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 شكر وتقدير
؛ وحدة برمجة العمليات وفعاليتهامن  ،هن:ذهشام من وحدة برمجة العمليات وفعاليتها. تما وفر تل من  Natalia Toschiلوثيقة بدعم قيم من أعدت هذه ا

ل: . تذلك فقد استفادت هذه الورقة أيضا من تحليل إحصائ: واقتصادي قياس: عامساهمات مهمة شعبة السياسات والمشورة التقنية Lauren Phillips و
دارة المعرفة Tim Balintالجودة قاده  دارة المعرفة ومن  Luna Montozziبدعم من  ،من دائرة االستراتيجية وا  شعبة من Laura Carnevali دائرة االستراتيجية وا 

شعبة السياسات والمشورة التقنية؛  من Edward Heinemannوحدة برمجة العمليات وفعاليتها. وقد وفر األشخاص التالية أسماؤهم اقتراحات قيمة للغاية وهم: 
من شعبة أفريقيا الشرقية  Henri Franklinتذلك وفر  .شعبة البيئة وتغير المناخمن  Gernot Lagandaو ،والتاريب: الالتينيةشعبة أمريتا  Paolo Silveri و

من شعبة  Ruth Farrantوشعبة الميزانية وتطوير المنظمة؛ ن م Saheed Adegbiteو؛ شعبة الميزانية وتطوير المنظمةمن  Edward Gallagherووالجنوبية؛ 
 Rania Sayedو، Sara Fornabaioو، Sara Bridgesو، وأمين زروق، Eloisa de Villalobosو، Ursula Wielandو Soledad Marcoوإدارة الخدمات المالية 

Khan  ووحدة برمجة العمليات وفعاليتها؛ منKris Hamel دارة المعرفة، من دائرة االسترا ؛ ونائب الرئيس من متتب الرئيس Stefania Lenociوتيجية وا 
مدخالت مفيدة للغاية. وتلقت هذه الوثيقة مدخالت من جميع الشعب ف: الصندوق، تما وفرت من متتب الشراتات وتعبئة الموارد،  Federica Cerulliو

Ludivine Valente وValerie Vicari  بتصميم األشتال البيانية  تل من  وقام بعض الدعم التحريري. ليات وفعاليتهاوحدة برمجة العممن شعبةFrancesca 

Gentile وFrancesca Aielli.  
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 موجز تنفيذي
للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة خالل  2030ستتبلور معظم مساهمة الصندوق ف: جدول أعمال  -1

ولجعل هذه المساهمة هامة،  ،فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ومن المعترف به على نطاق واسع أنه
مرة أخرى قدرته على التأقلم مع التغيرات ف: الساحة اإلنمائية يتوجب على الصندوق أن يتطور ويثبت 

ت التغييرات ف: وقائع المستفيدين والشرتاء والدول خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وقد دفع
مع التقديرات والتقييمات الت: جرت للنموذج التشغيل: للصندوق، إدارة  ،والجهات المانحة األعضاء

 المستفادة ووضع فرضية قيمة تتون واقعية وجريئة وابتتارية. بالدروسخذ الصندوق إلى األ

يتمتع الصندوق بسجل قوي ف: مواءمة نموذج عمله. وعلى مدى دورت: التجديد السابقتين، أدخل الصندوق  -2
الحد من الفقر والترويج لألمن الغذائ:، من خالل ف: العديد من التغييرات ف: الطريقة الت: يسهم بها 

شراف المباشر، وقدر أتبر من الالمرتزية، وترتيز أدق على المنتجات يير اإلقراضية، وشراتات أقوى اإل
مع القطاع الخاص، ونهج متمايزة لالحتياجات القطرية المخصوصة. ولمواجهة التحديات الت: تفرضها 

ليا، استمر الصندوق فقد نّوع الصندوق من مصادر تمويله. وداخ ،المساعدات اإلنمائية الرسمية الشحيحة
المتطور واستراتيجيته لالمرتزية. ويحدث الصندوق  عملهف: رفع سوية منصة إيصال خدماته لدعم نموذج 

حاليا جملة من التحسينات، مع ترتيز على النتائج واالبتتار عبر نموذج عمله بأسره، والهدف منها تحقيق 
 قدٍر أتبر من األثر.

صالحات تعزيز الطريقة الت: يعّبئ الصندوق موارده من خاللها. ولتلبية . من أول هذه اإلتعبئة الموارد -3
بالمائة، يتوجب على  40إلى  25قروض والمنح ف: الصندوق بما يتراوح بين الالهدف الطموح بزيادة برنامج 

رد. الصندوق توسيع جملة مصادره التمويلية وامتالك استراتيجية مالية تتسق مع االستخدام المخطط له للموا
وستضمن استراتيجية استقطاب مال: متتاملة بصورة تامة االستخدام األمثل لألموال، من خالل تحويل 

بصورة متدرجة إلى أشد البلدان احتياجا، مع استخدام در المساعدات اإلنمائية الرسمية المزيد من مصا
 األموال المقترضة لتمويل البلدان الت: تقترض بشروط أقل تيسيرية.

مليار دوالر  12مليارات دوالر أمريت: إلى  6ل السع: لمضاعفة برنامج عمله بصورة متدرجة من ومن خال -4
أمريت:، سيلعب الصندوق دورا أتثر بروزا تمجمِّع للتمويل اإلنمائ:، عالوة على دوره األساس: تمقرض. 

هداف اإلقليمية ين، ويضع األيولتحقيق هذا الهدف، سينشِّط الصندوق من انخراطه مع الشرتاء التقليد
ف: مجال االستدامة البيئية والصمود ف: وجه تغير التمويل المشترك للتمويل المشترك الدول:، وسيبن: على 

المناخ، وسيتحرى طرقا أفضل لتعبئة التمويل المشترك المحل:، والذي أثبت تونه مفيدا لنجاح المشروعات، 
 من القطاع الخاص إلى المجموعة المستهدفة للصندوق.رة لتوجيه الحوار مباشينفذ الوسائل االبتتارية تما س

. ثانيا، سيخصص الصندوق موارده بأسلوب يعظم من استخدام موارد المساعدة اإلنمائية تخصيص الموارد -5
الرسمية ألشد البلدان فقرا وألفقر األقاليم، مع إيالء اهتمام خاص لتل من الستان الضعفاء تقليديا وأولئك 

وبخاصة الشباب. وف: هذا المجال، سوف يقترح الصندوق إدخال تعديالت  ،اء حديثاالذين يدوا ضعف
والجزئ:، وسيتم تقليص عدد البلدان الت: ستتلقى  التل:ضرورية لتعظيم استخدامه للموارد على المستويين 

ليات ط: للعمزيادة الحجم الوس ، وبالتال:تمويال جديدا من الصندوق خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد
إلى  هذه األمور مجتمعة سوف تؤديو  .سيتم تحسين التخطيط الداخل: وخلق اقتصادات الحجم التبير. تما
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مخرجات إنمائية أفضل عند اإلنجاز تما أتدت عليه مجموعات متعددة من التحليالت. وسوف تأخذ 
 والقدرة االستيعابية، والملتية القطرية.المعايير المتبعة الختيار البلدان بعين الحسبان الترتيز االستراتيج:، 

لتجديد الحادي عشر للموارد للبلدان ل األساسية لمواردابالمائة من  90وسيضمن الصندوق أن تخصص  -6
وحسب من الشريحة الدنيا. وبما يخترق جميع مستويات الدخل،  متوسطة الدخلوالبلدان  منخفضة الدخل

شد أل للتجديد الحادي عشرمن الموارد األساسية  على األقل مائةبال 30-25 ما بين التقديرات سيخصص
وبالنسبة للمقترضين الذين يمرون بتغيير ف: وضع الدخل لديهم، سيتم إيجاد إطار  األوضاع هشاشة.

القطاع: ضروريا  الترتيزستعراض شروط اإلقراض. ويعد اليستعاض به عن الممارسة السنوية  لالنتقال
سوف يرتز ، 2016-2025 ةى مع اإلطار االستراتيج: للصندوق للفتر يتماش ستخدام التفؤ للموارد. وبماالل

الصندوق على استغالل ميزته النسبية ف: مواضيع مختارة مع ترتيٍز متجدٍد على الشباب والنساء، وف: 
 الوقت نفسه تأصيل أتثر المواضيع الشاملة أهمية ضمن جميع عملياته.

موارد بأسلوب يتصف بقدر أتبر من الرشاقة واالستجابة الدوق الصن سيستخدم. ثالثا، استخدام الموارد -7
تعديالت ملموسة على الطريقة الت: يؤدي فيها التنمية بما إدخال للسياقات. وبهذا الصدد، يقترح الصندوق 

يتماشى مع التفتير الحديث بالفعالية اإلنمائية. وسوف يجعل الصندوق من معاييره أعلى، بهدف الوصول 
أقوى ف: مرحلة تصميم المشروعات على أهداف المشروعات وأساليب الوصول إليها. ويعتبر  إلى ترتيزٍ 

وسيتم ضمانه من خالل عمليات داخلية مبسطة  ،منطق المشروعات هذا شرطا مسبقا للمخرجات الناجحة
ات يير السياسات واإلجراءستؤدي إلى تعزيز جودة العمليات عند الدخول. عالوة على ذلك، سوف يتم تغ

قدر أتبر من المرونة خالل التنفيذ لتتييف المشروعات مع المعلومات الجديدة الت: يتم جمعها للسماح ب
 أثناء المسار.

. سيتم السع: لرشاقة التنفيذ من خالل ترتيٍز أشد على المساعدة التقنية لتحسين إدارة رشاقة التنفيذ -8
ف: الصندوق  الالمرتزيةب النهوضسيعتبر ى ذلك، . وعالوة علاالستيعابيةالمقترضين لمشروعاتهم وقدرتهم 

ف: الميدان، وسيفوض لهم بالمزيد من  الموظفينحاسما لحل االختناقات ف: العمليات، وسيزداد عدد 
مستمر ودعم  بإشرافوالقيام، إلى أتبر حد ممتن،  ،الصالحيات بحيث يتم ضمان تنفيذ أسرع لمهام مختارة

 للتنفيذ.

ندوق تيفية ترجمة الموارد إلى نتائج إنمائية لطمأنة الدول األعضاء على القيمة وأخيرا، سوف يعرض الص -9
أمام دافع: الضرائب ف: جميع أنحاء العالم.  للمساءلة ةلمال المنفق، وليتون أتثر عرضالت: يحققها مقابل ا

ذه النقلة الثقافية وسوف يتقبل الصندوق ثقافة أقوى ترتز على النتائج واالبتتار ف: جميع عملياته. وتعتبر ه
ئج ف: جميع مراحل ف: المنظمة ضرورية مع زيادة الوع: بالحاجة لصناعة القرارات المستندة إلى النتا

بحيث تقوم حلقة التعلم المستدامة من الدروس المستفادة بتغذية العمليات الجديدة وتعزيز المشروعات، 
هذه الثقافة من خالل  تعززتس ،ادي عشر للمواردالمساءلة على جميع المستويات. وخالل فترة التجديد الح

 وعمليات أفضل ونظم أذتى وتعزيز التنفيذ التامل إلطار الفعالية اإلنمائية الذي يتضمن حوافز منقحة
للمهارات ف: العمليات الت: يدعمها الصندوق. وسوف يتم العمل بنظم لتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

دارة أفضل للنتائج.المتطورة للغاية لتعزيز قد  رة الصندوق الذاتية وقدرات البلدان على القيام بقياس ورصد وا 

وسوف يتم إيالء وزن أتبر بصورة معتبرة ف: المنظمة بأسرها للشفافية. إذ تعتبر الشفافية محفزا تبيرا لجودة  -11
فضل، ووضع معايير أفضل للبيانات، والستخدام أتثر تفؤا للموارد، ولرصد أتثر دقة، والمتثال سياسات: أ
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أحسن. وسيتم تعزيز منصة إيصال خدمات الصندوق على الدوام للسماح للصندوق بأن يغدو حاضنة 
 لالبتتار على جميع المستويات.

وتهدف جميع التعديالت المقترحة على نموذج عمل الصندوق والمعروضة ف: هذه الوثيقة إلى تحسين  -11
لصندوق، أي إلى تعظيم األثر لتل دوالر يستثمر على حياة الستان مال المنفق ف: االالقيمة المتحققة مقابل 

 الريفيين الفقراء.
 

 
 
 
 
 



 IFAD11/2/R.3 

1 

تعزيز نموذج عمل الصندوق في فترة التجديد الحادي عشر للموارد إليصال األثر 
 على نطاق واسع

 مقدمة –أوال 

 مة نموذج عمل الصندوق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة مواء -ألف
طموح تبير يخترق جميع أهداف التنمية المستدامة، وهو عدم ترك أي أحد يتخلف عن الرتب. هنالك  -1

الجوعى والفقراء بالمائة من  75ويعتبر هذا التحدي بارزا على نحو خاص ف: المناطق الريفية، حيث يعيش 
ذا ما استمرت التوجهات الحالية للفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ:،  1ف: العالم. تحقيق هدف:  لن يتموا 

ف: المناطق الريفية مما سيؤدي إلى تبعات على جملة أهداف التنمية المستدامة  2و 1التنمية المستدامة 
 .2030م إحراز إال حوال: نصف التقدم الضروري بحلول عام تاألخرى. وعلى وجه العموم، لن ي

شهد االقتصادي الجغراف: قد تغير بصورة وعلى الريم من أن الفقر الريف: ما زال مشتلة مزمنة، إال أن الم -2
درامية ف: العقد الماض:، ومعه تغيرت احتياجات العالم النام:. وتعتمد جميع البلدان حاليا، وبصورة 
مبدئية، على مواردها المحلية إلدارة االستثمار العام، حتى أن بعض أفقر البلدان ف: العالم يمتن أن تقترض 

دة القدرة على إدارة المعونة، تسعى البلدان حاليا إلى حلول مالية أسرع وأتثر ومع زيا 2من الخارج بنفسها.
 تنميقا لتحدياتها المستمرة.

ومع إحراز تقدم حقيق: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إال أن عدم ترك أحد يتخلف عن الرتب  -3
 000 100قيا ويتأثر بها أتثر من يتطلب إجراءات ملحة. وف: هذه اللحظة بالذات، تنتشر المجاعة عبر أفري

مليون شخص ف: جنوب السودان وحده. وهنالك مخاطر حقيقية لمجاعات أخرى ف: اليمن، وف: شمال 
وتتثف الصراعات الجارية من انعدام األمن الغذائ: لماليين البشر ف:  3شرق نيجيريا وييرها من البلدان.

المشاتل العابرة للحدود. ويفاقم هذا األمر من أزمة  ه منوما ينجم عناإلقليم. وهنالك تهجير واسع النطاق 
حتى  مسجلوحده، وهو أتبر رقم  2015شخص عام  مليون 06الالجئين الموجودة أصال، إذ تم تهجير 

ويعتبر هذا األمر بمثابة التارثة الت: قد تؤثر على رفاهية جيل بأسره. وال يمتن حلها إال من خالل  4اآلن.
 جهات الفاعلة ف: المجالين اإلنسان: واإلنمائ:.العمل معا بين ال

والصندوق معتاد على التأقلم مع ضغوط العوامل الخارجية. فف: العقد الماض:، أدخل الصندوق تعديالت  -4
صورة خاصة، من خالل القبول باإلشراف المباشر، والسع: بعلى نموذج عمله لزيادة استجابته. و 
ضفاء الطابع المهن: عل يجاد برنامج التأقلم لصالح لالمرتزية، وا  أصحاب زراعة ى مهامه المعرفية، وا 

الحيازات الصغيرة، والوصول إلى االقتراض السيادي. وقد ترتت هذه التغييرات الصندوق مالئما للغرض 
                                                      

1
 https://www.ifad.org/documents/30600024/30bb2e43-9a1d-4de5-b9d0-f2f0b4f74895 
2 Nancy Birdsall and Scott Morris, Multilateral Development Banking for this Century's Development Challenges: Five 

Recommendations to Shareholders of the Old and New Multilateral Development Banks (Washington, D.C.: Centre for 

Global Development, 2016.) 
( 2017فبراير/شباط  20 برنامج األيذية العالم:،)روما، ، المجاعة تضرب أجزاء من جنوب السودانبرنامج األيذية العالم:،  3

https://www.wfp.org/news/news-release/famine-hits-parts-south-sudan 
 ؛2015العالمية: الهجرة القسرية عام االتجاهات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،  4

http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf 

https://www.ifad.org/documents/30600024/30bb2e43-9a1d-4de5-b9d0-f2f0b4f74895
https://www.wfp.org/news/news-release/famine-hits-parts-south-sudan
https://www.wfp.org/news/news-release/famine-hits-parts-south-sudan
http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf
http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf
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تما ورد ف: خطة عمل  ،ساهماته ف: الحد من الفقر الريف:الذي أنشئ ألجله، وأدت إلى اعتراف متزايد بم
 أديس أبابا.

شتل تل منها خطوة ف: نهج الصندوق لإلدارة بهدف يتميز نموذج عمل الصندوق بأربعة أبعاد رئيسية، ت -5
 إحراز النتائج اإلنمائية:

 يعتمد الصندوق أساسا على مساهمات الدول األعضاء فيه ف: تجديدات موارده، تعبئة الموارد :
بصورة مستمرة لتعظيم ه يسعى هذا التمويل الخارج:، فإنمما يشتل موارده األساسية. ولرفد 

استخدام موارده الداخلية، وه: أساسا التدفقات العائدة من القروض وعائد االستثمار. وقد سمح 
من فترات تجديد الموارد، بالجزء األتبر من مواردها الحالية  فترةهذا األمر لإلدارة بااللتزام، ف: أي 

دوق على المدى الطويل للخطر. وخالل فترة والمستقبلية بدون تعريض االستدامة المالية للصن
التجديد التاسع للموارد، واعترافا بالوضع المال: العالم: المضطرب، أدخل الصندوق االقتراض 

وفيما بعد صادق على إطار  5ألول مرة ف: تاريخه لتمويل جزء من برنامجه للقروض والمنح.
 اض.لالقتراض السيادي، بهدف امتالك نهج استراتيج: لالقتر 

 :يوفر الصندوق موارده ف: الغالب للحتومات السيادية، ويخصصها أساسا من  تخصيص الموارد
خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. ومن خالل هذا النظام، ال يتم ببساطة 
نما أيضا يتم تعديلها لحساب تيف  تخصيص الموارد بما يتناسب مع احتياجات البلدان المتلقية، وا 

لبلد المتلق: أن يستخدم هذه الموارد المخصصة بصورة فعالة. والفترة األساسية من هذا يتوقع ل
أهداف الصندوق  الهامش: علىموازنة األثر من التخصيص األمثل للموارد ه:  والفترة األساسية

موارد  على استخدامقدرة تل بلد  ف:جملة من البلدان. ويستند هذا األثر على المعوقات،  ف:
 6بصورة فعالة. المعونة

  .البلدان العضوة المقترضة، استنادا إلى التداخل بين  ف:يستخدم الصندوق موارده استخدام الموارد
أولوياتها وأهداف المنظمة المؤسسية. ويأخذ هذا الحوار أهداف التنمية المستدامة وتيفية مواءمتها 

 ئج ف: استراتيجية قطرية )وه:لنتامع السياقات القطرية المخصوصة تنقطة بداية. وتتم صياية ا
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج(. وبعدئذ يتم تشغيل هذه الخطة من خالل 
القروض والمنح، واالنخراط السياسات:، واألنشطة يير اإلقراضية. ويتبع العمل حلقة عريضة من 

نجاز المشروع، وت دارة التصميم، واإلشراف، ودعم التنفيذ، وا  قييمه. ويساعد االئتمان المتأصل وا 
المخاطر واإلجراءات الداخلية لإلشراف وتجنب الفساد على ضمان استخدام األموال للغرض 

 المقصود منها عبر هذه الدورة بأسرها.

 ما يخترق األبعاد الثالث السابقة. ويعد تحويل الموارد إلى ب: تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية
ة طريقا ناشئا للعمل يؤتد على الحاجة للنظر بصورة متزامنة ومنتظمة، من خالل نتائج إنمائي

يستند إلى الدالئل، الستخدام الموارد على مستوى المشروع القطري والمؤسس: للتأتد  يم:يتفتير تق

                                                      
 يعتبر القرض المقدَّم من مصرف التنمية األلمان: االلتزام  الحقيق: األول ف: الميزانية العمومية للصندوق. 5
6 Paddy Carter, The Allocation of World Bank Group Resources to Leave No One Behind (London: Overseas 

Development Institute, 2017).) 
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ويتم إدخال  7من استخدام أفضل الخيارات المتاحة وبأسلوب يؤدي إلى تخليف أتبر أثر ممتن.
 يرة ف: الصندوق لتأصيل ثقافة النتائج عبر المنظمة بأسرها.تغييرات تث

للفقر الريف:  المفزعإجراء التعديالت التالية لتحويل السياق وباإلضافة إلى هذه األبعاد الجوهرية، يقترح  -6
لتعظيم مساهماته ف: جدول  لموارد الصندوقوانعدام األمن الغذائ:، إلى فرصة للتجديد الحادي عشر 

 (:2030للتنمية المستدامة )جدول أعمال  2030أعمال 

 لإليفاء بالطلب فحسب مقرض مباشر ال ت ،ئ:أوال، تعزيز دور الصندوق تمجّمع للتمويل اإلنما
 المتزايد على التمويل على نطاق أتبر ولتحقيق أثر أعظم؛

  فقرا، مع  الستانوأشد ثانيا، تعظيم استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية لدعم أشد البلدان فقرا
، واستهدافها للتطرق متوسطة الدخلاستقطاب الموارد المقترضة لالستمرار ف: االنخراط مع البلدان 

 للتحديات الناجمة عن الفقر الريف: التبير المتبق: فيها؛

  :من خالل اإليصال "القيام بالتنمية بصورة مختلفة"ثالثا، القبول بمقوالت جديدة تتلخص ف ،
أتثر تنميقا بصورة متزايدة،  ايمتن له أن يستجيب للمقترضين الذين يدو  بأسلوب أتثر رشاقة

 8والذين يمتلتون حاليا خيارا أوسع للسبل المتاحة لتمويل التنمية الريفية؛

  وأخيرا، إرساء ثقافة النتائج بصورة أتثر حزما، وه: الثقافة الت: تحث على االبتتار وتثبت القيمة
تما أنها تجعله أتثر عرضة للمساءلة أمام دافع:  ،لدول األعضاءالت: يحققها الصندوق أمام ا

 الضرائب ف: العالم بأسره.

 تعبئة الموارد -ثانيا

 تجميع تمويل التنمية لتعظيم األثر -ألف
 "مليارات"لتلبية االحتياجات االستثمارية ألهداف التنمية المستدامة، يتحرك المجتمع الدول: ف: المناقشة من  -7

 الستثمارات بجميع أشتالها: العام والخاص والوطن:من ا "تريليونات"نمائية الرسمية إلى المساعدة اإل
القدرات ورأس المال. وعلى المستوى العالم:، سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بناء والعالم: ف: 

المؤسسات الخيرية، أفضل استخدام ممتن لتل دوالر ممنوح. إال أن التدفقات أليراض التنمية تتضمن أيضا 
والتحويالت، والتدفقات بين بلدان الجنوب وييرها من المساعدة الرسمية، واالستثمار األجنب: المباشر. 

                                                      
7
  Julian King and Luize Guimaraes, Evaluating Value for Money in International Development: The Ligada Female 

Economic Empowerment Programme in Mozambique. In: Value for Money in Development Work. eVALUation Matters: 
A Quarterly Knowledge Publication on Development Evaluation, Third Quarter 2016 (Abidjan: African Development 

Bank, 2016).  
8
 :Romilly Greenhill, Annalisa Prizzon and Andrew Rogerson, The Age of Choice :لالطالع على مناقشة هذه القضايا، انظر  

Developing Countries in the New Aid Landscape (London: Overseas Development Institute, 2013); and Chris Humphrey 

and Katharina Michaelowa, Shopping for Development: Multilateral Lending, Shareholder Composition and Borrower 

Preferences (World Development, 2013), 44(C) 142-155. 
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 9بد من استخدامه بأقصى قدر من التفاءة. ومعا، تصل هذه المصادر إلى حوال: ترليون دوالر أمريت: ال
 تعبئة الموارد المحلية واستخدامها بصورة فعالة.وتحتاج التدفقات المالية الخارجية هذه ألن تحفز على 

ف: هذا السياق، يعّد دور الصندوق تمجّمع لتمويل التنمية ال تمجرد مقرض مباشر فقط ياية ف: الطموح.  -8
تتمثل ف: الحد من الفقر الريف: وانعدام األمن الغذائ: تتطلب حجما تبيرا  الت: األهمية. فمهمة الصندوق

إيصاله بصورة جزئية فقط من خالل موارد الصندوق الخاصة. ومن خالل هذا الدور  من االستثمارات يمتن
المحفز، يتمثل طموح إدارة الصندوق ف: مضاعفة حجم عمل برنامج عمل الصندوق لفترة التجديد الحادي 

تحقيق الغايات للموارد الت: سيتون لها أثر على عشر للموارد بصورة تدريجية، أي المبلغ اإلجمال: 
بما ف: ذلك تل من برنامج القروض والمنح ف: الصندوق واألموال الت: يمتن جلبها من خالل  ،إلنمائيةا

مليار دوالر أمريت:. ويستجيب ذلك  12مليارات دوالر أمريت: إلى  6وهو  ،الشراتات، من المستوى الحال:
يق أهداف التنمية المستدامة، للحاجة لتسريع تبير، أي المضاعفة تقريبا لمعدل التقدم المحرز اليوم لتحق

، تما هو معروض ف: وثيقة "التطلع قدما: الصندوق ف: سياق 2و 1وبخاصة هدف: التنمية المستدامة 
للتنمية المستدامة"، وه: الوثيقة الت: ستعرض على هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  2030جدول أعمال 

 ي عشر للموارد ف: دورتها الثانية.الحاد

بالمائة بالقيمة  40إلى  25ثل هذا الطموح سلفا توسيع برنامج القروض والمنح بما يعادل ويفترض م -9
السيناريو األعلى  أيمليار دوالر أمريت:،  4.5 لما يعادب االسمية. وسيتطلب تمويل برنامج القروض والمنح

لموارد، وهو نصف المساهمات األساسية ف: تجديد ا منبالمائة  20ف: هذا النطاق، زيادة اسمية بحدود 
. واألهم من ذلك، تشير تقديرات إدارة )انظر الملحق األول( برنامج القروض والمنحف: الزيادة االسمية 

الصندوق إلى أن هذا السيناريو المرتفع، مترافقا بالتغييرات المقترحة ف: هذه الوثيقة، سيسمح للصندوق 
 بالمائة. 20د ما يقارب بحدو  مبزيادة عدد المستفيدين الذين يتم الوصول إليه

ولقدرة الصندوق على اإليصال.  ،وقد انبثق هذا النطاق عن تقدير متزامن للطلب من الدول األعضاء -11
وبالتال:، فإن اإلدارة تعتبره طموحا وواقعيا ف: آن معا. فهو طموح، ألنه يتطلب تنفيذا سريعا للتعديالت 

عديالت ه: ما تعتبره اإلدارة واقعيا. واألهم من ذلك، المقترحة على نموذج عمل الصندوق، إال أن هذه الت
فقد أظهر تحليل أجري ف: الصندوق، بأن الطلب على خدمات الصندوق التمويلية ويير اإلقراضية 

، الدنياالدخل من الشريحة  متوسطةوهنالك عدد متزايد من البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان  10يتنامى.
ل إلى موارد متزايدة من الصندوق حتى بشروط عادية. ونظرا لحجم الصندوق الت: ه: على استعداد للوصو 

الحال:، فإنه ال يستطيع اإليفاء بهذا الطلب. ونتيجة لذلك، تستمر بلدان عديدة بمراتمة ديون خاصة أيلى 
اق فائدة أعلى على قروض بآجال استحق معدالتثمنا للتطرق للفقر الريف: فيها. وربما تدفع هذه البلدان 

                                                      
9
الذي أعده بصورة  تمويل متعدد األطراف للتنمية :تمويل التنمية 2015من المليارات إلى التريليونات: تحويل تمويل التنمية بعد عام   

األوروب: لإلنشاء والتعمير والمصرف األوروب: لالستثمار، مشترتة مصرف التنمية األفريق:، ومصرف التنمية اآلسيوي، والمصرف 
 (.2015 لجنة التنمية)ومصرف التنمية للبلدان األمريتية وصندوق النقد الدول: ومجموعة البنك الدول: الجتماع 

10
إلى تقييمات برامج الفرص خالل إعداد هذه السيناريوهات أجري تحليل للطلب ف: فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، واستنادا   

 االستراتيجية القطرية لتل دولة مما أعد حديثًا أو هو قيد المناقشة مع الدول الشريتة. يتأثر الطلب على موارد الصندوق بعوامل عديدة،
ة والسياساتية؛ والموارد منها: تيف تنظر الدول الشريتة إلى القيمة الت: يضيفها الصندوق  باعتباره مصدرا لتمويل التنمية وللخبرات التقني

لى المدى الذي يشّتل فيه دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وفقراء الريف أولوية سياس شرافها المال:؛ وا  اتية البديلة المتاحة لها؛ وا 
 لها.
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وال يحد هذا من قدرة الصندوق على دعم تنمية هذه  11أقصر من تلك الت: يوفرها الصندوق بشروط عادية.
هذه البلدان مرة  مراتمةبل أنه يعن: أيضا  ،البلدان فحسب، وعلى التأثير على حياة المزيد من ستان الريف

ي استدعى مبادرات التخفيف من ة األسعار: وهو نفس التوجه الذلديون خارجية قصيرة األجل باهظأخرى 
عبء الديون ف: السنوات األخيرة، مثل إطار القدرة على تحمل الديون، تما أنه ما ستسدده الميزانيات 

 12المستقبلية عوضا عن استخدامها لالستثمار الريف:.

هو برنامج  لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الموارد. ما يوجه استراتيجية تعبئة االستراتيجية المالية -11
لفترة  المالية االستراتيجيةوثيقة  وتما يتضح من ،ح عوضا عن مستوى مساهمات التجديدالقروض والمن

وما بعدها، الت: ستعرض على الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد للموارد التجديد الحادي عشر 
ستستمر مساهمات التجديدات ف: تونها  ،الت: تشير إلى أنه وبموجب هذا النهجللموارد و الحادي عشر 

وسيع حجر الزاوية لقدرة الصندوق على االلتزام المال: ورأسماله. وستستخدم عندئذ تأساس لإلبقاء على أو ت
مصادر التمويل األخرى. وسيعزز ذلك من الربط بين المساهمات وبرنامج  معقدرة الصندوق على االلتزام 

اال للشك فيما لو تانت هنالك موارد متاحة تافية للصندوق لتمويل مستوى القروض والمنح، مما ال يترك مج
 اإليصال المريوب به.

 ية الرسمية، ستتحرى إدارة الصندوقوألنها مدرتة ف: جميع األحوال للطلبات المتنافسة على المساعدة اإلنمائ -12
 ترح مستوى من االقتراض خاضع. ويقسبال بديلة لرفد الموارد األساسية، باستخدام إطار االقتراض السيادي

إدخاله لرفد هدف تجديد الموارد بصورة  يتمبالمائة من مساهمات الدول األعضاء،  50للسيطرة بحدود 
إلى رفع مال: أتبر،  الميسرةبوسائل عديدة تتراوح بين القروض الشريتة  االقتراضهيتلية. ويمتن تحقيق 

األموال من خالل األسواق الرأسمالية. وستتطلب القروض  وعندما تتم تلبية الشروط الضرورية يمتن زيادة
والوصول إلى األسواق الرأسمالية إدخال تعديالت على اتفاقية إنشاء الصندوق وعلى  13من الشرتاء الميسرة

 سياسات الصندوق المالية.

 ومن شأن هذه االستراتيجية أن تسمح للصندوق باإليفاء بصورة أفضل بطلب جميع الدول األعضاء -13
عن: زيادة الرفع المال: تة وتيسيرية معا ف: الوقت نفسه. و المقترضة، وزيادة تل من اإلقراض بشروط عادي

لتمويل القروض العادية استخدام الحصة األتبر من الموارد األساسية للصندوق لتمويل القروض التيسيرية 
األموال المقترضة. وستستخدم التدفقات للغاية. وأما القروض العادية فسيتم تمويلها بصورة متزايدة من خالل 

العائدة من القروض العادية بصورة جزئية لإليفاء بااللتزامات الناجمة عن االقتراض، إال أن الجزء األتبر 
من اإلقراض بشروط عادية سوف يولد أيضا فائضا من التدفقات العائدة الذي يمتن أن يعزز بصورة أتبر 

وبالتال: توجيهها نحو البلدان المؤهلة للتمويل بشروط تيسيرية للغاية. وف: من الموارد األساسية للصندوق، 
 نهاية المطاف، يمتن تحويل جميع الموارد األساسية للصندوق الستخدامها بشروط تيسيرية للغاية.

ا ، بما ف: ذلك تبن: تتنولوجيات أتثر نضجةولتنفيذ هذه االستراتيجية سيتم رفع سوية إدارة المخاطر الحالي -14
وامتثال رقم: دقيق. وعلى وجه الخصوص، يتوجب على الصندوق استتمال خطواته نحو اإلدماج التامل 

                                                      
11 Christopher Humphrey, The African Development Bank: Ready to Face the Challenges of a Facing Africa? (Expert 

Group for Aid Studies, 2014). 
 IMF Javierبشتل تبير على أسواق السندات للتمويل السيادي )انظر  االعتمادحّذر صندوق النقد الدول: البلدان األفريقية من خطر  12

Blas and Andrew England, IMF Warns ‘Rising’ African Nations on Sovereign Debt Risks, Financial Times, 29 May 

2014.) 
 قرض من دولة شريتة بشروط تيسيرية هو قرض تعطيه دولة عضو بموجب أحتام وشروط تتضمن عنصر منحة لصالح الصندوق. 13



 IFAD11/2/R.3 

6 

لقدراته للدخول ف: معامالت المشتقات؛ وهو طلب مسبق إلدارة أسعار الفائدة ومخاطر العملة الناجمة عن 
دارة االقتراض. وسيتم تعزيز القدرة ف: بعض المجاالت المالية الرئيسية إليجاد اإل طار الضروري للرصد وا 

 المخاطر.

لتعزيز حضوره تمجمع لتمويل التنمية، يتوجب على الصندوق أن يتون قادرا على الجمع  التمويل المشترك. -15
بين موارده مع المقرضين اآلخرين من خالل التمويل المشترك الدول:. وستضع إدارة الصندوق أهدافا 

من سبيل تسجيل التمويل المشترك ف: نظم الصندوق للوصول إلى إقليمية للتمويل المشترك الدول: وتحسن 
رصد أفضل. وبما يتماشى مع التوجهات العالمية للمساعدة اإلنمائية الدولية، فإن ثالثة أرباع العمليات ف: 
البلدان منخفضة الدخل تتلقى التمويل المشترك إلى حد ما، تذلك فإن العمليات ف: أتثر األوضاع هشاشة 

بالمائة من  80وال: ضعف: ما تتلقاه العمليات ف: السياقات يير الهشة. وبصورة مشابهة، فإن تتلقى ح
المشروعات ف: أفريقيا جنوب الصحراء تمول بشراتة مع الوتاالت الدولية األخرى. والجهود جارية لتنشيط 

وبك األفريق:، وصندوق مع الشرتاء التقليديين، مثل البنك اإلسالم: للتنمية، ومصرف التنمية األ االنخراط
للتنمية الدولية. وف: حال إجرائه بصورة جيدة، فإن التمويل المشترك الدول: يستقطب الموارد، أي التمويل 

 إضافة إلى المعرفة والخبرة، من جميع الشرتاء للوصول إلى تحقيق فائدة أتبر للستان الريفيين الفقراء.

الدول: ف: مجال االستدامة البيئية والصمود ف: وجه تغير  للصندوق سجل جيد ف: تعبئة التمويل المشترك -16
أصحاب زراعة المناخ، وبخاصة من مرفق البيئة العالمية ومن خالل حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح 

مد الصندوق توتالة تنفيذية للصندوق األخضر للمناخ. وبما ، اعت  2016الحيازات الصغيرة. وف: عام 
نقاط، سوف يقوم الصندوق باستخدام منتظم لحجم  ةالمناخ والمتضمنة عشر  قضايا يتماشى مع خطة تعميم

تبير لموارد مرفق البيئة العالمية للنهوض بالتأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته ف: البلدان 
، سوف يسعى الصندوق لتعبئة اإلقراضية الخاصة. وبصورة موازيةالمقترضة، باستقطاب موارده المالية 

المناخ،  بتغييرمويل إضاف: للمناخ من خالل صندوق البلدان األقل نموا، ومن خالل الصندوق الخاص ت
 وصندوق التأقلم مع تغير المناخ.

، فإن التعبئة الفعالة 2015عام  أثناء المؤتمر الدول: الثالث لتمويل التنمية وتما اتفق عليه ف: أديس أبابا -17
ة الوطنية عنصر ضروري للقضاء المستدام على الفقر. وبالتفتير للموارد المحلية لتمويل خطط التنمي
تريليونات تل عام من الدوالرات  6الخزينة ف: البلدان النامية حاليا  تتسلمبتوجهات النمو العالمية اإليجابية، 

رة مما يقلل من اعتمادها على المعونة ويرفع من الجدا 2000،14عام ما تانت تتسلمه منذ أتثر م األمريتية
من الحتومات، وخاصة ف: البلدان . إال أن زيادة تعبئة العوائد يبقى تحديا للعديد فيهااالئتمانية للعديد 

 وف: العديد من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. الدخل منخفضة

ى وجه جميع المشروعات الجارية الت: يدعمها الصندوق حاليا عل تتلقى ،وبما يتماشى مع هذه التوجهات -18
ن تفاوتت مستوياته. وتشير الدالئل إلى أن التمويل المشترك المحل: يزداد  التقريب تمويال مشترتا محليا، وا 

، ومع المعن: البلدبالقيم النسبية، من بين جملة أمور أخرى، مع زيادة المساهمة المالية للوتالة المعنية ف: 
، فإن التمويل المشترك وبصورة مشابهة 15الفقر.تخفيف من وطأة للتحسن أداء البلد المعن: ف: جهوده 

                                                      
 (2013واشنطن العاصمة: البنك الدول: ). 2015تمويل التنمية بعد عام . 2013مجوعة البنك الدول:.  14

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16310. 
15 Mathew Winters and Jaclyn Streitfedl, Splitting the Check: Bargaining Over Counterpart Commitments in World Bank 

Projects (University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16310
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16310
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المحل: ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا قد ازداد بصورة معتبرة ف: السنوات األخيرة )انظر 
(. وأما التحدي بالنسبة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد فهو ف: تحري سبل جديدة للعمل مع 1الشتل 

ق لضمان أن تبقى مستويات التمويل المشترك متماشية مع وضع الدخل لتل الدول األعضاء ف: الصندو 
ضافة إلى أثر الرفع المال:، تشير استعراضات الحافظة إلى أن التمويل  دولة من هذه الدول العضوة. وا 

 ملتية المشروعات.جابيا لجهة تعزيز إحساس الحتومة بالمشترك يخلف أثرا إي

 :1الشتل 
 المشترك المحلي حسب وضع دخل البلدان )وسطي ثالث سنوات متتالية( توجهات معدل التمويل

ن لتسريع يتبقيان أساسيست وتعبئة الموارد المحليةمن الواضح أن المساعدة اإلنمائية الدولية القطاع الخاص.  -19
صة النمو االقتصادي وتخليص البشر من قبضة الفقر المدقع خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، وبخا

تونا تلن  مااالستثمارات الخاصة محدودة. إال أنهزالت  ماف: العديد من البلدان منخفضة الدخل حيث 
بد من تعبئة مبالغ متزايدة من المصادر  أهداف التنمية المستدامة. والن لتمويل الطموحات العالمية تيافيت

صدار السندات، والتموي  16ل من المستثمرين المؤسسيين.الخاصة، مثل االستثمار األجنب: المباشر، وا 
ولحسن الحظ، تبرز على السطح المزيد والمزيد من األمثلة عن حلول األعمال التجارية للتحديات اإلنمائية 

 17إلظهار تيف يمتن لألعمال التجارية الخاصة أن تؤدي إلى تحقيق األرباح واألثر اإلنمائ: ف: آن معا.

دي مع القطاع الخاص ستتون أولوية من أولويات التجديد الحا وبالتال:، فإن إرساء الشراتات المقصودة -21
بلغ حصة التمويل المشترك ف: المشروعات الت: يدعمها الصندوق من عشر للموارد. وف: يومنا هذا، ت

بالمائة فقط من إجمال: التمويل المشترك. ويتطلب توسيع نطاق هذه الممارسة الناشئة  5القطاع الخاص 
جراء يجاد إطار قياس مؤسس: لتقدير النتائج. ومن المعالم و ات أسرع، معرفة أفضل، وا  مهارات جديدة، وا 

ف: هذا المجال، إنشاء برنامج التمويل واالستثمار ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمويل البارزة 
غذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ومنظمات المنتجين المنخرطين ف: األنشطة الالريفية المشروعات 

بصورة مباشرة، من خالل استثمارات بالقروض واألوراق المالية. وسوف يستهدف هذا الصندوق شريحة 
                                                      

16 Homi Kharas, Annaliza Prizzon and Andrew Rogerson, Financing the Post-2015 Sustainable Development Goals: A 

Rough Roadmap (London: Overseas Development Institute, 2014): 

 www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9374.pdf. 
 .9انظر الحاشية  17

 
البلدان متوسطة الدخل من 

الشريحة العليا

 
                         

              

                      

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9374.pdf
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم الريفية الت: ال تخدمها حاليا المصارف الموجودة وال أموال 
خدمات االستشارية لألعمال وبناء القدرات االستثمار. تذلك يتم تصور إيجاد مرفق للمساعدة التقنية لتوفير ال

ودعم الوسطاء والتوسط ف: الشراتات بين منظمات المزارعين والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة 
الحجم بحيث يتم تيسير وصولها إلى صندوق التمويل واالستثمار ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم.

، سوف يستمر برنامج المنح ف: استقطاب أتبر للموارد تحقيق د أليراضولرفد هذه الجهو الموارد االخرى.  -21
الختيار متلق: المنح من خالل عملية  الحديثومع المطلب  .الحاجة على الروابط مع اإلقراضى التأتيد عل

 الصندوق من حافظة شراتاته مع مراتز التميز ف: جميع أنحاء العالم. يوسعاختيار تنافسية، 

األموال التتميلية لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الت: قد توفرها الدول  ق ف: إدارةوسيستمر الصندو  -22
أداة أخرى مثبتة الستقطاب  وه: .ات لدعم مشروعات ومبادرات مخصوصةاألعضاء أو ييرها من المؤسس

الت: أطلقها  نتائج البرنامج اإلقراض: للصندوق ولتحسين فعالية انخراطه السياسات:. ومن بين هذه اآلليات
ومنصة  19مرفق إدارة مخاطر الطقس؛و  18ما يل:: مرفق تمويل التحويالت؛ ون مع الشرتاءالصندوق للتعا

 20إدارة المخاطر الزراعية.

وتوفر األموال التتميلية للصندوق المرونة للتطرق لبعض التحديات السياقية المخصوصة يير المتوقعة.  -23
الذي صودق عليه مؤخرا من  21التهجير القسري واالستقرار الريف:ويعتبر مرفق الالجئين، والمهاجرين، و 

األمثلة الجيدة ف: هذا المجال: ألنه يسمح للصندوق بالمساعدة على التطرق لبعض مشاتل الهشاشة الت: 
دود واآلثار تتسرب إلى بلدان أخرى ف: اإلقليم، بما ف: ذلك تدفق الالجئين واألمراض المزمنة العابرة للح

 22للمجاعة. نتيجةدية، تتلك الت: نختبرها اآلن االقتصا

                                                      
ون ملي 38دولة بقيمة إجمالية قدرها  45مشروعا ف:  50مرفق تمويل التحويالت هو مبادرة متعددة المانحين شارتت ف: تمويل ما يقارب  18

دوالر أمريت:، تما تعظم أثر التحويالت على فقراء الريف من خالل زيادة الوصول إلى الخدمات المالية ومن خالل تقديم سلع مادية 
لمتلق: التحويالت بواسطة خدمات ابتتارية، وفعالية ف: التتاليف ومع سهولة الوصول إليها. تعتبر التحويالت مصدرًا تبيرًا محتماًل ف: 

 تريليون دوالر أمريت:. 2.5مليار اليوم إلى 430ويقّدر أن تنمو من المستقبل 
أطلقه بصورة مشترتة الصندوق وبرنامج األيذية العالم: لوصول أصحاب الحيازات األتثر  مرفق إدارة المخاطر الجوية الذييرّوج  19

لمرفق أيضًا بحوثًا عالمية بأفضل الممارسات لبرامج ضعفًا إلى أدوات إدارة المخاطر تالتأمين ضد التقلبات الجوية مثاًل. تما يجري ا
ضد التأمين ضد التقلبات الجوية إلعالم موظف: البرامج القطرية التابعة للوتاالت الدولية والمانحين عن التنفيذ الفعال لبرنامج التأمين 

 التقلبات الجوية.
ت    ء ع ى   ب     ج  ع    ع    .   ّك      ى إ   ة ك     ة أع  2013أُ  ق     ى إ   ة           ز  ع   في   ع م  20

        ال  أ   كي.     ع        ى ع ى         ق  م  ق  س  7.7          ز  ع        ة   ع  ة   جه ت            غ ق   ه  

ج  ال  ث         ي        ت   ق  ع           ز  ع   في            ك          ال      ج  ت إلث  ء        ت   ع   ،      

     ص.
  (.EB 2016/118/INF.6: )مرفق الالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار الريفمقترح  21
 Mthuli Ncube and Basil Jones, Drivers and Dynamics of Fragility in Africa, Africa Economic Brief, vol.4 Mthuli انظر: 22

Ncube and Basil Jones, Drivers and Dynamics of Fragility in Africa, Africa Economic Brief (Abidjan: African 

Development Bank, 2013), 4(5). 

https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-INF-6.pdf


 IFAD11/2/R.3 

9 

 تخصيص الموارد -ثالثا

 فقرا في أشد البلدان فقرا السكانالتركيز على أشد  -ألف
وانعدام األمن  (1 المستدامة)هدف التنمية  تسلط وثيقة التطلع قدما الضوء على القضاء على الفقر الريف: -24

وهو األمر الذي لن يحدث بدون جهود ملموسة  2030ام بحلول ع (2 المستدامة)هدف التنمية  الغذائ:
من الشريحة الدنيا، وال بدون  متوسطة الدخلوالبلدان  منخفضة الدخللوضع أولويات التدخالت ف: البلدان 

اإلبقاء على اإلجراءات ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا الت: تعط: األولوية ألتثر المهمشين 
 الذين يعانون من انعدام األمن الغذائ: والفقر المزمن.من ستان الريف 

 الستانبالبناء على هذا التشخيص، سوف يتم استهداف موارد الصندوق بصورة حذرة للوصول إلى أشد و  -25
حيث سيتم تدفق الموارد األساسية للبلدان الت: تعد  التل: فقرا على مستويين. المستوى األول هو المستوى

 على المستوىو والت: تظهر التزاما باستخدام هذه الموارد بصورة فعالة. وضمن البلدان لها ف: أمس الحاجة 
ف مترافقا بترتيز سوف تستهدف تدخالت الصندوق أشد الستان فقرا وضعفا، وسيستمر االستهدا ،الجزئ:

 ة.قوي على الزراع

 على المستوى الكلي االنتقائية

ترات تجديدات الموارد، تحدد إدارة الصندوق المقترضين ف: بداية تل فترة من ف .ةالقطري االنتقائية -26
المحتملين إلدخالهم ف: برنامج القروض والمنح على أساس االستراتيجيات القطرية الت: صادقت عليها 
أساسا إدارة الصندوق، أو الت: ستتم المصادقة عليها خالل هذه الفترة. ويعد تقرير العدد األمثل للبلدان أمرا 

ذج عمل الصندوق الستخدام الموارد بصورة منتجة. وينجم عن الحد من عدد البلدان ف: ضروريا لنمو 
بما يتناسب مع درجاتها الت: أحرزتها ف: نظام تخصيص  ت للبلدانبرنامج القروض والمنح زيادة المخصصا

ين وب 23تما أتدت عليه إجراءات اإلدارة خالل السنوات العشر الماضية. ،على أساس األداءالموارد 
مليون دوالر  17 حوال: التجديدين السابع والعاشر للموارد، ضاعف الصندوق من وسط: حجم عملياته من

 مليون دوالر أمريت:.  31 حوال: أمريت: إلى

أعظم وذلك بسبب اقتصاد الحجم  ااألتبر ف: عدد أقل من البلدان أثر  تخلف العملياتواألهم من ذلك،  -27
بلدا، بموجب التجديد الحادي عشر للموارد بزيادة  80إلى  70الترتيز على  التبير. فعلى سبيل المثال، يسمح

بالمائة ف: النطاق المقترح لبرنامج القروض والمنح. وتؤتد  20إلى  10عدد المستفيدين قد تصل من ف: 
مجموعات عديدة من التحليالت فوائد المشروعات األتبر ألنها تنحو ألن تحقق مخرجات إنمائية أفضل من 

دارة أفضل للمعرفة وتعزيز أداء الحتومات تشريك ف: المشروعات.خ  24الل نظم أقوى للرصد والتقييم وا 

                                                      
من ذلك  االستباقية لعدد البلدان المدرجة ف: برنامج القروض والمنح ألي فترة من فترات التجديد.وقد دأبت إدارة الصندوق على اإلدارة  23

عطاء المخصصات لـ  2005مثاًل أن إدارة الصندوق، قد قامت منذ بدء العمل بنظام التخصيص عام  عدد البلدان ف:  بتخفيض بلداً  118وا 
بلدًا، وقد فعلت ذلك إدراتًا منها لألثر على مستويات تمويل المشروعات وعلى  87إلى ، 2009-2007فترة التجديد السابع لموارد الصندوق،

بلدًا ف: برنامج القروض والمنح أليراض التخصيص من  99، إدراج 2015-2013تم ف: فترة التجديد التاسع، و التبعات المتصلة بالميزانية. 
 إلبقاء على هذا العدد ف: فترة التجديد العاشر.؛ وتم اخالل معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

24  Group Evaluation Systems of the World Bank-A Report on the Self: the Mirror Behind. Independent Evaluation Group

on Aid The Impact of Project Cost Gohou and Issouf Soumaré, (Washington, DC: World Bank Group); Gaston 

Disbursement Delay: The Case of the African Development Bank (African Development Bank, 2010). 
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وتظهر دراسة للصرف ف: الصندوق، بأن العمليات األتبر توفر أيضا الحوافز المالئمة للصروفات، فتلما 
 تان المشروع أتبر تلما تان الحافز أعلى للحتومات لصرف األموال بصورة سريعة.

وسط: حجم عمليات الصندوق متناسبا مع النهج التشغيل: للصندوق.  سيبقىوبغض النظر عن ذلك،  -28
وتختبر مشروعات عديدة يدعمها الصندوق سبال جديدة للعمل يمتن توسيع نطاقها ف: المستقبل؛ وأما الغاية 

فيذ األتثر سرعة والنظم . والهدف من الميزانيات األعلى والتنالمؤسسيةاألساسية فه: بناء الثقة والقدرات 
تعزيز النهج التشغيل: الذي بناه الصندوق وشذبه  نتائج المقترحة ف: هذه الوثيقة هواألقوى للتعلم ورصد ال

 مع السماح بقدر أتبر من المرونة لتحقيق األثر على نطاق أوسع. ،مع مرور العقود

نيات جديدة. فه: تيسر من التمويل المشترك الفرص األتبر إمتا يتوفروعندما يتم ضمان القدرة االستيعابية،  -29
للمشروعات الممولة أساسا من قبل وتاالت أخرى، وتدمج منظور أصحاب الحيازات الصغيرة ف: 

بالمائة من حافظة الصندوق، وف: بعض  1االستثمارات األتبر. وف: الوقت الحال:، فإن ذلك يمثل أقل من 
اقا من االستثمارات المنتجة الت: ه: بالفعل جزء من حافظة البلدان يمتن للمشروعات األتبر أن تجمع نط

بالمائة من التمويل. ويمتن التمويل  15الصندوق، مثل البنى التحتية الريفية والت: تمثل اآلن ما يقرب 
األتبر حجما الوتاالت من االنخراط ف: تجميع التمويل، فعلى سبيل المثال وف: النهج القطاعية وبالنسبة 

طاولة النقاش السياسات: للنهوض بقضية أصحاب الحيازات  علىعن: ذلك مقعدا أتثر أهمية للصندوق ي
مثل هذا النهج مع النداء الذي وجهته خطة عمل أديس أبابا لمزيد من التنسيق للمعونة، يتماشى الصغيرة. و 

 25وجدول األعمال المشترك للعمل للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف.

ي بلدان ستتلقى تمويال جديدا معايير شفافة. وتقترح إدارة الصندوق ترتيز هذه المعايير على ويتطلب تقرير أ -31
: فحقيقة أنه وف: أي حل النواقص المستمرة ف: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق

وارد ف: بداية تل فادة من المتبالمائة من البلدان عن استعدادها لالس 20ما يقرب  ريعبّ دورة من الدورات، 
دورة ولتنها ال تحول هذه التعهدات إلى مشروعات بسبب التغيرات الالحقة ف: الظروف واألولويات القطرية. 
وتسود هذه الممارسة ف: جميع فئات الدخل للبلدان بأسرها. ويعد ضمان جاهزية البلد لإلعداد لمشروعات 

نجازها.تخصيص الموارد على أ نظامجديدة ضروري لربط مخصصات   26ساس األداء بتخطيط الحافظة وا 
 :لمعايير التاليةااإلدارة  تقترح

  وجود استراتيجية قطرية متينة ف: بداية دورة تخصيص الموارد على أساس : االستراتيجيالتركيز
وسيضمن ذلك تأهيل البلدان الت: تمتلك رؤية استراتيجية ناضجة عن تيفية استخدام موارد  .األداء

. وذلك هام على وجه ملموسةلالنخراط ف: مناقشات تخص عمليات  استعدادهاوبالتال:  ،الصندوق
 الخصوص بالنسبة للبلدان الت: لم تقترض من الصندوق قبال؛

  :يات الت: تانت فعالة ألتثر من عام بصروفات لألموال على جميع العملقيام القدرة االستيعابية
للتأتد من  عملياعشرة الماضية. ومن شأن ذلك أن يوفر أسلوبا  الثمانيةاألقل مرة ف: األشهر 

القدرة االستيعابية، وأن يسلسل تصميمات جديدة بصورة أوثق مع أنشطة دعم التنفيذ أو األنشطة 
 يير اإلقراضية؛

                                                      
 .7انظر الحاشية  25
 .(EB 2016/117/R.5) التقييم المؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق  ظ :  26
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 ويضمن هذا  شهرا. 12أي قروض مصادق عليها بانتظار التوقيع ألتثر من  ودعدم وج :الملكية
 الملتية وااللتزام المالئم لتيسير استخدام موارد الصندوق.اإلحساس بالمؤشر البديل وجود 

وقد تعلم الصندوق من خالل خبرته أن الحد من عدد البلدان الت: تتلقى تمويال جديدا ال يعن: بأي حال من  -31
بل على العتس من ذلك، فهو يوفر خدمات أفضل  خراط ف: هذه البلدان أو معاقبتها،عدم االنل ااألحو 

لجميع الدول األعضاء من خالل تخطيط أتثر مالءمة. وأما البلدان الت: لم تحظ بالوصول إلى أموال 
ف: الدورة فادة جديدة ف: دورة من دورات النظام، فيمتن لها أن تحظى بهذه األموال ف: دورة الحقة مع االست

 عملياتها الجارية.الحالية من دعم أفضل لتنفيذ 

 وجوب استخدامينطلق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من مقولة التخصيص المستند إلى األداء.  -32
البلدان الت: تثبت احتياجا تبيرا فيما يتعلق بالفقر الريف: وانعدام األمن الغذائ:  ف:موارد الصندوق حصرا 

حتى تخصص المعادلة موارد  (. وما أن تختار اإلدارة البلدان30ت: تمتثل للمعايير المحددة ف: الفقرة )وال
أولية باتباع تقدير لالحتياجات الفعلية لهذه البلدان. وبناء على هذه القاعدة، يتم بعدئذ توفير أموال إضافية 

موارد بصورة فعالة. وتما وثقه التقييم المؤسس: أنها قادرة على استخدام البلدان الت: تثبت من خالل أدائها لل
 فترةف: فإن الخطوة السابقة تانت مؤثرة بصورة يير متناسبة  ،لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

التجديد العاشر للموارد. والجهود جارية إلعادة التوازن لمعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
شر للموارد لضمان أن يتون لتل من االحتياجات واألداء تأثيرا متوازنا على لفترة التجديد الحادي ع

 المخصصات.

عشر للموارد(، تبقى المخصصات  ترحة لفترة التجديد الحاديوف: هذا النظام )بما ف: ذلك التعديالت المق -33
ية، بأنه النسبية عبر جميع مجموعات الدخل المختلفة مستقرة مع مرور الوقت. وتظهر تحاليل الحساس

ن تغيرت بعض المتغيرات لجميع أو لبعض البلدان بصورة تبيرة )مثال بعض البلدان الت:  تشهد وحتى وا 
فإن التوزيع اإلجمال: عبر  تقلصا ف: الدخل الوطن: اإلجمال:(ف: تعداد الستان الريفيين أو الت: تشهد  نموا

البلدان العضوة  بينالتبير  عدم التجانسويمتن تفسير ذلك من خالل  .مجموعات الدخل يبقى ثابتا نسبيا
المقترضة من الصندوق فيما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية ف: المعادلة )أي البلدان منخفضة الدخل والبلدان 
متوسطة الدخل من الشريحة العليا على طرف: نقيض طيف الدخل(. وتشترك جميع السيناريوهات الت: 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بهذه الخاصية اإليجابية.  أعدتها إدارة الصندوق ف: سياق إصالح
مما يعن: أنه، وما أن يتم تبن: التعديالت الحسابية ف: المعادلة لالستجابة ألولويات الدول األعضاء 

حساسها بالعدالة، فإن التوزيع الذي سينجم عنها سيبقى ثابتا مع مرور الوقت.  وا 

منخفضة البيانات السياساتية المتعلقة بمخصصات البلدان ب الضمان باإليفاءويوفر هذا االستقرار لإلدارة  -34
من الشريحة العليا من  متوسطة الدخلوالبلدان  ،من الشريحة الدنيا من جهة متوسطة الدخلوالبلدان  الدخل

 جهة أخرى واحترامها. ومن ناحية الممارسة العملية، فإن ذلك يعادل تشغيل نظام تخصيص الموارد على
أساس األداء مرتين، على مجموعتين منفصلتين من البلدان )مقسمة إما حسب شروط اإلقراض أو حسب 

ذا تان لإلدارة أن تتبنى مثل هذه الممارسة، فإن المقترحات الحالية الو مجموعة الدخل(. إال أنه  معروضة ا 
تاج لإلعادة. والسبب نية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ال تحمن خالل مجموعة العمل المع

البلدان المعنية. ومن شأن  عدم تجانسالرئيس: لذلك، هو أنه وتما تم شرحه أعاله، فالصيغة مستقرة بسبب 
منها بحاجة لمعادلة واحدة وتل  ،هذا النظام مرتين، أن يفصل البلدان إلى مجموعتين أتثر تجانسا تشغيل
 منقحة.
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التفاوتات  ستحدث بعض، جموعات الدخل ستبقى مستقرةعبر م ومن الواضح، أنه ومع أن التخصيصات -35
البلدان فروح هذا النظام،  مما يعتس دا إلى مرونة المتغيرات المختلفة،البلدان اإلفرادية استنا على مستوى

المقترضة سوف ترى مخصصاتها تتغير مع مرور الوقت مع تغير احتياجاتها النسبية أو أدائها. وأما 
نه ما أن يتم تقرير النسب حسب المجموعات بصورة تقريبية حتى تتنافس الدول التناسب ف: ذلك فهو أ

األعضاء المقترضة على الموارد مع البلدان األخرى الت: تتون شبيهة بها لجهة الدخل أيضا. ومن وجهات 
 عادلة )انظر الملحق الثان: للمزيد من التفاصيل واألمثلة(. فالمنافسة هنانظر متعددة، 

من خالل المعادلة المنقحة لنظام نخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. البلدان م -36
بالمائة من الموارد األساسية  90سوف تخصص إدارة الصندوق  ،تخصيص الموارد على أساس األداء

رد جديدة ف: للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الت: تم اختيارها لتلق: موا
فترة التجديد الحادي عشر للموارد بموجب المعايير المذتورة أعاله. وتما تم توضيحه ف: وثيقة التطلع قدما، 
فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من يير المحتمل لها أن تصنف على أنها ف: المستويات األقل دخال، 

ونقص التغذية فيها أعلى بتثير من ييرها من  الستان الذين يعانون من الفقر الريف: المدقع ةولتن نسب
البلدان. ويتطلب هذا اإلقليم جهودا مستهدفة ومتسقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتال:، سيستمر 

مائة ألفريقيا على بال 50بالمائة من موارد تجديداته ألفريقيا جنوب الصحراء و 45 حوال: الصندوق ف: توفير
هذه األولوية للبلدان األشد فقرا ف: تخصيص المساعدة اإلنمائية الرسمية مع منح  تسقيوجه العموم. و 

الموقف الذي يقول بأن المساعدة اإلنمائية يجب أن ترتز على أشد البلدان فقرا ف: العالم، وتلك الت: 
 27مليار شخص. 1زالت تتخلف عن ييرها، والت: ه: وطن أتثر من  ما

. وأما العشرة بالمائة الباقية من الموارد األساسية ف: الصندوق شريحة العلياالبلدان متوسطة الدخل من ال -37
بالمائة  15فستذهب إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. وقد تقلص هذا العدد بصورة متدرجة من 

ندوق إدخال بيان بالمائة ف: فترة التجديد العاشر. وتقترح إدارة الص 11ف: فترة التجديد الثامن للموارد إلى 
بالمائة من الموارد األساسية للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة  10 توفير سياسات: واضح ينص على

العليا لمساعدتها على استقطاب مواردها أليراض التحول الريف:. ومع مرور الوقت، ومع إيفاء إدارة 
ع المال:، بما ف: ذلك االقتراض من الصندوق بطموحها بمضاعفة برنامج العمل من خالل المزيد من الرف

األسواق، سوف تتقلص هذه النسبة. وبعدئذ سيتم تمويل االحتياجات الالحقة من خالل االقتراض )انظر 
عدد تبير من الستان الريفيين  لوجودوبسبب التغييرات ف: توزيع الفقر الريف:، ، (. ويستجيب ذلك12الفقرة 
الظاهرة الجديدة يشار إليها على أنها "المليار  ويشار إلى هذهذه البلدان. زالوا يعيشون ف: ه الذين ما الفقراء

نسمة الجدد"، أي العدد التبير من الستان الريفيين الذين يعيشون ف: بلدان أقلعت اقتصاديا ولتنها ما زالت 
 28تتطلب نمطا جديدا من االنخراط من الجهات المانحة.

توسطة الدخل من الشريحة العليا بموجب التجديد الحادي عشر للموارد تم مواءمة النهج لمقاربة البلدان متوس -38
للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا الت: ما زالت  فبالنسبةللظروف المخصوصة بتل بلد على حدة. 

سوف يسعى الصندوق لتدخالت ، تتسم بوجود جيوب تبيرة من الفقر، أو تلك الت: تمر بفخ الدخل المتوسط

                                                      
27 (Oxford:  orest Countries are Failing and What Can Be Done About ItWhy the Po: The Bottom Billion ,CollierPaul 

Oxford University Press, 2007). 
28 Andy Summer, Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three-Quarters of the World’s Poor Live in Middle-

Income Countries? (London: Institute of Development Studies):  

www.ids.ac.uk/files/dmfile/ GlobalPovertyDataPaper1.pdf. 
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البلدان  وقد تشهد بعضف: أشد مناطق هذه البلدان فقرا.  الستان الريفيين الفقراءبصورة دقيقة تستهدف 
متوسطة الدخل من الشريحة العليا نموا تبيرا إال أنه يير متوازن. وبالنسبة إليها، فه: ال تتطلب األموال من 

حد من الفقر الريف: يتطلب أتثر من لديها، إال أن ال الستان الريفيين الفقراءالصندوق لإليفاء باحتياجات 
معرفة بتيفية تحقيق أهدافها السياساتية على من هذه الحتومات تفتقر وببساطة للمجرد األموال. فالعديد 

البلدان  اطر النهج والخبرات االبتتارية معأتمل وجه ف: القطاع الريف:. وه: بالتال: تتطلع للصندوق لتش
ف: تطوير السياسات واالستراتيجيات الوطنية الخاصة بها. ويتمثل التحدي األخرى، مما يمتن االستقاء منه 

 29عندئذ بالتحرك بما يتجاوز التفتير بدعم الصندوق على أنه مجرد تمويل أو مجرد دعم تقوده المشروعات.

 وبغض النظر عن مستويات االستثمار المال: ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، فإن احتياجات -39
المجتمعات الريفية لديها معقدة وتتجاوز التمويل. فعلى سبيل المثال، سوف يستمر الصندوق ف: تمتين 

حقهم تحققها، وبخاصة و تحميها حقوقهم و المطالبة بأن تحترم بلدانهم أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء من 
ف: جميع  ور حول البشرهذا المظهر يمثل مفهوما ضمنيا ف: نهج الصندوق الذي يتمحو  30.ف: الغذاء

معظم  تسعىوالمشارتة والمساءلة. وف: حقيقة األمر،  من خالل الترويج لمبادئ اإلشراك والمساواة البلدان
مشروعات الصندوق لتعزيز قدرة المجموعات األشد فقرا وتهميشا لبناء سبل عيش مستدامة، وبالتال: تيسير 

نهجه الذي يستند إلى حقوق اإلنسان  تشتليسلقطري، حقها ف: الغذاء. ومع توسع الصندوق ف: حضوره ا
وعلى وجه الخصوص الوتالتين  ،محور انخراطه السياسات:، بالشراتة مع وتاالت األمم المتحدة األخرى

، حتى ف: البلدان الت: يتون التمويل أليراض المشروعات فيها اللتين تتخذان من روما مقرا لهمااألخرتين 
 محدودا.

على التطرق للتحديات الت:  العليالصندوق ف: مساعدة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة ومع استمرار ا -41
بضمان أن  وبحزمالصندوق  سيلتزمتواجهها ف: الحد من الفقر الريف: بموجب التجديد الحادي عشر للموارد، 

متوسطة الدخل  دانالبلالبلدان منخفضة الدخل و  ،ف: البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليايفيد عمله 
من الشريحة الدنيا. وستضمن استراتيجية مالية منقحة أن تستخدم الموارد الت: يقرضها الصندوق بشروط 
عادية الستقطاب موارد أتبر إلقراضها بشروط تيسيرية للغاية. ومن وجهة النظر التشغيلية، فإن للتعاون بين 

ات المعرفة األتثر دينامية من البلدان متوسطة الدخل من بلدان الجنوب والتعاون الثالث: دورا هاما ف: تدفق
من  الشريحة العليا إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان منخفضة الدخل. وسيسمح المزيد

مساعدة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا على أن تغدو جهات مانحة الالمرتزية الفعالة للصندوق ب
 ن تيسر من انخراطها األعرض ف: الحوار اإلنمائ: الدول:. ناشئة وأ

                                                      
 يمتن للصندوق أن يوّفر هذا النوع من المشورة من خالل برنامج المساعدة التقنية المستردة التتاليف. 29
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "يفرض من العهد الدول: الخاص بالحقو  11بشأن المادة  12تما شرح ذلك ف: التعليق العام رقم  30

. الحق ف: الغذاء المناسب ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات على عاتق الدول األطراف وه:: االلتزام باالحترام، والحماية واإلعمال
لسبيل المتوفر للحصول على الغذاء المناسب يستلزم  وااللتزام باإلعمال بدوره يشمل االلتزام بالتسهيل وااللتزام بالتوفير. وااللتزام باحترام ا

أو  من الدول األطراف أال تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه. وااللتزام بالحماية يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام أفراد
ن: أنه يجب أن تشارك الدولة بصورة نشطة ف: شرتات بحرمان األفراد من الحصول على الغذاء المناسب. وااللتزام بالوفاء )تسهيل( يع

األنشطة المقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما ف: ذلك األمن الغذائ:. وأخيرًا، وتلما عجز 
المتاحة للفرد أو الجماعة، يقع فرد أو جماعة، ألسباب خارجة عن نطاق إرادة هذا وذاك، عن التمتع بالحق ف: الغذاء المناسب بالوسائل 

 على عاتق الدول االلتزام بأن تف: )توفر( بذلك الحق مباشرة. ويسري هذا االلتزام أيضًا على األشخاص ضحايا التوارث الطبيعية أو ييرها
 من التوارث".
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بالمائة من  30-25 بين ام تخصيص يتوقعتخترق جميع مستويات الدخل، إذ وه: أشد األوضاع هشاشة.  -41
وتسلط استراتيجية الصندوق الجديدة  .ألشد األوضاع هشاشة األساسية لفترة التجديد الحادي عشرموارد ال

ألشد األوضاع هشاشة الضوء على الحاجة لزيادة ف: تخصيص الموارد للبلدان الت: تعان: من أشد 
درة االستيعابية لهذه األوضاع هشاشة. وف: الوقت نفسه، تعترف إدارة الصندوق بأهمية التقدير المنتظم للق

تبع منحى لبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة يتوفير الموارد ل أن ن. وتقترح براهين واسعة االنتشارالبلدا
سقف التبدأ الفعالية الهامشية للمعونة بالتراجع عندما تصل إلى  حيثباللغة اإلنتليزية،  Uعلى شتل حرف 

مخصصات البلدان لف: وضع سقوف المتمثلة رسة الحالية وأما المما 31)وهو سقف القدرة االستيعابية(.
تخصيص الموارد على أساس األداء عندما تتون هناك حاجة إليها، فه: أمر ال يمتن  نظام بموجب

االستغناء عنه ف: هذا الصدد. وتقترح إدارة الصندوق االستمرار ف: تعزيز الجمع بين األنشطة اإلقراضية 
الت: تعان: من أشد األوضاع هشاشة، مع االتباع الحذر للمساعدة التقنية ويير اإلقراضية ف: البلدان 

 باالستثمارات المستهدفة.

صلة بمهمة  لألسباب الجذرية للهشاشة مما له وسيتم استخدام الموارد اإلضافية من الناحية المبدئية للتطرق -42
ية المجتمعية واإليصال الفعال الصندوق، من تعزيز حوتمة الموارد الطبيعية إلى تقوية المنظمات الشمول

إدارة الصندوق بضمان  التزامالسياق الحال:،  ومما تجدر اإلشارة إليه ف:لخدمات الحتومات المحلية. 
تسلسل مالئم للمعونة اإلنسانية على األجل القصير والدعم اإلنمائ: طويل األجل ف: الزراعة. وأما الفعالية 

فترات الت: تتبع النزاعات والتوارث التبيرة، وه: فترات تشتل منافذ الهامشية للمعونة، فه: األعلى ف: ال
وتعتبر مذترة التفاهم الت:  32للفرص الستقطاب موارد المعونة القتناص متاسب السالم والتطرق للهشاشة.

 أبرمت مؤخرا بين الصندوق وبرنامج األيذية العالم: ف: السودان مثاال على هذا النهج. وأخيرا تقترح إدارة
الصندوق تعبئة التمويل التتميل: لمساعدة أشد األوضاع هشاشة على تعزيز مؤسساتها ف: الفضاءات 

 الريفية، وبالتال: زيادة قدرتها على استيعاب موارد الصندوق بصورة أتثر فعالية. 

لنامية تعترف إدارة الصندوق بالتحديات المخصوصة الت: تواجهها الدول االدول النامية الجزرية الصغيرة.  -43
الجزرية الصغيرة ف: ضمان األمن الغذائ: وفرص العمالة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين، 

والتعرض المستمر للتوارث والمخاطر ذات الصلة بالطقس، مما يفاقمه  الحاد لتغير المناخبين التعرض 
لخاص بالصندوق إلى معادلة نظام بصورة إضافية بعدها الجغراف: وتشتتها. وستزيد إضافة مؤشر الضعف ا

                                                      
31 Jonanthan Beynon, Policy Implications for Aid Allocations of Recent Research on Aid Effectiveness and Selectivity: A 

Summary. Paper Presented at the Joint Development Centre/DAC Experts Seminar on Aid Effectiveness, Selectivity 

and Poor Performers (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]); Mark McGillivray, Aid 

Effectiveness and Selectivity: Integrating Multiple Objectives in Aid Allocations, DAC Journal 4(3) 23-36; Michael A. 

Clemens, Steven Radelet, Rikhil R. Bhavnani and Samuel Bazzi, Counting Chickens When They Hatch: The Short-term 

Effect of Aid on Growth, (Washington DC: Centre for Global Development, 2011); Tony Addison, George Mavrotas and 

Mark McGillivray, Development Assistance and Development Finance: Evidence and Global Policy Agendas, Journal of 

International Development 17, 819-836; M. McGillivray and S. Feeny, Aid and Growth in Fragile States. (Helsinki: World 

Institute for Development Economics Research, United Nations University Research Paper No. 2008/3, 2006). 
االنحرافات اإليجابية من حيث فعالية المعونة وفقًا لوثيقة البنك الدول: المعنونة: "تخصيص موارد المعونة والحد من الفقر": تانت أتبر  32

 in The Role of Foreign Aid in Post-Conflict Countries (University ofف: الدول الخارجة من النزاعات. وبالمثل وف: وثيقة " 
Massachusetts Amherst, 2015) وجد "Léonce Ndikumana ة ف: األوضاع الهشة وبأن أن دور الدولة القادرة حاسم ف: فعالية المعون

المعونة الت: تتسم بالحساسية للظروف فعالة بشتل ملحوظ. أّما استعراض منتصف الفترة للتجديد السابع عشر لموارد المؤسسة الدولية 
ع زيادة تعزيز الدعم. ( فوجد أن الفعالية قد ازدادت م2015، المعنون "تعزيز الدعم للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات )2015للتنمية ف: العام 

يزات وتبع الترتيز على تعزيز الدعم للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات الوارد ف: التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بتعز 
 إضافية ف: التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية.
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مما يعتبر من الخطوات الضرورية  ،تخصيص الموارد على أساس األداء من الحد األدنى من المخصصات
لضمان أن تساعد مخصصات التجديد الحادي عشر للموارد الدول الجزرية الصغيرة النامية على التطرق 

 لهذه التحديات بفعالية أتبر.

فق مع سياسات ومعايير التمويل الذي يوفره الصندوق، يتوجب توفير ثلث: تمويل بما يت شروط اإلقراض. -44
الصندوق تقريبا بشروط تيسيرية للغاية. وتتقرر أهلية بلد ما لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية )بما ف: ذلك 

 ،الواحدإطار القدرة على تحمل الديون( أو بشروط مختلطة أو عادية إلى حد تبير على أساس دخل الفرد 
ومع األخذ بعين االعتبار أيضا معايير أخرى مثل القدرة على تحمل الديون أو بعض الترتيبات الخاصة 
بالدول الجزرية الصغيرة النامية. ولهذا السبب، ال تتطابق مجموعات الدخل تماما مع شروط اإلقراض. 

 (1)الجدول 

 1الجدول 
 )إجمالي الموارد(في فترة التجديد العاشر  توزيع البلدان حسب مجموعة الدخل بشروط التمويل

 المجموع عادية مختلطة بشروط تيسيرية للغاية فئة الدخل
 29 - - 29 منخفضة الدخل

 32 7 10 15 متوسطة الدخل  من الشريحة الدنيا
متوسطة الدخل من الشريحة العليا، 

 19 17 1 1 وبلدان مرتفعة الدخل
 80 24 11 45 المجموع

 
ات القليلة الماضية، لم تتن التغييرات ف: مستويات الدخل للفرد الواحد عبر جميع الدول األعضاء وف: السنو  -45

ا أثر على شروط المقترضة من الصندوق باألمر يير الشائع، سواء باالتجاه التصاعدي أو التنازل: مم
يدت بلدانا  من البلدان منخفضة الدخل المقترضة من الصندوق 30ة األمر فإن قاإلقراض. وف: حقي

تم مراجعة شروط اإلقراض على أساس سنوي تالدنيا ف: العقد الماض: وحده. و  متوسطة الدخل من الشريحة
بدون أي خطوات تترافق مع التغيير، مما يخلق حالة  من عدم اليقين بين صفوف المقترضين. وتقترح إدارة 

وسوف  .2018للموافقة عليه عام  مجلس المحافظينالصندوق إعداد إطار واضح لالنتقال، يعرض على 
وليدخل  ،ة لإلقراض لتل دورةتار المقترح من التعديالت السنوية ليصل إلى شروط ثابيتخلص هذا اإلط

 الت: تأخذ بعين االعتبار حاجة البلد ألموال تيسيرية. على أساس معايير موضوعية فترات للدخول والخروج

 الجزئية االنتقائية

وحجم وسعر هذه  للبلداند بد من أن يترافق القرار على المستوى التل: لتخصيص الموار  الاالستهداف.  -46
والذين يعانون من انعدام األمن الغذائ:. وتتألف  الستان الريفيين الفقراءبآلية قطرية الستهداف  ،الموارد

للصندوق )تما حددتها سياسة االستهداف ف: الصندوق( من مدقع: الفقر الذين  ةالمجموعة المستهدف
وأنشطة توليد  ل والفرص أليراض اإلنتاج الزراع:صو يمتلتون إمتانية االستفادة من الوصول المحسن لأل

الدخل الريفية. ومثل هذا االستهداف يول: اهتماما مخصوصا ألصحاب الحيازات الصغيرة، والمعدمين، 
 33والشعوب األصلية، واألقليات اإلثنية وييرها من المجتمعات المحرومة.

                                                      
 (.EB 2006/88/R.2/Rev.1)"   ف في   ص   ق       ال  ه :   ص   إ ى فق  ء     ف  ظ  " 33
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بإيالء ترتيز قوي على النساء. إذ  للموارد ومن بين أشد الستان فقرا، سوف يستمر التجديد الحادي عشر -47
تمتعن بوصول أقل بصورة يلع قدما وعلى الدوام بأن النساء تنص الدراسات الت: أشير إليها ف: وثيقة التط

تبيرة للمدخالت الزراعية، مما يخلق فجوة إنتاجية بين الجنسين لها تبعات على اإلنتاجية التلية، عالوة على 
ويؤتد استعراض منتصف المدة لسياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين  34ين.المساواة بين الجنس

 35وتمتين المرأة أداء الصندوق ف: االستهداف الذي يتسم بالتمايز بين الجنسين.

د ستعيد اإلدارة النظر ف: مبادئها التوجيهية التشغيلية بشأن االستهداف إلدراج ترتيز ،وبالذهاب خطوة أبع -48
اب، وعلى وجه الخصوص لخلق فرص العمالة لهم ف: الزراعة. وتظهر وثيقة التطلع قدما أشد على الشب

بأنه عبر جميع البلدان النامية، فإن اليافعين ينحون أتثر باثنين إلى ثالث مرات من البالغين ألن يعانوا من 
شباب وإلمتانياتهم وبالتال:، تحتاج البرامج والمشروعات إليالء اهتمام مخصوص الحتياجات ال 36البطالة.

ف: المساهمة ف: تنمية بلدانهم. وتجاهل هذا األمر لن يؤدي فقط إلى خسارة مورد من موارد إمتانيات نمو 
االقتصاد، ولتنه أيضا يشتل خطرا ف: أنه وف: بعض الظروف، يمتن للبطالة أن تغذي األمراض 

ال:، فإن الترويج لفرص العمالة للشباب وبالت 37االجتماعية بما ف: ذلك المساهمة ف: الهشاشة ضمن البلد.
 حجر الزاوية للتنمية المستدامة ولخلق مجتمع ينبض بالحياة. تشتل

ولضمان االستخدام الفعال لموارده الشحيحة، يتوجب على الصندوق اإلبقاء على ترتيزه  التركيز القطاعي. -49
 ار االستراتيج: للصندوقوبالتال:، فإن اإلط 38القطاع: الحذر بهدف الحث على تحول ريف: أتبر.

لتمتينهم  الفقراء يضع هدفا إنمائيا شامال للمنظمة، وهو االستثمار ف: الستان الريفيين 2025-2016 للفترة
من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائ:، من خالل سبل عيش تتسم باالستدامة والصمود. ويتم السع: 

ترتز على الزراعة، وتنمية األعمال الريفية، والبنى التحتية من خالل المشروعات الت:  التحقيق ذلك أساس
بالمائة من  70هذه المواضيع األربعة  شتلت، 2الريفية، والخدمات المالية الريفية. وتما يظهر ف: الشتل 

. ومن خالل هذه المجاالت سييسر الصندوق نمو المؤسسات 2015و 2010نفقات الصندوق بين عام: 
  الريفية األقوى.

 :2لشتل ا
 2015-2010تمويل الصندوق حسب النشاط للفترة 

                                                      
 Amber Peterman, Julia Behrman and Agnes Quisumbing, A Review of Empirical Evidence on Gender  ظ :  34

Differences in Nonland Agricultural Inputs, Technology, and Services in Developing Countries. In: Agnes R. 

Quisumbing, Suseela Meinzen-Dick, Terri L. Raney, André Croppenstedt, Julia A. Behrman, and Amber Peterman, 

Gender in Agriculture (Dordrecht: Springer Netherlands, 2014), 145-186.  
 .(EB 2016/118/R.9) "   ع  ض    صف     ة          ص   ق   أ         ة       ج        ك       أة  ظ  " 35
 ّم ج ع    ع    ت     ث ق  "ع        ب     ف"    ي أع ه   ص  ة   َ  ك      ك      ي    ص   ق    ء ع ى   ب    أ        36

 .ك         ق  ت  ج  ع    ع    
       ع ص  :     ك      ي.:  ز ع ت،  أ         ".    2011( " ق    ع          في   ع  م 2011  ظ      ك      ي ) 37
 :   ص   ق      ي           ز  ع  ،    )  ص   ق      ي           ز  ع  ،  ق                   :  عز ز             ي       ي،  38

2016.) 

  ز  ع 

تنمية األعمال الريفية

خدمات التمويل الريف:

البنى التحتية 
والنقل

السياسات  
التنمية 
الم سسية 
والمجتمعية

إدارة المشروعات

الحماية البيئية العامة 
والصمود

مياه
أخرى

 ابات مصايد أسماك
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بأسلوب مستمر على معظم البرامج القطرية، بغض  تنطبق ةشامل مواضيعوباإلضافة إلى ذلك، هنالك  -51
النظر عن أولوياتها المواضيعية. وه: مواضيع المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، والزراعة المراعية 

د ف: وجه تغير المناخ. وتعتقد إدارة الصندوق بأن أفضل الوسائل لتحقيق النتائج والصمو  ،لقضايا التغذية
ف: الحافظة بأسرها عبر تطبيق عدسات  "السلوك"ر على يف: هذه المجاالت الثالثة ه: من خالل التأث

مخصوصة للتمايز بين الجنسين والتغذية وتغير المناخ عوضا عن السع: إليجاد نهج مستقلة بذاتها. 
نالك ورقة مخصصة لتعميم هذه القضايا ستعرض للمناقشة على الدورة الثالثة من دورة هيئة المشاورات وه

 .2017 ف: أتتوبر/تشرين األول للموارد الخاصة بالتجديد الحادي عشر

  استخدام الموارد -رابعا

 تنفيذ العمل اإلنمائي بشكل مختلف -ألف
مستوى رفيع؛ ولم  منمتن إجراؤها لتعبئة الموارد وتخصيصها نظر القسمان السابقان ف: التعديالت الت: ي -51

ت ناقش تفاصيل تيفية إنفاق موارد الصندوق أو استخدامها. ويتناول هذا القسم الجهود الجارية لتقريب 
الصندوق من الفتر الحال: بشأن الفعالية اإلنمائية، بما ف: ذلك النماذج الجديدة الرامية إلى تأتيد أهمية 

المشاتل المحددة محليا بطريقة تنطوي على سرعة الحرتة، واعتماد نهج تجريب: عن طريق جمع مواجهة 
ومن خالل اإلصالحات الت: أدخلت  39معلومات عن األداء وتتييف المشروعات وفقا لذلك ف: المستقبل.ال

نهج. ويتعين التجديد العاشر لموارد الصندوق، يطبق الصندوق بالفعل العديد من سمات هذا الفترة خالل 
 .بصورة مطلقةإدخال تعديالت أخرى لتبنيها 

. يبدأ التصميم المرن والتنفيذ بتحديد مشتلة ما وتشخيص أسبابها بشتل سليم، وتوضيح التركيز والمرونة -52
سلط  40للصندوقالنتائج المتوقعة من التدخل المقترح لمعالجة المشتلة. يير أن إطار الفعالية اإلنمائية 

ف: حين أن مشروعات الصندوق عموما تتضمن العديد من العناصر لتحقيق الفعالية و  ،الضوء على أنه
نقص ف: الترتيز نتيجة ألهداف المشروع الغامضة أو من المشروعات نفسها  تعان:اإلنمائية، فتثيرا ما 

متتب نظرية عامة للغاية للتغيير/منطق المشروع. وف: الماض:، برزت هذه القيود باستمرار ف: توصيات ل
وتعتبر أهمية قابلية التقييم القوية بالنسبة للتقييم الالحق بديهية،  41التقييم المستقل المرفوعة إلى اإلدارة.

ولتن يالبا ما ال تحظى منافعها بتقدير تامل عند تصميم المشروعات. وقد خلصت المؤسسات المالية 
الدقة توفر فوائد تبيرة بمجرد ضمان أن تفهم الدولية األخرى إلى أن الجهود الرامية إلى التحل: بالوضوح و 

 42جميع األطراف المعنية األساس المنطق: للمشروع وأن توافق عليه.

                                                      
 Matt Andrews, Lant Pritchett and Michael Woolcock, Escaping Capability Traps Through Problem-Drivenانظر:  39

Iterative Adaptation (PDIA) – Working Paper 299. (Washington DC: Center for Global Development, 2012); Katherine A. 

Bain, David Booth and Leni Wild, Doing Development Differently at the World Bank: Updating the Plumbing to Fit The 

Architecture (London: Overseas Development Institute, 2016); David Booth, Daniel Harris and Leni Wild, From Political 

Economy Analysis to Doing Development Differently: A Learning Experience (London: Overseas Development Institute, 

2016).  
 (.EB 2016/119/R.12صندوق )إطار الفعالية اإلنمائية لل 40
 (.EC2015/88/W.P.6عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ) تقرير رئيس الصندوق 41
 (.2012المصرف األوروب: لإلنشاء والتعمير،  )لندن: للمصرف؟ ميةذات أهقابلية التقييم: هل ه: المصرف األوروب: لإلنشاء والتعمير،  42

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-12.pdf
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عمليات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ستتم إعادة النظر ف:  الدخول ف:ولتعزيز الجودة عند  -53
تعزيز الجودة وضمان الجودة عن  . وسيتم الحفاظ على مبادئوالموافقة عليهاعملية استعراض العمليات 

ب عد، ووضع عملية أتثر سرعة تتسم بالمرونة الالزمة لتسريع التصاميم المستندة إلى األدلة والمشروعات 
منخفضة المخاطر. وسيتعين على هذه العملية المبسطة أن توازن بين الحاجة إلى مزيد من الوضوح عند 

تاحة المرونة الالزمة  التصميم خالل تنفيذ المشروع. وسيتم إدماج القوائم المرجعية  لتعديلالتصميم، وا 
لضمان قابلية  العملية، ف: للفعالية اإلنمائية، الت: وافق عليها المجلس من خالل إطار الفعالية اإلنمائية

 43المشروع للتقييم.

فيذ، . ثمة عنصر هام آخر ف: هذا النهج يتمثل ف: السع: إلى سرعة الحرتة ف: التنسرعة الحركة -54
لالستجابة لالحتياجات المتزايدة التطور للبلدان النامية. وتبين األدلة أن فترات التنفيذ الطويلة للمشروع 

اإلحساس تقلص أثره نظرا ألنها تميل إلى التأثير سلبا على جودة الموظفين، ورفع تتاليف الوحدة، وتقويض 
وارد الصندوق، يتعين وضع تدابير ملموسة التجديد الحادي عشر لم فترة ولمواجهة ذلك ف: 44الملتية.ب

شهرا ف: المتوسط من وقت إعداد المذترة المفاهيمية  18تستغرق العمليات  ، إذلتعجيل وتيرة التنفيذ الحالية
حتى التوقيع على القرض، ويستغرق استتمالها أتثر من ثمان: سنوات. ويتناقض هذا اإلطار الزمن: بشتل 

القطاع الخاص والدول األعضاء المقترضة األتثر تطورا الت: أصبح أمامها خاص مع زيادة الترتيز على 
 أتثر من ذي قبل.أخرى خيارات تمويل 

وهناك أسباب مبررة ويير مبررة لفترات التنفيذ المطولة. ومن بين األسباب المبررة ه: أن الصندوق يستثمر  -55
وتعتبر هذه المشارتة ضرورية  45قراء أنفسهم.ف: حل المشاتل الت: يحددها وينفذها وي قّيمها المزارعون الف

لالستدامة: فه: تيسر عمليات التخطيط الت: تستجيب لالحتياجات المحلية الحقيقية؛ وتعزز مساءلة مقدم: 
الخدمات؛ وتتون األساس الالزم لبناء منظمات المزارعين القادرة على الوصول إلى األسواق. ومن بين 

ربما بدرجة أقل من المؤسسات المالية  -صندوق وضع مع مرور الوقت األسباب يير المبررة ه: أن ال
مجموعة من المتطلبات الت: يجب أن تستوفيها العمليات. وف: حين أن تل مطلب من  -الدولية األخرى 

هذه المتطلبات قد وضع لسبب وجيه، فقد واجهت العمليات صعوبات ف: استيعاب هذه المجموعة من 
: سياق قيود الميزانية. واألهم من ذلك هو أن قدرة التنفيذ ف: معظم الدول األعضاء المتطلبات، ال سيما ف

 المقترضة ال تزال منخفضة، وال سيما ف: األوضاع األتثر هشاشة.

وتتتس: سرعة الحرتة أهمية أيضا على المستوى التل: لتعظيم مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد  -56
المستدامة. وبالنظر إلى مدد التجهيز والتنفيذ الحالية، من المرجح أن  الصندوق ف: تحقيق أهداف التنمية

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بحلول  فترةتتتمل البرامج والمشروعات الت: سيوافق عليها ف: 
وبالتال: سيحدد تصميم وتنفيذ هذه المشروعات مساهمة الصندوق ف: تحقيق أهداف التنمية  ،2030 عام

أنه إذا واصل الصندوق أعماله تالمعتاد، لن ي نجز أي مشروع يوافق عليه ف:  3ة. ويبين الشتل المستدام

                                                      
 Leonardo R. Corral and Nancy McCarthy, Organizational Efficiencyلالطالع على تقييم عن فعالية القوائم المرجعية، يرجى قراءة:  43

or Bureaucratic Quagmire: Do Quality at Entry Assessments Improve Project Performance? (Washington, DC: Inter-

American Development Bank, 2017).. 
44 The Impact of Project CostGohou and Issouf Soumaré, Gaston . 
 :(2007)روما: الصندوق،  العمل معا لمتافحة الفقر الريف:، العربية الصندوق ومجلس التعاون لدول الخليج 45

3f93f2e6b7e1-84ee-45fa-7dcc-https://www.ifad.org/documents/10180/47aa3176 

https://www.ifad.org/documents/10180/47aa3176-7dcc-45fa-84ee-3f93f2e6b7e1
https://www.ifad.org/documents/10180/47aa3176-7dcc-45fa-84ee-3f93f2e6b7e1
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ف: المائة من مشروعات  45، ولن تحقق ذلك إال 2030التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق قبل عام 
 التجديد الثان: عشر لموارد الصندوق.

 : 3 الشتل

 متوقعة ودورة الموافقة على تجديد المواردعدد المشروعات حسب سنة اإلنجاز ال

التجديد العاشر لموارد الصندوق خالل فترة التجديد الحادي فترة وستزيد العديد من التدابير الت: بدأت ف:  -57
عشر للموارد لتعجيل تنفيذ العمليات وتعزيز مساهمتها ف: النتائج اإلنمائية. ومن الضروري زيادة الالمرتزية 

نية جيدة النوعية لبناء القدرات المحلية. ومن شأن إقامة شراتات ميدانية أقوى مع الوتاالت لتوفير مساعدة تق
التقنية األخرى، وأبرزها منظمة األيذية والزراعة لألمم المتحدة، أن تساعد أيضا على نشر مهارات تقنية 

)انظر الملحق  الصروفاتعالية الجودة لدعم التنفيذ. وتقوم إدارة الصندوق بوضع خطة عمل شاملة لتعجيل 
وف: الوقت المناسب ليس ضمانا على التنفيذ الفعال أو تحقيق  الصرف المنتظمالثالث(. وف: حين أن 

النتائج اإلنمائية، فإنه من الصعب جدا تحقيق نتائج المشروع بدون الصرف ف: الوقت المناسب. ومن بين 
عادعلى التوريدأبرز إجراءات الخطة تعزيز القدرة  ة النظر ف: اإلجراءات القائمة، وتحديث مالمح صرف ، وا 

 أموال المشروعات لتيسير المقارنة بالمعايير.

وتسعى مجموعة ثانية من التدابير إلى زيادة الحوافز لدى األفرقة القطرية إما لتغيير المشروعات منخفضة  -58
الناجحة من خالل إجراءات  األداء، أو إنهاء المشروعات المتعثرة بشتل مزمن أو توسيع نطاق المشروعات

وتبين األدلة أنه عندما ال ت شجع أو ت تافئ روح المبادرة، فإن المهنيين اإلنمائيين يفضلون  46أتثر مرونة.

                                                      
توافر المزيد  بعدل التنفيذ يشتمل ذلك على اعتماد سياسة إعادة هيتلة المشروعات واإلجراءات المقابلة لها لضمان إمتانية تعديل تصميم المشروع خال 46

عادة استخدام التمويل الذي أ ل غ: لنفس البلد، من المعلومات؛ وتوضيح إجراءات إلغاء المشروعات القائمة لتيسير اإللغاء التل: أو الجزئ: للمشروعات وا 
 إجراءات التمويل اإلضاف:.حسب االقتضاء؛ وتبسيط  ،تإضافة للمخصصات القائمة ف: إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
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مسار العمل الذي يعزز الممارسات القائمة نتيجة تحيز التتلفة الغارقة الذي يجعلهم يخلصون إلى أن ترك 
 47ادة هيتلتها.أقل تتلفة من إع على حالهاالمشروعات 

إدارة الصندوق أيضا إنشاء مرفق س لف إلعداد المشروعات لتعجيل استعداد المقترض للتنفيذ.  وتتحرى -59
وخالفا للمحاوالت السابقة ف: الصندوق، سيجري إنشاء مرفق س لف إعداد المشروعات تصندوق متجدد 

السلف من عائدات المنحة/القرض لتمويل المدفوعات المسبقة. وسيتعين على المتلقين إما إعادة تمويل 
المرتبط بها أو من عائدات منحة/قرض قائم، أو ف: حالة عدم تحقق أي منحة/قرض، سداد السلفة من 
مواردهم الخاصة. وسيظل إعداد المشروعات وتصميمها بصفة عامة، واالستعداد لتنفيذها بصفة خاصة، 

ية للملتية الدور القيادي للمقترض ف: إعداد من مسؤوليات الحتومة. ومن االختبارات المبترة الرئيس
المشروع، بما ف: ذلك تعيين موظف: فريق إعداد المشروع واتخاذ اإلجراءات ف: الوقت المناسب لحل 

ولتشجيع مثل هذا الدور،  48المسائل المتعلقة بسياسة المشروع وتصميمه، حتى قبل الموافقة على المشروع.
، وال سيما ف: حالة البلدان واستهاللهإلى الدول األعضاء إلعداد المشروع  ال بد من تقديم المزيد من الدعم

 منخفضة الدخل واألوضاع األتثر هشاشة.

ذ يواصل الصندوق مواءمة ن هجه التشغيلية للظروف القطرية وفقا و  منتجات أكثر مواءمة للسياق. -61 ا 
سيجرب أيضا فإنه لموارد الصندوق، التجديد الحادي عشر  فترةالحتياجاتها المتطورة وشروط اإلقراض ف: 

منتجات أتثر تنوعا. وتشفت عملية مقارنة بالمعايير المرجعية أنجزت ف: الفترة األخيرة أن المؤسسات 
المالية الدولية األخرى توفر خيارا أوسع نطاقا من المنتجات، مما يوفر المزيد من المرونة للمقترضين. 

د الصندوق، ستنظر إدارة الصندوق ف: تجريب المنتجات الجديدة وخالل فترة التجديد الحادي عشر لموار 
 التالية:

 :ف: هذا المنتج ارتباطا مباشرا بتحقيق النتائج المحددة  الصرفيرتبط  اإلقراض المستند إلى النتائج
مسبقا. ويتسق هذا النهج مع زيادة حجم العمليات ومع الجهود المبذولة لتعزيز الترتيز على النتائج 

 من الترتيز على النهج التقليدي للصرف المرتبط بالنفقات؛بدال 

 :تساعد حلول إدارة المخاطر على تخفيف التأثيرات المالية للتغيرات البيئية.  منتجات إدارة المخاطر
وتسمح هذه المنتجات للمقترضين بتحويل خصائص المخاطر المالية المرتبطة بالقرض دون إعادة 

ة أو تعديلها. وتتيح هذه اآللية للمقترضين التحوط إزاء تعرضهم التفاوض بشأن شروطه األصلي
 لمخاطر السوق، بما ف: ذلك مخاطر أسعار الفائدة وصرف العمالت وأسعار السلع.

ت تمل األنشطة يير اإلقراضية التنفيذ الناجح للمشروعات وتساعد  أوجه التآزر بين اإلقراض و ير اإلقراض. -61
دلة. األنهج يسعى إلى إجراء تغييرات استنادا إلى  -ر مرونة ف: التنفيذ الصندوق على اعتماد نهج أتث

على  السياسات:األنشطة يير اإلقراضية مثل إدارة المعرفة، واالنخراط  للصندوق ويضع اإلطار االستراتيج:
م المستوى القطري، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ف: صميم عمل الصندوق توسيلة لتعظي

األثر. وتؤدي جهود المشارتة العالمية دورا أساسيا أيضا ف: هذا الصدد للتأثير على النقاشات العامة 
والسياسات وتخصيص الموارد على المستوى العالم: دعما لبيئة أتثر تمتينا لالستثمارات ف: التحول الريف: 

لصندوق، بما ف: ذلك مساهمته ف: . وتعتبر وظائف االتصال بالغة األهمية ف: إبراز صورة عمل االشمول:

                                                      
 (.2015)واشنطن العاصمة: البنك الدول:،  : العقل والمجتمع والسلوك2015تقرير التنمية ف: العالم لعام البنك الدول:،  47
48 Richard A. Calkins, Project Quality at Entry: Ten Key Elements (Washington DC: World Bank, 1996). 
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وستطور اإلدارة أساليب لتتبع أفضل للوقت والموارد  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جاذبيته.
 المنفقة على هذه األنشطة، عالوة على أطر للتقدير الذات: لقياس أفضل لمساهماتها ف: النتائج اإلنمائية.

 أثر عمليات الصندوق وزيادة استدامة نتائجها. تعظيمطة إلى وف: نهاية المطاف، ستؤدي هذه األنش

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ستقوم اإلدارة بتحديث استراتيجيتها إلدارة المعرفة لتعزيز فترة وخالل  -62
دارتها واستخدامها وتقاسمها. وسيتطلب ذلك نهجا أتثر تتامال إلدارة  قدرة الصندوق على توليد المعرفة وا 

لمعرفة عبر المنظمة من أجل تعزيز أوجه التآزر بين إدارة المعرفة والرصد والتقييم والتعاون بين بلدان ا
 الجنوب والتعاون الثالث: واالنخراط ف: البحوث والسياسات.

واستنادا إلى المزايا النسبية للصندوق، يجري نشر نهج مؤسس: جديد إزاء التعاون بين بلدان الجنوب  -63
، وسيشتل أساسا لهذا العمل خالل فترة التجديد الحادي عشر 2016الث:، أقره المجلس ف: عام والتعاون الث

لموارد الصندوق. ويرتز هذا النهج على تعزيز أنشطة التعاون التقن: وأنشطة تشجيع االستثمار فيما بين 
من المؤسسات  البلدان النامية. وفيما يتعلق بتشجيع االستثمار، يستتشف الصندوق الشراتات مع عدد

المالية ف: هذه البلدان من أجل زيادة االستثمار الزراع:. وعلى سبيل المثال، أبرم الصندوق مذترة تفاهم 
 األفريق: لدعم فرص التمويل هذه ف: جميع أنحاء أفريقيا. -مع صندوق التنمية الصين: 

الحادي عشر لموارد الصندوق،  على المستوى القطري أداة رئيسية ف: التجديد االنخراط السياسات:وسيظل  -64
توسيلة لزيادة األثر اإلنمائ:، نظرا ألن المشروعات وحدها ال يمتن أن تحقق التحول الريف:. ويعمل 

على المستوى القطري على التصدي الختناقات السياسات ويسهم ف: إدارة المعرفة. وف:  السياسات:االنخراط 
من األحيان على أنه أداة يير إقراضية، فإنه يجري تعميم  ف: تثير السياسات:نظر إلى االنخراط حين ي  

أهداف السياسات وأنشطتها بشتل متزايد ف: عمليات اإلقراض، مما يتيح لجزء تبير من قروض الصندوق 
أن تعالج أوضاع السياسات بشتل مباشر أثناء تنفيذ المشروع. وخلص التقييم المؤسس: لتجربة الالمرتزية 

 االنخراط السياسات:الصندوق يحتاج إلى أن يحقق زيادة تبيرة ف: أعماله المتعلقة ب ف: الصندوق إلى أن
على المستوى القطري لالستفادة بشتل تامل من حضوره الميدان: المتزايد. ويقوم متتب التقييم المستقل 

التقييم لتعزيز على المستوى القطري، وسي ستخدم  االنخراط السياسات:باالنتهاء من التقييم المؤسس: ألداة 
 العمل ف: هذا المجال خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

تنفيذ العمل اإلنمائ: بشتل مختلف إعادة توزيع الوظائف من مقر  يعن: زيادة القدرة الموجهة نحو الخارج. -65
تيز على فهم مزيد من الوقت ف: األنشطة الموجهة نحو الخارج، والتر الالصندوق إلى الميدان، وقضاء 

 األوضاع القطرية وبناء شراتات محلية مفيدة.

ومن األمور األساسية لنموذج العمل هذا هو أن الصندوق يتمتع ببصمة عالمية متزايدة. وتما هو موضح  -66
تقديرات إدارة الصندوق إلى أنه بحلول نهاية فترة التجديد الحادي  ، تشيرلالمرتزية خطة المؤسسيةالف: 

عدادها وتقديمها على الصندوق  سيتم تخطيط معظم منتجات وخدمات ندوق،عشر لموارد الص الرئيسية وا 
وبالتال:، ست نقل عملية صنع القرارات البرنامجية والمالية بشتل متزايد  49اإلقليم:. وشبهالمستويين القطري 
ضائه وشرتائه . وسوف يغير ذلك الطريقة الت: يتفاعل بها الصندوق مع أعللصندوق إلى المتاتب القطرية

وسيتطلب إجراء تعديالت على أساليب العمل الداخلية، بما ف: ذلك ف: المقر. وبالفعل، تتطلب الالمرتزية 
الفعالة مقرا قويا يحدد توجهات وسياسات وضمانات استراتيجية واضحة، ويقر ف: الوقت نفسه بأن تقديم 

                                                      
 (.EB 2016/119/R.11مؤسسية ف: الصندوق )خطة الالمرتزية ال 49
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قرب إليهم. وعند المض: قدما، تقترح إدارة الخدمات إلى األعضاء أتثر فعالية عندما يتون من يقدمها أ
 الصندوق ما يل::

 يتون الهدف الرئيس: منها هو تعزيز المساعدة التقنية  بناء كتلة حرجة من الموظفين الميدانيين
المقدمة إلى الدول األعضاء المقترضة وبناء شراتات أقوى لتيسير تنفيذ المشروعات. وسيتطلب ذلك 

واإلدارة المالية،  التوريدراء المحليين ف: المجاالت التقنية الرئيسية مثل تعيين عدد محدود من الخب
 والرصد والتقييم، وتغير المناخ، ونقل بعض الوظائف من المقر.

  لضمان سرعة التجهيز اإلداري والتشغيل:، استنادا إلى بعض  بالصالحياتتفويض التنقيح سياسة
مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، يمتن أن تنقل المبادرات التجريبية الجارية. وبما يتماشى 

المنقحة بعض القرارات التشغيلية األساسية إلى المتاتب القطرية، مثل  التفويض بالصالحياتسياسة 
عادة تخصيص المبالغ الصغيرة، رهنا بتطبيق الضمانات المناسبة؛  تمديد المشروعات لفترة قصيرة وا 

 وهو ما يعن: االبتعاد عن دعم اإلشراف والتنفيذ  شراف والتنفيذ سن إجراءات دعم منقحة بشأن اإل
الذي تقدمه البعثات واالنتقال إلى اإلشراف المستمر من جانب المتاتب القطرية. ويؤدي ذلك إلى 
تزامن دور الصندوق أثناء تنفيذ المشروعات مع النموذج اإلنمائ: الحال:، ويرتز انتباهه على 

شراتة وبناء القدرات. ومن شأن هذا التحول أن يشجع على استخدام ميزانيات النتائج والمساءلة وال
اإلشراف بتفاءة أتبر بالنظر إلى أن تتلفة البعثات البعيدة جدا عن المقر تزيد بعشرات المرات عن 

 تتلفة الزيارات الميدانية والمتابعة الت: تنطلق من المتاتب القطرية.

بات إلدارة البرامج تعط: األولوية للوقت والموارد الالزمة لتعزيز العالقات ويتطلب هذا النموذج الجديد ترتي -67
البرامج القطرية يمضون ف:  مدراءمع الدول األعضاء النامية، بما يتجاوز ب عد إدارة المشروع. يير أن 

تتاح لهم موارد  الوقت الحال: قدرا تبيرا من وقتهم ف: تنفيذ الشؤون اإلدارية للمشروعات والعناية الواجبة، وال
، وحتى ف: دعم التنفيذ. وعندما تان ي نظر إلى أن االنخراط السياسات:تافية للمشارتة ف: أنشطة التمثيل و 

القيمة المضافة للصندوق تقتصر على المشروعات الت: ينفذها فقط، تان من المناسب مساءلة مدير برنامج 
برامج القطرية بالمسؤولية وحدهم عن تصميم ال مدراءقطري واحد عن إنجاز المشروعات. وقد احتفظ 

المشروع واإلشراف عليه، على الريم من أن متطلبات المشروع أصبحت أتثر تعقيدا وزاد الطلب على 
وظائف التمثيل على المستوى القطري مثل األنشطة يير اإلقراضية وبناء الشراتات. ومن الواضح أن هناك 

ف: التصميم والتنفيذ واإلشراف، دون تخفيف  بالصالحياتفويض الفعال حاجة إلى مزيد من تقاسم المهام والت
 المسؤوليات الفردية.

ومن الضروري حل هذا االختناق ف: الخط األمام: للعمليات من أجل تحقيق الطموحات الجديدة للصندوق.  -68
وتجري إدارة الصندوق تقييما دقيقا للطرق الممتنة للتغلب على هذا القصور. وسوف تسترشد هذه المهمة 

ول ف: إنشاء عدد تبير من بالتحليل الجاري حاليا ألعباء عمل مديري البرامج القطرية. ويتمثل أحد الحل
المناصب الجديدة لمديري البرامج القطرية، وتحقيق وفورات مقابلة ف: وظائف أخرى. وهناك إمتانية ثانية 

البرامج القطرية ف: إدارة  مدراءلمساعدة  المدراءأتبر حجما تتمثل ف: إعادة نشر الموظفين لبناء تادر من 
 االنتقائيةالبرامج القطرية ف:  مدراءحسين استخدام وقت مشروعات محددة. وتتمثل خطوة هامة نحو ت

 -القطرية األتثر صرامة المقترحة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومن شأن تصميم مشروعات أقل 
البرامج القطرية المزيد من الوقت  مدراءأن يمنح  -أو عدم تصميم أي مشروعات خالل بعض الدورات 

 واألنشطة يير اإلقراضية. االنخراط السياسات:المشروعات، بما ف: ذلك من خالل  للتفاعل مع نظرائهم ف:
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 تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية -خامسا 

 تبني ثقافة النتائج واالبتكار -ألف
أتثر من مجرد زيادة الموارد، وتخصيصها المستهدف  2030جدول أعمال تتطلب االستجابة لمطالب  -69

عادة تقييم واستخدامها المرن؛ فه: ت دعو إلى تغيير ف: العقلية لتبن: أهداف التنمية المستدامة بعزم، وا 
على إطار الفعالية اإلنمائية لتيسير  2016االفتراضات القديمة بانتظام. وقد وافق المجلس التنفيذي ف: عام 

:، وللمساعدة وعلى المستويين القطري والمؤسس دة إلى األدلة على مستوى المشروعاتخاذ القرارات المستن
وي دخل إطار الفعالية  50على يرس ثقافة النتائج ال الموافقة ف: الصندوق وفيما بين دوله األعضاء.

اإلنمائية حوافز جديدة، وعمليات أفضل، ونظما أذتى، وتعزيز المهارات ف: العمليات الت: يدعمها 
لهيئة  الثالثةدوق تحديثا ف: الدورة وستقدم إدارة الصن ،الصندوق. ويجري تنفيذ معظم اإلجراءات المقترحة

 .2017 المشاورات ف: أتتوبر/تشرين األول

حجر الزاوية للثقافة المستندة إلى النتائج. فه: توفر  عملياتلل التقييمات الذاتية والمستقلة تشتل التقييم. -71
ييم األسس للمساءلة والتعلم داخل المنظمة بطرق تعزز بعضها البعض. ويجري تعزيز نظام: التق

ومواءمتهما خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ويجري تعزيز تل خطوة من خطوات عملية 
التقييم الذات:، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية والنظم المقابلة لضمان االستفادة من البيانات عالية 

 الجودة الواردة ف: الوقت الحقيق: ف: تصميم المشروعات وتنفيذها.

 وقد بدأ الصندوق ف: 51تقييمات األثر األفضل تسهم ف: تحقيق نواتج إنمائية أفضل. وتشير األدلة إلى أن -71
التجديد التاسع للموارد جهوده لقياس أثر عملياته بشتل منتظم وجرى تنقيحها ف: التجديد العاشر للموارد  فترة

يات واستخدامها ف: المساءلة وتقييم القيمة وسيتم دمجها ف: التجديد الحادي عشر للموارد وتعميمها ف: العمل
براز صورة المنفق مقابل المالالمتحققة  . تما ستعمل التقييمات على تعزيز نشر الصندوق للنتائج وا 

المنظمة. ومن خالل هذه المبادرة، ال يزال الصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة الت: تجري تقييما 
 الت: ت نسب إلى العمليات الت: يمولها. منتظما للنتائج اإلنمائية

تجزء من إطار الفعالية اإلنمائية، بدأ الصندوق ف: تنفيذ العديد من األنشطة المتعاضدة  القدرات والنظم. -72
لتعزيز قدرته الذاتية وقدرات دوله األعضاء على اإلدارة من أجل تحقيق النتائج، الت: تيسرها أحدث نظم 

 تصاالت. وتشتمل المراحل الرئيسية على ما يل::تتنولوجيا المعلومات واال

  نشر نظام قياس النتائج التشغيلية على جميع العمليات. ويوفر نظام قياس النتائج التشغيلية واجهة
التفويض ، ويتضمن إطار اإلنجازواحدة إلدارة المشروعات من التصميم إلى اإلشراف وحتى 

لتشغيلية تفاءات تبيرة عن طريق القضاء على . وسوف يحقق نظام قياس النتائج ابالصالحيات
 اإلجراءات الطويلة، وأتمتة تدفقات العمل وتبسيط اإلبالغ عن النتائج؛

                                                      
50 Wili A. Wapenhans, Effective Implementation: Key to Development Impact (The Wapenhans Report) (Washington, 

DC: World Bank, 1992). 
51 , Policy Projects elopmentDev Deliver Helps Evaluation ImpactLegovini, Vincenzo Di Maro and Caio Piza, Ariana 

Research working paper no. WPS 7157, Impact Evaluation Series (Washington, DC: World Bank, 2015): 
-development-deliver-helps-evaluation-p://documents.worldbank.org/curated/en/676351468320935363/Impacthtt

projects 

http://documents.worldbank.org/curated/en/676351468320935363/Impact-evaluation-helps-deliver-development-projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/676351468320935363/Impact-evaluation-helps-deliver-development-projects
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  قابلة آمنة إلجراء المعامالت عن طريق منصة  للزبائنالصندوق لتوفير بوابة  زبائنإطالق بوابة
وطلبات دم االعتراض ع معامالتالصندوق بالبت ف:  زبائنللتوسع والتتيف. وستسمح بوابة 

المشروعات بشتل أسرع، مما يضع المنظمة بين المؤسسات المالية الدولية القليلة الت: السحب ف: 
 تقدم بوابة مالية متتاملة بحق على اإلنترنت؛

  إطالق أول إطار عالم: على اإلطالق إلصدار الشهادات الخاصة بالرصد والتقييم ف: القطاع
وستقدم هذه المبادرة تدريبا ميدانيا إلى موظف:  52علم بشأن التقييم والنتائج.الريف: من خالل مراتز الت

الرصد والتقييم ف: جميع مشروعات الصندوق لضمان أن تتون لديهم المهارات التافية لقياس النتائج 
طوال دورة المشروع. ويرتبط تعزيز الرصد والتقييم بتحقيق نواتج إنمائية أفضل عند إنجاز 

 53المشروع؛

  استحداث إطار اعتماد إلزام: للخبراء االستشاريين ف: مجال اإلدارة المالية لتعزيز المهارات
 االئتمانية وجودة الدعم المقدم إلى األفرقة القطرية.

من بين جميع عناصر ثقافة النتائج، قد تتون الشفافية أتثرها إحداثا للتحول. فيمتن أن تغير  الشفافية. -73
لة بين أصحاب المصلحة من خالل تزويد أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين الشفافية عالقات المساء

بالمعلومات الت: يحتاجون إليها لمساءلة صناع القرار بشأن استخدام موارد الصندوق مثال. تما أن الشفافية 
متثال حافز قوي لتحسين جودة البيانات، وزيادة تفاءة استخدام الموارد، والرصد بعناية أتبر، وتحسين اال

للسياسات والمقارنة بالمعايير. ويجري حاليا وضع خطة عمل للشفافية واالنفتاح ليستعرضها المجلس 
 . وخالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيقوم الصندوق بما يل::2017التنفيذي ف: عام 

  عن أداء  الت: تتضمن بيانات ف: الوقت الفعل: المعلومات الم سسية منصةاالنتهاء من إعداد
المعلومات هذه بشتل  منصةالوصول إلى  وستتاح إمتانيةونتائج العمليات الت: يدعمها الصندوق. 

تامل من خارج الصندوق عن طريق الموقع الشبت:، مما يضع معيارا جديدا للشفافية والمساءلة 
 للمؤسسات المالية الدولية؛

  لية للشفافية ف: المعونة من خالل اإلفصاح عن زيادة اإلجراءات الرامية إلى االمتثال للمبادرة الدو
 االلتزامات وصرف األموال على أساس ربع سنوي؛

 اإلفصاح عن جميع تقارير إنجاز المشروعات وتقارير مراجعة المشروعات؛ 

  اإلعالن عن الموقع الجغراف: لجميع عمليات الصندوق على الموقع الشبت: الخارج: من خالل
 ، بما يتماشى مع المؤسسات المالية الدولية األخرى؛خرائط يسهل الوصول إليها

  األعضاء بمعلومات أتثر انتظاما عن التدليس والفساد إلى جانب تحديثات أتثر انتظاما الدول تزويد
 عن خطط تعزيز السياسات واآلليات؛

 لضمان حلقات تعقيبات منتظمة من  الزبائنبشأن استقصاء  الصندوق إعادة النظر ف: نهج
 ات والمستفيدين من خالل استبيانات أتثر قابلية للتنفيذ واإلفصاح الشفاف عن اإلجابات.الحتوم

                                                      
52 EB 2016/LOT/G.1  بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية مقدمة إلى مرتز منحةCentro de Investigación y Docencia 

Económicas A.C. صدإل  .ار شهادات التصديق العالمية للرصد والتقييم وتقدير األثر ف: التنمية الريفيةطار التدريب وا 
53 World Bank, What Difference Does Good Monitoring and Evaluation Make to World Bank Project Performance? 

Policy Research Working Paper no. 7726 (Washington DC: World Bank, 2016). 
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ستخضع منصة إيصال الخدمات ف: الصندوق إلى تحسين مستمر. ولت: يصبح  منصة إيصال الخدمات. -74
الصندوق حاضنة لالبتتار على جميع المستويات، سيتعين عليه أن يراجع أساليب عمله لتحديد السبل 

تفيلة بتخفيض الخطوات الزائدة عن الحاجة والقضاء على االزدواجية والتترار. وينبغ: أن توفر هذه ال
المنصة أيضا إطار الضمانات والرقابة الالزم لضمان استخدام الموارد بصورة يير قابلة لإللغاء لأليراض 

 وارد الصندوق على ما يل::المقصودة. وتشتمل النقاط البارزة المحددة ف: إطار التجديد الحادي عشر لم

 .ستوجه خدمات تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشتل  هيكلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
( وسيتم تتييفها باستمرار مع 72تامل نحو تمتين األعمال األساسية للصندوق )انظر الفقرة 
علومات واالتصاالت المستقبلية ف: الالمرتزية. ويمثل التتامل حجر الزاوية ف: هيتلية تتنولوجيا الم

يصالها من خالل  الصندوق، وسيتون مصحوبا بالقدرة على تجميع المعلومات من مصادر عديدة وا 
أجهزة متعددة، مما يوفر للموظفين واإلدارة المعلومات ذات الصلة الالزمة التخاذ قرارات بشأن العمل 

المعولمة واألدوات والتطبيقات الموجهة  بصرف النظر عن المتان والزمان. وف: ضوء قوة العمل
نحو الخارج، سيتم الترتيز بشتل أتبر على تحديد الحجم الصحيح لالستجابة للتهديدات والمخاطر 

 السيبرانية لضمان بيئة آمنة تماما لتتنولوجيا المعلومات؛

 .والمشروعات وتقديم  سيواصل الصندوق بناء القدرات ف: مجال اإلدارة المالية للبرامج اإلدارة المالية
الدعم ف: الوقت المناسب لتصميم المشروعات وتنفيذها. وف: الوقت الذي ينتقل فيه الصندوق إلى 
دارة هذه الموارد. وسوف يستمر  ترتيبات التمويل المبتتر، فإنه سيبن: قدراته على تحليل المخاطر وا 

يتواءم  فؤظام رقابة داخلية قوي وتجود نتعزيز أطر الرقابة الداخلية على اإلبالغ المال: لضمان و 
 مع معايير الصناعة ومتطلبات المحاسبة واإلبالغ المتطورة؛

 .سينصب ترتيز إدارة الموارد البشرية خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد  إدارة الموارد البشرية
المؤسسية، الصندوق على الالمرتزية ودعم المتاتب القطرية. وبما يتماشى مع خطة الالمرتزية 

ست عطى األولوية لتنفيذ إعادة توازن هيتل: للموظفين بين المقر والمتاتب القطرية. وتما نوقش 
أعاله، من المتوقع حدوث زيادة ف: وظائف البرامج القطرية والوظائف اإلدارية ف: المتاتب القطرية 

ستتحقق إعادة التوازن القائمة، وستتون مصحوبة بتعيين ونشر المزيد من الموظفين ف: الميدان. و 
ف: التوظيف من خالل تحول مواز وفعالية التتاليف ف: المقر. وستستمر مواءمة إطار التطوير 
دارة وتطوير  الوظيف: بشتل أفضل لتلبية احتياجات موظف: المتاتب القطرية من حيث تخطيط وا 

حديات المستقبلية. مسارهم الوظيف:، مع الحفاظ ف: نفس الوقت على مرونة الصندوق لمواجهة الت
وتجزء من عملية إدارة المسار الوظيف:، سيتم تعميم التنقل ف: عمليات الموارد البشرية دعما لقوة 

 PeopleSoftعمل مرنة. تما سيواصل الصندوق تحسين إدماج وحدات الموارد البشرية ف: برمجية 
متاتب القطرية. بهدف دعم المرتزية بعض وظائف وعمليات الموارد البشرية لتصبح ف: ال

أهمية  المهنيةوستتتس: جهود إدارة الصندوق الرامية إلى زيادة عدد النساء ف: أعلى درجات الفئة 
 بالغة؛

 .القيمة المتحققة مقابل المال من أجل ضمان  مواءمة أساليب العمل والعمليات اإلدارية للسياق
م مصمم خصيصا لتحديد التتاليف ف: عمليات الصندوق الداخلية، ستقوم اإلدارة بوضع نظا المنفق

التاملة ألساليب العمل الرئيسية عن طريق قياس الوقت الذي يخصصه الموظفون لألنشطة 
األساسية. تما أن الجهود المبذولة ف: الفترة األخيرة لالنتقال من عمليات التخطيط والميزنة القائمة 
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جية مهدت الطريق لتحقيق ذلك. وف: على أساس المجموعات إلى استخدام رتائز النتائج االستراتي
مجموعة من مجموعات النواتج  39إطار النهج المنقح، سيتم توزيع عمليات التخطيط والميزنة عبر 

 المؤسسية الت: تقابل رتائز التخطيط األربع المحددة ف: اإلطار االستراتيج:.

 روضة أعاله ف: تحسين القيمةتسهم تعديالت نموذج العمل المع .المنفق مقابل المالالمتحققة القيمة  -75
ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، أي تعظيم أثر تل دوالر ي ستثمر المنفق مقابل المال  المتحققة

وتستجيب التغييرات المقترحة للعوامل األربعة الت: تحدد مفهوم  54.الستان الريفيين الفقراءلتحسين حياة 
 :القيمة المتحققة مقابل المال المنفق

 :تهدف التغييرات إلى زيادة سرعة حرتة الصندوق، عن طريق تقليص أوقات التجهيز  االقتصاد
 ذلك التتاليف ويحافظ على جودة النواتج. مما سيقللوالتنفيذ على سبيل المثال. 

 :نتقائية تهدف التغييرات إلى زيادة حجم عمليات الصندوق من خالل إطار أتثر صرامة لال الكفاءة
ف:  20المخصصات لتل فئة دخل ويزيد عدد المستفيدين بنسبة تصل إلى يرفع متوسط القطرية مما 

المائة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة ناتج الصندوق )مع االحتفاظ بالجودة( بتتلفة أقل من خالل إعادة 
 تخصيص الموارد، مما يسهم ف: زيادة التفاءة.

 :فعالية الصندوق. وعلى وجه التحديد، فإنها ستؤدي التغييرات المقترحة مجتمعة إلى زيادة  الفعالية
وبالتال: تعزيز تعبئة الموارد  ،تعتمد أساليب تتتيتية لتعظيم الموارد المتاحة من خالل الشراتات

ف يالمحلية والتمويل المشترك وتمويل القطاع الخاص لتحقيق أثر أتبر؛ وه: تنطوي على تتي
موجها بالنتائج وليس بمخططات جامدة؛ وه: المشروعات بشتل مستمر لضمان أن يتون التنفيذ 

 الدخول عندتقترح جمع البيانات واألدلة بشتل منتظم عما ينجح أو يفشل لضمان جودة أفضل 
 وأثناء التنفيذ.

 :ف: أفقر البلدان:  الستانتؤتد التغييرات المقترحة من جديد ترتيز الصندوق على أفقر  المساواة
متوسطة الدخل من بلدان الارد األساسية للبلدان منخفضة الدخل و يعط: نموذج العمل األولوية للمو 

 وتعزز سياسة االستهداف التشغيل:. الشريحة الدنيا

تتعلق إذا بضمان أفضل استخدام للموارد لتحقيق  القيمة المتحققة مقابل المال المنفقوفيما يتعلق بالصندوق، فإن 
. وعلى المستوى المؤسس:، سيتضمن إطار قياس النتائج ف: ءالستان الريفيين الفقراأتبر أثر ف: تحسين حياة 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مؤشرات ترتبط بالتفاءة التشغيلية والمؤسسية لرصد وتحسين االستخدام 
المؤسس: للموارد. وبما أن نموذج عمل الصندوق هو الذي يحدد بصورة تبيرة النهج المتبع ف: تعبئة الموارد 

ف: الصندوق سيتحقق  القيمة المتحققة مقابل المال المنفقا واستخدامها وتحويلها إلى نتائج، فإن تحسين وتخصيصه
 من خالل تنفيذ نموذج العمل المعروض ف: هذه الورقة.

                                                      
 Department for International Development (DFID), DFID’s Approach to Value for Moneyانظر على سبيل المثال:  54

Manuscript (London: DFID)  ؛Penny Jackson, Value for Money and International Development: Deconstructing Myths to 

Promote a More Constructive Discussion (Paris: OECD, 2012)  ؛Independent Development Evaluation (IDEV), Value for 

Money in Development Work, eVALUation Matters: A Quarterly Knowledge Publication on Development Evaluation, 

Third Quarter 2016. (Abidjan: African Development Bank, 2016). 
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فترة التجديد الحادي عشر في برامج القروض والمنح ل ةيقطر ال ئيةسيناريوهات واالنتقاال
 لموارد الصندوق 

 مقدمة -أوال
ويسلط الضوء على مدى مالءمتها لجدول  ،عرض هذا التحليل ثالثة سيناريوهات لبرنامج القروض والمنحي -1

 ةيقطر ال االنتقائية(. تما يحدد معايير 2021-2019) لمواردلأعمال الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر 
يير على القائمة الحالية للبلدان المقترحة ف: القسم الثالث من الوثيقة الرئيسية ويوضح أثر تطبيق هذه المعا

م مخصصات تل سيناريو قسّ ذ عمليات خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وت  يتنفيجري فيها الت: 
وشروط التمويل. وت شتق المخصصات عن طريق تطبيق  قليمواإل ،الدخل فئةلبرنامج القروض والمنح حسب 

وهو السيناريو الذي أشارت  355 المستخدمة ف: السيناريو داءاألمعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس 
بين السيناريوهات األربعة المعروضة على المجلس التنفيذي من  المفضلإليه إدارة الصندوق باعتباره الخيار 

حتى هذا السيناريو لم يوافق على ف: دورته العشرين بعد المائة. وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس التنفيذي 
 . اآلن

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقفترة  فيامج القروض والمنح سيناريوهات برن -ثانيا
 جدول األعمال، من المنتظر أن تتبلور معظم مساهمة الصندوق ف: متن التقريرتما جرى التأتيد عليه ف:  -2

وأهداف التنمية المستدامة خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وبالنسبة لفترة  2030المستدامة 
تجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، يتطلع الصندوق إلى زيادة حجم عملياته ف: إطار برنامج القروض ال

مجال و األثر  بهدف زيادةالتجديد العاشر لموارد الصندوق، بف: المائة مقارنة  40و 25 بما يتراوح بينوالمنح 
دوالر أمريت:  مليار 4 يمةبقسيناريوهين محتملين ضمن هذه الحدود تعرض إدارة الصندوق و الوصول. 

زيادة  تترتب عليهمليار دوالر أمريت:،  3.3مليار دوالر أمريت:. تما ي عرض سيناريو منخفض بقيمة  4.5و
 الوضع الراهن.مقارنة ب طفيفة

  أمريكي دوالر مليار 3.3: برنامج قروض ومنح بقيمة العمل كالمعتادسيناريو 

 المقرر ف: فترةقيمة برنامج القروض والمنح  عنف: المائة  3 قدرهايمثل هذا السيناريو زيادة اسمية س
دوالر أمريت:. وسيتون هذا المستوى أقل من الطلب  مليار 3.2 وقدره التجديد العاشر لموارد الصندوق

والفقر لقضاء على الجوع الريف: الالزمة لية قطر على تمويل الصندوق واحتياجات االستثمارات ال
شى مع طموحات اتما أنه ال يتم – قدماالتطلع المعنونة ورقة الف:  وارد وصفهالعلى النحو ، المدقع

 .2030 جدول أعمال
  دوالر أمريكي مليار 4السيناريو الوسط: برنامج قروض ومنح بقيمة 

ف: المقرر قيمة برنامج القروض والمنح  عنف: المائة  25 قدرهايمثل هذا السيناريو زيادة اسمية س
دوالر أمريت:، وبالتال: يأت: ف: النطاق المريوب.  مليار 3.2 وقدره وارد الصندوقالتجديد العاشر لم

مع طموحات  تبيرشى إلى حد اية للحصول على تمويل الصندوق ويتمقطر تما أنه يلّب: الطلبات ال

                                                      
من الوثيقة  3اض هذه العملية، تانت معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المطّبقة ه: المعادلة الواردة ف: السيناريو ألير  55

EB 2017/120/R.2 ،11 صفحة. 
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الصندوق بافتراض زيادة ف:  اإليصالدون عناء ضمن قدرات أيضا . وسيأت: 2030 جدول أعمال
 الميزانية. ف: موارد طفيفة

  دوالر أمريكي مليار 4.5السيناريو المرتفع: برنامج قروض ومنح بقيمة 

المقرر المبلغ  عنف: المائة  40حوال: قدرها إلى زيادة اسمية  ويستندهذا السيناريو األتثر طموحا، يعد 
أنه :. تما مليار دوالر أمريت 3.2 وقدره برنامج القروض والمنح ف: التجديد العاشر لموارد الصندوقل

الصندوق ف:  اإليصاليلب: تماما الطلب المرتفع على تمويل الصندوق ويظل ف: حدود قدرات 
شى هذا اف: الوثيقة الرئيسية. وسيتم وصفهاالوارد  العملبافتراض تنفيذ التغييرات المقترحة على نموذج 

 .2030 جدول أعمالالسيناريو تماما مع 
أ( إجراء مزيد من التعديالت على معادلة تخصيص الموارد على ) معتغيير للهذه التوقعات  وستخضع -3

قبل بداية دورة التجديد  ،على الوضع المحّدث لتل بلد ةيقطر ال االنتقائيةتطبيق معايير  )ب( ؛أساس األداء
 الحادي عشر لموارد الصندوق. 

 البلدانوقائمة  ةالقطري االنتقائيةمعايير  -ثالثا
إلى ضمان استخدام الموارد ف: تل  ةيقطر ال باالنتقائيةنموذج العمل المتعلق  تهدف المعايير المقترحة ف: -4

بين نظام تخصيص أفضل مواءمة تحقيق دورة تجديد بشفافية وفعالية. وترم: هذه المعايير إلى ضمان 
، والتخطيط المستقبل:، على النحو الم وصى به ف: مشروعاتالموارد على أساس األداء، وتنمية ذخيرة ال

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. ويتمثل األساس المنطق: لمعايير االنتقاء ف: المؤسس: لتقييم ال
أو نوع من أنواع شروط  األقاليممن  إقليممسبق نحو فئة معينة من فئات الدخل أو  تحيزضرورة تجنب أي 

لموارد الصندوق بشتل سليم وف: التمويل. تما ينبغ: أن توفر المعايير دليال على احتمال استخدام الحتومة 
 الوقت المناسب.

 :ية سليمة ف: وقت مبتر من دورة تخصيص الموارد على قطر استراتيجية  وجود التركيز االستراتيجي
توفر رؤية استراتيجية ناضجة للبلدان المؤّهلة بشأن تيفية  يضمنأساس األداء. ومن شأن ذلك أن 

عدة لالنخراط ف: مناقشات ملموسة بشأن العمليات. استخدام موارد الصندوق ومن ثم تتون مست
دورة الويتتس: ذلك أهمية بالغة بالنسبة للبلدان الت: لم تقترض من الصندوق من قبل أو خالل 

قد تون يمع الصندوق خالل الدورة، حيث  للعملهذه المعايير أن يتون البلد مستعدا  تضمنالسابقة؛ و 
 ؛بالفعل عليها واالتفاقلصندوق نقاط االنطالق لعمليات اجرى تقييم 

 :جميع العمليات الت: أثبتت فعاليتها ألتثر من سنة إلى صرف األموال لمرة  لجوء القدرة االستيعابية
للتحقق واحدة على األقل خالل األشهر الثمانية عشر الماضية. ومن شأن ذلك أن يوفر وسيلة عملية 

الجديدة مع أنشطة دعم التنفيذ أو  التصاميملسل يساعد ف: تحسين تس مماالقدرة االستيعابية،  من
األنشطة يير اإلقراضية؛ ويساعد هذا المعيار ف: تحديد البلدان الت: ينبغ: للصندوق أن يرّتز فيها 

الموافقة على مزيد من العمليات مجرد وليس  ،على ضمان استخدام الموارد المخصصة على نحو فعال
 المعن:؛ الت: يمتن أن تشتل عبئا على البلد
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 :الخاصيةشهرا. وتضمن هذه  12أي قروض موافق عليها رهنا بالتوقيع ألتثر من  عدم بقاء الملكية 
ملتية والتزاما تافيين لتيسير استخدام موارد الصندوق. ويمثل هذا المعيار المؤشر األول لمستوى 

 انخراط البلد واهتمامه بنجاح عمليات الصندوق.

على المبدأ القائل بعدم  تبن:فإنها الراسخ ف: رسالة الصندوق. ومن ثم،  الشمولية وتلتزم هذه المعايير بمبدأ -5
سواء تان ذلك  -فرعية محددة من البلدان  فئةتطبيق، أو وجوب عدم تطبيق، أي معيار يعاقب مسبقا 

لتل بلد  فيه. وهذه المعايير قابلة للتطبيق أيضا: فيمتن الذي يقع -اإلقليمبسبب دخل البلد أو هشاشته أو 
 أن يختار أن يغير سلوته ليصبح مؤهال للحصول على دعم جديد.

عينة البلدان الناتجة، ط بقت المعايير على النحو المقترح أعاله على  من أجل الحصول على فترة عنو  -6
ها ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق. وسيجرى الحالية الت: تم تخصيص موارد ل قائمة البلدان

تحديث قائمة البلدان المؤهلة قبل دورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لمراعاة التغييرات الت: تجميع و 
 أعاله. الواردةواحد أو أتثر من المعايير  فيما يتعلق بمعيارتطرأ على وضعية األهلية 

يات جارية وتتلقى ومن شأن تطبيق المعايير الواردة أعاله على قائمة البلدان الحالية الت: تنفذ فيها عمل -7
أو أتثر من  لمعياربلدا منها يير مؤهل وفقا  22أمواال ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق أن يجعل 

ية أو قطر المعايير. وستصبح عشرة من هذه البلدان يير مؤهلة نظرا الفتقارها لبرنامج للفرص االستراتيجية ال
نقص القدرة االستيعابية، وثمانية بسبب عدم تفاية معيار  أربعة منها بسببو  56ية،قطر مذترة استراتيجية 

لضمان  المعايير بدرجة معينة من المرونةالهام بمتان، تطبيق هذه ومن  الملتية، على النحو المبّين أعاله.
 .مؤهلة جميع البلدان منخفضة الدخل بقىتلضمان أن 

تقسيما  1 بلدا. ويظهر الجدول 80من  من البلدان المحتملة بعد تطبيق هذه المعايير  المنقحةوتتألف القائمة  -8
لهذه القائمة حسب فئة الدخل وشروط التمويل. وتعتس القائمة حضورا متوازنا للبلدان من حيث فئة الدخل 

 ونوع التمويل.

 :1الجدول 
 اإلقراض وشروط الدخل فئة إلى استنادا   أدرجت التي البلدان

 المجموع عادية مختلطة للغاية تيسيرية الدخل ةفئ
 29 - - 29 الدخل منخفضة

 32 7 10 15 الدنيا الشريحة من الدخل متوسطة

 19 17 1 1 العليا الشريحة من الدخل متوسطة

 80 24 11 45 المجموع

 
 المخّصصات القطرية -ابعار 
معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بعد ذلك على قائمة البلدان المختارة. وبالنسبة  تطبق -9

ستخدمة ه: تلك الواردة ف: السيناريو الثالث المعروض على لعمليات المحاتاة هذه، تانت المعادلة الم
والت: أشارت إليها إدارة الصندوق باعتبارها أتثر  57المجلس التنفيذي خالل دورته العشرين بعد المائة

                                                      
 . 2017/2018تم إدراج البلدان الت: لديها برنامج للفرص االستراتيجية القطرية أو مذترة استراتيجية قطرية قيد الموافقة خالل عام  56
 .56انظر الحاشية  57
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 3التوقعات مع إجراء مزيد من التعديالت ف: المعادلة. ويوّضح الجدول  وقد تتغير هذهالخيارات توازنا. 
 58ناتجة حسب فئة الدخل للسيناريوهات الثالثة لبرنامج القروض والمنح.المخّصصات ال

)إجمال:  ف: المائة من برنامج القروض والمنح 87، سيجرى توجيه 2وحسبما هو موضح ف: الجدول  -10
ف: ظل تل سيناريو من  من الشريحة الدنيا البلدان متوسطة الدخلو  البلدان منخفضة الدخلإلى  الموارد(

ستسمح  –مقترضة باستبعاد األموال الأي  –الترتيز على الموارد األساسية فقط عند و  هذه السيناريوهات.
بالمائة من موارده للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة  90جميع السيناريوهات إلدارة الصندوق لتوفير 
على ذلك، تتصور جميع هذه عالوة . الثالث من هذه الوثيقة مسالدخل من الشريحة الدنيا، بما يتفق مع الق

 بالمائة من الموارد األساسية ألفريقيا جنوب الصحراء. 45حوال:  تاحةإت سيناريوهاال

 :2الجدول 
 المخصصات استنادا  إلى فئة الدخل )مجموع الموارد(

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 

برنامج للقروض والمنح 
دوالر  اتمليار  3.3بقيمة 

 أمريت:

برنامج للقروض والمنح 
دوالر  اتمليار  4بقيمة 

 أمريت:

برنامج للقروض والمنح 
دوالر  اتمليار  4 5بقيمة.

  أمريت:

 
بالدوالرات 

 مريتيةاأل
لنسبة ا

  المئوية
النسبة 
 المئوية

بالدوالرات 
 النسبة المئوية  مريتيةاأل

       فئة الدخل
 42 780 1 42 581 1 42 302 1 منخفضة الدخل

متوسطة الدخل من 
 45 914 1 45 700 1 45 401 1 الشريحة الدنيا

 87 694 3 87 281 3 87 703 2 المجموع الفرعي
متوسطة الدخل من 

 13 581 13 519 13 432 ياالشريحة العل
 100 275 4 100 800 3 100 135 3 المجموع

  225  200  165 المنح العالمية/اإلقليمية

 500 4  000 4  300 3 المجموع
  

، )إجمال: الموارد( اريوف: ظل تل سين قليمحسب اإلالمحتملة المخصصات  3ويوضح الجدول  -11
ية ضمن تل من المخصصات اإلقليمية. وتتسم المخصصات بتوازنها قطر والمخصصات الموجهة للمنح ال

 ومدتهاية ف: بداية دورة التجديد قطر المختلفة. ووفقا إلجراءات الصندوق، تخصص المنح ال األقاليمبين 
 ثالث سنوات. 

  

                                                      
ف: المائة، بحيث تساوي مبلغ المنح العالمية/اإلقليمية، الت: ال يجرى تخصيصها  5مبالغ برنامج المنح والقروض بمقدار  خ فضت 58

 باستخدام معادلة تخصيص الموارد على أساس األداء.
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 :3لجدول 
 مالي الموارد()إج والمنح القطرية المخصوصة لإلقليم وفقا   المخصصات

  

 والمنح لقروضل برنامج
 اتمليار  3.3 بقيمة
 أمريت: دوالر

 والمنح لقروضل برنامج
 دوالر اتمليار  4 بقيمة

 أمريت:

 والمنح لقروضل برنامج
 دوالر اتمليار  4 5.بقيمة

  أمريت:

 

 النسبة
 المجموع المئوية

 المنح
 المجموع القطرية

 المنح
 المجموع القطرية

 المنح
 القطرية

 اإلقليم
 31 491 1 27 324 1 23 090 1 35 الهادي والمحيط آسيا       

 15 908 13 808 11 666 21 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 3 158 3 143 2 123 4 والتاريب: الالتينية أمريتا

 وشمال األدنى الشرق
 8 632 7 561 6 462 15 وأوروبا أفريقيا

 10 085 1 9 964 8 795 25 والوسطى الغربية أفريقيا

 68 275 4 60 800 3 50 135 3 100 المجموع
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 سمات معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 الخلفية -أوال
على اعتماد نظام لتخصيص الموارد على أساس األداء  2013وافق مجلس محافظ: الصندوق ف: فبراير/شباط  -1

صندوق الشحيحة، وتحديد أساس أتثر شفافية بغرض تحقيق هدف مزدوج يتمثل ف: زيادة فعالية استخدام موارد ال
. وأتاح نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 59ومستوى يمتن التنبؤ به فيما يتعلق بتدفقات الموارد ف: المستقبل

منذ ذلك الحين للصندوق تخصيص موارد قروضه وِمنحه للبرامج القطرية سنويًا على أساس درجات قطرية ت حدَّد وفقًا 
 متّون األداء القطري.( ب)متون االحتياجات القطرية؛ )أ(  لمتونين:

وتبيَّن من "التقييم المؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق" )الوثيقة  -2
EB 2016/117/R.5 :أن نظام 2016و 2015(، الذي أجراه متتب التقييم المستقل ف: الصندوق ف: عام ،

ز مصداقية الصندوق تمؤسسة مالية دولية عن طريق توفير َنهج يتسم بقدر تخصيص الموارد على أساس األد اء عزَّ
. وأشار التقييم أيضًا إلى المجاالت الت: ف: 60أتبر من الشفافية والمرونة والقدرة على التنبؤ ف: تخصيص الموارد

 .61حاجة إلى مزيد من التحسين

. وبتوجيه من المجلس  2016 س األداء ف: أبريل/نيسانوبدأت اإلدارة استعراضًا لنظام تخصيص الموارد على أسا -3
أجرت اإلدارة  62،التنفيذي ومجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء التابعة للمجلس

تعديالت على متغيرات بعينها داخل تل متّون من متونات معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
اء(، فضاًل عن الوزن الترجيح: لتل متّون داخل المعادلة العامة. وف: إطار هذه العملية، وضعت )االحتياجات واألد

 اإلدارة سيناريوهات عملية ع رضت على المجلس التنفيذي ف: دورته العشرين بعد المائة الت: ع قدت ف: أبريل/نيسان
مان استدامة التغييرات المقترحة على مر . وباإلضافة إلى ذلك، أجرت اإلدارة تحلياًل للحساسية من أجل ض2017
 الزمن.

 االستقرار على المستوى الكلي -ثانيا
تما هو موضح ف: القسم الثالث من التقرير الرئيس:، أثبت تحليل الحساسية أن المعادلة قوية وستظل مستقرة حتى  -4

: تطرأ على المعادلة ستظل محدودة بعد إدخال تعديالت على المتغيرات الفردية. ويعن: ذلك عمليًا أن التغييرات الت
مدخالت المعادلة )مثل التغييرات ف: بعض أو تل قيم المتغيرات(، أو نشوز القيم )مثل  تباينبصرف النظر عن 

                                                      
 .9الصفحة  GC 26/L.4انظر الوثيقة  59
 .4.1، والتفاءة: 4.2، والفعالية: 4.6فيما يل: التصنيفات الت: حددها التقييم المؤسس: لتل بارامتر من بارامترات التقييم: المالءمة:  60
 .EB 2016/117/R.5/Add.1من الوثيقة  5-4ن يلصفحتمن التقييم المؤسس: واستجابة إدارة الصندوق له، ا 75-70انظر الصفحات  61
/حزيران أربعة اجتماعات لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء )ف: يونيو 2016ع قدت منذ أبريل/نيسان  62

(. وقدَّمت اإلدارة استنتاجات التحليل الذي أجرته بتوجيه من مجموعة 2017، وف: يناير/تانون الثان: ومارس/آذار 2016وسبتمبر/أيلول 
 2016( وديسمبر/تانون األول EB 2017/120/R.2)الوثيقة  2017العمل خالل دورت: المجلس التنفيذي اللتين عقدتا ف: أبريل/نيسان 

(. وباإلضافة EC 2016/95/W.P.2)الوثيقة  2017(، وتذلك خالل دورة لجنة التقييم الت: عقدت ف: مارس/آذار EB 2016/119/R.5 )الوثيقة
(، وأول حدث 2017وأبريل/نيسان  2015إلى ذلك نظَّمت اإلدارة حلقتين دراستين يير رسميتين للمجلس التنفيذي )ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

(. وشارتت اإلدارة ف: 2016بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لموظف: الصندوق )ديسمبر/تانون األول  على اإلطالق للتعلم
حوار مع المجلس التنفيذي حول نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خالل اجتماعات المنسقين واألصدقاء، وعقدت اجتماعات 

اهتمامًا أو قلقًا محددًا. وتحّضر اإلدارة حاليًا الجتماع خامس لمجموعة العمل المعنية بنظام  ثنائية مع أعضاء المجلس التنفيذي الذين أبدوا
. وهذا االجتماع سيتون األخير قبل تقديم الصيغة النهائية 2017يوليو/تموز  11تخصيص الموارد على أساس األداء، من المقرر عقده ف: 

جراءات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء إلى المجلس التنفيذي ف: دورته الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيلول إلصدار موافقته  لمعادلة وا 
 النهائية عليها. 

https://webapps.ifad.org/members/gc/26
https://webapps.ifad.org/members/eb/117/docs/EB-2016-117-R-5-Add-1.pdf
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ارتفاع قيمة متغير فردي أو انخفاضه بصورة حادة( ومما يدل على ذلك أن توزيع المخصصات بين مجموعات الدخل 
 .63يبقى ثابتًا نسبياً 

هذه النتيجة بوضوح. ويظهر من الشتل تأثير توزيع المخصصات حسب مجموعات البلدان إذا  1الرسم البيان:  ويبين -5
لدخل القوم: اإلجمال: ومتغيرات الستان الريفيين، اتان التقدير معتمدًا على قيم مستقبلية متوقعة لنصيب الفرد من 

 المعاييرقات أيضًا ف: المدى األبعد وبما يتجاوز . وتصد ق هذه العال64وت ستخدم تلك القيم ف: حساب المخصصات
  المبيَّنة ف: هذا الرسم البيان:.

 1الرسم البيان: 

تحليل الحساسية: النتائج عند إدخال تغييرات على متغيرات الدخل )نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي( ومتغيرات السكان 
  الريفيين

 

هذه النتيجة عدم التجانس الشديد بين الدول األعضاء الت: أ خذت ف: االعتبار ف: ومن العوامل الرئيسية الت: ت حدِّد  -6
التحليل. وتتألف البلدان الت: شملها نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لفترة التجديد العاشر للموارد والت: 

ة الدخل، والبلدان متوسطة استخدمت ف: وضع سيناريوهات التجديد الحادي عشر بمعادلته المنقحة، البلدان منخفض
الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، والدول األشد هشاشة، والدول الجزرية الصغيرة 
النامية. وتتباين بشدة قيم جميع المتغيرات الفردية ف: معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لهذه البلدان. 

 التجانس أساس: الستقرار توزيع المخصصات بين مجموعات الدخل. ولذلك فإن عدم 

                                                      
، القسم EB 2017/120/R.2انظر تفاصيل التغييرات ف: ِقيم المتغيرات المستخدمة ف: تحليل الحساسية ونتائج تل منها ف: الوثيقة  63

 الرابع.
تجاهات. ومن أجل فهم تيفية تغيُّر توزيع المخصصات بمرور الوقت ف: ظل تغيُّر حجم الستان أ جري التقدير من خالل تحليل لال 64

الريفيين أو مستويات دخلهم ف: مختلف البلدان، افت رض أن أعداد الستان ومستويات الدخل خالل السنوات القليلة المقبلة ستستمر ف: 
 السنوات القليلة األخيرة.  الزيادة أو التراجع بنفس اإليقاع الذي سارت عليه خالل
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 1الجدول 
حصة التجديد العاشر لموارد الصندوق من المخصصات حسب مجموعات البلدان في السيناريوهات األربعة لمعادلة نظام 

 )إجمالي الموارد(تخصيص الموارد على أساس األداء 
 وف المخصصات(ماليين الدوالرات األمريتية والنسبة المئوية لمجموع مظر ب)

           1            2            3            4  

 %   ال  أ   كي %   ال  أ   كي %   ال  أ   كي %   ال  أ   كي 

  ج  ع       

                     1 120.2 37 1 135.4 37 1 096.0 36 1 068.1 35 

                                

       1 365.6 45 1 373.7 45 1 416.1 47 1 426.9 47 

                                

 18 545.1 17 527.9 17 530.9 18 554.2   ع   

 100 040 3 100 040 3 100 040 3 100 040 3 المجموع

 

 على المستوى الجزئي الحساسية -ثالثا
 فإن مخصصات البلدان ،موعات الدخل مستقرةتبيَّن أيضًا من تحليل الحساسية أنه ف: حين أن المخصصات ف: مج -7

تتغيَّر ف: السيناريوهات المختلفة المرتبطة بالمعادالت األربع الت: وضعتها اإلدارة ت: ينظر فيها المجلس.  اإلفرادية
لبلدان ل اإلفراديةولذلك يظل المستوى التل: )مجموعات الدخل( مستقرًا، بينما يتباين المستوى الجزئ: )المخصصات 

قيمة  (1): تل مجموعة من مجموعات الدخل(. ويرجع ذلك إلى أن مخصصات البلدان ناتجة عن اآلت:: ف
تيفية ارتباط قيمة متغيرات المعادلة لتل بلد بقيمة متغيرات تل  (2)المتغيرات الفردية المحددة لتل بلد ف: المعادلة؛ 

 .65على أساس األداءبلد آخر من البلدان الت: تشملها حسابات نظام تخصيص الموارد 

وبعبارة أخرى، هناك أدلة على تأثير التعويض بتغييرات المخصصات على مستوى مجموعات الدخل. وتما يتبيَّن من  -8
، تبّين المقارنة بين مخصصات البلدان منخفضة الدخل باستخدام سيناريوهين محددين لنظام 2الرسم البيان: 

غييرات النسبية حسب البلدان يتاد يعوِّض تل منها اآلخر، وال يزيد عن أن الت 66تخصيص الموارد على أساس األداء
ف: المائة. وال يؤتد ذلك مجددًا أن المخصصات حسب مجموعة الدخل  1+صاف: التغيير داخل المجموعة على 

القطري مستقرة فحسب، بل يعن: أيضًا أن زيادة المخصصات لفرادى البلدان يقابلها انخفاض ف: المخصصات داخل 
 نفس مجموعة الدخل. 

  

                                                      
، ريم عدم منطقيته، أن أي زيادة ف: قيمة متغير )أو متّون( ال تعن: ضمنيًا بالضرورة أن البلدان األفضل (2)و (1)يعن: الجمع بين  65

ن تان المتغيِّر أقل ف: جميع البلدان األخرى قيد  النظر. وهذه سمة من حيث الدرجات ف: ذلك المتغيِّر تحصل على موارد أتثر، حتى وا 
 متأصلة ف: المعادالت التضاعفية، مثل المعادلة المستخدمة ف: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 

انظر تفاصيل السيناريوهات األربعة الت: وضعتها اإلدارة وما يرتبط بها من معادالت نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف:  66
 الوثيقة

EB 2017/120/R.2 . 



 IFAD11/2/R.3 الملحق الثان:

35 

 2الرسم البيان: 
 3إلى السيناريو  1التغيير التناسبي في مخصصات البلدان منخفضة الدخل  حسب البلد  من السيناريو 

 

أن هذا السلوك ال يتعارض أيضًا مع مجموعات الدخل األخرى. وبالنظر إلى التغييرات  4و 3ويبين الرسمان البيانيان  -9
داخل مجموعات الدخل بالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان متوسطة الدخل النسبية ف: المخصصات 

من الشريحة العليا على التوال:، يتبيَّن أن تلك التغييرات يتاد يعوِّض تل منها اآلخر. ويعن: ذلك أن زيادة 
 المخصصات لبلد ما يقابلها انخفاض ف: مخصصات بلد آخر ف: نفس مجموعة الدخل. 

 3لرسم البيان: ا
 3إلى السيناريو  1التغيير التناسبي في مخصصات البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا  حسب البلد  من السيناريو 
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 4الرسم البيان: 

 3إلى السيناريو  1التغيير التناسبي في مخصصات البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا  حسب البلد  من السيناريو 

 

 األداء والدخل -ارابع
ي بّين التحليل أيضًا أنه بزيادة الوزن الترجيح: تدريجيًا لمتّون األداء القطري ف: المعادلة، تتباين مخصصات البلدان  -10

ف: جميع مجموعات الدخل القطري. والواقع أن مخصصات البلدان تزداد وتنخفض تبعًا ألدائها. ويوضح الرسم 
أن الوزن الترجيح: لمتون األداء القطري ف: معادلة نظام تخصيص الموارد على حيث يظهر  :ذلك عملياً  5البيان: 

 ف: اليمين.  4ف: المائة ف: السيناريو  55إلى  1ف: المائة ف: السيناريو  44أساس األداء يزداد من 
: تل مجموعة أيضًا عدم وجود أي ارتباط بين مستوى الدخل واألداء. ويمتن مالحظة ذلك ف 5وي بّين الرسم البيان:  -11

ذا أخذنا البلدان منخفضة الدخل تمثال، يتبيَّن أن مخصصات رواندا تزداد بازدياد الوزن  من مجموعات الدخل. وا 
الترجيح: لألداء نظرًا لمستوى أدائها الجيد. وينطبق األمر نفسه على البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، مثل 

الدخل من الشريحة العليا، مثل المتسيك. ولذلك تستفيد جميع البلدان ذات األداء  تمبوديا ومنغوليا، والبلدان متوسطة
الجيد ف: تل فئات الدخل من زيادة ف: الوزن الترجيح: لمتّون األداء القطري ف: نظام تخصيص الموارد على أساس 

مستويات الدخل، مثلما ف:  ها تراجعًا ف: مواردها ف: تلئاألداء. وبالمثل، تلمس البلدان الت: ينخفض مستوى أدا
ندونيسيا )بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا( وتولومبيا )بلد متوسط الدخل من  نيبال )بلد منخفض الدخل( وا 

 الشريحة العليا(.
وأخيرًا، عندما يزداد األداء بالقيمة النسبية، تستفيد بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة  -12

الدخل من الشريحة العليا. وينطبق ذلك على رواندا مقابل المتسيك تما هو  ةنيا أتثر من بعض البلدان متوسطالد
. وينطبق ذلك أيضًا على بلدان أخرى، مثل مديشقر وتشاد )وهما من البلدان منخفضة 5مبيَّن ف: الرسم البيان: 

حيث تزداد مخصصاتها أتثر  ،من الشريحة الدنيا(الدخل( والفلبين وفييت نام )وهما من البلدان متوسطة الدخل 
بالقيمة النسبية ف: ظل ازدياد األداء مقارنة مثاًل بمخصصات أنغوال وجورجيا )وهما من البلدان متوسطة الدخل من 

 الشريحة العليا(.
: الذي يتناول وبالريم من هذه التغييرات، يظل التوزيع بين مجموعات الدخل مستقرًا تما هو موضح ف: القسم الثان -13

  "االستقرار على المستوى التل:".
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 5الرسم البيان: 
 تغير المخصصات بازدياد الوزن الترجيحي لمكون األداء القطري 

 )ماليين الدوالرات األميرتية(

 

 مليون دوالر أمريت: ف: جميع السيناريوهات. 4.5* الحد األدنى للمخصصات 
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 أداء الصرف في الصندوق وخطة العمل
  أداء الصرف في الصندوق. -أوال
على أنه وسط: الوقت من المصادقة على المشروع وحتى أول  الذي يعرف- أداء الصرف ف: الصندوق -1

قياس حاسم للفعالية اإلنمائية للصندوق ويتم تسجيله ف: إطار قياس النتائج ف: - "معدل الصرف"وصرف 
ة موضوعة من األهداف أقل من األمثل خالل فترة وقد تانت نتائج أداء الصرف على خلفية جمل .الصندوق

  67د.التجديد التاسع للموار 

فإن الصندوق  2030، وف: حال استمرت وتيرة الصرف الحالية، وبحلول عام 1وتما يظهر ف: الشتل  -2
بالمائة من الموارد المصادق عليها على مدى تجديدات الموارد الثالثة  60سيتون قد صرف أقل من 

بالمائة من الموارد المصادق عليها ف: التجديد الحادي عشر للموارد إلى  93يتراوح وسطيه من  القادمة، بما
ذا أخدنا بعين االعتبار مستويات معدل الصرف التاريخ: بالمائة فقط ف: التجديد الثالث عشر للموارد.  34 وا 

ها، إذ يتراوح مستوى بالمائة من المبالغ المصادق علي 100ف: مشروعات الصندوق فإنها ال تصل إلى 
أقل حتى  ستتون الموارد المصروفة وبعدئذأدناه(،  انظر بالمائة )لمزيد من التفاصيل 84.4الوسط: بحدود 
عدم القدرة على وعلى المستوى القطري فإن  .1شير إليه الخط باألزرق الفاتح ف: الشتل يمن ذلك تما 

ما وخاصة في ،هداف التنمية المستدامةى الوصول إلى أبالمعونة يؤثر على قدرة البلدان النامية علالتنبؤ 
 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.والبلدان يتعلق بالبلدان منخفضة الدخل 

  1الشتل 
 سقاطات نمط الصرف حسب السنة وحسب دورة التجديد التي تمت فيها المصادقةإ

 

 النتائج الرئيسية للتحليل المعمق -ثانيا
داء الصرف ف: الصندوق لتحديد المحرتات الرئيسية تحليال معمقا أل أجرت اإلدارة  ،وللتطرق لهذا النقص -3

حث على إدخال التحسينات خالل فترة التجديد العاشر للموارد. لوأوصت بإجراءات ل ،توجهات المطلوبةلل

                                                      
67

شهرا تقريبا على خلفية الهدف  17بالنسبة للمؤشر األول، فقد تان أداء الصندوق راتدا على مدى السنوات القليلة الماضية، وبق: بحدود   
ق فقد تراجع على و شهرا. وأما معدل الصرف ف: الصند 14الموضوع ف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد، وهو أقل من 

بالمائة، والذي صحح مؤخرا  22على خلفية الهدف الموضوع، وهو بالمائة  12.3الماضيتين حيث يقف حاليا ف: حدود  مدى السنتين
 بالمائة. 15ليتراجع إلى 
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مقة حول إال أن هذه الدراسة المع ،ومع أن المؤسسات المالية األخرى قد أجرت دراسات مشابهة ف: الماض:
 أداء الصرف تمثل األولى من نوعها بالنسبة للصندوق. 

 المصادقو بأسرها  االستثماريةوقد تضمنت عينة الدراسة جميع األموال الت: يديرها الصندوق للمشروعات  -4
 بلدا.  111مشروعا ف:  577والت: تغط:  2014-1995عليها ف: الفترة 

وسط: الوقت بين المصادقة ودخول حيز التنفيذ ) "للصرفالجاهزية "تم تحليل أداء الصرف ضمن بعدين: و  -5
معدالت الصرف التراتمية خالل حياة المشروع وعند اإليالق ) "فعالية الصرف"و (وأول/ثان: صرف

 . (المال:
فه: تقدر بصورة تمية ونوعية بوضع تصنيف لها  ،اختيرتوأما العوامل اإليضاحية لألداء المالحظ الت:  -6

البلد والمشروع والصندوق لى مستوى عية. وهنالك أربع مجموعات متغيرات تم تحديدها حسب األهمية النسب
 ومدير البرنامج القطري.

وسط: معدل "فف: حين أن  .وأتدت نتائج الدراسة أن أداء الصرف ف: الصندوق بالفعل أقل من األمثل -7
عام  أشهر 17.6إلى  1999شهر عام  21قد تحسن بصورة طفيفة من  الوقت بين المصادقة وأول صرف"

شهرا. وف:  14أنه ما من إقليم قد وصل إلى الهدف الموضوع لفترة التجديد التاسع للموارد وه:  إال ،2015
 84.4ما يتعلق بفعالية الصرف فإن معدل الصرف اإلجمال: للصندوق عند اإليالق المال: تان بحدود 

 بالمائة. 
أن مشروعات  (2الشتل )ذي وضع أليراض هذه الدراسة وتظهر المالمح الرئيسية للصرف المعياري ال -8

بالمائة  71بالمائة من معدل الصرف ف: منتصف فترة التنفيذ المخطط لها أصال و 33الصندوق تصل إلى 
 ف: نقطة نهاية المشروع الموضوعة أصال.

  2الشتل 
 منحنى المعياري لمعدل الصرف اإلجمالي المعدل. ال

 

 ذات الصلة بمتغيرات المجموعات األربع ما يل::  للدراسة وتتضمن النتائج األساسية -9
  وعلى سبيل  من الجاهزية للصرف وفعالية الصرف.العوامل على المستوى القطري وه: تؤثر على تل

حيث الفضاء النقدي محدود  شةهأوضاع بلدان متوسطة الدخل الت: تعان: من الوف: بلد من  ،المثال
ك احتمالية تبيرة ألن يتعرض الصرف األول والثان: للتأخير. ويؤثر هنال ،انتخابات متتررة تجريوحيث 
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أفضل بصورة تبيرة ف: البلدان  وه:الدخل وشروط التمويل على تل من جاهزية الصرف وفعالية الصرف 
 األقل دخال من البلدان األعلى دخال. 

  روعات األتبر تصرف هامة أيضا، وأظهرت الدراسة بأن المشوه: المتغيرات ذات الصلة بالمشروعات
بما  ،أسرع بيا بمثابة مؤشر جيد على صرف ثاناألموال بسرعة أتبر. ويعتبر الصرف األول العال: نس

 يوح: بأن الجهود لدعم عرض طلبات سحب أتبر وأفضل جودة تؤت: ثمارها. 
 أثناء التنفيذ المتاتب القطرية التشغيلية للصندوق من أداء الصرف تستفيدإذ  .أداء الصندوق أيضا ،ثالثا، 

ووازن مع التأخيرات  ،لتمويل وجها لوجه قد سرع من العمليةذلك فإن الدفع لتوقيع اتفاقيات ا عالوة على
المشروعات بصورة إيجابية على  إلدارةوقد أثر الطلب بإنشاء وحدات  .الناجمة عن متطلبات المصادقة

 سرعة الصروفات األولى. 
 ر والخبرات وعبء العمل الذي يتحمله مدراء البرامج القطرية أتثر أهمية أن التغيي دراسةوأخيرا أظهرت ال

 على جاهزية الصرف ف: الصندوق مما تان يعترف به على الغالب.

 خطة العمل الم سسية لتحسين أداء الصرف في الصندوق -ثالثا
صادقت  2017ر وف: مارس/أذا ،قضايا الحاسمة الت: سلطت الدراسة عليها الضوءلهدف التطرق بسرعة لب -10

دارة أفضل للصروفاتإدارة الصندوق على خطة مؤسسية تهدف  ف: الصندوق. وتضمن  إلى قياس ورصد وا 
جراءات النجاح 14خطة العمل هذه  وقد تم  .إجراءا بإطار زمن: محدد مع تسمية الشعب المسؤولة وا 

ة بين الدوائر تنفيذ هذه وسترصد لجنة توجهي 2018التخطيط لجميع هذه اإلجراءات بحيث تنفذ ضمن عام 
 الخطة. 

ظهار االستخدام  ،لرفع وع: الموظفيين بأهمية أداء الصرف 2017عقدت حلقة عمل ف: بداية عام  -11 وا 
 وضمان استالم مستفيدي الصندوق للدعم المالئم.  ،التفء لمساهمة الدول األعضاء

 ،ةئمة واستبعاد الحاالت الشاذالمال شرطا مسبقا لتحديد المحرتات الحاجة لقياس أفضل للصروفاتوتعد  -12
معلومات الموجودة أصال ف: الصندوق ال تم االستفادة من نظم تتنولوجياتوسوف  .وتجنب تحيز البيانات

تذلك سيتم تنقيح منهجية حساب معدل  ،لخلق مالمح رئيسية متجددة للصرف حسب اإلقليم ونمط المشروع
 لمؤسسات المالية الدولية األخرى. الصرف ف: الصندوق لضمان المقارنة العادلة مع ا

منصات الصروفات اإلتاحة األسرع واألعرض للتوجهات الرئيسية ف: لل اإلجراءات لرصد أفضلتضمن توس -13
وستدعم الشفافية المتزايدة التحديد األسرع لتوجهات الصرف  .األساسية والمقارنة مع المعايير المالئمة

 ع. جراءات تصحيحية أسر إمما يسمح ب ،ومشاتله
 :وسيتضمن ذلك .فإن الصندوق سوف ينخرط ف: إجراءات إلدارة أفضل ألداء الصرف ،واألهم من ذلك تله -14

إعادة النظر ف: السياسات مثل إلغاء سياسة الشطب لضمان إعادة تخصيص سريع لألموال للمشروعات 
دخال سياسة إلعادة الهيتلة لتوفير الحوافز للفرق القطرية إلدخا ؛األفضل أداء ل التعديالت على وا 

توجهات صرف  تثبتواقتراح خطوط عمل جديدة يمتن أن  ،المشروعات الت: تعان: من مشاتل ف: الصرف
وسوف يتم  .ودعم الميزانية ،وتمويل القروض المستند إلى النتائج ،أفضل مثل المتعلقة بالسياسات والقروض

 تسبب ف: التأخيرات ف: المشروعات.تلك الت: إعادة تقييم عمليات الصندوق واجراءاته بعين ناقدة لتحديد ت
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بعد ف: تصميم المشروعات من اهتمامها بتوقعات الصرف المسبقة و وسوف تزيد جميع األطراف المنخرطة  -15
  .التوازن بين أنماط المشروعات ضمن تل حافظة قطريةخلق الصرف ف: المشروعات بهدف 

استخدام أتثر استهداف  :لجاهزية التنفيذ من خاللسيزيد الصندوق من دعمه للمقترضين  ،وعالوة على ذلك -16
االعتراف  ،واألهم من ذلك .ستهاللتقنية واألدوات؛ والحوافز خالل االوالمساعدة ال ؛اللهسلف عند االستلل

وسوف يزيد الصندوق من ترتيزه على قضايا التوريد ف: تصميم  بأهمية التوريد ألداء ناجح للصرف.
 على التوريد.  المشروعات وتعزيز قدراتها

 


