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 تنفيذيموجز 
يعيشون و مليون شخص يعانون من الجوع  021هناك حوال:  .يةالريفالمناطق الفقر والجوع في  :السياق -0

 0.3 بين منو يعان: مليار شخص آخر من شتل من أشتال سوء التغذية.  ف: حين ،ف: البلدان النامية
 منف: المناطق الريفية يعيشون ف: المائة منهم  01 فإن الفقر المدقع ف: العالم، شخص يعانون منمليار 

معدالت أن على الرغم من و مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة. بطريقة  ممعظمهيعتمد البلدان النامية، و 
ال سيما ف:  ،هاأعداد الفقراء ف: بعضزادت  فقد ف: العديد من البلدان النامية، آخذة ف: االنخفاض الفقر

الهدف اإلنمائ: لأللفية المتعلق بالفقر  تحقيقف: حين سيتم و . للصراعاتالبلدان المعرضة و  الدول الهشة
 .عديدةبلدان فإنه لن يتحقق ف:  ،4102بحلول عام  على الصعيد العالم: والجوع تقريبا

على أن هناك بصفة عامة هناك إجماع  .لموارد الصندوقالعاشر التجديد  مجالالعوامل التي تشكل  -2
 للزراعةالموجهة لمساعدة اإلنمائية الرسمية لو  لم تلب لالستثمار الزراع: ف: البلدان النامية،تثيرة متطلبات 

باإلضافة إلى ذلك، فإن االستثمار ف: التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة و . بصفة خاصة
: 4102ما بعد عام لالتنمية  خطةبالتأتيد دوره ف: تحقيق سيؤدي ر ف: المناطق الريفية والقضاء على الفق

تشير التقديرات إلى أن مجموع سوف تتون هناك حاجة إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية للمساهمة ف: ذلك. و 
سنوات البالغة ثالث الموارد المنح المقدمة من الصندوق خالل فترة تجديد و  الطلب على القروض

المؤسسة  الذي اعتمدتهاستنادا إلى النهج  هغير أنمليار دوالر أمريت:.  2.9حوال: قدره ( 4102-4100)
الحاجة إلى موارد إضافية  إلى أنالصندوق تشير تقديرات  ،للتجديد السابع عشر لمواردها الدولية للتنمية

زيادة تتاليف ؤدي إلى تستغير المناخ أمام  الصمودبناء القدرة على و  إلدارة التوارث المتصلة بالمناخ
موارد الصندوق ف: إطار  علىسفر عن طلب تل: يمما  ،ف: المائة 41إلى  01من االستثمار بنسبة 
 مليار دوالر أمريت:. 2.2حوال:  قدرهلموارد لالتجديد العاشر 

ف: إطار  –المنح و  وضبرنامجه للقر نطاق الصندوق توسيع  استطاعوعلى مدى السنوات القليلة الماضية،  -3
أثره و  التشغيل: ئهتعزيز أدامع  ،دوالر أمريت: اتمليار  3 حجمه برنامج إلى التجديد التاسع لموارد الصندوق

إدارة برنامج  أن يستطيع الصندوقشبه المؤتد  من ،ف: هذه المرحلةو دارية. اإل تفاءتهوتحسين  ،اإلنمائ:
التفاءة و  مزيد من التحسينات ف: األداءإلى الف: الوقت نفسه  وأن يسعىن هذا المبلغ، مأتبر حجمه 
التجديد ونجاح نموذج أعمال الصندوق ف:  ،مستوى الطلب على موارد الصندوقوبالتال: فإن  .اإلدارية

برنامج  نطاقع ييشير إلى الحاجة إلى توس ،التجديد التاسع لموارد الصندوقو  الثامن لموارد الصندوق
الميزانية الحالية صعب بالنسبة للعديد من  آفاقفإن  ،خرىاألناحية المن و الصندوق. : ف القروض والمنح

ويوفر هذان الطرفان من  .جمع األموال صعوبةمما يشير إلى  ،امالي اتقشفتشهد األعضاء ف: فترة  الدول
 ،وارد الصندوقالتجديد العاشر لملتمويل  أالحالة األسو وسيناريو  الحالة األفضلالواقع أسسا لسيناريو 

لجميع  برنامج عمل شاملوتم وضع . ةالمتوسطالحالة سيناريو وهو  ،ثالثسيناريو حول المبنيان 
 بمعدل برنامج القروض والمنحل -محل: ودول:  -إضافة تمويل مشترك عن طريق  السيناريوهات الثالثة

 الصندوق.ومنح من قروض أمريت: دوالر أمريت: لتل دوالر  0.4 افتراض: قدره

من  للتجديد العاشر لموارد الصندوقسيناريو الحالة المتوسطة يتتون  .الموارد تجديدلالسيناريوهات الثالثة  -4
لتجديد التاسع لموارد لللمبلغ المحدد  مطابق)الصندوق ف:  برنامج القروض والمنحلدوالر أمريت:  اتمليار  3
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 0.22 للموارد قدره تجديد أ(): استنادا إلى، أمريت: مليار دوالر 2.2قيمته  شاملبرنامج عمل و ( الصندوق
 قدرهاموارد داخلية  ()ب التتميلية؛المساهمات و للموارد  تجديد العاديالبما ف: ذلك  ،مليار دوالر أمريت:

القروض وغيرها من مصادر األموال المتولدة من ، تتألف من التدفقات العائدة أمريت: مليار دوالر 0.22
ووضع سيناريو الحالة صافية من المصروفات اإلدارية للصندوق.  ،التدفقات المستقبلية وصاف: ،داخليا

 اتمليار  0 برنامج عمل قيمتهو  مليار دوالر أمريت: 3.4 قيمتهبرنامج قروض ومنح  األفضل على أساس
تمويل  ضأال ينخفهذا السيناريو  وسيضمنمليار دوالر أمريت:.  0.23 قدرها تجديد مواردب ،دوالر أمريت:
؛ الصندوقمن خدمات الو  االستجابة للطلب على التمويل من حيثبعد وهو األ ؛القيمة الحقيقيةبالصندوق 

برنامج لمليار دوالر أمريت:  4.0 - األسوأسيناريو الحالة و المزيد من التمويل المشترك.  وسيجمع أيضا
 -مليار دوالر أمريت:  0.32 موارد قدرهابتجديد  ،برنامج العمللمليار دوالر أمريت:  2.4و القروض والمنح

من مليون نسمة أقل  41 ومن المحتمل أن ينتشل الصندوقالفقر،  تبير أثر الصندوق علىبشتل  لليقس
 معأيضا  وسيتون هذا السيناريو غير متسق .مقارنة بسيناريو الحالة األفضلالفقر قبضة الريف من ستان 

ف:  الصندوقسجل و  الزراعة والتنمية الريفية ف: البلدان النامية، أهمية تحفيزباالعتراف الدول: الحال: 
 .وتحسين تفاءته ،وأثرهوتعزيز أدائه  ،برنامجهنطاق توسيع 

من المتوقع ، بموجب سيناريو الحالة المتوسطة .التجديد العاشر لموارد الصندوق قروض ومنحتوزيع  -5
 ف: المائة 40 ونسبة ؛فريقيا جنوب الصحراءأل ف: المائة من مجموع برنامج القروض والمنح 20 تخصيص
الشرق األدنى وشمال و  منطقة التاريب:و  مريتا الالتينيةألف: المائة  09و سيا والمحيط الهاد؛؛أخرى آل
أسعار الفائدة السائدة ف: ف: المائة بشروط عادية )بالقرب من  09سوف يتم إقراض حوال: و أوروبا. و  أفريقيا
للغاية.  تيسيريةف: المائة بشروط  23و ،أسعار فائدة مختلطةف: المائة ب 01ض سوف يتم إقراو  ،السوق(
منح وستشتل ال، ف: المائة 40القدرة على تحمل الديون  استمراريةإطار بموجب  منحالتمويل  وسيشتل
برنامج ف: المائة من مجموع  2 فسوف تشتلالمنح العالمية واإلقليمية للصندوق أما  .ف: المائة 0.2 القطرية

 .القروض والمنح

تأخذ المشاورة من المقترح أن  ،تشتد الحاجة إليها حيثمامنصبا موارد الصندوق ترتيز ظل يضمان أن ول -6
نظام صيغة  ستعرضي لصندوقل المجلس التنفيذي الخاصة بالتجديد العاشر للموارد بعين االعتبار أن

العاشر هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ذلك  ف:نظر لتوربما يعدلها  ،تخصيص الموارد على أساس األداء
من  الفرد بنصيبتعلق الممعامل اله: تعديل  ويسلط الضوء على مسألتين: األولى .لموارد الصندوق

يمتن أن و لبلدان ذات الدخل المنخفض للفرد. النسب: لعمل على زيادة مخصصات التمويل الذي سي ،الدخل
 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمعادلة إدخال متغير إضاف: ف: هو ممتن الثان: التغيير ال يتون

 .تغير المناخ على القطاع الزراع: أثر لمراعاة

على تنفيذ الرؤية  التجديد العاشر لموارد الصندوق برنامج عمل سيعمل .تعميم في برنامج العملالو  التجميع -1
الدور الحال: وسيظل  .تعميمالو  التجميعمن تل بسيتميز و  .4142-4102 للفترة االستراتيجية للصندوق

وسيظل  .التجديد العاشر لموارد الصندوقتحت  بدون تغيير – ينيستان الريفالاالستثمار ف:  - للصندوق
 ،تهمتغذيو  الغذائ: همف: تمتين فقراء الريف من أجل تحسين أمنالمتمثل هدف الصندوق  أيضا بدون تغيير

المجاالت ومن المرجح أن يتون هناك أيضا تغيير بسيط ف:  .على الصمودتعزيز قدرتهم و  ،زيادة دخلهمو 
 ؛التتيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارهو إدارة الموارد الطبيعية؛  :الصندوقفيها الت: يعمل 
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 مشروعاتتنمية الو  ؛سالسل القيمة الزراعيةو الخدمات المالية؛ و  ؛خدمات اإلنتاجو  التتنولوجيات الزراعيةو 
 .ودعم منظمات المنتجين الريفيين ؛تنمية المهارات التقنية والمهنيةو  ؛العمالة غير الزراعيةو  فيةالري

الناشئة  خطة التنميةمن أجل المساهمة بفعالية أتبر ف:  .5102لما بعد عام  خطة التنميةو برنامج العمل  -8
مستدام ، سيقوم الصندوق بتنظيم عمله حول أربع نقاط دخول جديدة تدعم عملية تحول 4102لما بعد عام 
والتغذية ألمن الغذائ: من أجل االصغيرة  زراعة أصحاب الحيازاتاالستثمار ف:  :الريفيةف: المناطق 

سر األ قدرةتعزيز و  ؛يةالريفالعيش ف: المناطق سبل  من أجلالتمتين  جدول أعمالتعزيز و ؛ ينالعالمي
يتسم من أجل التنمية. وس يةوالحضر  يةالريفالمناطق االستفادة من العالقة بين ؛ و على الصمود الفقيرة الريفية

معظم بذات الصلة  والبالغة األهمية المشترتةعدد من الموضوعات  تعميمجديد على ترتيز بأيضا  البرنامج
 والتمايزالتغذية؛ و التتيف مع تغير المناخ؛  الموضوعاتوتشمل هذه  .القطرية مشروعاتالو  أو جميع البرامج
؛ وحوار السياسات ةالمشارتة ف: صياغة السياسات القطريو  ؛نطاقالتوسيع و  االبتتار والتعلمو بين الجنسين؛ 

 .التجديد العاشر لموارد الصندوقا أتبر بتثير ف: إطار ترتيز هذه الموضوعات  شهد تلتوسالعالم:. 

إطار النتائج للبرنامج ف:  إعدادف: حين سيتم  .التجديد العاشر لموارد الصندوق في إطاراألثر و  النتائج -9
 ينالريفيالستان األهداف المقترحة ألعداد و  .أهداف األثر لتل سيناريو توضع فقد ،منفصلةمشاورات  وثيقة

سبة ألعداد بالن؛ و سيناريوللوفقا  امليون 01أو  امليون 91أو  مليون 011ه:  مإليه الذين يتعين الوصول
ويمتن أن . شخصمليون  01ومليون  01ومليون  91 فه:الفقر قبضة األشخاص الذين يتعين انتشالهم من 

تحسين و ل وتحسين األمن الغذائ: والتغذية؛ و زيادة الدخ :تشتمل النواتج الداعمة الت: يمتن استهدافها على
تعزيز و  ؛شاملةين التعزيز منظمات المنتجين الريفيو السياسات واألطر التنظيمية للزراعة والتنمية الريفية؛ 

وتتييف  ؛وال سيما ف: الدول الهشة ،لفقراءل المناصرتاناللتين  القدرات المؤسسية للزراعة والتنمية الريفية
تغير المناخ ومواجهة التدهور البيئ: على نحو أتثر لأفضل بشتل  الصغيرة زراعة أصحاب الحيازات

دارة أتثر  ؛فعالية  استدامة للموارد الطبيعية.وا 

 

  



IFAD10/2/R.4 

0 

  التجديد العاشر لموارد الصندوق عملبرنامج 

 مقدمة -أوال

للفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق برنامج عمل و لقروض والمنح لالبرنامج المقترح  الوثيقة ههذ تعرض -0
يمثل و  4142.1-4102للفترة  تحقيق الرؤية االستراتيجية للصندوقويخصص البرنامجان إلى  .4102-4100

الت: يدعمها الصندوق  مشروعاتجميع البها لملتزم المجموع موارد الصندوق  برنامج القروض والمنح
من مصدرين  جهذا البرنامويتم تمويل  .ثالث سنوات الموارد البالغة مدتهاخالل فترة تجديد عليها وافق المو 

 قدمهاوالت: تشمل تسديد القروض السابقة الت:  ،الذاتيةلصندوق اموارد و  هما: تجديد الموارد الحالية؛
البلدان الفقيرة المثقلة سداد تتاليف تخفيف عبء الديون ف: إطار مبادرة و  ودخل االستثمار، ،الصندوق
الت:  مشروعاتالقيمة اإلجمالية لجميع ال عملالبرنامج ويمثل وصاف: التدفقات ف: المستقبل.  ،بالديون

 - برنامج القروض والمنحنه يتتون من بالتال: فإ :الموارد خالل فترة تجديدعليها وافق والميدعمها الصندوق 
 المقدم - مشروعاتاإلضافة إلى تل التمويل المشترك لدعم تلك الب ؛مشروعاتمساهمة الصندوق ف: تلك ال

المزارعين و  ،والقطاع الخاص ،ووتاالت التنمية الدولية األخرى ،أنفسها ةالمتلقي/المقترضةمن الحتومات 
متزايد بشتل ربط تلصندوق لمن المهم أيضا أن نضع ف: االعتبار أن البرامج القطرية  ،أخيراو  .أنفسهم
ا أنهحين ف: و  أنشطة إدارة المعرفة؛و  المشارتة ف: صياغة السياساتب مشروعاتالمقدم إلى الالدعم 

مالية الال تنعتس ف: هذه التعاريف فإنها  ،األعضاء فيهالدول  يقدمها إلىأصبحت خدمات هامة للصندوق ل
 .وبرنامج العمل برنامج القروض والمنحلبحتة ال

لحصول على من حيث اف: احتياجات البلدان النامية  االقسم ثانيينظر  .على النحو التال: الوثيقة هنظم هذتو  -2
ف: حين  ،منح الصندوقو  قروض من اعلى طلبه االزراعة واألمن الغذائ:. ويرتز القسم ثالثمساعدة لدعم 

لمحة عامة عن  اخامسالقسم يوفر و  .برنامج العملالصندوق على إدارة  اتقدر  ايعتس القسم رابع
 اادسويصف القسم س .صندوقتجديد العاشر لموارد اللل وبرنامج العمل برنامج القروض والمنحسيناريوهات 

ويسلط الضوء على  التجديد العاشر لموارد الصندوقالت: سيتم تمويلها خالل  مشروعاتأنواع البرامج وال
 اسابعالقسم  ويعرض. الجديدة ف: الوقت نفسه عدد من العناصر ويعمم ،هجهالصندوق ن   عسيجم تيف

مجموعة ف:  الوثيقةا قسم ثامناليوجز ، و برنامج العملالمتوقعة من واآلثار النواتج  عنبعض األفتار األولية 
التجديد العاشر  ف: إطارالصندوق  الذي سيقوم بهما  الوثيقةف: حين توضح هذه و . الخالصاتقصيرة من 

هيئة ل منفصلة وثيقة يرد وصفه ف:س ("تيف"ال)برنامج النموذج أعمال تنفيذ فإن ، لموارد الصندوق
 2.اتمشاور ال

                                                      
 .6162-6102ورات: الرؤية االستراتيجية للصندوق للفترة انظر وثيقة هيئة المشا 1
 انظر وثيقة هيئة المشاورات: نموذج أعمال التجديد العاشر لموارد الصندوق. 2
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 المساعدة لتعزيز الزراعة واألمن الغذائي منمية البلدان النا احتياجات -ثانيا

مليون شخص ف: البلدان  021إلى أن حوال: لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة لتقديرات التشير أحدث  -3
من شتل من  آخرمليار شخص ويعان:  3.يعانون من الجوع (ف: المائة من البشرية 04النامية )حوال: 

ف: المائة  00تغذية بنسبة نقص المن من يعانون اإلجمال: معدد الف: حين انخفض و أشتال سوء التغذية. 
أسعار السلع عدم زيادة من االنخفاضات تعتمد بشتل تبير على  فإن المزيد ،0994-0991 الفترة منذ

من و  .األغذيةف: المائة من دخلهم على  01إلى  21 ينفقون منالعالم ف: ألن الفقراء  ،الزراعية مرة أخرى
 ،ف: اليومأمريت: دوالر  0.42يعيشون على أقل من الذين مليار شخص  0.3العالم البالغ عددهم بين فقراء 

بطريقة  ممعظمهويعتمد البلدان النامية،  منيعيشون ف: المناطق الريفية منهم ف: المائة  01حوال: فإن 
الهدف اإلنمائ: لأللفية المتعلق بالفقر والجوع ويفيد توافق اآلراء بأن  4مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة.

على الصعيد العالم:، على الرغم من أنه لن يتحقق ف: العديد من  4102تقريبا بحلول عام  سيتحقق
 .البلدان

من البلدان النامية  العديدف: فإن القطاع الزراع: وعلى الرغم من النجاحات الت: حققتها بعض البلدان،  -4
وتوفير فرص عمل  ،يةو التغذ ين النواتجسوتح األمن الغذائ: العالم: لتحقيققة تطلب تغييرات عميسي
دارة قاعدة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة ،والقضاء على الفقر ف: المناطق الريفية الريفيينستان لل  وا 
بيئية ظروف  ف:حقق تل هذا تيجب أن يو آثار تغير المناخ. بناء القدرة على الصمود أمام ، و حماية البيئةو 

المتوقع أن يتون له آثار سلبية تبيرة على جهود األمن  -قيود الموارد وتغير المناخ ف: ظل و  ،أشد قسوة
سجل من تراجع معدالت نمو اإلنتاجية ؛ و يةسوقوال غرافيةو التحوالت الديمو  5؛الغذائ: والقضاء على الفقر

الفترة ف: إلى ذروتها أسعار المواد الغذائية وصول العوامل المحتملة وراء تل من  أحدالذي تان  ،الزراعية
 .مستويات أعلى من انعدام األمن الغذائ:ما ارتبط بذلك من و  4110-4110

 للبلدانللتحول الهيتل: االقتصادي  امسبق اشرط يعتبرهناك اعتراف بأن النمو الزراع:  غير أنه ليس -5
محرك ف: معظم البلدان النامية : التنمية الزراعية االستثمار ف تفيد بأنة تثير أدلة هناك أيضا بل  ؛فحسب
المنتجات تخفيض أسعار و  ف: تحقيق األمن الغذائ: مساهمته باإلضافة إلى ،للغاية للحد من الفقرقوي 
 :المصدر الرئيس: للحد من الفقرهو  النمو بصفة عامة، وليس ،نمو الزراعةلص إلى أن وخ  ة. يالزراع

تؤدي ؛ و االستثمار غير الزراع: عنل الفقراء و أتثر فعالية ف: زيادة دخ مرات 3إلى  4.2 منالزراعة 
 لو دخ ف: المائة ف: 4.0 نسبتها زيادة إلى، ف: المتوسط ،ف: المائة سنويا ف: الزراعة 0زيادة بنسبة ال

زراعة أصحاب تما أن تنمية  6.النامية البلدان ف: الدخلمن  أعشار ثالثة أدنى أصحاباألشخاص 
مناطق ريفية  أن تؤدي إلىو  الريفية المناطق ف: عمل فرص أن تستحدث أيضا يمتن الصغيرة الحيازات

                                                      
/الصندوق الدول: للتنمية الزراعية/برنامج األغذية العالم:، حالة انعدام األمن الغذائ: ف: العالم  لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 3

 (.6102، لألمم المتحدة )روما: منظمة األغذية والزراعة
 (.6100)روما: الصندوق،  6100الصندوق. تقرير عن الفقر الريف: ف: عام  4
. تقرير : اآلثار والتتيف والهشاشة، موجز لصناع السياسات6102تغير المناخ ف: عام مناخ. الهيئة الحتومية الدولية المعنية بتغير ال 5

 (.6102التقييم الخامس )جنيف: الهيئة الحتومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
 (.6112البنك الدول:، تقرير عن التنمية ف: العالم )واشنطن العاصمة: البنك الدول:،  6
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لمناطق الحضرية عن طريق خفض مستوى الهجرة من الريف إلى لمنافع وبالتال: تحقيق  ،أتثر حيوية
 7الحضر.

أتبر مصدر  ،بما ف: ذلك من التحويالت المالية ،االستثمارات الخاصة من قبل المزارعين أنفسهم وتشتل -6
 تجاوز بتثير التدفقات من الحتومات والجهات المانحةتو  لالستثمار ف: الزراعة ف: البلدان النامية؛

لتمويل السلع والخدمات  ةالحتومات ضروري من ةالعام اتاالستثمار ومع ذلك، فإن المستثمرين األجانب. و 
الستثمار ف: اب -لمستثمرين األجانب إلى امن المزارعين أنفسهم  -خاص ال للقطاع تسمحالت: العامة 
تدفقات المساعدة  وتشتل. اتهمتفاءة استثمار  وتزيد قيام بذلك،للحوافز لهم : حيث إنها تستحدث الزراعة

لتنها يمتن أن تتون تبيرة وهامة بالنسبة و  ،اإلنمائية الرسمية حصة صغيرة نسبيا من االستثمار الزراع:
مساعدة الحتومات على إضافة قيمة  أن تعمل على يمتننها فإ ،آخرينتثيرين لوبالنسبة  ؛لبعض البلدان

 .القطاع ف: هذاإلى نوعية االستثمار العام 

ثمانينيات القرن  ذروتها ف: إلىللزراعة المخصصة التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية فقد وصلت ، وعليه -1
االلتزامات وانخفضت  .ف: المائة من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية 00 الماض: حيث بلغت

تنسبة من مجموع المساعدة و  المطلقة من حيث القيمة، بصورة مطردةف: التسعينيات للزراعة المخصصة 
 مطلع األلفية الثالثة. ومنذ العقد األول من األلفيةف: المائة ف:  3إلى أقل من لتصل  ،اإلنمائية الرسمية

إلى  لألغذيةالعالمية سعار األارتفاع  الشواغل إزاءلتنمية الزراعية و باتجدد االهتمام الدول:  الثالثة، أدى
مجموع المساعدة  نسبتها منو  للزراعةالمخصصة انتعاش جزئ: ف: مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية 

، مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية ف: المائة من 2.2نسبة عند  هغير أن .(0)الجدول  اإلنمائية الرسمية
 أقل بتثير من حصتها ف: الثمانينيات.الزراعة حصة  ستتون

 0 الجدول

 مصايد األسماكو  والحراجةللزراعة المخصصة المساعدة اإلنمائية الرسمية 

مليارات الدوالرات األمريكية  
 في السنة

النسبة المئوية من مجموع 
 المساعدة اإلنمائية الرسمية

2006 4.7 3.6 

2008 7.4 4.7 

2010 9.2 5.5 

2012 11.5 6.4 

مستويات بالمساعدة اإلنمائية الرسمية من مستويات الهذه تقارن تيف يطرح نفسه هو الذي سؤال وال -8
 متاناتاإلواالستفادة من  ،يةالريفالمناطق االستثمارات الالزمة لتحقيق أهداف القضاء على الفقر والجوع ف: 

على هذا  عدم وجود إجابات قاطعةمن رغم وبالالصغيرة؟  زراعة أصحاب الحيازاتنمو  التاملة من أجل
المعهد  وتشير تقديرات .على األقل عدة محاوالت لتقييم حجم االستثمار المطلوب فقد تانت هناك ،السؤال

 قدره نحوف: البلدان النامية  ةالزراعي اتإجمال: احتياجات االستثمار إلى أن  الدول: لبحوث سياسات األغذية
تثيرا ختلف تال  اتتقدير  إلىمنظمة األغذية والزراعة  توصلتف: حين  8،سنويا أمريت: مليار دوالر 402

 401نحو حيث تبلغ صناعاتها التحويلية ف: البلدان النامية و  متطلبات االستثمار ف: الزراعة األوليةبشأن 

                                                      
 (.6102. )روما: الصندوق، 6102الصندوق، إخطارات السياسات لما بعد عام  7
 (.6102، )واشنطن العاصمة: المعهد الدول: لبحوث سياسات األغذية، من التفاف إلى الربحالمعهد الدول: لبحوث سياسات األغذية،  8
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 -االستثمارات الفعلية بتقدير  المعهد الدول: لبحوث سياسات األغذية قامتما  9سنويا.أمريت: دوالر  اتمليار 
المساعدة و  ،والتحويالت المالية ،واالستثمار األجنب: المباشر (،الخاصة والعامة)من المدخرات المحلية 

هناك مليار دوالر أمريت:؛ مما يدل على أن  020حوال: ب - ةالعالمي ةالخيري واألعمالاإلنمائية الرسمية 
 .فجوة استثمارية تبرى ف: القطاع الزراع:

إلى البنك الدول:  أشار ،دعم االستثمار الزراع:إضافية لمساعدة إنمائية رسمية الحاجة إلى وفيما يتعلق ب -9
مليار  00حوال:  يأ 4110،10 عام أسعاربمليار دوالر سنويا  02 قدرها فجوة المساعدة اإلنمائية الرسميةأن 

لمساعدة اإلنمائية الرسمية الزراعية اإلضافية وأشارت تقديرات ل. 4104 عام أسعاربدوالر أمريت: سنويا 
ف:  4119مجموعة الثمانية لعام  ف: أعقاب اجتماعوجرت  ،األهداف اإلنمائية لأللفية لتحقيقالالزمة 
العمل الرفيع المستوى  يقفر تقرير ن أن ف: حيو  .مليار دوالر لمدة ثالث سنوات 44 إلى أنها تبلغ ،التويال

تميا حدد يلم  4101أيلول الصادر ف: سبتمبر/العالمية و األمن الغذائ:  بشأن أزمةألمم المتحدة منظومة ال
الجوع المنصوص عليها ف: متافحة الالزمة لتحقيق أهداف المساعدة اإلنمائية الرسمية  االحتياجات من

اتفاق عام على ضرورة عتس اتجاه االنخفاض السريع ف: خلص إلى وجود " ، فقداألهداف اإلنمائية لأللفية
 .الماضية"خمس والعشرين السنوات الالذي حدث على مدار األمن الغذائ: والتغذوي و  االستثمار ف: الزراعة

 ،منها الغرضو  ونطاقهاها تعاريفة من حيث مختلفالأنه ف: حين تختلف التقديرات والنقطة األساسية ه: 
المساعدة و  لم تلب لالستثمار الزراع: ف: البلدان النامية، تبيرة ها تتفق ف: إظهار أن هناك متطلباتفإن

 اإلنمائية الرسمية للزراعة على وجه الخصوص.

تفق حتى اآلن لم ي  ف: حين و . 4102لما بعد عام  لتنميةجديدة لخطة العام القادم  ستوقع دول العالم ف:و  -01
مثل القضاء على  الخطة ستستند إلى قضاياف: أن تبير شك ه ال يوجد يبدو أن، تلك الخطةأهداف على 
 ،والعمالة ،والنمو االقتصادي ،بين الجنسين وتمتين المرأة والتمايز وي،واألمن الغذائ: والتغذ ،الفقر

تنمية زراعة االستثمار ف: سيؤدي و  والتنوع البيولوج:. ،والنظم اإليتولوجية ،واالستهالك واإلنتاج المستدامين
ف: جميع هذه  النواتجالحيازات الصغيرة والقضاء على الفقر ف: المناطق الريفية دورا ف: تحقيق أصحاب 
لمساهمة ف: تحقيق خطة التنمية لما بعد ل إضافيةمساعدة إنمائية رسمية إلى لذا هناك حاجة  :المجاالت

 .4102عام 

 الصندوقالمنح المقدمة من و  الطلب على القروض -ثالثا
ف:  ةالعام اتالحاجة إلى االستثمار  بحجم ليس 4100-4102الطلب على موارد الصندوق خالل الفترة إن  -00

لى او  الزراعة يتشتل الطلب على موارد الصندوق بعوامل و . المخصصة للزراعةلمساعدة اإلنمائية الرسمية ا 
لتمويل للصندوق تمصدر مضافة لالقيمة ال ةالمتلقي/البلدان المقترضةترى  تيف، بما ف: ذلك إضافية
لى أي مدى و  ،االموارد البديلة المتاحة لهو  ،اتيةالسياسو  خبرة التقنيةللو  اإلنمائ: الدعم لصغار يمثل ا 

 .الهاتية المزارعين وفقراء الريف أولوية سياس
                                                      

9 J. Schmidhuber, Bruinsma J. and Boedeker G. Capital Requirements for Agriculture in Developing Countries to 
، روما بشأن: تيفية تغذية العالم ف: 6112يونيو/حزيران  62-62، ورقة مقدمة ف: اجتماع الخبراء لمنظمة األغذية والزراعة، 2050
 .6121 عام

 (. 6112البنك الدول:، تقرير عن التنمية ف: العالم بشأن الزراعة )واشنطن العاصمة: البنك الدول:،  10
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أجرى ، على مدى فترة التجديد العاشر للموارد الصندوق موارد علىلطلب جمال: اإلإلى تقدير  وللوصول -02
للتتيف مع  المطلوبةاألموال  بخالف ،الصندوقومنح على قروض تل بلد طلب ل موظفو الصندوق تقديرا

)انظر  مليار دوالر أمريت: 2.02صل إلى ما يقرب من يتقدير  ت هذه العملية إلىأدو  .تغير المناخ
 (.المنطقةحسب  لالطالع على توزيع 4 الجدول
 4الجدول 

 5102-5102 ،الصندوقومنح الطلب المتوقع على قروض 
 (الدوالرات األمريتيةبماليين )

 الطلب المنطقة

  310 1  آسيا والمحيط الهاد؛

  000 1  شرق وجنوب أفريقيا

  670  أمريتا الالتينية ومنطقة التاريب:

  500 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

  370 1  غرب ووسط أفريقيا

 850 4 المجموع

الضوء على الحاجة  المؤسسة الدولية للتنميةلتجديد السابع عشر لموارد اوباإلضافة إلى هذا الطلب، سلط  -03
بتغير  المتأثرةالبلدان الصمود ف: إلى موارد إضافية إلدارة التوارث المتصلة بالمناخ وبناء القدرة على 

القدرة على الصمود من أجل التنمية ادة إلى أن التتاليف اإلضافية المطلوبة لزيتقديرات الوأشارت المناخ. 
البنى وخاصة )المناخ الوقاية من ستثمارات الالتتاليف اإلضافية . وتانت ف: المائة 31إلى  42 نسبتها من
 بناء القدرات المؤسسية، وتحسين التخطيط متعدد القطاعات، ودعم التعاف: من التوارث ونفقات( و األساسية

البنى بما ف: ذلك  -المناخ  الوقاية منستثمارات الالتتاليف اإلضافية ن فإللصندوق، وبالنسبة . أخرى
المؤسسات وأصحاب الحيازات الصغيرة قدرة بناء و  ؛الريفية الريفية مثل الطرق ونظم إدارة المياه األساسية

نتائج البحوث لرع االمز  ف:السريع النشر ضمان و  ؛نظم اإلنذار المبتر وآليات التأمينوضع و  ؛على الصمود
استنادا إلى تحليل و الت: يمولها.  مشروعاتتتاليف ال ستؤدي إلى زيادة –لمناخ بالزراعة المراعية لالزراعية 

مع األخذ بعين االعتبار حقيقة أن حافظة الصندوق و ) المؤسسة الدولية للتنمية لتجديد السابع عشر لمواردا
 مالقدرة على الصمود أما تحقيق أن يبدو، (ةللتنمي الدولية المؤسسة" من البنى األساسية تثافة من حيثأقل "
 ف: المائة ف: 41 إلى 01 بنسبة االستثمار تتاليف سيزيد لصندوقل اإلنمائية المساعدة خالل من المناخ

مليار  2.2 إلىلموارد للتجديد العاشر لموارد الصندوق على  التل:ولذلك يصل مجموع الطلب المتوسط. 
 .قريبات دوالر أمريت:

ه بالنظر إلى الفجوة ف: االستثمار المحددة أعاله، سيتون أعاله هو أنالمشار إليه من التحليل والخالصة  -04
 وتلبية ف: الوقت نفسهتحقيق األهداف الدولية المتعلقة باألمن الغذائ: والجوع والحد من الفقر، من الصعب 
ال يمتن ي الذ التتيف مع آثار تغير المناخ، وخفض معدل الهجرة من الريف إلى الحضر الحاجة إلى

زراعة والتنمية الريفية فيما يتعلق بالالسياسات بهتمام االاالستثمار و  غير أن زيادة. السيطرة عليه حاليا
. ةتبير  مساهمةدوق الصنيمتن أن يقدم ؛ و وتبيراحقيقيا اختالفا  يحققاوالتتيف مع تغير المناخ يمتن أن 
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مليار دوالر أمريت: لمدة  2.2 قدره نحوالصندوق ومنح إجمال: الطلب على قروض  وبالنظر إلى أن
من  ستتاحمستوى المناسب من الموارد الت: فإن ال، العاشر لموارد الصندوق دلتجديالثالث لفترة اسنوات ال

نما من دعم الأو الطلب على لن تتون مقيدة باالحتياجات خالل الصندوق   ةالمحتملباإلمدادات الصندوق، وا 
 الصندوقيستطيع الذي إلى حجم البرنامج اآلن بإيجاز  هذا التقريرنتقل يو من الموارد المتاحة للصندوق. 

التجديد  ف:الموارد الت: يحتمل توافرها للصندوق الموارد الت: تحدد ، قبل تلخيص سيناريوهات تجديد إدارته
 .مواردللالعاشر 

 قدرة الصندوق على إدارة برنامج العمل -عاراب
، من 4104و 4110بين عام: تقريبا بمقدار الضعف الصندوق ف: برنامج القروض والمنح  زاد حجم -05

بقياس الصندوق  قاموخالل هذه الفترة،  11دوالر أمريت:. مليار 0.12مليون دوالر إلى أتثر من  222
تطويره على مدى عدد من السنوات. إعداده و لقياس تم لباستخدام نظام  ها واإلبالغ عنهاالنتائج الت: حقق

 األهميةتحسنا طفيفا من حيث تحسن الصندوق الممولة من  اتمشروعالأن أداء  وأوضحت هذه العملية
 أو أفضل إلى حد مامرض الت: حصلت على تقدير  مشروعاتنسبة ال زادتوالتفاءة والفعالية؛ ف: حين 

الفقر ف: المناطق الريفية، وتذلك من حيث استدامتها، على ثر بل مجموعة من القياسات لألمقا زيادة تبيرة
هذه حدثت ف:  هوف: الوقت نفسه، ف: حين أن توسيع نطاقها ومراعاتها للتمايز بين الجنسين.و ، هاوابتتار 

 تهميزاني ةتفاءمعدل  ضالمطلقة، فقد انخف القيمةالفترة زيادة بطيئة ف: التتاليف اإلدارية للصندوق من حيث 
منتصف مدة  تقريرف: أداء الصندوق ف: تحسن وظهر هذا الالقروض والمنح باطراد. باإلدارية مقارنة 

ف:  ةهيئة المشاورات المنعقد دورة( الذي عرض ف: IFAD/10/1/R.2الوثيقة ) لتجديد التاسع للمواردا
 .4102فبراير/شباط 

ف: الوقت نفسه  وأن يعززعلى توسيع برنامجه للقروض والمنح، لديه القدرة  ، أظهر الصندوق أنوبإيجاز -06
القروض برنامج  فإنعالوة على ذلك، و دارية. اإل تهتفاء معدل وأن يحسن، أثره اإلنمائ:التشغيل: و  هءأدا

على  دوقثبت قدرة الصنأدوالر أمريت:  اتمليار  3 البالغة قيمته التجديد التاسع لموارد الصندوقف: والمنح 
لقروض لبرنامج  إدارةتماما على  اتون قادر يتل هذا يشير إلى أن الصندوق سو إدارة برنامج بهذا الحجم. 

مزيد من التحسينات إلى ف: الوقت نفسه سيسعى وأتثر من ذلك، و  دوالر أمريت: اتمليار  3 حجمهوالمنح 
 ف: األداء والتفاءة اإلدارية.

 الصندوقلموارد  لتجديد العاشرابرنامج عمل وسيناريوهات   -خامسا

 برنامج القروض والمنح وبرنامج العملسيناريوهات   -ألف
المساعدة اإلنمائية بتثير زراعة والتنمية الريفية تجاوز مجموع احتياجات البلدان النامية من األموال لليشير  -01

الحاجة  إلى لموارد الصندوقوالتاسع الثامن  ينالتجديدأعمال الصندوق ف: نجاح نموذج و الرسمية المتاحة، 
                                                      

(، انخفض حجم البرنامج إلى IFAD10/1/R.2حسبما أشير إليه ف: وثيقة الصندوق ف: منتصف مدة التجديد التاسع للموارد )الوثيقة  11
، حيث عتس هذا التراجع البداية البطيئة ف: السنة األولى من تل فترة تجديد للموارد، نظرا ألن 6102مليون دوالر أمريت: ف: عام  288

الثالث سنوات يأخذ بعض الوقت لالستعداد بشتل تامل ويستغرق تصميم مشروعات عديدة أتثر من سنة. وباإلضافة إلى ذلك، برنامج 
 نظرا لعدم إتمال المفاوضات المتعلقة بها ف: الوقت المحدد. 6102تأخرت قروض عديدة إلى عام 
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لدعم  بحشدهصندوق والتمويل المشترك الذي يقوم ال الصندوقف: القروض والمنح برنامج نطاق ع يإلى توس
الميزانية آفاق خرى، فإن األناحية المن و . 4100-4102لقضاء على الفقر ف: المناطق الريفية خالل الفترة ا

جمع  صعوبةعضاء ف: فترة من التقشف المال:، مما يشير إلى األ الدولبالنسبة للعديد من  ةالحالية صعب
 األعمالالتمويل من جانب البلدان النامية ونموذج هائلة من الحتياجات " )االهذان الطرفانيوفر "و األموال. 
سيناريو الحالة أساس  (مواجهة الوضع المال: الصعب ف: تثير من أنحاء العالم، ف: لصندوقالناجح ل

وهو الثالث،  المبنيان حول السيناريو، التجديد العاشر لموارد الصندوقالة األسوأ لتمويل األفضل والح
 .ةالمتوسطالحالة سيناريو 

ويستند التزام الصندوق طويل األمد بتعبئة موارد التمويل المشترك للمشروعات الت: يدعهما بالتحديد إلى  -08
نجح الصندوق القضاء على الفقر. ونتيجة لذلك، الستثمار ف: الهائلة من ااعترافه باحتياجات البلدان النامية 

دوالر دوالر أمريت: من مصادر أخرى لتل  0.4حوال:  حشد( ف: 4103-4112على مدى العقد الماض: )
أساسا و  -( دوالر أمريت: 0.4دوالر أمريت: من  1.0محلية )مصادر تلك الموارد من  وجاءتاستثمره. 

ف: تثير من األحيان المزارعين والمجتمعات الريفية )من ولتن أيضا  ذاتها ةي/المتلقالمقترضةالحتومات 
البنك الدول:، ها ن بينومدوالر أمريت:(،  1.2من جهات التمويل المشترك الدولية )و  - تبرعات عينية(ت

سبانيا  ،األفريق: ومصرف التنميةتنمية الدولية، للصندوق األوبك و (، اإلسبان: حساب أمانة المرفق) وا 
 12.المبالغ المقدمةتانوا أتبر الجهات المانحة من حيث الذين  ومصرف التنمية اآلسيوي

 برنامج العمل، وتم تعريف إضافيةتعبئة موارد بااللتزام سيستمر ، التجديد العاشر لموارد الصندوق وف: إطار -09
. ويفترض برنامج القروض والمنحإلى  اتلمشروعلالتمويل المشترك المتوقع للفترة من خالل إضافة  الشامل
تعتس و التمويل المشترك(، إلى )الصندوق  0إلى  0.4 تما هو عندالتمويل المشترك  يظل معدلأن 

مشترك ف: عدد متزايد من التمويل للانخفاض المساعدة اإلنمائية الرسمية المتاحة التوقعات األدلة الت: تفيد ب
 الخاصمصادر جديدة ف: القطاع  اللتماسمحدود جهود الصندوق  إلى حد الذي يعوضهالبلدان، و 
 التجديد العاشر لموارد الصندوقمن سيناريوهات سيناريو لتل هذا المعدل استخدام من خالل و . والمؤسسات

 .(3 )الجدول بتثير أتبر وبرنامج عمل لقروض والمنحلبرنامج  تم إعداد، ةالثالث

                                                      
وتالة دولية ف:  21غير أن مصادر التمويل المشترك أتثر من ذلك بتثير. وخالل فترة السنوات العشر، اشترك الصندوق مع أتثر من  12

وتالة ثنائية، ومجموعة من المنظمات المتعددة األطراف/اإلقليمية، ومنظمات وبرامج األمم المتحدة،  02تمويل المشروعات بما ف: ذلك 
 حتومية الدولية والمؤسسات.والمنظمات غير ال
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 3الجدول 
عادة التدفقاتالتجديد موارد استنادا إلى ، لتجديد العاشر لموارد الصندوقلثالثة السيناريوهات ال  /الدخلوا 

 (الدوالرات األمريتية)بماليين 

 فترة تجديد الموارد

 قروض ومنح الصندوق
التمويل 
 المشترك

مجموع 
 برنامج العمل

برنامج  مجموع من: ةممول
 القروض والمنح

الذاتية موارد الصندوق  تجديد الموارد
  أ وصاف: التدفقات المستقبلية

 015 4 174 2 840 1 141 1 699 )فعل:( (6112-6118التجديد السابع )
 906 6 038 4 868 2 721 1 147 1 )فعل:( (6106-6101التجديد الثامن )
 600 6 600 3 000 3 577 1 423 1 (توقعات( )6102-6102التجديد التاسع )
 (:توقعات( )6102-6102)التجديد العاشر 

 160 6 ج 360 3 800 2 ب462 1 338 1 سيناريو الحالة األسوأ
 600 6 ج 600 3 000 3 ب 563 1 437 1 سيناريو الحالة المتوسطة
 040 7 ج 840 3 200 3 ب 666 1 534 1 سيناريو الحالة األفضل

ديون  الصندوق، ودخل االستثمار، وسداد تتاليف تخفيف عبء الديون ف: إطار مبادرة إلىتشمل تسديد القروض  الذاتيةموارد الصندوق  أ
 صاف: التدفقات ف: المستقبل. و ، البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

ديون مبادرة مدفوعات و  يةتشغيلالتتاليف ال تضم األرقام ف: هذا الجدول المبلع اإلضاف: من موارد الصندوق الت: ستستخدم لتغطية ال ب
مليون دوالر أمريت:  293 إلىهذه المدفوعات  يصل مجموعن أالمتوقع  . ومنلمواردالتجديد العاشر ل بموجب البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 .جميعها السيناريوهات الثالثة بموجب
 صناديق ف:الصندوق من الدول األعضاء المقدمة إلى قروض وال، مشروعاتلل التقليديالتمويل المشترك على مل تيشالتمويل المشترك  ج

التتميلية المقدمة إلى  األموالالذاتية و الصندوق مع موارد وضعها اإلسبان:( بدال من  )مثل حساب أمانة المرفق ةخاص ةاستئماني
 الصندوق.

 رنامجلبدوالر أمريت:  اتمليار  3من  للتجديد العاشر لموارد الصندوقسيناريو الحالة المتوسطة يتألف و  -21
 2.2 شامل قدره وبرنامج عمل(، لتجديد التاسع لموارد الصندوقلالمحدد للهدف  )متطابق القروض والمنح

 :األرقام إلىمليار دوالر أمريت:. وتستند 

 العادي تجديدالمليار دوالر أمريت:، بما ف: ذلك  0.22 وقدره التجديد العاشر لموارد الصندوق )أ(
 ومساهمات تتميلية؛للموارد 

القروض وغيرها من مصادر األموال المتولدة داخليا، وصاف: التدفقات المستقبلية،  سدادتدفقات  )ب(
 مليار دوالر أمريت:. 0.22، وتبلغ صافية من المصروفات اإلدارية للصندوق

استجابة وهو أتثر سيناريو القيمة الحقيقية؛ بتمويل الصندوق أال ينخفض  الحالة األفضلسيناريو  وسيضمن -20
 األموال يها يتجاوزوالطلب علالصندوق  الت: يدعمهاالتمويل والبرامج إلى نوع راف بأن الحاجة العتل

فإن أخرى، محلية ودولية موارد جمع نجاح الصندوق ف: لباإلضافة إلى ذلك، نظرا و . المحتمل توافرها
وزن الصندوق ف: تخصيص موارد أخرى ويزيد التمويل المشترك. البرنامج التبير حجما سيجمع المزيد من 

 توسيع نطاقأتثر جدية، ويمتن  اتية بصورةالسياس وصفاتهمع زيادة حجمه. وتؤخذ للزراعة والتنمية الريفية 
زيادة  علىتوقع الحصول األفضل يمتن أن يسيناريو الحالة  فإنبرامجه الناجحة بسهولة أتبر. ولتن واقعيا، 

فإن الحد األقصى له ، وبالتال: لمواردلالتجديد التاسع هدف وارد مقارنة بالمف: مستوى تجديد فقط طفيفة 
لقروض لمليار دوالر أمريت:  3.4 قيمته ل إلى برنامجو مليار دوالر أمريت:، من أجل الوص 0.23 سيتون

 .برنامج العمللدوالر  اتمليار  0والمنح و
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مليار  4.0إلى  يؤدي، الموارد يت: لتجديدمليار دوالر أمر  0.32وهو  - األسوأسيناريو الحالة ومن شأن  -22
بشتل ملحوظ  للأن يق - برنامج العمللمليار دوالر أمريت:  2.4والقروض والمنح  لبرنامجدوالر أمريت: 

ولتنه ، فحسب الصندوق برنامج عمليؤدي إلى انخفاض ف:  وهو لنالفقر. على  لصندوق المحتملا أثر
حالة بسيناريو الستان الريف مقارنة من أقل شخص مليون  41 الفقرسينتشل من يعن: أيضا أن الصندوق س

ز الزراعة يحفتأهمية باالعتراف الدول: الحال: ب من ناحيةمتسق غير يتون فإنه ستسيناريو، و . األفضل
 للصندوقحافل السجل المع فإنه لن يتون متسقا خرى، األناحية الوالتنمية الريفية ف: البلدان النامية؛ ومن 

تفاءته. ومن المؤتد أنه سيؤدي إلى معدل  وسيخفض، وزيادة أثره برنامجه، وتحسين أدائهنطاق توسيع ف: 
تفتيك بعض من حتى يستطيع البرنامج إجراء تعديل عن طريق لصندوق، لالتفاءة اإلدارية  معدلزيادة 
 .التاسع لموارد الصندوق التجديدو التجديد الثامن  ف: إطارالبرنامج  وضعت لتناولالتشغيلية الت:  اتالقدر 

سيؤدي ذلك حتومات والجهات المانحة األخرى: لل جاذبيةالصندوق شريتا أقل تأثيرا و من يجعل س هتما أن
إلى أن يتون ف: نهاية المطاف ، وسيؤدي الصندوقصعوبة تنفيذ جدول أعمال توسيع النطاق ف:  إلى زيادة

 للقضاء على الفقر.المبذولة العالمية  الصندوق منظمة أقل فعالية ف: المساهمة ف: الجهود

 طريقة الماليةالحسب المنطقة و  التجديد العاشر لموارد الصندوقمنح قروض و توزيع  -باء
لتجديد العاشر ف: االقروض والمنح لموارد حسب المنطقة والمعدل داخليا توزيع المتوقع ال 2ف: الجدول  يرد -23

نظام تخصيص الموارد على المتوسطة، استنادا إلى معلمات الحالة ف: إطار سيناريو  لموارد الصندوق
 .(4103 /تانون األولديسمبر حتى) 4102-4103 للفترة أساس األداء

 2 الجدول
 مويلأداة التحسب المنطقة و  لتجديد العاشر لموارد الصندوقفي االقروض والمنح لموارد التوزيع المتوقع 

 (الدوالرات األمريتية)بماليين 
 يةإطار استمرار  المنطقة

القدرة على تحمل 
 الديون

 المجموع منح قطرية عادية مختلطة تيسيرية للغاية

  844   17   205   156   348   119  آسيا والمحيط الهاد؛

  767   10   30   -   610   117  رق وجنوب أفريقياش
  238   7   165   35   4   27  أمريتا الالتينية ومنطقة التاريب:

  317   6   169   19   22   100  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

  684   5   5   93   314   266  غرب ووسط أفريقيا

  850 2   44   575   303   298 1   630  مجموع البرامج القطرية

  150 - - - - - المنح العالمية واإلقليمية والصغيرة

  000 3      مجموع برنامج القروض والمنح

 20نحو  علىالمتوسطة الحالة التوزيع المحتمل لموارد قروض ومنح الصندوق ف: إطار سيناريو وسيشتمل  -24
آسيا والمحيط الهاد؛؛  أخرى إلىف: المائة  40 ونسبةجمال: إلى أفريقيا جنوب الصحراء؛ اإلف: المائة من 

لى التاريب: و إلى أمريتا الالتينية ومنطقة ف: المائة  09و وستصل الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا. ا 
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مليون دوالر  202 لى حوال:إالسوق( الفائدة ف: بشروط عادية )بالقرب من أسعار المقدمة قروض قيمة ال
وستصل قيمة القروض المقدمة . برنامج القروض والمنحف: المائة من مجموع  09حوال:  ي، أأمريت:

ف:  01دوالر أمريت: ) ماليين 313للغاية( إلى  تيسيريةالعادية وبشروط ط الشرو بين بأسعار فائدة مختلطة )
مجموع تمويل سيتون و ف: المائة(.  23دوالر أمريت: ) مليار 0.3إلى للغاية  التيسيريةالمائة(، والقروض 

 ستصلف: المائة(، و  40مليون دوالر أمريت: ) 231 قدرهالقدرة على تحمل الديون استمرارية منحة إطار 
المنح العالمية واإلقليمية وستصل قيمة ف: المائة(.  0.2مليون دوالر أمريت: ) 22إلى  القطريةالمنح  قيمة

 ف: المائة(. 2مليون دوالر أمريت: ) 021لصندوق إلى ل

هيئة نظر أن تقترح الحاجة إليها، ي  فيها تشتد  مرتزة على المجاالت الت:ضمان أن تظل موارد الصندوق ول -25
ستعرض المجلس التنفيذي للصندوق، وربما يأن ف:  التجديد العاشر لموارد الصندوقالخاصة بالمشاورات 

. ويسلط الضوء على مسألتين هنا. أوال، يمتن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، صيغة ي عدل
أحد المؤشرين نصيب الفرد من الدخل ذلك أن نصيب الفرد من الدخل. ب المتصلمعامل الاستعراض 

(. يناآلخر هو حجم الستان الريفيالمعامل )و  بلد ماتخصيص الموارد إلى لقائمين على المستخدمين لتحديد ا
إذا ، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمخصصات  تنخفض، من الدخل الفردنصيب  ومع زيادة

نصيب الفرد من الدخل بلألس المتصل  السلبية القيمةالزيادة ف:  وتؤدياألخرى متساوية.  العواملتل تانت 
لفرد. والتغيير الدخل نصيب منخفض لبلدان ذات للتمويل من موارد الصندوق ل النسب:تخصيص الإلى زيادة 

نظام تخصيص الموارد ف: معادلة  إدخال متغير إضاف:يتمثل ف:  يمتن النظر فيهالذي  الثان: الممتن
وغيرها من وستناقش هذه التعديالت  الزراع:.تغير المناخ على القطاع  لمراعاة أثر على أساس األداء
المجلس التنفيذي التابع ف: الفريق العامل  لنظام تخصيص الموارد على أساس األداءالتعديالت الممتنة 

ف: بهدف تقديم مقترحات  4102و 4102 :ف: عام نظام تخصيص الموارد على أساس األداءوالمعن: ب
 .4102هاية عام ن بحلولالحق إلى المجلس التنفيذي وقت 

  التجديد العاشر لموارد الصندوقبرنامج عمل تعميم في الو  التجميع -سادسا

 العامنهج ال  -ألف
، عالم ما بعد عام لهيئة المشاورات، الت: أعدت 4142-4102للفترة  الرؤية االستراتيجية للصندوق تتوخى -26

عيش تل تشامل ومستدام؛ حيث  زراع:تحول من خالل الريف: المدقع التخلص من الفقر فيه يتم  4102
مستدامة؛ مزدهرة و والمجتمعات لبناء سبل عيش الريفيين الفقراء  الستان يتم تمتينحيث و ترامة؛ بأسرة ريفية 

أن يأمل فيه الغذائ: والتغذوي؛ ومتان يمتن  هاأمنوتضمن ، من الجوعريفية السر وحيث ال تعان: األ
 .الريفية همأفضل ف: مجتمعاتلشباب تحقيق تطلعاتهم إلى حياة ا

ومن أجل أن يحقق برنامج على تنفيذ هذه الرؤية.  التجديد العاشر لموارد الصندوق برنامج عملوسيعمل  -21
ته اإلنمائية، ف: حين سيعمم من الناحية تعزيز فعاليلخبراته بتجميع الصندوق من ناحية  سيقومذلك، العمل 

 لهسيسمح نهج مسار مزدوج  - بالغة األهميةات الشاملة عددا من الموضوع برنامج العمل األخرى ف:
تتتشف الت: الصغيرة والتنمية الريفية  زراعة أصحاب الحيازاتتغير لالمسياق لجديدة ل بطريقةاالستجابة ب
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، 4102لما بعد عام الناشئة  خطة التنميةمن العالم النام:، والمساهمة بفعالية أتبر ف: تنفيذ  تثيرةف: أجزاء 
 مساهمته.ف: الوقت نفسه  وقياس

االستثمار ف:  - الصندوقدور وسيظل الصندوق بالفعل.  الذي يقوم بهبناء على ما التجميع التطلب وي -28
هدف الصندوق بالنسبة لالحال وتذلك . التجديد العاشر لموارد الصندوق أساسيا ف: إطار - الريفيينستان ال

وزيادة دخلهم وتعزيز قدرتهم على  ويالغذائ: والتغذ همأمنمتين فقراء الريف من أجل تحسين ت المتمثل ف:
، وتلها ترتز على تحقيق أساسية أيضا المجاالت المرتبطة الت: يعمل فيها الصندوق تما ستظلالصمود. 

األراض: والمياه والطاقة  -الموارد الطبيعية  : )أ(من المرجح أن تشتمل هذه األهداف علىهذا الهدف. و 
التتنولوجيات الزراعية وخدمات  التتيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ )ج( ج:؛ )ب(والتنوع البيولو 

 ف:الفقراء  الريفيينستان الإدماج  مجموعة واسعة من الخدمات المالية الشاملة؛ )ه( اإلنتاج الفعالة؛ )د(
ة المهارات التقنية تنمي تنمية المشروعات الريفية وفرص العمل غير الزراعية؛ )ز( سالسل القيمة؛ )و(

 "اللبنات"هذه بها الطريقة الت: تنظم أن  غير 13منظمات المنتجين الريفيين. إلىتقديم الدعم  والمهنية؛ )ح(
تعميم القضايا لن يستند و  ؛عيةيضاالمجاالت المو وستتبع مبادرات ون هج جديدة ضمن هذه تتغير بالتأتيد؛ س

وطوال مدته  برنامج العملالجيدة القائمة لضمان االتساق عبر  اتلى الممارسإبالغة األهمية الشاملة 
ولن يحد الحق. ف: وقت نطاق التوسيع الدروس لتعلم هج جديدة و سيتطلب أيضا اختبار ن   ه، ولتنفحسب
 االبتتار.بتعميم من التزام الصندوق الوال  التجميع

األساسية  مجاالت عمل الصندوقضمن  الضوء على بعض القضايا الرئيسية، سي سلط ف: القسمين التاليينو  -29
وفقا هذه القضايا تنظم . و لتجديد العاشر لموارد الصندوقالت: سيرتز فيها الصندوق ترتيزا خاصا خالل ا

برنامج  ف:الصندوق الت: سيعممها  الموضوعات الشاملةعدد من ، باإلضافة إلى ةجديد "نقاط دخول"ربع أل
ستستدع: جديدة، و  ائقبطر  بعضها ن معالجةيسيتعو تماما،  ةجديدوالموضوعات  القضاياهذه  . وبعضهعمل
 14الميزة النسبية للصندوق على مر السنين. أدت إلىالت:  ةهج الحالياستمرار وتعزيز الن   هابعض

 دخولخالل أربع نقاط  التجميع من -باء
أربعة  4102بعد عام لما  خطة التنميةتحديد الرامية إلى عملية الدعم المتعلق بحدد الصندوق ف: عمله  -31

 بشتل فعال المساهمة امن خاللهيمتنه توفر نقاط دخول  قدف: النقاش، والت:  مجاالت يراها بالغة األهمية
، تحسين النواتج التغذويةتضمن األمن الغذائ: العالم: و  خطة أي ،لتحول الريف: المستداملعملية  ف: للغاية

الفقر الريف:، وتدير قاعدة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة قض: على تو  الريفيينلستان عمالة لتوفر و 
 ف:مساهمة القطاع الريف: ف: الوقت نفسه خفض وتآثار تغير المناخ تستطيع الصمود أمام البيئة، و  تحم:و 

الصغيرة  زراعة أصحاب الحيازاتاالستثمار ف:  )أ(ه::  هذه األربعونقاط الدخول انبعاثات غازات الدفيئة. 
سبل العيش ف: من أجل لتمتين تشجيع جدول أعمال ل )ب(العالم:؛ والتغذوي ألمن الغذائ: ا من أجل
االستفادة من العالقة بين الريف والحضر  )د(؛ على الصمودالفقيرة  تعزيز قدرة األسر الريفية )ج(الريف؛ 

بعض  تناقش أدناه الحالية،لصندوق لى مجاالت عمل اإواستنادا ، النقاط دعما لهذهو  15من أجل التنمية.

                                                      
 .6102-6102هذه ه: المجاالت المواضيعية المحددة ف: اإلطار االستراتيج: القادم للصندوق للفترة  13
 .6102-6102هذا النهج هو النهج الذي يمتن توقع اتباعه ف: اإلطار االستراتيج: القادم للصندوق للفترة  14
 .ttp://www.ifad.org/governance/post2015/hانظر إخطارات السياسات األربعة للصندوق بشأن هذه الموضوعات ف:  15

http://www.ifad.org/governance/post2015/


IFAD10/2/R.4 

04 

التجديد العاشر لموارد القضايا والموضوعات الرئيسية الت: سيرتز عليها الصندوق ترتيزا خاصا ف: إطار 
 .الصندوق

. هناك اتفاق عام الستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية عالمياا -30
وه:  –على الحاجة إلى تغيير زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لت: تتمتن من تلبية الطلبات المتزايدة 

طلبات تأت: بصورة خاصة من االنتشار الحضري السريع وزيادة الدخل واالندماج بين الريف والحضر؛ مع 
ر تنافسا وتقلبا وآلثار تغير المناخ المتزايدة. التعرض ف: الوقت نفسه لشروط مناخية أشد قسوة وألسواق أتث

 وعمال على دعم جدول أعمال التحوالت هذه، سيقوم الصندوق بما يل:: 

 مرأة على الترويج لحيازة صغار المزارعين اآلمنة على الموارد الطبيعية، مع إيالء اهتمام خاص لحصول ال
 األرض وأمن حيازتها لها؛

 ازات الصغيرة على زيادة إنتاجيتهم الزراعية وتحقيق االستدامة وتعزيز مساعدة المزارعين أصحاب الحي
هج تعددي إزاء تنفيذ هذه القدرة على الصمود، وذلك بدعم خدمات المشورة والبحوث الزراعية والترويج لن

 الخدمات؛

 ن تزايد الترويج لسالسل القيمة المستدامة ونماذج األعمال الشاملة للجميع، مما يمتن من االستفادة م
اهتمام مستثمري القطاع الخاص التبار ف: األسواق الزراعية، والتشارك معهم، من جهة، وتعزيز قدرات 

 رة للمشارتة ف: سالسل القيمة هذه؛وتنظيم المزارعين أصحاب الحيازات الصغي

 تغذوي ف: الترتيز بوضوح على مضاعفة مساهمة الزراعة ف: تحسين النتائج التغذوية، باستخدام المنظور ال
 تصميم المشروعات.

 : الشراكات بين منتجي القطاعين العام والخاص0 اإلطار

بالفعل المشروعات الت: ترتز على هذه الشراتات، من حيث عددها وأنواعها، خالل فترة التجديد التاسع  توسعت
غراض تسويق أو أل لموارد الصندوق. وه: تشمل عادة استثمارا أو استثمارات تبيرة من جانب القطاع الخاص

تجهيز المنتجات الزراعية المشتراة من صغار المزارعين. ويمول المستثمر الخاص عادة تتاليف معمل التجهيز 
والتسويق والنقل ويقدم المدخالت. وتقوم الحتومات، بدعم من الصندوق، بتمويل المنافع العامة الالزمة للحد من 

المعامالت. ويقوم الصندوق أو وتالؤه بالوساطة ف: العالقة.  المخاطر الت: تتعرض لها الشرتة ومن تتاليف
 ويمتن أن تتوسع أيضاويشمل الدعم عادة تعزيز تعاونيات المنتجين الت: يمتنها أن تقدم السلع الزراعية للشرتة؛ 

طار السياسة العامة والالبنى األساسيةإلى  ، التنظيمية لوائح، والخدمات التقنية الزراعية من قبيل البحوث واإلرشاد، وا 
ومعايير سالمة األغذية، وما شابه ذلك. ويجري العمل بالتدابير الالزمة لضمان حماية و/أو تعزيز حقوق األرض 

 والملتية والموارد الطبيعية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وللمستثمرين.

مشروع تنمية الزيوت النباتية ف: أوغندا.  االتجاه للتجديد العاشر لموارد الصندوق هوومن األمثلة الت: تبين 
 ،والمشروع اآلن ف: مرحلته الثانية وهو يهدف إلى الحد من اعتماد أوغندا التبير على الزيوت النباتية المستوردة

لى معالجة انخفاض مستويات استهالك الزيوت ف: البلد. وقد استحدث المشروع زيت النخيل تمنتـَـج جديد ف:  وا 
إطارا لشراتة تبرى بين منتج: القطاعين العام والخاص ف: هذا القطاع. أما دور الصندوق فقد تمثل أوغندا وقدم 

، ومساعدة (مليون دوالر أمريت: 041وهو حتى اآلن يعادل )ف: المساعدة على مضاعفة االستثمار الخاص 
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ب الحيازات الصغيرة ف: الحتومة على إعداد تقدير لألثر البيئ:، وضمان وجود هيتل للتسعير المنصف ألصحا
االتفاقية اإلطارية مع الشرتة، ووضع آليات تتتفل بتطبيق األسعار المتفاوض عليها، وتمويل إنشاء آلية مؤسسية 

نخيل  :ستصبح ف: نهاية المطاف ذاتية التمويل لتعبئة مشارتة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: مشروع أمانة مزارع
اب الحيازات الصغيرة من استقرار الطلب على منتجاتهم وثبات أسعارها، وه: الزيت ف: تاالنغاال. ويستفيد أصح

  يستفيدون من الحصول على القروض وخدمات اإلرشاد.سمنتجات مرتبطة بأسعار األسواق العالمية، تما 

. ف: حين أن تثيرا من البلدان النامية حققت ةالترويج لجدول أعمال تمكيني من أجل سبل العيش الريفي -32
ال الفقراء الريفيين الستان ل السنوات الثالثين الماضية تثيرا من التقدم ف: مجال الحد من الفقر، فإن خال

. وسيأخذ الصندوق تنقطة ف: العديد من السياقات االجتماع: واالقتصادي التهميشيزالون يعانون من 
لفقر والتحديات الت: تواجههم انطالق الستان الريفيين وسبل عيشهم والفرص المتاحة أمامهم للتغلب على ا

ف: سياق ذلك. وليس هذا باألمر الجديد، غير أن أهميته المرتزية ستستمر ف: جميع ما تقوم به المنظمة 
من أعمال بموجب التجديد العاشر لموارد الصندوق. وستدعم البرامج والمشروعات القطرية العمليات الت: 

دي والجماع:، من زيادة دخلهم والحصول على ما يحتاجون إليه تمتن الستان الريفيين، على المستويين الفر 
من السلع والخدمات والمشارتة ف: الوقت نفسه بصورة فعلية ف: اتخاذ القرارات الت: تؤثر على سبل 

فإن أقلية  ،عيشهم. ومع أن غالبية هؤالء الستان الريفيين هم من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
لها األشخاص الذين يلتمسون الفرص االقتصادية ف: القطاع الريف: األعم. وسيستند متزايدة منهم سيشت

جدول أعمال التجديد العاشر لموارد الصندوق فيما يتعلق بتمتين الستان الريفيين من المشارتة ف: التحوالت 
 الريفية إلى العنصريين التاليين:

 بناء المهارات واتتساب المعارف  منتمتين الستان الريفيين تأفراد يشتمل ذلك على . التمكين االجتماعي
ضافة القيمة وف: مؤسسات  الالزمة لالستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة ف: اإلنتاج الزراع: وا 

 منظماتتحسين إدارة المخاطر. وسيروج الصندوق لمجموعة من و ، :األعمال الريفية والعمل الريف
من القيام بصورة أتثر فعالية بإدارة ما لديهم من أصول والتعامل مع وسطاء أسواق  المزارعين لتمتينها

القطاع الخاص والتأثير على استثمارات وسياسات الحتومات المحلية. وستشمل هذه التنظيمات رابطات 
الرابطات و  مستخدم: المياه ومجموعات االدخار واالئتمان ومنظمات اإلدارة المشترتة للموارد من الممتلتات

لى جانب تقديمه الدعم للمنظمات الشعبية، فإن  القروية ومجموعات مؤسسات أعمال المزارعين. وا 
سيساند اتحادات رابطات المزارعين المختلفة ومنظماتهم الوطنية الجامعة، بغية المساهمة من  الصندوق

 .خالل هذا النهج المتعدد المستويات ف: االستدامة والتمتين وتوسيع النطاق

 يحتاج الستان الريفيون الفقراء إلى األصول اإلنتاجية والمدخالت والتتنولوجيا التمكين االقتصادي .
والتمويل. ويعزز ذلك قدرتهم على االستفادة من المعارف والفرص وعلى توليد الدخل وعلى زيادة جاذبيتهم 

ويعتبر الحصول على  تشرتاء ألغراض مؤسسات التمويل الصغير والمصارف وشرتات القطاع الخاص.
بناء القدرة على  ، ويؤدي أيضا إلىاألصول والموارد الطبيعية حافزا أساسيا لت: يصبحوا جديرين باالئتمان

بيئة مواتية للمزيد من االستثمار. من ذلك مثال أن النساء الحائزات على حقوق ف: األرض  وتهيئةالصمود 
 2.معترف بها تثيرا ما يصبحن مواطنات أتثر نشاطا
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 : منظمات المزارعين وغيرها من المنظمات الريفية5 اإلطار

جميع األقاليم وهي مستمرة في النمو  فيمع منظمات المزارعين في البرامج القطرية واسعة عالقات الصندوق  لدى
دعم تقديم الخدمات االقتصادية ألصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات ، وهما الشراتات وهناك هدفان لهذه. والقوة

المؤسسية لدى منظمات المزارعين. وهناك إضافة لذلك "شراتات متقدمة"، تعمل على تمتين منظمات المنتجين من 
مشروعات ف: المائة من ال 41المشارتة المباشرة ف: تخطيط المشروعات وتنفيذها ورصدها، وه: موجودة ف: نحو 

دوق، ف: حين أن منتدى الجارية. وستشهد هذه الشراتات مزيدا من التوسيع ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصن
سيستمر ف: توفير محفل فريد من نوعه ألغراض الحوار مع منظمات المزارعين من جميع األقاليم وفيما المزارعين 

 بينها.

المشروعات الت: يدعمها الصندوق نه جا ونتائج ابتتارية على المستوى الموضوعة من خالل  الشراتات توقد أنتج
منظمات المزارعين من خالل مشروعات ف: عم الصندوق لخطط عمل التعاونيات/الشعب:. وأحد األمثلة هو د

اض هندوراس وباراغواي. وباستخدام عملية تضم خطوتين، تقوم منظمات المزارعين أوال باقتراح وتلق: التمويل ألغر 
دارة االئتمان وتوفير المهارات التقنية المتعلقة بمحاصيلهم  خطة لبناء القدرات على تحسين اإلدارة المؤسسية والتسيير وا 

أما الخطوة الثانية، فإن منظمات المزارعين تقوم بتصميم خطط االستثمار )أو خطط األعمال( ثم تطلب  .الرئيسية
ج بتقدير لمستوى نضج منظمات المزارعين، وهو ما يحدد نوع الدعم الذي مشروعا يمول تلك الخطط. ويقترن هذا النه

سيقدمه المشروع. وتعزز هذه العملية قدرة منظمات المزارعين وتمتنها بوضع ف: موقع المسؤولية عن إدارة األموال 
 ةتيزارعين شر المخصصة لبناء القدرات ولخطط األعمال. ويمتن تقديم مثال آخر من غينيا حيث تعتبر منظمات الم

عن تنفيذ متونات مشروع يساند الصندوق، وه: أعضاء ف: اللجنة التوجيهية )ولديها حصة  ةمسؤول ةاستراتيجي
 األغلبية( ومسؤولة عن التخطيط والرصد واإلبالغ.

تزايد وسيستمر هذا ال ،تما تزايد تثيرا الدعم المباشر المقدم إلى منظمات المزارعين خالل السنوات العشر الماضية
ة همن خالل منح الصندوق الموج وسيقدم هذا الدعموسيتسع نطاقه ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق. 

من خالل المرحلة الثانية، الت: تمت الموافقة عليها مؤخرا، من البرنامجين اإلقليميين لبناء و لمنظمات المزارعين 
 ف: أفريقيا( وف: آسيا )برنامج التعاون المتوسط األجل(. القدرات ف: أفريقيا )برنامج دعم منظمات المزارعين

الستان الريفيون شديدو التنوع عموما، وسيوجه الصندوق عناية خاصة بينهم للمجموعات األتثر عرضة و  -33
 .الفقر قبضةللحرمان من الفرص الت: يمتن أن تمتنهم من الخروج من  وللتهميش أ

 حتى اآلن وسيروج ف: جميع مشروعاته لتمتين الستان  سيستفيد الصندوق من األعمال الت: حققها
الريفيين، نساء ورجاال، اقتصاديا للحصول على الفرص على قدم المساواة للمشارتة ف: األنشطة 
االقتصادية المربحة واالستفادة منها. وستظل النساء يتلقين معظم التدريب ف: مجاالت األعمال واستحداث 

وسيصبحن الزبائن  ،األشد نشاطا ف: موضوعات إدارة المجتمعات المحليةوسيشارتن بالشتل  ،المؤسسات
 الرئيسيين لخدمات التمويل الريف:، سواء من حيث االدخار أو االئتمان.

 سيعمل الصندوق بصورة أتثر اتساقا مع الشباب الريف:. فالشباب الريف: يواجه مستوى عال من البطالة، 
. وال يعن: ذلك مجرد تزايد الضغط الحضريةلهجرة إلى المناطق ليس هذا فحسب بل إنه األتثر عرضة ل

على المدن بل يعن: أيضا حرمان المناطق الريفية من تلك الشريحة الستانية األتثر قدرة على االبتتار 
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والمساهمة ف: تحول المناطق الريفية. وستتضمن المشروعات الت: ترتز على الشباب تنمية المهارات 
، وتشتيل المجموعات الشبابية المنخرطة ف: النشاط اإلنتاج:، والترويج لألعمال الريفية التقنية والمهنية
 .المزرعةخارج نطاق 

  تمثل الشعوب األصلية ف: بعض البلدان مجاال خاصا من مجاالت ترتيز الصندوق: فهناك ف: العالم أتثر
بلدا على األقل  01: وهم يعيشون ف ،مليون شخص يعتبرون أنفسهم من الشعوب األصلية 301من 

وتثيرون منهم تعرضوا للفقر والتهميش بسبب إضاعة سيطرتهم على أراضيهم ومواردهم الطبيعية التقليدية. 
 ،وسيواصل التجديد العاشر لموارد الصندوق تقديم الدعم لتمتين الشعوب األصلية االقتصادي واالجتماع:

لمجتمعات مع اعم المشروعات الت: يمولها الصندوق واالستفادة من قدراتهم المبتترة على التتيف. وستد
دارتها؛ والحصول على األصول اإلنتاجية والخدمات  األصلية إمتانية الوصول إلى الموارد الطبيعية وا 

 المالية ونهج التسيير المحلية الشاملة للجميع، من قبيل التنمية المستندة إلى المجتمعات المحلية.

. يعان: الستان الريفيون الفقراء من الضعف أمام مجموعة ية الفقيرة على الصمودالترويج لقدرة األسر الريف -34
. وتما يوضح قبضتهمن الصدمات الت: تدفع بهم إلى الفقر وتبقيهم خاضعين له أو تمنعهم من الخروج من 

تؤدي آثار ، فإن "من المتوقع أن الهيئة الحتومية الدولية المعنية بتغير المناخالتقرير الصادر مؤخرا عن 
تغير المناخ إلى تباطؤ النمو االقتصادي وزيادة صعوبة الحد من الفقر واالستمرار ف: تراجع األمن الغذائ: 
طالة ِشرك الفقر الحال: وخلق ِشرك فقر جديد." وسيتون الستان الريفيون الذين يعيشون ف: األراض:  وا 

األخرى  التبيرةأثرا بتغير المناخ. ومن المخاطر الهامشية، وهم الذين يوجد الصندوق لخدمتهم، أتثر الناس ت
الت: يمتن للصندوق أن يساعد الستان الريفيين على االستجابة لها ما يل:: تقلبات األسعار واألسواق الت: 
تتسم بها المناطق الريفية الهامشية والضعيفة من حيث المواصالت الت: تربط بها؛ والمنافسة المتزايدة على 

اه والناتجة عن زيادة الطلب على األغذية والمنتجات الزراعية. وسيستمر ف: التطور، ف: والمي األراض:
إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق، مضمون البرامج والمشروعات والمشورة السياساتية القطرية، وذلك 

 لمواتبة قيام الصندوق بما يل::

 ة التجديد نهاية فتر  لتامال ف: جميع المشروعات والبرامج بحلو  تعميماالتتيف مع تغير المناخ  تعميم
 العاشر لموارد الصندوق؛

  والمياه والثروة  األراض:مواصلة تمويل المشروعات و/أو مضمون المشروعات الموجهة نحو تحسين إدارة
يف مع تغير للتآزر مع التتالحيوانية ومصائد األسماك والغابات، حيث يوجد ف: تثير من األحيان مجال 

 المناخ؛

  الترويج لالستخدام المستدام لموارد الغابات تعنصر هام من عناصر سبل العيش لدى تثير من الستان
 سيما من الشعوب األصلية؛ ابات، والالفقراء المعتمدين على الغ

 الية، مواصلة أداء دور قيادي ف: الترويج لمشارتة األسر الريفية الفقيرة ف: الحصول على الخدمات الم
بما يشمل  –سر على تحسين إدارتها للمخاطر وخصوصا ف: الترويج العتماد منتجات تساعد هذه األ

نشاء نظم إدارة المخازن، والتأمين على المخ اطر المناخية واستثمار تنظيم مجموعات االدخار، وا 
 التحويالت؛
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  ص العمل ولتجهيز الستان التوسع ف: الفرص خارج نطاق المزارع لخلق مؤسسات األعمال الريفية وفر
 الريفيين للتمتن من الوصول على هذه المصادر ألغراض تنويع دخل األسرة.

 

 : الشمول المالي3 اإلطار

ف: المائة من حافظة الصندوق التلية ف: نظم التمويل الريف:، األمر الذي يجعل الصندوق حاليا  02يوجد ما يقارب 
مؤشر وخلص . الفقراءأحد أتبر ممول: التمويل الصغري، وفقا الستقصاء مولته الجماعة االستشارية لمساعدة 

المانحين ف: مجال التمويل  للتمويل الصغري، وهو تقدير خارج: مستقل لفعالية (SmartAidالمعونة الذتية )
من بشتل عام الصندوق تحسن تثيرا  أن إالالمانحين للتمويل الصغري،  قوم بقياس وتقدير طرق دعميالصغري و 

 حيث نظمه الداخلية خالل السنوات األربع الماضية. فبعد أن تخلى إلى حد تبير عن منظوره القديم المتمثل ف: تقديم
إلى تنمية  ض الموجه والمدعوم، حّول الصندوق ترتيزه ف: مجال التمويل الريف:خطوط االئتمان ألغراض اإلقرا

مقدمين للخدمات المالية يتصفون بالتنوع والقدرة على االستمرار ويمتنهم أن يزيدوا وصول الستان الريفيين على 
 األجل الطويل إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

د الصندوق، واستنادا إلى تجاربه الغنية السابقة وتنوع النماذج المؤسسية الت: يمولها وخالل فترة التجديد العاشر لموار 
. أوسعوالتزامه بدعم النه ج المستدامة، سيروج الصندوق للوصول إلى الخدمات المالية ف: المناطق الريفية على نطاق 

مرفق تمويل : االبتتار الثالثة لديهوسيشمل ذلك دعم النه ج االبتتارية والمعارف المحددة المتأتية عن محاور 
مجموعة متنوعة التحويالت، ومرفق إدارة المخاطر المناخية، وبرنامج إدارة المخاطر الزراعية. وسيستخدم الصندوق 

نهج النظم المالية الت: يشتل التمويل الريف: فيها جزءا من الصندوق شراتات مختلفة. تما سيتبنى سيقيم ليات و من اآل
سيعمل الصندوق عن تثب مع الحتومات وما ال يقل أهمية، شاملة ال تستبعد أحدا من هذا التمويل.  استراتيجية

واالدخار والتأمين  االئتمانالوطنية على الترويج لبيئة تمتينية لتطوير مجموعة واسعة من الخدمات المالية )مثال، 
 طاعين العام والخاص.والتحويالت( واالستثمارات ف: الزراعة من خالل الشراتات بين الق

 

. ف: حين أن هناك تزايدا ف: ترتيز االهتمام العالم: بين الريف والحضر ألغراض التنمية العالقةتسخير  -35
دورا أساسيا ف: خلق اقتصادات ومجتمعات أتثر  على التنمية الحضرية المستدامة، فإن الريف ال يزال يلعب

للتمتن من توفير مجموعة عريضة من السلع والخدمات بصورة استدامة وشموال. والريفيون بحاجة إلى الدعم 
تتصف بالتفاءة واالستدامة.، ويتعين أن يصبح الريف متانا يرغب الناس بالعيش فيه ويمتن فيه للقطاع 
الخاص المسؤول أن يزدهر. وخالل التجديد العاشر لموارد الصندوق، ستتجه البرامج والمشروعات القطرية 

 إلى ما يل::

 ح حالة التهميش الريف: بدعم عمليات الالمرتزية الفعالة والتنمية الت: تحرتها المجتمعات المحليةتصحي 
 فيين وتعزز آليات المساءلة أمامه؛والت: تقرب المسافة بين الحتومات والستان الري

 رص بغية مضاعفة الف ،الترويج للتسيير المتتامل على المستوى اإلقليم: ومستوى النظم اإليتولوجية
 نمو اقتصادي مستدام عريض القاعدة؛لتحقيق 
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 مالة أو استخدام الموارد العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المسؤول الت: توفر الخدمات أو الع
 األسواق للستان الريفيين؛

 م الترويج ف: آن واحد لنظم ابتتارية للتحويالت تيسر تدفق وزيادة التحويالت إلى المناطق الريفية، ولدع
 ستثمار المفتوحة أمام المغتربين؛قنوات اال

  الترويج لتوسيع أسواق الخدمات البيئية، بما ف: ذلك عزل التربون، مما يساعد الستان الريفيين الفقراء على
 إلى تلك األسواق واالستفادة منها؛الوصول 

  النطاق صغيرةساسية األ"الميل األخير"  بنىتعزيز االتصال بين الريف والحضر، بما ف: ذلك من خالل. 

 

 : التحويالت والهجرة والتنمية4 اإلطار

مليار دوالر أمريت: من التحويالت، ويذهب  221وفقا لتقديرات الصندوق، يصل إلى العالم النام: تل سنة أتثر من 
المساعدة اإلنمائية حو أربعة أضعاف ريفية بصورة مباشرة. ويعادل ذلك نف: المائة من هذا المبلغ إلى المناطق ال 21

ويتجاوز تدفقات االستثمار األجنب: المباشر ف: معظم البلدان النامية. وتتمن القوة المحرتة لهذه الظاهرة ف:  ،الرسمية
دوالر أمريت: بحدود العشر مرات ف: السنة إلى  411-011مليون مهاجر ممن يرسل ف: المتوسط  441ما يقدر بـ 

ثل تدفقات التحويالت هذه بالنسبة للمعالين واألسر مصدرا مستقرا لألموال الت: تغط: أسرهم ف: بالدهم األصلية. وتم
 احتياجاتهم االجتماعية واستثمارهم االقتصادي.

ويعتبر مرفق الصندوق لتمويل التحويالت أحد التيانات القليلة ف: العالم الت: تتعامل مباشرة مع قضايا المهاجرين 
وهو ينفذ مبادرات ابتتارية مستدامة تمتن المهاجرين وأسرهم من استخدام التحويالت  والمتصلة تحديدا بالتحويالت،

مشروعا تجريبيا ف: أتثر  21، شارك ف: تمويل 4112لرعاية التنمية االقتصادية واالجتماعية. ومنذ بدء المرفق عام 
 مجتمع المدن:.من القطاع العام والخاص وال شريك 411بلدا وتمتن من بناء شبتة تضم نحو  21من 

وسيواصل المرفق ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق مبادراته الطليعية ف: مجال التحويالت استجابة لطلب 
أصحاب المصلحة، مع العمل ف: الوقت نفسه على استحداث نماذج جديدة لألعمال يمتن توسيع نطاقها فيما بعد. 

ية والدولية األساسية، أثر نماذجه الناجحة الت: أطلقها خالل وسيضاعف المرفق، بالتعاون مع المنظمات الوطن
المرحلة التجريبية وذلك بتوسيع نطاقها وبالتال: إيصال فوائدها إلى عدد تبير من الستان الريفيين ف: رقعة جغرافية 

باعتباره  –، سيعمل المرفق واستقطاب التأييد اتأوسع وبصورة أسرع وأتثر إنصافا واستدامة. وعلى صعيد السياس
على تعزيز دوره تشريك ف: موارد المعرفة بالنسبة  – القوة المحرتة التامنة خلف المنتدى العالم: للتحويالت

وتقوية مساهمته التبيرة ف: الحوار العالم: حول التحويالت والهجرة  ،الدولية والمنتدياتللحتومات والمنظمات 
 لمضمار.وموقعه تجهة فاعلة قيادية ف: هذا ا ،والتنمية

 تعميمها يتعينالموضوعات التي  -جيم
ف: حين أن الصندوق سيرتز برنامج عمله على عدد محدود من المجاالت، فإن هناك موضوعات شاملة  -36

تهم معظم البرامج والمشروعات القطرية أو جميعها، بغض النظر عن المجال المواضيع:؛ وستشهد هذه 
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ف:  تعميمهاطار التجديد العاشر لموارد الصندوق، وذلك بهدف الموضوعات ترتيزا جديدا معززا بقوة ف: إ
 برنامج عمل الصندوق.

. يواجه سياق عمل الصندوق تحوالت فيه نتيجة لتغير المناخ. فتغير المناخ يضيف مع تغير المناخ التأقلم -31
وه: نقطة جرى التدليل عليها ف:  –إلى التتاليف العامة إلخراج الستان الريفيين بصورة مستدامة من الفقر 

أعاله. تما يحفز برنامجا سريعا إلدراج المناخ ف: برنامج العمل بحيث يمتن التقليل من  ثالثاالقسم 
زراعة أصحاب الحيازات  التأقلم لصالحالمخاطر المناخية ف: حافظة الصندوق. وقد تم تصميم برنامج 

المناخ ف: المشروعات الت: يدعمها الصندوق، بحيث  للترويج إلدراج 4104الصغيرة، الذي أطلق عام 
يستفيد من تاريخ الصندوق الطويل ف: العمل على إدارة الموارد الطبيعية بتوفير الحوافز إلدراج عوامل 
المخاطر المتعلقة بتغير المناخ بصورة أتثر بروزا ف: تصميم وتنفيذ المشروعات الت: يدعمها الصندوق. 

المشروعات: التحليل من  تجهيزر المناخية هذا حتى اآلن إلى ثالثة سبل يأخذ بها وقد أدى إدراج المخاط
خالل إعداد واستخدام تحليالت للهشاشة أتثر تفصيال تأخذ ف: اعتبارها التهديدات الحالية المتصلة بالمناخ 

مشروعات؛ )وغيره(؛ واالبتتار من خالل إضافة مزيد من األنشطة المتعلقة بالمخاطر المناخية إلى ال
 وتوسيع نطاق التقنيات الزراعية المستدامة.

القطرية وتصميم  االستراتيجيةف: تصميم برامج الفرص  وأدى هذا النهج إلى تحسين يتعلق بتغير المناخ -38
يوح: بأن نحو ثلث المشروعات الجديدة ال تقوم على نحو تاف بتقدير  لغير أن التحلي 16،المشروعات

 تعميمف: المائة من  011نفسها منها. ولذا فإن الهدف يتمثل ف: تحقيق نسبة  المخاطر المناخية وبحماية
وبنهاية فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، حيث سيتون تغير  ،4100المناخ ف: المشروعات بحلول عام 

ه المناخ قد أدخل بصورة أتثر بروزا ف: جميع استراتيجيات الصندوق القطرية وجميع تصميماته وسياسات
المؤسسية واتصاالته وحوار السياسات لديه وتنفيذها. وسيتحقق ذلك من خالل خطة ذات عشر نقاط لتعميم 

برامج ( زيادة إدماج فرز مخاطر المناخ ف: عملية االستعراض ف: جميع أتغير المناخ تتضمن ما يل:: )
المرحلة الثانية من التدريب ( تعميم بالصندوق؛ )الت: يمولها مشروعات الفرص االستراتيجية القطرية وال

"مناصرا لشؤون  أحد أفراد اإلدارة العليا ف: الصندوق( تعيين جالداخل: ف: الصندوق على إدماج المناخ؛ )
المناخ؛  لتعميم تغير( زيادة الدعم التقن: دوالترويج له؛ ) التعميمالمناخ" للمساعدة على توجيه جدول أعمال 

( التوسع ف: استخدام والبيئة العالمية وغيره من موارد التمويل المشترك؛ )( التوسع ف: استخدام مرفق ه)
( تنفيذ برنامج موسع النطاق الستخدام أدوات زمنح الصندوق تأداة لتعميم المناخ على المستوى القطري؛ )

 ( البحث ف: إمتانية استحداث مؤشر للهشاشة المتصلةحنظم الصندوق الساتلية/العالمية للمعلومات؛ )
( التوسع ف: التواصل طبالمناخ إلدراجه المحتمل ف: صيغة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ )

( التوسع ف: يوتقاسم المعلومات حول الدروس والنتائج المستفادة من عمل الصندوق فيما يتعلق بالمناخ؛ )
 دور الصندوق ف: إدارة التمويل المتصل بالمناخ.

                                                      
تحسينات التبيرة الت: تحققت حتى حقق الصندوق تقدما ممتازا ف: "قرن األقوال باألفعال" فيما يتعلق بتغير المناخ، وهو ما ينعتس ف: ال 16

اآلن خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق: نصف برامج الفرص االستراتيجية القطرية وثلث جميع المشروعات الجديدة أدخلت تغير 
ألخذ بمؤشر مناخ: المناخ تليا ف: تصميمها؛ وتم تحديث المباد؛ التوجيهية الستعراض الحافظة بحيث باتت تتضمن تغير المناخ؛ وتم ا

ف: ضمان الجودة؛ وأضيفت مؤشرات تغير المناخ إلى نظام إدارة النتائج واألثر ف: الصندوق؛ وجرى تدريب ثلث موظف: الصندوق من 
 مع تغير المناخ؛ وتم إطالق وحدة تدريبية على االنترنت. التأقلمالفئة الفنية على مسائل 
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أعاله، هناك قنوات متنوعة فعلية ومحتملة للتوسع ف: دور الصندوق ف: إدارة  )ي(وفيما يتعلق بالنقطة  -39
رفع يأساس أن تغير المناخ  ىالتمويل المتصل بالمناخ، ومنها ما يل:: )أ( زيادة المساهمات األساسية عل

اس بصورة تبيرة تتاليف الحد من الفقر الريف:؛ )ب( اجتذاب المساهمات التتميلية غير المقيدة على أس
؛ )ج( 4100التامل لتغير المناخ بحلول عام  التعميمالتزام طموح يستند إلى النتائج من جانب اإلدارة بتحقيق 

ألغراض مرحلة  من غير األعضاء (اجتذاب المساهمات التتميلية و/أو اإلضافية من األعضاء )والتتميلية
)د( مصادر التمويل المتعدد األطراف  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ التأقلم لصالحجديدة من برنامج 

 صندوق المناخ األخضر. ومن المحتملمن قبيل مرفق البيئة العالمية 

 التأقلم لصالحاالعتبارات المناخية والممولة من برنامج  ميبتعمأنواع االستثمارات الخاصة  :2اإلطار 
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق والتي ستشكل نموذجا 

 للتجديد العاشر
التحليل وتوسيع النطاق منهجيا ألعمال حماية القرى للحد من أضرار الفيضانات؛  بنغالديش

المناطق زيادة تنويع إنتاج األغذية وخيارات توليد الدخل؛ نظم اإلنذار المبتر ف: 
 الشديدة التعرض للفيضانات والفيضانات المفاجئة

 –بوليفيا )دولة 
 المتعددة القوميات(

جرد لتقنيات الشعوب األصلية إلدارة تغير المناخ؛ إدارة الموارد الطبيعية المستندة إلى 
المجتمعات المحلية على مستوى االمتدادات الطبيعية ومستجمعات المياه؛ تحسين 

ات الخاصة باألحوال الجوية؛ مسابقات لألنشطة المتصلة بالمخاطر توفر المعلوم
 المناخية، وفق ما تقتضيه األولويات المحلية 

الساحلية من التعرية  البنى األساسيةنظم جرد ومعلومات األرصدة السمتية؛ حماية  جيبوت:
المرجانية؛ ؛ استصالح أحزمة المانغروف الواقية والشعاب ضعفاف: المناطق األتثر 

تحسين نظم التبريد والتخزين بعد الحصاد للوقاية من آثار انخفاض األرصدة السمتية 
 نتيجة هجرتها؛ تحسين الوصول إلى المياه العذبة ألغراض تجهيز األسماك

تحديد المناطق األتثر تعرضا للتعرية ف: حال هطول األمطار بصورة متطرفة ف:  قرغيزستان
حماية الثروة الحيوانية من التوارث واألمراض المتأتية عن  ؛منطقة برنامج الصندوق

 الرع:المناخ؛ اإلدارة واالستصالح، باالستناد إلى المجتمعات المحلية، ألراض: 
 والمراع: المتدهورة؛ نظم اإلنذار المبتر لظواهر األحوال الجوية المتطرفة

لمتجددة؛ زيادة تنويع األنشطة زيادة إمتانية وصول المزارعين لتتنولوجيات الطاقة ا مال:
الزراعية ومصادر الدخل؛ االستفادة من الجمهور ف: الحصول على معلومات 

 األحوال الجوية بغية تحسين تنبؤات األرصاد الجوية

تحسين إدارة المياه )بما يشمل منشآت تجميع مياه السيول ومنشآت التظليل( بهدف  موزامبيق
سل القيمة ألغراض البساتين المروية وزراعات الوقاية من فترات الجفاف ف: سال

التسافا وتربية حيوانات اللحوم الحمراء؛ تعزيز شبتة محطات األحوال الجوية ورصد 
 انتشار اآلفات ألسباب مناخية
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تدابير وقائية للحد من الضغط على موارد المياه ف: سالسل القيمة الخاصة بالقهوة  نيتاراغوا
محاصيل الظل( تنويع مصادر الدخل ف: المناطق األشد  والتاتاو )مثال من خالل

 عرضة للجفاف؛ تعزيز خدمات األرصاد الجوية لمزارع: القهوة والتاتاو

تحديد المناطق األتثر تعرضا للتعرية ف: حال هطول األمطار بصورة متطرفة ف:  نيجيريا
السيول المفرطة منطقة برنامج الصندوق؛ تحسين الطرق الريفية ألغراض الوقاية من 

أثناء الحصاد ومن أضرار الفيضانات؛ تحسين إمتانية الحصول على مصادر الطاقة 
 المتنوعة؛ توسيع نطاق التتنولوجيات الفعالة ف: مقاومة التعرية

األخذ بلوائح لألبنية أشد صرامة ألغراض منشآت التجهيز والتخزين بعد الحصاد؛  رواندا
لوجيات الخضراء وللحد من مخاطر المناخ وتحسين نظم حوافز النزول التجارية للتتنو 

 المعلومات المناخية لمراتز التجهيز

ترتيب نظام لرصد الملوحة؛ بعثرة نظام الزراعة المختلطة لألرز والمزروعات األخرى  فييت نام
الت: تتحمل الملوحة؛ إدراج  السلورللحد من تزايد التعرض للملوحة. تربية أسماك 

 اطر المناخية ف: خطط التنمية على مستوى المناطقمعلومات المخ

تحديد المناطق األتثر عرضة للتعرية وللفيضانات المفاجئة ف: منطقة برنامج  اليمن
الصندوق؛ استصالح وتحسين الطرق الريفية الفرعية الحتجاز مياه السيول الناجمة 

المتتاملة  عن ظواهر هطول المطر بصورة متطرفة؛ تنويع نظم الطاقة؛ اإلدارة
 لمستجمعات المياه على مستوى االمتدادات الطبيعية

  
 

. مع أن تحسين الوضع التغذوي للستان الريفيين األتثر فقرا يعتبر هدفا أساسيا من تحسين األثر التغذوي -41
أهداف الصندوق، فإن الترتيز ف: استثماراته السابقة تان ينصب على زيادة اإلنتاج الزراع: وبالتال: دخل 

عترف به اآلن أن المزارع. وتان هناك افتراض مفاده أن تحسين التغذية يشتل نتيجة مراِفقة. على أن من الم
ضافة لذلك، ينبغ: أن تسعى الزراعة  لرفع مستوى اإلنتاج والدخل أثر محدود على تحسين التغذية. ولذا، وا 

لى ربط اإلنتاج باالستهالك من خالل التثقيف، والتشارك مع القطاعات ا  زيادة القيمة التغذوية لألغذية، و  إلى
بغ: أن تتون األغذية المتنوعة والمغذية متوفرة ويمتن األخرى لتحقيق األثر األفضل على التغذية. وين

وتدعيما لمساهمة الزراعة ف:  .لألسر الحصول عليها طوال الوقت، إما ف: األسواق أو من اإلنتاج الذات:
التغذية خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، سيجري استخدام عدسة تغذوية لتصميم التدخالت 

سيما  ذلك على تشتيل نظام األغذية تتل بطرق تحسن التغذية ونوعية األغذية وال بالمشروعات. وسيساعد
بالنسبة للنساء وصغار األطفال. وعلى سبيل المثال، ستوجه االستثمارات سلسلة التوريد لتحسين التغذية من 

ألتثر تنوعا خالل توسيع نطاق استخدام المحاصيل الغنية بالمغذيات الدقيقة وزيادة الطلب على األغذية ا
 وعرضها. وهناك تدابير أخرى ستدعم اإلنتاج المنزل: والمعرفة التغذوية على مستوى المزارع فيما يتعلق
عدادها. وخالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ستزيد المشروعات  بنوعية األغذية وتخزينها وحفظها وا 

ف:  31على األقل  –تراع: االعتبارات التغذوية  الدعم لالستراتيجيات القطرية ولتصميم المشروعات الت:
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 تف: المائة من المشروعات ستتون مراعية لالعتبارا 41و ،القطرية االستراتيجيةالمائة من برامج الفرص 
المساهمات الت: يمتن للزراعة أن تقدمها  لتما ستدعم حوار السياسات على المستوى القطري حو ، التغذوية
 للتغذية.

بين الجنسين.  بالتمايز. حقق الصندوق نتائج جيدة على األرض ف: عمله المتعلق بين الجنسين التمايز -40
، شتلت النساء ما يقارب نصف جميع متلق: الخدمات من المشروعات الت: يدعمها 4104فف: عام 

أو  إلى حد ماف: المائة من هذه المشروعات انطوت على أثر م رض  91الصندوق. وقد و جد أن أتثر من 
بين الجنسين. على أن هناك التثير مما ال يزال يتعين فعله، فالنساء يعانين من قلة  التمايزأفضل من حيث 

الحصول على األصول من قبيل األرض والمياه واالئتمان والتعليم، األمر الذي يحد من إنتاجيتهن ودخلهن. 
وق على الترويج للتمتين االقتصادي الصندالت: يمولها مشروعات الوسينصب التوجه الرئيس: ف: غالبية 

وتمتين الستان الريفيين نساء ورجاال من الحصول على الفرص على قدم المساواة للمشارتة ف: األنشطة 
االقتصادية المربحة واالستفادة منها. وستظل النساء يتلقين معظم التدريب ف: مجاالت األعمال واستحداث 

ا ف: موضوعات إدارة المجتمعات المحلية وسيصبحن الزبائن المؤسسات وسيشارتن بالشتل األشد نشاط
الرئيسيين لخدمات التمويل الريف:، سواء من حيث االدخار أو االئتمان. وسيستفيد الصندوق من الزخم 

لتعقب أداء المشروعات  فعاليةأتثر  نظامالمتتسب ف: فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق من خالل إنشاء 
بين الجنسين من مراحل التصميم والتنفيذ إلى اإلنجاز. تما سيدرج االعتبارات الخاصة  لتمايزبافيما يتعلق 

 بين الجنسين التمايزبين الجنسين فيما يقوم به من تقاسم المعارف وبناء القدرات. وسيعزز منظور  بالتمايز
الميدان من ف والقصص ف: بيانات الرصد والتقييم وف: تقديرات األثر؛ وسيواصل توثيق وتقاسم المعار 

بين الجنسين  بالتمايزالتقرير السنوي عن العمل المتعلق بين الجنسين؛ وسيدرج  التمايزالمتعلقة باألثر على 
باالستفادة من األنشطة  سيقوم الصندوق. تما للصندوق فعالية اإلنمائيةالف: التقرير السنوي عن بالصندوق 

 التمايزلدرجة مراعاة اعتبارات  مسبقالت: بدأت خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق إلجراء تحليل 
بين الجنسين ف: حافظة قروض الصندوق، وبمواصلة تعميم هذا المنظور ف: التدريب الخاص بإدارة دورة 

 المشروعات.

يتمثل أحد المباد؛ األساسية ف: برنامج عمل الصندوق ف: الترتيز . ساالبتكار والتعلم وتوسيع النطاق -42
األثر المضاعف. واعترافا بأن  قلتحقي الصريح على االبتتار والتعلم من هذا االبتتار وتوسيع النطاق

السياقات واالحتياجات والفرص ف: البلدان المتوسطة الدخل تختلف جميعها بصورة أساسية عن البلدان 
الصندوق جهودا خاصة خالل فترة التجديد العاشر سيبذل ، خل والدول الهشة والمتأثرة بالنزاعالمنخفضة الد

لموارد الصندوق لضمان تشتيل البرامج والمشروعات القطرية بحيث تحقق أقصى ما يمتن من القيمة ف: 
نما تأداة . ولن ينظر إلى المشروعات تأنها هدف بحد ذاتالدول األعضاء المتنوعة فيهمختلف سياقات  ها وا 

لتحقيق غاية أتبر: فرصة لالبتتار والتعلم وضمان توسيع نطاق النتائج واألثر المستدام؛ وستتون 
المشروعات ف: فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق مهيتلة بحيث يمتن إنجاح هذا العمل المتواصل 

الستفادة من الدراية التقنية لتمتين الدول األعضاء من ا م المشروعاتوسيجري تصمي 17بصورة فعالة.
عاما من الخبرة ف: تصميم ودعم الجهود الوطنية للقضاء على الفقر  31المتاحة لدى منظمة لديها أتثر من 

                                                      
وثيقة منفصلة عن "توسيع  6102ستقدم إلى الدورة الثالثة لهيئة مشاورات التجديد العاشر لموارد الصندوق ف: أتتوبر/تشرين األول  17

 نطاق األثر".
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الريف:. تما ستتون مبنية بحيث تتيح الفرص لالبتتار وتوفر التتنولوجيات والنه ج الجديدة للتصدي 
ن مصادر أخرى من قبيل مقدم: الخدمات المالية والقطاع للتحديات المحددة ولحشد الموارد اإلضافية م

الخاص والحتومات والتحويالت، إلى آخر ما هنالك. وف: هذا السياق، سيساند الصندوق التعاون بين بلدان 
بل  –للتعلم عبر البلدان. وستعمل المشروعات على تمتين الحتومات تبيرةالجنوب والتعاون الثالث: تفرصة 

ومن استخدام األدلة  ،من استقاء الدروس المستفادة وتحليلها من خالل تجربة التنفيذ –والصندوق نفسه 
 تشتيل السياسات والمؤسسات والممارسات. عادة إل

. ستمثل المشارتة السياساتية على المستوى القطري أداة هامة المشاركة السياساتية على المستوى القطري -43
واحدا من المجاالت الت: يحقق فيها الصندوق تقدما تبيرا ف: إطار ع النطاق. ويعتبر هذا المجال يلتوس

التجديد التاسع للموارد. وترتز البرامج والمشروعات القطرية بصورة متزايدة على فهم سياق السياسات 
. وخالل فترة التجديد العاشر لموارد ودعمها واالسترشاد بها الوطنية الخاصة بالزراعة والحد من الفقر الريف:

الصندوق، سيلقى تحليل السياسات والعمليات السياساتية الدعم تجزء من البرامج القطرية من خالل 
المشروعات وتذلك تنشاط مستقل، وسيشارك موظفو الصندوق داخل البلدان بصورة متزايدة ف: منتديات 

بيئة  هيئةتالسياسة. وسيتون لمشارتة الصندوق السياساتية أربعة أهداف عريضة ه: تما يل:: )أ( 
سياساتية تمتينية لتنفيذ المشروعات الت: يدعمها الصندوق وتحقيق األثر اإلنمائ:؛ )ب( استقاء الدروس 
المستفادة من المشروعات الناجحة ومن توسيع النطاق الناجح من خالل اإلدراج ف: السياسات والمؤسسات 

لفقراء ف: السياسات العامة المتعلقة بالتنمية واالستراتيجيات الوطنية؛ )ج( تقوية وتعزيز الترتيز المناصر ل
قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين على  تنميةمسؤولة؛ )د( بناء مؤسسات الريفية وتنفيذ هذه السياسات، و 

المشارتة بصورة فعالة ف: عمليات السياسات وعلى تشتيل السياسات الوطنية. وستشمل األنشطة المحددة 
الحتومية أو تلك الت: تعود للمجتمع  المؤسساتسواء  –لمؤسسات المحلية إجراء تحليل للسياسات؛ ودعم ا

المدن:؛ وخلق حيز للسياسات ودعم العمليات السياساتية؛ وتعزيز التعلم والتبادل اإلقليم: والمتبادل بين 
طاع ي، مع الحتومات والمنظمات الريفية الشعبية والقر بلدان الجنوب. وستتون الشراتات على المستوى القط

الخاص وغير ذلك من الشرتاء اإلنمائيين، جميعها على درجة حاسمة من األهمية بالنسبة لجدول األعمال 
 هذا.

. يتشتل السياق السياسات: للتنمية الزراعية والقضاء على الفقر الريف: على حوار السياسات العالمي -44
الصندوق، وبصورة  ولذلك، أصبح:. المستوى الوطن:، ف: جانب تبير منه، بفعل السياق السياسات: العالم

دعما  ليصبح أتثرمتزايدة، جهة فاعلة ف: حوار السياسات العالم:، بغية التأثير على جدول األعمال 
يغن: هذا الحوار  والستان الريفيين نساء ورجاال عموما. وهو لمصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

تشغيلية الملموسة، وسيتعزز هذا االتجاه خالل فترة التجديد العاشر بما لديه من خبرة وفهم نتيجة لتجربته ال
للمنشورات تهدف إلى االستفادة من معارف الصندوق بصورة  استراتيجيةلموارد الصندوق من خالل تنفيذ 

بدأ خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق ف: التوسع ف: مشارتته ف: وتان الصندوق قد منهجية. أتثر 
وف: فرقة عمل  ،ليات السياساتية الدولية، إذ شارك ف: مداوالت مجموعة الثمانية ومجموعة العشرينالعم

وف: عملية وضع األهداف اإلنمائية لما  ،العالميةاألمن الغذائ: أزمة األمين العام الرفيعة المستوى المعنية ب
وعمل الصندوق مع ة واألمن الغذائ:. وتعضو ف: اللجنة التوجيهية للبرنامج العالم: للزراع ،4102بعد عام 

وساهم ف:  ،بين الجنسين ف: الزراعة التمايزعلى إعداد وثائق بشأن لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 
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ويغن: الصندوق الحوارات الزراعية العالمية وعمل ف: لجنة األمن الغذائ:.  ،تقرير حالة األغذية والزراعة
أصحاب الحيازات الصغيرة والستان الريفيين الفقراء والمرأة الريفية والشعوب بمنظور محدد جدا يرتز على 

األصلية. ويجري التماس مشورة الصندوق بصورة متزايدة فيما يتعلق بهذه القضايا، باإلضافة إلى المسائل 
ل فترة والشراتات بين القطاعين العام والخاص. وسيستمر هذا العمل خال واألراض:المتعلقة بتغير المناخ 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

 واآلثار المتوقعة  النواتج -سابعا

لتجديد العاشر اف: وثيقة منفصلة عنوانها "إطار قياس نتائج  المستهدفة من البرنامج النواتجسيجري وضع  -45
 تحديدديد التاسع لموارد الصندوق، تم جالنهج المعتمد ف: الت باالستناد إلىعلى أنه  18.لموارد الصندوق"

مجموعة مؤقتة من األهداف المتعلقة بالتنفيذ وبأثر الصندوق اإلنمائ:. وبالنسبة لتل من التنفيذ واألثر 
لتجديد العاشر لبديلة الثالثة ال سيناريوهاتالوه: تقابل  ،اإلنمائ:، تم وضع ثالثة مستويات من األهداف

 لموارد الصندوق.

ف التنفيذ بعدد األشخاص الذين سيتم الوصول إليهم من جانب المشروعات الت: يدعمها وتحدد أهدا -46
مليون شخص، رهنا بمستوى  01ومليون شخص  91ومليون شخص  011ـ الصندوق، وقد حدد هذا العدد ب

فيذي ، والذي قدم إلى المجلس التنللصندوق فعالية اإلنمائيةالالتجديد المتحقق. ويبين التقرير األحدث عن 
، أن عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات من مشروعات يمولها الصندوق 4103ف: ديسمبر/تانون األول 

، وبذلك يتون الصندوق قد وصل 4104مليون ف: عام  00.0إلى  4100مليون ف: عام  29.0ارتفع من 
، مع تون نسبة النساء بين 4102مليونا والذي تان قد حدد لعام  91ف: المائة من الهدف البالغ  00إلى 

ف: المائة. ويوح: هذا بأن األهداف المقترحة لعدد الناس الذين سيتم الوصول إليهم  21المستفيدين تساوي 
 تتسم بأنها واقعية وبأن تحقيقها مرجح.

بفعل المشروعات الت: يدعمها  الفقر قبضةأما أهداف األثر فه: تحدد بعدد الناس الذين تم إخراجهم من  -41
ديد التاسع لموارد الصندوق، جرى تحديد أهداف األثر ف: فترة التجديد جندوق. ولذا، وعلى غرار فترة التالص

 01ومليون شخص  91العاشر لموارد الصندوق بالنسبة إلى األرقام التلية للناس الذين سيتم الوصول إليهم، 
عمل المتعلق بتقييم أثر مليون شخص، رهنا بمستوى التجديد المتحقق. على أن ال 01ومليون شخص 

ديد التاسع ال يزال مستمرا وليس من المعلوم بعد مدى ما يجري تحقيقه من الهدف الحال: للصندوق، جالت
. ويعن: هذا أنه قد يلزم استعراض هدف أثر التجديد الفقرقبضة تم إخراجهم من يمليون شخص  01والبالغ 

عرف الصندوق المزيد حول األداء الحال: من حيث العاشر لموارد الصندوق ف: نهاية المطاف عندما ي
 األثر.

                                                      
 إليصال العمل، انظر أيضا "نموذج 6102للدورة الثالثة لهيئة مشاورات التجديد العاشر لموارد الصندوق ف: أتتوبر/تشرين األول  18

 ديد العاشر لموارد الصندوق". التج
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 2الجدول 

والمستهدفة للريفيين الفقراء الذين تم الوصول إليهم  )حتى التجديد الثامن لموارد الصندوق( األرقام الفعلية
برامج قروض ومنح التجديد العاشر  سيناريوهات، في سياق كل من الفقر قبضةمباشرة والذين تم إخراجهم من 

 التجديد السابع والتجديد الثامن والتجديد التاسع لموارد الصندوق، بالمقارنة بما يقابلها في

 ماليين األشخاص التجديد

 قبضةالذين تم إخراجهم من  الذين تم الوصول إليهم 
 الفقر

 ال ينطبق  22 التجديد السابع )أرقام فعلية(

 ال ينطبق  65 )أرقام فعلية( التجديد الثامن

 80  90 التجديد التاسع )أرقام مستهدفة(

 لسيناريواألرقام المستهدفة  -التجديد العاشر 
 األفضلالحالة 

100  90 

 لسيناريواألرقام المستهدفة  -التجديد العاشر 
 الحالة المتوسطة

90  80 

 لسيناريواألرقام المستهدفة  -التجديد العاشر 
 األسوأالحالة 

80  70 

 المستهدفة ما يل:: النواتجودعما لهذه اآلثار، يمتن أن تشمل  -48

زيادة الدخل وتعزيز األمن الغذائ: والتغذية لدى الستان الريفيين الذين تخدمهم مشروعات وبرامج  (أ )
 يدعمها الصندوق، على أن يتون التوزيع على قدم المساواة بين الرجال والنساء؛

 واللوائح للزراعة والتنمية الريفية على المستويات المحلية والوطنية والدولية؛تحسين أطر السياسات  (ب )

 تعزيز منظمات المنتجين الريفيين الشاملة، واستفادة الرجال والنساء منها على قدم المساواة؛ (ج )

 تعزيز القدرات المؤسسية للزراعة والتنمية الريفية المناصرة للفقراء، وخصوصا ف: الدول الهشة؛ (د )

زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ وزيادة فعالية مواجهة التدهور  تأقلم تحسين (ه )
 البيئ:؛

 زيادة استدامة الموارد الطبيعية )التربة والمياه والغابات والحياة النباتية والحيوانية(. (و )

 الخالصة -ثامنا

أهداف البلدان النامية المتعلقة بالحد من الفقر،  لتحقيقال تزال االحتياجات تبيرة إلى المساعدة الزراعية  -49
واألمن الغذائ:، وتنمية االقتصادات الريفية. تما أن الطلب مرتفع على قروض ومنح الصندوق وعلى ما 
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 أن يتون هذا الطلبمن المتوقع استنادا إلى تحليل تل بلد على حدة، و  .يقدمه من المساعدة التقنية
 )التجديد العاشر لموارد الصندوق(. 4100-4102يت: خالل الفترة مليار دوالر أمر  2.2 بحدود

مليار دوالر  0.32التجديد العاشر لموارد الصندوق، والت: تتراوح بين  لسيناريوهاتوتسمح التوقعات الواقعية  -51
لبرنامج القروض والمنح خالل فترة التجديد العاشر لموارد  بسيناريوهاتمليار دوالر أمريت:،  0.23و أمريت:

الصندوق على  . وقد شهدت قدرةدوالر أمريت:مليار  3.4و مليار دوالر أمريت: 4.0الصندوق تتراوح بين 
التمويل المشترك زيادة هائلة خالل السنوات الماضية، األمر الذي يدل  تعبئةإدارة برنامج بهذا الحجم وعلى 

التجديد التاسع للموارد. ومن شأن  فترةمنتصف  استعراضفاع جودة المشروعات واآلثار الموثقة ف: عليه ارت
ن الصندوق من مواصلة هذا المستوى العال: من متّ أن ي  للموارد الحصول على مستوى عال من التجديد 

لناحية اتون أتثر استدامة من يثر، مع التحول نحو نموذج لتنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة األ
بين الجنسين ولالعتبارات التغذوية. وهو نموذج ال  التمايزالبيئية وأتثر ربحية وأتثر مراعاة العتبارات 

بل أيضا مع القطاع الخاص الذي ال بد أن يقدم الجانب األتبر من  ،يتشارك فقط مع الحتومات والمنتجين
نماذج االستثمارية والسياساتية الت: وضعها الصندوق إمتانيات التمويل المشترك ف: المستقبل. ولدى ال

تبرى لتحقيق أثر تبير خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق وما بعدها. وتتميز توجهات أنواع 
المشروعات والبرامج الت: تلخصها هذه الوثيقة بارتفاع معدل النجاح فيها، األمر الذي تدل عليه التقييمات 

ومن شأن توفر مستوى سخ: من . التجديد التاسع لموارد الصندوق فترةف: استعراض منتصف  ةالوارد
ف: تحقيق األهداف المتوقعة من أتبر مساهمة تقديم و  ،ن من توسيع نطاق األثر على الفقرالتجديد أن يمتّ 

 .4102الناشئة لما بعد عام  التنميةخطة 

 

 

 


