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 موجز تنفيذي
للتنمية المستدامة إجراءات تحولية جريئة لنقل العالم إلى مسار يتسم باالستدامة  2030يتطلب جدول أعمال  -1

هدف والصمود. ومن بين األمور الجوهرية ف: أهداف التنمية المستدامة: الدعوة للقضاء على الفقر المدقع )
إال أن عدد األشخاص  ،(2هدف التنمية المستدامة (؛ والقضاء على انعدام األمن الغذائ: )1امة التنمية المستد

يعانون من انعدام  أولئك الذينمليون شخص، و  836بحدود عددهم يتراوح  نالذين يعيشون ف: فقر مدقع والذي
ف: غير مقبولة خاصة  زال مرتفعا بصورة مليون شخص، ما 793األمن الغذائ: الذين يتراوح عددهم بحدود 

ذا ما استمرت األمن الغذائ:.  النعدامالمناطق الريفية حيث يعيش ثالثة أرباع أشد الستان فقرا وأتثرهم عرضة  وا 
ف: المناطق  2و 1 لن يتم تحقيق هدف: التنمية المستدامة ،التوجهات الحالية ف: الفقر وانعدام األمن الغذائ:

ة على جملة أهداف التنمية المستدامة األخرى. وما لم يتم رفع سوية يمب وخأيضا عواق مما سيتون لهالريفية، 
ف: وبخاصة  ،فإن تحقيق هدف: التنمية المستدامة األول والثان: سيتون محفوفا بالتحديات ،ولةذالجهود المب

 البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

إيالء بد من وال ،ف: المناطق الريفية تصدي للتحديات الرئيسيةالمستدامة على ال أهداف التنميةوسينطوي تحقيق  -2
لسوء لتغذية يواتب الجهود لتحسين اإلجراءات األخرى للرفاهية بهدف تجنب العبء الثالث: ل اهتمام مخصوص

السياسات من معالجة  لصناع وال بدلمغذيات الحيوية والبدانة. إلى ا االفتقارالتغذية و  نقص: المتمثل ف:لتغذية ا
عمل منتجة  اإلجراءات الت: تمتن الشباب من إيجاد فرص اتخاذمن خالل  "الشباب ف: أعداد التضخم"قضية 

وتغير المناخ إلى خلق أنماط هجرة غير  ،والنزاعات ،مترافقة بقضايا الهشاشة ،لة الفرصومستدامة. وتؤدي ضآ
إلى المدخالت تؤدي إلى خلق فجوة إنتاجية بين الجنسين تؤثر صعوبة الوصول  فإن ،متوازنة. وبالنسبة للنساء
. تذلك فإن تغيرات المناخ تغير من 5هدف التنمية المستدامة وعلى القدرة على تحقيق  ،على اإلنتاجية اإلجمالية

ألولئك الذين  ،وف: بعض الحاالت القصوى إلى المجاعة ،وقد تؤدي إلى قدر أتبر من الفقر ،المشهد الزراع:
واإلخفاق ف: التطرق  ،بصورة منتظمة إليها وتحتاج هذه القضايا للتطرق .تسب عيشهمليعتمدون على الزراعة  

 .2030ها سيؤدي إلى تقويض جدول أعمال يلإ

ت على التطرق تقتصر السياسات واالستثمارا أالمن  ال بد ية المستدامة ف: المناطق الريفية،ولتحقيق أهداف التنم -3
نما عليها أيضا أن تدخل بعين الحسبان مسألة تطور المشهد الريف: حتى عام  حسب،لهذه التحديات ف  .2030وا 
فإن التحول الريف:  ،: تعزيز التحول الريف: الشمول:2016عام ل لصندوقل تقرير التنمية الريفيةوتما نص عليه 

راعة  وتوسع من فرص ي والتحول الهيتل: الت: تغير دور الز االقتصاديحصل تجزء من عملية أوسع للنمو 
إلى محرك  ،. ومع التحول الريف: تنتقل الزراعة من مجرد تونها المشغل المباشر ف: المقام األولاالستثمار الريف:

ف: تقرير التنمية الريفية تظهر بأن التحول الريف:  للتصنيع الريف: والعمالة الريفية. إال أن الدالئل الت: وردت
نما  ؛فسهالشمول: ال يحدث من تلقاء ن  .إحداثهمن  ال بدوا 

وهنالك  .القرارات االستراتيجية الصائبة ف: سياقات قطرية مختلفة اتخاذن: الترويج للتحول الريف: المستدام عوي -4
االستثمارات العامة والمستهدفة لتعزيز التحول ودعم األهداف الطموحة لجدول أعمال و حاجة لجملة من السياسات 

وأن نظم األغذية تتغير بتبعات  ،الريف: يتطور االقتصادبأن دور الزراعة ف:  عترافاالمن  ال بدتذلك  .2030
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وأن التغيرات المناخية تغير المشهد  ،شبابف: أعداد الوأن الديموغرافية تتحول مؤدية إلى تضخم  ،على التغذية 
 .الزراع:

ستثمارات العامة والقطاعية مع نمطين ويتطلب تحقيق التحول الريف: المستدام والشمول: الجمع بين السياسات واال -5
 (2)شراك من خالل أنشطة منتجة؛ إلاإلجراءات المستهدفة للترويج ل (1)ثنين من التدخالت المستهدفة وه:: ا

ية والضعف االقتصاداالستثمارات وسياسات الحماية االجتماعية الرديفة الت: تتطرق لفقر الدخل والهزات 
 االجتماع:.

بية للصندوق ف: االستهداف االستباق: للفقراء المدقعين والذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: وتتمن الميزة النس -6
 دينيوجعل هؤالء الستان نساء ورجاال ف: مرتز استثمارات وأنشطة الصندوق، ال تمستف ،ف: المناطق الريفية

نما على نحو تامل اإلنتاجية لالقتصاد الريف: . وينحصر الترتيز القطاع: للصندوق ف: المظاهر رئيسين وا 
وف: حين أن المؤسسات األخرى تلعب وبصورة واضحة دورا ف: التحول الريف: المستدام  .وبخاصة الزراعة

إال أنها تنحو للترتيز على القضايا األوسع أو أن لديها مهمات متباينة. وأما الفرضية الجوهرية لقيمة  ،والشمول:
للتحول الريف: الشمول: ن ا محرتيبأن بإمتان الستان الريفيين الفقراء أن يغدو  االقتناع (1): الصندوق فه: ما يل:

للعب  قدرته على العمل مع الحتومات وغيرها من الشرتاء لالستثمار ف: تمتين هؤالء األشخاص (2)والمستدام؛ 
 هذا الدور.

ويعد استهداف  .جه الحاليةإلعادة النظر ف: نه االنمائ:للمجتمع  لحاحباإلإحساسا  2030يخلق جدول أعمال  -7
ونهجه الذي يتمحور حول البشر ذا صلة  ،فقراء المدقعين والذين يعانون من انعدام األمن الغذائ:لالصندوق ل

أن يغير من النموذج الذي تان يستخدمه ف: من للصندوق  ال بدإلى أنه  .عالية بأهداف التنمية المستدامة
خيارات حاسمة ف: ما يتعلق بتعبئة  ذأن يتخمن للصندوق  وال بد ،يهالماض: بهدف اإليفاء بالطلب التبير عل

 الموارد وتحويل الموارد إلى نتائج. واستخدامالموارد وتخصيص الموارد 

لتغطية و  لتمويل برنامجه من القروض والمنح األساسيةاعتمد الصندوق على المساهمات  ،تاريخيا. تعبئة الموارد -8
حتى تاريخه، إال أنه وعلى ضوء الدور المحفز  تهاهذه االستراتيجية المالية تافيوقد أثبتت  .نفقاته اإلدارية

من حجم برنامج بصورة متدرجة تقترح إدارة الصندوق أن يضاعف الصندوق  ،للصندوق والطلب على خدماته
 25 ينمو بين استنادا إلى برنامج للقروض والمنح ،مليار دوالر أمريت: 12مليارات دوالر أمريت: إلى  6عمله من 

إال أنه  .مع أن هذا يشتل هدفا طموحا يتطلب إدخال تعديالت على نموذج عمل الصندوقو  .بالمائة 40إلى
واستنادا أيضا إلى التعديالت المقترحة على نموذج عمل  ،طلب أجري ف: المنظمةلواقع: استنادا إلى تحليل ل

وتوسيع التمويل  االقتراضبما ف: ذلك إمتانية  ،ردومفتاح تحقيق برنامج العمل هذا هو تعبئة الموا الصندوق
رساء الشراتات مع القطاع الخاص الصبغة الرسمية على هذا  أضفىو  ،االقتراضبوقد شرع الصندوق  .المشترك وا 

ف:  االقتراضدماج هذا : إالسيادي. واما الخطوة التالية فتتمثل ف االقتراضإطار من خالل ادخال  االقتراض
تلبية  الممتن، وف: ما إذا تان من غير االقتراضوالنظر ف: خيارات  ،والتخطيط المال: للصندوقاإلطار المال: 

ستجابة الحتياجات التحديد الموارد الضرورية لو  ،ساسيةالطلب على خدمات الصندوق من خالل الموارد األ
 البلدان النامية.

إلى  ليضمن تدفق الموارد ،المستوى التل: على تخصيص الموارد الصندوق قراراته بشأن يتخذ .تخصيص الموارد -9
لى البلدان الت: تظهر التزاما ف: استخدام الموارد بصورة فعالة. وعلى  البلدان حيث الحاجة إليها ه: األشد وا 
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ن على المستوى االخطوت هتانن الموارد تستهدف أتثر الناس فقرا وضعفا. وتنطوي ألضمان  ،المستوى الجزئ: 
دراجها ف: نظام تخصيص الموارد على  (1) :الجزئ: على ما يل: اختيار البلدان الت: يتم النظر ف: تمويلها وا 

 م تخصيص الموارد على أساس األداء.ادلة نظتحديد المبلغ المتاح لتل بلد باستخدام معا (2) أساس األداء؛
رد الصندوق. وف: هذان القراران حاليا الستعراض بمقترحات واضحة لفترة التجديد الحادي عشر لمواويخضع 

مخصصات عبر الأن تبقى تخصيص الموارد على أساس األداء يضمن نظام نهج  ،جميع السيناريوهات
يعن: التنافس على الموارد ضمن مجموعات الدخل )البلدان مما مجموعات الدخل ثابتة مع مرور الوقت، 

ال عبر ، (سطة الدخل من الشريحة العليامنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان متو 
المجموعات نفسها. وتجزء من التجديد الحادي عشر للموارد سيتم تطوير إطار انتقال: لتوضيح شروط اإلقراض 
لموارد الصندوق. وأما بالنسبة للقرار التل: المؤسس: لتخصيص الموارد للبلدان فسيترافق عندئذ بقرار جزئ: ضمن 

  هداف الفقراء المدقعين وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: ف: المناطق الريفية.البلد وبحيث يتم است

إذ  الوصول إلى المجموعات المستهدفة، من غير التاف: الستثمارات الصندوق أن تقتصر على .استخدام الموارد -10
إلنمائية را على إطار للفعالية اوقد صادق الصندوق مؤخ .أنه يتوجب على الصندوق إنفاق موارده إلحراز النتائج

بتتار والسع: للتصميم يتم تنفيذه حاليا على نحو تامل. ويتم ادخال اإلصالحات لتعزيز الجودة والحث على اال
سيتواجد  ،وتل ذلك من خالل عملية سريعة ومرنة. وخالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد ،المستند إلى النتائج

تعزيز عملية الالمرتزية والذي سينطوي على  اإلقراضية،وغير  اإلقراضيةن األنشطة بي االتساقمحرك لتوسيع 
وسيتحول الترتيز بعيدا عن دعم التنفيذ اليوم: والحذر الواجب تجاه  .برامج القطريةالتغيير دور مدراء و 

 المشروعات نحو إضفاء األولوية على التصميم القوي وانخراط أتبر مع الزبائن.

وتحريك الصندوق من قياس النتائج إلى اإلدارة المستندة إلى  لتعزيز ثقافة النتائج .رد إلى نتائجتحويل الموا -11
وه: تتضمن تعزيز نظم  ،والنشاطات بموجب إطار الفعالية االنمائية سلسلة من اإلجراءات اتخاذيتم  ،النتائج

ودعم القدرة على الرصد حدد لها، وتحسين نظم جمع المعلومات بصورة سريعة وف: الوقت الم ،التقييم الذات:
ويعد  .والشفافية االستباقية االنفتاح، والقبول بمبدأ  ،والتقييم ف: القطاع الريف: ضمن البلدان العضوة المقترضة

 فق ف: الصندوق.نهذا الترتيز على تحويل الموارد إلى نتائج أساس تحقيق القيمة مقابل المال الم

جملة إلى والمستدام  مدقع وانعدام األمن الغذائ: من خالل التحول الريف: الشمول:ويدعو استئصال الفقر الريف: ال -12
ومع بقاء النهج اإلجمال:  .وسيتون دور الصندوق حاسما .من اإلجراءات من مجموعة من الجهات الفاعلة

ل أعمال جدو ذجه لإليفاء بالطلب الذي خلقه من أن يغير نمو  لصندوقل البدإال أنه  ،للصندوق ذو أهمية عالية
ير فقط يمتن للصندوق أن يعظم من األثر الذي يخلفه تل دوالر يستثمره ي. ومن خالل مثل هذا التغ2030

 ستان الريفيين الفقراء.اللتحسين حياة 
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 للتنمية المستدامة 2030التطلع قدما: الصندوق في سياق جدول أعمال  

 لغذائياستئصال الفقر الريفي المدقع وانعدام األمن ا –أوال 
 في المناطق الريفية 2030تحقيق جدول أعمال  -ألف 
تتطلب  ،"االزدهاربة خطة للعمل "للبشر والتوتب و الطموح للتنمية المستدامة بمثا 2030يعتبر جدول أعمال  -1

يتسم بالصمود واالستدامة. وتعتس أهداف التنمية المستدامة نطاق  يلية وجريئة لنقل العالم إلى مسارخطوات تحو 
( واستئصال الجوع وسوء 1هدف التنمية المستدامة تدعو إلى استئصال الفقر المدقع )فه:  ل األعمال هذاجدو 

هداف (؛ وترتبط هذه األ2هدف التنمية المستدامة التغذية  وتحقيق األمن الغذائ: والترويج للزراعة المستدامة )
(؛ والترويج للعمل المحترم والنمو 5امة هدف التنمية المستدبين الجنسين ) المساواةبصورة وثيقة بتحقيق 

(؛ وال يمتن 10هدف التنمية المستدامة ) المساواة(؛ والحد من انعدام 8هدف التنمية المستدامة ي )االقتصاد
رة ذواإلدارة الح؛ (13بدون إجراءات ترم: إلى التطرق لتغير المناخ )هدف التنمية المستدامة  هذه األهداف تحقيق

رساء شراتات قوية و 15هدف التنمية المستدامة ذلك األراض: )للموارد بما ف:  يجاد (؛ وا   بيئة دولية تمتينيةا 
 (.17)هدف التنمية المستدامة 

 نإال أن عدد األشخاص الذي يعيشون ف: فقر مدقع والذي ،على الرغم من اإلنجازات التبيرة المتحققة حتى تاريخه  -2
مليون  793الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: وعددهم  وأولئك ،مليون شخص 836بحدود عددهم وح ايتر 

وف: جميع األقاليم تعتبر معدالت الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ:  1شخص يبقى عاليا بصورة غير مقبولة.
 ثالثة أرباع أولئك الذين يعانون من الفقر المدقعمن أعلى ف: المناطق الريفية حيث يعيش حسب التقديرات أتثر 

وعلى الرغم من الترتيز على توجهات التحضر السريع ف: الجدل العالم: الدائر  وانعدام األمن الغذائ: ف: العالم.
 حد تبير نحصر ف:ست 2030إال ان المهمة بين الوقت الحاضر وعام  ،من الغذائ:بشأن التطرق للفقر وانعدام األ

  التطرق إلى الفقر الريف: وانعدام االمن الغذائ:. ب

ذا ما استمرت التوجهات الحالية -3 ف: المناطق الريفية،  2و 1لن يتون باإلمتان تحقيق هدف: التنمية المستدامة  ،وا 
ويعرض الشتل األول التوجهات اإلجمالية  أهداف التنمية المستدامة األخرى. على جملة تداعياتما لذلك من ع م

ف:  (الغذائ: األمن النعداموالذي يعتبر مؤشرا بديال ) فيما يتعلق بالفقر المدقع وسوء التغذية 2030حتى عام 
هدف التنمية (؛ والزرقاء )1هدف التنمية المستدامة جوانية المتقطعة )وتعرض الخطوط األر  2.المناطق الريفية

هدف التنمية المستدامة الخطوط المتقطعة البرتقالية ) تحددف: حين  ؛اإلسقاطات ف: الحالة المعتادة (2المستدامة 
( تحدد التوجهات الضرورية لتحقيق هذين الهدفين. وتشير التوجهات إلى 2هدف التنمية المستدامة والحمراء ) (1

بالمائة من الستان  6.6و  ،ف: فقر مدقع ونمليون ريف: سيبق 240أي  ،بالمائة من الستان الريفيين 9.4أن 
فإن التقدم  ،لى أساس التوجهات الحاليةوع ،من سوء التغذية. وبالتال: ونيعان ونة سيبقخمليون نس 385أو

فقد يتون اإلبقاء  ،عالوة على ذلك .المحرز سيتون بحدود النصف فقط مما هو ضروري لتحقيق هذين الهدفين

                                                      
من أهداف التنمية المستدامة. وورد باعتباره الهدف األول  ،http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ورد الفقر المدقع ف:  1

حالة انعدام األمن الغذائ: ف: العالم: تحقيق الغايات الدولية انعدام األمن الغذائ: ف: تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  وعنوانه: 
 (.2015)روما: منظمة األغذية والزراعة، ييم التقدم المتفاوت: تق2015الخاصة بالجوع لعام 

 .بيانات نقص التغذية المصّنفة غير متوّفرة 2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty
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ذلك ألن تحسين حياة أتثر الناس تهميشا وعرضة للفقر المزمن وانعدام األمن الغذائ: و على هذه التوجهات صعبا  
 ئية.سيتون صعبا بصورة استثنا

فإن تحقيق هذين الهدفين سيتون  ،بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا  -4
 ،أ( 2ة الدخل )للبلدان منخفض سقاطاتتقسيما لإل 1ويوفر الشتل  .محفوفا بالتحديات على وجه الخصوص

(. وتظهر ج 2ة الدخل من الشريحة العليا )وسطوالبلدان مت ،(ب 2ة الدخل من الشريحة الدنيا )والبلدان متوسط
اإلسقاطات لتل من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا نواقص درامية ف: التقدم 

 فإن مجموعت:وتبعا للتوجهات الحالية  ية المستدامة ف: المناطق الريفية.المحرز صوب تحقيق أهداف التنم
ف: المناطق الريفية.  1هدف التنمية المستدامة رزا إال حوال: ثلث: التقدم الضروري لتحقيق البلدان هذه لن تح

وتبعا للتوجهات الحالية سيبقى واحد من ستة أشخاص من الستان الريفيين ف: البلدان منخفضة الدخل ف: فقر 
الدخل من الشريحة الدنيا فإن البلدان متوسطة  أما مانية منهم يعان: من سوء التغذية.بقى واحد من ثيوس ،مدقع
 بالمائة منهم يعان: من سوء التغذية. 5.6وسيبقى  ،بالمائة من الستان الريفيين سيبقون مدقع: الفقر 6.5

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فقط تتقارب التوجهات الخاصة بالحد من الفقر الريف: المدقع مع  وف: -5
( فإن غير معروضةا يتم استثناء البيانات الخاصة بالصين من هذه التوجهات )وعندم ،إال أنه .الهدف الموضوع

بالمائة من الستان الريفيين الذين يعيشون حاليا ف: فقر مدقع. وبصورة مشابهة  1.8التقدم يقل بصورة طفيفة مع 
تان يعانون من سوء بالمائة من الس 2.4حيث مازال  ،لم يتم التوصل إلى األهداف المتعلقة بسوء التغذية تماما

والسياسات االستراتيجية الشمولية ف:  ،هذه التوجهات المستويات الحالية للنمو تعتس ،عة الحالالتغذية. وبطبي
مجموعات تهميشا وأولئك البأن تحسين حياة أتثر  االعترافوتخفق ف:  ،البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

أتثر صعوبة مما تان الوضع عليه ف:  ام األمن الغذائ: المزمن قد تتونالذين يعانون من الفقر المدقع وانعد
ف: البلدان متوسطة الدخل ويدل ذلك على الحاجة للدعم المستمر للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة  .السابق

ل ى بذى هنالك طلب واضح علومن جهة أخر  يا، ولتن ذلك ال يعن: بالضرورة بذل جهود أتبر.من الشريحة العل
ول حاليا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من مما هو مبذ جهود أتبر بصورة معتبرة

 الشريحة الدنيا.

فة ل: تمر بمستويات مختن األمن الغذائ: عبر البلدان التافر لتقليص الفقر المدقع وتحسيوبدون جهد قوي ومتض -6
البيانات المتاحة للبلدان األساسية يقارن . وباستخدام 2و 1المستدامة  ال يمتن تحقيق هدف: التنمية ،من التنمية

ل فتمث ،معدل الفقر المدقع )المحور العمودي( حسب تصنيف دخل البلد )المحور األفق:(. وأما النقاط 3الشتل 
يفية ف: مدقع: الفقر ف: المناطق الر وف: حين أن هنالك أعدادا تبيرة من  عدد األشخاص الفقراء ف: تل بلد.

ف: البلدان متوسطة  يعيشإال أن معظمهم  ،البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان منخفضة الدخل
يقارن  ،الدخل من الشريحة الدنيا مما يعن: ضمنا الحاجة إلجراءات ملموسة ف: هذه البلدان. وبصورة مشابهة

يعانون من سوء التغذية إشارة  النقاط إلى عدد الذين مع  ،انتشار سوء التغذية حسب تصنيف دخل البلد 4الشتل 
األمن الغذائ: ف: جميع فئات  النعدامويثبت هذا الشتل بأنه ومع وجوب التطرق بصورة واسعة  ف: تل بلد.

إال أن بذل جهود مخصوصة أمر حاسم ف: البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بهدف تحقيق  ،البلدان
 .2ستدامة هدف التنمية الم
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 2030التحديات الرئيسية في المناطق الريفية في وجه تحقيق جدول أعمال  –باء  
نه يسعى إلى القضاء ال أل .محفوفا بالتحديات ،على وجه الخصوص ،2هدف التنمية المستدامة يعتبر تحقيق  -7

نما أيضا على جميع أشت (يل لهبدستخدم نقص التغذية تمؤشر ي الذيالجوع فحسب )و على   .ال سوء التغذيةوا 
لمغذيات الدقيقة )أي عدم تفاية الفيتامينات والمعادن( ل فتقارفنقص التغذية غالبا ما يترافق بانتشار واسع لال

لتغذية. سوء ابصورة مجتمعة العبء الثالث: ل . وتعتبر هذه القضايا الثالثالبدانةواإلفراط ف: التغذية المؤدي إلى 
للتطرق لسوء التغذية يمتن أن يأت: على حساب الوحدات الحرارية والبروتينات( فزيادة توفر المغذيات التلية )

 3.ف: بعض شرائح الستان البدانةالغذائية الرئيسية فقيرة بالمغذيات وتؤدي إلى  المغذيات الدقيقة إذا تانت المواد
ائة يقلص وبصورة تبيرة بالم 10نمو ف: الناتج المحل: اإلجمال: للشخص الواحد بحدود الفإن  ،عالوة على ذلك

بالمائة( وه: من القياسات  7بالمائة( ومن انتشار نقص الوزن لدى األطفال )بحدود  5.9من التقزم )بحدود 
هداف األويعتبر ضمان ترافق  .4بالمائة( 7)بحدود  البدانةإلى زيادة انتشار  أيضا ؤديي هالشائعة للتغذية، ولتن

هدف التنمية خرى للرفاهية تحديا على وجه الخصوص ف: تحقيق غايات التغذوية بتحسينات ف: القياسات األ
 وبالتال: فه: تتطلب اهتماما مخصوصا. .2المستدامة 

ومع أن أعداد مدقع: الفقر وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: بين الستان الريفيين يشير إلى مشتلة  -8
 4و 3إذ يشير المحوران األفقيان  تتطلب اهتماما مخصوصا. حراءإال أن التحديات ف: أفريقيا جنوب الص ،عالمية

وال تعتبر بلدان  .التعداد الفرديعلى التوال: استنادا إلى إجراءات  إلى نسبة الفقر الريف: المدقع وسوء التغذية
سب فحأتبر أن تصنف ف: مستويات الدخل األقل  إلى حدأفريقيا جنوب الصحراء من البلدان الت: يحتمل لها 

نسبة الستان  ولتن ،)البلدان المنخفضة الدخل أو بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ف: حدها األدنى(
، ال بد من . ومن هناأيضا الذين يعيشون ف: فقر ريف: مدقع ويعانون من سوء التغذية ف: هذه البلدان أعلى بتثير

 .التنمية المستدامةف اهدأافرة ف: هذا اإلقليم لتحقيق جهود مستهدفة ومتض

 5تجعل الظروف الديموغرافية ف: أفريقيا جنوب الصحراء من الوضع صعبا بصورة استثنائية، إذ يمثل الشتل  -9
مقسمة حسب الجنس والتصنيف بين  2015بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لعام  48الهرم الستان: ف: 

فه: الحصة التبيرة من الستان ف: أفريقيا جنوب  ،ورة تبيرةبص لالنتباهوأما الخاصية الملفتة  .الحضر و الريف
 آسيا.  تذلك تتسم بلدان جنوب وشرق الخامسة والعشرينالصحراء الذين يقعون ف: خانة األشخاص دون سن 

 وف تتعدىس أفريقيا جنوب الصحراءولتن اإلسقاطات تشير إلى أن  .أيضا بنسبة عالية من الشباب ضمن ستانها
 5مطاف هذه األقاليم.ف: نهاية ال

إال أن األمر محفوف بالمخاطر  ،غرافياو : نهاية المطاف أن يخلق ربحا ديمومع أن توفر العمالة الشابة يمتن ف -10
إجراءات الستيعاب الشباب بصورة فعالة ف: العمالة المستدامة  اتخاذبالنسبة لصناع السياسة الذين يتوجب عليهم 

 ،والمحيط الهادي آسيامن أصل عشرة  شباب ف: شرق  4عمل الدولية إلى أن تقديرات منظمة الوتشير  .والمنتجة

                                                      
3
 ,M. I. Gómez, C. B. Barrett, T. Raney, P. Pinstrup-Andersen, J. Meerman, A. Croppenstedt, B. Carisma and B. Thompson نظر:ا  

Post-Green Revolution Food Systems and the Triple Burden of Malnutrition, Food Policy, 2013, (42)129-138. 
4
 M. T. Ruel, H. Alderman and Maternal and Child Nutrition Study Group. Nutrition-sensitive Interventions and Programmes: Howنظر: ا  

Can They Help to Accelerate Progress in Improving Maternal and Child Nutrition? The Lancet, 2013, 382(9891), 536-551. 
5
 D. Filmer and L. Fox, Youth Employment in Sub-Saharan Africa, Africa Development Series (World Bank, 2014), retrieved from انظر:  

http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0107-5. 

http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0107-5
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بالمائة من الستان ف: الشرق األوسط ال يسهمون ف: قوة العمل.  70و ،آسياستان ف: جنوب الأي حوال: نصف  
ذا تحدثنا بصو  من  أن عددا إال ،رية للبطالةايحراء ال تبرز ف: اإلجراءات المعفإن أفريقيا جنوب الص ،ة عالميةر وا 

ينحو الشباب بمعدل مرتين إلى ثالث  ،البلدان ف: أفريقيا الجنوبية تتسم بمعدالت عالية للغاية. وف: البلدان النامية
وبغض النظر عن أن ذلك يمثل موردا مهدورا  6ضة للبطالة من غيرهم من البالغين.أتثر عر  وامرات أن يتون
بما  ،حاالت يمتن للبطالة بين الشباب أن تؤدي إلى أمراض اجتماعيةفإنه وف: بعض ال ،االقتصادإلمتانيات نمو 

 7ف: ذلك المساهمة ف: الجريمة والهشاشة داخل البلد المعن:.

ى الضوء عل 5ويسلط الشتل  .عالوة على الفرص الممتنة ،تذلك تمثل الهجرة  تحديا مخصوصا للمناطق الريفية -11
أن المناطق الريفية تتسم ا جنوب الصحراء. إذ يوالريفية من أفريق ةالحضريغرافية بين المناطق االختالفات الديم

وتبار السن )انظر الخطوط الزرقاء(؛ ف: حين أن المناطق الحضرية  ،اليافعينمن الرجال والنساء  بعدد أتبر
خلق  األمر الذي يؤدي بالتال: إلى ،تتسم بعدد أتبر من النساء والرجال ف: سن العمل )انظر الخطوط الزهرية(

أيضا المناطق الريفية بأعداد أتبر من النساء  الشباب يغادرتذلك  ة من التبعية ف: المناطق الريفية.معدالت عالي
لى تأنيث الزراعة. ويمتن أن  مما يؤدي إلى معدالت غير متوازنة بين الجنسين ف: المناطق الريفية والحضرية وا 

ألسر الريفية إذا توفرت الشروط ا بقاء على سبل عيشإلتوفر الهجرة التحويالت الت: تعتبر مصدرا قيما ل
 إال أن الهجرة ف: الوقت ذاته غالبا ما تمثل هدرا للعمالة المنتجة بصورة تبيرة. ،الصحيحة لالستثمار

لى حد  ،النساء  تمتعوبصورة متسقة إلى لدراسة إذ تشير ا .ويشتل تأنيث الزراعة مشتلة على وجه الخصوص -12 وا 
ل للمدخالت الزراعية مما يخلق فجوة إنتاجية بين الجنسين وما لها من تبعات على اإلنتاجية بوصول أق ،تبير

الوصول للموارد  يغدو ،وعندما يوجد الرجال ف: سن العمل 8.بين الجنسين المساواةعالوة على انعدام  ،اإلجمالية
. ويمتن لذلك أن يقوض من القدرة بيامما يترك النساء بإنتاجية أقل ف: الزراعة ودخل أقل نس ،أتثر ميال نحوهم

رسال األطفال إلى المدارس وصحتهم إستثمارات ف: االوأن يحول اإلنفاق بعيدا عن  ،التفاوضية للنساء ف: األسرة
 وتغذيتهم.

أن أفريقيا جنوب  إال ،ميةول الريف: والبنيوي للدول الناومع أن الهجرة خارج البالد ه: جزء طبيع: من التح -13
إلى أن الهجرة ليست مدفوعة  ان: من التحضر بدون التصنيع. وتشير هذه الظاهرة غير الطبيعيةالصحراء تع

نما ،الحضريةأساسا بزيادة الفرص ف: المناطق   ار إلى الفرص ف: المناطق الريفية.باالفتق ،وعوضا عن ذلك ،وا 
 اواحد الى أن لديهم على األقل شخصبالمائة من األسر الريفية إ 50فف: العديد من البلدان األفريقية يشير أتثر 

فثلث المهاجرين  .وخاصة بين الشباب ،االفتقار إلى الفرص إلى الهجرة الدولية يؤديوتذلك  .ااخليد امهاجر 
لدولية تذهب بالمائة من التحويالت ا 40سنة. وتشير حقيقة أن  34و 15تتراوح أعمارهم بين  الدوليين هم ممن

مليون شخص هم من  244وعددهم حوال:  ،ن نسبة تبيرة من المهاجرين الدوليينأ ىإلإلى المناطق الريفية، 
 فتقار إلى الفرص ف: المناطق الريفية يخلق نمط هجرة غير متوازن.االفإن  ،وبالتال: 9الريفية أصال. المناطق

                                                      
ألمانيا تمدخل  من بصورة مشَترتة البنك الدول: والصندوق بناء على طلب أعدها الت:  عمالة شباب الريفتّم جمع المعلومات من وثيقة  6

 لمناقشات مجموعة العشرين
 (.2011)واشنطن العاصمة: البنك الدول:،  : الصراع واألمن والتنمية2011تقرير عن التنمية ف: العالم الدول:، انظر: البنك  7
 A. Peterman, J. Behrman, and A. Quisumbing, A Review of Empirical Evidence on Gender Differences in Non-land Agriculturalانظر:  8
.186-145 Dordrecht: Springer Netherlands),(Gender in Agriculture In:  Services in Developing Countries,Inputs, Technology, and  
" الهجرة والزراعة والتنمية الريفية: التصدي لألسباب تّم جمع المعلومات عن الهجرة من التقرير الصادر عن منظمة األغذية والزراعة المعنون 9

 (.2016" )روما: منظمة األغذية والزراعة، الل إمتاناتها لتحقيق التنميةالجذرية للهجرة واستغ
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فتقار إلى ال مجرد اال مما يعتس ،وططق الريفية ه: هجرة ناجمة عن الضغومعظم الهجرة الخارجية من المنا -14
نما أيضا أوضاعا من الهشاشة والنزاعات وتغير ،ةالمنتج الفرص تم تهجير ما يقارب  ،2015المناخ. فف: عام  وا 
تم  ،2014مليون شخص ف: جميع أنحاء العالم بصورة قسرية بسبب النزاعات واالضطهاد. وف: عام  65.3من 

وتخلق هذه التحرتات البشرية تحديات إنمائية ف:  .داخليا بسبب التوارث الطبيعية مليون شخص 19تهجير أتثر
عادة إنشاء لمؤسساتها وف: المناطق  ،تل من المناطق الت: هجرها هؤالء األشخاص والت: تتطلب إعادة إعمار وا 

توجب عليها استيعاب المهاجرين بأتثر من مجرد الهبات الموفرة للتطرق ، والت: غالبا ما يالت: وصلوا إليها
 بما ف: ذلك ،مثل هذه التوارثب للتنبؤالجهود الدولية  تحسنت فيهرة األمد. وف: الوقت الذي يصالحتياجاتهم ق

ستثمار االإال أن ردات الفعل غالبا ما ترتز على  واليمن،ء الحالية ف: تل من أفريقيا جنوب الصحرا المجاعة
، مما ثل من هذه األزمات فمحدودةأما االستثمارات ف: الحلول على المدى الطويل لتجنب م ،على المدى القصير

 الضغوط. جراءمن الهجرة يخلق بالتال: الظروف المؤدية للمجاعة وما ينجم عنها 

جالبة معها جملة من التحديات الت: تعقد الجهود الرامية  ،تذلك تغير التغيرات المناخية أيضا من المشهد الزراع: -15
أثر تغير المناخ على الفقر  10ليل حديث أجراه البنك الدول: إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تفحص تح

( 2)؛ منخفضة لتغير المناخ آثارمع  )النمو العال:( ( االزدهار1سيناريوهات: ) ةلنظر ف: أربعالمدقع من خالل ا
مع  ( الفقر4)خ؛ تغير المنالمنخفضة  آثارمع  ( الفقر )نمو منخفض(3) عالية لتغير المناخ؛ آثارمع  االزدهار

وقد تان أثر تغير المناخ ف: أتثر السيناريوهات  .نتائج هذا التحليل 6. ويعرض الشتل عالية لتغير المناخ آثار
صورة بما يتعدى العمل بال)فقير إضاف:  ماليين شخص 5ضة لتغير المناخ( هو منخف آثارمع  االزدهار) تفاؤال

مليون فقير إضاف:.  125 وجودمرتفعة لتغير المناخ( وذلك ب رآثا)الفقر مع  تفاؤالات إلى أقل السيناريوه (المعتادة
إال أن االستنتاج الواضح من هذه الدراسة هو  ،واقع أن يقع بين هذين السيناريوهين المتطرفينلل يحتملوف: حين 

مناخ اط الالسلبية لتغير أنم ثارهو اآل ،سيناريوهات تغير المناخ جميعأن المحرك الرئيس: لزيادة الفقر المدقع ف: 
 ه على الزراعة.آثار وبخاصة من خالل  ،تغير المناخ سوف يزيد من الفقرعلى الزراعة. وباختصار فإن 

( 1هدف التنمية المستدامة وتما تسلط عليه الضوء البيانات الواردة ف: هذا المقطع، فإن استئصال الفقر الريف: ) -16
لن يحدث بدون جهود متضافرة لتوسيع  2030لول عام ( بح2وانعدام األمن الغذائ: )هدف التنمية المستدامة 

الشريحة الدنيا. واستهداف السياسات والتدخالت ف: تل من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من 
تما أنه لن يحدث بدون إجراءات مستمرة ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا وذلك لتجنب ما يسمى 

الذين يعانون من  األشخاصولضمان إدخال تحسينات على حياة األتثر تهميشا وأتثر  11.متوسط"بـ"فخ الدخل ال
تذلك تسلط البيانات الضوء أيضا على قضايا رئيسية عديدة تحتاج للتطرق  المزمن.انعدام األمن الغذائ: الفقر و 

 .2030عمال لها بصورة واعية. ومن شأن اإلخفاق ف: النظر ف: هذه القضايا أن يقوض جدول أ

  أوال، هنالك حاجة لجهود قوية للتطرق للتغذية، ألن متاسب الدخل وحدها لن تتون تافية إليصال أثر تغذوي
 .وما يتصل بها من قضايا صحية البدانةإيجاب:، وف: واقع األمر فقد تؤدي إلى 

                                                      
 

10 Shock Waves:  Schilb,-S. Hallegatte, M. Bangalore, L. Bonzanigo, M. Fay, T. Kane, U. Narloch, J. Rozenberg, D. Treguer and A. Vogt
: World Bank, 2016)..C.D ,ington(Wash Managing the Impacts of Climate Change on Poverty 

11
ولتنها علقت فيه بعد أن خسرت هذه الميزة مع ارتفاع  ،يشير فّخ الدخل المتوسط إلى حالة دولة بلغت مستوى دخل معين نتيجة لميزتها النسبية  

 األجور وعدم تمتنها من التأقلم مع الظروف المتغيرة
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  الفائدة من التعداد تحديا مخصوصا يتطلب إجراءات مستهدفة القتناص  ف: عدد الشبابثانيا، يمثل التضخم
المتنام: للستان ف: سن العمل عوضا عن تلفته االجتماعية. وستساعد مثل هذه الجهود المرتزة أيضا على 
تجنب الهجرة غير المتوازنة الجارية حاليا ف: عدد من البلدان، والت: تنجم عن االفتقار إلى الفرص 

 .تنميةوالضغوطات عوضا عن تونها ناتج ثانوي طبيع: لعمليات ال

  ،انعدام المساواة بين الجنسين من تل من اإلمتانيات اإلنتاجية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية يحد ثالثا
نما أيضا بجملة  5 المستدامة. ويرتبط هدف التنمية المستدامة بصورة هامة ال بالمساواة بين الجنسين فحسب وا 

فون عن الرتب يجعل من تحقيق أهداف التنمية تبيرة من الغايات األخرى، ألن ترك نصف الستان يتخل
 .المستدامة أمرا مستحيال

  وأخيرا، يتطلب تغير المناخ سياسات وخطط إنمائية لمواجهة التغير المستمر ف: أنماط الطقس ولبناء الصمود
خفيف من ال بد من إيجاد السبل للت ،للتأقلم مع هذه التغيرات. ونظرا لدور الزراعة ف: انبعاث غازات الدفيئة

فإن  ،هذه االنبعاثات مع تحسين سبل عيش فقراء الريف ف: الوقت ذاته. عالوة على ذلك، وللتطرق للمجاعات
، وتوفير الفرص ف: اإلجراءات طويلة األمد لبناء الصمودوجود مع  ،االستجابات قصيرة األمد ضرورية

 .المناطق الريفية لتجنب الهجرة

 المناطق الريفية في  2030تنفيذ جدول أعمال  –جيم 
، ولتن تنفيذها 2و 1"أساليب التنفيذ" للهدفين اإلنمائيين المستدامين  غاياتعددا من  2030يضع جدول أعمال  -17

األوسع( يتطلب جملة شاملة ومتسقة من اإلجراءات. وتما هو معترف به  2030)إضافة إلى تنفيذ جدول أعمال 
جراء ألصحاب المصلحة المتعددين ف:  2دامة على وجه العموم، فإن تحقيق هدف التنمية المست إجراء عالم: وا 

ة، واتساق السياسات، والقدرات المؤسسية والشراتات الفعالة يوهو يتطلب األطر السياساتية التمتينآن واحد. 
السياق، يعتبر ف: جملة واسعة من المجاالت. وف: هذا  (بما ف: ذلك البيانات)والشمولية، ومعرفة جديدة ومتينة 

تعبئة المزيد من الموارد المالية واالستهداف األفضل، واستقطاب الموارد الموجودة، والمواءمة بين التمويل المحل: 
 والدول: والعام والخاص نحو تحقيق التنمية المستدامة تحديات تتسم بقدر تبير من األهمية الحاسمة. 

 1حال: غير تاف لتحقيق هدف التنمية المستدامة ومع أن البيانات تشير إلى ان استمرار األعمال على النحو ال -18
، فإن تقرير االحتياجات المالية الدقيقة للزراعة والتنمية الريفية أمر صعب. وتشير 2وهدف التنمية المستدامة 

التقديرات إلى أن هنالك طلب على استثمارات تبيرة ف: الزراعة إذا ما تان لهذا القطاع أن يلب: طموحات جدول 
وتما سلط جدول  12ذات الصلة باألمن الغذائ: والجوع والعمالة وتغير المناخ واالستدامة البيئية. 2030أعمال 

ثمارات من االستثمارات العامة المحلية ومن تهذه االسيجب أن تأت: معظم ، عليه الضوء  أعمال أديس أبابا

                                                      
 Financing Sustainable Development: Implementing the SDGsبعنوان: "  J. D. Sachsو   G. Schmidt-Traubمثال على ذلك، يقّدر تقرير وت 12

through Effective Investment Strategies and Partnerships  الصادر عن "Sustainable Development Solutions Network ،2015 الحاجة ،
مليار دوالر أمريت: ف: السنة لألمن الغذائ: لتحقيق أهداف التنمية  38ت: ف: السنة للزراعة ومليار دوالر أمري 210إضافية بقيمة  اتالستثمار 

العالم: بعنوان "تحقيق هدف القضاء   األغذية  المستدامة. وبالمثل ووفقًا لتقرير منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  و برنامج
للقضاء على الفقر بحلول عام و (، 2015الستثمارات ف: الحماية االجتماعية والزراعة )روما: منظمة األغذية والزراعة، على الجوع: الدور الحاسم ل

في،0.3أي2030-2016ملياردوالرأمريكيفيالسنةخاللالفترة265نمواردإضافيةتصلإلىمتوسطسنويقدرهيتأمفمن المطلوب: "2030
العال وسطالدخل واالستثماراتاإلضافيةالمائة االجتماعية فيمجالالحماية لتمويلكلمناالستثماراتاإلضافية ميالمتوقعفيتلكالفترة،

 .(ivملياردوالرأمريكيسنويًا")صفحة181المناصرةللفقراءفياألنشطةاإلنتاجية،علىأنتحصلمنهاالمناطقالريفيةعلىاألهدافةالمحدد
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نفاق العام المحل: واالستثمارات القطاع الخاص، بما ف: ذلك المزارعين، مع مساعدة إنمائية تيسر وترفد اإل 
 الخاصة.

عالميا لألمن الغذائ: والتغذوي تل عام،  أمريت: دوالر اتمليار  208ويشير تقرير أعده معهد بروتينغز إلى توفر  -19
بالمائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية ومن التدفقات  8بالمائة منها يأت: من الموارد المحلية و 85حوال: 

مرتز المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة لألمن الغذائ: والتغذوي ف: أفريقيا جنوب الصحراء، الخارجية. وتت
قيا جنوب يمنها ف: أفر  12بلدا،  17ف: حين أنها تلعب دورا ثانويا فقط ف: األقاليم األخرى. وف: واقع األمر، وف: 

 13ارد المتاحة لألمن الغذائ: والتغذية.الصحراء، تشتل المساعدة اإلنمائية الرسمية ما ال يقل عن نصف المو 

لزراعة ودورها الفريد من نوعه ف: للمساعدة اإلنمائية الرسمية بصورة واضحة باألهمية المستمرة ل االعترافويتم  -20
متانية التمويل اإلنمائ:، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها االستهداف والقدرة على تحمل المخاطر والخسائر،  وا 

ت: لم يتم استغاللها بصورة تاملة، أي من خالل خفض المخاطر، واالستثمار المشترك ف: السلع االستقطاب ال
االستهداف األفضل والدور األتثر تحفيزا للمساعدة اإلنمائية الرسمية العامة الرئيسية وما إلى ذلك. إال أن 

تمتينها من إيصال أثر أفضل وأتثر والمواءمة األفضل بين تمويل المناخ والتمويل اإلنمائ:، تلها أمور حاسمة ل
على وجه  2030، وجدول أعمال 2و 1ق هدف: التنمية المستدامة يف: سياق الخلطة التمويلية المطلوبة لتحق

 العموم.

 2030التحول الريفي الشمولي المستدام في قلب جدول أعمال  –ثانيا    
 الشمولية وتغير المشهد الريفي -ألف

مية المستدامة ف: المناطق الريفية سياسات واستثمارات تأخذ تطور المشهد الريف: نحو يتطلب تحقيق أهداف التن -21
تقرير التنمية الريفية: تعزيز التحول الريف: الشمول:، الذي أصدره الصندوق عام بعين الحسبان. ويستخدم  2030
2016

لفهم السبل  (1995-2015أقاليم نامية على مدى عشرين عاما ) 5بيانات من ستين بلد نام ف:  14
المشترتة للتحول الريف: والهيتل:، وتبعات التحول الريف: على الحد من الفقر والشمول، واإلجراءات الت: يمتن 

 اتخاذها للترويج للتحول الريف: تعملية شمولية.

 يحدث التحول الريف: تجزء من عملية أوسع للتحول الهيتل: تغير من دور الزراعة وتوسع من فرص االستثمار -22
ومع  ،بلد نام، يظهر الشتل أنه 60سنة من البيانات من  20أ. فباستخدام  7الريف:. ويتضح ذلك ف: الشتل 

وحيث أن الطلب مقارنة بالزراعة.  االقتصادتغدو الخدمات والصناعة الجزء األتبر نسبيا من  ،ياالقتصادالنمو 
ولتن النمو لنمو الزراع: حاسما بصورة مطلقة. على الغذاء يتسع بصورة تبيرة ويتغير مع تحضر البلدان، يغدو ا

 نأتبر نسبيا ف: الخدمات والصناعة من الزراعة، مما يؤدي بالتال: إلى زيادة الحصة النسبية لهذييتحقق بصورة 
 .االقتصادالقطاعين ف: 

)مثال الصناعات التحويلية الزراعية، والصناعات والخدمات المرتبطة بالزراعة  تتتسبف: هذه العملية،   -23
ي والريف:. ويظهر الشتل االقتصادالمدخالت، والنقل، والخدمات المالية( أهمية، مما يجعل الزراعة محرتا للنمو 

                                                      
 H. Kharas, J. McArthur, G. Gertz, S. Mowlds and L. Noe, Ending Rural Hunger: Mapping Needs and Actions for Food andانظر:  13

Nutrition Security (Washington DC: Brookings Institution, 2015) 

https://www.ifad.org/documents/30600024/30bb2e43-9a1d-4de5-b9d0-f2f0b4f7489514 

https://www.ifad.org/documents/30600024/30bb2e43-9a1d-4de5-b9d0-f2f0b4f74895
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ف: هذا الشتل(،  التوجهات)المحور على اليمين وخط  االقتصادب، أنه ومع تراجع الحصة النسبية للزراعة ف:  7
تقرير التنمية  يحللعمدة ف: الشتل(. وف: حقيقة األمر، الزراعية )المحور على اليسار واأل اتتتوسع الصناع

بلدان أفريقية ويجد أن نصيب الصناعات الزراعية يتراوح ما بين الخمس إلى أتثر من نصف القيمة  9الريفية 
آخر لهذا التحول: وهو أن الدخل  ناتجاج،  7المضافة للصناعات التحويلية ف: هذه البلدان. ويظهر الشتل 

البيانات الحديثة إلى أن معظم  تشيرالزراع: يتتسب أهمية متزايدة. تما يمتن مالحظته ف: الشتل،  الريف: غير
ات الريفية غير الزراعية تمثل ما يتراوح بين ثلث إلى نصف الدخل ف: المناطق الريفية، ومعظمها يرتبط االقتصاد
مباشر إلى محرك للتصنيع الريف: والعمالة تتحول الزراعة من تونها المشغل الومع التحول الريف:،  15بالزراعة.
 الريفية. 

ي، إلى أن التحول الريف: الشمول: ال االقتصادومع أن التحول الريف: والهيتل: هما من المخرجات المتوقعة للنمو  -24
يحدث من تلقاء نفسه؛ وال بد من جعله يحدث. وتما أشير إليه سابقا، يحلل تقرير التنمية الريفية تبعات التحول 

 39بلدا تم تحليلها، مرت  60النتائج. فمن بين  8الريف: والهيتل: على الحد من الفقر الريف:. ويلخص الشتل 
عمليات التحول السريعة  بالمائة من البلدان لم تؤد   30بتحول ريف: سريع. ولتن  19منها بتحول هيتل: سريع و

يجا من التحول الريف: والشمول:، تفاوت الحد البلدان الت: خبرت مز لضمان حد سريع من الفقر. ومن بين هذه 
من الفقر وتان أقل احتماال بدون تحول ريف:. فيما تان الحد من الفقر أتثر احتماال مع التحول دون أن يتون 

 مضمونا.

وبالتال: فإن الترويج للتحول الريف: الشمول: يعن: اتخاذ القرارات االستراتيجية الصحيحة ف: سياقات قطرية  -25
مختلفة من اإلجراءات. فالدول الت: تتحول  مجموعةال بد من اتخاذ  ،االقتصاد. وباالعتماد على حالة مختلفة

أما البلدان بسرعة وبأسلوب شمول: يجب أن تتواءم بصورة مستمرة مع التحديات الناشئة لضمان استمرار التقدم. 
تعظيم فوائد النمو ف: عليها االستثمار  الت: تنمو وتتحول ولتنها تخفق ف: إدماج المهمشين والفقراء فيتوجب

قلة من البلدان الت: تختبر تحوال محدودا ولتن مع حد  يتوجب علىوالتحول بهدف أن تغدو شمولية. ف: حين 
ال واجهت خطر التخلف عن الرتب. وأما البلدان الت: ال  سريع من الفقر الريف: تسريع وتيرة النمو والتحول وا 

تصاداتها أو ف: إدماج الفقراء، فيتوجب عليها أن تعظم وأن تسرع ف: الوقت نفسه. ومع تتحرك قدما ف: تحويل اق
، وللتحوالت السياسات المخصوصة بسياقات معينة، يمتن إجراء ابتتارات واستثمارات االقتصادفهم واضح لحالة 

 مؤسسية.

ويمتن ين، وتقدم تتنولوج:. يتطلب التحول بوضوح استثمارات نشيطة من القطاع الخاص، بما ف: ذلك المزارع -26
أن يعيق استثمار القطاع الخاص بيئة األعمال الريفية الت: تعان: على سبيل المثال من االفتقار إلى البنى 
التحتية األساسية أو عدم تفاية االئتمان، وأسواق التأمين، ومحدودية حقوق الملتية. ومع التتنولوجيات الزراعية 

بير من أن يدمج المعلومات وتتنولوجيات االتصاالت المالئمة. وتفتح الجملة المتسعة التقليدية ال بد للتقدم الت
جيات االتصاالت والمعلومات اآلفاق أمام فرص جديدة لمعالجة عدم االتساق ف: المعلومات بين و باضطراد لتتنول

اقد ما بعد الحصاد، والتخل: البائعين والمشترين للسلع الزراعية، وتعزيز المردودات، وتحسين الجودة، والحد من ف
وال بد للقرارات االستراتيجية من أن تروج للتحول الريف: المستدام  عن الوسطاء، ونشر المعرفة بأفضل الممارسات.

                                                      
15

 S. Haggblade, P.B. Hazell and T. Reardon (Eds.), Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and Threats in theانظر:  
Developing World (Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2007). 
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م تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشمول: من أن تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتخلق الفرص باستخدا 
 المالئمة.

 الريفي االقتصادداف الرئيسية لتحويل النهوض باأله -باء
هنالك حاجة للقرارات االستراتيجية الصحيحة لضمان ال أن يتون التحول شموليا فحسب ولتن أيضا أن يلب:  -27

إذ يترافق التحول الريف: والشمول: على وجه العموم  األهداف الرئيسية، بما ف: ذلك تلك ذات الصلة بالتغذية.
النظم الغذائية مع حدوث التحضر. ولتن، وتما أشير إليه ف: مناقشة العبء  بمتاسب ف: الدخل وتغير ف:

لتغذية، فإن متاسب الدخل ال تترجم بالضرورة إلى متاسب تغذوية ألن الخيارات الت: يقررها لسوء االثالث: 
. وللتطرق لهذا تاحة األغذية وتسعيرها قد ال تؤدي على الدوام إلى المخرجات التغذوية المرغوبةإلاألشخاص نظرا 

الموضوع، فقد حدثت ف: السنوات األخيرة نقلة من الترتيز على الزراعة المراعية لقضايا التغذية إلى نظم األغذية 
تنويع اإلنتاج لتلبية األهداف التغذوية أمرا حاسما  يعتبرالمراعية لقضايا التغذية. ومع التحضر وعولمة األسواق، 

ال بد من تغيير جميع مراحل سلسلة التغذية وال بد من اتخاذ جميع القرارات الت: ولتنه ليس تافيا بحد ذاته، إذ 
نتاج األغذية أغذية مغذية سليمة يمتن تحمل أسعارها.  16تضمن أن توفر نظم األغذية وا 

، ال بد للخيارات السياساتية واالستثمارية من أن تعترف بالهيتلية الديمغرافية 2030وفيما يتعلق بجدول أعمال  -28
المتغيرة للبلدان، وعلى وجه الخصوص ف: المناطق الريفية. ومن بين الخصائص الرئيسية للمراحل األولية للتحول 

(. وف: نهاية المطاف، تتراجع معدالت الوالدات والوفيات، 5الديمغراف: هو التضخم ف: أعداد الشباب )الفقرة 
للشباب أن يدخلوا مل. وهذا التحول حاسم، إذ يمتن ويتغير الهرم الستان: بحيث تغدو غالبية الستان ف: سن الع

ف: العمالة المستدامة والمنتجة ف: المناطق الريفية والحضرية، وأن تتون الهجرة متوازنة ألن الفرص متاحة ف: 
ي االقتصادتال المنطقتين. ويمتن أن يوفر تزايد تعداد الستان ف: سن العمل المتسب الديمغراف:، أي النمو 

الناجم عن تراجع معدالت الوفيات والوالدات، وبالتال: تغيير الهيتلية العمرية. ولتن، إذا لم تتبلور المتسارع 
تقف، ويمتن أن تبزغ جملة من األمراض الفرص اإلنتاجية للشباب، يمتن لعملية التحول اإلجمالية أن 

الزيادات الضرورية ف: اإلنتاجية  االجتماعية. فالفشل ف: إشراك الشباب، وبخاصة ف: الزراعة، قد يؤدي إلى خنق
. 2لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ف: ذلك مضاعفة اإلنتاجية الزراعية بموجب هدف التنمية المستدامة 

ف: تصميم برامج التنمية  احاسم اأمر  ،بالتحول الديمغراف:، وبتحضر متوازن تناتج ثانوي للتحول االعترافويعتبر 
 الريفية.

م المخصوص الذي ال بد من إيالئه للشباب، تذلك ال بد أيضا من التطرق لقضايا التمايز بين ومع االهتما -29
إذ أن مضاعفة اإلنتاجية الزراعية تتطلب أيضا استخدام جميع الموارد  الجنسين، وبخاصة ف: المناطق الريفية.

وصول النساء إلى الموارد من  هابصورة تفؤة، بما فيها تلك الت: تديرها النساء. وتحد المعوقات الت: يواجه
الريف:. وييسر إشراك النساء ف: التحول الريف: من هذا  االقتصاداإلمتانيات الزراعية، تما تعيق من تحول 

 التحول بحد ذاته.

                                                      
16

 Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) Independent Science and Partnership Council (ISPC), Joint انظر  
A4NH/ISPC Workshop on Nutrition – Insights and Recommendations (Rome: CGIAR, 2015) 
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 االعترافوبطبيعة الحال، ال يمتن للتحول الشمول: أن يحدث إال إذا تان مستداما وهو ليس باألمر الممتن بدون  -30
ويمتن أن يحدث  لت: تحدث ف: الظروف المناخية حول العالم بأسره والحاجة إلدارة أفضل للموارد.بالتغييرات ا

الزراعة محرك التنمية الريفية فقط إذا تانت الزراعة ذتية بيئيا، أي إذا استطاعت تحويل المناطق الريفية وجعل 
اخ )التأقلم(، وتحد من د ف: وجه تغير المنالزراعة أن تزيد وبصورة مستدامة من اإلنتاجية الزراعية وتعزز الصمو 

أو تتخلص من غازات الدفيئة )التخفيف( تلما تان ذلك ممتنا. وتتطلب الزراعة الذتية بيئيا إجراءات تحّول وتعيد 
تذلك فإن  17توجيه النظم الزراعية لتحقيق دعم فعال للتنمية وضمان األمن الغذائ: ف: ظل المناخ المتغير.

ة أيضا بالقدرة على إدارة الموارد وتجنب المخاطر، بما ف: ذلك تلك المتعلقة بالهطوالت المطرية. االستدامة مرتبط
بالمائة من األراض: الصالحة للزراعة ه: أراض مروية، مقارنة  4ومع ذلك، وف: أفريقيا جنوب الصحراء، فإن 

على  آسيا، وجنوب آسيارق وجنوب شرق بالمائة لتل من أمريتا الالتينية، وش 41بالمائة، و 29بالمائة، و 10بـ 
الطبيعية، وبالتال:  مواردوال يمتن الوصول إلى تحقيق جميع اإلمتانيات الزراعية بدون إدارة حذرة لل 18التوال:.

 يتوجب على التحول أن يتون مستداما وشموليا ف: آن معا.

رتبط ت انبثق من عوامل عديدة، إال أنهت اليمنف: أفريقيا جنوب الصحراء، وف: الحالية الشديدة ومع أن المجاعة  -31
يساعد وجود قاعدة موارد محسنة على بناء الصمود، ولتن البد من اتخاذ سلسلة من األسر الريفية. و  ضعفب

اإلجراءات األخرى للتخفيف من الخطر، وبخاصة ف: استعادة النظم الزراعية وأيضا ف: الحلول طويلة األمد الت: 
ف: المناطق  البقاءتما وتسمح لهم ب، أر األتبر من الصمود من التراجع إلى أوضاع أسو ويمنع القدتبن: الصمود. 

 وتسمح لالقتصادات الريفية باالستمرار ف: التحرك قدما وف: التحول.الريفية 

 -ومع الحاجة لجملة من السياسات واالستثمارات لتعزيز التحول العريض، فإن دعم أهداف التنمية المستدامة  -32
ال يتلخص ببساطة  – 15و 13، و10، و8، و5، وأيضا األهداف 2و 1ا أهداف التنمية المستدامة ونعن: به

بالدور المتغير للزراعة  االعترافبالسياسات واالستثمارات المستهدفة للمجموعات الصحيحة، ولتنها تتعلق أيضا ب
ة. وبالتال:، فه: مسألة تحديد التدخالت الريف:، وبالتحوالت الديمغرافية، وآثار تغير الظروف المناخي االقتصادف: 

الت: تتسم بالشمولية والسماح لألشخاص الريفيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: والفقر المدقع من 
 الريف:. االقتصاداالستفادة من تحول 

 2030دور الصندوق في جدول أعمال  -ثالثا
 2030دول أعمال السياسات واالستثمارات الريفية المطلوبة لج -ألف
يتطلب تحقيق التحول الريف: الشمول: الجمع بين السياسات واالستثمارات العامة والقطاعية، وتدخالت مستهدفة  -33

ي عريض االقتصادتصل إلى األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: والفقر المدقع. ويساعد النمو 
الغذائ:، من خالل توفير الفرص لزيادة الدخل وتحسين  وضع حد للفقر المدقع وانعدام األمنالقاعدة على 

 االقتصادالوصول إلى األغذية. وتسمح السياسات واالستثمارات الت: تروج لمثل هذا النمو لالقتصاد اإلجمال: و 
 الريف: بالنهوض والتحول.

                                                      
 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/ انظر17
 World Economic Forum, Africa Competitiveness Report 2015) (Geneva: World Economic Forum, 2015.)ف:  2.1الفصل  18
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ن. وللقضاء على مطلوباأمران الريف: فإن السياسات المخصوصة واالستثمار  االقتصادوف: القطاع الزراع: و  -34
( تدمج أسواق األغذية 1إلى الحاجة للسياسات واالستثمارات الزراعية الت:: ) 19الفقر، أشار معهد بروتينغز

تدير التتيف الزراع: الذي يتسم بالصمود واالستدامة وتدير  (2والزراعة على الصعيد الوطن: والعالم:؛ )
صال تقدم جديد ف: الخدمات اإلرشادية والتتنولوجيا والبحوث ( تؤدي إلى إي3تولوجية؛ )يالتغييرات الزراعية اإل

رع األسرية من مشروعات تفاف إلى أعمال صغيرة ا( تحويل المز 4المخصوصة بمواقع ومحاصيل معينة؛ )
تنافسية. وتساعد اإلجراءات الثالث األولى وبصورة واسعة ف: زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوسيع اإلنتاج الزراع:، 

ل: الترويج للتحول المستدام لالقتصاد الريف: وتوفير األغذية لتل من الستان الحضريين والريفيين. ف: حين وبالتا
يسمح اإلجراء الرابع بإشراك الستان الريفيين الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ: ف: تحول 

 الريف:. االقتصاد

لى جانب التدخالت القطاعية عريضة القا -35 عدة، هنالك طلب على نمطين اثنين من السياسات واالستثمارات وا 
المستهدفة لتحقيق اإلشراك. النمط األول منها يروج لإلشراك من خالل األنشطة اإلنتاجية، تتلك الت: نص عليها 

تج نحو ت إلى إيجاد سبيل مناوتسعى هذه السياسات واالستثمار  اإلجراء الرابع لبروتينغز لتحويل المزارع األسرية.
أما النمط الثان: الرديف، فهو  تحسين سبل عيش الستان الريفيين والذين يعانون من انعدام األمن الغذائ:.

ية والهشاشة االقتصادللتطرق لفقر الدخل والهزات  ىيتضمن االستثمارات وسياسات الحماية االجتماعية، الت: تسع
، وبرامج مصممة لزيادة الوصول إلى الخدمات )مثل الصحة، نوع:الدعم اللدخل أو ااالجتماعية، من خالل دعم 

ويتوجب على الحتومات وشرتائهم تقرير الترتيبة الصحيحة من استثمارات وسياسات  20والتعليم، والتغذية(.
اإلنتاجية جراءات اإلالتنمية الريفية على المستوى القطاع: والمستوى اإلجمال:، عالوة على أفضل ترتيبة من 

جراءات الحماية االجتماعيةالمستهدف  .ة وا 

ويسلط جدول أعمال أديس أبابا وبصورة صحيحة الضوء على وجوب أن يأت: معظم االستثمار المطلوب للتنمية  -36
المساعدة اإلنمائية الريفية من االستثمار العام المحل: ومن القطاع الخاص المحل:، بما ف: ذلك المزارعين. وأما 

د اإلنفاق العام المحل: واالستثمارات الخاصة المحلية، وتعزز من ربطها بإنجاز الرسمية فيجب أن تيسر وترف
أهداف التنمية المستدامة. وتلعب المساعدة اإلنمائية الرسمية والمجتمع اإلنمائ: الدول: أدوارا مختلفة ف: العملية، 

 اعتمادا على الميزة النسبية لتل منهما وأولوياتهما االستراتيجية.

 قيمة الصندوق وميزته النسبية مقترح -باء
بحتم تونه وتالة متخصصة من وتاالت األمم المتحدة، مع نموذج عمل وهيتلية حوتمة مؤسسة مالية دولية،  -37

يصال التمويل  2030يسهم الصندوق ف: جدول أعمال  وف: خطة عمل أديس أبابا من خالل تعبئة وتجميع وا 
المال المنتج البشري  ية الرسمية والتمويل الخاص المحل: لخلق رأسالعام للتنمية، والجمع بين المساعدة اإلنمائ
المال الخاص. وهو يساعد على  المال المال:، بما ف: ذلك رأس واالجتماع:، وتيسير الوصول إلى رأس

، ويوائم االثنين مع سياق برامج مخصوصة، ويستقطب مصادر ةوالدولي ةاستهداف تمويل العام للتنمية المحلي
تمويل، ويحفز استثمارات القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تذلك فهو يساعد أيضا أخرى لل

 ية الريفية والدخول.االقتصادف: تعزيز تعبئة الموارد المحلية، من خالل تقوية األنشطة 
                                                      

 Kharas, et al., Ending Rural Hungerمن:  IVانظر الفصل  19

 
 .https://www.unicef.org/socialpolicy/index_socialprotection.html: انظر اليونيسف 20

https://www.unicef.org/socialpolicy/index_socialprotection.html
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اء الريف نساء الصندوق فقر  يضعواألهم من ذلك، وبصورة متفردة بين المؤسسات المالية اإلنمائية األخرى،  -38
نما أيضا تشرتاء تاملين. وهو  ورجاال ف: مرتز أنشطته واستثماراته، ال بحتم تونهم مستفيدين رئيسيين فحسب وا 
يسعى للوصول إلى أولئك الذين يعيشون ف: أتثر المناطق نأيا وتهميشا، ودعم أتثر شرائح الستان تهميشا وميال 

ين النساء والرجال من تعزيز إنتاجيتهم، وزيادة دخولهم وتحسين أمنهم للهجرة. وترتز حافظته االستثمارية على تمت
الغذائ: وتغذيتهم، واالنخراط مع األسواق وغيرهم من الجهات الفاعلة األخرى ضمن سالسل عرض األغذية 

دارة مواردهم الطبيعية بصورة أتثر استدامة وتفاءة، وزيادة صمودهم. و  يتمن الزراعية بشروط تنافسية وفعالة، وا 
ف: جوهر مقترح قيمة الصندوق قناعته التامة بأن الستان الريفيين الفقراء يمتن أن يشتلوا محرتات التحول الريف: 

لعب هذا من تمتينهم لالمستدام والشمول:، وقدرته على العمل مع الحتومات ومع الشرتاء اآلخرين ف: االستثمار 
 الدور. 

قاليم مسهما ف: صياغة السياسات الوطنية المناصرة للفقراء والمتمحورة أ 5عاما من الخبرة ف:  40راتم الصندوق  -39
رساء الشراتات لتحقيق مهمته. ويسهم الصندوق ف: اإلجراءات األربعة  حول البشر، وتوفير القروض والمنح، وا 

لمحرك األولى فه: حاسمة، ألن الزراعة ه: االثالث المنصوص عليها ف: ورقة معهد بروتينغز. أما اإلجراءات 
أي استثمار ف: الزراعة،  يسهمي اإلجمال: والمسهم األول: ف: التنمية الريفية، وبالتال:، االقتصادالمحتمل للنمو 

النسبية تتمن ف:  ولتن ميزة الصندوقاألعم.  االقتصادبما ف: ذلك االستثمارات الت: تستهدف فقراء الريف، ف: 
د الريفيين معاناة من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ:، وتمتينهم اإلجراء الرابع: وهو االستهداف االستباق: ألش

 من تحويل استراتيجيات سبل عيشهم إلى أنشطة تنافسية على نطاق صغير ف: القطاعين الزراع: وغير الزراع:.

اة، ميزة الصندوق النسبية ف: استهدافه القوي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والرع تتمنوبالتال:،  -40
ن وغيرهم من الستان الريفيين وترتيزه على زيادة القدرات اإلنتاجية للستان الريفيين الفقراء، فيحتر موالصيادين ال

ويعد ترتيزه  وتعزيز عوائدهم من المشارتة ف: األسواق، وبناء صمودهم للتأقلم مع تغير المناخ وغيره من الهزات.
ي للمناطق االقتصادتجزء من التحول االجتماع: و  2030ال على السبل اإلنتاجية لتحقيق أهداف جدول أعم

الريفية منفصال عنه ومتمال لالستثمارات وسياسات الحماية االجتماعية المذتورة أعاله. وتال النهجين حاسم 
ولتن الترتيز القطاع: للصندوق ينحصر فقط ف: المظاهر اإلنتاجية لالقتصاد الريف: مع  ،تحقيق األهدافل
 ى الزراعة.ترتيز علال

ومع أن المؤسسات األخرى تلعب وبوضوح دورا ف: التحول الريف: المستدام والشمول:، إال أنها تنحو ألن ترتز  -41
( لوسط: التمويل السنوي 1. ويوفر معهد بروتينغز تقديرا )الجدول ةعلى القضايا األوسع أو أن لديها مهام محدد

ويأت: الصندوق ف: المرتبة الثانية فقط بعد البنك  2013.21-2009لألمن الغذائ: والتغذوي لألعوام  خصصالذي 
الدول: ف: التمويل ف: مجال األمن الغذائ: والتغذية، ولتنه يستخدم تمويله بصورة مختلفة عن المؤسسات 

الزراعة واألمن  2022-2013تتضمن استراتيجية مصرف التنمية األفريق: للفترة  األخرى. فعلى سبيل المثال،
أحد المجاالت الثالث الت: تحظى بـ"اهتمام خاص"، ولتنه يرتز جهوده من الناحية المبدئية على الغذائ: ت

مرافق التخزين، والوصول إلى األسواق، االستثمار ف: البنى التحتية )مثل الطرقات الريفية، والري، والتهرباء، و 
لحاجة مصرف التنمية األفريق: ت(. وتشير االستراتيجية، وبصورة صريحة، اونظم الصون، وشبتات اإلمداد

ألن تلتا المنظمتين "ف: موقع إلرساء الشراتات مع الصندوق )ومع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة( 
                                                      

21
 Kharas, et al., Ending Rural Hungerمن:  6.1نظر الجدول ا  
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وتمثال آخر، ومع أن االستراتيجية اإلجمالية للبنك الدول:  22أفضل للتدخل ف: أجزاء أخرى من سالسل القيمة". 
إال أنه نشر وثيقة مؤخرا حول أولويات القطاع العام بترتيز على اإلجراءات  ال تتحدث إال قليال عن الزراعة،

لتعزيز اإلنتاجية الزراعية، بما ف: ذلك تعزيز نقل التتنولوجيا واالستثمار ف: حوتمة األراض:، وتعزيز الرامية 
ذه االستثمارات ه تشتلوبطبيعة الحال،  23اإلرشاد، وتحسين ممارسات ما بعد الحصاد والوصول إلى األسواق.

على المستوى القطاع: من قبل المؤسسات األخرى متعددة األطراف متونات حاسمة لالستراتيجية اإلجمالية 
للنهوض بالقطاع الزراع: والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ف: ذلك هدف مضاعفة اإلنتاج 

والذي يرتز على البشر. وبطبيعة الحال، وبهذه الزراع:. ومع ذلك فه: تختلف عن نهج الصندوق المستهدف 
اإلجراءات، وخاصة إذا ما تم تنسيقها، يمتن للمساعدة اإلنمائية الرسمية أن تيسر من التحول الريف: المستدام 

 والشمول:.

 ومع أن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: أيضا يتشارتان أهداف التطرق للفقر المدقع وانعدام -42
ن تانتا متملتان لها.  األمن الغذائ: ف: المناطق الريفية، إال أن مهمتيهما مختلفتان عن مهمة الصندوق وا 
فالصندوق ييسر التمويل واالستثمارات بترتيز على االستثمار مع وألجل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

هذه األهداف من خالل جملة مختلفة من المهام وفقراء الريف نساء ورجاال. أما منظمة األغذية والزراعة فتحقق 
ويرتز برنامج األغذية العالم: بدوره على  24المساعدة التقنية.و الجوهرية المتعلقة بدعم السياسات وجمع البيانات 
ن تتن متتاملة، من فرضية  25األزمات اإلنسانية، ويربط العمل الممتن للتنمية. وتعزز هذه المهام المنفصلة، وا 

تشهد عليه الحاالت المتعددة من التعاون على أرض الواقع وعلى المستوى  تماندوق اإلفرادية، قيمة الص
 االستراتيج: بين الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها ف: السنوات األخيرة.

: تمتين التحول 2025-2016: للصندوق وقد صيغ الدور المخصوص للصندوق رسميا ف: "اإلطار االستراتيج: -43
الشمول: المستدام". وتمت صياغة الهدف اإلنمائ: الشامل ف: هذا اإلطار باعتبار االستثمار ف: الستان  الريف:

الريفيين لتمتينهم من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائ:، من خالل سبل العيش الت: تتسم بالربحية 
. وللمساعدة على تحقيق أهداف جدول 2030واالستدامة والصمود. ويرتبط هذا الهدف بصورة وثيقة بجدول أعمال 

الصندوق للعمل بأسلوب أتبر، وأفضل، وأذتى: أتبر، من  حاجةاألعمال هذا، يعترف اإلطار االستراتيج: ب
خالل تعبئة المزيد من الموارد واألموال لالستثمار ف: المناطق الريفية بحيث تتطابق مع الطلب الذي يتلقاه 

وتقاسم  ،ن خالل تعزيز جودة البرامج القطرية للصندوق، عبر االبتتاروأفضل، مالصندوق على خدماته؛ 
رساء الشراتات ،المعرفة واالنخراط السياسات:؛ وأذتى، من خالل إيصال النتائج اإلنمائية بأسلوب يتسم بفعالية  ،وا 

 الحتياجات الناشئة للدول الشريتة.التتاليف، ويستجيب على أتمل وجه ممتن ل

سبيل الذي ستتمتن استثمارات الصندوق من خالله من تحقيق هذا الهدف الشامل بصورة وقد تمت صياغة ال -44
: زيادة 1دقيقة ف: اإلطار عبر ثالثة أهداف استراتيجية محددة ومتشابتة بشتل وثيق: الهدف االستراتيج: 

ن الفقراء و جنيها الستان الريفي: زيادة الفوائد الت: ي2القدرات اإلنتاجية للستان الريفيين الفقراء؛ الهدف االستراتيج: 

                                                      
22

 .20 .( صفحةAfDB,AttheCenterofAfrica’sTransformation– AttheCenterofAfrica’sTransformation(Abidjan: AfDB, 2013)انظر   
23

  A. Goyal and J. Nash, Reaping Richer Returns: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth (Washington DC: 
World Bank, 2017). 

24
 .20صفحة (  2013، منظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعة، اإلطار االستراتيج: المراجع )روما:  الوظائف الرئيسية ف: :انظر  

25
 (.2016)روما: برنامج األغذية العالم:،  (2021-2017الخطة االستراتيجية لبرنامج األغذية العالم: )انظر:   
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ية للستان الريفيين االقتصاد: تعزيز االستدامة البيئية لألنشطة 3من المشارتة ف: األسواق؛ والهدف االستراتيج:  
 الفقراء وصمودها ف: وجه تغير المناخ.

ان الستولضمان عمل الصندوق لتحقيق هذه النتائج على أتمل صورة ممتنة وضمان وصول الفوائد إلى  -45
( 1، وه:: )المناسبين، سيمتثل الصندوق لمبادئ االنخراط الخمس الواردة ف: اإلطار االستراتيج: للصندوق

استهداف االستثمارات للستان الريفيين الفقراء، وبخاصة األشخاص من المجموعات المهمشة، مثل الشباب 
منظمات على المستوى القاعدي، أو تعزيز ( تمتين الستان الريفيين من خالل بناء قدرات ال2والشعوب األصلية؛ )

لتمتين المجموعة المستهدفة من الحصول على الوصول اآلمن إلى الخدمات وبناء  ، ف: حال عدم وجودهاإنشائها
( الترويج للمساواة بين الجنسين، حيث يسعى 3ية الجديدة؛ )االقتصادمهاراتهم ومعارفهم لالستفادة من الفرص 

ي الذي يمتن الريفيين نساء االقتصادجاوز مجرد استهداف النساء نحو تعزيز التمتين الصندوق للتحرك بما يت
( 4ورجاال من الحصول على فرص متساوية للمشارتة ف: واالستفادة من األنشطة الت: يمولها الصندوق؛ )

مة من هذه الترويج لالبتتار والتعلم وتوسيع النطاق، من خالل المشروعات االبتتارية والتعلم بصورة منتظ
المشروعات من خالل قياس النتائج، بما ف: ذلك تقدير األثر ودعم البلدان لتوسيع نماذجها الناجحة للتنمية الريفية 

( الترويج إلرساء 5المناصرة للفقراء، من خالل توسيع تغطيتها الجغرافية والوصول إلى أعداد أتبر من الستان؛ )
ن الصندوق وغيره من مصادر التمويل والمعرفة والخبرة، بهدف خلق الشراتات ألنها حاسمة لخلق االتساق بي

 بيئات أتثر تمتينية للستان الفقراء ف: المناطق الريفية لبناء سبلهم للتخلص من قبضة الفقر.

ويتطلب القضاء على الفقر الريف: المدقع وانعدام األمن الغذائ: ف: السياق الريف:، الذي يمر بالتحول، أو يحتاج  -46
وبالتال: جهات فاعلة متعددة. ومن بين هذه الجهات الفاعلة،  ،م للتحول، جملة من السياسات واالستثماراتللزخ

وبشراتة معها، يلعب الصندوق دورا رئيسيا ف: تيسير التحول الريف: الشمول:، من خالل االستهداف الدقيق ونهج 
خرى مثل األرئيسية اللقضايا اصندوق أيضا ال يدركوف: ممارسته لهذه الميزة النسبية،  يتمحور حول البشر.

تعقيدات الترويج لتغذية أفضل، والحاجة لتوفير الفرص اإلنتاجية للشباب، وأهمية التغلب على العوائق بين 
الجنسين، والتعقيدات الت: يخلقها تغير المناخ. ومع أن دور الصندوق واضح، إال أن تشغيله لهذا الدور محفوف 

 خطيطا دقيقا وتطلعا نحو المستقبل.بالتحديات ويتطلب ت

 التطلع قدما نحو فترة التجديد الحادي عشر للموارد وما يتعداها   -رابعا
إحساسا باإللحاح يتطلب من الحتومات والمجتمع االنمائ: أن تفتر مليا وبصورة  2030يخلق جدول عمل  -47

قدير نموذج عمله. ويبقى استهدافه للستان منتظمة بالنهج الحالية. وبناء عليه يعترف الصندوق بوجوب أن بعيد ت
الريفيين الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ: ونهجه الذي يتمحور حول البشر ذا أهمية عالية ف: 
المساهمة ف: أهداف التنمية المستدامة إال أنه البد له من أن يغير من نموذجه الذي استخدمه ف: الماض: لتلبية 

  .2030عمال أالتبيرة الت: يفرضها جدول الطلبات 

لن  2030أظهرت المقاطع السابقة من هذه الورقة أن استئصال الفقر الريف: وانعدام االمن الغذائ: بحلول عام  -48
يحدث من تلقاء نفسه أي بدون جهد متسق، وان التحول الريف: الشمول: المستدام البد ومن جعله يحدث من 

دو غختارة، وأن الصندوق يلعب دورا هاما ف: هذه الجهود نظرا ف: ميزته النسبية. ويخالل سياسات واستثمارات م
هذا المقطع استعراضا للخيارات الحاسمة الت: يتوجب على الصندوق اتخاذها فيما يتعلق بتعبئة الموارد وتنصيص 

 إلى نتائج.الموارد واستخدام الموارد وتحويل الموارد 
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تعزيز نموذج عمل الصندوق لفترة التجديد الحادي " (1)ات ف: الوثائق التالية: وتتوفر تفاصيل عن هذه الخيار  -49
تعزيز  (2)والت: توضح تيف يقترح الصندوق تعزيز نموذج عمله؛  "عشر للموارد إليصال األثر على نطاق واسع

سم صلة عمل الصندوق بالسياق القطري والت: تشرح تيف سيمايز الصندوق من منتجات البلدان الت: تت
بمستويات مختلفة من التنمية )البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان 

والبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة والدول النامية الجذرية الصغيرة مما يرفد متوسطة الدخل من الشريحة العليا، 
ه: الوثيقة الت: استعرضها المجلس التنفيذي ف: عام نهجه الشمول: ف: مواءمة عملياته بالسياقات القطرية و 

االستراتيجية المالية لفترة التجديد العاشر للموارد وما يتعداها والت: تناقش االستراتيجية المالية  (3)؛ 2017
 تعميم قضايا التغذية والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ الت: تبلغ عن االلتزامات (4)المتطورة ف: الصندوق؛ 

استقطاب شراتات القطاع الخاص والتعاون بين بلدان الجنوب  (5)المؤسسية لتعميم هذه األولويات الجوهرية؛ 
والتعاون الثنائ: وشرتاء التنمية والت: تناقش الشراتات على المستوى المؤسس: وتلك الت: تقودها البلدان. وسيتم 

مشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق عرض الوثائق الثالث األولى ف: الدورة الثانية لهيئة ال
ن أثناء دورة الهيئة الثابتة ف: أتتوبر/ تشرين األول مع ان األخيرتامع هذه الوثيقة الحالية، على أن تناقش الوثيقت

نير وثيقة اإلطار المال: والسيناريوهات المالية ف: التجديد الحادي عشر للموارد. وعلى وجه العموم فسوف تست
نظرية التغيير ف: الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد بهذه الوثائق، وه: النظرية الت: ستتأصل ف: 

 إطار قياس النتائج ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد. 

 تعبئة الموارد -ألف
ومن خالل موارده  ،ضاءالمساهمات األساسية الت: تمنحها له الدول األعبالتمويل من الصندوق  حظ:منذ نشأته،  -50

الداخلية )وه: أساسا التدفقات العائدة من القروض وعائد االستثمار(. وقد مولت هذه الموارد المالية برنامجه 
ومختلطة وعادية وفقا لقدرة بشروط تيسيرية  األعضاء للقروض والمنح ونفقاته اإلدارية. وتتوفر القروض للبلدان

ية الت: وصلت إليها. وترفد هذه الموارد بأشتال االقتصادمستويات التنمية  تما تحددها ،الحتومات على السداد
مختلفة من التمويل المشترك لخلق برنامج عمل أتبر. ويسعى الصندوق بصورة منتظمة لتوسيع نطاق مشروعاته 

 الت: يتقرر نجاحها ف: توليد النتائج المتوقعة، من خالل موارده الخاصة أو بموارد أخرى.

، 2و 1إال أنه، وتما يتضح من الشتلين احية التاريخية، أثبتت هذه االستراتيجية المالية تونها تافية؛ الن ومن -51
. ويتوجب توسيع دور الصندوق، مع استمراره ف: 2و 1جهود أقوى فلن يتم تحقيق هدف: التنمية المستدامة وبدون 

خالل الدور التحفيزي للصندوق، تقترح  ومنالنمو تمجمع للتمويل اإلنمائ:، عالوة على تونه مقرض مباشر. 
مليار دوالر أمريت:  12دوالر أمريت: إلى  لياراتم 6من  -تدريجيا إدارة الصندوق مضاعفة حجم برنامج العمل 

الصندوق، من  التشريع التبيروسيمتن هذا  بالمائة. 40.إلى 25 بحدوداستنادا إلى برنامج للقروض والمنح  –
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن مفاتيح تحقيق برنامج العمل هذه ل هو مطلوباته و اإليفاء بالطلب على خدم

رساء الشراتات مع القطاع الخاص  .تعبئة الموارد، بما ف: ذلك إمتانية اإلقراض، وتوسيع التمويل المشترك، وا 
قع: إذ أظهر تحليل يتطلب تعديالت على نموذج عمل الصندوق إال أنه نموذج وا الطموح ومع أن هذا الهدف

 نمو باستمرار.يأجري ف: الصندوق أن الطلب على خدمات الصندوق التمويلية وغير اإلقراضية 

، فإن الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ: يعيشون ف: المناطق 4و 3وتما يبدو من الشتلين  -52
نخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الريفية عبر جملة واسعة من البلدان، بما ف: ذلك البلدان م
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البلدان من قدرة من الدنيا، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. وقد غّير التقدم األخير الذي أحرزته عدد  
ة هذه البلدان على تمويل مساهماتها الخاصة ف: أهداف التنمية المستدامة. ويفسح هذا األمر بدوره المجال إلمتاني

 تمويل المشترك.التغيير شروط اإلقراض ف: الصندوق ومصادر تمويله وقدرته على 

 االقتراضبالطلب المتغير والتبير على دعم الصندوق، والقدرة الجديدة للدول األعضاء المتلقية على  االعترافوب -53
الصندوق  أدخل شروط عادية مع انتقالها إلى مستويات أعلى للدخل، ومع تحديات الوضع المال: العالم:،

الدول األعضاء ولتمويل جزء من برنامجه مساهمات بغرض استخدام أفضل لتمصدر إضاف: للتمويل  االقتراض
تيسيرية الشروط العن  ا، ويمتن توفيره بشروط عادية عوضاألساسيةالموارد  االقتراضللقروض والمنح. ويرفد هذا 

 منح أو بشروط مختلطة.الللغاية، أو 

حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ:، والذي تان محاطا  قتراضاالهذا  يندرجو  -54
 تذلك يضمواستخدم لألسباب الت: أنشئ ألجلها  ،بسياج لحمايته وبق: منفصال عن الحسابات الجوهرية للصندوق

استخدم ثالثة أرباع هذا المبلغ  مليون يورو من مصرف التنمية األلمان:، 400أيضا اقتراض مبلغ  االقتراض هذا
لصندوق. وأخيرا، ا لموارد ف: حين يستخدم ما تبقى منه ف: التجديد العاشرف: التجديد التاسع لموارد الصندوق 

مليون يورو  200لما يصل إلى  االقتراضأبرمت اتفاقية اقتراض مع الوتالة الفرنسية للتنمية، تسمح للصندوق ب
السيادي الذي  االقتراضفاء الطابع الرسم: على نهج الصندوق لالقتراض ف: إطار على مدى سنتين. وقد تم إض

. ويضع هذا اإلطار المعايير األساسية، بما ف: ذلك 2015صادق عليه المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 
انية الشروط المالية، الت: يمتن للصندوق أن يقترض بموجبها، يحدد الحدود القصوى لالقتراض لجهة الميز 

 العمومية ومعدالت السيولة بهدف الحفاظ على استدامة الصندوق على المدى الطويل.

رده، يمتن للصندوق أن يتبنى جملة من الخيارات، بما ف: ذلك االستمرار ف: اوبهدف المض: ف: تنويع قاعدة مو  -55
ين بتوفير القروض رية من شرتاء التنمية المهتميتيسالسيادي؛ والحصول على قروض  االقتراضتوسيع إطار 

 االقتراضمن األسواق الرأسمالية بأسلوب شبيه بما يفعله البنك الدول:. ومع أن إطار  االقتراضبشروط تيسيرية؛ و 
السيادي قد ُوضع بالفعل، إال أن الخيارين األخيرين ما زاال بحاجة إلى مزيد من التحري الحذر، والعتبارهما 

"، فإن لفترة الحادي عشر للموارد وما يتعداهاوثيقة "االستراتيجية المالية  وتما تعرض إضافة لما يملته الصندوق.
النهج المقترح للصندوق لالقتراض نهج حصيف جدا، والمقصود تنفيذه بوتيرة متحفظة على األجلين المتوسط 

 والطويل.

مسبقة بهدف تجنب أي ف: اإلطار المال: للصندوق والتخطيط بصورة  االقتراضوأما الخطوة التالية، فه: إدماج  -56
صفقات اقتراض اعتباطية يتم السع: إليها ببساطة لملء الفجوات التمويلية. ويمتن لذلك أن يأخذ شتل النهج 
المستند إلى استقطاب الموارد المتاحة، مع االستمرار ف: اعتبار مساهمات الدول األعضاء تحجر األساس 

دارته المالية، ومع استخدام لرأسمال الصن التمويل الجوهري بصورة حصيفة لتوسيع قدرة الصندوق على دوق وا 
واستخدام الرفع المال: القتراض األموال يعن: إمتانية استخدام الحصة األتبر من موارد التجديدات االلتزام. 

ويوسع  لتمويل القروض بشروط تيسيرية للغاية. –أي مساهمات الدول األعضاء  –األساسية ف: الصندوق 
الموارد المتاحة وييسر استخدام آليات مالئمة للتسعير لدعم البلدان الت: تمر بمستويات مختلفة من من  االقتراض
 التنمية.
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الموارد السيادية أو من خالل القروض التيسيرية للشرتاء أو من وبطبيعة الحال، وسواء اقترض الصندوق من  -57
قدرته على اإليصال أي وجوب استخدام  األسواق الرأسمالية فإن ذلك يعتمد على الطلب على خدماته وعلى

الموارد الت: يتم توجيهها من خالل برنامجه للقروض والمنح وبرنامج عمله. وستبقى مساهمات ف: تجديدات 
ذا ما أشارت التقديرات إلى إمتانية تغطية  الموارد حجر الزاوية لرأسمال الصندوق ولقدرته على االلتزام المال:. وا 

ل هذه الموارد األساسية، فإنه لن يتون من الضروري االستفادة من مصادر التمويل خدمات الصندوق من خال
األخرى إال أنه وف: حال تجاوز الطلب هذه الموارد يتوجب على الصندوق عندئذ السع: ألساليب توفير الدعم 

المباشرة ستجابة اال. ويعتبر ذلك بمثابة 2030الضرورية لتيسير التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف جدول أعمال 
 لخطط عمل أديس أبابا الت: تدعو الستخدام الموارد الضرورية لالستجابة الحتياجات البلدان النامية.

ويعتبر التمويل المشترك حاسما لتوسيع برنامج عمل الصندوق، وسيبن: الصندوق على سجله الجيد ف: تعبئة  -58
للتمويل المشترك مع تحسين سبل تسجيها ف: نظم التمويل المشترك الدول: من خالل إيجاد أهداف إقليمية 

الصندوق. وهنالك جهود جارية بالفعل إلعادة تنشيط االنخراط مع الشرتاء التقليديين مثل البنك اإلسالم: للتنمية 
ومصرف التنمية األفريق: وصندوق األوبك للتنمية الدولية، وتذلك فإن الصندوق يبن: أيضا على عالقات قوته 

المشترك ف: مجاالت االستدامة البيئية والصمود ف: وجه تغير المناخ، وبخاصة من خالل مرفق  ف: التمويل
البيئة العالم: وحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن خالل انضمامه مؤخرا 

 واعتماده توتالة تنفيذية للصندوق األخضر للمناخ.

ادي عشر للموارد ، توسيع الشراتات مع القطاع الخاص. ف: الوقت الحال: سيصل ومن أولويات التجديد الح -59
بالمائة من إجمال: التمويل المشترك وهنالك نية لتوسيع نطاق هذا الموضوع. ومن  5نصيب القطاع الخاص إلى 

متوسطة األبعاد الحاسمة ف: هذا الجهد إنشاء حساب صندوق التمويل واالستثمار ف: المشروعات الصغيرة و 
الحجم لتمويل المشروعات الزراعية الغذائية صغيرة ومتوسطة الحجم ومنظمات المزارعين مباشرة من خالل الديون 
واالستثمارات لألوراق المالية. وتعتبر هذه المجموعات حاليا من المجموعات الت: ال تتم خدمتها بصورة تاملة من 

مترافقة بمرفق المساعدة التقنية أن توفر السبيل لربط أصحاب قبل المصارف الموجودة ويمتن ألموال االستثمار 
 الريفية. العمالةالحيازات الصغيرة بالمشروعات الغذائية الزراعية صغيرة ومتوسطة الحجم وتوليد 

يصال التمويل والخدمات والمنتجات الرديفة من الصندوق ال أن يقوم بإيصال برنامج ستطلب و  -60 تعبئة وتجميع وا 
نما أيضا أن يعمل تموصل ومحفز مستقطب للجهود واالستثمارات من جملة من الجهات  ط،عمل معزز فق وا 

الفاعلة. ومن العناصر الرئيسية ف: االستراتيجية المتطورة للصندوق إيجاد شبتة االستثمار والتمويل لزراعة 
ول الريف: الشمول:: النهج االستثمار ف: التحأصحاب الحيازات الصغيرة والت: أعلن عنها ف: المؤتمر الدول: عن 

. وبما 2017الذي عقده الصندوق مع الحتومة اإليطالية ف: روما ف: يناير/تانون الثان:  االبتتارية للتمويل
يتماشى مع فرضية قيمة الصندوق المنفردة وميزته النسبية، فإن هذه الشبتة تسعى إلى إطالق العنان إلمتانيات 

ازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المنخرطة ف: األنشطة االستثمارات الهائلة ألصحاب الحي
الزراعية، من خالل جلبها إلى الطاولة مع المؤسسات التمويلية الخاصة والعامة الدولية والقطرية  الغذائية

مال ( تشبتة للترويج لجدول أع1من الشرتاء. وستعمل هذه الشرتة تما يل:: ) اوالحتومات واألعمال وغيره
( تمنصة تتمتع بالقدرة 2أصحاب المصلحة؛ )من المعرفة المشترتة والتساق أفضل لجهود المجموعات المختلفة 

على القيام بدور الحاضنة ووضع سبل توسيع نطاق االبتتارات ف: هذا المجال للتطرق للتحديات والنجاحات 
يز على االلتزام الملموس بالتغيير وتتبع تقدمه. والفجوات ف: العمليات والمناقشات السياساتية ذات الصلة، وللتحف
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ويحتضن الصندوق األمانة العامة األولية لهذه الشبتة ومقرها روما، وهو يقوم بحشد الدعم بين مجموعة رئيسية  
من الشرتاء المهتمين الذين التزموا بالمساعدة على إعداد سبل عمل مفصلة، بهدف إيجاد هذه الشبتة بصورة 

 .2018رسمية عام 

 تخصيص الموارد -باء
نعدام األمن الغذائ: نهجا ضمان تخصيص الموارد حيث يعيش أتثر الفقراء المدقعين والذين يعانون من ا يعتبر -61

ساسية من تجديدات الموارد ف: البلدان منتظما، ويتطلب األمر قرارا على المستوى التل: لضمان تدفق الموارد األ
هر البلدان التزاما باستخدام الموارد بصورة فعالة، تما يتطلب األمر أيضا حيث الحاجة ه: األشد لها وحيث تظ

  هذه الموارد أتثر الستان الريفيين فقرا ومعاناة من انعدام األمن الغذائ:. ،قرارا على المستوى الجزئ:

 (1): وف: الصندوق، يتم اتخاذ القرارات المؤسسية لتخصيص الموارد على مرحلتين وعلى المستوى الجزئ:، -62
تحديد  (2)اختيار البلدان للنظر ف: تمويلها، وبالتال: إضافتها إلى نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ 

م تخصيص الموارد على أساس األداء، ويعتبر اختيار العدد األمثل المبالغ المتاحة لتل بلد باستخدام معادلة نظا
ساس األداء ضروريا لنموذج العمل الستخدام الموارد من البلدان إلدراجها ف: نظام تخصيص الموارد على أ

بصورة تفؤة. ويوسع الحد من عدد البلدان من المخصصات القطرية اإلفرادية، وتشير الدالئل إلى أن العمليات 
تبر تزيد من عدد المستفيدين الذين يتم الوصول إليهم وتحسن من المخرجات االنمائية. وهنالك ضرورة إليجاد األ

التوجه االستراتيج: تما  (1): شفافة باختيار البلدان، وتقترح إدارة الصندوق معايير مثل التالية الستخدامهامعايير 
 (2)يمتن مالحظته من خالل وجود استراتيجية قطرية متينة ف: بداية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ 

تية وما هو مثبت من خالل عدم التأخير ف: توقيع المل (3)القدرة االستيعابية تما تقاس بالمصروفات األخيرة؛ 
يرتبط بالفقر و القروض المصادق عليها. ويتضمن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عنصر االحتياجات 

دارة المالئمة للمشروعات االستثمارية. الريف: المدقع وانعدام األمن الغذائ: وعنصر األداء يرتبط بالقدرة على اإل
بالمائة تقريبا من األموال إلى أفريقيا  45تخصيص الموارد على أساس األداء أيضا ذهاب ما يعادل  ويضمن نظام

 بالمائة إلى أفريقيا.   50جنوب الصحراء وحوال: 

يخضع نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حاليا الستعراض إلعادة التوازن إلى  ،وبعد تحليل مسهب -63
 حتياجات واألداء تأثير متوازن على التخصيص.معادلته بحيث يتون لتل من اال

خصصات عبر مجموعات الدخل ثابتة مع موتضمن نهج نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أن تبقى ال -64
مرور الوقت، أي أن التوزيع اإلجمال: عبر مجموعات الدخل يبقى ثابتا )البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة 

، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا(، وف: الوقت الذي تم التثبت منه من خالل الدخل من الشريحة الدنيا
بما ف: ذلك تلك المقترحة بموجب اإلصالحات  ،تحليل للحساسية أبق: عليه ف: جميع السيناريوهات المستخدمة

حية العملية فإن ذلك يعن: أن لتغيير الحساب: ف: هذه المعادلة. وأما من نالفإن ذلك يمثل ناتجا جانبيا  ،الحالية
بالنسبة للبلدان متوسطة  رموتذلك األ ،البلدان منخفضة الدخل ستتنافس مع غيرها من البلدان منخفضة الدخل

الدخل من الشريحة الدنيا الت: ستتنافس مع مثيالتها من البلدان منخفضة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان 
. الت: ستتنافس مع مثيالتها من البلدان منخفضة الدخل من الشريحة العليا متوسطة الدخل من الشريحة العليا

بعدئذ ستستجيب المعادلة ألولويات الدول األعضاء واإلحساس بالعدالة. وف: هذه المعادلة المنقحة سوف تلتزم 
بلدان متوسطة بالمائة من مواردها األساسية للبلدان المنخفضة الدخل وال 90إدارة الصندوق بتخصيص ما يعادل 
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بما ف:  ،الدخل من الشريحة الدنيا. ومع إيفاء الصندوق بطموحه بمضاعفة برنامج عمله من خالل استقطاب أتبر 
فإن هذه  النسبة سوف تنمو تحصة من الموارد األساسية مع التوجه نحو البلدان  ،ذلك من خالل االقتراض

ف: نهاية األمر  بحيث تصلات ف: نهاية المطاف الدخل من الشريحة العليا الت: لن تطلب المخصص متوسطة
 إلى الصفر.

وبالتال: يتأثر قرار التخصيص بعدئذ بالجهود الرامية لتعبئة الموارد. وتما أشير إليه سابقا يسمح االقتراض من  -65
دنيا. الناحية النظرية باستقطاب مزيد من الموارد األساسية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من الشريحة ال

إال أن األموال المقترضة وبخاصة إذا ما أخذت بأسعار السوق يجب أن توفر بشروط عادية عوضا عن توفيرها 
وأما االستثناء فهو ه: حال وجود فهم صريح بأن األموال  .بشروط تيسيرية للغاية أو مختلطة لضمان استردادها

ك حاجة آللية تسعير مالئمة لدعم البلدان على المقترضة سوف تدعم بالموارد األساسية دعما مباشرا. وهنال
وبالتال: إلطار لالنتقالية سيتم تطويره خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد  ،مستويات مختلفة من التنمية

 لموارد.با الخاصة لتوضيح صناعة القرارات الخاصة بشروط اإلقراض

فية، ال بد من أن يترافق القرار المؤسس: لتخصيص ف: المناطق الري 2و 1ولتحقيق هدف: التنمية المستدامة  -66
الموارد ألي بلد ما بآلية قطرية الستهداف مدقع: الفقر وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: ف: المناطق 
الريفية. ولضمان قيام الصندوق بلعب دور تعزيز التحول الشمول:، ال بد لهذا االستهداف من أن يول: اهتماما 

ا الستهداف أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعين المعدمين، والشباب، والنساء، والشعوب األصلية، خاص
ثنية، وغيرها من المجتمعات المحرومة. ويجب أن تشتل هذه الفئات المستفيدين المباشرين وغير واألقليات اال

 المباشرين معا من استثمارات الصندوق ف: أي بلد من البلدان.

، فمن 2030ج الصندوق الت: تتمحور حول البشر والت: تروج لسبل منتجة لتحقيق أهداف جدول أعمال ونظرا لنه -67
الهام بمتان ألن تعتس مشروعات الصندوق ترتيزه هذا وأن ترتبط بصورة وثيقة بأهدافه االستراتيجية. ويجب 

اة بين الجنسين وتغير المناخ الت: عليها أيضا أن تتطرق للمواضيع الرئيسية المتشابتة الخاصة بالتغذية والمساو 
سيستمر تعميمها أثناء فترة التجديد الحادي عشر للموارد، تما أشير أليه ف: وثيقة "تعميم قضايا التغذية، والتمايز 

 بين الجنسين والمناخ".

 استخدام الموارد –جيم 
لى الصندوق أيضا إنفاق ال يتف: أن تصل استثمارات الصندوق ببساطة لمجموعاته المستهدفة؛ إذ يتوجب ع -68

تما ينص عليه اإلطار االستراتيج: للصندوق.  ،موارده بأسلوب يؤدي إلى النتائج المرغوبة لهذه المجموعات
ولضمان إيصال هذه النتائج، وافق الصندوق مؤخرا على إطار للفعالية اإلنمائية، يتوجب تنفيذه بصورة تاملة 

لفعالية اإلنمائية وما يرافقه من أنشطة أن يقرب الصندوق أتثر . والمقصود بإطار ا2018بحلول نهاية عام 
 الفعالية اإلنمائية. بشأن لالتساق مع التفتير الحديث

ن التحليل إال أومع أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مشروعات تؤدي إلى تحول ف: حياة المستفيدين،  -69
 .زم بصورة متتررةأتثر من الال عريضةأهداف المشروعات  إلطار الفعالية اإلنمائية يشير إلى أن يجر أالذي 

سيتم إصالح استعراض العمليات والموافقة عليها لتعزيز الجودة والحث على االبتتار والسع: إلى تصميم يستند 
إلى الدالئل. وسوف تتون العملية أيضا سريعة ومرنة اعترافا بحقيقة أنه ال يمتن القيام إال بقدر محدود مما 

جب عمله ف: مرحلة التصميم. وهنالك حاجة لدرجة من الرشاقة خالل التنفيذ، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ الت: يتو 
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تعتبر حاليا بطيئة للغاية. وال بد من تصميم المشروعات وتنفيذها بصورة سريعة لالستجابة إللحاح وتوجيه النتائج  
تنشط إدارة الصندوق العديد من اإلجراءات الجارية وخالل فترة التجديد الحادي عشر، س .2030ف: جدول أعمال 

 حاليا بغية تحسين التصميم وتسريع التنفيذ.

رد أيضا لتوسيع االتساق بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية. إذا ال اوسيسعى التجديد الحادي عشر للمو  -70
ت: على المستوى ااالنخراط السياسأن  حيثيمتن للمشروعات وحدها أن تولد التحول الريف: الشمول: والمستدام: 

رساء الشراتات من األمور الحاسمة أيضا. والبد من جعل معرفة الصندوق ذات أثر على هذا االنخراط  القطري وا 
وال بد لها أيضا من أن تغذي االستراتيجيات القطرية وتصميم المشروعات. وهنالك حاجة لنهج متتامل بصورة 

يجمع بين تقديرات األثر واالنخراط السياسات: العالم: والقطري، والتعاون بين بلدان لنهج  ،متزايدة إلدارة المعرفة
الجنوب والتعاون الثالث:، والبحوث مع االستثمار ف: منتجات معرفية معلمية، مثل تقرير التنمية الريفية، وسلسلة 

 هنالك حاجة إلطار للقياس أتثر متانة لتتبع أثر هذه األنشطة.أن تما  .البحوث

يتوجب على الصندوق أن يستمر ف: تحريك مرتز ثقل المؤسسة من المقر إلى الميدان. وتما  ،ونظرا لهذا الترتيز -71
عداد  ،أشير إليه ف: الخطة المؤسسية الالمرتزية وبحلول نهاية التجديد الحادي عشر للموارد البد من تخطيط وا 

يصال الخدمات والمنتجات األساسية على المستوى القطري و  ق هذ الغاية يعلى المستوى شبه اإلقليم:. ولتحقوا 
وتحديث  ،تقترح إدارة الصندوق إيجاد التتلة الحاسمة من الموظفين ف: الميدان للبناء على التجارب الحالية

ولتنفيذ إجراءات اإلشراف ودعم التنفيذ ف: هذه العملية سوف يحتاج مدراء البرامج القطرية  .التفويض بالصالحيات
يالء المشروعات الحر  واألن يتغير  الواجب نحو إيالء  صمع نقلة ف: الترتيز بعيد عن دعم التنفيذ اليوم: وا 

ير ذلك من خالل تادر من مدراء المهام لمساعدة يساألولوية للتصميم القوي والنخراط أقوى مع الزبائن. ويمتن ت
 وجودإال أنه من الواضح  ،تتقرر بعد على إدارة مشروعات معينة. ومع أن التفاصيل لم القطريةمدراء البرامج 

 حاجة لتقاسم أتبر للمهام ولتفويض فعال بالصالحيات ومساءلة واضحة لجميع األطراف المعنية.

 تحويل الموارد إلى نتائج -دال
ويقترح إطار الفعالية االنمائية واألنشطة المتعلقة به جملة من  ،هنالك العديد من المتونات لتعزيز ثقافة النتائج -72

اإلجراءات لتحويل الصندوق من قياس النتائج إلى إدارة تستند إلى النتائج بغية ضمان الترتيز على النتائج من 
 المستقل نظام للتقييممع  ااإلشراف إلى اإلنجاز. ويوفر نظام التقييم الذات: المؤسس: مترافقبالتصميم مرورا 

، نلجهود جارية لتعزيز تال النظامياتصميم والتنفيذ. و للدروس بأن تغذي ال حاألساس للمساءلة والتعلم الذي يسم
تذلك يتم تحسين نظم جمع البيانات لتوفير المعلومات السريعة ف: الوقت المناسب لها لتعزيز اتخاذ القرارات 

لى ويتم توفير الدعم لتعزيز القدرة ع ،المستند إلى الدالئل. ولتعزيز جهود الصندوق الذاتية لتحسين الرصد والتقييم
مبدأ الشفافية االستباقية وفتح البيانات والوثائق بقبول الضاء المقترضة، تذلك يتم عإدارة النتائج ضمن البلدان األ

وسيسمح ذلك بتغذية  .يعه ف: فترة التحديد الحادي عشر من خالل جملة من اإلجراءات الجاريةسمما سيتم تو 
لجودة أفضل للبيانات ولتفاءة للموارد والمتثال سياسات: ويخلق الحافز  ،راجعة من الحتومات والمجتمع المدن:

 أفضل.

يعّد تحقيق القيمة مقابل المال المنفق متجذرا ف: ترتيز الصندوق على تحويل موارده إلى نتائج. وهو يسعى إلى  -73
ف باللغة الموازنة بين ما يعر األمر تعظيم أثر تل دوالر مستثمر لتحسين حياة الستان الريفيين الفقراء. ويتطلب 

، وه: االقتصاد، والتفاءة، والفعالية، والمساواة. ويستمر الصندوق ف: العمل على تعزيز القيمة "4Es"اإلنتليزية بـ 
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صالح نظام قياس إدارة   المتحققة مقابل المال المنفق من خالل جملة من اإلجراءات تتضمن مبادرة تقدير األثر، وا 
 .االنمائيةفعالية اللتحليل االقتصادي والمال:، وتنفيذ إطار النتائج واألثر، وزيادة الترتيز على ا

 االستنتاج -خامسا
تتمن الميزة النسبية للصندوق ف: استهداف األشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ: ف:  -74

اف جدول أعمال وهو يستخدم نهجا يتمحور حول البشر لتوفير سبيل مثمر نحو تحقيق أهد .المناطق الريفية
. ويتطلب استئصال الفقر الريف: المدقع وانعدام األمن الغذائ: من خالل التحول الريف: المستدام والشمول: 2030

ق و جملة من اإلجراءات من جملة مختلفة من الجهات الفاعلة. ويعد دور الصندوق حاسما. ومع أن نهج الصند
الصندوق أن يغير من النموذج الذي استخدمه ف: الماض: لتلبية  التل: يبقى ذا أهمية عالية، إال أنه يتوجب على

تضمن إدخال تغييرات جذرية ف: تيفية تعبئته للموارد ت. وه: 2030طلبات الت: يفرضها جدول أعمال متال
وتخصيصها واستخدامها، وف: تيفية تحويله لهذه الموارد إلى نتائج. ومن خالل مثل هذه التغيرات فقط يمتن 

 أن يعظم من أثر تل دوالر يستثمره لتحسين حياة الستان الريفيين الفقراء.للصندوق 
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(بالماليين)عدد مدقعي الفقر في المناطق الريفية : 3الشكل 
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(  4.03إلى   026. )الد ل المتوسط م  ال ريحة الدنيا 

(   2.4 إلى   4.036م  )الد ل المتوسط م  ال ريحة ال ليا 
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(بالماليين)عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية : الشكل 
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 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء 48الهرم السكاني و: 5الشكل 
 

 

 Menashe-Oren and Stecklov (2017) based on Mean Rural and Urban Population in 2015s, DESA URPAS Data المصدر:
 

 : محركات أثر تغير المناخ على الفقر الريفي6الشكل 
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 2013-2009الصروفات على األمن الغذائي والتغذوي حسب المؤسسة متعددة األطراف الوسطى للفترة : 1الجدول 
 بماليين الدوالرات األمريكية( 2013 لعام)وباألسعار الثابتة 

  ع            غ        ي            ي    ؤ   

 4 355.9 2 657.3 1 698.5 البنك الدول:
 1 062.3 340.3 722.0 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة
 575.1 ال ينطبق 575.1

حساب أمانة الجماعة االستشارية 
 للبحوث الزراعية الدولية

 614.0 ال ينطبق 614.0

 593.4 256.8 336.6 مصرف التنمية األفريق:
 83.7 ال ينطبق 83.7 وتاالت األمم المتحدة

الصندوق العرب: لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماع:

104.8 181.0 285.8 

 172.8 0.02 172.8 مصرف التنمية اآلسيوي
 125 60.8 64.2 صندوق األوبك للتنمية الدولية

للتنمية ف: أمريتا  نمؤسسة األندي
 الالتينية

 114.5 114.5 ال ينطبق

المؤسسات متعددة األطراف 
 األخرى

204.4 39.3 243.7 

 8 226.07 3 650.02 4 576.1 المجموع

 OECD CRS, CGIAR budget documents, FAO Audited Accounts: المصدر


