
 أعضاء لجنة التقييمالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Paul Winters 
 نائب الرئيس المساعد

 دائرة االستراتيجية والمعرفة
 2189 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 p.winters@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية ةمدير 
 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

Donal Brown 
 نائب الرئيس المساعد

 دائرة إدارة البرامج
 2448 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 d.brown@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

Paolo Silveri 
 باإلنابةمدير شعبة اإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات 

 2409 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 p.silveri@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

 
 الثالثة بعد المائةالدورة  -لجنة التقييم 

 2018 أتتوبر/تشرين األول 25، روما
 

 لالستعراض

 
 
 
 
 
 

 

Document: EC 2018/103/W.P.6/Add.1 

A 

Agenda: 7 

Date: 11 October 2018 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

تقرير التقييم التجميعي إدارة الصندوق على  استجابة
لسبل العيش التي تنطوي بدعم الصندوق  الخاص

على الموارد المائية من مصايد األسماك على نطاق 
صغير وتربية األحياء المائية على نطاق صغير 

 والمناطق الساحلية

 

 
 

mailto:gb_office@ifad.org


EC 2018/103/W.P.6/Add.1 

1 

لسبل بدعم الصندوق  تقرير التقييم التجميعي الخاصاستجابة إدارة الصندوق على 
العيش التي تنطوي على الموارد المائية من مصايد األسماك على نطاق صغير 

 وتربية األحياء المائية على نطاق صغير والمناطق الساحلية
الذي تراه مفيدا للعمليات الحالية والمستقبلية. وتعتبر و  هذا، التجميع:التقييم تقرير بترّحب إدارة الصندوق  -1

وتوافق بصورة عريضة على التوصيات الت: خرج بها متتب  ،متوازن نسبيا التقريرهذا إدارة الصندوق بأن 
التقييم المستقل. ويسّرها أن تشير إلى أن عددا من اإلجراءات الت: بادر بها الصندوق بالفعل تتّسق تماما 

 رير.مع التوصيات المنبثقة عن هذا التق

بأنه تان يمتن لهذا التقرير أن يستفيد من تحليل مقّسم إال أنها تعتقد  ،ومع أن اإلدارة تتفق مع التوصيات -2
إذ طرأت تغييرات تبيرة على مشهد التنفيذ مع مرور  ،2009حسب المشروعات المنّفذة، قبل وبعد عام 

( عدم وجود معرفة تقنية ف: الصندوق 1وه: تتضّمن: ) الوقت، مما خّلف أثرا على تدخالت الصندوق.
( االفتقار إلى اإلشراف المباشر 2ة؛ )حياء المائية خالل المشروعات السابقبمصايد األسماك وتربية األ

( االهتمام المنخفض نسبيا الذي تان يولى ف: السابق عند تصميم المشروعات لقضايا المناخ 3للصندوق؛ )
م على هذا والبيئة والنظم اإليتولوجية للموارد المائية. وبالتال:، تعتقد إدارة الصندوق بأن وجود تحليل مقسّ 

 النحو تان من شأنه أن يعّزز بصورة أتبر االستنتاجات والدروس المنبثقة عن هذا التقرير.

 وأسنة(،  40عالوة على ذلك، فإن النطاق الواسع لهذا التقييم، سواء من حيث الفترة الت: يغطيها )أتثر من  -3
ة، تربية األحياء البحرية، مصايد األسماك المواضيع أو القطاعات الفرعية الت: يقّيمها )تربية األحياء المائي

دارة موارد المناطق الساحلية(، تشّتل تحديات متأصلة ف:  ف: المياه العذبة، مصايد األسماك البحرية وا 
الخروج بنتائج ومقارنات عبر جملة من أنماط المشروعات )وحتى الجملة األوسع مع األنشطة المختلفة الت: 

 تانت تغّطيها(.

 التوصيات

عن تقرير التقييم  ةالمنبثقوبغض النظر عن هذه األمور، ترّحب إدارة الصندوق بالتوصيات الخمس  -4
التجميع:. وتعتقد بأنها ذات صلة بتعزيز العمل اإلنمائ: الذي يقوم به الصندوق ف: مجال مصايد األسماك 

اإلدارة  بدأتات والنهج الت: والمناطق الساحلية. وتعتس التوصيات بعضا من اإلجراء وتربية األحياء المائية
 بالفعل.بتنفيذها 

 فّصلة على هذه التوصيات فترد أدناه.مأما ردود اإلدارة ال -5
الطلبات المقدمة من الدول األعضاء، البد للصندوق من أن يبق: على انخراط مستدام  دبع التوصية األولى: -6

بسبب  ،ن والمستهلتين للمنتجات المائيةإلفادة تل من المنتجي ،ف: التدخالت ذات الصلة بالموارد المائية
إال أن هذا االنخراط  ان المستهدفين األساسيين للصندوق.أهمية هذه الموارد لسبل عيش عدد تبير من الست

يتطلب تحسينا ف: جودة المشروعات المصممة لهذه القطاعات، وف: الدعم التقن: المقدم لفرق تنفيذ 
 المشروعات خالل التنفيذ.

توافق إدارة الصندوق على الحاجة إلى تعزيز انخراط الصندوق ف: التدخالت ذات الصلة بالموارد موافقة.  -7
ف: الدول األعضاء لزيادة الدعم للمجموعة المستهدفة األساسية للصندوق، المتاحة واقتناص الفرص  المائية
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تعتبر مصايد األسماك وف: العديد من الدول األعضاء،  بما ف: ذلك النساء والشباب ف: سالسل القيمة.
د األسماك وتربية األحياء المائية. إال أن صيقطاعا اقتصاديا رئيسيا، أو بيئة مادية توّفر العديد من الفرص ل

الصندوق ربما لم يول: األولوية لهذه القطاعات. وعلى وجه الخصوص، توّد إدارة الصندوق أن ترى ترتيزا 
المائية ف: الدول النامية الجزرية الصغيرة، وف: معظم الدول أتبر على مصايد األسماك وتربية األحياء 

 الساحلية، وتلك الت: ال تتوّفر لديها موارد مائية داخلية تافية.

وستستمّر إدارة الصندوق ف: تحسين جودة تصميم المشروعات وضمان دعم أوثق للتنفيذ التقن: لتيسير  -8
األسماك وتربية األحياء لمصايد  حاجة لتطّرق أفضلتما أن هنالك تحقيق مخرجات ونتائج عالية الجودة. 

تمّيز باألولوية ف: ت اتالمائية ف: مرحلة تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومعاملتها تقطاع
متان الترتيز على هذا المظهر بصورة أتبر ف: هذا التقرير اإلانخراط الصندوق مع الدول األعضاء. وتان ب

ذلك، هنالك حاجة لنظم اتصاالت ومعلومات أتثر فعالية ف: الدول األعضاء الت: ال  التجميع:. عالوة على
 .الصندوق على دعم تنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية والمناطق الساحلية تدرك قدرة

ية يتوجب على الصندوق أن يطّور شراتات أتثر مع المنظمات الت: تمتلك الخبرات التقن التوصية الثانية: -9
المخصوصة ف: قطاع الموارد المائية، لضمان اقتناص معرفتها التقنية بصورة تفؤة، بغية تحسين جودة 
حافظة الصندوق لجهة تصميم وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية واإلشراف عليها، ويمتن 

 استخدام حافظة منح الصندوق بصورة مفيدة لتحقيق هذا الغرض.

دارة الصندوق على الحاجة لزيادة التعاون، وخاصة مع الوتاالت التقنية األخرى لألمم توافق إموافقة.  -11
مصايد لاإلقليمية والهيئات المنظمات المتحدة وهيئات الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية و 

ونظرا لمحدودية  األسماك والمؤسسات الوطنية للبحوث ف: مجال مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.
هنالك حاجة لالستفادة من المعرفة والخبرة التقنية المتوفرة ف: هذه  ،وصول الصندوق للموارد التقنية

وتوّد إدارة الصندوق أن  المؤسسات لعمليات الصندوق ف: مجال تربية األحياء المائية ومصايد األسماك.
ا الموضوع بدأ يحظى باهتمام متزايد ف: على هذه التوصية، وعلى أن هذ موافقتهاتسّلط الضوء على 

 الصندوق.

وسترّتز إدارة الصندوق على ضمان أن يحدث مثل هذا التعاون بأغلبه ف: المتاتب القطرية للصندوق  -11
عوضا عن المستوى العالم:، وذلك لضمان أن يستفيد تصميم المشروعات وتنفيذها ودعمها واإلشراف عليها 

. وتوّفر منح الصندوق فرصة جّيدة لتعزيز ية والمعرفة والموارد األخرى المتوفرةبصورة مباشرة من الخبرة التقن
 وتقوية تدّفق المعارف واالبتتارات والخبرة التقنية إلى المشروعات الممّولة بقروض. ،الشراتات االستراتيجية

منح ب ات الممولةشروعمالالصندوق مذترة توجيه استراتيجية تؤّتد على الروابط األقوى بين  إدارةوقد أعّدت 
 قروض ف: الصندوق، وستضمن االلتزام بهذا التوجه.ب ات الممولةمشروعالو 

يتوجب على الصندوق أن يتطرق إلدارة الموارد المائية من خالل المشروعات الت: ترتز  التوصية الثالثة: -12
ب على جميع التعقيدات وسيمتن من التغل ،بصورة تبيرة أو تاملة، على القطاع/ القطاعات الفرعية المائية

والمقايضات ذات الصلة بسبل العيش الت: تعتمد على الموارد المائية الت: تتراوح بين الحد من الفقر واإلدارة 
وتنمية سالسل القيمة بأسلوب مالئم، ومع الخبرة والمعرفة  ،المستدامة للموارد المائية للوصول إلى األسواق

 المتخصصة المطلوبة.

اإليجاب: من هذه التوصية توسيلة لتحسين أثر التدخالت على  القصدتوافق إدارة الصندوق على موافقة.  -13
أنشطة الموارد المائية تنحو ألن تُنتج نتائج محدودة ف: الحاالت الت:  أنالموارد المائية. ومن المالحظ 
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ا تان السبب ف: ذلك أن تشّتل فيها متّونا فقط أو متّونا فرعيا من مشروع أوسع متعّدد القطاعات. وربم
يها. إال أنه وف: حين أن اإلدارة توافق على أن التدخالت الت: المتّونات األخرى األتبر ُتلق: بظاللها عل

خطر  تحملُترّتز بصورة حصرية على الموارد المائية قد توّلد أثرا أتبر على سبل عيش المستفيدين، إال أن 
 الخاصةنشطة األ تمتلك بعضمع الحتومات ف: مشروعات  االنخراط منعزيمة الفرق القطرية  تثبيط

أما تدخالت الموارد المائية الت: تستبعد  أن تخّلف أثرا إيجابيا. لها يمتن ،ذات صلة بالسياق المائيةلموارد با
األنماط األخرى من األنشطة، فيمتن لها أن تشّتل خطر تقليص الموارد المخّصصة لهذا المجال. عالوة 

هنالك قطاعات فرعية عديدة أخرى ُتشّتل جزءا من استراتيجية سبل العيش، أو أن  ،على الغالبو على ذلك، 
تل مشروع للتطرق لسياق مخصوص ولسبل عيش معينة.  ضرورة تصميملها تبعات موسمية مما يعن: 

يتون  وبغض النظر عن ذلك، فإن اإلدارة سوف تدعم مشروعات ُترّتز بالتامل على الموارد المائية عندما
هنالك مبرر وطلب قوي عليها. وف: واقع األمر، فإن حّصة مثل هذه المشروعات الت: تتّسم بترتيز تامل 

 قد تزايدت ف: السنوات األخيرة.على الموارد المائية 

قضايا التنمية االجتماعية ليجب أن تتطرق تدخالت الصندوق بشأن الموارد المائية  التوصية الرابعة: -14
شراك الشباب وتدرجها بصورة أفضلة المتعدد ومظاهر العمل الالئق ، بما ف: ذلك المساواة بين الجنسين وا 

وحقوق وواجبات المستفيدين من أصحاب المصلحة، الذين يتم تحديدهم بالمعنى القانون:، وذلك لضمان 
 االستدامة طويلة األمد لتل من الموارد والدخول.

شطة ذات الصلة بالموارد المائية جملة تبيرة من فرص توليد الدخل. يخلق التنوع الواسع ف: األنموافقة.  -15
الشباب منهم على وجه الخصوص، هم و بين الجنسين. فالرجال،  واضح لألدوارويّتصف هذا القطاع بتقسيم 

ف: حين تسيطر النساء على مستوى تجارة األسماك بعد  ،الذين ينخرطون أساسا ف: خدمات اإلنتاج
اإلنتاج ما بعد  قطاع: ستثمارات ف: تل مناالبر اتباع نهج برامج: شامل ينطوي على وبذلك يعت صيدها.
، سبيال مالئما للترويج للمساواة بين الجنسين وتمتين الشباب. ولتن، ولسوء الحظ فإن هذا القطاع الصيد

ّلق بحقوق يواجه العديد من التحديات االجتماعية الثقافية واالقتصادية. وعلى وجه الخصوص، فيما يتع
وهنالك أيضا  الوصول إلى الموارد وشروط العمل الالئق واالستدامة طويلة األمد لتل من الدخول والموارد.

نقص المناعة المتتسب/فيروس اإليدز الذي تان له أثر تبير  مرضالقضايا ذات الصلة بالصحة، مثل 
للصندوق، توافق  المستهدفةوعات . ونظرا لصلة هذه المخاطر بالمجمعلى العديد من مجتمعات الصيادين

 الت: تنطوي على موارد مائية. العملياتإدارة الصندوق على الحاجة إلدماج هذه القضايا ف: تصميم 

يتوجب على تدخالت الصندوق بشأن الموارد المائية أن تتطرق وتدرج االستدامة البيئية  التوصية الخامسة: -16
لقاعدة الموارد بصورة أتثر اتساقا، وتذلك الحاجة لتعزيز الصمود ف: وجه تغير المناخ ف: صفوف الستان 

مبادرات األخيرة ال يجب أن تشتلالمستهدفين، الذين تعتمد سبل عيشهم على الموارد المائية. وبهذا الصدد 
 للدروس المستفادة للصندوق بأسره.والجارية الت: أدخلت سبل العيش البديلة لمجتمعات الصيادين مصدرا 

نظم والموارد المائية المستدامة يجب أن ُتشّتل أساس الدخول وسبل العيش التوافق اإلدارة على أن موافقة.  -17
ديات عالمية بارزة تتهدد الموارد المائية، بما ف: ذلك المستدامة للمجموعات الت: تعتمد عليها. وهنالك تح

والتنافس بين تربية األحياء المائية والزراعة  ،والصيد المفرط من خالل عدة آليات ،آثار تغير المناخ
قد اسُتخدمت موارد الصندوق والنماذج الضعيفة إلدارة الموارد الطبيعية. و  ،للحصول على المياه واألراض:

ش من آثار األحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات التسونام: وظاهرة النينيو. وسوف تضمن لدعم االنتعا
إدارة الصندوق االستمرار ف: االلتزام بإجراءات التقدير البيئ: والمناخ: واالجتماع: ف: تصميمات جميع 
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فين الذين تعتمد الستان المستهدبرامج الصندوق والترويج لبناء الصمود ف: وجه تغير المناخ ف: صفوف 
، تسبيل أفضل اإليتولوجيةسبل عيشهم على الموارد المائية. تذلك فإنها سترّوج أيضا لنهج برامج: للنظم 

بيئية. وسوف يتّم إيالء االنتباه أيضا إلدماج سبل العيش البديلة المستدامة والُمجدية ف: الستدامة االلتحقيق 
 األوسع. "االقتصاد األزرق"ف: سياق  البرامج ذات الصلة بالموارد المائية، ربما


