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 موجز تنفيذي

الصندوق  أول:مشتلة واسعة النطاق تتمثل ف: الحد من الفقر الريف:، وه: المهمة الت: ل بسبب مواجهته -1
تصدي لها، ومحدودية الموارد المتاحة من المساعدة اإلنمائية الرسمية، فإن الصندوق مصمم على زيادة لل

أثر تل دوالر يستثمره ف: الزراعة والتنمية الريفية. ولهذا السبب يعتبر توسيع نطاق النتائج أولوية شاملة 
ميع المجاالت المواضيعية تدعم بصورة مباشرة تحقيق مهمة الصندوق. وتنطبق هذه األولوية على ج

للصندوق والسياقات القطرية الت: يعمل ضمنها )البلدان متوسطة الدخل والدول الهشة، إلخ( على الرغم من 
 الحاجة إلى اتباع نهج متمايزة اعتمادا على الظروف المخصوصة.

اض تعزيز األثر توسيع نطاق النتائج ألغر  -يطور نهجا مؤسسيا لتوسيع النطاق  والصندوق 4112منذ عام  -2
من  وينطوي هذا النموذج على نهجالذي يقترح تطورا ف: نموذج توسيع النطاق المتبع ف: الصندوق.  -

ما الذي ينجح  :ف: الدروس المستفادة من التدخالت السابقة، ويجيب على األسئلة األول الشق ينظر .شقين
والمحرتات الت: تسمح بتوسيع نطاق النتائج  اتقه؟ وأما الشق الثان: فيحدد المسار وما الذي سيتم توسيع نطا

ية والمعرفية الت: يوفرها الصندوق. ومن األمور الحاسمة اتف: المستقبل من خالل الخدمات المالية والسياس
زبائن الصندوق وما يتعدى حدود بالنسبة إلنجاح هذا النهج، النظر إلى توسيع النطاق من منظور 

 مشروعاته.

تصميم وتنفيذ عمليات الصندوق.  تسوديل هذا النهج فيتمثل ف: تغيير العقلية الت: وأما التحدي ف: تشغ -3
يمتن ألمواله أن تستقطبه.  إلى ما ،وسيحتاج الصندوق ف: المستقبل لما يتعدى ما يمتن ألمواله أن تقوم به

تخذة لرصد وقد يتون لهذا التحول تبعات هامة على عملية تصميم المشروعات، وبخاصة على التدابير الم
دارة النتائج.  وا 

طار تشغيل: جديد -4 تيفية الجمع بين  بشأنبتوجيه البرامج القطرية  1وستقوم جملة من األدوات القيادية وا 
والمعرفة( لتحفيز  نخراط السياسات:األدوات الثالث الرئيسية الت: يمتلتها الصندوق )المشروعات، اال

التغييرات المنتظمة المرغوب بها ف: البيئة المؤسسية والسياساتية واالقتصادية الت: يوجد ضمنها الفقر 
 .يترعرعالريف: و 

 االجتماع:ورأس المال  ،الستقطاب المعرفةهدف عمليات الصندوق هو استخدام النتائج اإليجابية المولدة  -5
الشرتاء اآلخرين )من القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية اإلضافية من  المواردو  ،والسياس:

 نفسها( لتحقيق هذه النتائج على نطاق أوسع بأسلوب مستدام.

 

                                                      

1
 . 4102و 4102 :مما سيتم تطويره عام   
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 لماذا يعد توسيع النطاق مهمة حاسمة؟ -أوال
اتها القائمة بحد ذاالبتتارية شرتائه اإلنمائيين، وجد الصندوق أن المشروعات اإلنمائية تغيره من العديد من  -1

نما ال بد لها من أن تشتل جزءا من وحدها ليست  بالوسيلة الفعالة للقضاء على الفقر على نطاق واسع، وا 
 عملية أطول أمدا يمتن أن تعمل على استدامة التعلم وتوسيع النطاق.

ق وبمواجهته للمشتلة واسعة النطاق المتمثلة ف: الحد من الفقر الريف: الذي أوليت للصندوق مهمة التطر  -2
لها ومحدودية الموارد المتاحة من المساعدة اإلنمائية الرسمية، فإن الصندوق مجبر على زيادة أثر تل 
دوالر يستثمره ف: الزراعة والتنمية الريفية. ولهذا السبب، فإن توسيع نطاق نتائج المبادرات اإلنمائية 

نما ه: أولوية شاملة تدعم ب صورة مباشرة تحقيق مهمة الناجحة ليست مجرد تلمة طنانة أخرى، وا 
 ضمنهايعمل الصندوق. وينطبق ذلك على جميع األولويات المواضيعية للصندوق والسياقات القطرية الت: 

نهج متباينة اعتمادا على )البلدان متوسطة الدخل والدول الهشة، إلخ( على الرغم من ضرورة اتباع 
 الظروف المخصوصة.

توجيه الممارسات التشغيلية للصندوق نحو دعم جميع المؤسسات  وإليصال مثل هذه األولوية، ال بد من -3
لتحقيق األثر على نطاق  - بما ف: ذلك فقراء الريف نساء ورجاال ومنظماتهم - والجهات الفاعلة المعنية

البيئة  إحداث تغيير ف:السائدة من الترتيز على المشروعات إلى  لعقليةواسع. ويتطلب ذلك تحوال ف: ا
مما يعن: وجوب عدم اقتصار لسياساتية واالقتصادية الت: يوجد ضمنها الفقر الريف: ويترعرع. المؤسسية وا

 ضمنهدف تدخالت الصندوق على تمتين الستان الريفيين من العمل على إيجاد مخرج لهم من الفقر 
نما استخدام النتائج اإليجابية المتولدة  ،لمشروع ما المتاحين الوقت والمجال المحدودين  ،إللهام اآلخرينوا 

المالية من جهات فاعلة متنوعة والموارد  ورأس المال االجتماع: والسياسات: واستقطاب السياسات والمعرفة
لى نطاق أوسع بأسلوب ( إليصال هذه النتائج عوالمجتمعات المحلية نفسها ) من القطاعين العام والخاص

 (.0مستدام )انظر اإلطار 

 

 نعنيه بتوسيع نطاق النتائج؟ : ما الذي1اإلطار 

التعريف الذي تبناه الصندوق لتوسيع النطاق هو: توسيع ومواءمة ودعم المعرفة والبرامج والسياسات الناجحة بحيث 
  لعدد أتبر من فقراء الريف. وأتثر استدامةالموارد والشرتاء إليصال نتائج أتبر  تستقطبيمتن لها أن 

توسيلة لتوسيع مشروعات صغيرة بحيث تغدو تدخالت الصندوق النظر إلى عدم ويعن: توسيع نطاق النتائج 
نما ترتيز تدخالت الصندوق على تيفية استقطاب المبادرات المحلية الناجحة للتغييرات  مشروعات أتبر، وا 

 النتائج. عظيموالتعلم بصورة مستدامة ألغراض ت ،والموارد اإلضافية ،السياساتية
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 الخلفية -ثانيا

والصندوق يطور نهجا مؤسسيا لتوسيع النطاق. فف: المقام األول، أجري استعراض مؤسس:  4112منذ عام  -4
وأجرت تحليال متتبيا لنهج الصندوق ف:  ،إطارا مفاهيميا بروتينغزلتوسيع النطاق طورت فيه مؤسسة 

وقد وثق هذا االستعراض أيضا حاالت ناجحة من توسيع النطاق ف: عدد من  1.االبتتار وتوسيع النطاق
(، وبيرو والفلبين وفييت نام، وف: تعميم مواضيع شاملة 4البلدان، بما ف: ذلك إثيوبيا وغانا )انظر اإلطار 

الصندوق. وعلى سبيل المثال، غدا نهج الصندوق ف: تعميم قضايا الشعوب األصلية ف: سياسات وعمليات 
ومرفق مساعدة  ،ومنتدى الشعوب األصلية ،االنخراط مع الشعوب األصلية بشأنمن خالل سياسة الصندوق 

تل من  أهميتهوتعترف ب ،الشعوب األصلية وحافظته( نموذجا تحتذيه منظمات األمم المتحدة األخرى
االبتتاري  ألول:ا الصندوق بعملتم األخذ منظومة األمم المتحدة والشعوب األصلية معا. وبصورة مشابهة 

( وتوسيعه من قبل برامج حتومية 3)انظر اإلطار  ف: الهند يوجهها المجتمع المحل:على التنمية الت: 
 وجهات مانحة أتبر.

 

 قطاع مالي أكثر شمولية في غانا : 2اإلطار 

ف:  هامةتغييرات  طرأتوطنيا للتمويل الريف: والزراع: ف: غانا. وقد والصندوق يدعم برنامجا  4101منذ عام 
زاد البنك المرتزي من دوره الناظم لمؤسسات  (0): فيها على سبيل المثالالسياق الذي يعمل فيه هذا البرنامج 

حقق المصرف الرئيس: للمصارف  (3)مايا للشمول المال:؛  نرحبت الحتومة بإعال (4)؛ يالتمويل الريف: الصغر 
لخطة االستراتيجية الثانية للقطاع المال: ف: غانا، وبصورة قوية، وصول تدعم ا (2)الريفية والمجتمعية االستدامة؛ 

تم تحديث برنامج الفرص االستراتيجية  (5)األسر ذات الدخل المنخفض والمشروعات الصغرى إلى الخدمات؛ 
ابع الرسم: تم إضفاء الط (6)بالبعد السياسات: واستدامة المخرجات؛ القطرية الذي أعده الصندوق لغانا فيما يتعلق 

قدمت بعض الجهات  (7)بالتمويل؛  ما يتعلق منهاوبصورة متزايدة على عالقات سالسل القيمة بما ف: ذلك 
 للصندوق لصالح هذا البرنامج. الدعمالمانحة 

ألغراض توسيع النطاق بصورة أتبر، سيحتاج هذا البرنامج إلى االنخراط بصورة  الحوار السياسات: مسارولتطوير 
الممارسات ف: وعلى وجه الخصوص للتأتد من إدراج أفضل  ،فعالة ف: إعداد االستراتيجية الوطنية للشمول المال:

االنتشار  وتنفيذ ا لدعمبما ف: ذلك تثقيف المستهلتين وحمايتهم والتطبيق االبتتاري للتتنولوجي -التمويل الصغري 
حجر األساس لتوسيع نطاق األساليب المثبتة ف: المبادرات والبرامج  بغية وضعبصورة تافية  - الريف:

 والمشروعات المستقبلية.

، وعملية الحوار ألغراض تنمية خطة 4103ومن خالل انخراطه ف: استعراض مشترك للقطاع الزراع: عام 
مبادئ  نشرعلى المدى المتوسط ف: غانا، نجح الصندوق ف: توفير المشورة و االستثمار ف: القطاع الزراع: 

التمويل ألغراض سالسل القيم الزراعية وألغراض إعداد استقطاب االستثمارات من القطاع الخاص والوصول إلى 
 هذا البرنامج.لالميزانية الت: ستمتن من توسيع نطاق النتائج الرئيسية 

                                                      

1
  Scaling up the fight against rural poverty – An institutional review of IFAD’s approach, Global Economy and 

Development at Brookings (working paper 43), October 2010. 
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 نجاحإلى أنه وعلى الرغم من  بروتينغز مؤسسةبها  تيسية لدراسات إضافية قاموتشير االستنتاجات الرئ -5
لمزيد لالصندوق ف: توسيع النطاق ف: مناسبات عديدة، إال أن جدول أعمال توسيع النطاق ما زال بحاجة 

مما يتطلب إدخال تغييرات على نموذج عمل  ،الصندوق التشغيل: عملمن االهتمام المنتظم ف: 
  2 الصندوق.

توسيع  ويؤخذ .4105-4103مؤشر لتوسيع النطاق ف: إطار قياس النتائج للفترة  أدرج، 4103ف: عام  -6
ف: الحسبان ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية وعمليات  اوبصورة أتثر انتظام حالياالنطاق 

 4103لجودة لعام االستعراضات المؤسسية )تعزيز الجودة وضمان الجودة(. ووجد التقرير السنوي لضمان ا
 ف: حين صنف ،لتوسيع النطاق بصورة صريحة أنشطة بالفعل قد حددمشروعا  47من أصل  08أن 
هذه التصميمات  جميع تانتو  ،بالمائة من هذه التصاميم على أنها مرضية إلى حد ما أو أتثر من ذلك 76

 تصميمات سابقة.لالتوسع نوعا من 

بها بين عام:  تمت المباشرةوتشير استعراضات برامج الفرص االستراتيجية القطرية والتصميمات الت:  -7
إلى أن التقدم المحرز ف: تعميم توسيع النطاق ف: عمليات الصندوق إيجاب: على الرغم من  4103و 4101

مال توسيع النطاق، أنه غير متوازن، وأن بعض القضايا تتطلب المزيد من االهتمام ف: تنفيذ جدول أع
 وه::

  ؛ال يحظى باالهتمام التاف: رصد وتقييم أهداف توسيع النطاقمازال 

 بحيث ال يقتصر هؤالء الشرتاء على الوتاالت  ،تتريس اهتمام أتبر لتوسيع أنماط الشرتاء المعنيين
نما يتضمن أيضا تيان الحتومية أو الثنائية أو وحتى  ،ارفالقطاع الخاص والمص اتمتعددة الجهات، وا 

 المجتمعات المحلية نفسها؛

  ما زال ينظر إلى توسيع النطاق على الغالب من منظور تبرير القيام بتدخل جديد ف: سياق جملة من
أن يحدد تصميم المشروع الديناميات المتنوعة والعناصر  من المشروعات المتتالية، وعوضا عن ذلك ال بد

لمستقبل والت: من شأنها أن تحقق استدامة النتائج حتى ف: أثرا مستمرا ف: االمختلفة الت: ستستقطب 
 الجهات المانحة. من موالاألغياب 

 إذ غالبا ما يتم تصميم تبيرا ما زال االنتقال من نهج المشروع إلى نهج البرنامج القطري يمثل تحديا ،
مع الجهود اإلنمائية لها آفاق محددة مسبقا وروابط محدودة  بحد ذاتها المشروعات على أنها جهود قائمة
 عن طموحات متواضعة لجهة التغييرات السياساتية والمؤسسية. ال تنّم إالاألخرى ف: البالد، وبالتال: فه: 

  نما أيضا ف: فحسب، يمتن لتصميم وتنفيذ مبادرات المنح أن تتون أتثر فعالية ال ف: اختبار االبتتارات وا 
 المؤسسية والسياسية(. الفضاءات )التعلم، خلق الفضاءات الالزمة لنمو التدخالت األتبر

  توجيها محددا بشأن ما الذي نجح ف: الماض:يجب أن يستفيد الصندوق من منتجات المعرفة الت: توفر، 
 وتيف يمتن توسيع نطاق التدخالت مواضيعيا وعلى المستوى القطري.

                                                      

2
  Scaling up programs for the rural poor (phase 2), Global Economy and Development at Brookings, January 2013. 
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 الهند: توسيع النطاق الذي توجهه المجتمعات المحلية في شمال شرق 3اإلطار 
يعتبر اإلقليم الشمال: الشرق: من الهند إقليما نائيا متخلفا تحده اليابسة من جميع الجوانب. ويفتقر معظم 
هذا اإلقليم إلى الوصول إلى الخدمات الرئيسية. أما التغطية المتوفرة من المصارف ومنظمات التمويل 

حيث يصعب وصول القطاع الخاص للغاية ب من المناطق ف: هذا اإلقليم ناء   فه: رديئة، والعديد صغريال
 . أما المؤسسات المحلية التقليدية فه: ضعيفة وال تتمتع إال بسيطرة محدودة على الموارد المحلية.إليه

إدارة موارد المجتمعات المحلية ف: اإلقليم  مشروعصندوق وبشراتة مع حتومة الهند، مول ال، 4111عام 
حاول هذا خارجية. وقد  وهو أول مشروع تبير يحظى بمساعدة - الشمال: الشرق: بالمناطق المرتفعة

مرتزا على فعالية النهج الت: تقودها المجتمعات  ،المشروع عرض تيفية القيام بتنمية شمولية ومستدامة
دارة األنشطة اإلنمائية الت: تقودها  .المجتمعات المحلية وتملتها المحلية ف: الترويج لتخطيط وا 

بناء القدرات لمجموعات إدارة الموارد الطبيعية ف: القرى المستهدفة ولمجموعات العون الذات:  المشروعيوفر 
وموفري الخدمات من المنظمات غير الحتومية. وقد متن المشروع المجتمعات المحلية من إنشاء الروابط 

تنمية األعمال واالستفادة من  ،والوصول إلى التمويل من برامج حتومية أخرى متداخلة ،مع المصارف
تحقيق اقتصاد الحجم  ،الذي يستند إلى تجمعات القرى عند اختيارها ،وروابط السوق. وقد نجم عن النهج

التبير ف: تسويق المنتجات. تما تم الترويج لتقنيات الشعوب األصلية وأدخلت تتنولوجيات اإلنتاج الزراع: 
 المحسنة. 

الشروع بالمرحلة الثانية منه عام تم  ،(4118-4111)البرنامج المرحلة األولية الناجحة من هذا وف: أعقاب 
ضاف: من الصندوق وحتومة الهند بما  4101 مليون دوالر أمريت: للوصول  34.3 مجموعهبتمويل جديد وا 
 أسرة إضافية. 41 846قرية جديدة تستنها  261إلى 

خالل مشروع سبل العيش بدعم من البنك الدول:، من  4100وسنحت فرصة لتوسع جغراف: أتبر عام 
مليون دوالر أمريت:، إلى توسيع التدخالت  041هذا المشروع، وقيمته الريفية ف: الشمال الشرق:. ويهدف 

واليات  ألربع موارد المجتمعات المحلية ف: اإلقليم الشمال: الشرق: بالمناطق المرتفعةالناجحة لمشروع إدارة 
أسرة إضافية ف:  311 111لفائدة  (وناجاالند، وسيتيم، وتريبورامزورام، )جديدة ف: شمال شرق: الهند 

 قرية. 0 624
إدارة موارد المجتمعات المحلية تم إطالق المرحلة الثالثة من مشروع ، 4102وف: يناير/تانون الثان: عام 

لتوسيع تمشروع مدته ست سنوات تموله حصرا حتومة الهند  ف: اإلقليم الشمال: الشرق: بالمناطق المرتفعة
أسرة  58 851أنشطة هذا المشروع إلى واليتين جديدتين )وهما أرونشال براديش ومانيبور( لفائدة أتثر من 

 مليون دوالر أمريت:.  21استثمار بلغت قيمته بقرية  0 077ف: 
دور المؤسسات المجتمعية. إذ غدت المجموعة  فيتجلى ف:نطاق حاسم ف: عملية توسيع الالبعد ال أما

القروض  الوصول إلى على ف: الوقت الحال:المجتمعية والمجموعات المتحدة ف: إطار هذا المشروع قادرة 
واألسواق والخدمات من برامج حتومية أخرى، مما أدى بدوره إلى  ،واستثمارات القطاع الخاص ،المصرفية

توسيع نطاق تقوده المجتمعات المحلية على المستوى المحل: من خالل الترويج لقدرة مجتمعات المستفيدين 
 االستثمارات من القطاع الخاص. تعبئةالمختلفة على 
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التوسيع الجغراف: والتشغيل: على ة العملية ويعتبر مسار توسيع النطاق ف: هذا المشروع من أفضل األمثل
 اية مصممة لتالئم المجتمعات المحلية ألغراض التنمية المجتمعية مدعومت ابتتار لنظام إيصال خدما
  .ونقدي ورصد وتقييم فعاليتهبفضاء تاف مال: 

 نهج الصندوق في توسيع نطاق النتائج -ثالثا
تفعيل جدول أعمال توسيع النطاق ف: االستمرار ف: ليتمثل النهج المبدئ: الذي سيتبعه الصندوق  -8

ويرفده إطار اإلدارة الذي أعدته شرتة  ،استخدام اإلطار المفاهيم: الذي طورته مؤسسة بروتينغز
3
Management Systems International ، :ف: الوقت الذي سيعمم فيه مفاهيم توسيع النطاق ف

ن استخدامه المباشر. ويوفر إطار اإلدارة الذي أعدته ن الفرق القطرية منموذج عمله بأسلوب يمتّ 
التوجيه عند تصميم/تنفيذ استراتيجيات توسيع  Management Systems Internationalشرتة 

 (. وأما التطور الرئيس: الذي يشهده نموذج2مع إيالء االنتباه لمهام محددة )اإلطار  ،النطاق وسبله
الدروس المستفادة من ينظر الشق األول منه ف:  ،قينالصندوق فيتمثل ف: تبن: نهج بش عمل

وما الذي يتوجب توسيع نطاقه؟ وأما  ؟التدخالت السابقة ويجيب على السؤال المطروح: ما الذي نجح
الشق الثان: فيحدد المسارات والمحرتات الت: من شأنها أن تسمح للنتائج بالتوسع ف: المستقبل من 

تية والمعرفية الت: يوفرها الصندوق. والحاسم بالنسبة لهذا النهج هو خالل الخدمات المالية والسياسا
 النظر إلى توسيع النطاق من منظور زبائن الصندوق وبما يتعدى حدود مشروعاته. 

 

 ه : إطار اإلدارة ألغراض توسيع النطاق الذي أعدت4اإلطار 
  الخطوة األولى: طّور خطة لتوسيع النطاق

  :رؤيةخلق إالمهمة األولى 
 المهمة الثانية: قّدر قابلية توسيع النطاق 
 المهمة الثالثة: امأل الفجوات المعلوماتية 
 المهمة الرابعة: قم بإعداد خطة لتوسيع النطاق 

 الخطوة الثانية: أوجد الشروط المسبقة لتوسيع النطاق 
 المهمة الخامسة: قم بشرعنة التغيير 
 المهمة السادسة: قم ببناء دائرة مؤيدة لك 
  المواءمة وتعبئة الموارد الضروريةبإعادة المهمة السابعة: قم 

 الخطوة الثالثة: نّفذ عملية توسيع النطاق
 المهمة الثامنة: عّدل الهياتل التنظيمية 
  المهمة التاسعة: نّسق اإلجراءات 
 المهمة العاشرة: قم بتتبع األداء واإلبقاء على الزخم 

 

                                                      

3
 Policies, Practices and Perspectives for Taking Innovations to Scale. L. Cooley and J.F. Linn. May 2014 (Draft) 
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 وه:: ،ستتم اإلجابة على بعض األسئلة الرئيسية ،ظل جدول األعمال المؤسس: الشامل هذا وف: -9

 تيف يمتن للفرق القطرية أن تصمم البرامج والمشروعات بهدف توسيع النطاق؟ 

 تيف يمتن للفرق القطرية أن تشرف على التنفيذ وتدعمه ألغراض توسيع النطاق؟ 

  :ويجري حوار السياسات ويدير المعرفة ألغراض شراتات، التيف يمتن للصندوق أن يبن
 توسيع النطاق؟

وسيثبت هذا النهج أن بإمتان الصندوق تحقيق توسيع النطاق ف: حال استخدم أدوات تدخله  -11
دارة المعرفة. و تمويل المشروعات  :ونعن: بها ،الرئيسية الثالث بصورة فعالة االنخراط السياسات: وا 

ونقلة من توسيع نطاق مشروعات الصندوق إلى  ،لتوسيع النطاقوسيتطلب ذلك نهجا أتثر برمجية 
 توسيع نطاق النتائج اإلنمائية بالمفهوم العريض على المستوى القطري.

ما يمتن لمشروع تقليدي أن يحققه وينظر إلى لويتطلع هذا المنظور الجديد إلى ما يتعدى  -11
نتظمة. وسيتحرى منذ البداية وخالل دورة المشروعات تأداة لالبتتار والتعلم واستقطاب التغييرات الم

يتون المشروع  أالالمشروع بأسرها مسارات توسيع النطاق المحتملة الت: من شأنها أن تضمن 
نما لبنة بناء )قد ال تتون بالضرورة اللبنة األولى( نحو  ،الناجح مجرد حدث يحصل مرة واحدة وا 
. وقد تتون بعض التدخالت ناجحة ف: إثبات (5انظر اإلطار )تحقيق أثر مستدام أوسع على الفقر 

بالفضاء  المانحةالنتائج ولتنها قد تتون غير مستدامة ف: حال عدم القدرة على قرن أموال الجهات 
 المشروع.  بعد انتهاءالمال: أو النقدي المطلوب لإلبقاء على األنشطة 

 

 

 

 

 

Box 5: Sustainability and scaling up 

 

 

 

 
 

توفير الدالئل على نجاح فترة أو نموذج ما وعلى استدامته المالية،  سيتون من الهاماألولية خالل المرحلة  -12
وستخلق الظروف المؤسسية  ،ف: حين ستطور المراحل الالحقة من توسيع النطاق عمليات اإليصال

سيع النطاق. وبصورة لتعزيز أنماط المشروعات الت: تتسم بمنهجيات محددة لتو والتعلمية والسياساتية 

 اإلستدامة وتوسيع النطاق :5اإلطار 

النطاق واالستدامة مرتبطان بصورة وثيقة ويغذي أحدهما اآلخر. وهنالك  توسيع مبدأيعتبر 
حاجة لتقدير واضح للفضاءات الرئيسية والجهات الفاعلة المؤسسية الت: ستمنح مبادرة محلية 

 ما االستمرارية ف: غياب التمويل من الجهات المانحة. 

البرامج القطرية  باستخدام وسيتمحور نهج الصندوق ف: توسيع النطاق على الفترة القائلة
قدرتها على االستقطاب لضمان استمرار األثر بما يتعدى عمر المشروع، وللسع: لضمان ل

أوسع  نطاقوجود األطر السياساتية والموارد المالية/النقدية الضرورية لألخذ بالنتائج إلى 
  بأسلوب مستدام.
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اعتمادا على الظروف القطرية لتالئم ظروفا معينة طرائق توسيع النطاق المفصلة هنالك حاجة لموازية، 
 أو متوسطة الدخل(. أو الخارجة من النزاعات ،المخصوصة )مثال بالنسبة للبلدان الهشة

عدد من األدوات الت:  يزتجهوسيتم السع: لتعميم نهج توسيع النطاق ف: عمليات الصندوق من خالل  -13
 :4105ستستتمل خالل عام 

  :مذترات توجيهية عن تيفية توسيع نطاق النتائج من خالل مجاالت األولوية المواضيعية الت
أي التمويل الريف:، سالسل القيم، الري، حيازة األراض:، الثروة الحيوانية،  –ا الصندوق فيهيعمل 
 سمات المشترتة.مع تسليط الضوء على الخصائص وال –إلخ 

  مثل التمايز بين الجنسين وتغير المناخ والتغذية مشترتة،إيضاح ثالث حاالت مخصوصة لمواضيع، 
 حيث يمتن تأصيل توسيع النطاق ف: الجهود الحالية للصندوق لتعميم مثل هذه النهج ف: حافظته.

 مع سياقات مختلفة مثل البلدان متوسطة  أقلمتها لتتواءم مذترات قطرية عن نهج توسيع النطاق الت: تمت
 الدخل، البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة.

  إطار تشغيل: جديد يحدد عمليات األعمال واإلجراءات والصيغ والمؤشرات واألدوات المالية الت: يتوجب
 :.على الصندوق إيجادها للمض: بجدول أعمال توسيع النطاق قدما ف: عملياته وانخراطه السياسات

 التحديات والفرص -رابعا

(. 0واالستقطاب وتوسيع النطاق )الشتل والتعلم عملية أوسع لالبتتار يعتبر توسيع نطاق النتائج جزءا من   -14
خالل التعلم من هذه  مشروع ريادي يتطلب تقييما تامال. ومن ويتم نمطيا اختبار فترة جديدة من خالل

التجربة يتم توليد المعرفة ونشرها. وتوفر هذه المعرفة األساس لنموذج توسيع نطاق المواءمة والتوسع 
 والمعرفة(. وأما المسوغ لهذه العملية ،اساتوالسي ،والتترار باستخدام أدوات الصندوق التشغيلية )المشروعات

والشرتاء  ،والقطاع الخاص ،ضافية من الحتوماتاإل مواردالفهو أن النتائج المثبتة سوف تستقطب 
اإلنمائيين والمجتمعات الريفية نفسها، أو ستؤدي إلى تحالفات أتبر وشراتات أوسع يمتن أن تحقق تغييرات 

األفتار  ةسياساتية وآثار مستدامة مضاعفة. وعندئذ يتم استخدام الخبرة المنبثقة عن توسيع النطاق لتغذي
 .الجديدة والتعلم
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 0الشتل 
 مراحل توسيع النطاق

 

المشروعات الت: تمولها المساعدة اإلنمائية على توسيع قدرة النمطيا، تان مفهوم توسيع النطاق يرتبط ب -15
ن الجهات المانحة ألالنهج معوقات تثيرة صول إلى عدد أتبر من المستفيدين. ويواجه بهدف الو الرسمية 

من المساعدات اإلنمائية الرسمية لبلد  (األحيان متناقصة ف: بعضو غالبا ما تخصص مقادير محددة )
 تفعلهتم تعريف وقياس استراتيجية توسيع النطاق بما يمتن لجهة مانحة معينة وف: حال  ،. وبالتال:معين

مظروف الموارد ب مقيدةولتنها تبقى  ،بأموالها فحسب، فإنه يمتن لها أن تحسن من تفاءة المشروعات
 لجهة توسيع نطاق النتائج.المحدد لبلد معين 

وبما يتعدى فعاليته الخاصة بالنسبة لعملية توسيع النطاق، يتوجب على الصندوق أن ينظر ف: تيفية بناء  -16
بصورة مستقلة استنادا إلى النتائج الناجحة قدرات أصحاب المصلحة المحليين الستقطاب موارد إضافية 

ور الصندوق ف: توسيع النطاق من خالل قدرته على الترويج للمبادرات الت: يدعمها. وغالبا ما يتم تقرير د
وتعزيز قدرتها  ،وتحديد المؤسسات الصحيحة لمجموعاته المستهدفة ،للمبادرات اإلنمائية واالبتتارات الواعدة

 ومساعدتها على التوسع عوضا عن القيام بهذه المهام بنفسه.

تصميم وتنفيذ مشاريع الصندوق،  السائدة ف:غيير العقلية وأما التحدي الماثل أمام تفعيل توسيع النطاق فهو ت -17
فالصندوق بحاجة ألن ينظر إلى ما يتعدى ما يمتن أن تفعله أمواله الخاصة إلى ما يمتن أن تستقطبه هذه 

وبخاصة على تدابير رصد  ،تبعات هامة على عملية تصميم المشروعاتاألموال. وقد يتون لهذا النهج 
دارة النتائج.  وا 
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ال يتم الشروع بإطالق نموذج معّرف لمسارات توسيع النطاق إال ف: حال جمع وقياس دالئل على وجب أويت -18
األثر واالستدامة. عالوة على ذلك، فمن المفيد أيضا تحديد ما ه: المتونات الت: يتوقع أن يتون تترارها 

ل تم افتراض أن األنشطة وف: حامعين.  خاصة بموقعسهال، وما ه: المتونات الت: من المحتمل أن تتون 
تتطلب المزيد من االختبارات قبل اعتبارها صالحة لتوسيع النطاق. سبموقع معين، فإنها  خاصةونتائجها 
 اتل حالة على حدة قرار  تتطلبحاجة لتوسيع نطاق جميع المبادرات الت: يدعمها الصندوق: إذ  وما من
 فيما لو تان توسيع النطاق أو عدم توسيع النطاق مالئما لها. امستنير 

 

 مصطلحات توسيع النطاق -6اإلطار 

للمساعدة الت:  ،باستخدام األدوات الثالث الرئيسية ،ات الت: من الضروري اتخاذهاطو تسلسل الخ وه:: المسارات
أي تدخل ناجح عبر مراحل متتابعة إلى بخذ األيقدمها الصندوق )المشروعات، حوار السياسات والمعرفة( لضمان 

 المالئم والمستدام لهذا التدخل. النظام النطاق الذي يتقرر ف: نهاية المطاف أنه

وه: القوى الت: تدفع بعملية توسيع النطاق قدما. وتتضمن القادة المحليين أو األبطال المحليين،  المحركات:
 حل: والحوافز.والمحفزات الخارجية، واألسواق وطلب المجتمع الم

 : أي الفرص الت: يمتن خلقها أو المعوقات الممتنة الت: ال بد من إزالتها للسماح للتدخالت بالنمو.الفضاءات

تحديد من  ال بدّ المحرتات والفضاءات الت: يتوجب النظر فيها ف: تل حالة على حدة. وبالفعل  نطاقيتفاوت و 
 .فعال نطاقللوصول إلى توسيع  الترتيز عليهاو  مخصوصة العوامل الجوهرية القابلة للتطبيق ف: تل حالة

 

 مسارات توسيع النطاق -خامسا

نماتوسيع النطاق بصورة تلقائية.  لن يحدثجميع نماذج التنمية الريفية،  ف: ظلّ  -19 مسارات  وجود ال بد من وا 
ع النطاق تتحرك فة بأهداف متوسطة األمد لقياس فيما لو تانت مسارات توسيواضحة ومخططة بعناية ومعرّ 

مسارات توسيع النطاق عملية طويلة ومتدرجة ومتعددة ف: االتجاه الصحيح. وتشير خبرة الصندوق إلى أن 
تحديد وتعزيز وتشذيب النماذج المناصرة بمن جهة  الح. وأما أدوار الصندوق فيها فتتمثلأصحاب المص

إعطاء الحتومات بييد لذاتها. ومن جهة أخرى للفقراء وبناء قدرات المجتمعات الريفية نفسها الستقطاب التأ
الشريتة الدروس المستفادة حول الخبرة التشغيلية ومساعدتها على توسيع نطاق النهج واألنشطة الناجحة من 

 خالل السياسات والبرامج والممارسات الوطنية. 

أي  -بين أدواته الرئيسية الثالث  توسيع نطاق النتائج يتطلب الدمجمسار  يتطلبوبالنسبة للصندوق،  -21
تنقاط دخول الستقطاب الموارد من الشرتاء اآلخرين  –االنخراط السياسات: والمشروعات والمعرفة 

 والمصارف والجهات المانحة األخرى( أو إلحداث تغييرات سياساتية. ،والقطاع الخاص ،يةوطن)الحتومات ال

 المشروعات

مشروعات وحده. وعوضا عن النظر إلى مما يمتن للصندوق أن يوفره  ما يمتن تعبئته من اآلخرين أعظم -21
مشروعات هذه المراحل متعاقبة، يجب النظر إلى ذاتها أو من خالل الصندوق بمفهوم ما يمتن أن تحققه ب



IFAD10/3/R.2  

01 

نتائج المشروع حافزا للمزيد من  تشتلبحيث  ،وتغييرات سياساتية إضافية ،وشراتات ،تأداة لتحفيز موارد
والتحويالت( أو من خالل  ،والتأمين ،والمصارف ،االستثمارات من القطاع الخاص )األعمال الزراعية

ستتحرى مشروعات الصندوق أيضا توسيع النطاق و المشترك )جهات مانحة و/أو تمويل محل:(. التمويل 
 لتعبئة الموارد والقدرات اإلضافية لمبادرة مستدامة منظور المستفيدين أنفسهم للتأتد مما هو ضروري  من

وسيتم تقدير القابلية على توسيع النطاق من  وبما يتعدى مدة المشروع.بدون موارد الصندوق  - ودائمة
بد لتصميم  وخالل تصميم المشروعات وتنفيذها. والخالل عملية برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 لالستدامة المالية والنقدية للتدخالت. اخاص ااماهتمالمشروع من أن يول: 

 حوار السياسات

لتدخل والمجال المواضيع:. وتعتبر السياسات التمتينية وفقا لتتفاوت أهمية القضايا السياساتية بصورة تبيرة  -22
إلى تتطلب ترتيزا مخصوصا ألن السياسات غير المواتية قد تعيق ه: حاسمة لتوسيع نطاق المشروعات و 

والتشريعات الناظمة للقطاع  ،أداء المشروع وتوسيع نطاقه. وتعتبر القضايا السياساتية المالية بيرحّد ت
على الغالب العقبات الرئيسية ف: وجه توسيع النطاق ف:  ،والتدخالت ف: األسواق واألسعار ،المصرف:

حديد االختناقات قطاع التمويل الريف: وسالسل القيمة. ويمتن أن توفر مشروعات الصندوق أساسا لت
السياساتية وإلثبات أثرها. وبصورة أوسع، يمتن لها أن تورد الدروس عن النهج الناجحة ف: الحد من الفقر 

هذه النهج والسياسات بين  دمجدعم الحوار مع صناع السياسة وغيرهم من أصحاب المصلحة وأن ت ،الريف:
لهذا أيضا أن يعزز ويقوي من الترتيز المناصر للفقراء ف: المؤسسات واالستراتيجيات الوطنية. ويمتن ف: 

قدرات أصحاب  أن يبن:المسؤولة، و وف: المؤسسات  ،التنمية الريفية وتنفيذهاالمعنية بالسياسات الحتومية 
 ف: العمليات السياساتية وصياغة السياسات الوطنية. ةتالمصلحة الوطنيين للمشار 

  المعرفة

يمتن  ،أن ابتتار ما هو ابتتار ناجحعند إثبات  أهمية أقلقد تشّتل األموال اعتبارا  ،ف: العديد من الحاالت -23
جدول أعمال المعرفة هاما على وجه . ويعتبر أن توسع نطاقه حتومات أو الجهات المانحة األخرىلل

ل التغيير من خالستقطب متناقصة المخصصة للتنمية ألنه يمتن أن يالخصوص ف: سياق الموارد العامة ال
والدروس المستفادة والتعاون بين بلدان الجنوب. ويمتن أن يؤدي نقل األفتار  الفضلى ممارساتللالترويج 

وسيسهم الصندوق ف: جدول أعمال توسيع النطاق من  4الناجحة من بلد إلى آخر إلى أثر إنمائ: تبير.
ويعد السع: لتحقيق توسيع  .(المنح ف: الصندوق بما ف: ذلك من خالل برنامج)عرف: خالل دوره توسيط م

حيث  ،النطاق من خالل جدول أعمال إدارة المعرفة هاما على وجه الخصوص ف: البلدان متوسطة الدخل
الرئيس: الستراتيجية توسيع النطاق. وف:  ف: العديد من الحاالت المعوقأموال الجهات المانحة ال تشتل 

أفضل السبل لتعميم تدخالت الصندوق ف: البرامج االبتتار والمعرفة والتعلم  قد يشتلهذه الحاالت، 
توسيع النطاق المستند ، حيث أن من األهمية المعرفة بالسياق القطري بنفس القدر تحظىالوطنية. تذلك 

وبخاصة إذا تضمن نقال  ،على الدوام يحقق النجاح إلى نقل أفضل الممارسات والحوتمة الرشيدة قد ال
 .متدنية القدراتبيئات هشة أو إلى لنماذج مؤسسية أجنبية 

                                                      

4
د إلى المعرفة من متان آخر وهما برنامج التضامن الوطن: ألغراض التنمية هنالك مثاالن من أفغانستان عن توسيع النطاق المستن   

وبرنامج وطن: لخدمات الصحة الحيوانية الرئيسية الذي واءم مشروعا تانت قد تمت تجربته  ،الريفية المستند إلى نهج مشابه ف: إندونيسيا
 ف: تمبوديا. 
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 محركات توسيع النطاق  -سادسا

سوف تحدد مشروعات الصندوق وتدعم المجاالت المؤسسية والسياساتية الرئيسية الت: ه: بحاجة إلى  -24
لىأوسع نطاقالتطوير للوصول إلى  الذين يمتن لهم أن يساعدوا ف: عملية  "أصحاب النفوذ والتأثير" ، وا 

عند استقطاب  على سبيل المثالومن ذلك ائر التغيير للدعم لتغدو محرتات أتثر فعالية. النمو. وستحتاج دو 
أو السع: إلدخال اصالحات على نظام التمويل  ،أو اإلبقاء على النظم التشارتية ،التغيير ف: نظام تشريع:

تاف الضغط للحصول على التزام  ممارسة الريف:، أو نشر ومواءمة التتنولوجيات الجديدة، أو
األسواق أو المجتمع المحل:، من طلب ال. ويمتن للمحرتات نمطيا أن تأخذ شتل ، إلخماليةاللمخصصات با

دوائر المنتجين والقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدن: الت: تمتلك رؤية أو  ،أو الحوافز والمسؤوليات
 .للتغيير واهتماما به

 الفضاءات -سابعا

ادرة ما ت: تنمو وتصل إلى النطاق المرغوب به بأسلوب مستدام. وأهم هذه ال بد من خلق الفضاءات لمب -25
ية. واستنادا إلى نمط فاقالفضاءات ه: التالية: المالية/النقدية؛ المؤسسية/التنظيمية؛ السياسية؛ الشراتات؛ والث

 سيدعم الصندوق خلق الفضاءات المطلوبة. ،التدخل

 الفضاء المالي/النقدي

هما(. مويل )سواء العام أو الخاص أو تليتعتمد بعض مسارات توسيع النطاق بقدر أتبر على استمرار الت -26
تون نموذج ومن الهام تقدير العناصر الضروري أخذها بعين الحسبان خالل تصميم المشروع لضمان 

ذا تانتماليا.  توسيع النطاق مستدام در العامة، فإن النموذج من المصاتغذية االستدامة تأت: على الغالب  وا 
وخاصة بالنسبة للبلدان )المشروع ف: البرامج اإلنمائية للحتومة ذاتها  نظاملتحري مجال تعميم  ةاجبح

إذا تانت المصادر مانحة متعددة. أما  هج أتثر تنسيقا وتفاءة من قبل جهاتأو ضمان ن (المتوسطة الدخل
لتحري العناصر الضرورية لضمان وجود القدر التاف: النموذج  سيحتاجف ،الخاصة ه: من يقود االستدامة

ذا تان من قبل منظمات المنتجين االستدامة  ت قيادةمن الحوافز الجتذاب استثمارات القطاع الخاص. وا 
والمنظمات العامة/الخاصة، فهنالك حاجة للنظر ف: الفرص المتاحة لشراتات المنتجين من القطاعين العام 

النقدي ف: احتواء التتاليف أو /ويتمثل جزء من أهمية خلق الفضاء المال:نطاق. والخاص تمحرك لتوسيع ال
 إلى طلب المواردبحيث يتم التقليل من الحاجة  ،ف: البرامج ةاسترداد التتاليف الداخليوزيادة  ،تخفيضها

 خارجية.المالية ال

 الفضاء المؤسسي/التنظيمي

ات الت: تمتلك إمتانيات بذل جهود توسيع النطاق واإلبقاء يتمثل التحدي األول: الرئيس: ف: تحديد المؤسس  -27
تمتلك القدرة على وبالتال:  ،ف: السياق الوطن: تتسم بالتجانس االجتماع: واالندماج التاملوالت:  ،عليها
على نطاق واسع. وقد تم تطوير أدوات تحليل مؤسسية ف: الصندوق للمساعدة على فهم دور  العمل

وقدرتها على  اتودور وحدات تنفيذ المشروع ،لى المستوى الوطن: واإلقليم: والمحل:المؤسسات المختلفة ع
على العمل مع ترتز  ة مثل الصندوقاإلبقاء على الجهود بما يتجاوز عمر المشروعات. وبالنسبة لمؤسس
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مؤسسات ونعن: بها )تتمتن فيه المؤسسات المحلية المؤسسات القاعدية، فإنه من الهام تحري المدى الذي 
 أن تغدو محرتات رئيسية لتوسيع النطاق. (الفقراء، ال المؤسسات الت: تعمل لصالح الفقراء فقط

ذا ما تم تعظيم إمتانيات هذه المؤسسات بدعم من الصندوق، فإنها ستتمتن من لعب دور رئيس: ف:  -28 وا 
والوصول إلى توافق  ،ممارسة الصالحياتو  ،واجتذاب القطاع الخاص ،وتعبئة الموارد ،وضع جدول األعمال

وتوسيع النطاق والتأثير على اإلصالحات السياساتية. تما أن بإمتانها أيضا أن  ،بشأن التغييراآلراء ف: 
 تغدو مؤسسات قادرة على توفير الخدمات على نطاق واسع.

 الفضاء السياسي

أمنهم الغذائ: تبعات فقراء الريف ومؤسساتهم من الحد من الفقر وتحسين  أن يتون لتمتينمن المحتمل   -29
إذا ما أخذنا بعين االعتبار التغييرات الذي ينطوي عليها مثل هذا التمتين  ،سياسية ف: العديد من البلدان

حة الهامين، على عالقات السلطة وتوزيع الثروة والدخل. وسيحتاج الصندوق للوصول إلى أصحاب المصل
سياس: للتدخل الذي سيتم الدعم اليقفون ضده، لضمان سواء أولئك الذين يحبذون التدخل، أو أولئك الذين 

 توسيع نطاقه.

مساعدة ير على المستوى السياس: من خالل وبصورة مشابهة، ربما تانت هنالك حاجة لخلق الزخم للتغي -31
. تذلك يمتن بناء الزخم من مشارتة ف: حوار السياسات وعمليات المشاوراتللالدوائر التقليدية للصندوق 

 .بواسطة الشراتات والشبتات والتحالفات العالمية ل على الشرعية التافية للتغييرات السياسيةخالل الحصو 

 فضاء الشراكات 

 ،الحتومات ، إذ تشتلمجاالت المواضيعية تقريباال: جميع لتهيئة فضاء الشراتات فهنالك حاجة  -31
ومراتز البحوث  ،ومراتز التميز واألتاديميين ،والجهات المانحة أو المؤسسات ،والمؤسسات الوطنية

إلرساء الشراتات ف: المقام األول ألغراض  يتم السع:ا شرتاء الصندوق التقليديين. وال هوالتطوير جميع
نما للوصول إلى المعرفة والستقطاب القدرات المؤسسية والتأثير واالنتشار. وف: هذا فحسب تعبئة الموارد ، وا 

ومؤسسات التمويل  ،واألعمال الزراعية ،نظر إلى إرساء الشراتات مع القطاع الخاصال بد من ال ،الصدد
والمروجين  ،وقطاع تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،(يالتأمين )الصغر  مخططاتو  ،الصغري والمصارف

ة الوطنية، ونظم البحوث الزراعي ،مثل الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية)لالبتتار والتتنولوجيا 
لزيادة الفرص المتاحة لتوسيع النطاق ف: القطاع  الطريقعلى أنها  (وشبتات المعرفة ،واألتاديميين

ألنها أسلوب يتسم توسيع النطاق ك ف: ال بد من تسليط الضوء على وسائل اإلعالم تشري ،الزراع:. وأخيرا
 ألغراض التغيير. المساندة اء الدوائرفعالية التتاليف للوصول إلى جمهور العامة، وبن نبدرجة عالية م

 الفضاء الثقافي 

مة البرامج بصورة مناسبة ومواء ،آليات الدعم الضرورية ال بد من تحديد العقبات الثقافية المحتملة أو  -32
توسيع النطاق ف: بيئة مختلفة ثقافيا. وف: بعض الحاالت، وعند التعامل مع بعض المجموعات للسماح ب

من الضروري بمتان فهم البيئة الثقافية والسياق ، والنساء أو األقليات اإلثنية، ب األصليةالمعينة مثل الشعو 
ة الت: ربما تعيق أو تعزز من لصندوق للتغلب على العوامل الدقيقتدخالت االثقاف: الذي تعمل ضمنه 

إذا لم يتم ، لنتائجعمليات التنمية. ويمتن للحواجز الثقافية أن تخلق معوقات أساسية ف: وجه توسيع نطاق ا
 أو حوار السياسات.  اتتحديدها بصورة مالئمة ف: سياق تصميم المشروع
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 الرصد والتقييم -ثامنا

 نظام رصد يحتاجمشاريع الصندوق. إذ  ي منيختلف رصد مسار توسيع النطاق عن رصد مشروع تقليد -33
المخرجات/النواتج المحددة للمشروعات. عوضا عن  متوسطة األمد للمسارلرصد األهداف توسيع النطاق 

 الترتيز على إذا ماإنما يتوجب عليه أيضا ، فقط إال أن الرصد يجب أال يقتصر على الترتيز على الناتج
 ر الذيمقد أحدثت أم ال، األ )المؤسسية، السياساتية، النقدية، إلخ( الضروريةالفضاءات الرئيسية تانت 
جعل رصد مشروعات الصندوق  ،من ناحية المبدأ ،: قدما. ومن الممتنمسار توسيع النطاق بالمضليسمح 

. جزءا ال يتجزأ من رصد المسار. ويعد الرصد والتقييم الفعال متونا حاسما لمسار فعال لتوسيع النطاق
رصد المشروعات، سيتفل الصندوق استخدام المؤشرات الصحيحة عند لوتجزء من جهوده ف: تجديد نظامه 

 لمشروعات. تقدير أداء ا

 قياس النجاح  -تاسعا

خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، شددت مؤشرات إطار قياس النتائج من ترتيزها على أهداف  -34
من خالل تتبع الجودة عند الدخول. وهنالك جملة من المؤشرات الت: يتم  اتتوسيع النطاق ف: المشروع

 (0)صلة ف: النظام المؤسس: إلدارة النتائج، بما ف: ذلك: تتبعها بصورة منتظمة واإلبالغ عنها بصورة مف
مدى تحديد تصميم  (4)؛ التدخل الجديد بمثابة توسيع نطاق أو تطوير إضاف: لتدخالت سابقةفيما لو تان 

مدى توفير تصميم المشروع للبراهين الت: تثبت  (3)المشروع للنماذج/التدخالت الت: سيتم توسيع نطاقها؛ 
مدى تحديد تصميم المشروع ألبعاد توسيع النطاق الت: سيتم  (2)لتدخالت المختبرة فعالة وتفؤة؛ أن النماذج/ا
من خالل تحديد  ،نشطة على نطاق أوسعاألتوضيح تصميم المشروع لتيفية إنجاز مدى  (5)تحقيقها؛ 

الت: ال بد من تطويرها بهدف  (فضاءات توسيع النطاق)المتطلبات المؤسسية والسياساتية والنقدية والمالية 
 العمل على نطاق أوسع.

 إال أن الزخم تان أقل عند تقدير توسيع النطاق خالل التنفيذ وعند اإلنجاز، ولم يعط أي تصنيف لهذا األمر -35
تقدير تل من االبتتار وتوسيع النطاق ف: التقرير السنوي عن  سس: إلدارة النتائج. ويردنظام المؤ ف: ال

ليات الصندوق الذي ينظر ف: المدى الت: أدخلت فيه تدخالت الصندوق نهجا ابتتارية نتائج وأثر عم
 تتررت هذه التدخالت أو توسع نطاقها )أو أن هنالك إمتانية لذلك( وهل ،ألغراض الحد من الفقر الريف:

 أو القطاع الخاص أو غيرها من الوتاالت. ،أو المنظمات المانحة ،من قبل السلطات الحتومية

هنالك حاجة إلدخال تقدير أتثر عمقا لتوسيع النطاق  تيؤتد اإلطار التشغيل: الذي سيطور فيما لو تانوس -36
متطلبات وما ه:  (ف: التقييمات والتقديرات الذاتية )تقارير وضع المشروعات وتقارير إنجاز المشروعات

 بها. تعلقةاإلبالغ الم

 المضي قدما   -عاشرا

ستمر الصندوق ف: إضفاء الصبغة المؤسسية على نهج منتظم لتوسيع نطاق النتائج. وسوف يتحقق سوف ي -37
ذلك من خالل استخدام جملة من األدوات ومذترات التوجيه وأحداث التدريب، ومن خالل تطوير إطار 

بد للصندوق من والحوافز واإلجراءات الت: ال  ،واألدوات المالية ،تشغيل: يهدف إلى تحديد عمليات األعمال
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. ةومع ضمان امتالته للقدرة والموارد المطلوب ل أعمال توسيع نطاق النتائج قدما،أن ينشئها للمض: بجدو 
لضمان إمتانية تنفيذ جدول أعمال توسيع  4105وسيجري معظم هذا الجهد التحضيري ف: سياق عام 

ة ئيهت يةق تأشيرية لتيفيخارطة طر العاشر للموارد. ويظهر الجدول أدناه التجديد النطاق خالل فترة 
لتعميم جدول أعمال لتوسيع النطاق ف: عمليات الصندوق ونموذج أعماله ف:  المالئمة رضيةالصندوق لأل

 وما بعده. 4105عام 

 

 اإلطار الزمني الوصف اإلجراء

إعداد مذترات توجيهية 
 عن توسيع النطاق

قطرية عن  وعشرة مواجيز *مواضيعيةسيتم إعداد مجموعة متونة من حوال: عشر مذترات 
توفر معلومات عملية لتوجيه موظف: الصندوق المشارتين ف: تصميم ورصد توسيع النطاق، 

 ،تيفية توسيع نطاق التدخالت لىع واإلشراف البرامج والمشروعات الت: يمولها الصندوق
خطوط عمل ألن مسارات توسيع النطاق ه: )حسب المجال المواضيع: على وجه الخصوص 

  ( وف: سياقات قطرية مختلفة.محددة

أتتوبر/تشرين األول 
4102 

 

سيدمج هذا التدريب ف: أحداث  تدريب مخصوصة للفرق القطرية أو دوراتالصندوق  روفيس أحداث التعلم
  ، اإلشراف ، إلخ(المباشر  ريبية أخرى )التصميمتد

 التدريب ف: عملية
 بأسرها

عمليات األعمال، األدوات المالية، الحوافز، اإلجراءات الت: ستوجد للمض: بجدول أعمال  إعداد إطار تشغيل:
 توسيع نطاق النتائج قدما. 

 4105مارس/آذار 

 

ت محتملة تعديالإدخال 
 على العمليات/اإلجراءات

العمليات/اإلجراءات )أي المبادئ  تعديلبناء على اإلطار التشغيل:، قد يحتاج الصندوق إلى 
التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، صيغة تقارير تصميم المشروعات، عمليت: 

 ضمان الجودة وتعزيز الجودة، اإلشراف، الرصد والتقييم إلخ(.

 2015 

إعداد مواد التدريب 
 التدريبية والدورات

المتقاطع ودراسات الحالة، سيقوم مدربون مهنيون بإعداد بناء على اإلطار التشغيل: والتحليل 
 مواد ومناهج دورات تدريبية لموظف: الصندوق وفرقه القطرية وفرق المشروعات والمستشارين.

2015 

سوف يستعرض خبراء الرصد والتقييم ف: الصندوق ممارسات الرصد والتقييم ومبادئه التوجيهية  استعراض الرصد والتقييم
 نهجا تتطرق بصورة فعالة لبعد توسيع النطاق واويطور 

2015 

سيتم ومبادرات توسيع النطاق  بما أن شعب/دوائر الصندوق المختلفة ه: من سيسعى لتجارب اقتناص المعرفة
 نشر مثل هذه الخبرات بأسلوب منتظمتطوير نهج إلدارة المعرفة تقتنص وت

  مستمر

البرامج القطرية استنادا إلى اإلطار التشغيل: الجديد ألغراض توسيع تصميم وتنفيذ ورصد  تنفيد اإلطار التشغيل:
 نطاق النتائج

 وما بعده 4105عام 

استخدام المنح لدعم توسيع 
  النطاق

ستتضمن سياسة تمويل المنح المعدلة ف: الصندوق اعتبارات توسيع النطاق تمعيار رئيس: من 
 معايير االختيار

 وما بعده 4105عام 

( المياه 2( التمايز بين الجنسين؛ )3( الشمول المال:؛ )4( الصمود ف: وجه تغير المناخ؛ )0)تتضمن مواضيع المذترات المواضيعية: *
( 01( مؤسسات أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )9( التحويالت؛ )8( التغذية؛ )7( الثروة الحيوانية؛ )6( حيازة األراض:؛ )2ألغراض الغذاء؛ )

 .القيمةتنمية سالسل 


