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 تنفيذيموجز 

بالسعي لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية  2025-2016من خالل إطاره االستراتيجي للفترة لتزم صندوق مال -1

( زيادة الفوائد التي يجنيها السكان الريفيون 2( زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيين الفقراء؛ )1): مترابطة

صمود في وجه تغير المناخ لألنشطة ( تعزيز االستدامة البيئية وال3الفقراء من المشاركة في األسواق؛ )

قوية مقابل  اأنجز الصندوق نتائج وآثارومنذ اعتماد اإلطار االستراتيجي،  للسكان الريفيين الفقراء. االقتصادية

يسمح له بمواصلة القيام بذلك فيما تبقى  وضع جيد هذه األهداف خالل فترة التجديد العاشر للموارد، وهو في

 . دي عشر للمواردمن فترة التجديد الحا

تعمل التي لتجديد الموارد النهائية كاملة الدورة ال( هو 2024-2022تجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )ال -2

الموعد ، 2030عام  أثرا بحلولخاللها ستنجز العمليات . كما أنه آخر دورة بموجب اإلطار االستراتيجي الحالي

نموذج عمل الصندوق في أفضل يكون ر فرصة كبيرة لضمان أن ألهداف التنمية المستدامة. وهو يوفالنهائي 

أثر مستدام في سياق الهشاشة وانعدام اليقين المتزايد. ويمثل التجديد الثاني عشر  إيصالو ،وضع لبناء الصمود

 لزيادة مساهمته في أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بمهمته األساسية للصندوقدورة حاسمة بالنسبة  للموارد

خطة عام العد التنازلي ل المتمثلة في تعزيز التحول الريفي المستدام. وهو يعتزم رفع مستوى مساهمته خالل

( التقدم المحرز نحو 19-، وال سيما اآلن في الوقت الذي يهدد فيه فيروس كورونا المستجد )كوفيد2030

 القضاء على الجوع والفقر المدقع.

التجديد الثاني عشر للموارد يعتبر تطورا طبيعيا عمل تشغيلي لفترة  ولتحقيق ذلك، يقترح الصندوق نموذج -3

. كما أنه عاما من الخبرة التشغيلية 40فترة التجديد الحادي عشر للموارد، ويبني على أكثر من من نموذج 

تم المستفيدين من الصندوق على التقدم الذي لضمان محافظة  19-المستفادة من جائحة كوفيد يتضمن الدروس

الحالية زه، وإعادة بناء سبل عيش أفضل، وأقوى، وأكثر قدرة على الصمود لمقاومة الصدمات احرإ

  .يةالمستقبلو

وهي  (.2024-2022التجديد الثاني عشر للموارد ) فترة خالل وتعرض الورقة رؤية لنموذج عمل الصندوق -4

يلية التي يمكن من خاللها توسيع لطموح الصندوق في تنفيذ البرامج القطرية التحوالخطوط العريضة ترسم 

 . الضروري لتنفيذ هذا الطموحوالحفاظ عليه، واإلطار التشغيلي والمالي الداعم  األثر، وتعميقه،

. تحويليالقطري الامج نبرالعلى نهج  لفترة التجديد الحادي عشر للموارد وسيركز نموذج عمل الصندوق -5

على سبيل المثال من خالل القطاع  ،جديدة أو موسعةوسوف يجمع بين برنامج اإلقراض ووسائل انخراط 

الخاص والتمويل بالمنح في البلدان األكثر تعرضا لمخاطر تغير المناخ، والهشاشة، وانعدام األمن الغذائي، 

النُهج البرامجية التي تعطي األولوية كما سيزيد الصندوق من تركيزه على  1وذلك لوضع برنامج عمل شامل.

ت وتدعمها، بدال من المشروعات اإلفرادية كغاية في حد ذاتها. ولكي تستطيع القيام بذلك، لنواتج السياسا

ستحتاج المؤسسة إلى الخضوع لسلسلة من التغييرات المؤسسية التحويلية، وألن تكون مجهزة تجهيزا جيدا 

اء الصمود، لدى الصندوق األدوات لبنيكون  وسوف يضمن ذلك أنر مثل ذلك التحويل. بهيكل مالي ييس  

 وتوسيع األثر وتعميقه.

. ويعكس التجديد الثاني عشر للمواردفي فترة  سوف يوجه مبدآن أساسيان النموذج التشغيلي للصندوق -6

كونه قريبا  – الجغرافي رب( القُ 1هذان المبدآن أهم التغييرات في طريقة ممارسة الصندوق لعمله. وهما: )

 –والرشاقة  لتكيفا قابلية( 2ين، والشركاء اإلنمائيين اآلخرين؛ )، والسكان الريفيومتواصال مع الحكومات

مع الحكومات، والسكان الريفيين وحسب، بل أيضا مرونة أكبر للتعلم  العملمما ال يوفر نطاقا أوسع من طرق 

 برامج، وال سيما في ضوء الصدمات.و"تصحيح المسار" مع تنفيذ ال

                                                      

 من أجل مكونات برنامج عمل الصندوق. 7انظر الشكل  1



IFAD12/2(R)/R.2 

iii 

 إيصال األثر

نخرط نُهج تحويلية سواء داخليا من أجل المؤسسة أو خارجيا في الطريقة التي ي توسيع وتعميق األثر، تلزمل -7

على جبهتين: موحدة جهودا  2030. وسيتطلب توسيع األثر بحلول عام بها الصندوق مع أصحاب المصلحة

وسيع تسريع إيصال النتائج وزيادة التغطية من خالل تمويل أكبر، واالستثمار في التنمية الريفية. غير أن ت

بما يضمن  –األثر وحده ال يكفي. إذ يحتاج الصندوق أيضا إلى تعميق أثره على حياة السكان الريفيين الفقراء 

أن يشهد كل مستفيد تحسينات أكبر وأكثر استدامة في الدخل، والوصول إلى األسواق، والصمود، والتغذية. 

أحد عن الركب، أي ندوق لضمان عدم تخلف وتعميق األثر يتطلب دقة وتباينا أكبر في نُهج استهداف الص

 .الحالية 19-وجهودا متجددة لبناء صمود السكان الريفيين الفقراء في ضوء صدمات مثل أزمة كوفيد

ينبغي أن تكون البرامج القطرية يتعين على الصندوق أن يطمح إلى تحقيق ثالثة تغييرات تحويلية: لذلك،  -8

ندوق، وينبغي أن يكون هذا مدعوما بتغييرات تحويلية ضمن وفي قلب تركيز الصتحويلية في طموحها 

 .المؤسسة، ومصحوبا بإطار مالي تحويلي

على مدى السنين، اعتمد الصندوق بشكل متزايد نهج البرنامج القطري لضمان  .برامج القطرية التحويليةال -9

التجديد الحادي عشر  . وبالبناء على نموذج عملتحويلي أثرأن يكون لحزمة دعمه على المستوى القطري 

للموارد، سيزيد الصندوق في فترة التجديد الثاني عشر للموارد من تعزيز النهج البرامجي على المستوى 

القطري من أجل دعم الحكومات في مسيراتها اإلنمائية من خالل تسخير برنامج عمله لدعم التغيير التحويلي. 

دة وحسب، ولكن وضع المزيد من التركيز أيضا على دعم ولن يشمل هذا استخدام أدوات ووسائل انخراط جدي

 .الحكومات في تحقيق التحول من خالل سياساتها واختياراتها البرامجية

يسعى الصندوق إلقامة شراكات تحويلية استراتيجية ومختارة من أجل تحقيق أثر أكبر، ويوجه تدخالته وسوف  -10

أكثر استجابة الحتياجات البلدان المتنوعة من عمالئه من  لتلبية احتياجات السكان األشد فقرا وضعفا، ويكون

لحكومات بشأن االستراتيجيات والسياسات، وضمان أن يكون لديه إطار اخالل االنخراط بشكل أقوى في دعم 

 .دعمهفي  امبتكرقوي للمخاطر من أجل التخفيف من المخاطر، وأن يكون 

جديد الثاني عشر للموارد للبناء على نهج البرنامج القطري إلى ذلك، سيسعى الصندوق في فترة التوباإلضافة  -11

الوارد في إطار االنتقال الذي وضع في فترة التجديد الحادي عشر للموارد، ولكنه سيعمل على دمج أدوات 

برنامج التأقلم لصالح زراعة ، وتمويل القطاع الخاصونُهج جديدة في النهج القطري، بما في ذلك برنامج 

. وسوف تضع جميع التدخالت الصمود في صميمها لضمان االستدامة واألثر زات الصغيرة +أصحاب الحيا

 .19-حتى في وجه أزمة مثل كوفيد

أهداف التنمية المستدامة. وفي حين يصعب قياس االستدامة طويلة األجل، يقر هي في صميم ستدامة االو -12

احتمال دوام فوائد عملياته. وفي فترة التجديد الثاني  المزيد منذ البداية لتعزيزب القيامالصندوق بأنه يحتاج إلى 

الصندوق تعزيز االنخراط في السياسات على المستوى القطري من خالل استغالل  سيواصلعشر للموارد، 

قربه الجغرافي، وخبرته، ومعرفته لضمان أن تكون برامجه القطرية متوائمة بالكامل مع األولويات الوطنية، 

وطنية قوية، وأن يكون بإمكانها تحديد مسارات لتوسيع نطاق األثر. كما أنه سيحسن فهمه وأن تحظى بملكية 

 .لالستدامة ويقيس التقدم المحرز وفقا لذلك

فترة التجديد الحادي عشر للموارد، تم وضع عدد من المبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المشروعات،  في -13

، مرفق التنفيذ األسرع الستهالل المشروعاتوي المشروعات، مثل خطة عمل الصرف، ودعم أكبر للتوريد ف

لتعزيز قدرات وحدات إدارة المشروعات على تحقيق النتائج. كما أدخل الصندوق أيضا عددا من ومبادرات 

اإلجراءات الجديدة والمبسطة التي تهدف إلى مساعدة الفرق القطرية على االستجابة بسرعة لالحتياجات 

وفي فترة التجديد ، على سبيل المثال، تيسير التصميم واإلشراف عن بعد. 19-ة عن أزمة كوفيداإلنمائية الناجم
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الثاني عشر للموارد، سيتم تعزيز هذه المبادرات بشكل أكبر على مستوى البرامج القطرية، ورصد التقدم 

 .المحرز بشأن التحسينات في تنفيذ المشروعات بشكل وثيق

مواضيع التعميم األربعة في وتبقى أعماله للتعميم.  جدولُ  تعميق األثرلق دوويكمن في صميم طموح الصن -14

ة للتحول الريفي. وكجزء من محوريعناصر  –الشباب، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والمناخ  – الصندوق

الشعوب التجديد الثاني عشر للموارد، سيعزز الصندوق نهجه بالنسبة للتنوع البيولوجي، ويوسع انخراطه مع 

على تصميم عرضه في البلدان التي تعاني  هزيركعزز ت. كما سيذوي اإلعاقةاألصلية، ويفع ل إدماج األشخاص 

 –بما في ذلك التكنولوجيا والرقمنة  –يستفيد من األدوات والمبادرات القائمة والجديدة سمن أوضاع هشة، و

  من أجل االنخراط التحويلي في تلك البلدان.

من المنظمة أن تتطور وتتغير بالتوازي مع طموحها . إن إيصال األثر سيتطلب في المنظمةويلي التغيير التح -15

كمنظمة كفؤة، وديناميكية،  تجهيزا جيدا امجهزالمتسع ومجاالت عملها. ولذلك، يحتاج الصندوق ألن يكون 

استعراض عملية أجل  العمل التحليلي الذي أجري منإيصال النتائج واألثر. وبالبناء على  يمكنهاورشيقة 

ويعمل  التجديد الثاني عشر للموارد، خطة عمل، ودراسة الموارد البشرية، سينفذ الصندوق، في فترة العمل

 تغييرات تحويلية في ثالثة مجاالت رئيسية: الموظفون، والعمليات، والتكنولوجيا.  على

ارد، بادر الصندوق بتنفيذ أنشطة بموجب التجديد الحادي عشر للموفي فترة . طار المالي التحويلياإلإصالح  -16

إدارة خارطة الطريق المالية. وإصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وسياسة كفاية رأس المال، وإطار 

، والنهج الجديد إلدارة سيولة الصندوق كلها أدوات جديدة للحفاظ على قدرة الصندوق على األصول والخصوم

يتعين على الصندوق عنده  مفترق طرق حاسمالتجديد الثاني عشر للموارد ويمثل لتزام، واستدامته المالية. اال

ثر في المدى المتوسط. وسوف يتطلب األلتحقيق طموحه في توسيع  مهم للغايةال االنضباط الماليالحفاظ على 

والتشغيلي، وجهودا  ا جدا بين النموذج الماليوثيق اارتباطومع التغييرات في الموارد المالية،  قابلية للتكيفذلك 

 موحدة من قبل كل من اإلدارة والدول األعضاء لجعل الصندوق مؤسسة تمويل إنمائي قوية ومستدامة ماليا.

تتمثل األولى  :رئيسية تحول الهيكلية المالية للصندوق عن طريق ثالث عمليات تحسين زيادة تعزيز تمست -17

؛ وأخيرا في اعتماد المتكاملالقتراض اطار إية في تنفيذ إنجاز عملية التصنيف االئتماني للصندوق؛ والثانفي 

القائمة لتحديد الموارد  تعاريفمبادئ رئيسية لدعم االستدامة المالية للصندوق كجزء من تنقيح اإلجراءات وال

ل والسداد المبكر الطوعيوباإلضافة إلى ذلك، سيشكل إطار  2.اتاللتزامعقد المتاحة ل ة أداة جديد السداد المعجَّ

للصندوق وإدارة  المالمح الماليةلتعزيز قدرة الصندوق على االلتزام. وتهدف جميع هذه العناصر إلى تعزيز 

 .معاكس لالتجاهات الدورية مخاطره من أجل تعزيز قدرته على استيعاب الخسائر ولعب دور

متوسطة الدخل البلدان البلدان منخفضة الدخل، و علىموارده األساسية  ركيزصندوق ملتزم بزيادة تعزيز تال -18

في المائة من موارده  90، خصص الصندوق عشر للموارد حاديفترة التجديد الخالل  .من الشريحة الدنيا

متوسطة لبلدان في المائة ل 10، ومنخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيالبلدان األساسية ل

زيادة هذا  فيهدف الصندوق تمثل ي، د الثاني عشر للمواردفترة التجدي. وخالل ياعلالدخل من الشريحة ال

منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من لبلدان ل في المائة( 100كامل موارده األساسية )بتوجيه  ركيزتال

لبلدان متوسطة . وفي نفس الوقت، وللحفاظ على طبيعته العالمية، يهدف الصندوق إلى تزويد االشريحة الدنيا

بمستوى من التمويل يعادل على األقل مستواه في فترة التجديد الحادي عشر للموارد؛  ياعلمن الشريحة الالدخل 

في  20في المائة و 11بين  ياعلمتوسطة الدخل من الشريحة اللبلدان لبحيث يتراوح إجمالي الموارد المخصصة 

 .المائة كحد أقصى

وق تقديمه على مصدر التمويل، أي على حجم يعتمد تخصيص الموارد ونوع الدعم الذي يمكن للصند -19

. وكما هو الحال في أي مؤسسة تمويل مساهمات تجديد الموارد، واالقتراض الذي يمكن للصندوق تأمينه

                                                      

 .02R./810/1320 BEالوثيقة  2
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 . وال يمكن استخدام مساهمات تجديد المواردمترابطة بشكل كبيرإنمائي، فإن المتغيرات المالية والتشغيلية 

التي  منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيالبلدان : فابشكل متبادلوموارد االقتراض 

التمويل بالمنح والقروض بشروط تيسيرية ال يمكن تمويلها سوى من خالل موارد تجديد الموارد تتلقى 

  اإلضافية.

ستكرس . في حين ال يمكن تخفيضه األكثر مديونية لبلدان منخفضة الدخللالذي يقدمه الصندوق دعم ال -20

، تعي اإلدارة منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيالبلدان الموارد األساسية بالكامل ل

التي تتلقى التمويل بالمنح من خالل  منخفضة الدخل األكثر مديونيةلبلدان هي بين ا أكبر حاجة للدعمحقيقة أن 

هاء وحدهما يسمحان بتأمين على األقل نفس مستوى منح دال و انهوالسيناريوإطار القدرة على تحمل الديون. 

منخفضة الدخل المثقلة يد الحادي عشر للموارد للبلدان إطار القدرة على تحمل الديون المقدمة في فترة التجد

منخفضة الدخل المثقلة الصندوق إلى زيادة دعم البلدان مليون دوالر أمريكي(. ويهدف  595بالديون )أي 

ي قد يزداد عددها أيضا بسبب آثار الجائحة. وللسماح للصندوق باالستجابة بشكل فعال بالديون، والت

، ستحتاج الدول األعضاء إلى 2030لالحتياجات المتزايدة لهذه البلدان، وتمكينه من مضاعفة أثره بحلول عام 

 .بالمقارنة مع التجديد الحادي عشر للموارد 3مضاعفة مساهمتها

لتجديدات الموارد. وزيادة القدرة على االقتراض ستعمل على تأمين برنامج أكبر سيبقى االقتراض مكمال  -21

من المتوقع أن يكون االقتراض اإلضافي، بما في  .للقروض والمنح، الذي سيعود بالفائدة على جميع البلدان

أجل  من مليار دوالر أمريكي 1.4 مليار دوالر أمريكي إلى 1.2 في نطاقذلك قروض الشركاء الميسرة، 

البلدان متوسطة ، ومجموع متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ومنخفضة الدخلمختارة لبلدان تقديم التمويل 

ن الصندوق هذا الحجم من االقتراض، في سائر السيناريوهات.  الدخل من الشريحة العليا وفي حال لم يؤم 

الي أثره اإلنمائي. وللوصول إلى هذا وبالت –سيتعين على الصندوق تعديل مستوى برنامجه للقروض والمنح 

أوسع،  إلى االستفادة من قاعدة مقرضين وأدوات اقتراضالصندوق حتاج يسوف المستوى من االقتراض، 

 المتكامل.القتراض اإطار ما تم اقتراحه في ك

لمزيد من تدرك اإلدارة المفاضالت الصعبة التي تواجهها عند مفترق الطرق الحاسم هذا. ولذا فهي تدعو إلى ا -22

منخفضة لبلدان الدعم من قبل الدول األعضاء لضمان مواصلة الصندوق في دعم جميع البلدان، وال سيما ا

التي ليست في وضع يسمح لها بتلقي القروض، وال يمكنها  الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 سوى تلقي التمويل بالمنح من الصندوق.

 قياس النجاح

طار الفعالية الذي تم إدخاله في إ كما يتضح من التركيز على النتائجاآلن منظمة توجهها النتائج الصندوق  -23

األول للصندوق. ومع تنويع المؤسسة ألدواتها وتعزيز طموحاتها، فإنها ستحتاج أيضا إلى تحديث  اإلنمائية

شئة ومجاالت العمل الجديدة لضمان المحدَّث األولويات النا إطار الفعالية اإلنمائيةذلك اإلطار. وسوف يشمل 

ا. وسوف يقيَّم نجاح الصندوق على أساس المؤشرات المتفق جامع شامالأن يكون نهج المؤسسة بالنسبة للنتائج 

التجديد الثاني عشر للموارد. ومن خالل األولويات المحددة في نموذج العمل عليها إلطار إدارة النتائج لفترة 

إطار إدارة النتائج، وااللتزامات ر للموارد، ستعمل اإلدارة مع الدول األعضاء لصقل التجديد الثاني عشلفترة 

إطار إدارة النتائج، وااللتزامات التي تتعهد التجديد الثاني عشر للموارد. وسوف يكون كل من رة الخاصة بدو

عشر للموارد، وسوف يتم التجديد الثاني  دورةمحوريا بالنسبة لمساءلة الصندوق عن النتائج في بها اإلدارة 

مرفق تحفيز رفدها بالنتائج المحققة قبل التجديد الثاني عشر للموارد من خالل التجديد الحادي عشر للموارد، و

المؤسسات الثنائية،  -. وسيتم إيالء اهتمام خاص لضمان تنسيق الصندوق مع الشركاء اآلخرين فقراء الريف

                                                      

يمكن أن تشمل مساهمات الدول األعضاء المساهمات اإلضافية في الموارد األساسية وفي برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  3

 الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع الخاص.
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في  –ألمم المتحدة، بما في ذلك الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والمؤسسات المالية الدولية، ومنظومة ا

 .اإلبالغ بشأن أهداف التنمية المستدامة
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 مقدمة –أوال 

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقلفترة  عمل ونظرية التغييرالنموذج  - ألف

، وال سيما في ضوء نمية المستدامةترسم هذه الورقة طموح الصندوق لعقد العمل المتبقي لتحقيق أهداف الت -1

لعرض  رؤية في المقام األول(. وهي 19-التحديات التي تفرضها اآلن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وسوف تلخص الورقة ، 2024-2022لصندوق للفترة عمليات ا

برشاقة ومرونة أكبر، وضمان عمالء لالستجابة الحتياجاتهم كيف سيستفيد الصندوق من زيادة قربه من ال

  .، وتعزيز صمود فقراء الريف في وجه تلك الصدماتعند ظهورهااالستجابة للصدمات والمخاطر 

وتعميق  زيادةين من أجل تحقيق على مبدأ التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقسيركز نموذج العمل لفترة  -2

المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد  ففي وقت. الجغرافي هو القرب. األول كبير بشكل األثر

وفي فترة التجديد الثاني . في المكاتب الميدانية يعملونفي المائة من الموظفين  16الصندوق، لم يكن سوى 

المائة في  32المركزية قوية فيما يتعلق بموظفي العمليات ) عملية تنفيذ ستمريعشر لموارد الصندوق، س

اإلقليمية، شبه في المراكز  الخدمة والدعمفي المائة من الموظفين إلى وظائف  45حاليا(، مع هدف نشر 

  والمكاتب القطرية للصندوق القائمة بذاتها.

كطريقة لزيادة مالءمة الصندوق، من العمالء التجديد الحادي عشر للموارد، نُظر إلى زيادة القُرب في فترة  -3

. ولكن الخبرة أظهرت فائدة للمشروعات ناقشات السياسات، وضمان متابعة ودعم أكثر اتساقاوالتأثير على م

 شراكة القدرة على العمل فير يس  مما يب الصندوق من جميع شركائه مضافة لعملية الالمركزية: فهي تقر  

 المشتركة، وإحداث أثر أكثر تحويال على السياسات. مشاكلإيجاد حلول للو ةحقيقي

دورا  يؤديأيضا أن الحضور الميداني للصندوق مهم. فهو يضمن أن الصندوق  19-هرت جائحة كوفيدكما أظ -4

في تشكيل استجابة الفريق القطري لألمم المتحدة، وفي تنسيق العمل مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا 

ل أوقات األزمات. كما مكنت لها، والمؤسسات المالية الدولية، والشركاء اإلنمائيين اآلخرين في الميدان خال

الالمركزية الصندوق من مواصلة العمل على الرغم من الظروف الصعبة في المقر وفي العديد من مراكزه 

 . شبه اإلقليمية

ه القرب،مواردلالتجديد الثاني عشر للفترة والمبدأ الثاني لنموذج العمل  -5 حاجة الصندوق إلى هو  ، الذي ييسر 

". وتشدد نُهج اإلدارة التكيفية على القدرة على التعلم، واالستجابة، تنفيذ العمل اإلنمائي"تكيفي في  اعتماد نهج

 والتطور بسرعة وبصورة تفاعلية.

بسرعة المسار  اتتصحيح ينفذمن الصندوق أن الذي يرتكز على التعلم النهج التكيفي اعتماد وسوف يتطلب  -6

صدمات اقتصادية أو  تنشألنواتج اإلنمائية، أو عندما عندما تنشأ مخاطر يمكن أن تقوض األهداف واأكبر 

ما  لتعلمد الفرق القطرية باألدوات والحوافز ، ستزوَّ مواردلالتجديد الثاني عشر لفترة صدمات أخرى. وفي 

أكثر هذا تخطيطا استراتيجيا  يتطلب. وسوف مللتكيف بصورة أكبسرعة وفعالية أكبر، ول يصلح وما ال يصلح

 ، ودرجة أكبر من الرشاقة خالل تصميم وتنفيذ المشروعات. اب المصلحةأصحمع  تواترا

من عند العمل وتعميق النتائج المحققة  توسيعن التركيز على هذين المبدأين الجديدين الصندوق من وسوف يمك   -7

همات زيادة الموارد المتاحة للصندوق من خالل النمو في كل من المساأوال، عن طريق خالل برامجه القطرية. 

، سيكون مواردلالتجديد الثاني عشر لفترة وتحسين كفاءة كل دوالر ينفق في األساسية والتمويل المستقطب، 

األثر على كل يكون ، وضمان أن 2030توسيع األثر بحلول عام  طريق على طويال اقطع شوط قد الصندوق

الالزمة لتحقيق هذا قبل انقضاء عقد فرد أكثر جدوى واستدامة. واالستثمار في الصندوق اآلن سيوفر الدفعة 

 العمل.
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الذي يعرض نظرية التغيير  1في الشكل  مواردلالتجديد الثاني عشر لفترة تنظيم وأهداف نموذج عمل  ويرد -8

سيحافظ الصندوق على طموحه  – 1 المستوى –. وفي المستوى األعلى للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

من أهداف التنمية المستدامة، وفي أن يكون له أثر إيجابي على  2و 1ق الهدفين في تقديم مساهمة كبيرة لتحقي

أهداف التنمية المستدامة األخرى، مثل تلك التي تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمناخ، 

ألهداف ات المحددة يأثره ونواتجه مقابل الغا والعدالة. وسيواصل الصندوق رسم خرائط لجميع مؤشرات

مقدما إلى جانب األعضاء إبالغه عن أهداف التنمية المستدامة  يكون التنمية المستدامة، وذلك لضمان أن

 المجتمع اإلنمائي الدولي والحكومات الوطنية. اآلخرين من

على توسيع وتعميق األثر  2030وعلى المستوى الثاني، يركز األثر اإلنمائي للصندوق ألغراض خطة عام  -9

 التغطية، وسرعة اإليصال، وبناء الصمود. توسيع نطاقعن طريق 

. وسوف تشمل هذه في مركز العمليات البرامج القطرية التحويلية –النتائج التشغيلية  –المستوى الثالث  ويضع -10

أوسع من الحلول، بما  من العمالء؛ ونهجا متعمقا للتعميم؛ وقائمة مجموعةالبرامج القطرية تفاعال أوثق مع 

، + لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التأقلمبرنامج جديدة من خالل عمل  طرقلوصول إلى افي ذلك 

المؤسسة )من خالل الموظفين،  من خالل تحويلاألهداف  سيجري دعم هذه. والقطاع الخاص ومرفق

لدان والسكان األشد والعمليات، والنظم(، وهيكليتها المالية )مما يضمن االستدامة المالية، مع تعظيم الموارد للب

 فقرا(. 

 1الشكل 

 مواردلالتجديد الثاني عشر للفترة  نظرية التغيير

في تحقيق النتائج.  ألن لديه الخبرة وسجل جيدمن أن بإمكانه تحقيق هذه األهداف الطموحة  صندوق واثقالو -11

مليونا  20ندوق مليون شخص. وفي كل سنة، يساعد الص 100وفي الوقت الحاضر، تصل العمليات ألكثر من 

، تهمإنتاجي عن طريق زيادةفي المائة على األقل  20من السكان الريفيين الفقراء على زيادة دخولهم بنسبة 

صمود في وجه تغير المناخ. والصندوق قادر على القيام فضال عن قدرتهم على الوأمنهم الغذائي، وتغذيتهم، 

، وألنه يعمل من التجربة والخبرة ةوافر وةثرتمتلك ومخصصة لخدمة فقراء الريف بذلك ألنه مؤسسة مالية 

 .اآلخرون نمائيونشركاء اإلال يدخلها ال التيفي شراكة مع آخرين لخلق الفرص وإيصال األثر في األماكن 
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الجزء المتبقي من  يتناولبعمق،  األثرالمقترحة إلحداث  الركائزقبل توضيح العرض، واألثر المتوقع، وو -12

 تم فيه صياغة نموذج العمل هذا.تلصعب الذي المقدمة السياق ا

 األخرى في السياق العالمي الحادةوالصدمات  19-كوفيد - باء

 اتجاهاتعلى ثالثة الضوء قبل بداية الجائحة الصحية العالمية، سلطت وثائق التجديد الثاني عشر للموارد  -13

لتحول الريفي الشمولي والمستدام: وأشارت إلى حاجة الصندوق لتعظيم مساهمته في ا شكلت مصدر قلق كبير

؛ والعدد المتزايد للذين يعانون ينخفض بسرعة أقل ويصبح أكثر تركيزا ،انخفاضهعلى الرغم من الذي، الفقر 

من انعدام األمن الغذائي؛ وأعباء الديون التي أصبحت غير محمولة بشكل متزايد. وتغير المناخ هو عامل 

 ة، ويدفع الهشاشة أيضا.الثالث االتجاهاتلجميع محرك هام 

لصندوق قيام ا يضرورالمن  وتجعل، ةالثالث االتجاهاتهذه كل  19-فاقم األزمة العالمية التي سببها كوفيدوتُ  -14

لضمان بناء فقراء الريف لصمودهم في  لهذا العرض عرضه وتصميمه المخصوصتوسيع نطاق  ةواصلبم

 تصبح أزمة غذائية. من أن 19-وجه الصدمات. وهذا محوري لمنع أزمة كوفيد

عن الطريقة محددة  إشاراتعن  على سبل العيش، فضال 19-شاملة عن أثر كوفيدنظرة  المقطعهذا ويعرض  -15

وفي حين يؤمل أال تصبح اآلثار الصحية . ينالفقر واألمن الغذائي والد   اتجاهاتمع  19-التي يتفاعل بها كوفيد

، فمن المرجح أن دأ فترة التجديد الثاني عشر للمواردعندما تب 2022مصدر قلق جاٍر في عام  19-لكوفيد

االقتصادية طويلة األجل على الفقر، والجوع، والدخول، وسبل العيش، مما يؤخر و تستمر اآلثار االجتماعية

 التقدم بسنة إلى ثالث سنوات.

سوأ آثار التي تساعد على التخفيف من أ بناء التدخالت 2021و 2020لذلك يجب على الصندوق في عامي  -16

االستعداد التجديد الثاني عشر للموارد تركيزا متجددا على يضع نموذج عمل فترة  وضمان أن 19-كوفيد

 ، والنُهج التكيفية للتنمية الريفية. ، والصمودللمخاطر

 على المجتمعات الريفية 19-فهم أثر كوفيد

الطوارئ الصحية  حالة يتجاوز مافي. على سبل العيش الريفية من خالل مسارات متعددة 19-كوفيديؤثر  -17

ذة استجابة لذلك آثار طويلة المباشرة الجارية حاليا، سيكون النتشار المرض والقيود المحلية والعالمية المنفَّ 

، مدنيالضطراب مثل زيادة الجوع واال مشاكلإلى  تتطور حتى األجل على األسواق، واإلنتاج، والعمالة، وقد

 4القائم على نوع الجنس.العنف وزيادة العنف الجنسي و

حادة بالنسبة للفقر واألمن الغذائي والرفاه وفي نهاية المطاف ثار هذه اآلستكون من خالل هذه المسارات، و -18

، وال سيما النساء والشباب )انظر األكثر ضعفامحددة على المجموعات القدرة على الصمود. وهناك أيضا آثار 

مجموعات محرومة بالفعل من الوصول إلى الموارد نظرا ألن هذه ال ةأدناه(، واألشخاص ذوي اإلعاق 1اإلطار 

االقتصادية والمالية. وسوف يختلف األثر على هذه المجاالت مع مرور الوقت: ففي حين تُتوقع اآلثار الصحية 

في المدى المتوسط، وستكون  األغذيةل، ووعلى المدى القصير، سوف يحدث اضطراب في األسواق، والدخ

 على الفقر، وانتكاسات الصمود على المدى الطويل.اآلثار 

. مع مضاعفة اآلثار على في عداد المنسيينتتركهم يمكن أن و الخلفإلى  فقراء الريفبوقد تدفع هذه اآلثار  -19

، والطرق ا وهي تتعامل مع النظم الصحية المثقلة باألعباءفرز أنشطتهسبل العيش، يجب على الحكومات 

ن البلدان ذات القدرات المحدودة األشد تأثرا، وقد ترى ضرورة لتحويل الدعم عن للعمل. وستكو البديلة

 .19-والتي ستتأثر بشكل غير متناسب باآلثار الثانوية لكوفيد –المجموعات المهمشة والضعيفة بالفعل 

                                                      

 ، الصندوق.19-لى تنفيذ البرامج من كوفيدالمخاطر ع 4
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 1 اإلطار

 دراسة حالة كينيا –على المجموعات الضعيفة  19-أثر كوفيد

خاص ألثر  لعرضة بشك ن. وهذا يجعلهمل دائم أو بدوام كامل من الرجالماال ألن يحصلن على عاحتأقل هن  النساء في كينيا

عامل  150 000ألكثر من  أمن العمالةتهدد ظهر الحاالت األولى للفيروس في كينيا، بدأت األزمة ت. وحتى قبل أن 19-كوفيد

بحلول فأبريل/نيسان،  6 ن كينيا لم تفرض إغالقا كبيرا حتىفي صناعة الزهور في البالد، وأغلبهم من النساء. وعلى الرغم من أ

تعاني بالفعل بسبب الوضع في سوق تقدر قيمتها بمليارات الدوالرات  التي رمنتصف مارس/آذار، أخذت صناعة تصدير األزها

األعمال عدد عمالها في المائة(. وقد خفضت شركات  50بوط الطلبات بنسبة التصدير الرئيسية لها، االتحاد األوروبي )مع ه

بحلول في  عامل موسمي 30 000كان قد تم التخلي عن حوالي حسبما أفادت وكاالت األخبار الدولية، للتخفيف من الخسائر. و

 ن وأسرهن.وسائل إلطعام أنفسهرواتب و. ووجدت العديد من النساء الكينيات أنفسهن فجأة دون أوائل أبريل/نيسان

. وقد عبرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة عن 19-بشكل أشد كنتيجة لتداعيات كوفيد ابالشبومن المتوقع أن يتأثر 

في المائة من  40في االقتصاد غير الرسمي، وأكثر احتماال بنسبة  تمثيال زائدا نوممثلقلقها وذكرت أن السكان الريفيين الشباب 

 .الضمان االجتماعيقد المفاجئ للدخل، ويعيق وصولهم للتامين الصحي وللف يقبلوا عمال عرضيا، مما يجعلهم عرضةن ألالبالغين 

صغار ة األثر على حياة شديحاول قياس بحسب الموضوع واإلطار الزمني، و 19-أثر كوفيد 2يبين الشكل و -20

ا م أمثلة عن األثر الجاري في بعض البلدان التي يعمل فيهالمنتجين، والمجتمعات الريفية الفقيرة. كما تقدَّ 

 أيضا(. 2الصندوق )انظر اإلطار 
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 2الشكل 

 وسبل العيش الريفية 19-كوفيد –مصفوفة األثر 

 المصدر: اقتباس الصندوق إلطار مقترح من قبل مؤسسة ماستركارد.

ة عبر البلدان أو المجتمعات )وال سيما بين المناطق الحضرية والريفية(. وقد وضع متجانسواآلثار ليست  -21

ثا إلدارة المخاطر يرسم ، ومنظمة الصحة العالمية مؤشرا محد  ة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحد

كون فيها تلك التي يالبلدان األكثر احتماال ألن تتأثر هي : 19-خرائط المخاطر التي تواجهها البلدان من كوفيد

 ديدة هناك تداخل قوي مع الهشاشة.أكثر تركزا؛ وفي حاالت ع الفقر
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 3الشكل 

 19-شر المخاطر الموحد إلدارة المخاطر ومخاطر كوفيدمؤ
 

 

 .19-المصدر: منظمة الصحة العالمية، ومؤشر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لمخاطر كوفيد

 

 بلد لديه خطة استجابة إنسانية

 6مستوى قدرات التأهب القطرية في 

 2020مارس/آذار 

     1      2      3     4      5بيانات ال تتوفر

المية، مكتب المصدر: منظمة الصحة الع

 األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

المصدر: منظمة الصحة العالمية، مكتب 
 األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

التسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني و الحدود واألسماء الظاهرة إن

 قبل األمم المتحدة.من بها أو القبول الرسمي عليها المصادقة 
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 2اإلطار 

 على برامج الصندوق واستجابة الصندوق 19-أثر كوفيد

 آسيا والمحيط الهادي

ية. ويعود سبب هذا إلى غذألل الوطني توزيعالنتاج واإل ا فيانهياروق العاملة في بنغالديش في مارس/آذار، الحظت فرق الصند

منع اإلغالق المنتجين الزراعيين كما حدث في العديد من البلدان، وق المخرجات. اسوأفي كل من إمدادات المدخالت واختالالت 

، سماكاألزريعات مدخالت مثل البذور، واألسمدة، وى من الوصول إلى األسواق لشراء الالصغر الزراعية روعاتالمشو

تصاعد القلق من أن أي أحدث . ومنتجات االستزراع المائيواألعالف الحيوانية، ومن بيع المحاصيل، والمنتجات الحيوانية و

دوق في قدم فريق الصن ،قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا اضطرابا في سلسلة اإلمدادات. واستجابة لذلك اتصال بشري

لنقل المدخالت والمنتجات في المناطق الريفية  لنقل والخدمات اللوجستيةل معتمدبنغالديش مقترحا للحكومة من أجل إنشاء نظام 

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية. وسيستخدم  19-المتعلقة بكوفيد السالمة تبروتوكوالليعمل وفقا 

على األسواق، وتطبيق واألرز(  المعتدلة اد والتوزيع اآلمن للمحاصيل الدائمة )خضروات المناطقالنظام لكل من الحص

بروتوكوالت السالمة على توزيع المدخالت والمعدات من أجل الموسم الزراعي القادم للخضروات المدارية، واألرز، والذرة. 

 وتوزيعها على األسواق. زراع المائيمنتجات االستر اإلنتاج اآلمن للمنتجات الحيوانية وكما سييس  

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

البرنامج المعزز لالستثمار في الثروة الحيوانية ألصحاب الحيازات دوالر أمريكي من  200 000استخدم مبلغ في زامبيا، 

لتباعد االجتماعي. ويشمل هذا الفجوات قصيرة األجل في الوصول إلى المعلومات الناجمة عن القيود على التنقل وا لسد الصغيرة

، ونظام المعلومات االستشارية النقال التعلم مدى الحياة للمزارعبديلة، بما في ذلك التعاون مع وإرشاد تحديد وتنفيذ نُهج تدريب 

 .لتفادي االتصال المباشر بين البشر لمصايد األسماك والثروة الحيوانية

  أمريكا الالتينية والكاريبي

دعم المزارعين األسريين على االحتفاظ بوظائفهم و في أمريكا الالتينية المبادرات التي تساعد ات التي تنفذ حالياتدعم المشروع

البرنامج الوطني للتحول الريفي االقتصادي ع وفي السلفادور، سر   ودعم مجتمعاتهم كموردين لألغذية خالل األزمة. ،المشروعات

االستثمار في أربع دوائر شرقية، مما سمح لرابطات المزارعين األسريين بإنتاج  ط  خط ،التقدم الريفي -من أجل االزدهار 

مشروع دعم الجهات الفاعلة الريفية في . وفي إكوادور، يعمل لتزويد األسواق المحليةالخضروات، والفاكهة، ومنتجات األلبان 

نشاء شبكة لإلبقاء على سلسلة إمدادات األغذية محافظة مورونا سانتييغو إلمع الرابطات الريفية في  اقتصاد شعبي تضامني

مشروع التنمية المستدامة الريفية في المحلية نشطة من خالل تمويل مرافق النقل والتخزين. وفي والية باهيا في البرازيل، يشجع 

افتراضية ستخلق فرص  ، وهي سوق19-المستفيدين منه على االشتراك في منصة رادار كوفيد اإلقليم شبه القاحل في والية باهيا

 تسويق جديدة في مرحلة اإلنعاش من الجائحة.

 الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا

ية عن طريق ل، وإدارة المياه، والغابات لحماية النظم الغذائية المحفي البوسنة والهرسك، يعمل الصندوق مع وزارة الزراعة

حزم الدعم على األسمدة، والبذور، ومواد البذور من محاصيل الخضروات توزيع حزم البذور على المزارع الصغيرة. وتحتوي 

احتياجات دعم احتياجاتهم الخاصة من األغذية، باإلضافة إلى  تلبيةن هذا المزارعين على نطاق صغير من األساسية. ويمك  

 من صغار المزارعين. 9 000المحلي. وفي المجموع، يتوقع أن تصل المبادرة إلى  مجتمعال

 ريقيا الغربية والوسطىأف

من خالل المشروعات الجارية. وعلى  لغرض آخر األموال توجيهبإعادة في أفريقيا  19-استجاب الصندوق بالفعل لتهديد كوفيد

مشروع دعم سالسل القيمة دوالر أمريكي من األموال المخصصة ل 390 000إعادة توجيه  تسبيل المثال، في بوركينا فاسو، تم

 يد البذور واألسمدة، والمساعدة في إعداد األراضي في غياب العمالة.لتور الزراعية

 المصدر: مقتبس من مدونات وتقارير حديثة للصندوق.
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 والقدرة على تحمل الديونالحالية للفقر، واألمن الغذائي،  االتجاهاتعلى  19-آثار كوفيد

بأكثر من حاليا مستدامة خارج عن المسار من أهداف التنمية ال 1، الهدف ساعة الفقر العالمية. وفقا لفقرال -22

على الفقر المدقع يتركز و 5، ستصل الفجوة إلى نصف مليار تقريبا.2030مليون شخص. وبحلول عام  100

 6في عدد من البلدان منخفضة الدخل التي تواجه تحديات هيكلية أعمق، وفي أقاليم جغرافية معينة. نحو متزايد

ويتوقع  ،لفعل موطن لحوالي نصف سكان العالم الذين يعانون من الفقر المدقعوأفريقيا جنوب الصحراء هي با

 بلدا فقط. 31لم في االع في فقرالفي المائة من  80، ستكون نسبة 2030أنه بحلول عام  معهد بروكنغز

، وأن 19-مليون شخص إضافي قد يقعون في الفقر المدقع كنتيجة ألزمة كوفيد 50يقدر البنك الدولي أن  -23

في المائة  90نسبة  إال أنه حتى قبل الجائحة، كانت 7(.4)انظر الشكل  1998فقر قد يرتفع ألول مرة منذ عام ال

ساخنة من الفقر"،  ؤربمنخفضة الدخل، وثلث البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا تعاني من "من البلدان 

 8واسع.واجه تحديات في تحقيق القضاء على الفقر والجوع على نطاق تو

 4الشكل 

 على الفقر العالمي 19-األثر المحتمل لكوفيد

 

 

                                                      

5 https://worldpoverty.io/headline. 
6Global Gertz and Kharas (2018). “Leave no country behind. Ending poverty in the toughest places”.  

Economy & Development. Working Paper 110: iv هي: أفغانستان، وأنغوال، وبنن،  31. وفقا لهذا التقرير، البلدان الـ

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغينيا  والكونغو، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد،

و، وليسوتو، وليبريا، ومدغشقر، ومالوي، ومالي، وموزامبيق، والنيجر، ونيجيريا، االستوائية، وإريتريا، وإسواتيني، وغامبيا، وغينيا بيسا

 ليشتي، وتوغو، واليمن، وزامبيا، وزمبابوي.-وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، والصومال، وجنوب السودان، وتيمور
: يم األكثر تضرراقلعلى الفقر العالمي: لماذا قد تكون أفريقيا جنوب الصحراء اإل19-أثر كوفيد 7

-saharan-sub-why-poverty-global-coronavirus-19-covid-https://blogs.worldbank.org/opendata/impact

hardest-region-be-might-africa. 
8 Leave no one behind. Cohen, J.L., Desai, R.M, & Kharas, H2019. 210، الصفحة 10، الفصل . 

مع
ي
ر العالم

ل الفق
د

 

 التاريخي االتجاه

 التوقعات الحالية

 19-التوقعات قبل كوفيد

https://worldpoverty.io/headline
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مليون شخص سيدفع بهم إلى الفقر المدقع يعيشون في  49مليونا من بين أكثر من  23يتنبأ البنك الدولي بأن و -24

مليون شخص آخرين في  12مليونا في جنوب آسيا. ويشمل ذلك ما يقدر بـ  16أفريقيا جنوب الصحراء، و

وكلها بلدان  –في جمهورية الكونغو الديمقراطية  آخرين مليون 2وماليين آخرين في نيجيريا،  5و الهند،

 للصندوق برامج كبيرة فيها.

كن أكثر يبنفس القدر إن لم  مسارات مقلقةمن أهداف التنمية المستدامة  2واجه الهدف  .األمن الغذائي والجوع -25

 2015. وبين عامي 2011-2010بل كان يعود إلى مستويات قبل األزمة، حيث أنه لم يكن متخلفا وحسب، 

نما حال وفي  9مليونا. 820 قدر بحواليمليونا إلى ما ي 785عدد الذين يعانون من الجوع من  ارتفع، 2018و

في البلدان التي تحتاج إلى المساعدة الغذائية الخارجية أو تواجه مستويات عالية من انعدام األمن  19-أثر كوفيد

وفيما أبعد من األزمة  10يمكن أن تكون العواقب على األمن الغذائي وسبل العيش حتى أكثر شدة. ائي الحاد،الغذ

المعرضة آلثار تغير المناخ، والتي يمكن أن تصدم بطرق الضعف  أوجهمستمر من الصحية، هناك تهديد 

 الصمود في وجه انعدام األمن الغذائي.تعيق أخرى النظم الغذائية أو 

انعدام األمن الغذائي والجوع بأن وبرنامج األغذية العالمي يقترحان  لألمم المتحدة األغذية والزراعة منظمة -26

وتظهر توقعاتهما أن انعدام األمن الغذائي الحاد سيتضاعف  .19-بصورة كبيرة كنتيجة لكوفيد قد يزدادان

ستجابات السياساتية بالسرعة الكافية أو بحلول نهاية العام، ويمكن في الواقع أن يكون أعلى في حال لم تكن اال

وتشمل المسارات التي يمكن لهذه األزمة الصحية من خاللها التأثير على األمن  11لم توفر استجابات كافية.

، وتوافر األغذية، والوصول إلى األغذية، بما في ذلك المساعدة اإلنسانية. الحاالت الصحية الكامنةالغذائي 

 نزاععرضة لمخاطر إضافية، وكذلك السكان الذين يعيشون في مناطق متأثرة بال نودالمشروقد يكون السكان 

 قبل الجائحة. طراخمكثر عرضة للأ وهذه التقديرات ذات حساسية للمناطق التي كانت. ةاالجتماعي اتأو التوتر

 نزاعال ازدادلقد . ضعف جديدة جوانب عملية القضاء على الفقر والجوع، وتخلق دوضاع الهشة تعق  األ -27

يساهم في أكبر أزمة تشريد قسري سجلت على اإلطالق، مع هو ، و2010منذ عام  أضعاف ةثالثالعنيف 

تغير المناخ، لشخصا جديدا كل دقيقة. ومن المتوقع أن تزداد األوضاع الهشة وتشتد نتيجة  31تشريد 

ير القانونية، والتطرف العنيف؛ كما التدفقات المالية غتحويل والتغييرات الديمغرافية، والتحول التكنولوجي، و

وبحلول  12تشكل األزمة الصحية العالمية مخاطر كبيرة نظرا للقدرة المحدودة إلدارة تحديات الصحة واإلنتاج.

وسوف يضاعف  13مدقع في أوضاع هشة.ذين يعانون من الفقر الثلثي فقراء العالم ال سيعيش زهاء، 2030عام 

 من أهداف التنمية المستدامة. 2و 1الهدفين هذا الحواجز التي تعترض تحقيق 

منخفضة الدخل التي تتعرض لمخاطر عالية رة على تحمل الديون في البلدان القد اتجاهات. ية الحرجةديونمال -28

وعدم الوصول المستمر إلى أسواق رأس  19-بالفعل من األرجح اآلن أن تصحبها قيود كبيرة بسبب كوفيد

شر عما ورد في استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي حسبوأدناه،  5الشكل ي فيظهر  وكما المال العالمية.

 المديونيةمن  ةطر كبيراخلم عرضةالمائة من البلدان منخفضة الدخل في  48قُد ر بأن لموارد الصندوق، 

ن في أي ضعف عدد هاتين الفئتي – 2019في عام  المديونية الحرجةأو أنها فعال تعاني من الحرجة الخارجية 

تعاني  التيأو الحرجة الخارجية  المديونيةمن  ةطر كبيراخلم المعرضة) . وتتضمن هاتان الفئتان2013عام 

مائة من البلدان المؤهلة لالستفادة من إطار القدرة على تحمل في ال 58 شكلتبلدا  33 (المديونية الحرجة من

                                                      

9 ca5162en/ca5162en.pdf/http://www.fao.org/3 2019. تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم. 
10 /agriculture/en-and-food-on-a/impact-and-ncov/q-http://www.fao.org/2019. 
will-19-https://www.wfp.org/news/covid-؛ أخبار برنامج األغذية العالمي. 2020لعام  شأن األزمات الغذائيةالتقرير العالمي ب 11

taken-action-swift-unless-isescr-food-facing-people-number-double. 
12 https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview. 
(، تقرير حاالت 2018عاون والتنمية في الميدان االقتصادي )استعراض منتصف مدة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛ منظمة الت 13

 الهشاشة. 

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview
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صندوق النقد /لبنك الدوليعلى تحمل الديون ل والمغطاة بموجب اإلطار المشترك للقدرة ،الديون في الصندوق

 منخفضة الدخل.الخاص بالبلدان  الدولي

جمالي، . مع تراجع الناتج المحلي اإلمن المتوقع أن األزمة الصحية العالمية الحالية سوف تفاقم هذا الوضع -29

البلدان التي تعاني من  للقدرة على تحمل الديون في اآلثار غير المباشرةقد تكون  وتباطؤ االقتصادات عالميا؛

بالفعل من  صندوق النقد الدوليو لبنك الدولياكبيرة. وقد طلب  المديونية الحرجةمستوى عاٍل أو متوسط من 

وذكرت  14جميع الدائنين الثنائيين تعليق مدفوعات الديون لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب ذلك؛

قترح تمليار دوالر أمريكي، و 100بمبلغ  تحفيز اقتصادي طارئة لالحكومات األفريقية أن هناك حاجوزارات 

  15دين.مليار دوالر أمريكي منها قد تأتي من تعليق مدفوعات الفائدة على ال 44أن 

  5الشكل 

 2019-2008نخفضة الدخل: في البلدان م المديونية الحرجةتطور 
 

 

. يشكل هذه التحدياتلالعبء األكبر التخلف عن الركب التي تتعرض بالفعل لخطر مجتمعات الريفية التتحمل  -30

في المائة  75في المائة من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، و 80السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية 

تضاعف من مخاطر االستبعاد عن التقدم نحو القضاء على الفقر  االتجاهاتوهذه  16.الفقر يمتوسطمن 

ن نطاق الهياكل الحكومية ما يمكن عأبعد اجهها تلك المجتمعات التي تعيش بالفعل التي تو والقضاء على الجوع

كما أنها تضاعف جوانب الضعف المناخية الحادة والمزمنة التي تنتج عن االعتماد إلى  واألسواق الرسمية.

 حد كبير على سبل عيش مثل الزراعة، وصيد األسماك، واإلنتاج الحيواني.

                                                      

14 -imf-and-group-bank-world-statement-joint-2020/03/25/pr20103https://www.imf.org/en/News/Articles/

countries-ida-of-debt-on-action-to-call. 
15-mitigate-response-19-covid-coordinated-call-ministers-finance-stories/africanhttps://www.uneca.org/ 

impact-adverse . 
 .59، الصفحة 4، الفصل عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب 16

 مديونية حرجةتعاني من 

 عالية

 ةمتوسط

 ةمنخفض

 المجموع

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/25/pr20103-joint-statement-world-bank-group-and-imf-call-to-action-on-debt-of-ida-countries
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/25/pr20103-joint-statement-world-bank-group-and-imf-call-to-action-on-debt-of-ida-countries
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/25/pr20103-joint-statement-world-bank-group-and-imf-call-to-action-on-debt-of-ida-countries
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact
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 3اإلطار 

 على التحويالت المالية 19-ر كوفيدأث

قنوات التحويالت المالية في وقت واحد. وبالنسبة لكل من المرسلين والمتلقين،  بيجان كل من ، وألول مرة، تأثر19-بسبب كوفيد

الضائع أو التخفيف من الكثيرين غير قادرين على التعويض عن الدخل  تركت الضربة المزدوجة لفقدان الوظائف واإلغالق

مليون  200مالية الشكوك العميقة التي تعتري أسرهم. وقد قلبت عمليات اإلغالق، والتسريح من العمل، والفيروس ذاته خطط و

بلدا. ووفقا ألحدث توقعات  125مليون من أفراد األسر في أكثر من  800بلدا مرسال، وهددت أمن  40عامل مهاجر في أكثر من 

ويترجم هذا إلى انخفاض . 2020في المائة في عام  20ض الحواالت المالية حول العالم بنسبة البنك الدولي، من المتوقع أن تنخف

 –األغذية، والصحة، والسكن، ونفقات التعليم  –دوالر أمريكي في الموارد المتاحة لالحتياجات األساسية  اتمليار 110بمقدار 

 لماليين األسر المهاجرة.

وحتى مع األخذ في االعتبار أوجه عدم  القتصادات مع زوال سبل عيشهم ودخولهم.من ا همالماليين لخطر إخراجيتعرض و

في اآلفاق القصيرة  اتجاهات ، سوف تنشأتها، وشدتها، ومدهذه الجائحة اليقين الكبيرة والعوامل المجهولة فيما يتعلق باتجاه

 لسوق التحويالت المالية. المدى متوسطةو

استجابة لنداء من األمين العام لألمم المتحدة  2020مارس/آذار  24في  ية بالتحويالت الماليةتم إطالق فريق عمل الجماعة المعن

وحتى  شريان حياة في العالم النامي". هيإلى أن "التحويالت المالية من أجل التضامن العالمي. وأشار األمين العام في هذا النداء 

الجماعة المعنية بالتحويالت المالية، بما في ذلك الصندوق ومنظمات  منظمة إلى فريق عمل 30هذا التاريخ، انضمت أكثر من 

ن و، وخبراء دوليدولية أخرى، وهيئات حكومية دولية، ومجموعات من الصناعة والقطاع الخاص، وشبكات منظمات الشتات

ووكاالت إنمائية وطنية. بشأن التحويالت المالية. كما يشمل فريق العمل مجموعة مرجعية كبيرة تتألف من ممثلين حكوميين 

وستتعاون المجموعة بشأن صياغة توصيات محددة إلجراءات رئيسية للحفاظ على تدفق التحويالت المالية خالل فترة ما بعد 

 . وسيتم استكمال التوصيات من خالل عملية توافقية.19-أزمة كوفيد

علم الدروس في الجاهزية والصمود . إن تيقدم عدة دروس للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 19-كوفيد -31

د. وتؤكد موارللتجديد الثاني عشر لامهم لتمكين الصندوق من ضمان التحول الريفي وتراجع الفقر في فترة 

األزمة على التفاعل بين الصدمات االقتصادية، والمناخية، والصحية، والحاجة إلى اإلبقاء على التركيز على 

 المناطق الريفية في جميع األوقات. كان األكثر ضعفا وتهميشا في سال

 مواردلفي فترة التجديد الثاني عشر ل الصندوقالقيمة الخاص ب مقترح – جيم

لعالم فرصة فريدة إلعادة التفكير ا مأماوأزمة اقتصادية وغذائية تلوح في األفق،  ةفي مواجهة جائحة عالمي -32

وتعزز . أشد الناس فقرا وضعفامن أجل ال سيما ، ووتكييفه وإعادة االستثمار فيهفي مستقبل أكثر استدامة 

سواء كانت  -أزمة  ةي أيفوأهداف التنمية المستدامة. ف 2030 عام هذه الصدمة العالمية األخيرة أهمية خطة

التحول  ويبقى. معاناةكثر األالفقراء والضعفاء هم  يكون -جائحة أو كارثة مناخية أو حالة طوارئ أخرى 

للحد من الفقر، وتحسين األمن الغذائي والتغذوي، وزيادة القدرة على الصمود في  رئيسيا االريفي محرك

 17يتخلف عن الركب.أحد  أي ، ولضمان عدم ترك19-كوفيد مواجهة الصدمات مثل

                                                      

. من التنمية العالميةة استنادا إلى سلسلة من المقاالت الصادرة عن البنك الدولي، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية نشرت في مجل 17

 Christiansen, Luc and Martin, Will. (2018) “Agriculture, structural transformationأجل موجز تجميعي، انظر: 

and extreme poverty reduction: Eight new insights. World Development.”  416-413: الصفحات 109. العدد .

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.027. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.027
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 4اإلطار 

 تقود المعركة ضد الفقر والجوع في إثيوبياالزراعة 

في المائة من الناتج المحلي  42، والعمالةفي المائة من  80 زراعة هي المحرك الرئيسي القتصاد إثيوبيا. وهي مسؤولة عنال

لنمو ل األولى خطة، مثل الاستراتيجيات بقيادة وطنيةب اعودفمودورا حاسما في المعركة ضد الفقر والجوع.  وأدتاإلجمالي، 

تي تشدد على الزراعة بصفتها ، ال(2020-2016) لنمو والتحول في إثيوبيال الثانية خطة(، وال2015-2010) والتحول في إثيوبيا

إلى  2004في االقتصاد الوطني وأداؤه بشكل كبير. ومن  ةالعمود الفقري للتنمية االقتصادية، ازدادت مساهمة قطاع الزراع

في المائة سنويا. وقد كان ذلك بشكل رئيسي نتيجة توسيع األراضي  7.6زادت المخرجات الزراعية الحقيقية بنسبة  2014

في المائة سنويا، وذلك أيضا بسبب إدماج  2.3إلى  عامل نمو اإلنتاجيةوالتكثيف الزراعي. وقد وصل  راعةالخاضعة للز

 (.EB 2016/119/R.15 تكنولوجيات وممارسات جديدة )الوثيقة

من  التغذيةمعدالت الفقر ونقص هبوط من أهداف التنمية المستدامة، مع  2و 1وقد ساهم ذلك في تقدم إثيوبيا القوي نحو الهدفين 

. وإذا ما 2018-2015في المائة في الفترة  28-23إلى  العقد األول من القرن الحادي والعشرينل ئفي المائة في أوا 50-55

 القادمة.مليونا إضافيا من السكان الريفيين من براثن الفقر في السنوات العشر  16، فسوف تنتشل إثيوبيا االتجاهاتاستمرت هذه 

(Kharas, Di Nucci, Hamel, Tong. 2020) 

القدرة على الصمود في عاجل وجهود متضافرة لبناء االزدهار واألمن الغذائي و إجراءهناك حاجة إلى و -33

الزراعة ال  أني حين فف .يتخلفون عن الركب يينسكان الريفالمن أجل ضمان عدم ترك المناطق الريفية 

، مما يقوض بسبب النزاعاتعطل تتغير المناخ وتجراء ها مهددة فإنأساسية الزدهار سكان الريف،  تزال

ال سيما مع و -والنظم الغذائية المستدامة  االستثمار في الزراعةويحقق الجهود المبذولة لخلق مستقبل مستدام. 

يمكن أن يؤدي وفوائد للجميع، ابتداء من فقراء الريف أنفسهم.  -على نطاق صغير التركيز على المنتجين 

 وتؤديالفعالة والشاملة إلى زيادة الدخل الحقيقي للمنتجين الفقراء،  ةل اإلمداد الزراعيالوصول إلى سالس

 18حوافز لزيادة اإلنتاجية والتنويع.األسعار األعلى التي يحصل عليها المزارعون إلى مزيد من الدخل وتخلق 

األفضل تغذية واألكثر ص األشخااإلمداد الغذائي األكثر وفرة وتنوعا يعني أن من اآلثار األخرى هي أن و

خالل الصعوبات الصمود  ازدهارا يستطيعون الحفاظ على مستويات أفضل من الصحة والقدرة على

أفضل أزمة مثل األزمة الحالية. ويكون األشخاص األصحاء والقادرون على الصمود  ةأو أي –االقتصادية 

النظم الصحية القطرية،  ىعل األعباء، وااللتهابات من حيث انخفاض حدة – 19-كوفيدمواجهة حاال في 

  وأكثر استعدادا للتعامل مع اآلثار االقتصادية المتتالية. –ومعدالت االنتقال المحتملة 

 للصندوق النسبيةالميزة 

جعلها أكثر شموال وإنتاجية  عن طريقتتمثل مهمة الصندوق في تحويل االقتصادات الريفية والنظم الغذائية  -34

وللقيام بذلك، يستثمر الصندوق في ماليين األشخاص األكثر عرضة لخطر  .الصمود قدرة علىوواستدامة 

والنساء والشباب والفئات المحرومة األخرى.  على نطاق صغير التخلف عن الركب: الفقراء والمنتجين

 على زيادة يينسكان الريفالمن ماليين اليستهدف الصندوق "الميل األخير" والمناطق النائية لمساعدة و

تغير المناخ  الصمود أماموبناء قدرتهم على  لهمإلى األسواق وخلق فرص عمل  همإنتاجيتهم ودخولهم ووصول

 ات، وتعزيز صوتهم وقدراتهم ومنظماتهم.نزاعالوالمتضررة من في البيئات الهشة  همفوتحسين آليات تكي  

يدة المكرسة حصريا لتحويل الزراعة، هو المنظمة اإلنمائية العالمية المتخصصة الوحاليوم صندوق الال يزال  -35

قد ل صمود.قدرة على الو ،واستدامةلجعلها أكثر شمولية، وإنتاجية،  واالقتصادات الريفية، والنظم الغذائية

تنمية المناطق الريفية التي تؤدي  تيسيركيفية  بشأنأعطت عقود من الخبرة للصندوق قاعدة معرفية عميقة 

األعضاء  الدول عالقات الصندوق طويلة األمد والمتميزة مع حكومات كما أنإلى تحول اقتصادي واجتماعي. 

، وإشراك النساء والرجال الريفيين الفقراء في على نطاق صغير من االستثمار مباشرة مع المنتجينتُمك نه 

                                                      

 .63، الصفحة عدم ترك أحد يتخلف عن الركب 18
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 ةوليس لدى أي .ستهدف أكثر الفئات ضعفااألكثر بُعدا ويعمل في المناطق الهشة ي. واألثرلتعميق  الذاتية تنميهم

أو صندوق آخر هذه الدرجة من الخبرة في االستثمار التي تركز على الناس وتهدف إلى تحقيق أخرى مؤسسة 

التخلف عن الركب.  لمخاطروكالهما ضروري للوصول إلى أولئك األكثر عرضة  -نطاق واسعة النتائج 

دام األمن الغذائي يعيشون في المناطق الريفية، من انع معاناةالعالم وأكثرهم  فقراءوبالنظر إلى أن ثالثة أرباع 

منها عنه غرض المعلن البالغة األهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يتمثل تعتبر فإن جهود الصندوق 

الركب. وهذا يجعل الصندوق شريكا مفضال لالستثمار في النتائج المستدامة  يتخلف عن أحدفي عدم ترك أي 

  المناطق الريفية. طويلة األجل في

المؤسسات المالية  ، بما في ذلكاآلخرين الشركاء اإلنمائيين واستثمارات الصندوق الموجهة ترفد عمل -36

مرة أخرى أنه ال توجد مؤسسة لديها القدرة على  ةالحاليفقد أبرزت الجائحة . الدولية ووكاالت األمم المتحدة

 وتعتبرهشة. السياقات الالضعفاء في  يونسكان الريفال التي يواجهها اإلنمائيةتحديات الجميع التصدي ل

تكملة الجهود األوسع لاستثمارات الصندوق المستهدفة ضرورية لتحقيق التحول الريفي الشامل والمستدام و

الحفاظ على تركيز مخصص على  خاللمن و. في المناطق الريفية المؤسسات الشريكة التي تبذلهانطاقا 

، يقوم الصندوق بُعداتهميشا و األكثرالغذائي والتحول الريفي للمجتمعات  واألمن النطاقالزراعة صغيرة 

بخالف  يمكن الوصول إليهم الالذين قد و مدقعذين يعانون من الفقر الالالفقراء إلى دعم الو االستثماربتوجيه 

في السياقات  . ويواصل الصندوق إشراك مجموعة متنوعة من الشركاء من أجل تنفيذ مهمته األساسيةذلك

 العام والخاص. ينالهشة واالستفادة بشكل متزايد من االستثمار
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 5اإلطار 

 لماذا الصندوق؟

إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو المنظمة اإلنمائية العالمية المتخصصة الوحيدة المكرسة حصرا لتحويل الزراعة 

دورا حاسما في القضاء على الفقر والجوع ألنه يركز فقط على االستثمار واالقتصادات الريفية والنظم الغذائية. ويؤدي الصندوق 

مقنع بشأن القيمة يستند إلى أهميته  مقترحفي فقراء الريف الفقراء األكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب. ولدى الصندوق 

 ومدى وصوله ونتائجه وعائده على االستثمار.

 وقد ساعد تركيز الصندوق  ي المناطق الريفية ويعمل معظمهم في الزراعة.: يعيش معظم فقراء وجياع العالم فاألهمية

"الميل األخير" ماليين األشخاص على زيادة إنتاجيتهم في استهداف المتخصص على الزراعة وعقود من الخبرة 

خ، ، وبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة تقلبات المنالهمإلى األسواق، وخلق فرص عمل  همودخولهم ووصول

 19-وفيدكفي سياق وات، وتعزيز قدراتهم ومنظماتهم. نزاعالمن  المتضررةفي البيئات الهشة و همفوتحسين آليات تكي  

 أكثر أهمية من أي وقت مضى.على نطاق صغير العالمية أصبح االستثمار في المنتجين  ئيةالغذا النظموتعطل 

  عالقات ف منظمة أخرى في العالم. ةأكثر من أياق صغير على نطفيد استثمارات الصندوق المنتجين الوصول: تُ مدى

 حافظتهالعميق في المناطق النائية إلى جانب خبرته و وصولهالصندوق الخاصة طويلة األجل مع الحكومات الشريكة و

ر يتخصص الصندوق في العمل في أكثومن تقديم مساهمة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تُمك نه عالمية ال

حسن الدول األعضاء من خالل االستثمار في الصندوق، تُ وومع أكثر الناس تهميشا وضعفا.  بُعداالمناطق هشاشة و

ل عمل كم  تركيزه على الشمولية واألكثر تهميشا يُ وفي العالم.  اجوعاألكثر فقرا وبشكل مباشر حياة الماليين من الناس 

 ي تركز على التنمية.الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات األخرى الت

 المشروعاتفي كل عام، ترفع والنتائج عبر حافظته بأكملها.  بقياس األثر وتجميعالصندوق بشكل منهجي  يقوم. النتائج 

 قدرةن حس  ، وتُ آخر ُمنت جمليون  16صغير وتزيد قيمة مبيعات على نطاق ُمنت ج مليون  15التي يدعمها الصندوق إنتاج 

 20بنسبة  الريفيينمليون من النساء والرجال  20رفع دخل ت، وات على الصمودفي المشروع ينمشاركمن الماليين  9

، ويساعد على تعزيز السياسات، وتشجيع االبتكار ةوالخاص ةالعام اتيحفز الصندوق االستثماروفي المائة على األقل. 

 دائم في النظم الريفية والغذائية.دعم جميع البلدان في تحقيق تحول يلتحقيق منافع مستدامة على نطاق واسع، و

 مساهمات الدول تحقق لضمان أن  همال رأس ةمؤسسة مالية، قاعديرفع الصندوق، بوصفه  االستثمار.على عائد ال

دوالرات  3مباشرة أكثر من الصندوق ، يستثمر إليهمقابل كل دوالر أمريكي مقدم و. أكبر أثر ممكناألعضاء المالية 

من الدول مقدم ترجم كل دوالر يقوم الصندوق بتجميع التمويل لضمان أن يُ وفي العالم.  يينان الريفسكالأمريكية في أفقر 

ف للصندوق ضاع  ستثمار على أرض الواقع. ويتيح هذا التأثير المُ من االدوالرات أمريكية  8األعضاء إلى أكثر من 

 .2030بحلول عام  أثرهجوع من خالل مضاعفة القضاء على الوالفقر المدقع  إلنهاءدوره في الجهد العالمي ز يعزت

على  ينسكان الريفالتحويل االقتصادات الريفية والنظم الغذائية وبناء قدرة المتمثلة في الصندوق  إن مهمة -37

يتحقق لم ف منحه دورا هاما في تخفيف المخاطر المرتبطة بالصدمات، فضال عن األزمات المستقبلية.تالصمود 

الخبرة في العمل في سياقات تشير على المجتمعات الريفية، ولكن 19-لجائحة كوفيد ملالكا حتى اآلن األثر

هشة وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات األخرى إلى أنه ستكون هناك عواقب اجتماعية واقتصادية 

فاء برنامج عمل الصندوق، بتركيزه على الفقراء والضعويساعد سلبية حتمية على سبل العيش الريفية. 

على التكيف مع  ينسكان الريفال، بالفعل القدرة على الصمودفي تحسين سبل العيش وزيادة  هواستثمارات

المزيد لتقديم الدعم لمساعدة بالصندوق أيضا يقوم . ولكن 19-لجائحة كوفيد المباشرة وغير المباشرةالتأثيرات 

تحقيق نحو المحرز التي تهدد بتراجع التقدم األخرى واألزمات  ةفي التغلب على هذه األزم يينسكان الريفال

 التنمية المستدامة. من أهداف 2و 1 نيهدفال
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 6الشكل 

 الدولية دور الصندوق في الهيكلية

 

دوره في الجهد العالمي إلنهاء الفقر المدقع والقضاء على الجوع في المناطق  تعزيزيسعى الصندوق إلى و -38

القيام بذلك على كيفية عمل الصندوق على المستوى القطري  عتمدوي الريفية من خالل توسيع وتعميق أثره.

أيضا هو مجموعة  اأساسيما يعتبر وعلى الطريقة التي يتفاعل بها مع الحكومات وشركاء التنمية داخل البلدان. و

وقد ة. المستهدف والفئاتالحتياجات الناشئة من الدول األعضاء تلبية ااألدوات المتاحة للصندوق لتحقيق األثر و

في نهج الصندوق على المستوى  جوهريأدت اإلصالحات واالبتكارات األخيرة في نموذج عمله إلى تغيير 

على  -مجموعة من التغييرات  أدخلتالنتائج واألثر في صميم طريقة عمل الصندوق، و تالقطري، ووضع

على االستجابة  تهدروق صندوقالالذي يقدمه  القيمةلتعزيز مقترح  –السياسات والنظم والقدرات والثقافة 

 للوضع العالمي.

 6اإلطار 

 مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف

الستجابة ل األمم المتحدة مع إطار 19-الخاص بكوفيد لتحفيز فقراء الريفة مانحجهات المتعدد ال مرفق الصندوقيتواءم 

األمم المتحدة  صندوقوسوف يستفيد المرفق من . 19-االجتماعية واالقتصادية، ويكمل جهود استجابة الصندوق األوسع لكوفيد

، وعمل الشركاء متعددي األطراف اآلخرين لتحقيق األمن الغذائي لماليين السكان الريفيين لالستجابة واإلنعاش التابع لألمين العام

 الفقراء في أكثر المجتمعات نأيا وضعفا. 

 40 بمبلغئية طويلة األجل للصندوق. وسوف يستهل الصندوق المرفق والمرفق استراتيجية قصيرة األجل تغذي األهداف اإلنما

مليون دوالر أمريكي على األقل من الدول  200مليون دوالر أمريكي كتمويل للبذور من موارد المنح، ويهدف إلى تعبئة 

 األعضاء وجهات مانحة أخرى لتوسيع نطاق الدعم. 

 األهداف والتدخالت المزمعة

للسكان الريفيين الفقراء من خالل دعم اإلنتاج، والوصول إلى األسواق،  سين األمن الغذائي والصموديهدف المرفق إلى تح

تمتلك الفئات التي يستهدفها  ن خالل ضمان أن. وسيتحقق ذلك م19-والعمالة. والهدف النهائي هو تسريع إنعاشهم من أزمة كوفيد

؛ ومن خالل الدروس التي يجري د لمواجهة الصدمات في المستقبلالصموالقدرة العامة على القدرة، واألصول، و الصندوق

 على إيصال الدعم الرقمي.تعزيز القدرة  ه؛ ومن خاللوابتكاراتالمرفق الصندوق من تنفيذ  إدماجها في عمل

  تنقسم التدخالت المزمعة إلى أربع فئات:و

 واني، ومصايد األسماكتقديم مدخالت وأصول أساسية من أجل إنتاج المحاصيل، واإلنتاج الحي (1)

 د فيها وظائف السوقيَّ ق  في ظروف تُ  تيسير الوصول إلى األسواق لدعم المزارعين على نطاق صغير في بيع منتجاتهم (2)

لخدمات المالية الريفية من أجل ضمان توافر ما يكفي من السيولة وتيسير متطلبات سداد القروض لموال توجيه األ (3)

 والوظائف، واألسواق ،حفاظا على الخدمات

 واألسواق ،والتمويل ،واألحوال الجوية ،اإلنتاج بشأنساسية األمعلومات ال يصالالخدمات الرقمية إل استخدام تعزيز (4)
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تعزيز التحول الريفي واالستفادة من دوره الرئيسي لالصندوق في وضع فريد لقيادة جهود أكثر طموحا و -39

على الرغم من أن التحديات الحالية كبيرة، فإن و التنمية المستدامة.من أهداف  2و 1 نهدفيالبلوغ في 

نحو أهداف متجدد دفع تحقيق األثر دعما لالستجابة للجائحة والتعافي منها، وتحقيق لالصندوق في وضع جيد 

للسكان األكثر عرضة  وال سيماالتنمية المستدامة، وبناء قدرة أكبر على الصمود في مواجهة األزمات، 

نموذج العمل ع وقد وض  . الوضع القائمعن لكن الصندوق ليس راضيا وكثر احتياجا. األ والبلدان للمخاطر

 .على الصمود األكثر ضعفا قدرةالهشاشة وبناء  التصدي بفعالية أكبر لمحركاتالجديد لتمكين الصندوق من 

، 2030بشكل كبير بحلول عام  نطاق أثره وعلى الرغم من التحديات، سيسعى الصندوق إلى تعزيز وتوسيع -40

كيفية تطور الصندوق لتحقيق  المقطعويعرض الجزء المتبقي من هذا  زيادة استدامة نتائجه.باإلضافة إلى 

 .الثاني عشر لموارده طموحه من خالل العمليات في إطار التجديد

 التحويلية القطرية البرامج األثر: إيصال – ثانيا

 يعيشومستدامة  وشاملةبالحياة  نابضة ريفية اتاقتصاد الوصول إلى رؤيته المتمثلة في من أجل تحقيق -41

 بالغةويكتسي ذلك أهمية . وتعميقهأثره  لصندوق من زيادةلال بد من الفقر المدقع والجوع،  متحررين سكانها

أسواق المواد  وتسبب اختالل، من النمو االقتصادي بشكل كبير 19-الوقت الذي تحد فيه أزمة كوفيدفي 

 من وفي حين أنه ال بدالفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي.  مستويات دي إلى ارتفاع فيويمكن أن تؤ ،الغذائية

، مما إال أن أثر األزمة سيمتد لسنوات على األرجح، وهو ما يتم االضطالع به بالفعلاتخاذ إجراءات فورية، 

 .الناشئةلمواجهة هذه التحديات  ستعدامالصندوق يكون أن  يتطلب

على موارد  عبر حصولهأو  موارده الحالية بكفاءة أعلى استخدامالصندوق من خالل  أثر توسيع نطاق ويمكن -42

وضع مزيد  من خالل أثره توسيع نطاقيمكن كما . األشخاصالوصول إلى عدد أكبر من ب مما يسمحأكبر، 

 .كهدف نهائي لعمل الصندوقعوضا عن نتائج المشروعات  السياساتيةهداف األالتركيز على  من
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 7 اراإلط

 بمرور الزمن مستداما األثروجعل  القدرة على الصمودبناء 

تحقيق هدف  يمثل وفي حين. الزمنبمرور  األثروالحفاظ على  القدرة على الصمودبناء  على تعميق األثر تنطوي مسألة

لحفاظ على مكاسب الدخل ايكمن في األمل  أن إال ستثمارات الصندوق،أثرا بالغ األهمية الالدخل مستوى استراتيجي مثل زيادة 

تحقيق  وعلى الرغم من أنأو التباطؤ االقتصادي، واستدامتها بمرور الوقت.  النزاعات وأ المناخالناتجة عن  الصدمات وجهفي 

سواء كان ذلك ، أداء الصندوق في هذا المجال حتى اآلن لم يكن جيدا أعمق، إال أن أثر إلحداث نتائج تدوم لفترة أطول محوري

الثاني التجديد فترة استدامة نتائجه في  من أجل تحسينو. في الصندوق مكتب التقييم المستقلتقييمات  وأ ،الذاتية هتقييماتل وفقا

 .محددةة إجراءات أربعبالصندوق  ، سيضطلععشر للموارد

ن يالحكومي كاءللشر تتاحتتحسن االستدامة عندما  .الملكية التي تولد األدوات اإلقراضيةتعزيز االستدامة من خالل  (1)

توسيع ب تسمحوالعمل على ابتكار طرق  للمشروعاتملكية أكبر ب التمتع فرصةن على حد سواء، منذ البداية، يوالمستفيد

، سيقوم الثاني عشر للمواردنحو التجديد  وفي إطار العمل. خروج مختلفةاستراتيجيات  بإيجادأو  المشروعاتنطاق 

 المستنداإلقراض ها ، بما فيلدى الحكومات لملكية قوية المعروفة بتوليدهات األدوا نطاق الصندوق بتجريب وتوسيع

 واإلقراض دون الوطني. ،هج البرامجية متعددة المراحلالنتائج، والنُ  إلى

 من أصحاب الراجعةالتغذية إطار على  بالبناءة. مع أصحاب المصلح بصورة أوثق االنخراطتوليد االستدامة من خالل  (2)

التجديد الحادي  فترة الموافق عليها في االجتماعي والبيئي والمناخي الخاصة بالتقدير اءاته المنقحةوإجر ،المصلحة

أصحاب  والتغذية الراجعة من والمستمر، الفعالو المبكراالنخراط  ، سيضاعف الصندوق جهوده لضمانعشر للموارد

 برامج وذلك عبر، تخدمها المشروعات التي يدعمها التيالفئات السكانية  والسيما تلك الواردة من، المصلحة الرئيسيين

 .المشروعاتودورات  الفرص االستراتيجية القطرية

 حول اإلنمائي الحوارفي  رائدا دوراالصندوق  أدى. الخروج توسيع النطاق واستراتيجياتفي  بتعمق أكبرالتفكير  (3)

الثاني عشر التجديد  وخالل فترة. ية اإلنمائيةوالذي كان مناسبا في ضوء حجمه الصغير في الهيكل، األثرتوسيع نطاق 

كما لضمان قدر أكبر من االستدامة،  المشروعاتنتائج  سبل توسيع نطاق التأكيد علىالصندوق  سيواصل، للموارد

نموذج عمله توسيع النطاق قبل التجديد الثاني عشر للموارد للتأكد من أنها تفي بالغرض لاستراتيجية  سيستعرض

خروج. للتصميمها، أن تتضمن استراتيجية  عنديتعين على جميع مشروعات الصندوق، إلضافة إلى ذلك، باو. الجديد

من  أساسيكجزء  وإدراجهااالستراتيجيات للتمحيص الدقيق  خضوع هذه في الصندوقعملية ضمان الجودة  وستكفل

 اإلشراف.عملية 

 الفوائد الصافية الناتجةاستمرار ترجيح إلى بر الزمن تشير االستدامة ع. تحسين قدرة الصندوق على قياس االستدامة (4)

فهم أفضل لما إذا كانت برامج  بلوغمن أجل والدعم التمويلي الخارجي.  تلقيالتدخل اإلنمائي بعد توقفه عن  عن

الصندوق مع مكتب  يتحرىوالفقراء الريفيين، س على نطاق صغير على حياة المنتجين تُحدث أثرا مستداماالصندوق 

 تم قد من أجل تحري ما إذا كان اتالمشروع إنجازسنوات من  5-3بعد  الحقةتقييم المستقل إمكانية إجراء تقييمات ال

 ألدلة المستخلصة وقت إغالق المشروع.االحفاظ على 

، وزيادة الفوائد المشتركة الضعيفة المجموعات إدماجتحسين عن طريق  إحداث أثر أعمقيمكن للصندوق كما  -43

لمحة عامة عن كيفية قيام  المقطعهذا  ويقدم. أثرهستدامة ا وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء لالستثمار

  .التحويليةالبرامج القطرية تنفيذ  خاللمن وتعميق أثره  الصندوق عمليا بتوسيع

الستفادة إلى ا للمواردالتجديد الثاني عشر فترة  خاللفي المقدمة، سوف يسعى الصندوق  تمت اإلشارة إليهكما و -44

من يتلقى دعمه على كل  أثرهتعميق  لتكيف بغيةل بلوقا مرن، ورشيق، بأسلوبعلى العمل  قربه وتركيزهمن 

ضمان و، وأنماطه األثر حجم وتوسيعجيوب الفقر،  بعمق أكبر في تغلغل الفوائديضمن ، بما من أفراد وأسر

 .عبر الزمن األثر ةاستدام

وضمان  األثر على صعيدطموحاته  تحقيقالصندوق من  بحيث تمك ن حويليةالتالبرامج القطرية  تم تصميموقد  -45

تخلف عن الركب، واالستجابة لالحتياجات أحد يأي ترك األولوية لإلدماج، أي عدم  إيالء( 1)ما يلي: 

القرب واالستفادة من  ،تعزيز الشراكات (2) ؛للسكان والبلدان األشد معاناة من الفقر والضعف المخصوصة

 ،االحتياجات المتغيرة للحكومات من أجل تلبية التكيف( 3)؛ شموالأفضل وأكثر  بصورة مع الشركاء لعملل
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إدراك االبتكار، مع  دفع عجلة( 4التغيير التحويلي؛ ) السياسات لصالحوالشركاء لالستفادة من  ،والمستفيدين

 .كوفيدال سيما في سيناريو ما بعد والمخاطر الناشئة والتخفيف منها، 

المرفق مجموعة متنوعة من األدوات، بما في ذلك  ، باستخدامإجراءات الصندوق تجتمعما أنها تضمن أن ك -46

التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  وبرنامج، تمويل القطاع الخاص، وبرنامج الجديد لتحفيز فقراء الريف

 .المبادئ يشمل هذهبرنامج عمل واحد  إلنشاء، الذي تم تجديده + الصغيرة

 يتخلف عن الركب أحد أي عدم ترك -اإلدماج  - ألف

لمواضيع االستمرار في تحسين تعميم الصندوق  الدافع وراءيتمثل . التعميمااللتزام بأعمق من خالل  أثرإحداث  -47

 أحد عن الركب أي ضمان عدم تخلف في، والشباب، والتغذية والتمايز بين الجنسين ،ر المناخوتغي   البيئة

والمجموعات  الفقراء الريفيونالعمل الموجه للتغلب على الحواجز التي يواجهها  ويعتبر. صندوقال أثرتعميق و

ر المناخ وتغي   قضايا البيئةمعالجة  وتوفرلتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  بالغ األهميةالضعيفة األخرى 

 والقدرة على الصمودتاجية والدخل يتجاوز اإلنبما تدخالت الصندوق  منبالغة األهمية آثارا إضافية والتغذية 

 تحويلي تغييريسمح التعميم للصندوق بإحداث . وفي نهاية المطاف، ستساهم في أهداف التنمية المستدامةالتي 

 .يعمل معهمالسكان الريفيين الذين في حياة 

ح وتحقيق الطمو ورفعالعقد الماضي، ركز الصندوق بقوة على تعميم المواضيع  خاللتاريخيا، وال سيما و -48

البيئة مواضيع جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية  تدمج، الراهنفي الوقت و. بشكل منتظم النتائج

كما تعمم جميع المشروعات التي تشكل . تحليالتهاوالتغذية والشباب في  والتمايز بين الجنسين، ،ر المناخوتغي  

والتمايز بين الجنسين، فيما يراعي ما ال يقل  ،المناختغي ر البيئة ومواضيع جزءا من برنامج القروض والمنح 

عالوة على ذلك، يتم استثمار ما ال والتصميم التغذية والشباب.  في مرحلة من المشروعاتفي المائة  50 عن

أنشطة لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في با القروض والمنح الخاصفي المائة من برنامج  25يقل عن 

فترة التجديد الحادي  الموافق عليها في المشروعاتفي المائة على األقل من  25 وتذهب ،خعلى المنا تركز

تُحدث أثرا تحويليا أيضا على صعيد إذ  التمايز بين الجنسين مراعاةعشر لموارد الصندوق إلى ما أبعد من 

 .التمايز بين الجنسين

الثاني عشر التجديد  رسيخها خالل فترةوت، يحتاج الصندوق إلى تعزيز هذه الجهود وعلى الرغم من ذلك -49

 أدتفي حين والتعميم في جميع مكونات برنامج عمله.  مواضيعاج رإدتوسيع نطاق طموحه لضمان و لموارده

 أعمالهافي جداول  إلى إحراز تقدم ملحوظ المبذولة حتى تاريخه عبر مواضيع التعميم األربعة الحثيثةالجهود 

وعلى . األخرى المواضيع باقيتطور بشكل مستقل عن  من هذه المواضيعموضوع  كلإال أن ، اإلفرادية

النحو الوارد بالتفصيل في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: تعميق األثر وبناء القدرة على الصمود من 

 ، في التجديد الثاني عشر للموارد،الصندوق سيسعى، 2020خالل ورقة التعميم المقدمة في يونيو/حزيران 

. عملياتهمواضيع التعميم األربعة في  إدراج من أجل عملهسيواصل كما  ،جدول أعمال التعميملى تنظيم إ

األنشطة  مختلف نهج شامل على المستوى القطري يجمع بين منأجزاء متأصلة األربعة  المواضيع وستشكل

رنامج التأقلم لصالح زراعة وب تمويل القطاع الخاصباإلضافة إلى برنامج  الممولة ببرنامج القروض والمنح،

اعتبارات التنوع البيولوجي  قدما، سيدرج الصندوق وفي المضي. الجديدين + أصحاب الحيازات الصغيرة

سيعمل الصندوق على عالوة على ذلك، ور المناخ. وتغي   الخاصة بالبيئة تقديراتهكجزء من  أيضا في عملياته

جهوده في  األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من إدماجيل وتفع توسيع نطاق االنخراط مع الشعوب األصلية

 الستهداف.ااإلدماج االجتماعي و مجالي

جميع  ستواصلالتعميم،  بمواضيعلتزام اال تعميقاستكماال ل. التعزيز المستمر لالستهداف داخل البلدان -50

الفقراء والضعفاء  ينالسكان الريفياستهداف  خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد االستثمارية المشروعات

باإلضافة إلى  ألسباب الفقر الريفي على المستويين القطري والمحلي، واضح باالستناد إلى فهموالمهمشين 
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فقراء الإلى تمكين  كافة المشروعاتتهدف وسالهيكلية التي تواجه هذه المجموعات.  العوائقالضعف أو  جوانب

سوف والصدمات.  في وجهوتعزيز قدرتهم على الصمود  ،ائيوتحسين أمنهم الغذ دخلهم،من زيادة  يينالريف

تعزيز  في هذه المجموعات، ومن ناحية أخرىصالح فرص اقتصادية ل تهيئة، في ناحيةيتمثل النهج، من 

اج ممن هذه الفرص. ولضمان إد االستفادة إلى أقصى حد ممكنعلى  -جماعات ك وأأفراد سواء ك –قدراتها 

جديدة  استهداف سياسةاعتماد  ، خالل التجديد الثاني عشر للموارد،ع األنشطة، سيتمجمي فيالسكان المهمشين 

 مؤخرا. تمت الموافقة عليهاالمبادئ التوجيهية لالستهداف التي  تستند إلى

ومشروعات  البرامج القطريةفي العديدة االستهداف الناجح حاالت أدناه أمثلة على  8 اإلطار ويعرض -51

 آليات باإلضافة إلىالتصنيف،  آلياتوغيرها من الوطني  الفقر بطاقات درجات لىإ تستند. وهي الصندوق

إيجابي  لتغيير هالمجتمعات الريفية وإحداث سكانوصول الصندوق إلى أفقر  ضمنتبالمشروعات  خاصة

 لي في حياتهم.يوتحو

 8اإلطار 

 االستهداف في البرامج القطرية ومشروعات الصندوق*

 الجمهورية الدومينيكية وباكستان  -القطرية  االستهداف في البرامج

، بما يتماشى مع سياسة 2021-2016تركز استراتيجية االستهداف المستخدمة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لباكستان للفترة 

 قاليماأل( 1محافظة، على ما يلي: )الصندوق بشأن االستهداف، وعلى أساس اآلراء المتبادلة مع الحكومة الفدرالية والحكومة على مستوى ال

( أفقر 3أفقر القرى في هذه األقاليم؛ ) (2بالتستان؛ )-ومناطق أزاد جامو، وكشمير، وجيلجيت ،محافظتا بلوشستان والبنجاب - ذات األولوية

المجتمعات المحلية وشركاء التعبئة  بالتثبت مع –مخطط للتحويل النقدي  -األسر التي تم تحديدها سابقا من خالل برنامج بناظير لدعم الدخول 

ذين يعانون من هم المجموعة المستهدفة للصندوق، مع التركيز بشكل خاص على الفقراء ال 34-0االجتماعية. وسيبقى السكان ضمن النطاق 

 (.23-19( والفقراء المؤقتين )النطاق 18-12( والفقراء المزمنين )النطاق 11-0مدقع )النطاق فقر 

أولويات الحكومة  (1ج الفرص االستراتيجية القطرية للجمهورية الدومينيكية معايير واضحة لالستهداف الجغرافي. وهي تشمل: )ويحدد برنام

( مخاطر 5( وجود منظمات المنتجين وقدراتها؛ )4( التعرض لمخاطر المناخ؛ )3( مستويات الفقر؛ )2وأوجه التكامل مع التدخالت األخرى؛ )

 اجي.وفرص اإلدماج اإلنت

 رواندا -االستهداف في المشروعات 

من أجل الترويج لإلدماج االقتصادي للمزارعين الفقراء  2022-2016تم تصميم مشروع تنمية صناعة األلبان في رواندا والممتد على الفترة 

 000 20على الرعي( ومزرعة ألبان صغيرة )معظمها عمليات ال تنطوي  000 80في سلسلة قيمة صناعة األلبان. ويستهدف المشروع 

 شخص، وتُعرض عليهم مقترحات لتهيئة فرص عمل خارج المزرعة. ويتم تقسيم هذه الفئة السكانية المستهدفة إلى المجموعات الفرعية التالية:

إن كان عجل تلده عطي أول ييرة"(. ويحصل كل مشارك على بقرة مستفيد من برنامج غيرينكا )"بقرة واحدة لكل أسرة فق 000 6 •

تفي بمعايير األهلية التي . ويتم اختيار األسر المستفيدة من الفئة األولى ضمن نظام تصنيف الثروة الوطني، والتي مؤهلأنثى لجار 

 ستطيع بناء حظيرة أبقار.تملك مساحة من األرض إلنتاج العلف والتي تاألسر تضم حددها البرنامج الحكومي و

بالعمل الشاق  نلعاملين بأجر. ويقوم هؤالء الشباواعاما  24و 15راوح أعمارهم بين مزارع مساعد من الشباب الذين تت 400 15 •

، بدون شخص بالغ من الذكور االلواتي يترأسن أسر في العديد من مزارع األلبان، وال سيما في المزارع التي تديرها النساء العازبات

 (.تصنيف الثروة الوطنين نظام وعادة ما يأتون من أسر فقيرة جدا )الفئتان األولى والثانية م

من الفرص االقتصادية الجديدة واستحداث  ندستفوسي عاما )سن اإلنجاب( 35و 15امرأة ريفية تتراوح أعمارهن بين  400 5 •

 .فرص أعمال صغيرة خارج المزارع

 *المصدر: المبادئ التوجيهية لالستهداف في الصندوق، الملحق الخامس.

على . يكمن في صميم مهمة الصندوق المبدأ القائل بأنه صيص الموارد لألشد فقرافي تخ األولوية إيالءيجب  -52

إال أنه يتم إيالء األولوية في تخصيص هذه الموارد ألشد موارد الصندوق لجميع المقترضين،  الرغم من إتاحة

 ةخاص صورةبعلى أن تخصيص موارده ينبغي أن يركز  إنشاء الصندوق اتفاقية وتنص السكان والبلدان فقرا.

 والبلدان ذات بشكل مستمر،للصدمات الخارجية تتعرض التي  وتلك، منخفضة الدخلعلى احتياجات البلدان 
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، وهي مساهمات تجديد همواردأهم  تخصيص سيتم، الصندوق الجدارة االئتمانية المحدودة. وتمشيا مع مواثيق

 محدودة.ال مؤسسيةال قدراتال من ألكثر معاناة أيضاالبلدان فقر األفي المقام األول  الموارد،

زيادة  يكمن فيطموح الصندوق  ونظرا ألنجميع البلدان.  بالفائدة على الموارد بكفاءة أكبر استخدام ويعود -53

إلى  األموال أنواعمختلف  هوج  أن يب لمواردهاالستخدام الفعال والمنضبط يضمن دعمه بطريقة مستدامة، 

لعمالء الصندوق من  القدرات الماليةباختالف االعتراف  خدام الصحيحويفترض االست. استخداماتها الصحيحة

 .البلدان

 موارد الصندوقفي المائة من  100 سيتم تخصيص، وخالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -54

شريحة متوسطة الدخل من الوالبلدان  ،منخفضة الدخلالبلدان أي  –البلدان فقرا أشد األساسية لتلبية احتياجات 

عدد البلدان  ومن خالل تقليصأهداف التنمية المستدامة.  تحقيقأكثر االحتياجات إلحاحا لتواجه التي و - الدنيا

كل المخصص ل اإلفراديف وظرمال توسيعالمؤهلة للحصول على الموارد األساسية، سيتمكن الصندوق من 

 .حة الدنيامتوسطة الدخل من الشريالبلدان بلد من البلدان منخفضة الدخل و

الصندوق بأن العديد من البلدان متوسطة  يقر. التي تواجه تحديات متوسطة الدخلسيستمر دعم االقتصادات و -55

 يؤديأن  لتمويل الصندوق يمكنوالمناطق الريفية.  فيفي معالجة جيوب الفقر  صعوباتالدخل ال تزال تواجه 

سمح للعديد من هذه البلدان يوالجدارة االئتمانية  نميةللتاألعلى  ىالمستو غير أن. في التغلب عليهادورا هاما 

المستثمرين من القطاع الخاص واألسواق  من من مصادر أخرى، بما في ذلك الموارد الماليةبالحصول على 

متوسطة  بلدانأن تصل ال المناسب إال أنه مندعم الصندوق،  وعلى الرغم من استمرار، وبالتاليالمالية. 

. أقل تيسيريةإلى الموارد التي يحشدها الصندوق )أي الموارد المقترضة( بمعدالت  العليا الدخل من الشريحة

خالل  تم تجريبهاالمالية المبتكرة التي  األدوات عرضه مننطاق  توسيع الصندوق سيواصل، ذاتهوفي الوقت 

 .ريحة العليا وبقية البلدانللبلدان متوسطة الدخل من الشوالتي تعتبر جذابة للموارد  التجديد الحادي عشرفترة 

في الصندوق، تقترح اإلدارة توجيه متوسطة الدخل من الشريحة العليا البلدان  هتؤديواعترافا بالدور الهام الذي  -56

وتضطلع البلدان متوسطة الدخل . من برنامج القروض والمنح لصالح هذه البلدانفي المائة  20 قدرهاحصة 

في أنشطة وعمليات الصندوق، بما في ذلك من  تساهم (1) :ور حاسم، فهيبد في الصندوقمن الشريحة العليا 

والجدارة  في الصندوقجودة نسب كفاية رأس المال  تعزز( 2) األساسية؛ تجديد المواردخالل مساهمات 

من خالل التعاون  اوخبراته معارفهاشر نت( 3)؛ حشد الموارد راألمر الذي ييس  القروض،  لحافظةاالئتمانية 

الموارد المالية  الحفاظ على وبغية. المعارفوأشكال أخرى من تقاسم  ،بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بين

في  20تقترح اإلدارة تخصيص ما يصل إلى  للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أو زيادتها، وجهةالم

فترة  تتجه النية فيو. قترضة حصرامن الموارد الم لتلك البلدان برنامج القروض والمنحالمائة من إجمالي 

المخصصة للبلدان متوسطة إجمالي الموارد  حصةأن تظل  إلى ضمان التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

لحصة التي حصلت عليها خالل فترة التجديد الحادي عشر الدخل من الشريحة العليا مساوية على األقل ل

 .للموارد

 سيتم، في الصندوقالتي تواجهها العديد من الدول األعضاء  ية الحرجةمخاطر المديونوبالنظر إلى تزايد  -57

 إدارة المخاطربشأن وضع تدابير فعالة وستفقط  ها مالياتحمل القادرة علىضة للبلدان الموارد المقتر  تخصيص 

 األوضاعمع لتتواءم  يةالتمويل هوأدوات هشروط تفصيلالصندوق  بشكل عام، سيواصل. ولضمان ذلك

تخصيص الناظمة لمبادئ ال 9تغييرات تطرأ عليها. ويبين اإلطار  ةلتكيف مع أيلو 19ادية للبلدان،االقتص

ف و .الموارد األساسية من القروض العائدة على أنها مساهمات تجديد الموارد، والتدفقات  الموارد األساسيةتُعر 

مبادئ تخصيص  10 اإلطارضح يوورة. وقروض الشركاء الميس   ،الممولة من خالل عمليات تجديد الموارد

                                                      

وهو بذلك يلتزم بمبادئ العمل األساسية الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي تتطلب، فيما يخص توحيد المعاملة، مراعاة الظروف غير  19

 ئة بين األعضاء.المتكاف
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اتفاقية بخالف قروض  ةبموجب أي يتم اقتراضهاعلى أنها أموال  تعريف هذه الموارديتم وضة. الموارد المقتر  

 رة )على سبيل المثال، القروض التي يتم الحصول عليها بموجب إطار االقتراض السيادي(.الشركاء الميس  

 

 9طار اإل

 مبادئ تخصيص الموارد األساسية للصندوق

الموارد األساسية للصندوق  تخصيص. عند بناء السيناريوهات المالية لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، يُفترض الموارد األساسية

للدول الصغيرة المؤهلة  في الوقت الراهن)مع وجود أحكام خاصة  من الشريحة الدنيا الدخل متوسطةلبلدان بالكامل للبلدان منخفضة الدخل وا

لن و النظام القائم لتخصيص الموارد على أساس األداء.من خالل  كل بلدسيتم احتساب مخصصات و(. بشروط تيسيريةللحصول على موارد 

سياسات التمويل المقدم من الصندوق . وستتبع شروط التمويل المطبقة الدخل من الشريحة العلياللبلدان متوسطة  ةأساسي موارد أيةيتم تخصيص 

 .المعمول بها حاليا ومعاييره

، لتمويل المنح، بعد تغطية التكاليف التشغيلية، تجديد الموارد، ستُخصص مساهمات تجديد الموارد المستدام أساسمع مفهوم خط  وتماشيا

 جديدة. قروض، مع استخدام الجزء الصغير المتبقي لتمويل القدرة على تحمل الديون أو المنح العاديةسواء كانت منح إطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام األموال الموارد األساسية

 صافي تجديد الموارد المنح

التدفقات العائدة من 

 القروض

 القروض التيسيرية

 القروض

نخفضة البلدان م
 الدخل

 البلدان متوسطة
الدخل من الشريحة 

 الدنيا
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 10اإلطار 

 ضةمبادئ تخصيص موارد الصندوق المقتر  

منخفضة الدخل ومجموعة مختارة من البلدان  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا إمكانية وصولتقترح إدارة الصندوق ضة. الموارد المقتر  

الموضحة أدناه. ومن المتوقع أن يكون تخصيص  اإلشارية صللحص وفقاضة إلى موارد الصندوق المقتر   متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان و

سيُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق ووالجدارة االئتمانية.  اإلنمائيةفعالية ال باالستناد إلىسيتم تحديد األهلية كما بالطلب،  موجهاهذه الموارد 

 مبادئ تخصيص الموارد المقترضة. بشأنمفصل  مقترح

 

 

 

 

 

 

 على النحووالمستقبلية(  )الحالية للمخاطر القروض تعرضستتم إدارة كما إلدارة المخاطر.  اإلجمالي على النهجالتخصيص المقترحة  آلية وستحافظ

 موضح في الشكل أدناه.ال

 

 

 

 

 

بجزء  للقروض( مانيةاالئتمخاطر الأي ) الميزانية العمومية للصندوقجميع المخاطر الناتجة عن وبصرف النظر عن آلية التخصيص، يجب تغطية 

ويطلق على ذلك يعتمد حجم استهالك رأس المال على درجة المخاطرة. ومن رأس المال.  جزءاتستهلك س ،بعبارة أخرى ي أنها،من رأس المال، أ

إلى  وتستند ق،الصندو مالاألمثل لرأس  تسمح باالستخداموحدود  أهدافاحترازية من خالل  حدودايضع  وهو، للمخاطر إطار إدارة التعرض اسم

 .ثالثي المستوياتللحدود  هيكل

 أعلى من الصفر.على مستوى دائما  وينبغي أن يظلللقدرة على تحمل المخاطر  الحد االستراتيجيفي الصندوق  للتخصيصيمثل رأس المال القابل و

 في المائة من رأس مال الصندوق. 20ثر من أك أن يمثل بالقيمة االسمية لتعرض أي بلد للمخاطرعلى أنه ال ينبغي  حد البلد الواحدوينص 

الذي يجب  للمخاطر االحترازيعلى أنها التعرض  التشغيلية اإلشارية القطريةحدود ال، سيتم حساب البلدانالتمايز االئتماني بين  وبغية مراعاة

 ، بغض النظر عن آلية التخصيص.العتبة هلهذ امتثال جميع البلدانتم مراقبة تسو. لرأس المال استهالكه يخصفيما  بلدالحفاظ عليه لكل 

 استخدام األموال الموارد المقترضة

 القروض شبه التيسيرية:

٪ للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 50

 العليا

٪ لمجموعة مختارة من البلدان 30

 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

٪ لمجموعة مختارة من البلدان 20

 منخفضة الدخل

 

 لتيسيريةالقروض غير ا

التعرض المحتمل إجمالي 

 رللمخاط
تخصيص الموارد 

 المقترضة

تخصيص الموارد األساسية من نظام 

 تخصيص الموارد على أساس األداء

 رإدارة المخاط الخيارات السياساتية
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 11اإلطار 

 في الصندوقبرنامج المنح العادية 

على والصندوق.  مهمةالصندوق وعنصر رئيسي لتحقيق عمل إن المشروعات الممولة من المنح العادية جزء ال يتجزأ من نموذج 

ل برنامج عمل كم  التي تُ  ،األنشطةالصندوق من تحقيق نتائج ملموسة والمشاركة في عدد من  العاديةنت المنح مك   ،مر السنين

الصندوق من  العاديةن المنح مك  للصندوق. وتُ  المتوفرة األدواتكجزء من متاحة المنح العادية  تكنلو لم  الصندوق ولم تكن لتتحقق

وفي نفس الوقت  ،التحول الريفي من منظور إقليمي وعالمي تناولمن خالل  ،عمله التقليدية على المستوى القطري أساليبتجاوز 

 باإلضافة إلى الحكومات. ،مع مجموعة أوسع من الشركاء باالنخراطللصندوق  اديةالعالقطري. كما تسمح المنح  هتعزيز نهج برنامج

المناصرة ومولت البحوث الزراعية  ،السياسات اإلقليمية والعالمية بشأنفرصا للحوار  العاديةأتاحت المنح  ،على سبيل المثالو

الحق. ومن األمثلة على ذلك المنح المقدمة لمراكز ي وقت فنت من تجريب ابتكارات تم تكرارها ومك   ،لفقراء من أجل األمن الغذائيل

التنمية الزراعية وبرنامج  المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية-المفوضية األوروبيةامج نث كتمويل مشترك لبروالبح

لنظم بشأن اث واالبتكار وعلى البح انركزيلشراكة بين الصندوق واالتحاد األوروبي وعلى ا نرئيسيا نمثاال وهما ،الشاملة ألفريقيا

وحدات إلى تمكن الصندوق من تقديم التدريب  ،. ومن خالل المنحالقدرة على الصمودوالتغذية اآلثار على الزراعية المستدامة ذات 

وبالتالي  ،لى النتائج(الرصد والتقييم واإلدارة المالية واإلدارة القائمة عمجاالت االستثمارية )على سبيل المثال في  المشروعاتإدارة 

سمحت المنح للصندوق بدعم مبادرات دولية هامة مثل عقد  ،لى ذلكباإلضافة إواإلقليمية.  الحوافظعبر  والتنفيذعزز الجودة 

على سبيل  ،ض محدودة أو معدومةوقربفي سياقات ذات عمليات  االنخراطللمنظمة  أتاحتو ،وقمة النظم الغذائية األسريةالزراعة 

مع منظمات المزارعين من خالل مبادرات  االنخراطفي الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما مكنت المنح الصندوق من  المثال

ومنظمات المزارعين من أجل أفريقيا والكاريبي والمحيط  مثل برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا ،التمويل المشترك الكبيرة

الكوارث الطبيعية في آسيا والمحيط و ي حاالت الطوارئ مثل أزمة إيبوال في غرب أفريقياوتقديم استجابات سريعة ف ،الهادي

 المتخصصة للصندوق. للمهمةفي السياق األوسع  ،يالهاد

تحفز األدوات أن  يمكن تصميمها بسرعة ويمكن ،كأداة فريدة ذات قيمة مضافة لتمكين المبادرات الصغيرة نسبيا العاديةالمنح و

سيتم تنقيح برنامج المنح العادية  ،للمواردالتجديد الحادي عشر  وخاللأوسع وأعمق.  أثرمنها لتحقيق  تستفيدخرى والحالية األ

 ويكون مستجيبا ،للموارد وهيكليته المالية نموذج عمل التجديد الثاني عشرفي  يحتل مكانة قويةحتى  ،الناشئة األولوياتوتكييفه مع 

 على األبعاد التالية: للمواردفي التجديد الثاني عشر  العاديةستركز المنح والبلدان النامية. من  عضاءألالمتنوعة ل لالحتياجات

 النظملريف ولمن خالل صياغة سياسات عالمية وإقليمية ووطنية لدعم التحول الشامل والمستدام  االنخراط في السياسات 

وستدعم التنسيق  ،المحددة في االستراتيجيات القطرية يةنشطة غير اإلقراضاأل. وستكون المنح أساسية لتحقيق الغذائية

 .إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامةووالمواءمة مع األولويات الوطنية 

 ليس فقط مع الحكومات ولكن أيضا مع المؤسسات المالية الدولية األخرى ووكاالت و ،الشراكات االستراتيجية والتشغيلية

( وشركاء التنمية الثنائيين والقطاع الخاص ومنظمات التي تتخذ من روما مقرا لهاالمتحدة )بما في ذلك الوكاالت األمم 

بناء قدرات المؤسسات والمنظمات على من خالل الشراكات أيضا  االنخراطمل تشياألكاديمية. وس والهيئاتالمجتمع المدني 

 الت التي تتطلب استجابة سريعة لمعالجة حاالت األزمات أو الهشاشة.والعمل في الحا ،الزراعية في البلدان النامية

  الغذائية.  النظمونشرها وتطبيقها في المجاالت المتعلقة بالزراعة والتحول الريفي ولفقراء المناصرة لالمعرفة توليد

المناصرة تكنولوجيا المبتكرة وخيارات البحث وال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيستشمل المعرفة ذات الصلة و

 لفقراء.ل

في المتناول وأال  أن يظلحجم برنامج المنح العادية لضمان  تعديل، سيتم مواردلالثاني عشر للتجديد ل ةالمالي يةتماشيا مع الهيكلو

يناريوهات تجديد وفقا لس مختلفةتحديد مستويات تمويل  وسيجري ،ق توافر الموارد لمبادرة إطار القدرة على تحمل الديونييع

من الشريحة متوسطة الدخل البلدان و الدخل منخفضةالتي يجري تنفيذها في البلدان  ألنشطةلالموارد والنظر بشكل خاص في المنح 

وستعمل كعناصر تمكين رئيسية للمبادرات والبرامج والسياسات  تحفيزيةالممولة من المنح العادية  األنشطة. وستكون الدنيا

 .الثاني عشر لموارد الصندوقالتي تشكل جزءا من نموذج عمل التجديد  األخرى اتواالستراتيجي
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أحد عن الركب  أي بتخلفالصندوق  عدم سماحضمان  يستدعي. الهشة األوضاعتحويل نهج الصندوق في  -58

على البلدان التي تعاني من أوضاع هشة،  التركيز بشكل خاص يين فقرا وضعفاالريف السكان أشد وعمله مع

التجديد  وخالل فترةفي المقدمة.  تمت اإلشارة إليه، كما 19-ضعفها الناتج عن كوفيد سيما بالنظر إلى وال

في البلدان التي تعاني من أوضاع  بشأن االنخراط، سوف يبني الصندوق على استراتيجيته الثاني عشر للموارد

شركاء الالمستفادة من الصندوق والتي تعاني من أوضاع هشة، والدروس  بالبلدانهشة، وبرنامجه الخاص 

نهج الصندوق  ترمي إلى تحويلسيتم تنفيذ عشرة إجراءات و 20.العاملين في بيئات هشة اإلنمائيين اآلخرين

 هذه أدناه 12ويعرض اإلطار الهشاشة، وبالتالي زيادة أثره بما يتماشى مع طموح نموذج العمل هذا. ب الخاص

 .بالتفصيل لثانيا الملحق، فيما يتناولها اإلجراءات

الهشة  األوضاعالشباب في  أعداد تارتفعإذ . السكان األصغر سنا غرافي نحووديم بتحولالهشاشة  وتقترن -59

 تراجعتبينما  ،(2018في عام  شاب وشابة مليون 144العقد الماضي )وهو ما يمثل  خاللفي المائة  20بنسبة 

 الشباب فرص ندرةؤدي تيمكن أن و. نفسها ل الفترةفي المائة خال 3غير الهشة بنسبة  األوضاعفي  أعدادهم

فقدان المكاسب  ذلك ال يعنيوإلى تفاقم السخط االجتماعي وتقويض رأس المال البشري.  رقميافي عالم مترابط 

 .الممكنة لصالح جماعات العنف أيضا غرافية فحسب، بل فقدان المهارات والموارد البشريةوالديم

 ،ضعف أداء المؤسسات الديمقراطية حيث يتزايدالهشة،  األوضاعفي شهد تراجعا تكما أن نوعية المؤسسات  -60

المتوقعة على اإلنتاجية الزراعية  صدمات تغي ر المناخستؤثر وونظم إدارة القطاع العام.  ،والسياسات العامة

بيعية. الموارد الط وذلك نظرا لضعف القدرة على الصمود وشح، بصورة غير متناسبة الهشة األوضاعفي 

غير ، العوائقهذه العديد من هشة معالجة ال مناطق األوضاعفي  الجاريةتحاول العديد من البرامج الحكومية و

 وإيصال هندسةلمساعدة عمالء الصندوق على  شمولية وقدرة على التحويلحاجة إلى نهج أكثر  هنالك أنه

 يين.سكان الريفالتغيير حياة  قادرة علىسياسات فعالة 

                                                      

معلومات وافرة  2025-2020توفر االستراتيجية التي صدرت مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي بشأن الهشاشة، والنزاع، والعنف للفترة  20

 حول هذا الموضوع.
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 12 اإلطار

 عشرة إجراءات من أجل تحويل نهج الصندوق الخاص بالهشاشة

 إجراءات لتحويل نهجه الخاص بالهشاشة. 10يقترح الصندوق ثالث ركائز و

 تخطيط التحويل

. سيسعى الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد إلى أن يضمن، عبر تركيز الموارد األساسية على أشد المزيد من التمويل -1

 حتياجات اإلنمائية الملحة.االهشة بما يتماشى مع  التي تعاني من أوضاع بلدانبلدان فقرا، استمرار زيادة حصة التمويل المتاحة للال

. ينبغي على الصندوق االستعانة بالخبرة، واالستثمار في مصادر البيانات الضخمة وأدواتها مثل االستشعار عن المزيد من البيانات -2

النماذج التنبؤية ومختلف تقنيات علوم البيانات لتحسين استهدافه للفقراء الريفيين، وتتبع الديناميات اإلنمائية، وفهم  بعد، وفي استخدام

 التبعات السياساتية، وتفعيل التغذية الراجعة من المستفيدين في األوضاع الهشة.

على رسم مسار لالبتعاد عن الهشاشة، وعلى  . سيتم تصميم استراتيجيات قطرية لألوضاع الهشة بحيث تركزالتخطيط األفضل -3

مساهمة الصندوق المخصوصة. ويرتقي ذلك بسيناريوهات التحول التي تم إدخالها خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد إلى 

 معالجة سبب أو اثنين من األسباب الجذريةفي مستوى أعلى، مع تطوير استراتيجية الصندوق لتحقيق هدف مخصوص يتمثل 

 للهشاشة في القطاع الريفي بمرور الزمن.

 أدوات التحويل

( تمكين البيئة المؤسسية 1. ستمثل االستراتيجيات القطرية طويلة األجل نهجا متأصال في تسلسل ثالثي يهدف إلى: )نهج أذكى -4

العامة وتنفيذ البرامج الستثمارات  ( توجيه السياسات2والسياساتية المالئمة من إنتاج تدخالت إنمائية ريفية أكثر فعالية وتكامال؛ )

 ( دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يهيئ فرصا اقتصادية شاملة متزايدة.3القطاعين العام والخاص نحو التحول الريفي؛ )

عن أوجه  . سيتم تعزيز الشراكات القائمة بشكل يعكس الميزة النسبية للصندوق في األوضاع الهشة. وسيتم البحثشراكات أفضل -5

التكامل مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والجهات الفاعلة غير الحكومية )بما في ذلك 

الجهات الفاعلة التي تدعم الصندوق في التحليل واالنخراط السياساتي( لتوجيه وتنفيذ حزم السياسات والتدخالت المراعية للنزاعات 

 ددة.في مناطق مح

. سيشير كل مشروع من مشروعات الصندوق صراحة إلى الروابط بين التدخل المقترح واالستراتيجيات مزيد من أوجه التآزر -6

 اإلنسانية القائمة.

بغية تحقيق أثر مستدام في األوضاع الهشة، يحتاج الصندوق إلى االنتقال من البرامج واالستراتيجيات اإلفرادية إلى  أدوات أفضل. -7

في البلدان التي  السياساتي متعدد البلدانحوار الفي  وسينخرط الصندوق بصورة حاسمةج واالستراتيجيات متعددة البلدان. البرام

سيسعى إلى تكوين فهم متبادل للقضايا المشتركة مثل االتصال اإلقليمي )األساسي بالنسبة للبلدان غير الساحلية(، و، تعاني من الهشاشة

 عية والغذائية، وإدارة الموارد الطبيعية المشتركة.وتجارة المنتجات الزرا

تمويل القطاع . سيساعد الصندوق، من خالل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + وبرنامج تحالفات أذكى -8

يستهدفها الصندوق، ، على تعبئة الموارد لصالح ممارسات القدرة على الصمود في وجه تغي ر المناخ لدى المجموعات التي الخاص

. وتم تصميم الخصائص الجديدة هشة بلدان التي تعاني من أوضاعلاو ،وذلك مع التركيز بشكل خاص على البلدان منخفضة الدخل

، وتتفادى هشة التي تعاني من أوضاع لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + بحيث تناسب احتياجات البلدان

 ي حدثت خالل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة األصلي.التأخيرات الت

 تنفيذ التحويل

. نظرا إلى أن محركات الهشاشة ترتبط على األرجح بانخفاض القدرة على التنفيذ، ينبغي إعداد مزيج من برامج بناء استثمار أذكى -9

 .حويلية، وذلك بالتوازي مع الدعم المستمر الذي تقدمه الوكاالت اإلنمائيةالقدرات على النطاق القطري أثناء تنفيذ االستراتيجيات الت

يجب على الصندوق أن يأخذ بعين االعتبار الحاجة إلى رفع مستوى حضوره من أجل النجاح في إدارة حوافظ استثمارية  حضور أكبر. -10

ر الوظيفي ومتطلباته، ويجب إدماج التدريب وبناء أكبر حجما. وينبغي أن تنعكس خبرة الموظفين في البيئات الهشة في فرص التطوي

 القدرات في اتفاقيات األداء. كما يجب تعزيز الدعم المؤسسي لصحة الموظفين وسالمتهم ورفاههم.
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كما ارتفع عدد  22بما يتجاوز الضعف خالل العقد الماضي. 21تزايدت النزاعات العنيفة في األوضاع الهشة -61

 المهجرينفي المائة من  75الهشة بشكل ملحوظ، حيث شك لوا ما يقرب من  الهاربين من األوضاع المهجرين

وتبرز الحاجة الملحة التخاذ إجراءات نظرا لما تسببه الهشاشة من تفاقم في اإلقصاء،  2018.23في عام 

وحلقات الفقر الناجمة عن ضعف السياسات والمؤسسات، ونقص الفرص االقتصادية للشباب، وزيادة الضعف 

 .الصدمات المناخية، من ضمن عوامل أخرى في وجه

 13اإلطار 

 تحويل انخراط الصندوق في منطقة الساحل

تعد منطقة الساحل من أهم األمثلة على النهج المتحول للصندوق في االنخراط في األوضاع الهشة. وقد واجهت هذه المنطقة في 

شهدت زيادة حادة في العنف، سواء كان ذلك عبر الحدود  ، حيث2011من عام  خيرة تحديات غير مسبوقة. ابتداءالسنوات األ

أو على الساحة الداخلية. وباإلضافة إلى ذلك، تعاني هذه المنطقة من بعض أقسى الظروف المناخية في العالم، األمر الذي يعيق 

اإليكولوجية وسبل العيش  الوصول إلى المياه، واألمن الغذائي، والصحة، والنظممن بشدة التنمية االقتصادية اليومية ويحد 

المستدامة. ويتفاقم الضغط على الموارد الناتج عن ارتفاع الطلب وتغير المناخ بسبب التزايد السريع في عدد السكان. وقد أدى 

ذلك، باالقتران مع االنخفاض السريع الذي تشهده معدالت وفيات األطفال، إلى تضخم كبير في أعداد الشباب، حيث شك ل من هم 

 في المائة من عدد السكان. 65سن الخامسة والعشرين ما يقرب من  دون

ويجعل افتقار الشباب إلى فرص عمل مجدية في المناطق الريفية هؤالء الشباب أكثر عرضة للتشدد والتطرف الديني. ويولد هذا 

منطقة أو خارجها. كما تزيد بدوره اضطرابات اجتماعية ونزاعات تؤدي إلى هجرة غير نظامية واسعة النطاق، سواء داخل ال

القيود على الموارد من خطر انعدام األمن الغذائي. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن شبكة معلومات األمن الغذائي إلى أن 

مليون شخص يعانون من اإلجهاد في منطقة الساحل  18ماليين شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي، وأن حوالي  4أكثر من 

هذه لويحاول العديد من البرامج الحالية التي يمولها الصندوق في بلدان المجموعة الخماسية لبلدان منطقة الساحل التطرق حاليا. 

 القيود، وسيسعى اإلطار الجديد للهشاشة إلى إضفاء المزيد من الفعالية والشمولية واالستدامة على هذه الجهود.

 ، في التجديد الثاني عشر للموارد،ل ومحركات الهشاشة، سيعتمد الصندوقوبالنظر إلى طبيعة التحديات في منطقة الساح

استراتيجية خاصة بمحركات التغيير الخمسة، والتي ستستند إلى الركائز التالية: تهيئة فرص العمل، والتركيز على تغي ر المناخ، 

قيادة المشتركة مع الجهات الفاعلة، مثل المجموعة واالستثمارات العابرة للحدود، والتركيز على المناطق المتأثرة بالنزاعات وال

 الخماسية لبلدان منطقة الساحل.

 تعزيز الشراكات من أجل التغيير التحويلي –باء 

 أن تتواءمالبرامج القطرية للصندوق  يجب على. شراكات انتقائية واستراتيجية على المستوى القطري إرساء -62

 تحافظاآلخرين، واألهم من ذلك، أن  اإلنمائيينشركاء العمل  رفدعلى بقوة مع األولويات الوطنية، وأن تعمل 

ضعفا. وفقرا أي أشد السكان  –لصندوق ا التي يستهدفهاالحتياجات المجموعة  على صلتها واستجابتها

في  االعتماد عليها هاالتي يمكن األدوات بمدى صلةالبرامج القطرية للصندوق  صلةإلى ذلك، تقاس  وباإلضافة

 .المتطورين عمالءلل الديناميةللمطالب  جابتهااست

 تاحتماالوالمواءمة مع األولويات والخطط الحكومية، زادت الملكية الوطنية  اشتدتوتبين التجربة أنه كلما  -63

 من حيث الكفاءة واالستدامة. على وجه الخصوص –نتائج إنمائية أفضل  بلوغ

                                                      

 " affected Situation-FY20 List of Fragile and Conflictالبنك الدولي " 21

FY20.pdf-http://pubdocs.worldbank.org/en/179011582771134576/FCS 
برنامج أوبساال لبيانات النزاعات،  –يتم قياس النزاع من خالل بيانات النزاعات العنيفة من جانب واحد. المصدر  22

/https://ucdp.uu.se/downloads. 
 المفوضية العليا لشؤون الالجئين. -من خالل الالجئين واألشخاص النازحين داخليا. المصدر  التهجيريتم قياس  23

http://pubdocs.worldbank.org/en/179011582771134576/FCS-FY20.pdf
https://ucdp.uu.se/downloads/
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كما أنه . اتشراكلل شامل لصندوق بالتزامه بوضع إطارا أوفى، للمواردخالل فترة التجديد الحادي عشر و -64

بغية شراكات على المستوى القطري لل إرسائهنتقائية في االستراتيجية واال بحاجته إلى المزيد مناعترف 

على  أفضلوسيلة لتحقيق نتائج إنمائية  ، عوضا عن ذلك،جعلهاو، ا إلى هدفحد ذاتهب الشراكات تحول تفادي

ما بعد  سيناريو االنتعاشالغذائي والفقر في  التي تواجه األمنالتهديدات  تناميومع . المستوى القطري

العالمية واإلقليمية والقطرية.  األصعدةلعمل الصندوق على بالنسبة الشراكات  ستزداد أهمية، 19-كوفيد

وال  ،م المتحدةمنظومة األم وضمناآلخرين  اإلنمائيينشركاء السيحتاج الصندوق إلى العمل بشكل وثيق مع و

القضايا التي تؤثر على المجموعات  وصوللضمان  ،األمم المتحدة القطرية والمنسقين المقيمين فرقسيما 

وطنية وإجراءات تشريعية. وسيساعد  وأن تنتج عنها سياسات إلى أعلى المستويات، الصندوق التي يستهدفها

انخراطه الصندوق على تعظيم  وقدرةمال التعافي، عالتنسيق الجيد أل، وبين األنشطةتكامل الذلك على ضمان 

 المتحدة. األمممنظومة دوره داخل  خاللمن  السياساتي

الصندوق  جعلكبير على  إلى حد للمواردالتجديد الحادي عشر  عملز نموذج . رك  شراكات التمويل المشترك -65

ع حقيق هذا الطموح، وضع الصندوق والتنمية الريفية. ولت في مجال الزراعة اإلنمائيتمويل لل بمثابة مجم 

في  الصندوقاستثمارات  بهدف رفدالموارد المحلية والدولية  لحشد وخطة عمل للتمويل المشتركاستراتيجية 

كبيرة  أحجام حشد، تم على حد سواء . ومن خالل االلتزام القوي بتعزيز الشراكات المحلية والدوليةالزراعة

معدل التمويل  بذلك وصلو(. 2019) الحادي عشر للمواردى من التجديد من التمويل المشترك في السنة األول

للموارد عندما  العاشروهو أعلى من المستوى الذي كان سائدا في التجديد  1:2.05المشترك في نهاية العام إلى 

 الشريكالصندوق هو  ذلك فعالية جهود الصندوق فحسب، بل أظهر أيضا أن يثبت. ولم 1:0.85 انخفض إلى

 الزراعة والتنمية الريفية. مجال وأصحاب المصلحة اآلخرين في لدى الحكومات لمفضلا

إلى مواصلة جهوده لتجميع التمويل على المستوى  الثاني عشر للمواردالتجديد  خالل فترةيسعى الصندوق و -66

 شتركلتمويل مالصندوق  تحقيقعلى الرغم من و. على حد سواء الدوليةومن المصادر المحلية  ،القطري

أن وجود مشروع  أي - بالمشروعات موجهأن التمويل المشترك  ه يعي جيدا، إال أن2019في عام  ممتاز

اإلدارة  ستعمل، وبالتاليللتمويل المشترك.  اإلجمالي المعدليمكن أن يزيد  يحظى بتمويل مشترك كبير إفرادي

تحقيق تسعى جاهدة إلى سولكنها  ارد،للموالحادي عشر  للتجديدعلى أهداف التمويل المشترك  اإلبقاء على

 تأثيرا سلبيا 19-لكوفيداالقتصادي  األثر يولدذلك، قد  وباإلضافة إلىالبلدان.  ات عبرالتوزيع أكبر في تساوٍ 

على الجزء المتبقي من التجديد الحادي عشر للموارد ومن  التمويل المشترك المحلي والدوليصعيدي على 

توظيف المساعدة اإلنمائية الرسمية والموارد المحلية  مع إعادة ،عشر للموارد المحتمل على التجديد الثاني

 .19-الفورية الناجمة عن كوفيدلتحديات ل ألغراض االستجابة

كٍل ل قويا محددا عامالل يشك   كونهلحشد التمويل المشترك المحلي  في بذل جهودهالصندوق  سيستمرومع ذلك،  -67

بالحكومات،  األعمق واألوثقوعالقاته  ،القطري حضورهمن  بذلك الصندوق دوسيستفي الستدامة والكفاءة.من ا

 لبرامج القطرية للصندوق مع األولويات الوطنية.ل التواؤم الوثيقمما يضمن 

أثره من خالل تصميم  وتوسيع تعظيممن  الصندوقالتمويل المشترك  مك ن. التمويل التي تتجاوزشراكات ال -68

تشمل ، بل فقط حشد التمويل على ال تقتصر. ومع ذلك، فإن نية الصندوق أوسعوذات انتشار أكبر  مشروعات

وتحسين جهود التنسيق  لتوسيع النطاق،، وتوفير مسارات االنخراط السياساتيأيضا جمع المعارف، وتيسير 

 دوقز الصنركيسومن أجل المساهمة في أهداف التنمية المستدامة.  القطري المستوىعلى بين الجهات المانحة 

التغذية نشر وتوسيع إطار  مواصلة عبرعلى الشراكات مع المستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين أيضا  بقوة

 .2020 نيسان/التنفيذي في أبريلالذي وافق عليه المجلس و ،أصحاب المصلحة الراجعة من

 راكات الماليةالش بما يتجاوزمن الشركاء  طائفةمع  انخراطهعلى المستوى القطري، سيواصل الصندوق و -69

من فريق األمم الصندوق سوف يستفيد وا. ماالستفادة منهو والعمل السياساتي المعرفةعلى  البناء من أجل

 كما سيتابع انخراطه فيأقصى قدر من االهتمام،  وإيالئها يةقضايا السياساتالتحديد  لضمانالمتحدة القطري 
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شراكته مع  وسيستمر الصندوق أيضا في .لمستدامةإطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية ا

للتحديد ، وسيستخدم البرامج القطرية كنقطة دخول رضاألعلى متعددة األطراف  المصارف اإلنمائية

وفي التجديد الحادي عشر للموارد، وضع إطار الشراكات  .واالنخراط واإليصال من خالل الشراكات

 ون بها الصندوق استراتيجيا وانتقائيا في شراكاته.توجيهات بشأن الطريقة التي ينبغي أن يك

. هاواإلبالغ عن لنتائج وأثر الشراكات رصده كذلكسيعزز الصندوق  للموارد،التجديد الثاني عشر فترة في و -70

على الدروس المستفادة من البرمجة  وذلك بالبناءروما،  األخرتين في الوكالتينوسيواصل شراكته مع 

الوكالتين مع الصندوق سيعمل و. التي تمت في فترة التجديد الحادي عشر للموارد ثالثللوكاالت الالمشتركة 

وسيتبنى المقدم للدول األعضاء.  تكامل الدعملضمان  19-كوفيد لجائحة ستجابةاال روما في األخرتين في

منظومة  نضمالجهات الفاعلة األخرى في اإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة  مع متسقا نهجا الصندوق

 األمم المتحدة وخارجها.
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 14اإلطار 

 إصالح األمم المتحدةعملية التزامات الصندوق الحالية والمقبلة في 

 2030منظومة األمم المتحدة اإلنمائية خالل العقد األخير من خطة عام 

األمم المتحدة على العمل  إلى تحفيز مجموعة من منظمات 2018مايو/أيار  في 72/279أدى اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 

معا وإعادة التفكير في كيفية قيام منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بتقديم دعم أكثر تماسكا وفعالية وخضوعا للمساءلة لمساعدة 

مرور عام على بدء تنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية،  2020. ويصادف عام 2030البلدان على تحقيق خطة عام 

. وبناء على ذلك، دعا األمين العام لألمم المتحدة 2030ضافة إلى كونه العام األول من العقد األخير المتبقي لتحقيق خطة عام باإل

. وسيحفز العقد المذكور جهود جميع كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية للخطةإلى "عقد من العمل" لتسريع الحلول المستدامة 

والتركيز على النتائج والكفاءة، مع هدف عام يتمثل في الحد من ازدواجية الجهود وتعزيز  وابتكاريةجديدة  لالستفادة من شراكات

 الصندوق. همفين التنسيق. وسيتطلب ذلك نقالت تحويلية من جميع المعنيين، بم

مم المتحدة، لقيادة تنفيذ عقد األمم وقد رشحت الجمعية العامة لألمم المتحدة الصندوق، باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة لأل

المتحدة للزراعة األسرية. ومن شأن ذلك أن يساعد على بناء أوجه التآزر مع الهيئات الدولية األخرى، وتعزيز المنافع المتبادلة 

، وعقد (2025-2016(، وعقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية )2028-2019بين عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )

 (.2030-2021(، وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية )2028-2018األمم المتحدة للمياه )

 دور الصندوق في تنفيذ اإلصالحات

جعلها أكثر رشاقة واستجابة لخطط تغيير وضعية المنظومة لينطوي إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بشكل أساسي على 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويدعم الصندوق بقوة تغيير وضعية منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ذات الصلة بالتنمية الوطنية 

 .19-والصدمات غير المتوقعة من قبيل كوفيد لزيادة الرشاقة واالستجابة لخطط التنمية الوطنية

ضمان للمتحدة اإلنمائية في تطوير أدوات جديدة ، انخرط الصندوق بنشاط مع كيانات منظومة األمم ا2020و 2019وفي عامي 

 ،ونهجا إقليميا جديدا ،وتشمل هذه األدوات الوثيقة االستراتيجية على نطاق المنظومة .األرض علىالتكامل وتحقيق النتائج 

 واستراتيجيات لعمليات األعمال على المستوى القطري. ،ومكاتب جديدة متعددة البلدان

 الصندوق بنشاط في نشر منتجين رئيسيين إلصالح األمم المتحدة: وعلى وجه الخصوص، شارك

األمم المتحدة  وفرق، انضم الصندوق إلى كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية )2020اعتبارا من يناير/كانون الثاني  (1)

المتحدة للتعاون القطرية( في كل بلد، وانخرط في شراكات مع الوكاالت األخرى والبرامج بموجب إطار عمل األمم 

في مجال التنمية المستدامة. ووفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة للصندوق، ستتم مواءمة برامج الفرص االستراتيجية 

 ألولويات اإلنمائية الوطنيةالصندوق لمشروعات وبرامج ومن شأن ذلك أن يضمن مالءمة  .القطرية بالكامل مع اإلطار

قدرة التنفيذية الوشركائها في تعزيز اإلنمائية المتعاضدة مع منظومة األمم المتحدة  . كما ستساهم الروابطبصورة أكبر

 ن األثر والنتائج.يللقروض التي يمولها الصندوق، وبالتالي تحس

. وتهدف االستراتيجيات 2021وضع الصندوق إجراءات مؤسسية إلعداد استراتيجيات عمليات األعمال بحلول عام  (2)

ناحية التكاليف، وتمكين الصندوق من االستفادة من القوة الشرائية الجماعية مع تحقيق أقصى  إلى تحسين الكفاءة من

قدر من وفورات الحجم في عدد من عمليات األعمال والخدمات المجمعة مع األعضاء اآلخرين ضمن فريق األمم 

خبراء االستشاريين، ونظم التعلم، على أساس تقاسم التكاليف )مثل قائمة األمم المتحدة الموحدة لل المتحدة القطري

 والتحويالت المصرفية والمالية، والتخزين والتوزيع، وصيانة المباني، وما إلى ذلك(.

نظم العلى تنظيم قمة روما  الوكالتين األخرتين فيمع  بشكل وثيقإلى ذلك، سيعمل الصندوق  وباإلضافة -71

النظم  لصالحهام في التعبئة  تحفيزي أثركون للقمة . ومن المتوقع أن ي2021في عام  االمزمع عقده الغذائية

في نظم غذائية تتسم من الجهات الفاعلة  جانب مجموعةمن  للتطبيقضمان التزامات قابلة من أجل الغذائية 

دوره المحوري  بموجبسيعمل الصندوق، و. بالشمول، واالستدامة، والتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود

 الثاني عشر للموارد.التجديد  خالل فترة للتطبيقلوفاء بااللتزامات القابلة كمنظم للقمة، على ا
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استراتيجيته لالنخراط الصندوق  وضع، لمواردالتجديد الحادي عشر ل خالل فترة. مع القطاع الخاص االنخراط -72

 خاصالقطاع الالصندوق من التفاعل بشكل أوثق مع  من أجل تمكين 2024-2019مع القطاع الخاص للفترة 

من استراتيجية االنخراط مع الهدف وينقسم الخاصة وتوفير التمويل لها.  الشركاتتلقي التمويل من  ناحيةمن 

الريفية الصغيرة  لصالح المشروعات( تعبئة التمويل الخاص واالستثمارات 1شقين: ) إلى القطاع الخاص

فرص العمل زيادة الدخل و مستوىورفع ( توسيع األسواق 2)على نطاق صغير؛ والزراعة  الحجم متوسطةو

 الصندوق. التي يستهدفهاللفئات 

. ، وضع الصندوق إطارا للعمليات غير السياديةاستراتيجية االنخراط مع القطاع الخاصوعقب الموافقة على  -73

للعمليات  توجيهيةوثيقة وسيمثل  على الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي وُعرض اإلطار

التي يمولها خالل التجديد  لعمليات غير السياديةوسيواصل الصندوق التعلم من ا .في الصندوق السيادية غير

 الحادي عشر للموارد وفي التجديد الثاني عشر للموارد.

بالتعاون . بعد أن تم االعتراف في مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتوسيع عمل الصندوق  -74

اعتماد ، و2025-2016في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  نوب والتعاون الثالثيبين بلدان الج

تعيد إدارة الصندوق حاليا ، 2016في عام  االستراتيجية األولى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

االستراتيجية األصلية،  منذ الموافقة علىو دراسة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.في مناقشاتها 

المرفق المشترك بين الصين والصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  إطالقتمكن الصندوق من 

مراكز للمعرفة والتعاون بين بلدان ثالثة  وأنشأ؛ عبر األقاليم الخمسةمشروعا  15الذي يمول حاليا والثالثي، 

ذات الحضور المتزايد باستمرار وعدد متنامي من ل الريفية وطور بوابة الحلو الجنوب والتعاون الثالثي؛

 .بصورة مستمرة نواآلخر ناإلنمائيوشركاء الالصندوق و الحلول التي يقدمها

بلدان الجنوب الجديدة للتعاون بين ته ، ستهدف استراتيجيانخراط الصندوقضوء الدروس المستفادة من  على -75

سيعمل االستثمار. كما  وتعزيزفي مجالين: التعاون التقني  وهاونمأنشطته  مواصلةإلى  والتعاون الثالثي

 الحوار السياساتيفي  الكامنةنقاط القوة  االستفادة منالمزيد من األنشطة، بما في ذلك  الصندوق على إدخال

 وبناء القدرات المؤسسية.

لجنوب والتعاون الثالثي التعاون بين بلدان اأنشطة من أجل تنسيق تنفيذ  مختلف ُشعب الصندوق معاستعمل و -76

 تمويل القطاع الخاصبرنامج مع ضمان التكامل والدعم آلليات مثل  ،اوالتحقق من جودته اوتتبعه اوإدماجه

 .الثاني عشر للمواردالتجديد  خالل فترة+  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةو

نجاحه  2018لعام ن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أثبت المرفق المشترك بين الصين والصندوق للتعاوو -77

متعدد  للتمويلإلى زيادة الفعالية من خالل إنشاء مرفق  سيسعى، ولكن الصندوق تعبئة الموارد وتنويعهافي 

بلدان  خاص بالصندوق حول التعاون بينتكميلية وبناء إطار مفاهيمي من أجل تأمين أموال  الجهات المانحة

. وتشمل مصادر التمويل المحتملة األخرى التمويل تعاون الثالثي يتم تشاركه مع الجهات المساهمةوال الجنوب

 من خاللوواألمم المتحدة أو الصناديق العالمية.  ،والقطاع الخاص ،الطوعي من البلدان )الشمال والجنوب(

في دعم قدرة  هامةآلية ثالثي سيشكل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ال، والمرفق االستراتيجية تجديد

 كافة في قدرتها على الصمودزيادة ووتنشطيها  سبل العيش إلنعاش التطرقعلى للموارد التجديد الثاني عشر 

 .بلدان الجنوب

 المتغيرة االحتياجاتالتكيف من أجل تلبية  - جيم

القدرة ، وبناء تنشيطالدة إعاسيركز الصندوق على اإلنعاش، و .من أجل االحتياجات القطرية متباينةحلول  -78

. 19-بجميع األدوات المتاحة من أجل االستجابة لالحتياجات المتغيرة للحكومات بسبب كوفيد الصمودعلى 

. لدعم الحكومات في التعامل مع األزمة كاستجابة أولى مرفق تحفيز فقراء الريفبالفعل  الصندوقوقد أطلق 
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المتاحة على مستوى البرامج  األدواتيستخدم الصندوق جميع  ، سوففترة التجديد الثاني عشر للموارد وفي

 . القطرية لتقديم دعم أكثر تكيفا إلى البلدان، وفقا الحتياجاتها اإلفرادية

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، طور الصندوق أدوات جديدة مثل العمليات اإلقليمية فترة خالل  -79

تضمن  توجيه جديد من أجل صياغة استراتيجيات قطرية مالئمة ، كما صدراإلقراض المستند إلى النتائجو

. وفي فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيقوم الصندوق بتجربة هذه الصلة والمواءمة على المستوى القطري

تُعرف بأنها تولد ملكية حكومية قوية وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف السياسات. وتشمل  أدواتوتوسيع 

، تجريبيةالهج نُ وال متعددة المراحللى النتائج، وإدراج نُهج برامجية المستند إبرامجية ضمن اإلقراض  اجهذه نُه

 توفر مجموعة واسعة من األدوات لتلبية احتياجات العمالء.لى السياسات لضمان المستند إمثل اإلقراض 

تمويل القطاع برنامج ، مثل هاالتي تم تطوير سيعمل الصندوق على ضمان أن األدوات والنوافذ الجديدةو -80

، يتم دمجها بشكل سليم في البرامج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، والخاص

على المستوى القطري التي يتم إجراؤها  الحالة تتحليال القطرية وأنها مالئمة لألهداف في كل بلد. وستسمح

التي يمكن سدها من خالل هذه  فجواتالية للصندوق بتحديد قبل وضع برامج الفرص االستراتيجية القطر

 .األدوات الجديدة

فترة التجديد برنامج عمل  سيتجاوز .برنامج عمل أوسع –ستفادة من جميع األدوات المتاحة للصندوق اال -81

الصندوق حتى  القروض والمنح فيبرنامج  جزءا أساسيا مناألدوات التي كانت  نطاقالثاني عشر للموارد 

 تمويل القطاع الخاصبرنامج ، مثل دمج أدوات أكثر مالءمة للعمل مع القطاع الخاصليقوم ب ،هذا التاريخ

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في النهج إزاء وسوف يوسع 

 (.7)انظر الشكل  مرفق تحفيز فقراء الريف، والحيازات الصغيرة +

 15اإلطار 

 19-التركيز على بناء الصمود في حقبة ما بعد كوفيد

الصمود واستدامة الفوائد يقعان في صميم أهداف التنمية المستدامة واألهداف االستراتيجية للصندوق. والصندوق يستهدف 

انعدام األمن الغذائي والعودة إلى الفقر والسكان الريفيين الفقراء األكثر هشاشة وأولئك األكثر تعرضا لخطر التخلف عن الركب 

. وفي فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيواصل الصندوق إيالء أولوية للصمود 19-جائحة كوفيدبسبب أزمات عالمية مثل 

 في برامجه.

لصمود في المجتمعات الريفية الفقيرة. وكما بناء القدرة على امن األهداف االستراتيجية للصندوق مكرس بالكامل ل 3والهدف 

 ارعين المتصورةزا ذاتيا لقدرة المرتضمن الصمود مؤش، "يثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقألتقرير تقييم اكر في ذ

، أن المستفيدين من داللةاليجابية وذات تظهر النتائج، اإلول. ات لتنويع المحاصيل والدخرومؤش، على االنتعاش من الصدمات

لصمود من نظرائهم." ويظهر التقرير أن المستفيدين من مشروعات الصندوق أكثر مشروعات الصندوق أكثر قدرة على ا

 مثل موجات الجفاف. الحوادث غير المتوقعة األخرىاالقتصادية أو  النتعاش من الصدماتاحتماال ل

يين الفقراء آمنة أن يبذل المزيد من الجهد لجعل سبل عيش السكان الريفإلى  الصندوق اجتح، سي19-وفي سيناريو ما بعد كوفيد

في فترة التجديد الثاني عشر  الجديدة برمجة الصندوق تضمن. وسوف 19-كوفيدحقبة ما بعد أمام آثار وقادرة على الصمود 

 .وقدرتها على الصمود أمام الصدماتالدخول وسبل العيش تصميم المشروعات بحيث تضمن استدامة للموارد 

نطاق أثر الصندوق ومساهمته، برفد وتعزيز النتائج التي يتم  تمويل القطاع الخاصبرنامج ف يوسع سوو -82

إيصالها من خالل برنامج القروض والمنح، وأنشطة الصندوق األخرى. ويهدف البرنامج إلى اجتذاب 

، المنتجين على نطاق صغير والمجتمعات الريفية لفائدةته وابتكاره دراياستثمارات القطاع الخاص واستقطاب 

التمايز بين الجنسين، وتعزيز الصمود في وجه تمكين على خلق الوظائف للشباب، وخاص  مع التركيز بشكل

 تغير المناخ من خالل دعم جهود التخفيف والتكيف في القطاع الخاص.

سوف يهدف إلى تحقيق معدل مرتفع من التمويل المشترك/االستقطاب من مستثمري القطاع الخاص و -83

 هعلى مستوى الحافظة اإلجمالية مما يعني أن أمريكي يستثمره الصندوق دوالر 1 كلدوالر أمريكي مقابل  2)
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األقل حسب إضافية الصندوق واألثر اإلنمائي  مشروعات أخرى تحفيزو ،بإمكان مشروعات تحفيز المزيد

تعزيز الجهود المبذولة حاليا من قبل المؤسسات المالية الدولية  ،، وبفضل الميزة النسبية للصندوقالمتوقع(

أثرا أقوى،  تمويل القطاع الخاصبرنامج ألخرى، والشركاء اإلنمائيين. ومن المتوقع أن تحقق مشروعات ا

تعزيز الحوكمة و ، مع التزامها الصارم أيضا بالمعايير البيئية والمناخية في نفس الوقتتكون مجدية تجاريا وأن

 الرشيدة، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص.

أحد األسباب األساسية النعدام األمن الغذائي، والصندوق عازم على زيادة جهوده على هذه تغير المناخ هو و -84

التمويل الذي سيوفر  ،برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +الجبهة من خالل إنشاء 

عة أصحاب الحيازات التأقلم لصالح زرابرنامج تجربة وبالبناء على  .القائم على المنح المخصص لتغير المناخ

االستجابة للشواغل المتنامية إلى  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، يهدف الصغيرة

األمن تعزيز مع أهداف الحد من الفقر وال تتواءم التمويل المخصص لتغير المناخ من أن االتجاهات في زيادة 

نُهج أكثر تكامال عند تصميم تدابير التكيف وتخفيف األثر يستجيب أيضا للحاجة إلى اعتماد و 24الغذائي.

وتغير المناخ والتصدي لها  التدهور االجتماعي والبيئي السريعينولهشاشة واستراتيجيات الصمود إلدارة ا

وتجاوزها في النهاية، إلى جانب ارتفاع مستويات التوسع الحضري والهجرة والعولمة وتغير النظم الغذائية 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الديمغرافية الناتجة عن زيادة أعداد الشباب. وبالتالي، يسعى  والتحوالت

عن  خطوة أبعدالمناخ وسيتخذ النهج الحالي  مع تكيفال علىالتركيز  الحفاظ على إلى الحيازات الصغيرة +

 التغذيةبين المناخ والهشاشة وومعالجة الروابط التخفيف من آثار تغير المناخ، طريق زيادة التركيز على 

 .المسائلتعميم للصندوق بشأن  المتكاملنهج اللنساء والشباب، بما يتماشى مع مع إدراج اوالشمول االجتماعي، 

 7الشكل 

 ضمان الجمع بين األدوات –البرامج القطرية لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

، وإن البرامج القطرية للصندوق فعالية. يتم تحقيق امج القروض والمنحمن خالل برن التغيير التحويليجيه تو -85

مبادرات سلسلة من  ومن خاللاإلقراضية.  تهفي المقام األول من خالل حافظكان بشكل غير حصري، 

في  شوهدت تحسيناتإدارة الحافظة، التجديد الحادي عشر للموارد لتعزيز  فترة اإلصالح التي بدأت في

                                                      

Assessing progress towards the $100 billion Climate Finance Shadow Report,  2018تقرير أوكسفام:  انظر 24

commitment . 
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مؤشرات، كما تمت اإلشارة إليه في استعراض منتصف مدة التجديد الحادي عشر لموارد مجموعة من ال

من أجل تعظيم األثر اإلنمائي والنتائج طوال دورة المشروعات  معينة الصندوق. إال أنه ينبغي تعزيز جوانب

دامة بعدها وضمان االستالمشروعات  على مستوىكفاءة الوهناك حاجة لتركيز خاص على تعزيز  .اإلنمائية

 صمود المجتمعات الريفية.زيادة األثر وتعزيز من أجل 

 16اإلطار 

 زيادة االهتمام بالنُهج البرامجية

عتبر التدخالت في تُ  على المستوى القطري يتم وضع التدخالت المدعومة من الصندوق بصورة متزايدة كجزء من نُهج برامجية

النهج المرحلي يجعل من الممكن التوفيق بين يعد هذا اعترافا بحقيقة أن احل. وأو على مر بصورة متزامنةظلها تكميلية وتنفذ 

 رشاقة ومرونة فترات التنفيذ األقصر.مع االستراتيجية  االلتزام طويل األجل لالستدامة وبعض التوجهات

شراكات الدائمة والملكية تعزز ال كما أنهاتشجع انخراط القطاع الخاص أيضا. ووالنُهج البرامجية لها أثر تشغيلي إيجابي 

أن تعزيز حوار متعددة المراحل نُهج التي طبقت أشكاال مختلفة من الخبرة المؤسسات المالية الدولية األخرى  تبينالحكومية. و

 السياسات وبناء الشراكات المتأصلين في مثل هذه النُهج كانت مفيدة للغاية في جذب مشاركة القطاع الخاص. 

 األدلةوتبين متعدد المراحل الذي يتسم بقدر أكبر من المرونة يستطيع التطرق للطلبات الناشئة عن العمليات.  إن النهج البرامجي

استنادا إلى المشروعات  تُصممنهجا مرحليا بشكل متزايد، حيث  ،في بعض البلدان، على وجه الخصوصالصندوق يتبع  أن

يتيح الممارسة الحالية و سييسرامجي متعدد المراحل لي فإن إدخال نهج برفادة. وبالتاالدروس المست تُدمجالسابقة و المشروعات

مؤسسات ال. وسيتعلم الصندوق من تجربته في تنفيذ أدوات مماثلة في الماضي ومن خبرة بسالسة أكبر لمراحل الالحقةابدء 

 الثاني عشر للموارد.امجي متعدد المراحل في التجديد وتجريب النهج البر لوضعخرى األ

، تم التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقفي فترة  .صميم البرامج والمشروعات القطرية من أجل األثرت -86

وضع عملية تصميم جديدة، مع إجراء استعراض جديد، ومبادئ توجيهية منقحة، وإطار منقح للمسؤولية. 

د الصندوق، برز عدد من الدروس التجديد الحادي عشر لمواروخالل التنفيذ األول لهذه العملية الجديدة في فترة 

ضمن برنامج  الدورةمشروعا استثماريا في السنة األولى من  34المستفادة الرئيسية، وتمت الموافقة على 

 مليار دوالر أمريكي. 4.5عمل بلغت قيمته اإلجمالية 
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 17اإلطار 

 نهج تحويلي لالنخراط في السياسات

اق نهجه المتعلق باالنخراط في السياسات، وطور عدة طرق لتتبع وتمويل لقد قام الصندوق على مدى السنين بتحسين اتس

السياسة. وجميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية تقترح نهجا سياساتيا وأهدافا مرتبطة به، بينما تستخدم مؤشرات رئيسية 

خالل  متسق لتصنيف المشروعات تركز على نواتج سياساتية من قبل عدد متزايد من المشروعات. وأخيرا، هناك اآلن نهج

 فيما يتعلق بدعمها للعمليات السياساتية. التنفيذ

ها بشأن االنخراط المؤسسي ئداألفي المائة من المشروعات  85وفي حين تم الحصول على نتائج جيدة، مع تصنيف أكثر من 

ن على أنشطة محددة. وقد الحظ مكتب والسياساتي على أنه مرٍض إلى حد ما أو أفضل، كان الطموح مقتصرا في بعض األحيا

مصنفا أداء الصندوق بشأن االنخراط في السياسات على مستوى البرامج القطرية على أنه  –التقييم المستقل في الصندوق هذا 

 مالءالعاألضعف بين المجاالت "غير اإلقراضية" الثالثة )انظر الرسم البياني أدناه(، كما تلقى الصندوق تغذية راجعة من مسح 

 تفيد بأن أداء االنخراط في السياسات متخلف.

 

االستماع "وتقارير أخرى لديها تفسير مختلف بشكل طفيف. على سبيل المثال، تبين البيانات الخاصة بالمعونة في تقريرها 

نمية الريفية، فإن أنه في حين أن تأثير الصندوق على االنخراط في السياسات ضئيل نسبيا، ويقتصر على الت 2018لعام  "للقادة

 متعددة األطراف األخرى.ر مساعدة من المصارف اإلنمائية على أنه أكث العمالءمن قبل  ينظر إليهالصندوق 
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، كمؤسسة أصغر حجما، الصندوق جزئيا من خالل قرار الصندوق استغالل نقاط القوة لديه: فقد مال هذه الفجوةويمكن تفسير 

، مركزا على الحلول والنُهج التقنية، وعلى زيادة مشاركة يالمشروعات بشأن االنخراط السياسات إلى استخدام األدلة المتولدة عن

هناك حاجة إلى نُهج جديدة في فترة التجديد الثاني عشر للموارد لضمان زيادة الطموح  هالفقراء في عمليات السياسات. غير أن

 السياساتي، واإلنجاز. وتُقترح ثالثة إجراءات ملموسة:

في المائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية تنص على كيفية تمويل  20. أقل من جاد مصادر لتمويل السياساتإي (1)

في المائة( على تمويل المنح. ونظرا للضغوط المتزايدة  70أهدافها السياساتية، ولكن تلك التي تفعل تعتمد بشكل كبير )

بما في ذلك التحليالت والدراسات  –تركز تحديدا على السياسات على موارد المنح، سيتم البحث عن أدوات جديدة 

 التجديد الثاني عشر للموارد.في فترة  –لتغذية عمليات السياسات 

. في حين أن إدراج نواتج سياساتية في المؤشرات الرئيسية أمر هام، هناك حاجة إلى المزيد المزيد من الرصد الشامل (2)

عراضات السنوية واستعراضات منتصف المدة لبرامج الفرص االستراتيجية من الجهد لرصد السياسات في االست

 لمشروعات.القطرية، واستخدام المؤشرات الرئيسية بشكل أوسع في ا

. إن قرب الصندوق من الحكومات والشركاء اإلنمائيين ينبغي االستفادة من الشراكات لمتابعة المبادرات السياساتية (3)

 آليتانالمتحدة بشكل خاص، هما ق التنسيق التابع لألمم يفر، ولألمم المتحدة لمنسق المقيمافأن ييسر عمليات السياسات. 

 لضمان أن قضايا السياسات ذات االهتمام بالنسبة للصندوق تثار في الحوار القطري األوسع.

قتران وباال .ة صارمة لجميع تصاميم المشروعات عند اإلدراجمستقلقوم الصندوق بإجراء استعراضات جودة ي -87

مع التعزيزات المدخلة على عملية التصميم، تم أيضا تعزيز االستعراضات التي تجريها مجموعة ضمان 

، كان 2019في عام أجرتها مجموعة ضمان الجودة الجودة في الصندوق. واستنادا إلى االستعراضات التي 

يد العاشر للموارد والتجديد التجد منه في فترتي 2019عات أعلى في عام لجودة المشرو اتصنيفمتوسط الت

إلى حد  في المائة منها على أنها ُمرضية 97ف الجديدة، تم تصني 34التاسع للموارد. ومن بين المشروعات الـ 

في المائة  76، ُصنفت نسبة تصنيف+( بالنسبة للجودة اإلجمالية للتصميم، وبعد المزيد من ال4ما أو أفضل )

سلطت االستعراضات الضوء على مجاالت القوة، وكذلك على القضايا +(. وقد 5رضية )على أنها مُ منها 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فترة الحرجة للتأمل فيها وإدخال المزيد من التحسين عليها. وخالل 

رضية إلى حد ما على األقل، وترفع المستوى بحيث جميع المشروعات مُ تكون سوف تسعى اإلدارة لضمان أن 

 رضية.يف نسبة أكبر من المشروعات على أنها أفضل من مُ يتم تصن
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الدمج الجيد  الحادي عشر للموارد، مثلبشكل عام، تفي المشروعات في مرحلة التصميم بالتزامات التجديد و -88

لمواضيع التعميم، واالستهداف القوي للفقراء، والتحليل الجيد للسياق القطري، والمواءمة والملكية، والتعبئة 

للتمويل المشترك. وعلى الرغم من ذلك، برزت الدروس المستفادة التالية التي تشير إلى الحاجة لمزيد  الفعالة

الثاني عشر للموارد، بما التجديد  خاللاإلدارة من التحسين. وسوف تكون هذه الدروس محط تركيز مناقشات 

 ر للموارد.لي للتجديد الثاني عشيتماشى مع األنشطة المقترحة في ظل اإلطار التشغي

أكبر بين األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية،  تكامل من خالل ال، هناك حاجة إلى نهج برامجي أقوىأو -89

(. وسوف تتخذ إجراءات محددة في فترة التجديد الثاني 17وأبرزها االنخراط في السياسات )انظر اإلطار 

الدراسات والعمليات السياساتية لدى  يكونات، مع أدوات جديدة لضمان أن نطاق السياسفي  للمواردعشر 

تمويل كاٍف فيما يتعدى أموال المشروعات؛ وتركيز جديد على الرصد على مستوى البرامج القطرية؛ وإدماج 

ة على مستوى المشروعات؛ وزيادة استفادة المدراء القطريين من قرب الصندوق الرئيسي اتلمؤشرل أشمل

، والجهات الفاعلة فرق التنسيق التابعة لألمم المتحدةنواتج السياساتية مع من أجل إنجاز الداخل البلد وشراكاته 

 . األخرى

، في البلد مع الحافظة األوسع أفضل المشروعات اإلفرادية على وجهتتالءم أن  وهذه اإلضافية تعني ضمان -90

ل القطاع الخاص. انخراطا أقوى من قب أن هناكعلى النحو الوارد في برامج الفرص االستراتيجية القطرية، و

وكما ذكر من قبل، فإن نهج البرنامج القطري التحويلي هو العمود الفقري لإلطار التشغيلي لفترة التجديد الثاني 

امج نعلى مستوى البر عشر للموارد، وستعمل اإلدارة على جعل برنامج القروض والمنح يحقق أثرا أكبر

 .القطري

بعين ياجات المؤسسية للبلدان. ويجب أن تأخذ تصاميم المشروعات انيا، هناك حاجة لتقديرات أعمق لالحتثو -91

 التي تعزز األنشطةأن تستثمر المزيد في  وعليها قطريمستوى الالعلى الهياكل والقدرات التنظيمية االعتبار 

فترة التجديد الثاني عشر للموارد من أجل تعزيز قدرات وسوف يبذل المزيد من الجهود خالل  .هذه المجاالت

البلدان على جبهات متعددة، بما في ذلك اإلدارة المستندة إلى النتائج، واإلدارة المالية، والتوريد، والرصد 

 التي تعتبر جميعها حاسمة بالنسبة للتنفيذ الناجح للمشروعات. –والتقييم 

، يلزم افٍ لثا، وعلى الرغم من أن تصاميم المشروعات الجديدة دمجت بوجه عام مواضيع التعميم بشكل كثاو -92

التجديد الحادي عشر للموارد، التزم فترة وفي  .على وجه الخصوص المزيد من االهتمام بقضايا الشبابإيالء 

التجديد الثاني عشر للموارد  فترة الصندوق بتصنيف البيانات حسب فئة الشباب؛ غير أن الصندوق سيعمل في

بشأن الشباب، مع وضع مؤشرات محددة  هدافالستالمصممة خصيصا و المحددةتحديد األنشطة  على مواصلة

توفير حلول وخيارات أساسيا في  تمويل القطاع الخاصبرنامج  سيكونداء. وفي هذا السياق، األلشباب لتتبع ا

 مبتكرة للشباب.

ت تحسينات كبيرة في لوحظكما تمت اإلشارة إليه في استعراض منتصف المدة،  .خالل التنفيذ دارة تكيفيةإ -93

المؤشرات بشأن إدارة الحافظة. ومن خالل عملية الالمركزية، أصبحت الفرق القطرية اآلن مجموعة من 

. وخالل التجديد الحادي عشر خالل التنفيذ وأكثر انتظاما أكبر وأقرب، ويمكنها تقديم دعم العمالءأقرب إلى 

ذ. وباإلضافة إلى ذلك، سمح تقدم اإلشراف ودعم التنفيورق ثة للف  للموارد، وف ر الصندوق مبادئ توجيهية محد  

بإجراء رصد المشروعات واإلشراف عليها من خالل النظام، مما أتاح  إدارة النتائج التشغيليةطرح نظام 

 .بشكل وثيق إلجراءات المتفق عليهاارصد ومتابعة و الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي
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 18اإلطار 

 خطة عمل من أجل نتائج أسرع –زيادة الكفاءة 

لقد تم تسليط الضوء على الكفاءة على مستوى المشروعات كإحدى نقاط الضعف المتكررة في كل من التقييم الذاتي لمكتب 

لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقكما أقر مكتب التقييم المستقل في ، في البدايةو التقييم المستقل واإلدارة.

 بعض التنازالت، ال بد من المميزة تهسملف، وبالنظر إلى المجموعة المستهدفة من الصندوق، ومك الميل األخير، فإن قطع 2018

بشأن الكفاءة على مستوى المشروعات. غير أن الصندوق اتخذ عدة خطوات خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد لمساعدة 

 ة التجديد الثاني عشر للموارد. الحكومات على تحسين كفاءة المشروعات، وسيواصل القيام بذلك في فتر

 ما هي العوامل التي تساهم في الكفاءة على مستوى المشروعات؟

تؤثر عوامل مختلفة في الكفاءة على مستوى المشروعات. وفي مرحلة التصميم، على سبيل المثال، من المهم إجراء تحليل 

ليس على  تأثير قويمستوى وحدة إدارة المشروع له مؤسسي قوي لضمان أن الطموح واقعي من حيث التنفيذ. والتوظيف على 

الكفاءة وحسب، بل أيضا على اإلنجاز الشامل. ولذا فإنه من المهم وجود عملية توظيف تعمل بشكل كامل وتستند إلى الجدارة 

لصرف من أجل وحدات إدارة المشروعات، وأن تكون جاهزة للتنفيذ عندما تصبح المشروعات قابلة للصرف. فالتوريد وا

 مرتبطان، ولذا فإن من المهم أن تكون خطة توريد جيدة جاهزة، وأن تتم معالجة طلبات السحب على أساس تلك الخطة.

 كيف يمكن تقييم تحسينات الكفاءة على مستوى المشروعات؟

التنفيذ. من أجل قياس المكاسب في الكفاءة على مستوى المشروعات، من المهم النظر إلى المؤشرات ذات الصلة خالل 

والمشروعات التي تبلغ مرحلة اإلنجاز هي األقل احتماال ألن تتمكن من إدخال تحسينات. وفي حين أن تقييم كفاءة المشروعات 

عند اإلنجاز مفيد، فإن قياس التقدم المحرز يتطلب النظر إلى الحافظة الجارية. ويستخدم الصندوق عددا من المؤشرات 

هذا عدد من  مؤشر األداء الرئيسيفاءة المشرعات، ابتداء بمؤشر مركب للتقدم الشامل للتنفيذ. ولالموضوعية والذاتية لتقييم ك

م خالل التنفيذ، مثل التماسك بين خطة العمل مثل تقدم الصرف، والبعض اآلخر يقيَّ  تلقائياالمؤشرات الفرعية، بعضها يُحسب 

 مؤشراوتعطي هذه المؤشرات معا  .، وما إلى ذلكريد، والرصد والتقييموالميزانية السنوية، والتنفيذ، واإلدارة المالية، والتو

 على الكفاءة على مستوى المشروعات، وينبغي أن تستخدم لتقييم التقدم المحرز. 

 هل تؤثر الكفاءة على مستوى المشروعات على أثر المشروعات؟

كما تم قياسها وفقا لمبادرة تقييم األثر الخاصة بالتجديد  أظهرت المشروعات المنجزة في فترة التجديد العاشر للموارد أثرا قويا

العاشر لموارد الصندوق. وفي نفس الوقت، كان أداء الكفاءة على مستوى المشروعات عند اإلنجاز ضعيفا نسبيا ودون الهدف. 

تغير المناخ، والتمايز بين ، والتكيف مع إدارة البيئة والموارد الطبيعيةغير أن المؤشرات األخرى، بما في ذلك الفعالية، و

الجنسين إيجابية بشكل عام. وهذا يظهر أنه بينما تحقق المشروعات المدعومة من الصندوق أثرا قويا، إال أنها ال تقوم بذلك 

بالضرورة بصورة كفؤة. وال تعتبر هذه النتيجة مفاجئة تماما بالنظر إلى السياق الذي يعمل فيه الصندوق. وفي نفس الوقت، فإن 

المكونات الفرعية للكفاءة على مستوى المشروعات محددات هامة لنجاح المشروع. وعلى سبيل المثال، فإن قدرة وحدة إدارة 

 المشروع حاسمة بالنسبة لنتائج المشروع.
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 19اإلطار 

 المقاييس المناسبة لحجم مشروعات الصندوق

نواع الدعم أو أصغر مما يلزم، وإنما بالحجم المناسب أللقد زاد الصندوق من متوسط حجم مشروعاته بحيث ال تكون أكبر 

لتحقيق التحول الريفي ألفقر المجموعات وأكثرها ضعفا في العالم. وقد زاد متوسط تمويل الصندوق في المشروعات األنسب 

يد العاشر للموارد، مليون دوالر أمريكي في فترة التجد 31مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد التاسع للموارد إلى  28من 

مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وفي حين تسمح العمليات األكبر حجما للصندوق بأن يكون  40و

؛ مصرف 2016أكثر انتقاء واستهدافا في مخصصاته وأثره، فإنها تميل إلى تحقيق نتائج إنمائية أفضل )مجموعة البنك الدولي، 

ر التمويل المشترك ، وتصل إلى عدد أكبر نسبيا من المستفيدين، وتيس  وفورات الحجمفهي تستفيد من  (،2010قي، التنمية األفري

أصحاب  الريفية، وتوفر مقعدا أفضل حول مائدة السياسات للنهوض بقضية المزارعين الريفيين التحتيةاالستثمار في البنية تزيد و

 .الحيازات الصغيرة

على سبيل المثال، خالل فترة التجديد العاشر للموارد ولى السطح. إتاسع للموارد، بدأت آثار هذا التحول تطفو فترة التجديد الومنذ 

 2.05:1، وصل الصندوق إلى نسبة 2019. وبنهاية عام 1.2:1بنسبة  لتمويل المشتركل اإجمالي امتوسطاستهدف الصندوق 

 دوالرات أمريكية مقابل 3أي يصل إلى  –األثر الذي يموله  أضعافثالثة  يحقق)دولي ومحلي(، مما يعني أن الصندوق كان 

 كل دوالر ينفقه.

كما أن المشروعات األكبر حجما تظهر كيف يمكنها تيسير تحقيق أثر ملموس ومستدام على حياة المجموعات المستهدفة من 

فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وأحد مليون دوالر أمريكي تقريبا خالل  90الصندوق. وفي حالة نيجيريا، خصص الصندوق 

يستهدف الحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي من خالل اإلنتاج، والتجهيز،  ،برنامج تنمية سالسل القيمةمشروعات البلد، 

 مليون دوالر أمريكي، وتلقى أعلى 300والتسويق الزراعي. ومنذ استهالله، حقق البرنامج مستوى تمويل إجمالي يزيد عن 

تصنيف ممكن الحتمال تحقيق أهدافه اإلنمائية. ولقد كان البرنامج ناجحا في تعزيز إنتاجية ودخول النساء والشباب المشاركين 

في المائة من المستفيدين(،  40في سالسل قيمة األرز والكسافا، بما في ذلك زيادة فرص العمل المستدام بشكل ملحوظ للشباب )

ا استفاد هذا البرنامج من حضوره الواسع لبناء شراكات مع أصحاب المصلحة المختلفين، وإنشاء في المائة(. كم 42والنساء )

 ، وهو أداة موثوقة لتكرار وتوسيع نطاق أفضل الممارسات في تنمية سالسل قيمة السلع.السلعمن أجل تحالف المنتدى 

عم المصمم خصيصا من أجل فرض زيادة حجم ولكن على الرغم من هذه النتائج اإليجابية، فإن الصندوق لن يضحي بالد

المشروعات. أوال، ما زال بإمكان االستثمارات أن تكون أصغر من استثمارات الشركاء اإلنمائيين والمؤسسات المالية الدولية 

القطاعي أو الكبير، نظرا إلى أن الصندوق يبقى مركزا على دوره في الوصول إلى  إصالح البنية التحتيةاألخرى التي تمول 

، كل بلد لديه احتياجات فردية ويتطلب استجابات مصممة خصيصا من أجله. وحتى األهمثانيا، وهذا هو وأكثر السكان ضعفا. 

الدعم التقني أو تعبئة أموال تكميلية. أو  أصغر مشروعات الصندوق لها آثار رئيسية وتشمل االنخراط الضروري في السياسات،

لم ة في الصومال، حيث ة الزراعيويالرعمن األسر أسرة  85 000وهذه األخيرة يتم القيام بها من أجل أربعة مشروعات تدعم 

تمويل ى م المتأخرات بموارد أساسية وبدأ يعتمد علوتراكُ منذ انهيار الدولة في تسعينات القرن الماضي يسهم الصندوق  يعد

 محدود بالمنح.

وثيق الستعراض أداء قوي والتجديد الحادي عشر للموارد، ووضع نظام  نتيجة لهذه التحسينات خالل فترةكو -94

المعرضة الحافظة، أبلغ استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي عشر للموارد عن انخفاض في المشروعات 

. ومن المهم اإلدراك بأن 2019المائة في عام في  13إلى  2016في المائة في عام  20من  للمشاكل

المشروعات المعرضة للمشاكل ستكون موجودة دائما بالنظر إلى السياق الذي يعمل فيه الصندوق، وإن لم 

. وعالوة على ذلك، يذهب بالضرورة إلى الميل األخيرال تكن موجودة فقد يشير هذا فقط إلى أن الصندوق 

أن اإلدارة والحكومة تتصرفان بشكل استباقي وصريح تمثل عالمة أيضا اكل مشالتي تواجه المشروعات  فإن

 .التي يتعين معالجتها أثناء التنفيذ وضمان أن تحقق المشروعات النتائج اإلنمائيةفي التنبيه إلى القضايا 

االستجابة  حيث تعين على الصندوق 19-رشاقة الصندوق ونُهج إدارته التكيفية خالل أزمة كوفيد تم اختبارقد ل -95

الصندوق. وقد استطاع الصندوق أن يحدد حافظته  من عمالء المتغيرة وتلبية مطالب البلدان للمتطلباتبسرعة 
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. وقد أعاد 19-كوفيدطلبات الحكومات الناجمة عن تلبية ى من أجل االستجابة لخرأض اغرهها أليجويعيد تو

من حافظته الجارية إلى األنشطة التي ستساعد مليون دوالر أمريكي  200 تحديد الغرض منالصندوق بنجاح 

 .19-كوفيدإنعاش وإعادة تنشيط المناطق الريفية المتأثرة ب أنشطة

في اإلدارة التكيفية للحافظة لضمان  مزيد من الجهود المستمرةالهناك حاجة إلى يدرك أن  الصندوقير أن غ -96

. وفي هذا السياق، سيقوم الصندوق خالل فترة يذأثناء التنفاتخاذ اإلجراءات المناسبة في األوقات المناسبة 

 التجديد الثاني عشر للموارد بالعمل على ثالث جبهات رئيسية.

إعادة هيكلة المشروعات  الدروس المستفادة منوال، فإنه سيستمر في استخدام سياسة إعادة الهيكلة ورصد أ -97

ع. وتظهر األدبيات بأن المشروعات التي على اطالالتنفيذي المجلس  إلبقاءمن أجل التصميم في المستقبل، و

ومن الواضح أن  .نتائج قتحقتعاد هيكلتها بصورة استباقية قبل استعراض منتصف المدة أكثر احتماال ألن 

، بقدر اإلمكان، حسب الحاجة إعادة الهيكلة مهم، وسوف تضمن اإلدارة إعادة هيكلة المشروعات ُحسن توقيت

 لمدة.قبل الوصول إلى نقطة منتصف ا

بسبب التحديات المتعلقة بالتنفيذ، بما  األكثر إشكاليةنيا، يظهر تحليل للمشروعات المعرضة للمشاكل أنها ثاو -98

، والقدرة غير الكافية، وضعف الصرف، وضعف اإلدارة المالية، ارتفاع معدل دوران الموظفينفي ذلك 

. ومن لتي ال تتواءم مع السياق المؤسسيوا ، والتوقعات غير الواقعية في مرحلة التصميمالتوريدومشاكل 

)على الرغم من أن ذلك يحدث في  األندر أن تخفق المشروعات في اإلنجاز بسبب أخطاء في التصميم التقني

. ولذلك، سيضمن الصندوق في فترة التجديد الثاني عشر للموارد أن اإلدارة المالية ودعم بعض الحاالت(

اإلشراف، ولكن يستفاد منهما بشكل واسع في التنفيذ. وسوف تساعد عملية التوريد ال يستخدمان فقط من أجل 

 انتداب موظفي اإلدارة المالية إلى المراكز اإلقليمية في هذا المجال.

 المصنفة على أنها مشروعات –المشروعات المعرضة للمشاكل المزمنة لثا، سوف تضمن اإلدارة أن ثاو -99

وفي حين أن اإلدارة ال  .ستبقى عند حدها األدنى –السابقة  ثالثالتعرضت لمشاكل أثناء بعثات اإلشراف 

في أن يتمثل  التجديد الثاني عشر للمواردلفترة ترى أنه من الواقعي وجود حافظة بدون مشاكل، فإن طموحها 

 ترى حافظة دون مشروعات معرضة للمخاطر المزمنة.

منقحة فيما يتعلق باستعراضات  توجيهاترت صدأُ ، 2015 عام في نهاية. تعلم والمساءلة عند اإلنجازال -100

 الصندوق على دشد  وما بعده. وكنتيجة لذلك،  2016 عام ة منذغلقوطبقت على جميع المشروعات الم ،اإلنجاز

بالنسبة للتصنيفات الواردة في تقارير إنجاز المشروعات عن طريق إدخال عملية  عملية ضمان الجودة

، ومصداقية التصنيفات تأثير هذه العملية على تحسين جودة هذه التقارير ولم يقتصراستعراض أكثر مصداقية. 

ا. وقد تحسنت تصنيفات مكتب فيما بينهعب وين داخل الشُ م  بل أدى أيضا إلى الحد من التباين فيما بين المقي  

لعاشر لموارد خالل فترة التجديد ا عدم الترابطبشأن جودة تلك التقارير، كما قل  في الصندوق المستقل التقييم

منها في  مواردلفترة التجديد العاشر لوكنتيجة لذلك، أصبحت تصنيفات اإلنجاز أكثر صراحة في  الصندوق.

، بدأت اإلدارة لمزيد من الشفافيةا جهد الرامي لتحقيقفي ال. وعالوة على ذلك، ولمواردل تاسعفترة التجديد ال

 .مواردلعشر لحادي فترة التجديد الام تم التعهد به من أجل بنشر تقارير اإلنجاز إثر التز 2018في بداية عام 

في حين أن جودة وصراحة تقارير إنجاز المشروعات تحسنت بشكل كبير من فترة التجديد التاسع للموارد، و -101

مرورا بالتجديد العاشر للموارد، إلى التجديد الحادي عشر للموارد، فإنه سيتم التطرق لمنتجات تقارير إنجاز 

وعات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بها في فترة التجديد الثاني عشر للموارد كجزء من استعراض أوسع المشر

 لمنتجات التقييم الذاتي، كما أوصت بذلك عملية استعراض األقران.
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 االبتكار وتخفيف أثر المخاطر توجيه - دال

 جديدة طرق إيجاد إلى بحاجة الصندوق نأ 19-كوفيد أزمة ظهر. تُ أثر المخاطر وتخفيف االبتكار على التركيز -102

 للمشاكل االستجابة أجل من للمخاطر قوي إطار على المستوى القطري ووجود الريفي التحول لدعم ومبتكرة

على أن يكون  الصندوق قدرة أيضا األزمة أظهرت، نفسه الوقت وفي. التنفيذ أثناء تنشأ التي المتوقعة غير

نظرا  2018 عام في األطراف متعددة المنظمات أداء تقييم أبرزه الذي حوالن على، ومستجيبة رشيقة منظمة

 واستفاد، الريفية المجتمعات لدعم الموارد برمجة وأعاد، ةلألزم بسرعة استجابةوضع  استطاع الصندوق نأل

 .خالل األزمة الريفية عن العالم المجتمعات انقطاع لمنع التكنولوجيا من

 20 اإلطار

 لزراعيةا المخاطر إدارة

إلنتاج والغلة واألسعار واألسواق مخاطر اوتتضمن  ،إن المخاطر التي تواجه النظم الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة عديدة

 والمخاطر المالية والمخاطر السياسية والمخاطر البشرية أو الشخصية. وعالوة على ذلك، يمكن أن تكون المخاطر التي تتعرض

"متغيرة مع غيرها"، كما في صدمات اإلنتاج ذات الصلة بالمناخ  وأواسعة االنتشار و، فردية  لزراعية لها المزارع واألعمال ا

. ويعد النهج الشامل إزاء إدارة المخاطر الزراعية الذي يتصدى لمختلف المخاطر 19-جائحة كوفيدعلى النحو الذي أبرزته أو 

ة تُمك ن أسر المزارعين من اإلنتاج وكسب المال واستثمار المزيد ويستخدم مزيجا من األدوات ضروريا الستحداث دورة حميد

ويؤدي دمج إدارة المخاطر الزراعية في مشروعات الصندوق إلى زيادة استدامة وبناء أصولها وقدرتها على الصمود. 

 االستثمارات والقدرة على الحفاظ على المكاسب.

يستضيف منصة إدارة المخاطر هو . وإدارة المخاطر الزراعية وقد أصبح الصندوق، إلى جانب شركائه، رائدا في مجال

لتنمية لوكالة الفرنسية الالزراعية، وهي مرفق متعدد الجهات المانحة لمجموعة العشرين )بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي و

لى دمج إدارة المخاطر الزراعية الحكومات ع ةساعدهدفها تعميم إدارة المخاطر الزراعية على المستوى العالمي، وم وإيطاليا(،

في السياسات الوطنية وخطط االستثمار. وتدير منصة إدارة المخاطر الزراعية أيضا التأمين من أجل الصمود الريفي والتنمية 

طر الزراعية االقتصادية الذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التي تستند إلى الخبرة التقنية للصندوق في التأمين ضد المخا

لضمان وجود نهج والمناخية. وفي التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيتم توسيع نطاق تقييمات المخاطر الزراعية وفهمها 

دارة المخاطر الزراعية لمساعدة البلدان المتلقية للمساعدة. ومن أجل القيام بذلك، يسعى الصندوق إلى وضع مبادئ نهج إلشامل 

في تمويل المخاطر الزراعية أساليب إدارة المخاطر في تصميم المشروعات وتنفيذها؛ ومواصلة دمج إدارة  في حافظته؛ ودمج

الصندوق؛ وتعزيز نُهج السياسات الوطنية وتنسيقها؛ وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وإلهام االبتكار وتمويله، 

 تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات.و

 عمل خطة للموارد، عشر الحادي التجديدفترة  الصندوق، خالل نفذ .من أجل التحول والتكنولوجيا يةالشفاف -103

ودعم الدول  الصندوق في الشفافية زيادة إلى تهدفالشفافية التي تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي 

للتغذية الراجعة  إطارا العمل خطة وتضمنت اإلنمائية. األعضاء في تعزيز الشفافية من أجل تحسين النتائج

 األشخاص الذين يخدمهم أصوات االستماع إلى ويضمن المساءلة من أكبر قدرا يوفر المصلحة أصحاب من

 .وزيادة المساءلة أمامهم الصندوق

جهود الصندوق المتعلقة  تعزيز على، التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقفترة  اإلدارة، خالل وستعمل -104

 على عن طريق دمج مؤشرات، شفافية أكثر تصبح أن على الحكومات مساعدةعلى  التركيزو ،الشفافيةب

 جديدة أساسية مؤشرات إدراج يتم. وسالمشروعات وتصميم القطرية االستراتيجيات في المواطنين انخراط

تقييم  على أكبر تركيزيجري وضع و المشروعات جميع في المصلحة أصحاب التغذية الراجعة منبشأن 

وسيجري اإلبالغ عن هذه  .في سياسة الضمانات في الصندوق الوطنية للتظلم واإلنصاف آللياتقوة لمواطن ال

 المسائل كجزء من خطة العمل التي أُدخلت في إطار التغذية الراجعة ألصحاب المصلحة.
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 في التنمية من أجل واالتصاالت المعلومات له بشأن تكنولوجيا استراتيجية أول الصندوق واعتمد -105

. المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةمن أجل تعزيز التكنولوجيا لدعم  2019 األول كانونمبر/ديس

 فترة التجديد الحادي عشر للموارد وفي فترة من المتبقية المدة خالل، اآلن القائمة، االستراتيجية وستعمل

 أزمة ضوء في التحويلي التغيير لتحقيق التكنولوجيا االستفادة من أهمية زداد. وتالتجديد الثاني عشر للموارد

 .19-كوفيد

 التنمية تحقيق أهداف نحو التقدم تسريع في واسع نطاق على الرقمية التكنولوجيات بأهمية ر  يُق   .الزراعة رقمنة -106

 المتحدة األمم نطاق المطبق على للنهج بالغة األهمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عتبر. وتالمستدامة

، الريفي مجال التحول في الخبراء وقد سلط. الجديدة التكنولوجيات بشأن العام األمين تراتيجيةاس والوارد في

 المعلومات تكنولوجيا الضوء على دور، 2019 لعام العشرين لمجموعة الزراعة وزراء اجتماع ذلك في بما

 .واالستدامة والكفاءة اإلنتاج زيادة في واالتصاالت

 على 19-كوفيد لجائحة االستجابات لدعم الرقمية التي تنطوي عليها الحلول مكاناتاإل أيضا الدولي البنك وأكد -107

 وعلى. االستشارية والخدمات اإلرشاد وخدمات السوق وروابط، الرصد تحسين ذلك في بما، القصير المدى

 دارةوإ، والقدرة على الصمود اإلنتاجية تعزيز في الرقمية تكنولوجياال تساعد أن مكنيالطويل،  المدى

 .الزراعية الغذائية السياسات وتنفيذ، المخاطر

. 2025-2016 للصندوق االستراتيجي اإلطار في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا بالدور المركزي ر  ويُق   -108

 أنشطة كفاءة وزيادة المستهدفة الفئات لدعم التكنولوجيات توسيع نطاق على الصندوق يعمل، ووفقا لذلك

 .األعمال

 ودخول إنتاجية زيادة في الرقمنة تساعد أن يمكن، مجال الزراعة يف. التكنولوجيا خالل من التمكين -109

 خاصة - األسواق إلى إمكانية الوصول وتحسين المناخ تغير أمام الصمود على القدرة وتعزيز، المزارعين

لتوفير  ارعينالمز إلى الوصول إلى وشركاؤه الصندوق ويسعى. والشباب النساء مثل اضعفاألشد  لفئاتل

 والممارسات المدخالت واستخدام المحاصيل وتحسين المبكر اإلنذار معلومات مخصصة عن اإلنتاج، مثل نُظم

وسيلة  األدوات هذه توفر مثل، اإلنتاج تحسين إلى اإلضافة. وبوالدروس المستفادة اآلفات وإدارة المستدامة

 أثناء رشيقة استجاباتتوفر الحلول الرقمية  . كما يمكن أنباألسواق الصغيرة الحيازات أصحاب ربطل

 خالل، عن طريق الوصول إلى األشخاص األقل احتماال لالستفادة من مساعدة الحكومة، بما في ذلك األزمات

 المهنية المخاطر أو السوق انقطاعات عن الحقيقي في الوقت معلوماتعن طريق إرسال ، 19-كوفيد جائحة

 وزيادة الحلول هذه من االستفادة إلى بالفعل الصندوق ويتطلع. انتقال العدوى تؤدي إلى تفاقم أن يمكن التي

 .بعده التجديد الثاني عشر للموارد وما في انخراطه

 ذلك في بما، المؤسسات من متنوعة مجموعة معالرقمية لتسخير الفوائد  جديدة شراكات الصندوق يستكشفو -110

 من األولى المراحل في الصندوق يزال ال، المثال بيلس وعلى. الربحية غير والمنظمات الخاص القطاع

 من للمزارعين مخصصة زراعية مشورة لتقديم التنمية أجل من الدقيقة الزراعة منظمة مع ويعمل، المناقشات

 التنمية تدفقا أجل من الدقيقة الزراعة منظمة وفر. وتابعده وما 19-كوفيدأزمة  خالل، المتنقلة الهواتف خالل

 التفاعلي الصوتي والرد القصيرة النصية الرسائل باستخدام للمزارعين الرقمية تجاه للمعلوماتثنائي اال

. لتقديم مشورة مخصصة ومنخفضة التكلفة للمزارعين المتنقلة الهواتف على القائمة األخرى الرقمية والقنوات

تسعى إلى و ، وباكستان،وكينيا، هندالو إثيوبيا، بنشاط في التنمية حاليا أجل من الدقيقة الزراعة منظمة تعملو

والعمل أولويات الصندوق  مع مواءمةالالمنظمة أيضا تعتزم في هذه البلدان. وتنسيق الجهود مع الصندوق 

 .ونيجيريا الديمقراطية الكونغو جمهورية في معه

إمكانية  احةإلت بالتكنولوجياتعلى نطاق صغير  المزارعين أن يزود الصندوق يريد .المالية التكنولوجيا -111

 غالت تحقيق من يتمكنوا حتى والوصول إلى األسواق والخدمات التقنية والمساعدة التمويل على الحصول
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 الرسمية المصرفية الخدمات بأن الدولي البنك وتفيد تقارير. السوق في أعلى أسعار فضال عن أعلى ومعايير

 اليوم البالغين من المائة في 90 يمتلك بينما، الناشئة األسواق في السكان من المائة في 40 حوالي إلى تصل

 وربطهم المزارعين صغار النخراط فريدة فرصة المالية التكنولوجيا في التحسينات توفر. ومتنقال هاتفا

. لتدبير الموارد وتسليم الخدمات جديدة أعمال نماذج تطوير على ومساعدتهم يحتاجون إليها التي بالموارد

 لتقديم الزراعية الناشئة والتكنولوجيا المالية التكنولوجيا حلول لدعم طرق عن دوقالصن سيبحث، وبالتالي

 تطوير إلى الصندوق يسعى، ذلك إلى اإلضافة. وبوأسرع بشكل أسهل وأرخص مالية غير/مالية خدمات

خدمات  لىع الصغيرة الحيازات أصحاب صولح لتحسين مستدام نحو على الرقمية الحلول ونشر واختبار

وإرشاد  االستثمارات لتوجيه الضرورية البيانات جمع من الوقت نفس في الصندوق وتمكين سواقاأل

 .الخاص القطاع مع الشراكات وبناء االستراتيجيات

 سيبحث، المثال سبيل علىف. حلوله نطاق للموارد على توسيع عشر الثاني الصندوق خالل التجديد وسيعمل -112

 لتخصيص والكاريبي الالتينية أمريكا إلى منطقة بالمنح هدعمعمليات  إطالق تنفيذ، 2020 عام في الصندوق،

درجات االئتمان، والبيانات الضخمة، والذكاء و، الكتل سلسلةالعمالت الرقمية، و مثل التكنولوجيات

على لوحة  الضغط وديناميات الحيوية، والقياسات، السحابية والحوسبة التنظيمية، والتكنولوجيااالصطناعي، 

 عن االستشعارأو  البيولوجية التكنولوجياأو  ،الساتلي التصويرأو ، طيار بدون الطائرات استخدام، أو فاتيحالم

 والشركاتوالرابطات  المنتجين ومنظمات لتعاونياتلالمالية/الزراعية  شركات التكنولوجيا جانب من بُعد

 اإلقليمية األسواق إلى مالءالع وصول تحسين على ذلك وسيعمل. الحجم متوسطةو الصغيرة الزراعية

 .األخرى المالية وغير المالية الخدمات فضال عن والدولية والوطنية

 الستخدامه األعمال خطط لرقمنة أولي نموذج إعداد على اإلدارة وافقت، 2019 لعام االبتكار تحدي وفي إطار -113

 وتطبيق مخصصة منصة خالل ن. وموالكاريبي الالتينية أمريكامنطقة  في الصندوق مشروعات بعض في

 وبالتالي، الخطط وإدارتها إعداد على والمنفذين والممولين والشركاء المستفيدين مساعدة تتم، على اإلنترنت

شكال  المشاركونيستحدث أن  يمكن، المنصة خالل ن. ومالقيمة سالسل عبر القياسي والتوحيد الكفاءة زيادة

 متطلباتويضمن أن تلبي الخطط جميع  ،المزارعين حتياجات منظماتوفقا التخصيص الموحدا يسمح ب

 البيانات إدارة وفريو، على أساس مؤشرات رئيسية األعمال خطط أداء تتبعيو ،المالية والمؤسسات المصارف

 على الصندوق سيعمل، 2020 عام وخالل. الخاص القطاع النخراط افرص حدديو، تحليلية متابعة ولوحة

 والمبادئ والمقاييس، المتابعة، اتلوح وسيواصل تطوير ؛المستخدم ةتجرب أساس على المنصة تحسين

يطور قدرات غير قائمة على اإلنترنت؛ سو ؛باللغات المختلفة المزيد من اإلصدارات يوفرسو ؛التوجيهية

 م اآللي في األعمال.يستخدم التعل  سو
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 21 اإلطار

 بعده رد الصندوق ومالموا عشر الثاني التجديد في واالستفادة منه االبتكار توجيه

 ما األخيرة اإلجراءات وتشمل. 2007 عام في بتكاراال أن اعتمد استراتيجية منذ االبتكار إللهام مختلفة جهودا الصندوق بذل

 واإليصال التغيير وحدة وإطالق؛ االبتكار وتعزيز التنظيمية اإلصالحات لرصد واالبتكار واإليصال التغيير وحدة إنشاء: يلي

 في التنمية من أجل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية على والموافقة ؛من نوعه ابتكار تحدي ر ألولواالبتكا

 المدة المتبقية من طوال نطاقها وتوسيع وتحسينها المبتكرة المبادرات زيادة الصندوق يعتزم. و2019 ديسمبر/كانون األول

 .عشر للموارد ثانيللموارد وخالل التجديد ال عشر الحادي التجديد

 االبتكار تحدي في الصندوق موظفو اقترحها مبتكرة فكرة 50 من أكثر بين من تسع أفكار اختيار تم، 2020مارس/آذار وفي

البحوث واألفكار  (3تطبيق التكنولوجيا؛ ) (2النماذج األولية؛ ) (1ويمكن تصنيف المشروعات على النحو التالي: ) .لتنفيذها

على " إضفاء طابع األلعاب" أجل من االجتماعية األلعابم اآللي واالستشعار عن بُعد والحقيقة االفتراضية وحتى المتعلقة بالتعل  

 .التعميم مواضيع دمج

 مجلس دورة فخالل. في أساليب عمل الصندوق وال يزال يجري توسيع نطاقها تتجسد بالفعل المبادرات هذه فوائد توقد بدأ

استكشاف حياة  من األعضاء تمكن، 2020 فبراير/شباط للموارد في عشر الثاني الخاصة بالتجديد المحافظين وهيئة المشاورات

ويأمل الفريق المعني بهذا . موزامبيق في الترويج لمصايد األسماك الحرفية مشروعووهي شابة من رائدات األعمال  –مريامو 

من جانب مختلف المنصات. وقد ساعدت جهات أخرى المشروع تقاسم المزيد من القصص من خالل نشرها على نطاق أوسع 

الجغرافية  المعلوماتالصندوق بالفعل في الوصول وتصميم األنشطة بما يناسب احتياجات المستفيدين عن طريق استخدام 

لومات وتوفر بيانات نظم المع ،قطرية قائمة على األدلة بشكل أفضل أو تحديد احتياجات التنفيذ تالمكانية لوضع استراتيجيا

 الميدان في أكبر بكفاءة بالعمل للصندوق السماح في اأساسيالمحدود أو المعدوم باإلنترنت. ويعتبر ذلك  االتصالالجغرافية لذوي 

 ذلك في بما، التكنولوجيا لهذه استخدامه نطاق توسيع إلى الصندوق يتطلعو .19-جائحة كوفيد تفرضها التي القيود في ضوء

 االستراتيجية الفرص برامج في خاصة مؤشرات وإدراج، ألفريقيا الغربية والوسطى اإلنترنت على خرائط تطبيق تطوير

الناشئة  األخرى المشروعات الناجحة وسيوسع الصندوق أيضا نطاق. المستخدمين التقبل بين لزيادة التدريب وتوفير القطرية

 .االبتكار تحدي عن

 وعلى. 2030-2020 الفترة تغطي التي التنمية من أجللومات واالتصاالت تكنولوجيا المع استراتيجية نشر أيضا المهم ومن

 السكان الفوائد التي يحققها زيادة (2) ؛الفقراء الريفيين للسكان اإلنتاجية القدرات تحسين (1: )إلى الصندوق يسعى، التحديد وجه

الفقراء وقدرتها  الريفيين للسكان االقتصادية نشطةلأل البيئية االستدامة تعزيز (3) السوق؛ في المشاركة من الفقراء نوالريفي

. الالمركزية تعزيز ومواصلة الهشاشة ومعالجة التعميم مواضيع مع نخراط، وفي الوقت نفسه تعميق االالمناخ على الصمود أمام

 من أجل االتصاالتو المعلومات استراتيجية تكنولوجيا تنفيذ لرعاية الُشعب بين مشترك فريق مهام بتجميع الصندوق وسيقوم

، الشراكات وبناء، واالتصاالت التكنولوجيا على للتركيز الخمسة الصندوق أقاليم من إقليم كل من متخصصين ضمي، التنمية

 .التعميم مواضيع ودمج، األثر وتقييم ثووالبح

 مستعدا أن يكون الصندوق القطري المستوى على المخاطر إطار تعزيز يضمن .الناشئة للمخاطر االستجابة -114

يوضع  للمخاطر قوي إطار وجود ويتطلب ذلك. تحققت للمخاطر إذا وفقا القطرية البرامج وتعديل لالستجابة

 مقدما في حالة تخفيف األثر استراتيجيات وضعسيتعين  كما. المحلية للمخاطر اقوي وتحليال، على مستوى البلد

 .المخاطر أي من تحقق

 الصندوق في المخاطر حوكمة لتحسين الصندوق في المؤسسية اطرالمخ إدارة إطار تعزيز حاليا ويجري -115

 للمخاطر تصنيف بإعداد الصندوق يقوم كما. الصلة ذات المخاطر إدارة وأطر وإجراءات سياسات وتحديث

، نفسه الوقت وفي. المخاطر إدارة جهود وتنظيم التي يواجهها الصندوق إلعداد قائمة بأهم المخاطر المؤسسية

 أن وينبغي. هعمليات في المعززة المخاطر إدارة قدرات ودمج المخاطر استساغة توضيح على وقالصند يعمل

 .عن المخاطر واإلبالغ بفعالية للمخاطر محسنة ثقافة ذلك عن ينتج
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 مثلفرعية  مجاالت وتتألف من، الصندوق يواجهها التي المخاطر أعلى مستويات البرامج تنفيذمخاطر  مثلتو -116

 واستدامة المؤسسية والقدرة، المناخ وتغير بالبيئة المتعلقة والمخاطر، القطاعية السياساتو االستراتيجيات

. ، ومخاطر أصحاب المصلحةضماناتومخاطر ال المشروعات، والتوريد في المالية، اإلدارة، والتدخالت

 تحديد في اعدةللمس والجارية الجديدة المشروعات المشروعات لجميع لمخاطر متكاملة مصفوفة ويجري إعداد

 كما ستساعد. وتحديثها ورصدها أثرها وإدارتها وتخفيف البرنامج وتقييمها تنفيذ تواجه التي المخاطر

المخاطر المحددة في  استساغةالصندوق على تجنب تجاوز درجة  المشروعات لمخاطر المتكاملة المصفوفة

 .المشروعاتحياة  دورات خاللتنشأ  تنفيذ مخاطر ةأي لقياس المصفوفة استخدام برنامج عمله. وسيتم

 األعمال عمليات استمرارية لضمانأو حاالت الطوارئ  لألزمات المؤقتة التدابير من عددا اإلدارة وتعتمد -117

المزيد من  للصندوق التدابير هذه وتوفر. الرقابة وكفاءة بفعالية كبيرة بدرجة المساس دون للصندوق الرئيسية

 المخاطر غير أن. 19-كوفيد العاجلة من المساعدة نتيجة البلدان الحتياجات ابةاالستج عند الرشاقةو المرونة

التي  واالقتصادية البشرية نظرا للخسائر)بكثير  أعلى الجائحة عن الناجمة الظروف في العمل في الكامنة

( وستكون امنهإلى البلدان وداخلها لمنع مخاطر انتقال الفيروس أو الحد  السفرالتجمعات و على والقيودوقعت 

 فيبالتالي، فإن العمل و. بدرجة أكبر محدودة هاتخفيف علىجهة فاعلة إنمائية أخرى(  ة)أو أي الصندوق قدرة

 بشكل أكبر للمخاطر المتبقية. التعرض على حتماسينطوي  19-كوفيدالمتأثرة بجائحة  البلدان

 الصندوق عمل نموذج في لتغييراتا تطلبت. والتوريد إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي -118

 واحتمال أكبر مشروعات يتوخى الذي -للموارد  عشر الثاني التجديد نحو والتحرك الجديدة المالية وهيكليته

 والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات بين الصلة تعزيز - الريفية التحتية البنية إنشاء قدر أكبر من

 المخاطر إدارة نهج نحو الصندوق يتقدم وبينما. للمجالين متكامل نهج الإدخ، يمكن وحيثما ،والتوريد

 .أوثق بشكل والتوريد الضمانات تنسيق الضروري من يصبحس، المؤسسية

 االمتثال ورصدفرصة للتصدي للمخاطر ذات الصلة  التوريدوهنا، يتيح  .اإلمداد سالسل وقد تزايد تدقيق -119

 التنمية مصارف عمل. وتالموردين مع العالقات فيه تنشأ الذي المجال هو التوريد ، نظرا إلى أنللضمانات

 األهداف إدراج خالل من والتوريد الضمانات بين الفجوة لسد تدابير وضع على بالفعل األطراف متعددة

 .الصلة ذات بالخبرة العملية هذه ودعم عملية التوريد في المستدامة والبيئية واالقتصادية االجتماعية

 من معايير تسعة إدخال - واإلجراءات السياسة (1) التالية: المجاالت في اإلجراءات من سلسلة اإلدارة وتقترح -120

 متطلبات دمج - التمويل اتفاقيات (2؛ )التوريد إطار وتحسين إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 إدراج - المشروعات التوريد في (3؛ )امجالبرن تنفيذ ودليل( 3 الجدول)التمويل اتفاقيات  في صلة ذات/جديدة

 .حاليا الصندوق يعدها التي العطاءات وثائق في الصلة ذات المتطلبات

 دعم تنفيذ البرامج القطرية التحويلية - ثالثا

 المؤسسي التحويلي التغيير - ألف

توسيع وتعميق أن تكون المؤسسة في وضع جيد لدعم البرامج القطرية التحويلية ل أن يضمنالصندوق  على -121

 مع مبادرة للصندوق النموذج التشغيلي فيالتجديد العاشر لموارد الصندوق، بدأ تحول  فخاللاألثر. 

عزز ، مما في المائة 32إلى  16من  اآلن موظفي الصندوق التشغيليين في الميدان ت نسبةزادالالمركزية. و

في مجاالت  والدخول ،طموحالتزايد ، أدى وبعد ذلككبير.  بشكلقدرته على اإلنجاز على المستوى القطري 

إلى مالي، ال نموذجتطور اللمخاطر بشكل كبير، وة امع القطاع الخاص، وتعزيز إدار بما في ذلكجديدة  أعمال
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لدعم المؤسسة في تحقيق الالزمة عمليات النظم ووال عملالقوة وجود من الجهود لضمان ضرورة بذل المزيد 

 النتائج المتوقعة.

وحدد التقييمان فجوات في  تقييمين خارجيين. إنجازالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، تم  ترةوخالل ف -122

حلول تكنولوجية لدعم التغييرات. الحاجة إلى العمليات وعدم كفاءة  فضال عن ،رأس المال البشري للصندوق

المركزية، أطلقت  أكثر عملنحو نموذج للتحرك استراتيجية الصندوق  وفي ضوءوبعد استعراض دقيق، 

ن والعمليات والتكنولوجيات. وعزز بعضها البعض: الموظفتثالثة مسارات عمل  تدور حولاإلدارة خطة عمل 

تعزيز كفاءة لتوحيد هذه المجاالت الثالثة أفضل الممارسات في التصميم التنظيمي وإدارة التغيير  وتتبع عملية

التاسعة والعشرين بعد  دورته لمجلس التنفيذي فيامل على ُعرضت خطة العووالقيمة مقابل المال.  المنظمة

مقترحات للتنفيذ عبر مسارات العمل الثالثة. وتضمنت خطة العمل ، إلى جانب 2020أبريل/نيسان  في المائة

تحقيق ليكون بوسعه تجهيز الصندوق لبالفعل ، التي بدأ العمل بشأنها خطوات لتعزيز جميع المجاالت الثالثة

 موارد وما بعده.لي التجديد الثاني عشر لالنتائج ف

ق النتائج. وفي ضوء يحقيتمكن من تلكي  . يحتاج الصندوق إلى قدرة كافية من الموارد البشريةنوالموظف -123

الفجوات في قدرات  بعضطموح الصندوق المتنامي ومجاالت عمله الناشئة، حددت دراسات الموارد البشرية 

هذه  سد. ومن أجل في الصندوق داءاألونظام إدارة  ،قاء الموظفين وجذبهمالموارد البشرية الحالية، واستب

لفهم أين  على مستوى الُشعبخطط قوة العمل  استُخدمتالفجوات، يعمل الصندوق على ثالث جبهات. أوال، 

قد تكون هناك حاجة إلى وظائف جديدة أو تغييرات في الوظائف الحالية في  أينفجوات في القدرات والتوجد 

تزودهم بالمهارات من خالل تنمية إعادة مهارات الموظفين و بتعزيزالمقر وفي الميدان. وثانيا، يقوم الصندوق 

من حيث إدارة التي حددتها الدراسات الضعف مواطن ثالثا، لمعالجة والقدرات الموجهة ومبادرات التدريب. 

 يجري كمااألداء. المتعلقة ب المسائل ةعلى معالجضعف األداء، سيتم توفير التدريب للمديرين والمشرفين 

 تحسين نظام إدارة األداء.

لتحقيق بعض أوجه القصور في عمليات الصندوق وقدم توصيات  عمليات األعمالاستعراض حدد  العمليات. -124

حلول الغير ملموسة. وقد نفذت اإلدارة بالفعل بعض  وتحقيق فوائدالتكاليف  وفيوقت الموظفين  وفورات في

. ومن الجوانب للمواردحلول أخرى خالل فترة التجديد الحادي عشر  نشرويجري  ةسريعق نتائج التي تحق

المهمة لمسار العمل هذا أيضا تعزيز وتنفيذ إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق. ويتطلب تنفيذ هذه 

 مدارستتحقق على صلة ذات الفوائد الوفورات التكاليف و غير أنالتوصيات واألنشطة إطارا زمنيا أطول. 

 موارد.للعشر فترة التجديد الثاني 

وأتمتة عمليات  تحديث، يحتاج الصندوق إلى العملياتالموظفين والمتعلقة ب مسارات العمل لدعم التكنولوجيا. -125

عددا من فرص األتمتة عبر  عمليات األعمال استعراضحددت عملية ومعينة لتحقيق مكاسب في الكفاءة. 

إجراءات معينة على الفور  أدإذ ستبعلى مراحل  ها. وسيتم تنفيذالعملياتالموظفين ومتعلقين بال العمل يمسار

استعراضات لعمليات جري اإلدارة عالوة على ذلك، ستُ وأطول.  ازمني اإطار أخرىإجراءات ستتطلب و

 األخرى حسب االقتضاء. األعمال

المقدمة إلى الدورة التاسعة  موجه في قدرات الصندوقالستثمار المتعلقة باالورقة الفي  وعلى النحو المشار إليه -126

وجهود  في هذه الوثيقةكملة لكل من الخطة الشاملة المعروضة مُ والوالعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، 

 الحلول التكنولوجية التالية:في  استثمار لمرة واحدة هناك حاجة إلىالصندوق األوسع لتعزيز الكفاءة، 

إدارة المواهب من النظام الحالي لتخطيط المختار بشأن دارة المواهب. سيستفيد الحل إ –الموظفون  (1)

إلدارة المواهب، بما يضمن توافر أحدث وظيفة لسد  ذات الصلةالوحدات  الستخدامة يالموارد المؤسس

 .الفجوات في إدارة المواهب على نحو فعال
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 24البالغ عددها  لحلول التكنولوجية للتوصياتفي حين يمكن دعم تنفيذ اتغييرات النظم.  –العمليات  (2)

من خالل الميزانية الرأسمالية في الظروف العادية، فإنها مقترحة كإجراء لمرة واحدة في عام توصية 

تقييم لتحديد ما إذا كانت  ى، سيُجر2020لضمان أن يبدأ التنفيذ بسرعة. وفي نهاية عام  2020

الصيانة أو رأس المال. وإذا كان القرار هو رأس المال، ستتم  التحديثات التكنولوجية تندرج تحت بند

 رسملتها واستهالكها على مدار السير العادي لألعمال.

خيارا، وسيتم اختيار عمليات تجريبية لتنفيذها  15للتحقق من األتمتة. سيُجرى تحليل "متعمق"  (3)

ارا بالعمليات التجريبية األكثر واستمر 2020تدريجيا، بدءا بالعمليات الموجهة بالمعامالت في عام 

تعقيدا واالستراتيجية التي تتطلب المزيد من الجهد التحليلي. وتشتمل المعايير المستخدمة الختيار 

المجموعة األولى من الحلول على ضمان االنخراط على نطاق المؤسسة عبر جميع المجاالت واألثر 

وارد. وسيجري تقدير هذا التقييم مقابل الفوائد المحتمل ومدى التعقيد والمخاطر والمتطلبات من الم

 .2022-2021المحتملة وسيُرشد األنشطة المقترحة للفترة 

منع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء شأن تنفيذ سياسته ب نحو خطوات كبيرةتخذ الصندوق وقد ا -127

استجابة الستراتيجية األمين  2019 السياسة في أبريل/نيسان فقد اعتُمدت. والتصدي لها تنفيذا كامال الجنسيين

الستغالل واالعتداء الجنسيين. وتشمل اإلجراءات لاألمم المتحدة منظومة  تصديالعام لألمم المتحدة لتحسين 

، وإدخال التزامات المرشحين للوظائف خلفية عن وإجراء تحرياتحتى اآلن تعزيز إجراءات اإلبالغ، 

الجنسيين في خطابات التعيين والعقود األخرى. وتبلغ اإلدارة المجلس التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء 

ادعاءات التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين الواردة،  عنالتنفيذي في كل دورة من دوراته 

 االستغالل واالعتداء الجنسيينعن ألمين العام لألمم المتحدة التي يصدرها اوانضمت إلى التقارير الفصلية 

. وتشمل جهود الوقاية األخرى التدريب اإللزامي والتدريب ClearCheck Screeningوقاعدة بيانات 

االستغالل اإللكتروني على التنشيطي على مدونة قواعد السلوك، وبرنامج مكافحة التحرش والتدريب 

للتوريد في جيهية واالعتداء الجنسيين، وتعديل الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والمبادئ التو

إلدخال االمتثال اللتزامات التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين وتعزيز إجراءات مشروعات ال

لعنف القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي واالستغالل ل للتصدي يالمناخواالجتماعي والبيئي التقدير 

 واالعتداء الجنسيين.

جهوده في سيما  الرد الصندوق، سيواصل الصندوق جهوده الوقائية، ووخالل التجديد الثاني عشر لموا -128

وسيشمل ذلك جهود الوقاية والتوعية في العمليات داخليا وخارجيا.  -، لزيادة الوعي في الميدان ةتوعيمجال ال

 نفذيالتي  األقاليمفي جميع على مستوى المشروعات  التنفيذووكاالت  الجهات النظيرةمع الشركاء والمنفذة 

 فيها الصندوق عمليات.

 استطاعموارد، الواحتواء  المنظمةمع استمرار التركيز على تحسين كفاءة ف تعظيم الكفاءة المؤسسية. -129

التكاليف اإلدارية للمنظمة. وكما هو إلى نسبة إجمالي الحافظة النشطة ملحوظ في  تحقيق تحسنالصندوق 

دوالرا أمريكيا من  57 جمعاإلدارية، تمكن الصندوق من  ، لكل دوالر أمريكي من التكاليف8مبين في الشكل 

. ويشير هذا 2016في المائة مقارنة بعام  20 نسبتها، وهو ما يمثل زيادة ةدارإلإجمالي األموال الخاضعة ل

، ومصادر التمويل اإلضافية لتوسيع الجارية الناتجة عن اإلصالحاتوقدرة على التنفيذ الاالتجاه إلى زيادة 

 الميزانية.في نمو النامج القروض والمنح كلما أمكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة نسبيا من برنطاق 
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 8الشكل 

 2019-2016 - كفاءة الصندوق معدل

 

الميزانية البرامج مقابل من خالل مقارنة تطور القدرة على تنفيذ  المنظمةكفاءة في زيادة نحو التجاه االويتضح  -130

 حجم ، زاد9على النحو الموضح في الشكل و. في الصندوق الخدمات المؤسسية رةلدائ وضعها جانباالتي تم 

ميزانية الخدمات  شهدتعلى مدى السنوات األربع الماضية في حين  بشكل مطردبرنامج القروض والمنح 

خدمات المرافق، والموارد البشرية، وتكنولوجيا  -الخدمات المؤسسية  التي ُجمعت تحت دائرةاإلدارية 

 لنفس الفترة. هابطااتجاها  - علومات، والخدمات الطبية وخدمات الدعم الميدانيالم

 9الشكل 

 2019-2016برنامج القروض والمنح: مقابل  المؤسسيةخدمات ال

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 نحوالصندوق انتقل وخفض تكاليف الدعم اإلداري،  المنظمةكفاءة  زيادةالضغط من أجل  وباإلضافة إلى -131

أثر مستدام على تنفيذ فيها حدوث توقع أن يُ المجاالت التي يمكن  نحو توجهاأكثر  للمواردتخصيص 
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الصندوق مجموعات النواتج المؤسسية  أدخلتتبع الموارد بشكل أفضل حسب نوع النشاط، ل. واتالمشروع

لموارد المخصصة ، زادت االمجموعات. وخالل السنوات الثالث األولى من استخدام هذه 2018في عام 

 المخصصة للترويجموارد الضعفا. وزادت  25أكثر من بالسياسات على المستوى القطري  لالنخراط في

الجنوب في المائة، وللتعاون بين بلدان  80في المائة، وللتخطيط المؤسسي الفعال بنسبة  180والتوعية بنسبة 

 في المائة. 60 نبنسبة تزيد ع والتعاون الثالثي

مساهمة  تعظيمالالمركزية من أجل  المزيد منفي إعادة هندسة النموذج القطري من خالل كبير قدم وأُحرز ت -132

في حوار  انخراطه. وينعكس تزايد قرب الصندوق من المناطق الريفية وزيادة 2030الصندوق في خطة عام 

إلى  2014ائة في عام في الم 16موظفي الصندوق الميدانيين من  ارتفاع نسبةالسياسات وبناء الشراكات في 

 دافعا قويا عامال المتينالميداني  حضورالهذا يمثل (. و10)انظر الشكل  2019في المائة في عام  31

 فعال.بشكل  لمستفيدين وتنفيذ المشروعات المركزةاالستهداف 

 10الشكل 

 2019-2014 :المقرمقابل موظفي الصندوق في الميدان  وجود

 

 ويليالتح المالي اإلطار -باء 

لصندوق اآلخذ في التطور كمؤسسة تمويل ا للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق نضجيعكس اإلطار المالي  -133

التجديد  قد بنىل .وارد الصندوقمويوطد اإلصالحات المالية التي أُدخلت في التجديد الحادي عشر ل إنمائي

على تعزيز ، مركزا المستقبلية للصندوقالمالية  هيكليةالحادي عشر لموارد الصندوق الركائز الرئيسية لل

سياسة كفاية رأس المال هي  وتعتبرواالقتراض.  ،والسيولة ،رأس المال :استدامة الصندوق وانضباطه المالي

أداة إدارة المخاطر الرئيسية المستخدمة لتقييم كفاية رأس مال الصندوق للمحافظة على حافظته. وهي مدعومة 

إلى ذلك، شرع الصندوق في مجموعة  اإلضافةلسيولة وبرنامج تمويل سنوي. وبابشأن جديدة معززة بسياسة 

وتشتمل هذه اإلصالحات  المالي للصندوق. االنضباط وتوطيدقوي  ثان لبناء خط دفاع اإلصالحاتطموحة من 

حدث على إطار محدث للرقابة الداخلية ووظيفة رقابة ومبادئ توجيهية جديدة بشأن الجريمة المالية وإطار م

 إلدارة المخاطر المؤسسية.

. المالي تطورهتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيقف الصندوق عند منعطف حرج في الدورة  خاللو -134

 يمثل لموارد الصندوقكما أقرت الدول األعضاء أثناء مناقشات اإلصالح المالي، فإن التجديد الثاني عشر ف

برنامج القروض والمنح المتنامي،  :تراكمت خالل العقد الماضيتي الديناميات ال العديد منفيها  تتقاربدورة 
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 التي عملت على زيادةاألسرع  الصروفات، وفي إطار القدرة على تحمل الديونمنح الكبر من األحصة الو

 الصندوق. لدىالضغط على رأس المال والسيولة 

ائد طويلة األجل لإلصالحات التي في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيحافظ الصندوق على الفوو -135

تمويل ال ترسيخوهذا يعني، على وجه التحديد، ضمان  أدخلت في إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

تم تقديم خط أساس تجديد الموارد المستدام فقد المنح بما يتماشى مع خط أساس تجديد الموارد المستدام. الجديد ب

طار القدرة على تحمل الديون الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في المؤخر إلصالح اإلمن خالل 

التمويل  (1أن يغطي خط أساس تجديد الموارد المستدام كحد أدنى: ) ينبغي. و2019ديسمبر/كانون األول 

ية التشغيل النفقات (3المنح العادية؛ ) (2لقدرة على تحمل الديون؛ )ل طار الجديدفي اإلمنح الالمسبق اللتزامات 

إطار القدرة على تحمل  تدفقات أصل المبالغ الضائعة من التزامات سداد( 4)الموارد؛ المتوقعة لدورة تجديد 

الجديدة الموارد . وإذا تجاوزت مساهمات تجديد الموارد تجديد دورة خالل الموافق عليها والمستحقة الديون

. وبخالف ذلك، يةاإلقراض هعملياتنطاق يع هذه المبالغ، سيكون لدى الصندوق القدرة المالية لتوسمجموع 

 ستقلمستداما، وبالتالي  أن يبقىمن أجل  بشكل كبيروالمنح سيتعين على الصندوق أن يقلل برنامج القروض 

 أهداف التنمية المستدامة.تحقيق مساهمته في 

ن الصندوق من مك  يُ مالي قوي  وجود وضعللجائحة العالمية الحاجة إلى ضمان  االقتصادية التأثيراتتزيد و -136

على البلدان المانحة تؤثر  ةمسبوقالالحالية غير  فاألزمة في عملياته. ة االقتصاديةللدور معاكسأداء دور 

الوضع المالي للصندوق  غير معروف، فإنالمدى الكامل لألزمة ال يزال  وفي حين أن. والمتلقية منه لصندوقل

طويلة األجل بين االستدامة المالية  إلى المفاضلةذلك  ويمكن أن يؤدييتعرض لمخاطر محتملة متزايدة. 

للصندوق والحاجة إلى االستجابة لالحتياجات التشغيلية المتزايدة. وبدعم من أعضائه، يقف الصندوق على 

لحصول على تعويض وتأمين التوافق مع المبادرات المنسقة للمجتمع اإلنمائي الدولي، تحقيق اأهبة االستعداد ل

تحصيل المحتمل، أو نقص  الديون أو تخفيف وقف سدادعن  الوقت المناسب من األعضاءكامل وفي 

 .من األعضاء األكثر تأثرا بالجائحة لمساهماتا

مع تطور الصندوق إلى ف. التكيف والرشاقة قابليةلى زيادة عاالستراتيجية المالية للصندوق  وسترتكز -137

. وستصبح اتعزز قدرته على التكيف مع التغيرات داخل الدورمؤسسة أكثر تعقيدا من الناحية المالية، فإنه سي

بين التمويل والعمليات أكثر دينامية، وستنعكس الزيادة أو النقصان في توافر الموارد في التعديالت  الصلة

. وسيستعرض الصندوق بانتظام المحددات الرئيسية لقدرته على االلتزام بما عمليات التنفيذ المقررةعلى 

اإلدارة النشطة  ومن شأن. االقتضاءالمسار حسب  ويُعدلع المبادئ المنقحة لتقييم الموارد المتاحة يتماشى م

تدعم أن المحتملة ومؤشرات اإلنذار المبكر للمقاييس المالية الرئيسية  الهوامش االحتياطيةللحافظة واستكشاف 

 هذه اإلدارة التكيفية للتمويل والعمليات.

 وقدرته الصندوق مال لرأس األساسية الركيزة األعضاء موارد المقدمة من الدولال تجديد مساهمات وستظل -138

ترتكز  التي، للصندوق العمومية للميزانية الرئيسية القوة تمثل المساهمات فهذه .مالية التعهد بالتزامات على

د ضرورية لدعم . وتعد هذه الموارالصندوق مهمة لتحقيق تمويل مصدر كأهم وتعمل المالية االستدامة عليها

إطار القدرة على ، بما في ذلك من خالل منح التيسيريةبأقصى مستويات  وتُخصصالبلدان األكثر احتياجا، 

 ضعفا.فقرا وكثر األلبلدان المدينة ل تحمل الديون

. زيادة التمويل لجميع البلدان المؤهلة لتأمينأساسيا إطار االقتراض المتكامل من خالل  سيكون االقتراضو -139

يتم توجيه األموال المقترضة إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، وكذلك إلى البلدان منخفضة وس

إطار االقتراض الصندوق، من خالل  ويسعىالدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المختارة. 

 استثماراتض اإلضافية في شكل إلى إدخال مجموعة أوسع من المقرضين المؤهلين وأدوات االقترا ،المتكامل

عدم قدرة الذي يتسم بلب اخاصة ثنائية لضمان الوصول الفعال إلى المستويات المطلوبة. وفي السيناريو الس
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عدم زيادة المساهمات من األعضاء، سيتعين تعديل حالة الصندوق على تأمين مستويات االقتراض، وفي 

 لحساسية(.لعلى تحليل  لالطالعس خامال حقالمللذلك )انظر  وفقا برنامج القروض والمنح

بما  25في المائة، 8.1لصندوق في االرفع المالي الحالية وتبلغ نسبة  .بحذرزداد الرفع المالي تدريجيا ويسو -140

المخاطرة، تقترح  اإلقبال المتحفظ علىمن التزامات االقتراض. وتمشيا مع أمريكي مليون دوالر  741 قيمته

في المائة  45-40 قدرها في الرفع المالي بمرور الوقت، مع الحفاظ على نسبة رفع مالي اإلدارة زيادة تدريجية

. وفي التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ستظل نسبة لموارد الصندوق بحلول نهاية التجديد الرابع عشر

إذا كان والتنفيذي. في المائة، وهو الحد الحالي للصندوق الذي وافق عليه المجلس  35الرفع المالي أقل من 

المنخفض جدا أو المنخفض، ستكون هناك حاجة أيضا  ينمن األعضاء يتماشى مع السيناريوهالموارد تجديد 

نسبة الرفع المالي. وعلى أي حال،  زيادةيؤدي إلى سإلى زيادة االقتراض للوفاء بااللتزامات القائمة، مما 

 وتوافر رأس المال القابل للتخصيص. رأس المال صحصتطور على مبلغ االقتراض ل سيتوقف الحد األقصى

توسيع النجاح في برنامج القروض والمنح وحجم زيادة في وسيكون التصنيف االئتماني القوي عامال رئيسيا  -141

قوية لعملية التصنيف االئتماني، التي سيتم االنتهاء منها النتيجة الإن  لصندوق.الذي يقدمه االعرض المالي 

فعالية. وبتصنيف قوة ولدعم الصندوق األكثر  بالغة األهميةحادي عشر لموارد الصندوق، خالل التجديد ال

التمويل من مجموعة أوسع من النظراء مزيد من  الحصول علىقوي، سيكون الصندوق في وضع يمكنه من 

 نطاقات تسعير تنافسية. ضمنالسيولة المناسبة توافر مستويات لدعم مستوى طموحه وضمان 

 إطار القدرة على تحمل الديونومنح  مواردال تجديد

اإلصالح  فقد أقر .للموارد مسبقا من خالل تجديد جديد الجديد للقدرة على تحمل الديونطار اإلسيتم تمويل  -142

تخصيصا في الماضي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا آللية إطار القدرة على تحمل الديون بأن الصندوق واجه 

مقارنة بمساهمات تجديد الموارد. وستضمن آلية إطار القدرة على تحمل الديون  كبيرا غير مستدام للمنح

 إلى زيادةلقدرة على تحمل الديون ل طار الجديدبموجب اإلالتزامات الصندوق بمنح  ال تؤديالممولة مسبقا أ

المقدمة  قليلةال منحالصالح هو أن أدخله اإلآخر مهم  وثمة تغييرورأس مال.  سيولةمن الصندوق  ما لدىتآكل 

. تواجه أعلى مديونية حرجةتوجيهها حصرا إلى البلدان التي  سيُعادإطار القدرة على تحمل الديون بموجب 

 حالة مديونية معتدلة تواجهالبلدان التي  ستحصل، فصاعداوابتداء من التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

بشروط القروض العادية التيسيرية مقارنة بأعلى من  بدرجة تتسمفائقة التيسيرية، بشروط قروض  أساسا على

 .تيسيرية للغاية

األكثر لبلدان منخفضة الدخل للمنح باالدعم لزيادة  األساسيهو الشرط للموارد ويعتبر التجديد القوي  -143

 في إطار خط أساس تجديد الموارد المستدام: مهماوتعتبر منح إطار القدرة على تحمل الديون عنصرا  .مديونية

زادت قدرة الصندوق على تمويل البلدان منخفضة الدخل المدينة وغيرها كلما كلما زادت قيمة تجديد الموارد، 

 المقدم. التيسيريةالمؤهلة للحصول على المنح، وكلما زاد معدل  حالة مديونية حرجةمن البلدان التي تعاني من 

 واالقتراضالموارد تجديد 

 القروض والمنح الطموح للصندوق ال يمكن أن يستمر من خالل المساهماتأقرت الدول األعضاء بأن برنامج  -144

من أجل ها ورفعالصندوق تحسين ميزانيته العمومية  سيواصلأديس أبابا،  جدول أعمالوتماشيا مع  فقط.

الصندوق والحصول على  رأس مال حصصفي  كبيرةجميع البلدان. وبدون زيادة المقدم إلى زيادة الدعم 

قيمة برنامج القروض ال سيما في شكل اقتراض إضافي، من المحتم أن تنخفض ول أخرى، مصادر تموي

 .والمنح

                                                      

في المائة أعيد حسابها وفقا لطريقة الحساب الواردة في سياسة كفاية رأس المال وبما يتماشى مع المنهجية المدرجة في إطار  9.8أو  25

 االقتراض المتكامل.



IFAD12/2(R)/R.2 

51 

 تتقيدفي النهاية، ف كبير على نجاح تجديد الموارد. بشكليعتمد نجاح استراتيجية الرفع المالي للصندوق و -145

قوية، الرأسمالية القاعدة لفاالقروض. في قدرة رأس ماله على دعم زيادة على  الرفع الماليقدرة الصندوق على 

 لصندوقفي الزيادة الرفع المالي  أساسيا اشرطتمثل مدعومة بمساهمات جديدة كبيرة في تجديد الموارد، ال

مهم أيضا في الحصول على تصنيف ائتماني إيجابي ألنه يعطي إشارة للموارد التجديد القوي وبطريقة آمنة. 

 .من األعضاء كبيرالدعم لواضحة ل

وسيتم إقراض الموارد المقترضة مع مراعاة  دعم االقتراض من خالل مساهمات تجديد الموارد. لن يتمو -146

من إعادة اإلقراض ن شروط اتاة مؤأكثر م االقتراض االستدامة المالية. وسيضمن الصندوق أن شروط شرط

موارد األساسية. ال تقديم الدعم من(، وتجنب أيضا )مع مراعاة تكاليف التحوط هامشي موجبد دخل يولأجل ت

ضد مخاطر العملة وأسعار  ابعد أي نشاط تحوطي محتمل، محصن يكون الصندوق، التأكد من أن ذلكويستلزم 

والسياسات المالية األخرى في الصندوق شروط االقتراض  خصوم،الفائدة. وسيحدد إطار إدارة األصول وال

  ألصول التي سيتم تمويلها.اعكس شروط تمويل التي تاألنسب 

 هوأثر لموارد الصندوقعشر للتجديد الثاني  ةالسيناريوهات المالي -جيم

لصندوق، يلتزم الصندوق بتعظيم دعمه الميسر ألشد البلدان احتياجا موارد اخالل التجديد الثاني عشر ل -147

لتجديد الحادي عشر في افي المائة  52 التيسيرية نسبتهمستوى متوقع من فب المالي. وضعهتعزيز ومواصلة 

المؤسسات  ة لدىيالتيسيرالشامل للصندوق أعلى تاريخيا من مستوى  التيسيريةلصندوق، فإن مستوى موارد ال

لصندوق على التفاعل بين ا ة التي يقدمهاض الماليولعرا يعتمد مستوى التيسيرية فيالمالية الدولية األخرى. و

تكوين  (3)؛ س المال ومستوى االقتراضاستخدام رأ( 2)( مستوى تجديد الموارد؛ 1)رئيسية:  أبعادثالثة 

 .الشامل وفقا لفئات البلدان ذات شروط التمويل المختلفةبرنامج القروض والمنح 

إذا لم يتحقق أي من المتغيرات الرئيسية على و بين المتغيرات المالية الرئيسية. المفاضالتالصندوق سيدير و -148

المتغيرات األخرى لضمان االستدامة المالية للصندوق.  المستويات المستهدفة، سيحتاج الصندوق إلى تعديل

ثر مباشر على قدرة الصندوق على تقديم المنح فحسب، للموارد أوعلى سبيل المثال، لن يكون لتجديد منخفض 

خفض برنامج القروض والمنح في المستدام للصندوق، وبالتالي  الرفع الماليأيضا على  سيكون له أثربل 

 ثرين.نتيجة لألالصندوق 

اإلدارة خمسة سيناريوهات مستدامة ماليا  تعرضالواردة من الدول األعضاء،  التغذية الراجعة وبناء على -149

. وتستند السيناريوهات إلى مساهمات ألعضاءالجديدة لمساهمات العلى أساس المستويات اإلضافية من 

مليار دوالر أمريكي.  1.75و 0.95بين  ماتتراوح للموارد أهداف تجديد جديدة التي ينتج عنها الدول األعضاء 

هذه التعهدات لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الموارد وال تشمل مستويات تجديد 

تحقيق لبرنامج القروض والمنح للسماح ب تانمهم انمكملت ما أداتان+ وبرنامج التمويل من القطاع الخاص، وه

تفترض جميع السيناريوهات أن األعضاء كما . التي تحصل على تمويلات أثر أقوى ومستدام في المشروع

 .أمريكيمليون دوالر  225بقيمة  سيدعمون الصندوق أيضا من خالل قروض الشركاء الميسرة الجديدة

وبالنظر  صندوق.بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الالتوقعات المحدثة  لمراعاةوتم تعديل السيناريوهات  -150

 26( على مدى عدة سنوات،والسداد التحصيالت والصروفاتليات الصندوق تولد تدفقات مالية )أي أن عم إلى

وتشير التقديرات إلى أن له تداعيات طبيعية في السنوات الالحقة. سيكون موارد فإن أي تغيير في دورة تجديد 

 27عشر لموارد الصندوق،على ما تبقى من التجديد الحادي  19-كوفيدلجائحة لصدمة االقتصادية ا تأثيرات

                                                      

والعاشر  كمثال على ذلك، تتعلق الصروفات المنفذة خالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أساسا بموافقات من التجديدين التاسع 26

 مشروعات موافق عليها في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.ب ويتعلق جزء محدود منهالموارد الصندوق، 
مليون دوالر أمريكي من التدفقات  300على النحو الوارد بالتفصيل في الوثيقة الصادرة في يونيو/حزيران، يمكن أن يضيع مبلغ قدره  27

 ات الخارجة واالقتراض في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.الداخلة من المساهمات والتدفق
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 الفعلية المستلمة وأهداف تجديدالموارد  السابقة بين مدفوعات تجديد الفجوات الناتجة عنفضال عن التعديالت 

يكون لها أثر عند تحديد الحجم المستدام لبرنامج القروض والمنح في التجديد الثاني عشر لموارد س الموارد

المستقبلية للصندوق على أساس متحفظ لتجنب تعريض االستدامة  توقع التدفقات النقديةيجري الصندوق. و

 28المستقبلية للخطر أو المبالغة في تقدير الموارد المتاحة في المستقبل.

في استخدام  بدرجة ما من الصرف المقدملقاعدة رأس المال المتاحة،  فعاال اتفترض السيناريوهات استخدامو -151

زيادة مساهمة الصندوق في تحقيق أهداف التنمية  من ذلك فيلهدف اويتمثل  رأس المال الحالي للصندوق.

في المائة  45-40 نسبتهلرفع المالي لأقصى حد السيناريوهات إلى تحقيق  تسعىالمستدامة. ولتحقيق ذلك، 

 .مع النمط المقترح الستخدام رأس المال ومستويات السيولة الحالية ذلك. ويتوافق 2030بحلول عام 

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والمتغيرات المالية الرئيسيةسيناريوهات ا

الخمسة  الموارد برنامج القروض والمنح في إطار سيناريوهات تجديدلالمستوى المستدام  1يعرض الجدول  -152

من كل سيناريو في برنامج القروض والمنح لالمختلفة. ونظرا لعدم اليقين الحالي، تقترح اإلدارة نطاقا ضيقا 

الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد  مشاوراتلل األخيرةالدورة . وبحلول الموارد تجديدناريوهات سي

 لدول األعضاءإلى اقدم وستعيد تقييم النتائج لتُ  19-، سيكون لدى اإلدارة رؤية أفضل ألثر كوفيدالصندوق

تضمن جميع السيناريوهات . ولكل سيناريو لبرنامج القروض والمنحلحد األقصى المستدام ل امستوى واحد

لرابع لالطالع على النماذج المالية التفصيلية وا المالحق الثاني، والثالث،ظر ان 29.امسارا مستداما مالي

 اإلقراض. المتعلقة بشروطفتراضات االو

                                                      

ن تنقيح االفتراضات بانتظام إلدراج الديناميات التي يمكن أن تؤثر على هيكل رأس المال والسيولة المطلوبة والمتغيرات الرئيسية يسيتع 28

االلتزامات الجديدة فضال عن قدرة الصندوق على الصرف  التي تؤثر على القدرة على التمويل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يخضع مستوى

 لتعديالت حسب التحصيالت الفعلية للمساهمات، وتوافر التمويل وتطور أنماط الصرف.
 اتيعتبر المسار المالي للصندوق غير مستدام في حالة استنفاد السيولة الحالية أو أي سيولة متوقعة )أي االقتراض و/أو تدفقات و/أو مساهم 29

لدرجة أال يكون لدى الصندوق قدرة كافية على الصرف وفقا  وجود رأس مال جديد كافأقل، أو تدفقات خارجة متوقعة أعلى( في ظل عدم 

 إلى ما دون الصفر. تخصيصلألهداف الحالية، أو إذا كان يتوقع أن ينخفض رأس المال القابل لل
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 1الجدول 

 السيناريوهات وبرنامج القروض والمنح للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 (مريكيةاألدوالرات ال)بماليين 
نهاية التجديد   

الحادي عشر 

لموارد 

 الصندوق

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالسيناريوهات المالية ل

 
 لفسيناريو أال

 منخفض جدا

 اءسيناريو بال

 منخفض

 يمسيناريو جال

 منخفض-متوسط

 السيناريو دال

 مرتفع-متوسط

 هاءسيناريو ال

 مرتفع 

 750 1 550 1 350 1 150 1 950 100 1 *الموارد تجديد هدف

 4 200-4 000 3 800-3 600 3 400-3 200 3 100-2 900 2 800-2 600 500 3 برنامج القروض والمنح إجمالي

 840 750 600 390 195 790 المستدامة المنح إجمالي

إطار القدرة على المقترحة في  المنح
 690 600 450 340 145 595 تحمل الديون 

التجديد الثاني  نهاية) مستوى التيسيرية

 %50 %49 %47 %43 %39 %52 (عشر للموارد

الرفع المالي في التجديد الثاني  نسبة

حصص رأس /)الدين عشر للموارد

 %27-%22 %28-%23 %29-%24 %30-%25 %31-%27 %17 المال(

في التجديد الثاني  الجديدة الديون إجمالي

 1 200-1 000 1 225-1 025 1 275-1 075 1 325-1 125 1 375-1 175 - **عشر للموارد

 القابل للتخصيص المال رأس

 %16-%21 %16-%21 %17-%22 %17-%22 %17-%22 %32-%27 ( التجديد الثاني عشر للموارد نهاية)

الميسرة مفترض بقيمة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وعنصر منحة في قروض الشركاء  من مبالغ الموارد الجديدة في المكون النقدي يشمل* 

ضمن قروض الشركاء الميسرة سيتعين تأمينه في جميع سيناريوهات مليون دوالر أمريكي  225 مستمد من مبلغ متوقع قدرهمليون دوالر أمريكي و 50

 معدالت الخصم المقدرة الحالية.استخدام بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، 

مليون دوالر أمريكي، عبر جميع  225اء الميسرة المتوقع تأمينها في فترة التجديد الثاني عشر للموارد، وقدره ** تشمل المبلغ الكامل لقروض الشرك

 السيناريوهات.

 مليار دوالر  0.95ن ا بيتراوح ميفي السيناريوهات الخمسة  الموارد تجديدلهدف المستوى المست

همات النقدية الجديدة للدول األعضاء المسا يشمل هذا الهدفمليار دوالر أمريكي. و 1.75أمريكي و

حسب هذا المكون األخير نحو الوصول إلى هدف . ويُ من قروض الشركاء الميسرةوعنصر المنحة 

برنامج التأقلم لهذه المستويات المساهمات ال تشمل ولكنه ال يمثل تدفقات نقدية جديدة. والموارد تجديد 

 القطاع الخاص.من تمويل المج لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + وبرنا

 لصندوق في يوفره ايمثل أقصى نطاق برنامجي مستدام يمكن أن  إجمالي برنامج القروض والمنح

لمساهمات تجديد الموارد األساسية المدفوعة نقدا، ومستوى الدين اإلضافي  إطار كل سيناريو

مج القروض والمنح الجديد، المفترض واستخدام رأس المال. وبحكم التعريف، عند تقييم حجم برنا

الحفاظ على مستوى ولمشروعات التي تمت الموافقة عليها سابقا األموال ليلتزم الصندوق بصرف 

 .سيولةمن ال مناسب

 بمستوى مساهمات تجديد الموارد األساسية الجديدة  امباشر ارتباطايرتبط  إجمالي المنح المستدامة

 المبلغ. ولمنح العاديةإطار القدرة على تحمل الديون، وامنح  إجمالي المنح إلى وينقسمالمدفوعة نقدا. 

في إطار القدرة على تحمل منح الالجديد لحجم  المستدام الحد األقصىالوارد في الجدول هو مجموع 

لمقترح للمنح العادية. وفي السيناريوهين األولين، نظرا للمبلغ المحدود إلجمالي الديون والتخصيص ا

مليون دوالر أمريكي(  50المنح العادية المقترح إلى رقم منخفض جدا )مظروف  المنح، يتم تخفيض
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مليون دوالر أمريكي،  150منح بقيمة مظروفا للبينما تقترح اإلدارة في السيناريوهات الثالثة األخرى 

 30في المائة مقارنة بمستويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 20 نسبته اوهو ما يمثل انخفاض

  إجمالي برنامج القروض والمنح بافتراض شروط التمويل أساس على  هيتم احتساب التيسيريةمستوى

الحالية والمخصصات المستمدة من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ومستوى الموارد 

المفترضة في  اإلقراضوترد شروط  ني،الثا الملحقحسب فئات الدخل في  التوزيعالمقترضة. ويرد 

ومستويات التيسيرية التي تم الوصول إليها في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق . رابعال لحقالم

والمدفوعة بنسبة غير قابلة لالستدامة من منح إطار القدرة على تحمل الديون، ال يمكن الحفاظ عليها 

صى قدر من بتحقيق أقومع ذلك، فإن الصندوق ملتزم في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

 على استدامته المالية. هضه مع الحفاظ في الوقت نفسوعرفي  التيسيرية

 .حصص يتم التعبير عن الرفع المالي من خالل نسبة الدين إلى  نسبة الرفع المالي والديون الجديدة

المبلغ بو لموارد الصندوقالوصول إليها بنهاية فترة التجديد الثاني عشر  يتعينالتي  رأس المال

الصندوق في كل سيناريو. وهناك حاجة إلى االقتراض  قترضهاجمالي للديون الجديدة التي يتوقع أن ياإل

 والصروفات 31في الدورات السابقة( الموافق عليهاااللتزامات القائمة )صرف القروض والمنح للوفاء ب

صندوق باإلضافة إلى الجديدة للمشروعات التي ستتم الموافقة عليها في التجديد الثاني عشر لموارد ال

ن في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ومستوى الدي وسيظلأقصى مستوى يمكن تحقيقه من المنح. 

 االستراتيجيةفي المائة. وتتماشى هذه  35في حدود نسبة الدين/حصص رأس المال الحالية البالغة 

ينشأ الذي قد متوقع القتراض غير لالالحالي وتترك أيضا مساحة  االقتصاديفظة مع عدم اليقين تحالم

تدريجي ال االقتراضلموارد الصندوق. ويعكس هذا النهج استراتيجية عشر أثناء دورة التجديد الثاني 

المطلوب لتحقيق المستويات المستهدفة ذات  االقتراضمستوى  بينالصندوق إلى تنفيذها وي التي يسعى

على تأمين هذا  االصندوق قادرلم يكن إذا وقائمة. الصلة من برنامج القروض والمنح وااللتزامات ال

مساهمات أن تغطي  سيتعينبشكل كبير أو  والمنحمستويات برنامج القروض  خفضالمبلغ، سيتعين 

 لخفضتقديرا  يعرضلحساسية ول تحليال الخامسالملحق  يتضمنتجديد الموارد فجوة التمويل. و

 .الموارد جديدبرنامج القروض والمنح وأي زيادة مطلوبة في ت

 إن رأس المال القابل للتخصيص في نهاية التجديد الثاني عشر لموارد رأس المال القابل للتخصيص .

ويعكس قاعدة رأس المال للصندوق  موافقات برنامج القروض والمنح المقترحةلالصندوق هو نتيجة 

نظرا دائما  موجبة قاعدة رأس مال الصندوقفي نهاية الدورة. وفي جميع السيناريوهات، ستكون 

 رأس المال القوي للصندوق. لوضع

 أثناء التجديد الثاني  رأس المال القابل للتخصيصتطور  محركاتاعتباران إضافيان يوضحان  هناك

القرارات ب رأس المال القابل للتخصيصعشر لموارد الصندوق. أوال، يتم تفسير معظم االنخفاض في 

طار القدرة على تحمل الديون إلخالل المستويات غير المستدامة  االستراتيجية السابقة، وال سيما من

ثانيا، هناك قرار استراتيجي والذي أثر سلبا على وضع رأس مال الصندوق. بالمنح والتمويل المنتظم 

االلتزامات السابقة والحفاظ على أهداف برنامج القروض والمنح للوفاء بموارد مسبقا بصرف  صريح

وما  الثاني عشر لموارد الصندوقللتجديد  رأس المال القابل للتخصيصم دينامية الطموحة. وعند تقيي

                                                      

ئة من برنامج القروض والمنح. غير أن ذلك لم يكن يأخذ في االعتبار تكوين مصادر في الما 5نت المنح العادية في الماضي ثابتة عند كا 30

يرا التمويل، مما أدى بالتالي إلى مسار غير مستدام. وبالتالي، أصبح المستوى الثابت للمنح على أساس تجديد الموارد وتوافر رأس المال تغي

 .ضروريا ومنضبطا مقارنة بالممارسة السابقة
بين الموافقات والصروفات. وسيمثل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ذروة في التزامات الصرف، مما  الوقتلك بفارق يُفس ر ذ  31

يجعل من الضروري ضمان مستويات سيولة كافية من خالل سياسة السيولة الجديدة ومعايرة االرتباطات المستقبلية بااللتزامات القائمة. 

مليارات دوالر أمريكي،  10الثامن والتاسع والعاشر لموارد الصندوق ما يقرب من  اتتراكمية خالل التجديدوكمرجع، بلغت الموافقات ال

 وهي ضعف الموافقات التراكمية من التجديدات الخامس والسادس والسابع لموارد الصندوق.
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بسبب توفير الذي ينطوي على خسائر العمل الهيكلي للصندوق  بطابعبعده، من المهم أيضا التذكير 

 تماما مبدأ خط أساس تجديد الموارد المستدام. يعوضه، وهو ما ال والتيسيريةمستوى عال من المنح 

حسب نوع السيناريوهات الرسوم البيانية  األقسام التالية إلى مقارنة السيناريوهات المختلفة. وتعرض تهدفو -153

الموارد ونظرا للترابط بين مستويات تجديد  32المورد، وتخصيص فئة الدخل ونوع التمويل المقدم.

في كل ، العالقة األساسيةواالقتراض، فإن التغييرات بين السيناريوهات ليست متناسبة تماما. ومع ذلك، فإن 

إلى البلدان منخفضة  ميسرةوالدعم من خالل الموارد األساسية بشروط الموارد بين مستوى تجديد  الحاالت،من 

 واضحة. ،إطار القدرة على تحمل الديونفي  الدخل، وخاصة البلدان منخفضة الدخل

 )األموال األساسية والمقترضة( سيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب نوع الموارد

على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من  األساسيةسيزيد الصندوق من تركيز الموارد  -154

توجيه األنواع  طريقةالسيناريوهات البديلة من خالل تسليط الضوء على  11ويوضح الشكل  الشريحة الدنيا.

. وكما يتضح، واتساقا مع الركيزة األولى للنهج الشامل للصندوق المختلفة من الموارد )األساسية والمقترضة(

في المائة من الموارد األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان  100سيتم تخصيص  33بشأن االنتقال/التخرج،

د يعزز التركيز على تلك البلدان مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارسمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، مما 

الصندوق. وستمول األموال المقترضة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 

لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة ل وسيُخصصالمختارة، ومجموع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  في التي كانت قائمةمن إجمالي الموارد  الحصةالعليا على األقل نفس 

في المائة. ومن الواضح أن الحصة النسبية من  20في المائة من برنامج القروض والمنح(، وبحد أقصى  11)

أكبر في سيناريوهات إجمالي الموارد إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 

كحد  في المائة 12 تبلغلبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا لي حين أن الحصة ، فللموارد التجديد األعلى

صى التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وال تتجاوز أبدا الحد األق منفي المائة  1، وهي أعلى بنسبة أدنى

 .في المائة 20المقترح البالغ 

                                                      

لموارد األساسية بما في ذلك قروض الشركاء تُستمد المخصصات من خالل تطبيق معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء على ا 32

الميسرة، وعن طريق افتراض أن الموارد المقترضة مخصصة خارج نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. والمنح العادية غير مدرجة 

 في هذه الحالة ألنه ال يتم تخصيصها لفئة دخل محددة. انظر الملحق الرابع لمزيد من التفاصيل.
 .IFAD12/2/R.2/Rev.1وارد المالية للصندوق في توزيع الم 33
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 11الشكل 

تخصيص الموارد األساسية  اني عشر لموارد الصندوق حسبللتجديد الثالقروض والمنح  برنامج سيناريوهات

 الدخل حسب فئةبوالمقترضة 

 (األمريكية الدوالرات بماليين)

 

 

 ة الدخلئف تخصيصسيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب 

صندوق لموارد التجديد الحادي عشر لا برنامج القروض والمنح فيالسيناريوهات مع  12يقارن الشكل  -155

فترض أن يكون برنامج القروض والمنح في يُ والتكوين التفصيلي حسب فئة الدخل. وألغراض توضيحية، 

، تنطوي 12موضح في الشكل وعلى النحو ال. 1ات الواردة في الجدول من النطاق القيمة المرتفعة

 ؤثر سلبا علىمما يعلى انخفاض في إجمالي برنامج القروض والمنح،  ألف وباء وجيم السيناريوهات

. ويجب توفير البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا على وجه الخصوص

في هذه السيناريوهات  مقيدة، والتي تكون التيسيريةلهذه البلدان على أعلى مستويات المقدم  معظم التمويل

كون برنامج القروض والمنح أقل ي، سف وباءأل األعضاء. وفي السيناريوهينالموارد المقدم من بحجم تجديد 

أقل من هذا المستوى بقليل.  جيمالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وفي السيناريو مثيله في بكثير من 

  .2و 1نحو هدفي التنمية المستدامة الصندوق دعمه، مما يعيق التقدم المحدود بالفعل  وسيتعين أن يخفض
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 12 الشكل

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب فئة الدخللالقروض والمنح  سيناريوهات برنامج

 (األمريكيةدوالرات ال)بماليين 

 

 (تيسيريةوشبه  تيسيريةسيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب نوع التمويل )شروط 

مكن أن يقدمه الصندوق، عرضا آخر للسيناريوهات من خالل مقارنتها بنوع التمويل الذي ي 13يقدم الشكل  -156

إطار القدرة على تحمل الديون والمنح العادية(، والقروض الميسرة )بما في منح مقسما بين إجمالي المنح )

والمختلطة( والقروض شبه الميسرة )بشروط  والتيسيرية للغاية، ،ف ئ            ذلك شروط اإلقراض 

طار القدرة على تحمل الديون في كل سيناريو إللمقترح اإلقراض العادية(. كما يسلط الضوء على المستوى ا

 مليون دوالر أمريكي. 597التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البالغ  اه فيمقارنة بمستو

في الموارد حجم تجديد إال من خالل  إطار القدرة على تحمل الديون مظروفلصندوق حجم لن يخفض ا -157

في المائة من مظروف إطار القدرة على تحمل الديون على  85و 75ن ويركز ما بي أو ما فوق. الالسيناريو د

جدا  ةصغير نسبةو ،لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيال ةالباقيالنسبة  تتاحالبلدان منخفضة الدخل، بينما 

 تجديد كان، إذا 13من الدول الجزرية الصغيرة متوسطة الدخل من الشريحة العليا. كما يتضح من الشكل 

مليار دوالر أمريكي، فإن البلدان منخفضة  1.55 الموارد المتوقعة في السيناريو دال وقدرها أقل منالموارد 

من هي التي ستتأثر سلبا أكثر  طار القدرة على تحمل الديونالمؤهلة إلالبلدان منخفضة الدخل  الدخل وخاصة

دخل من الشريحة العليا، والتي يمكن تمويلها من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان متوسطة ال

 خالل القروض والموارد المقترضة.
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 13الشكل 

 سيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب نوع التمويل

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

هاء فقط هما اللذان سيسمحان وتبين الرسوم البيانية الثالثة التي تم تحليلها أعاله أن السيناريوهين دال و -158

كما في التجديد  والتي تعاني من مديونية حرجةللصندوق بالحفاظ على نفس مستوى الدعم ألشد البلدان فقرا 

 لمستفيدين المستهدفين.لالحادي عشر لموارد الصندوق، وتقديم مساهمة مؤثرة 

الر أمريكي، مما يسمح للصندوق مليار دو 3.8يصل إلى  والمنحلقروض ا لبرنامج الالسيناريو د ويبين -159

وهذا هو الحد األدنى الذي يسمح  .التي تعاني من مديونية حرجةبضمان دعمه للبلدان منخفضة الدخل 

مستويات المديونية طار القدرة على تحمل الديون التي تعاني من أعلى المؤهلة إلبلدان الللصندوق بتزويد 

في فترة  كانت عليهما  تساوي على األقل لقدرة على تحمل الديونإطار افي  منحبالتمويل الدرجة من الحرجة ب

مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد الحادي عشر للموارد  595)لصندوق موارد االتجديد الحادي عشر ل

مليون دوالر  222(. وسيسمح هذا السيناريو بزيادة قدرها المقترح مليون دوالر أمريكي 600مقارنة بمبلغ الـ 

مقارنة ، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لبلدان منخفضة الدخلالمخصصة لموارد الكي في أمري

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ب

االلتزامات القائمة والحفاظ على مستويات برنامج القروض والمنح هذه للوفاء باالقتراض المطلوب  ويصل -160

 ذلك. وسيتيح الموارد مع زيادة تمويل تجديد اطفيف اانخفاض فضوينخمليار دوالر أمريكي،  1.225إلى 

 قيمة. لقروض والمنح أعلىلللصندوق توجيه المزيد من الموارد لجميع البلدان المقترضة من خالل برنامج 

يمثل، بالنسبة هو ما مليار دوالر أمريكي، و 4.2يصل إلى  للقروض والمنحسيتيح السيناريو هاء برنامجا و -161

بمساهمات نقدية جديدة في ف ، مستوى غير مسبوق من المساهمة في أهداف التنمية المستدامة.للصندوق

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

                                                               
     

                                            

إ    ي          إ         ة ع ى                      ه     ّ  ة           ّ  ة

مستوى إطار القدرة  لى تحمل 
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لصندوق مستويات امليار دوالر أمريكي، يمكن أن يوفر  1.7التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق قدرها 

بلدان منخفضة الدخل الإلى الصندوق الذي يقدمه دعم القياسية من التمويل. ومن شأن هذا السيناريو أن يزيد 

 فيالمنح بتمويل لالمديونية في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق من خالل حد أقصى مستدام لاألكثر 

 مليون دوالر أمريكي. 690إطار القدرة على تحمل الديون يصل إلى 

على البلدان  ل أكبربشكلصندوق من التركيز ا أعلىموارد ن تجديد مك  هذا السيناريو بوضوح كيف سيُ  ويبين -162

د إجمالي التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى يمنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وسيز

مليار دوالر أمريكي في التجديد  1.5مليار دوالر أمريكي ) 1.7البلدان منخفضة الدخل زيادة كبيرة إلى 

التجديد الحادي مقارنة بمليون دوالر أمريكي  90تقارب  زيادة ويشمل ذلكالحادي عشر لموارد الصندوق(، 

لبلدان منخفضة الدخل المدينة المؤهلة للحصول على منح إطار القدرة على تحمل ل لموارد الصندوقعشر 

 الديون.

الصندوق  حصص رأس مالمليار دوالر أمريكي. وستزداد  1.2مبلغ االقتراض في هذه الحالة إلى سينخفض و -163

 نسبة دين/حصص رأس المال. أقلادة تجديد الموارد، مما يؤدي إلى من خالل زي

 حسب فئة الدخلوالتمويل  الحصة منسيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب 

مقارنة الحصة النسبية من إجمالي عن طريق  13و 12و 11الصورة الواردة في األشكال  14يكمل الشكل  -164

هذه  أنتم توضيح الديناميات بين فئات الدخل، على الرغم من يالسيناريوهات. و الموارد حسب فئة الدخل عبر

 بسبب أثر متغيرات مثل مصدر التمويل أو السيولة أو رأس المال. العالقات ليست خطية

تحويل مطلق ونسبي للموارد إلى البلدان يسمح بإجراء  أعلىموارد تجديد  أنالضوء على  14يسلط الشكل و -165

وعند  لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.المخصص لل مع الحفاظ على الحد األدنى منخفضة الدخ

، فإن أكبر فائدة من حيث التخصيص النسبي جداإلى السيناريو المرتفع  جدااالنتقال من السيناريو المنخفض 

من إجمالي الموارد. في المائة  42في المائة إلى  33 حيث تزيد المخصصات منللبلدان منخفضة الدخل،  يكون

وتجدر اإلشارة إلى في المائة.  46وتبقى حصة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا كما هي عند حوالي 

ستنخفض حصة مخصصات البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، فإن المبلغ المطلق للتمويل  في حينأنه 

بين البلدان  والتوزيعلصندوق. موارد ايد الحادي عشر لالتجدمقارنة بيزداد سسيظل مستقرا، وفي الواقع 

 بها معادلة تقوم للطريقة التيمحاكاة عملية منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا هو 

على  المعادلةلموارد األساسية. وتعتمد نتيجة بتخصيص انظام تخصيص الموارد على أساس األداء الحالية 

 دون أي تدخل من اإلدارة.بميكانيكية، عملية ولة وهي في الغالب البلدان المشم
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 14 الشكل

سيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: المخصصات النسبية حسب فئة الدخل والمبالغ المطلقة 

 لمخصصات البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 )بالنسب المئوية وماليين الدوالرات األمريكية(

 

 تحليل الديناميات بين السيناريوهات البديلة، يمكن استخالص االستنتاجات الرئيسية التالية:وب -166

ال يمكن مواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل المدينة، التي تقع في صميم مهمة الصندوق، إال إذا تم  (1)

 .الالسيناريو د كما هو الحال في -مليار دوالر أمريكي على األقل  1.55 للموارد قدرهتأمين تجديد 

الحصول لصندوق البلدان منخفضة الدخل بشكل كاف، والتي يمكنها كي يمول اوالطريقة الوحيدة ل

 للموارد علىتجديد أ، هي من خالل القدرة على تحمل الديونإطار  مظروفلى الجزء األكبر من ع

ستوى منح إطار والسيناريوان دال وهاء وحدهما يسمحان بتأمين على األقل نفس ممن األعضاء. 

القدرة على تحمل الديون المقدمة في فترة التجديد الحادي عشر للموارد للبلدان منخفضة الدخل المدينة 

مليون دوالر أمريكي(. ويهدف الصندوق إلى زيادة دعم البلدان منخفضة الدخل المثقلة  595)أي 

للصندوق باالستجابة بشكل فعال  بالديون، والتي قد يزداد عددها أيضا بسبب آثار الجائحة. وللسماح

، ستحتاج الدول 2030لالحتياجات المتزايدة لهذه البلدان، وتمكينه من مضاعفة أثره بحلول عام 

 بالمقارنة مع التجديد الحادي عشر للموارد. 34األعضاء إلى مضاعفة مساهمتها

ويسمح التجديد األعلى  جا.البلدان احتياأكثر ل الموارد إلى يزاد تحوكلما ، الموارد كلما زاد تجديد (2)

المخصصة يقابله انخفاض حصة الموارد وتحول نسبي للموارد نحو البلدان منخفضة الدخل، للموارد ب

لبلدان المخصصة لإجمالي الموارد من النسبة  وتظللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، ل

زيادة  في حالةو (14وضح في الشكل متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا مستقرة إلى حد ما )كما هو م

                                                      

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات يمكن أن تشمل مساهمات الدول األعضاء المساهمات اإلضافية في الموارد األساسية وفي  34

 .القطاع الخاص من تمويلالبرنامج ، و+ الصغيرة
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، فإن الزيادة في الموارد الموجهة إلى هين جيم وهاءمليون دوالر أمريكي بين السيناريو 400قدرها 

مليون دوالر أمريكي. وسوف يفيد هذا األثر  447 - تكون أكثر من تناسبيةالبلدان منخفضة الدخل 

خل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ف للموارد األساسية البلدان منخفضة الدضاع  المُ 

 وخاصة أقل البلدان نموا التي تتسم بالهشاشة.

مستوى من التمويل أكبر من  كل سيناريو، يُكفل للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا إطارفي  (3)

 مخصصات نسبيةمليون دوالر أمريكي( و 397مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )

في المائة على األقل من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ويمكن  11ساوي تالموارد  من إجمالي

المقترضة،  األموالتمويل البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا بشكل مستدام تقريبا من خالل 

البلدان منخفضة الدخل بمقارنة  أهميةأقل للموارد على األتجديدات اللذا فإن اعتماد هذه البلدان على و

 والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

لضمان  هوسع قاعدة مقرضيأن ييعد االقتراض عامال أساسيا لجميع السيناريوهات، وعلى الصندوق  (4)

االقتراض يمول البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا وكذلك ف الدعم عند المستويات المعروضة.

 المختارة. دخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان منخفضة ال

لجميع البلدان، مع التركيز بشكل خاص على البلدان  بتحقيق فوائد أعلىتسمح أعلى السيناريوهات  (5)

السيناريوهان  يوفروبشكل ال لبس فيه،  منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

لبلدان المخصصة لد حجم الموارد ييزو. العمالءلفوائد الملموسة لجميع أعلى اوهاء  دالالعاليان 

في  مليون دوالر أمريكي 222بمقدار  منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

في السيناريو هاء مقارنة بما كان عليه الحال في فترة  مليون دوالر أمريكي 635و السيناريو دال،

ظل توبالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، عشر للموارد. التجديد الحادي 

مليون  91دوالر أمريكي و يينمال 103 قدرهحجم إضافي بإلى حد ما،  ةمستقر ةالمطلق المخصصات

 .السيناريوهين دال وهاء دوالر أمريكي في

 الوصول لتوسيع نطاق اتاالستثمار وزيادةأثر التجديد الثاني عشر للموارد 

إن قدرة الصندوق على تعزيز أثره في البلدان منخفضة الدخل، حيث يتزايد تركز الفقر وانعدام األمن الغذائي  -167

 .المرتفع والمرتفع-متوسطين السيناريوهالمستوى  إلى، تتطلب زيادة في المساهمات والموارد بشدة

ه الموارد من خالل االقتراض والتمويل هذ زيادةعلى الموارد األساسية للصندوق، وقدرته على  ذلكويتوقف 

مصادر الالمشترك الذي يتم الحصول عليه من خالل الشركاء الدوليين والمحليين وكذلك أي موارد من 

برنامج التمويل من القطاع والمرافق ) ةالمانحالجهات المتعددة األمانة والمرافق  حساباتخرى، بما في ذلك األ

ومرفق تحفيز فقراء الريف الخاص زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +،  برنامج التأقلم لصالحو، الخاص

وبعبارة أخرى، إجمالي برنامج عمل الصندوق. وأساس قدرة الصندوق على تمويل التنمية هو  -( 19-كوفيدب

 األموال األخرى. تعبئةحدد إلى حد كبير قدرته على ها تألننظرا  ةاألساسي الموارد تجديد

 المقترضة، والتمويل المشترك( على النتيجة.و، ال يؤثر مصدر الموارد المالية )األساسية، عند تقييم األثرو -168

النظر عن مصدره. ومع ذلك، فإن أصل الموارد المالية  بصرفالدوالر نفس هو الميدان الدوالر المنفق في ف

سطة الدخل من الشريحة البلدان متوالبلدان منخفضة الدخل، أو )ان لصندوق يؤثر بالفعل على فئة البلدفي ا

. المستلمة والمبالغ األموال ستتلقى التي البلدان يُمليالدنيا، أو البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا( ألنه 

 البلدان. عبر األثر توزيع في النظر يجري ثم العام لألثر وصف يرد، أدناه المناقشة يوف

مع هدف التجديد الحادي  بما يتسقوهات الخمسة. ومستويات األثر لكل من السيناري 2يعرض الجدول و -169

يتراوح برنامج عمل  يؤدي إلى، مما 1.4فترض أن تكون نسبة التمويل المشترك عشر لموارد الصندوق، يُ 

أشارت تقييمات األثر المؤسسي للتجديد العاشر فقد  مليار دوالر أمريكي. 9.8مليار دوالر أمريكي و 6.6بين 
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 مليون 47 إنتاج وزيادة، شخص مليون 62 دخل أدى إلى زيادةن التجديد العاشر لموارد الصندوق إلى أ

 26 بالنسبة إلى الصمود على أكبر قدرة وبنى، السوق شخص إلى مليون 50 وصول قيمة وزيادة، شخص

أن تقييمات األثر في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لم تكتمل، فإن تقديرات  وبما. شخص مليون

وعلى النحو ستخدم لتقدير آثار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. د العاشر لموارد الصندوق تُ التجدي

 انرفعاللذان ي انالوحيد نالسيناريوها ألنهماأثر الصندوق  دال وهاء موضح في الجدول، يزيد السيناريوهانال

 وق.مستويات التجديد الحادي عشر لموارد الصند يتجاوزبرنامج العمل إلى ما 

 2الجدول 

  الصندوق وأثره لموارد الثاني عشر التجديد سيناريوهات

 

  
التجديد الثاني عشر 

   لموارد الصندوق

 لفسيناريو أال

 جدا منخفض

 اءسيناريو بال

 منخفض

 يمسيناريو جال

 منخفض-متوسط

 السيناريو دال

 مرتفع-متوسط

 هاءسيناريو ال

 مرتفع 

ى )أقص برنامج القروض والمنح إجمالي

 200 4 800 3 400 3 100 3 800 2 مستوى(

  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 المشترك التمويل نسبة

 870 9 910 8 950 7 370 7 650 6 35العمل برنامج

 75 68 60 57 51 الدخل زيادة: الهدف

 57 51 46 43 39 اإلنتاج زيادة: 1الهدف االستراتيجي 

 إلى الوصول زيادة: 2الهدف االستراتيجي 

 61 55 49 46 41 األسواق

زيادة القدرة على : 3الهدف االستراتيجي 

 32 28 25 24 21 الصمود

 الصندوق هدف بينما يقاس، العمل بماليين الدوالرات األمريكية وبرنامج القروض والمنح برنامج جماليإلقصى األ الحد يقاس: مالحظة

 الصمود على القدرة وزيادة األسواق إلى الوصول وزيادة اإلنتاج لمتمثلة في زيادةا االستراتيجية وتحقيق أهدافه الدخل زيادة في المتمثل

 .بماليين األشخاص

+،  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةوبخالف برنامج القروض والمنح، سيؤدي  -170

ا المشترك موتمويلها مسيعتمد ذلك أيضا على حجمهوإلى أثر إضافي.  القطاع الخاصمن تمويل البرنامج و

تقديرات لألثر على أساس سيناريوهين محتملين للتمويل لكل  3يقدم الجدول ومن شركاء التنمية اآلخرين. 

مليون  500إلى  250يتراوح لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + من حيث برنامج، 

تستند نسب ومليون دوالر أمريكي.  200إلى  100من  التمويل من القطاع الخاص برنامجلودوالر أمريكي 

باستخدام تقييمات أثر التجديد العاشر لموارد الصندوق  ،مرة أخرىوالتمويل المشترك إلى التوقعات األولية. 

ذوي الدخول األعلى بمقدار عدد األشخاص سيزيدان إجمالي ن ين البرنامجيأن هذ تشير التوقعات إلىكأساس، 

التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +  برنامجبالطبع، نظرا ألن و. صشخ ماليين 10إلى  5

وبما أن برنامج التمويل  القدرة على الصمود؛أكبر على  أثريركز على تمويل المناخ، فمن المرجح أن يكون له 

 .األساسل في وفمن المتوقع أن يزيد الدخ العمالة،يركز على  من القطاع الخاص

 

 

  

                                                      

على برنامج القروض والمنح باستثناء  1.4ريق تطبيق نسبة تمويل مشترك قدرها برنامج العمل الوارد في هذا الجدول عن طيحتسب  35

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات المنح العادية نظرا ألن هذه المنح ال تحشد أي تمويل مشترك. وال يشتمل برنامج العمل على 

 .3ت أثر هذين البرنامجين معروضة بشكل منفصل في الجدول نظرا ألن تقديرا برنامج التمويل من القطاع الخاصأو الصغيرة + 
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 3الجدول 

 القطاع الخاص من تمويلالبرنامج و+  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةأثر 

 

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 القطاع الخاصمن تمويل البرنامج  أصحاب الحيازات الصغيرة +

 2السيناريو  1السيناريو  2السيناريو  1السيناريو 

  200  100  500  250 الموارد األولية

  2.0  2.0  0.3  0.3 نسبة التمويل المشترك

  600 300 650 325 إجمالي الموارد

 

 5.3 2.7 5.8 2.9 الهدف: زيادة الدخل

 ل بماليين األشخاص.وويقاس هدف الصندوق المتمثل في زيادة الدخ األمريكية بماليين الدوالرات واإلجماليةملحوظة: تقاس الموارد األولية 

. البلدان دخل فئات عبر الموارد تخصيص على يعتمد البلدان عبر األثر توزيع فإن، المشار إليهوعلى النحو  -171

 المالية القيود فإن، األداء أساس على الموارد تخصيص نظام خالل من عام بشكل الموارد تُخصص حين يفف

 الجدول قدم. ويالتخصيص أيضا على تؤثر الديون تحمل على القدرة إطار التمويل بموجب اتفاقات الناتجة عن

الدخل استنادا إلى السيناريوهات  فئات عبر زاد دخلهم الذين األشخاص عدد على تقديرات األثر توزيع 4

 مليون 51 من يزيد األثر حيث، هاء السيناريو السيناريو ألف إلى من انطالقا. والمعروضة في الملحق الثاني

 يحدث ما، الواقع ي. وفالبلدان منخفضة الدخل في ساساأ تتحقق المكاسب فإن، شخص مليون 75 إلى شخص

البلدان متوسطة الدخل من  في اآلخر والثلثالبلدان منخفضة الدخل،  اآلثار اإلضافية في ثلثي من يقرب

 .الشريحة الدنيا

 4الجدول 

 همسيناريوهات وتوزيع أثر التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على عدد األشخاص الذين زادت دخول

 

  التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

 السيناريو ألف

 جدا منخفض

 السيناريو باء

 منخفض

 السيناريو جيم

 منخفض-متوسط

 السيناريو دال

 مرتفع-متوسط

 السيناريو هاء

 مرتفع 

إطار  –البلدان منخفضة الدخل 

 القدرة على تحمل الديون
2 5 7 9 11 

 األخرى –البلدان منخفضة الدخل 
14 15 16 18 20 

 المجموع  -البلدان منخفضة الدخل 
16 20 23 28 31 

البلدان متوسطة الدخل من 

 الشريحة الدنيا 
25 26 27 31 34 

البلدان منخفضة الدخل + البلدان 

 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 
41 46 50 58 66 

البلدان متوسطة الدخل من 

 الشريحة العليا 
10 11 10 10 9 

 وعالمجم
51 57 60 68 75 

 .األشخاص بماليين الدخل زيادة حيث من األثر يقاس: مالحظة

 االستنتاجات والنتائج المتوقعة –رابعا 

وتستمر  .2و 1 يشكل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فترة حاسمة لتحقيق هدفي التنمية المستدامة -172

. ولمواجهة تلك التحديات، يجب لطموحات المجتمع 2030التحديات في النمو خالل العد العكسي نحو خطة عام 

العالمي أن تستجيب. وفي تقديمه لنموذج عمل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، يسعى الصندوق إلى زيادة 
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طموحه على جبهات متعددة خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد من أجل االستجابة الحتياجات أولئك 

 لخطر التخلف عن الركب.األشخاص األكثر تعرضا 

األهمية لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بمستوى  بالغةال تزال مساهمات األعضاء في تجديد الموارد و -173

 لبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياتقديم الدعم الكافي ل مواصلةطموحه، واألهم 

، سيكون الصندوق قادرا على ات أعلى للمواردتجديدبي للموارد. و، على األقل بالمستوى الحالاألكثر مديونية

ظ في الوقت فحاوأن يالبلدان، أفقر أعلى في  أثرشد احتياجا، وتحقيق األالموارد األساسية إلى المزيد من توجيه 

أن ق إذا أراد الصندووبالموارد المقترضة.  على دعم مستقر للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياه نفس

وحجم إطار القدرة على الموارد تقديم نفس المستوى من الدعم للبلدان المتلقية من حيث تخصيص  يواصل

 –والقيام بذلك بطريقة مستدامة ماليا  - لموارد الصندوقالديون كما هو الحال في التجديد الحادي عشر  تحمل

 .لموارد الصندوق تجديد الثاني عشرمساهمتها بشكل كبير خالل ال أن تزيدالدول األعضاء  سيتعين على

ى نموذج عمل الصندوق الحالي، على البناء علويعمل نموذج العمل المقترح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد  -174

التي اكتسبها على مدى السنوات األربعين الماضية. وتنفيذ نموذج عمل فترة التجديد الثاني عشر  والخبرة

ن إحداث أثر تحويلي على حياة فقراء الريف رجاال ونساء، ويضمن أن لديهم للموارد سوف يمك ن الصندوق م

. وباستغالل األدوات والمرافق القائمة 19-سبل عيش أكثر صمودا لتحمل الصدمات، مثل جائحة كوفيد

ي والجديدة، والعمل من خالل الشراكات الجديدة والمعمقة، يتوقع الصندوق أن يحقق النتائج العريضة التالية ف

 نهاية دورة التجديد الثاني عشر للموارد.

 األثر األوسع (1)

  ،زيادة وصول فقراء الريف رجاال ونساء إلى األسواق، وقدرتهم اإلنتاجية، وصمودهم

   .تغذيتهمتحسين و

 استثمارات أكبر في التنمية الريفية من أجل وصول أكبر.  

 األثر األعمق (2)

 ( زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ذكية مناخيا)التكيف والتخفيف. 

 )إدارة مستدامة للموارد الطبيعية )بما في ذلك التنوع البيولوجي. 

 أطر سياساتية أقوى على المستوى الوطني والعالمي من أجل التنمية الزراعية والريفية. 

    .أثر شمولي للرجال، والنساء، والشعوب األصلية، والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة 

جاحه على أساس هذه المجاالت العريضة. وسيتم رصد تقدم التنفيذ، الميس ر بالدعم سوف يقيس الصندوق ن -175

، من خالل مؤشرات األداء، والمقاييس التي سيشملها إطار إدارة النتائج األعضاءالذي يتم تلقيه من الدول 

ائج المذكورة أعاله النتالمتفق عليه لفترة التجديد الثاني عشر للموارد. وتشمل مجاالت المخرجات التي ستدعم 

 :ما يلي

 إيصال األثر: (1)

  البرامج القطرية التحويلية: نُهج شمولية تهدف إلى عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب، وإلى

شراكات معمقة، ومجموعة من المنتجات واألدوات التكيفية المناسبة الحتياجات البلد، 

 واستثمار كبير في االبتكار والمخاطر.

 ديناميكية وماهرة ضمن منظمة تتمتع بقرب أكبر من  قوة عملتحويلي: التغيير المؤسسي ال

 العمالء.

 .اإلطار المالي التحويلي: هيكل تمويل إنمائي قوي مستدام ومستجيب الحتياجات العمالء 
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 خالل فترة التجديد الثاني عشر للمواردالمؤشرات المقترحة إلطار إدارة النتائج 
 ياقاألهداف والس –المستوى األول 

 المصدر 

  من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر 1الهدف   1-1

1-1-1 
دوالر أمريكي في اليوم  1.90عدد األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي المحدد بـ 

 من أهداف التنمية المستدامة(  1-1-1)الهدف 
 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

  التنمية المستدامة: القضاء على الجوع من أهداف 2الهدف  1-2

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة من أهداف التنمية المستدامة( 2-1-2انتشار انعدام األمن الغذائي )الهدف  1-2-1

 مم المتحدةشعبة االحصاءات في األ من أهداف التنمية المستدامة( 1-2-2انتشار التقزم بين األطفال دون سن الخامسة )الهدف  1-2-2

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة  من أهداف التنمية المستدامة( 2-2-2)الهدف انتشار سوء التغذية  1-2-3

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة من أهداف التنمية المستدامة( 1-3-2)الهدف إنتاجية منتجي األغذية على نطاق صغير  

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة من أهداف التنمية المستدامة( 2-3-2)الهدف نطاق صغير  منتجي األغذية علىمتوسط دخل  1-2-4

1-2-5 
 2-أ-2إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة )بمليارات الدوالرات األمريكية( )الهدف 

 من أهداف التنمية المستدامة(
 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة من أهداف التنمية المستدامة( 1-أ-2مية على الزراعة )مؤشر( )الهدف النفقات الحكو 1-2-6
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 األثر اإلنمائي والنتائج اإلنمائية –المستوى الثاني 

  األثر 2-1

 الهدف االستراتيجي

غايات أهداف 

 التنمية المستدامة

رمز إطار إدارة 

النتائج لفترة 

التجديد الثاني 

 شر للمواردع

 المصدر المؤشر

 
 2-1و 2-3

2-1-1 
من  2-1و 3-2عدد األشخاص الذين زاد دخلهم )بالماليين( )الهدفان 

 أهداف التنمية المستدامة(

تقييم أثر 

 الصندوق

 1الهدف االستراتيجي 
2-3-2 

2-1-2 
من  2-3-2عدد األشخاص الذين تحسن إنتاجهم )بالماليين( )الهدف 

 تدامة(أهداف التنمية المس
 تقييم أثر الصندوق

 2الهدف االستراتيجي 
2-3 

2-1-3 
عدد األشخاص الذين تحسن وصولهم إلى األسواق )بالماليين( )الهدف 

 من أهداف التنمية المستدامة( 2-3
 تقييم أثر الصندوق

 3الهدف االستراتيجي 
1-5 

2-1-4 
من  5-1عدد األشخاص الذين تعزز صمودهم )بالماليين( )الهدف 

 داف التنمية المستدامة(أه
 تقييم أثر الصندوق

 1الهدف االستراتيجي 
2-1 

2-1-5 
من  1-2عدد األشخاص الذين تحسنت تغذيتهم )بالماليين( )الهدف 

 أهداف التنمية المستدامة(
 تقييم أثر الصندوق

 الوصول، والنواتج، والمخرجات 2-2

 مجاالت التركيز المواضيعي

 

 أهداف اتغاي

  مستدامةالتنمية ال 

رمز إطار إدارة 

النتائج لفترة 

التجديد الثاني 

  عشر للموارد

 المصدر  المؤشر 

 1-2-2  4-1 الوصول

)النسبة بين 

 الجنسين(

المؤشرات  عدد األشخاص الذين يتلقون خدمات يعززها أو يدعمها المشروع

 األساسية

الوصول إلى التكنولوجيات 

 الزراعية وخدمات اإلنتاج

عدد هكتارات األراضي الزراعية التي تخدمها نظم الري التي يتم  2-2-2  4-2و، 3-2و ،1-4

 إنشاؤها أو إصالحها

المؤشرات 

 األساسية

المؤشرات  عدد األشخاص المدربين على ممارسات و/أو تكنولوجيات اإلنتاج 2-2-3

 األساسية

المناطق الريفية الذين يصلون إلى الخدمات المالية عدد األشخاص في  4-2-2  3-8، و3-2و ،4-1 الخدمات المالية الشمولية

 )المدخرات، االئتمان، التأمين، التحويالت المالية، إلخ.(

المؤشرات 

 األساسية

المشاريع الريفية وفرص 

 العمل المتنوعة

المؤشرات  عدد المشاريع الريفية التي تصل إلى خدمات تطوير األعمال 5-2-2  2-10، و3-8 و ،8-2

 األساسية

المؤشرات  عدد األشخاص المدربين على أنشطة توليد الدخل أو إدارة األعمال 2-2-6

 األساسية

عدد المنتجين الريفيين المدعومين ممن هم أعضاء في منظمة للمنتجين  2-2-7

 الريفيين

المؤشرات 

 األساسية

المؤشرات   مؤشر لقياس الوظائف/فرص العمل ]مؤشر وكيل[  2-2-8

 األساسية

 البنية األساسية الريفية

 

2-3 

 

عدد الكيلومترات من الطرق التي يتم إنشاؤها، أو إصالحها، أو  2-2-9

 تطويرها

المؤشرات 

 األساسية

عدد هكتارات األراضي الزراعية التي تخدمها نظم الري التي يتم  2-2-10 2-4

 إنشاؤها أو إصالحها

المؤشرات 

 األساسية

االستدامة البيئية وتغير 

 لمناخا

2-4 ،5-4 ،7-2 ،13 ،

13-1 – 13-3 ، 

 3-15 1-15و

عدد الهكتارات من األراضي التي تخضع إلدارة قادرة على الصمود  2-2-11

 في وجه تغير المناخ

المؤشرات 

 األساسية

عدد المجموعات المدعومة إلدارة مخاطر الموارد الطبيعية والمتعلقة  2-2-12

 بالمناخ بشكل مستدام

المؤشرات 

 ألساسيةا

عدد األشخاص/األسر الذين يبلغون عن اعتماد تكنولوجيات وممارسات  2-2-13

 مستدامة بيئيا وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ

المؤشرات 

 األساسية

عدد األطنان من انبعاثات غازات الدفيئة )ثاني أكسيد الكربون( التي تم  2-2-14

 تجنبها و/أو احتجازها

المؤشرات 

 ألساسيةا

 2-2 التغذية

 

عدد األشخاص/األسر الذين يقدم لهم دعم موجه لتحسين تغذيتهم  2-2-15

 )بالماليين(

المؤشرات 

 األساسية

عدد النساء الالتي يبلغن عن الحد األدنى من التنوع الغذائي )الحد األدنى  2-2-16

 من التنوع الغذائي للنساء(

المؤشرات 

 األساسية
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المؤشرات  األراضي ]مؤشر وكيل[حيازة  2-2-17  

 األساسية

 تصنيفات نواتج التنمية على مستوى المشروعات عند اإلنجاز 2-3

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4اإلنجاز اإلجمالي للمشروع )تصنيفات  2-3-1

 (وما فوق( )نسبة مئوية 4اإلنجاز اإلجمالي للمشروع )تصنيفات  2-3-2
مكتب التقييم المستقل في تصنيفات 
 الصندوق

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4الكفاءة )تصنيفات  2-3-3

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4)تصنيفات  المساواة بين الجنسين 2-3-4

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق فوق( )نسبة مئوية(وما  5 )تصنيفات المساواة بين الجنسين 2-3-5

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4)تصنيفات  استدامة الفوائد 2-3-6

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4)تصنيفات  توسيع النطاق 2-3-7

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4ة )تصنيفات إدارة البيئة والموارد الطبيعي 2-3-8

 اترير إنجاز المشروعاتصنيفات تق وما فوق( )نسبة مئوية( 4التكيف مع تغير المناخ )تصنيفات  2-3-9

 إيصال األثر –المستوى الثالث 

 المصدر 

  البرامج القطرية التحويلية

  أداء البرامج القطرية 3-1

مسوح العمالء واستعراضات إنجاز برامج  وما فوق( )نسبة مئوية( 4مالءمة االستراتيجيات القطرية للصندوق )تصنيفات  3-1-1
 الفرص االستراتيجية القطرية

 وما فوق( )نسبة مئوية( 4فعالية االستراتيجيات القطرية للصندوق )تصنيفات  3-1-2
مسوح العمالء واستعراضات إنجاز برامج 

 الستراتيجية القطريةالفرص ا

 وما فوق( )نسبة مئوية( 4بناء الشراكات )تصنيفات  3-1-3
مسوح العمالء واستعراضات إنجاز برامج 

 الفرص االستراتيجية القطرية

 وما فوق( )نسبة مئوية( 4االنخراط السياساتي على المستوى القطري )تصنيفات  3-1-4
مسوح العمالء واستعراضات إنجاز برامج 

 االستراتيجية القطرية الفرص

 وما فوق( )نسبة مئوية( 4إدارة المعرفة )تصنيفات  3-1-5
مسوح العمالء واستعراضات إنجاز برامج 

 الفرص االستراتيجية القطرية

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )النسبة المئوية من برامج الفرص االستراتيجية القطرية ذات  3-1-6
 في مرحلة التصميم( النهج الشامل

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 قواعد البيانات المؤسسية النسبة المئوية للعمليات ذات األنشطة أو المكونات التي تعزز الشفافية في البلدان المقترضة 3-1-7

  التصميم من أجل األثر 3-2

 تصنيفات ضمان الجودة وق( )نسبة مئوية(وما ف 4التصنيف العام لجودة تصميم المشروعات )تصنيفات  3-2-1

 تصنيفات ضمان الجودة وما فوق( )نسبة مئوية( 4التصنيف العام لجودة تصميم المشروعات )األوضاع الهشة فقط( )تصنيفات  3-2-2

 التثبت المؤسسي المشروعات المصممة لكي تكون تحويلية جنسانيا 3-2-3

منهجيات التثبت المؤسسي المستند إلى  خ )التمويل المخصص لقضايا المناخ(برنامج قروض ومنح يركز على المنا 3-2-4
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف بشأن 

 تتبع التمويل المخصص للمناخ

 تصنيفات ضمان الجودة  مالءمة نُهج االستهداف في المشروعات االستثمارية للصندوق )نسبة مئوية(  3-2-5

 قواعد البيانات المؤسسية المذكرة المفاهيمية إلى الموافقة )باألشهر( الوقت المستغرق من 3-2-6

 قواعد البيانات المؤسسية  النسبة المئوية للعمليات ذات األنشطة أو المكونات التي تعزز الشفافية في البلدان المقترضة 3-2-7

   اإلدارة االستباقية للحافظة 3-3

 نظام المنح والمشروعات االستثمارية ى المشروع إلى أول عملية صرف )باألشهر(الوقت المستغرق من الموافقة عل 3-3-1

 Oracle FLEXCUBE  نسبة الصروفات )نسبة مئوية( 3-3-2

 Oracle FLEXCUBE األوضاع الهشة فقط )نسبة مئوية( –نسبة الصروفات  3-3-3

  تصنيفات اإلشراف   وما فوق( )نسبة مئوية( 4)تصنيفات التقدم العام للتنفيذ  3-3-4

 تصنيفات اإلشراف وما فوق( )نسبة مئوية( 4)تصنيفات أرجحية تحقيق النتائج اإلنمائية  3-3-5

 قواعد البيانات المؤسسية مؤشر االستباقية 3-3-6

 تقارير إنجاز المشروعات وما فوق( )نسبة مئوية( 4أداء الصندوق )تصنيفات  3-3-7

 اإلطار المالي التحويلي

   الموارد 3-4

 نظام المنح والمشروعات االستثمارية نسبة التمويل المشترك )الدولي( 3-4-1

 نظام المنح والمشروعات االستثمارية نسبة التمويل المشترك )المحلي( 3-4-2
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 والمشروعات االستثماريةنظام المنح  متوسط حجم المشروعات االستثمارية للصندوق )تمويل الصندوق( )بماليين الدوالرات األمريكية( 3-4-3

  الكفاءة المؤسسية 3-5

 قواعد البيانات المؤسسية نسبة النفقات اإلدارية إلى برنامج العمل في الصندوق 3-5-1

 قواعد البيانات المؤسسية نسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما في ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة( إلى الصروفات السنوية  3-5-2

 قواعد البيانات المؤسسية نسبة الميزانية اإلدارية إلى الحافظة الجارية للقروض والمنح 3-5-3

  الالمركزية 3-6

 قواعد البيانات المؤسسية نسبة الوظائف المدرجة في ميزانية المكاتب القطرية/المراكز اإلقليمية للصندوق )نسبة مئوية( 3-6-1

 قواعد البيانات المؤسسية يل(فعالية الالمركزية )مؤشر وك 3-6-2

   إدارة الموارد البشرية 3-7

 قواعد البيانات المؤسسية وما فوق 5-النسبة المئوية للنساء في وظائف المرتبة ف 3-7-1

 قواعد البيانات المؤسسية وما فوق 1النسبة المئوية للنساء في وظائف المرتبة مدير  3-7-2

 قواعد البيانات المؤسسية مركز عمليات الشبكةالنسبة المئوية للنساء في  3-7-3

 قواعد البيانات المؤسسية النسبة المئوية للموظفين المهنيين من القائمتين باء وجيم 3-7-4

 قواعد البيانات المؤسسية الوقت المستغرق لملء الوظائف المهنية الشاغرة )باأليام( 3-7-5

 قواعد البيانات المؤسسية الجنسي )مؤشر وكيل( االستغالل واالعتداء الجنسيان/التحرش 3-7-6

  الشفافية 3-8

النسبة المئوية لتقارير إنجاز المشروعات المقدمة في غضون ستة أشهر من اإلنجاز، والنسبة المئوية  3-8-1
 المنشورة منها للجمهور

 دائرة إدارة البرامج

 المبادرة الدولية للشفافية في المعونة للشفافية في المعونة )نسبة مئوية( شمولية نشر الصندوق وفقا لمعايير المبادرة الدولية  3-8-2

 ة في النسخة النهائية إلطار إدارة النتائج.وكيل*سيتم تحديد المؤشرات ال
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 36فئة الدخلو نوع الموارد إجمالي المخصصات لبرنامج القروض والمنح، مصنفة حسب

توزيع  عرضمن خالل من الوثيقة الرئيسية  4في الجدول الواردة توضح الجداول أدناه السيناريوهات  -1

 فئة الدخل. و )األساسية والمقترضة(لمخصصات حسب نوع الموارد ل

البلدان متوسطة الدخل من ، ولبلدان منخفضة الدخلإلى ا في المائة( 100) الموارد األساسيةويوجه إجمالي  -2

متوسطة الدخل من الشريحة ، ومنخفضة الدخلتارة مخلبلدان وتخص ص الموارد المقترضة  37.الشريحة الدنيا

البلدان متوسطة /للبلدان منخفضة الدخل 50:50كما يلي:  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، ومجموع الدنيا

 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.: الدخل من الشريحة الدنيا

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، بينما ادلة الحالية لمن خالل المعالموارد األساسية يُفترض تخصيص  -3

وال ينبغي ولذلك يمثل التوزيع أدناه تقديرات إشارية، . المحتمل إلى الطلباستنادا الموارد المقترضة خصص تُ 

 . اره نهائياعتبا

 السيناريو ألف

 امنخفض جد
 % المجموع الموارد المقترضة الموارد األساسية

ة الدخل )المؤهلة البلدان منخفض

 لمنح إطار القدرة على تحمل الديون(
108 - 108 4 

 28 770 192 578 البلدان منخفضة الدخل )األخرى(

 33 878 192 686 مجموع البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 *الدنيا
914 383 1 297 47 

مجموع البلدان منخفضة الدخل + 

لدخل من الشريحة ا توسطةالبلدان م

 الدنيا

1 600 575 2 175 79 

الدخل من الشريحة  توسطةالبلدان م

 علياال
- 575 575 20 

الحد األقصى لبرنامج القروض 

 والمنح*
1 600 1 150 2 750 100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 تستبعد هذه المبالغ المنح العادية التي تشكل جزءا من برنامج القروض والمنح ولكنها ال تعزى إلى أي فئة دخل محددة. 36
 لدول الصغيرة المؤهلة.في هذا التوزيع، تشمل البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أيضا مخصصات الموارد األساسية ل 37
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باءسيناريو ال  

 منخفض            

 % المجموع الموارد المقترضة الموارد األساسية

خل )المؤهلة البلدان منخفضة الد

 لمنح إطار القدرة على تحمل الديون(
279 - 279 9 

 27 819 183 636 البلدان منخفضة الدخل )األخرى(

 36 098 1 183 914 مجموع البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 الدنيا
1 036 367 1 402 46 

مجموع البلدان منخفضة الدخل + 

خل من الشريحة الد توسطةالبلدان م

 الدنيا
1 950 550 2 500 82 

الدخل من الشريحة  توسطةالبلدان م

 علياال
- 550 550 18 

الحد األقصى لبرنامج القروض 

 والمنح*
1 950 1 100 3 050 100 

 

جيمسيناريو ال  

 منخفض-متوسط       

 % المجموع الموارد المقترضة الموارد األساسية

ؤهلة البلدان منخفضة الدخل )الم

 لمنح إطار القدرة على تحمل الديون(
376 - 376 12 

 27 864 175 689 البلدان منخفضة الدخل )األخرى(

 38 241 1 175 066 1 مجموع البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 الدنيا
1 134 350 1 484 46 

مجموع البلدان منخفضة الدخل + 

ن الشريحة الدخل م توسطةالبلدان م

 الدنيا
2 200 525 2 725 84 

الدخل من الشريحة  توسطةالبلدان م

 علياال
- 525 525 16 

الحد األقصى لبرنامج القروض 

 والمنح*
2 200 1 050 3 250 100 
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 السيناريو دال 

مرتفع-متوسط  
 % المجموع الموارد المقترضة الموارد األساسية

البلدان منخفضة الدخل )المؤهلة 

 منح إطار القدرة على تحمل الديون(ل
508 - 508 14 

 27 973 167 806 البلدان منخفضة الدخل )األخرى(

 40 481 1 167 314 1 مجموع البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 الدنيا
1 336 333 1 669 46 

مجموع البلدان منخفضة الدخل + 

يحة البلدان متوسطة الدخل من الشر

 الدنيا
2 650 500 3 150 86 

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 العليا
- 500 500 14 

الحد األقصى لبرنامج القروض 

 والمنح*
2 650 1 000 3 650 100 

 

هاء سيناريو ال  

 رتفعم            

 % المجموع الموارد المقترضة الموارد األساسية

البلدان منخفضة الدخل )المؤهلة 

 إطار القدرة على تحمل الديون(لمنح 
587 - 587 14 

 27 100 1 163 938 البلدان منخفضة الدخل )األخرى(

 42 688 1 163 525 1 مجموع البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 الدنيا
1 550 325 1 875 46 

مجموع البلدان منخفضة الدخل + 

ة الدخل من الشريح توسطةالبلدان م

 الدنيا
3 075 488 3 563 88 

الدخل من الشريحة  توسطةالبلدان م

 علياال
- 488 488 12 

الحد األقصى لبرنامج القروض 

 والمنح*
3 075 975 4 050 100 
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 افتراضات النموذج المالي

على المدى الطويل نقدية لضمان االستدامة المالية التدفقات ال توقعات متحفظة بشأنتستند االفتراضات المالية إلى  -1

بانتظام إلدراج التغييرات في المتغيرات الرئيسية  تُنقحأن االفتراضات  وتجدر اإلشارة إلىكل سيناريو.  إطارفي 

 ،وتوافر التمويل ،التمويل، مثل التحصيل الفعال للمساهماتعلى  لصندوقاالتي يمكن أن تؤثر على قدرة 

 .الصروفات في واالتجاهات

ما  على النوعي الطابعمل االعتبارات اإلضافية ذات تراضات الرئيسية للسيناريوهات المالية. وتشوترد أدناه االفت -2

واالقتراض السيادي الجديد في السيناريو الذي يعتبر ضروريا لضمان  ،مستوى قروض الشركاء الميسرة (1يلي: )

للموارد ولكنه غير جديد الثاني عشر االستدامة المالية هو المستوى الذي يتوقع الصندوق الحصول عليه خالل الت

أن األفق الزمني طويل األجل الختبار االستدامة المالية للسيناريوهات يتماشى مع السياسات  (2؛ )مؤكد حتى اآلن

، نتيجة التقيد ماليا الموارد الصندوق مستدام برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشرعتبر ويالحالية. 

حصص رأس المال الدين إلى  لنسبة متوقع والنسب األخرى، بما في ذلك هدف ،من متطلبات السيولةالحد األدنى ب

ن في التجديد الثاني عشر ومستوى الدي (3التجديد الرابع عشر لموارد الصندوق؛ ) بحلولفي المائة  40قدره 

برنامج القروض والمنح موافقات  من الحاجة إلى تغطية التزامات الدفع الناشئة عن الموارد الصندوق مستمد أساس

 .للموارد الحادي عشروالعاشر  ينالتجديدفي 

تعتبر جميع السيناريوهات و. هاتويمكن أن تؤثر التغييرات األخرى في سياسة السيولة على نتائج السيناريو -3

المستوى دنى وات جديدة للحد األحديدالمعروضة هنا مستدامة بموجب سياسة السيولة الحالية، ولكن سيتم تقديم ت

هذه  ونظرا ألن. 2020لسيولة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها والموافقة عليها بحلول نهاية عام المستهدف ل

خدمات الخزانة في اختبار االستدامة المالية شعبة شارك ت، سهاتالسيناريونتائج تؤثر على يمكن أن السياسة 

 لسيولة.ل سياسة الجديدةال مع وضعالموازية 
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 الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد

  مرتفع –هاء  السيناريو مرتفع-متوسط – دال السيناريو  منخفض-متوسط – جيم السيناريو  منخفض – باء السيناريو جدا منخفض – ألف السيناريو

 الجديدة النقدية )المساهمات الموارد تجديدل هدفالمستوى المست

 )بماليين الميسرة( الشركاءفي قروض  المنح عنصر إلى باإلضافة

 750 1 550 1 350 1 150 1 950 األمريكية( الدوالرات

 المنح عنصر دون الجديدة )النقدية المستدام الموارد تجديد أساس خط

 700 1 500 1 300 1 100 1 900 األمريكية( الدوالرات )بماليين الميسرة( الشركاءفي قروض 

 الدوالرات )بماليين الميسرة الشركاء المقدر في قروض المنح عنصر

 50 50 50 50 50 األمريكية(

 الزمني األفق

 .فقط للموارد عشر الثاني للتجديد السيناريوهات تُعرض

 .(2030) للموارد عشر الرابع التجديد حتى - الموارد تجديد دورات من ثالثيغطي  زمني أفق على اتالسيناريو افتراضات تنطبق

 

 الديون تحمل على القدرة إطارالمنح المعتمدة بموجب عن  التعويضات

 تستقطع من خط أساس تجديد الموارد المستدام التجديد الحادي عشر للموارد( –)التجديد السابع للموارد 

 في المائة في السنة 1 الموارد تجديد مستوىل جمالياإل نموال معدل

 لفترة التجديد الثاني عشر للموارد. وقات متماشية مع الحد األدنى الحصيف، ومستويات السيولة المستهدفة بالنظر إلى التنفيذ المقترح لسياسة السيولة الجديدة  في الصندوقستكون مستويات السيولة في أي وقت من األ    السيولة

 الديون تحمل على القدرة إطار منحلمستوى  المستدام األقصى الحد

 690 600 450 340 145 (األمريكية الدوالرات )بماليين الجديد

 150 150 150 50 50 األمريكية( الدوالرات )بماليين العادية المنح

 األمريكية( الدوالرات )بماليين الميسرة الشركاءقروض 
 مليون دوالر أمريكي في السنة 75كل منها  مليون دوالر أمريكي موزعة على ثالث شرائح قيمة 225

 2020فبراير/شباط  29أساس معدالت السوق في  عنصر المنح مقدر بمعدالت خصم على

 األمريكية( الدوالرات )بماليين السيادي االقتراض

1 150 1 100 050 1 000 1 759 

 شروط االقتراض السيادي مقدرة وفق شروط مالية تعكس القروض السيادية الحالية في الصندوق

 ين/حصص رأس المال يتم الوصول إليه في التجديد الرابع عشر لموارد الصندوقفي المائة الد 40هدف للرفع المالي نسبته  المالي الرفع

 الموارد تخصيص

 تُخصص الموارد المقترضة كلها للقروض بشروط عادية -

 تُخصص الموارد المقترضة خارج نطاق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -

 شروط عادية أن تستفيد من التخصيص ضمن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والموارد المقترضةيمكن للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي تقترض ب -
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 القطرية الموارد تخصيصبشأن  األخرى االعتبارات

 

 ن يتم صرف التعهدات وجميع الموارد األساسية األخرى بالكامل.أمن المتوقع  -

 .للموارد عشر الحادي التجديد في وقالصندمن  تمويلعلى  تحصل التي البلدان قائمة نفس -

 والبلدانمن المديونية الحرجة،  من مستوى مرتفع أوالدين،  من تعاني التي للبلدان الديون تحمل على القدرة إطار إصالح ترتيبات ومراعاة. (2019 تشرين الثاني/)نوفمبر الديون تحمل على للقدرة متاح تقييم أحدث -

 .لمديونية الحرجةمن امخاطر متوسطة ل المعرضة

 .تغيير دون والمعامالت األسو ،معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء متغيرات تبقى

 .األولى السنة ،للموارد عشر الحادي التجديدالمستخدمة في  قيمال هي األداء أساس على الموارد تخصيص نظام معادلة متغيرات قيم -

 المالية واالستدامة الجديد الديون تحمل على القدرة طارإل مستدام مستوى أقصى ضمان مع البلدان، لمخصصات واألقصى األدنى للحد القواعد نفسب األداء أساس على اردالمو تخصيص نظام منهجية على الحفاظ -

 . المعدل الحجم نهج تطبيق دون المطلوبة الدخل اتفئ نسب ضمان أجل من ،فقط الديون تحمل على القدرة إطار لمنح مجمع، نهج باستخدام تخصيصال تم وبالتالي، للصندوق؛

 

 

 

 

 



 IFAD12/2(R)/R.2 الملحق الرابع

75 

عرض عام لتصنيف شروط اإلقراض المحاكاة والمتوقعة لفترة التجديد الثاني عشر 
 لموارد الصندوق

 تجميعهي نتيجة  لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقجداول تصنيف شروط اإلقراض التالية  -1

على  38ن خالل تطبيق معادلة نظام تخصص الموارد على أساس األداءالمخصصات القطرية المستمدة م

المقترضين المؤهلين لتلقي الموارد األساسية، وفئات الدخل المتاحة من البنك الدولي اعتبارا من يونيو/حزيران 

ل التي تلقت تمويال خال 80، وشروط التمويل المتوقعة في الصندوق. ويفترض التحليل نفس البلدان الـ 2020

 فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

وينبغي اعتبار هذه االفتراضات، وشروط اإلقراض المعروضة في هذه الورقة، والتي تشكل مدخال مطلوبا  -2

. وسوف تحد ث مواردللفترة التجديد الثاني عشر لا راسخلعملية إنتاج السيناريو، إشارية، وال تشكل التزاما 

 . مواردللفترة التجديد الثاني عشر لحتساب المخصصات الرسمية من الموارد األساسية هذه البيانات من أجل ا

وبالتالي، وبتطبيق معادلة نظام تخصص الموارد على أساس األداء على تخصيص الموارد األساسية  -3

 للصندوق، واستنادا إلى شروط اإلقراض المتوقعة للصندوق، قد ال يكون باإلمكان، بموجب السيناريوهين

األكثر انخفاضا ألف وباء لتجديد الموارد، ضمان أن ثلثي تمويل الصندوق يمكن أن يقدم كمنح وبشروط 

المعتمدة من قبل  سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهكما تمت اإلشارة إليه في  39تيسيرية للغاية،

 ر ارتفاعا جيم، ودال، وهاء.مجلس المحافظين. ويتم ضمان مثل هذا االحتمال في السيناريوهات األكث

 1السيناريو 

 شروط اإلقرا 

 مليار دوالر  مريكي 0.95
 منخف   دا

 
 2السيناريو 

 شروط اإلقرا 

 مليار دوالر  مريكي 1.15
 منخف   دا

 
 3السيناريو 

 شروط اإلقرا 

مليار دوالر  مريكي  1.35
 منخف -متوسط

بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

%  
بماليين 
رات الدوال

 األمريكية
%  

بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

% 

إطار القدرة  لى تحمي 
 الديون

145 5  
إطار القدرة  لى تحمي 

 الديون
340 11  

إطار القدرة  لى تحمي 
 الديون

450 13 

 9 296 فائقة التيسيرية   9 273 فائقة التيسيرية   9 248 فائقة التيسيرية 

 17 556 تيسيرية للغاية ) ادية(  17 512 تيسيرية للغاية ) ادية(  17 466 تيسيرية للغاية ) ادية(

 15 522 مختلطة  16 482 مختلطة  16 438 مختلطة

 ادية )نظا  تخصيص 
الموارد  لى  ساس 

 األدا (
  11 343  ادية  11 304

 ادية )نظا  تخصيص 
الموارد  لى  ساس 

 األدا (
377 11 

م موع نظا  تخصيص 
ساس الموارد  لى  

 األدا 
1 600   

م موع نظا  تخصيص 
الموارد  لى  ساس 

 األدا 
1 950   

م موع نظا  تخصيص 
 الموارد  لى  ساس األدا 

2 200  

 ادية )موارد 
 مقترضة(

1 150 41  
 ادية )موارد 

 مقترضة(
 31 050 1  ادية )موارد مقترضة(  35 100 1

 4 150 منح  2 50 منح  2 50 منح

نامج الحد األقصى لبر
  القرو  والمنح

2 800 100  
الحد األقصى لبرنامج 

 القرو  والمنح
3 100 100  

الحد األقصى لبرنامج 
 القرو  والمنح

3 400 100 

 

 

 

 

                                                      

 .    EB2017/121/R.3الوثيقة  38
 بما في ذلك منح إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح العادية، والقروض بشروط فائقة التيسيرية، وتيسيرية للغاية. 39
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 4السيناريو 

 شروط اإلقرا 

 مليار دوالر  مريكي  1.55
 متوسط مرتف 

 
 5السيناريو 

 شروط اإلقرا 

 مليار دوالر  مريكي  1.75
 مرتف 

لدوالرات بماليين ا
 األمريكية

%  
بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

% 

 16 690 إطار القدرة  لى تحمي الديون  16 600 إطار القدرة  لى تحمي الديون

 10 402 فائقة التيسيرية   9 346 فائقة التيسيرية 

 18 755 تيسيرية للغاية ) ادية(  17 650 تيسيرية للغاية ) ادية(

 17 711 طةمختل  16 611 مختلطة

 ادية )نظا  تخصيص الموارد 
  لى  ساس األدا (

444 12  
 ادية )نظا  تخصيص الموارد  لى 

  ساس األدا (
517 12 

م موع نظا  تخصيص الموارد 
  لى  ساس األدا 

2 650   
م موع نظا  تخصيص الموارد 

  لى  ساس األدا 
3 075  

 23 975 قترضة( ادية )موارد م  26 000 1  ادية )موارد مقترضة(

 4 150 منح  4 150 منح

الحد األقصى لبرنامج القرو  
 والمنح

3 800 100  
الحد األقصى لبرنامج القرو  

 والمنح
4 200 100 
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 تحليالت الحساسية على السيناريوهين دال وهاء

مج القروض والمنح الجديد طلب بعض األعضاء معلومات عن األثر على قدرة الصندوق على االلتزام )أي برنا -1

لفترة التجديد الثاني عشر للموارد( إذا لم يكن الصندوق في وضع يمكنه من تأمين مستويات االقتراض المفترضة 

 في السيناريوهات المالية المقدمة للتجديد الثاني عشر للموارد.

التحليالن، على وجه التحديد، ويهدف  40على السيناريوهين دال وهاء.واستجابة لذلك، أجري تحليالن للحساسية  -2

 إلى اإلجابة على السؤالين التاليين:

 ثابتة، ماذا سيكون األثر على مستوى برنامج القروض  جميع المتغيرات األخرىعلى  مع اإلبقاء

في المائة فقط من  50والمنح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد إذا لم يصل الصندوق سوى إلى 

   41؟ةتيسيريشروط غير راض بالمستوى المفترض لالقت

 ثابتة، كم ستكون الزيادة الالزمة في المساهمات األساسية  جميع المتغيرات األخرىعلى  مع اإلبقاء

لإلبقاء على المستوى المتوقع لبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد في 

ي المائة فقط من المستوى المفترض ف 50السيناريوهات المقابلة إذا لم يصل الصندوق سوى إلى 

 ؟ةتيسيريشروط غير لالقتراض ب

 1الشكل 

 األثر على مستوى برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

  
 السيناريو هاء  السيناريو دال

 مرتفع  مرتفع-متوسط

 سيةتحليل الحسا الحالة األساسية 
الحالة 

 األساسية

تحليل 

 الحساسية

 750 1 550 1 المستوى المستهدف لتجديد الموارد

 488 975 500 000 1 االقتراض السيادي الجديدإجمالي 

 800 2 200 4 500 2 800 3 إجمالي برنامج القروض والمنح

 

المفترض لالقتراض بشروط في المائة فقط من المستوى  50، في حال تم تأمين كما يتضح من الجدول أعالهو -3

مليون دوالر أمريكي في السيناريو  488مليون دوالر أمريكي في السيناريو دال، و 500غير تيسيرية )بما يعادل 

-مليار دوالر أمريكي 3.6مع اإلبقاء على نفس حجم تجديد الموارد، سيهبط برنامج القروض والمنح من  42هاء(،

 4مليار دوالر أمريكي، ومن  2.5-مليار دوالر أمريكي  2.4 و دال إلىمليار دوالر أمريكي في السيناري 3.8

                                                      

لموارد الخاصة بالسيناريوهين. أجريت تحليالت الحساسية على الطرف المرتفع من نطاقات برنامج القروض والمنح للتجديد الثاني عشر ل 40

وقد أجريت التحليالت بطريقة تحافظ على الحجم اإلجمالي للمنح دون تغيير عن سيناريوهات حالة األساس ذات الصلة، بحيث يشمل السيناريو 

نح العادية، بينما يشمل مليون دوالر أمريكي من الم 150مليون دوالر أمريكي من منح إطار القدرة على تحمل الديون، و 600دال ما قيمته 

مليون دوالر أمريكي من المنح العادية.  150مليون دوالر أمريكي من منح إطار القدرة على تحمل الديون، و 690السيناريو هاء ما قيمته 

 وتبقى مستويات االقتراض وبرنامج القروض والمنح ثابتة في فترتي التجديد الثالث عشر والرابع عشر للموارد.
مليون دوالر أمريكي لقروض الشركاء الميسرة،  225إلى مستوى االقتراض الذي يستبعد مبلغ الـ  بشروط غير تيسيريةقتراض يشير اال 41

ر الذي يبقى ثابتا أيضا في تحليالت الحساسية. ولذلك تشمل المستويات المستهدفة لتجديد الموارد الظاهرة في التحليل أيضا نفس مستوى عنص

 مليون دوالر أمريكي. 50كاء الميسرة والبالغ المنح في قروض الشر
مليون دوالر أمريكي، إذا أخذنا باالعتبار مبلغ الـ  725مليون دوالر أمريكي و 625من شأن هذا أن يؤدي إلى اقتراض إجمالي بقيمة  42

 مليون دوالر أمريكي لقروض الشركاء الميسرة. 225
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مليار دوالر  2.8-مليار دوالر أمريكي  2.7مليار دوالر أمريكي في السيناريو هاء إلى  4.2- مليار دوالر أمريكي

 أمريكي.  

 2الشكل  

 الزيادة الالزمة في المساهمات األساسية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

  
 السيناريو هاء  السيناريو دال

 مرتفع  مرتفع-متوسط

 الحالة األساسية 
تحليل 

 الحساسية
 الحالة األساسية

تحليل 

 الحساسية

 350 2 750 1 150 2 550 1 المستوى المستهدف لتجديد الموارد

 488 975 500 000 1 االقتراض السيادي الجديدإجمالي 

 200 4 800 3 إجمالي برنامج القروض والمنح

 

، لإلبقاء على نفس مستويات برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر كما يتضح من الجدول أعالهو -4

مليار دوالر  1.55للموارد في السيناريوهين دال وهاء، سيتعين زيادة المساهمات األساسية لتجديد الموارد من 

مليار دوالر أمريكي في السيناريو هاء إلى  1.75ريكي، ومن مليار دوالر أم 2.15أمريكي في السيناريو دال إلى 

 مليار دوالر أمريكي. 2.35

بشروط غير في المائة فقط من مستوى االقتراض  50إذا كان للصندوق أن يصل إلى ، على سبيل االستنتاجو -5

ين على الجهات المانحة ر بأنه سيتعمن الوثيقة الرئيسية، يقد   4تيسيرية المبين في الحاالت األساسية في الجدول 

مليون دوالر أمريكي لتأمين/ضمان نفس مستويات برنامج القروض والمنح كما  600أن تزيد مساهماتها بمقدار 

 في سيناريوهات الحالة األساسية للتجديد الثاني عشر للموارد.

برنامج القروض والمنح وإذا لم يتمكن المانحون من زيادة مساهماتهم وفقا لذلك، من المتوقع عندئذ أن يهبط   -6

مليار دوالر أمريكي مقارنة بالحالة األساسية لسيناريوهات  1.4–مليار دوالر أمريكي 1.3للصندوق بمقدار 

التجديد الثاني عشر للموارد، والهبوط بالتالي إلى مستويات أكثر انخفاضا بالمقارنة مع مستويات التجديد التاسع، 

 دوق.والعاشر، والحادي عشر لموارد الصن

وتجدر المالحظة بأن الموارد الجديدة لتجديد الموارد تمثل رأس مال جديد للصندوق، في حين أن الدين مورد   -7

التي يلعبها االقتراض خالل فترة  تحليالت الحساسية هذه تدل على األهميةيمكن أن يرفد تجديد الموارد. غير أن 

في  –وارد. والدعم الذي يقدمه األعضاء ووكاالتهم اإلنمائية التجديد الثاني عشر للموارد في رفد موارد تجديد الم

للصندوق سيكون بالتالي مهما للوصول إلى مستويات برنامج القروض والمنح التي ستقدم  –شكل قروض أيضا 

 مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 مذكرة منهجية:

من الوثيقة الرئيسية،  4يوهين األساسيين دال وهاء في الجدول أجل جعل النتيجة قابلة للمقارنة مع السينارمن  -8

شروط اإلقراض كما هو الحال في السيناريوهات  حسبتوزيع النسب المئوية نفس بافتراض أجري هذا التحليل 

، في حال تحقق أي من الناحية العملية)انظر الملحق الثالث من أجل التوزيع حسب شروط اإلقراض(. و األساسية
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حليلي  الحساسية، قد يؤدي تطبيق معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، واالفتراضات المتعلقة من ت

 بتخصيص الموارد إلى توزيع مختلف بحسب شروط اإلقراض، واحتمال التأثير بالتالي على نتائج التحليل.

برامج القروض والمنح المعتمدة في  ويأخذ هذان التحليالن للحساسية باالعتبار ديناميات مثل عمليات الصرف من -9

تجديدات الموارد السابقة، باإلضافة إلى التأثيرات المختلفة لرأس المال مقابل الدين. وليس باإلمكان في جميع 

 عدم تطابق التوقيتبسبب السيناريوهات الحفاظ على مستويات السيولة المتوقعة لسيناريوهات الحالة األساسية 

بالمقارنة مع موافقات برنامج  تدفقات الصروفات الخارجةو المتنازل عنهاالداخلة الفورية  الطبيعي بين التدفقات

القروض والمنح. وسيتم صرف برنامج القروض والمنح للتجديد الثاني عشر للموارد خالل التجديد الثاني عشر، 

ويفترض النموذج المالي  والثالث عشر، والرابع عشر للموارد، وجزء صغير من التجديد الخامس عشر للموارد.

أن حجم االقتراض سيبقى عند هذا المستوى المخف ض في تجديدات الموارد التالية، مما سيحد من القدرة على 

االلتزام المالي مع المضي قدما، ويتطلب تعديل حجم برنامج القروض والمنح للتجديد الثاني عشر للموارد، وبرامج 

 لك.القروض والمنح المستقبلية وفقا لذ

 

 

 


