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 مواءمة عمليات الصندوق مع السياق القطري زيادة 

 مقدمة -أوال
عمليات مواءمة ال" عنونوالم ،2017لمجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان لالتقرير المقدم  علىهذه الورقة  تبن: -1

ن " تعزيز نموذج العمل ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد يوالوثيقت "ة نهج شمول:القطري اتلسياقل
ها والت: تعرض االستراتيجية المالية لفترة التجديد الحادي عشر وما بعد"و "إليصال األثر على نطاق أوسع

عن  ةموحدنظرة  تعرض الورقةو على الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة للتجديد الحادي عشر للموارد. 
الفرص المرتبطة باالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات و  التحديات وسطالصندوق  ستستمر أهمية تيف

ضمان استمرار أهمية الصندوق وفعاليته، سيتعين على  ومن أجلالصغيرة ف: سياقات قطرية مختلفة. 
سيما تلك المطلوبة  الو الصندوق أن يتطور بما يتماشى مع التغيرات على المستويين الوطن: والدول:، 

 .يتخلف عن الرتبالتحدي المتمثل ف: عدم ترك أحد  التغلب علىو  ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دولة  تلاألعضاء، بدءا من فرضية أن الدول  علىالقائم  أساسهمن تنوع لصندوق اأن يستفيد ينبغ: و  -2
الفقر  علىخدمات الصندوق من أجل القضاء  علىللحصول  ةالمستفيدين منه مؤهلاألعضاء عضو من 

بصرف  دانجميع البل علىالتشغيلية  ه. وينطبق اإلطار االستراتيج: للصندوق وسياساتحيثما وجدا والجوع
تان الفقر  ما الذي يتغير هو سواءو أو درجة هشاشتها.  موقعها الجغراف:النظر عن مستوى دخلها أو 

، بما ف: ذلك تتفاوت بصورة تبيرة ظروف البلد واحتياجاته فإن، أو ف: حال وجود جيوب من الفقر منتشرا
 .الذاتية قدرة البلدان على تمويل جهودها اإلنمائية

ع الخدمات الت: يوفرها ويقدم مجموعة مختارة من األنشطة انو بين أوسوف يميز الصندوق بصورة متزايدة  -3
 متوسطة الدخلالبلدان و  ،من الشريحة الدنيامتوسطة الدخل بلدان الو  ،الفعالة ف: البلدان منخفضة الدخل

زرية الصغيرة النامية. ومن شأن األوضاع الهشة، والدول الجالبلدان الت: تعان: من ، و من الشريحة العليا
من فعالية الصندوق ف: التصدي للتحديات اإلنمائية وتحويل المناطق الريفية مع الحفاظ على  يدذلك أن يز 

ما يل:: الشروط على يز األخرى امل مصادر التمتالقطاع بأتمله. وتشنطاق على  هميزته النسبية وترتيز 
 واتتمويل من الصندوق ومجموعة األد علىمن الحصول  بموجبهاالت: ستتمتن البلدان  واألحتام

ف: الصندوق تقديمها. ويتتس: ذلك أهمية خاصة مع توسع الصندوق  سيستطيعوالخيارات المالية الت: 
القروض  منه برنامج عمله استجابة للمطالب الوطنية وقدرته على اقتراض الموارد من أجل تمويل برنامج

سيتون التجديد  الصدد،وف: هذا . ت األساسية من دوله األعضاء فحسبال من خالل المساهما والمنح
تمويل مجال لتمتين الصندوق من أن يصبح رائدا ف:  بالغ األهميةالحادي عشر لموارد الصندوق 

 أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يسهم ف: التحول الريف: وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 إلىوجهود البلدان نفسها  الت: جرى تتييفهاهج التشغيلية الن   يج المتون منالمز ومن المتوقع أن يؤدي  -4
لى  أعلىدخل مستويات  إلىتوجيه البلدان المستفيدة من الصندوق  دعم سيتعين أن يالحد من الهشاشة. و وا 

 مرة واحدة تل دورة اإلقراضتنقيح شروط  خاللبطريقة دينامية، بما ف: ذلك من  االنتقالالصندوق هذا 
 االحتياجاتحتى تظل أولويات التمويل ف: الصندوق حيثما تتون ( وليس تل سنة وفقا للممارسة الحالية)

نتقال االجعل الحوار بشأن استراتيجية تأن متنوعة أتبر. ومن شأن توافر مصادر تمويل وشروط تمويلية 
شروط الالتطور من  لتيسير تراضاالق لىعقدرته  أن يستخدمالصندوق  نظرا ألنه سيتون بوسعأسهل 
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وستخضع هذه العملية إلى موارده األساسية.  اللجوء إلى إلىعادية دون الحاجة الشروط ال إلى التيسيرية
للبلدان. وسيعرض إطار الذاتية االستراتيجيات اإلنمائية  وست دمج ف:حوار مستمر مع الحتومات الوطنية، 

دخال  إزاءلتوضيح النهج  2018ذي ف: عام انتقال جديد على المجلس التنفي جدول زمن: يستند االنتقال وا 
 معايير موضوعية. إلى

 الحتياجات المختلفة ل االستجابات تكييف -ثانيا
بين  غير أن الفروقاحتياجات البلدان وظروفها.  بالمجموعة المتنوعة منهناك حاجة إلى االعتراف  -5

البلدان و  ،الدنياالشريحة  من متوسطة الدخل بلدانالو  ،خصائص ومالمح الفقر ف: البلدان منخفضة الدخل
من  الدخل البلدان متوسطةغير واضحة. وعلى سبيل المثال، فإن من الشريحة العليا متوسطة الدخل 

عن حلول من الشريحة العليا، والبلدان منخفضة الدخل تبحث الشريحة الدنيا، والبلدان متوسطة الدخل 
مساعدة ف: بناء رأس المال االجتماع: ومنظمات الالقطاع الخاص و  شراكإلمالية مبتترة وفرص 

لها  ليست انبلدمجموعة محددة لتل  تدخالت"حزمة" شاملة توفر ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى المزارعين. 
 .أهمية تشغيلية

 القطريةلالستجابة للقضايا  المرونة الالزمةالصندوق  يطورأن تنوع المتطلبات  يقتض:ذلك،  وبدال من -6
. وقد عززت وف: تل محاولة إلعداد ذخيرة المشروعات استراتيجية قطرية تلالنحو المحدد ف:  على

بطريقة أتثر  الختناقاتالالمرتزية قدرة الصندوق على مواءمة مساعدته مع األولويات القطرية وتسوية ا
فعالية من حيث التتلفة. وبحلول نهاية فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، سيتم تخطيط المنتجات 

عدادها وتقديمها على المستويين القطري و  . وستعتس برامج الفرص اإلقليم: شبهوالخدمات الرئيسية وا 
تتواءم ، وتوفر حلوال فضلأ بشتلالحاالت تنوع االحتياجات و  مشروعاتاالستراتيجية القطرية وتصاميم ال

 من متوسطة الدخل بلدانالو  ،البلدان منخفضة الدخلمطالبها المختلفة، فإن  خالل. ومن مع السياق
نشطة ومن من األالصندوق ستشتل حافظة من الشريحة العليا البلدان متوسطة الدخل و  ،الدنياالشريحة 

 البلدان.أنماط من قبل بعض  أعلىالمواضيعية  المجاالتهج أو بعض الن  الطلب على تون يالمحتمل أن 

 سيحتاج إلى تحقيق توازن بين ما يل::فإنه ، الصندوق تبقى أهمية لت: االنتقائية القطاعية والمواضيعية. -7

زراعة أصحاب الحيازات ل تمناصر األساسيةتفاءته ف: مجاالت  قويايجب أن يظل الصندوق  )أ(
تضع الفقراء من النساء والرجال استهداف هج . ويشمل ذلك ن  تسبب لوجود أنشطته الصغيرة

الت: تيسر نمو مؤسسات ريفية أقوى.  غير التقنيةتدخالته وبناء المهارات  مرتزالريفيين ف: 
وسالسل  ،الزراعة واألمن الغذائ: على ترتزوسيبن: الصندوق هذه المهارات من خالل مشروعات 

دارة الموارد  ،الريفية التحتيةوالبنية  ،األعمال الريفية نميةوت ،القيمة والخدمات المالية الريفية وا 
 الطبيعية.

الهامة الت: برزت على  واألولوياتالصندوق أن يدرج ف: حافظته القضايا  علىوف: الوقت نفسه،  )ب(
عمليات الصندوق وفقا للسياق القطري.  ف:التحول الريف:  وه: تعميم مفهوممدى العقد الماض:، 

 :وتشمل هذه
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دارة الموارد الطبيعية،  التبيراألثر  (1) لتغير المناخ على الزراعة، والقدرة على الصمود وا 
 ؛أقلموالحاجة إلى استحداث أدوات جديدة إلدارة المخاطر والت

لمرأة ف: الزراعة واألمن الغذائ: والتغذية، والحاجة إلى لالمهيمن بشتل متزايد دور ال (2)
 ؛وشمول الجميعمعالجة المساواة بين الجنسين 

اآلثار السلبية والمستمرة لسوء التغذية خالل السنوات األولى من نمو األطفال، والحاجة  (3)
لى إلى معالجة اآلثار الصحية الضارة على مستوى األسر من خالل التدخالت القائمة ع

 األغذية؛

إلى حلول بديلة  العاجلةالتحديات الخطيرة الت: تفرضها بطالة شباب الريف والحاجة  (4)
 للهجرة؛ 

الصندوق  الحاجة إلى أن يستخدمتوسع دور القطاع الخاص ف: التمويل الزراع:، و  (5)
 لموارد العامة الشحيحة لتعبئة االستثمارات الخاصة.ا

من البلدان متوسطة الدخل الدنيا و الشريحة  من بلدان متوسطة الدخلالالبلدان منخفضة الدخل و  -8
 من بلدان متوسطة الدخلالالبلدان منخفضة الدخل و يميز عمل الصندوق ف:  سوف. الشريحة العليا

والمواضيعية، ولتن المحددة مجاالته القطاعية  من الشريحة العلياالبلدان متوسطة الدخل الدنيا و الشريحة 
التمويل والمعرفة والسياسات الت: أدوات ديناميت: من المزيج ال وه ه بشتل أتبر ف: هذه البلدانالذي سيميز 

التمويل ف:  ، يمتن أن يعن: ذلكأفقر البلدانف: و وبالنظر إلى طرف: النطاق، . لصندوقأن يتيحها ايمتن 
شتل منح تجزء من إطار القدرة على تحمل الديون، بينما يمتن تقديم المساعدة التقنية القابلة للسداد ف: 

 .تاملاله التقنية بالصندوق ومساعدت معرفة تتاليفاسترداد و ، البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

خدمات  لزيادةالمشترك المحل: وسيلة هامة ، سيشتل التمويل االتجاهات األخيرةمع  وبما يتماشى -9
البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة سيما ف:  الو الصندوق، 

ن تاناألخيرةالتمويل المشترك زيادة تبيرة ف: السنوات فيها  الت: زاد، العليا . وسوف متفاوتة ت الزيادة، وا 
لتمويل المشترك تتفق مع وضع الدخل ف: تأمين اجديدة ل طرقل األعضاء فيه يستتشف الصندوق مع الدو 

 المالية. زيادة المواردللمشروعات و  ملتية الحتومةبلد من أجل تعزيز  تل

 خدمات الصندوق ما يل:: لىعصول حمختلف سبل ال علىوتشمل األمثلة  -10

 البلدان متوسطة الدخلوربما  ،العلياالشريحة من  بلدان متوسطة الدخلالف: . مزيج من الخدمات )أ(
ف: نخراط االنحو إدارة المعرفة و  أتثرترتيبة أدوات الصندوق وخدماته  ستميل، الدنيامن الشريجة 
ا تسعى بأنه من الشريحة العليا البلدان متوسطة الدخلاإلقراض. وتقر معظم مقارنة بالسياسات 

وأدوات  ،تصميم المشروعات، وخبرته ف: الفقر الريف:ف: مجال معرفة الصندوق إلى االستفادة من 
، والخدمات المالية االستهدافمثل ) المتعلقة بالقطاعين الزراع: والريف: وسياسات اإلشراف

دارة الموارد الطبيعية الالمرتزيةالريفية، والتنمية الريفية  خرى، األناحية ال. ومن (والتشارتية، وا 
وغالبا ف: البلدان متوسطة الدخل من ف: البلدان منخفضة الدخل  ت الماليةسود تلبية االحتياجاتس
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األموال وتعبئتها. وستظل هذه البلدان  علىالحصول  علىنظرا النخفاض قدرتها  الشريحة الدنيا،
 لصندوق من حيث تخصيص الموارد األساسية.أولوية ل تمثل

لصندوق، فإن الت: يقدمها اعلى الخدمات المالية تبيرا ف: حين أن هناك طلبا  .يةاالستيعابقدرة ال )ب(
ستتون عامال رئيسيا ف: تحديد مدى فعالية تنفيذ برنامج قروض ومنح  يةاالستيعابقدرة البلدان 

 البلدان متوسطة الدخلالعديد من و  من الشريحة العليا، البلدان متوسطة الدخل. وف: حجما أتبر
قدرة الصندوق ، خاصة ف: ضوء اإلقراضتوسيع نطاق ل تبيرة نيةإمتا كهنا، من الشريحة الدنيا

واالقتراض. وف:  اإلقراضتطوير قدرته على  خاللعلى تقديم منتجات أفضل بأسعار تنافسية من 
 البلدان متوسطة الدخل)الت: يوجد العديد منها  األوضاع الهشةبعض ف: الدخل و  منخفضةالبلدان 

القدرة يتون التوسع مقيدا ب(، قد من الشريحة الدنيا الدخلوالبلدان متوسطة  من الشريحة العليا
ترتيبات تنفيذ وجود ب هذه البلدان مشارتة الصندوق االستباقية لضمان االستيعابية للبلد. وقد تتطل

والقدرة على  ،سليمبشتل  التوريدتخطيط و  ،مبسطة مشروعاتو  ،تفؤةصرف وعمليات  ،سلسة
 ون إضافة تعقيد.السابقة د تلى التدخالاالستناد إ

سيتون التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: هاما  والسياسات. للمعرفةوضع جدول أعمال  )ج(
االستفادة من بزيادة الوع: و  ةالمهتم من الشريحة العليا البلدان متوسطة الدخلبصفة خاصة ف: 

البلدان متوسطة و ف: بلدان الجنوب. وستتون البلدان منخفضة الدخل  تم تطويرهاالت:  المعرفة
من جدول األعمال هذا ألن التعاون بين بلدان  ةالرئيسي ةه: المستفيد من الشريحة الدنيا الدخل

من  البلدان متوسطة الدخلمن  المعرفةالجنوب والتعاون الثالث: له دور بارز ف: تيسير تدفقات 
 عملوسي. من الشريحة الدنيا البلدان متوسطة الدخلو البلدان منخفضة الدخل إلى  الشريحة العليا

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: بمثابة األساس لهذا العمل  إزاءالنهج الجديد للصندوق 
ف:  االنخراطالمزيج من . وسيجري توسيع نطاق لموارد الصندوق خالل فترة التجديد الحادي عشر

 ف: إطار التجديد الحادي عشر مشروعاتوتمويل ال اإلقراضيةالوطنية والخدمات غير السياسات 
من الشريحة الدنيا  البلدان متوسطة الدخلو البلدان منخفضة الدخل  مما سيساعد، لموارد الصندوق

 .هاتعزيز بيئة السياسات لتحقيق أهدافعلى 

 البلدان متوسطة الدخلطريقة لتوسيع نطاق النتائج ف: أفضل تتمثل  جدول أعمال توسيع النطاق. )د(
الصندوق ونهج ف: تعميم مشروعات  من الشريحة الدنيا البلدان متوسطة الدخلمن الشريحة العليا و 

 هجالن  الهدف الرئيس: من هذه الجهود هو إثبات أن سيتون وسياساتها. و  الحتومةف: برامج 
تؤدي بيئة للسياسات  تهيئةأو  -لنظم الحتومية لتترارها االبتتارية يمتن أن تعمل وتعتمد على ا

من  البلدان متوسطة الدخلنتائج على نطاق واسع. وف: البلدان منخفضة الدخل وبعض إلى 
قدرة الصندوق ف:  لجدول أعمال توسيع النطاق ةالرئيسي اتالمحرت يتمثل أحد، الشريحة الدنيا

المجتمعات المحلية  (3) ؛القطاع الخاص (2) ؛مانحةجهات  (1) :تمويل جديد من جمععلى 
 .المنافعنفسها، وضمان استدامة 

الهشة الت: يمتن أن تتون  األوضاععلى يرتز الصندوق على الدول الهشة، ولتن  ال. األوضاع الهشة -11
. وتتتسب خبرة لجميع تصنيفات الدخ عبروطنية أو دون وطنية أو إقليمية، والت: تؤثر على البلدان 
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تلك المتعلقة ببناء  وخاصةالمتأثرة بالنزاعات، تلك الهشة و  األوضاعف:  للتدخالتندوق أهمية بالغة الص
وتظهر المجاعة الحالية ف: أفريقيا  .القدرة على الصمود والوقاية والقدرة على مواجهة الصدمات والمخاطر

الريفيين على الصمود وضمان تدفق تاف من  الستان ةأهمية معالجة األسباب الجذرية للهشاشة وبناء قدر 
 ف: ذلك من خالل الوتاالت الشريتة(. المعونة اإلنسانية قصيرة األجل والتنمية الزراعية طويلة األجل )بما

زيادة  إلىالحاجة  علىهشاشة" الضوء  األتثر األوضاع" بشأن الجديدةالصندوق  استراتيجيةوتسلط  -12
 األساسيةف: المائة من الموارد  32 تخصيص ما يقرب من. ومن المتوقع البلدان لهذهالموارد  تخصيص

. وف: ةف: المائ 40 تهانسب زيادةأي  - هشاشةاألوضاع  ألتثرموارد الصندوق لتجديد الحادي عشر لل
واستمرار الممارسة الحالية المتمثلة ف:  االستيعابيةبأهمية تقييم القدرة الصندوق  إدارةتقر الوقت نفسه، 

نظام تخصيص الموارد على  ف: إطارالبلدان  المقدمة إلىلمخصصات ل عند الحاجة وضع حد أقصى
ف: الدول  غير اإلقراضيةو  يةنشطة اإلقراضاأل بينمواصلة الجمع الصندوق  إدارة. وتقترح األداءأساس 

بدقة مع االستثمارات  التقنيةتسلسل المساعدة  والعمل على، هشاشةاألوضاع  أتثرالت: تعان: من 
 .هةالموج

 أفضل للمسائل التالية: امل: تدخالت الصندوق فهمتس  وف: هذه الحاالت،  -13

قدرة  أتثروجعلها  -الريفية  العيشمن شأن تحسين سبل  إدارة المخاطر والقدرة على الصمود. )أ(
المساعدة ف: السياقات الصعبة. وتتتس:  تقديمالصندوق من مواصلة  نمت  تأن  -الصمود  على

المؤسسات غير الرسمية والعرفية القائمة على الثقة والروابط االجتماعية أهمية خاصة ف: 
فتقر إلى سيادة القانون. تالسياقات الت: تتون فيها المؤسسات الرسمية ضعيفة أو غائبة، و 

 مع الشباب. النخراطواللمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة  األولويةعطى وست  

األنشطة المجتمعية الت: تسهم ف: مجال خبرة واسعة ف:  الصندوقلدى  معالجة األسباب الجذرية. )ب(
وتعزيز إدارة  المهمشة؛ بناء السالم وبناء الدولة من خالل: تمتين المجتمعات المحلية الريفية

الحتومات  من جانبالخدمات  وتقديم الشموليةالموارد الطبيعية؛ وتعزيز المنظمات المجتمعية 
 .المهمشةفرص عمل للشباب والمجموعات  واستحداثالمحلية؛ 

يدرك الصندوق أهمية المؤسسات الشرعية والفعالة  والثقة والتماسك االجتماعي. ،بناء المؤسسات )ج(
هشاشة األوضاع، بدءا من المؤسسات الت: تخدم الفقراء.  ف: معالجةوالخاضعة للمساءلة 

 ىوسيواصل الصندوق الترتيز على تعزيز المؤسسات المجتمعية والحتومية، وال سيما على المستو 
منظمات المزارعين، ومنظمات الشعوب األصلية، المؤسسات على مل هذه تالمحل:. وتش

المؤسسات األخرى على مستوى المجتمعات والرابطات النسائية، ورابطات مستخدم: المياه، و 
 المحلية، فضال عن وتاالت الحتومة المحلية.

ف:  األنسبحجما األصغر  مشروعاتالقد تتون  .ومستجيبةهج مرنة ون   وأدواتتوفير موارد  )د(
. مفرطة أو تعقيد مفرطحجما مخاطر  المشروعات األتبر الت: يترتب فيها على األوضاع الهشة

جراءات مبسطة  األوضاع العمل ف:  تقر بتحدياتوينبغ: أن تتضمن هذه العمليات تصاميم وا 
 من عدم اليقين. اليةمستويات عالت: تنطوي على 
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إدراجها  األوضاع الهشةاألهمية الحاسمة للشراتات ف:  تستلزم الشراكات االستراتيجية والتكميلية. )ه(
ف:  أن يظل منخرطامن  متنهوت  إدارة المخاطر  علىتساعد الصندوق  فالشراتاتتمبدأ توجيه:. 

، والت: تقع خارج نطاق لمعالجة األسباب الجذرية للهشاشةصعبة ألنها توفر وسيلة السياقات ال
 الميزة النسبية للصندوق

التحديات المتميزة الت: تواجهها الدول الجزرية الصندوق  إدارة تدرك. الدول الجزرية الصغيرة النامية -14
ن صياديالالغذائ: والعمالة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و  األمنالصغيرة النامية ف: تحقيق 

للتوارث المستمر التعرض و تغير المناخ  أمامالضعف الشديد  التحديات علىمل هذه ت. وتشالحرفيين
جزر وتشتتها. وستضمن إضافة لل جغراف:العد ب  اليزيد من تفاقمها  الت: -بالطقس  المتعلقة واألخطار

أساس األداء، والزيادة ف: الحد  علىنظام تخصيص الموارد  معادلة إلىمؤشر الضعف ف: الصندوق 
لدول الجزرية لالصندوق التجديد الحادي عشر لموارد من المخصصات أن يساعد تخصيص موارد  األدنى

 تصدي لهذه التحديات بمزيد من الفعالية.ال على لناميةالصغيرة ا

 للسياق التمويل مواءمة -ثالثا
تجديد الموارد ف: ف: الغالب من خالل مساهمات الدول األعضاء  وقت قريب حتىالصندوق يمول  تان -15

 علىمن خالل نظام تخصيص الموارد بعد ذلك المساهمات وتخصص مدتها ثالث سنوات.  اتف: دور 
وعادية. وهذا النظام هو المحدد  ومختلطة تيسيريةأساس األداء لخدمة جميع البلدان المستفيدة بشروط 

عدد من العوامل  هناكالمالية للصندوق. و  االستدامةللمبلغ المخصص لتل بلد ويؤثر على إطار  رئيس:ال
 فترة التجديد الحادي عشر خاللتبدأ من المقرر أن تطلب تغييرات، توس ،النظام تحت ضغط توضعالت: 

 :لموارد الصندوق

إطار لالقتراض السيادي فرصا جديدة لتنويع مصادر تمويل الصندوق  استحداث فتح االقتراض. )أ(
االقتراض ف: أسواق  إلىوصول الصندوق  إمتانية ومن شأن. من القروضه وتوسيع برنامج

 أتثر للتمويلمصدرا  ةعاديبشروط  للمقترضين وفرتتمويله و مصادر  تنوعمن  زيدت أنالمستقبل 
أيضا يعزز س الميسرةقروض الشرتاء . تما أن توافر منتجات جديدة مثل به استقرارا وقابلية للتنبؤ
آجال هيتل  تحمل مخاطردون ب بطريقة أتثر مرونة المنح والقروض خلطقدرة الصندوق على 

 المختلطة ضذلك أهمية خاصة بالنسبة للقرو  أو مخاطر أسعار الفائدة. ويتتس:استحقاق الفائدة 
البلدان متوسطة الت: يقترضها الصندوق على  األموالتقديم قتصر ال يأو التيسيرية للغاية بحيث 

 .من الشريحة العليا الدخل

، ينبغ: تحديد الحجم االقتراضتطوير القدرة على  عند برنامج القروض والمنح كنقطة بداية. )ب(
بدال من استخدام االقتراض و لبرنامج القروض والمنح.  المرغوبوالنطاق التافيين حسب المستوى 

سيصبح جزءا ال يتجزأ من آلية التمويل ف: الصندوق. فإنه ، لسد الفجوات مخصصة تاستراتيجية
المساهمات  بينروابط ال لتقويةاالستفادة من الموارد المتاحة  إلى نهج يستنداستحداث  وسيتم

 األساسيةالموارد  تانتما إذا  حولأي شك  يتركال مما وبرنامج القروض والمنح،  األساسية
 وىلذلك مست ونتيجة - القروض والمنح برنامجمن  المرغوبالمستوى  تافية لتمويلللصندوق 
 المطلوب.االقتراض 
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الصندوق  تمتين إلى زيادة التمويل بالديونؤدي تلن  .تمويل القروض العادية الرفع المالي بهدف )ج(
زيد الحصة التلية تس اهولتنتنوعا بشروط إقراض مختلفة فحسب،  أتثرمن تقديم منتجات 

زيادة و بشروط تيسيرية للغاية  لمساهمات تجديد الموارد الت: يمتن أن يتيحها الصندوق لإلقراض
الت: يعن: أن حصة التمويل ال هذا و . بشروط عاديةالمقدمة المقترضة للقروض  داستخدام الموار 

الصندوق إلى البلدان المصنفة تمقترضين بشروط تيسيرية للغاية ستنخفض بشتل تناسب:.  يقدمها
 اوما بعدهلموارد الصندوق المالية لفترة التجديد الحادي عشر  االستراتيجيةالورقة المعنونة عرض تو 

 .من الخيارات اعدد

هذا النهج ف:  منيتمثل أحد العناصر الهامة  األساسية واالقتراض.الصلة بين المساهمات  )د(
لدعم  األهميةصلة قوية بين المساهمات األساسية واألموال المقترضة. وهذا أمر بالغ  اإلبقاء على

 يةللمقترضين بشروط تيسير  تيسيريةتلف باستخدام ثلث: موارده للتمويل بشروط م  ال نزاهة الصندوق
من الشريحة  الدخلمتوسطة وبعض البلدان  الدخل ذلك جميع البلدان منخفضةبما ف: ) للغاية
استراتيجية االقتراض الناجحة وحدها االمتثال لوالية الصندوق ف: غياب  تضمن. ولن (الدنيا

الصندوق على  ةلقدر  األساسحجر  األعضاءالتجديد الناجح للموارد. وستظل مساهمات الدول 
 50ه )اقت رحت نسبة اقتراضالمبلغ المطلوب  لحسابستخدم تأساس ست   هانظرا ألن المال: االلتزام

 .أو توسيعه برنامج القروض والمنح ف: الصندوق للحفاظ على، (ف: المائة

فعالية  أتثرستمثل استراتيجية تعبئة الموارد هذه استخداما  لمختلف المستخدمين.أفضل  مواءمة )ه(
لصندوق. وسيتم تمويل اإلقراض بشروط تيسيرية للغاية الموارد  تفاءةأتثر و من الناحية المالية 

من خالل المساهمات األساسية المقدمة من الدول األعضاء. وستمول القروض بالتامل والمنح 
)وف: نهاية المطاف حصرا( من األموال المقترضة. وسيسمح بشتل متزايد  عاديةالمقدمة بشروط 

مما جميع أنواع المستخدمين، يشمل لقروض والمنح للل ذلك للصندوق بتوسيع برنامجه الشام
 فئات المستفيدين إيجابيا. تأثرلتأتد من يسمح با

 هل يمكن لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء أن يستجيب لالحتياجات المتنوعة؟ -رابعا
أساس األداء لتحقيق توازن أفضل بين  علىنظام تخصيص الموارد  معادلة صياغةإعادة يجري حاليا  -16

أداة مفيدة وشفافة  والمعادلةمالءمة لمتطلبات عمليات الصندوق.  أتثرلتتون االحتياجات واألداء، و 
الت: يتوجب على اإلدارة  عن طريق استخدام عدد من المعاييربلوغ هدفه المنشود الصندوق على لمساعدة 
 :تطبيقها

على أساس  المواردلنظام تخصيص  يمتن. أساس األداء للجميعنظام تخصيص الموارد على  )أ(
مقترضة. وما لموال األساسية واألمساهمات الاالت: تخصص بها طريقة يواصل تنظيم الداء أن ألا

النحو  علىتجديد الموارد ) لدعم مباشر منال تخضع و دامت ترتيبات االقتراض ف: الصندوق 
الت: تقترض البلدان  إلىالمحدد ف: إطار االقتراض ف: الصندوق(، فإن االقتراض لن يوجه إال 

إذا تان  المحاذير، يمتن تطبيق الميسرةالشرتاء عادية. غير أنه، تما ف: حالة قروض بشروط 
رية للسماح باستخدام األموال المقترضة ف: اإلقراض بشروط تيسي دعم مباشرتقديم  من المقرر

 للغاية.
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سيستمر نظام  المتطلبات واألهداف. ليالئمتعديل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  )ب( 
 المسبقالتخصيص والتزامات قرارات وضع ف: االعتبار أساس األداء ف:  علىتخصيص الموارد 

ف: المائة  45تخصيص حوال:  (1)التالية:  الشروطفيما يتعلق بالموارد األساسية، بما ف: ذلك 
وضع حد  (2) ؛ف: المائة ألفريقيا بأسرها 50من جميع موارد التجديد ألفريقيا جنوب الصحراء و

إلى البلدان المقترضة بشروط  األموالثلث: توجيه ( 3؛ )أقصى على مخصصات بعض البلدان
ألساسية ف: المائة من الموارد ا 10توفير أتثر من  الصندوق عدمتيسيرية للغاية. وتقترح إدارة 

ومع من أجل التحول الريف:.  ف: زيادة مواردها من الشريحة العليا البلدان متوسطة الدخللمساعدة 
برنامج العمل من خالل زيادة حجم مضاعفة المتمثل ف:  طموحالصندوق لهدفها الإدارة  تحقيق

سيتم عد ذلك، ب. و ، بما ف: ذلك االقتراض من السوق، فإن هذه النسبة ستنخفضالتمويل بالديون
 تمويل االحتياجات الالحقة من خالل االقتراض.

جموعة البلدان الت: وستخضع م ،ال يجوز اعتبار أي بلد مقترض غير مؤهل. االنتقائية القطرية )ج( 
دورة لمعايير واضحة  تلأساس األداء ف:  علىنظام تخصيص الموارد  ستطبق عليها معادلة

أن تقرر مع المقترضين تأجيل إدراج  الصندوق ايير، يمتن إلدارةواستنادا إلى هذه المع 1 وشفافة.
 تلف: حجما  ولتن أتبرمشروعات أقل تنفيذ الدورة التالية. وسيسمح ذلك ب حتىبعض البلدان 

دورة، مما يولد وفورات الحجم ويزيد الفعالية اإلنمائية لعمليات الصندوق. وستستمر جميع البلدان 
شراف المستمر على الحافظة، وتقاسم إلدعم الصندوق من حيث ا النشطة والمؤهلة ف: تلق:

 .اإلقراضيةف: السياسات، والخدمات غير  واالنخراط فة،المعر 

أساس  علىنظام تخصيص الموارد متون الهشاشة ف: معادلة . يضمن إدخال منظور الهشاشة )د( 
إلى التنوع التبير ف: لهشاشة. وبالنظر مراعية لمخصصات موارد الصندوق  تتوناألداء أن 

ستخدم االستراتيجيات القطرية لتقييم أهمية عمليات الصندوق فيما يتعلق األوضاع الهشة، ست  
الفقيرة لبناء القدرة على المحلية العمل مباشرة مع المجتمعات  ةوفرص ،االستقرار وعدم حوتمةبال

 رأس المال االجتماع: والقدرة على مواجهة الصدمات.بناء الصمود و 

 منتجات جديدة -خامسا
لظروف القطرية وفقا لالحتياجات مع اهج التشغيلية لن  لالصندوق التجديد الحادي عشر لموارد  مع مواءمة -17

 :أتثر تنوعامنتجات  سيستحدثالمتطورة، فإنه 

. سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ف: القطاعين الزراع: القطاع الخاصمن تمويل ال )أ( 
لقطاع الخاص. استقطابا أتبر ل، الذي سيشمل حتما ألغذيةاتمويل لوالريف: طريقة مختلفة للتفتير 

 نموبدائل للهجرة  توفيرتوليد فرص عمل للشباب الريفيين و  سيتطلبإلى ذلك،  وباإلضافة
أن  تجاربالصندوق من ال تعلممستدام. تما  بشتلالريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم  مشروعاتال

                                                      
تعزيز نموذج عمل الصندوق ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد إليصال األثر على نطاق "المعنونة ورقة الهو مشار إليه ف:  تما 1

استراتيجية قطرية صالحة متاحة ف: وقت مبتر من دورة نظام تخصيص الموارد  (1)ما يل:: على مل هذه المعايير ت، يمتن أن تش"واسع
من  ف: الماض:عليها  موافقعدم وجود قروض  (2)من قبل(؛  الصندوقبالنسبة للبلدان الت: لم تقترض من  أساس األداء )السيما على

جميع العمليات السابقة مرة واحدة على لصرف ال (3)شهرا منذ موافقة المجلس التنفيذي؛  18تثر من تنتظر تحقيق الفعالية ألالصندوق 
 .ءداألتخصيص الموارد على أساس ابدء دورة نظام قبل شهرا  12 اللقل خألا
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قدرته على تعزيز مشارتة  يقيدالمقدمة إلى الحتومات فقط القروض السيادية  خاللالعمل من 
فرص جديدة للشرتات الريفية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل  توفيرالقطاع الخاص و 

منظمات أصحاب تمويل للالستثمار المباشر جديد  مرفقالصندوق إنشاء  لتال: يعتزموباسواق. ألوا
 القائمة تهواالستفادة من إمتانات حافظ الحجم الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالق   ونال يحظ للستان الريفيين الذيناستثمارات القطاع الخاص عنان للحد من المخاطر وا 
 عمالة الشباب.ول بدعم تاف

 عن طريقمع الجهود الرامية إلى تعزيز النتائج  ه األداةتسق هذت. النتائج على أساساإلقراض  )ب( 
المدخالت.  وليس على أساستحقيق النواتج والمخرجات المتفق عليها أساس على األموال  صرف
تطبيق  ويضمنإجراءات الشراء والصرف المرهقة ييسر النتائج  على أساساإلقراض  تما أن

وتحديد تتلفة النواتج ورصدها. وف: البداية، سيتم اختبار هذا النهج  الضوابط والموازين المطلوبة
من المرجح أن تتون  – المتقدمةف: البلدان ذات اإلدارة المالية والضمانات ونظم الرصد والتقييم 

 البلدان متوسطة الدخل.من 

، بما ف: ذلك من تتميليةمن خالل تعبئة أموال  تكميلية.أموال بالمبادرات الجديدة الممولة  )ج( 
واالتحاد األوروب: والقطاع الخاص(،  الخيرية الدول األعضاء )مثل المؤسساتغير من  الشرتاء
جديدة ف: المبادرات الباالقتران مع  ةهجا جديد، وسيجرب ن  المعرفةالصندوق ف: طليعة  سيتون

دارة المخاطر الزراعية، و العاملين وتحويالتحافظته. وف: مجاالت مثل الهجرة  المرتبط تأمين ال، وا 
مؤشر الطقس، ومنظمات المزارعين، والمناخ، وتعميم المنظور الجنسان: والتغذية، سيتون ب

الطلب الوطن:. ويجري حاليا  على أساسهج جديدة مرنة الصندوق قادرا على تقديم أدوات ون  
أصحاب الحيازات الصغيرة لتمتين المساعدة التقنية الممولة  إصالح برنامج التأقلم لصالح زراعة

 استثماراتمرفق تمويل تم رسملة تذلك، س إلىضافة إلمن دعم العمليات. وبا ةتتميليبأموال 
موال ألاف: البداية من الحجم أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 .التتميلية

 

 

 


