-and-developments-macroeconomic-discusses 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/08/the-global-economy-on-track-for-strong-but-uneven-growth-as-covid-19-still-weighs
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/08/the-global-economy-on-track-for-strong-but-uneven-growth-as-covid-19-still-weighs
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroeconomic-developments-and-prospects-in-lics-2021
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroeconomic-developments-and-prospects-in-lics-2021
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroeconomic-developments-and-prospects-in-lics-2021
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 تحتاجو ،العجز المالي ارتفاعومع  ،19-االقتصادي لجائحة كوفيدألثر مع االبلدان المانحة  تتعامل فيه

العديد  يواجهو. العاجلالداخلي  للتعافيالمزيد من التمويل  من أجلتوجيه التمويل العام إعادة إلى الحكومات 

 لها بشروط تيسيرية ضرورياالتمويل  وسيكون ،الديونالدخل أصال مستويات عالية من  المنخفضةمن البلدان 

مليار  33إلى حاجة  أن هناكإلى  2030لعام  Ceresويشير تقرير اقتصاداتها. مواجهة الجائحة وإعادة بناء ل

من الواضح أن المساعدة اإلنمائية  ولكن 2030.5حتى عام  2 التنمية المستدامة لتمويل هدفدوالر أمريكي 

بمزيد  تكميلهماإلى حاجة  وستكون هناك ،لن يكونا كافيين 2 ةهدف التنمية المستداملالرسمية والتمويل المحلي 

  من تدفقات القطاع الخاص.

 حاجة ملحة يصبحو مالئمااإلطار االستراتيجي يبقى  -ثالثا 

في والتي تعاني من الفقر المدقع المجموعات المهمشة كعامل رئيسي الزدهار الغذائية نظم المالءمة  ازدادت -15

هائلة من أعداد وترتبط سبل عيش  .ةالتنمية المستدامأهداف تحقيق نحو التقدم توقف مع  ،المناطق الريفية

مليار  3.2 عيش قرابةي ،الدخلالمتوسطة البلدان والدخل مخفضة الالبلدان . وفي بالنظم الغذائيةسكان الريف 

درجات متفاوتة على الزراعة والنظم الغذائية لتأمين بمعظمهم يعتمد واليزال  ،شخص في المناطق الريفية

وحجم  حجم العمالةمن حيث الزراعة واألغذية فريدان فإن قطاعي  ،األخرىوبالنسبة للقطاعات  .سبل عيشهم

للغاية مهمة الغذائية نظم ال في أنالسبب هذا هو و .الحجممتوسطة الالمشروعات الصغيرة واعتمادهما على 

 االقتصادية.عادل للفرص الالتوزيع في و ،في معالجة الفقر

 المزارع الصغيرة النطاق البالغ عددها إذ تدعم .لألمن الغذائي بالغة األهميةوتبقى الزراعة أيضا  -16

 ،مليارات شخصثالثة الدخل سبل عيش المتوسطة البلدان و الدخل منخفضةالبلدان الزرعة في م 500 000

ُ الكثير من  وتنتج الوقت وفي  بسرعة.سكان الريف  سبل عيشوتتنوع . 6تلك البلدانفي ستهلك األغذية التي ت

للدخل، مصادر أخرى والزراعة بين يجمع العديد منها تعمل في الزراعة، فيه معظم األسر الريفية  التزالالذي 

، الماليةتحويالت الو ،الحجموالمتوسطة المؤسسات الصغيرة  وتشغيل المدفوع األجر،العمل بما في ذلك 

ال وغالبا ما تكون األسر التي تترأسها النساء والشباب والشعوب األصلية  .ومخططات الحماية االجتماعية

االستثمارات في المناطق الريفية لتمكين وأما  .على الدخل غير الزراعي إلى حد كبير وتعتمداألراضي تملك 

واستنادا إلى المعرفة ودائرية المزارع الصغيرة من تعزيز إنتاجها من خالل استخدام التقنيات األكثر تكثيفا 

 إلىالعد التنازلي في  حاجة ملحة بشكل أكبرفأصبحت  ،صمود في وجه تغير المناخقدرة على الوواستدامة 

 . 2030عام 

  

                                                   

5 -. https://ceres2030.org/wpCeres2030: Sustainable Solutions to End Hunger 

content/uploads/2021/03/ceres2030_en-summary-report.pdf. 
 (2021، الصندوق روما:)، الريفيةتقرير التنمية الصندوق،  6
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 : تحويل النظم الغذائية لتحقيق االزدهار الريفي 2021التنمية الريفية لعام  تقرير: 1-األطار

سكان رفاه  نتحسيكيفية بشأن العالمي فرصة إلعادة تأطير المناقشات أعمال النظم الغذائية ويوفر جدول  -17

بهدف تحقيق تنوعا األكثر والمحسنة بأكمله لقيادة فرص سبل العيش  للنظام الغذائي الفضلىواالستفادة الريف 

صمود في وجه الهزات على السبل العيش الريفية وزيادة قدرة  ،2و1هدفي التنمية المستدامة نحو تقدم أسرع 

الصندوق بدور قيادي في جدول األعمال هذا اضطلع وقد  .وربط سبل العيش بالبيئة والتغذية ،المستقبلية

الذي  مؤتمر قمة النظم الغذائيةفي سبل العيش المنصفة( النهوض ب) 4مسار العمل رائدة لالوكالة ال باعتباره

 .2021أيلول  /سبتمبرسيعقد في 

أهمية  وتزايدت ،كان تغير المناخ بالفعل محركا من محركات الفقر والهشاشة ،اإلطار االستراتيجيإعداد عند  -18

األكثر تطرفا الطقس لظواهر  لألثر المدمر بشكل متزايد المجتمع الدوليإدراك مع مع تغير المناخ التكيف 

حاليا تساهم بشكل إنتاج األغذية  يجري بهاالطريقة التي بأن وعي جديد يظهر وبدأ  .المرتبطة بتغير المناخ

 ،األغذية المنتجةأنواع في عميقة تغييرات إلى  حاجةوستكون هناك  .كبير في التدهور البيئي وتغير المناخ

البحوث الجديدة أن تغير المناخ سوف وتُقدر  .وأنماط استخدام األراضي إلطعام العالم ،اإلنتاج ممارساتو

العبء والبلدان التي ستتحمل  7 .2030مليون شخص إلى قبضة الفقر بحلول عام  132و مليون 68بين ما يدفع 

فقراء يوجد أعلى تركيز لحيث  ،وجنوب آسيا الكبرى الصحراءأفريقيا جنوب تقع في تغير المناخ األكبر ل

وفي بعض  ؛الفيضانات لمخاطر معرضة بشدةفي مناطق يعيشون مليون شخص  132وهنالك حوالي  .العالم

كبيرة من نسبة تعيش  ،الوسطىوالعديد منها في أفريقيا مثل الكاميرون وليبيريا وجمهورية أفريقيا  ،البلدان

سكان قدرة بناء ولذلك فإن  ؛في آن معا الفيضاناتلمخاطر  بشدة النزاع والتعرضمتأثرة بفي مناطق الفقراء 

 الفقر والجوع. مكافحةفي هو مبدأ أساسي تغير المناخ في وجه على الصمود الريف 

وتعزيز وكالة  التمويلوالحصول على  (بما في ذلك الوصول المادي) ،إلى األسواقالوصول ويشكل ضمان  -19

في المشروعات التي يدعمها األعلى  سكان الريف وقدراتهم )السياسات والمؤسسات( مجاالت االستثمارات

في المائة من هذه المشروعات اعتمد سبعون وقد  .2016عام  في اإلطار االستراتيجياعتماد الصندوق منذ 

االستراتيجي  لإلطار ةستراتيجية الثالثاألهداف االتشمل جميع حول سالسل القيمة التي تتمركز هجا نُ 

 ،سبل العيش عبر النظم الغذائيةمن أجل تنويع والفرص المتاحة اإلنتاجية تحسين وتجمع بين  ،للصندوق

المجاالت المواضيعية العريضة  وفي حين أن. الشرائح الوسطىفي فرص ريادة األعمال لسكان الريف وإنشاء 

من األنواع المحددة ن إف ،مجاالت حاسمة في حافظة الصندوق هيو مالئمة ال تزال لإلطار االستراتيجي

هذه المواضيع العريضة تطورت لتشمل أفضل في إطار والخدمات والمنتجات واالستثمارات األنشطة 

 فيالصندوق  تضع في الصندوقسياسة التمويل الريفي المحدثة على سبيل المثال، فإن و .الممارسات العالمية

                                                   

 (2020.)البنك الدولي،  shared prosperity reportPoverty and  ،البنك الدولي 7

  خيارات  لتوفير الغذائية للنظم الوسيطة الروابطعلى سبل العيش الريفية العادلة في المستقبل اعتمادا كبيرا ستعتمد

النفتاح على فرص من أجل المشاريع. ويجب إيالء المزيد من االهتمام للروابط الوسيطة واعمل الفرص ل متنوعة

 األسواق من أجل المزارعين.األعمال، واستحداث فرص عمل الئقة خارج المزرعة، وتحسين 

  ويرتبط رفاه سكان الريف نساء ورجاال بصورة وثيقة بكيفية تشغيل النظم الغذائية برمتها من المستوى المحلي إلى

المستوى العالمي. فالبرامج التي تستهدف الفقر ليست كافية بحد ذاتها. وال يمكن التغلب على الفقر الريفي والجوع 

ن إحداث تغيير في النظم. وتحويل النظم الغذائية يجب أن يحركه قطاع عام قوي وقادر وانعدام المساواة بدو

وملتزم يمكنه العمل عبر القطاعات والتصدي للحواجز السياسية واالقتصادية. ويجب أن يكون الوصول إلى 

والوطنية  المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات المحلية -أسواق األغذية متاحا للجميع بشروط عادلة 

 والعالمية على حد سواء.
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المعلومات وتكنولوجيا  ،مع تغير المناخبالتكيف  المتعلقة ةالريفي للخدمات المالية المجاالت الناشئة صلب

 .هومشاركة القطاع الخاص واستثمار ،التنميةمن أجل االتصاالت و

 في الصندوق برنامج تمويل القطاع الخاص  المشاركة المعززة مع القطاع الخاص من خالل: 2-اإلطار

 4الشكل  

  2021-2016للفترة  عليها وافقالمجاالت المواضيعية لالستثمار في المشروعات الم

 

سكان الصندوق ولضمان التركيز على في مهمة محوريين كونهما لالشمول والدقة في االستهداف ويستمر  -20

المبادئ على بناء جديدة استهداف سياسة وسيجري وضع  .جميع األنشطةفي الفقراء والمهمشين الريف 

  .الصندوق بموجب التجديد الثاني عشر لموارد ،التوجيهية المحدثة لالستهداف

في الريفية والتنمية الصغيرة  الحيازاتستبقى برامج زراعة أصحاب " ،اإلطار االستراتيجي لوحظ فيوكما  -21

سواء كانوا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة  ،: االستثمار في سكان الريفالصندوقصميم أعمال 

أو مشغلي األعمال  ،أو صيادي األسماك الحرفيين ،الثروة الحيوانيةأو المحاصيل  إنتاجفي المشاركين 

 وسيواصل .وحولها بالغة الصغر الذين يعملون في سالسل القيمة الزراعيةال أصحاب المشاريعأو  ،الصغيرة

ء والشعوب النسا والسيما، يرةالريفية الفق المحلية المجتمعاتاألفراد و يصبحتركيز على ضمان أن الالصندوق 

ل الريفي  األصلية والشباب، جزءا  هيئة تقرير يعززو ".الشاملةيقود التنمية المستدامة الذي و الشاملمن التحوُّ

 ةالثالث االستراتيجية األهداف وأما ،االلتزام هذا الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات

 من مؤشرات لألثر في الصندوق فال تزال 2و 1المستدامة  التنمية هدفيب والمرتبطةلإلطار االستراتيجي 

وحتى  .الخاصةمباشرة للكيانات التي تمنح الصندوق بتوسيع عمله مع القطاع الخاص من خالل القروض غير السيادية بدأ ي

الحجم والمتوسطة الصغيرة  المؤسساتيدعمان الصندوق على قرضين غير سيادين في نيجيريا وأوغندا  وافق ،تاريخه

ويمكن لهما مساعدة رواد األعمال الشباب في تنويع دخلهم من  ،للشباب والنساء ال سيما ،فرص العملاستحداث وييسران 

صغير لمشروع كبير  قرض قُدم ،النظام الغذائي. وفي نيجيرياكل مال المولدة للقيمة في خالل االستثمار في مشاريع ريادة األع

لمساعدته على تعبئة موارد القطاع الخاص وخبراته لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين في  الحجم متوسط إلى

سيمول القرض  ،وفي أوغندا .اإلقليم الشمالي من نيجيريا في االنتقال من زراعة الكفاف إلى األعمال الزراعية المستدامة

والبالغة الصغر التي تضررت الحجم صغيرة والمتوسطة ال المؤسساتلدعم مشروعا سيعبئ موارد القطاع الخاص وخبراته 

قدرة وبناء سبل عيش أكثر العمل مساعدتها على الحفاظ على أنشطتها االقتصادية وفرص من أجل  19-جائحة كوفيدسبب ب

 صمود.على ال
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 الغاية لتحقيق محورية وستكونالصندوق  مواردعشر ل الثاني لتجديدلإطار إدارة النتائج  من الثانيالمستوى 

 .الشاملة

 5الشكل 

الغاية الشاملة، واألهداف االستراتيجية، ومجاالت التركيز : 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

 المواضيعي

 

 لإلطار االستراتيجي التوجيهيةالتقدم في الطموحات  تقييم -رابعا

يصبح أن  :االستراتيجية واالهدافالغاية الشاملة تحقيق ل توجيهيةطموحات ثالثة اإلطار االستراتيجي  لدى -22

لموارد العاشر التجديد أي  ،وعلى مدى الدورتين األخيرتين لتجديد الموارد. أكبر وأفضل وأذكىالصندوق 

 :على جميع المستويات مرحلة انتقالية كبيرةالصندوق  شهد ،لموارد الصندوق والتجديد الحادي عشرالصندوق 

وتوفر الطموحات التوجيهية  .أذكى(أصبح ) ةمؤسسيالو ،أفضل(أصبح ) ةتشغيليالو ،أكبر(أصبح ) ةماليال

اإلطار فترة  منتصفوفي  .تجديد والتحسين الدائمينلبمثابة نجم الشمال ل وتعمل ،ستراتيجياال االتجاه

  .جميعها ةالثالث التوجيهيةالطموحات  بشأنخذت خطوات هامة اتُ  ،االستراتيجي
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 1الجدول 

 2025-2016اإلطار االستراتيجي للفترة 

التجديد العاشر لموارد  
 الصندوق

التجديد الحادي لموارد 
 الصندوق

 التجديد الثاني لموارد الصندوق

 2016-2018 2019-2021 2022-2024 

، ساسيةاألالمساهمات  أكبر
لتعويض امساهمات و

عن إطار القدرة على 
ل الديون  تحمُّ

المساهمات التكميلية 
  غير المقيدة
 السياديةالقروض 

برنامج القروض 

مليار  3.3بقيمة  والمنح
 دوالر أمريكي

 

 ،ساسيةاألالمساهمات 
لتعويض عن اومساهمات 

إطار القدرة على تحمُّل 
  الديون

القروض السيادية 
وقروض الشركاء 

 الميسرة
 برنامج القروض والمنح 

مليار دوالر  3.5بقيمة 
 أمريكي

التمويل استراتيجية 
  ملعالوخطة المشترك 

ساسية )بما األالمساهمات 
في ذلك مساهمات 

عن إطار القدرة التعويض 
 على تحمُّل الديون(

  إطار االقتراض المتكامل
برنامج التأقلم المعزز 

لصالح زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة 

وبرنامج تمويل القطاع 
 الخاص

للموارد حافظة متنامية 
التكميلية )وعلى وجه 

تمويل الالخصوص 
 (يالمناخ

تمويل االستفادة من 
نطاق  أكبر لألثرمشترك 

 واسع
 3.8هدف يصل إلى ال

 مليار دوالر أمريكي

 اإلطار المالي التحويلي

تركيز إنجاز   أفضل
 اإلفرادية المشروعات

في برنامج القروض 
 والمنح في الصندوق

مشروعات أصغر 

مليون  31بمتوسط )
دوالر أمريكي( مع 

 تمويل مشترك أقل

 -البرامج القطرية تركيز 
 إطار االنتقال
 اإلقراض -أدوات جديدة 

، المستند إلى النتائج
والمساعدة التقنية 

 مستردة التكاليفال
 لإلقراض اإلقليمي
بمتوسط مشروعات أكبر )

 مليون دوالر أمريكي( 41
برنامج خاص للبلدان التي 
 تعاني من أوضاع هشة

نهج معزز للبرامج 
القطرية. االنتقال من 

امج القروض والمنح برن
 إلى برنامج العمل

بما  ،حزمة شاملة من الدعم

في ذلك أدوات جديدة 
)برنامج التأقلم المعزز 
لصالح زارعة أصحاب 

، الصغيرةالحيازات 
وبرنامج تمويل القطاع 

تمويل الالخاص، و
 مختلط(ال

حجم المشروعات مناسبة 
 للسياق

في البلدان المشاركة تعزيز 
أوضاع التي تعاني من 

هشة والدول المتأثرة 
 بالنزاع

 البرامج القطرية التحويلية

 يسيئالمقر الر  أذكى
تعزيز منصات إيصال 

شعبة )الخدمات 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وشعبة 
 الموارد البشرية(

إلى مقر  ةالمستند
 الصندوق 

القوى العاملة المركزية 
 32في الصندوق؛ وجود 

 في المائة من موظفي
 الصندوق في الميدان

 أساليبتصميم إعادة 
+ التخطيط العمل 

للقوى االستراتيجي 
 العاملة

 :االستمرار في الالمركزية
 45في المائة إلى  32من 

 في المائة
تحسين الكفاءة وتعزيز 

من اإلنجاز القدرة على 
خالل التخطيط الديناميكي 

 للقوى العاملة
الدمج بين أدوات 
تكنولوجيا المعلومات 

 واألتمتة
المهارات مستوى رفع 

التقنية والمهارات 

للموظفين الشخصية 
الموجهة نحو االحتياجات 
المستقبلية والنهج 

 االبتكارية

 التغيير المؤسسي التحويلي
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 أكبر -ألف

الريفية للمساهمة في تحقيق هدفي التنمية الصندوق تعبئة موارد إضافية لالستثمار في يواصل  ،أكبرإلنجاز  -23

وزيادة  ،هذه األموال من مصادر أخرىبتكميل ولكن  ،من خالل تجديدات موارده 2و 1المستدامة  التنمية

 .أكبرلحصول على تمويل مشترك ا إلى جهود الراميةال

نجح الصندوق في تعزيز هيكليتيه المالية التي توفر  ،في السنوات الخمس األولى من اإلطار االستراتيجي -24

من مجموعة أدخل الصندوق  .بتنويع مصادر التمويل لديه امدعوم ،البرمجةللنمو في  المتيناألساس 

إطار و ،وسياسة السيولة ،رأس المالكفاية سياسة  وأبرزها ،الماليثباته لتعزيز المنقحة أو الجديدة السياسات 

 التمويليةتحديثات للشروط ، أرفقها بوإصالح إطار القدرة على تحمل الديون، المحد ث والخصومإدارة األصول 

إعداد وإدخال مع  جنبا إلى جنبهذه الجهود وسارت  .وإجراءات جديدة لتقرير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

مصادر وأدوات االقتراض الذي يتمثل الهدف الرئيسي منه في تنويع والمتكامل في الصندوق االقتراض إطار 

الناجح لعملية التصنيف االئتماني من خالل اإلتمام المتكامل االقتراض دعم تنفيذ إطار وسيُ  .المتاحة للصندوق

 في نتيجة التصنيفهو معترف كما  ،وثقافة مخاطر قوية ومنسجمةأجهزة الصندوق أيضا وأنشأ  ،للصندوق

 .وإدارة المخاطرالمالية الداخلية القدرات في تعزيز  واستثمر .الممتازاالئتماني 

المعبأة من خالل مساهمات الموارد األساسية تستمر  القروض والمنح في الصندوق آخذ بالنمو.برنامج  -25

الطموح لبرنامج  مستوىالتي تحدد و ،الركيزة األساسية لقاعدة الموارد المالية للصندوق بكونهاالتجديد 

الموافق لتراكمية برمجة اوستصل ال .في أي دورة من دورات تجديد المواردفي الصندوق، القروض والمنح 

مليارات دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  7االستراتيجي إلى ما يقرب من لفترة اإلطار في الصندوق  عليها

كبير تحول حدث  ،الوقت نفسه فيو .الصندوق عشر لمواردالثاني وستستمر في النمو خالل التجديد  ،2021

  زيادة في التمويل من مصادر أخرى.و ،المواردمع تسوية شاملة لمساهمات تجديد  ،في مصادر التمويل

في البدء األخرى  تمويل التنميةاتبع الصندوق مسار مؤسسات  .بحكمةموارده  باالستفادة منبدأ الصندوق  -26

إلى الحد  المواردلزيادة ( حقوق المساهميناألعضاء )أي الدول لموارد التي توفرها بحكمة من ااالستفادة في 

من موارد أفضل واالستفادة بشكل  ،الريفيين الفقر والجوعمكافحة في لالستثمارات المستخدمة األقصى 

كما ناشدت مجموعة العشرين جميع المؤسسات المالية الدولية للقيام )المساعدة اإلنمائية الرسمية الشحيحة 

يحكم  الذي االقتراض السياديالمجلس التنفيذي على إطار وافق  ،2015في عام  ،التحديد. وعلى وجه (بذلك

على إطار جرت الموافقة إلى أن  ،دولالاقتراض الصندوق من الدول السيادية ومن المؤسسات التي تدعمها 

 .المجلس التنفيذي على إطار قروض الشركاء الميسرةوافق  2017وفي عام  .2020عام المتكامل  االقتراض

مليار  1.2ل اقتراض ما مجموعه من خالالموازنة لديه قائمة  منالصندوق استفاد  ،بموجب هذين اإلطارينو

نفسه في الوقت زيادة تركيزه مع ، التنفيذلزيادة  2020ديسمبر/ كانون األول  31اعتبارا من دوالر أمريكي 

موارد األساسية على المن حصص أكبر  تدريجيا من تركيز تمكينال خاللمن  األشخاص األكثر فقراعلى 

 في المائة بموجب التجديد الحادي عشر لموارد 90متوسطة الدخل )المنخفضة الدخل والبلدان الالبلدان 

 (.الصندوق في المائة بموجب التجديد الثاني عشر لموارد 100و الصندوق

من خالل زيادة جهوده في حشد التمويل  التنميةلتمويل  امجمع يكونالصندوق من طموحه في أن  زاد -27

أدنى وهو  0.87معدل التمويل المشترك بلغ  ،التجديد العاشر لموارد الصندوقفي  .والمحليالمشترك الدولي 

 وبموجب التجديد الحادي عشر لموارد. 1.20قدره والصندوق لتجديد العاشر لموارد لالمستوى المستهدف  من

مايو/ وفي . بشكل أكبر زاد الصندوق جهوده الرامية إلى تعبئة التمويل المشترك المحلي والدولي ،الصندوق

 ،1.01كان معدل التمويل المشترك المحلي  ،الصندوق التجديد الحادي عشر لموارد وبموجب ،2021أيار 

أي ما ، 1.97ليصل معدل التمويل المشترك اإلجمالي إلى  0.95في حين بلغ معدل التمويل المشترك الدولي 

الصندوق فيعتزم  ،الصندوق للتجديد الثاني عشر لموارد أما بالنسبة .يتجاوز المستويات المستهدفة الموضوعة
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 ،واالستمرار في جهوده الرامية إلى تعبئة تمويل إضافي ،على هذا المستوى من التمويل المشترك المحافظة

الصندوق للنمو من فرص التنمية التغييرات الطارئة على سياق خف ضت وقد  .وبخاصة على المستوى المحلي

 مصادر تمويل أخرى.االستفادة من وأكدت على أهمية ، التقليدية الرسميةاإلنمائية من خالل تمويل المساعدة 

يعبئ مبالغ سنوات على مدى ظل  الصندوق . برنامج عمل الصندوقل ةهام ركيزة يتمويل المناخال سيصبح -28

 ،آخذ بالنمو يتمويل المناخكما أن ال ،المناخ مجالالصندوق من طموحه في يزيد و. من األموال التكميليةكبيرة 

 ،الصندوق التجديد الثاني عشر لموارديشملها نهاية الفترة التي حلول وب .من الصندوق األخضر للمناخ وال سيما

يعني أن وهذا  .مليون دوالر أمريكي سنويا 300ودوالر أمريكي مليون 200 بين يتمويل المناخال سيتراوح

تحقيق النمو في هاما وسيكون  ،من إقراض الصندوق للحكوماتكبيرة  مئويةنسبة سيشكل  يتمويل المناخال

على اإلطار  فيه الموافقة جرت في الوقت الذيلم يكن متوقعا األمر الذي ، إليه الصندوقيهدف الذي 

الكبيرة تقنيا وماليا وتشغيليا إلدارة مثل هذه المبالغ  مهيأأنه وينبغي على الصندوق أن يضمن  .االستراتيجي

 واءمتو .األخيرةالتكاليف في السنوات  الستردادإجراءات أكثر صرامة  نفذ ،ولتحقيق هذه الغاية .من التمويل

 تكاليف األموال خارج الميزانية. الستردادهج األوسع لألمم المتحدة مع النُ أيضا 

 الموارد للبرامج الجديدةتعبئة ال تزال ومع ذلك بسرعة؛ الصندوق األموال التكميلية في  حافظةتتوسع  -29

تعبئة الموارد التكميلية لالمستوى السنوي متوسط ازداد جهدا مستمرا. تشكل التي يقودها الصندوق الرئيسية 

 أكبر جهة مانحةهو  االتحاد األوروبيكان  ،2020وفي نهاية عام  . 2016في المائة منذ عام  50بأكثر من 

ويهدف الصندوق إلى تعزيز  .للحافظةفي المائة من القيمة اإلجمالية  38 نسبة شكللألموال التكميلية حيث 

ركيزة باعتبارها  (التي تجري إدارتهبما في ذلك األموال التكميلية والتمويل المشترك ) ،أكبر للموارد التكميلية

برنامج ويعد  .(الموارد األساسية والموارد المقترضة إلى جانب) ،في الصندوقالشاملة تعبئة الموارد لثالثة 

 ؤهماإيال اللذين سيجريالريفي البرنامجين الرئيسيين الصمود القدرة على وبرنامج تمويل القطاع الخاص 

يقر   ،خيارات التمويل هذهلوسعيا  .الصندوق األولوية لتعبئة الموارد خالل التجديد الثاني عشر لموارد

 التمويلية للجهات المانحة.األولويات والصندوق بين  ةقويوجود صلة ضمان إلى الحاجة بالصندوق 

 أفضل -باء

التقنية وشراكاته  معارفهمن  ويستفيد ،برامجه القطرية تنفيذيعزز الصندوق جودة  ،أفضل ولتحقيق أداء -30

واتخذت . أثر أعمق على المجتمعات الريفية التي تخدمها استثماراته ليكون لهالسياسات  وضع ومشاركته في

 ،تترجم إلى مكاسب مبكرة في الجودة والتياألول من فترة اإلطار االستراتيجي  النصفإجراءات عديدة في 

في كل من التقرير السنوي عن نتائج وأثر  على النحو المشار إليه، لمزيد من التحسينات مهدت الطريقو

 وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.ت الصندوق عمليا

الكثير ومع تركيز  التشغيلي. هنموذجلمحورية الركيزة باعتبارها الالبرامج القطرية للصندوق  تنفيذ وعُزز -31

 ز.األدوات واألنشطة غير اإلقراضية مزيدا من التركي بشأنيتطلب األداء  ،الماليةم على األدوات االهتما من

مبتعدا عن  ،متزايد بشكلنهجا برامجيا الصندوق  اعتمد، وعلى مدى دورتي تجديد الموارد السابقتين

التجديد  وفي إطار .المستند إلى المعرفة للبلدانوحزمة مفصلة من الدعم المالي إلى ذاتها بالمشروعات القائمة 

قائمة من األدوات المتاحة لدعم  الذي يوفر النتقالاالصندوق إطار  وضع ،الصندوق الحادي عشر لموارد

بما في ذلك إدخال أدوات جديدة مثل اإلقراض المستند إلى النتائج  ،الطلبات واالحتياجات المتنوعة للبلدان

 .الصندوق التجديد الثاني عشر لموارد في إطارهذا النهج  وسيستمر .والعمليات اإلقليمية



EB 2021/133/R.16  

12 

 المحلية المجتمعات صوت إسماعللصندوق في  المتميزعلى الدور  8األخيرمركز التنمية العالمي ويؤكد تقرير  -32

تشكل الموارد  المفروضة على قيودال فإن ومع ذلك، .ظمات األخرىنيميزه عن الم وهو ما ،الريفية الفقيرة

ويتوقع  .السياساتية لمناقشاتمن االمراحل الحاسمة في  تواجده وتأثيرهضمن ي أنالصندوق ويتعين على  ،قيدا

 في المشاركة إلى زيادة تعزيزأثره العالمي واتساع الصندوق، الالمركزية في وتيرة تطبيق  تسارع ؤدييأن 

أيضا إطار محدثا للفعالية اإلنمائية يركز على تعزيز يعد الصندوق و .السياسات على المستوى القطري وضع

 .الفعالية اإلنمائية لتحسينالمعارف واستخدامها في العمليات  اتتدفق

العاشر  ينالتجديد وفي إطار تحسنت جودة التصميم.فقد  ،القروض والمنح برنامج بتنفيذوفيما يتعلق  -33

مكتب  نظرا إلى أن، تعزيز جودة تصميم المشروعاتالمنظمة على  شددت ،والحادي عشر لموارد الصندوق

تحسنت جودة و .التقييمات السابقةالضوء عليه باعتباره تحديا متكررا في سل ط  في الصندوق التقييم المستقل

الجودة عن بعد في عملية ضمان في )الجودة عند الدخول  تصنيفاتوكانت  .المشروعات عند الدخول

وستستكمل المشروعات  .لعدد كبير من المشروعات المنفذةبالنسبة  2019عام  في المتوسطاألعلى  (الصندوق

ويتوقع  ،المقبلةفي دورات التجديد لموارد الصندوق عشر  العاشر والحادي ينتجديدالالمصممة خالل 

  .السنوات المقبلةللتحسينات على جودة التصميم أن تترجم إلى أثر أعمق في 

إدارة الصندوق تركيزها  تحول ،على الدروس المستفادة من تحسينات الجودة في مرحلة التصميمبالبناء و -34

من خالل تركيز أقوى على اإلدارة التكيفية  عليهاتعزيز دعم تنفيذ المشروعات واإلشراف  نحواآلن 

المتزايد لموظفي الصندوق التقنيين والتشغيليين في يتوقع لالمركزية وللحضور  .لحافظة دارةإل تباقيةواالس

أثر إيجابي على مستوى دعم المشروعات واإلشراف عليها للمساعدة على تحسين جودة  يكون لهالميدان أن 

قيادة مشتركة ب ،2018عام  الذي جرى تقديمهالمشروعات  تنفيذالنموذج الجديد لفريق ويستمر تعزيز  .التنفيذ

من  ،البرامجالقطريين في دائرة إدارة  والمديرينالمعرفة إدارة الموظفين التقنيين في دائرة االستراتيجية وبين 

 تنفيذجودة يزيد تعزيز أن  شأنه أيضامما من  ،والثقافةخالل التغييرات الضرورية في العمليات والنظم 

 .البرامج

التي ( االستثمار في اختبار النهج االبتكارية 1: )فيفي الصندوق  التنفيذوتتمثل المكونات القوية لنموذج  -35

( إرساء 3( المشاركة على مستوى السياسات )2قدرات القطرية )الالدعم لبناء وتوفير  هاتوسيع نطاقيمكن 

بارزة  خصائصوتشكل هذه العناصر من اإلطار االستراتيجي  الناشئة. للمسائلالستجابة ل بمرونةالشراكات 

الذي يشكل المنح هذا برنامج إلى وباإلضافة  .في الصندوق حديثاعليه  الموافق التحفيزية المبادراتفي برنامج 

واحتضانها األفكار االبتكارية ستقطاب من أجل ار البتكالأطلق الصندوق أيضا تحديا  ،الختبار االبتكارات أداة

  واختبارها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف.

 ،واالجتماعية البيئية الوقائيةواإلجراءات  ،التقييمهي ومن المجاالت األخرى التي يستثمر فيها الصندوق  -36

 وقت تزال ناشئةال هذه الوظائف  بعض توكان .وإدارة المخاطر ،الفساد مكافحةو ،واإلدارة المالية ،والتوريد

ويجري . في مرحلة العمل الجاري ال تزال لكنها ،كبير وقد أحرز تقدم .اإلطار االستراتيجيعلى  الموافقة

 بتحديث وأتمتةالصندوق يقوم فيه  في الوقت الذياإلجراءات  وتجديدالنظم واألدوات والقدرات  وضع

وفي الوقت الذي يعزز الضمان ضد المخاطر وجعلها مالئمة للغرض ئتمانية بهدف تعزيز أطر سممارساته اال

 االنضباط االستئماني للمشروعات.فيه 

                                                   

8D.C.: Center for . (Washington Lending Terms and Demand for IFAD ProjectsScott Morris, Jessie Lu,  

Global Development, 2019). https://www.cgdev.org/sites/default/files/Morris-IFAD-Demand-

Analysis.pdf 
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 أذكى -جيم

أذكى وأن أيضا أن يكون  يجب، أكبر وأفضلالصندوق  يكون ومن أجل أن ،أكد اإلطار االستراتيجي على أنه -37

النتائج بتنفيذ الصندوق لتزم او. إلى الحد األقصىالفعالية لديه ومن  ،ومن القيمة مقابل المال الكفاءةمن  يزيد

. أجرى سلسلة من التغييرات المؤسسية ،”أذكى ”الصندوق كونيومن أجل أن  .على نحو يتسم بالكفاءةاإلنمائية 

واتُخذت  .التمكينيةالتقنيات األعمال الرئيسية باستخدام إجراءات كبيرة في ترشيد وتبسيط  توأجريت استثمارا

موجة لالتخطيط يجري و .في الصندوق القوى العاملةوكفاءات مهارات  اتمجموعاألولى لتعزيز  اتالخطو

بين المكاتب القطرية المعارف  اتوتدفق ،المهاموتكامل  الكفاءة لتحقيق أقصى قدر منثانية من الالمركزية 

المنظمة في جميع أنحاء اإلجراءات الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز والنتائج  ركزتو .للصندوق ومقره الرئيسي

  على نظم األداء.رئيسي بشكل 

 .معدل الكفاءة في الصندوقفقد تحسن  ،ثابتةالرغم من بقاء الميزانية اإلدارية  وعلى ،الحافظة النشطةومع نمو  -38

 واألداء األفضل العمل األكبرأن المهم أيضا اإلدراك من ف ،إيجابيأمر  معدل الكفاءة تحسنالأن وفي حين 

واالتسام بالتنوع من  بالمزيدالقيام ويتطلب  .والتكنولوجياتوالعمليات الموظفين استثمارات في  انيتطلب

شرع  ،ووفقا لذلك .المؤسسيةوهيكليته  لديه العاملة ىقوال للغرض فيمالءمة الصندوق أن يكون أكثر 

لديه  العاملة القوى يسر توسيع وتطوير قدراتتُ س التيوالتكنولوجيا والعمليات الموظفين في خطة الصندوق 

دخول الصندوق في مجاالت جديدة ، لمواكبة أيضا الضروريةوالتقنيات والنظم  تمكين العمليات ، معومهاراتها

 وتوسيع برنامج عمله.

الصندوق بعملية للتخطيط االستراتيجي اضطلع  المنظمة. إليها االستثمار في القدرات والمهارات التي تحتاج -39

 وجرى .ضوء نموذج عمله المتطورفي المهارات والقدرات في المنظمة  فجواتلتقدير لديه  للقوى العاملة

وستشكل هذه العملية األساس  .تعزيز عدد من المجاالت في المنظمة، بما في ذلك الجوانب المالية والمخاطر

التزاماته لتنفيذ تجهيز الصندوق بما يلزم من أجل  للقوى العاملةالديناميكي التخطيط نحو تحرك المنظمة ل

  .ومهمته

في تعزيز هيكلية نظم النتائج لديه وإدارة  بكثافةاستثمر الصندوق  ،على مدى السنوات الخمس الماضية -40

ولوجيا المعلومات ناستثمر الصندوق في نظم تك ،أكثر توجها بالبيانات. ولتحقيق ذلكتصبح لكي  الحافظة

من أجل المستوى القطري على البيانات على مستوى المشروع و ولديه اآلن النظم الالزمة لجمع ،الضرورية

 انتعتبراللتين التكيفية الفعالة المستندة إلى األدلة واإلدارة المستخدمة التخاذ القرارات المعلومات لوحات  ملء

 .الصندوق عشر لموارد لتجديد الثانياأولويات  من

 2016عام الفي  متزايد. على نحومنظمة المركزية إلى الصندوق يتحول الحضور الميداني للصندوق ويتزايد  -41

ُ  عندما  ،2021أما في عام  .في المائة 18 في الميدان لصندوقا موظفينسبة  تكان ،مد اإلطار االستراتيجياعت

 ومن شأن ذلك أن يمك ن .2024عام  بحلولفي المائة  45 والهدف هو بلوغ ،في المائة 36 هذه النسبةتبلغ ف

وأطرها  خدماتهجودة وأن يحسن  ،من الحكومات والمستفيدينعمالئه من أقرب يكون الصندوق من أن 

 الزمنية.

وفي . قوية تنظيمية وضمانات ،لألداء قوية وإدارة ،لها قوية مشاركة جيدال ذات األداء العاملة قوىال تتطلب -42

أنشأ الصندوق  ،العمل مكانلثقافة االستقصاءات المنتظمة خالل  من الموظفين منالواردة التعقيبات أعقاب 

 ،التوازن بين العمل والحياةلتعزيز األولوية لبعض اإلجراءات وأعطى  ،مكان العملبثقافة  امعني العام افريق

كطريقة الصندوق أيضا نظاما جديدا إلدارة األداء  واعتمد .19-جائحة كوفيدوال سيما أثناء  ،ودعم الموظفين

 .األداء الضعيف للموظفين بشكل أفضل أيضاإدارة ، وبشكل أفضل الموظفينة أداء أمكافل
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: تنفيذ التجديد 2030ثر الصندوق بحلول عام األسبيل المضي قدما ومضاعفة  -خامسا

 هوما بعدالصندوق الثاني عشر لموارد 

التجديد الثاني عشر وأن نموذج عمل  مالئما يبقىأن اإلطار االستراتيجي هذا يؤكد استعراض منتصف المدة  -43

دعم إلى الحاجة تزايد ويوضح االستعراض  .لإلطار التوجيهية الطموحاتمع  تماما يتماشى لموارد الصندوق

  .2و 1التنمية المستدامة  يهدفب فيما يتعلقالصندوق نظرا لالنتكاسات 

في وجه  ليس فقط ،قادرة على الصموداالستثمار في تنويع سبل عيش سكان الريف الفقراء وجعلها  أصبحو -44

غاية الصندوق  وال تزال .في السياق الحاليأكثر  حاجة ملحة ،أيضا في وجه الهزات األخرى بلتغير المناخ 

األهداف االستراتيجية  التي تدعمها -سكان الريف الفقراء وتحسين سبل عيشهم مداخيلفي زيادة المتمثلة 

القدرة على وبناء االستدامة و ،الفرصالحصول على إلى األسواق ووالوصول القدرات اإلنتاجية  لتحسين

الفقراء  سكان الريف علىبالتركيز  -الصندوق يزال هدف وال .عمل الصندوق محورتشكل  -البيئيتينالصمود 

 .هأصولأقوى يشكل  ،األصليةفيهم النساء والشباب والشعوب  نبم -وأولئك األكثر تهميشا

االستراتيجي  راإلطابموجب آخر دورة كاملة لتجديد الموارد هو الصندوق التجديد الثاني عشر لموارد و -45

مع  بالكامل الصندوق التجديد الثاني عشر لموارد إطارفي  الصندوقلتزامات التي أبرمها االوتتواءم  ،الحالي

الثاني عشر لتجديد لالمبرمة االلتزامات المتعددة  تنفيذومن خالل  .في اإلطار االستراتيجي المحددةالطموحات 

الصندوق  سيواصل ،اإلطار االستراتيجي مدةتبقى من ما ب تلك المتعلقةوالتي تتزامن مع  ،الصندوق لموارد

 أكبر وأفضل وأذكى.لإلطار االستراتيجي لجعل الصندوق  التوجيهيةالطموحات  لتحقيقالعمل 

 إطارا ماليا تحويليا.الصندوق يتضمن نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد  ،ولجعل الصندوق أكبر -46

كل من المدى القصير  علىالمالية  ةستداماالللهيكلية المالية للصندوق لضمان  التحسيناتأجريت سلسلة من 

 يزيدفي الوقت الذي  ،مله وأثره على أرض الواقعمما يمكن الصندوق من النمو وتوسيع برنامج ع ،والطويل

اإلطار  مدةوبالنسبة لما تبقى من  .حرجةالمديونية المن ومعاناة ألشد البلدان فقرا  أقصى حدإلى  فيه الدعم

الستفادة من االصندوق يعتزم  ،الصندوق لموارد عشرمع دورة التجديد الثاني التي تتزامن ي االستراتيج

اإلنمائية لمساعدة مقيدة ل وأكثر تنوعا في بيئة أكبرمصادر تمويل  جذبليتمكن من  +AA االئتماني هتصنيف

ن الصندوق آليتيكون لسوف  ،وألول مرة ،الصندوق وبدءا من فترة التجديد الثاني عشر لموارد .الرسمية

ساسية أو األاألموال حسب مصدر األموال:  ناتتمايزو ،موارده المالية على الحصول منلبلدان تمكنان ا

 ضة.مقتر  األموال ال

تعكس الركيزة المحورية لنموذج عمل التجديد الثاني  ،بعمله بصورة أفضل القيامولتمكين الصندوق من  -47

 تنفيذيعد في اإلطار االستراتيجي.  المحددةاإلجراءات  ،البرامج القطرية التحوليةأي ، الصندوق عشر لموارد

 لصندوقيتمكن ال بالغ األهميةأمرا  والمعرفة غير اإلقراضيةاألنشطة من  واالستفادةعمليات عالية الجودة 

التجديد الثاني عشر  في إطارالصندوق عددا من االلتزامات  تبنى ،وفي هذا السياق .توسيع نطاق أثره من

بما في ذلك  ،أيضا عددا من خطط العمل اعتمدو .إطار الفعالية اإلنمائية تحديثبما في ذلك  ،الصندوق لموارد

 وتحسين ؛استراتيجية توسيع النطاق وتحديث ؛والمساءلة والتعلم ،والتقييم ،والرصد ،واالستدامة ؛الكفاءة بشأن

المتمثل في في الصندوق سيشهد هدف الالمركزية  ،ضافة إلى ذلكباإلو .التنفيذوالتصميم  أثناءالجودة التقنية 

في لتصبح  لديه العاملة ىقوالحوالي نصف عمل  تغيير مقار ،إلى الميدان نموظفيالفي المائة من  45ندب 

وأن يعزز حضوره  ،أن يجعل الصندوق أكثر استجابة واستباقية لذلكالبلدان التي يعمل فيها الصندوق ويتوقع 

 من أجلالوطني وإرساء الشراكات على المستوى السياسات وضع في المشاركة في  وقدرته على المساهمة

 ،التقنية والتشغيليةقدرات التعزيز ضمان إلى يحتاج الصندوق أيضا  ،نفسهفي الوقت و .النتائجتوسيع نطاق 

 وتنويع برنامج عمله.بتوسيع  يقوم فيما التنفيذعلى  وقدرته
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التجديد الثاني عشر لموارد ركيزة التغيير التنظيمي التحولي لنموذج عمل  تحدد ،ولكي يكون الصندوق أذكى -48

ضمان تمكن الصندوق من ل أثناء التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالتي ستتخذ إلجراءات االصندوق 

تحقيق هذا والعامل الرئيسي ل .القيمة مقابل المال بتحسينفي الوقت نفسه  أيضا أثر أكبر مع القيام إحداث

العناصر الرئيسية لها في  تُحددالتي و ،خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا تنفيذ مواصلةفي هو األمر 

 صميمفي العمليات تصميم ( إعادة 1سينصب تركيز الخطة على ما يلي: ) ،وبالمضي قدما 9.الخطةتحديث هذه 

وثائق الهيئات الرئاسية  معالجة( مواءمة 2) ؛وبخاصة توريد المشروعات وصرف القروض ،عمل الصندوق

( تبسيط 3) ؛مع أفضل الممارسات المتبعة في األمم المتحدة (بما في ذلك التحرير والترجمة)في الصندوق 

التجديد المستمر ( تمكين 4) ؛من عبء العمل والتخفيفمؤسسية الرئيسية لتعزيز الكفاءة خدمات الالعمليات 

 ؛للمنظمة من خالل إفساح المجال للحصول على المهارات الضرورية بأسلوب يتسم بتحقيق القيمة مقابل المال

 .الصندوق وعمليات الميزنةفي تكاليف الفي إدارة والتركيز على النتائج  وسرعة االستجابة( تعزيز الشفافية 5)

 2و 1في هدفي التنمية المستدامة التقدم  انتكاسات في حدثت ،2016عام في اإلطار االستراتيجي  اعتمادمنذ و -49

 ،لمزيد من الدعم لتعزيز سبل العيش الريفيةحاجة  وستكون هناك .19-جائحة كوفيد والتي تفاقمت بسبب

بما يلزم للتخفيف  عن الركب للتخلف المعرضين جميع أولئك تزويداالستثمارات مطلوبة لضمان وستصبح 

مفيدا  دليالويستمر اإلطار االستراتيجي للصندوق في كونه  .19-من االنتكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد

العام األول لدورة التجديد الثالث  2025سيكون عام  ،المضي قدمابو .الفريد دوره أداءمن  الصندوقلتمكين 

وهو التاريخ  ،2030تجديد الموارد قبل عام لآخر دورة كاملة  أيضاستكون  التيو ،الصندوق عشر لموارد

إعادة توجيه لإلطار االستراتيجي ينبغي أن ة فإن أي ،وبالتالي؛ أهداف التنمية المستدامة لتحقيقالمستهدف 

 التنميةوسياق  ،المستقبلي للصندوقوالتوجه  ،الصندوق الثالث عشر لمواردالتجديد  مع التركيز على تجري

 .2030خطة  بعد ما العالمي
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