
  هيئة المشاوراتفي ضعاا  األمذكرة إلى السادة 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية
Adolfo Brizzi 

 القائم بأعمال نائب الرئيس المساعد
 شعبة السياسات والمشورة التقنية

 2450 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 a.brizzi@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة متتب

 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Henock Kifle 
 تبير مستشاري رئيس الصندوق

 2425 5459 06 39+ :هاتفالرقم 
 h.kifle @ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

 

  

 
 الدورة الثانية -هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق

 4102يونيو/حزيران  01-9روما، 
 

 لالستعراض

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

Document: IFAD10/2/R.3 

A 
Agenda: 6 

Date: 13 May 2014 

Distribution: Public 

Original: English 

تعزيز نموذج ضعمل الصندوق ألغراض التحول 
  الريفي الشمولي المستدام

 



IFAD10/2/R.3  

i 

 المحتويات
 ii التنفيذي الموجز

 1 مقدمة -أوال

 1 الصندوق ضعمل نموذج -ثانيا

 0 العمل لنموذج الرئيسية العناصر -ألف

 3 الصندوق وبرامج مشروعات دورة – والبرامج المشروعات إيصال -باء

 7 الصندوق خدمات إيصال منصة -جيم

 9 الصندوق ضعمل نموذج وكفا ة فعالية -ثالثا

 9 القطرية والمشروعات البرامج مخرجات ف: المساهمات -ألف

 01 اإلنمائ: واألثر اإلنمائية واتجالن ف: المساهمات -باء

 04 الصندوق عمل نموذج تفاءة -جيم

 11 للموارد العاشر التجديد بموجب الصندوق ضعمل نموذج تعزيز -رابعا

 02 والبرامج المشروعات إيصال تعزيز -ألف

 41 الصندوق ف: الخدمات إيصال منصة تعزيز -باء

دارة قياس نظام تعزيز -جيم  44 النتائج وا 

 31 المتوقعة النواتج -خامسا

 32 االستنتاجات -سادسا

 
 المالحق
 52 النهج الذي يأخذ به الصندوق إزاء البلدان الواقعة ف: أوضاع هشةاألول:  الملحق

 34 متوسطة الدخل النهج الذي يأخذ به الصندوق إزاء البلدانالملحق الثان:: 
      

  

 



IFAD10/2/R.3  

ii 

 التنفيذي الموجز

 مقدمة

الذي يقصد به األسلوب الذي يستخدمه الصندوق إليصال  ،تعرض هذه الوثيقة نموذج عمل الصندوق  -0
تحقيق رؤيته المتمثلة ف: الحد من الفقر الريف:، وتعزيز األمن الغذائ: والتغذوي  بهدفبرنامج عمله 

وصمود الستان الريفيين الفقراء. وتناقش هذه الوثيقة أيضا تيف يخطط الصندوق لتعزيز نموذج عمله هذا 
 تفاءة لتحقيق أثر موسع النطاق.الفعالية و الهدف تحسين ب، للموارداشر التجديد الع ف: فترة

  العناصر الرئيسية في نموذج ضعمل الصندوق

والحتومات واألسر الريفية  منو  ،هو تعبئة الموارد المالية من الدول األعضاء فيه الصندوق الجوهري ضعمل -4
تنمية الزراعية والريفية. ومع موارده الداخلية والقطاع الخاص ألغراض االستثمارات ف: الستان الريفيين وال

برنامج من القروض والمنح بما قيمته حوال:  لتمويلالموارد اإلضافية نجح الصندوق ف: تعبئة الخاصة به، 
العمليات للتجديد التاسع من مليارات دوالر أمريت: بموجب التجديد الثامن للموارد. ويتوقع نفس المستوى  3

 للموارد.

الستثمارات الصندوق هو تمتين الستان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم الغذائ: والتغذوي  الشاملوالهدف  -3
 وزيادة دخولهم وتعزيز صمودهم. 

وأما أدوات االستثمارات الت: يستخدمها الصندوق، فه: البرامج والمشروعات الت: يساعد الصندوق  -2
 هم من أصحاب المصلحة على إعدادها وتنفيذها.الحتومات والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وغير 

وبجملة من السياسات  ،الذي يحّدث بصورة منتظمة بإطاره االستراتيج:وتتوجه العمليات القطرية للصندوق  -5
اإلطار االستراتيج: للصندوق الغاية اإلجمالية واألهداف االستراتيجية  ويصوغالت: أعدها الصندوق. 

  .انخراطهمواضيع: لعملياته، ومبادئ ومجاالت الترتيز ال ،للصندوق

وبالتال: فهو يرى ف: الشراتات وحوار السياسات  .حاسمة وأثره مهمة توسيع نطاق نتائجهويعتبر الصندوق  -6
المحور األساس: لتحقيق هذه األهداف. ومن خالل شراتاته وتدابير التمويل المشترك، يسعى الصندوق 

موسع تحقيق أثر ته، وتلها أمور ضرورية وأساسية للوصول إلى الستقطاب موارده الخاصة وخبراته ومعرف
 النطاق.

نظام تخصيص الموارد على أساس ويحتم تخصيص موارد الصندوق من القروض والمنح للبلدان اإلفرادية  -7
 ويستخدم صيغة تشمل قياسات الحتياجات البلدان وألدائها. ،هذا النظام إلى قواعدويستند  األداء.

مرتزية تنظيمه تجزء  الفعال أمرا ضروريا، وبناء عليه، فقد سّرع من ال الحضور القطريق ويعتبر الصندو  -8
ويخطط  ،متتبا قطريا 00. وهو يمتلك حاليا 5002من جدول أعمال التغيير واإلصالح الذي باشر به عام 

 التقنية تهلخبر متاتب قطرية أخرى. تذلك فقد أولى الصندوق أولوية قصوى للتطوير المستمر  00إلضافة 
عب اإلقليمية بفعالية تنظيم قدرته االستشارية التقنية لدعم عمل الش   بصدد إعادةوهو حاليا  .الخاصة به

 أتبر.
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دارة  منصة إليصال الخدماتوتتلقى العمليات القطرية ف: الصندوق الدعم من  -9 تتألف من اإلدارة المالية، وا 
. ومن خالل األعمالتصاالت، وغيرها من خدمات دعم الموارد البشرية، ونظم تتنولوجيا المعلومات واال

ومن  ،جدول أعمال اإلصالح والتغيير، أجرى الصندوق سلسلة من التغييرات على مستوى المنظمة
 اإلصالحات لعمليات أعماله.

ن من قياس مخرجات ونتائج عملياته فيه الذي يمتّ  إطار إدارة النتائجومن األهمية القصوى للصندوق  -01
ف: المشروعات متونات أساسية  الرصد والتقييممن المشروعات والبرامج الت: يمولها. تما تعتبر نظم والتعلم 

 أدخلتوتغذي إطار إدارة النتائج. وبموجب التجديد التاسع للموارد،  ،على الدوامالبيانات فيها ألنها توفر 
عام  تقييم األثربرنامج لدراسات ب روعالشبما ف: ذلك  ،سلسلة من التحسينات لتعزيز إطار قياس إدارة النتائج

5003.  

 إيصال البرامج والمشروضعات  

، واستهاللهيتألف نظام الصندوق إليصال البرامج والمشروعات من حلقة تبدأ بتجهيز برنامج أو مشروع  -00
نجازه، ومتابعته. وتستند البرامج القطرية للصندوق على مبدأ جوهري يتمثل ف:  ة أن ضرور والدفع بتنفيذه، وا 

الت:  المشروعات والبرامج وأن تقود ،استراتيجية التنمية الريفية والزراعية للبلد المعن: حجر الزاوية تشتل
 يدعمها الصندوق ف: هذا البلد.

واالتفاق عليه. ويعتبر  برنامج للفرص االستراتيجية القطريةتبدأ عمليات الصندوق ف: بلد ما بصياغة  -04
قطرية نتاجا مشترتا للحتومة والصندوق وغيرهما من أصحاب المصلحة برنامج الفرص االستراتيجية ال

والشرتاء. ويتم تصميم المشروعات الت: يمولها الصندوق والسياسات الت: يسعى إلى استقطاب التأييد لها 
 تماعلى الصعيد القطري، بما يتواءم مع أهدافه المنصوص عليها ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 

 .الخاصة به ها أيضا اإلطار االستراتيج: للصندوق نفسه وسياساتهيقود

ا ميجريه ناتلال عمليتا تعزيز الجودة وضمان الجودةومن العناصر الهامة ف: عملية تصميم المشروعات  -03
الصندوق على تل مشروع من مشروعاته. وتهدف هاتان العمليتان إلى تحسين جودة المشروعات لضمان 

 أعلى مستوى ممتن.على والمشورة السياسية  شروعاتالم أن يتون تصميم

مع ترتيبات التمويل  من الصندوق تتضمن قرضا أو منحة خطة تمويليةللمشروعات المصادق عليها  -02
المشترك. وتتفاوت شروط تمويل الصندوق تبعا لمستوى الدخل ف: البالد، وه: تتضمن منحا بموجب إطار 

 وط تيسيرية للغاية، وقروضا بشروط متوسطة وعادية.القدرة على تحمل الديون، وقروضا بشر 

وبهدف مساعدة الحتومة على تنفيذ المشروع تما هو مصمم، ولضمان صرف األموال وفقا لخطط التمويل  -05
من هذه المشروعات. وقد تزايدت تثافة إشراف  يشرف موظفو الصندوق على تل مشروعالمتفق عليها، 

ة، حيث بدأ الصندوق بتوفير دعم أتبر للتنفيذ للمساعدة على حل ف: السنوات األخير  المباشر الصندوق
توسيع الحضور القطري  بفضلالمشاتل، ومتابعة المشورة السياساتية. وقد تان ذلك ممتنا بصورة جزئية 

  للصندوق. 

واألثر، أربع إلى ثمان: سنوات، يتبعها تقييم. ويجري تقييم للنتائج  من نمطياتتراوح فترات تنفيذ المشروعات  -06
بما ف: ذلك أثر المشورة السياساتية الموفرة، من قبل إدارة الصندوق والحتومة المعنية، وبعدئذ يخضع هذا 
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نتائج تقديرات إنجاز التقييم للتثبت من صحته من قبل متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، ومن ثم تغذي 
  :، وقاعدة المعرفة المؤسسية الخاصة به.تصميم العمليات الالحقة للصندوق ف: البلد المعن المشروضعات

 منصة إيصال خدمات الصندوق

توفر منصة إيصال الخدمات ف: الصندوق الخدمات الضرورية الت: تمتن الصندوق من إيصال مشروعاته  -07
وبرامجه. وتتضمن مثل هذه الخدمات إدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية، ونظم تتنولوجيا المعلومات 

التغيير  جدول أعمالالت وغيرها من خدمات دعم األعمال، مثل السفر والتوريد. وبموجب واالتصا
، أدخل الصندوق عددا من التغييرات واإلجراءات على مستوى المنظمة 5002واإلصالح المطلق عام 

جميع قش ستنالتحسين جودة عمليات األعمال فيه، والحتواء النفقات، وتعزيز الفعالية والتفاءة المؤسستين. و 
 .هذه األمور أدناه

 5000. من بين التغييرات الرئيسية ف: المنظمة، إيجاد دائرة منفصلة للعمليات المالية عام اإلدارة المالية -08
وحدة الميزانية بصورة  تعززتة إلى ذلك، ـة للصندوق. إضافـة ودعم العمليات القطريـلتعزيز اإلدارة المالي

إعداد لميزانية أتثر استراتيجية وترتيزا على النتائج، ولتخصيص موارد  تبيرة لتمتينها من القيام بعملية
 الميزانية بصورة أمثل، وتعزيز اإلدارة اليومية لها.

الصندوق سلسلة من اإلصالحات لموارده البشرية بموجب جدول أعمال التغيير  . أدخلالبشريةإدارة الموارد  -09
لوضع خرائط لهيتلية وتوزيع  5000-5000ام: أجريت عملية لمراجعة الوظائف ع حيث ،واإلصالح

الموظفين ف: الصندوق. وتم جمع المعلومات لتمتين الصندوق من إجراء تخطيط استراتيج: سنوي لقوة 
العمل فيه، ونتيجة لهاتين المبادرتين، رّشد الصندوق من موظفيه ف: الوحدات التنظيمية، بما يتماشى مع 

 ت أعماله.احتياجاته االستراتيجية واحتياجا

. يعتبر نظام تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف: الصندوق حاسما نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -41
لتشغيل تفؤ لنموذج عمله، سواء على مستوى إيصال البرامج والمشروعات، أو بالنسبة لمنصة إيصال 

معلومات واالتصاالت ف: الصندوق، وذلك الخدمات. وقيد التنفيذ حاليا إجراء لرفع سوية هيتلية تتنولوجيا ال
 ،بموجب التجديد التاسع للموارد. ويتوقع لهذه العملية أن تؤدي إلى تبسيط تبير ف: عمليات أعمال الصندوق

 ينجم عنه متاسب تبيرة ف: التفاءة بنهاية فترة التجديد التاسع للموارد.سمما 

  فعالية وكفا ة نموذج ضعمل الصندوق

ويخلف يتمتن الصندوق من الوصول إلى نسبة متزايدة من الستان المستهدفين لديه،  بفضل نموذج عمله، -40
أثرا أتبر على الفقر الريف: واألمن الغذائ: والتغذوي لألسر الفقيرة. وقد أدى نموذج العمل إلى إيصال أتثر 

ح أتبر تمتن الصندوق من إيصال برنامج قروض ومنحيث  تفاءة لبرنامج الصندوق من القروض والمنح
 .على نفس المستوىميزانيته اإلدارية  إبقاءمع  ،بتثير

. عرض تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق عام المساهمات في البرامج القطرية ومخرجات المشروضعات -44
. وبلغ العدد اإلجمال: للمستفيدين من المشروعات الت: 3103عام  انشط امشروع 352بيانات عن  3102

، 3100بالمائة عن عام  22أي بزيادة قدرها  – مليون شخص 87.8بحدود   3103دعمها الصندوق عام 
 النساءمليون شخص. وأما نسبة  01 البالغ، 3105لهدف الموضوع  لعام من ابالمائة  78حوال:  بلوغمع 
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ال: بالمائة على التو  90 إلى 50جمال: بين الرجال والنساء بحدود اإلتوزيع ال ليصل ارتفعت، فقد المستفيدات
 حاليا.

مليار دوالر أمريت:، تبلغ  03.2يصل االلتزام المال: اإلجمال: للمشروعات قيد التنفيذ حاليا إلى حدود  -43
هم المؤسسات المالية والحتومات ف. أما المساهمون اآلخرون مليار دوالر أمريت: 5.9حصة الصندوق منها 

مليار دوالر  3.0لدولية المشارتة ف: التمويل )بالمائة(، والجهات ا 23مليار دوالر أمريت:،  2.0المحلية )
 بالمائة(. 39أمريت:، 

مصفوفة أداء المشروعات للمشروعات المرضية إلى حد ما أو األفضل من ذلك، يظهر تقرير وباستخدام  -42
تحسنا تبيرا ف: أداء (، 3102-3101خالل األربع سنوات الماضية ) 3102الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

، فقد تجاوزت 3105وفيما يتعلق باألهداف الموضوعة لعام  .عات لجهة أثرها على الفقر الريف:المشرو 
التفاءة االقتصادية للمشروعات، األهداف الموضوعة لها أو تانت على مؤشر باستثناء  ،معظم المؤشرات

 .3105الطريق الصحيح لبلوغها بحلول عام 

الت: تعرف بنسبة الميزانية  -نسبة التفاءة ف: الصندوق  سنتح. تشير البيانات إلى كفا ة نموذج األضعمال -45
 03إلى  3118بالمائة عام  01من  تإذ تراجع ،بصورة معتبرة - اإلدارية إلى حجم برنامج القروض والمنح

. والسبب ف: 3105و 3109بصورة أتبر عام:  ااإلسقاطات إلى احتمال تراجعه. وتشير 3102بالمائة عام 
التوسع التبير لبرنامج القروض والمنح وبرنامج العمل على مدى السنوات السبع  هذه التحسينات هو

تانت الزيادة طفيفة على اإلطالق، أو تشهد أية زيادة الماضية، مع تراجع ف: الميزانية اإلدارية بحيث لم 
 .للغاية

 تعزيز نموذج ضعمل الصندوق

ية للصندوق المعروضة أعاله، تمتن الصندوق لفعالية اإلنمائعن امن الواضح من نتائج التقرير السنوي  -46
بناء نموذج أعمال فعال وتفؤ. وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، إال أن على مدى السنوات الماضية من 

التجديد العاشر للموارد  عمله ف: فترةلتعزيز نموذج  بحاجة إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءاتما زال الصندوق 
 لالستجابة للفرص المتنامية والتحديات الناشئة. أفضل وجه علىتونه مجهزا  وضمان ،لتعزيز المتاسب

تعزيز المبادرات المتخذة ف:  يقترحولن تتضمن هذه الخطوات أية نهج جديدة درامية. وعوضا عن ذلك،  -47
السنوات الماضية، وتعميم بعض النهج الرئيسية مثل توسيع النطاق، مما تم العمل به واختباره لبعض 

 ناقش فيما يل: اإلجراءات الرئيسية المقترحة للتجديد العاشر لموارد الصندوق.نت. وسالوق

بصورة فعالة من خالل  المستدامةوالمشروعات  لتوسيع نطاق البرامجسيتخذ الصندوق إجراءات إضافية  -48
 حواره القطريإدراج توسيع النطاق ف: تصميم المشروعات. وسوف يوسع الصندوق أيضا ويعمق من 

 مما هو ضروريتما سيرس: شراتات أوسع وأتثر فعالية  .السياسات بشأن العالمية المداوالتخراطه ف: وان
معرفة للصندوق. وسوف يسعى الصندوق جاهدا الخبرات و الو  المالية المواردلتوسيع النطاق واستقطاب 

 االستعراضعقاب . وف: أالهشة والدول الدخل متوسطة البلدان ف:به  يقوم الذي العمل تمايزلتحسين 
لضمان استخدام أتثر استراتيجية  للمنح جديدة سياسةلبرنامج منح الصندوق، سوف يطور الصندوق الجاري 

 ، ويجري المزيد من الرصد والتقييم الفعالينوتقاسمها المعرفة توليدللموارد. وسوف يعزز الصندوق من 
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 ؛المشروعات فعاليةجراءات الالزمة لتحسين واستخدام النتائج ف: تحليل األثر. تذلك سيتخذ الصندوق اإل
وتطوير أدوات  ؛وتعميم التأقلم مع تغير المناخ ف: جميع عملياته ؛فيه الجنسين بين التمايز هيتليةوتعزيز 
 . التعاون الثالث: والتعاون بين دول الجنوبوتعزيز  ؛االنخراط مع القطاع الخاص لتوسيعجديدة 

، بما ف: ذلك اإلدارة المالية: الصندوق لتعزيز مستمر: إذ سيتم تعزيز وسيخضع نموذج إيصال الخدمات ف -49
 المعلومات واالتصاالت تتنولوجياهيتلية و الموارد البشرية ستستمر تقوية اإلصالحات ف: و  ؛إدارة المخاطر

وسيستمر تبسيط خدمات دعم األعمال األخرى لتحقيق قدر أتبر من التفاءة وفعالية  .بهدف رفع سويتها
بقاء الصندوق متسما  للموارد العاشرالنتائج لفترة التجديد  لقياسإطار جديد  تبن:تما سيضمن  .تتاليفال

 بالترتيز على النتائج واألثر.

 النواتج المتوقعة

وتخليص  ،مليون شخص 01بالنسبة للتجديد التاسع للموارد، وضع الصندوق هدفا يتمثل ف: الوصول إلى  -31
 وثيقة. ومع أن تحقيق هذا الهدف لم يتحدد بعد، إال أن 3105لفقر بحلول عام منهم من قبضة ا ا  مليون 71

ممن مليون شخص  01إلى  81يتراوح بين  لألثرمبدئيا  هدفابرنامج عمل التجديد العاشر للموارد قد حددت 
دول عليه بين ال تفقيسسيتم تخليصهم من قبضة الفقر اعتمادا على مستوى التجديد العاشر للموارد الذي 

 األعضاء.
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  تعزيز نموذج ضعمل الصندوق ألغراض التحول الريفي الشمولي المستدام

 مقدمة -أوال 

لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، طلب أعضاء الهيئة من  الدورة األولىخالل  -0
ف:  ةالمقرر  ثانيةالدورة الف:  الهيئةعن نموذج عمله ت: ينظر فيها أعضاء  وثيقةالصندوق إعداد 

يقصد لذلك الطلب. وه: تعرض نموذج عمل الصندوق الذي  الوثيقة. وتستجيب هذه 3109يونيو/حزيران 
ف: الحد من الفقر الريف:  المتمثلة رؤيتهالوسيلة الت: يستخدمها إليصال برنامج عمله ألغراض تحقيق  به

تان الريفيين الفقراء. تذلك ستناقش هذه وتعزيز األمن الغذائ: والتغذوي، عالوة على تعزيز صمود الس
بهدف تحسين  ،التجديد العاشر للمواردف: فترة السبيل الذي يخطط له الصندوق لتعزيز نموذج عمله  الوثيقة

أخرى منفصلة عن  وثيقةاألثر الموسع النطاق. وقد تم إعداد تحقيق فعالية وتفاءة الصندوق ألغراض 
اإلطار العريض لنموذج عمل التوجه و ، وه: توفر 3135-3105ترة الرؤية االستراتيجية للصندوق للف

 وثيقةبرنامج العمل المقترح لفترة التجديد العاشر للموارد الذي يعرض أيضا ف: الصندوق، عالوة على 
 منفصلة.

على النحو التال:. يعرض المقطع الثان: منها الخصائص األساسية لنموذج عمل  الوثيقةهذه  نظمت -4
 1ال:، ف: حين يناقش المقطع الثالث بإيجاز فعالية وتفاءة نموذج عمل الصندوقالصندوق الح

شر للموارد، مغطيا تال من التجديد العا ف: فترةعمل الصندوق  ويقترح المقطع الرابع تعزيز نموذج
إيصال المشروعات والبرامج، ومنصة إيصال خدمات الصندوق. ويحدد المقطع الخامس بإيجاز 

قعة من التجديد العاشر لموارد الصندوق، ف: حين يعرض المقطع السادس بعض المخرجات المتو 
 االستنتاجات العامة.

 نموذج ضعمل الصندوق -ثانيا 

 العناصر الرئيسية لنموذج العمل -ألف
ف: تعبئة الموارد المالية من دوله األعضاء ومن الحتومات واألسر ف: الصندوق  العمل الجوهرييتمثل  -3

الخاص ألغراض االستثمارات ف: الستان الريفيين وف: التنمية الزراعية والريفية. وأما الغاية  الريفية والقطاع
الشاملة له، والت: تتسق مع مهمة الصندوق األصلية، فه: تمتين الستان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم 

 .2الغذائ: والتغذوي ورفع دخولهم وتعزيز صمودهم

ها الصندوق الستثماراته ف: البرامج والمشروعات الت: يساعد الحتومات وتتمثل الوسائل الت: يستخدم -2
 وتجمعوالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من أصحاب المصلحة على إعدادها وتنفيذها. 

باالستناد إلى خبرة الصندوق  المعرفة واالنخراط السياسات:و التمويل  بين الت: يدعمها الصندوق المشروعات

                                                      

1
)الوثيقة  الصندوق" استعراض منتصف فترة التجديد التاسع لموارد"قة للرجوع إلى مناقشة أتثر تفصيال، يرجى االطالع على وثي  

IFAD10/1/R.2 لهيئة المشاورات. ىاألول الدورة( الموزعة أثناء 
 .5002-5000 للفترة انظر اإلطار االستراتيج: للصندوق  2
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المعرفة مع  ،والدروس المستفادة من أفضل الممارسات ف: أماتن أخرى. وهذه التوليفة من التمويلالخاصة 
بالتنمية الريفية والزراعية الت: ترتز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ه: ما يجعل تدخالت 

ق لتوفير دعمه التقن: الت: يستخدمها الصندو  دورة المشروعات والبرامجالصندوق فريدة من نوعها. وتعتبر 
 والمال: واحدة من األعمدة الرئيسية لنموذج عمل الصندوق مما سيناقش بصورة أتثر تفصيال أدناه.

( عملية تجديد 0)من الحتومات األعضاء فيه ومن المؤسسات األخرى من خالل:  المواردالصندوق  يعبئ -5
رها الدول األعضاء والمؤسسات األخرى لدعم ( األموال التتميلية الت: قد توف3الموارد تل ثالث سنوات؛ )

لصندوق. وقد نجح الصندوق ف: تعبئة ل المقدمة( القروض السيادية 2مشروعات ومبادرات مخصوصة؛ )
بصورة متزايدة. ومع موارده الداخلية الخاصة، متنت الموارد الخارجية للصندوق من حجوم أتبر من الموارد 

التجديد الثامن للموارد. ويتوقع نفس  ف: فترةمليارات دوالر أمريت:  2تمويل برنامج للقروض والمنح قدره 
 المستوى من العمليات للتجديد التاسع للموارد.

تمهمة حاسمة. وبالتال: فهو يرى ف: إرساء الشراتات وحوار  وأثره توسيع نطاق نتائجه ينظر الصندوق إلى -6
ومن خالل مثل هذه  .للصندوقالتحفيزي  السياسات أمرا ضروريا لتحقيق أهدافه، مؤتدا على الهدف

جرا ات التمويل المشترك الستقطاب موارده الخاصة وخبرته ومعرفته مما هو  ، يسعى الصندوقالشراكات وا 
 ضروري لتحقيق أثر موسع النطاق.

 يخضع للتحديثالذي  باإلطار االستراتيج:تستهدي العمليات القطرية للصندوق على المستوى األعلى  -7
تظمة. ويوفر اإلطار االستراتيج: الغاية الشاملة واألهداف االستراتيجية للصندوق، ومجاالت بصورة من

اإلطار االستراتيج:، تم إعداد  الترتيز المواضيع: لعملياته، ومبادئ االنخراط الت: يتبعها. وباإلضافة إلى
ئ التوجيهية والسياسة المبادمثل  - وتحديث جملة من سياسات الصندوق واستراتيجياته على مدى السنين

وه: توجه  –الخاصة بالتمايز بين الجنسين، واستراتيجية القطاع الخاص، وسياسة الشعوب األصلية 
 تدخالت الصندوق ف: مجاالت مواضيعية محددة.

وبصورة مشابهة للمؤسسات المالية الدولية األخرى، يحتم تخصيص موارد الصندوق من القروض والمنح  -8
ويستخدم هذا النظام المستند إلى  .الذي يتبعهاألدا   نظام تخصيص الموارد على أساس للبلدان اإلفرادية

الدخل الوطن: اإلجمال: وسط: و مقاسة بتعداد الستان، )القواعد صيغة تدرج قياسات لالحتياجات القطرية 
الحافظة(. وبموجب  واألداء القطري )اإلطار السياسات: العريض وسياسة التنمية الريفية وأداء، (للفرد الواحد

ثالث  مدتهاوضع مخصصات الموارد ف: دورات  سنويا نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، يتم
داء أبندا خاصا ب نهج الصندوق ف: أنه يضم وينفرد. (توازي فترات تجديدات موارد الصندوق) سنوات

 للسياسات والمؤسسات القطرية. يعتبر وزنه الترجيح: تبيرا ف: التقدير اإلجمال:القطاع الريف: الذي 

. ويعتبر الموظفون الفعال أمر ضروري لعمله الحضور القطريومن وجهة نظر الصندوق، فإن  -9
الذين يوجد مقار عملهم ف: الميدان أتثر فعالية ف: توفير الدعم المستمر للمشورة السياساتية، والمستشارون 

ت. ونظرا لذلك، فقد سّرع الصندوق من الالمرتزية وتصميم المشروعات، واإلشراف عليها، وبناء الشراتا
 91 . ويمتلك الصندوق حاليا3110المنظمة تجزء من جدول أعمال اإلصالح والتغيير الذي أطلقه عام 

بلدا، ترم: هذه  08متتبا قطريا، ويخطط إلضافة عشرة متاتب أخرى. وحيث أن الصندوق يعمل ف: 
ويضم النصف الثان:  .ة مباشرة من خالل المتاتب القطريةالخطة إلى تخديم نصف هذه البلدان بصور 
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التعامل معها بسهولة من خالل  ، وبرامج قطرية يمتنالمتبق: من المشروعات بلدانا تمتلك برامج صغيرة
 ، أو بلد يمتن التعامل مع برنامجه بصورة سهلة من مقر الصندوق ف: روما.متتب ف: بلد مجاور

الخاصة به. وهو حاليا بصدد إعادة تنظيم  لخبرته التقنيةتطويره المستمر ليول: الصندوق أهمية عالية  -01
قدرات االستشارة التقنية لديه من خالل شعبة السياسات والمشورة التقنية، وشعبة البيئة وتغير المناخ دعما 

برة ف: وقد تم توسيع الخ ،ويتم إدماج الفرق التقنية ضمن فرق اإلدارة القطرية لعمل الشعب اإلقليمية.
اإلبقاء ولتعزيز  ،الصندوق إلى مجاالت رئيسية يعد الطلب عليها عاليا للحد من االعتماد على المستشارين

مع  ،. وسيتم السع: التباع النهج الجديد بموجب التجديد العاشر للمواردالمعرفة ضمن الصندوق على
 ترتيز على توفير مساندة تقنية أفضل لمتاتب الصندوق القطرية.ال

دارة الموارد  منصة إليصال الخدماتعم العمليات القطرية للصندوق تد -00 فيه تتألف من اإلدارة المالية وا 
وتشتل منصة إيصال البشرية، ونظم تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وغيرها من خدمات دعم األعمال. 

ل أعمال التغيير جدو من خالل و  .الخدمات عمودا آخر من األعمدة الرئيسية ف: نموذج عمل الصندوق
صالحات على عمليات أدخل إو  واالصالح، أجرى الصندوق سلسلة من التغييرات على مستوى المنظمة

 أعماله لتعزيز منصة إيصال الخدمات.

وبموجب التجديد التاسع للموارد، يتم حاليا إدخال سلسلة من التحسينات لتعزيز إطار إدارة النتائج، بما ف:  -04
. ويتم اإلبالغ عن البيانات المجموعة من إطار إدارة األثر تقييملدراسات  3102ذلك إطالق برنامج عام 

النتائج، وما ينجم عنها من تحليل، ف: التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي يعرض على 
 المجلس التنفيذي.

الفرص  وتغذي المعرفة المطورة من خالل جمع وتحليل مثل هذه البيانات تصميم برامج3
االستراتيجية القطرية والمشروعات المستقبلية والمشورة السياساتية، تما أنها توفر التغذية الراجعة لقاعدة 

 المعارف ف: الصندوق، وتسهم ف: عمل الصندوق ف: بلدان أخرى. 

 دورة مشروضعات وبرامج الصندوق –إيصال المشروضعات والبرامج  -با 

الدورة الت:  والبرامج، وهو يغط: اتوالسياسالمشروعات أدناه دورة  0ل يعرض الشت االستراتيجية القطرية. -03
 ، إلى إنجازها ومتابعتها.من صياغة المشروعات والبرامج القطرية تبدأ

                                                      

3
 .EB 2013/110/R.12, Add.1 and Corr. 1آخر تقرير من هذه التقارير  انظر  
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 1الشكل 

 دورة المشروضعات والبرامج في الصندوق

 

 

تيجية القطرية تستند ضعمليات الصندوق القطرية ضعلى مبدأ جوهري ينص ضعلى وجوب أن تكون االسترا -02
 .مشروضعات والبرامج التي يدضعمها الصندوقللاألساسي للتنمية الزراضعية والريفية حجر الزاوية والمحرك 

فريدة الحد من الفقر الريف:  يفرضهاوحيث أن تحديات التنمية الريفية والزراعية، عالوة على التحديات الت: 4
توى القطري من أن يبدأ بالضرورة مع خطط التنمية من نوعها ف: تل بلد، ال بد لعمل الصندوق على المس

مثل هذا النهج أن يمتن الصندوق  وباستطاعةالخاصة بالبلد المعن: ذاته، ومع استراتيجيته للحد من الفقر. 
من االستجابة لخطط واحتياجات التنمية الخاصة بتل قطر على حدة على تل من المستويين الوطن: 

ضرورية لنجاح أي خطة أو برنامج، يعتقد  حتم تون الملتية القطريةوالمحل:. عالوة على ذلك، وب
تأصيل دعمه ضمن برامج التنمية الزراعية والقطرية الخاصة بالبلد المعن:، ه: السبيل الصندوق بأن 

 5 منه. المتوخاةالوحيد لضمان أن يحقق دعم الصندوق بالفعل األهداف والنتائج 

                                                      

4
ا يطلب من الصندوق توفير المساعدة التقنية عندما تقوم البلدان بصياغة سياساتها الزراعية أو شبه القطاعية. وتوفر مثل هذه غالبا م  

المناسبات للصندوق الفرصة إلتاحة خبراته والدروس الت: تعلمها من عملياته، عالوة على أفضل الممارسات المستقاة من الشرتاء 
الشواهد األخيرة على هذا التوجه المساعدة الت: وفرها الصندوق لحتومة أوغندا ف: صياغة سياسة التمويل اإلنمائيين اآلخرين. ومن 

 الريف:/التمويل الريف: الصغري ف: البالد.
5
جعة نجم هذا النهج عن تلق: الصندوق لدرجات عالية ف: تقديرات تواؤمه مع البرامج القطرية بموجب جدول أعمال باريس، والتغذية الرا  

 على الرابط: IFAD10/1/R.2اإليجابية من المسوحات الت: أجريت للزبائن ف: البلدان النامية )انظر الوثيقة 
IFAD at the Midterm of the Ninth Replenishment). 

االستراتيجية 
 الوطنية للزراضعة

الرؤية االستراتيجية للصندوق 
وبرنامج ضعمل  توسياسا

 التجديد العاشر للموارد

تنفيذ المشروضعات والسياسات 
 اف ضعليهاواإلشر 

استراتيجية الصندوق 
القطرية )برنامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية
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مساهماته بإطاره  توجيهبالضرورة  يتوجب، خطط البلدالحتياجات و ابة يسعى الصندوق إلى االستجوف: حين  -05
هنالك تداخل بين خطط التنمية  ،0وبالفعل وتما يظهر الشتل  .أيضا االستراتيج: وسياساته الخاصة به

 برنامج الفرصومساهمات الصندوق المحتملة المالية والتقنية مما ينجم عنه صياغة  الزراعية للقطر المعن:
. ويعد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية نتاج مشترك للحتومة واالتفاق عليه تراتيجية القطريةاالس

 الحاالت جهات مانحة أخرى.والصندوق وغيرهما من أصحاب المصلحة والشرتاء، بما ف: ذلك ف: معظم 

القطرية ف: الصندوق،  يوفر برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج إطارا عاما للعمليات -06
. ويصف اإلجراءات الت: تتخذ إلى تحقيقها وهو يحدد النتائج الت: يسعى الصندوق وشرتاؤه ف: البلد المعن:

البلد والصندوق  تل من لتحقيق هذه النتائج. وه: تتألف من السياسات والبرامج والمشروعات الت: سيدعمها
. ويشير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أيضا إلى لبالدف: اوغيرهما من الشرتاء اإلنمائيين اآلخرين 

خمس سنوات للبلدان الت: و الموارد المالية الت: ستوفرها جميع هذه الجهات، وهو يعد لفترة تتراوح بين ثالث 
 للصندوق فيها عمليات تبيرة.

لت: يحاول المشروعات الت: يمولها الصندوق والسياسات ا تصمم. تصميم المشروضعات والسياسات -07
استقطاب التأييد لها على المستوى القطري بأسلوب يتسق مع األهداف الموضوعة ف: برنامج الفرص 
نما يتم هذا  االستراتيجية القطرية. وال يصمم الصندوق المشروعات أو يصوغ التوصيات السياساتية وحده، وا 

 ،وظفين من الصندوق ومستشارينأفرقة تقاد محليا تتضمن ممن قبل  بصورة متزايدة التصميم والصياغة
. ويتوقع لمثل وبصورة متزايدة من القطاع الخاصو الوتاالت المانحة األخرى، من عالوة على موظفين 

 بصورة مشترتة.المعدة هؤالء الشرتاء أن يشارتوا ف: تمويل المشروعات، وأن يدعموا أيضا السياسات 

يقوم بهما  اللتان تعزيز الجودة وضمان الجودة ايتعمل ومن العناصر الهامة ف: عملية تصميم المشروعات -08
تصميم تون يالصندوق لتل مشروع. وتهدف هاتان العمليتان إلى تحسين جودة المشروعات لضمان أن 

الصندوق  يجريهاالمشروعات والمشورة السياساتية ف: أعلى مستوى ممتن. وبعد عملية تعزيز الجودة الت: 
لتغدو أتثر استجابة ودعما الحتياجات األفرقة القطرية، يتم التثبت من نفسه، والت: تم إصالحها مؤخرا 

تصميم المشروع من قبل مستشارين مستقلين، وهو ما يطلق عليه اسم عملية ضمان الجودة قبل عرضها 
يتم ففتقر إلى ش:ء ما، تلصندوق. وأما المشروعات والمشورات السياساتية الت: ف: االمجلس التنفيذي على 
 أو إرجاعها مرة ثانية إلعادة التصميم. رفضها

 ، مع تدابير التمويلأو منحة من الصندوقتتضمن قرضا  خطة تمويلتوضع للمشروعات المصادق عليها  -09
بالنسبة للبلدان فمستوى الدخل ف: البلد. . وتتفاوت الشروط المالية لتمويل الصندوق اعتمادا على المشترك

للبلدان المؤهلة لتلق: المنح بموجب إطار القدرة على تحمل  حامنمنخفضة الدخل، يوفر الصندوق إما 
المؤسسة الدولية للتنمية. وبالنسبة  هاتماثل الشروط الت: تعتمد بشروط تيسيرية للغاية اقروض، أو 6الديون

وتتجاوز  تقترب من أسعار الفائدة السوقية بشروط عاديةيوفر الصندوق قروضا  ،للبلدان متوسطة الدخل

                                                      

6
الدول:، ، وهو إطار معياري طوره بصورة مشترتة تل من البنك 5002دخل إطار القدرة على تحمل الديون إلى الصندوق عام أ  

وصندوق النقد الدول: إلجراء تحليالت عامة وتحليالت للقدرة على تحمل الديون ف: البلدان منخفضة الدخل، وهو يهدف إلى المساعدة ف: 
 إلقراض الدائنين ولقرارات تخصيص المنح. المشورةتوجيه قرارات اإلقراض لهذه الدول، وتوفير 
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للبلدان  بشروط متوسطةويوفر الصندوق أيضا قروضا  .7الفائدة المعمول به بين مصارف لندن عرس بقليل
لمؤسسة الدولية ل المؤهلة لالستفادة من تمويل بلدانالالت: يقع فيها وسط: الدخل الوطن: اإلجمال: بين 

ندوق على األقل بشروط الص تمويلبالمائة من  11 توفيرللتنمية فقط، والبلدان متوسطة الدخل. وال بد من 
  .منحتتيسيرية للغاية أو 

يتم بصورة متزايدة إدراج المشورة السياساتية والمتابعة تجزء من تصميم . تنفيذ المشروضعات والسياسات -41
ما أن يتم التوصل إلى اتفاق بين فريق المشروع ف: الصندوق والحتومة و  .المشروع واالستراتيجية القطرية

لصندوق للموافقة النهائية عليه. ف: اللمشروع، حتى يعرض على المجلس التنفيذي حول التصميم النهائ: 
وبصورة متزايدة، يتم إدراج المشورة السياساتية والمتابعة تجزء من تصميم المشروع واالستراتيجية الوطنية. 

لع حتومة البلد مقترح المشروع الجديد يبدأ التنفيذ. وعلى الدوام، تضطوبعد موافقة المجلس التنفيذي على 
المعن: والسلطات المحلية بالمسؤولية عن تنفيذ المشروعات والبرامج. وبموافقة الحتومة، يمتن ف: بعض 

 القطاع الخاص. وأالمجتمع المدن:  وأاألحيان التفويض بمسؤولية التنفيذ إلى منظمة غير حتومية 

ضمان أن يتون ل، و له ع تما هو مخططالحتومة على تنفيذ المشرو مساعدة  . بهدفاإلشراف ودضعم التنفيذ -40
يشرف موظفو الصندوق على تل إنفاق األموال المخصصة له بما يتماشى مع خطة التمويل المتفق عليها، 

وتزايدت تثافة إشراف الصندوق ف: السنوات األخيرة، حيث بدأ الصندوق بتوفير  8مشروع من مشروعاته.
ومتابعة المشورة السياساتية. وتتضمن عملية اإلشراف أيضا دعم أتبر للتنفيذ للمساعدة على حل المشاتل 

والمحاسبة، ومراجعة الحسابات، والتوريد، وفعالية اإلدارة، إضافة  للمشروعتحريات مالية حول اإلدارة المالية 
ويتم إعداد تقارير اإلشراف لتل مشروع بحيث تستند بصورة جزئية إلى البيانات  إلى إجراءات محاربة الفساد.

 9 الت: جمعها موظفو الصندوق من نظم الرصد والتقييم الموضوعة لتل مشروع.

تان تعزيز اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق ممتنا إلى حد ما بسبب توسيع حضوره القطري. وقد الحظ  -44
على ية تتون أتثر فعالية عند توفيرها اتالصندوق أن اإلشراف ودعم التنفيذ، عالوة على المشورة السياس

ر اإلشراف على وقد غيّ  10 وبالتال: فإن الحضور القطري الفعال ضروري لمثل هذا الدعم. .أساس مستمر
طبيعة العالقة بين الصندوق والحتومات المقترضة. تما من الصندوق المشروعات الذي يقوم به موظفو 

                                                      

7
الصندوق على القروض المقدمة بشروط غير تيسيرية للغاية على سعر الفائدة المرتب لمدة ستة يستند سعر الفائدة اإلشاري الذي يطبقه   

أشهر لسعر الفائدة بين مصارف لندن المطبق على ترتيبة حقوق السحب الخاصة زائد هامش متفاوت. وأما الهامش الذي يطبقه الصندوق 
 إلنشاء والتعمير على قروضه الممنوحة بأسعار فائدة متفاوتة لنفس الفصل.فهو الوسط: الترجيح: للهوامش الت: يطبقها البنك الدول: ل

8
تم إدخال اإلشراف المباشر من قبل موظف: الصندوق خالل التجديد السابع للموارد تجزء من تغيير جذري ف: نموذج عمل الصندوق.   

مشروعات الت: يمولها، وبالتال: تان انخراطه فيها ، تان الصندوق يوتل للمؤسسات المتعاونة مهمة اإلشراف على ال5002وقبل عام 
 يقتصر على توفير التمويل.

9
أشار تقرير تقييم حديث أعده متتب التقييم المستقل أن قرار الصندوق باإلضطالع بمسؤولية اإلشراف المباشر على مشروعاته قد متن   

ة أتم، تما يسر أيضا من المتابعة المباشرة مع الوتاالت المنفذة، الصندوق من االقتراب أتثر من أرض الواقع وفهم السياق القطري بصور 
وحل المشاتل بصورة أسرع. إضافة إلى ذلك فقد سمح للصندوق بتحقيق تعاون أوثق مع الشرتاء اآلخرين، وبرعاية الشراتات الت: أرساها 

باشر ودعم التنفيذ: موجز تقييم:". التقرير رقم مع أصحاب المصلحة المتعددين. متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، "اإلشراف الم
 .5005، يوليو/تموز 5255

 
 .  21and below, para.  1, Add.7/W.P.81/2013EC  –  2015-2014IFAD Country Presence Strategyانظر   10
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على  وقدرةأتثر قوة شريتا  الصندوق يغدوبحيث مجرد التمويل،  ليتجاوزن الصندوق من توسيع تعاونه متّ 
 .ةسياساتية للحتومات وغيرها من أصحاب المصلحالمشورة الفعال للتنفيذ و الدعم التوفير 

. ف: نهاية فترات تنفيذ المشروعات، الت: تمتد عادة ما بين أربع إلى ثمان: سنوات إنجاز المشروضعات -43
تقييم لنتائج وأثر المشروع من  ىجر وي ،(0م المشروع عند إنجازه )انظر الشتل اعتمادا على المشروع، يقيّ 

قبل إدارة الصندوق والحتومة )التقييم الذات:(، بعدئذ يتم التثبت منه من قبل متتب التقييم المستقل ف: 
الصندوق. وتتضمن مثل هذه التقييمات حاليا تقديرا لألثر الذي يخلفه المشروع وللمشورة السياساتية المقدمة. 

ن خالل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي يعرض على ويتم اإلبالغ عن النتائج م
المجلس التنفيذي. ويقوم متتب التقييم المستقل ف: الصندوق باإلبالغ بصورة منفصلة إلى المجلس التنفيذي 

لنتائج وأثر عمليات الصندوق. وتغذي تقديرات نتائج إنجاز المشروعات أيضا من خالل تقريره السنوي 
 ف: البلد المعن:، عالوة على قاعدة معرفته المؤسسية. المستقبليةالصندوق  تدخالت ميمتص

 منصة إيصال خدمات الصندوق -جيم 

توفر منصة إيصال خدمات الصندوق الخدمات الضرورية الت: تمتن الصندوق من إيصال برامجه  -42
ونظم تتنولوجيا المعلومات  ،المالية ومشروعاته. وتتضمن مثل هذه الخدمات إدارة الموارد البشرية واإلدارة

واالتصاالت، وغيرها من خدمات دعم األعمال، مثل السفر، والتوريد. ويعد التوفير التفؤ لمثل هذه الخدمات 
وه:  ،وبأقل التتاليف الممتنةالصندوق بإيصال مشروعاته وبرامجه بصورة فعالة  قيامأمرا ضروريا لضمان 

قياس طار إدارة ضمن إالية الت: وضعتها الدول األعضاء للصندوق أيضا حاسمة لتحقيق أهداف الفع
 فترة التجديد التاسع للموارد.لالنتائج 

رات ي، أجرى الصندوق عددا من التغي3110بموجب جدول أعمال التغيير واإلصالح الذي أطلق عام  -45
ف وتعزيز الفعالية والتفاءة حتواء التتالياتحسين جودة عمليات أعماله، و الرامية إلى واإلجراءات التنظيمية 

 المؤسستين. مما سيناقش أدناه.

بفضل جدول أعمال التغيير واإلصالح، إنشاء . من أهم التغييرات الت: أجريت ف: المنظمة اإلدارة المالية -46
لتعزيز اإلدارة المالية ودعم عمليات الصندوق القطرية. إضافة  3100دائرة منفصلة للعمليات المالية عام 

 من بصورة تتسم بقدر أتبر عمليةال، فقد تم تعزيز وحدة الميزانية بصورة تبيرة لتمتينها من إجراء إلى ذلك
ولتخصيص موارد الميزانية بصورة أمثل، ولتعزيز اإلدارة اليومية  ؛الترتيز على النتائجستراتيجية و الا

 للميزانية.

لضمان  المراقب المال:شروعات تحت مسؤولية وضعت اإلدارة المالية للمبعد إنشاء دائرة العمليات المالية،  -47
فصل المسؤوليات التشغيلية والمالية. وخطت دائرة العمليات المالية خطوة أبعد ف: تحسين النهج الذي 
يستخدمه الصندوق لتوفير الدعم لإلدارة المالية ولصرف األموال للمشروعات والبرامج. وتجزء ال يتجزأ من 

ت، حسنت جودة اإلشراف المال: الفترة الفاصلة بين الموافقة على األموال لية اإلشراف على المشروعاعم
 وصرفها بحيث تقلصت بصورة تبيرة.

 المستدامة نهج التدفقات النقديةعمليات المالية نموذجا ماليا جديدا للصندوق يستند إلى التذلك أدخلت إدارة  -48
ت المالية الدولية األخرى. ويمتن هذا ممارسات الصندوق من المعيار المعتاد ف: المؤسسا قّربالذي 
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 السيولة توفرلداخلية لتمويل مشروعاته وبرامجه، شريطة النموذج الجديد الصندوق من تعظيم توفير الموارد ا
والمتطلبات األخرى. تذلك اتخذت الدائرة خطوات أبعد لتعزيز اإلدارة المالية من خالل إنشاء وحدة جديدة 

وتنخرط هذه الوحدة ف: وضع إسقاطات مالية وتحليل القرارات لضمان أن تتون  المال:.للتخطيط والتحليل 
، والمزيد من المواردقرارات تخصيص  ف: بالتاملآثار النماذج المالية للصندوق مأخوذة بعين االعتبار 

ه الوحدة جهود تعبئة الموارد وغيرها من عمليات اتخاذ القرارات االستراتيجية. ويتوقع إجراء تعزيز أتبر لهذ
بموجب التجديد العاشر للموارد لتمتين دائرة العمليات المالية من إدارة المخاطر المالية الت: قد يواجهها 

 يباشر بتعبئة الموارد اإلضافية من خالل نهج ابتتارية.الصندوق وهو 

ل الصندوق ألنها . تعد اإلدارة الفعالة للموارد البشرية عنصرا رئيسيا ف: نموذج عمإدارة الموارد البشرية -49
الصحيحة والموظفين بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية، مما هو أمر حاسم  تؤدي إلى توزيع المهارات

اإلصالحات ف: موارده البشرية بموجب الصندوق سلسلة من  أجرىللتشغيل الفعال. ولتحقيق هذا الهدف، 
لوضع خرائط  3100-3101ظائف عام: أجرى عملية لمراجعة الو حيث  ،جدول أعمال التغيير واإلصالح

. ومتنت المعلومات المجموعة الصندوق من إجراء تخطيط سنوي لهيتلية موظف: الصندوق وتوزيعهم
 تجزء من عملية إعداد الميزانية السنوية. 3102-3103استراتيج: لقوة العمل عام: 

ية، بما يتماشى مع احتياجات التنظيم ترشيد موظفيه ف: الوحداتبادرتان الصندوق من مومتنت هاتان ال -31
المناصب ف:  بتقليص عددلصندوق ف: االعمل  ةأعماله. تما سمح التخطيط االستراتيج: السنوي لقو 

الوظائف ذات األولوية المنخفضة، مع زيادة التوظيف ف: الوحدات الت: تعتبر حاسمة للتشغيل الفعال 
وسيع المتاتب القطرية للصندوق، تم تحويل لنموذج عمل الصندوق. إضافة إلى ذلك، وبما يتماشى مع ت

وطنيا، مما يسمح بوفورات تبيرة ف: التتاليف.  يعين شاغلوهامناصب نسبة أتبر من موظف: الصندوق إلى 
تذلك متن التخطيط االستراتيج: لقوة عمل الصندوق من إعادة التوازن ف: توزيع موظفيه بين الفئة المهنية 

جع تبير ف: الفئة األخيرة. وبالنسبة لألنشطة الجوهرية الرئيسية، تم تقليص وفئة الخدمات العامة، مع ترا
االستعانة بالمستشارين، وتخصيص مهام عديدة تانت تؤدى سابقا من قبل المستشارين إلى موظف: 

 تيسير هذه التحويالت. نفيالموظالصندوق. وقد ساعد تعزيز برامج تدريب 

. يعتبر نظام تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف: الصندوق حاسما واالتصاالت نظم تكنولوجيا المعلومات -30
لتشغيل فعال لنموذج عمله، سواء من حيث إيصال برامجه ومشروعاته أو لمنصة إيصال الخدمات فيه. 

سوية هيتلية تتنولوجيا المعلومات  لرفعالتجديد التاسع للموارد، تجري حاليا عملية تبيرة وبموجب 
صندوق، وه: تتضمن إدماج المنصات الجوهرية لتتنولوجيا المعلومات، ورفع سوية واالتصاالت ف: ال
للتمتين من تقديم دعم أتثر فعالية وتفاءة لمتاتب الصندوق القطرية، وتحسين النظم  برمجيات الصندوق

الوصول وتنفيذ التتنولوجيا المحمولة للسماح ب ؛الت: تدعم عمليات الرصد والتقييم التشغيليين ف: الصندوق
ف الذتية واأللواح الرقمية. ويتوقع لعمليات رفع السوية إلى نظم الصندوق عبر جملة من األجهزة مثل الهوات

، مما سينجم عنه متاسب تبيرة ف: التفاءة الصندوق أعمالهذه أن تؤدي إلى تبسيط تبير ف: عمليات 
 التجديد التاسع للموارد.فترة نهاية  بحلول

التغيير واإلصالح، أولى الصندوق اهتماما أتبر بتثير  أعمال بموجب جدول خدمات الدضعم األخرى. -34
وقامت جميع الوحدات  من أوقات االستجابة. ومقلصالتحسين عمليات أعماله الداخلية، مقلال التتاليف 
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التنظيمية ف: الصندوق باستعراض عملها وعملياتها اإلدارية بما يتماشى مع االلتزامات المعقودة بموجب 
تحسين تجديد التاسع للموارد. ومن الجدير بالمالحظة على وجه الخصوص الجهود الرامية إلى ما يل:: ال

العمليات اإلدارية للهيئات الرئاسية ف: الصندوق؛ تحسين نظام التوريد ف: سياق فريق التوريد المشترك 
القيمة؛ والمزيد من فض للوتاالت الثالث ف: روما؛ ومن خالل التفويض بمزيد من السلطات للتوريد منخ

وعملياته، بما ف: ذلك تغيير القواعد الناظمة لمستحقات السفر،  وأحتامهالتبسيط والتعزيز لسياسة السفر 
  .أعمال إدارة السجالت ومهام األرشفة واستعراض عملية

 فعالية وكفا ة نموذج ضعمل الصندوق -ثالثا

بة متزايدة من الستان المستهدفين، ومن رفع أثره مّتن نموذج عمل الصندوق الصندوق من الوصول إلى نس -33
عمل الصندوق الالفقر الريف:، وتعزيز األمن الغذائ: والتغذوي لألسر الفقيرة. وقد متن نموذج ف: الحد من 

حيث غدا الصندوق قادرا على إيصال برنامج  ،ه من القروض والمنح بصورة أتثر تفاءةمن إيصال برنامج
نسبيا. وستناقش مساهمة الصندوق مع إبقاء ميزانيته اإلدارية على نفس المستوى قروض ومنح أتبر بتثير 

 للصندوقالفعالية اإلنمائية من تقرير  مسقاةف: البرامج القطرية ومخرجات مشروعاته وأثرها الحقا، وه: 
   3102.11لعام 

 القطرية والمشروضعات البرامج مخرجات المساهمات في  -ألف 

. وبالنسبة 3103مشروعا نشطا عام  352بيانات عن  3102اإلنمائية للصندوق عام جمع تقرير الفعالية  -32
لمستفيدين من المشروعات لالعدد اإلجمال:  وصلالصندوق، للعدد اإلجمال: للمستفيدين الذين وصل إليهم 

بالمائة عن عام  22أي بزيادة قدرها  - شخص مليون 87.8 حدودإلى  3103الت: يدعمها الصندوق عام 
. 3105مليون شخص بحلول عام  01بالمائة من الهدف الموضوع، وقدره  78ما يعادل حوال:  أو ،3100

، تبلغ حصة أمريت: دوالرمليار  03.2وتصل االلتزامات المالية اإلجمالية للمشروعات قيد التنفيذ إلى حوال: 
خرى المؤسسات المالية ف: حين تتضمن الجهات المساهمة األ .أمريت:دوالر  مليار 5.9الصندوق منها 

 3.0)ف: التمويل  ةبالمائة( والجهات الدولية المشارت 23 ،مليار دوالر أمريت: 2.0)والحتومات المحلية 
 بالمائة(. 39 ،مليار دوالر أمريت:

شارك فيها عدد تبير من المستفيدين: برامج إدارة الموارد الطبيعية تتضمن أنشطة المشروعات والبرامج الت:  -35
تدريب على تتنولوجيات اإلنتاج المليون(؛  0.3تدريب على تقنيات اإلنتاج المحصول: )اليون(؛ مل 3.5)

مليون شخص؛ المقترضون  5.2الطوعيون  المدخرونالريفية ) المالية بالمائة(؛ الخدمات 5.6الحيوان: )
)تدريب  الصغرى المشروعاتمجموعة(؛  50 000مليون شخص(؛ التسويق )تشتيل حوال:  5.06النشطون 

 .على اإلدارة المجتمعية مليون شخص 5.5 تدريب(؛ على األعمال وريادة األعمالمليون شخص  0.2

التوزيع  ت نسبةبحيث غد ، فقد ازدادت حصة النساء المستفيداتلتوزيع المستفيدين حسب الجنسوبالنسبة  -36
تفسير النمو المطرد ف: أعداد ويمتن  على التوال:. 02 إلى 20اإلجمال: بين الرجال والنساء حاليا بحدود 

                                                      

11
( الت: عرضت على الدورة األولى لهيئة IFAD10/1/R.2وثيقة "استعراض منتصف الفترة للتجديد التاسع لموارد الصندوق" )تعرض   

 القضايا الت: يناقشها هذا المقطع. 5000المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ف: فبراير/شباط 
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بين المستفيدين من التمويل الريف:.  األتبر النساء نسبة إلىالنساء المستفيدات ف: السنوات األخيرة جزئيا 
 ويتناسب هذا التوجه بصورة جيدة مع سياسات الصندوق المعنية بالتمايز بين الجنسين واالستهداف.

ألشخاص المستفيدين من الخدمات ذات الصلة بالمشروعات تذلك يمتن مالحظة زيادة واضحة ف: أعداد ا -37
هذه التوجهات الحصة المتزايدة تعتس صغرى، والتسويق، وبناء المؤسسات المجتمعية تتوجه إجمال:. و ال

 تبن: نهج أتثر شمولية ف: االستهداف.على والترتيز  ،لمشروعات سالسل القيمة ف: الحافظة

 ئية واألثر اإلنمائيالمساهمات في النواتج اإلنما -با 

، األهميةيقيم الصندوق أداء مشروعاته عند اإلنجاز باستخدام مؤشرات مقبولة على وجه العموم وه::  -38
 والفعالية، والتفاءة، واألثر على الفقر الريف:، والمساواة بين الجنسين، واستدامة الفوائد، واالبتتار والتعلم،

ويرد ملخص بالنتائج المبلغ عنها ف: تقرير الفعالية اإلنمائية  والتترار وتوسيع النطاق، وأداء الحتومات.
 أدناه. 5003للصندوق لعام 

أو أفضل من ذلك، أبلغ  إلى حد ما باستخدام مصفوفة أداء المشروعات الت: تصنف األداء على أنه مرض -39
داء ف: أ تبير تحسين لوحظ (5003-5000)أنه وخالل السنوات األربع الماضية  5003تقرير عام 

(. وتما يظهر 5002-5006) لها مقارنة بالسنوات األربع السابقة األثر على الفقر الريف:المشروعات لجهة 
المال البشري واالجتماع: التحسينات واضحة على وجه الخصوص ف: مجاالت رأس تانت الشتل أدناه، 

باألداء الخاص  . وفيما يتعلقاهصولأودخل األسر وصاف:  ؛والموارد الطبيعية والبيئة ؛واألسواق ؛والتمتين
باألمن الغذائ: واإلنتاجية الزراعية، فقد شهد تحسنا أيضا، ومن المثير لالنتباه على وجه الخصوص 
التحسن الملحوظ ف: الوصول إلى األسواق الذي يعتس الجهد المعزز الذي بذله الصندوق لربط أصحاب 

 الحيازات الصغيرة باألسواق.

  2الشكل 
 خيرة في األثر ضعلى الفقر الريفيالتوجهات األ

 .3102(، EB2013/110/R.12/Rev.1المصدر: بنيت األشتال على البيانات المأخوذة من تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )الوثيقة 

 

 ،األهمية، وه:: ألثر اإلنمائ:األخرى لمؤشرات بالنسبة للبأداء المشروعات  المتعلقةوتتفاوت النتائج  -21
ف:  ؛. وتبقى أهمية المشروعات عالية وتظهر بعض التحسنواألثر اإلجمال: للمشروع ،والتفاءة ،والفعالية

الناتج المتعلق بالتفاءة  وأما ؛اقل، مع بقائه ثابتاحين صنفت فعالية المشروعات وأثرها اإلجمال: على أنه 
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األداء اإلجمال:  قىويب التحسين.منخفضا نسبيا، وهو من المجاالت الرئيسية الت: تحتاج فقد بق: 
 للمشروعات عاليا ومستقرا.

 3الشكل 
 أدا  المشروضعات

 

 3102(، EB2013/110/R.12/Rev.1المصدر: بنيت األشتال على البيانات المأخوذة من تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )الوثيقة 

 

 وتوسيع ،واالبتتار ،ن الجنسينالتمايز بي – وه:ة أداء المشروعات بالنسبة للمؤشرات األربعة التالي وسجل -20
 توسيع النطاق واالبتتار حقق تل منتحسينات تبيرة. وعلى وجه أتثر خصوصية،  – واالستدامة ،النطاق

أداء التمايز بين الجنسين تحسنا مشابها. تذلك أحرز بعض التقدم ف: مجال:  وشهد. خطوة إلى األمام
 االستدامة والملتية.

 4الشكل 
 في االستدامة واالبتكار وتوسيع النطاق والتمايز بين الجنسينالتوجهات األخيرة 

 
 

 3102(، EB2013/110/R.12/Rev.1المصدر: بنيت األشتال على البيانات المأخوذة من تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )الوثيقة 

هيئة المشاورات األهداف الت: وضعتها مع مقارنة العند  .2112أدا  المشروضعات ضعلى خلفية أهداف ضعام   -24
أعلى بالنسبة لألهمية  5003النتائج الفعلية لعام  تانت، 5002الخاصة بالتجديد التاسع للموارد لغاية عام 
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دارة الموارد الطبيعية  والمساواة بين الجنسين. أما بالنسبة لألثر على الفقر الريف: واالبتتار وتوسيع النطاق وا 
لفعلية أعلى من أرقام خط األساس، ويمتن اعتبارها على المسار الصحيح واإلدارة البيئية، فقد تانت النتائج ا
ويقارب ، إيجابية التوجهات طويلة األمد تبدو. وبالنسبة لالستدامة، 5002لتحقيق األهداف الموضوعة لعام 

الفعالية على نفس سوية أن حين ف: . 5002إلى حد ما الهدف الموضوع لعام المستوى الحال: لإلنجاز 
تفاءة المشروعات وأداء الحتومات أضعف نسبيا بالنسبة  تانت. وعلى العتس من ذلك، م خط األساسأرقا

 نالتل من أرقام خط األساس واألهداف الموضوعة. وباإلجمال، وف: حين تظهر معظم المؤشرات تحس
ية للمشروعات صاعدي ف: األداء، إال أن التفاءة االقتصادإلى توجه ت مما يشيرأرقام خط األساس ب مقارنة

 .5002وأداء الحتومات ما زاال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإليفاء باألهداف الموضوعة لعام 

 كفا ة نموذج ضعمل الصندوق -جيم

أدناه برنامج القروض والمنح ف: الصندوق، وحجم التمويل المشترك المولد، ومعدل تفاءة  5 الشتليعرض  -23
برنامج القروض والمنح. ويعرض الشتل إلى سبة الميزانية اإلدارية الذي يعّرف على أنه ن - للصندوق تتل

 مالحظته. وتما يمتن 5002و 5000، تما يعرض اإلسقاطات لعام: 5003-5005هذه النتائج للفترة 
بالمائة عام  06بصورة تبيرة مع تراجع معدل التفاءة من أتثر من التفاءة المؤسسية للصندوق  تحسنت
-5000عام: لويتوقع له أن يتراجع بصورة أتبر ف: السنتين المتبقيتين  .5003عام  بالمائة 05إلى  5005
5002.12 

يؤتد هذه التحسينات التوسع التبير ف: برنامج القروض والمنح وبرنامج العمل ف: السنوات السبع  ومما -22
ويمتن عزو  .فيفةطدون تغيير، أو زيادتها بصورة  حالهاالميزانية اإلدارية على األخيرة على خلفية بقاء 

وه: إلى عدد من اإلجراءات التحسينات ف: التفاءة التلية الت: اتخذها الصندوق ف: السنوات الماضية 
االعتماد  ،إدارة البرامجدائرة وف: حالة  -زيادة عدد الموظفين ف: المقر الرئيس: على  السيطرة( 0تتضمن: )

( الحد من المدفوعات الت: تانت تقدم 5القطرية؛ ) بالمتاتبصورة أتبر على الموظفين المعينين محليا ف: 
 ( متاسب التفاءة المتحققة ف: بعض عمليات العمل الرئيسية.3للمؤسسات المتعاونة؛ )

  

                                                      

12
مليارات دوالر  3دوق ف: تعبئة موارد إضافية لتمويل برنامج القروض والمنح البالغ على النجاح الذي سيحرزه الصنسيعتمد ذلك جزئيا   

 أمريت: أو أتثر من ذلك ف: السنتين المتبقيتين من فترة التجديد التاسع للموارد.
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 2الشكل 

الميزانية اإلدارية )الميزانية العادية وأتعاب اإلدارة( مقارنة بالقروض والمنح مشتملة ضعلى حسابات األمانة األخرى 
 الصندوقالتي يديرها 

 )بماليين الدوالرات األمريتية، معدل التفاءة )%( مقاسا  على المحور اليمن:(

 

تمويل مشروعات أتبر. ولم تتغير أعداد  إلىأيضا جزئيا ف: التفاءة المدخلة التحسينات  تما تعود أسباب -25
إال أن وسط: ، بصورة تبيرة 5005المشروعات االستثمارية الت: وافق عليها المجلس التنفيذي منذ عام 

أتبر. وحيث أن التتاليف اإلدارية للصندوق للمشروع الواحد ال تتزايد  االمشروعات االستثمارية غدحجوم 
بااللتزام وصرف قدر بنفس نسبة زيادة حجم القرض أو المنحة، فإن المشروعات األتبر تسمح للصندوق 

 تية.بالدوالرات األمريمقابل التتلفة اإلدارية  أتبر من األموال

 تعزيز نموذج ضعمل الصندوق بموجب التجديد العاشر للموارد -رابعا

المعروضة أعاله أن الصندوق قد بنى  الفعالية اإلنمائية للصندوق التقرير السنوي عن من الواضح من نتائج -26
إيصال القيمة بصورة فعالة وتفؤة. وقد نجح الصندوق ف: توسيع متنه من على مدى السنوات نموذج عمل 

تما أرسى شراتات قوية مع  .زيادة حجم الموارد من البلدان األعضاء فيه بصورة تبيرةياته من خالل عمل
الحتومات والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مما متنهم من تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات بتعاون 

زيادة له الخاصة جميع أصحاب المصلحة. تذلك فقد نجح الصندوق أيضا ف: استقطاب موارد معتامل 
االستثمارات ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وف: السنوات األخيرة، وبموجب جدول أعمال التغيير 

 إيصال الخدمات الخاصة به. منصةخطوات تبيرة ف: تحسين تفاءة الصندوق خطى واإلصالح، 

تبر لتعزيز نموذج عمله أ وعلى الرغم من التقدم المحرز، ما زال الصندوق بحاجة إلى اتخاذ إجراءات -27
بموجب التجديد العاشر للموارد، سواء من خالل تعزيز المتاسب أو تزويد نفسه بصورة أفضل بما يلزم 

نهج  اتباعمن غير المتصور  ،وف: مثل هذه الجهود  13 لالستجابة للفرص المتزايدة والتحديات الناشئة.
لمبادرات المتخذة ف: السنوات الماضية وتعميم ا قترح هو تعزيزالم فإنجديدة بالتامل. وعوضا عن ذلك 

                                                      

13
ناقشة أتثر عمقا لم (IFAD10/2/R.2) المستدامو التحول الريف: الشمول: : 5052-5006انظر الرؤية االستراتيجية للصندوق للفترة   

 للفرص والتحديات.
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أدناه مناقشة اإلجراءات وستتم  14النهج الرئيسية مثل توسيع النطاق مما تم العمل به واختباره لبعض الوقت.
 التجديد العاشر لموارد الصندوق.فترة األساسية المقترح اتخاذها أثناء 

 تعزيز إيصال المشروضعات والبرامج -ألف 

سيتطلب الوصول إلى أثر أعظم على عدد أتبر من فقراء الريف من  15 .اق واالستدامةتوسيع النط -28
قصر . ويتوجب ضتحفيز إرساء شراتات أعر و  لتوسيع نطاق البرامج الناجحةاهتمام أتبر الصندوق إيالء 

صندوق . ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتخذ الاستدامتهاتوسيع النطاق فقط على البرامج الناجحة الت: أثبتت 
بأن برامجه ومشروعاته القطرية وتخطط لتوسيع النطاق بدال من االفتراض نظر تل تأن  خطوات لضمان

الحتومات أو غيرها من أصحاب المصلحة اآلخرين هم من سيقومون بتوسيع نطاق األفتار الجيدة 
تيجيات القطرية والمشروعات الناجحة. وف: فترة التجديد العاشر للموارد، سوف يطلب من جميع االسترا

على أن تنفذ ف: بصورة مسبقة  تقيملتوسيع النطاق تمتلك استراتيجية صريحة وتصميمات المشروعات أن 
. ويعتبر حال أظهر البرنامج أو المشروع نجاحا. وسيتم رصد ذلك من خالل اإلشراف على المشروع المعن:

 ف:مل المقترح ف: جدول أعمال المعرفة الع وسيشتل. تقاسم المعرفة هاما ف: جدول أعمال توسيع النطاق
 .الصندوق )انظر أدناه( متونا هاما ف: جدول أعمال توسيع النطاق

. سيتطلب جدول أعمال تبير لتوسيع النطاق أن يحدد الصندوق بحذر المحرتات حوار السياسات القطري -29
أن تشتغل بصورة مستدامة  الوطنية لتحقيق األثر على نطاق تبير، واآلليات المؤسسية المحلية الت: يمتن

إال أنه ال  ،صغيرة نسبيا عن البيئة السياساتية الوطنية الرديئةالمشروعات العلى نطاق تبير. ويمتن عزل 
يتوجب على الصندوق أن ينخرط بصورة أتثر يمتن فعل ذلك مع البرامج واسعة النطاق. وبالتال:، سوف 

 الوطنيةالسياساتية ة بشأن تنفيذ السياسات وبناء القدرات قوة ف: حوار السياسات القطري، وأن يوفر المشور 
 ية ف: مجال التنمية الزراعية والريفية.لوالمح

يتشتل السياق السياسات: للتنمية الزراعية واستئصال الفقر الريف: على المستوى  العمل السياساتي العالمي. -51
السبب، غدا الصندوق العبا أتثر نشاطا  الوطن: إلى حد تبير من خالل السياق السياسات: العالم:. ولهذا

بهدف التأثير على جدول األعمال وجعله أتثر دعما لمصالح المزارعين  ةف: حوار السياسات العالمي
معرفته وفهمه الذي ب يأت: وهو الريفيين نساء ورجاال.لحصة وبصورة أوسع  ،أصحاب الحيازات الصغيرة

التجديد العاشر فترة وسيتم تعزيز هذا المسار خالل  .هذا الحواراستقاه من خبرته التشغيلية الملموسة إلى 
إخراج الثروات المعرفية  تنفيذ استراتيجية للبحوث والمطبوعات تهدف إلىلموارد الصندوق من خالل 

 للصندوق بأسلوب أتثر انتظاما.

ولية، مشارتا ف: ، رفع الصندوق من انخراطه ف: عمليات الحوار الدخالل فترة التجديد التاسع للموارد -50
رفيع المستوى المعن: بالتصدي ألزمة األمن  الفريقالعشرين، وف:  ةمداوالت مجموعة الثمانية ومجموع

                                                      

14
( المعروضة على الدورة األولى لهيئة المشاورات IFAD10/1/R.2انظر "استعراض منتصف فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق" )  

 .5000الخاصة بالتجديد العاشر للموارد ف: فبراير/شباط 
15

ثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ف: ستعرض وثيقة منفصلة عن توسيع النطاق على الدورة الثال  
 .5000أتتوبر/تشرين األول 
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خطة العمل الغذائ: ف: العالم التابع لألمين العام لألمم المتحدة، وف: المداوالت الجارية حاليا لوضع 
تما  .لبرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:لة ، وتعضو ف: اللجنة التوجيهي5002اإلنمائية لما بعد عام 

عمل الصندوق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلعداد أوراق عن التمايز بين الجنسين ف: 
ويأت: بمنظوره  ،العالم: عمل لجنة األمن الغذائ:الصندوق . تذلك يدعم "حالة األغذية والزراعة"الزراعة، و

المداوالت العالمية بشأن الزراعة، مرتزا على أصحاب الحيازات  إلىاألمور  بهذهالمخصوص للغاية 
، وبصورة متزايدة يتم السع: والشعوب األصليةالصغيرة، والستان الريفيين الفقراء، والنساء الريفيات، 

 ،األراض:و  ،تغير قضايا للحصول على وجهات نظر الصندوق واستشارته ف: هذه القضايا، عالوة على 
ر  العاشر  يدساء الشراتات بين القطاعين العام والخاص. وسوف يستمر هذا العمل بالتوسع خالل فترة التجدوا 

 للموارد.

. يعمل الصندوق ف: بيئة تتزايد ديناميتها مع خطوط جديدة ترسمها االقتصادات الناشئة إرسا  الشراكات -54
وزيادة ن جهات مانحة غير تقليدية، نشوء أصوات جديدة م تعقيداتهذه الوالبيئات الهشة. ويترافق مع 

اهتمام القطاع الخاص بالتنمية الزراعية. ولتعزيز دور الصندوق تمحفز على االستثمار الريف: ف: هذه 
إمتانية  وال تقتصر. يعتمد الصندوق على شراتاتهسالبيئة، ولتيسير توسيع نطاق المشروعات الناجحة، 

نما صالستثمارات ف: زراعة أزيادة اعلى أوسع من الشرتاء  حملةتعبئة  حاب الحيازات الصغيرة فحسب، وا 
 تصميم وتنفيذ البرنامج. ألغراضمن المهارات التقنية  أيضا خيارات أوسعسيتيح 

بناء على الدروس المستقاة والنجاحات المتحققة خالل التجديد التاسع للموارد، سوف يدخل الصندوق ف:  -53
شراتته مع الوتالتين األخرتين اللتين تتخذان ا. وسوف يزيد من شراتات ف: جميع المشروعات الت: يموله

مستوى استراتيج:، وسيتعاون على قضايا رئيسية مع تل من منظمة األغذية  لتبلغ من روما مقرا لهما
والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالم:، بما يتماشى مع الميزة النسبية المتميزة لتل مؤسسة. 

ر استراتيجية مع ث، تما سينخرط بصورة أتجديدةال االبتكاريةتمويل السبل  إلى التعاون بشأنوسوف يسعى 
إليصال الفوائد للستان الريفيين  - سواء من الجهات المانحة أو الشرتات - شرتاء من القطاع الخاص

الثقة الت: وصغار المنتجين. وسيتمتن الصندوق من فعل ذلك من خالل استقطاب رأس المال االجتماع: و 
 بناها على مدى العقود ف: مجال االستثمار ف: التنمية الزراعية والريفية.

 . ولدعملوقتاأن إرساء الشراتات الناجحة أمر تثيف االستخدام للموارد و درسا مفاده وقد تعلم الصندوق  -52
ته على قدر سوف يستثمر الصندوق بصورة أتبر ف:  ،للموارد العاشرغايات الشراتات بموجب التجديد 

 لشراتات.لالوساطة، وخلق الحوافز الداخلية لتوسيع االستخدام االستراتيج: والعمل: 

 .16والبلدان متوسطة الدخل ،والبلدان منخفاة الدخل ،إزا  الدول الهشة ةالتمايز في النهج المستخدم -55
ق للتعامل الصندوق إلى تمايز أتثر وضوحا ف: النهج الذي يسلته الصندو  عضو ف: دولة ةست عشر  تدع

من البلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل.  هامع البلدان الهشة، والبلدان المتأثرة بالنزاعات، وغير 
تمثل نهج الصندوق بالنسبة لتجهيز المشروعات والبرامج ف: مواءمة تدخالت يوتما سيناقش أدناه، 

رامج الفرص االستراتيجية القطرية. وسوف الخطط القطرية الزراعية من خالل إعداد مشترك لبالصندوق مع 
مواءمة تدخالته ودعمه لتل من احتياجات واستراتيجية تل بلد شريك معه. يمتن هذا النهج الصندوق من 
                                                      

16
 ل هج ال         ال    اله    ال   ان مت  ط  ال خ . لالطالع على نقاش أتثر تفصيال 5و 0.يرجى العودة إلى الملحقين   
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وأما الدروس الت: تعلمها الصندوق من العمليات ف: الدول الهشة والبلدان متوسطة الدخل، والتوجه المتفاوت 
 مناقشتها أدناه. فتردل، بالبلدان ف: المستقالذي ستتخذه عملياته ف: هذه 

إذ يمتن لهذه الدول أن تتون من البلدان متوسطة الدخل أو من  متقاطعة: مختلفة فئات الدول الهشةتمثل  -56
 ؛محدد منه يملإق ف: أو ،على مستوى القطرأن تختبر هشاشة أيضا لها البلدان منخفضة الدخل. ويمتن 

وقد يتترر دخولها وخروجها من  ،المظاهر وغير هشة ف: مظاهر أخرىهشة ف: بعض  تتون تما يمتن أن
. وأظهر تقدير هذه األوضاع. تذلك فإن بعض هذه الدول الهشة ه: أيضا من الدول الخارجة من النزاعات

ضعف القدرة على تنفيذ ألداء مشروعات الصندوق ف: الدول الهشة إلى أن القضية الرئيسية ه: 
استدامتها  وتقل احتماالت ةأن تحظى بإدارة جيدالمشروعات  من غير المحتمل لهذهف :المشروعات والبرامج

الصندوق ترتيزا أتبر على بناء القدرات يضع النتيجة،  وعلى ضوء هذه تمويل الجهات المانحة. مع استنفاذ
. وتوفر شراتة وتعزيز المؤسسات ف: الدول الهشة. وسيستمر ف: القيام بذلك ف: فترة التجديد العاشر للموارد

خالل فترة التجديد التاسع للموارد مساعدة تقنية آنية  لألمم المتحدة أبرمت مع منظمة األغذية والزراعة
للمشروعات المحفوفة بالمشاتل ف: خمس دول هشة مما سيتم توسيعه ليغط: جميع الدول الهشة الت: 

. لألمم المتحدة نظمة األغذية والزراعةإضافة إلى م ،وسيتم إشراك موفري خدمات آخرين يخدمها الصندوق.
وسوف تغط: المساعدة المخطط لها المشروعات وبناء القدرات الحتومية األوسع إلدارة المشروعات 

 الزراعية والسياسات الزراعية.

داء المشروعات ف: الدول الهشة أيضا بأن الميزة النسبية للصندوق ف: العمل ف: هذه أتما أظهر تقدير  -57
من منظور الفقراء. وترتز مشروعات الصندوق ف: الدول الهشة  للفقرمثل ف: قدرته على التطرق البلدان تت

مساعدة على التأقلم بصورة أفضل مع الصدمات. ويساعد الصندوق األشخاص لتحمل العلى بناء الصمود و 
على  مثل هذه الصدمات من خالل منظماتهم المحلية الخاصة بهم، عوضا عن االعتماد بصورة تاملة

المساعدة الحتومية. وقد وجد التقدير بأن أداء مشروعات الصندوق تان أفضل عندما تانت هذه 
( مرتزة على المشارتة 5( منفذة على المستوى المجتمع: من خالل تمتين المجتمعات؛ )0المشروعات: )

مع المحل: ( منفذة مع شرتاء مثل منظمات المجت3المجتمعية القوية، وبخاصة للنساء الريفيات؛ )
 والمنظمات غير الحتومية الت: ترفد تال من عمل الصندوق والحتومات.

وسوف يستمر الصندوق ف: البناء على نقاط القوة المذتورة أعاله لدعم الدول الهشة بصورة أفضل ف:  -58
إيصال النتائج اإلنمائية. وعلى وجه العموم، تتطلب الدول الهشة أيضا مشروعات أبسط. وه: تتطلب 

اطا أتبر للصندوق ف: اإلشراف ونهجا أتثر مرونة ف: دعم التنفيذ. وقد أدرج الصندوق الهشاشة انخر 
 17 إلنشاء متتب قطري للصندوق فيه.ما القطرية تواحدة من المعايير عند اختيار بلد 

ويجري متتب التقييم المستقل ف: الصندوق حاليا تقييما لعمل الصندوق ف: الدول الهشة سينشره عام  -59
ذا التقييم، ستعد إدارة الصندوق استراتيجية لعمل الصندوق ف: الدول الهشة نتائج ه ة. وبعد مناقش3109
، أي 3105هذه االستراتيجية على المجلس التنفيذي عام التوصيات الناجمة عن هذا التقييم. وستعرض  يدرج

 قبل الشروع بالتجديد العاشر للموارد.

                                                      

17
ة، ومن المتاتب القطرية العشرة المقرر إنشاؤها، سوف تنشأ ستة متاتب متتبا ف: دول هش 01متتبا قطريا:  00حاليا يمتلك الصندوق   

 ف: دول هشة، أي أن حوال: نصف المتاتب القطرية للصندوق ستعمل ف: دول هشة.
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الت: تشتل مجموعة أتثر تنوعا تتراوح ما  البلدان متوسطة الدخل وف: الطرف اآلخر من المنظور، هنالك -61
إلى البلدان متوسطة إلى مرتفعة الدخل مثل ترتيا  ،بين البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل، مثل سوازيلندا

هشة أيضا. وعلى نحو  الدو  تعدلت: ا. وهنالك بعض البلدان متوسطة الدخل و البوليفارية فنزويالجمهورية و 
. ويتمثل نهج تفاوتا تبيرااحتياجات هذه البلدان فيما يخص الزراعة والحد من الفقر الريف:  تتفاوتابه، مش

مخصوص لتل بلد من هذه البلدان عوضا عن اتباع اللسياق لالحتياجات لالصندوق ف: مواءمة دعمه 
 نموذج معياري واحد لجميع البلدان متوسطة الدخل.

يبقى منخرطا مع البلدان متوسطة الدخل لألسباب التالية: )أ( ما زال بعض ويعتقد الصندوق بأنه يجب أن  -60
تبيرة من فقراء الريف، بما ف: ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )ب( أشارت  ا  أعداد يضمالبلدان هذه 

البلدان متوسطة الدخل إلى طلب مبرر على خدمات الصندوق، وه: دول أعضاء ف: وضع جيد ف: 
توفر الخبرات الت: تمتلتها هذه البلدان ف:  ؛ )د(توسطة الدخل ف: أقاليم هشةالبلدان م تقع ؛ )ج(الصندوق

؛ )ه( تسهم هذه البلدان ف: األمن الغذائ: مجال التنمية الزراعية دروسا هامة للبلدان منخفضة الدخل
المالية  مةاالستداالعالم: وتستجيب لتهديدات تغير المناخ؛ )و( تسهم هذه البلدان بصورة حاسمة ف: 

 ديدات موارده.جللصندوق من خالل سداد قروضها وزيادة حجوم مساهماتها ف: ت

، ونادرا ما األقاليم فقرا  ونأيا  من البلدان متوسطة الدخلالصندوق مع أشد يعمل تنص عليه مهمته،  وفقا لماو  -64
لجهة سبل عيش فقراء  تختلف هذه األقاليم عن مثيالتها من المناطق الريفية ف: البلدان منخفضة الدخل

وتحديات التنمية الريفية الت: يواجهونها. وف: العديد من البلدان متوسطة الدخل، دعم الصندوق  ،الريف
مشروعات تنمية زراعية تبيرة نجحت أيضا ف: الترويج الستراتيجيات أتثر شمولية ف: التنمية الزراعية من 

هذه البلدان لخلق بيئة سياساتية أتثر مؤاتاة للمزارعين  خالل اإلنخراط ف: حوارات السياسات مع العديد من
بما يتماشى مع سياسة الصندوق بشأن و  ،أصحاب الحيازات الصغيرة. وخالل التجديد العاشر للموارد

 ، سيتخذ الصندوق المزيد من اإلجراءات اإلضافية المشابهة.18االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل

لتخديم البلدان متوسطة الدخل الت:  إلى حد تبيردة التقنية مستردة التتاليف وضع الصندوق برنامجا للمساع -63
تسعى فقط للحصول على المشورة التقنية. وتتم مناقشة المشروعات األولى بموجب هذا البرنامج مع الجزائر 

ن ف: فترة التجديد العاشر للموارد. تذلك فقد عدل الصندوق م وسيوسع البرنامج .والصين وموريشيوس
الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية لتيسير إقراض البلدان متوسطة الدخل بعمالت غير حقوق السحب 

توسطة الدخل ف: أمريتا الالتينية. وقد استتمل متتب التقييم هو ما تفضله العديد من البلدان مالخاصة، و 
الدخل. ولهذا الموجز  ةان متوسطالمستقل ف: الصندوق مؤخرا موجزا تقييميا النخراط الصندوق ف: البلد

( توليد الدروس المستفادة واللمحات الثاقبة عن الفرص والتحديات الت: يواجهها 0هدفان رئيسيان هما: )
المزيد من التمحيص  إلى ( تحديد القضايا الت: تحتاج5توسطة الدخل؛ )مالبلدان  معالصندوق ف: انخراطه 

هذه البلدان ف:  معاألولويات واألدوات الالزمة النخراط الصندوق والتقدير حول التوجهات االستراتيجية و 
الدخل   متوسطةالمستقبل. وبعد استتمال هذا التقييم، سيتم تحديث استراتيجية الصندوق لالنخراط مع البلدان 

 . 5002المجلس التنفيذي للموافقة عليها عام  وعرضها على
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فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ببرنامج عمل  اصةخ أخرى وثيقةتما تقترحه و  ،باإلضافة إلى ذلك -62
لصندوق ف: النظر ف: صيغة نظام تخصيص الموارد ف: استشرك إدارة الصندوق أيضا المجلس التنفيذي 

على أساس األداء الت: تحدد حصص الموارد المخصصة للبلدان متوسطة الدخل مقابل الفئات األخرى من 
 متلق: أموال الصندوق.

. تعتبر المنح الت: يقدمها الصندوق أداة رئيسية لحوار السياسات واالبتتار وتقاسم المعرفة المنح سياسة -65
وبناء القدرات الوطنية ف: الزراعة والتنمية الريفية. وف: الوقت الحال:، تجري إدارة الصندوق استعراضا 

منبثقة عن التقييم الذي يجريه لسياسة المنح بهدف تحسين تفاءة وفعالية المنح. وسوف تأخذ بالتوصيات ال
تضع إدارة الصندوق توجها سحاليا متتب التقييم المستقل ف: الصندوق. وبناء على نتائج هذين التقديرين، 

وسوف تهدف خطة  وحتى نهاية فترة التجديد العاشر للموارد. 5002ينفذ ف: غضون عام استراتيجيا للمنح 
طار مواءمة أفضل مع  صول إلىللو العمل إلى تحسين ترتيز برنامج المنح  الرؤية االستراتيجية للصندوق وا 

 المعرفة واالستثمارات على الصعيد القطري لتحقيق أثر أتبر، تما سيتم تقاسمها مع المجلس التنفيذي.

يعد تطوير وتقاسم المعرفة حول التنمية المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة بعدا رئيسيا  .إدارة المعرفة -66
وه: ضرورية لتصميم وتنفيذ مشروعات تتسم بفعالية التتاليف، وللحوار  ة الت: يمنحها الصندوق.من القيم

ية والمؤسسية للنجاح. تما أنها بعد حيوي لتوسيع النطاق، وه: مطلب اتبالشروط السياس المعن:المستهدف 
الحيازات الصغيرة ف:  رئيس: إلضافة القيمة ف: الحوارات العالمية واإلقليمية حول التنمية ودور أصحاب

 تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل. 

مما يستطيع وبحتم مهمته وميزته النسبية ف: تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، يمتلك الصندوق التثير  -67
، انتظامار ثتقديمه لشرتائه اإلنمائيين، وهو اآلن بصدد تطوير وتقاسم معرفته المستندة إلى الخبرة بصورة أت

العمل مع المؤسسات األخرى لتحليل محرتات عمليات التحول الريف: الحالية وتبعاتها المحتملة  إضافة إلى
دارة المعرفة المنشأة حديثا جهدا ف: على استراتيجيات  التنمية الريفية طويلة األمد. وتقود دائرة االستراتيجية وا 

موجب التجديد العاشر ببأسرها لتنشيط التوثيق والتحليل لما تم إنجازه ف: الماض: وألسبابه. و  المنظمة
يرتبط بالتحسينات ف: نظم الرصد وسللموارد، سوف يغدو هذا الموضوع جزءا منتظما من عمل الصندوق 

فهم أتثر  ىللوصول إلوالتقييم على مستوى المشروعات. وسوف يتم تقاسم هذه المعرفة بصورة منتظمة 
عمقا واتساعا لدور زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: النظم العريضة لإلنتاج الزراع: والتحول 

 والتوسيع.

. خالل فترة التجديد العاشر للموارد، سيوفر الدعم المنتظم لنظم الرصد والتقييم الرصد والتقييم وتحليل األثر -68
ليد بيانات عالية الجودة للحتومات والشرتاء على المستوى القطري ومستوى المشروعات لضمان تو 

والصندوق. وف: الوقت الحال:، تتصف معظم هذه النظم بتونها ضعيفة على الغالب، وبالتال: سيوسع 
الصندوق من جهوده لبناء القدرات بهذا الصدد. ونتيجة لمثل هذه الجهود، يخطط الصندوق لجمع المزيد من 

روعاته وبرامجه. إضافة إلى ذلك، فقد بدأت تقييمات األثر النشطة خالل البيانات الموثوقة لتحديد أثر مش
مشروعا منجزا، وسيتم توسيعها ف: فترة التجديد العاشر للموارد لتصل  30فترة التجديد التاسع للموارد على 

يما تقي 51عمل فيها الصندوق لتصل إلى يإلى مشروع واحد مستتمل ف: تل بلد على األقل من البلدان الت: 
لألثر تحد أقصى. وسوف تستخدم تقييمات األثر بصورة منتظمة للمساعدة على توجيه عمل توسيع النطاق 
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لتقاسم  المضمونالتأتيد على تقديره لألثر على الفقر. تذلك فإنها ستوفر ف: الصندوق ومشورته السياساتية و 
 المعرفة.

طرأ ترتيز متنام على تفاءة المشروعات الت: وجد . خالل فترة التجديد العاشر للموارد، سيكفا ة المشروضعات -69
متتب التقييم المستقل ف: الصندوق أنها أضعف مجاالت األداء ف: المشروعات الت: يمولها الصندوق. 

المشروعات غير التفؤة  ضرفتقييم اقتصادي لتل مشروع أثناء التصميم، مع وسيتم ذلك من خالل طلب 
تنفيذي. وسيتم تحديد التحليل االقتصادي للمشروع المعن: بصورة اقتصاديا قبل عرضها على المجلس ال

إلغاءه إذا لم تعد قصوى الحاالت بعض الف: و  ،منتظمة خالل تنفيذه، وسيتم طلب إعادة تصميم المشروع
 جدواه واضحة.

. توصل الصندوق إلى نتائج جيدة على األرض من عمله ف: مجال التمايز هيكلية التمايز بين الجنسين -71
ن الجنسين. وسوف يعتمد على عمله هذا للترويج للمساواة بين الجنسين ف: جميع مظاهر عملياته بي

(. وسوف يستمر IFAD10/2/R.4، القطرية )انظر برنامج العمل المقترح لفترة التجديد العاشر للموارد
ات إدارة ووحد ،، وف: المتاتب القطريةف: المقر هيكلية التمايز بين الجنسينالصندوق ف: تعزيز 

تما سيبن: على الزخم الذي حققه خالل فترة التجديد التاسع للموارد من خالل دعم المبادرات  .المشروعات
بشأن التمايز بين الجنسين من التصميم إلى الرامية إلى إيجاد نظام أتثر انتظاما لتتبع أداء المشروعات 
ين الجنسين ف: تقاسم المعرفة وبناء القدرات التنفيذ إلى اإلنجاز. وسوف يدمج الصندوق شواغل التمايز ب

لديه. وسيعزز من منظور التمايز بين الجنسين ف: بيانات الرصد والتقييم وتقديرات األثر. وسيستمر ف: 
توثيق وتقاسم المعرفة والقصص الخاصة بأثر التمايز بين الجنسين من الميدان.  وسيستمر إدراج تقرير 

التمايز بين الجنسين ف: التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية  ف: مجالسنوي عن عمل الصندوق 
 للصندوق.

للقيام بتحليل إضافة إلى ذلك، سيبن: الصندوق على األنشطة الت: بادر بها خالل التجديد التاسع للموارد  -70
رع يشمسبق للحساسية فيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين ف: حافظة قروضه، وميزانيته اإلدارية. وسوف 

بمنهج للتعلم اإللتترون: بشأن التمايز بين الجنسين والتنوع لتعزيز بيئة العمل وأداء المنظمة. وسوف يستمر 
 تعميم التمايز بين الجنسين ف: التدريب على إدارة دورة المشروعات.

ل قضايا . ف: السنوات األخيرة، أحرز الصندوق تقدما ملحوظا ف: تعزيز تحليتعميم التأقلم مع تغير المناخ -74
تغير المناخ والقضايا البيئية ف: عملياته، تما أدخل نهجا ابتتارية بشأن الصمود ف: وجه تغير المناخ 
واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خالل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. 

 .وسيستمر الصندوق ف: هذا العمل بموجب التجديد العاشر للموارد

ف: جميع  تعميم تغير المناخوبناء على التقدم المحرز حتى تاريخه، سوف يسعى الصندوق أيضا إلى  -73
أبعاد تغير المناخ واألبعاد البيئية إلى أضيفت عملياته بحيث يغدو عنصرا ال يتجزأ من نموذج عمله. وقد 

تحسينات األخيرة ف: تصميم . وبعد ال5003تعديل المبادئ التوجيهية للحافظة عام  عندتعريف االستدامة 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات الت: تعود بمعظمها إلى برنامج التأقلم لصالح زراعة 
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دخالوتراجع عدد المشروعات الجديدة الت: ما زالت ال تقوم بتقدير  19أصحاب الحيازات الصغيرة.  وا 
خ بصورة تافية إلى الثلث. وف: فترة التجديد العاشر اإلجراءات الرامية إلى التخفيف من مخاطر تغير المنا

صفر. وينص برنامج العمل على خطة الللموارد وما بعدها، ترم: الخطط الموضوعة لتقليص هذا العدد إلى 
 ، ونهاية فترة التجديد العاشر للموارد.5001نقاط لتحقيق تعميم يعادل مائة بالمائة بحلول عام  ةمن عشر 

. مع توسع الصندوق ف: انخراطه مع القطاع الخاص على المستويات المحلية صإشراك القطاع الخا -72
والوطنية والعالمية، سيحتاج إلى تعديل نموذج عمله لتمتينه من االنخراط مع القطاع الخاص بصورة تاملة. 
رة وبموجب التجديد العاشر للموارد، يتصور للصندوق أن يطور أدوات مالية جديدة لتمتينه من العمل بصو 

الخاص. ولتحقيق العام و القطاعين المنتجين من أتثر فعالية، وبخاصة ف: الترويج إلرساء الشراتات مع 
هذه الغاية، سيسعى الصندوق لتطوير المهارات المطلوبة من الموظفين وتغيير بعض عمليات أعماله للعمل 

 بصورة فعالة مع القطاع الخاص.

. بموجب التجديد التاسع للموارد، صّعد الصندوق من دعمه ثيالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثال  -75
الت: عرضها على المجلس التنفيذي عام  الوثيقةللتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: تماشيا مع 

، معتبرا إياه جزءا ال . وبموجب التجديد العاشر للموارد، يخطط الصندوق لتوسيع عمله ف: هذا المجال5005
نموذج عمله. وقد شرع بالمناقشات مع البلدان األعضاء المهتمة إليجاد حساب أمانة لدعم هذا يتجزأ من 

العمل الموسع. ويتصور الصندوق أن يغدو التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: متونا أساسيا ف: 
 نموذج عمل المنظمة.

 تعزيز منصة إيصال الخدمات في الصندوق -با 

ديد التاسع للموارد، واستتمال التقييم المؤسس: لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات الت: التجمشاورات بعد  -76
. وتغط: خطة العمل خطة عمل شاملة لتعزيز فعاليته وتفاءته، طور الصندوق 5003يمولها الصندوق عام 

ءات الت: وقد تمت مناقشة اإلجراهذه تال من دورة إيصال المشروعات والبرامج، ومنصة إيصال الخدمات. 
سيتخذها الصندوق بموجب التجديد العاشر للموارد لتعزيز دورة إيصال برامجه ومشروعاته. أما اإلجراءات 
الت: سيتخذها الصندوق لتعزيز فعالية وتفاءة منتدى إيصال الخدمات فيه، فتناقش أدناه. وسوف تغط: هذه 

دارة الموارد البشرية، وهيتلية تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وغيرها من  اإلجراءات اإلدارة المالية وا 
 عمليات األعمال.

سيستمر الصندوق ف: تعزيز نظم إدارته المالية خالل فترة التجديد العاشر للموارد، وسوف  اإلدارة المالية. -77
 يستمر ف: تطوير قدرته على اإلدارة المالية للمشروعات والبرامج وتوفير الدعم لتصميم وتنفيذ البرنامج ف:

                                                      

19
تيجية القطرية فيه، عالوة على ثلث ملحوظا ف: عمله بشأن تغير المناخ، إذ أدرجت نصف برامج الفرص االسترا أحرز الصندوق تقدما  

مشروعاته الجديدة، تغير المناخ ف: تصميمها. وتم تحديث المبادئ التوجيهية الستعراض الحافظة إلدراج تغير المناخ، تما تم منح درجة 
ثلث موظف: الصندوق  لتغير المناخ ف: ضمان الجودة وأضيفت مؤشرات التأقلم مع تغير المناخ إلى نظام قياس النتائج واألثر، وتدرب

 المهنيين على التأقلم على تغير المناخ. وأطلق نهج للتدريب على شبتة اإلنترنت.



IFAD10/2/R.3  

30 

قدرته على تحليل ومع تحرك الصندوق نحو ترتيبات ابتتارية للتمويل، سيقوم بتطوير  20 الوقت المحدد له.
دارة مثل هذه الموارد. المخاطر  وا 

" لضمان االستخدام األمثل واالقتصادي نظامه للميزنة المستندة إلى النتائجوسيستمر الصندوق ف: تشذيب " -78
نظام تسجيل وقت الموظفين رئيسية لمساعدة اإلدارة على ضبط التتاليف، لموارده الداخلية. ومن األدوات ال

بصورة أتثر دقة وقياس تتاليف عمليات األعمال  لقياس توزيع وقت الموظفين المالئم للغرض المنوط به
. 5006ومن الضروري اختبار هذه األداة بصورة تاملة، وجاهزيتها لالستخدام بداية من عام . الرئيسية

 ،الموظفينوقت برصد استخدام باالستمرار مح استخدام نظام تسجيل وقت الموظفين لإلدارة وسوف يس
دخال التعديالت بما يتماشى مع االحتياجات االستراتيجية ومتطلبات األعمال.  وا 

خالل فترة التجديد العاشر للموارد، سيتم تعزيز إصالح الموارد البشرية الذي بدئ ف:  .البشريةإدارة الموارد  -79
حجم قوة فترة التجديد التاسع للموارد. وسوف يتم تشذيب عملية التخطيط االستراتيج: لقوة العمل، وتحديد 

فيها بصورة سنوية، عالوة على توزيعها. وسيتوسع  والمهارات المطلوبة، والمهارات والتفاءاتالعمل 
حال زيادة ف: عدد الموظفين متتبا قطريا. ويتوقع ف: هذه ال 20إلى  00الصندوق ف: برامجه القطرية من 

وتما أوصى به التقييم  ،المعينين محليا. وهنالك استبدال أتبر للمستشارين بالموظفين المهنيين التقنيين
المؤسس: لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات الت: يمولها الصندوق، يتوقع أيضا تعزيز القدرات التقنية ف: 

رساء الشراتات مع القطاع الصندوق ف: مجاالت حاسمة مثل العمل الس ياسات: وتغير المناخ والتغذية وا 
 الخاص.

بدئ بإصالحات الموارد البشرية األخرى خالل فترة التجديد التاسع للموارد. وتشتل هذه اإلصالحات متونات  -81
 ؛هامة ف: تعزيز أتبر إلدارة الموارد البشرية ف: الصندوق، وه: تتضمن: تشذيب قواعد الموظفين الجديدة

الموظفين الت: أثاروها ف: مسح  لشواغلالتطرق بصورة نشطة و  ؛5005نفيذ اإلجراءات المدخلة عام وت
تحسين نظام تقييم األداء وتنفيذ إطار جديد لالعتراف بالتفوق والمتافآت و  ؛5005الموظفين العام لعام 

ر ف: تبسيط عملية الموارد مراجعة استراتيجية التعلم والتطوير؛ واالستمراللتشجيع على األداء المتميز؛ و 
الدولية للخدمة المدنية على وجه الخصوص ف:  اللجنةالبشرية. تذلك سيستمر الصندوق ف: تعاونه مع 

التعويضات المشترك بصورة عامة. ويتوقع لنتائج هذا االستعراض أن تنفذ خالل فترة مجال استعراض نظام 
 تبر على تتاليف الموظفين.التجديد العاشر للموارد، وقد تعن: إدخال وفورات أ

ومن بين اإلجراءات الهامة إلدارة الموارد الطبيعية بموجب التجديد العاشر للموارد متابعة األهداف  -80
ف: سياسة  تفاءة التمايز بين الجنسين والمساواة بين الجنسينالموضوعة ف: التجديد التاسع للموارد بشأن 
الجنسين والتوزيع الجغراف: العادل عند التوظيف. وسيتم وضع الموارد البشرية ف: الصندوق، والتوازن بين 

أهداف أتثر طموحا بشأن التوازن بين الجنسين، عالوة على أهداف أخرى للموارد البشرية لفترة التجديد 
تنعتس هذه النتائج ف: إطار قياس النتائج الذي سيعرض على هيئة المشاورات ف:  العاشر للموارد. وسوف

 .5000ف: أتتوبر/تشرين األول  عقدها المقررة الثالث دورتها

                                                      

20
بموجب التجديد التاسع للموارد، والذي حل محل النظام  Oracleالمستند إلى نظام  ”Flexcube“من األمثلة على ذلك إدخال ما يعرف بـ   

إدارة معامالت القروض والمنح ف: الصندوق، وتتدفق  ”Flexcube“الصندوق ف: السابق. ويحدد القديم للقروض والمنح الذي تان يستخدمه 
 هذه المعامالت اآلن بصورة أوتوماتيتية إلى نظام الدفع، مما يقلل من البيانات المدخلة يدويا، مع تحسين متطلبات المراجعة المرضية.
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بين التوصيات الهامة للتقييم المؤسس: لتفاءة الصندوق من هيكلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  -84
وتفاءة العمليات الت: يمولها الصندوق، الحاجة ألن يرفع الصندوق من سوية هيتلية تتنولوجيا المعلومات 

حات عمليات أعماله. وبناء على اإلجراءات المدخلة بالفعل، ستنفذ إجراءات واالتصاالت فيه لدعم إصال
أن رفع سوية   أخرى لرفع سوية هذه الهيتلية خالل فترة التجديد العاشر للموارد. وقد تعلم الصندوق
نفقات  تخصيصتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ه: تحد وعملية مستمرة. ومع أنه من غير المتوقع 

إال أن البحث المستمر عن تفاءة عملية ة تبيرة لهذه التقنية خالل فترة التجديد العاشر للموارد، رأسمالي
وذلك جزئيا من خالل االستخدام األمثل لتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجزئيا من خالل رفع  ،األعمال

  االت على المدى المتوسطجزءا هاما من خطة تتنولوجيا المعلومات واالتصمما سيشتل سوية هيتليتها، 
 لفترة التجديد العاشر للموارد.

. شهد التجديد التاسع للموارد بداية تبسيط العمليات الداخلية، والحد من نفقات الخدمات الداضعمة األخرى -83
المعامالت الداخلية الت: تم تيسيرها بفضل إدخال التحسينات على تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف: 

تشتل فترة التجديد العاشر للموارد الفترة الت: سنشهد فيها هذه النظم المدخلة حديثا تضيف سالصندوق. و 
 التوريد وسفر الموظفين بترتيز مخصوص.قدرة تشغيلية وفعالية، وتقليصا أتبر على النفقات. وسيحظى 

نظم جديدة، مما  خالل فترة التجديد التاسع للموارد، تم تحديث إجراءات وعمليات سفر الموظفين، وأدخلت  -82
وفورات معتبرة ف: الوقت الذي يستغرقه الموظفون ف: عملية الحجز وتحقيق أدى إلى تقليص تتاليف السفر 

 لألمم المتحدة وقد أجري استدراج مشترك للعروض مع منظمة األغذية والزراعة والموافقات على السفر.
فترة التجديد وف يستمر هذا الجهد خالل لخدمات السفر بهدف االستفادة من وفورات الحجم التبير. وس

العاشر للموارد، تما سيتم السع: للحصول على المزيد من متاسب التفاءة ف: خدمات السفر، بما ف: ذلك 
 تحسن مثل هذه الخدمات ف: الصندوق.االستخدام األتبر لالجتماعات عن طريق الفيديو، مع 

التفويض بسلطة التوريد للمدراء، وسيحد ذلك الصندوق على  خالل فترة التجديد التاسع للموارد، وافقت إدارة -85
من التتاليف التبيرة لنظام الموافقة المرتزي على التوريد. ويتم إعداد المبادئ التوجيهية للتوريد المعدلة على 
نطاق المؤسسة إلحراز المزيد من التقليص ف: التأخيرات اإلدارية، والت: يتوجب أن تتون قيد التشغيل 

وستستمر المبادرة الرامية إلى التعاون مع الوتالتين األخرتين  مل خالل فترة التجديد العاشر للموارد.التا
ريق التوريد المشترك، فاللتين تتخذان من روما مقرا لهما للتوريد المشترك للسلع والخدمات من خالل 

لية لجميع عقود الخدمات سيستمر عقد اجتماعات االستعراض الفصواستدراج طلبات العروض المشترتة. و 
وتتنولوجيا المعلومات خدمات المرافق واألمن، ف:  الرئيسية سعيا للحد من التتاليف وتحقيق الوفورات

 واالتصاالت واإلمدادات بالمعدات المتتبية.

دارة النتائج -جيم  تعزيز نظام قياس وا 

صندوق وتفاءة العمليات الت: يمولها ، والتقييم المؤسس: لتفاءة الأتدت مشاورات التجديد التاسع للموارد -86
الصندوق على أهمية وضع األهداف لتحقيق النتائج، والرصد الدقيق لهذه النتائج، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية 

لتجديد التاسع ظهور بعض العيوب والنواقص. ومما ال شك فيه أن استخدام إطار قياس النتائج لفترة ا عند
المدرجة ف: هذا المؤشرات  وتم رصدالنتائج.  إدارة أفضل بغرض تحقيق للموارد قد ساعد الصندوق على

النواقص وتطرق فريق اإلدارة لهذه اإلطار على أساس فصل:، ونوقشت مع فريق إدارة الصندوق بأتمله. 
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والعيوب بعد االستعراضات الفصلية. وعلى سبيل المثال، ومن أتثر النواقص الحالية أهمية التمويل المشترك 
اإلجراءات الالزمة من قبل متتب الشراتات وتعبئة الموارد والشعب اإلقليمية تتخذ شروعات. وبناء عليه، للم

 ء.شرتاالللتمويل المشترك و  ف: دائرة إدارة البرنامج للبحث عن تدابير بديلة

تتضمن  مع أهداف جديدة ،وسيحظى الصندوق بإطار جديد لقياس النتائج خالل فترة التجديد العاشر للموارد -87
بعض المجاالت المذتورة أعاله، وأيضا بعض المخرجات التشغيلية. وتما هو الحال بالنسبة للتجديد التاسع 
للموارد، سوف يتم رصد النتائج لتل شعبة ف: الصندوق. وستعقد اجتماعات إدارة فصلية الستخدامها للحث 

أتتوبر/تشرين دورة اس النتائج على إطار جديد لقيعرض وسيعلى اإلجراءات اإلدارية للتطرق للنواقص. 
تعرض النتائج مقابل األهداف الموضوعة على المجلس التنفيذي ف: دورته المنعقدة ، وسوف 5000األول 

 ف: ديسمبر/تانون األول من تل عام.

 النواتج المتوقعة -خامسا 

على إطار  3109األول  تتفق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ف: أتتوبر/تشرينس -88
تحسن دخول وتغذية الستان الريفيين ف: لقياس النتائج يضع األهداف للمخرجات. وستعتس هذه األهداف 

البلدان الت: يخدمها الصندوق. وستوضع األهداف المتعلقة بالحد من الفقر الريف: على وجه العموم. وسيتم 
والبلدان منخفضة الدخل ن األهداف للدول الهشة، تفصيلها على أساس الجنس. وسيتم وضع جملة ثانوية م

تما سيتم وضع أهداف تتعلق بجودة مشروعات وبرامج الصندوق ، ة الدخلبلدان متوسطلااألخرى، و 
 ومؤشرات التفاءة الداخلية.

 تتألف المخرجات من التال::وعلى وجه العموم، سوف  -89

يفيين الذين تخدمهم المشروعات والبرامج زيادة الدخول وتعزيز األمن الغذائ: والتغذوي للستان الر  (أ )
  ؛الت: يدعمها الصندوق، مقسمة بشتل متساو بين الرجال والنساء

  ؛ية والناظمة للزراعة والتنمية الريفية على المستوى المحل: والوطن: والدول:اتتحسين األطر السياس (ب )

 ؛صورة متساويةتعزيز المنظمات الشمولية للمنتجين الريفيين لفائدة الرجال والنساء ب (ج )

 ؛المناصرة للفقراء، وبخاصة ف: الدول الهشةتعزيز القدرة المؤسسية للتنمية الزراعية والريفية  (د )

مواءمة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة أفضل لتغير المناخ وجعلها أتثر فعالية ف:  (ه )
 ؛مواجهة تدهور البيئة

 ؛مياه، والغابات، والحياة الحيوانية والنباتية(استخدام أتثر استدامة للموارد الطبيعية )التربة، وال (و )

دارة الموارد البشرية. (ز )  زيادة التفاءة الداخلية للصندوق، واالستمرار ف: إصالح العمليات وا 

لتجديد العاشر للموارد، على لأهداف األثر الخاصة وضعت وتما هو الحال بالنسبة للتجديد التاسع للموارد،  -91
مليونا، أو  20سواء تان هذا العدد  - تم الوصول إليهمشخاص الذين سيخلفية األرقام اإلجمالية لأل

مستوى التجديد. إال أن إطار تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد ، اعتمادا على ا  مليون 50مليونا، أو  10
ن لم يتم 10تخليص ما زال  ذا هالوصول إلى من إمتانية التأتد بعد  مليون شخص من قبضة الفقر، وا 
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الهدف. وهذا يعن: أنه ربما يحتاج هدف التجديد العاشر للموارد ألن يخضع لالستعراض مع تعلم الصندوق 
 21.أتثر من أدائه الحال: لجهة األثر

 االستنتاجات -سادسا 

ه تخصيص من: نظم لتعبئة الموارد، والسياسات واالستراتيجيات الت: توجّ يتألف نموذج عمل الصندوق  -90
ّور هذا ات؛ ونظام إيصال البرامج والمشروعات؛ ومنصة إيصال خدمات الصندوق. وقد ط  الموارد والعملي

هذا القرن، وهو يخدم الصندوق بصورة جيدة. تما أنه ساعد على العقد األول من النموذج ف: منتصف 
ية. قاء الضوابط على التتاليف اإلدار إبن من جودة هذا البرنامج، مع توسيع حجم برنامج الصندوق، وحسّ 

إال أنه سيعزز من خالل النهوض  .استخدام هذا النموذج خالل فترة التجديد العاشر للموارد وسيستمر
مواجهة التحديات من وتمتين الصندوق  ،باإلنجازات المتحققة حتى تاريخه، والتطرق للنواقص المدرتة

 الجديدة، واالستفادة من الفرص الناشئة.

برامج والمشروعات المستدامة الت: يمولها الصندوق؛ وسيع أتثر تفاءة للوتتضمن إجراءات التعزيز ما يل:: ت -94
رساء شراتات أعرض  توسيع وتعميق الحوار القطري وانخراط الصندوق ف: مداوالت السياسات العالمية؛ وا 
وأتثر تفاءة؛ والتفريق بصورة أفضل ف: العمل الذي يجريه الصندوق ف: الدول الهشة ومتوسطة الدخل؛ 

جراء الرصد والتقييم واالستخ دام األتثر استراتيجية لنافذة منح الصندوق؛ وتعزيز توليد المعرفة وتقاسمها؛ وا 
بصورة أتثر فعالية واستخدام نتائج تحليل األثر؛ وتحسين تفاءة المشروعات؛ وتعزيز هيتلية التمايز بين 

أدوات جديدة  الصندوق؛ وتطويرالتأقلم مع تغير المناخ ف: جميع عمليات  مالجنسين ف: الصندوق؛ وتعمي
 لتوسيع انخراط الصندوق مع القطاع الخاص؛ وتوسيع وتعميق التعاون الثالث: والتعاون بين بلدان الجنوب.

إدارته سيتم تعزيز و  .التعزيزات على نموذج إيصال خدماتهإدخال ف:  ،إضافة إلى ذلك ،وسيستمر الصندوق -93
قوي من إصالحات موارده البشرية، تما سيستمر ف: رفع سوية ، وسيبما ف: ذلك إدارة المخاطر ،المالية

مثل السفر والتوريد،  ،هيتلية تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديه. وبالنسبة لخدمات دعم األعمال األخرى
 التتاليف ف: آن معا.ف: تبسيط هذه اإلجراءات لتوفير خدمات أتثر تفاءة، والحتواء  سيستمر

لجديد إلدارة النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد، سيستمر الصندوق ف: استخدام أداة وبعد تبن: اإلطار ا -92
اإلدارة هذه لضمان أن يبقى الصندوق مرتزا على النتائج واألثر. وستستمر ممارسة استخدام إطار قياس 

اإلجراءات التصحيحية ف: فترة التجديد العاشر للموارد والتخاذ  النتائج لتقدير التقدم المحرز بصورة منتظمة
 العالمة البارزة إلدارة الصندوق. تشتلبحيث عند الضرورة 

                                                      

21
على الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر للموارد ف: سيعرض  انظر برنامج التجديد العاشر للموارد الذي  

. وبالنسبة للتجديد التاسع للموارد، فإن العدد الفعل: لألشخاص الذين تم تمتينهم من التخلص من قبضة الفقر سوف 5000يونيو/حزيران 
 ف: هذه المرحلة فه: بحتم الضرورة مجرد إسقاطات. يحتاج ألن يتقرر من خالل دراسات تقييم األثر. وأما األعداد الموضوعة
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 النهج الذي يأخذ به الصندوق إزا  البلدان الواقعة في أوااع هشة

 مقدمة -أوالا 
. وتحدد السياسة الت: تبناها الصندوق عام اضعتمد الصندوق تعريفاا شامالا للبلدان الواقعة في أوااع هشة -0

ية واإلنعاش ف: حاالت التوارث البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة بأنها بلدان تتصف بضعف للوقا 3111
لى تفش: عدم التسييرالسياسات وضعف المؤسسات وضعف  ، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي هزيل وا 

ة المساواة وضعف التنمية البشرية. ومن الناحية التشغيلية، يعرف الصندوق هذه البلدان بأنها تلك المصنف
 1بلدا   05تبلدان هشة أو ضعيفة األداء لدى أي من المؤسسات المالية الدولية. ويضاف إلى تلك البلدان 

وهناك ما  2محددة بأنها هشة ف: دراسة أجرتها مؤخرا  منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي.
قليما  مصنفة باعتبارها هشة بينها  59مجموعه   ضاء الصندوق.عضوا  من أع 97بلدا  وا 

ويستجيب الصندوق لالحتياجات المحددة لدى البلدان الواقعة في أوااع هشة من حيث السياسات  -4
والتنمية  ،إطارا  للوصل بين اإلنعاش بعد األزمات من جهة 0221. فقد اعتمد منذ عام واالستراتيجيات

ش الت: اخذ بها الصندوق عام الطويلة األجل من جهة أخرى. وأعقبت ذلك اإلطار سياسة الوقاية واإلنعا
تجزء من  5001؛ ثم وثيقة عن دور الصندوق ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة صدرت عام 5006

 .5000التوجيهية للتوارث واإلنعاش المبتر الصادرة عام المبادئ التجديد الثامن للموارد؛ ثم مشاورات 

يمتلك الصندوق بلدا   22. فمن أصل الصندوق والبلدان الواقعة في أوااع هشة ممثلة جيداا في حافظة -3
 520ف: المائة مصنفة تبلدان هشة. ومن أصل  00بلدا ، أو  31عمليات جارية، هناك ما مجموعه فيها 

ف: المائة، تنفذ ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع  00مشروعات، أو  002مشروعا  جاريا ، هناك ما مجموعه 
على أساس األداء، تبلغ نسبة لتخصيص الموارد رة الحالية ومن أصل مجموع مخصصات الدو  3هشة.

 في المائة. 54مخصصات البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة 

، 5000. فف: عام وخالل السنوات األخيرة، ضعزز الصندوق التزامه بخدمة البلدان الواقعة في أوااع هشة -2
 4يل:: ، وافق الصندوق على ماللمواردوف: سياق مشاورات التجديد التاسع 

اعتماد نهج مرن إزاء تصميم البرامج ودعم تنفيذها ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، مع الترتيز  (أ )
 على بناء قدرات المؤسسات على مستوى المجتمعات المحلية والحتومات؛

تعزيز نوعية تصميم البرامج ودعم تنفيذها ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة من خالل االضطالع  (ب )
 أتثر عمقا  ألسباب الهشاشة؛بتحليل 

                                                      

1
 02يعود ذلك لضعف قدرتها على تنفيذ وظائف التسيير األساسية، إما على الصعيد الوطن: أو على المستوى دون الوطن:. والبلدان الـ   

رغيزستان ومالوي والنيجر يا الديمقراطية وقوتينيا وجمهورية توري اإلسالمية إيرانجمهورية ثيوبيا وجورجيا و ا  ه:: بنغالديش والتاميرون و 
 ونيجيريا وباتستان ورواندا وسري النتا وأوغندا.

: تدفقات واتجاهات الموارد ف: عالم متغير. وينظر التقرير ف: 5003منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي، الدول الهشة عام   2
، وقائمة مصرف التنمية اآلسيوي 5005لمنسقة للبلدان الهشة وبلدان ما بعد النزاع ف: عام قائمة البنك الدول: ومصرف التنمية األفريق: ا

 .5000للبلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع، وتذلك البلدان المدرجة ف: مؤشر الدول الفاشلة لعام 
 .5003-5005دائرة إدارة البرامج، االستعراض السنوي ألداء الحافظة   3
 .GC 35/L.4ورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، مشاالتقرير هيئة   4
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 ضمان بساطة أهداف المشروعات وأنشطتها ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة؛ (ج )
تقوية تطبيق إدارة المخاطر ف: برامج البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، بما ف: ذلك من حيث أمن  (د )

 قوة العمل.

ن الواقعة ف: أوضاع هشة. تما أضاف الصندوق مؤشرات لرصد أداء المشروعات والبرامج ف: البلدا -5
وجرى اإلبالغ عنها ف: إطار  ،5002-5003وأدرجت هذه المؤشرات ف: إطار الصندوق لقياس النتائج للفترة 

 .5003 لعام للصندوقالفعالية اإلنمائية تقرير 

 أدا  المشروضعات التي يمولها الصندوق في البلدان الواقعة في أوااع هشة -ثانياا 
يمولها الصندوق ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة أداء  أدنى ف: جميع مؤشرات  تظهر المشروعات الت: -6

األداء الرئيسية عند مقارنتها بالبلدان غير الواقعة ف: أوضاع هشة. ويثير درجة مماثلة من القلق االستنتاج 
عات ف: البلدان الواقعة القائل بأنه ف: حين أن أداء الحافظة التلية يظهر تحسنا  ثابتا  مع الوقت، فإن المشرو 

 5ف: أوضاع هشة لم تظهر أي تحسن.

 
 (0202-0202) البلدان غير الواقعة في أوااع هشة و البلدان الواقعة في أوااع هشةالفارق في األدا  بين 

 
  

                                                      

5
تقريرا  من تقارير إنجاز المشروعات الت: جرى  021. استخدم 5003-5005دائرة إدارة البرامج، االستعراض السنوي ألداء الحافظة   

ف: المائة، إلى البلدان الواقعة ف:  32، أو تقريرا   61. ومن أصل هذه التقارير، يعود 5006استعراضها خالل السنوات الثمان: منذ عام 
 أوضاع هشة.
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(0202-0202و 0222-0222اتجاه األدا  في البلدان الواقعة في أوااع هشة )

 
 

   الحافظة في البلدان الواقعة في أوااع هشة العوامل التي تحدد أدا -ثالثا  
يعتبر أداء الحتومات ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة أدنى منه ف: البلدان غير الواقعة ف: أوضاع  -7

وألداء الحتومات أثر شديد القوة على أداء المشروعات العام نظرا  ألن الصندوق يمول مشروعات  هشة.
لحتومات هو أحد أهم العوامل الت: تفسر ضعف أداء الحافظة ف: هذه تنفذها الحتومات. وضعف أداء ا

 البلدان.

ويعتبر أداء الصندوق ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة أدنى من أدائه ف: البلدان غير الواقعة ف:  -8
تتصف معظم المشروعات الت: صنف أداؤها بأنه غير م رٍض ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع  أوضاع هشة.

أداء الصندوق غير م رٍض اعتبار بأن تصميم المشروع تان ضعيفا ، وهذا هو السبب الرئيس: ف: هشة 
نحو إفشال المشروعات. وف:  األولىأيضا . وتمثل التصميمات المفرطة ف: التعقيد وف: الطموح الخطوة 

 عدة حاالت، لوحظ أن الدعم الذي قدمه الصندوق أثناء التنفيذ تان متباينا  أيضا.

معظم المشروعات الت: صنفت بأنها م رضية ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، تان هناك تقدير  وف: -9
للصندوق لما قدمه من مدخالت تقنية ف: مرحلة التصميم ولمشارتته أثناء التنفيذ. . تما ثـــ من عاليا  النهج 

 المرن الذي يأخذ به الصندوق واستعداده للتتيف مع الظروف المتغيرة.

( دور إيجاب: ورئيس: ف: 0لنسبة للصندوق، تتمثل العوامل الحاسمة ف: نجاح المشروعات فيما يل:: )وبا -01
( االستجابة المرنة وف: 3( توفير الدعم المنتظم والمخصص بصورة متتررة ومباشرة للمشروع؛ )5التصميم؛ )

( إدارة 2مليات اإلدارية؛ )( حسن التواصل والسالسة ف: الع0الوقت المناسب لصعوبات تنفيذ المشروعات؛ )
( الشراتة القوية المنشأة 5( الحضور القطري الجيد؛ )6القروض بصورة تتصف بالتفاءة وحسن التوقيت؛ )

 مع أصحاب المصلحة اآلخرين ف: المشروعات.

. يعتبر وجود عالقة عمل بناءة بين الشرتاء ف: المشروع أساسية المشاركة وااللتزام من جانب الشركا  -00
ويجري تعهدها طوال فترة  ثناءهاأو حه. وتبنى هذه العالقة عبر الوقت قبل مرحلة تصميم المشروع إلنجا

التنفيذ. وتشمل المبادرات الت: تساعد ف: بناء العالقات الجيدة بعثات التصميم واإلشراف المشترتة الت: 
 ؤوليات.الثقة والحفاظ عليها بين الشرتاء وعلى توضيح األدوار والمس بناءتساعد على 
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ف: بوروندي، اتسمت الشراتة بين الصندوق . يتعين أن يتحلى عمل الصندوق وشرتاؤه بحسن االستجابة وبروح التعاون

والحتومة بتثير من اإليجابية. وف: حين أن الحتومة واجهت مشاتل مالية أثناء الحرب األهلية وبعدها، فإن التعاون مع 
(. وعموما  عمل 5005فيفة )تعليق التنفيذ مرة واحدة  لمدة أربعة أشهر ف: عام الصندوق استمر ولم يتأثر إال بصورة ط

الشرتاء )الصندوق/متتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع/ حتومة بوروندي/الممولون المشترتون( سوية بصورة جيدة، وهو 
ف: التنفيذ )عدم االستقرار،  واجههائلة الت: ما تبدى ف: النتائج اإليجابية الت: حققها البرنامج على الرغم من الصعوبات الها

 وانعدام األمن، والمتأخرات، والجفاف، والفيضانات، وغير ذلك(.

المستفادة في الصندوق وفي المصارف اإلنمائية األخرى المتعددة  االستراتيجيةالدروس  -رابعاا 
 األطراف

اع هشة، استقى الصندوق الدروس من ف: سياق وضعه لسياساته واستراتيجياته للبلدان الواقعة ف: أوض -04
المنهج: لهذه الدروس ف: عمليات الصندوق أن يعالج إلى حد تبير أوجه التعميم عملياته. ومن شأن 

الضعف الت: يحددها تحليل المشروعات ذات األداء غير الم رض: ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة. 
 يل::وعلى الصعيد االستراتيج:، تتصل هذه الدروس بما 

 الحاجة إلى معرفة أتثر عمقا  بالبلد و/أو بالظروف المحلية ف: منطقة التنفيذ؛ (0)
تحديد أسباب حاالت الطوارئ/ األزمات/ الهشاشة وضمان مراعاتها على نحو تاف ف: برنامج  (5)

 القطرية وف: تصميم المشروعات؛ االستراتيجيةالفرص 
مع تحديد أهداف أتثر واقعية  تصميم المشروعات بصورة أتثر وضوحا  وبساطة ومرونة، (3)

 للمشروعات تراع: القدرات الفعلية لدى الشرتاء المنفذين؛
 زيادة مشارتة الصندوق ف: اإلشراف بغية التمتن من تطبيق نهج مرن إزاء التنفيذ عند الحاجة؛ (0)
 ن.تحسين التنسيق والتعاون مع الشرتاء، سواء مع مقدم: التعاون اإلنمائ: أو مع الشرتاء الحتوميي (2)

ضافة لهذه الدروس، يمتن للصندوق أن يتعلم من خبرة المصارف اإلنمائية األخرى المتعددة األطراف،  -03 وا 
والت: حددت مجاالت أخرى للعمل على تحسين فعاليتها ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة. وتشمل 

 مجاالت العمل الت: تهم الصندوق ما يل::

 على زيادة أوجه التتامل؛الشراتات عمال   إلرساءزيادة الجهود  (0)
القطرية وف: مرحلة تصميم المشروع من خالل  االستراتيجيةتحسين معالجة محرتات الهشاشة ف:  (5)

 التحليل المتين للسياق؛
وضع سياسات تشغيلية أتثر استجابة تسمح بالمرونة وتمتن من التتيف مع تغيرات السياق  (3)

 المفاجئة ومع قدرات التنفيذ المنخفضة؛
وضمان حصول جميع  ،رة الموظفين المباشرة ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشةتقوية إدا (0)

 الموظفين العاملين ف: هذه البلدان على التدريب المالئم وعلى الحوافز المناسبة؛
تخصيص ميزانية إدارية إضافية لإلشراف على المشروعات ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع إمتانية  (2)

 ميزانية لمسائل األمن ف: البلدان الت: تتطلب الحالة األمنية ذلك.هشة، باإلضافة إلى تحديد 
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 الماي قدماا نحو التجديد العاشر لموارد الصندوق  -خامساا 
 ميزة الصندوق المقارنة في البلدان الواقعة في أوااع هشة -ألف

واقعة ف: أوضاع استوعب نموذج أعمال الصندوق الدروس المستفادة عبر الوقت من األقاليم أو البلدان ال -02
وقد تتيف لالستجابة الحتياجاتها المحددة. وللعناصر التالية ف: نموذج األعمال الذي يأخذ به  ،هشة

 الصندوق حاليا  أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الواقعة ف: أوضاع هشة.:

ناطق والذي يتبدى ف: التزامه بالعمل ف: الم الذي يأخذ به الصندوق إزاء التنميةالنهج الشمول:  (أ )
وبخدمة الشرائح الستانية المهمشة والمقصية  ،الجغرافية النائية والت: يصعب الوصول إليها

 اجتماعيا ؛

والعمل  ومنظمات المزارعينالقاعدية المؤسسات  بناءالخبرة الت: اتتسبها الصندوق مع الوقت ف:  (ب )
 جتمع المدن:؛والمنظمات غير الحتومية ومنظمات الم الشرتاء من القطاع الخاصعن تثب مع 

، والنساء على وجه الخصوص، والمنظمات على المستوى األفرادتمتين نهج الصندوق المتمثل ف:  (ج )
من تحديد أولوياتهم وتقرير أفضل الطرق الستخدام وحفظ رأس المال االجتماع: واألصول  القاعدي

 اإلنتاجية الممولة بقروض الصندوق.

 الئم إلدارة الموارد الطبيعية والتوارث الطبيعية؛االستجابة على النحو المخبرة الصندوق ف:  (د )

وفقا  لسياسة الوقاية واإلنعاش ف: حاالت  استعداد الصندوق للعمل ف: البلدان المتأثرة بالنزاع (ه )
 التوارث.

والزيادة التدريجية لتن  ،ولعل استيعاب الصندوق السريع لمهمة إلشراف على المشروعات الت: يمولها -05
عمل القطري ف: الدول األعضاء المقترضة هما التغييران األتثر أهمية ف: نموذج المتواصلة ف: حضوره 

ف:  20على المباشر الصندوق بالنسبة للبلدان الواقعة ف: أوضاع هشة. ويمارس الصندوق حاليا  اإلشراف 
متتبا   00إلى  05المائة من مشروعاته. وعلى الشاتلة نفسها، فإن عدد متاتب الصندوق القطرية ارتفع من 

 .5006متتبا  ف: عام  20وسيصل إلى 

 العاشر النهج المقترح للبلدان الواقعة في أوااع هشة خالل فترة التجديد -با 
 (0202-0202لموارد الصندوق )

ترتيز الصندوق حصرا  على الزراعة والتنمية الريفية يعطيه دورا  على أهمية خاصة ف: البلدان الواقعة ف:  -06
وحيث تزيد نسبة الستان العاملين ف: الزراعة زيادة  ،اعة دور أتثر هيمنة بتثيرأوضاع هشة حيث للزر 

وعلى هذا فإن الصندوق سيعزز تعامله  6تبيرة عن نسبتها المقابلة ف: البلدان غير الواقعة ف: أوضاع هشة.
وترد أدناه  مع البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة وسيتيف إجراءاته وأدواته لخدمة هذه البلدان بصورة أفضل.

 المعالم الرئيسية للتتيف والتغيير المقترح.

وتيفية تأثر عمليات الصندوق ف: البلد المعن:  ،المحرتات األساسية للهشاشة تحدد االستراتيجيات القطرية -07
 االستراتيجيةواألسلوب األفضل لتصدي الصندوق لتلك التحديات. وستقدم برامج الفرص  ،بهذه المحرتات

                                                      

6
ف: المائة من ستان البلدان الواقعة ف: أوضاع  25مع التباين التبير بين البلدان رهنا  بالموقع الجغراف: والفوارق االقتصادية، يعيش   

 .5000هشة ف: المناطق الريفية. مؤشرات التنمية العالمية، بيانات سنة 
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وسيشمل ندة إلى النتائج تحليال  متينا  للسياق، ويشمل ذلك تحليال  مؤسسيا  وتقديرا  أمنيا  أوليا . القطرية المست
الت: يحتمل استهدافها والمحددة ف:  والمنطقةالشريك عموما  التحليل المؤسس: والتقدير األمن: البلد ا

 ة البنود األمنية إذا لزمت.برنامج. ويوفر هذا تله أساسا  لتحسين تصميم المشروعات وتحسين ميزنال

 مع مراعاة الحاجة إلى ما يل:: تصمم المشروعات بصورة أتثر مرونة -08

تبسيط تصميم المشروعات من خالل تخفيض عدد المتونات/األنشطة إلى الحد األدنى الضروري،  (أ )
 وبتبسيط ترتيبات تنفيذ المشروعات؛

ام األمن الغذائ: بصورة مزمنة، وما يواجهونه من انعدالريفيين ستان لامعالجة مسألة ضعف  (ب )
 والحاجة إلى بناء القدرة على الصمود على األجل المتوسط إلى الطويل؛

ومنظمات المزارعين بحيث تصبح المشروعات أتثر صلة باحتياجاتهم، القاعدية بناء المؤسسات  (ج )
 وتوسيع القدرة على التنفيذ ف: العمليات اإلنمائية؛

لبناء قدرة المجتمع المدن: والقطاع الخاص بغية تعزيز القدرة على  العمل بصورة أوثق وأتثر ترتيزا   (د )
 تنفيذ المشروعات وجعل األثر اإلنمائ: العام أتثر استدامة؛

مساعدة البلدان على األخذ بنهج أتثر شموال  بهدف أطول أجال  يتمثل ف: تمتين فقراء الريف والسيما  (ه )
 النساء والشعوب األصلية؛

سة الصندوق ف: مجال إدارة الموارد الطبيعية بالصيغة الموضوعة لضمان التنفيذ الفعال لسيا (و )
 استخدام الموارد بشتل مستدام وبطريقة تمنع نشوب النزاع؛

تدابير  تعميم( 3بالنسبة للفقراء؛ )األراض: ( أمن حيازة 0االهتمام بصورة محددة بضمان ما يل:: ) (ز )
 ضارة؛التافية لالستجابة آلثار تغير المناخ الالتأقلم 

تخفيف عبء اإلدارة عن تاهل البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة بضمان المواءمة القوية بين  (ح )
 إجراءات الصندوق واإلجراءات الوطنية.

يرات ف: الترتيز والتوجه أثناء تصميم المشروعات أهمية حاسمة إلنجاح العمليات، فإن يوف: حين أن للتغ -09
. وعلى ضوء ذلك، سيقوم مرحلة التنفيذقوي من الصندوق خالل  هذه التغييرات بحاجة إلى استتمالها بدعم

 الصندوق بما يل::

توجيه اإلشراف على المشروعات نحو المساعدة التقنية وتلبية االحتياجات الطويلة األجل لدى  (أ )
البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة فيما يتعلق ببناء القدرات، مع العناية ف: الوقت نفسه بالجوانب 

 ة من اإلشراف على المشروعات بصورة أتثر شموال ؛االئتماني

تقديم مدخالت اإلشراف على المشروعات بصورة أتثر تواترا  ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة،  (ب )
 على األقل من جانب الصندوق تل سنة؛إشراف  اتتوفر بعثتبحيث 

يفاد بعثات أتثر استجابة (ج ) للسياق المحل: والوطن:  تهيئة اإلشراف أيضا  تبعثة لتتييف التصميم وا 
 المتغير؛

والتعلم منه لبناء قدرة البلد الشريك لألمم المتحدة تنفيذ البرنامج المشترك مع منظمة األغذية والزراعة  (د )
ف: خمسة من البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، ثم القيام، إذا تانت النتيجة إيجابية، باستتشاف 
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قدرة الشرتاء ف: عدد متزايد من البلدان الواقعة ف: أوضاع أمانة متعدد المانحين لبناء حساب إنشاء 
 هشة.

ومن األهمية بمتان، عند االستجابة لحاالت البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، فهم الترابط بين االستقرار  -41
والمجاالت االقتصادية واالجتماعية وأن اإلخفاق ف: أحدها إنما يؤدي إلى إخفاق ف:  ،واألمن ،السياس:
ضمن  مع الشرتاء العمل. ويعن: ذلك أنه البد للصندوق من تحديد المجاالت الت: يتعين فيها األخرى

منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى والوتاالت الثنائية. ونظرا  ألن والياتها مختلفة 
ون الوثيق بين الوتاالت الت: ولتنها على درجة عالية من التتامل فيما بينها، فإن من األساس: تحقيق التعا

معالجة ما يسمى "المنطقة الرمادية" بين ل ا  تتخذ من روما مقرا  لها. والواقع أن هذا التعاون يعتبر مفتاح
عادة   والتنمية.اإلعمار المساعدة اإلنسانية وا 

عما يتطلبه ذلك  ويتطلب تحقيق النتائج ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة قدرا  من الوقت ومن الموارد يزيد -40
ف: البلدان غير الواقعة ف: أوضاع هشة. وتمشيا  مع خبرات المؤسسات المالية الدولية األخرى، يقتض: 
األمر من الصندوق أن يخصص مزيدا  من الموارد لبرامجه ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، وينبغ: أن 

ألثر اإلنمائ: المتأت: عن استثمارات الصندوق. ترتز هذه الموارد اإلضافية ف: المقام األول على زيادة ا
ويعن: هذا أن على الصندوق أن يخصص مزيدا  من الموارد اإلدارية لتحسين صياغة برامج الفرص 

المساعدة التقنية وبناء القدرات وتقاسم عليها وتقديم القطرية وتصميم المشروعات واإلشراف  االستراتيجية
وينبغ: تخصيص جانب من هذه الموارد لتقوية متاتب الصندوق القطرية المعارف ذات الصلة، وغير ذلك. 

 وتحسين الترتيبات األمنية.

وتقييم متتب التقييم  لألمم المتحدة وأخيرا ، واستنادا  إلى تجربة البرنامج التجريب: مع منظمة األغذية والزراعة -44
لى المجلس التنفيذي المستقل لعمل الصندوق ف: البلدان الواقعة ف: أوضاع هشة، ستقدم إ

منقحة و/أو مبادئ توجيهية تشغيلية تتعلق بالبلدان الواقعة ف: أوضاع هشة،  استراتيجيةللموافقة/االستعراض 
 وذلك للموافقة/االستعراض.
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 النهج الذي يأخذ به الصندوق إزا  البلدان متوسطة الدخل

 مقدمة -أوالا 
نهج الذي يأخذ به الصندوق إزاء البلدان متوسطة الصندوق إجراء مناقشة للطلبت الدول األعضاء ف:  -0

يرات ستستمر. وقد شهد يرات تبيرة، وه: تغيالدخل، نظرا  لما تعرضت له احتياجات هذه البلدان من تغي
لم تعد بحاجة إلى الدعم المال: من الصندوق؛ وربما الدخل نموا  اقتصاديا  سريعا    متوسطةبعض البلدان 

األمن الغذائ: لديها؛ وهناك بلدان أخرى تفضل الزراعة تتطلب تمويل مشاريع الت ما ز وهناك بلدان أخرى 
االقتصار على المساعدة التقنية، ف: حين أن غيرها يطلب المشورة السياساتية. ويهتم عدد من البلدان 

: وه: ترغب ف: أن يقدم الصندوق المساعدة توسيط ف ،متوسطة الدخل بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
بعض أعضاء الصندوق  أثارا التعاون. ونظرا  لما يوجد من صعوبات ف: تمويل مشروعات الصندوق، ذه

 مسائل تتعلق بتبرير استخدام موارد الصندوق لمواصلة تمويل المشروعات ف: البلدان متوسطة الدخل.

 الدخل  متوسطةخصائص البلدان  -ثانياا 
 افه: تتراوح بين بلدان أقل دخال  من قبيل سوازيلند ،التنوعتعتبر البلدان متوسطة الدخل مجموعة شديدة  -5

وبين بلدان أتثر دخال  من قبيل ترتيا وجمهورية فنزويال البوليفارية. وبعض هذه البلدان بلدان هشة )مثل 
تما أن  ،ليبيا والجمهورية العربية السورية(. وال يوجد تعريف متفق عليه عموما  للبلدان متوسطة الدخل

يز بين البلدان على أساس الدخل يعتبر عشوائيا  بعض الش:ء. والتصنيف الذي وضعه البنك الدول: التمي
هو األتثر شيوعا  ف: االستخدام وهو يستند إلى الدخل الوطن: اإلجمال: للفرد الواحد ف: البلد المعن:. 

 ويصنف البنك الدول: البلدان متوسطة الدخل ف: فئتين:

حيث يتراوح الدخل الوطن: اإلجمال: للفرد الواحد بين  :ات الدخل األدنىالبلدان متوسطة الدخل ذ (أ )
 ؛5005دوالرا  أمريتيا ، بأسعار عام  0,012دوالرا  أمريتيا  و 0,036

الدخل ذات الدخل األعلى، حيث يتراوح الدخل الوطن: اإلجمال: للفرد الواحد بين   متوسطةالبلدان  (ب )
 را  أمريتيا  دوال 05,602ودوالرا  أمريتيا   0,016

ونظرا  للنمو االقتصادي السريع ف: تثير من البلدان منخفضة الدخل، فإن عدة بلدان منها تخرجت  -3
بلدا   12الدخل من   متوسطةالدخل. وقد ارتفع العدد التل: للبلدان   متوسطةلتحصل على وضع البلدان 

الت: تانت تعتبر من البلدان  بلدا  من البلدان 52. غير أن 5003بلدا ف: عام  003إلى  0220عام 
 الدخل هبطت إلى وضع البلدان منخفضة الدخل خالل الفترة نفسها.    متوسطة

دوالر  0.52ف: العالم )الذين يعيشون على أقل من شديدي الفقر ف: المائة من  50ويعيش ما مجموعه  -0
الدخل الفردي ف: البلدان : وسطالدخل، وذلك أساسا  ألن   متوسطةأمريت: ف: اليوم الواحد( ف: البلدان 

الدخل.   متوسطةالتبيرة، مثل الصين وباتستان ونيجيريا واندونيسيا والهند رفع هذه البلدان إلى مقام البلدان 
 وبقوا يرزحون تحت الفقر.  ،غير أن عددا  تبيرا  من الناس فيها لم يستفيدوا من هذا النمو

وهم يعتمدون ف: سبل  ،الدخل ف: المناطق الريفية  وسطةمتف: المائة من فقراء البلدان  50ويعيش نحو  -2
عيشهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة أو على الصناعات والخدمات المستندة إلى الزراعة. 
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وتثيرا  ما يعيش هؤالء الناس ف: مناطق منعزلة نسبيا ، مقطوعين عن الهياتل األساسية، وينتمون إلى 
الدخل   متوسطةف: البلدان الفقراء الستان الريفيين ناك تشابه تبير بين سبل عيش األقليات االثنية. وه

 ف: البلدان منخفضة الدخل.الستان الريفيين الفقراء وسبل عيش 

 الدخل  متوسطةضعمل الصندوق في البلدان  -ثالثاا 
وه:  ،5000المجلس التنفيذي ف: عام على الدخل   متوسطةللبلدان  استراتيجيةالصندوق  عرض -6

الدخل بهذه   متوسطةويسترشد عمل الصندوق ف: البلدان  1حازت على دعم المجلس. استراتيجية
إلى استنتاج يقول بوجود تباين تبير ف: البلدان  االستراتيجيةمنذ ذلك الحين. وقد استندت  االستراتيجية

يل، األمر الذي يتطلب الدخل من حيث الفقر والوضع الزراع: وقدرة فرادى البلدان على التمو   متوسطة
من الصندوق أن يتيف مدخالته وفقا  ألحوال واحتياجات تل من هذه البلدان بدال  من األخذ بنموذج موحد 
لها جميعا . ويطبق اإلطار االستراتيج: للصندوق وسياساته على جميع البلدان الت: لدى الصندوق 

دان منخفضة الدخل. ويتمثل الفرق الوحيد ف: الدخل أو البل  متوسطةعمليات فيها، سواء تانت البلدان 
)وه: مقاربة اإلقراض العادية الدخل شروط   متوسطةشروط اإلقراض، حيث تنطبق على معظم البلدان 

 لشروط السوق(.

الدخل، مما يضع هذه البلدان ف: فئة البلدان   متوسطةويستخدم الصندوق تعريف البنك الدول: للبلدان  -5
والت: ال يمتنها أن تقترض إال بشروط متوسطة وعادية )غير تيسيرية(. وخالل المقترضة من الصندوق 

وبلغ االلتزام  ،الدخل  متوسطةمن البلدان  31برنامجا  جديدا  ف:  052 الصندوق، مّول 5003-5000الفترة 
 مليار دوالر أمريت:. 0.0التل: لهذا التمويل 

  

                                                      

1
  EB 2011/102/R.3/Rev.1. 
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 0الجدول 
 وضعاديةمتشددة /مختلطة(: بشروط متوسطة/0202-0225) الدخل  متوسطةتمويل الصندوق للبلدان 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(
الدخل الوطن:  البلد

اإلجمال: للفرد 
 5005ف: 
)بالدوالر 
 األمريت:(

 اإلقراض بشروط
/مختلطةمتوسطة
 / متشددة

اإلقراض 
 بشروط عادية

النسبة المئوية  المجموع
للستان دون خط 
 5الفقر )

 دوالر/اليوم(

الستان الذين  عدد
يعيشون ف: فقر 

 )باآلالف(

 136 4.3 600 9 - 600 9 090 4 ألبانيا
 781 1.9 155 47 155 47 -  851 9 األرجنتين

 591 19.9 989 13 -  989 13 720 3 أرمينيا
 260 2.8 350 19 -  350 19 030 6 أذربيجان

 غير متوفرة 000 3 000 3 -  180 4 بيليز
 614 2 24.9 000 28  - 000 28 220 2 بوليفيا

 8 0.2 622 24  - 622 24 650 4 البوسنة والهرسك
 غير متوفرة 651 5 651 5 -  430 7 بوتسوانا
 21455 10.8 650 171 650 171 -  630 11 البرازيل
 389 367 27.2 848 246 503 184 345 62 680 5 الصين
 537 7 15.8 536 50 536 30 000 20 990 6 تولومبيا

 288 6  -  - -  740 8 توستا ريتا
 غير متوفرة 700 10 700 10 -  471 5 توبا

 1017 9.9 800 27 800 27 -  470 5 الجمهورية الدومينيتية
 1642 10.6 083 30 083 30 -  200 5 إتوادور
 431 12 15.4 133 149 -  133 149 000 3 مصر

 1071 17 559 47 559 47 -  580 3 السلفادور
 320 19.6 000 6 000 6 -  070 10 غابون
 599 1 35.6 700 13  - 700 13 280 3 جورجيا
 غير متوفرة 000 3 000 3  - 110 7 غرينادا

 967 3 26.3 423 35 423 18 000 17 140 3 غواتيماال
 365 2 29.8 293 14  - 293 14 070 2 هندوراس
 892 106 43.3 390 76 200 26 190 50 420 3 اندونيسيا
 101 1.6 777 11  - 777 11 720 4 األردن
 غير متوفرة 406 9 406 9  - 190 9 لبنان

 غير متوفرة 001 6 001 6  - 570 8 موريشيوس
 5438 4.5 673 50 673 50  - 600 9 المتسيك
 553 4 14 478 64 515 29 963 34 950 2 المغرب

 525 13.8 200 4 200 4  - 850 9 بنما
 883 13.2 000 10 000 10  - 290 3 يباراغوا
 3808 12.7 999 42 999 42  - 880 5 بيرو

 133 40 41.5 565 39  - 565 39 470 2 الفلبين
 2 1.8 000 3 000 3  - 640 11 سيشيل

 744 60.4 998 5  - 998 5 860 2 اندازيلسو 
 785 3 16.9 997 27 -  997 27 734 2 سوريةالجمهورية العربية ال

 463 4.3 343 36 343 36  - 150 4 ونست
 3478 4.7 391 71 391 71  - 830 10 ترتيا

 3864 12.9 000 20 000 20  - 500 12 فنزويال )الجمهورية البوليفارية(
 140 600   310 438 1 788 895 522 542   بلدا ( 31المجموع )

 نظام إدارة المشروعات والحافظة المصادر: 
 5000أبريل/نيسان  2التنمية العالمية، آخر تحديث  تندة إلى أحدث األرقام المتاحة لدى البنك الدول:، قاعدة بيانات مؤشراأرقام الفقر مست

(http://datacatalog.worldbank.org). 
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الدخل األعضاء ف: الصندوق باستمرار التأتيد على الحاجة إلى استمرار عمل   متوسطةوتعيد البلدان  -1
ية تحويل قطاعاتها الريفية والتغلب على الفقر الريف:. وقد تترر ذتر هذه الحاجة مؤخرا  الصندوق فيها بغ

الدخل.   متوسطةالصندوق مع البلدان  انخراطف: التقييم التجميع: الذي أجراه متتب التقييم المستقل حول 
 : مطلوبة لديها.الدخل وه  متوسطةووجد التقييم أن لمنتجات الصندوق أهمية تبيرة بالنسبة للبلدان 

الدخل، حيث تحقق أثر إنمائ: م رٍض   متوسطةنموذج عمل الصندوق على فعاليته ف: البلدان  برهنوقد  -2
ف: المائة من المشروعات والبرامج الت: يدعمها  10بصورة معتدلة أو أفضل ف: نحو إلى حد ما 

ليس متفوقا  على أدائها ف:  الدخل  متوسطةالصندوق. غير أن أداء المشروعات والبرامج ف: البلدان 
الدخل   متوسطة، األمر الذي يعتس تشابه األحوال ف: المناطق الفقيرة ف: البلدان البلدان منخفضة الدخل

الدخل   متوسطةوالبلدان  البلدان منخفضة الدخل. ويتمثل الفرق بين البلدان منخفضة الدخلوف: 
 زراعية والريفية بصورة متزايدة من مواردها الداخلية.تمجموعتين ف: قدرة األخيرة على تمويل التنمية ال

الدخل أن جهود الصندوق   متوسطةوتما ظهر ف: استقصاءات للزبائن أجريت مؤخرا ، تعتبر البلدان  -00
تنطوي على قيمة مضافة تساعدها على معالجة الفقر الريف:، وخصوصا  على ضوء ما لدى الصندوق 

فية الفقيرة على إنشاء مؤسسات زراعية وريفية قابلة للحياة. وهناك من خبرة ف: مساعدة المجتمعات الري
تسليم أيضا  بأن الصندوق مستعد لدعم البرامج ف: األقاليم أو المناطق الصعبة أو ف: حاالت ما بعد 

 النزاع.

و الدخل والصندوق حول التمويل وه  متوسطةويتمحور أحد الجوانب الهامة من عالقة الشراتة بين البلدان  -00
 يتألف من العالقات التالية:

( المقدمة إلى البلدان مختلطةإلى الصندوق من القروض )بشروط عادية أو تقدر التدفقات العائدة  (أ )
 ؛5001-5005مليون دوالر أمريت: خالل الفترة  550بحدود الدخل   متوسطة

مليون دوالر  53.5) ف: تجديدات موارد الصندوقالدخل مساهمات متزايدة    متوسطةتقدم البلدان  (ب )
 (؛5002-5003أمريت: خالل الفترة 

الدخل الموارد الوطنية العامة لتمويل برامجها للتنمية الريفية المصممة   متوسطةتستخدم البلدان  (ج )
 بدعم من الصندوق. وبذلك فإن الصندوق يساعد على "توجيه" الموارد العامة نحو القطاع الريف:؛

، بلغ اإلقراض الفعل: 5003يل من الصندوق. وخالل عام الدخل التمو   متوسطةتتلقى البلدان  (د )
ماليين من  205ومن المتوقع أن يصل إلى  ،مليون دوالر أمريت: 030الدخل   متوسطةللبلدان 

 مليون 155. ومن المتوقع أن يرتفع ذلك إلى 5002-5000الدوالرات األمريتية خالل فترة السنتين 
 3استنادا  إلى  برنامج للقروض والمنح تبلغ قيمته  5001-5006خالل الفترة   2دوالر أمريت:

 مليارات دوالر األمريت:.

                                                      

2
 يستند هذا الرقم إلى توقعات دائرة العمليات المالية لبرنامج القروض والمنح.  
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العاشر لموارد  التجديدالدخل خالل فترة   متوسطةنهج محّدث لعمل الصندوق مع البلدان  -رابعاا 
 الصندوق

لب الطالذي يوجهه العاشر لموارد الصندوق، يتوقع الصندوق أن يستمر ف: نهجه  التجديدخالل فترة  -05
الدخل المقترضة   متوسطةوالمستند إلى البلدان، والذي يقدم قائمة من منتجات القروض والمعارف للبلدان 

وغير المقترضة. ويشمل ذلك منتجات مالية، ومنتجات وخدمات معرفية، وخدمات ومنتجات ف: مجال 
ت التنمية الريفية، والتعاون بين السياسات والتوعية، وتقديم الدعم الستراتيجيات الزراعة الوطنية واستراتيجيا

الدخل إلى الصندوق للحصول على طرائق التصميم   متوسطةبلدان الجنوب. ويتطلع تثير من البلدان 
 والتنفيذ االبتتارية.

وسيستحدث الصندوق منتجات جديدة، تشمل تقديم الدعم لمبادرات القطاع الخاص، لمجموعت: البلدان  -03
. وسيواصل الصندوق التوسع ف: خدماته المعرفية من قبيل ضة الدخلالبلدان منخفالدخل و   متوسطة

، والمشورة السياساتية، والتحليل، وتنمية الشراتات، وتيسير التعاون بين مستردة التتاليفالمساعدة التقنية 
مع أن من األرجح أن تجتذب البلدان  ،بلدان الجنوب. وهذه الخدمات متاحة لجميع الدول األعضاء

 الدخل ف: البداية.  متوسطة

 الخدمات المتمايزة: تعزيز منتجات وخدمات الصندوق المالية -خامساا 
سيقدم الصندوق ألعضائه مجموعة مالئمة من المنتجات المالية الت: تجمع بين الخدمات المعرفية  -00

، فإنه الدخل  متوسطةوالتقنية. ومع استتشاف الصندوق للمنتجات المالية المالئمة لزبائنه من البلدان 
سيسعى لتحقيق التتامل مع التمويل الذي تقدمه التيانات األخرى المتعددة األطراف. وسيعمل الصندوق، 

الدولية مؤسسة العندما يتون االنخراط مع القطاع الخاص أساسيا ، بصورة وثيقة مع مؤسسات من قبيل 
 ونوافذ القطاع الخاص لدى مصارف التنمية اإلقليمية.للتنمية 

الصندوق التوسع ف: اإلقراض من المصادر السيادية لتمويل المشروعات والبرامج الزراعية ف: وسيقترح  -02
عادة   متوسطةالبلدان  الدخل. ويمتن لذلك أن يتيح للصندوق إمتانية تخصيص مزيد من موارد التجديد  وا 

ام تخصيص الموارد . ويمتن لهذا النهج أن يتطلب تغييرا  ف: نظالبلدان منخفضة الدخلتدفق األموال إلى 
على أساس األداء. على أن هذا الموضوع سيناقش ف: وثيقة عن اإلطار التمويل: ستقدم إلى المجلس 

 .5000التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول 

لموارد الصندوق.  العاشرمنتجات مالية جديدة أخرى الستخدامها خالل فترة التجديد  تحريوسيجري  -06
الدخل   متوسطةضين من الصندوق، غير أن أهمها بالنسبة للبلدان وستتاح هذه المنتجات لجميع المقتر 

 ه::
سعر متنوع أو بفارق ثابت فوق  بسعر فائدة، بما ف: ذلك اإلقراض بالعملة الوطنية خيارات العملة (أ)

 ؛المعمول به فيما بين مصارف لندن الفائدة

إمتانية قيام الصندوق تتفق مع شروط البنك الدول:. وتزيد هذه الشروط من  شروط إقراض جديدة (ب)
 الدخل؛  متوسطةباالقتراض بهدف إقراض البلدان 
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، من خالل الحتومات غير أنها موجهة لعمليات القطاع الخاص تسهيالت إضعادة التمويل (ج)
 المتوسطة الحجم؛

، من الموارد الخارجية من قبيل تلك الت: يقدمها من مصادر أخرى غير تجديدات المواردالتمويل  (د)
والمفوضية األوروبية لمرفق التمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: االسبان:  حساب األمانة

 والبرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ: الذي يديره البنك الدول:.

 الخدمات المتمايزة: تعزيز منتجات وخدمات الصندوق المعرفية -سادساا 
الدخل، وسيستمر   متوسطةوالت: تهم البلدان يوجد لدى الصندوق بالفعل بعض المنتجات المعرفية الهامة  -05

الدخل   متوسطةتطويرها خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وتشمل المنتجات الت: ستقدم للبلدان 
 ما يل::

والوساطة . يدعم الصندوق أعضاءه من خالل رعاية الحوار منصات السياسات واستقطاب التأييد (أ)
حة وجماعات المصلحة ف: الريف على تنوعهم، داخل البلدان الشراتات بين أصحاب المصلف: 

 وفيما بينها؛ 

الدخل للحصول على   متوسطة. تتزايد طلبات البلدان دضعم واع استراتيجيات وطنية زراضعية/ريفية (ب)
بين الجنسين والتمايز دعم تحليل: ف: القطاعات الفرعية أو المجاالت المواضيعية )االستهداف 

 إلى ما هنالك(؛والتمويل الريف:، 

. سيدعم الصندوق نقل المعرفة إلى المؤسسات المحلية واإلقليمية التعاون بين بلدان الجنوب (ج)
الدراسية واستخدام الخبراء من الجوالت تحقيقا  للمزيد من التعلم، وذلك بتيسير سبل التعلم وتنظيم 

 : القدرات المحلية.بلدان الجنوب األخرى. تما سيطور الصندوق التعاون بين األقران وسيبن

 التخرج والتمويل -سابعاا 
الدخل ف: زيادة وتنمية قدراتها على تمويل تنميتها، فإنها ستصل ف: نهاية   متوسطةمع استمرار البلدان  -01

المطاف إلى التوقف طوعا  عن االقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وقد حدث هذا فعال  ف: 
أو "التخرج"  –عضاء أن قرار التوقف عن االقتراض من الصندوق الصندوق. وتشير ردود فعل بعض األ

 الحتومة.تتخذه ينبغ: أن يتون خيارا  طوعيا   –

وقد اتضح اآلن أن الصندوق بحاجة إلى إعادة النظر ف: تعريف العتبة الت: يعن: تجاوزها إطالق عملية  -02
أن تتخرج  بصورة آلية، البلدان متان الدخل حول التخرج. وال يعن: هذا أن بإ  متوسطةونقاش مع البلدان 

حول طبيعة العالقة والتعامل ف: المستقبل نقاشا  الصندوق ، يبدأ دما يبلغ أحد البلدان تلك العتبةولتن عن
 بين الصندوق والبلد المعن:.

الصندوق الحالية بتحديد العتبة، الت: يبدأ الصندوق عندها مناقشة مسألة التخرج،  استراتيجيةوتقض:  -50
ويشمل  3ورة تتصل بأهداف الصندوق وتشمل عوامل أخرى، باإلضافة إلى الدخل الوطن: اإلجمال:.بص

                                                      

3
سيتون الجزء الخاص بالدخل الفردي من العتبة متماشيا  مع المستوى المحدد لدى البنك الدول: لإلنشاء والتعمير لبدء عملية التخرج.   

 (.5003ا  )يدوالرا  أمريت 5,002وهو حاليا  
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ذلك ما يل:: نطاق الفقر الريف:؛ ودخل الفرد ف: الريف؛ وسوء التغذية؛ والتفاوت ف: الدخل بين الريف 
لصنع صورة والحضر؛ والقدرة المؤسسية ف: الريف. وستحدد القيمة النسبية لتل من هذه المؤشرات 

 ترتيبية لحاجة البلد المستمرة إلى المساعدة الت: يقدمها الصندوق.

وف: أعقاب هذا التقدير، ستدرج طبيعة الدعم المستمر من جانب الصندوق، وفق ما يتم االتفاق عليه مع  -50
ذا وجد تل مبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي يقدم الحتومة، ف:  ن إلى المجلس التنفيذي. وا 

الحتومة والصندوق، بعد استعراض حالة البلد، أنه لم يعد هناك من حاجة إلى االقتراض من الصندوق، 
خدمات أخرى يمتن للصندوق أن يقدمها، بما ف: ذلك الخدمات والمنتجات هذا البرنامج سيحدد فإن 

 .للتمويل غير تجديدات المواردالمتمايزة على أساس استرداد التتلفة، وتحديد مصادر 

 الخطوات التالية -ثامناا 
 5002المسائل والمقترحات التالية لمناقشتها مع المجلس التنفيذي خالل عام إدارة الصندوق ستطرح  -55

 التماسا  لنظر المجلس فيها وموافقته عليها:

الدخل قائمة مخصصة للبلد المعن: ومتمايزة   متوسطةيضع الصندوق لمن يهمه ذلك من البلدان  (أ)
مهمة ات والمشروعات والدعم المال: استجابة الحتياجات البلد ضمن حدود تضم دعم السياس

 الصندوق؛

يحدد الصندوق مصادر مالية جديدة )تشمل االقتراض( للمساعدة على تمويل التدخالت ف:  (ب)
 الدخل؛  متوسطةالبلدان 

لتقنية يعمق الصندوق ما يقدمه من دعم لتقاسم المعرفة ولتنمية القدرات، إلى جانب المساعدة ا (ج)
 ؛مستردة التتاليف

نهجا  إزاء "التخرج"، إلى جانب تحديد المصادر الممتنة  5002وضع الصندوق بحلول نهاية عام  (د)
 ؛من موارد أخرى غير تجديدات المواردالدخل   متوسطةلتمويل البلدان 

تفق البلد أخرى( عندما ي استراتيجية)أو وثيقة برنامجا  للفرص االستراتيجية القطرية يعّد الصندوق  (ه)
هذه الخدمات الت: يمتن للصندوق تقديمها، بما ويحدد البرنامج المعن: والصندوق على التخرج. 

ف: ذلك الخدمات المقدمة مقابل رسوم والمشورة السياساتية وتعبئة الموارد من مصادر أخرى 
 والتعاون بين بلدان الجنوب؛

الدخل، يغط: مسائل من   متوسطةالبلدان  يقدم الصندوق إلى المجلس التنفيذي تقريرا  سنويا  عن (و)
الفقر الحد من قبيل ما يل:: استخدام األدوات والخدمات المالية، وفعالية تدخالت الصندوق ف: 

 الدخل والتقدم الذي تحرزه هذه البلدان نحو التخرج.  متوسطةالريف: ف: البلدان 

 

 


