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 لموارد الصندوق عشر الثاني هيئة المشاورات الخاصة بالتجديدتقرير مسودة 

  مسودة التقرير حولمالحظة 

هذه التغذية الراجعة المستلمة  الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة تقريرتتضمن مسودة 
المشاورات. وسيتم نشرها على المنصة التفاعلية للدول األعضاء من أجل التعليق عليها عبر  الثالثة لهيئةفي الدورة 

  .المشاورات لهيئة ةرابعال الدورة على هاعرضاإلنترنت، ومن ثم تحديثها مرة أخرى قبل 

 واألربعين الرابعة الدورة انعقاد موعد حتى منتظمة بصورة )التاسعتعهدات المستلمة (الملحق ال جدول تحديث وسيتم
 .2021 شباط/فبراير في المحافظين لمجلس

 بين وتتم اإلشارة إلى المسائل الرئيسية التي تنتظر اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك فيمن قبل المجلس التنفيذي،
مثل اإلشارات إلى إطار االقتراض المتكامل (بانتظار قرار المجلس في ديسمبر/كانون األول)  ؛[] معقوفين قوسين

  .المقترضة الموارد وآلية تخصيص
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  موجز تنفيذي

لم يتبق : ذات أهمية خاصةالثاني عشر لموارد الصندوق في لحظة  بالتجديد ات الخاصةالمشاور تنعقد هيئة - 1

 في ذلكبما  – القاسيةآثار الصدمات  وتهددأهداف التنمية المستدامة،  موعد تحقيقعلى سنوات  10 سوى

فيروس كورونا الناجمة عن األزمة التي سببتها جائحة تقلب المناخ واآلثار االقتصادية واالجتماعية في زيادة ال

عواقب المجتمعات الريفية  وتتحمل .القضاء على الفقر والجوع من تقدم نحو أُحرزما بتقويض  – )19-كوفيد(

دون االستثمار ال يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الواضح أنه  وبات من .ةغير متناسب ذلك بصورة

  .سكان الريففي 

بمثابة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  يقترحيعتبرو .لمواجهة هذا التحديق جهوده الصندوويكثّف  - 2

 توجهها السياسات وتتسم بشمولية أكبر وتدعم مالية وبرامجية الصندوق نحو حزمة عمللنموذج تطويرا تطور

التي يتم النتائج  توسيع وتعميق على بصورة شاملة ويرّكز الصندوق .الريف سكان من أجلالتغيير المنهجي 

التي تم إدخالها منصة اإلصالحات المالية والمؤسسية إلى هذا التطور  ويستند .على أرض الواقعإحداثها 

النتائج وتوسيع نطاق  من أجل تحقيق للصندوق المتاحةاألدوات  لكافةيتطلب االستخدام الكامل كما أنه  مؤخرا،

ويسعى  .دوافع الهشاشة تاريخيا وعلىعلى احتياجات السكان المهمشين  أدق تركيز وهو يشتمل على .األثر

الشراكات ب باإلضافة إلى االستعانة ة،الدوليالمعونة  هيكلية ضمنلى تعزيز دور الصندوق إهذا التطور 

  .مع الحكومات االنخراط لرفداالستراتيجية 

المتخذة في التجديد  التوجهات من شأن، على الصعيد العالمي اليقين واألزمات انعدام يتزايد فيه في سياقو - 3

، 2030بحلول عام  أثرهامضاعفة نحو الثاني عشر لموارد الصندوق أن تضع المؤسسة على المسار الصحيح 

 ،زيادة الكفاءة مع بالتوازيامرأة ورجل، ريفي من مليون  40دخل  وذلك عبر رفعها كل عام من مستوى

  .مالال مقابلوتعزيز القيمة  ،واالستدامة

التجديد الثاني عشر ب الصادرة عن هيئة المشاورات الخاصةللرسائل العشر الرئيسية  موجزفيما يلي ويرد  - 4

 ونتائجه وأثرهزيادة تمويل الصندوق ب الخاصة هدافاأل حولاالتفاقات الرئيسية  عالوة علىلموارد الصندوق، 

 .2024-2022خالل الفترة 

 التنمية المستدامة هدفيتحقيق دعم دوله األعضاء في في  احاسم ادور الصندوق يؤدي: 1الرئيسية  الرسالة

  فقراء الريف.دون التركيز على تحقيقهما  ال يمكن، واللذين 2و 1

 إلى أن 2020عام ل لمتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العا تشير تقديرات: االزديادفي  آخذالجوع إن  - 5

ترتبط ، و2019في عام  مليون شخص 750 حواليبلغ عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

ز الفقر المدقع يتركّ و .االقتصادي والتراجع ،المتطرفة وظواهرهوتقلب المناخ بالهشاشة، هذه الزيادة  معظم

، مع أن خلفي البلدان متوسطة الد جيوب وضمن من البلدان منخفضة الدخل محدودفي عدد  ةمتزايد بصورة

 كافة وفي .من سكان الريف الفقراء يتواجدون في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الجزء األكبر

، بمن فيهم ضعفااألكثر  سكان الريفبين بصورة أكبر انعدام األمن الغذائي والفقر المدقع  ينتشرالبلدان، 

 أشدثالثة أرباع  حوالي سكان الريف ويمثّل .اإلعاقة وذوواألشخاص  ،والشعوب األصلية ،والشباب ،النساء

  .وأكثرهم معاناة من انعدام األمن الغذائيفقرا سكان العالم 

إلى "عقد ضائع"  تؤديويمكن أن  ،منذ عقود شهدها العالمأكبر صدمة اقتصادية في  19-سببت جائحة كوفيدتو - 6

الفقر المدقع  نحومليون شخص إضافي  100 بدفع الجائحة هذه أثريهدد وحده،  2020في عام ف .النامية لبلدانل

 2020في عام  مليون شخص 132 وزيادة العدد اإلجمالي لمن يعانون من نقص التغذية في العالم بما يصل إلى

سالسل انقطاع نقاط ضعف في النظم الغذائية، بما في ذلك من خالل ه الجائحة عن هذ وقد كشفت .وحده

الصدمات المرتبطة والتزايد السريع في الهشاشة  ارتفاع مستوى نتيجة تفاقما هذا الوضع ويشهد .التوريد
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 من ذوي القدرة المحدودة علىالفقراء والمهمشين  سكان الريف بشدة آثارها على تتسمبالمناخ، والتي 

 .االستجابة

 2و 1هدفي التنمية المستدامة تحقيق من أجل  مطلوبا يفسكان الراالستثمار المتزايد والمستدام في ويعد  - 7

إنمائية باعتباره منظمة و .يتخلف عن الركب"حد "بعدم ترك أللتنمية المستدامة  2030 خطة عاموالوفاء بوعد 

الصندوق  يؤديلتحويل الزراعة واالقتصادات الريفية والنظم الغذائية،  حصريا مكرسة عالمية متخصصة

فقراء إلى  -النامية  بالبلدانوالموارد الخاصة  -العالمي  اإلنمائيتمويل الفي ضمان وصول  محوريا دورا

، تستهدف استثمارات الصندوق أولويات متعددة، وتساعد المجتمعات الريفية شموليمن خالل نهج و .الريف

هذه االستثمارات  وتعمل .إدارة الموارد الطبيعيةعلى الفقيرة على التكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة و

 وتهيئة، لسكان الريفالحالة التغذوية ب والنهوض، الريفيات للنساءالتمكين االقتصادي أيضا على تحسين 

 يرفدهو و ،الدولية للزراعة والتنمية الريفية الهيكليةفي  رائدايعتبر الصندوق و .شباب الريفصالح الفرص ل

ألولئك الذين ال يمكن  فجوة عبر خدمته سدفي المجال الزراعي والريفي، وي تدخالت الجهات األخرى العاملة

 .الوصول إليهم بصورة أخرى

العالمية الملحة، يجب على  وغيرها من التحديات 19-جائحة كوفيدفي مواجهة : 2الرئيسية  الرسالة

 .الصندوق مضاعفة أثره وتعميقه

التي يزداد ، إلى جانب الصدمات المناخية واالجتماعية واالقتصادية 19-جائحة كوفيد الناجمة عناآلثار  تسلط - 8

هذه  علىيجب و .الحاجة إلى زيادة االستثمار المالي في التعافي وإعادة البناء والصمودالضوء على ، تواترها

آلثار ل بغية التصديبشكل عاجل إلى ما هو أبعد من المساعدة الطارئة أن تنظر  الزيادة في االستثمار

من المتوقع أن و .ضعفا وأشدهم سكان العالمعلى أفقر والمترتبة  المتفاقمةاالجتماعية واالقتصادية السلبية 

الجائحة الحالية،  زيادة كبيرة نتيجةال سيما في القطاع الريفي، والطلب على المساعدة اإلنمائية الرسمية،  يشهد

تشير أحدث  ،2و 1هدفي التنمية المستدامة  لتحقيقالالزم اتساع فجوة التمويل إلى التوقعات  تشير فيما

 19مع باالقتران على األمن الغذائي،  الحالي هاإنفاقأن على الحكومات المانحة أن تضاعف إلى التقديرات 

متوسطة الدخل الخاصة، للقضاء المنخفضة الدخل والمن ميزانيات البلدان  سنوياإضافي مليار دوالر أمريكي 

  1..2030عام على الجوع بحلول 

في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود وتعزيز  للمساهمة بصورة أكبر أهبة االستعدادالصندوق على و - 9

 دولهمن  الكبير الطلب على وبناء .اإلنمائيةمكاسب العلى حماية سبل العيش و تركيزهالنظم الغذائية، مع 

من  دعما ماليا وتقنيا ومعرفيا وسياساتيا بالغ األهمية 19-لجائحة كوفيداستجابة الصندوق  توّفراألعضاء، 

 فقراء الريف قدرةتعزيز الصندوق في  أهميةوقد أظهر ذلك  .التي يستهدفهاحماية سبل عيش المجموعات أجل 

 .على الصمود

على الفقر المدقع  القضاء الساعية إلىفي الجهود  كبيرةزيادة إلى بالتحديات  المحفوفةالبيئة العالمية  وتدعو - 10

يمكن و .إعادة البناء على نحو أفضلمن خالل  والجوع وبناء القدرة على الصمود في وجه األزمات المستقبلية

ها تسن الحكومات خطط وبينما .في هذه الجهود رئيسيا دورا يؤديتوسيع أثره وتعميقه، أن للصندوق، عبر 

ضمان كون الجهود شمولية، وتعالج احتياجات أولئك  ، يمكن للصندوق أن يساعد علىلتعافيلطويلة األجل 

األكثر تعرضا لخطر تركهم يتخلفون عن الركب، وال سيما المجموعات المهمشة في المناطق الريفية، ومعالجة 

الضعف الهيكلي في النظم الغذائية بحيث تكون النظم الغذائية وسبل العيش الريفية محمية عندما تقع األزمة 

، وشبكته الواسعة حاالت ما بعد الطوارئمد الصندوق خبرته من العمل في األوضاع الهشة والقادمة. ويست

الحكومات، ومنظمات المزارعين، ومنظمات المجتمع  –من الشركاء ذوي األهمية على المستوى القطري 

                                                      
  https://ceres2030.org/حلول مستدامة للقضاء على الجوع،  :eresC 2030 مشروع 1
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أكثر استدامة  لتقديم الدعم المصمم خصيصا للبلدان في بناء مستقبل –المدني الريفي األخرى، والقطاع الخاص 

 وشمولية للسكان الريفيين.

في  20دخولهم بنسبة  رفع مستوىمليون شخص من  20، تمّكن عمليات الصندوق الراهنفي الوقت و -10-11

بحلول عام  أن يضاعف هذا األثراألعضاء،  دوله، بدعم من غير أنه يمكن للصندوق 2.سنوياالمائة على األقل 

مستوى  رفعتعميق األثر ويعني  .ةكبير بصورة وأن يعمقه، سنويامليون شخص  40إلى  بذلك ، ليصل2030

ضعفا، بمن فيهم الشعوب و فقرا سكان الريف أشداستهداف ومواضيع التعميم في الصندوق؛ ب الخاصالطموح 

واألوضاع الهشة؛ وضمان حصول كل  فقرا البلدان أشدالتركيز على و؛ األشخاص ذوو اإلعاقةاألصلية و

 .والقدرة على الصمود ،والتغذية ،والدخل ،اإلنتاج على مستوىنات أكبر وأكثر استدامة مستفيد على تحسي

الثالث  تجديد الموارددورات مدى على بصورة تدريجية الصندوق  أثر زيادةويمكن تحقيق ذلك من خالل 

خالل فترة التجديد الثاني  سنويامليون شخص  28نحو  مع تحديد هدف يتمثل في زيادة مستوى دخلالمقبلة، 

وتعزيز التركيز على التغيير المنهجي، والعمل مع  تنويع الموارد بصورة أكبر، ذلك سيتطلبو .عشر للموارد

  .من الشركاء أوسع طائفة

 إلى أقصى حدوزيادة مساهمات الصندوق في أهداف التنمية المستدامة  أثر أوسع وأعمقولتحقيق  -12- 11

توجهها  ،مالية وبرامجيةديد الثاني عشر لموارد الصندوق إلى تقديم حزمة التج عملنموذج  يسعى، ممكن

وينطوي ذلك على  .تعزيز التغيير المنهجيمن أجل تعمل بطريقة تآزرية السياسات وتتسم بشمولية أكبر و

 ونشرهمع تعزيز قدرته على تجميع التمويل بالتزامن تعزيز النهج البرامجي للصندوق على المستوى القطري، 

دور تكاملي حاسم لضمان أوجه التآزر ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية  قيام، مع أدوات مختلفة باستخدام

 .والتنسيق

إلى صغار العالمي للمناخ  تمويلالفي ضمان وصول  اقيادي ادور الصندوق يؤدي: 3الرئيسية  الرسالة

والشعوب  ،والشباب ،والتغذية التمايز بين الجنسين،تركيزه على  وإحداثالفقراء،  سكان الريفالمنتجين و

 .ألثر أعمق ،اإلعاقة ياألشخاص ذوو ،األصلية

القطري خالل فترة  البرامجيهجه في ن موقعا مركزياذات األولوية  الصندوق للمواضيعتعميم  سيشغل -12-13

بذل الجهود لتعزيز وسيتم أيضا  .للموارد، كما سيعمق ذلك من األثر المستدام للصندوقالتجديد الثاني عشر 

 تعميمالالروابط بين مواضيع  تقوية والتي ترمي إلى التي بدأت في التجديد الحادي عشر للموارد االستراتيجية

  .بين الجنسين، والشباب والتغذية والتمايزالبيئة والمناخ،  المتمثلة في

الذي  سكان الريفوسبل عيش المناخ حياة  تقلب زيادة هددوت .بصورة وثيقة بالزراعةالمناخ يرتبط و -13-14

مع استهداف الصندوق القوي ألشد الناس فقرا، وال سيما و .على الموارد الطبيعية يعتمدون، في غالبيتهم،

 افريد موقعاالصندوق  يشغلاستنادا إلى خبرته، صغار المنتجين، في المناطق التي يصعب الوصول إليها، 

 يفرضهادعم وتمويل للتكيف مع التهديدات التي ما تحتاج إليه من على  لضمان حصول المجتمعات الريفية

االستثمارات  تتيح ؛حماة للموارد الطبيعية، وبالتالي سكان الريفما يكون  غالبافي الوقت نفسه، و .ر المناختغّي 

  .ر المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجيتغّي  آثار للتخفيف من فرصافي سبل عيشهم 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيتم توسيع الجهود المبذولة لمعالجة قضايا البيئة  وخالل -15- 14

 مشروعات الصندوقفي  تمويل المناخعلى كما سيتم تعزيز التركيز  .االجتماعي الشمولوالمناخ وتيسير 

فترة التجديد الثاني لفي المائة من برنامج القروض والمنح  40ل ليشكّ  تمويل المناخاالستثمارية وزيادة هدف 

في المائة من المشروعات إلى أن تشمل أنشطة تبني القدرات التكيفية  90وستهدف ، لموارد الصندوقعشر 

المتعلقة بالمناخ عبر أبعاد متعددة (مثل زيادة الدخول؛ وتحسين الوصول إلى الموارد المنتجة؛ وتمكين 

                                                      
مليار دوالر  3.2استنادا إلى تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق التي أخذت في االعتبار برنامج قروض ومنح بقيمة  2

  مليارات دوالر أمريكي. 7أمريكي، وبرنامج عمل بقيمة 
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تأقلم الوسيكون تمويل برنامج  .مليون شخص 28د المجموعات الضعيفة). وسوف يساهم هذا في زيادة صمو

في المائة من تمويل  100باإلضافة إلى هذا، وسيشكل نسبة  + لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

توجيه الموارد ب +وسيسمح البرنامج الجديد للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المناخ. 

زيد يوس .على الصمود في وجه تغّير المناخ المنتجين في البلدان األقل دخالقدرة صغار المستهدفة نحو بناء 

 ،والصندوق األخضر للمناخ ،مرفق البيئة العالمية من قبيلدوات تمويل المناخ مع أ الشراكاتالصندوق من 

سيقوم الصندوق بتضمين اعتبارات التنوع كما  .وصندوق التكيف لتكملة استثمارات الصندوق األخرى

، ومساعدة صغار المنتجين على االستفادة من التنوع يالبيئي والمناخ تقديرهالبيولوجي في عملياته كجزء من 

المساهمة  مع بالتزامنوذلك التغذية)،  مستوى (مثل تحسين إنمائيةتحقيق مكاسب من أجل  الزراعي-البيولوجي

الزراعي لتحسين -وسيتم وضع مبادرات محددة تركز على تعزيز التنوع البيولوجي .في جهود الحفظ العالمية

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  استخدامواألراضي،  وأللمياه سواء إدارة واستعادة النظم اإليكولوجية 

وتعزيز الشراكات. وسيكون هذا جزءا من الجهود األوسع للصندوق لزيادة الموارد  الحيازات الصغيرة +

الزراعي كوسيلة هامة لزيادة إنتاجية المزارعين على نطاق صغير، -التنوع البيولوجيلتعزيز تركيزه على 

 للمحاصيل ومقاومتها لتغير المناخ.التغذوية وتحسين القيمة 

استثماراته، مع التركيز على التغيير االجتماعي من خالل  الشمولسيواصل الصندوق تعزيز و -16- 15

 ،، والشعوب األصليةوعمالتهمالشباب وبين الجنسين وتمكين المرأة، والتغذية،  لصالح المساواةالتحويلي 

في المائة  35 إحداث، سيضمن الصندوق لمواردخالل فترة التجديد الثاني عشر لو .اإلعاقة ياألشخاص ذوو

ألسباب الجذرية ل والتصدي عند التصميم،التحّول الجنساني ألثر على صعيد التي يمولها  المشروعاتمن 

على المستوى  لسكان الريفعلى الحالة التغذوية  أثرهسيواصل الصندوق قياس كما  .المساواة ألوجه انعدام

االستثمارية  المشروعاتفي المائة من  60 مع ضمان إيالء، شباب الريفالمؤسسي، وسيكثف تركيزه على 

تجديد و ،االستهداف ته بشأنبتحديث سياسالصندوق قوم يوس .وعمالتهم بشكل واضحلشباب للجديدة األولوية ا

مشروعات جديدة خالل فترة التجديد  10 إدراج ما ال يقل عن وضمان استراتيجيته الخاصة بالشعوب األصلية

االستهداف  بإدماجالصندوق  سيقومو .كمجموعة مستهدفة ذات أولوية للشعوب األصليةالثاني عشر للموارد 

وضع استراتيجية لتحديد أولويات التدخالت ذلك عبر في حافظته، و اإلعاقة ذويلألشخاص  الصريح

لموارد ل خالل فترة التجديد الثاني عشر يتم تصميمهاخمسة مشروعات ما ال يقل عن  ضمان إدماج وإرشادها،

 .ويةاإلعاقة كمجموعة مستهدفة ذات أول ذويلألشخاص 

 .يعزز الصندوق تركيزه على معالجة دوافع الهشاشةس: 4الرئيسية  الرسالة

بحلول  ةفي أوضاع هش سيعيشونالعالم الفقراء المدقعين في في المائة من  80 أن تشير التقديرات إلى -16-17

، بما في هشاشة والمجتمعات األشخاص أشدعلى  ةغير متناسب بصورةوتؤثر األوضاع الهشة  .2030عام 

يمكن و .للهجرة واألزمات اإلنسانية ارئيسي كما أنها تعد دافعا، اإلعاقة وواألشخاص ذوذلك النساء والفتيات، 

إمكانية عواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي وسبل العيش، حيث يفقد السكان إلى  تؤدي هذه األوضاعأن 

  .الوصول إلى الموارد الالزمة لإلنتاج

 مع التركيزجهود اإلغاثة  إذ أنه يرفداألوضاع الهشة،  على صعيد ةخاص مكانةالصندوق  ويشغل -17-18

 على حماية سبل عيشهم بذلكيساعد وهو وقدرتهم على الصمود،  سكان الريفطويل األجل ل تعافيالعلى 

من أجل  لصغار المنتجين دعمتوفير الالخاصة على خبرته في ضمان  تركيزهتعتمد مجاالت و .واستعادتها

وتعزيز المؤسسات  ،لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةل والتطرقالمناخ والتخفيف من آثاره، تغّير مع  التكيف

  .وإدارة الموارد الطبيعية ،واألمن الغذائي ،الريفية

ألسباب الكامنة وراء الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي في ل التصديقدرة الصندوق على  وتحتاج -19- 18

ذلك  وسيستنير .خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد إلى التشذيب بالنزاعاتوالمتأثرة المناطق الهشة 

إلى الدروس  وذلك باالستنادالتجديد الثاني عشر للموارد،  خالل فترةفي األوضاع الهشة  االنخراطاستعراض ب
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 بالبلدانوالبرنامج الخاص  هشة أوضاع التي تعاني منفي البلدان  االنخراطالمستفادة من تنفيذ استراتيجية 

والحد القدرة على الصمود،  على صعيد بناءتحسين أداء الصندوق  مع السعي إلى، هشة أوضاع التي تعاني من

تشمل مجاالت العمل ذات و .بالنزاعاتالمتأثرة  األوضاعفي  الفعال واالنخراطاالحتياجات اإلنسانية،  من

 القائمةاألدوات ب االستعانة عالوة على ،شاشة في السياقات الهشةاله تقديراتاألولوية التوسع في استخدام 

، وتضمن توافر الموارد لدعم مع احتياجات البلدان التي تعاني من أوضاع هشة من أجل التكيفوالجديدة 

الهشة  واألقاليمالمحددة في البلدان  الظروف لتالئمسيتم تصميم التدخالت و .االنخراط األقوى للصندوق

 بهدف في منطقة الساحل والقرن األفريقي االنخراطسيتم تطوير مبادرات لتعزيز كما ، نزاعاتبة بالوالمنكو

خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيضمن و .زيادة الموارد وتعزيز التعاون مع الشركاء

كما  3.الهشةألوضاع لفي المائة من الموارد األساسية  25 ما ال يقل عن تخصيص مواصلة كذلكالصندوق 

 .لدول الجزرية الصغيرة الناميةسيتم وضع استراتيجية جديدة لتوجيه انخراط الصندوق في ا

 .فقرا البلدان أشدستركز االستثمارات من خالل الموارد األساسية للصندوق على : 5الرئيسية  الرسالة

يجب أن ، الصندوق الخاصة والمتمثلة في عدم ترك أحد يتخلف عن الركب مهمةمع  ىتماشما يب -19-20

 سيتم[وخالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  .إعطاء األولوية ألشد السكان فقرا هموارد تواصل

األكثر شروط الالتمويل ب تقديملصندوق ل تتيحفي المائة من الموارد األساسية للصندوق، والتي  100تكريس 

من  البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل - فقرا البلدان أشداحتياجات  من أجل تلبية، تيسيرية

، ولتوسيع إنمائيينفي الصندوق وشركاء  كدول أعضاءمع أهميتها الحاسمة  ىتماشي اموب .]الشريحة الدنيا

في  20إلى  11من  الدخل من الشريحة العليامتوسطة ستتلقى البلدان [، فقراء الريف لصالح نطاق الفوائد

  .]إلى الموارد المقترضة وصولها من خاللالمائة من برنامج القروض والمنح في الصندوق 

من تخصيص التمويل الخاص بنهج الالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيتم تعديل فترة  وخالل -21- 20

 خاضعافي حين أن تخصيص الموارد األساسية سيظل و .بشكل أفضل لبلدانل اإلنمائية حتياجاتاالدعم أجل 

الوصول إلى الموارد يقترح أن يخضع  فإن[في الصندوق،  تخصيص الموارد على أساس األداءلنظام 

الموارد  للوصول إلى أهلية سيتفق عليها المجلس التنفيذيذات مبادئ ومعايير  جديدة آللية سيخضع المقترضة

آلية تخصيص نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وهاتين اآلليتين سيضمن الجمع بين و .]المقترضة

في  55الصندوق تخصيص وسيضمن  4.لبلدانل لالحتياجات المتغيرةتوفير دعم متنوع الموارد المقترضة 

زيادة أعلى  ، وهذهفي المائة ألفريقيا جنوب الصحراء 50المائة من الموارد األساسية ألفريقيا، بما في ذلك 

 .من حصص المخصصات التاريخية

والشراكات االستراتيجية  السياساتفي مجال أقوى الصندوق بشكل  انخراط سيدعم: 6الرئيسية  الرسالة

 .هوتعميق توسيع األثر الرامية إلى هجهود

 2 مبلغا إضافيا يعادل، المالئمةالسياسات واالستثمارات  وجودفي حالة لزراعة، توفر اأن يمكن  -21-22

صغار  لجزء كبير من هذا النمو أن يعود بالفائدة على يمكنو .النمو الريفي لصالحتريليون دوالر أمريكي 

يتسم عمله كي القطاع  يجب تحويلالفرص التي توفرها الزراعة،  ولالستفادة من .المنتجين في البلدان النامية

في  التوفيرمع  وتحقيق النجاح والربحق الوصول إلى األسوا علىالمنتجين صغار  قدرة ويضمن باالستدامة

  .ا في ذلكرئيسي ادور الصندوق يؤديو .ألمن الغذائي والتغذويل الوقت ذاته

                                                      
"، 2020األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات للسنة المالية سيقاس ذلك على أساس القائمة المنسقة للبنك الدولي: "قائمة  3

http://pubdocs.worldbank.org/en/179011582771134576/FCS-FY20.pdf.  
سبة في حين تخضع اآللية الجديدة للوصول لموافقة المجلس التنفيذي، فإن اإليفاء بالتزام تلقي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا لن 4

في المائة من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد من خالل الموارد المقترضة، والعناصر األخرى لسبيل  11-20
  المضي قدما المتفق عليه بشأن التخرج، ال يعتمد على الموافقة على اآللية الجديدة.
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جهود  كافةأساس  - اإلنمائية النتائجمع تحقيق  المتوائمةتلك  -الشراكات االستراتيجية وتشّكل  -22-23

برامجه القطرية مواءمة الصندوق ب الذي يتبعهيبدأ نهج الشراكة و .التحفيزينه من تحقيق األثر وتمكّ  ،الصندوق

الفاعلة الجهات مع و ات، األمر الذي يتطلب شراكات قوية مع الحكومبصورة وثيقة األولويات الوطنيةمع 

  .متعددة األطراف والثنائية وغير الحكوميةاألخرى الجهات الفاعلة  األخرى، بما في ذلكالقطرية اإلنمائية 

لزراعة والتنمية الريفية، وقد أثبتت صالح ال اإلنمائي التمويلفي تجميع  حاسماالصندوق دورا  يؤديو -24- 23

تمويال إضافيا لصالح المجموعة  يوفرالتمويل المشترك الذي  حشدفي  أهميتها القطريةشراكاته االستراتيجية 

التركيز على العالمي، سيواصل الصندوق  اإلنمائيتمويل قيود العلى الرغم من و .الصندوق التي يستهدفها

 1:1.5إلى مشترك التمويل الهدف زيادة ، مع فقراء الريف لصالحتوسيع األثر بغية حشد التمويل المشترك 

 .للموارد لفترة التجديد الثاني عشر

المعزز  االنخراط في مجال السياساتوواالبتكار المعرفة وتقاسمها، من توليد أيضا يستفيد الصندوق و -25- 24

متنوعة من الجهات الفاعلة  طائفةالشراكات مع إرساء على المستويين العالمي والقطري من خالل 

ويشمل ذلك منظمات األمم المتحدة األخرى، والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والجهات  .االستراتيجية

صندوق تاريخ طويل من الدعوة المشتركة الب يجمعهاالتي ومنظمات المزارعين،  باإلضافة إلىالمانحة الثنائية، 

، والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص، والتي يمكن للصندوق اآلن االنخراط في مجال السياساتو

 الخاصنهج الصندوق  تعميمأيضا سيتم و .من خالل مجموعة من األدواتمعها مباشرة إرساء شراكات 

كأداة رئيسية خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، عبر الحافظة  ثيالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالب

 .استراتيجية جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ضمن حديثةنُهج  تفصيلمع 

 فقراء الريفلصالح تحقيق النتائج لالبرامج القطرية التحويلية األداة األساسية  ستشكل: 7الرئيسية  الرسالة

  .التجديد الثاني عشر للمواردفترة في 

 تحدياتهاكثر التصدي ألموارد، سيعزز الصندوق دعمه للبلدان في لخالل فترة التجديد الثاني عشر ل -25-26

ذلك تعزيز  وسيستدعي .المناخ والهشاشة صدماتو ،والفقر الريفي ،فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي إلحاحا

لمساعدة البلدان على تحقيق  بصورة مخصصة مصممةوتقديم برامج  ،على المستوى القطري حضوره

  .محددة وفرص الحتياجات، واالستجابة اإلنمائيةأولوياتها 

إدارية أكثر تكيفية تطبيق ممارسات إلى  بصورة مخصصةالمصمم  البرامجيالنهج هذا  يستندسوف و -26-27

هداف األمخاطر أو صدمات يمكن أن تقوض  لما ينشأ من وفقاتستجيب وتتطور والتي ز على التعلم تركّ 

على تحسين إدارة الحافظة،  كذلكالمستفيدين، سيعمل الصندوق  لصالحلتعظيم األثر و .ونتائجها اإلنمائية

ال سيما من خالل التركيز على الكفاءة على مستوى وفيها التقدم،  تباطئالتي  للمجاالت وإعطاء أولوية العمل

مسار سيضع خطط عمل تحدد كما م على مستوى المشروع، واستدامة الفوائد، المشروع، والرصد والتقيي

  .رصد واإلبالغ عن هذه التحسيناتل، وتحديد المؤشرات المناسبة لتمجاالالفي كل  التحسينات

التجديد الثاني عشر فترة في  تحفيزياز الصندوق أيضا على المجاالت التي يمكن أن تحدث أثرا وسيركّ  -28- 27

كوسيلة لتعزيز التغيير المنهجي  االنخراط في مجال السياساتعلى سبيل المثال، سيزيد التركيز على و .للموارد

 عبرفي النهج والتكنولوجيات وإدماجها الصندوق، وتيسير االبتكارات  لصالح المجموعات التي يستهدفها

 نخراط في مجال السياساتاالنطاق  من أجل توسيع نُهجا مبتكرة الصندوق سيتحرى، عمليةوبصورة  .الحافظة

 نموذجا كما سيضع .السياسات على مستوى البرامج القطرية فيما يخص النواتجالبيانات على مستوى  وتجميع

في المائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية  50 وسيضمن تحديدومبادئ توجيهية لالبتكار،  تشغيليا

فرص لل للمواردالتجديد الثاني عشر  خالل فترة المصادقة عليهاالتي ستتم القطرية  اتومذكرات االستراتيجي

تكنولوجيا ل على األقل مشروعاتخمسة  وإدماجتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، الخاصة ب

 .رقمية زراعية هجلنُ  أو المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
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 القروضبرنامج  عبرفي المقام األول  يتمزال يالنتائج على أرض الواقع ال  تحقيق في حين أنو -29- 28

واالحتياجات  2و 1هدفي التنمية المستدامة  لتحقيق كبيرةهناك حاجة إلى أموال إضافية إال أن والمنح، 

حشد التمويل من أجل ، يعمل الصندوق على زيادة موارده األساسية ولهذا السبب .المتطورة للدول األعضاء

سيوفر برنامج تمويل و .هدافه اإلنمائية خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارداإلضافي والقدرات لدعم أ

، الحجمالصغيرة ومتوسطة و الصغرى الريفية للمشروعاتالقطاع الخاص أداة جديدة لتحفيز التمويل الخاص 

جديدة مباشرة مع مجموعة بصورة لشباب والنساء، والعمل صالح افرص العمل ل توليدمع التركيز على وذلك 

 5+ التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةسيعمل برنامج و .من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص

األمر الذي إلى صغار المنتجين،  للمناخ الحاسم قدرة الصندوق على توجيه التمويل اإلضافي تعزيزعلى 

ستوفر إعادة و .فية عالية األثرمن خالل تدخالت إضاالقروض والمنح استكمال برنامج بللصندوق  سيسمح

 بيئة تخلقلألنشطة غير اإلقراضية التي  وتكميليا تمويال تحفيزيا في الصندوق ةالعاديتركيز برنامج المنح 

، والمعرفة والشراكات ،االنخراط في مجال السياسات، بما في ذلك من خالل لتوسيع النطاقمواتية  تمكينية

على المجلس التنفيذي  بالمنح للتمويلعرض سياسة جديدة وستُ  .المدني الريفيوال سيما مع منظمات المجتمع 

 .التجديد الثاني عشر للمواردفترة عليها قبل بدء  للمصادقة

والتمويل  المعززة سيتم تنفيذ البرامج القطرية التحويلية من خالل القدرات المؤسسية: 8الرئيسية  الرسالة

 .المالئم

تعزيز بغية التغييرات المؤسسية األخيرة  توطيدز التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على سيركّ  -30- 29

والخبرات التي تتطلبها الدول  ،والمنتجات ،تحقيق النتائج التحويلية وضمان القدرات المناسبة لتقديم الخدمات

 كتدبيرفي المائة  45إلى حوالي  فيه مستوى الالمركزيةمن ، سوف يوسع الصندوق وبصورة عملية .األعضاء

 كما .تحسين معدل الكفاءة فيه العمل في الوقت نفسه على ضروري لتحسين التنفيذ على المستوى القطري، مع

في مجال الزراعة والتنمية  لتحقيق التمّيزالشريك المفضل  حفاظه على موقعضمن ي، والتقنية خبرتهعزز سي

 واالعتداءالتحرش الجنسي واالستغالل  أعمال جهوده لمنع ي بذلف الصندوق سيستمر، أخيراو .الريفية

، بما يتماشى مع الجهود عامينوضع خطط عمل للصندوق كل  عبرالجنسيين والتصدي لها، بما في ذلك 

استجابة لنداء مكافحة العنصرية وأخيرا، سيعزز الصندوق جهود  .المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة

لألمم المتحدة، وبما يتماشى مع البيان المشترك األخير للرؤساء الثالث للوكاالت التي تتخذ من األمين العام 

 6روما مقرا لها من أجل "العمل معا الستئصال العنصرية والتمييز داخل منظماتنا وخارجها".

وتعظيم  ةالماليه يتإصالحاته المالية لمواصلة تعزيز هيكل توطيدسيعمل الصندوق على : 9الرئيسية  الرسالة

 .الزبائنلجميع  المقدم التمويل مستوى

على تحمل الديون، وسياسة  قدرةال إطارإصالح بما في ذلك  -اإلصالحات المالية األخيرة ستدخل  -30-31

 ،وإطار إدارة األصول والخصوم لعقد االلتزاماتكفاية رأس المال، وسياسة السيولة، ونهج الموارد المتاحة 

وهي  .التجديد الثاني عشر للموارد خالل فترةبشكل كامل  حيز النفاذ ،]االقتراض المتكاملإلى جانب إطار [

الحفاظ على االستدامة كل من وإطار للمخاطر موجهين نحو  شموالأكثر  ةمؤسسي ةمالي يةتشكل األساس لهيكل

 المستدام اإلنمائيل تمويالتعزيز  الرامية إلى والمساهمة في الجهود الدولية على األجل الطويلالمالية 

  .للمقترضين

                                                      
دى الركائز الرئيسية الثالث التي تشّكل برنامج الصمود الريفي، وهو إح  +يعتبر برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 5

 برنامج عالمي شامل سيركز على التخفيف من دوافع تغّير المناخ التي تسبب انعدام األمن الغذائي والهجرة غير النظامية وتدهور األراضي.
؛ ومبادرة االستدامة واالستقرار واألمن في +لحيازات الصغيرة من: برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب ا ويتألف برنامج الصمود الريفي

  دعم الصندوق األخضر للمناخ لمبادرة الجدار األخضر الكبير.أفريقيا، و
6 https://www.ifad.org/en/web/latest/speech/asset/42118158.  
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حجر  بمثابة للتجديدالموارد األساسية  ستبقىتجديد الموارد، ل السابقة دوراتالفي  كان الحالوكما  -32- 31

 فقرا البلدان أشدالتي تسمح للصندوق بتمويل  هي موارد التجديد وحدهاإذ أن األساس لتمويل الصندوق: 

 يؤديالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، س وخالل فترة .مهمتهوأكثرها مديونية والتي تقع في صميم 

يتطلب و .االستثمارات أثرلجميع البلدان المؤهلة وتوسيع  المتاح زيادة التمويل بغيةأكبر  دورااالقتراض 

األعضاء لالقتراض  الدول مصادر تمويل متنوعة ودعم لبرنامج القروض والمنح مستويات المستهدفةالتحقيق 

لتوسيع قاعدة المقرضين في الصندوق وأدوات االقتراض  أساسياإطار االقتراض المتكامل  ويعتبر[ .السيادي

 ].له المتاحة

يتطلب لكن و، للمواردالتجديد الثاني عشر  فترة في أثرهلتكثيف  مستعدالصندوق إن : 10الرئيسية  الرسالة

 .فيه المزيد من الدعم المالي من الدول األعضاء ذلك

على الجوع زيادة الموارد التام الفقر والقضاء  للقضاء علىوسد فجوة التمويل  األثرزيادة  تتطلب -32-33

مزيج من الضروري توفر ويزيد مساهمته في أهداف التنمية المستدامة،  بمهمتهلكي يفي الصندوق و .المالية

التمويل والقتراض، الموارد الحالية من خالل ا وزيادةتجديد الموارد األساسية، في من مساهمات أعلى 

اإلضافي من المبادرات المواضيعية مثل تمويل المناخ، والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك 

  .والمؤسساتالقطاع الخاص 

تحقيق أعلى سيناريوهين لتجديد ل ويمكن .المساهمات األساسية في تجديد الموارد أساس هذه الجهودتمثل و - 34

فقط أن  –مليار دوالر أمريكي)  1.75( السيناريو هاءمليار دوالر أمريكي) و 1.55دال ( السيناريو -الموارد 

التي وتعد المساهمات اإلضافية  .فقرا ومديونيةالبلدان  ألشدللصندوق بالحفاظ على مستوى مساعدته  يسمح

اب الحيازات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحبرنامج تمويل القطاع الخاص ولاألعضاء  تقدمها الدول

 األعلى هانالسيناريوويتوافق  .وأثرهالصندوق  نطاق وصولتوسيع من أجل  ذات دور حاسم+ الصغيرة 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب و تمويل القطاع الخاصفي برنامج  مساهمات قويةفقط، إلى جانب 

هذا الجهد يعد و .2030الصندوق بحلول عام  أثرمضاعفة في  المتمثلهدف ال+، مع الحيازات الصغيرة 

في  لمساعدةلوالذين يخدمهم تمويل الصندوق  فقراء الريفلتعظيم الدعم المقدم إلى  االمشترك القوي ضروري

 .أهداف التنمية المستدامة تحقيق
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  1الجدول 

  الصندوقموجز االلتزامات واألهداف الرئيسية لفترة التجديد الثاني عشر لموارد 
  التزامات وأهداف فترة التجديد الثاني عشر للموارد الموضوع/المجال

 مليون شخص يتلقون خدمات يعززها أو يدعمها المشروع 127 الوصول

 7األثر

 مليون شخص يزيد دخلهم 68

 مليون شخص يتحسن إنتاجهم 51

 مليون شخص يتحسن وصولهم إلى األسواق 55

 مليون شخص يتعزز صمودهم 28

 مليون شخص تتحسن تغذيتهم 11

 والمخرجاتالنواتج 

 مليون هكتار من األراضي تخضع لإلدارة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ 1.9

 بون على ممارسات و/أو تكنولوجيات اإلنتاجمليون شخص يدرَّ  3.25

 كيلومتر من الطرق يتم إنشاؤها، أو إصالحها، أو تطويرها 19 000

 شخص يصلون إلى الخدمات الماليةمليون  22.5

 من المشاريع الريفية تصل إلى خدمات تطوير األعمال 900 000

 بون على األنشطة المدرة للدخل/إدارة األعمالمليون شخص يدرَّ  3.1

 عدد المستفيدين الحاصلين على وظائف جديدة/فرص عمل (قيد التتبع)

 ماليين شخص يقدم لهم دعم موجه لتحسين تغذيتهم 6

 مجموعة يقدم لها الدعم إلدارة الموارد الطبيعية والمخاطر المتعلقة بالمناخ بشكل مستدام 11 005

 مليون من أعضاء منظمات المنتجين الريفيين يتم دعمهم 1

 العمليات

 مشروعات جديدة على األقل تشمل الشعوب األصلية كمجموعة مستهدفة ذات أولوية 10ضمان أن 

 جديدة على األقل تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة مستهدفة ذات أولويةضمان أن خمسة مشروعات 

 وضع مبادرات محددة لتعزيز انخراط الصندوق في منطقة الساحل والقرن األفريقي

 1.5:1زيادة نسبة التمويل المشترك إلى 

 والتعاون الثالثي توسيع حساب أمانة التعاون بين بلدان الجنوب

 ج الفرص االستراتيجية القطرية تدمج تدخالت القطاع الخاصفي المائة من برام 50

 في المائة من المشروعات مصممة لبناء القدرات التكيفية 90

التنمية أو النُهج الزراعية  من أجلضمان أن خمسة مشروعات على األقل تدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 الرقمية

على مستوى المشروعات، والكفاءة على مستوى المشروعات، واستدامة  وضع وتنفيذ خطط عمل بشأن الرصد والتقييم
 النتائج

التمويل وتخصيص 
 الموارد

 في المائة من الموارد األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 100

 من الشريحة العليافي المائة من برنامج القروض والمنح مخصصة للبلدان متوسطة الدخل  11-20

 في المائة من برنامج القروض والمنح تركز على قضايا المناخ 40

 في المائة من الموارد األساسية تخصص ألفريقيا جنوب الصحراء 50

 في المائة من الموارد األساسية للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة 25تخصيص 

الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع الخاص، وعرض مقترح إنشاء برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 إلنشاء آلية للوصول إلى الموارد المقترضة

االستراتيجيات/ 
 السياسات/النُهج

 عرض استراتيجية بشأن التنوع البيولوجي على المجلس التنفيذي

 عرض استراتيجية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة على المجلس التنفيذي

 يدة النخراط الصندوق في الدول الجزرية الصغيرة الناميةوضع استراتيجية جد

 استعراض انخراط الصندوق في األوضاع الهشة

 تحديث استراتيجية توسيع النطاق في الصندوق

 عرض سياسة التخرج على المجلس التنفيذي للموافقة عليها

 المؤسسة

 وما فوقها 5-في المائة من النساء في وظائف فنية من الرتبة ف 40

 في المائة من الموظفين 45في المائة إلى  32زيادة الالمركزية من 

وضع خطط عمل لفترة سنتين في الصندوق لمنع أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها 
 متوائمة مع استراتيجيات وأفضل ممارسات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 

                                                      
 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع الخاص. مع استبعاد 7
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 تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقمسودة 

  مقدمة

 واألولويات واالتفاق على التوجهاتئه الدول األعضاء في الصندوق كل ثالث سنوات الستعراض أدا جتمعت - 1

 المشاورات الخاصة بتجديد الموارد.تُعرف هذه العملية باسم واالستراتيجية المستقبلية وتجديد موارده المالية. 

أنشأ مجلس محافظي الصندوق هيئة المشاورات  ،2020في فبراير/شباط  األربعينو الثالثة في دورتهو - 2

وطلب مجلس المحافظين من هيئة المشاورات عرض تقرير عشر لموارد الصندوق.  الثانيالخاصة بالتجديد 

وقد اجتمع ممثلو الدول األعضاء [. 2021في فبراير/شباط  واألربعين الرابعةعن نتائج مداوالتها على دورته 

اللمسات األخيرة على هذا التقرير ووضعوا  ، بما في ذلك في دورات افتراضية2020في الصندوق خالل عام 

 .]2020ديسمبر/كانون األول  11اريخ عليه بتوصادقوا 

بالمساهمة الفريدة والحاسمة التي لموارد لالتجديد الثاني عشر ب ات الخاصةمشاورهيئة الأعضاء  واعترف - 3

 ة الواردة فيها من خاللوأهداف التنمية المستدام 2030التنمية المستدامة لعام  خطة لتحقيقالصندوق  يقدمها

نعدام األمن الفقر المدقع وا سكان الريف الذين يعانون من تركيزه القوي على تعزيز التحول الريفي وتمكين

مليون مستفيد،  132إلى  2019أثرا بوصولها خالل عام  تُحدث. وأشاروا إلى أن استثمارات الصندوق الغذائي

وتحقيقها لزيادة ملموسة  على نطاق صغير،منتج مليون  15 تُقدر بحواليزيادة سنوية في اإلنتاج ل وتوليدها

  8ين.ريفي وامرأةمليون رجل  20دخل  في مستوى

ضرورة أن يطمح  أهداف التنمية المستدامة، تم االتفاق على حلول موعد تحقيقسنوات على  10 بقاءمع و - 4

وهذا مع زيادة الكفاءة واالستدامة لتعزيز القيمة مقابل المال. ، 2030بحلول عام  أثرهمضاعفة  الصندوق إلى

مليون  40 ، مستوى دخل2030بحلول عام ، استثماراته أن ترفعوضع الصندوق على مسار يضمن يعني 

على النحو  قويا لموارد الصندوق أن يكون التجديد الثاني عشر ويتطلب ذلك. سكان الريف كل سنةمن شخص 

  .من هذا التقرير السادسفي القسم  الواردة ريوهات الماليةالمبين في السينا

من  ليتطوربالخطوات الهامة التي اتخذها الصندوق في السنوات األخيرة  هيئة المشاوراتأعضاء  واعترف - 5

ومفصال بصورة األعضاء دعما شامال  لدولها توفرإلى منظمة  المشروعاتعلى  ينصب أغلب تركيزهامنظمة 

 ،ومنتجة شمولية، تغدو وتحويل النظم الغذائية بحيث ،لمعالجة انعدام األمن الغذائي والفقر الريفي مخصوصة

ويتم التعبير عن هذا التطور في نموذج العمل المقترح لفترة التجديد الثاني ومستدامة.  وقادرة على الصمود،

تعزز و سياسات وتتسم بشمولية أكبرتوجهها ال، والذي يهدف إلى تقديم حزمة برامجية ومالية عشر للموارد

 التغيير المنهجي.

 للمواردالثاني عشر  لفترة التجديدتنظيم نموذج العمل المقترح  1نظرية التغيير المبينة في الشكل  وتوّضح - 6

في المساهمة بشكل المتمثل على طموحه  - 1المستوى  - المستوى األعلى وسيحافظ الصندوق على. وأهدافه

ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى مثل تلك التي  2و 1 التنمية المستدامةدفي تحقيق هكبير في 

والعمل الالئق والنمو االقتصادي  )،5(هدف التنمية المستدامة  ز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتركّ 

 األثر اإلنمائيز توى الثاني، يركّ في المسو. )13)، والمناخ (هدف التنمية المستدامة 8(هدف التنمية المستدامة 

  .وبناء القدرة على الصمود اإليصال، وتسريع هوتعميقاألثر على توسيع  2030خطة عام فيما يخص لصندوق ل

األولوية للبرامج القطرية  للمواردالنتائج التشغيلية، يعطي التجديد الثاني عشر الخاصة ب في الركيزة الثالثةو - 7

للتعميم، وقائمة أوسع من الحلول،  ونهجا أعمقأوثق مع مجموعة من العمالء،  شراكةالتحويلية. ويتوخى ذلك 

من قبيل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  ابتكارية جديدة للتمويلبما في ذلك إدخال أدوات 

                                                      
 .2020 الصندوق: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 8
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أن مان وبرنامج تمويل القطاع الخاص. ولض(ضمن اإلطار الشامل لبرنامج الصمود الريفي)، +  الصغيرة

تعزيز التحول المؤسسي ل ستتواصل الجهوديسمح له بدعم البرامج القطرية التحويلية،  موقعاالصندوق  يشغل

ألشد البلدان المتاحة الموارد  وزيادةوالتحول المالي (ضمان االستدامة المالية  ،والنظم) ،والعمليات العاملون،(

 عفته.تعميق األثر ومضا من أجل تيسير) فقرا إلى أقصى حد

  مواردلالتجديد الثاني عشر للفترة  التغيير نظرية :1الشكل 

 التعافيودعم  ويستند نموذج عمل التجديد الثاني عشر للموارد إلى مبدأين رئيسيين لضمان أثر أكبر وأعمق - 8

رفع . وسيشمل ذلك القربب األولويتمثل المبدأ الفقراء والضعفاء. سكان الريف وإعادة البناء والصمود لدى 

شبه إلى المراكز بانتقالهم في المائة  45 ما يصل إلى إلىفي المائة  32 الموظفين من لدىالالمركزية  نسبة

حاجة إلى ال فيكمن فيالقرب،  ييسرهالذي والثاني، أما المبدأ اإلقليمية والمكاتب القطرية المستقلة للصندوق. 

 ،اإلدارة التكيفية على القدرة على التعلم نُهج ّكزوتر. اإلنمائي في عمله" نهج تكيفي"عتمد الصندوق أن ي

 .والتكيف ،واالستجابة

وأعضاء هيئة المشاورات واثقون من قدرة الصندوق على تحقيق هذه األهداف الطموحة باالستناد إلى سجله  - 9

شخص مليون  132القوي في إيصال النتائج. وفي الوقت الحاضر، تعود عمليات الصندوق بالفائدة على حوالي 

مليون شخص من سكان الريف الفقراء على زيادة  20من سكان الريف. ويساعد الصندوق سنويا أكثر من 

في المائة على األقل من خالل تحسين إنتاجيتهم، وأمنهم الغذائي، وتغذيتهم، فضال  20مستوى دخلهم بنسبة 

ئي مكرس حصريا لخدمة أشد عن قدرتهم على الصمود في وجه تغّير المناخ. ونظرا لموقعه كصندوق إنما

سكان الريف فقرا وضعفا، جمع الصندوق كّما فريدا من التجارب والخبرات في بناء القدرة الصمود، وإتاحة 

الفرص االجتماعية واالقتصادية، وإيصال األثر في األماكن النائية جغرافيا، والتي نادرا ما تصل إليها 

 الوكاالت األخرى.

ويعكس  ،التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقب الخاصة مشاوراتالاجات عملية هذا التقرير استنت ويوجز - 10

 لهيئة المشاوراتالسياق العام  )1األقسام التالية: ( منالتقرير  ويتألفاألعضاء.  لدولهالتي قدمتها التوجيهات 

لعناصر الرئيسية ا )4() و3الميزة النسبية للصندوق؛ ( )2( التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛الخاصة ب

) اإلطار المؤسسي المتفق عليه؛ 5الثاني عشر لموارد الصندوق؛ ( لفترة التجديدالتشغيلي  لنموذج العمل

إطار إدارة نتائج التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ومصفوفة  )7اإلطار المالي المتفق عليه؛ ( )6(
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الخاصة باستعراض منتصف المدة للتجديد الثاني عشر الترتيبات  )8االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد؛ (

 التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق.ب الخاصة مشاوراتهيئة اللموارد الصندوق و

 السياق -أوال

ونزاعات وصدمات متعلقة بالمناخ إلى انتكاس العمل  اقتصادي تباطؤ ما شهدته السنوات األخيرة من أدى - 11
وقد تم إحراز تقدم كبير في الحد من الفقر المدقع  .2030القضاء على الفقر والجوع بحلول عام  الرامي إلى

 وتشير تقديرات 9منذ بضع سنوات. بدأ ينعكسهذا االتجاه  غير أنوانعدام األمن الغذائي في العقود األخيرة، 

شخاص الذين يعانون من انعدام األمن إلى أن عدد األ 2020عام ل تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم

 مليون شخص 60، في حين ارتفع عدد الجياع بنحو 2019في عام  مليون شخص 750الغذائي بلغ حوالي 

منخفضة الدخل  هذه الزيادة في البلدان الجزء األكبر من وطرأ 2014.10عام بالمقارنة مع  2019في عام 

المتطرفة، المناخية بالهشاشة، وتقلب المناخ والظواهر وهو مرتبط ، من الشريحة الدنياوالبلدان متوسطة الدخل 

في عدد من البلدان منخفضة الدخل (ما يزيد  ةمتزايد بصورةاالقتصادي. كما يتركز الفقر المدقع  والتراجع

  .الدخل متوسطةوفي جيوب الفقر المدقع في البلدان  ،)بلدا 30عن بصورة طفيفة 

اآلثار االجتماعية . فمن المرجح أن تستمر 19-كوفيد ظهور جائحة نتيجة لتهديد إضافييتعرض التقدم و - 12

على المدى  ،الحركة كبيرة علىقيود وما يترتب عليها من  ،الصدمة األخيرة الناتجة عن هذهواالقتصادية 

المرجح كما أنه من . السكان األشد فقرا وهؤالء الذين يصعُب الوصول إليهمالمتوسط، مع عواقب وخيمة على 

وهم يمثلون ، بصورة أكبريعاني سكان الريف الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن متناول تدخالت الحكومة  أن

  .باألصل نسبة مفرطة ضمن أفقر الفئات السكانية

على زيادة االستثمار واستدامته في المناطق  2030يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام و - 13

ل سكان الريف ما يقرب من ثالثة أرباع أفقر سكان العالم يشكّ و. ز الفقر المدقع والجوعيترك حيثالريفية 

بشكل انعدام األمن الغذائي والفقر المدقع  ينتشرفي جميع البلدان، ومعاناة من انعدام األمن الغذائي.  وأشدهم

والشعوب األصلية  ،والشباب ،في المناطق الريفية (بما في ذلك النساء ضعفا السكانية الفئاتأشد بين أكبر 

  .اإلعاقة) ذووواألشخاص 

 19-األثر الناشئ عن جائحة كوفيد

تقديرات صندوق النقد  آخرتشير و. منذ عقودتحدث أكبر صدمة اقتصادية عالمية  19-جائحة كوفيد سببت - 14

قد أدخلت بالفعل العديد من البلدان في  المرتبطة بهاوالقيود  19-ائحة كوفيدوالبنك الدولي إلى أن ج الدولي

 سالب لنمو 2020في المائة من االقتصادات النامية في عام  90أكثر من  تسجيلمع توقع و 11ركود عميق.

يعيشون فقرا وضعفا الذين  السكان أشدالدخل، ستكون التداعيات حادة بشكل خاص على  نصيب الفرد من في

مساعدة، تخاطر البلدان النامية  من دونندوق النقد الدولي إلى أنه "يشير صو 12مدقع.الفقر ال حالة من في

  13الجائحة. سببتها" نتيجة للصدمات المتعددة التي من الزمن منخفضة الدخل بعقد ضائع

                                                      
  .2017تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  9

  .2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  10
  :2020تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو/حزيران  11

prospects-economic-https://www.worldbank.org/en/publication/global  
  2020صندوق النقد الدولي، تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، يونيو/حزيران  12
developing-income-low-help-without-19-dhttps://blogs.imf.org/2020/08/27/covi-صندوق النقد الدولي  13
/decade-lost-a-risk-countries  
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يمكن أن  الجائحةالبنك الدولي أن آثار  فتشير تقديرات. الفقر في العالم زيادة كبيرة يشهدمن المرجح أن و - 15

شخص مليون  39 ويُرجح أن يكون 14)،2الفقر المدقع (انظر الشكل  مليون شخص إضافي إلى 100 تدفع

التقديرات  وتدعو هذه). 3في جنوب آسيا (انظر الشكل شخص مليون  42منهم في أفريقيا جنوب الصحراء و

ة بلدان تضم ثالثوهي  –ونيجيريا  والهند جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي حالة بشكل خاص  إلى القلق

 برامج قطرية كبيرة. الصندوق فيها وينفذ ،مجتمعة أكثر من ثلث فقراء العالم

 الفقر العالمي على 19-: األثر المحتمل لجائحة كوفيد2الشكل 
 

  

  على مستويات الفقر 19-ألثر جائحة كوفيداإلقليمي  التوزيع :3الشكل 

                                                      
estimates-https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-على الفقر في العالم:  19-جائحة كوفيد تقديرات محدثة ألثر 14

poverty-global-19-covid-impact.  

قع
مد

ر 
 فق

ي
ن ف

شو
عي

ن ي
ذي

 ال
ص

خا
ألش

ن ا
اليي

م
  

 شهر يونيو/حزيرانفي  سالبإسقاط 

شهر في إسقاط خط األساس 
 يونيو/حزيران

 إسقاط شهر أبريل/نيسان

 19-اإلسقاط السابق لجائحة كوفيد

يعيشون على أقل  نالذي األشخاصقاس الفقر المدقع على أساس عدد يُ ، آفاق االقتصاد العالميوتقرير ، PovcalNetو، Lakner et al (2020)المصدر: 
  الواحد.دوالر أمريكي في اليوم  1.90من

16

32
42

56

115

138

44

85

102

23

26

39
19

23

34

12

14

19

4

6

10
14

19

34

35

41

63

3

4

5 6

9

12

13

18

23

3

3

4 7

7

9

11

12

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

 رھش طاقسإ
 ناسین/لیربأ

 ساسألا طخ طاقسإ
 ناریزح/وینوی رھشل

 يبلسلا طاقسإلا
 ناریزح/وینوی رھشل

 رھش طاقسإ
 ناسین/لیربأ

 ساسألا طخ طاقسإ
 ناریزح/وینوی رھشل

 يبلسلا طاقسإلا
 ناریزح/وینوی رھشل

 رھش طاقسإ
 ناسین/لیربأ

 ساسألا طخ طاقسإ
 ناریزح/وینوی رھشل

 يبلسلا طاقسإلا
 ناریزح/وینوی رھشل

م
شألا نییال

اخ
-دیفوك ةحئاج مھتعفد نیذلا ص

1
9

لإ 
رقفلا ى

ةیملاعلا ةیداصتقالا قافآلا ،et al. (2020)Lakner، PovcalNet :ردصملا

19-دیفوك ةحئاج ةجیتن ءارقفلل يمیلقإلا عیزوتلا

 ةیلامشلا اكیرمأ ىطسولا ایسآو ابوروأ ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ  يداھلا طیحملاو ایسآ قرش ءارحصلا بونج ایقیرفأ ایسآ بونج

يكیرمأ رالود  يكیرمأ رالود 5.50 يكیرمأ رالود 3.20 1.90
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مخاطر القدرة على تحمل الديون في  إلى زيادة 19-بجائحة كوفيدالقيود المتعلقة  تؤديمن المرجح أن و - 16
وقبل ظهور  قدرة الحكومات على االستجابة.من  سيعيق بصورة إضافية األمر الذيالبلدان منخفضة الدخل، 

كبيرة طر اخلم معرضةالمائة من البلدان منخفضة الدخل في  48إلى أن ، أشارت التقديرات 19-جائحة كوفيد

 ضعف ويمثّل ذلك – 2019إجهاد الديون في عام أو أنها تعاني فعال من من ناحية إجهاد الديون الخارجية 

على  غير المباشرةاآلثار قد تكون . ومع تباطؤ النمو العالمي أو تراجعه، 201315النسبة المسجلة في عام 

القدرة على تحمل الديون في البلدان التي تعاني من مستوى عال أو متوسط من إجهاد الديون كبيرة. وقد طلب 

بالفعل من جميع الجهات المقرضة الثنائية تعليق مدفوعات الديون لبلدان  صندوق النقد الدوليو لبنك الدوليا

اقتصادي  علن وزراء في حكومات أفريقية عن الحاجة إلى تحفيزوأالمؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب ذلك؛ 

مليار دوالر أمريكي منها من تعليق  44مليار دوالر أمريكي، وقد اقترحوا أن يأتي مبلغ  100بمبلغ  طارئ

 16مدفوعات الفائدة على الدين.

. 19-كوفيدجائحة جراء واجه صغار المنتجين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة مخاطر غير متناسبة وي - 17

 في الفترة األخيرةفيروس إيبوال تفشي بالصحة، مثل  ذات الصلةتشير الخبرة المكتسبة من األزمات األخرى و

. بالجائحةالفقراء والضعفاء، مثل النساء واألطفال الريفيين، سيتأثرون بشكل غير متناسب  أنفي أفريقيا، إلى 

لى سبيل المثال، يمتلك صغار وعبقدرة أقل على التعامل مع الصدمات. يتمتع سكان الريف الفقراء والضعفاء و

على تعتمد األسر الزراعية ومواجهة اضطرابات الدخل.  تسمح لهم بومدخرات محدودة ال أصوالالمنتجين 

وقد والتحويالت المالية.  البدني العملمتنوعة من الدخل، من قبيل على مصادر  بصورة متزايدة نطاق صغير

لتغطية االحتياجات ما يكفي من الدخل  ال يترك لألسر األمر الذي، عرضة للمخاطرمصادر الدخل هذه  باتت

على المشروعات  كبير بشكليعتمد صغار المزارعين واألساسية واالستثمار في المدخالت الزراعية. 

ألغراض حيان وفي كثير من األ ،كوسطاء للتسويق وتوريد المدخالتالحجم والصغيرة ومتوسطة  الصغرى

كبيرة على صغار المزارعين  ستنجم عن ذلك آثارإذا تعطلت شبكة أعمال النظام الغذائي، فاالئتمان؛ 

 .واالقتصادات الريفية

 الرامية إلىالجهود من التهديدات التي تواجه  19-كوفيد لجائحةاآلثار االجتماعية واالقتصادية وتزيد  - 18

 ،الطبيعيةالمناخية ووالكوارث  ،إلى تفاقم آثار النزاعات 19-فيدكو جائحةيؤدي تفشي و على الجوع. القضاء

تقرير حالة  وتشير تقديرات. لتهديدات أكبر الغذائي العالمي يعرض األمناآلفات واألوبئة، مما  وهجمات

مليون شخص  132مليون و 83ما بين  تضيفقد  الجائحة إلى أن 2020لعام  األمن الغذائي والتغذية في العالم

ثار آل توليدها ، مع2020يعانون من نقص التغذية في العالم في عام  لألشخاص الذينإلى العدد اإلجمالي 

أكثر  عجز أيضايكشف التقرير والمجتمعات الريفية. وال سيما  ،محتملة مدمرة على الفئات السكانية الضعيفة

في المناطق  ويشّكل ذلك تحدياصحية. ال األنماط الغذائيةحمل تكاليف ت عن في العالممليارات شخص  3من 

التوافر الموسمي  كما يتفاوت ،المراكز الحضرية فيها بالمقارنة معالدخل  غالبا ما ينخفض مستوى التيالريفية 

  17.أكبر بصورة فيها لألغذية

عن هشاشة النظم  الجائحة تقد كشفف .ضعيفةغذائية  نظمأزمة األمن الغذائي الوشيكة هذه  صميمفي وتكمن  - 19

التوريد، مما  سالسل االختالالت في نتيجة إلى عوائقتوفر الغذاء  يتعرضفي العديد من البلدان، والغذائية. 

موارد أقل  يترك لهم األمر الذيالزراعة واألغذية،  مجال إلى انخفاض حاد في أرباح العاملين في يؤدي

                                                      
  استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 15
16-mitigate-response-19-covid-coordinated-call-ministers-finance-https://www.uneca.org/stories/african

adverse-impact  
منظمة األغذية والزراعة، والصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية،  17

: تحويل النظم الغذائية لتأمين أنماط غذائية صحية وميسورة الكلفة (منظمة األغذية 2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 
  ).2020لزراعة، وا
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نقطة تحول  2021قمة النظم الغذائية لعام  ستمثل، 2030مع خطة عام  ياوتماش 18لالستعداد للموسم المقبل.

على مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة  ، نظرا لتركيزهاالنظم الغذائية العالمية لتحويلفي الجهود المبذولة 

 دمن أجل بناء القدرة على الصمو ،ل النظم الغذائيةوالقطاعات التي تشكّ  ،في إطعام السكان المنخرطة

 .واالستدامة على طول سالسل القيمة

ال تزال سبل و. والنظم الغذائية ،واألمن الغذائي الحضري ،بين رفاه األسر الريفية تربط عميقة صلة وهناك - 20

في قطاع األغذية  على وظائفتعتمد على اإلنتاج الزراعي أو  من سكان الريفعيش الغالبية العظمى 

إلى حد كبير على عمل صغار المزارعين  المدن، يعتمد األمن الغذائي لسكان وبصورة موازيةوالزراعة. 

وضمان  ،الغذاء لكل من سكان الريف والحضرتوفر الحفاظ على  يشّكلأن  وال بدوالمجتمعات الريفية. 

  .أولوية رئيسية في االستجابة للصدمات واألزمات ،الحصول على الدخل لشراء الغذاء

بالنظر إلى و. الطلب على المساعدة اإلنمائية إلى زيادة 19-ستؤدي جائحة كوفيد على الصعيد العالمي،و - 21

في قدرتها على االستثمار في  قيوداالعديد من الحكومات  تواجهاالقتصادية،  وتداعياتها حجم األزمة الحالية

مثقلة باألعباء الصحية النظم في الوقت الذي تتعامل فيه مع ال افرز أنشطته وعليها. طويلة األجل التعافيجهود 

وطرق العمل البديلة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى انحراف التركيز بعيدا عن السكان المهمشين والضعفاء للغاية. 

وتشير النتائج من  وتعتبر المساعدة الخارجية التي تتجاوز الدعم الطارئ ضرورية لتجنب تفاقم آثار األزمة.

أن على الحكومات حلول مستدامة للقضاء على الجوع،  :Ceres2030مشروع بحثي استمر ثالث سنوات، 

، باالقتران مع استثمار إضافي 2030في سنويا حتى عام امليار دوالر أمريكي إض 14المانحة أن تساهم بمبلغ 

مليار دوالر أمريكي من البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل كل سنة للقضاء على الجوع،  19بقيمة 

وفي الوقت ذاته،  19المنتجين على نطاق صغير في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.ومضاعفة دخول 

إلى تزايد الطلب على المساعدة  20تشير النتائج األولية لدراسة جارية يضطلع بها معهد تنمية ما وراء البحار

ى التمويل اإلنمائي بشروط الخارجية في القطاعات الزراعية والريفية في البلدان النامية، وال سيما للحصول عل

 تيسيرية.

االستدامة والحد من الفقر في سيناريو  هدفيلتحقيق  حاسمان مسارانال تزال الزراعة والتنمية الريفية و - 22

السياسات واالستثمارات  وفي حال تنفيذ، 2030تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام و. جائحة كوفيدما بعد 

يمكن و 21النمو الريفي. لصالحتريليون دوالر أمريكي  2 مبلغا إضافيا يعادل توفر، يمكن للزراعة أن المالئمة

على الزراعة  ستشّكلصغار المنتجين في البلدان النامية حيث  بالفائدة على جزء كبير من النمو يعودأن 

انيات الزراعة بإمك تتمتعهنا، وخالل العقود العديدة القادمة.  السكانالمصدر الرئيسي لسبل عيش األرجح 

أي أن تصبح قطاعا قادرا ة؛ يفوائد اقتصادية ومعيش ويولدعمل الفرص  يخلق قطاع مزدهر وناجح التحول إلى

الصمود يمكنه إدارة المخاطر المناخية بنجاح اليوم وغدا؛ وقطاعا مستداما يقلل من آثاره البيئية إلى على 

تمكين المزارعين، بما في ذلك من خالل بتركيز التدخالت على  Ceres203022ويوصي مشروع  أقصى حد.

التدريب وتطوير محاصيل مقاومة لتغير المناخ، مع ضمان وصول األغذية من المزرعة إلى السوق، وحماية 

 وكل هذه مجاالت ذات أهمية مباشرة لعمل الصندوق. :المجموعات االجتماعية المستبعدة

 19-ابة الصندوق المنسقة لجائحة كوفيداستج -إعادة البناء، والتعافي، والقدرة على الصمود 

                                                      
 :2020على األمن الغذائي والتغذية، يونيو/حزيران  19-األمين العام لألمم المتحدة، موجز السياسات: أثر جائحة كوفيد 18

es/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdfhttps://www.un.org/sit  
19 Ceres2030 : ،حلول مستدامة للقضاء على الجوع//https://ceres2030.org.  
  : تقدير الطلب الخارجي على االستثمار العام في التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.2020معهد تنمية ما وراء البحار  20
تريليون دوالر  2وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست: من الممكن أن تحقق االقتصادات الريفية نموا جديدا بقيمة  21

  .2030أمريكي بحلول عام 
22Ceres2030  ،حلول مستدامة للقضاء على الجوع :/https://ceres2030.org.  
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الضوء على الترابط ت الجائحة . سلطالطوارئ: تعزيز أهمية االستثمار في القدرة على الصمودحالة ما بعد  - 23

 وتهميشا ضعفا السكان أشدوالصحية. وعززت الحاجة إلى التركيز على  ،والمناخية ،بين الصدمات االقتصادية

. على األجل األطولأهمية بناء القدرة على الصمود من خالل االستثمار المستدام على في المناطق الريفية و

الصندوق  أن يستجيبعلى االقتصادات الريفية 19-جائحة كوفيد أثر استدعىعلى مدى األشهر الماضية، و

ومعرفي فوري للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية  ،ياتوسياس ،وتقني ،دعم ماليعن طريق تقديم 

 والحاسم،الدعم الطارئ الضروري  توفيرمرة أخرى الحاجة إلى ضمان  ذلك. وقد أبرز للجائحةالمتفاقمة 

  .والقدرة على الصمود ،وإعادة البناء ،واالستثمار في جهود التعافي

 ،مع دعوة األمين العام لألمم المتحدة للتضامن تماشيا. وتسلسلها 19-كوفيد لجائحةتنسيق استجابة الصندوق  - 24

جائحة لصندوق لل االستراتيجية ستجابةاال، تجمع لألمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية االستجابةإطار و

 وتفادي، سكان الريفعلى  للجائحةلآلثار المباشرة  بغية التصديمجموعة منسقة من األنشطة  19-كوفيد

 األجلبعد األزمة والقدرة على الصمود على ما التعافي  من أجل دعمووضع اللبنات األساسية  ،النتائج تقويض

يمثلون صغار المزارعين على مستوى القاعدة الشعبية،  وشركاء على طلب الدول األعضاء وبناءالطويل. 

سكان دية السلبية على من اآلثار االجتماعية واالقتصا بغية التخفيفمجموعة من األنشطة  بتنسيق الصندوق قام

دعم الذلك تقديم  شملالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  وبموجب، 2020/2021 وفي الفترة. الريف

الذي يتسم إنشاء مرفق تحفيز فقراء الريف  )2إعادة توجيه االستثمارات الجارية؛ ( )1: (عبر للتعافيفوري ال

 يدعم السياساتال تقديم )3( ؛تي يواجهها صغار المزارعينلمواجهة التحديات المباشرة ال بسرعة االستجابة

)، مما 2024-2022سياق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ( ت الجائحة المتفاقمة منغّيروقد . يوالمعرف

 من أجل تيسيرهج التكيفية والنُ  والقدرة على الصمود، ،والصدمات ،أقوى على الهشاشة التركيز بشكلاستلزم 

 .التحول الريفي المستدام

. 19-جائحة كوفيد يمكن أن تسببهاإلى استثمارات مالية عاجلة ومتزايدة لتالفي أزمة غذائية  وهناك حاجة - 25

القضاء على  هدف تحقيقمن أجل كما هو مبين أعاله، على الرغم من االعتراف بفجوة التمويل الكبيرة و

مما هو  ا فقطبسيط االمتاحة لمساعدة البلدان النامية جزء الموارد المالية تشّكل، 2030الجوع بحلول عام 

المزيد من االستثمار  من أجل دعم التيسيريإلى زيادة الطلب على التمويل  19-جائحة كوفيد تأدومطلوب. 

 بحاجة طارئةهذه الفجوة االستثمارية  19-وتفاقم جائحة كوفيد 23العام في التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.

من اإلضافيين  األشخاص الماليين من معاناة مليارات الدوالرات للمساعدة في منعقدره إضافي  تمويل إلى

  .انعدام األمن الغذائي

 .19-كوفيدجائحة يوفر التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق إطارا لتوسيع نطاق االستثمار استجابة لو - 26

منظمة وباعتباره ن في االستثمار في التحول الريفي الشامل والمستدام. يتركيز وخبرة فريدالصندوق ب ويتمتع

أن ، يمكن القرن الماضي في أوائل سبعيناتالتي حدثت زمة الغذاء أل من أجل التصدي تم تأسيسهامتخصصة 

المجتمعات بناء قدرة و ،على نحو أفضلالتعافي جدول أعمال األمم المتحدة إلعادة البناء لصندوق في يسهم ا

في سياق  اإلنمائيةمكاسب الالريفية على الصمود وتعزيز النظم الغذائية، مع التركيز على حماية سبل العيش و

  .19-أزمة جائحة كوفيد

يجب أن يشمل هذا و. األعضاء الدولمن  دعما متزايدايتطلب  غير أن ذلك، أثرهلصندوق أن يزيد ايمكن و - 27

االستفادة من الموارد الحالية  أيضا ه يجب أن يتضمنتجديد الموارد، ولكنالدعم المتزايد مساهمات أعلى في 

المواضيعية (مثل مرفق البيئة العالمية، والصندوق  الصناديقالتمويل من  وحشدعن طريق االقتراض، 

الحصول على األموال من الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل القطاع و ،)التكيف وصندوقاألخضر للمناخ، 

                                                      
  : تقدير الطلب الخارجي على االستثمار العام في التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.2020معهد تنمية ما وراء البحار  23



IFAD12/4/R.2/Rev.1 

8 

تآزر الأوجه  وتهيئةلتجميع هذا التمويل موقعا مثاليا الصندوق  يشغلص والمؤسسات. وبفضل خبرته، الخا

  .نعدام األمن الغذائي والفقر الريفيال من أجل التصديوالدوليين  القطريين اإلنمائيينشركاء ال جهودفي 

  1اإلطار 

  الصندوق استجابة يةعلى برامج الصندوق وكيف 19-أثر جائحة كوفيد
لسكان  إلى تحسين األمن الغذائي مرفق تحفيز فقراء الريف يسعى، 19-لجائحة كوفيدمع استجابة األمم المتحدة الشاملة  بالتماشي

 فيالهدف النهائي ويكمن والتوظيف.  ،والوصول إلى األسواق ،على الصمود من خالل دعم اإلنتاج قدرتهمو الريف الفقراء
  .19-يدجائحة كوفتسريع تعافيهم من أزمة 

توفير المدخالت واألصول األساسية  )1أو أكثر من الركائز التالية: ( واحدةالمرفق تحت  يمولهااألنشطة التي أن تندرج يجب و
  الخدمات الرقمية.ب االستعانة تعزيز )4توجيه األموال للخدمات المالية الريفية؛ ( )3الوصول إلى األسواق؛ ( تيسير )2لإلنتاج؛ (

التي يمولها الصندوق أو من خالل مبادرات قطرية  القائمة للمشروعاتمكونات وأنشطة إضافية  من خالليمكن توفير التمويل و
 تضطلع بدورأو مؤسسات حكومية وغير حكومية أخرى أن ع القائمة مشروال لوحدات إدارةيمكن وأو إقليمية قائمة بذاتها. 

  .التنفيذشركاء 

ثالث مبادرات ب تتمثل حالياهذا المرفق، وهي  ستتلقى التمويل منالتي  والمزمعةالجارية  لمشروعاتاترد أدناه أمثلة على و
  عبر آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. بلدا 43تغطي  ةإقليمية وثماني مبادرات قطري

  التمويل متعدد البلدان (المبادرات اإلقليمية االبتكارية أو االستراتيجية)

  آسيا والمحيط الهادي

أثر جائحة في التخفيف من  اآلسيوييندعم منظمات المزارعين من أجل  يآسيا والمحيط الهاد إقليمفي  ابتكاريتنفيذ مشروع  يتم
بذلك من خالل توفير المدخالت الزراعية ودعم التسويق  المشروع قوميالغذائي. و وأمنهم عيش أعضائها على سبل 19-كوفيد
تجهيز ، عالوة على فيها أو تنفيذها تقوم منظمات المزارعين بالوساطةالتي و ،عام والخاصالقطاعين الوشراكات المنتجين  عبر

  .الضعيفة للغايةعلى األسر  حزم األغذيةمنظمات المزارعين لتوزيع 

  أفريقيا جنوب الصحراء 

 المشروع المحلية. ويهدففي حماية النظم الغذائية منظمات المزارعين األفارقة في أفريقيا جنوب الصحراء سيدعم مشروع 
في الوقت  والسيولة ،واألسواق ،والمعلومات ،الوصول إلى المدخالت عبر واستعادته إلى المساعدة في تكييف إنتاج الغذاء

  نشر معلومات عن توافر األغذية وسالمتها. عبر، وضمان األمن الغذائي المناسب

  الكاريبيوأمريكا الالتينية 

-الدعم على األجل القصير فيما يخص جائحة كوفيد من أجل توفيرمشروع  إعدادالكاريبي، يجري وأمريكا الالتينية  إقليم في
 ،وهايتي ،وغواتيماال ،الطويل في دولة بوليفيا المتعددة القوميات األجلتعزيز التنمية الريفية على  ، وفي الوقت نفسه19

والقدرات والشراكات من أجل التدريب والمشورة  ،خالل تطوير البنية التحتيةبذلك من المشروع قوم يوهندوراس وبيرو. وس
 تبنيوتسريع خالل الجائحة سيساعد على ضمان استمرارية األعمال كما والتمويل اإللكتروني والتجارة اإللكترونية.  ،الرقمية
  .اإلقليمالرقمية في جميع أنحاء  جياتلوالتكنو

  التمويل القطري

  )لمواجهة تغّير المناخلتنفيذ من خالل مشروع إدارة األراضي والموارد تم ايفلسطين (

 عبر ويقوم بذلكالمبيعات.  وتيسيريهدف هذا المشروع إلى ضمان قدرة المنتجين على تلبية متطلبات موسم الزراعة القادم 
ودعم الوصول إلى  ،وتوزيع المدخالت قصيرة األجل (البذور واألسمدة) على صغار المنتجين ،التركيز على الشراء بالجملة

  .األسواقوربط المزارعين بالجهات الفاعلة في  القرىاألسواق من خالل تسهيل تجميع المنتجات الزراعية على مستوى 

  في رواندا)رواندا (مشروع قائم بذاته ينفذه مجلس تنمية الزراعة والموارد الحيوانية 

ما وفترة الحظر العام بذاته لحماية إنتاج المحاصيل والدخل أثناء  قائما مشروعا مرفق تحفيز فقراء الريففي رواندا، سيمول 
الوصول إلى األسواق عن طريق  أنه سيدعم. كما اوالبطاط ءمن خالل توفير البذور واألسمدة للذرة والفاصولياوذلك  ه،بعد

  وشراء صوامع الستخدامها في التخزين. ةوفير سوق مضمونتمن أجل شراء الحبوب 
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 التوجهات االستراتيجية وفرضية القيمة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -ثانيا

  الميزة النسبية للصندوق

 حاسما دورا، يؤدي الصندوق تلوح في األفق ومناخية وغذائية اقتصادية وأزمات ة،جائحة عالمي في خضم - 28

تتمثل مهمة الصندوق في تحويل و. لتخلف عن الركبا عرضة لخطراألشخاص أشد في الوصول إلى 

االقتصادات الريفية والنظم الغذائية عبر جعلها أكثر شمولية وإنتاجية واستدامة وقدرة على الصمود. وللقيام 

د المناطق نأيا، ومساعدة بذلك، يستهدف الصندوق "الميل األخير" ويستثمر فيه، وذلك بغية الوصول إلى أش

الماليين من سكان الريف على رفع إنتاجيتهم وتحسين دخلهم ووصولهم إلى األسواق وحصولهم على فرص 

العمل، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغّير المناخ وغيره من الصدمات. كما يدعمهم الصندوق في تطوير 

ة بالنزاعات، وفي تعزيز قدراتهم ومنظماتهم، والحرص على آليات محسنة للتأقلم في البيئات الهشة والمتأثر

الكفاف  و، بما في ذلك مزارععلى نطاق صغير الصندوق بشكل خاص على المنتجين ويرّكزإسماع أصواتهم. 

وضحايا الكوارث والنزاعات.  ،والمجموعات العرقية المهمشة ،والنساء والشباب الفقراء المعدمون،والعمال 

 إقصاءبزيادة  الجائحةآثار  ونظرا لتهديد 24اهتمام خاص لالستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية. ويتم إيالء

 .أكثر أهمية من أي وقت مضىمهمة الصندوق  فقد باتت، وإضعافهاالمجتمعات الريفية 

  2اإلطار 

  لماذا الصندوق؟
المزيد من االستثمار. وبالنسبة للجهات المانحة التي تريد أقصر طريق للقضاء على الجوع  2يتطلب هدف التنمية المستدامة 

أي الفئات  – فقراء الريفعلى االستثمار في  بصورة حصريةز ألنه يركّ  دورا حاسمايؤدي الصندوق ، 2030بحلول عام 
يوفر قناة واحدة واضحة لتقديم مساهمات مستدامة طويلة األجل لألمن و التخلف عن الركب. لخطر األكثر عرضة يةالسكان

في مجاالت ، مع تقديم فوائد مشتركة كبيرة وقادرة على الصمودنظم غذائية شاملة توفير الغذائي، والحد من الفقر الريفي، و
 وانتشار، ما يتمتع به من صلة، إلى باالستناد ةقيمة مقنع فرضية التمايز بين الجنسين والتغذية والشباب والمناخ. ويمتلك الصندوق

  .االستثماروائد على وع ونتائج،

  ساعد تركيز الصندوق و. في الزراعة وتعمل غالبيتهمالعالم في المناطق الريفية  جياعيعيش معظم فقراء و -الصلة
 سكان العالم أشدالماليين من  ،"الميل األخير"عقود من الخبرة في استهداف باإلضافة إلى  ،على الزراعة المخصص

تعزيز قدرتهم على الصمود والوظائف، خلق و ،إلى األسواق ووصولهم ورفع مستوى دخلهم ،على زيادة إنتاجيتهم فقرا
تعكس المجموعات التي يستهدفها و ، بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ.الصدمات المناخية وغيرها من الصدمات وجهفي 

 بالنسبة للفئات المستبعدة والمحرومة اجتماعيا للغايةالخروج من الفقر حادا  مساروق التفاوتات المتداخلة التي تجعل الصند
 19-سياق جائحة كوفيد فيو والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. اإلثنيةواألقليات  ةاألصلي الشعوبمثل 

 واستهداف السكان األكثر تهميشا على نطاق صغيراالستثمار في المنتجين  باتالنظم الغذائية،  واالختالالت التي تشهدها
  .من أي وقت مضى أهم

 منظمة  ةأكثر من أيعلى نطاق صغير المنتجين  عدد أكبر من تعود استثمارات الصندوق بالفائدة على - االنتشار
، ومنظمات المجتمع المدني الريفية مع الحكومات الشريكةطويلة األجل تمثل عالقات الصندوق الخاصة و. *أخرى

العالمية، مساهمة فريدة في ته المناطق النائية، وخبرته وحافظ فيالعميق  وانتشاره، التنبؤ به الذي يتسم بقابليةوتمويله 
 ،وضعفا تهميشااألشخاص أشد مع و، ونأيا هشاشةالمناطق  أكثريعمل الصندوق في وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

من خالل االستثمار في الصندوق، يمكن للدول و فذ النُهج المجتمعية المبتكرة إلشراك المواطنين في عملياتهحيث ين
والقطاع  ،تركيز الصندوق على الشمولية عمل الحكومات ويرفدالمساعدة في تغيير حياة هؤالء الماليين. فيه األعضاء 

 ز على التنمية.والمنظمات التي تركّ  ،الخاص

 المشروعات  تزيدفي كل عام، و. بأسرهاويجمع النتائج عبر حافظته بصورة منهجية يقيس الصندوق األثر  - النتائج
مليون منتج  16 لحواليالمبيعات  كما تحّسن عوائد منتج على نطاق صغير،مليون  15إنتاج  من التي يدعمها الصندوق

وزيادة دخل  ،على الصمود المشروعاتمشارك في ماليين  9، يساعد الصندوق في تحسين قدرة ذاتهفي الوقت وآخر. 
يحفز الصندوق االستثمار العام والخاص، وفي المائة على األقل.  20بنسبة  من سكان الريفمليون امرأة ورجل  20

في النظم  وتحول دائملبلدان صالح اتحقيق فوائد مستدامة ل مما يؤدي إلىالبتكار، ل ويروج ،السياسات تقويةويساعد على 
ويعتمد الصندوق أيضا نهجا فريدا لإلبالغ عن األثر على المستوى المؤسسي استنادا إلى تقييمات  .ريفية والغذائيةال

  صارمة على مستوى المشروعات.

                                                      
  .2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  24
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 تقدمه الدول األعضاءأمريكي كل دوالر  من أجل الحرص على ترجمةيجمع الصندوق التمويل  - العائد على االستثمار 
وبوصفه من صناديق التنمية، يستفيد الصندوق من  أمريكية من االستثمار على أرض الواقع. دوالرات 8إلى أكثر من 

قاعدة رأس ماله لضمان أن تصل المساهمات المالية للدول األعضاء إلى أبعد بكثير. ولكل دوالر أمريكي يُقدم إلى 
ف المضاعِ  التأثيرهذا  في العالم. ويسمح دوالرات أمريكية في أفقر سكان الريف 3الصندوق، فإنه يستثمر، في المتوسط، 

بحلول  أثره من خالل مضاعفةتعزيز دوره في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع، ب للصندوق
سداد القروض والتمويل المشترك، يدعم  في شكلالتمويل المحلي، بما في ذلك  حشد. ومن خالل المساعدة في 2030عام 
 الحاجة إليها. فيها تشتدنحو األماكن التي على توجيهها  البلدان ويساعدالخاصة ب االستثمارات دوقالصن
استنادا إلى تحليل النتائج واألهداف واإلبالغ لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، * 

  المنتجين على نطاق صغير في البلدان النامية.والمنظمات الدولية التي توجه بعض استثماراتها على األقل نحو 

حصريا لتحويل  وهو مكرس. والصندوق هو الصندوق العالمي لالستثمار في األغذية والزراعة في العالم - 29

وقد زودت عقود من التجارب الصندوق بخبرة عميقة في تيسير . الزراعة واالقتصادات الريفية والنظم الغذائية

 سكان العالمثالثة أرباع أشد المستدام. ويعيش الشمولي والتنمية الريفية ودعم التحول االقتصادي واالجتماعي 

فعالية بمرتين إلى  أكثرالنمو الزراعي ، كما يعد الريفية المناطقمن انعدام األمن الغذائي في  ومعاناة فقرا

ويبرز النمو في أي قطاع آخر.  بالمقارنة معالفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي  في مكافحةثالث مرات 

الصندوق لتركيزه على تمويل النمو الشمولي من خالل االستثمارات الموجهة نحو زيادة القدرة اإلنتاجية 

ندوق على االحتياجات اإلنمائية لفقراء الريف، مع تركيز ويركز الص للسكان األشد فقرا وارتباطا باألرياف.

أن جهود الصندوق  ويعني ذلك 25طويل األمد على الزراعة على نطاق صغير كوسيلة للحد من الفقر الريفي.

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من أجل  ذات أهمية حاسمة

االستثمار بلصندوق ل ويسمح ذلكاألعضاء.  دولهمع وطويلة األجل عالقته المتميزة ب وينفرد الصندوق - 30

ويعد  .التنمية الخاصة بهمفي  رجاال ونساء، فقراء الريف،وإشراك  على نطاق صغير، مباشرة مع المنتجين

المشترك  قدرا كبيرا من التمويليجتذب تمويل الصندوق كما نفوذ مالي قوي. ب يتمتعللتمويل  مجّمعاالصندوق 

سكان الريف  أشد البلدان المقترضة إلىالخاصة بموارد اليساعد الصندوق في توجيه  وفي الوقت ذاته،، المحلي

  .في األماكن التي تشتد الحاجة فيها إلى االستثمار ضعفا

نائية، وتسهم خبرته وحافظته العالمية في تحقيق نتائج إنمائية المناطق ال بعيدا فيالصندوق  ويصل انتشار - 31

على سبيل المثال، و لمناخ، والمساواة بين الجنسين، والشباب، والتغذية.ا فيما يخصمتعددة، بما في ذلك 

لمنتجين ل دعما مباشرالصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  للتأقلم هم الصندوق من خالل برنامجقدّ 

ويزيد الصندوق تركيزه على التخفيف. حاليا يعزز كما أنه  ،مع تقلب المناخ على نطاق صغير من أجل التكيف

 ،من مرفق البيئة العالميةأموال إضافية الحصول على  عبر عملياتهخالل  من للمناخ تمويلهمن أيضا 

. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعمالة الشباب والتغذية، التكيف وصندوق ،والصندوق األخضر للمناخ

 .اوتهميش ضعفا أشد األشخاصيضمن الصندوق وصول التدخالت إلى 

 دور الصندوق في هيكلية المعونة الدولية

وبأنه لمعونة العالمية لألمن الغذائي والتنمية الريفية، ل الهيكلية الحالية تقويةالصندوق بإمكانية  يعترف - 32

كسب  فمن الممكن. على المستويين العالمي والقطري دورا قياديامهمته، أن يؤدي ، في ضوء يجب عليه

يعد عدم والجهات الفاعلة العاملة في مجال األمن الغذائي والتنمية الريفية.  مختلفتكاتفت  في حالالمزيد 

الجهات الفاعلة في  وعلى الرغم من توحيد جهود. خاصةالدولية مشكلة  المعونة هيكليةفي  والتجزؤالتجانس 

نحو تحقيق أهداف في توجيه التقدم وغير فعالة ما تكون مفككة  غالباآليات التنسيق  إال أنبعض األحيان، 

في  القصورهذا ل التصديللصندوق دور رئيسي يؤديه في والتنمية المستدامة الخاصة بالفقر واألمن الغذائي. 

 .التنسيق

                                                      
25Scott Morris, Jessie Lu, 2019. “Lending Terms and Demand for IFAD Projects” GGD Policy Paper 160. Washington,  

projects-ifad-terms-https://www.cgdev.org/publication/lending. D.C.: Center for Global Development.  
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، مستخدما مؤشرات ، سيقوم الصندوق بعمل المزيد من أجل سد فجوة التنسيقعلى المستوى العالمي ) 1(

ويستضيف الصندوق بالفعل المنتدى العالمي للمانحين . كإطار مشترك للرصد أهداف التنمية المستدامة

من أجل التنمية الريفية، ومنتدى المزارعين، ومنتدى الشعوب األصلية، باإلضافة إلى منظمات 

وخالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيستخدم الصندوق شراكاته  26ومبادرات عالمية أخرى.

الرئيسيين من أجل سد الفجوة التمويلية لهدف التنمية  وقدرته االستقطابية لجمع أصحاب المصلحة

 بالبناء على النجاح المحرز في الفترة األخيرة في زيادة التمويل المشترك، وإنشاء برامج، 2المستدامة 

برنامج ، بما في ذلك برنامج الصمود الريفي، ومرفق تحفيز فقراء الريفأكبر مثل متعددة المانحين 

سيناصر . وبالبناء على قمة النظم الغذائية، أصحاب الحيازات الصغيرة + التأقلم لصالح زراعة

هدف التنمية المستدامة. الصندوق جهود تحويل نتائج القمة إلى عمل منسق، وال سيما بشأن تمويل 

األخيرة، وتقرير وسوف يبني هذا على نتائج تقارير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 

Ceres2030مع  – 2030إلى تعبئة التمويل المطلوب للقضاء على الجوع بحلول عام  ، ويهدف

استقطاب المساعدة اإلنمائية الرسمية التقليدية، والتمويل المحلي، وموارد القطاع الخاص، وضمان أن 

التمويل يقدم بصورة فعالة ومستدامة باستخدام النُهج المستندة إلى األدلة، وتعظيم القيمة مقابل المال 

أن  . كما أن للصندوق دور خاص يلعبه في ضمانمنفق، ودمج الخبرة ذات الصلة في سائر النظامال

، 19-نطاق صغير. وبناء على ما تعلمه من االستجابة لكوفيد تمويل المناخ يصل إلى المنتجين على

وفر ) ت1سيدعم الصندوق جهود بناء نظم غذائية مستدامة، وشمولية، وقادرة على الصمود، والتي: (

تضمن أغذية مغذية عالية القيمة ) 2عمال الئقا وسبل عيش للمزارعين والعمال في مجال األغذية؛ (

. وبمواءمة مؤشرات إطار إدارة النتائج ) تسهم في التصدي للتحديات البيئية والمناخية3للمستهلكين؛ (

في معالجة القصور في  مع أهداف التنمية المستدامة ودعم المقاييس المشتركة، سيسهم الصندوق أيضا

 التنسيق.

، فريدة من نوعهاالهجينة المؤسسية ال تهطبيعاالستفادة من  ، يمكن للصندوقوعلى المستوى القطري ) 2(

وشبكته الواسعة من الشراكات، ومجموعة أدواته الموسعة، وحضوره القطري األوسع لتحسين تنسيق 

المؤسسات المالية الدولية، والشركاء في  واألمن الغذائي من قبلم الغذائية ظاالستثمارات في الن

وفر برامج الفرص االستراتيجية القطرية للصندوق وانخراطه في آليات منظومة األمم المتحدة. وتُ 

من مجموعات عمل القطاع الزراعي إلى الفريق القطري  –تنسيق المانحين على المستوى القطري 

فرصا للصندوق للعمل كعامل للتكامل يجمع الشركاء لتمويل االستراتيجيات الزراعية  –لألمم المتحدة 

وضمان االنخراط الوثيق مع منظمات المزارعين، والشركاء اآلخرين في وخطط التنمية الوطنية، 

 المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتقديم مساهمة فريدة لهيكلية  .الشركاء اإلنمائيين اآلخرينالمستهدفة عمل  استثمارات الصندوق ترفدو - 33

 أيضااإلقليمية  التنميةالكبيرة على شاكلة البنك الدولي ومصارف  التنميةتقوم مؤسسات و المعونة العالمية.

فقط من إجمالي  صغيرا جزءاأن الزراعة ال تشكل إال  غير .الموارد إلى التنمية الريفية والزراعية بتوجيه

 أنه يشغل المركزة الصندوق مهمةتعني و 27 .في المائة بالنسبة للبنك الدولي) 10إلى  5(من  حافظاتها العالمية

بين المؤسسات المالية الدولية من حيث االستثمارات في األمن الغذائي، فقط المرتبة الثانية بعد البنك الدولي 

ويستثمر في  على نطاق صغير األشد ضعفا مقارنة بأية منظمة دولية أخرى المنتجينعدد أكبر من  إلىيصل 

ر ويعتبر الصندوق بالنسبة للعديد من الدول األعضاء المصد –الزراعة في كل بلد به برنامج نشط للصندوق 

                                                      
صندوق التمویل االستثماري لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة والمشروعات و ،االئتالف الدولي المعني باألراضيبما في ذلك،  26

  .منصة إدارة المخاطر الزراعیة، والصغیرة والمتوسطة
27 Kharas, H. et al ،واشنطن  القضاء على الفقر الريفي: وضع خرائط االحتياجات واإلجراءات من أجل األمن الغذائي والتغذية)

  ).2015العاصمة، معهد بروكنغز، 
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خاص بشكل بسبب تركيزه الصندوق برز يو .28.األكثر اتساقا للتمويل المتعدد األطراف في هذا القطاعو األكبر

 تخصيص المواردلطرق التشاركية التصاعدية العلى المناطق الريفية النائية، وبناء المؤسسات الشعبية، و

، التقنية، وجمع البيانات، والمساعدة يالسياسات الدعم يرفد، ذاتهوفي الوقت . واستهداف السكان المهمشين

اإلقليمية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومتعددة األطراف  التنمية مصارفبه  تضطلعوالعمل المعياري الذي 

القيمة الفريدة للصندوق.  فرضيةاستثمارات الصندوق ويعزز  والجهات األخرى،وبرنامج األغذية العالمي 

، فإن للصندوق الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةشبكات االتصال مثل وبالبناء على شراكاته مع 

ذات ووعلى األدلة على أساس علمي  ةالقائمدور هام في توسيع نطاق نتائج البحوث الزراعية والنُهج المبتكرة 

األهمية لمجموعاته المستهدفة، مع استخدام انخراطه العالمي في نفس الوقت لبناء الدعم الدولي للبحوث ذات 

 29سياقات التي يعملون فيها.الصلة باحتياجات المنتجين على نطاق صغير، وال

الصندوق دورا طويل األمد في توجيه تمويل التكيف إلى  يؤديفي مجال التكيف مع المناخ، و -34- 33
 في المائة من برامجه لعام 34 ت نسبة، حيث تركزخرىفي الحاالت األتم إهمالها ياألشخاص واألماكن التي 

أصحاب الحيازات تأقلم زراعة ل بأكملها على تمويل المناخ، وأنشأ أول صندوق مخصص في العالم 2019

الصندوق، من خالل  وييسرزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. التأقلم لصالح برنامج  -الصغيرة مع المناخ 

، مما يينالريف السكانين تمكوعملياته السيادية وغير السيادية، استثمار القطاع الخاص في المناطق الريفية 

، فإن للصندوق أجري مؤخرا 30اقتصادات ريفية أكثر دينامية. وكما تم إبرازه في تقييم خارجي بناءيساعد على 

المسائل المتعلقة  بشأنفي السياسات على المستوى القطري، حيث يجلب الخبرة  االنخراطفي  يؤديه افريد ادور

ه إصالحات الصندوق األخيرة لنموذجكما أن بالبيئة التمكينية للسياسات وصوت فريد في المناقشات العالمية. 

في موقع قوي لتشكيل  هضعت -استهداف فقراء الريف المتمثلة في  ةالشامل مهمتهإلى جانب  -التمويل  بشأن

 .في كثير من األحيان لهمجداول األعمال الوطنية للسكان الذين يتم إهما

. حتى هذا توسيع األثرتعزيز التنسيق وسجل قوي في تعبئة التمويل المشترك من أجل للصندوق  -35- 34

مليار دوالر أمريكي من التمويل  1.8التاريخ في فترة التجديد الحادي عشر للموارد، قام الصندوق بتعبئة 

مليار دوالر أمريكي  2.0المشترك المحلي، مقابل مليار دوالر أمريكي من التمويل  1.8المشترك الدولي، و

). وتظهر نسبة التمويل المشترك 2020أكتوبر/تشرين األول  30من تمويل الصندوق الخاص المعتمد (حتى 

مدى ما أصبحت عليه  هذه التي تبلغ دوالرين تقريبا من التمويل المشترك لكل دوالر من تمويل الصندوق

الشركاء والممولين المختلفين، والدفع باالستثمارات المنسقة على المستوى  فعالية الصندوق في العمل مع

وحيث يركز الشركاء على قطاع  :إلى شراكات االستثمار هذهميزته النسبية الصندوق يجلب والقطري. 

الزراعة كوسيلة لتعزيز التنمية والحد من الفقر، يركز الصندوق على االحتياجات اإلنمائية لفقراء الريف، مع 

ويغطي البنك الدولي،  31تركيز طويل األمد على الزراعة على نطاق صغير كوسيلة للحد من الفقر الريفي.

مليار دوالر أمريكي من التمويل المشترك الدولي،  1.8مية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التن

مما يبرز التكامل القوي بين الصندوق والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف الرئيسية. غير أن الصندوق أقام 

المصرف األوروبي ، وصندوق األوبك للتنمية الدوليةشراكات مع مجموعة كبيرة من المنظمات األخرى، من 

، وصندوق التكيف، باإلضافة إلى وكاالت الصندوق األخضر للمناخإلى مرفق البيئة العالمية، و ستثمارلال

لألمم  ، ومنظمة األغذية والزراعةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياألمم المتحدة مثل برنامج األغذية العالمي، و

                                                      
ي استنادا إلى تحليل النتائج واألهداف واإلبالغ لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية الت 28

  توجه بعض استثماراتها على األقل نحو المنتجين على نطاق صغير في البلدان النامية.
  .في فترة التجديد الثاني عشر للموارد مع األخذ باالعتبار سياسة المنح الجديدة في هذا الصددد نهج الصندوق يحدَّ س 29
30Scott Morris, Jessie Lu, 2019. “Lending Terms and Demand for IFAD Projects” GGD Policy Paper 160. Washington  

DC: Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/lending-terms-ifad-projects.  
31Scott Morris, Jessie Lu, 2019. “Lending Terms and Demand for IFAD Projects” GGD Policy Paper 160. Washington,  

projects-ifad-rmste-https://www.cgdev.org/publication/lending. D.C.: Center for Global Development.  
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ضمن الهيكلية العالمية لتمويل هدف التنمية  ، والشركاء الثنائيين، مما يظهر الدور المحوري للصندوقالمتحدة

 .2المستدامة 

يشير اإلطار ف أنشطته التشغيلية. بما يتجاوز 2 الصندوق في تحقيق هدف التنمية المستدامة ويسهم -35-36

سيتم رفد دور الصندوق على المستوى القطري من " هإلى أن 2025-2016االستراتيجي للصندوق للفترة 

عمليات الاالستباقي للصندوق في  االنخراط ويؤدي". على المستوى العالمي كيزاترخالل دور أقوى وأكثر 

  .الشموليدفع عجلة التحول الريفي في  اأساسيدورا العالمية  يةالسياسات

تحالفات استراتيجية بين  وأقام. السياسات وانخراطه في مجالف الصندوق من دعوته العالمية كثّ وقد  -37- 36

شبكة التمويل واالستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات مثل القطاعين العام والخاص 

 االئتالف تيأمان الصندوق ستضيفي. وةومنصة إدارة المخاطر الزراعي ،الزراعية الصغيرة والمتوسطة

االستفادة من هذه  وتساعد. المنتدى العالمي للمانحين من أجل التنمية الريفيةو المعني باألراضيالدولي 

مع صانعي القرار، وتمكين  وإرساء العالقاتالصندوق على إنتاج العمل التحليلي ذي الصلة،  الهامةلتحالفات ا

 بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة ،السياساتبشأن  مناقشات العالميةالمن إسماع أصواتهم في  سكان الريف

والمنتدى السياسي رفيع  ،ر المناخبشأن تغّي مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية و العشرين،

من سيواصل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق البناء على هذه المبادرات و. المستوى التابع لألمم المتحدة

 األمن الغذائي والتنمية الريفية. لصالحالتآزر بين الجهات الفاعلة التي تعمل  أوجه تعزيزأجل 

البناء على  من خاللالمزيد أن يقوم ب يمكنلصندوق إال أن ا، ام بالكثيروعلى الرغم من أنه يتم القي -38- 37
وتوسيع  العالميةالمعونة  هيكليةمن التمويل وتجميعه، وبالتالي تعزيز دوره في  واالستفادةخبرته العميقة 

على:  أقوى. وستتم متابعة ذلك خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، مع تركيز استراتيجي أثره اإلنمائي

على الجوع التام الفقر والقضاء  من أجل القضاء علىأكبر وسد فجوة التمويل  أثرإحداث والعالمي؛  االنخراط

 الشراكات والتعاون اإلنمائي. وتعزيزبموارد متزايدة ومتنوعة؛ 

  4الشكل 

  الدور الفريد للصندوق في هيكلية المعونة الدولية

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالتوجه االستراتيجي خالل فترة 

يتركز  التيعلى العمل في المناطق الريفية  2030يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  -38-39

التي تعاني من  للفئاتاالقتصادي  نقطة دخول رئيسية للتقدمالزراعة  وال تزال. الفقر المدقع والجوعفيها 

يؤدي وفرص العمل.  لتهيئةمباشر أو كمحرك  ذلك كقطاع يوفر العمل بشكلان ، سواء كوالتهميشالفقر المدقع 

في مكافحة الفقر الريفي المدقع وانعدام األمن الغذائي، ويستهدف مئات الماليين من  محوريا دوراالصندوق 

 ،الفقراء على نطاق صغير المنتجين ويشمل هؤالءعرضة لخطر التخلف عن الركب.  األشداألشخاص 
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مسار منتج نحو  بهدف إيجاداستثمارات الصندوق  ويتم تصميموالفئات الضعيفة األخرى.  ،والشباب ،والنساء

  .والهشاشة ر المناختغّي في وجه بناء قدرتهم على الصمود صالح سكان الريف، وفي الوقت ذاته االزدهار ل

أجرى الصندوق  بشكل كبير،مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضرورة زيادة ب واعترافا -40- 39

تساعد عمليات حاليا، . و2030بحلول عام  أثرهمضاعفة كفيلة بلتحديد آليات  فيه مع الدول األعضاء حوارا

(استنادا إلى تقديرات التجديد  في المائة 20مليون شخص على زيادة دخولهم بنسبة  20 كل عام الصندوق

بحلول سنويا مليون شخص على زيادة دخلهم  40ساعد يأن  األثر. ومن شأن مضاعفة هذا العاشر للموارد)

الثالث  تجديد المواردخالل دورات  ةتدريجي بصورةالصندوق  أثرزيادة  عبر. ويمكن تحقيق ذلك 2030عام 

خالل فترة التجديد الثاني عشر  سنويامليون شخص  28 مع تحديد هدف يتمثل في زيادة دخل حواليالمقبلة، 

يق ذلك من خالل توسيع برنامج عمل الصندوق وتعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق، وسوف يتم تحق .للموارد

برنامج التأقلم لصالح زراعة  -التي يرفدها البرنامجان الجديدان اللذان يتم إدخالهما والقيمة مقابل المال المنفق، 

واللذان يحققان أثرا إضافيا مباشرة من  - قطاع الخاصالبرنامج تمويل ، وأصحاب الحيازات الصغيرة +

 خالل استثماراتهما، وكذلك من خالل أوجه التآزر مع برنامج القروض والمنح.

 البرامجي هتعزيز نهجمن أجل اإلصالحات األخيرة  علىلموارد لالتجديد الثاني عشر  يبنيسوف و -40-41
العنصر بمثابة  برنامج القروض والمنح بقاءالتغييرات  وتكفل. على أرض الواقع وأثرهعلى المستوى القطري 

عمل ل اإلجمالي برنامجال ترمي إلى توسيعإجراءات تكميلية  تُدخلاألساسي في دعم الصندوق للبلدان، ولكنها 

من أجل توفير من الموارد األساسية بشكل أكبر اإلجراءات ما يلي: االستفادة  وتتضمن. أثرهوتعزز  الصندوق

عمل الفرص  وتهيئةلتسريع النمو الريفي  تمويل القطاع الخاص برنامجوالمقترضين؛  لكافة المزيد من التمويل

خبرة  إلى باالستناد + برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةوالنساء؛ و لصالح الشباب

لمناخ ا تمويل بغية حشد للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة األصلي برنامجالالصندوق مع 

توسيع قاعدة  إلىهذه اإلجراءات  وستؤديتعزيز القدرة على الصمود. من أجل أفضل  بصورة واستخدامه

  .تآزر بين مختلف القطاعات وبناء أوجه ،قنوات جديدة للدعم وتوفيرموارد الصندوق، 

حزمة مالية  نحو الصندوق عملفي نموذج  نقلةل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق يمثّ و -42- 41

على النتائج  األكبرالتركيز وينصب . التغيير المنهجي لسكان الريف وتدعم وسياساتية وبرامجية أكثر شموال

 لكافةاالستخدام الكامل  ويستدعي ،من اإلصالح المالي والمؤسسي األخير ذلكعلى أرض الواقع. وينبع 

يتم إيالء اهتمام وثيق الحتياجات . وساألثرالنتائج وتوسيع نطاق  من أجل تحقيقلصندوق ل المتاحةاألدوات 

: والجهات األخرىوالشراكات مع القطاع الخاص  ،الهشاشة محركات باإلضافة إلى تاريخيا،السكان المهمشين 

 أوثق مع الحكومات. وسيصاحب كل ذلك انخراط

 خلف أحد ترك عدم -للموارد  عشر الثاني التجديد خالل من وأوسع أعمق أثر -ثالثا
  الركب

الصندوق، انطالقاً من واليته الفريدة في خضم التحديات العاجلة، أن يُكثِّف جهوده للقضاء  يجب على -43- 42

ويعني ذلك أن استثمارات الصندوق خالل  .2030على الفقر المدقع والجوع ومضاعفة أثره بحلول عام 

ً من أثر الصندوق، على أن ي 32دورات تجديد الموارد الثالث المقبلة كون الهدف هو يجب أن تزيد تدريجيا

 مليون شخص 40وزيادة دخل مليون شخص سنوياً خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد،  28زيادة دخل 

. ويتطلب توسيع أثر الصندوق بهذه الطريقة الوصول إلى المزيد من فقراء الريف 2030بحلول عام  سنويا

من خالل موارد إضافية أكثر تنوعاً، والعمل مع مجموعة أوسع من الشركاء. ويعني إحداث أثر أعمق على 

                                                      
  ).2030-2028)، والتجديد الرابع عشر (2027-2025)، والتجديد الثالث عشر (2024-2022التجديد الثاني عشر ( 32
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الدخل والتغذية حياة فقراء الريف ضمان حصول كل مستفيد على تحسينات أكبر وأكثر استدامة من حيث 

 والقدرة على الصمود.

وستتحقق هذه النتائج من خالل ترسيخ النهج البرامجي للصندوق على المستوى القطري والتركيز  -44- 43

وأدّت التغييرات التي طرأت على نموذج  بصورة وثيقة على زيادة االستدامة والكفاءة والقيمة مقابل المال.

دة قدرته على الوفاء بواليته على المستوى القطري. ويجري نشر عمل الصندوق في السنوات األخيرة إلى زيا

باالقتران مع مزيد من التمويل المشترك، وزيادة االعتراف بالحاجة إلى تصميم  عادة عمليات أقل ولكن أكبر

ئي. نُهج تناسب البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وبذل جهود أقوى الستهداف الفقر المدقع وانعدام األمن الغذا

وتشمل األولويات األخرى معالجة مواضيع التعميم (البيئة والمناخ، والتمايُز بين الجنسين، والشباب والتغذية)، 

وتوسيع الحضور القطري للصندوق، والتمكين من االنخراط بفعالية في السياسات وتكوين الشراكات على 

 المستوى القطري.

تي ستسترشد بها البرامج القطرية التحويلية في تحقيق ويُبرز القسم التالي األولويات األساسية ال -45- 44

ويتناول القسم أيضاً الُسبل التي سيسلكها الصندوق لتفعيل مجاالت التركيز والتعجيل بتحقيق أثر أعمق وأوسع. 

 النتائج.

 أثر أعمق من خالل التعميم المعزز  -ألف

كة رئيسية سيُشكل تعميم مواضيع المناخ، والتمايز بين الجنسين، والشباب  -46- 45 والتغذية، عوامل محّرِ

والسبب في تعزيز مواضيع التعميم األربعة في  لتحقيق أثر أعمق أثناء فترة التجديد الثاني عشر للموارد.

الصندوق، أي البيئة والمناخ، والتمايُز بين الجنسين، والشباب، والتغذية، هو تقوية األثر المستدام للصندوق 

هة وتركيزه على عدم ترك أحد خل ف الركب. ومن الحاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتخاذ إجراءات موجَّ

 للتغلب على الحواجز التي يواجهها فقراء الريف والفئات الضعيفة األخرى.

 أولويات التعميم في الصندوق

 عزز الصندوق بدرجة كبيرة أثناء دورات تجديد الموارد السابقة تركيزه على مواضيع التعميم. -47- 46

ل التجديد الحادي عشر للموارد، قطع الصندوق، في إطار من الحوار الوثيق مع األعضاء، أشواطاً وخال

واسعة في كل موضوع، مع التركيز بقوة على النُهج التحويلية التي تعالج األسباب الجذرية للتحديات، وعلى 

األمور أدناه وترد تفاصيلها في  التعميم األفقي لالستفادة من التآزرات بين مختلف المواضيع. وتُناقَش هذه

خطط العمل الخاصة بكل موضوع والتي توّفِر التوجيه لمواصلة التركيز خالل فترة التجديد الثاني عشر 

 للموارد.

فهناك ترابطات حاسمة بين المناخ والبيئة والزراعة.  وللصندوق طرح فريد بشأن المناخ والبيئة. -48- 47

ي حساسية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك لدرجات فالزراعة شديدة التأثر بالمناخ. وتؤد

الحرارة وتوافر المياه والظواهر الجوية الشديدة إلى تعريض الغالت للخطر وتهديد مكاسب اإلنتاجية التي 

ً في تغيُّر المناخ، فهي  تحققت على مر التاريخ، وتعريض المزارعين لخسائر كبيرة. وتُسهم الزراعة أيضا

في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة، وتنتج الحصة األكبر  29و 19ة عن نسبة تتراوح بين مسؤول

من انبعاثات غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي فإن للمزارعين وسائر الجهات الفاعلة في 

. وتُشكل االعتبارات البيئية والنظم البيئية الزراعية في معالجة تغيُّر المناخا حاسم االنظام الغذائي العالمي دور

 والمناخية حالياً جزءاً ال يتجزأ من جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية واستثمارات الصندوق.

وتصاعدت وتيرة وتُشكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أولوية ومجاالً من مجاالت القوة.  -49- 48

داد استخدام النُهج المفضية إلى تحول جنساني في جميع المشروعات والبرامج العمل في هذا المجال واز

سعي بصورة حيث ت عن طريقالممولة من الصندوق. وتتجاوز هذه النُهج التعميم التقليدي للتمايز بين الجنسين 



IFAD12/4/R.2/Rev.1 

16 

المواقف، من خالل معالجة األعراف االجتماعية، والممارسات، و ديناميات القوة بين الجنسيننشطة لتحويل 

 إلى هدفوالمعتقدات، ونظم القيم التي تمثل حواجز هيكلية في وجه إدماج النساء والفتيات وتمكينهن. وهي ت

ضمان وصول النساء المتساوي إلى األصول والخدمات اإلنتاجية، وفرص الوصول إلى العمل واألسواق، 

معالجة عالقات القوة الكامنة داخل األسر، مع التركيز على  باإلضافة إلى السياسات والقوانين الوطنية الداعمة

. ويمسك الصندوق أيضاً تعزيز دور المرأة، وزيادة قوتها التفاوضية، وتعزيز االزدهار المشترك داخل األسر

بزمام الشراكات وحمل راية الدفاع عن النساء الريفيات الفقيرات داخل منظومة األمم المتحدة وبين المؤسسات 

مالية الدولية وداخل مجتمع المانحين على النطاق األوسع، بما في ذلك من خالل دوره القيادي في الشبكة ال

 المشتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

ويستند نهجه إلى قدرة الزراعة على تشكيل النُظم الغذائية  وعزز الصندوق جهوده في مجال التغذية. -50- 49

لتغذية واألنماط الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة على التمايز بين الجنسين. ويساعد الصندوق على لتحسين ا

ضمان دعم المستفيدين في إنتاج مجموعة متنوعة من األغذية المغذية والحصول عليها واستهالكها لتحسين 

مليون شخص في فترة  12صحتهم ورفاههم. ويمضي الصندوق نحو تحقيق هدف تحسين الحالة التغذوية لدى 

لجنة التجديد الحادي عشر للموارد. ويُشارك أيضاً بدور قوي في الدعوة العالمية من خالل مبادرات من قبيل 

 األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية وكذلك من خالل لجنة األمن الغذائي العالمي.

وفيما يتعلق ق مع شباب الريف. ويُمثل التجديد الحادي عشر للموارد نقطة تحول في عمل الصندو -51- 50

) 2) العوامل واألصول اإلنتاجية المحورية (مثل األراضي والمياه)؛ (1بالبرامج، تطلب ذلك تركيزاً على: (

) المهارات التي تتراوح بين اإللمام باألمور المالية وريادة األعمال. 3الخدمات (بما فيها الخدمات المالية)؛ (

املة الوصول إلى الطاقة ميسورة التكلفة والتكنولوجيات الجديدة. ويجري تكميل ومن العناصر الرئيسية الش

العمل على مستوى المشروعات بجهود لتعزيز االبتكار المرتبط بالشباب وتعزيز إدارة المعرفة وبناء 

 الشراكات.

مع ويعمل في شراكة ويدافع الصندوق عن حقوق الشعوب األصلية ويُعزز مشاركتها في السياسات.  -52- 51

عاماً، مع إعطاء أولوية عليا لتزويدهم بمقومات التمكين والحد من ضعفهم.  30الشعوب األصلية منذ أكثر من 

وانصبت الجهود أيضاً على ثقافة ومعارف الشعوب األصلية ورعايتها للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. 

لطابع المؤسسي على شراكة الصندوق ويستضيف الصندوق كل عامين منتدى الشعوب األصلية الذي يضفي ا

مع الشعوب األصلية، ويمثل فرصة للتشاور حول القضايا اإلنمائية الحاسمة. ويوّفِر مرفق مساعدة الشعوب 

م حافظة الصندوق الحالية الدعم إلى أكثر من  ماليين مستفيد من  6األصلية دعماً حاسماً لالبتكار، بينما تقدِّ

 .بلداً  37الشعوب األصلية في 

وأظهرت دراسة أجراها وأرسى الصندوق أُسساً من أجل مشاركة أقوى مع األشخاص ذوي اإلعاقة.  -53- 52

الصندوق مؤخراً أن األشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية نشطون اقتصادياً وقادرون على كسب الدخل 

وينبغي، أن تربطهم شراكات واإلفالت من براثن الفقر المدقع. ويؤكد ذلك أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن، بل 

منتظمة مع الصندوق. وكان المنطلق للدراسة هو بلورة فهم أفضل لمختلف احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 

وما يواجهونه من قيود وحواجز. ويمثل األشخاص ذوو اإلعاقة مجموعة متسمة بقدر كبير من عدم التجانس، 

ق بحث كيفية العمل مع هذه المجموعة المستهدفة المهمة، ويتطلبون نهجاً وحلوالً مخصصة. ويواصل الصندو

 وهو ما يُشكل عنصراً مهماً في والية الصندوق لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب.

وهذا وأدى التوسع في جدول أعمال التعميم إلى زيادة التركيز على التآزرات بين مواضيع التعميم.  -54- 53

لي الذي وضعه الصندوق مؤخراً وييسره إنشاء ُشعبة للمناخ والبيئة د يدعمه إطار التعميم التحويالتركيز الجدي

والتمايز بين الجنسين واإلدماج االجتماعي. وتم أيضاً تعزيز إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي 

امج في الصندوق من أجل تقوية الضمانات والمعايير ودمج مجاالت التركيز الجديدة. وتتناول حالياً جميع بر
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مواضيع البيئة والمناخ والتمايز  -وهي نقاط دخول رئيسية للتآزرات  -الفرص االستراتيجية القطرية للصندوق 

 بين الجنسين والتغذية والشباب.

 العمل من أجل زيادة تعميم الطموحات في فترة التجديد الثاني عشر للموارد

األعضاء ضرورة زيادة توطيد وتعزيز التعميم انطالقاً من الخبرة المكتسبة خالل العقد األخير، أكد  -55- 54
. ويجب أن تُعالج الجهود أيضاً التحديات المحددة في التنفيذ، مثل تضارب أثناء التجديد الثاني عشر للموارد

قياس أولويات التعميم ونتائجه. ولذلك سيرفع الصندوق مستوى الطموحات في مجاالت التعميم وفيما بينها 

 لثاني عشر للموارد من أجل تحقيق أثر أعمق.خالل فترة التجديد ا

وستستخدم  .وتبدأ زيادة الطموح بدمج التعميم بفعالية في تصميم المشروعات وتنفيذها وإنجازها -56- 55

تصنيفات تقييم الجودة لقياس األداء في كل موضوع بصورة أكثر منهجية. وبينما كان األداء في مواضيع البيئة 

يقاس دوماً فإن األهداف المرتبطة بالتغذية والشباب ال تركز حتى اآلن إالّ على  والمناخ والتمايز بين الجنسين

مدى مراعاة المشروعات للتغذية أو الشباب. وخالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيرفع الصندوق 

جودة في مستوى الجودة بالنسبة للبيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين، وسيقوم بوضع أهداف لتصنيفات ال

 مجاالت التغذية والشباب عند التصميم واإلشراف.

وفيما يتعلق بالبيئة والمناخ، وستجري زيادة أهداف التعميم بصورة مناسبة في جميع المواضيع.  -57- 56

سيسعى الصندوق إلى زيادة مبالغ التمويل المناخي للمشروعات المعتمدة في إطار التجديد الثاني عشر للموارد 

في المائة في فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ويزيد ذلك عن المستوى المتبع  25مقابل  في المائة 40إلى 

في المائة. وسيواصل  30في معظم المؤسسات المالية الدولية التي يمثل فيها التمويل المناخي عموماً حوالي 

ائة من المشروعات في في الم 35الصندوق أيضاً دمج النُهج المفضية إلى إحداث تحول جنساني بهدف جعل 

في المائة في فترة التجديد  25فترة التجديد الثاني عشر للموارد مفضية إلى إحداث تحول جنساني مقابل 

الحادي عشر للموارد. وفيما يتعلق بالتغذية والشباب، سيؤدي استخدام تصنيفات الجودة ألول مرة إلى الدفع 

خالل فترة التجديد الثاني َسيُضمن  سيكفل الصندوق حافظة الصندوق، بينما  ضمنفي نحو دمج كل موضوع 

في المائة من المشروعات االستثمارية  60عشر لموارده إعطاء األولوية صراحة للشباب وتشغيل الشباب في 

 الجديدة.

 وسيقوم الصندوق بتعميم التنوع البيولوجي بصورة أكثر منهجية، بما يشمل التنوع البيولوجي -58- 57

ويُمثِّل التنوع البيولوجي عامالً حاسماً في تمكين التنمية المستدامة نظراً ألن الزراعة  الزراعي، في عملياته.

ك لخسائر التنوع البيولوجي في العالم من خالل تغيير الموائل والممارسات الزراعية غير  هي أكبر محّرِ

ويعتمد المنتجون على نطاق صغير على استمرار صحة النُظم اإليكولوجية والموارد الطبيعية  33.المستدامة

لكسب عيشهم. وفي الوقت نفسه تُسهم النُظم اإليكولوجية الزراعية في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي 

ر تأقلم المحاصيل مع  واستخدامه المستدام. ويُمثل هذا التنوع أيضاً أداة قوية للتكيُّف مع تغيُّر المناخ ألنه يُيّسِ

درجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة. وبينما يكشف التحليل عن أن التنوع البيولوجي يُشكل بالفعل جزءاً 

فإنه ال بد من األخذ بنهج استراتيجي هادف لضمان تحقيق  34من كثير من المشروعات الممولة من الصندوق،

حديد ذلك في استراتيجية التنوع البيولوجي في فترة التجديد الثاني عشر التكامل بصورة منهجية. وسيجري ت

 .وتحقيقه في مبادرات محددة للتنوع البيولوجي الزراعي للموارد

                                                      
تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية،  33

 .Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services .(E. S(وخدمات النُظم اإليكولوجية 
Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors) بون، ألمانيا، أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ،

  .2019معني بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية، ال
  ).Rev.2( التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: تعميق األثر وبناء الصمود من خالل التعميم 34
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د خالل تلك  وسيُعزز الصندوق في فترة التجديد الثاني عشر للموارد دمج الشعوب األصلية. -59- 58 وسيُجدِّ

نطالقاً من المعرفة المكتسبة من أجل تحديد أفضل الُسبل التي يمكن الفترة استراتيجيته بشأن الشعوب األصلية ا

من خاللها تلبية االحتياجات المحدَّدة لهذه الشعوب األصلية في البيئة العالمية المتغّيِرة. وسيكفل الصندوق أيضاً 

تجديد و؛ من المشروعات الجديدة 10إعطاء األولوية للشعوب األصلية كمجموعة مستهدفة فيما ال يقل عن 

موارد مرفق مساعدة الشعوب األصلية الذي يدعم الحلول المبتكرة لتعزيز مجتمعات الشعوب األصلية 

 ومنظماتهم. 

وسيُعزز الصندوق أثناء فترة التجديد الثاني عشر للموارد دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في حافظته  -60- 59
ة وسيكفل الصندوق أثناء التجديد الثاني . وسيجري توضيح هذه األولوية من خالل استراتيجية منفصلبأسرها

عشر لموارده أن تشمل خمسة على األقل من مشروعاته األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة مستهدفة. وستشمل 

، وستبذل تنقيحات سياسة االستهداف، المبيَّنة بالتفصيل أدناه، محور تركيز محدَّد على األشخاص ذوي اإلعاقة

والنظر في إدماج ذلك  ،الصندوق لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أكثر تفصيال رصد واإلبالغ عن دعملجهود ل

بهدف تحقيق تصنيف أكبر في أطر إدارة النتائج  في إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثالث عشر للموارد

 .المستقبلية

الصلة وسيواصل الصندوق استغالل التآزرات بين مواضيع التعميم، وسيضمن وصول الفوائد ذات  -61- 60

وستُحدَّد أثناء فترة التجديد الثاني عشر للموارد أهداف تصنيفات الجودة  .إلى المجموعات التي يستهدفها

المتعلقة بدمج مواضيع التعميم. وعلى المستوى القطري، ستُبرز برامج الفرص االستراتيجية القطرية الروابط 

د الفوائد اإلضافية المحتمالقائمة بين المواضيع   لة.وستحدِّ

ل مواضيع التعميم األربعة أثناء فترة التجديد الثاني عشر للموارد جزءاً ال يتجزأ من نهج  -62- 61 وستُشّكِ

شامل على المستوى القطري يجمع بين برنامج القروض والِمنح وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

لشراكات والمشاركة في . وسيواصل الصندوق بناء االحيازات الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع الخاص

حوار السياسات وتوليد المعارف المتصلة بمواضيع التعميم، واالستفادة من الالمركزية من أجل زيادة تأكيد 

األبعاد القطرية. وسيجري أيضاً تعزيز هذه الجهود من خالل تحديد أولويات التعميم في االستراتيجية الجديدة 

 ون الثالثي لفترة التجديد الثاني عشر للموارد (انظر القسم دال).بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعا

وسيقوم الصندوق بتحديث سياسته بشأن االستهداف لتأكيد اإلدماج االجتماعي ودمج مواضيع  -63- 62

ويولي الصندوق منذ أمد بعيد أولوية اهتمامه للفئات األفقر واألشد ضعفاً. ومع ذلك، أشارت التقييمات التعميم. 

التي أُجريت مؤخراً إلى أن تعريف المجموعة التي يستهدفها الصندوق في سياسة االستهداف الحالية المستقلة 

أوسع من الالزم، مما يؤدي إلى تضارب في جودة االستهداف عبر حافظة  2006التي اعتُمدت في عام 

عي ودمج التمايز وُحددت أيضاً فرص تحسين طريقة معالجة الصندوق لإلدماج االجتما 35الصندوق العالمية.

بين الجنسين والشباب والشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة (مجال جديد من مجاالت التركيز). وتم 

كتدبير مؤقت، وهو ما يعبر  2019بناًء على ذلك تحديث المبادئ التوجيهية لالستهداف في الصندوق في عام 

ز على الشباب، من بين جملة أمور أخر ى. ويلزم حالياً وضع سياسة جديدة لالستهداف من عن التركيز المعزَّ

أجل توحيد مجاالت التركيز الجديدة والناشئة (مثل التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقة)، ولتيسير زيادة 

 الشمول واالبتكار في االستهداف في حافظة الصندوق بأسرها.

وسيقوم الصندوق، من  لصندوق.وسيجري تعزيز اإلبالغ عن التقدم المحرز في أولويات التعميم في ا -64- 63

أجل ضمان شمول اإلبالغ وترشيده، بتسجيل التقدم المحرز في مواضيع التعميم من خالل تقرير سنوي قائم 

ل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق. ومن شأن ذلك أن يكفل اإلبالغ عن المجموعة  بذاته يُكّمِ

                                                      
   .2018التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  35
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د بها في التجديد الثاني عشر للموارد، بما فيها االلتزامات التي أكدتها وثيقة الكاملة من االلتزامات التي تم التعه

مت إلى الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد.  عن تعزيز التعميم قُدِّ

 تركيز استراتيجي على الهشاشة والصمود  -باء

. وتشير تقديرات وانعدام األمن الغذائيتُسهم حاالت الهشاشة والنزاع بدور كبير في الفقر المدقع  -65- 64

في المائة من األشخاص الذين يعانون من الفقر  80منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن 

. وتؤثر األوضاع الهشة بصورة غير متناسبة 2030هشة بحلول عام  أوضاعالمدقع في العالم سيعيشون في 

ل المحرك الرئيسي  على األشخاص والمجتمعات المحلية األشد ضعفاً، بما يشمل النساء والفتيات، كما أنها تُشّكِ

دت أيضا الهشاشة وحاالت النزاع كعوامل مهمة وراء الزيادة األخيرة في  للهجرة واألزمات اإلنسانية. وُحدِّ

ت والبرامج انعدام األمن الغذائي. كما أنها مرتبطة بضعف المؤسسات الذي يمكن أن يحدَّ من أثر السياسا

 اإلنسانية.

وتشهد نوعية الحوكمة في األوضاع الهشة تدهوراً مصحوباً بازدياد ضعف أداء المؤسسات  -66- 65

. وستؤثر الصدمات المناخية المتوقعة تأثيراً الديمقراطية والسياسات العامة ونظم اإلدارة في القطاع العام

 لضعف القدرة على الصمود وندرة الموارد غير متناسب على اإلنتاجية الزراعية في األوضاع الهشة نظراً 

الطبيعية. وتسعى كثير من البرامج الحكومية في الظروف الهشة إلى معالجة كثير من هذه القيود، ولكنها في 

حاجة إلى األخذ بنهج تحويلي وأكثر شموالً للمساعدة على وضع وتنفيذ سياسات تُغّيِر حياة سكان الريف 

 بفعالية.

وازداد عدد  36.ت العنيفة في األوضاع الهشة بأكثر من الضعف في العقد األخيرعااوازدادت النز -67- 66

في المائة من النازحين في عام  75النازحين الفارين من الهشاشة بصورة حادة، فقد باتوا يمثلون زهاء 

لة ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة نظراً ألن الهشاشة تُعزز اإلقصاء وحلقات الفقر الناشئة عن جم 2018.37

كة تشمل السياسات والمؤسسات الضعيفة، واالفتقار إلى الفرص االقتصادية للشباب، وازدياد  عوامل محّرِ

 التعرض للصدمات المناخية.

وازداد عدد الشباب وغالباً ما يصاحب الهشاشة تحول ديمغرافي نحو الفئات السكانية األصغر سناً.  -68- 67

). ويمكن أن 2018مليون شاب في عام  144الماضي ( في المائة في العقد 20في األوضاع الهشة بنسبة 

يؤدي نقص فرص الشباب في المناطق الهشة إلى تفاقم السخط االجتماعي وتقويض رأس المال البشري. وال 

د أيضاً بوقوع الشباب في قبضة الجريمة  يؤدي ذلك فقط إلى عدم استغالل العائد الديمغرافي المحتمل، بل يُهدِّ

 والعنف.

إذ أنه يتمتع بميزة نسبية ويقوم الصندوق بدور خاص في معالجة األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاع.  -69- 68

في األوضاع الهشة، وهو ما تبينه استراتيجية الصندوق بشأن االنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع 

بزمام القيادة في تعزيز هشة، والبرنامج الخاص بالبلدان التي تعاني من أوضاع هشة. ويُمسك الصندوق 

المشاركة مع المجتمعات المحلية الريفية، وتعزيز النُهج الشاملة التي تستهدف احتياجات النساء وتركز على 

 ُسبل كسب العيش والقدرة على الصمود في المدى األبعد.

مية هي الجزرية الصغيرة النا فالدول والدول الجزرية الصغيرة النامية هي أيضا بيئات هشة فريدة. -70- 69

مجموعة متميزة من البلدان النامية ذات أوجه ضعف اجتماعي، واقتصادي، وبيئي، وغذائي، وتغذوي محددة 

ترتبط مباشرة بحجمها الصغير وجغرافيتها الجزرية. وهي تتميز بشكل خاص بضعفها تجاه تغير المناخ 

ول الجزرية الصغيرة النامية وتعرضها المستمر للكوارث والمخاطر المرتبطة بأحوال الطقس. وتواجه الد
                                                      

برنامج جامعة أوبسال لبيانات النزاع (برنامج جامعة أوبسال لبيانات  -يقاس النزاع من خالل بيانات النزاع العنيف أحادية الجانب. المصدر  36
  .https://ucdp.uu.se/downloads/النزاع)، 

  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  -والمشردين داخلياً. المصدر  تُقاس حاالت النزوح من خالل عدد الالجئين 37
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مصاعب في تعزيز التحول االقتصادي العادل والشمولي وال سيما بالنسبة للمجموعات المهمشة مثل النساء 

والشباب. والخروج من وضع أقل البلدان نموا إلى وضع البلدان متوسطة الدخل غالبا ما يخفي استمرار جيوب 

لتي تفاقمها الهجرة. وإدراكا للتحديات المحددة للدول الجزرية الفقر العميقة، والضعف، وعدم المساواة ا

الصغيرة النامية، والحاجة إلى تدعيم وتعزيز النهج العالمي للصندوق، سيتم وضع نهج جديد النخراط 

 الصندوق في الدول الجزرية الصغيرة النامية في فترة الجديد الثاني عشر للموارد.

ركب تركيزاً قوياً على البلدان في األوضاع الهشة وحاالت ويتطلب ضمان عدم تخلف أحد عن ال -71- 70

الهشة، مستفيداً من  األوضاعوأثناء التجديد الثاني عشر للموارد، سيستعرض الصندوق انخراطه في االنتقال. 

الدروس الناشئة عن تنفيذ استراتيجية االنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة، والبرنامج الخاص 

وسينصب  38ن التي تعاني من أوضاع هشة، وكذلك الدروس المستخلصة من عمله مع الشركاء اآلخرين.بالبلدا

التركيز على تعزيز األداء في بناء القدرة على الصمود والحد من االحتياجات اإلنسانية والعمل بفعالية في 

في  25اً ضمان تخصيص حاالت النزاع. وخالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيواصل الصندوق أيض

المائة من الموارد األساسية للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة (انظر القسم جيم). وتُشكل الدروس الناشئة 

لية لعملية استعراض التجديد الثاني عشر للموارد. 3التي يرد ملخص لها في اإلطار   أدناه، ركيزة أوَّ

                                                      
معلومات كثيرة عن  2025-2020استراتيجية مجموعة البنك الدولي التي صدرت مؤخراً بشأن الهشاشة والنزاع والعنف للفترة تتضمن  38

  هذا الموضوع.
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  3اإلطار 
  الصندوق إزاء الهشاشةالدروس المستفادة في تعزيز نهج 

  عشرة دروس مهمة ناشئة عن انخراط الصندوق في األوضاع الهشة

  تخطيط أفضل

يكفل منظوراً طويل األجل لالنخراط في األوضاع الهشة. ويشمل ذلك ضمان تخصيص المستوى الكافي تمويل موثوق.  -1
 لتجديد الثاني عشر للموارد. من برنامج القروض والِمنح في الصندوق لألوضاع األكثر هشاشة خالل فترة ا

تماشياً مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصندوق، يمكن لالستثمار في مصادر البيانات  بيانات أفضل. -2
ن استهداف الفقراء الريفيين،  واألدوات من قبيل االستشعار من بُعد، والنماذج التنبؤية، وتقنيات علوم البيانات، أن يُحّسِ

 تبع ديناميات التنمية، وفهم تداعيات السياسات، والتمكين من الوقوف على آراء المستفيدين في ظروف الهشاشة.وت

تُمثِّل االستراتيجيات القطرية لألوضاع الهشة فرصاً إلظهار الطريقة التي يمكن بها للصندوق أن يساعد  تخطيط أقوى. -3
دراسة الطريقة التي يمكن بها تحويل السيناريوهات االنتقالية التي  على رسم مسار للخروج من دائرة الهشاشة. ويعني ذلك

أدخلت أثناء التجديد الحادي عشر للموارد نحو مستوى مختلف، ووضع استراتيجية يعالج الصندوق من خاللها سبباً أو 
 سببين من األسباب الجذرية للهشاشة في القطاع الريفي مع مرور الوقت.

 األدوات المخصصة

ينبغي أن تتضمن االستراتيجيات القطرية طويلة األجل نهجاً مؤلفاً من ثالث خطوات بهدف تحقيق ما يلي: ثر ذكاًء. نهج أك -4
) الدفع بالسياسات 2) تمكين البيئة المؤسسية والسياساتية المناسبة لتقديم تدخالت إنمائية ريفية أكثر فعالية وتكامالً؛ (1(

الحفاظ على النمو  )3لقطاعين العام والخاص نحو إحداث تحول في المناطق الريفية؛ (العامة والبرامج لتوجيه استثمارات ا
 الذي يقوده القطاع الخاص، مما يوّفِر فرصاً اقتصادية شاملة ومتزايدة. 

هناك مجال لتعزيز الشراكات القائمة من أجل توجيه السياسات والتدخالت المراعية للنزاع وتنفيذها في شراكات أفضل.  -5
يم محددة بما يُعّبِر عن الميزة النسبية للصندوق في األوضاع الهشة، بما في ذلك جوانب التكامل مع وكاالت األمم أقال

المتحدة األخرى والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية (بما يشمل الجهات التي تدعم 
 الصندوق في التحليل واالنخراط في السياسات).

تُساعد اإلشارة الواضحة إلى الروابط بين التدخالت المقترحة واالستراتيجيات اإلنسانية القائمة على زيادة زرات أكثر. تآ -6
 التآزرات.

ينبغي للصندوق، من أجل تحقيق أثر دائم في األوضاع الهشة، أن يسعى إلى دمج النُهج المشتركة بين عدة  أدوات أفضل. -7
. من ذلك على سبيل المثال أن حوار السياسات المشترك بين البلدان التي تواجه حاالت هشة بلدان والنُهج العابرة للحدود

يمكن أن يساعد على بلورة فهم مشترك للقضايا المشتركة، مثل االتصال اإلقليمي (الضروري في البلدان غير الساحلية)، 
 والتجارة الزراعية والغذائية، وإدارة الموارد الطبيعية المشتركة. 

يتيح برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + وبرنامج تمويل القطاع الخاص فرصاً حالفات أذكى. ت -8
لزيادة تعبئة الموارد الالزمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة المناخ بين المجموعات التي يستهدفها الصندوق، مع 

مت السمات الجديدة لبرنامج التأقلم لصالح التركيز بصفة خاصة على البلدان منخفضة الدخل  واألوضاع الهشة. وُصّمِ
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + كي تناسب احتياجات البلدان الهشة وللتغلب على حاالت التأخير التي لوحظت أثناء 

 برنامج التأقلم األصلي.

 التركيز على اإلنجاز

ن بضعف القدرة على اإلنجاز. ويمكن عند تنفيذ استراتيجيات تحويلية ترتبط الهشاشة في كثير من األحيا استثمار أذكى. -9
 تعزيز الفعالية عن طريق الجمع بين برامج بناء القدرات على مستوى البلد والدعم المستمر من الوكاالت اإلنمائية.

لتدريب وبناء القدرات سيساعد االرتقاء بالحضور الميداني للصندوق على إدارة حوافظ أكبر. ومن شأن دمج احضور أكبر.  - 10
  في اتفاقات األداء ودعم صحة الموظفين وسالمتهم ورفاههم أن يُعزز اإلنجاز في األوضاع الهشة.

وال بد من تحسين أدوات معالجة األسباب الكامنة وراء الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي أثناء فترة  -72- 71

ع الصندوق في المناطق الهشة ومناطق النزاع استخدام تقييمات الهشاشة  التجديد الثاني عشر للموارد. وسيوّسِ

واآلليات القائمة واألدوات الجديدة التي يجري تطويرها. من ذلك على سبيل المثال أن برنامج الصمود الريفي 

كة للهشاشة (انظر اإلطار  الحاالت التي يترابط ). وفي 5مبادرة عالمية شاملة تستهدف العوامل المناخية المحّرِ

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  لبرنامج الصمود الريفي (بما في ذلك فيها النزاع والمناخ، يمكن

أن يساعد على التغلب على ضعف الحوكمة نظراً ألنه يتيح الشراكة بسهولة أكبر مع  )الحيازات الصغيرة +

كما سيجري تصميم التدخالت وفقاً لالحتياجات المحددة  المجتمع المدني عندما تكون المؤسسات العامة ضعيفة.

 ).4للبلدان والمناطق الهشة والمنكوبة بالنزاع، مثلما في منطقة الساحل (اإلطار 
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  4اإلطار 

  إحداث تحول في انخراط الصندوق في منطقة الساحل
جهت المنطقة تحديات غير مسبوقة خالل منطقة الساحل مثال يوضح نهج الصندوق الجديد لالنخراط في األوضاع الهشة. وقد وا

زيادة حادة في العنف سواًء عبر الحدود أو في الداخل. وتواجه بعض أقسى  2011السنوات األخيرة. وتعاني المنطقة منذ عام 

غذائي، والصحة، الظروف المناخية في العالم التي تعيق بشدة التنمية االقتصادية اليومية وتقّيِد ُسبل الوصول إلى المياه، واألمن ال

والنُظم اإليكولوجية وُسبل كسب العيش المستدامة. وتؤدي الزيادة السريعة في السكان إلى مفاقمة الضغوط الواقعة على الموارد 

بسبب ازدياد الطلب وتغيُّر المناخ. وأدت الزيادة الديمغرافية باالقتران مع التراجع السريع في معدالت وفيات األطفال إلى طفرة 

  عاماً. 25في المائة تقريباً من السكان تقل عن  65ية هائلة، إذ باتت أعمار شباب

ويؤدي االفتقار إلى فرص العمل الهادف للشباب في المناطق الريفية إلى تأثرهم بالتشدد والتطرف الديني. ويوّلِد ذلك بدوره 

ة وخارجها. وتؤدي قيود الموارد أيضاً إلى اضطرابات اجتماعية ونزاعات تفضي إلى هجرة جماعية غير نظامية داخل المنطق

ماليين نسمة في منطقة  4زيادة خطر انعدام األمن الغذائي. وتُظهر آخر بيانات شبكة معلومات األمن الغذائي أن أكثر من 

حالية الممولة مليون نسمة من اإلجهاد. ويسعى الكثير من البرامج ال 18الساحل يفتقرون حالياً إلى األمن الغذائي ويعاني حوالي 

من الصندوق في المجموعة الخماسية لبلدان منطقة الساحل إلى معالجة كثير من هذه القيود عن طريق بذل مزيد من الجهود 

  الفعالة والشاملة والمستدامة.

ائمة على ونظراً لطبيعة التحديات في منطقة الساحل، سيتبنى الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد استراتيجية ق

) االستثمارات 3) التركيز على تغيُّر المناخ؛ (2) تهيئة فرص العمل؛ (1خمسة محركات للتغيير استناداً إلى الركائز التالية: (

) القيادة المشتركة مع الجهات الفاعلة، مثل المجموعة الخماسية 5) التركيز على المناطق المتأثرة بالنزاع؛ (4العابرة للحدود؛ (

  طقة الساحل.لبلدان من

ويمثِّل برنامج الصمود الريفي إضافة استراتيجية لقدرة الصندوق على التدخل في األوضاع الهشة  -73- 72

 والمتأثرة بالنزاع.

  5اإلطار 

 برنامج الصمود الريفي
كة النعدام األمن الغذائي مثل تغيُّر ، المناخبالتخفيف من آثار تغير المتعلقة  هو برنامج عالمي شامل يركز على العوامل المحّرِ

د البرنامج المنتجين على نطاق صغير، إلى جانب الفقراء المعدمين المناخ،  والهجرة غير النظامية، وتدهور األراضي. وسيزّوِ

ومجتمعاتهم، بالموارد التي يحتاجون إليها لتنفيذ استراتيجيات مالئمة محلياً واستباقية لبناء قدرتهم على الصمود. ويقوم البرنامج 

  على ثالث ركائز:

  + هو برنامج عالمي يركز على معالجة آثار تغيُّر المناخ على برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

األمن الغذائي. وسيعمل البرنامج في البلدان التي تعاني من انعدام األمن الغذائي المتنامي جراء تغيُّر المناخ. وسيركز على 

ً في البلدان الضعيفة األخرى، مثل الدول النامية الجزرية البلدان منخفضة ا لدخل في نفس الوقت الذي سيعمل فيه أيضا

 الصغيرة، بما في ذلك من خالل المشروعات اإلقليمية.

 هي برنامج تقوده أفريقيا لمعالجة األسباب الجذرية لعدم االستقرار في  مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن في أفريقيا

ال سيما الهجرة من المناطق الريفية والنزاع الناشئ عن تدهور الموارد الطبيعية. وانبثقت المبادرة عن عمليات  -ارة الق

بلداً  14اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وانضم إليها في البداية 

 موم أفريقيا.ومن المتوقع أن تتسع لتشمل ع

  مليون هكتار من  100تهدف إلى استصالح مبادرة الجدار األخضر العظيم المدعومة من الصندوق األخضر للمناخ

ماليين وظيفة. وبينما ال تزال المبادرة قيد  10مليون طن من الكربون، وتهيئة  250األراضي المتدهورة، واحتجاز 

  رائد في تنسيق برامجها إلى جانب تدخالت برامجه الخاصة.اإلعداد، من المتوقع أن يكون للصندوق دور 

إيالء أولوية موارد الصندوق األساسية للبلدان األشد فقراً وتقديم الدعم أيضاً لسكان الريف   -جيم

 الفقراء في األماكن األخرى

ويكمن في  يتطلب إحداث أثر أعمق استمرار موارد الصندوق في إعطاء األولوية ألشد الناس فقراً. -74- 73

صميم رسالة الصندوق مبدأ العالمية: ففي حين أن تمويل الصندوق متاح لجميع المقترضين فإنه يعطي األولوية 

ألشد البلدان فقراً وأشد الناس فقراً. وتنص اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يركز تخصيص موارده بصفة 
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معرضة باستمرار لصدمات خارجية وذات الجدارة خاصة على احتياجات البلدان منخفضة الدخل، أي البلدان ال

االئتمانية المحدودة. وتتطلب الدعوة الموجهة من خالل أهداف التنمية المستدامة بشأن عدم ترك أحد خلف 

 الركب إلى التركيز بصفة خاصة على البلدان التي لديها أقل الموارد للقضاء على الجوع والفقر.

في المائة من موارد الصندوق  100ستُخصص نسبة [موارد، وفي فترة التجديد الثاني عشر لل -75- 74
أي البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من  -لتلبية احتياجات البلدان األشد فقراً  39األساسية

ويعني ذلك تخصيص مزيد  التي تواجه أكبر التحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. - الشريحة الدنيا

صندوق األساسية للبلدان التي تتلقى كل تمويلها أو معظمه في شكل ِمنح بموجب إطار القدرة على من موارد ال

تحمل الديون وكذلك في شكل قروض بشروط فائقة التيسيرية وبشروط تيسيرية. ويكفل ذلك أن تمويل 

للصندوق على النحو الصندوق يستهدف البلدان األشد فقراً، في نفس الوقت الذي يضمن فيه االستدامة المالية 

 ً  .]الوارد بمزيد من التفصيل في القسم رابعا

م إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. -76- 75 وال  وفي الوقت نفسه، يستمر الدعم الكبير المقدَّ

يزال كثير من هذه البلدان يواجه تحديات في معالجة جيوب الفقر الريفي المهمة. وهذا هو ما يجعل استمرار 

الدعم المقدم من الصندوق حاسماً. وتقوم البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا في الوقت نفسه بدور حاسم 

ندوق وعملياته، بما في ذلك من خالل المساهمات ) المساهمة في أنشطة الص1في الصندوق من خالل ما يلي: (

) تعزيز جودة نسب كفاية رأس المال في الصندوق والجدارة االئتمانية 2األساسية في تجديدات الموارد؛ (

ل الرفع المالي؛ ( ) نشر المعرفة والخبرة، بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان 3لحافظة القروض، بما يُسّهِ

ن الثالثي. ومع ذلك فإن زيادة مستوى التنمية والجدارة االئتمانية تتيح لكثير من هذه البلدان الجنوب والتعاو

ولذلك، [الوصول إلى موارد مالية من مصادر أخرى، بما فيها مستثمرو القطاع الخاص واألسواق المالية. 

ي يحشدها الصندوق (أي من المناسب أن تحصل البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا على الموارد الت

 .]) بأسعار أقل تيسيرية40الموارد المقترضة

واعترافاً بالمسار اإلنمائي الفريد للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، سيخصص ما ال يقل [ -77- 76

في المائة من برنامج القروض والِمنح المتفق عليه لفترة التجديد الثاني  20في المائة وال يزيد عن  11عن 

وسيضمن ذلك بقاء حصتهم من التمويل مساوية  لموارد لهذه البلدان، وذلك كله من الموارد المقترضة.عشر ل

على األقل لحصة التجديد الحادي عشر للموارد. وفي الوقت نفسه، سيواصل الصندوق تطوير عرضه للبلدان 

 ]دعم والخدمات.متوسطة الدخل من الشريحة العليا من خالل التمويل المناسب وغيره من أشكال ال

وفي حين أن تخصيص الموارد األساسية سيظل خاضعاً لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  -78- 77

 جديدة من خالل آليةسيتحددان أهلية الحصول على الموارد المقترضة والوصول إليها يقترح أن تحدد فإن [

المقترحة التي سيستعرضها تخصيص الموارد المقترضة  ليةاآلوستراعي  .تخصيص الموارد المقترضة]

الفعالية اإلنمائية والطلب والجدارة االئتمانية، وستشمل سلسلة من المعايير  41المجلس التنفيذي للصندوق،

والمبادئ لتحديد أهلية البلدان والمشروعات والبرامج. وسوف تضمن أن الصندوق ال يزال قادراً على خدمة 

وسطة الدخل من الشريحة العليا وتعزيز الدعم تدريجياً لسكان الريف فقراء الريف الذين يعيشون في البلدان مت

الفقراء في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المؤهلة، مع الحفاظ أيضاً على 

من الدول االستدامة المالية للصندوق. وبالنظر عموماً إلى ازدياد خطر المديونية الحرجة التي يواجهها كثير 

                                                      
ف بأنها مساهمات تجديد الموارد، والتدفقات العائدة م 39   ن القروض الممولة من خالل تجديدات الموارد، وقروض الشركاء الميسَّرة. تُعرَّ

األموال المقترضة بموجب أي اتفاق بخالف قروض الشركاء الميسَّرة (مثل القروض التي يتم الحصول عليها بموجب إطار االقتراض  40
  السيادي).

فإن اإليفاء بالتزام تلقي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا لنسبة في حين تخضع اآللية الجديدة للوصول لموافقة المجلس التنفيذي،  41
في المائة من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد من خالل الموارد المقترضة، والعناصر األخرى لسبيل  11-20

  لية الجديدة.المضي قدما المتفق عليه بشأن التخرج، ال يعتمد على الموافقة على اآل
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األعضاء في الصندوق، لن تخصص الموارد المقترضة إالّ للبلدان التي يمكنها تحمل ذلك مالياً. وستُتخذ تدابير 

فعالة إلدارة المخاطر من أجل ضمان ذلك. وسيواصل الصندوق أيضاً تكييف شروطه وأدواته التمويلية مع 

 تغييرات.والتكيُّف مع ما يستجد من  42الظروف االقتصادية للبلدان

وآلية تخصيص [وهذه اآللية الجديدة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  ]الجمع بين[وسيكفل  -79- 78
، استنادا إلى مسارها اإلنمائي إمكانية تحقيق الدعم المتنوع لالحتياجات المتغيرة للبلدان ]الموارد المقترضة

وبناء على مبدأ الشمولية في ضمان أن يكون دعم الصندوق متاحا لجميع الدول  وإحداث أثر أوسع وأعمق.

سيستمر نظام تخصيص الموارد على أساس األداء األعضاء النامية فيه وإعطاء األولوية ألفقر البلدان والناس، 

ستسمح و .وى أدائهافي ضمان استفادة البلدان األشد فقراً واألكثر ضعفاً من موارد الصندوق األساسية تبعاً لمست

للبلدان من في الوقت نفسه آلية جديدة للوصول إلى الموارد المقترضة  ]آلية تخصيص الموارد المقترضة[

، مختلف فئات الدخل بالوصول إلى موارد إضافية لتوسيع نطاق األفكار الواعدة من أجل إحداث تحول ريفي

الممارسات في المؤسسات المالية الدولية األخرى مع تعزيز االستدامة المالية للصندوق، بما يتماشى مع 

. وستوّفِر التقييم المؤسسي بشأن الهيكلية المالية للصندوقفي  وتوصية مكتب التقييم المستقل في الصندوق

أيضاً للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا القادرة على استيعاب أموال إضافية 

االستفادة من الدعم اإلضافي المقدَّم من الصندوق. وستنعكس هذه التغييرات في سياسة للتخرج  فرصة مكانيةإ

 ستعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليها قبل بداية التجديد الثاني عشر للموارد.

   

                                                      
يلتزم الصندوق في ذلك بمبادئ العمل األساسية لصندوق النقد الدولي التي تتطلب، فيما يتعلق بتوحيد المعاملة، مراعاة الظروف غير  42

  المتكافئة بين األعضاء.



IFAD12/4/R.2/Rev.1 

25 

  6اإلطار 

  تخصيص الموارد في التجديد الثاني عشر للموارد

السيناريوهات المالية للتجديد الثاني عشر للموارد أن جميع موارد الصندوق األساسية ستُخصص تفترض الموارد األساسية. 

ً أحكام خاصة على الدول الصغيرة المؤهلة  للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (تُطبَّق حاليا

لدان من خالل النظام القائم لتخصيص الموارد على أساس للموارد المقدمة بشروط تيسيرية). وسيجري حساب المخصصات للب

ً مع مفهوم خط أساس تجديد  األداء. وستتبع شروط التمويل المطبقة سياسات التمويل ومعاييره الحالية في الصندوق. وتماشيا

ر القدرة على تحمل الموارد المستدام، ستُخصص مساهمات تجديد الموارد، بعد تغطية التكاليف التشغيلية، لتمويل ِمنح إطا

  الديون، والِمنح العادية، والقروض الجديدة.

. ستتاح موارد الصندوق المقترضة للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، والبلدان منخفضة الدخل الموارد المقترضة

ز دون ا لمساس بالقدرة على تحمل الديون. والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي يمكنها االستفادة من التمويل المعزَّ

وتشمل مبادئ التخصيص األساسية ما يلي: المواءمة مع مهمة الصندوق وفعاليته اإلنمائية، والطلب من الحكومات، والضمانات 

  المالية. وستقترح على المجلس التنفيذي هذه المبادئ، إلى جانب آلية األهلية وآلية الموافقات.

  والمصادر، واستخدامات األموال في التجديد الحادي عشر للمواردآلية تخصيص الموارد، 

  

آلية التخصيص   استخدام األموال  الموارد

  الحالية

ية
س

سا
األ

د 
ار

مو
ال

  

  الِمنح  تجديد الموارد

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

  األداء

تدفقات القروض العائدة 

  األساسية

قروض مقدمة بشروط تيسيرية 

البلدان منخفضة الدخل للغاية/تيسيرية: 

والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

  الدنيا

  قروض تيسيرية
  إطار القدرة على تحمل الديون

  تكاليف التشغيل

ض
را

قت
اال

  
  قروض شبه تيسيرية/غير تيسيرية  قروض غير تيسيرية

  

 األموالالتخصيص المقترح لفترة التجديد الثاني عشر للموارد حسب المصادر واستخدامات 

  

آلية التخصيص   استخدام األموال  الموارد

  المحتملة

ية
اس

ألس
د ا

ار
مو

ال
  

  الِمنح  تجديد الموارد

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

  األداء

تدفقات القروض العائدة 

  األساسية

قروض مقدمة بشروط تيسيرية 

للغاية/تيسيرية: البلدان منخفضة الدخل 

  الشريحة الدنياوالبلدان متوسطة الدخل من 

  قروض تيسيرية
  إطار القدرة على تحمل الديون

  تكاليف التشغيل

ض
را

القت
ا

  

قروض شبه تيسيرية/غير 

  تيسيرية

  :قروض شبه تيسيرية/غير تيسيرية

  /البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

البلدان متوسطة /الدخل منخفضةالبلدان 

  الدخل من الشريحة الدنيا

  
الحصول على آلية 

  الموارد المقترضة
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التخصيص  اتآلي  استخدام األموال  الموارد

  المحتملة

ية
اس

ألس
د ا

ار
مو

ال
  

  الِمنح  تجديد الموارد

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

  األداء

تدفقات القروض العائدة 

  األساسية

قروض مقدمة بشروط تيسيرية 

للغاية/تيسيرية: البلدان منخفضة الدخل 

  والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

  قروض تيسيرية
  إطار القدرة على تحمل الديون

  تكاليف التشغيل

ض
را

القت
ا

  

غير شبه تيسيرية/قروض 

  تيسيرية

  :قروض شبه تيسيرية/غير تيسيرية

  /البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

البلدان متوسطة /الدخل منخفضةالبلدان 

  من الشريحة الدنياالدخل 

  
   الجديدة ليةاآل

 

. واستناداً إلى وسيواصل الصندوق ضمان الترتيب المناسب لألولويات في حدود موارده األساسية -80- 79

ضمان  هدف تمويله ألفريقيا معالصندوق  سيزيدنهج التخصيص في فترة التجديد الحادي عشر للموارد، 

في المائة منها ألفريقيا جنوب  50في المائة من الموارد األساسية ألفريقيا، مع تخصيص  55تخصيص 

 43.الهشةفي المائة من الموارد األساسية لألوضاع  25تخصيص سيستمر في ضمان الصحراء الكبرى، و

 االستمرار في تعزيز أثر الصندوق من خالل الشراكات االستراتيجية  -دال

الستراتيجية جهود الصندوق لتوسيع األثر وتعميقه، ال سيما في سياق يجب أن تدعم الشراكات ا -81- 80

ويعترف نموذج العمل في الصندوق بأن على الصندوق، في ظل موارده . 19-التعافي من جائحة كوفيد

 المحدودة، أن يسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية من أجل تحقيق أثر تحفيزي.

تنوعة على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية. ويتطلب تنفيذ رسالة الصندوق شراكات م -82- 81

وتماشياً مع إطار الشراكات في الصندوق المعتمد في فترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيواصل الصندوق 

توخي االنتقائية في تنمية الشراكات في فترة التجديد الثاني عشر للموارد، مع إعطاء األولوية للشراكات التي 

م  النتائج لصالح المجموعات التي يستهدفها الصندوق على المستوى القطري، والتي تُسهم بشكل أفضل تُعّظِ

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق ازدياد معدالت انعدام األمن الغذائي والفقر في ظل تفشي جائحة 

لفاعلة اإلنمائية األخرى بدور حاسم عالمية، تُسهم الشراكات مع الحكومات ومنظمات األمم المتحدة والجهات ا

في تبادل المعرفة وتنسيق العمل وتعبئة التمويل المناسب وضمان إثارة القضايا المؤثرة على المجموعات 

 المستهدفة على أعلى المستويات.

 شراكات من أجل التمويل

ويؤكد سيستمر تركيز الصندوق القوي على التمويل المشترك في التجديد الثاني عشر للموارد.  -83- 82

ع للتمويل اإلنمائي. وتحقيقاً لهذا الطموح،  نموذج عمل التجديد الحادي عشر للموارد على دور الصندوق كمجّمِ

التمويل المحلي والدولي  أضفى الصندوق صبغة مؤسسية على استراتيجية للتمويل المشترك وخطة عمل لتعبئة

من أجل تكميل استثماراته الخاصة. ومن خالل االلتزام القوي بالشراكات المحلية والدولية، تحققت مستويات 

، وهي أول سنة في التجديد الحادي عشر للموارد. وأدى ذلك إلى 2019كبيرة من التمويل المشترك في عام 

                                                      
"، 2020ة استنادا إلى القائمة المنسقة للبنك الدولي: "قائمة األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات للسنة المالي 43

FY20.pdf-http://pubdocs.worldbank.org/en/179011582771134576/FCS.  
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، أي ما يتجاوز بكثير المستوى المستهدف 2.05: 1السنة إلى زيادة نسبة التمويل المشترك في نهاية تلك 

 ، وبما يُعّبِر عن نجاح الصندوق في زيادة التمويل اإلنمائي وتنويعه.1.4: 1المحدَّد بنسبة 

وخالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيواصل الصندوق تعبئة التمويل المشترك المحلي  -84- 83

من  19-أن يُقلل األثر االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد في حين يمكنو .اإلجمالية هأهدافزيادة والدولي و

، فإن األداء القوي للتمويل المشترك في فترة توافر التمويل المشترك المحلي والدولي في المستقبل المنظور

سيواصل . والتجديد الحادي عشر للموارد يوفر منصة لزيادة األهداف في فترة التجديد الثاني عشر للموارد

 -) 0.8:1( على نفس مستوى التجديد الحادي عشر للموارد الصندوق جهوده لتعبئة التمويل المشترك المحلي

د الملكية والكفاءة واالستدامة في البلد. وسوف يسعى أيضاً إلى  تعبئة زيادة نظراً ألن ذلك يُشكل عامالً قوياً يُحدِّ

ات متبادلة المنفعة مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف من خالل شراك) 0.7:1(التمويل المشترك الدولي 

األخرى والشركاء الثنائيين وصناديق التنمية. وسيستفيد بذلك من حضوره القطري األقوى وعالقاته الوثيقة 

 هدف التمويل المشتركسيزيد الصندوق مع الحكومات وسائر الجهات الفاعلة اإلنمائية على األرض. و

 .1.5:1بة نس اإلجمالي إلى

 شراكات من أجل المعرفة والسياسات

وتتسم الشراكات بأهمية كبيرة  يُقر الصندوق بالدور الحاسم للشراكات بما يتجاوز التمويل المشترك. -85- 84

ً على إيجاد مسارات  للصندوق في توليد وتبادل المعرفة، واالبتكار، واالنخراط السياساتي. وتُساعد أيضا

لتحسين وتوسيع نطاق التنسيق على المستوى القطري. وتُساهم الشراكات بذلك في تحقيق أهداف التنمية 

 لرئيسية، مثل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.المستدامة، بما في ذلك من خالل اآلليات ا

وسيعمل الصندوق مع مجموعة مختارة من الشركاء لالستفادة المتبادلة من المعارف واالنخراط  -86- 85

وسيشمل هؤالء الشركاء أفرقة األمم المتحدة القطرية،  السياساتي على المستويين القطري والعالمي.

والحكومات، والوكاالت الثنائية، وسائر الجهات الفاعلة غير الحكومية الحاسمة، مثل المجتمع المدني، 

ومنظمات المزارعين، ومنظمات الشعوب األصلية. ومن ذلك على سبيل المثال أن منتدى الشعوب األصلية 

الن يُشكالن أداة أساسية للحوار االستراتيجي العالمي والدعوة واالنخراط السياساتي. ومنتدى المزارعين سيظ

ً في التجديد الثاني عشر للموارد الشراكات المعززة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة  وستستمر أيضا

 صلحة.اآلخرين، وهي شراكات عززها الصندوق من خالل تدابير مثل إطار التغذية الراجعة من أصحاب الم

وسيعمل الصندوق في تعاون وثيق مع الشركاء متعددي األطراف، مثل وكاالت األمم المتحدة الشقيقة  -87- 86
وسيسعى الصندوق إلى ضمان تحديد قضايا السياسات المؤثرة على  والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف.

ل التنمية المستدامة (انظر سكان الريف الضعفاء، وإدراجها في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجا

وهي شريك  -). وسيواصل الصندوق عمله في تعاون وثيق مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف 7 اإلطار

رئيسي له من حيث االنخراط السياساتي والمعرفة والتعلم على المستويين التشغيلي والمؤسسي. وستظل 

نقاط دخول حاسمة لتحديد أنشطة الشراكة واالنخراط  ريةوبرامج الفرص االستراتيجية القط البرامج القطرية

 فيها وتنفيذها.

وسيجري خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد تعزيز الشراكة بين الوكاالت التي تتخذ من روما  -88- 87

 وسيجري تعزيز التنسيق بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لهامقراً لها انطالقاً من الدروس المستفادة. 

والتعافي منها لضمان التكامل، وكذلك مواصلة المشاركة في لجنة األمن  19-في االستجابة لجائحة كوفيد

ً لإلبالغ عن أهداف التنمية  الغذائي العالمي ودعمها. وسيسعى الصندوق إلى المساهمة في نهج أكثر اتساقا

الصندوق عن كثب مع الوكالتين المستدامة على نطاق منظومة األمم المتحدة وخارجها. وأخيراً، سيعمل 

. ومن المتوقع أن يُسفر 2021األخرتين في روما في تنظيم مؤتمر قمة النُظم الغذائية المقرر عقده في عام 

مؤتمر القمة عن التزامات عالمية قابلة للتنفيذ من مجموعة من الجهات الفاعلة من أجل نُظم غذائية شاملة 
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من الصندوق، الذي سيكون مسؤوالً عن تنسيق العمل بشأن ُسبل كسب ومستدامة وقادرة على الصمود. وسيض

العيش المنصفة أثناء مؤتمر القمة، المواءمة والتكامل مع اإلجراءات المتخذة في فترة التجديد الثاني عشر 

 للموارد.

  7اإلطار 

 مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
ولى لتنفيذ عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وكذلك بداية العقد األخير من خطة عام السنة األ 2020يوافق عام 

. وبناًء على ذلك، دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى "عقد العمل" للتعجيل في إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية 2030

مم المتحدة اإلنمائية لالستفادة من الشراكات الجديدة والمبتكرة والتركيز المستدامة. وسيحّفِز العقد جهود جميع كيانات منظومة األ

على النتائج والكفاءات، سعياً إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تجنب االزدواجية وتعزيز التنسيق. وسيتطلب ذلك تغييرات 

  تحويلية من جميع المعنيين، بما يشمل الصندوق.

مم المتحدة الصندوق، باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة، لقيادة تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة وعيَّنت الجمعية العامة لأل

األسرية. وسيساعد ذلك على بناء تآزرات مع الهيئات الدولية األخرى وتعزيز المنافع المتبادلة بين عقد األمم المتحدة للزراعة 

) 2028-2018) وعقد األمم المتحدة للمياه (2025-2016مل من أجل التغذية () وعقد األمم المتحدة للع2028-2019األسرية (

  ).2030-2021وعقد األمم المتحدة إلصالح النُظم اإليكولوجية (

  دور الصندوق في تنفيذ اإلصالحات

ً بإعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة نفسها كي تغدو مرنة ومتجاوبة مع  يتعلق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أساسا

خطط التنمية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويدعم الصندوق بقوة الجهود المبذولة لمساعدة المنظومة على االستجابة 

  . 19-المنظورة، مثل جائحة كوفيد بطريقة أفضل للصدمات غير

، شارك الصندوق بدور نشط مع كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية الستحداث أدوات جديدة 2020و 2019وفي عامي 

لضمان التكامل وتحقيق نتائج على األرض. وتشمل هذه األدوات وثيقة استراتيجية على نطاق المنظومة، ونهجاً إقليمياً جديداً، 

  اتب جديدة متعددة البلدان، واستراتيجيات لعمليات األعمال على المستوى القطري.ومك

  وشارك الصندوق بصفة خاصة بدور نشط في تعميم منتجين رئيسيين من منتجات إصالح األمم المتحدة:

فرقة األمم المتحدة ، في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (وأ2020يشارك الصندوق، اعتباراً من يناير/كانون الثاني   )1(

القطرية) في كل بلد، ويدخل في عالقات شراكة مع الوكاالت والبرامج األخرى من خالل إطار عمل األمم المتحدة 

للتعاون في مجال التنمية المستدامة. وفي إطار المبادئ التوجيهية الجديدة للصندوق، ستتوافق برامج الفرص 

ً مع هذا اإل ً مع االستراتيجية القطرية تماما طار. وسيكفل ذلك أن تكون مشروعات الصندوق وبرامجه أكثر توافقا

أولويات التنمية الوطنية. كما ستُساهم الروابط التي يدعم كل منها اآلخر مع منظومة األمم المتحدة وشركائها في تعزيز 

  أثر القروض الممولة من الصندوق.

يجيات عمليات األعمال التي سيجري تطبيقها اعتباراً من عام وضع الصندوق إجراءات مؤسسية لالنتهاء من استرات  )2(

. وتهدف االستراتيجيات إلى تحسين كفاءة التكاليف وتمكين الصندوق من زيادة القوة الشرائية الجماعية وفي 2021

عة مع أعضاء األفرقة القطرية اآلخرين على أس اس الوقت نفسه تعظيم وفورات الحجم في عدد من الخدمات المجمَّ

تقاسم التكاليف (مثل قائمة األمم المتحدة الموحدة للخبراء االستشاريين، ونُظم التعلم، والتحويالت المصرفية والمالية، 

  وخدمات المستودعات والتخزين، وصيانة المباني).

 شراكات الصندوق مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص

من ذلك على سبيل المثال أنه  تكوين شراكات مع القطاع الخاص.يسعى الصندوق منذ أمد بعيد إلى  -89- 88

أعطى خالل السنوات الخمس عشرة الماضية مكانة بارزة لحلول سالسل القيمة في حافظته بأسرها. وعزز 

الشراكات بين الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة والمنتجين على نطاق صغير من خالل نهج "الشراكات بين 

والخاص والمنتجين". ومع ذلك، كانت قدرة الصندوق على العمل مباشرة مع الجهات الفاعلة  القطاعين العام

في القطاع الخاص محدودة، وذلك أساساً بسبب االفتقار إلى األدوات ذات الصلة وكذلك نقص الموارد البشرية 

 الداخلية الالزمة إلقامة شراكات متزايدة التعقيد مع القطاع الخاص.

وخالل فترة التجديد  د الثاني عشر للموارد فرصة لتكثيف االنخراط مع القطاع الخاص.ويتيح التجدي -90- 89

 2024-2019الحادي عشر للموارد، وافق الصندوق على استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص للفترة 

ن من تكوين شراكات مباشرة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. كما أنها تسمح للصن دوق، من التي تمّكِ
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بين ابتكارات أخرى، بالحصول على التمويل من مؤسسات األعمال الخاصة وتقديم التمويل إليها. والهدف من 

) تعبئة التمويل واالستثمارات الخاصة من أجل المشروعات الريفية الصغيرة 1هذه االستراتيجية هو: (

واق وزيادة الدخل وفرص العمل ) توسيع األس2والصغرى ومتوسطة الحجم والزراعة على نطاق صغير؛ (

للمجموعات التي يستهدفها الصندوق. ومهَّدت االستراتيجية، إلى جانب إطار مصاحب لها من أجل عمليات 

القطاع الخاص غير السيادية، الطريق نحو تقديم دعم مباشر إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في عمل الصندوق، 

الصغيرة والصغرى ومتوسطة الحجم التي تدار من خالل النساء  بما في ذلك منظمات المنتجين والمشروعات

والشباب. واستناداً إلى استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص، سيجري وضع برنامج تمويل القطاع الخاص 

في فترة التجديد الثاني عشر للموارد (انظر القسم رابعاً). وسيساعد هذا البرنامج على تنظيم انخراط الصندوق 

 مباشر مع القطاع الخاص، مما سيوّفِر ُسبالً مهمة للتعلم وتوسيع األثر بما يتماشى مع مهمة الصندوق.ال

 توسيع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

سيسعى الصندوق إلى تعميم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كنهج رئيسي في التجديد  -91- 90

وتشهد الساحة العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي تغييرات. وتعترف  الثاني عشر للموارد.

الدول األعضاء بأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أداة مهمة للدفع نحو تحقيق أهداف خطة عام 

عشر للموارد، يزداد وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وكما اتضح أثناء مشاورات التجديد الثاني  2030

االهتمام بين كثير من األعضاء لزيادة استخدام الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وأبدى 

األعضاء اهتمامهم بالتعرف على أثر األنشطة الممولة من الصندوق في هذا المجال على ُسبل كسب عيش 

 لتعميم في الصندوق.المزارعين على نطاق صغير، وإسهامها في مواضيع ا

وانطالقاً من الجهود المبذولة حالياً، سيقوم الصندوق بتحديث استراتيجيته بشأن التعاون بين بلدان  -91-92

الجنوب والتعاون الثالثي في فترة التجديد الثاني عشر لموارده، مع التركيز على تعزيز دوره كمبتكر ووسيط 

فيذ استراتيجية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ) تن1وسيشمل ذلك االستفادة من: ( لنقل المعرفة.

) األنشطة المنفذة في إطار مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي المشترك بين 2؛ (2016لعام 

ل حالياً  ) عمليات مراكز التعاون بين 3مشروعاً في جميع األقاليم الخمسة؛ ( 15الصين والصندوق الذي يمّوِ

) بوابة الحلول 4دان الجنوب والتعاون الثالثي وإدارة المعرفة التي أنشئت في البرازيل والصين وإثيوبيا؛ (بل

الريفية التي تعرض عدداً متزايداً من مبادرات الصندوق والشركاء اآلخرين. وستركز االستراتيجية الجديدة 

لفقر الريفي والتحول الريفي. وستكفل تعزيز على تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيات والحلول التي تعالج ا

وقد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كأداة إنمائية رئيسية في برامج الصندوق القطرية التحويلية. 

) الطلب القطري 1: (التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتم تحديد المبادئ التالية النخراط الصندوق في 

) ينبغي أن يكون التركيز 2؛ (التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثييوجه تحديد تدخالت  ينبغي أن

ذات األولوية في الصندوق (مثل التمايز بين الجنسين،  مسارات العملالمواضيعي لألنشطة مرتبطا بقوة ب

نشاط مزمع مكمال لألنشطة ) ينبغي أن يكون كل 3؛ (والشباب، والتغذية، والمناخ، والصمود، وفرص العمل)

وسيجري  التي يتم تنفيذها بالفعل من خالل برنامج القروض والمنح واألنشطة األخرى الممولة من الصندوق.

دعم االستراتيجية عن طريق إنشاء مرفق تمويلي متعدد المانحين لضمان توفير أموال متممة ووضع إطار 

د للصندوق بشأن التعاون بين بلدا ً بين المساهمين. مفاهيمي موحَّ ن الجنوب والتعاون الثالثي يكون مشتركا

وسيتيح ذلك للصندوق ترسيخ استخدامه للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في فترة التجديد الثاني 

عشر لموارده من أجل االرتقاء بتعزيز االنتعاش وإعادة البناء والقدرة على الصمود لُسبل كسب العيش في 

  الريفية. المناطق
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  البرامج القطرية التحويلية تفعيل -رابعا

النهج البرامجي القطري التحويلي أساسي لتحقيق أثر موسع ومعمق في فترة التجديد الثاني عشر  -93- 92

. ويتيح النهج البرامجي القطري التحويلي للصندوق دعم البلدان في مواجهة تحدياتها األكثر لموارد الصندوق

م األمن الغذائي، والفقر الريفي، وتغير المناخ، والهشاشة. وهو يبني على تطور الصندوق إلحاحا المتعلقة بانعدا

. 2030نحو نموذج برامجي على المستوى القطري يدعم جهود القضاء على الفقر الريفي والجوع بحلول عام 

حديات التي تواجهها ) الت2) لمرحلة تنميتها؛ (1وينطوي هذا النهج على الدعم المصمم خصيصا للبلدان وفقا: (

في تحقيق األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي (تغير المناخ، والهشاشة، وإدماج السكان المهمشين، إلخ.)؛ 

) قدرتها على الحصول على الموارد. ويقدم هذا القسم عرضا عاما حول كيفية استخدام الصندوق للجهود 3(

 واألدوات المنسقة لضمان أثر معمق وموسع.

 دعم التعافي، وإعادة البناء، والصمود من خالل اإلدارة المعززة للحافظة -ألف

خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيستغل الصندوق حضوره القطري لتعزيز قابليته  -94- 93
سريع . وتشمل اإلدارة التكيفية القدرة على التعلم، واالستجابة، والتطور بشكل للتكيف من أجل تحسين النتائج

واستباقي. وهي تستند إلى تصميم صارم يسمح بالتغيير عند الضرورة، وتنفذ عبر دورات المشروعات 

االستثمارية، وتدمج التصحيحات السريعة للمسار لضمان تحقيق األهداف اإلنمائية. وهي عامل تمكيني رئيسي 

جه الصدمات. ومن خالل سلسلة لدعم الصندوق لتعافي المجتمعات الريفية، وإعادة بنائها، وصمودها في و

من اإلصالحات األخيرة، تم تحقيق تحسينات على إدارة الحافظة عبر مجموعة من المؤشرات، كما تمت 

اإلشارة إليه في استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وتقرير الفعالية اإلنمائية 

 إدارة الحافظة التي تحتاج للتعزيز من أجل تعظيم األثر.. ومع ذلك، هناك بعض جوانب 2020للصندوق لعام 

 جودة تصميم المشروعات

. خالل فترة التجديد الحادي عشر جودة تصميم المشروعات حاسمة من أجل تحقيق النتائج اإلنمائية -95- 94

لموارد الصندوق، تم وضع عملية تصميم جديدة، مع إجراء استعراض جديد، ومبادئ توجيهية جديدة، وإطار 

مسؤولية محّسن. وبشكل عام، وجد أن المشروعات في مرحلة التصميم تفي بالتزامات التجديد الحادي عشر 

لموارد الصندوق من خالل: دمج مواضيع التعميم؛ واالستهداف القوي للسكان الفقراء؛ والتحليل الجيد للسياق 

شترك. وعلى الرغم من ذلك، برزت عدة القطري، والمواءمة والملكية القطرية؛ والتعبئة الفعالة للتمويل الم

مجاالت بجاجة للتحسين، كما هو مفصل أدناه. وسوف تكون هذه محط مناقشات اإلدارة خالل فترة التجديد 

 الثاني عشر لموارد الصندوق.

. ضمان أن التدخالت المدعومة من الصندوق يتم أوال، هناك فرص لتعزيز النُهج البرامجية للصندوق -96- 95

النُهج البرامجية على المستوى القطري أساسي لتحقيق النتائج على نطاق واسع من خالل  وضعها كجزء من

ربط البرامج باألهداف اإلنمائية طويلة األجل للحكومات. وإلى جانب اإلقراض المستند إلى النتائج، من 

) تولد 8ل (اإلطار المعروف أن النُهج المرحلية المتضمنة في أدوات مثل النُهج البرامجية المتعددة المراح

ملكية حكومية قوية وتساهم في تحقيق أهداف السياسات. وسوف يستمر تجريب وتوسيع نطاق هذه النُهج في 

حافظة الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. واالنخراط السياساتي على المستوى 

حاسمة لتوسيع النتائج إلى ما هو أبعد من  القطري، الذي تيسره عملية الالمركزية، هو أيضا نقطة دخول

 الوصول إلى عدد محدود من المستفيدين من المشروعات وإحداث تغيير منهجي (انظر القسم باء).
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 8اإلطار 

  النُهج البرامجية المتعددة المراحل 

ائمة وملكية الحكومة. وتظهر النُهج البرامجية لها أثر تشغيلي إيجابي وتشجع انخراط القطاع الخاص. وهي تعزز الشراكات الد

خبرة المؤسسات المالية الدولية األخرى التي أدخلت أشكاال مختلفة من النُهج البرامجية المتعددة المراحل أن تعزيز حوار 

  السياسات وبناء الشراكات المتأصلين في مثل هذه النُهج مفيد الجتذاب مشاركة القطاع الخاص.

والنهج البرامجي المتعدد المراحل المرن يعالج الطلب الناجم عن عمليات الصندوق. وفي بعض البلدان، يتبع الصندوق بالفعل  

وإدخال نهج برامجي  الدروس المستفادة. هاباالعتماد على الخبرات السابقة وتضمين اتعوحيث يتم تصميم المشرا، مرحلينهجا 

لحالية ويسمح باستهالل سلس لمراحل الحقة. وسوف يتعلم الصندوق من خبرته في تنفيذ متعدد المراحل سييسر الممارسة ا

، ومن خبرات العقد األول من القرن الحادي والعشرينفي أوائل  اآللية اإلقراضية المرنةأدوات مماثلة في الماضي، مثل 

  ثاني عشر للموارد.المؤسسات األخرى في تجريب نهج برامجي متعدد المراحل خالل فترة التجديد ال

. يظهر تحليل انيا، هناك حاجة لتقديرات أعمق وأكثر صرامة لالحتياجات المؤسسية للبلدانث -97- 96

أن التوقعات غير الواقعية في مرحلة التصميم تساهم في تأخيرات في التنفيذ  المعرضة للمشاكلللمشروعات 

لقدرة المؤسسية على المستوى القطري ومشاكل أخرى. ويجب أن تأخذ تصاميم المشروعات بعين االعتبار ا

بما في ذلك اإلدارة المستندة إلى النتائج،  وعامل الدعم المناسب. والتركيز على القدرة على المستوى القطري،

، مواردلالتجديد الثاني عشر لخالل فترة واإلدارة المالية، والرصد والتقييم، أمر هام بشكل خاص للتنفيذ الكفؤ. و

تقييماته للقدرات على المستوى القطري كجزء من التدابير األوسع لتعزيز الكفاءة، كما هو  الصندوقسيحسن 

 . 10مفصل في اإلطار 

مليون  40مليون دوالر أمريكي إلى  28من  –ثالثا، الزيادة التدريجية في متوسط حجم المشروعات  -98- 97

يساعد على تحسين النتائج، والتمويل المشترك،  –موارد لالتجديد الحادي عشر لدوالر أمريكي في فترة 

، سيواصل الصندوق مواردلالتجديد الثاني عشر لخالل فترة و ).9(انظر اإلطار والوصول إلى المستفيدين 

تتبع متوسط حجم المشروعات كمؤشر هام لمالءمته وأثره الموسع. واستجابة للطلب المتزايد، تيّسر هذه 

رات في البنية األساسية الريفية الحاسمة، بما في ذلك إمدادات المياه واإلصحاح، المشروعات األكبر االستثما

الطرق ، والبنية األساسية للسوقوالري على نطاق صغير، ومرافق التجهيز الصغيرة إلى متوسطة النطاق، و

التي تمكن من الوصول إلى السوق. وهذه البنية األساسية، التي صممت بناء على احتياجات  الفرعية

المجموعات المستهدفة من الصندوق وبمشاركتها، هي عنصر أساسي في القيمة المضافة للصندوق، ومطلوبة 

دوق للبنية األساسية قادم بشأن دعم الصن تقرير توليفة تقييميةبصورة متزايدة من قبل الدول األعضاء. وسيشمل 

 .مواردلالتجديد الثاني عشر لخالل فترة توصيات لتوجيه تلك الجهود 

  9اإلطار 

 القياس المناسب لحجم مشروعات الصندوق

لقد زاد الصندوق من متوسط حجم مشروعاته بحيث ال تكون أكبر أو أصغر من الالزم، ولكن مناسبة ألنواع الدعم التي تناسب 

ق التحول الريفي ألشد السكان فقرا وضعفا في العالم. وقد زاد متوسط تمويل الصندوق للمشروعات من على أفضل وجه تحقي

 40مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد العاشر للموارد، و 31مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد التاسع للموارد إلى  28

للصندوق بأن يصبح أكثر انتقاء وتوجيها في  السماحارد. وفيما عدا مليون دوالر أمريكي في فترة التجديد الحادي عشر للمو

؛ ومصرف التنمية األفريقي، 2016دعمه، تميل العمليات األكبر إلى تحقيق نواتج إنمائية أفضل (مجموعة البنك الدولي، 

المشترك، واالستثمار في البنية ، وتيسير التمويل أكثر نسبيا)، واالستفادة من وفورات الحجم، والوصول إلى مستفيدين 2010

  األساسية الريفية، وتوفير مقعد أكثر أهمية حول مائدة السياسات للنهوض بقضية المنتجين الريفيين على نطاق صغير.

ومنذ فترة التجديد التاسع للموارد، بدأت آثار هذا التحول في الظهور إلى السطح. وخالل فترة التجديد العاشر للموارد، استهدف  

(الدولي  2.05: 1، وصلت النسبة إلى 2019. وبحلول نهاية عام 1.2: 1قدره  لنسبة التمويل المشترك ياإجمال امتوسطلصندوق ا

 1دوالرات أمريكية لكل  3محققا ما مجموعة  –والمحلي). وهذا يعني أن الصندوق وصل إلى ثالثة أضعاف األثر الذي مّوله 

  دوالر أمريكي من تمويل الصندوق.
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ر المشروعات األكبر حجما تحقيق آثار ملموسة ومستدامة بشكل أكبر على حياة المستفيدين من الصندوق. وفي نيجيريا، قام تيس

مليون دوالر أمريكي خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ويستهدف برنامج  90الصندوق بالبناء على قرض أولي بقيمة 

الحد من الفقر، وتحسين األمن الغذائي من خالل اإلنتاج الزراعي، والتجهيز، والتسويق.  ،برنامج تنمية سالسل القيمةفي البلد، 

مليون دوالر أمريكي، وحصل على أفضل تصنيف ممكن الحتمال  300وقد وصل التمويل اإلجمالي للبرنامج منذ استهالله إلى 

النساء والشباب المشاركين في سالسل قيمة األرز  تحقيق أهدافه اإلنمائية. وكان البرنامج ناجحا في تعزيز إنتاجية ودخول

في المائة). كما استفاد البرنامج  42في المائة من المستفيدين)، والنساء ( 40مما زاد فرص العمل المستدامة للشباب ( –والكسافا 

اق أفضل الممارسات من حضوره الهام في بناء شراكات وإنشاء منتدى التحالف من أجل السلع، وهو أداة لتكرار وتوسيع نط

  في تنمية سالسل قيمة السلع.

والصندوق ال يضحي بالدعم المصمم خصيصا من أجل زيادة حجم المشروعات. وفي حين أن استثماراته قد تكون ما زالت 

عية أو أصغر من استثمارات الشركاء اإلنمائيين اآلخرين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية إلصالحات البنية األساسية القطا

الكبيرة، يبقى الصندوق مركزا على دوره في الوصول إلى أولئك األكثر تعرضا ألن يتخلفوا عن الركب. ومن المفهوم أن كل 

بلد له احتياجاته الفردية، ويتطلب استجابات مخصوصة. وحتى أصغر مشروعات الصندوق لها آثار هامة، بما في ذلك االنخراط 

وفي حين ستهدف اإلدارة خالل فترة التجديد الثاني عشر النخراط من أجل تعبئة أموال تكميلية. السياساتي، والدعم التقني، وا

إلى الحفاظ على متوسط حجم المشروعات األكبر الذي تم تحقيقه خالل السنوات األخيرة في سائر الحافظة، سيتم إيالء  للموارد

مع المرونة للسعي وراء مشروعات أصغر هداف كل مشروع، االهتمام في مرحلة التصميم بضمان أن الحجم مناسب لسياق وأ

  (من حيث القيمة بالدوالرات األمريكية) حيث تكون مبررة.

 اإلدارة التكيفية خالل التنفيذ

من خالل عملية الالمركزية في الصندوق، أصبحت الفرق القطرية اآلن أقرب إلى العمالء وتقدم دعم  -99- 98

قام الصندوق بتحديث مبادئه التوجيهية  موارد،لالتجديد الحادي عشر لفي فترة تنفيذ أقوى وأنسب توقيتا. 

من رصد وإشراف أقوى  نظام إدارة النتائج التشغيليةلإلشراف ودعم التنفيذ. وباإلضافة إلى ذلك، مّكن نشر 

تم  متيحا الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي، ومتابعة أوثق لإلجراءات المتفق عليها. وكنتيجة لذلك،

 2019.44في المائة في عام  13إلى  2016في المائة في عام  20خفض المشروعات المعرضة للمشاكل من 

ومن األهمية بمكان إدراك أن الصندوق موكل إليه مهمة العمل في بعض أصعب المناطق في العالم. وبالنظر 

مر المشروعات المعرضة إلى سياق التنفيذ الصعب غالبا الذي يعمل فيه الصندوق، من األرجح أن تست

 للمشاكل. 

استجابة للطلب من الدول األعضاء؛ غير  19-لقد أثبت الصندوق قابليته للتكيف خالل أزمة كوفيد -100- 99

، 19-. وفي األشهر منذ بداية جائحة كوفيدأنه يلزم المزيد من العمل لتيسير االستجابة في الوقت المناسب

مليون دوالر أمريكي من حافظته الجارية لدعم  200ثر من أكإعادة توجيه غرض أثبت الصندوق قدرته على 

. وضمن نفس اإلطار الزمني، استطاع 19-التعافي، وجهود إعادة البناء في المناطق الريفية المتأثرة بكوفيد

. ومن أجل تحسين قابليته للتكيف، سيركز مرفق تحفيز فقراء الريفأن ينشئ، ويمول، وينفذ أداة جديدة هي 

 .مواردلالتجديد الثاني عشر لفترة ى خمس قضايا رئيسية خالل الصندوق عل

وال، سيستمر الصندوق في استخدام إعادة هيكلة المشروعات من أجل لتحسين أداء المشروعات أ -101- 100
. والمشروعات التي تعاد هيكلتها بصورة استباقية قبل استعراضات منتصف وإرشاد التصميم في المستقبل

إعادة الهيكلة مهم، وسوف تسعى اإلدارة  ُحسن توقيتومن الواضح أن  .نتائجال قتحقالمدة أكثر احتماال ألن 

لضمان إعادة هيكلة المشروعات حسب الحاجة، قبل الوصول إلى نقطة منتصف المدة. وسوف يتتبع الصندوق 

 . مواردلعشر ل التجديد الثانياستباقيته في معالجة المشروعات المعرضة للمشاكل في إطار إدارة النتائج لفترة 
. في حين أن الصندوق كان متأخرا اتعولمشرلكثر كفاءة األتنفيذ ثانيا، سيركز الصندوق على ال -102- 101

تاريخيا في أدائه بشأن الكفاءة على مستوى المشروعات (المتميزة عن كفاءة الصندوق ذاته)، فإن كفاءة 

دين الذين يتم الوصول إليهم مقابل كل المشروعات حاسمة لتحقيق النتائج بصورة أسرع، وتعظيم عدد المستفي

دوالر ينفق. وقد أظهر تحليل المشروعات المعرضة للمشاكل أن أداء المشروعات عرضة للتأثر بعدة تحديات، 

                                                      
  استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي عشر للموارد. 44
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، والقدرات المحلية غير الكافية، والصرف الضعيف، واإلدارة المالية لموظفينل العالي دورانبما في ذلك ال

، سيكون هناك تركيز على ضمان دعم مواردلالتجديد الثاني عشر لالضعيفة، ومشاكل التوريد. وفي فترة 

التنفيذ األنسب توقيتا، وزيادة الحضور المحلي والدعم التقني، وتحري كيفية دعم القدرات الحكومية بشكل 

 .ر مباشرةأكث
  10اإلطار 

 خطة عمل من أجل نتائج أسرع –زيادة الكفاءة 
لقد تم التركيز على الكفاءة على مستوى المشروعات كنقطة ضعف متكررة من قبل كل من مكتب التقييم المستقل في الصندوق، 

ة من الصندوق، ال بد من بعض التنازالت مكلفة، وبالنظر إلى المجموعات المستهدف الميل األخيروالتقييمات الذاتية لإلدارة. رحلة 

بشأن الكفاءة على مستوى المشروعات. وعلى الرغم من ذلك، ومن أجل توسيع األثر على سكان الريف الفقراء، سيضع 

  الصندوق تركيزا خاصا على الكفاءة على مستوى المشروعات في فترة التجديد الثاني عشر للموارد.

  الكفاءة على مستوى المشروعات؟ما هي العوامل التي تساهم في 

هناك عوامل مختلفة تؤثر على الكفاءة على مستوى المشروعات. في مرحلة التصميم، على سبيل المثال، من المهم إجراء تحليل 

حدد مُ ات ليس مجرد التوظيف في وحدات إدارة المشروعمؤسسي قوي لضمان أن الطموح واقعي من حيث القدرة على التنفيذ. و

وتستند  عمل بشكل كاملفاءة، ولكن أيضا للتنفيذ العام. ومن األهمية بمكان أن تكون لدى هذه الوحدات عملية توظيف تللك قوي

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الكفاءة وعمليات الصرف إلى الجدارة بحيث تكون جاهزة للتنفيذ عندما تتوافر األموال لصرفها. 

، وأن يكون للمشروع صارمة للتوريد، ومعالجة طلبات السحب وفقا لتلك الخطةولذلك، فإنه من المهم وضع خطة مرتبطتان: 

  .إطار فعال للرصد والتقييم

  كيف يمكن تقييم التحسينات في الكفاءة على مستوى المشروعات؟

ددا تقاس مكاسب الكفاءة على مستوى المشروعات على أساس مجموعة فريدة من المؤشرات خالل التنفيذ. ويستخدم الصندوق ع

مؤشر األداء الرئيسي هذا عدة مؤشرات  شمليمن المؤشرات لتقييم كفاءة المشروعات، بدءا بمؤشر مركب للتقدم العام للتنفيذ. و

(مثل تقدم الصرف)، وبعضها اآلخر يتم تقييمه خالل التنفيذ (مثل التماسك بين خطة العمل  فرعية، بعضها يتم حسابه تلقائيا

نفيذ، واإلدارة المالية، والتوريد، والرصد والتقييم). وإذا ما أُخذت مجتمعة، تعطي مثل هذه المؤشرات السنوية والميزانية، والت

  الفرعية مؤشرا جيدا على الكفاءة على مستوى المشروعات، ويمكن أن تستخدم لتقييم التقدم المحرز.

  هل تؤثر الكفاءة على مستوى المشروعات في أثر المشروعات؟

المنجزة خالل التجديد العاشر للموارد أثرا قويا كما تم قياسه من خالل مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد أظهرت المشروعات 

العاشر للموارد. غير أن األداء المتعلق بالكفاءة على مستوى المشروعات عند اإلنجاز كان دون الهدف. وكانت مؤشرات أخرى، 

الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والتمايز بين الجنسين، أكثر إيجابية. ويظهر هذا  بما في ذلك الفعالية، وإدارة البيئة والموارد

بأكبر قدر أنه بينما حققت المشروعات المدعومة من الصندوق أثرا قويا خالل التجديد العاشر للموارد، إال أنها لم تفعل ذلك 

نظرا للسياق الذي يعمل فيه الصندوق، فإن المؤشرات الفرعية . وفي حين أن هذه النتيجة ليست مفاجئة بالكامل ممكن من الكفاءة

للكفاءة على مستوى المشروعات محددات هامة لنجاح مشروع ما. وعلى سبيل المثال، فإن قدرة وحدة إدارة المشروع حاسمة 

  بالنسبة لتحقيق نتائج المشروع.

  خطة عمل لتحسين الكفاءة

ات، سيبني الصندوق على األدلة والخبرة المتاحة حتى اءة على مستوى المشروعمن أجل مواجهة التحديات المتكررة في الكف

ودعم طموحه في مضاعفة األثر من خالل ضمان استخدام  تاريخه لوضع خطة عمل للكفاءة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد

  .أكثر كفاءة للموارد النادرة

 

المصنفة على أنها  –المشروعات المعرضة للمشاكل المزمنة لثا، سوف تضمن اإلدارة أن وثا -103- 102

ففي حين أنه  .ستبقى عند حدها األدنى –مشروعات تعرضت لمشاكل أثناء بعثات اإلشراف الثالث السابقة 

من غير الواقعي وجود حافظة دون مشروعات معرضة للشاكل نظرا إلى البيئة المحفوفة بالتحديات التي يعمل 

المشروعات المعرضة  معالجةفي  مواردلالتجديد الثاني عشر ليتمثل طموح اإلدارة لفترة فيها الصندوق، 

للمشاكل بصورة أكثر استباقية قبل أن تصبح مشروعات معرضة للمشاكل المزمنة. وإذا ما تم تنفيذ ذلك بشكل 

النسبة أما بمنهجي، فمن شأن ذلك تخفيض عدد المشروعات المعرضة للمشاكل المزمنة بشكل جذري. 

لمشروعات المعرضة للمشاكل المزمنة التي تستمر، فسيتم السعي من أجل تدابير أشد صرامة إلعادة الهيكلة، ل

 وإلغاء المشروعات.
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التجديد ورابعا، سيكون هناك تركيز أكبر خالل تنفيذ المشروعات على مواضيع التعميم في فترة  -104- 103
الثالث، سوف يضمن هذا أن األولوية التي تعطى لمواضيع . وكما تمت مناقشته في القسم مواردلالثاني عشر ل

ستستمر إلى مرحلة التنفيذ، وأن التحديات يتم تحديدها ومعالجتها بسرعة مع  التعميم خالل مرحلة التصميم

 تقدم المشروعات.

التجديد وأخيرا، سيستمر تعزيز التعلم والمساءلة خالل التنفيذ، وعند إنجاز المشروعات في فترة  -105- 104

في حين يتمتع الصندوق ، مع التركيز على الرصد والتقييم على مستوى المشروعات. مواردلاني عشر لالث

بثقافة تحقيق النتائج على المستوى المؤسسي، ما زال الرصد والتقييم على مستوى المشروعات يظهر نقاط 

سوف يتخذ الصندوق . ووقدرات الموظفين اتات معينة في نظم التتبع على مستوى المشروعمع فجو –ضعف 

د لتعزيز الرصد والتقييم على مستوى المشروعات من خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارتدابير خالل 

التدريب، وبناء القدرات، ونظم تتبع المعلومات. وسيتم تغطية هذا من خالل خطة عمل للرصد والتقييم تعالج 

مبادرة النهوض بالمعرفة خالل مبادرات مثل مشروع  القيود المحددة، وتبني على عمل الصندوق الجاري من

على المستوى  للرصد والتقييم ينمخصص سيتم إضافة موظفين الممول بالمنح. من أجل األثر الزراعي

 ، وتعزيز أداء الرصد والتقييم بشكل منهجي في العمليات.المؤسسي لدعم تنفيذ خطة العمل

 التحويليةالدفع باالبتكار من خالل البرامج القطرية 

مع مواجهة تحديات متعددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعتبر االبتكار حاسما بالنسبة  -106- 105

. االبتكار يحفز إجراءات جديدة لتحسين األداء ومعالجة لتحقيق الصندوق للتحول الريفي الشمولي والمستدام

 45ألدوات، والمبادئ التوجيهية الجديدة.المشاكل، بما في ذلك الممارسات، والنُهج، والطرق، والعمليات، وا

التجديد الموضوعة لفترة  التوجهات االستراتيجية)، و2025-2016وكل من اإلطار االستراتيجي للصندوق (

الحادي عشر للموارد يقّر بأن االبتكار ضروري لتحقيق النتائج واألثر. ومنذ ذلك الوقت، سعى الصندوق 

لتيسير االبتكار في سائر  التغيير واإليصال واالبتكارلك إنشاء وحدة إلحداث تغييرات تنظيمية، بما في ذ

 المنظمة.

-لقد كان الصندوق قويا بشكل خاص في االبتكار االجتماعي لمعالجة التحديات االجتماعية -107- 106

ووجد تقييم حديث على المستوى القطري أن أداء الصندوق جيد بالنسبة لالبتكار المتعلق بإدارة  46.االقتصادية

الموارد الطبيعية، وبناء رأس المال االجتماعي (مثل إدارة حقوق األراضي)، ورأس المال البشري (مثل بناء 

القدرات)، وال سيما المتعلقة بالمزارعين ومنظماتهم. وييسر ذلك خبرة الصندوق في النُهج التشاركية (مثل 

لنسبة للنساء، والشباب، والشعوب الميزنة التشاركية). غير أنه تم االعتراف بوجود فرص للتحسين با

مواٍت ومبادئ توجيهية بشأن االبتكار لتحديد وتشجيع  نموذج تشغيليويستجيب الصندوق ب 47األصلية.

االبتكارات بشكل منهجي إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا على مستوى المشروعات، مع مضامين لفترة التجديد 

محوره البشر فرصة خاصة الصندوق في التنمية الذي نهج ويخلق  الثاني عشر للموارد وأبعد من ذلك.

 والتي من شأنها زيادة كفاءة وفعالية تدخالت الصندوق. ،لالبتكارات المدفوعة بالعلوم السلوكية

بغرض فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيواصل الصندوق وضع تركيز قوي على االبتكار خالل  -108- 107

. على سبيل المثال، سيتبع اشى مع أولويات التجديد الثاني عشر للموارد، بما يتمتحقيق النتائج اإلنمائية

الصندوق استثمارا مسؤوال، وممارسات زراعية مستدامة بما يتماشى مع أهداف االستدامة، واستخدام العلوم، 

لدعم المنتجين على نطاق  48اإليكولوجيا الزراعيةبما في ذلك  ،والتكنولوجيا، والنُهج الزراعية المستدامة

                                                      
تقييم المؤسسي بشأن دعم الصندوق لالبتكارات من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشمولية المكتب التقييم المستقل في الصندوق.  45

  .2020والمستدامة. 
  نفس المرجع.  46
  .2019مكتب التقييم المستقل في الصندوق. االبتكارات التقنية من أجل الحد من الفقر الريفي، توليفة تقييمية.  47
  .http://www.fao.org/3/mz712en/mz712en.pdf، 2019يونيو/حزيران  29-22مؤتمر منظمة األغذية والزراعة  48
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، ودمج لية للتمايز بين الجنسينيج التحوصغير، وسكان الريف الضعفاء. وبمواصلة التركيز على النُه

االبتكارات المنبثقة عن خطة عمل الشباب في الصندوق، سوف يستقطب الصندوق أيضا االبتكارات لمواجهة 

 التحديات ضمن مواضيع التعميم الخاصة به.

لتسريع تحقيق النتائج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية صندوق من يستفيد ال -109- 108
. وسوف يحدد الصندوق ويستفيد من فرص إدماج التكنولوجيات الرقمية على المستوى القطري. اإلنمائية

لمائة من برامج في ا 50ستكون نسبة  فترة التجديد الثاني عشر للموارد،وتحقيقا لهذه الغاية، سيضمن أنه بنهاية 

تكنولوجيا المعلومات الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة ومذكرات االستراتيجية القطرية قد حددت فرصا ل

لتعزيز النتائج اإلنمائية واألثر اإلنمائي، وأن خمسة مشروعات مصممة خالل  واالتصاالت ألغراض التنمية

نُهج الزراعة الرقمية. وسوف يشمل هذا ممارسات واعدة  على األقل ستدمج التجديد الثاني عشر للمواردفترة 

التكنولوجيا متعلقة بالزراعة الدقيقة، الموجهة نحو مساعدة المزارعين لزيادة اإلنتاج بشكل مستدام وكفؤ، و

صنع الداعمة لزيادة وصول المستفيدين إلى الخدمات المالية، وجمع وتحليل البيانات التي يستنير بها  المالية

 ).11على مستوى المشروعات والمستوى القطري (انظر اإلطار  ارالقر

. تطبيق التكنولوجيا التجديد الثاني عشر للمواردالرقمية تركيز خاص في فترة  تللتكنولوجياسيكون  -110- 109

الرقمية في الزراعة له إمكانات زيادة إنتاجية المزارعين ودخولهم، وتحسين الوصول إلى األسواق، وتعزيز 

وال سيما بالنسبة ألشد المجموعات ضعفا مثل النساء والشباب.  –القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ 

الزراعة توسيع وصول الخدمات ت واالتصاالت ألغراض المعلوما تتكنولوجياوعلى سبيل المثال، يمكن ل

والخبرة المالية إلى المناطق النائية بتكلفة أقل، وتوليد بيانات ذات جودة عالية يستنير بها صنع القرار، وتربط 

المعلومات المنتجين باألسواق من خالل تقديم معلومات عن األسعار. وقد أثبتت تطبيقات تكنولوجيا 

بإتاحة االتصال في سياق التباعد  19-ا من أجل استجابة الصندوق لجائحة كوفيدعنه ه ال غنىأنواالتصاالت 

 االجتماعي.

 11اإلطار 

 أولويات تسخير االبتكار من خالل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في فترة التجديد الثاني عشر للموارد وما بعدها

تقديم دعم تحفيزي للمنتجين على نطاق صغير، وتحسين اإلنتاج، وفرص الوصول  المعلومات واالتصاالت تتكنولوجيايمكن ل

  إلى األسواق، والصمود في وجه تغير المناخ. وتوفر المجاالت الواردة أدناه بشكل خاص مسارات واعدة لتسريع تحقيق النتائج.

  الزراعة الدقيقة

 ل إلى أدنى حديقلف إلى مساعدة المنتجين على نطاق صغير في التيقوم الصندوق بزيادة تركيزه على الزراعة الدقيقة، التي تهد

تطبيق التقنيات المتقدمة،  تشملبينما و وتحكما.من التكاليف، وتحسين االستدامة من خالل جعل الممارسات الزراعية أكثر دقة 

خاصة به، أصبحت الزراعة الدقيقة ال والطائرات بدون طيار ،بما في ذلك أدوات نظام المعلومات الجغرافية وأجهزة االستشعار

 ،األجهزة المحمولةمتاحة بشكل متزايد للمزارعين على نطاق صغير في البلدان منخفضة الدخل من خالل المعلومات القائمة على 

 يةالزراعة الدقيقة من أجل التنم. والصندوق في المراحل المبكرة من شراكة رائدة مع ورسم خرائط التربة ،وأجهزة االستشعار

  من أجل تقديم مشورة زراعية شخصية للمزارعين من خالل الهواتف المحمولة.

  التكنولوجيا المالية

توفر التحسينات في التكنولوجيا المالية فرصة فريدة النخراط صغار المزارعين، وربطهم بالموارد الالزمة، ومساعدتهم على 

وف يدعم الصندوق حلول التكنولوجيا المالية الناشئة لتقديم خدمات . وسلتحديد المصادر وتقديم الخدماتوضع نماذج عمل جديدة 

  مالية بطرق أسرع، وأرخص، وأسهل.

  مكانيةالبيانات الجغرافية ال

المنتجين على نطاق صغير في صنع تعزيز جمع البيانات وتحليلها لدعم بخاص  بشكل البيانات الجغرافية المكانيةاستخدام  ِعدُ َي 

، ويساهم في تجسين الصمود في وجه تغير المناخ. وقد استخدم الصندوق بالفعل مبادرات جغرافية مكانية لهذه أفضلات قرار

 ،ورصد األرض ،مزيج من نمذجة نظم المعلومات الجغرافيةالغاية، على سبيل المثال في اليمن. فقد استثمر الصندوق في 

وقد مكن رسم الخرائط هذا الصندوق من استهداف المناطق  المناخ. التعرض لمخاطروتقييمات الضعف االجتماعي لرسم خرائط 

  والمجتمعات وفقا لتعرضها لمخاطر المناخ وتصميم خطط لتكييف البنية األساسية وفقا لمستويات المخاطر واالحتياجات.
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 اإلدارة المعززة للمخاطر البرامجية وتعزيز الضمانات

. اإلدارة المناسبة عامل تمكين حاسم لتحقيق النتائج اإلنمائيةاإلدارة النشطة لمخاطر تنفيذ البرامج  -111- 110

للمخاطر تضمن أنه عند تحقق المخاطر سيكون الصندوق جاهزا لالستجابة وتعديل البرامج القطرية وفقا 

لذلك. وفي انتقاله نحو نهج إلدارة المخاطر المؤسسية (المفصل في القسم خامسا)، يركز الصندوق على تحديد 

أحد أهم مخاطر الصندوق. وتتألف مخاطر تنفيذ البرامج من  –نفيذ البرامج والتخفيف من آثارها مخاطر ت

مجاالت فرعية مثل االستراتيجيات والسياسات القطاعية، واإلدارة المالية، والتوريد في المشروعات، 

خ، والسكان، والقدرات والضمانات، ومخاطر أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة بالبيئة والمنا

المؤسسية، واستدامة التدخالت. وتتم صياغة مصفوفة متكاملة لمخاطر المشروعات من أجل جميع 

المشروعات الجديدة والجارية لتحديد، وتقييم، وتخفيف، وإدارة المخاطر التي تهدد تنفيذ المشروعات. كما 

 لمحدد في برامجه القطرية.ستساعد المصفوفة الصندوق على تجنب تجاوز تقّبل المخاطر ا

. وتوفر هذه التدابير يجب أال يعرض اعتماد عمليات استمرارية العمل فعالية الصندوق وكفاءته للخطر -112- 111

. ولكن مخاطر العمل 19-للصندوق المرونة في االستجابة الحتياجات البلدان الملحة، مثل تلك المتعلقة بكوفيد

تي تنشأ من اآلثار االقتصادية، والقيود على التجمعات العامة والسفر في وسط الجائحة عالية (بما في ذلك تلك ال

للحد من انتقال الفيروس). ونظرا إلى أن قدرة الصندوق على التخفيف من هذه المخاطر محدودة إلى حد ما، 

 ينطوي حتما على التعرض لمخاطر متبقية عالية. 19-فإن العمل في البلدان المتأثرة بكوفيد

ت المعززة روابط أقوى بين التوريد وإجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي تشمل الضمانا -113- 112
. وتتطلب التغييرات في نموذج عمل الصندوق، وهيكليته المالية الجديدة، والتركيز في فترة في الصندوق

زيد من البنى إلى جانب الطلب المحتمل على الم –التجديد الثاني عشر للموارد على المشروعات األكبر حجما 

تعزيز الروابط بين إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي والتوريد. وهذا أمر هام  –األساسية الريفية 

بوجه خاص نظرا إلى أن عمليات التوريد تكّون عالقات جديدة مع الموردين، مما يوفر فرصة لمعالجة 

والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف هي بصدد  المخاطر ذات الصلة، ورصد االمتثال من خالل الضمانات.

االقتصادية والبيئية -وضع تدابير بالفعل لسد الفجوة بين الضمانات والتوريد من خالل دمج األهداف االجتماعية

في التوريد مدعومة بالخبرة. وسوف يستعرض الصندوق الخطوات الالزمة لضمان التركيز المناسب على 

 من خالل استعراض قدرته في هذا المجال.  الضمانات، بما في ذلك

تضّمن تنفيذ . سيواصل الصندوق تعزيز اآلليات الوطنية لمعالجة التظلم كجزء من ضماناته المتطورة -114- 113

خطة عمل الشفافية في الصندوق في فترة التجديد الحادي عشر للموارد إطارا للتغذية الراجعة من أصحاب 

األشخاص الذين يخدمهم الصندوق، وزيادة المساءلة أمامهم. وفي المصلحة لضمان االستماع إلى أصوات 

فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سوف تدمج اإلدارة مؤشرات أساسية جديدة تتعلق بانخراط المواطنين في 

االستراتيجيات القطرية وتصميم المشروعات، وتضمن أن اآلليات الوطنية لمعالجة التظلم، كما تنعكس في 

 لضمانات في الصندوق، يجري اإلبالغ عنها كجزء من إطار التغذية الراجعة ألصحاب المصلحة.سياسة ا

 النتائج الموسعة النطاق والمستدامة من أجل أثر دائم -باء

من أجل تعميق األثر، يجب أن تكون نتائج المشروعات الممولة من الصندوق على مجموعات  -115- 114

. وقد أظهرت زمن، ويجب المحافظة عليها في وجه الصدماتالمستفيدين المستهدفة مستدامة مع مرور ال

باستمرار دون تطلعاته بشأن االستدامة. وقد تم التشديد على نقص  كان تقييمات حديثة أن أداء الصندوق

استراتيجيات الخروج طويلة األجل، وعدم كفاية أوجه التآزر مع المشروعات التكميلية وأصحاب المصلحة 

المحدود من المشروعات السابقة، واالفتقار إلى االلتزام القوي من جانب الحكومة كعقبات في البلد، والتعلم 

 49هامة في وجه التقدم.

                                                      
  .2020نتائج وأثر عمليات الصندوق التقرير السنوي عن  49
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فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيهدف الصندوق إلى إجراء تحول بشأن االستدامة لتعزيز  في -116- 115
زيز ملكية الحكومات للنتائج؛ . وسوف تركز اإلجراءات على: اختبار أدوات لتعصمود مجموعاته المستهدفة

وضمان انخراط أوثق ألصحاب المصلحة؛ وقياس أفضل الستدامة الفوائد؛ ومزيد من التركيز الهادف على 

توسيع النطاق واستراتيجيات الخروج، بما في ذلك من خالل االنخراط السياساتي من أجل تغيير شامل (انظر 

 ).5الشكل 

  12اإلطار 

 ار مستدامة مع مرور الوقتبناء الصمود وجعل اآلث

في حين أن تحقيق نتائج أكثر استدامة محوري بالنسبة لتعميق األثر، لم يكن أداء الصندوق جيدا دائما في هذا المجال وفقا لكل 

من التقييمات الذاتية للصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق. ولذلك يقوم الصندوق بأربعة إجراءات ملموسة لتحسين 

   .الستدامةليتم تجميعها في خطة عمل الثاني عشر للموارد، استدامة نتائجه خالل التجديد 

. تتحسن االستدامة عندما تُعطى الفرصة للشركاء الحكوميين تعزيز االستدامة من خالل أدوات إقراضية تولد الملكية ) 1(

ى إنشاء ويمكن لهؤالء الشركاء من ثم مساعدة الصندوق عل منذ البداية. اتعولتولي ملكية أكبر للمشروالمستفيدين 

مسارات إما لتوسيع نطاق المشروعات أو للسعي وراء استراتيجيات خروج. وفي عمله نحو التجديد الثاني عشر 

أدوات تولد ملكية حكومية قوية. وسوف يشمل هذا برنامج رائد تجريب وتوسيع للموارد، سوف يطرح الصندوق 

مما ييسر دمج الدروس المستفادة من  –لإلقراض يستند إلى النتائج، وإدخال نُهج برامجية متعددة المراحل 

 المشروعات السابقة.

مع مجموعة . سوف يضمن الصندوق تعاونا أوثق توليد االستدامة من خالل انخراط أوثق مع أصحاب المصلحة ) 2(

متنوعة من الشركاء القطريين، يتم تيسيره من خالل عملية الالمركزية. وبالبناء على إطار التغذية الراجعة ألصحاب 

التي تمت الموافقة عليها خالل فترة التجديد  إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي المنقحةالمصلحة، و

 –وده لضمان انخراط مبكر، ومجٍد، ومستمر مع أصحاب المصلحة هجالحادي عشر للموارد، سيضاعف الصندوق 

 وتلقي تغذية راجعة منهم. –وال سيما السكان الذين يخدمهم 

. لقد لعب الصندوق دورا قياديا في المناقشات التفكير بشكل أعمق حول توسيع النطاق واستراتيجيات الخروج ) 3(

الثاني عشر للموارد، سيواصل الصندوق التشديد على مسارات  اإلنمائية حول أثر توسيع النطاق. وفي فترة التجديد

ة إلى دور ، باإلضافتوسيع نطاق نتائج المشروعات لضمان استدامة أكبر، مع التركيز على االنخراط السياساتي

 الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةث التي يولدها نظام الصندوق الخاص في توسيع نطاق نتائج البحو

. وقبل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيتم استعراض استراتيجيته لتوسيع النطاق لضمان المواءمة مع وسواه

نموذج عمل الصندوق الجديد. وفي حين أنه يتطلب من جميع تصاميم المشروعات أن تشكل استراتيجية خروج، 

ق المشروعات أنها تشكل جزءا أساسيا من سوف تضمن عملية ضمان الجودة في الصندوق أنها كافية، وستضمن فر

 اإلشراف على المشروعات.

. تشير االستدامة مع مرور الوقت إلى االستمرار المحتمل لصافي تحسين قدرة الصندوق على قياس االستدامة ) 4(

الفوائد من تدخل إنمائي بعد أن يتوقف عن تلقي دعم تمويل خارجي. ولتكوين فهم أفضل حول ما إذا كانت برامج 

الصندوق تحدث أثرا مستداما على حياة المنتجين على نطاق صغير وسكان الريف الفقراء، ستتحرى اإلدارة مع 

مكتب التقييم المستقل في الصندوق إمكانية إجراء تقييمات الحقة بعد ثالث إلى خمس سنوات من إنجاز المشروعات 

  ق المشروعات ما زالت باقية.من أجل تحديد ما إذا كانت النتائج التي يتم قياسها عند إغال

من أجل تحقيق المزيد من النتائج المستدامة لصالح المستفيدين، سيعزز الصندوق دوره في االنخراط  -117- 116

. يوفر القرب الجغرافي المعزز التجديد الثاني عشر للمواردالسياساتي على المستوى القطري خالل فترة 

وهذه  –للصندوق من الحكومات من خالل عملية الالمركزية فرصا لزيادة أثره من خالل االنخراط السياساتي 

طريقة حاسمة لضمان أن النتائج تمتد إلى ما هو أبعد من المستفيدين المستهدفين من المشروعات الممولة من 

 الصندوق.

. وتهدف نظرية التغيير في الصندوق من الحالية في سائر حافظة الصندوقويبني هذا على الجهود  -118- 117

، إلى دعم تصميم وتنفيذ شر للمواردافترة التجديد العأجل االنخراط السياساتي، التي تمت صياغتها خالل 

 الفقراء من زيادة اإلنتاج، والوصول إلى األسواق، والصمود.  السياسات الوطنية التي تمكن سكان الريف
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لتتبع النواتج المتعلقة بالسياسات ضمن مشروعات الصندوق، إلى  عدة مؤشرات أساسيةتستخدم  -119- 118

مشروعا في  50جانب التصنيفات بشأن مدى تحقيق األهداف المؤسسية والسياساتية. وحتى تاريخه، حوالي 

من المنتجات  500 حافظة الصندوق تتتبع مؤشرات النواتج المتعلقة بالسياسات. وتقترح النتائج أن: أكثر من

من المنصات المتعددة أصحاب المصلحة قد أُنشئت؛  40المعرفية ذات الصلة بالسياسات قد أُنجزت؛ وحوالي 

من السياسات قد اقترحت من أجل الموافقة، أو التصديق، أو التعديل. وتشير بيانات األداء بشأن االنخراط  15و

 87في هذا المجال:  جيد أداءسعى إلى القيام بمن المشروعات ت السياساتي خالل التنفيذ أيضا أن أغلبية كبيرة

 في المائة من المشروعات حققت درجات "مرضية إلى حد ما" أو أفضل.

المتوفرة على مستوى البرامج القطرية تظهر مجاال واسعا للتحسين  المقاييسومع ذلك، ما زالت  -120- 119

تعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية ، واسمسح أصحاب المصلحة. ويظهر في االنخراط السياساتي

النخراط القطرية، وتقييمات االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لمكتب التقييم المستقل في الصندوق ل

أن االنخراط السياساتي هو األضعف أداء بين جميع المجاالت التي يتم  في السياسات على المستوى القطري

ء على مستوى المشروعات واألداء على مستوى البرامج القطرية ينعكس في البيانات تتبعها. والفصل بين األدا

الخارجية التي تقترح بأنه في حين ينظر إلى الصندوق على أنه "مفيد"، ال ينظر إليه على أنه "مؤثر" في 

 مجال السياسات.

كة وإدماج سكان سيبني التجديد الثاني عشر للموارد على الميزة النسبية للصندوق في دعم مشار -121- 120

، هجتوحيد نُ . وقد تم اقتراح الريف الفقراء في مجال السياسات لتحقيق نتائج أفضل على المستوى القطري

وأدوات، وأساليب قياس االنخراط السياساتي من أجل: دعم االنخراط السياساتي كمسار حاسم لتوسيع النطاق؛ 

، وسيسعى الصندوق التجديد الثاني عشر للمواردوالمساهمة في استدامة نواتج المشروعات. وخالل فترة 

في ثالثة مجاالت مخصوصة تغطي األهداف االستراتيجية للصندوق (انظر الشكل  –وقياسه  –إلحداث أثر 

 أدناه): 5

 سكان الريف الفقراء؛لدعم السياسات أو حوارات السياسات التي تهدف إلى تعزيز القدرة اإلنتاجية  ) 1(

 السياساتية التي تعزز وصول سكان الريف الفقراء إلى األسواق؛ دعم السياسات والمجاالت ) 2(

، بما في ذلك دعم السياسات والمجاالت السياساتية التي تركز على تعزيز صمود سكان الريف الفقراء ) 3(

 .السياسات المتعلقة بتغير المناخ وزيادة تمويل المناخ من أجل المنتجين على نطاق صغير

 –وقيادة  –أعاله، يمكن أن يشمل دعم الصندوق المشاركة في  في أي من المجاالت المدرجة -122- 121
مجموعات عمل القطاع الزراعي والتعاون مع الحكومات لضمان أن استراتيجيات القطاع الجديدة والمحدثة 

مقدما الدعم  –. في حين سيواصل الصندوق انتهاز الفرص في انخراطه السياساتي تعكس مهمة الصندوق

رشيد انخراطه إلى المجاالت التي يمكنه فيها إحداث أكبر أثر تفإنه سيسعى أيضا ل –للحكومات عند الطلب 

 .من أجل ضمان أن الطموحات متالئمة مع الموارد وأن الفرق القطرية ليست مثقلة باألعباء ملموس
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  5الشكل 

  تعزيز وقياس االنخراط السياساتي كمسار لتوسيع النطاق في فترة التجديد الثاني عشر للموارد

سيتم تبسيط رصد السياسات من خالل تتبع النتائج في المجاالت الثالثة المدرجة أعاله على مستوى  -123- 122

اتي، بما في ذلك . وسوف يتيح هذا للصندوق اختبار أدوات وأساليب جديدة لالنخراط السياسالبرامج القطرية

أدوات من أجل: تيسير مشاركة سكان الريف في العمليات السياساتية؛ واستخدام األدلة الموجودة في عمليات 

وسوف ييسر ذلك أيضا رصد فعالية الصندوق في تعزيز  السياسات؛ وتعزيز القدرات السياساتية للحكومات.

 المستوى القطري.على المختلفة التنسيق بين الجهات اإلنمائية الفاعلة 

  مجموعة أدوات قطرية موسعة لالستجابة لالحتياجات المتطورة لسكان الريف الفقراء -جيم

تياجات حيوفر فرصة لتقديم مجموعة أوسع من األدوات لالستجابة لال التجديد الثاني عشر للموارد -124- 123
، سيبقى برنامج الثاني عشر للمواردالتجديد . في فترة آزر بينها، واالستفادة من أوجه التالمتغيرة للبلدان

القروض والمنح، والموارد األساسية لتجديد الموارد في الصندوق الوسيلة الرئيسية النخراط الصندوق مع 

. وستتم زيادة الرفع المالي للموارد تضخيم أثرهالبلدان. غير أنه سيتم رفدها بإجراءات لتوسيع عمل الصندوق و

ميع البلدان المقترضة المؤهلة من الحصول على موارد إضافية وتحقيق أثر األساسية للصندوق للسماح لج

هو أداة جديدة لتحفيز التمويل الخاص للمشاريع الصغرى، والصغيرة،  برنامج تمويل القطاع الخاصأكبر. و

برنامج ومتوسطة الحجم، التي تركز على توليد فرص العمل للشباب والنساء. وسوف تقوم مرحلة جديدة من 

ستوفر . وللمناخ الحاسمبتوسيع نطاق جهود تقديم التمويل  لتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +ا

 ،والمعرفة السياسات، في مجاالت تمويال تكميليا تحفيزيا في الصندوق العاديإعادة تركيز برنامج المنح 

األداة الرئيسية لضمان التنسيق والتكامل وسيكون برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بمثابة  .والشراكات

بين هذه األدوات المختلفة على المستوى القطري. واستنادا إلى نهج شمولي في تقييم التحديات والفرص، سيتم 

تحديد الحوافظ التآزرية للتدخالت، وتكييفها مع السياق القطري، ودمجها بالكامل مع االستراتيجيات 

 ل الشركاء اإلنمائيين اآلخرين.واألولويات الوطنية، ومع عم

 بما في ذلك تغیر المناخ
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  6الشكل 

  المالءمة والتكامل - تجديد الثاني عشر للمواردالبرامج القطرية في فترة ال

 برنامج تمويل القطاع الخاص

الثاني تجديد الأداة هامة لزيادة استثمار القطاع الخاص في  برنامج تمويل القطاع الخاصسيكون  -125- 124

 برنامج تمويل القطاع الخاصمليون دوالر أمريكي من التمويل، صمم  200مع هدف تعبئة . عشر للموارد

وابتكار القطاع الخاص لفائدة المنتجين على نطاق  درايةمن أجل حشد استثمارات القطاع الخاص، واستقطاب 

لنساء، والصمود في وجه تغير وسوف يكون له تركيز خاص على الشباب، وا صغير والمجتمعات الريفية.

إلى التركيز على المجاالت التي يمكنه فيها  برنامج تمويل القطاع الخاصالمناخ. ويهدف الصندوق من خالل 

 الخدمات،التي تعاني من نقص لعب دور أكثر تحفيزا، والقيام بتقديم الدعم بصورة مباشرة إلى قطاعات السوق 

مؤثرة، ومجدية تجاريا، وملتزمة بالمعايير  ج تمويل القطاع الخاصبرنامومن المتوقع أن تكون مشروعات 

 البيئية والمناخية الصارمة، وتعزز الحوكمة الرشيدة والتنسيق بين جهود القطاعين العام والخاص.

يوسع أدوات الصندوق من أجل العمليات على المستوى القطري،  برنامج تمويل القطاع الخاص -126- 125

فة من الصندوق على توسيع أعمالها، وتوليد الدخل، والوصول إلى المزيد ويساعد المجموعات المستهد

صص وح قروض،المن خالل  برنامج تمويل القطاع الخاص وسوف يقدم دعممن موارد التمويل التجاري. 

(مثل الضمانات). وسوف يقدم مساعدة تقنية موجهة لشركاء القطاع الخاص.  وتخفيف المخاطر رأس المال،

وسوف يزود هذا البرامج القطرية بأداة جديدة لمعالجة فجوات االستثمار الحرجة وتحقيق األهداف البرامجية 

 والقطرية األساسية.

. ويتم المخاطريقوم الصندوق بتسخير خبرته وتعزيز قدرته في القطاع الخاص وقدرته على إدارة  -127- 126

من خالل الخبرة القطاعية  برنامج تمويل القطاع الخاصتعزيز إمكانات االستثمار لالستثمارات الممولة من 

القوية للصندوق، وشبكته الواسعة، والمواءمة مع حافظة قروضه الجارية. ومن خالل مزيج من عمليات 

بتعزيز خدرته الداخلية لتلبية طلبات عمليات  التعيين، واالنتداب، واالستشارات، والتدريب، يقوم الصندوق

القطاع الخاص المتزايدة التعقيد، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. كما قام الصندوق أيضا بوضع مبادئ توجيهية 

الستعراض العمليات غير السيادية لضمان التحديد المبكر للمخاطر والتخفيف منها. والعمليات غير السيادية 

ة مع مثيالتها في المؤسسات المالية الدولية األخرى، ولكنها تستجيب لمجال محدد يستهدف للصندوق متكامل

فرص االستثمار األصغر والمصمم خصيصا لتلبية احتياجات سكان الريف الفقراء. وسيدخل الصندوق في 

 توسيع األثر السياسات والمعرفة االستثمارات

 برنامج القروض والمنح

برنامج 
 العمل

 التمويل المشترك

 تمويلبرنامج 
 القطاع الخاص

برنامج التأقلم لصالح 
زراعة أصحاب الحيازات 

 + الصغيرة

 في السياساتاالنخراط 

 الشراكات

 المعرفة

 المنح العادية

 الغاية: زيادة الدخل

 : زيادة اإلنتاج1الهدف االستراتيجي 

: زيادة الوصول 2الهدف االستراتيجي 
 إلى األسواق

 : زيادة الصمود3الهدف االستراتيجي 

 + األثر الفوري

والوصول إلى األسواق، من أجل تقديم المدخالت،  19-بادر به الصندوق استجابة لكوفيد
 والخدمات المالية والرقمية

  فمرفق تحفيز فقراء الري
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في إدارة شراكات أيضا مع المؤسسات المالية الدولية األخرى كلما كان ذلك ممكنا، ليستفيد من خبرتها 

 المخاطر وخبرتها التنظيمية.

متوائما بالكامل مع األهداف االستراتيجية للبرامج القطرية  برنامج تمويل القطاع الخاصسيكون  -128- 127

مع  غير السياديةالصندوق عمليات للصندوق، وسيكمل قروضه ومنحه. وضمان التكامل هو مبدأ أساسي ل

كن أن تتولد من خالل البناء على حافظة الصندوق القائمة. . وهذا يعني أن فرص االستثمار يمالقطاع الخاص

التي ال تنشأ مباشرة عن برنامج القروض والمنح للصندوق أن تثبت التكامل ير السيادية غعمليات ويجب على ال

 50والمواءمة مع برامج الفرص االستراتيجية القطرية من أجل تأمين الموافقة عليها.

 + أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة 

+ يوفر أداة إضافية لبناء الصمود على  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة -129- 128

برنامج التأقلم لصالح زراعة ، يهدف 2 برنامج الصمود الريفي. وكركيزة رئيسية في المستوى القطري

ماليين من سكان  10مليون دوالر أمريكي وزيادة صمود  500إلى تعبئة  أصحاب الحيازات الصغيرة +

وهو يعالج فجوة هامة في التمويل  الريف الضعفاء في وجه تغير المناخ، مع التركيز على النساء والشباب.

ين واستهداف سكان الريف الفقراء، الذ 51الخاص بالمناخ بالمواءمة مع أهداف الحد من الفقر واألمن الغذائي،

 غالبا ما يكونون األكثر عرضة آلثار تغير المناخ.

الصمود باستهداف العوامل  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +سيعزز  -130- 129

. وسوف يزيد من صمود السكان الضعفاء، المحركة المناخية واالجتماعية األساسية النعدام األمن الغذائي

شباب، والشعوب األصلية، والمجموعات المهمشة األخرى من خالل زيادة إنتاج وال سيما النساء الريفيات، وال

األغذية المتنوعة تحت ظروف مناخية معاكسة. وسوف يضمن الوصول المستمر إلى األغذية من خالل تحسين 

ق البنية األساسية، وإدخال أدوات لتقاسم المخاطر لحماية سبل العيش واألصول، وتيسير تنمية وإدارة مراف

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +التخزين، وتدابير أخرى. وأخيرا، تهدف أنشطة 

إلى الحد من غازات الدفيئة، مع الدفع في نفس الوقت بأثر التنمية، من خالل على سبيل المثال إصالح التربة 

 .المتدهورة، والحد من االنبعاثات الصادرة عن الممارسات الزراعية

أظهر تحليل سيعزز الصندوق تعميم قضايا المناخ من خالل عملياته مستخدما أدوات متنوعة.  -131- 130

من أجل األنشطة المتعلقة بالمناخ.  القتراضلاألولوية  جد صعوبة في إعطاءتأن أشد البلدان فقرا  52حديث

البلدان األعضاء في أداة هامة لمساعدة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + ويوفر 

خطط العمل وااللتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ، والبيئة، والتنوع  وتنفيذتحقيق أهدافها المعلنة بشأن المناخ، 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وبالبناء على خبرة الصندوق في تنفيذ البيولوجي

برنامج سيعزز  –مع تركيز معزز على التخفيف، وبناء القدرات، واالنخراط السياساتي من أجل تغيير شامل  –

الصمود ويزيد من أثر الصندوق على الفقر، وانعدام التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + 

 األمن الغذائي، والهشاشة.

برنامج القروض والمنح الحيازات الصغيرة +  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحابوسوف يكّمل  -132- 131

. وسيركز على البلدان التي يوجد للصندوق حافظة نشطة فيها، ويضمن المواءمة مع في الصندوق

برنامج التأقلم االستراتيجيات القطرية للصندوق في غياب عمليات استثمار جارية. وسيتم إعطاء األولوية ل

لمناخ عالية بشكل ل التعرض فيها مخاطرتكون  في المناطق التي+  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 ، وحيث يمكن للصندوق أن يساهم بشكل كبير في منع المزيد من األزمات.خاص

                                                      
  . EB 2020/129/R.11/Rev.1الوثيقة  50
  .2018مليار دوالر.  100انظر: أوكسفام. تقرير مواٍز متعلق بالتمويل الخاص بالمناخ: تقييم التقدم المحرز نحو التزام الـ  51
  في التنمية الريفية الشمولية والمستدامة.معهد التنمية لما وراء البحار. تقييم الطلب الخارجي على االستثمار العام  52
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 برنامج المنح التحفيزية للصندوق

بأهمية برنامج المنح العادية  التجديد الثاني عشر للموارداعترفت هيئة المشاورات الخاصة ب -133- 132

. استخدم الصندوق المنح العادية منذ إنشائه في عام اجة لضمان استخدامه ألهداف تحفيزيةللصندوق والح

وتستخدم هذه المنح لدعم األنشطة التي ال يمكن تمويلها من خالل البرنامج األساسي للقروض في  .1977

التقييمات المستقلة الصندوق أو أي أداة أخرى، والتي تعتبر حاسمة لوفاء الصندوق بمهمته. وفي حين أظهرت 

أن المنح العادية حاسمة في الواقع، تم إجراء عدة تحسينات، بما في ذلك الدمج األفضل للنواتج في  53الحديثة

 البرامج القطرية للصندوق، وإدارة أقوى للمعرفة، وتحسين الرصد، واإلبالغ، والتعلم.

. فإطار ل الديون مختلفان بشكل كبيروتم االعتراف بأن برنامج المنح العادية وإطار القدرة على تحم -134- 133

التي تمول عادة من خالل القروض.  المثقلة بالديونالقدرة على تحمل الديون يقدم الدعم في شكل منح للبلدان 

ويمول البرنامج األنشطة غير اإلقراضية، بما في ذلك السلع العامة العالمية واإلقليمية، واالنخراط السياساتي، 

كات التي ال يمكن تمويلها من خالل برنامج اإلقراض في الصندوق. ويشمل هذا الدعم واالبتكارات، والشر

للشراكات التي تستقطب تمويال  تمويل أولي، ولجنة األمن الغذائي العالميلمبادرات مثل منتدى المزارعين، و

يل بالمنح، ال يمكن لهذه ). ودون التمو13(انظر اإلطار  قمة النظم الغذائيةإضافيا ودعما لآلليات العالمية مثل 

اتفاقية إنشاء  مع تساقعدم اال احتمالوقف برنامج المنح العادية قد يؤدي إلى األنشطة أن تتم. لذلك، فإن 

وبما غير أنه الصندوق، ومن المحتمل أن يحرم الصندوق من أداة ال غنى له عنها في السعي لتحقيق مهمته. 

وبالنظر إلى الحاجة إلى إعطاء األولوية لتمويل إطار ، لمستدامخط أساس تجديد الموارد ايتماشى مع نهج 

من في المائة  6.5نسبة القدرة على تحمل الديون، سيتم التوقف عن العمل بالنهج السابق القاضي بتخصيص 

تخفيض  برنامج القروض والمنح في فترة التجديد الثاني عشر للموارد، كما تم عبر جميع السيناريوهات

 54مليون دوالر أمريكي. 100إلى أقل من النصف إلى معدل ثابت قدره العادية  مخصص المنح

للتصدي للتحديات وضمان أن برنامج المنح تحفيزي ومستدام ماليا، يتم وضع سياسة جديدة للمنح  -135- 134

. وسوف تطبق السياسة، التي ستتم الموافقة عليها من قبل لتوجيه التركيز االستراتيجي للمنح وتخصيصها

) التبرير القوي الذي يفسر لماذا 1التنفيذي، ثالثة مبادئ على الموافقة على مقترحات المنح وهي: ( المجلس

) تقييم صارم إلعطاء األولوية 3؛ (إمكانية االستفادة ) إثبات2ال يمكن للتمويل أن يأتي سوى من موارد المنح؛ (

من قبل هيئة لمنح سيتم تحديده بين المشروعات األخرى. وفي حين أن المظروف اإلجمالي لبرنامج ا

، المشاورات الخاصة بتجديد الموارد، ستشمل السياسة وإجراءات التنفيذ المنقحة آليات للتخصيص والموافقة

بما في ذلك خطوات لتوجيه تحديد أولويات مقترحات المنح وفقا لألولويات المحددة خالل كل دورة لتجديد 

خمس ر لتجديد الموارد، سيستخدم مخصص المنح العادية من أجل وفي فترة التجديد الثاني عش .الموارد

) بناء قدرات الحكومات وشركاء التنفيذ اآلخرين لتحسين المجاالت الضعيفة في 1، وهي: (أولويات رئيسية

) 3) تعزيز دمج أولويات جديدة للتعميم واإلدماج االجتماعي في برنامج القروض والمنح؛ (2أداء الحافظة؛ (

) تمويل البحوث 4ه لألنشطة التي تعالج الهشاشة، وبناء الصمود، واالستجابة لألزمات ومنعها؛ (دعم موج

روابط واضحة ووجود واالبتكار حيث تكون مساهمات الصندوق تحفيزية، ودعم السلع العامة العالمية، 

راكات، وال سيما تلك ) دعم االنخراط السياساتي، وتقاسم المعرفة، والش5بالبرامج االستثمارية للصندوق؛ (

وسوف تضمن هذه األولويات  التي تهدف إلى تعزيز توسيع نطاق واستدامة العمليات الممولة من الصندوق.

مجتمعة أن برنامج المنح العادية سيساهم في تحقيق النتائج المستدامة من خالل برنامج القروض والمنح 

 األساسي للصندوق.

                                                      
، التقييم المؤسسي بشأن دعم الصندوق لالبتكارات من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة 2020مكتب التقييم المستقل، عام  53

  والمستدامة.
  في المائة. 2.9و 2.4مليون دوالر أمريكي الثابت حصة تتراوح بين  100يعادل معدل الـ  54
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   13اإلطار 

 التحفيزية في الصندوقبرنامج المنح 

في الصندوق له سمات فريدة تميزه عن أدوات الصندوق األخرى. ومن أهمها أن برنامج المنح العادية هو  برنامج المنح العادية

  غالبا السبيل الوحيد للصندوق للقيام بما يلي:

بما في ذلك من خالل الدعم لتضخيم نتائج عمليات القروض الممولة من  – نتائج عمليات الصندوقتعزيز  ) 1(

 الصندوق؛

 التي تسمح بتجريب النُهج المبتكرة التي يمكن توسيع نطاقها من أجل أثر أوسع؛ – بتكارات الرائدةاال ) 2(

 لمشترك؛مع منظمات متعددة على مستويات مختلفة لالستفادة من فرص التمويل ا – الشراكاتال إقامة وتعزيز  ) 3(

وال سيما في حاالت األزمات غير المتوقعة، بما في ذلك في البلدان ذات المخصصات  – ستجابة بسرعةاال ) 4(

 المحدودة أو المعدومة بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛

 فة؛بما في ذلك األنشطة الحاسمة مثل االنخراط السياساتي وإدارة المعر – زيز األنشطة غير اإلقراضيةتع ) 5(

 المبادرات، والمنصات، والشبكات العالمية؛ – عم االنخراط في منتديات رئيسيةد ) 6(

 بما في ذلك السياسات والسلع العامة شبه اإلقليمية، واإلقليمية، والعالمية. – واجهة التحديات اإلقليمية والعالميةم ) 7(

  وتشمل األمثلة على المبادرات الناجحة الممولة بالمنح ما يلي: 

  غطى مشروع تقاسم المعرفة وحوار  .الريفي، واألراضي، والفرص: استراتيجية انخراط سياساتيةالشباب

، والمكسيك، وبيرو، حيث أنشأ مجموعات تنمية ريفية وطنية. كما يّسر صياغة إكوادورالسياسات هذا كولومبيا، و

الوطنية للشباب والتنمية الريفية وثيقة مشروعات، وسبعة مواجيز سياساتية، وأثّر بشكل كبير على السياسات  14

 في جميع البلدان األربعة.

  يساهم هذا البرنامج الممول بمنحة، من اآلالف إلى الماليين األسريةتوسيع نطاق التمكين من خالل المنهجيات .

ل والذي يغطي بلدانا متعددة في أفريقيا جنوب الصحراء، في األثر التحويلي جنسانيا ألنشطة الصندوق من خال

قوى ، التي تجعل من سكان الريف المهمشين نساء ورجاال وشبابا األسريةالمنهجيات تجريب وتوسيع نطاق 

في المائة منهم  55شخصا ( 6 490أسرة، أو  3 230، تم الوصول إلى 2020. وحتى مارس/آذار محركة للتغيير

 في المائة من الرجال). 45اء، ومن النس

 2013( برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا. من خالل ي أفريقيابرنامج دعم منظمات المزارعين ف-

 20مليون يورو على اجتذاب استثمار إجمالي بحوالي  1.9)، ساعدت منحة ممولة من الصندوق بقيمة 2017

مليون يورو لتعزيز منظمات المزارعين في أفريقيا. ومن بين أهم نتائج البرنامج أنه زاد من إنتاجية ودخول 

مليون يورو من مصادر عامة،  12لمزارعين: استطاعت منظمات المزارعين المدعومة من البرنامج أن تعبئ ا

  ماليين يورو من خالل اتفاقيات شراكة أو مبيعات تعاقدية خالل التنفيذ. 4وأكثر من 

 التغيير المؤسسي التحويلي -خامسا

الجهود لضمان أن الصندوق لديه القدرة على بالبناء على اإلصالحات المؤسسية الحديثة، ستستمر  -136- 135

. يقوم الصندوق حاليا بالبناء على التغييرات التي نفذت في تحقيق طموحات التجديد الثاني عشر للموارد

من أجل أن: يصبح أكثر كفاءة ورشاقة؛  الموظفين والعمليات والتكنولوجياالسنوات األخيرة، ويستثمر في 

ية؛ ويلبي طلب العمالء، بما في ذلك في أكثر البيئات تحديا. وخالل فترة التجديد ويحقق مهمته بشكل أكثر فعال

الثاني عشر للموارد، سيتم تعزيز التحسينات السابقة من خالل تعزيز عملية الالمركزية والخبرة التقنية، 

لجنسي واالستغالل وإدماج نُهج إدارة المخاطر المؤسسية الجديدة، والعناية المستمرة بمنع والتصدي للتحرش ا

رة واالعتداء الجنسيين. وتوفر هذه اإلجراءات البيئة المؤسسية التمكينية التي تستند إليها نظرية التغيير لفت

 التجديد الثاني عشر للموارد.

مؤدية إلى فترة التجديد الثاني عشر للموارد وخاللها، مع في الفترة الستستمر عملية الالمركزية  -137- 136

. ومنذ التجديد 2024 المائة من الموظفين في المكاتب القطرية للصندوق بحلول عامفي  45هدف جعل مقر 

في المائة (انظر الشكل  32في المائة إلى  16التاسع للموارد، ارتفعت نسبة الموظفين في المكاتب الميدانية من 

صندوق على التنفيذ، ). وقد حّسن االقتراب األكبر من المشروعات، والحكومات، والشركاء اآلخرين قدرة ال8
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وانخراطه السياساتي، وشراكاته، وأرسى قاعدة قوية للنهج البرامجي القطري التحويلي المتوخى في فترة 

. وسوف تشمل المرحلة التالية من عملية الالمركزية وظائف قائمة موجودة في التجديد الثاني عشر للموارد

، بما في ذلك زيادة القدرات في مجاالت مواضيع حديثا المقر، ووظائف تقنية ووظائف إلدارة البرامج منشأة

. وسيتم تعزيز المكاتب القطرية بما يعكس الدروس المستفادة بشأن أهمية الحضور القطري لالنخراط التعميم

السياساتي والشراكات، وإدارة البرامج القطرية الرشيقة. وسيركز تعزيز المكاتب القطرية على األوضاع 

شكل تحديا، والبلدان ذات الحوافظ الكبيرة والمعقدة، حيث توجد أكبر اإلمكانات للموظفين الهشة أو التي ت

 القطريين لزيادة األثر.

 ي. معظم الشركاء اإلنمائيين الثنائيين والمتعددضمان اإلدارة الفعالة والكفؤة لعملية المركزية أكبر -138- 137

موا بتكييف عملية األعمال والميزانيات وفقا األطراف أصبحوا بالفعل على درجة عالية من الالمركزية، وقا

لذلك. وفي الصندوق، ما زالت عملية الالمركزية حديثة وجارية. واستنادا إلى الدروس المستفادة حتى هذا 

، يقوم الصندوق بإجراء تحليل شامل لحضوره وقدرته المتزايدين في 19-التاريخ واستخدام عدسة كوفيد

ة المناسبة للسنتين إلى الثالث سنوات القادمة، مستندا إلى تفويض التنظيمي شكيلةتالالميدان. والهدف هو تحديد 

. وفي المدى رضا الموظفين ورفاههم، وتركيز على تعزيز قوية ووقائيةواضح بالسلطة، وآليات ائتمانية 

هذه التكاليف القصير، من المعترف به أن الالمركزية قد تؤدي إلى تكاليف إضافية؛ ولكن قد يتم التعويض عن 

بتخفيضات في تكاليف السفر وبعض تكاليف المقر. ومن المتوقع أن تحدث هذه التغييرات تحسينات هامة قابلة 

 للقياس في نتائج وأثر عمليات الصندوق.

  7الشكل 

     2024-2014مقابل المقر:  وجود موظفي الصندوق في الميدان

 

هي عنصر إضافي في التغيير المؤسسي التحويلي وعامل  والتكنولوجيا ،والعمليات ،خطة الموظفين -139- 138

لقد أوضحت المشاورات الخاصة بتجديد تمكين في نموذج عمل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

قوة العمل في الصندوق. وتسعى  مجموعة مهاراتالموارد أن هناك حاجة لبذل جهود مستمرة لتعزيز قدرات و

في قوة العمل والعمليات  سد الفجوة، إلى 2020عليها المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  هذه، التي وافقخطة ال

العالمية القادمة. وهي تستجيب  اجتياز التحدياتالمؤسسية من أجل مساعدة الصندوق على تنفيذ برنامج عمله و
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الحاجة إلى حلول للتقييمات الخارجية، التي حددت فجوات في رأس المال البشري، وعمليات غير كفؤة، و

 وما بعدها. مواردلالتجديد الثاني عشر لتكنولوجية معززة لدعم التغيير. وسوف يستمر تنفيذ الخطة طوال فترة 

يمتلك الصندوق  نأ بـ "الموظفين" في ضمان الهدف من مسار العمل المتعلقيتمثل الموظفون.  ) 1(

دوار المناسبة وفي الوقت والمكان ألالموظفين المناسبين الذين يمتلكون المهارات المناسبة في ا

القتراح تدريب موجه لتطوير المهارات  عبخطط استراتيجية لقوة عمل الشُ ويتم وضع المناسبين. 

 المطلوبةوإدارة األداء. وكجزء من عملية الالمركزية، ستضمن اإلدارة أن القدرات التقنية واإلدارية 

ة لتنفيذ مهمة الصندوق، بما في ذلك مجاالت التعميم، متوفرة في المراكز اإلقليمية والمكاتب القطري

ستزيد اإلدارة حصة و وأداء الحافظة في األوضاع الهشة، وانخراط القطاع الخاص، وحوار السياسات.

 40في المائة إلى  35وما فوقها من الهدف الحالي المحدد بنسبة  5-وظائف فالالتي يشغلن النساء 

كحد أدنى في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، بهدف الوصول إلى التكافؤ بين الجنسين  في المائة

على جميع مستويات التوظيف في الصندوق، بما يتماشى مع أهداف األمم المتحدة وتنفيذ األحكام ذات 

تمكين المرأة الصلة لخطة العمل المنفذة على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين و

كما سيواصل الصندوق ضمان التمثيل الجغرافي ضمن موارده البشرية في سائر فئات الوظائف  .2.0

  وعلى جميع المستويات، األمر الحري بمنظمة عالمية متعددة األطراف.

عمال ألعمليات ا تكونفي ضمان أن  "بالعمليات" تتمثل األهداف من مسار العمل المتعلق. العمليات ) 2(

القدرة التشغيلية لتحقيق أهداف الصندوق، وإدارة  وتوفر متوائمة مع الغرض ساسية في الصندوقألا

 التكاليفوسوف تتيح الحلول المطروحة حاليا وفورات في  .تهوتعزيز كفاء ،المخاطر التي يواجهها

ضات وفوائد أخرى ستتحقق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد. وسوف تجري اإلدارة استعرا

  لعمليات أعمال أخرى خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد حسب االقتضاء.

لدعم مسارات عمل "الموظفين" و"العمليات"، يقوم الصندوق بما يلي: تحسين أنظمته؛  .التكنولوجيا ) 3(

وتجريب األتمتة من أجل مكاسب الكفاءة؛ وتحسين التكنولوجيات، بما في ذلك من أجل إدارة األداء؛ 

ومهارات تحليل البيانات لدى موظفيه. والهدف هو تعظيم استخدام  المعرفة الرقميةوتعزيز 

هذا 19-يات مكان العمل التي تحسن اإلنتاجية، والتعاون، واإليصال. وقد سّرعت آثار كوفيدتكنولوج

 التحول.
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  8الشكل 

  موارد لالتجديد الثاني عشر لالتغيير المؤسسي: المساهمة في نموذج عمل 

إدارة المخاطر المؤسسية لتحسين حوكمة المخاطر بما يتماشى مع من تعزيز الصندوق  سيزيد -140- 139

. عملية المركزية أوسع، وانخراط أكبر مع القطاع الخاص، وهيكلية المتطوريننموذج عمله وإطاره المالي 

مالية أكثر تعقيدا هي عناصر أساسية في نموذج عمل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، ولكنها تؤثر أيضا 

 على ملف المخاطر في الصندوق. وسوف يمّكن إنشاء مكتب إدارة المخاطر المؤسسية مؤخرا الصندوق من

قياس ملف مخاطره مقابل تقّبله المخاطر بشكل أكثر دقة، ودمج القدرة على إدارة المخاطر في عملياته، 

واإلقدام على مخاطر مستنيرة بشكل أفضل لدعم التحول الريفي. كما أنه سيضمن اإلبالغ المنتظم عن المخاطر 

واعترافا بالتصنيف االئتماني الناجح  رد.إلى الهيئات الرئاسية للصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموا

مؤخرا، الذي سيسمح للصندوق بتعزيز وتنويع قاعدة موارده، تلتزم اإلدارة بزيادة تعزيز وظيفة إدارة 

 المخاطر، وضمان ارتقاء هذه الوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق.

نع التحرش الجنسي وسيواصل الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد جهوده لم -141- 140

وخالل مشاورات تجديد الموارد، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتواصل لزيادة الوعي داخليا وخارجيا. 

 ينأكد األعضاء دعمهم لسياسة الصندوق بشأن منع أعمال التحرش الجنسي، واالستغالل واالعتداء الجنسي

مع استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة في تقرير  والتصدي لها، ورحبوا باإلجراءات الملموسة والمواءمة

). وأكدت اإلدارة التزامها A/71/818التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين: نهج جديد (

بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز سياسة الصندوق بعدم التسامح إطالقا على جميع المستويات. وتبلغ 

المجلس التنفيذي في كل دورة عن ادعاءات التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين الواردة، اإلدارة 

وقد انضمت إلى التقارير الفصلية التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة عن االستغالل واالعتداء الجنسيين، 

ي عشر للموارد، سيواصل الصندوق . وخالل فترة التجديد الثان”ClearCheck Screening“وقاعدة بيانات 

وضع خطط عمل لفترة سنتين لمنع أعمال التحرش الجنسي، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها، 

بالتواؤم مع استراتيجيات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وأفضل الممارسات، وتقديم تحديثات منتظمة 

استجابة لنداء األمين العام لألمم المتحدة، مكافحة العنصرية سيعزز الصندوق جهود  كما إلى المجلس التنفيذي.

وبما يتماشى مع البيان المشترك األخير للرؤساء الثالث للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها من أجل "العمل 
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مناهضة خطاب وبالبناء على خطة عمل  55معا الستئصال العنصرية والتمييز داخل منظماتنا وخارجها".

مسح على نطاق الصندوق قبل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، يشمل أسئلة  ىجرفي الصندوق، سيُ  الكراهية

 بإبالغ النتائج إلى المجلس التنفيذي كأساس لتعزيز الجهود في هذا المجال. الصندوق يقومسعن العنصرية، و

لى تحقيق المستوى األمثل من الكفاءة وخالل التجديد الثاني عشر للموارد، ستركز اإلدارة ع -142- 141
. والتجديد الحادي عشر للموارد في مساره الصحيح ألن يصبح المؤسسية واالستثمار في تحسين القدرات

أول فترة تجديد موارد في تاريخ الصندوق الحديث ينفذ برنامج القروض والمنح بالكامل في ظل مبادئ ميزانية 

يزانية، باالقتران مع نمو حافظة الصندوق، الصندوق من تحسين نسبة نمو حقيقي صفري. وقد مكن ضبط الم

إجمالي الحافظة النشطة إلى التكاليف اإلدارية للمنظمة على مدى السنوات الثالث األخيرة. وكما هو مبين في 

 دوالرا أمريكيا من 57، لكل دوالر أمريكي من التكاليف اإلدارية، يقوم الصندوق حاليا بإدارة 9الشكل 

. وفي فترة التجديد الثاني عشر 2016في المائة مقارنة بعام  20وهو ما يمثل زيادة نسبتها  -االستثمارات 

للموارد، يتمثل الهدف في المحافظة على نسب كفاءة مستقرة بين الميزانية اإلدارية للصندوق ومستوى 

. وسوف تستثمر الوفورات الناجمة نشطة، كما تقاس بنسبة الميزانية اإلدارية إلى إجمالي الحافظة الالعمليات

وبالمضي قدما،  عن الكفاءة في تحسين فعالية وأثر الصندوق، وتعزيز قيمة الصندوق مقابل المال المنفق.

 تعتزم اإلدارة تحسين مواءمة إبالغها عن الكفاءة مع نُهج المؤسسات المالية الدولية األخرى.

  

                                                      
55 https://www.ifad.org/en/web/latest/speech/asset/42118158.   
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  9الشكل 

 2019-2016معدل كفاءة الصندوق 

 

 للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التحويلي المالي اإلطار -سادسا

وكما أقرت دوله مثل التجديد الثاني عشر للموارد منعطفا حرجا لالستدامة المالية للصندوق. ي -143- 142

األعضاء، فإن العديد من الديناميات التي وضعت في العقد الماضي ستتقارب خالل التجديد الثاني عشر 

ويمارس برنامج متناٍم للقروض والِمنح، وحصة أكبر من ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون، للموارد. 

 وعمليات صرف متنامية وأسرع ضغوطا على رأس مال الصندوق وسيولته.

ويدّعم اإلطار المالي للتجديد الثاني عشر للموارد اإلصالحات المالية، ويعكس تطور الصندوق  -144- 143

ن اإلصالحات األخيرة الركائز الرئيسية للهيكلية المالية المستقبلية للصندوق. وتكوّ  كمؤسسة تمويل إنمائي.

القدرة على تحمل الديون، وخط أساس تجديد الموارد المستدام، وسياسة كفاية وتعزز اآللية الجديدة إلطار 

لموارد المتاحة ، والنهج المنقح لتحديد ا]إطار االقتراض المتكامل[رأس المال، وسياسة السيولة المنقحة، و

استدامة الصندوق وانضباطه المالي بطريقة تآزرية. كما يعزز اإلطار المحدّث للرقابة  لعقد االلتزامات

الداخلية، ووظيفة المراقب المالي، والمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الجريمة المالية، واإلطار المحدّث إلدارة 

وقد تم االعتراف بهذه التحسينات في  باط مالي معزز.المخاطر المؤسسية حوكمة الصندوق من أجل انض

د في وجه الصدمات والهيكل المالي للصندوق من خالل التصنيف االئتماني الناجح، والتي تهدف إلى بناء الصم

المستقبلية. ومن أجل تدعيم هذه اإلنجازات وتعزيز وتنويع قاعدة موارد الصندوق، تلتزم اإلدارة بزيادة تعزيز 

 إدارة المخاطر.وظيفة 

فاألزمة الحالية وتزيد اآلثار االقتصادية للجائحة العالمية الحاجة إلى ضمان وجود وضع مالي قوي.  -145- 144

غير المسبوقة تؤثر على كل من البلدان المانحة للصندوق والبلدان المتلقية منه. وفي حين أن األثر الكامل 

عرضة لمخاطر متزايدة. وقد يؤدي ذلك إلى مفاضالت لألزمة ال يزال غير مؤكد، فإن الوضع المالي للصندوق 

 بين االستدامة المالية طويلة األجل للصندوق والحاجة إلى االستجابة لالحتياجات التشغيلية المتزايدة.

. ومع تطور الصندوق إلى وسترتكز االستراتيجية المالية للصندوق على قابلية التكيف والرشاقة -146- 145

المالية، فإنه سيعزز قدرته على التكيف مع التغيرات ضمن دورة واحدة لتجديد  مؤسسة أكثر تعقيدا من الناحية

الموارد. وستصبح الصلة بين التمويل والعمليات أكثر دينامية، وستنعكس الزيادة أو النقصان في توافر الموارد 

ة لقدرتها على في التعديالت على عمليات التنفيذ المقررة. وستستعرض اإلدارة بانتظام المحددات الرئيسي

االلتزام بما يتماشى مع المبادئ المنقحة لتقييم الموارد المتاحة وتُدخل التعديالت حسب االقتضاء بالتشاور مع 
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المجلس التنفيذي. ومن شأن اإلدارة النشطة للحافظة، ودمج الهوامش االحتياطية المحتملة، ومؤشرات اإلنذار 

 م هذه اإلدارة التكيفية للتمويل والعمليات.المبكر للمقاييس المالية الرئيسية أن تدع

وستبقى مساهمات تجديد الموارد المقدمة من الدول األعضاء الركيزة األساسية لرأس مال الصندوق  -147- 146

فهي تمثل القوة الرئيسية للميزانية العمومية للصندوق، وترتكز عليها  وقدرته على التعهد بالتزامات مالية.

وتعمل كأهم مصدر تمويل لمهمة الصندوق. وتُعدّ هذه الموارد ضرورية لدعم  االستدامة المالية للصندوق،

 -البلدان األكثر احتياجا، وستُخصص بأقصى مستويات التيسيرية، بما يتسق مع االستدامة المالية للصندوق 

 بما في ذلك من خالل ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المدينة األكثر فقرا وضعفا.

حاسما لتأمين تمويل متزايد لجميع البلدان  ]خالل إطار االقتراض المتكامل[كون االقتراض من سي  -148- 147

وسيتم توجيه األموال المقترضة إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، وكذلك إلى البلدان  المؤهلة.

منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المؤهلة. ويسعى الصندوق، من خالل هذا اإلطار، 

ة في شكل استثمارات خاصة إلى إدخال مجموعة أوسع من المقرضين المؤهلين، وأدوات االقتراض اإلضافي

 ثنائية لضمان الوصول الكفؤ إلى مستويات التمويل المطلوبة

 56في المائة، 9.1الرفع المالي الحالية في الصندوق وتبلغ نسبة  وسيزداد الرفع المالي تدريجيا وبحذر. -149- 148

لى المخاطر، مليون دوالر أمريكي من التزامات االقتراض. وتمشيا مع اإلقبال المتحفظ ع 741بما قيمته 

 45-40تقترح اإلدارة زيادة تدريجية في الرفع المالي بمرور الوقت، مع الحفاظ على نسبة رفع مالي قدرها 

في المائة بحلول نهاية التجديد الرابع عشر لموارد الصندوق. وخالل التجديد الثاني عشر للموارد، ستظل نسبة 

 الي للصندوق الذي وافق عليه المجلس التنفيذي.في المائة، وهو الحد الح 35الرفع المالي أقل من 

تصنيف ائتماني قوي عامال رئيسيا في زيادة حجم االقتراض وبرنامج القروض الحفاظ على وسيكون  -150- 149

وبتصنيف ائتماني قوي، سيكون بإمكان الصندوق الحصول على والِمنح، وتوسيع العرض المالي للصندوق. 

المزيد من التمويل من مجموعة أوسع من النظراء، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتمويل لدعم مهمته، وضمان 

توافر مستويات السيولة المناسبة بأسعار تنافسية. ودعم الدول األعضاء من خالل مساهمات تجديد الموارد 

للتصنيف  ارئيسي امحددسيبقى قوية على أهمية الصندوق بالنسبة للمساهمين فيه. وهذا الدعم  يرسل إشارة

 .االئتماني للصندوق

  تجديد الموارد وِمنح إطار القدرة على تحمل الديون

سيتم تمويل ِمنح اإلطار الجديد للقدرة على تحمل الديون مسبقا من خالل مساهمات جديدة لتجديد  -151- 150
وستضمن آلية إطار القدرة على تحمل الديون الممولة مسبقا، ووضع خط أساس مستدام لتجديد  للموارد.

الموارد أال تؤدي التزامات الصندوق بِمنح بموجب اإلطار الجديد للقدرة على تحمل الديون إلى زيادة تآكل ما 

القدرة على تحمل  لدى الصندوق من سيولة ورأس مال. وسيعاد توجيه ِمنح محدودة مقدمة بموجب إطار

الديون حصرا إلى البلدان التي تواجه أعلى مديونية حرجة. وفي التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، لن 

تحصل البلدان التي تواجه حالة مديونية معتدلة على ِمنح، ولكن ستكون مؤهلة للحصول على قروض بشروط 

 فائقة التيسيرية أو بشروط تيسيرية للغاية.

القوي للموارد هو الشرط األساسي لزيادة الدعم المقدم للبلدان األكثر مديونية بموجب إطار والتجديد  -152- 151

وكلما زادت قيمة تجديد الموارد، كلما زادت قدرة الصندوق على تمويل البلدان  القدرة على تحمل الديون.

مؤهلة للحصول على الِمنح، منخفضة الدخل المدينة، وغيرها من البلدان التي تعاني من حالة مديونية حرجة وال

 وكلما زاد معدل التيسيرية العام المقدم في حافظة الصندوق.

                                                      
النسبة المئوية بما يتماشى مع تعريف سياسة كفاية رأس المال، أي الجزء الرئيسي من الدين المستحق إلى إجمالي حصص  يتم احتساب هذه 56

  رأس المال. ويعّرف إجمالي حصص رأس المال بأنه إجمالي المساهمات + اإليرادات المحتفظ بها (االحتياطي العام + العجز المتراكم). 
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 تجديد الموارد واالقتراض

أقرت الدول األعضاء بأن برنامج القروض والِمنح الطموح للصندوق ال يمكن أن يستمر من خالل  -152-153

وبما يتماشى مع خطة عمل أديس أبابا، سيواصل الصندوق تحسين ميزانيته  مساهمات تجديد الموارد فقط.

العمومية ورفعها من أجل زيادة الدعم المقدم إلى جميع البلدان. ولكن دون زيادة كبيرة في حصص رأس مال 

الصندوق، والحصول على مصادر تمويل أخرى، وال سيما في شكل اقتراض إضافي، سيتقلص برنامج 

  نح حتما مع مرور الوقت.القروض والمِ 

وفي النهاية،  ويعتمد نجاح استراتيجية الرفع المالي للصندوق بشكل كبير على نجاح تجديد الموارد. -154- 153

تتقيد قدرة الصندوق على الرفع المالي بقدرة رأس ماله على دعم زيادة في االقتراض. فالقاعدة الرأسمالية 

ة لتجديد الموارد، تمثل شرطا أساسيا لزيادة الرفع المالي في القوية، المدعومة بزيادة في المساهمات الجديد

على تصنيف ائتماني إيجابي ألنه يعطي  للحفاظأيضا الصندوق بطريقة آمنة. والتجديد القوي للموارد مهم 

 إشارة واضحة للدعم الكبير من الدول ألعضاء.

ط التمويل إلعادة وسيضمن الصندوق تغطيته لتكلفة اقتراضه. سوف يضمن الصندوق أن شرو -155- 154

وسيحدد إطار إدارة األصول والخصوم، اإلقراض تتجاوز تكاليف اقتراضه وتولد دخال إيجابيا هامشيا. 

 والسياسات المالية األخرى في الصندوق شروط االقتراض األنسب.

عشر  ، الذي طلب من هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني41-د/204واستذكارا لقرار مجلس المحافظين  - 156

ق، واتخاذ قرار اسواالقتراض من األ حتمالاللتحضير الصندوق في ا هحرزذي أللموارد النظر في التقدم ال

للمباشرة بعملية االقتراض من األسواق ومالءمتها، أقر أعضاء هيئة المشاورات  الصندوق بشأن استعداد

إلى النتيجة اإليجابية لعملية التصنيف  باإلضافة، بالتحسينات الكبيرة التي أجريت على الهيكلية المالية للصندوق

االئتماني. ومن شأن هذه التحسينات أن تعزز قدرة الصندوق على االقتراض بأسعار تنافسية من مجموعة 

أن بعض األعضاء ما زالوا . وفي حين ] المتكاملبما يتماشى مع إطار االقتراض [متنوعة من المصادر، 

ضي قدما في االستعدادات لالقتراض من األسواق في المستقبل القريب، حّث يرون أنه ينبغي للصندوق الم

آخرون على نهج أكثر حذرا أو لم يشجعوا على النظر في االقتراض من األسواق. وللمضي قدما، فإن هذه 

 المجلس التنفيذي. غ به على النحو الواجبلمجلس المحافظين على النحو الذي أب المسألة تقع ضمن اختصاص

يوفر التجديد الثاني عشر للموارد فرصة للصندوق لبناء خبرته وقدرته في إدارة أحجام أكبر من  -157- 155

 االقتراض المتنوع استنادا إلى تصنيفاته االئتمانية اإليجابية مؤخرا.

 للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وأثرها المالية السيناريوهات -ألف 

فقرا، ضمن ألشد البلدان  التيسيريتزم الصندوق بتعظيم دعمه ، يللمواردخالل التجديد الثاني عشر ل -158- 156

 ة التي يقدمهاض الماليولعرا يعتمد مستوى التيسيرية فيو ة، للحفاظ على استدامته المالية.تحوطيالحدود ال

؛ استخدام رأس المال ومستوى االقتراض) 2() مستوى تجديد الموارد؛ 1(: بين لصندوق على التفاعلا

 الشامل وفقا لفئات البلدان ذات شروط التمويل المختلفة.نح برنامج القروض والمِ تكوين  )3(

ويتم توقع المتغيرات الرئيسية المذكورة في  بين المتغيرات المالية. المفاضالتالصندوق  سيديرو -159- 157

 في واقعيةطموحة ومستويات عند  –وال سيما مستوى تجديد الموارد ومستوى االقتراض  –الفقرة السابقة 

إذا لم يتحقق . و: السيناريو دال21لتجديد الموارد المعروض في الجدول  الذي يحظى بتوافق اآلراءالسيناريو 

المتغيرات على المستويات المستهدفة، سيحتاج الصندوق إلى تعديل المتغيرات األخرى لضمان  هذه أي من

ثر مباشر على قدرة الصندوق على للموارد أالمالية. وعلى سبيل المثال، لن يكون لتجديد منخفض  تهاستدام

خفض برنامج القروض وبالتالي  قدرته على الرفع المالي،أيضا على  سيكون له أثرنح فحسب، بل تقديم المِ 

 .والِمنح في الصندوق
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ويُسلط الضوء على  الثاني عشر للموارد تجديدمستدامة ماليا لل سيناريوهاتويتم عرض ثالثة  -160- 158
 التيإلى مساهمات الدول األعضاء السيناريو دال ويستند  السيناريو دال. –الخيار الذي يحظى بتوافق اآلراء 

مليار دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى مستويات  1.55 يبلغلتجديد الموارد  ينتج عنها مستوى مستهدف جديد

برنامج التأقلم لصالح مليون دوالر أمريكي من أجل  500تجديد الموارد هذه، يهدف الصندوق إلى تعبئة 

. برنامج تمويل القطاع الخاصمليون دوالر أمريكي من أجل  200و، زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

وتسمح هذه المبالغ التكميلية المهمة لبرنامج القروض والِمنح بأثر أقوى ومستدام في البرامج القطرية 

مليون دوالر  225السيناريوهات أن الدول األعضاء ستدعم الصندوق من خالل  للصندوق. وتفترض جميع

 57جديدة. رةقروض شركاء ميسّ أمريكي في شكل 

بشأن التجديد الحادي التوقعات المحدثة  التجديد الثاني عشر للموارد لمراعاةتم تعديل سيناريوهات و -161- 159

 التحصيالت، والصروفات،أن عمليات الصندوق تولد تدفقات مالية (أي  وبالنظر إلى .عشر للموارد

له تداعيات طبيعية سيكون موارد فإن أي تغيير في دورة تجديد  58) على مدى عدة سنوات،ومدفوعات السداد

على ما تبقى  19-كوفيدلجائحة لصدمة االقتصادية ا وتشير التقديرات إلى أن تأثيراتفي السنوات الالحقة. 

 بين مدفوعات تجديد الفجوات الناتجة عنفضال عن التعديالت  59التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، من

تحديد الحجم المستدام لبرنامج القروض  لىيكون لها أثر عس الموارد، الفعلية المستلمة وأهداف تجديدالموارد 

ات النقدية المستقبلية للصندوق على توقع التدفقيجري نح في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ووالمِ 

 60.أساس متحفظ لتجنب تعريض االستدامة المستقبلية للخطر أو المبالغة في تقدير الموارد في المستقبل
 بدرجة ما من الصرف المقدملقاعدة رأس المال المتاحة،  فعاال اتفترض السيناريوهات استخدامو -162- 160

إلى أقصى زيادة مساهمة الصندوق  من ذلك فيالهدف ويتمثل  .61في استخدام رأس المال الحالي للصندوق

لرفع المالي لأقصى حد إلى تحقيق  الصندوق يسعىفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، حد 

مع النمط المقترح الستخدام رأس المال ومستويات  ذلك. ويتوافق 2030في المائة بحلول عام  45-40 نسبته

 .ةالسيولة الحالي

 الثاني عشر لموارد الصندوق والمتغيرات المالية الرئيسيةلتجديد لالذي يحظى بتوافق اآلراء السيناريو 

الذي يحظى السيناريو نح في إطار برنامج القروض والمِ لالمستوى المستدام  2 1يعرض الجدول  -163- 161

 62.امسارا مستداما مالي للتجديد الثاني عشر للموارد، السيناريو دال، الذي يضمنبتوافق اآلراء 

                                                      
الشركاء الميّسرة للتجديد الثاني عشر للموارد بالمقارنة مع التجديد الحادي عشر للموارد. ويعرض الملحق الثالث إطار قروض  لن يتغير 57

  معدالت الخصم المحدثة لقروض الشركاء الميّسرة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد.
كمثال على ذلك، تتعلق الصروفات المنفذة خالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أساسا بموافقات من التجديدين التاسع والعاشر  58

  لموارد الصندوق، ويتعلق جزء محدود منها بمشروعات موافق عليها في التجديد الحادي عشر للموارد.
مليون دوالر أمريكي من التدفقات  300، يمكن أن يضيع مبلغ قدره حوالي IFAD12/2/R.4على النحو الوارد بالتفصيل في الوثيقة  59

  الداخلة من المساهمات، والتدفقات العائدة، واالقتراض في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.
هذه االفتراضات بانتظام استجابة للديناميات التي قد تؤثر على هيكل رأس المال، والسيولة المطلوبة، والمتغيرات الرئيسية  يتعين تنقيح 60

التي تؤثر على القدرة على التمويل. وعلى سبيل المثال، قد يخضع مستوى االلتزامات الجديدة، وقدرة الصندوق على الصرف لتعديالت 
  مساهمات، وتوافر التمويل، واألنماط المتغيرة للصرف.اعتمادا على تحصيالت ال

يلزم جزء من رأس مال الصندوق الحالي القابل للتخصيص لدعم القروض والِمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ولكن لم تصرف بعد  61
عشر للموارد بعد تجاوز النفقات التشغيلية والِمنح لتغطية االلتزامات السابقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن توليد رأس المال خالل التجديد الثاني 

للمتطلبات المتوقعة لدعم القروض الجديدة، مما يسبب انخفاضا في رأس المال القابل للتخصيص؛ وهذه سمة من سمات نموذج عمل 
  الصندوق.

لمتوقعة (على سبيل المثال اقتراض، وتدفقات يعتبر المسار المالي للصندوق غير مستدام في حالة استنفاد السيولة الحالية والمستقبلية ا 62
عائدة أو مساهمات أقل، أو تدفقات خارجة أعلى من المتوقع) في ظل عدم وجود رأس مال جديد كاٍف لدرجة أال يكون لدى الصندوق قدرة 

  دون الصفر. كافية على الصرف وفقا لألهداف الحالية، أو إذا كان يتوقع أن ينخفض رأس المال القابل للتخصيص إلى ما
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  21الجدول 

  مواردلشر لعلتجديد الثاني فترة اوبرنامج القروض والمنح لتجديد الموارد سيناريوهات 

  )األمريكيةدوالرات ال(بماليين 

 
نهاية التجديد 
الحادي عشر 

 للموارد

  
 السيناريو جيم

 

  
 السيناريو دال

 

  
 السيناريو هاء

 

 750 1 550 1 350 1 100 1 هدف تجديد الموارد*

 200 4 800 3 400 3 500 3 إجمالي برنامج القروض والمنح

 840 750 600 790 إجمالي الِمنح المستدامة

 690 600 450 595 منح إطار القدرة على تحمل الديون

  50  50  50    احتياطي إطار القدرة على تحمل الديون

  100  100  100  195  المنح العادية

(نهاية التجديد الثاني عشر مستوى التيسيرية 
 للموارد)

52% 47% 49% 50% 

نسبة الرفع المالي في التجديد الثاني عشر للموارد 
 (الدين/حصص رأس المال)

17% 29% 28% 27% 

إجمالي الديون الجديدة في التجديد الثاني عشر 
 للموارد**

- 1 275 1 225 1 200 

الثاني رأس المال القابل للتخصيص (نهاية التجديد 
 عشر للموارد)

30% 19% 19% 19% 

لموارد وعنصر لالتجديد الثاني عشر  من مبالغ تجديد الموارد الجديدة في المكون النقدير للموارد مبالغ التجديد الثاني عش شملتي* 

مليون دوالر  225 مستمد من مبلغ متوقع قدرهو ،مليون دوالر أمريكي 50منحة في قروض الشركاء الميسرة مفترض بقيمة ال

معدالت الخصم المقدرة استخدام بضمن قروض الشركاء الميسرة في جميع سيناريوهات التجديد الثاني عشر للموارد، أمريكي 

في نهاية التجديد الحادي التجديد الحادي عشر للموارد يعكس المستوى الفعلي المتنبأ به للمساهمات تجدر المالحظة أن مبلغ  الحالية.

  مليار دوالر أمريكي. 1.2البالغ عشر للموارد، وليس الهدف األصلي 

مليون دوالر أمريكي،  225** تشمل مبلغ قروض الشركاء الميسرة المتوقع تأمينها في فترة التجديد الثاني عشر للموارد، وقدره 

 عبر جميع السيناريوهات.

 ويأخذ هذا مليار دوالر أمريكي.  1.55دال هو  السيناريوفي  الموارد تجديدلهدف المستوى المست

في  ةالمساهمات النقدية الجديدة للدول األعضاء وعنصر المنحفي الحسبان  المستوى المستهدف

ولكنه الموارد حسب هذا المكون األخير نحو الوصول إلى هدف تجديد رة. ويُ قروض الشركاء الميسّ 

برنامج التأقلم لصالح زراعة لهذه المستويات المساهمات ال تشمل ال يمثل تدفقات نقدية جديدة. و

ويدعو الصندوق الدول األعضاء  .وبرنامج تمويل القطاع الخاص ،أصحاب الحيازات الصغيرة +

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب األساسية قبل المساهمة في  لبذل كل جهد لتعظيم مساهماتها

 .تمويل القطاع الخاص وبرنامج ،الحيازات الصغيرة +

  لصندوق في يوفره ابرامجي مستدام يمكن أن  مستوىنح أقصى إجمالي برنامج القروض والمِ يمثل

إطار كل سيناريو لمساهمات تجديد الموارد األساسية المدفوعة نقدا، ومستوى الدين اإلضافي 
نح الجديد، يلتزم الصندوق عند تقييم حجم برنامج القروض والمِ و. المفترض واستخدام رأس المال

 63.سيولةمن ال الحفاظ على مستوى مناسبوالتي تمت الموافقة عليها سابقا األموال بصرف 

  الجديدة  مساهمات تجديد الموارد األساسيةيرتبط اإلجمالي المستدام من الِمنح بشكل مباشر بمستوى
 1والمبلغ الذي يظهر في الجدول  ة.ويغطي كال من ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون والِمنح العادي

هو مجموع الحجم المستدام األقصى للِمنح الجديدة إلطار القدرة على تحمل الديون ومخصص مقترح  2

                                                      
مليار  2.6تقدر عمليات الصرف التي يتوقع تنفيذها فيما يتعلق بالقروض والمنح المعتمدة خالل فترات تجديد الموارد الماضية بحوالي  63

  دوالر أمريكي.
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 50تقترح احتياطيا إلطار القدرة على تحمل الديون بمبلغ للِمنح العادية. وجميع السيناريوهات الثالثة 

مليون دوالر أمريكي في حال كانت هناك حاجة لتمويل إضافي خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد 

. وإذا بقيت أموال متوفرة في هذا االحتياطي بحلول السنة مديونية حرجةللبلدان الجديدة التي تقع في 

ِمنح المظروف ويبلغ ديد الثاني عشر للموارد، سيتم تحويلها إلى برنامج المنح العادية. الثالثة لفترة التج

المبلغ المخصص عن تقريبا في المائة  50 بنسبة مليون دوالر أمريكي، بما يمثل انخفاضا 100عادية ال

والحفاظ على نفس مستوى الِمنح العادية عبر السيناريوهات،  64التجديد الحادي عشر للموارد.أصال في 

مع مستويات أعلى من تجديد الموارد، سيسمح بتوجيه المزيد من المساهمات إلى القروض. والقروض 

الجديدة الممولة من أموال تجديد الموارد الجديدة تولد تدفقات عائدة تشكل جزءا من الموارد األساسية 

 لتالي استخدام المساهمات األساسية.للصندوق، وتضاعف با

  نح بافتراض شروط التمويل إجمالي برنامج القروض والمِ أساِس على التيسيرية مستوى يتم احتساب
. خصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ومستوى الموارد المقترضةمو ،الحالية

عشر للموارد، والمدفوعة بنسبة غير  ومستويات التيسيرية التي تم الوصول إليها في التجديد الحادي

مستدامة من ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون، ال يمكن الحفاظ عليها في التجديد الثاني عشر للموارد. 

مع الحفاظ على استدامته  في قروضه بتحقيق أقصى قدر من التيسيريةومع ذلك، فإن الصندوق ملتزم 

 .المالية

  حصص رأس لدين إلى ل المستهدفةنسبة كل من المن خالل للصندوق يتم التعبير عن الرفع المالي
. وهناك المتوقعةوالمبلغ اإلجمالي للديون الجديدة  للموارد،نهاية فترة التجديد الثاني عشر ل المال

في  الموافق عليهاصرف القروض أي االلتزامات القائمة (للوفاء بما يلي: حاجة إلى االقتراض 

الثاني عشر لتجديد ل ما يتماشى مع المستوى المستهدفالجديدة  والصروفات 65؛الدورات السابقة)

موارد في حدود نسبة الدين/حصص رأس لن في التجديد الثاني عشر لومستوى الدي وسيظلموارد. لل

 االقتصاديفظة مع عدم اليقين تحالم االستراتيجيةفي المائة. وتتماشى هذه  35المال الحالية البالغة 

برنامج  ىمستو خفض، سيتعين االقتراض الالزم على تأمين مبلغ االصندوق قادرلم يكن ذا إوالحالي. 

إطار [تنظيم مع و مساهمات تجديد الموارد فجوة التمويل.أن تغطي أو ، بشكل كبير والِمنحالقروض 

يخضع الحد األقصى لالقتراض ، سحدود االقتراضل ] [إطار االقتراض المتكامل]االقتراض السيادي

 ، بما في ذلك الحدود المحددة للتجديد الحادي عشر للموارد.في المستقبل ألحكامه

 بالموافقات المتوقعة موارد لالتجديد الثاني عشر ل فترة في نهاية رأس المال القابل للتخصيص يحدَّد

. وفي جميع لصندوق في نهاية الدورةاويعكس قاعدة رأسمال لبرنامج القروض والِمنح، 

 رأس المال القوي للصندوق. نظرا لوضعدائما  قاعدة رأسمال الصندوق موجبةالسيناريوهات، ستكون 

أثناء التجديد الثاني عشر  رأس المال القابل للتخصيصهناك اعتباران إضافيان يوضحان تطور و

                                                      
المستويات المتزايدة لِمنح في المائة. وباالقتران مع  6.5في الماضي، تم تثبيت حصة الِمنح العادية من برنامج القروض والِمنح عند نسبة  64

إطار القدرة على تحمل الديون، ساهم ذلك في مسار غير مستدام. ولذلك فإن وضع حد أقصى لمستوى الِمنح المستندة إلى تجديد الموارد 
عليه أصال  شمل اإلطار المالي لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الموافق وتوافر رأس المال تغيير ضروري على الممارسة السابقة.

 190مليون دوالر أمريكي، وتم تنقيح ذلك إلى  227.5في المائة من برنامج القروض والمنح، بما يعادل  6.5مخصصا للمنح العادية بنسبة 
لتجنب مستوى غير مستدام لمخصصات المنح. وقد وفر هذا المبلغ المخفض، باإلضافة إلى  2020مليون دوالر أمريكي في مارس/آذار 

ه للمنح العالمية/اإلقليمية والقطرية العادية، مصدرا هاما للتمويل المرن الذي مكن الصندوق من االستجابة بصورة سريعة ألزمة استخدام
-المتعلق بكوفيد مرفق تحفيز فقراء الريفمليون دوالر أمريكي من أجل  40عندما وافق المجلس لتنفيذي على مخصص بقيمة  19-كوفيد

 25الجديدة المبتكرة مثل برنامج تمويل القطاع الخاص، ومبادرات جديدة أخرى وافق المجلس التنفيذي على مبلغ  ، ولتحفيز المبادرات19
 مليون دوالر أمريكي الستخدامها.

يُفّسر ذلك بفارق الوقت بين الموافقات والصروفات. وسيمثل التجديد الثاني عشر للموارد ذروة في التزامات الصرف، مما يجعل من  65
روري ضمان مستويات سيولة كافية من خالل سياسة السيولة الجديدة ومعايرة الموافقات المستقبلية بااللتزامات القائمة. وكمرجع، الض

مليارات دوالر أمريكي، وهي  10بلغت الموافقات التراكمية خالل التجديدات الثامن، والتاسع، والعاشر لموارد الصندوق ما يقرب من 
  اكمية من التجديدات الخامس، والسادس، والسابع لموارد الصندوق.ضعف الموافقات التر
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ات السابقة، وال لقرارل رأس المال القابل للتخصيص هو نتيجةموارد. أوال، معظم االنخفاض في لل

الذي أثر بالِمنح العادية، والتمويل  ،طار القدرة على تحمل الديونإلسيما المستويات غير المستدامة 

االلتزامات للوفاء بموارد مسبقا بصرف قرار كان هناك ثانيا، وسلبا على وضع رأسمال الصندوق. 

رأس المال القابل ند تقييم دينامية نح الطموحة. وعالسابقة والحفاظ على أهداف برنامج القروض والمِ 

فهم أن الصندوق يقدم مستويات عالية من وما بعده، من المهم الثاني عشر للموارد للتجديد  للتخصيص

خط أساس تجديد الموارد الِمنح والتمويل التيسيري، مما ال يمكن التعويض عنه بالكامل من خالل 

 .المستدام

الذي يحظى بتوافق  ، وتعرض السيناريو دال كالخيارات المختلفةاألقسام التالية السيناريوه وتقارن -164- 162

ونظرا للترابط بين . حسب نوع المورد، وتخصيص فئة الدخلكل سيناريو الرسوم البيانية  . وتعرضاآلراء

 بين السيناريوهات ليست متناسبة تماما. ومع ذلك، فإن االختالفاتواالقتراض، فإن الموارد مستويات تجديد 

هناك ترابط دقيق في كل سيناريو من السيناريوهات بين مستوى تجديد الموارد والدعم المالي للصندوق من 

من المستويات األعلى خالل الموارد األساسية للبلدان األشد فقرا، وال سيما البلدان منخفضة الدخل ذات 

 .لمديونية الحرجةا

 الموارد (األموال األساسية والمقترضة)لموارد حسب نوع لسيناريوهات التجديد الثاني عشر 

سيركز الصندوق موارده األساسية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من  -165- 163

الركيزة األولى توزيعا للسيناريوهات حسب فئة دخل البلدان. وبما يتسق مع  10ويقدم الشكل الشريحة الدنيا. 

في المائة من الموارد األساسية  100، سيتم تخصيص (الملحق الخامس) للصندوق بشأن التخرجالمنقح للنهج 

إلى هذه تيسيرية كثر األوتوجيه التمويل  للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا،

ل األموال المقترضة ا  لدنيالبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة االبلدان. وسوف تمّوِ

 .ياعلالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الالمؤهلة، وجميع 

في المائة على األقل من إجمالي  11نسبة  يتوقع أن تتلقى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا  -164-166

من برنامج على األقل  في المائة 11 يتوقع أن تتلقى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا .الموارد

 20وما يصل إلى  -وهي نفس الحصة المخصصة في فترة التجديد الحادي عشر للموارد  –القروض والِمنح 

في المائة كحد أقصى. والمستويات األعلى من تجديد الموارد توفر موارد إضافية للبلدان في جميع فئات 

: ياعلة الدخل من الشريحة اللبلدان متوسطل للتخصيص تيننظر بديلتي جهو 10الدخل. ويظهر الشكل 

في المائة من الموارد  50في المائة، والتخصيص المستمد من افتراض أن  11التخصيص األدنى بنسبة 

. واالفتراض األخير يؤدي إلى تخصيص ياعللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الالمقترضة ستوجه إلى ا

في المائة بموجب االفتراضات  16في المائة إلى  12يتراوح من  ياعللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الل

الحالية للطلب على الموارد المقترضة. وينبغي اإلشارة إلى أن برنامج القروض والِمنح الشامل في فترة التجديد 

لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الثاني عشر للموارد لن يتأثر ضمن هذا النطاق بالتخصيص الخاص با

     .ياعلال
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  10الشكل 

  للمواردالتجديد الثاني عشر لفترة  نحتكوين برنامج القروض والمِ 

  بماليين الدوالرات األمريكية)( 

  

 ة الدخلئف تخصيصلموارد حسب لسيناريوهات التجديد الثاني عشر 

موارد لللتجديد الحادي عشر ا برنامج القروض والِمنح لفترةمع الثالثة السيناريوهات  11يقارن الشكل  -167- 165

في السيناريو جيم، سيكون برنامج القروض والِمنح دون مستوى  التفصيلي حسب فئة الدخل. هاتكوينيعرض و

وفي هذه الحالة، سيحتاج الصندوق مليار دوالر أمريكي.  3.5موارد بقليل والذي بلغ لللتجديد الحادي عشر ا

، في حين 2و 1لتخفيض دعمه، مما سيعيق التقدم المحدود بالفعل المحرز بالنسبة لهدفي التنمية المستدامة 

دال خط أساس الذي يحظى بتوافق اآلراء، السيناريو سيتجاوز برنامج القروض والمنح في ظل السيناريو 

 .التجديد الحادي عشر للموارد

أن  الدخل القومي اإلجماليتحليل للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حسب مستويات ومن شأن  -168- 166

للبلدان منخفضة الدخل والبلدان يسمح بنظرات أعمق إلى تخصيص الموارد المتوقعة. وتمثل الموارد المتوقعة 

أمريكي في السيناريو  دوالر 3 000عن  القومي اإلجمالي هادخلالتي يقل  متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

موارد. وترتفع هذه النسبة بنسبة لللتجديد الحادي عشر ااإلجمالي المقدم في فترة  الحجم في المائة من 96جيم 

مليون دوالر  60في المائة في السيناريو هاء، بما في ذلك زيادة بقيمة  22في المائة في السيناريو دال، و 10

التجديد ، بالمقارنة مع للبلدان منخفضة الدخل المؤهلةتحمل الديون أمريكي في مظروف إطار القدرة على 

 .الحادي عشر للموارد

 
 

 المخصصات بحسب الدخل ونوع الموارد

50% 

39% 

48% 

41% 

48% 

41% 
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  11الشكل 

  66لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حسب فئة الدخللنح سيناريوهات برنامج القروض والمِ 

  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  

وهذا هو  مليار دوالر أمريكي. 3.8يصل إلى  والِمنحلقروض ل برنامجب الالسيناريو د وسيسمح -169- 167

مستويات المديونية الحرجة بنفس بلدان التي تعاني من أعلى الاألدنى الذي يسمح للصندوق بتزويد  المستوى

مليون دوالر  595( للمواردفي فترة التجديد الحادي عشر  إطار القدرة على تحمل الديون نحبمِ تمويل ال مستوى

بزيادة قدرها أيضا ). وسيسمح هذا السيناريو المقترح مليون دوالر أمريكي 600غ الـ أمريكي مقارنة بمبل

، والبلدان متوسطة الدخل من لبلدان منخفضة الدخلالمخصصة لموارد المليون دوالر أمريكي في  321

مليار  1.225. وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى لمواردلالتجديد الحادي عشر بمقارنة الشريحة الدنيا 

 برنامج القروض والِمنح.دوالر أمريكي من األموال المقترضة لمعالجة االلتزامات القائمة ودعم 

بمساهمات و مليار دوالر أمريكي. 4.2يصل إلى  للقروض والِمنحسيتيح السيناريو هاء برنامجا و -170- 168

لصندوق امليار دوالر أمريكي، يمكن أن يوفر  1.7موارد قدرها لنقدية جديدة في التجديد الثاني عشر ل

الذي دعم الومن شأن هذا السيناريو أن يزيد الموافقات الجديدة على القروض والِمنح.  مستويات قياسية من

موارد من خالل حد لمديونية في فترة التجديد الثاني عشر لاألكثر البلدان منخفضة الدخل إلى الصندوق يقدمه 

 . ويبينمليون دوالر أمريكي 690 يبلغإطار القدرة على تحمل الديون  بموجبنح المِ بتمويل لصى مستدام لأق

على البلدان منخفضة ه تركيززيادة من  لصندوقَ ا موارد أعلىن تجديد مكّ بوضوح كيف سُي هاء السيناريو 

د إجمالي التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى البلدان يوالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وسيز ،الدخل

مليار دوالر أمريكي في التجديد الحادي  1.5(من مليار دوالر أمريكي  1.7منخفضة الدخل زيادة كبيرة إلى 

مليون دوالر أمريكي  90تقارب في تمويل إطار القدرة على تحمل الديون  زيادة ويشمل ذلكلموارد)، لعشر 

. وفي لبلدان منخفضة الدخل المدينة المؤهلةللموارد لالتجديد الحادي عشر م في فترة عن المستوى المقد

                                                      
دوالرا  1 999-1 036يقسم الرسم البياني البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى ثالثة نطاقات من الدخل القومي اإلجمالي هي:  66

  دوالرا أمريكيا. 4 045-3 000دوالرا أمريكيا؛ و 2 999-2 000أمريكيا؛ و

LIC
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1 258 

LIC

1 481 

LIC

1 672 

818 

801 

888 

987 
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533 
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347 

360 
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397 
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358 

UMIC

402 
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446 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

السیناریو هاءالسیناریو دالالسیناریو جیمالتجدید الحادي عشر
)1 036< (البلدان منخفضة الدخل  )1 999 – 1 036(لبلدان متوسطة الدخل من الشریحة الدنیا 

)2 999 – 2 000(لبلدان متوسطة الدخل من الشریحة الدنیا  )4 045 – 3 000(لبلدان متوسطة الدخل من الشریحة الدنیا 
)12 535 – 4 046(لبلدان متوسطة الدخل من الشریحة الدنیا 
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دوالر أمريكي  2.64دوالر أمريكي من المساهمات،  1السيناريو هاء، سيتمكن الصندوق من تقديم، مقابل كل 

 .ا األقل دخالالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيللبلدان منخفضة الدخل و لكل فرد من سكان الريف

 سيناريوهات التجديد الثاني عشر للموارد حسب حصة التمويل المقدمة لفئة الدخل

الحصص النسبية من إجمالي الموارد حسب فئة الدخل عبر السيناريوهات. وهو  12يقارن الشكل  -171- 169

 لقة والنسبيةالمط ةمن الناحي البلدان منخفضة الدخليوضح كيف يسمح تجديد موارد أعلى بتحويل الموارد إلى 

. وفي حين ياعللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلى السواء، مع اإلبقاء على الحد األدنى من التخصيص ل

أن الديناميات بين فئات الدخل مبينة بوضوح، فإن هذه العالقات ليست خطية بسبب متغيرات مثل مصدر 

 التمويل، والسيولة ورأس المال.

  12الشكل 

التجديد الثاني عشر للموارد: المخصصات النسبية حسب فئة الدخل والمبالغ المطلقة للمخصصات المقدمة للبلدان سيناريوهات 

  متوسطة الدخل من الشريحة العليا

  (بالنسب المئوية وماليين الدوالرات األمريكية)

 

 من خالل تحليل الديناميات الموصوفة أعاله، يمكن استخالص االستنتاجات التالية: -172- 170

ال يمكن مواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل المدينة، التي تقع في صميم مهمة الصندوق، إال إذا تم  ) 1(
والطريقة الوحيدة  .ال)السيناريو د( مليار دوالر أمريكي على األقل 1.55 للموارد قدرهتأمين تجديد 

لى الجزء الحصول عا لبلدان منخفضة الدخل، والتي يمكنهالتي تمكن الصندوق من تقديم تمويل كبير ل

 مساهمات أكبر في تجديد الموارد، هي من خالل القدرة على تحمل الديونإطار  مظروفاألكبر من 

والسيناريوهان دال وهاء وحدهما يسمحان للصندوق بتقديم على األقل نفس األعضاء. الدول من 

لموارد للبلدان منخفضة مستوى ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون في فترة التجديد الحادي عشر ل

مليون دوالر أمريكي). ويهدف الصندوق إلى زيادة دعمه للبلدان منخفضة الدخل  595الدخل المدينة (

 المثقلة بالديون، والتي قد يزداد عددها أيضا بسبب الجائحة. 
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األعلى  ويسمح التجديد البلدان احتياجا.أكثر ل الموارد إلى يزاد تحوكلما ، الموارد كلما زاد تجديد ) 2(

ومطلق في حجم موارد الصندوق نحو البلدان منخفضة الدخل. وبشكل عام، يولد  تحول نسبيللموارد ب

تجديد الموارد األعلى فوائد أكثر للبلدان األشد فقرا (التي يقل الدخل القومي اإلجمالي فيها عن 

 دوالر أمريكي). 000 2

في المائة كحد أقصى من إجمالي  20وفي المائة كحد أدنى  11وفي كل سيناريو، تخصص نسبة  ) 3(

يمكن تمويل البلدان متوسطة الدخل من بما أنه و. الموارد للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

المقترضة، فإن اعتماد هذه البلدان على  األموالتقريبا من خالل حصريا الشريحة العليا بشكل مستدام 

البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من رنة بمقا أهميةأقل للموارد على األتجديدات ال

 ا.الشريحة الدني

بالنسبة لجميع السيناريوهات ويدعم إطارا ماليا تحويليا لتوسيع وتعميق أثر  رئيسياالقتراض أمر  ) 4(
، على ذلك ةترتبالم ينقاعدة المقرض. إن دعم الدول األعضاء لتوسيع إطار االقتراض، والصندوق

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة أمر ضروري لتطور نموذج عمل الصندوق. واالقتراض يمول 

ا المؤهلة، ويقدم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدني، باإلضافة إلى العليا

 .فئات الدخل موارد أكثر لبلدان جميع

 الوصول لتوسيع نطاقستثمار اال وزيادةأثر التجديد الثاني عشر للموارد 

(أي بحلول التجديد الرابع عشر للموارد).  2030يهدف الصندوق إلى مضاعفة أثره بحلول عام  -173- 171
(استنادا مليون شخص في السنة  20ومضاعفة األثر تعني مضاعفة عدد األشخاص الذين يزداد دخلهم من 

(أي على مدى  2030مليون في السنة بحلول عام  40إلى إلى تقييمات األثر في فترة التجديد العاشر للموارد) 

التجديدات الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر للموارد). ومع افتراض تقدم خطي، سيحتاج الصندوق 

ماليين شخص أكثر في  8إلى تحقيق ثلث تلك الزيادة خالل التجديد الثاني عشر للموارد. وهذا يساوي حوالي 

مليون شخص في السنة لدخولهم. وكما هو مبين في  28الحالي، مما يؤدي إلى زيادة السنة من المستوى 

مليونا  68لبرنامج القروض والِمنح (دال الجمع بين السيناريو ، يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل 32الجدول 

برنامج و ة +برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرمليونا في السنة) و 23كعدد إجمالي أو 

 .تمويل القطاع الخاص

 لكل مواردلي عشر لثانالتجديد الالتي سيتم تحقيقها خالل فترة  مستويات األثر 3 2يعرض الجدول و -174- 172
عمل البرنامج  قيمةستبلغ ، 1.5 قدرها ض نسبة تمويل مشتركافترومع ا الثالثة.من السيناريوهات  سيناريو

برنامج التأقلم ، بما في ذلك مليار دوالر أمريكي 11.125( في السيناريو دال مليار دوالر أمريكي 9.275بين 

أشارت تقييمات األثر فقد . )برنامج تمويل القطاع الخاصو لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

 مليون 62 دخل أدى إلى زيادة للموارد المؤسسي للتجديد العاشر لموارد الصندوق إلى أن التجديد العاشر

، السوق شخص إلى مليون 50 وصول قيمة وزيادة، شخص مليون 47الزراعي لـ  اإلنتاج وزيادة، شخص

أن تقييمات األثر في التجديد الحادي  وبما. شخص مليون 26 بالنسبة إلى الصمود على أكبر قدرة مع بناء

دير آثار التجديد الثاني عشر موارد لتقلات التجديد العاشر لبيان قد استخدمتعشر لموارد الصندوق لم تكتمل، ف

 موارد. لل
، والحساس القطرية ويعتمد توزيع األثر عبر البلدان على تخصيص الموارد عبر فئات دخل البلدان -175- 173

توزيع األثر التقديري لبرنامج القروض والِمنح يدمج . بدوره لمستوى تمويل إطار القدرة على تحمل الديون

. ومن السيناريو جيم إلى السيناريو هاء، 32على عدد األشخاص الذين زاد دخلهم عبر فئات الدخل في الجدول 

في البلدان  في المقام األولمليون شخص؛ وهذه المكاسب هي  75مليون شخص إلى  60يزيد األثر من 
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حوالي ثلثي اآلثار اإلضافية تعود إلى البلدان منخفضة الدخل، بينما يعود الثلث منخفضة الدخل. وفي الواقع، 

 األخير إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

برنامج تمويل القطاع و برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +وسيؤدي إدخال  -176- 174

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب أثرتقديرات  أيضا 3 2وتدرج في الجدول . إلى أثر إضافي الخاص

. وباستخدام تقديرات أثر التجديد العاشر للموارد كخط تمويل القطاع الخاصبرنامج و الحيازات الصغيرة +

 6بـ  أساس، يتوقع أن هذين البرنامجين سيزيدان العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يتمتعون بدخول أعلى

 .على التواليماليين شخص،  9و ماليين

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات من المتوقع أن يؤدي برنامج القروض والمنح، و -177- 175

مليون شخص في فترة التجديد  83مجتمعة إلى زيادة دخول  برنامج تمويل القطاع الخاص، والصغيرة +

برنامج التأقلم لصالح زراعة لاألقل، ودعم قوي . ويخضع ذلك لتحقيق السيناريو دال على الثاني عشر للموارد

مليون  28مليون إلى  27. ويعادل هذا ما بين أصحاب الحيازات الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع الخاص

 .2030شخص تقريبا في السنة، بما يتماشى مع المسار الالزم لمضاعفة األثر بحلول عام 

  32الجدول 

  لموارد الصندوق وأثره سيناريوهات التجديد الثاني عشر

 أثر برنامج القروض والمنح -1

التجديد الثاني عشر  
 لموارد الصندوق

 

هاءسيناريو ال السيناريو دال يمسيناريو جال  

 200 4 800 3 400 3 (أقصى مستوى) نحبرنامج القروض والمِ  إجمالي

 1.5 1.5 1.5 المشترك التمويل نسبة

 275 10 275 9 275 8  67العمل برنامج

 75 68 60 الدخل زيادة: الغاية

 57 51 46 اإلنتاج زيادة: 1الهدف االستراتيجي 

 61 55 49 األسواق إلى الوصول زيادة: 2الهدف االستراتيجي 

 32 28 25 زيادة الصمود: 3الهدف االستراتيجي 

    

    زيادة الدخل بحسب مجموعة البلدان (بماليين األشخاص)

إطار القدرة على  -الدخل البلدان منخفضة 
 تحمل الديون

7 9 11 

 20 18 16 غير ذلك –البلدان منخفضة الدخل 

 31 28 23 المجموع الفرعي للبلدان منخفضة الدخل

 36 33 30 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

المجموع الفرعي للبلدان منخفضة الدخل + 
 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

54 60 67 

 8 7 7 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 75 68 60 المجموع
    

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات أثر  -2
 الصغيرة +

   

 500 500 500 (بماليين الدوالرات األمريكية) الموارد األولية

 0.3 0.3 0.3 نسبة التمويل المشترك

 650 650 650 اإلجمالية (بماليين الدوالرات األمريكية) الموارد

                                                      
على برنامج القروض والِمنح باستثناء  1.5احتساب برنامج العمل الوارد في هذا الجدول عن طريق تطبيق نسبة تمويل مشترك قدرها  تم 67

الِمنح العادية (نظرا ألن هذه الِمنح ال تحشد أي تمويل مشترك) ومع استبعاد احتياطي إطار القدرة على تحمل الديون. ويتم عرض إجمالي 
مشتمال على برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + وبرنامج تمويل القطاع الخاص بشكل منفصل في برنامج العمل 
 أسفل الجدول.
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 5.8 5.8 5.8  : زيادة الدخلغايةال

    

    برنامج تمويل القطاع الخاصأثر  -3

 200 200 200 (بماليين الدوالرات األمريكية) الموارد األولية

 5.0 5.0 5.0 نسبة التمويل المشترك

 200 1 200 1 200 1 اإلجمالية (بماليين الدوالرات األمريكية) الموارد

 8.9 8.9 8.9 : زيادة الدخلغايةال

    

    موجز األثر -4

برنامج التأقلم لصالح زراعة برنامج العمل مشتمال 
برنامج تمويل القطاع و أصحاب الحيازات الصغيرة +

 (بماليين الدوالرات األمريكية) الخاص

10 125 11 125 12 125 

  : زيادة الدخلغايةال
 فترة التجديد الثاني عشر لموارد) –(ماليين األشخاص 

75 83 90 

  : زيادة الدخلغايةال
 سنويا) –(ماليين األشخاص 

25 28 30 

 هدف بينما يقاس، العمل بماليين الدوالرات األمريكية وبرنامج القروض والِمنح، برنامج األقصى إلجمالي يقاس الحد: مالحظة

بماليين  الصمود على القدرة وزيادة األسواق، إلى الوصول وزيادة اإلنتاج، المتمثلة في زيادة االستراتيجية واألهداف الدخل، زيادة

  األشخاص.

، فإنه يحتاج إلى مضاعفة 2030كما جاء أعاله، لكي يتمكن الصندوق من مضاعفة أثره بحلول عام  -178- 176

برنامج عمله تقريبا مقارنة بمستويات التجديد العاشر للموارد. ولكن التحسينات في القيمة مقابل المال المنفق 

يزداد مليون شخص  40إلى  مليون شخص 20واألثر للدوالر الواحد ينبغي أن يعني أن مضاعفة األثر من 

مليار  14مليارات دوالر أمريكي إلى  7دخلهم في السنة يمكن أن تتحقق دون مضاعفة برنامج العمل من 

دوالر أمريكي. ومن شأن خطط زيادة االقتراض وزيادة التمويل المشترك بشكل حصيف، والزيادات المتوقعة 

د القادمة أن تمّكن من تحقيق برنامج عمل أكبر دون المزيد في التدفقات العائدة على مدى دورات تجديد الموار

مليارات  7من الزيادات الكبيرة في المساهمات بعد التجديد الثاني عشر للموارد. وبزيادة برنامج العمل من 

في فترة التجديد الحادي مليار دوالر أمريكي أو أكثر  8.4دوالر أمريكي في فترة التجديد العاشر للموارد إلى 

مليار دوالر أمريكي في فترة التجديد الثاني عشر  12مليار دوالر أمريكي إلى  11عشر للموارد، وحوالي 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، وبرنامج تمويل القطاع (بما يشمل  للموارد

جديد الحادي عشر للموارد، التي الت)، يتم بالفعل تحقيق تقدم كبير. وسوف توفر تقييمات األثر لفترة الخاص

وفي  .2030، فرصة لتقييم التقدم وصقل الخطط لمضاعفة األثر بحلول عام 2022يتوقع أن تستكمل في عام 

 في المستقبل مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائينفس الوقت، ستقوم اإلدارة باإلبالغ أيضا عن استخدام 

في تقييمات أثر مشروعات فترة  مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائيتتعلق باستنادا إلى خبرة إدراج أسئلة 

 مقابالتبطرق مبتكرة بسبب القيود على التقييمات األثر هذه ستجرى و .التجديد الحادي عشر للموارد

 .لالستقصاء الشخصية

وارد خالل فترة التجديد الثاني عشر لمالمحرز اإلبالغ عن النتائج والتقدم  -سابعا
 الصندوق

. وستتمثل سيتم قياس أهداف التجديد الثاني عشر للموارد واإلبالغ عنها بصورة منهجية وشفافة -177-179

الوسيلتان الرئيسيتان لصياغة وقياس طموحات الصندوق لفترة التجديد الثاني عشر للموارد في مصفوفة 

ندوق (الملحق األول) وإطار إدارة االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد للتجديد الثاني عشر لموارد الص

  النتائج في فترة التجديد الثاني عشر للموارد (الملحق الثاني).
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وتعكس مصفوفة االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد للتجديد الثاني عشر للموارد (الملحق األول)  -180- 178
التزام عن مجاالت عمل ذات أولوية . ويعّبر كل المشاوراتهيئة االلتزامات الرئيسية التي تم التعهد بها خالل 

عالية تم االتفاق عليها أثناء هيئة المشاورات، وترتبط بمجموعة من اإلجراءات المحددة زمنيا والقابلة للرصد 

والتي يجب اتخاذها بغية الوفاء بهذه االلتزامات. كما تحدد المصفوفة مؤشرات إطار إدارة النتائج التي ستتأثر 

ذا النموذج استمرارا لممارسات التجديد الحادي عشر للموارد والمتمثلة في توفير إطار بكل التزام. ويمثل ه

متكامل للمساءلة، والتمييز بين االلتزامات األعلى مستوى واإلجراءات القابلة للرصد، وتوضيح نظرية التغيير 

 عبر الربط بمؤشرات محددة إلطار إدارة النتائج.

رة التجديد الثاني عشر للموارد األساس لتوضيح أداء الصندوق فيما ويوفر إطار إدارة النتائج في فت -179-181

. ويعتبر إطار إدارة النتائج جزءا ال يتجزأ من إطار الفعالية اإلنمائية يتعلق بنظرية التغيير الخاصة به

ت للصندوق، وأداة هامة لتوضيح وإدارة األداء على المستوى المؤسسي. وهو يعّبر عن المجاالت الرئيسية ذا

األولوية والتي تم تحديدها واالتفاق عليها خالل عملية تجديد الموارد، كما أنه يتضمن مؤشرات أساسية لتتبع 

  .التقدم المحرز

ويستند اإلطار المقترح إلدارة النتائج (الملحق الثاني) إلى النهج المتبع خالل دورات سابقة لتجديد  -182- 180
. ويقوم يل اإلطار ومواءمة االلتزامات مع األهداف العالميةالموارد، ويتم تحديثه بما يتماشى مع مبدئي تعد

اإلطار المعدل إلدارة النتائج في فترة التجديد الثاني عشر للموارد على هيكل ونهج اإلصدارات السابقة، ويتم 

ستخدام تحديثه ليتماشى مع الممارسة الحالية إلدارة النتائج في المؤسسات المالية الدولية األخرى. ويشمل ذلك: ا

المزيد من البيانات في الوقت الفعلي؛ وإدخال مؤشرات جديدة توجهها النواتج، من قبيل خلق فرص العمل، 

بغية قياس النتائج بدقة أكبر؛ والبدء باستخدام لوحة متابعة من أجل توضيح التقدم المحرز بالمقارنة مع األهداف 

ع العمليات العالمية مواءمة المؤشرات المؤسسية مع بطريقة شاملة. وتتطلب مواءمة االلتزامات المؤسسية م

تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ويتيح ذلك فهما أفضل بين المنظمات الدولية لمساهماتها نحو تحقيق 

، برنامج تمويل القطاع الخاصسيكون لألدوات الجديدة، مثل برنامج الصمود الريفي، و .2030خطة عام 

 ر إدارة النتائج، ولكنها ستحتفظ بأهداف وهياكل إبالغ متميزة. أوجه تآزر مع إطا

ويستند إطار إدارة النتائج المقترح إلى نظرية التغيير الخاصة بالتجديد الثاني عشر للموارد، وهو  -181-183

. ويشمل المستوى األول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة يتألف من هيكل ثالثي المستويات

ق. أما المستوى الثاني، فيتعلق بتحقيق النتائج واألثر، ويقوم باإلبالغ عن تدابير محددة على بمهمة الصندو

مستوى األثر، والنواتج، والمخرجات. وتتضمن المؤشرات الرئيسية الجديدة على هذا المستوى خلق فرص 

بالغ عن األداء التنظيمي العمل وحيازة األراضي. ويتعلق المستوى الثالث أيضا بإيصال األثر، ولكنه يقوم باإل

  .والذي يدعم النتائج على المستويين األول والثاني –والتشغيلي 

وسيتم اإلبالغ سنويا عن التقدم المحرز في مصفوفة االلتزامات وتحقيق أهداف إطار إدارة النتائج  -182-184

تصنيف جميع المؤشرات سيتم  .لفترة التجديد الثاني عشر للموارد من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

بحسب وضع الشباب (شباب وغير شباب)، ونوع الجنس، باإلضافة إلى وضع  المستندة إلى األشخاص

وال يبلغ إطار إدارة النتائج بصورة عندما يكون ذلك ذا صلة بنطاق المشروع.  األشخاص من السكان األصليين

 ات لتحسين اإلبالغ للمشروعات ذات الصلة،مباشرة حتى اآلن عن األشخاص ذوي اإلعاقة، ولكن تُتخذ خطو

وسيستخدم الصندوق اإلبالغ القائم على المشروعات بشأن االلتزام  .بهدف إجراء تصنيفات أكبر في المستقبل

خمسة مشروعات جديدة على األقل األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة مستهدفة ذات أولوية. تشمل لضمان أن 

صنيفا لالستخدام المستقبلي في االستراتيجية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وسيتم التطرق لإلبالغ األكثر ت

  التي ستعرض على المجلس التنفيذي خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد.

وعلى غرار عمليات تجديد الموارد السابقة، سيقوم الصندوق باإلبالغ عن مؤشرات األثر خالل العام  -185- 183

وسيُعرض تقرير تجميعي عن نتائج تقديرات األثر التي يجريها  عشر للموارد.األخير من التجديد الثاني 
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. وتستمر بذلك ممارسة الصندوق باعتباره أحد 2024الصندوق على المجلس التنفيذي في أوائل عام 

 المؤسسات المالية الدولية القليلة التي تقيس بصورة منهجية األثر المنسوب إلى العمليات التي تمولها.

في المائة من المشروعات، مما يشكل عينة كبيرة  15وسيواصل الصندوق إجراء تقييمات لألثر لما يقرب من 

قوية من الناحية اإلحصائية، على الرغم من أنه ستبذل جهود لتعبئة موارد من ما فيه الكفاية لضمان أن النتائج 

لطموح المتمثل في مضاعفة األثر بحلول أجل زيادة حصة المشروعات المقيّمة، وال سيما في ضوء الهدف ا

 . 2030عام 

هيئة استعراض منتصف الفترة للتجديد الثاني عشر للموارد و ترتيبات -ثامنا
 لمواردل الثالث عشرالمشاورات الخاصة بالتجديد 

. سيتم إجراء استعراض منتصف استعراض منتصف الفترة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -184-186

التجديد الثاني عشر للموارد، وستُعرض نتائجه في دورة مبكرة من مشاورات التجديد الثالث عشر الفترة لتنفيذ 

للموارد. وسيتم تخصيص وقت كاٍف خالل الدورة المذكورة إلتمام جدول األعمال للدورات الالحقة من هيئة 

  .المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر للموارد

. سيتم اختيار رئيس لخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوقاختيار رئيس هيئة المشاورات ا -185-187

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر للموارد من خالل عملية مفتوحة يتم استكمالها قبل انعقاد الدورة 

  .األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر للموارد، وذلك بالتعاون مع المجلس التنفيذي

 التوصية -اسعات

توصي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مجلس المحافظين باعتماد  -188- 186

 مشروع القرار المرفق بوصفه الملحق الثامن بهذا التقرير.
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 الملح

  عشر لموارد الصندوق الثانيمصفوفة االلتزامات واإلجراءات القابلة للرصد لفترة التجديد 

 ذات الصلة إطار إدارة النتائج مؤشرات الزمني اإلطار للرصد القابلة اإلجراءات  االلتزامات

 عدم ترك أحد يتخلف عن الركب -تعميق األثر وتوسيعه  - 1

 رفع مستوى 1- 1
 فيما يخصالطموح 

التعميم والقضايا 
األخرى ذات 

األولوية، وتعزيز 
أشد استهداف 

 ضعفا سكان الريف

 بالتجديد الخاص نحفي المائة من برنامج القروض والمِ  40إلى  تمويل المناخهدف  زيادة -1
 مواردلالثاني عشر ل

الفصل الرابع من 
الذين يحصلون على وظائف جديدة/فرص عدد المستفيدين  2-2-8 4202

  قيد التتبع –عمل 

أو أعلى) (النسبة  4المساواة بين الجنسين (درجة التصنيف  2-3-7
  في المائة 90 – المئوية)

عند  أو أعلى 4الموارد الطبيعية (درجة التصنيف و البيئة إدارة 2-3-8
  في المائة 90 – ) (النسبة المئوية)التصميم للمشروعات الجديدة

أو أعلى) (النسبة  4التكيُّف مع تغيُّر المناخ (درجة التصنيف  2-3-9
  في المائة 90 – المئوية)

 ية)ئو(النسبة المالمشروعات المصممة إلحداث تحول جنساني  3-2-3
  في المائة 35 –

التمويل المناخي: برنامج القروض والِمنح الذي يركز على  3-2-4
  في المائة 40 – (النسبة المئوية)المناخ 

القدرة المناخية: المشروعات المصممة لبناء القدرة على  3-2-5
  في المائة 90 –(النسبة المئوية) التكيُّف 

مالءمة نُهج االستهداف في مشروعات الصندوق االستثمارية  3-2-6
  في المائة 90 – (النسبة المئوية)

 الوضعسيتم تصنيف جميع المؤشرات المستندة إلى األشخاص حسب 
) من الشباب أو من غير الشبابالشباب (من حيث االنتماء إلى فئة 

 على وضع االنتماء إلى السكان األصليين عالوةالجنس، حسب نوع و
وسيتم اإلبالغ لمحدد للمشروع. للتركيز ا يكون ذلك هاما بالنسبةعندما 

تي تشمل األشخاص ذوي المشروعات ال( 10-1-1عن االلتزام 
ال و أساس المشروعات. ) علىذات أولويةهدفة اإلعاقة كمجموعة مست

مباشرة عن األشخاص ذوي  حتى اآلن باإلبالغإطار قياس النتائج  يقوم
 المشروعاتاتخاذ خطوات لتحسين اإلبالغ عن  غير أنه يتم ،اإلعاقة

 ذات الصلة

 على المجلس التنفيذي استراتيجية بشأن التنوع البيولوجي عرض -2
الفصل الرابع من 

2021 

  

 المائيةلتحسين إدارة النظم اإليكولوجية  للتنوع البيولوجي الزراعيمحددة  مبادرات إعداد -3
 أو البرية واستعادتها

الفصل الرابع من 
2022 

في المائة من المشروعات االستثمارية الجديدة أولوية صريحة للشباب  60ضمان إعطاء  -4
 وعمالتهم

من  لرابعاالفصل 
2024 

 في المائة من المشروعات االستثمارية الجديدة للتغذية عند التصميم 60ضمان مراعاة  -5
الفصل الرابع من 

2024 

المجلس التنفيذي  على األصلية الشعوب مع الصندوق عمل بشأن عرض سياسة محدثة -6
 للمصادقة عليها

الفصل الرابع من 
2020 

األصلية كمجموعة مستهدفة  للشعوبجديدة  مشروعات 10 عن يقلإدراج ما ال التأكد من  -7
 ذات أولوية

الفصل الرابع من 
2024 

تعبئة موارد إضافية من بما في ذلك من خالل  مرفق مساعدة الشعوب األصليةموارد  تجديد -8
 آخرين شركاء

من  الرابعالفصل 
2022  

 على المجلس التنفيذي اإلعاقة ذوي األشخاص بشأناستراتيجية  عرضوضع  -9
من  الثانيالفصل 
2022  

اإلعاقة كمجموعة  ذوي لألشخاص مشروعات جديدةخمسة  إدراج ما ال يقل عنالتأكد من  -10
 مستهدفة ذات أولوية

الفصل الرابع من 
2024 

 والشمول التعميمأفضل أولويات  بصورةلتعكس  سياسة االستهداف في الصندوق تنقيح -11
  اإلعاقة) ذووواألشخاص  ،االجتماعي (الشعوب األصلية

من  الرابعالفصل 
2022 

 
تقرير  يرفدوااللتزامات من خالل تقرير سنوي مستقل  التعميم مواضيععن  اإلبالغتعزيز  -12

  68الفعالية اإلنمائية للصندوق
الفصل الثالث من 

2023  
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 الملح

 ذات الصلة إطار إدارة النتائج مؤشرات الزمني اإلطار للرصد القابلة اإلجراءات  االلتزامات

التركيز  2- 1
على  االستراتيجي

، الهشاشة
وبناء ، والنزاعات

 القدرة على الصمود

، بما في ذلك البرنامج الخاص بشأن الصندوق في األوضاع الهشة انخراطاستعراض  -13
 ،االحتياجات اإلنسانية والحد من ،لتحسين األداء في بناء القدرة على الصمود الهشاشة،
 اتالمتأثرة بالنزاع األوضاعبفعالية في  واالنخراط

الفصل الرابع من 
2022 

 تصنيف مؤشرات إطار إدارة النتائج حسب وضع الهشاشةيمكن 
، الصندوق في منطقة الساحل والقرن األفريقي انخراطلتعزيز مبادرات محددة  إعداد -14

مبادرة و االستدامة واالستقرار واألمن مبادرة(بما في ذلك  برنامج الصمود الريفيواالستفادة من 
 وتعزيز التعاون مع الشركاءالجدار األخضر العظيم) لزيادة الموارد 

الفصل الرابع من 
2023 

  هشة أوضاع من تعاني لبلدانفي المائة من الموارد األساسية  25 تخصيص ما ال يقل عن -15
من  الرابعالثاني لفصل ا

21202 

  إعداد استراتيجية جديدة النخراط الصندوق في الدول الجزرية الصغيرة النامية -16
الفصل الرابع من 

2022 
 

األولوية  إعطاء 3- 1
ألشد البلدان فقرا 

 في الموارد
 للصندوق  األساسية

 متوسطةللبلدان منخفضة الدخل والبلدان في المائة من الموارد األساسية  100تخصيص  -17
في المائة  50، وألفريقيافي المائة منها  55تخصيص  وضمان ،الدنيا الشريحة الدخل من

  ألفريقيا جنوب الصحراء

من  الرابعالثاني الفصل 
21202 

في المائة  20في المائة و 11ما بين  إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياوصول  -18 
 استخدام الموارد المقترضةبموارد لالثاني عشر ل لفترة التجديدنح من برنامج القروض والمِ 

الفصل الرابع من 
2024 

 المجلس التنفيذي للمصادقة عليهاعلى  للتخرجسياسة عرض  -19
الفصل الثالث من 

2021 

الشراكات  4- 1
االستراتيجية لتعزيز 

 األثر

 بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي على المجلس التنفيذي للتعاونعرض استراتيجية جديدة  -20
الفصل الرابع من 

2021 
) المئويةأو أعلى) (النسبة  4(درجة التصنيف  بناء الشراكات 3-1-3
  في المائة 90 –

برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي تشمل تدخالت  3-1-6
 50 – (النسبة المئوية)للقطاع الخاص مكملة لبرنامج القروض والِمنح 

  في المائة

  1.5 :1 – نسبة التمويل المشترك 3-4-3

 69تأثير الرفع المالي الستثمارات الصندوق في القطاع الخاص 3-4-4
  5:1 –(متوسط عامل الرفع المالي) 

الجنوب والتعاون الثالثي وإعداد مبادرات جديدة  بلدانتوسيع حساب أمانة التعاون بين  -21
 للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي فيما ال يقل عن عشرة برامج قطرية

الفصل الرابع من 
2024 

 تفعيل البرامج القطرية التحويلية - 2
األداء تعزيز  1- 2

 والكفاءة
 اتالكفاءة على مستوى المشروع حولخطة عمل وضع  -22

الفصل الرابع من 
2021 

  في المائة 15 -) (النسبة المئويةاألموال نسبة صرف  3-3-1

                                                      
ف ذلك بأنه الحجم الكلي لموارد القطا 69   عين العام والخاص التي تتم تعبئتها بفضل استثمارات الصندوق ودعمه للمشروعات غير السيادية على نطاق الحافظة.يُعرَّ
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 ذات الصلة إطار إدارة النتائج مؤشرات الزمني اإلطار للرصد القابلة اإلجراءات  االلتزامات

 اتخطة عمل للرصد والتقييم على مستوى المشروعوضع  -23
الفصل الرابع من 

2022 
أو أعلى)  4التقدم العام المحرز في التنفيذ (درجة التصنيف  3-3-2

  في المائة 85 – (النسبة المئوية)

  في المائة 70 – (النسبة المئوية)مؤشر االستباقية  3-3-3

 نسبة الميزانية اإلدارية إلى حافظة القروض والِمنح الجارية 3-5-2
 إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق وتحديثه استعراض -24

الفصل الرابع من 
2021 

القيمة مقابل المال المنفق في الصندوق للتجديد الثاني عشر للموارد  درجات بطاقةتحديث  -25
  ومواصلة اإلبالغ عنها في إطار تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

الفصل الثالث من 
2023 

 في الصندوق نموذج تشغيلي ومبادئ توجيهية لالبتكاروضع  -26
الفصل الثالث من 

2021 

مذكرات في المائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية و 50 تحديد ضمان -27
 ذات صلة فرصلالتجديد الثاني عشر للموارد  خالل فترةالمعتمدة  االستراتيجيات القطرية

 التنمية أجل منتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب

الفصل الرابع من 
2024 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل  مشروعاتما ال يقل عن خمسة ضمان إدراج  -28
 رقمية زراعية نهج التنمية أو

الفصل الرابع من 
2024 

االستدامة وتوسيع  2- 2
 نطاق النتائج

 تعزيز األدوات والنهج لتحقيق األثر السياساتي فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية للصندوق -29
الفصل الرابع من 

2022 
على المستوى القطري (درجة التصنيف السياساتي االنخراط  3-1-4
 في المائة 90 – أو أعلى) (النسبة المئوية) 4

 أو أعلى) (النسبة المئوية) 4توسيع النطاق (درجة التصنيف  2-3-6
 في المائة 95 –

لقياس األثر السياساتي فيما يتعلق باألهداف  على مستوى البرامج القطرية إدخال مؤشرات -30
 االستراتيجية للصندوق

الفصل الرابع من 
2022 

 وتنفيذها خطة عمل بشأن استدامة النتائج وضع -31
الفصل الرابع من 

2021 

 في الصندوق النطاق توسيعاستراتيجية  تحديث -32
الفصل الرابع من 

2021 

توسيع حزمة أدوات  3- 2
الصندوق لدعم 

سكان الريف 
 الفقراء

 على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها نحالمِ  جديدة لتمويل عرض سياسة -33
الفصل الثاني من 

2021 
 

 متعددة المراحل برامجية نُهج وتجريبمبادئ توجيهية  إعداد -34
الفصل الرابع من 

2024 
 

 التغيير المؤسسي التحويلي - 3

الالمركزية زيادة  1- 3
الصندوق، مع  في

 في المائة من الموظفين 45في المائة إلى  32من  الالمركزية زيادة -35
الفصل الرابع من 

2023 
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 الملح

 ذات الصلة إطار إدارة النتائج مؤشرات الزمني اإلطار للرصد القابلة اإلجراءات  االلتزامات

تعزيز آليات 
الضمانات 

المؤسسية وإدارة 
منع أعمال التحرش ل التي تمتد لمدة عامينفي تطوير خطط عمل الصندوق  االستمرار -36 رالمخاط

مع استراتيجيات مجموعة  والمتوافقة واالعتداء الجنسيين والتصدي لها واالستغاللالجنسي 
التنفيذ إلى  منتظمة عن وأفضل الممارسات، وتقديم تحديثات للتنمية المستدامةاألمم المتحدة 

حول التقدم المحرز والتحديات والمخاطر، بما في ذلك النهج التي تتمحور حول  المجلس التنفيذي
 إلجراءات في المقر وعلى المستوى القطريالضحايا/الناجين وا

 جارٍ 

نسبة الوظائف في المكاتب القطرية/المراكز اإلقليمية المدرجة  3-6-1
  في المائة 45 – (النسبة المئوية)في الميزانية 

  في المائة 80 –فعالية الالمركزية  3-6-2

النسبة المئوية للموظفين الذين يتمون التدريب عبر اإلنترنت  3-7-3
في  98 –على منع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

  المائة

النسبة المئوية لوحدات إدارة المشروعات التي تنتهي من  3-7-3
التدريب على منع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 في المائة 50 –في المشروعات الجديدة 

البناء على خطة عمل الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية، واالضطالع باستقصاء على  -37
  العنصرية، وإبالغ المجلس التنفيذي عن النتائج مستوى الصندوق يتضمن أسئلة حول

لفصل الثالث من ا
2021  

 

 اإلطار المالي التحويلي - 4
زيادة الموارد من  1- 4

خالل دمج 
لتحقيق  االقتراض

مستوى مستهدف 
لبرنامج القروض 

 3.8[والمنح يعادل 
مليار دوالر 

وإدخال  ]أمريكي
برنامجين جديدين 

برنامج التأقلم  –
لصالح زراعة 

أصحاب الحيازات 
+  الصغيرة

برنامج تمويل و
بغية  القطاع الخاص

الوصول إلى 
برنامج عمل 

إجمالي بقيمة تعادل 
دوالر  مليار 11

 تقريبا أمريكي

 القطاع الخاص، والدراية واالبتكار لحشد استثمارات الخاص القطاع تمويل برنامج إنشاء -38
 على نطاق صغير لصالح المنتجين

الفصل الرابع من 
2021 

  قيد التتبع – (النسبة المئوية)أسهم رأس المال نسبة الديون إلى  3-4-1

 قيد التتبع –رأس المال القابل للتخصيص (النسبة المئوية)  3-4-2

للمساعدة في سد فجوة  + الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج إنشاء -39
على  الفئات السكانية الضعيفة قدرة وتعزيز صغيرتمويل المناخ لصالح المنتجين على نطاق 

 برنامج الصمود الريفيموارد إضافية من خالل  وحشد الصمود،

الفصل الرابع من 
2021 

  على المجلس التنفيذي وصول إلى الموارد المقترضةللآلية عرض مقترح إلنشاء  -40
الفصل الثاني من 

2021 
 ،التابعة للمصارف اإلنمائية متعددة األطراففي مجموعات عمل إدارة الديون  المشاركة -41

 ،وإدارة الديون ،والشفافية ،الديون معنية برصدمنتديات عالمية أخرى لالنخراط مع والسعي 
 مثل نادي باريس 

 جارٍ 
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  2024-2022 لموارد الصندوق الثاني عشر لفترة التجديدطار إدارة النتائج إ

  لمحة عامة -أوال

لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في ضوء الحاجة الملحة والهامة لإلسهام ُصمم إطار إدارة النتائج  - 1

الفعالية اإلنمائية في الصندوق. ومن األساسي أن يستند اتخاذ في أهداف التنمية المستدامة، وهو يسترشد بإطار 

قرارات تحسين األداء إلى األدلة من أجل توسيع أثر الصندوق وتعميقه في دعم فقراء الريف. ويعني تحسين 

  إدارة النتائج قدرة الصندوق على تقديم دعم أشمل وأكثر فعالية واستدامة للمجتمعات المحلية األشد ضعفاً.

يح التركيز على أهداف إنمائية واضحة ومخططات واضحة للنتائج وتحسين الرصد للصندوق زيادة ويت - 2

المساءلة ودمج الدروس المستفادة في العمليات الحالية والمقبلة. ويُرسي ذلك أيضاً األساس لإلدارة المستندة 

  المؤسسي باستمرار. إلى النتائج في الصندوق وبرنامج قروضه وِمنحه، ويتيح لألعضاء تتبع التقدم

وينبع هذا اإلطار من إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد الحادي عشر للموارد، ويُعّبِر عن األولويات  - 3

التي أشارت إليها الدول األعضاء أثناء اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر للموارد. 

ثاني عشر للموارد، ويشمل مؤشرات جديدة أو معززة بشأن مواضيع مع نموذج عمل التجديد ال تكييفهولذلك تم 

التعميم، وفرص العمل وغيرها من المجاالت، ويُظهر التطلع نحو دمج مبادرات جديدة، مثل االنخراط مع 

القطاع الخاص في برنامج القروض والِمنح التقليدي للصندوق. ويتمثل هدفه العام في دعم الرصد واإلبالغ 

  70 .2030ت الصندوق في تحقيق أهدافه االستراتيجية وخطة التنمية المستدامة لعام عن إسهاما

لفترة التجديد الثاني عشر لموارد إطار إدارة النتائج ومبادئ األساس المنطقي  -ثانيا
  الصندوق

التجديد الحادي رئيسيين أثناء تكييف الدروس المستفادة من إطار إدارة النتائج لفترة ين أمبدبالصندوق  سيلتزم - 4

 عشر للموارد ودمج اآلثار اإلنمائية بإحكام في عمليات اإلبالغ العالمية عن النتائج.

ال تزال جودة المؤشرات وتوافرها يُشكالن صميم صقل التحسينات التي بدأت في تجديدات الموارد السابقة.  - 5

الي ملتزما باتباع مؤشرات محددة، وقابلة عملية تتبع النتائج اإلنمائية واإلبالغ عنها. وال يزال الصندوق بالت

للقياس، وقابلة للتحقيق، ومالئمة ومحددة زمنيا. كما أنه سيبدأ بالحد من اعتماده على المؤشرات المستندة إلى 

التصنيفات وبإدراج توازن بين مؤشرات األوضاع والمؤشرات االستراتيجية ومؤشرات النتائج (األثر 

 صورة أوفى لإلسهامات المحددة التي يقدمها الصندوق. والنواتج والمخرجات) لرسم 

ً إلى تحسين الطريقة التي ينقل بها النتائج إلى اإلدارة وإلى الدول األعضاء. وعقب  - 6 ويسعى الصندوق أيضا

، ستشمل الفترة الكاملة إلطار إدارة النتائج في فترة التجديد الثاني عشر للموارد ألول 2020إطالقها في عام 

لوحة متابعة إلكترونية في طور التشغيل الكامل، ويمكن لألعضاء واإلدارة الرجوع إليها لرصد نتائج مرة 

د أصحاب المصلحة  الصندوق بدقة أكبر. وستكون لوحة المتابعة متاحة في الموقع الشبكي للصندوق، وستزّوِ

ة قيِّمة لتوجيه طموح الصندوق نحو بآخر البيانات عن النتائج والتقدم المحرز في تحقيق األهداف. وستُشكل أدا

 إدارة أكثر استباقية للنتائج.

المؤشرات التي يمكن قياسها ورصدها كمياً، بينما تدرج االلتزامات فقط النتائج  إدارة إطارتدرج في وأخيرا،  - 7

نيا محددة زمقابلة للرصد وتم وضع إجراءات وي النوعية في مصفوفة التزامات التجديد الثاني عشر للموارد.

                                                      
للمزيد من التفاصيل، انظر وثيقة إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التي عرضت خالل الدورة الثالثة  70
.)IFAD12/3/R.2/Add.(  
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لضمان الروابط الوثيقة، يحدد كل إجراء مؤشرات إطار قياس النتائج التي ستتأثر بهذه ولهذه االلتزامات. 

 .اإلجراءات

المواءمة بصورة أدق وأوثق مع التزامات الصندوق أثناء التجديد الثاني عشر للموارد وما يحققه من تقدم 

  عالمي.

الثاني عشر للموارد أكثر تكامالً، ولتوضيح إسهامات الصندوق  لكي يصبح إطار إدارة النتائج لفترة التجديد - 8

ن اإلطار مواءمة ممارسات اإلبالغ في الصندوق مع الممارسات  2030في خطة عام  بصورة أفضل، سيُحّسِ

المعمول بها في سائر المصارف اإلنمائية متعددة األطراف وسيقوم باإلبالغ بصورة أوضح عن إسهام 

 هداف التنمية المستدامة باستخدام الروابط القائمة مع المؤشرات الرئيسية للصندوق.الصندوق في تحقيق أ

ويعكف الصندوق حالياً على إجراء استعراض داخلي لعملية تحديد المؤشرات الرئيسية التي تم ربطها بالفعل  - 9

 71ألثر في الصندوق)،بمؤشرات محددة ألهداف التنمية المستدامة (كما يُعبر عنه إصالح نظام إدارة النتائج وا

لضمان المواءمة على أفضل وجه بين المؤشرات الفرعية ألهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الرئيسية، 

 .2030وتعبيرها بدقة عن إسهامات الصندوق في خطة عام 

بالمؤشرات  الرئيسيةبمجرد االنتهاء من االستعراض أتمتة ربط المؤشرات يعتزم الصندوق و - 10

 وسيتيح نظامه اإللكتروني إلدارة النتائج التشغيلية.هداف التنمية المستدامة في أل الفرعية ؤشراتمال/األساسية

، وإبالغ الرئيسيةكل مشروع في أهداف التنمية المستدامة من خالل المؤشرات  إسهامتتبع ذلك للصندوق 

لروابط بين مخرجات تقييم ا نحووالمجلس التنفيذي بهذه المعلومات، مما يمثل خطوة مهمة  الجمهور

  .التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة المحددةو، ونواتج تلك المشروعاتمشروعات الصندوق 

  هيكل إطار إدارة النتائج -ثالثا

يصنف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مؤشراته حسب الدرجة أو "المستوى"،  - 11

 اإلنمائيةمن األهداف  -من القمة إلى القاعدة  -تتبع المستويات الثالثة تسلسال هرميا مشابها وفقا لما يتم قياسه. و

والنتائج اإلنمائية إلى األداء التشغيلي والتنظيمي، مع زيادة في عدد المؤشرات وفي إمكانية اإلسناد إلى المنظمة 

أثناء االنتقال إلى المستويات الدنيا. واألهم من ذلك، أن هذه المستويات الثالثة ترتبط بالمستويات الثالثة التي 

 اني عشر لموارد الصندوق، والتي تم عرضها سابقا في هذا التقرير.تعبر عنها نظرية التغيير لفترة التجديد الث

  المستوى األول: أهداف التنمية المستدامة

. ويشمل هذا المستوى الصندوق بمهمة الصلة ذات المستدامة التنمية أهداف مؤشرات األول المستوى يشمل - 12

نظراً ألنها تعبر عن األعمال األساسية  2و 1مؤشرات متوافقة مع المؤشرات الفرعية لهدفي التنمية المستدامة 

 الصندوق وفرضية القيمة المقترحة. ويتم تتبعها على المستوى العالمي ويُشار إليها في إطار إدارة النتائج.

 المستوى الثاني: األثر اإلنمائي والنتائج اإلنمائية

 ،ويُبلغ عن مؤشرات الصندوق المحددة على مستويات األثر ،والنتائج األثر إيصالالمستوى الثاني  يقابل - 13

ومن المهم اإلشارة إلى أن هذه نتائج إنمائية على المستوى القطري تتأثر باألحداث  .والنواتج والمخرجات

وتقع المسؤولية عن تحقيقها على عاتق الصندوق والحكومات الوطنية. وأضيفت ابتكارات الخارجية، 

 واتج والمخرجات في المستوى الثاني.لمؤشرات األثر والن

                                                      
71 7.pdf-P-W-96-2017-https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC.  
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ً مباشراً باألثر المنسوب  للموارد عشر الثاني التجديد لفترة األثر مؤشراتترتبط األثر.  ) 1( ارتباطا

عن األثر المتوقع أهداف هذه المؤشرات  تعبرلألثر. و صارمةللصندوق الذي يقاس من خالل تقييمات 

 .ار لفترة التجديد الثاني عشر للمواردالمخت المالي على النحو المحدد في السيناريو

تم تنظيم المؤشرات في هذا المستوى وفقاً لغايات أهداف التنمية المستدامة التي . النواتج والمخرجات ) 2(

-2016تدعمها، باإلضافة إلى مجال التركيز المواضيعي ضمن اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

ذات الصلة في نموذج العمل، مثل اإلطار المالي المقترح وإيجاد . وتُعّبِر األهداف عن التغييرات 2025

تآزرات بين برنامج القروض والِمنح واألدوات الجديدة، مثل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

الحيازات الصغيرة +، وبرنامج الصمود الريفي، وبرنامج تمويل القطاع الخاص. وفيما يتعلق 

وى النواتج، وضع الصندوق منهجية موحدة للقياس من أجل تعزيز بالمؤشرات الرئيسية على مست

 اإلبالغ عن النتائج على مستوى النواتج.

يشمل المستوى الثاني أيضاً نتائج مستمدة من تصنيفات النواتج المقيَّمة عند اإلنجاز. . تصنيفات النواتج ) 3(

اإلدارة ومكتب التقييم المستقل سيجري تحديث منهجية تصنيفات تقارير اإلنجاز بصورة مشتركة بين و

  .2021في سياق تنقيح دليل التقييم في عام 

  إيصال األثر من خالل األداء التشغيلي والتنظيمي –المستوى الثالث 

. وتستند المؤشرات عند هذا والتشغيلي التنظيمي األداء عن واإلبالغ األثر إيصال الثالث المستوى يُقابل - 14

رحة لنموذج عمل التجديد الثاني عشر للموارد: البرامج القطرية التحويلية، المستوى إلى ثالث ركائز مقت

والتغيير المؤسسي التحويلي، واإلطار المالي التحويلي. ومؤشرات المستوى الثالث هي المؤشرات التي تُمثل 

الصندوق أعلى مستوى للملكية والمساءلة في الصندوق ألنها تقيس أداء الصندوق وليس األداء المشترك بين 

 والحكومات الوطنية.

  المساءلة، والتنقيح واإلبالغ - رابعا

سيجري اإلبالغ عن إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر للموارد، شأنه شأن األُطر السابقة، من خالل  - 15

بالتقرير السنوي التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق. وسيُستكمل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الذي يصدره مكتب التقييم المستقل.

وسيُقدَّم إلى الدول األعضاء تقرير استعراض منتصف المدة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في عام  - 16

ن فترة التجديد لتقييم ما تحقق من تقدم أثناء فترة التجديد الحادي عشر للموارد وفي النصف األول م 2023

الثاني عشر للموارد. وسيتيح استعراض منتصف المدة أيضاً فرصة للتفكير في قدرة الصندوق على توسيع 

أثره وتعميقه، وتنفيذ نهجه بشأن البرامج القطرية. وفيما يتعلق باإلطار نفسه، فإنه سيتيح أيضاً فرصة لمناقشة 

 ئج.أية تنقيحات يلزم إدخالها على إطار إدارة النتا
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  72إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقمؤشرات إطار  -خامسا

  18الجدول 

  األهداف والسياق –المستوى األول 

 المصدر 
المؤشر الفرعي لهدف التنمية 

 المستدامة
 النتائج (السنة) خط األساس (السنة)

 : القضاء على الفقر1التنمية المستدامة هدف  1-1

1-1-1 
دوالر أمريكي في  1.90نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 

 )1-1-1اليوم (هدف التنمية المستدامة 
شعبة اإلحصاءات في 

 األمم المتحدة
  ال ينطبق 1-1-1

 : القضاء على الجوع2هدف التنمية المستدامة  1-2

 )2-1-2انتشار انعدام األمن الغذائي (هدف التنمية المستدامة  1-2-1
شعبة اإلحصاءات في 

  األمم المتحدة
2-1-2 

 ال ينطبق
 

1-2-2 
انتشار سوء التغذية بين األطفال دون الخامسة من العمر (هدف التنمية المستدامة 

2-2-2( 
شعبة اإلحصاءات في 

  األمم المتحدة
2-2-2 

 ال ينطبق
 

 (جديد)) 1-3-2(هدف التنمية المستدامة على نطاق صغير إنتاجية منتجي األغذية  1-2-3
شعبة اإلحصاءات في 

  األمم المتحدة
2-3-1 

 ال ينطبق
 

 )2-3-2(هدف التنمية المستدامة  على نطاق صغير متوسط دخل منتجي األغذية 1-2-4
شعبة اإلحصاءات في 

 األمم المتحدة
2-3-2 

 ال ينطبق
 

 ) 1-أ-2اإلنفاق الحكومي على الزراعة (مؤشر) (هدف التنمية المستدامة  1-2-5
شعبة اإلحصاءات في 

 األمم المتحدة
 1-أ-2

 ال ينطبق
 

  
  

                                                      
  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + أو برنامج تمويل القطاع الخاص.نتائج وليس ، وتشمل فقط برنامج القروض والمنح والتمويل المشترك المرتبط به .تفترض المؤشرات إنجاز السيناريو دال 72
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   73اإلنمائي والنتائج اإلنمائيةاألثر  –المستوى الثاني 

     األثر 2-1

 الهدف االستراتيجي

غاية هدف التنمية 
 المستدامة

رمز إطار إدارة 
النتائج لفترة 

التجديد الثاني 
 المصدر المؤشر عشر للموارد

 خط األساس (التجديد العاشر
 )2018-2016 للموارد،

المستوى المستهدف لفترة التجديد 
 )2024(نهاية الثاني عشر للموارد 

74 

المستوى 
المستهدف لفترة 
التجديد الحادي 
عشر للموارد 

 )2021(نهاية 

 1-1-2  3-2و 1-2 
هدفا عدد األشخاص الذين زاد دخلهم (بالماليين) (

 44 68 62 في الصندوق تقييم األثر  )2-1و 3-2 التنمية المستدامة

 2-1-2 2-3-2 1الهدف االستراتيجي 
إنتاجهم (بالماليين)  عدد األشخاص الذين تحسن

 )2-3-2(هدف التنمية المستدامة 
 في الصندوق تقييم األثر

47 51 47 

 3-1-2 3-2 2الهدف االستراتيجي 
عدد األشخاص الذين تحسن وصولهم إلى األسواق 

 )3-2(بالماليين) (هدف التنمية المستدامة 
 في الصندوق تقييم األثر

50 55 46 

 4-1-2 5-1 3الهدف االستراتيجي 
 عدد األشخاص الذين تحسنت قدرتهم على الصمود

  )5-1(بالماليين) (هدف التنمية المستدامة 
 في الصندوق تقييم األثر

26 28 14 

 2-1 2-1-5 
عدد األشخاص الذين تحسنت تغذيتهم (بالماليين) 

 )1-2(هدف التنمية المستدامة 
 في الصندوق تقييم األثر

 12 11 ال ينطبق

  والنواتج والمخرجات  االنتشار 2-2

مجاالت التركيز المواضيعي 
في اإلطار االستراتيجي 

2016-2025 

غاية هدف التنمية 
 المستدامة

رمز إطار إدارة 
النتائج لفترة 

التجديد الثاني 
 عشر للموارد

 المؤشر

 75خط األساس المصدر 

 المستوى المستهدف لفترة التجديد
للموارد (نهاية  الثاني عشر

2024(76 

المستوى 
المستهدف لفترة 

الحادي التجديد 
للموارد عشر 

 )2021(نهاية 

 1-2-2 4-1 االنتشار
التي خدمات العدد األشخاص الذين يحصلون على 

 120 127 110   الرئيسيةالمؤشرات  (بالماليين) يعززها أو يدعمها المشروع 

الوصول إلى التكنولوجيات 
 4-2و ،3-2و 4-1 الزراعية وخدمات اإلنتاج

2-2-2 
عدد هكتارات األراضي الزراعية التي تستفيد من 

 000 70 000 610  000 450 المؤشرات الرئيسية  البنية التحتية للمياه التي تم بناؤها/أعيد تأهيلها

2-2-3 
عدد األشخاص المدربين على ممارسات و/أو 

  3.5 3.25 2.7 المؤشرات الرئيسية  تكنولوجيات اإلنتاج (بالماليين)

                                                      
  مكن.المستندة إلى األشخاص حسب نوع الجنس والوضع من حيث االنتماء إلى فئة الشباب (شباب وغير شباب)، وإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما أستُصنَّف جميع المؤشرات  73
 1.5بنسبة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد حسب ما هو محدَّد في نموذج العمل واإلطار المالي الذي يستخدم مستوى مستهدفاً للتمويل المشترك  دالمن السيناريو المالي  وى المستهدف األثر المتوقع المحدَّدتشمل نطاقات المست 74

  مليار دوالر أمريكي. 10.3مليار دوالر أمريكي و 8.3ويضع برنامج عمل يتراوح بين 
). وتراعي بيانات 2022(األرقام التقديرية الواردة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  2021خطوط األساس إلطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر للموارد هي النتائج التي من المتوقع أن يحققها الصندوق بحلول عام  75

اية فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ويمكن أن تساعد التوقعات مائية للصندوق بشدة التغييرات في عينة المشروعات، ومن المتوقع أن يشهد الصندوق تحوالت كبيرة في الجهات الرئيسية المساهمة بحلول نهتقرير الفعالية اإلن
  على الحد من التقلبات وزيادة الدقة.

  ، وستعتمد في نهاية المطاف على السيناريو الذي يختاره األعضاء.السيناريو المالي دالتجديد الثاني عشر للموارد المستويات المستهدفة لفترة التعكس  76
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 4-2-2 3-8و ،3-2و 4-1 الخدمات المالية الشاملة

عدد األشخاص في المناطق الريفية الذين يحصلون 
االدخار، واالئتمان، والتأمين على خدمات مالية (

 23 22.5 18 المؤشرات الرئيسية  (بالماليين) ) والتحويالت المالية، وما إلى ذلك

المشروعات الريفية 
 المتنوعة وفرص العمل

 10-2و ،3-8و 8-2

2-2-5 
الريفية التي تحصل على خدمات  المشروعاتعدد 

 000 100 000 900 000 600 المؤشرات الرئيسية  تنمية األعمال

2-2-6 
عدد األشخاص المدربين على أنشطة مدرة للدخل أو 

 3.2  3.1 2.7 المؤشرات الرئيسية  إدارة األعمال (بالماليين)

2-2-7 
في  األعضاءالمنتجين الريفيين من يتم دعمهم من عدد 

 1.2  1 0.7 المؤشرات الرئيسية  (بالماليين) منظمة منتجين ريفيين

2-2-8 
الذين يحصلون على وظائف عدد المستفيدين 
  ال ينطبق 77قيد التتبع ال ينطبق المؤشرات الرئيسية  (جديد) جديدة/فرص عمل.

 9-2-2 3-2 البنية التحتية الريفية
التي شيدت أو أعيد من الطرق عدد الكيلومترات 

 000 20 000 19 000 12 المؤشرات الرئيسية  تم تحسينهاتأهيلها أو 

االستدامة البيئية وتغير 
 المناخ

 2-7و 4-5و 2-4
 3-13و 1-13و
 3-15و 1-15و

2-2-10 
عدد هكتارات األراضي الخاضعة لإلدارة القادرة 

  1.5   1.9  1.5 المؤشرات الرئيسية  (بالماليين) على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ 

2-2-11 
عدد المجموعات التي يتم دعمها في اإلدارة المستدامة 

 000 10 500 11 000 10 المؤشرات الرئيسية   للموارد الطبيعية والمخاطر المتصلة بالمناخ

2-2-12 

عدد األسر التي تُبلغ عن اعتماد تكنولوجيات 
ً وقادرة على الصمود في  وممارسات مستدامة بيئيا

 000 300 000 350 000 300 المؤشرات الرئيسية  مواجهة تغيُّر المناخ

2-2-13 

عدد أطنان انبعاثات غازات الدفيئة (مكافئ ثاني أكسيد 
تجنبها و/أو احتجازها (ماليين الكربون) التي يتم 

 20األطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى 
  65 95  65 المؤشرات الرئيسية  عاماً)

 2-2  التغذية
2-2-14 

 موجهعدد األشخاص الذين يحصلون على دعم 
  5 6  5 المؤشرات الرئيسية  لتحسين تغذيتهم (بالماليين)

2-2-15 
النسبة المئوية للنساء اللواتي يبلغن عن الحد األدنى 

 ال ينطبق 25  20 المؤشرات الرئيسية  لتنوع الغذائيل
الوصول إلى الموارد 

 16-2-2 أ-5و 4-1 الطبيعية
عدد المستفيدين الذين تزداد ضمانات حصولهم على 

 ال ينطبق قيد التتبع ال ينطبق المؤشرات الرئيسية  )جديد(األراضي 

  
 

                                                      
  مؤشر جديد للنواتج ليست له أية بيانات تاريخية وسيستخدم منهجيات حسابية جديدة. 77
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 78تصنيفات النواتج اإلنمائية على مستوى المشروعات عند اإلنجاز 2-3

 إطار إدارة النتائجرمز 
لفترة التجديد الثاني عشر 

 للموارد

-2016خط األساس ( المصدر  المؤشر
) (تقرير الفعالية 2018

 )2019 للصندوق اإلنمائية

المستوى المستهدف لفترة 
التجديد الثاني عشر 

 )2024(نهاية  للموارد

المستوى المستهدف 
لفترة التجديد الحادي 

(نهاية  عشر للموارد
2021( 

 90 90 ال ينطبق لمشروعاتتصنيفات تقارير إنجاز ا (النسبة المئوية) أو أعلى) 4اإلنجاز الشامل للمشروع (درجة التصنيف  2-3-1

  
تصنيفات مكتب التقييم المستقل في 

 الصندوق
 ال ينطبق التتبعقيد  ال ينطبق

 80 80 80 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات (جديد) ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف داء الحكومة (أ 2-3-2

 ال ينطبق 90 ال ينطبق تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات (جديد)) (النسبة المئوية) أو أعلى 4درجة التصنيف أداء الصندوق ( 2-3-3

 80 80 67 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف الكفاءة ( 2-3-4

 85 85 71  تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف استدامة الفوائد ( 2-3-5

 95 95 88  تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات المئوية)أو أعلى) (النسبة  4توسيع النطاق (درجة التصنيف  2-3-6

 90 90 88 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات أو أعلى) (النسبة المئوية) 4المساواة بين الجنسين (درجة التصنيف  2-3-7

 60 60 ال ينطبق تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات أو أعلى) (النسبة المئوية) 5تصنيف درجة الالمساواة بين الجنسين ( 

2-3-8 
أو أعلى) (النسبة  4الموارد الطبيعية (درجة التصنيف و البيئة إدارة

 المئوية)
 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات

84 90 90 

 85 90 83  تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات أو أعلى) (النسبة المئوية) 4التكيُّف مع تغيُّر المناخ (درجة التصنيف  2-3-9

  

                                                      
  نية توسيع النطاق، واحتماالت استدامة الفوائد.يمكن تنقيح بعض تعاريف هذه المؤشرات في سياق تنقيح دليل التقييم؛ أي إمكا 78
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  310الجدول 

  إيصال األثر -المستوى الثالث 

 المصدر 

المستوى المستهدف لفترة  )2019خط األساس (
 التجديد الثاني عشر للموارد

 )2024(نهاية 

المستوى المستهدف لفترة 
التجديد الحادي عشر 

 )2021(نهاية للموارد 

 البرامج القطرية التحويلية

 أداء البرامج القطرية 3-1

أو أعلى)  4(درجة التصنيف مالءمة االستراتيجيات القطرية للصندوق  3-1-1
 المئوية)(النسبة 

 90 90 93 استقصاء أصحاب المصلحة

برامج  استعراضات إنجاز  
 الفرص االستراتيجية القطرية 

 80 80 ال ينطبق

3-1-2 
أو أعلى)  4(درجة التصنيف فعالية االستراتيجيات القطرية للصندوق 

 (النسبة المئوية)
 90 90 89 استقصاء أصحاب المصلحة

  
برامج  استعراضات إنجاز

 الفرص االستراتيجية القطرية
 80 80 ال ينطبق

 90 90 91 استقصاء أصحاب المصلحة أو أعلى) (النسبة المئوية) 4(درجة التصنيف  بناء الشراكات 3-1-3

  
برامج  استعراضات إنجاز

 الفرص االستراتيجية القطرية
 80 80 ال ينطبق

3-1-4 
أو أعلى)  4(درجة التصنيف على المستوى القطري السياساتي االنخراط 

 (النسبة المئوية)
 90 90 83 استقصاء أصحاب المصلحة

  
برامج  استعراضات إنجاز

 الفرص االستراتيجية القطرية
 80 80 ال ينطبق

 90 90 93 استقصاء أصحاب المصلحة أو أعلى) (النسبة المئوية) 4إدارة المعرفة (درجة التصنيف  3-1-5

  
برامج  استعراضات إنجاز

 الفرص االستراتيجية القطرية
 ال ينطبق 80 ال ينطبق

برامج الفرص االستراتيجية التي تشمل تدخالت للقطاع الخاص مكملة  3-1-6
 (جديد) (النسبة المئوية)لبرنامج القروض والِمنح 

 استعراض ضمان الجودة
  ال ينطبق  50  ال ينطبق

 األثرمن أجل تصميم ال 3-2

3-2-1 
أو أعلى)  4لجودة تصميم المشروعات (درجة التصنيف  العامالتصنيف 

 95 95 93 تصنيفات ضمان الجودة (النسبة المئوية)
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3-2-2 
(درجة العام لجودة المشروعات الممولة بالِمنح عند اإلدراج التصنيف 
 (جديد) أو أعلى) (النسبة المئوية) 4التصنيف 

 تصنيفات ضمان الجودة
100 95 90 

 25 35 32 التحقق المؤسسي  (جديد)ية) ئو(النسبة المالمشروعات المصممة إلحداث تحول جنساني  3-2-3

(النسبة التمويل المناخي: برنامج القروض والِمنح الذي يركز على المناخ  3-2-4
 (جديد)المئوية) 

التحقق المؤسسي على أساس 
منهجيات المصارف اإلنمائية 
متعددة األطراف بشأن تتبع 

 التمويل المناخي

34  40 25 

(النسبة القدرة المناخية: المشروعات المصممة لبناء القدرة على التكيُّف  3-2-5
 (جديد)المئوية) 

 ال ينطبق 90 ال ينطبق  تصنيفات ضمان الجودة

3-2-6 
(النسبة مالءمة نُهج االستهداف في مشروعات الصندوق االستثمارية 

 (جديد)المئوية) 
التحقق  الجودة تصنيفات ضمان

 المؤسسي
93 90 90 

3-2-7 
جودة انخراط المجموعة المستهدفة من المشروع والتغذية الراجعة منها 

 (جديد)(النسبة المئوية)  أو أعلى) 4(درجة التصنيف 
 اإلشراف تصنيفات 

 ال ينطبق 80 ال ينطبق

  اإلدارة االستباقية للحافظة  3-3

 Oracle FLEXCUBE 17.9 15 17نظام  المئوية)(النسبة األموال نسبة صرف  3-3-1

3-3-2 
أو أعلى) (النسبة  4التقدم العام المحرز في التنفيذ (درجة التصنيف 

 (جديد) المئوية)
 تصنيفات اإلشراف

 ال ينطبق 85 89

 ال ينطبق 7079 55 قواعد البيانات المؤسسية (جديد)(النسبة المئوية) مؤشر االستباقية  3-3-3

 المالي التحويلياإلطار 

  الموارد 3-4

 قيد التتبع قيد التتبع 8.1 قواعد البيانات المؤسسية (النسبة المئوية)أسهم رأس المال نسبة الديون إلى  3-4-1

 قيد التتبع قيد التتبع 40.3 قواعد البيانات المؤسسية (جديد)(النسبة المئوية) رأس المال القابل للتخصيص  3-4-2

نظام المنح والمشروعات  التمويل المشتركنسبة  3-4-3
  االستثمارية

1 :1.37 1 :1.4 1.5  1 :1.4 

 )الدولينسبة التمويل المشترك ( 
نظام المنح والمشروعات 

 االستثمارية
1 :0.61 1 :0.6 0.7 1 :0.6 

 )المحلينسبة التمويل المشترك ( 
نظام المنح والمشروعات 

  االستثمارية
1 :0.76 

1 :0.8 1 :0.8 

                                                      
  يُعبر هذا المستوى المستهدف عن تعريف جديد متوافق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى ويشمل إعادة هيكلة المشروعات الجارية. 79
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3-4-4 
(متوسط  80تأثير الرفع المالي الستثمارات الصندوق في القطاع الخاص

 (جديد)عامل الرفع المالي) 
 قواعد البيانات المؤسسية

 ال ينطبق 5 ال ينطبق

 التغيير المؤسسي التحويلي

 الكفاءة المؤسسية 3-5

نسبة النفقات اإلدارية للصندوق إلى برنامج القروض والِمنح (بما يشمل  3-5-1
 (النسبة المئوية)األموال التي يديرها الصندوق) 

 12.9 12.5 11.2 قواعد البيانات المؤسسية

 2.1 2.1 2.1 قواعد البيانات المؤسسية نسبة الميزانية اإلدارية إلى حافظة القروض والِمنح الجارية 3-5-2

 الالمركزية 3-6

نسبة الوظائف في المكاتب القطرية/المراكز اإلقليمية المدرجة في  3-6-1
 (النسبة المئوية)الميزانية 

 33 45 32 قواعد البيانات المؤسسية

استقصاء المكاتب القطرية   (جديد)فعالية الالمركزية (نسبة مئوية)   3-6-2
  للصندوق

 ال ينطبق 80 ال ينطبق

 البشريةإدارة الموارد  3-7

 35 40 33.9 قواعد البيانات المؤسسية ما فوقهاو 5-من الرتبة فالفنية الوظائف المئوية للنساء في نسبة ال 3-7-1

 100 90 94 قواعد البيانات المؤسسية المدة التي يستغرقها شغل الوظائف الفنية الشاغرة (باأليام) 3-7-2

التدريب عبر اإلنترنت على منع  النسبة المئوية للموظفين الذين يتمون 3-7-3
 (جديد) التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين

 ال ينطبق 98 ال ينطبق قواعد البيانات المؤسسية

النسبة المئوية لوحدات إدارة المشروعات التي تنتهي من التدريب على   
منع التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين في المشروعات 

  (جديد)الجديدة 

  ال ينطبق 50  ال ينطبق  قواعد البيانات المؤسسية

  ال ينطبق 50  ال ينطبق  قواعد البيانات المؤسسية  (جديد)إدارة األداء   3-7-4

 الشفافية 3-8

النسبة المئوية لتقارير إنجاز المشروعات المقدمة في غضون ستة أشهر  3-8-1
 من اإلنجاز، والنسبة المئوية لما يُنشر من تلك التقارير

 85/90 85/90 67/74 دائرة إدارة البرامج

شمولية بيانات الصندوق التي تنشر امتثاالً لمعايير المبادرة الدولية للشفافية  3-8-2
 (النسبة المئوية)في المعونة 

في لشفافية لالمبادرة الدولية 
  المعونة

86 75 75 

                                                      
ف ذلك بأنه الحجم الكلي لموارد القطاعين العام والخاص التي تتم تعبئتها بفضل  80   استثمارات الصندوق ودعمه للمشروعات غير السيادية على نطاق الحافظة.يُعرَّ
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  التعاريف ومصادر البيانات لمؤشرات إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الثاني عشر للموارد -سادسا

  411الجدول 

  األهداف والسياق –المستوى األول 

  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

   القضاء على الفقر :1هدف التنمية المستدامة  1-1

1-1-1 
دوالر  1.90نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 

 )1-1-1أمريكي في اليوم (هدف التنمية المستدامة 
شعبة اإلحصاءات في األمم 

 المتحدة

ف المؤشر بأنه النسبة المئوية للسكان الذين  -1-1-1مؤشر هدف التنمية المستدامة  يُعرَّ
. ويبلغ 2011دوالر أمريكي في اليوم باألسعار الدولية لعام  1.90يعيشون على أقل من 
  .2011دوالر أمريكي في اليوم باألسعار الدولية لعام  1.90خط الفقر الدولي حالياً 

   القضاء على الجوع :2التنمية المستدامة هدف  1-2

 )2-1-2انتشار انعدام األمن الغذائي (هدف التنمية المستدامة  1-2-1
شعبة اإلحصاءات في األمم 

  المتحدة
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد  -2-1-2مؤشر هدف التنمية المستدامة 

  بين السكان، استناداً إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي. 

1-2-2 
(هدف التنمية  سوء التغذية بين األطفال دون الخامسة من العمرانتشار 

 )2-2-2المستدامة 
في األمم شعبة اإلحصاءات 

  المتحدة

>  معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول -2-2-2مؤشر هدف التنمية المستدامة 
نقطة من االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة  2 -أو <  2+ 

  العالمية) بين األطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع (الهزال وزيادة الوزن).

1-2-3 
-3-2(هدف التنمية المستدامة إنتاجية منتجي األغذية على نطاق صغير 

 (جديد) )1
شعبة اإلحصاءات في األمم 

  المتحدة

على نطاق حجم اإلنتاج الزراعي لمنتجي األغذية  -1-3-2مؤشر هدف التنمية المستدامة 
والغابات بالنسبة في أنشطة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك صغير 

  لعدد األيام. وُيحسب المؤشر كنسبة بين اإلنتاج السنوي وعدد أيام العمل في السنة الواحدة.

1-2-4 
(هدف التنمية المستدامة  على نطاق صغير متوسط دخل منتجي األغذية

2-3-2( 
شعبة اإلحصاءات في األمم 

 المتحدة
منتجي األغذية على نطاق صغير، متوسط دخل  -2-3-2مؤشر هدف التنمية المستدامة 

  حسب الجنس والوضع من حيث االنتماء إلى الشعوب األصلية.

 ) 1-أ-2اإلنفاق الحكومي على الزراعة (مؤشر) (هدف التنمية المستدامة  1-2-5
شعبة اإلحصاءات في األمم 

 المتحدة

ف المؤشر بأنه حصة الزراعة من النفقات  -1-أ-2مؤشر هدف التنمية المستدامة  يُعرَّ
الحكومية مقسومة على نسبة حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تُشير 
الزراعة إلى قطاعات الزراعة والغابات وصيد األسماك والصيد. ويُحسب هذا المقياس في 

  هاتين الحصتين. مؤشر بدون عمالت كنسبة بين 
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  512الجدول 

   81األثر اإلنمائي والنتائج اإلنمائية –المستوى الثاني 

  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

 األثر 2-1

2-1-1 
 هدفا التنمية المستدامةدخلهم (بالماليين) ( عدد األشخاص الذين زاد

  )2-1و 2-3
 تقييم األثر في الصندوق

توقعات من تقييمات األثر في الصندوق بشأن عدد األشخاص الريفيين الذين تطرأ تغييرات على وضعهم االقتصادي 

الناشئة عن جائحة فيروس كورونا في المائة أو أكثر)، بما في ذلك الدخل واالستهالك والثروة (تبعاً للصدمات  10(

 .2025المستجد والصدمات العالمية األخرى). وسيجري اإلبالغ عن هذا المؤشر في عام 

2-1-2 
عدد األشخاص الذين تحسن إنتاجهم (بالماليين) (هدف التنمية 

 )2-3-2المستدامة 

في المائة أو أكثر)  20توقعات من تقييمات األثر في الصندوق بشأن عدد األشخاص الذين يحققون مكاسب كبيرة ( تقييم األثر في الصندوق

في إنتاج المنتجات الزراعية (تبعاً للصدمات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والصدمات العالمية 

 . 2025األخرى). وسيجري اإلبالغ عن هذا المؤشر في عام 

2-3-1 
عدد األشخاص الذين تحسن وصولهم إلى األسواق (بالماليين) 

 )3-2(هدف التنمية المستدامة 

في المائة  20توقعات من تقييمات األثر في الصندوق بشأن عدد األشخاص الذين ازدادت قيمة مبيعات منتجاتهم ( تقييم األثر في الصندوق

ة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والصدمات العالمية أو أكثر) في األسواق الزراعية (تبعاً للصدمات الناشئ

 .2025األخرى). وسيجري اإلبالغ عن هذا المؤشر في عام 

2-1-4 
(بالماليين)  عدد األشخاص الذين تحسنت قدرتهم على الصمود

  )5-1(هدف التنمية المستدامة 

في المائة  20األشخاص الذين تحسنت قدرتهم على الصمود ( توقعات من تقييمات األثر في الصندوق بشأن عدد تقييم األثر في الصندوق

أو أكثر) (تبعاً للصدمات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والصدمات العالمية األخرى). وسيجري 

 .2025اإلبالغ عن هذا المؤشر في عام 

2-1-5 
عدد األشخاص الذين تحسنت تغذيتهم (بالماليين) (هدف التنمية 

 )1-2المستدامة 

توقعات من تقييمات األثر في الصندوق بشأن عدد األشخاص الذين تحسنت تغذيتهم (زيادة في تنوع األنماط الغذائية  تقييم األثر في الصندوق

ً للصدمات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والصدمات العالمية في المائة أو أكثر) ( 10بنسبة  تبعا

 .2025اإلبالغ عن هذا المؤشر في عام  ). وسيجرياألخرى

  االنتشار والنواتج والمخرجات 2-2

2-2-1 
التي يعززها أو خدمات العدد األشخاص الذين يحصلون على 

 (بالماليين) يدعمها المشروع 
 عدد األشخاص الذين تلقوا أو استخدموا بشكل مباشر الخدمات التي يعززها أو يدعمها المشروع.    الرئيسيةالمؤشرات 

2-2-2 
عدد هكتارات األراضي الزراعية التي تستفيد من البنية التحتية 

 للمياه التي تم بناؤها/أعيد تأهيلها
 المؤشرات الرئيسية 

البنية التحتية المرتبطة بالمياه تشمل السدود والخنادق، والبنية التحتية للري والصرف؛ والبنية التحتية لجمع مياه 

 األمطار؛ واآلبار ونقاط المياه التي تم إنشاؤها أو إصالحها بدعم من المشروع. 

2-2-3 
عدد األشخاص المدربين على ممارسات و/أو تكنولوجيات اإلنتاج 

 (بالماليين)
 المؤشرات الرئيسية 

عدد األشخاص الذين تم تدريبهم مرة واحدة على األقل على ممارسات وتكنولوجيات اإلنتاج المحسَّنة أو المبتكرة. 

 ويمكن أن تتعلق موضوعات التدريب بإنتاج المحاصيل، أو اإلنتاج الحيواني، أو الغابات، أو اإلنتاج السمكي.

                                                      
  تُصنَّف جميع المؤشرات المستندة إلى األشخاص من حيث الجنس واالنتماء إلى فئة الشباب (شباب وغير شباب). 81
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  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

2-2-4 
المناطق الريفية الذين يحصلون على خدمات  عدد األشخاص في

االدخار واالئتمان والتأمين والتحويالت المالية وما إلى مالية (

 (بالماليين)  .)ذلك

 المؤشرات الرئيسية 

يُشير إلى عدد األشخاص الذين حصلوا على منتج مالي أو خدمة مالية يدعمها تحديداً المشروع وشركاؤه من مقدمي 

. وهذه الخدمات تشمل القروض، والقروض الصغرى، وصناديق االدخار، والتأمين الخدمات المالية

 األصغر/التأمين، والتحويالت المالية، وعضوية المنظمات المالية المجتمعية (مثل مجموعات االدخار والقروض). 

 المؤشرات الرئيسية  الريفية التي تحصل على خدمات تنمية األعمال المشروعاتعدد  2-2-5

  يُشير إلى عدد المشروعات الريفية التي حصلت على خدمات تنمية األعمال التي يعززها المشروع. 

المشروعات الريفية هي أعمال تجارية منظمة لها مكان فعلي محدَّد بوضوح ولها مركز قانوني عادة، وحساب 

االستخدام الذاتي، والمشروعات مصرفي ولديها بعض العاملين. وهي تشمل أنشطة سابقة للمشروع مثل مبادرات 

متناهية الصغر التي تقوم بأنشطة شبه منظمة وأنشطة توليد الدخل. ويمكن وضع كل من المشروعات الرسمية 

وغير الرسمية في االعتبار ولكن ال يمكن إدراج سوى األنشطة التمهيدية والنهائية غير المتصلة بالمزرعة 

ف عموماً، تهدف خدمات تنمية األعمال إلى تحسين  إلنتاج.(التجهيز، التسويق). وتستبعد أنشطة ا وكما هو معرَّ

 أداء المشروع وإمكانية وصوله إلى األسواق وقدرته على المنافسة.

2-2-6 
عدد األشخاص المدربين على أنشطة مدرة للدخل أو إدارة األعمال 

 (بالماليين)
 المؤشرات الرئيسية 

على الموضوعات المتصلة بأنشطة إدرار الدخل، بما يشمل المناولة يُشير إلى عدد األشخاص الذين تلقوا تدريباً 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج، والتجهيز والتسويق. وتشمل هذه األنشطة صناعة الُجبن، وتجهيز منتجات الفواكه 

ج، والتطريز، والحياكة، والخياطة، وغزل واللحوم واأللبان على نطاق صغير؛ والحرف اليدوية مثل النسي

الصوف؛ وحفظ المنتجات الزراعية، وتقنيات التجهيز الزراعي، ومناولة المنتجات وفقاً لمعايير السالمة (استخدام 

المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات) والمتطلبات األخرى للجودة، والتعبئة، ومعلومات وإجراءات السوق. ويشمل 

المهني (مثل الحدادة، والنجارة، وخياطة مالبس السيدات، وخياطة مالبس الرجال، وتصفيف الشعر،  أيضاً التدريب

والبناء، واللحام). ويشمل التدريب على إدارة األعمال أنشطة اإلدارة التنظيمية، والمحاسبة، ومسك الدفاتر، وإدارة 

 التدفقات النقدية، والتسويق.

2-2-7 
منظمة في  األعضاءالمنتجين الريفيين من يتم دعمهم من عدد 

 (بالماليين) منتجين ريفيين
 عدد المنتجين الريفيين الذين ينتمون إلى منظمة منتجين ريفيين سواًء كانت مسجلة أم غير مسجلة رسمياً. المؤشرات الرئيسية 

2-2-8 
الذين يحصلون على وظائف جديدة/فرص عمل عدد المستفيدين 

 (جديد)
 المؤشرات الرئيسية 

عدد الوظائف الزراعية أو غير الزراعية المتفرغة أو الموسمية المتكررة المستحدثة منذ بداية المشروع، سواًء 

كأفراد مستقلين (يعملون لحسابهم الخاص) أو كموظفين في مشروعات صغرى أو صغيرة أو متوسطة الحجم. 

ً الوظائف المستحدثة في منظمات المز ارعين التي حصلت على دعم من المشروع، ولكن تُستبعد وتدرج أيضا

الوظائف المؤقتة المستحدثة لفترة محدودة (مثل إنشاء الطرق). وسيتم تحري إمكانية قياس التحسينات في نوعية 

 الوظائف القائمة إلدماجها في إطار إدارة النتائج مستقبال.
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  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

2-2-9  
تم أو أعيد تأهيلها أو  شيدتالتي من الطرق عدد الكيلومترات 

 تحسينها
 المؤشرات الرئيسية 

مجموع الطول، بالكيلومترات، لكافة الطرق التي تم إنشاؤها بشكل كامل أو إصالحها أو تطويرها (من الطرق 

سبيل المثال) في إطار المشروع. ويشمل ذلك جميع أنواع الطرق، مثل الطرق الفرعية إلى الطرق اإلسفلتية على 

 . أو المعبدة أو الرئيسية أو الثانوية أو الجانبيةالفرعية، 

2-2-10 
عدد هكتارات األراضي الخاضعة لإلدارة القادرة على الصمود في 

 (بالماليين) مواجهة تغيُّر المناخ 
 المؤشرات الرئيسية 

يُشير إلى عدد هكتارات األراضي التي استهلت فيها أنشطة الستعادة وظائف اإلنتاج والحماية لألراضي والمياه 

 والنُظم اإليكولوجية الطبيعية و/أو وقف عمليات التدهور. 

2-2-11 
عدد المجموعات التي يتم دعمها في اإلدارة المستدامة للموارد 

  الطبيعية والمخاطر المتصلة بالمناخ
 المؤشرات الرئيسية 

يُشير إلى عدد المجموعات (سواًء كانت مسجلة أم غير مسجلة رسمياً، بما في ذلك مجتمعات الشعوب األصلية) 

المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية (المراعي، وموارد الممتلكات العامة، والموارد المائية، والغابات، واألراضي 

رى) لإلنتاج الزراعي والتي حصلت على دعم من الرعوية، ومناطق صيد األسماك، والموارد الطبيعية األخ

المشروع لتحسين استدامة الخدمات المقدمة لقاعدة الموارد وإدارة المخاطر المتصلة بالمناخ. وينبغي أيضاً النظر 

في مجموعات إدارة الموارد الطبيعية المشاركة في تعزيز تكنولوجيات وممارسات الحماية البيئية، أو مكافحة إزالة 

بات والتصحر، أو تعزيز مبادرات صون التربة/المياه، للوقاية من المخاطر المتصلة بالمناخ أو لزيادة القدرة الغا

على الصمود في مواجهتها. والمخاطر المتصلة بالمناخ هي المخاطر الناشئة عن التغيُّرات المناخية المؤثرة على 

مباشرة ناشئة عن تغيُّر المناخ، خاصة في القطاعات  النُظم الطبيعية والبشرية والمناطق. ويتوقع حدوث مخاطر

اإلنتاجية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الموارد الطبيعية، مثل الزراعة وصيد األسماك والغابات. والهدف من هذه 

المشاركة هو تمكين هؤالء األشخاص/المجموعات في نهاية المطاف من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر مرونة لتجنب 

 خسائر واألضرار التي تلحق بُسبل كسب عيشهم جراء الظواهر المتصلة بالمناخ. ال

 
عدد األسر التي تُبلغ عن اعتماد تكنولوجيات وممارسات مستدامة 

 بيئياً وقادرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ
 المؤشرات الرئيسية 

المشمولين باالستقصاء ممن تم تدريبهم على الممارسات المستدامة يُشير إلى النسبة المئوية للمستفيدين من المشروع 

بيئياً و/أو إدارة المخاطر المتصلة بالمناخ، ويفيدون بأنهم: (أ) أتقنوا هذه الممارسات تماماً؛ (ب) يستخدمون هذه 

 التكنولوجيات والممارسات بانتظام.

2-2-13 
سيد الكربون) عدد أطنان انبعاثات غازات الدفيئة (مكافئ ثاني أك

التي يتم تجنبها و/أو احتجازها (ماليين األطنان من مكافئ ثاني 

 عاماً) 20أكسيد الكربون على مدى 

 المؤشرات الرئيسية 

يُشير إلى قدرة المشروعات على تجنب انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها (بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) على 

 نوتطبيق التكنولوجيات والممارسات التي يعززها المشروع. ويقاس المؤشر باألطناعاماً نتيجة إدخال  20مدى 

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون باستخدام أدوات حساب انبعاثات غازات الدفيئة المعترف بها دولياً وباالستناد إلى 

لمسبق لصافي الكربون ونموذج منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ، ال سيما أداة التقدير ا

 المحاسبة البيئية التفاعلية للثروة الحيوانية العالمية.

2-2-14 
لتحسين تغذيتهم  موجهعدد األشخاص الذين يحصلون على دعم 

 (بالماليين)
 المؤشرات الرئيسية

في أنشطة يدعمها  يُشير إلى عدد األشخاص المشاركين في مشروعات مصنفة بأنها "مراعية للتغذية" الذين شاركوا

 المشروع بغرض المساعدة على تحسين التغذية.
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  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

 المؤشرات الرئيسية  النسبة المئوية للنساء اللواتي يبلغن عن الحد األدنى للتنوع الغذائي 2-2-15

أو المشروعات التي تشمل أنشطة محددة لتحسين أو  "مراعية للتغذيةتنطبق على المشروعات المصنفة بأنها "

ويُشير إلى النسبة المئوية تنويع النمط الغذائي والتغذية لدى األسر المستهدفة، ال سيما األسر التي ترأسها نساء. 

للنساء المشموالت باالستقصاء اللواتي يبلغن عن تحسن في جودة وتنوع النمط الغذائي (أي أنهن يستهلكن أغذية 

 كثر تنوعاً ومغذية بقدر أكبر) مقارنة بالسنة السابقة.أ

 
عدد المستفيدين الذين ازدادت ضمانات حصولهم على األراضي 

 (جديد)
 المؤشرات الرئيسية 

يُشير إلى عدد المستفيدين الذين تحسنت ضمانات حيازتهم لألراضي (الغابات، واألراضي الزراعية، والمراعي) 

والمياه (للثروة الحيوانية، والمحاصيل، واالستخدام المنزلي والشرب) أو المسطحات المائية (مصايد األسماك 

 الطبيعية أو استزراع األسماك). 

  82ائية على مستوى المشروعات عند اإلنجازتصنيفات النواتج اإلنم 2-3

2-3-1 
(النسبة  أو أعلى) 4اإلنجاز الشامل للمشروع (درجة التصنيف 

 المئوية)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 لمشروعاتا

) أو أفضل في اإلنجاز العام للمشروع. ويمثل 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها ُمرضية إلى حد ما (

  تقديراً شامالً للتدخل. قياس هذا المؤشر

  
تصنيفات مكتب التقييم 

 المستقل في الصندوق

النسبة المئوية للمشروعات التي يصنفها مكتب التقييم المستقل في عمليات التحقق من تقارير إنجاز المشروعات 

ويستند التقدير ) أو أفضل في اإلنجاز العام للمشروع. 4وفي تقييمات أداء المشروعات بأنها ُمرضية إلى حد ما (

الشامل للتدخل إلى تحليالت وتصنيفات األثر على الفقر الريفي، والمالءمة، والفعالية، والكفاءة، واستدامة الفوائد، 

، والتكيُّف مع الموارد الطبيعيةو البيئة إدارةوالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واالبتكار وتوسيع النطاق، و

  تغيُّر المناخ.

2-3-2 
 ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف داء الحكومة (أ

 (جديد)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

) أو أفضل في األداء العام للمقترض أثناء تنفيذ 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها ُمرضية إلى حد ما (

للجنة  مقترض المسؤول عن إدارة الحساب الخاصالمشروع. ويرتبط ذلك بأداء الوكالة المنفذة الرئيسية، وممثل ال

  التوجيهية للمشروع، والسلطة الوطنية المسؤولة عن مراجعة الحسابات.

2-3-3 
) (النسبة المئوية) أو أعلى 4درجة التصنيف أداء الصندوق (

 (جديد)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

) أو أفضل في األداء العام للصندوق عند تصميم 4حد ما (النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى 

  المشروع واإلشراف على تنفيذه وتوفير الدعم لتنفيذه.

 ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف الكفاءة ( 2-3-4
تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

في الكفاءة. ويمثل تعريف هذا المؤشر  ) أو أفضل4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (

  مقياساً لمدى تحويل الموارد/المدخالت (األموال والخبرة الفنية والوقت وما إلى ذلك) بطريقة اقتصادية إلى نتائج. 

 ) (النسبة المئوية)أو أعلى 4درجة التصنيف استدامة الفوائد ( 2-3-5
تصنيفات تقارير إنجاز 

  المشروعات
) أو أفضل في استدامة الفوائد. ويمثل تعريف هذا 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (

المؤشر احتماالت استمرار الفوائد الصافية الناشئة عن التدخل اإلنمائي بما يتجاوز مرحلة دعم التمويل الخارجي. 

                                                      
  واحتماالت استدامة الفوائد.يمكن تنقيح بعض تعاريف هذه المؤشرات في سياق تنقيح دليل التقييم؛ أي إمكانية توسيع النطاق،  82
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  التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

وقعة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر بعد انتهاء دورة ويشمل أيضاً تقييم احتماالت تحقيق نتائج فعلية ومت

  المشروع. 

 أو أعلى) (النسبة المئوية) 4توسيع النطاق (درجة التصنيف  2-3-6
تصنيفات تقارير إنجاز 

  المشروعات

هذا ) أو أفضل في توسيع النطاق. ويقيس تعريف 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (

المؤشر مدى توسيع نطاق تدخالت الصندوق اإلنمائية (أو احتماالت توسيعها) من جانب السلطات الحكومية 

  ومنظمات المانحين والقطاع الخاص والوكاالت األخرى.

2-3-7 
أو أعلى) (النسبة  4المساواة بين الجنسين (درجة التصنيف 

 المئوية)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

) أو أفضل في المساواة بين الجنسين. ويمثل هذا 4المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (النسبة 

المؤشر مدى إسهام تدخالت الصندوق في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك على سبيل المثال من 

كة في صنع القرار؛ وتوازن أعباء العمل؛ ؛ والمشارلها حيث وصولها إلى األصول والموارد والخدمات وملكيتها

  واألثر على دخل المرأة وتغذيتها وُسبل كسب عيشها.

 
أو أعلى) (النسبة  5تصنيف درجة الالمساواة بين الجنسين (

 المئوية)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

لجنسين باستخدام التعريف الوارد ) أو أفضل في المساواة بين ا5النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية (

  أعاله. 

2-3-8 
أو أعلى)  4الموارد الطبيعية (درجة التصنيف و البيئة إدارة

 (النسبة المئوية)

تصنيفات تقارير إنجاز 

 المشروعات

. الموارد الطبيعيةو البيئة إدارة) أو أفضل في 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (

ويمثل تعريف هذا المؤشر مدى إسهام تدخالت الصندوق اإلنمائية في بناء ُسبل عيش ونُظم إيكولوجية قادرة على 

ف بأنها  -الصمود. وينصب التركيز على استخدام وإدارة البيئة الطبيعية، وتحديداً الموارد الطبيعية  والتي تُعرَّ

والُنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  -ادية والثقافية المواد الخام المستخدمة لألغراض االجتماعية واالقتص

  المستخدمة في السلع والخدمات التي توفرها.

2-3-9 

أو أعلى) (النسبة  4التكيُّف مع تغيُّر المناخ (درجة التصنيف 

  المئوية)

 

تصنيفات تقارير إنجاز 

  المشروعات

) أو أفضل في التكيُّف مع تغيُّر المناخ. ويمثل 4ما (النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد 

تعريف هذا المؤشر إسهام المشروع في الحد من أثر تغيُّر المناخ من خالل التكيُّف أو من خالل تدابير الحد من 

  المخاطر.
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  613الجدول 

  إيصال األثر -المستوى الثالث 

 التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

 البرامج القطرية التحويلية

 أداء البرامج القطرية 3-1

مالءمة االستراتيجيات  3-1-1
(درجة القطرية للصندوق 

أو أعلى)  4التصنيف 
 (النسبة المئوية)

استقصاء أصحاب 
 المصلحة

+  3التي تحصل على تصنيف إيجابي (يُشير إلى متوسط النسبة المئوية للردود 
في جميع األسئلة الخاصة بمالءمة البرامج القطرية في  نقاط) 4على مقياس من 

 استقصاء أصحاب المصلحة أثناء الفترة ذات الصلة.

    

 استعراضات إنجاز
برامج الفرص 

االستراتيجية 
 القطرية 

) األولوية الجغرافية؛ 2) األهداف االستراتيجية؛ (1تقييم المواءمة واالتساق في: (
) نهج 5) المؤسسات الشريكة الرئيسية؛ (4) التركيز على القطاعات الفرعية؛ (3(

) مزيج 6االستهداف المستخدم، بما يشمل التركيز على فئات اجتماعية مختارة؛ (
طري (القروض والِمنح واألنشطة غير األدوات المستخدمة في البرنامج الق

) الترتيبات المتعلقة بإدارة البرنامج القطري وبرنامج الفرص 7اإلقراضية)؛ (
االستراتيجية القطرية. وينصب التركيز على االستراتيجية التي ينتهجها البرنامج 
القطري سواًء كانت محددة أو غير محددة بوضوح في برنامج الفرص االستراتيجية 

 رية. القط

3-1-2 

فعالية االستراتيجيات 
(درجة القطرية للصندوق 

أو أعلى)  4التصنيف 
 (النسبة المئوية)

استقصاء أصحاب 
 المصلحة

+  3يشير إلى متوسط النسبة المئوية للردود التي تحصل على تصنيف إيجابي (
نقاط) لجميع األسئلة الخاصة بفعالية االستراتيجيات القطرية  4على مقياس من 

 للصندوق في استقصاء أصحاب المصلحة للفترة ذات الصلة.

  

 استعراضات إنجاز
برامج الفرص 

االستراتيجية 
 القطرية

د مدى تحقيق األهداف االستراتيجية العامة (وفقاً لبرنامج الفرص االستراتيجية  يُحدِّ
على  -لم تكن متوقعة في البداية  -القطرية) وما إذا كان تم تحقيق نتائج أخرى مهمة 

مستوى البرامج، وما إذا كان يمكن تكوين عالقة منطقية ذات مصداقية بين الشركاء 
والمبادرات التي يدعمها الصندوق (األنشطة اإلقراضية، واألنشطة غير 
اإلقراضية، وإدارة البرامج) والنتائج الملحوظة. وسيجري إيالء عناية خاصة لدور 

 لقطري الشامل من أجل تحقيق النتائج.الحكومة والصندوق في إدارة البرنامج ا

3-1-3 
(درجة  بناء الشراكات

أو أعلى)  4التصنيف 
 (النسبة المئوية)

استقصاء أصحاب 
 المصلحة

+  3يُشير إلى متوسط النسبة المئوية للردود التي تحصل على تصنيف إيجابي (
استقصاء نقاط) في جميع األسئلة الخاصة ببناء الشراكات في  4على مقياس من 

 أصحاب المصلحة للفترة ذات الصلة.

  

 استعراضات إنجاز
برامج الفرص 

االستراتيجية 
 القطرية

يُشير إلى العملية الجارية لالستكشاف االستراتيجي للشراكات وتكوينها والحفاظ 
عليها وتعزيزها (على النحو المحدَّد في استراتيجية الصندوق بشأن الشراكات)، 

ة من األنشطة الملموسة وغير الملموسة. ويبين المؤشر مدى وتشمل مجموعة واسع
 إسهام بناء الشراكات بكفاءة وبفعالية في تحقيق أهداف الصندوق وغاياته.

3-1-4 

على السياساتي االنخراط 
المستوى القطري (درجة 

أو أعلى)  4التصنيف 
 (النسبة المئوية)

استقصاء أصحاب 
 المصلحة

+  3المئوية للردود التي تحصل على تصنيف إيجابي (يُشير إلى متوسط النسبة 
نقاط) في جميع األسئلة الخاصة باالنخراط السياساتي على  4على مقياس من 

 المستوى القطري في استقصاء أصحاب المصلحة للفترة ذات الصلة.

  

 استعراضات إنجاز
برامج الفرص 

االستراتيجية 
 القطرية

الشريكة وأصحاب المصلحة اآلخرين على مدى تعاون الصندوق مع الحكومات 
المستوى القطري للتأثير على أولويات السياسات أو تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات 

 تُتيح فرصاً للتحول الريفي الشامل والمستدام.

3-1-5 
إدارة المعرفة (درجة 

أو أعلى)  4التصنيف 
 (النسبة المئوية)

استقصاء أصحاب 
 المصلحة

+  3النسبة المئوية للردود التي تحصل على تصنيف إيجابي (يُشير إلى متوسط 
نقاط) لجميع األسئلة الخاصة بإدارة المعرفة في استقصاء  4على مقياس من 

 أصحاب المصلحة للفترة ذات الصلة.

  

 استعراضات إنجاز
برامج الفرص 

االستراتيجية 
 القطرية

سيقدَّم تعريف إدارة المعرفة بمجرد االتفاق على دليل التقييم الجديد مع مكتب التقييم 
المستقل في الصندوق. ومع ذلك، يوضح المؤشر مدى إسهام إدارة المعرفة بفعالية 

 في تحقيق أهداف الصندوق وغاياته. 

برامج الفرص  3-1-6
االستراتيجية التي تشمل 
تدخالت للقطاع الخاص 

لبرنامج القروض مكملة 

استعراض ضمان 
 الجودة

نسبة برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة المعتمدة خالل دورة التجديد 
الثاني عشر للموارد التي تشمل توصيفاً لفرص القطاع الخاص التي يمكن للصندوق 

ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية أن ينظر في تنفيذها أثناء الفترة المشمولة 
 لتكميل قائمة تدخالته.
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 التعريف المصدر اسم المؤشر الرمز

 (النسبة المئوية)والِمنح 
 (جديد)

 األثرمن أجل تصميم ال 3-2

3-2-1 

لجودة  العامالتصنيف 
تصميم المشروعات 

أو  4(درجة التصنيف 
 أعلى) (النسبة المئوية)

تصنيفات ضمان 
 الجودة

) 1( تصنيف موجز يقدَّم أثناء عملية ضمان الجودة عبر عدة أبعاد تشمل ما يلي:
) 3) تقييم القدرات المؤسسية الوطنية/المحلية؛ (2المواءمة مع السياق القطري؛ (

) الجاهزية 4اتساق األهداف المقترحة واألنشطة والمخرجات والنواتج المتوقعة؛ (
) مدى معالجة توصيات تعزيز 6) احتماالت تحقيق األهداف اإلنمائية؛ (5للتنفيذ؛ (

 شهراً. 12صنيفات على أساس متوسط الجودة. ويتم اإلبالغ عن الت

3-2-2 

العام لجودة التصنيف 
المشروعات الممولة 
بالِمنح عند اإلدراج 

أو  4(درجة التصنيف 
 أعلى) (النسبة المئوية)

 (جديد)

تصنيفات ضمان 
 الجودة

تصنيف موجز يقدَّم أثناء عملية ضمان الجودة عبر عدة أبعاد متصلة بالمالءمة، 
) 2) المواءمة االستراتيجية؛ (1والكفاءة عند اإلدراج، بما يشمل: (والفعالية، 
) إدارة 6) االبتكار؛ (5) االستهداف؛ (4) مالءمة نظرية التغيير؛ (3الروابط؛ (
التمويل المشترك. ويتم اإلبالغ  )9) الشراكات؛ (8) الرصد والتقييم؛ (7المعرفة؛ (

 شهراً. 12عن التصنيفات على أساس متوسط 

المشروعات المصممة  3-2-3
إلحداث تحول جنساني 

 (جديد)ية) ئو(النسبة الم

النسبة المئوية لمشروعات الصندوق التي تسعى بقوة إلى إحداث تحول في ديناميات  التحقق المؤسسي 
عالقات القوة بين الجنسين عن طريق معالجة المعايير االجتماعية والممارسات 
والمواقف والمعتقدات ونُظم القيمة التي تُمثِّل حواجز هيكلية أمام إدماج النساء 

وعات إلى ضمان وصول النساء على قدم والفتيات وتمكينهن. وتهدف هذه المشر
المساواة إلى األصول اإلنتاجية والخدمات وفرص العمل واألسواق، وكذلك 
السياسات والقوانين الوطنية الداعمة. ومن الضروري للمشروعات التي تسعى إلى 
إحداث تحول جنساني أن تُبلغ عن مؤشر التمكين الخاص بالصندوق الذي يستند 

المرأة في الزراعة على مستوى المشروعات الذي وضعه المعهد إلى مؤشر تمكين 
الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ويقاس هذا المؤشر أثناء التصميم باالستناد إلى 
مجموعة من المعايير التي يتم التحقق منها في تقارير تصميم المشروعات لعمليات 

 الصندوق المعتمدة خالل الدورة. 

التمويل المناخي: برنامج  3-2-4
القروض والِمنح الذي 

(النسبة يركز على المناخ 
 (جديد)المئوية) 

التحقق المؤسسي 
على أساس 

منهجيات 
المصارف اإلنمائية 
متعددة األطراف 
بشأن تتبع التمويل 

 المناخي

قيمة بالدوالر األمريكي يتم اإلبالغ عنها كنسبة مئوية من مجموع موافقات 
 منهجيات المصارف اإلنمائية متعددة األطرافالصندوق، وتُحسب على أساس 

. ويُحسب مع تغيُّر المناخ والتخفيف من أثاره بشأن تتبع التكيُّفالمعترف بها دولياً 
إلى جداول التكاليف النهائية وتقارير التمويل المناخي أثناء التصميم باالستناد 

 بينإلبالغ في اتمييز السيتم تصميم المشروعات لعمليات الصندوق المعتمدة. و
+  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةتمويل المناخ في 

ضمان اإلسناد الدقيق إلى وذلك ل، في برنامج القروض والمنحتمويل المناخ و
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب حة للموارد األساسية وموارد الجهات المان

 +. الحيازات الصغيرة

القدرة المناخية:  3-2-5
المشروعات المصممة 
لبناء القدرة على التكيُّف 

 (جديد)(النسبة المئوية) 

تصنيفات ضمان 
  الجودة

القدرة النسبة المئوية لمشروعات الصندوق التي تشمل أنشطة تهدف إلى بناء 
التكيفية المرتبطة بالمناخ في مجموعة متعددة من األبعاد (مثل زيادة الدخل؛ 
وتحسين الوصول إلى الموارد اإلنتاجية؛ وتمكين الفئات الضعيفة). ويقاس هذا 
المؤشر عند التصميم باالستناد إلى تقارير تصميم المشروعات لعمليات الصندوق 

 المعتمدة خالل الدورة.

3-2-6 

مالءمة نُهج االستهداف 
في مشروعات الصندوق 

(النسبة االستثمارية 
 (جديد)المئوية) 

تصنيفات ضمان 
 الجودة

) مواءمة 1تصنيف يقدَّم أثناء عملية ضمان الجودة باالستناد إلى األبعاد التالية: (
السكان الذين يستهدفهم المشروع مع الفئة التي يستهدفها الصندوق على النحو المبيَّن 

) مدى كفاية نهج 2في سياسة االستهداف وما يقابلها من مبادئ توجيهية تشغيلية؛ (
االستهداف المقترح في الوصول إلى الفئة المستهدفة المحددة في سياق معيَّن 

 شهراً. 24للمشروع. ويتم اإلبالغ عن التصنيفات على أساس متوسط 

3-2-7 

جودة انخراط المجموعة 
المستهدفة من المشروع 

التغذية الراجعة منها و
أو  4(درجة التصنيف 

(النسبة المئوية)  أعلى)
 (جديد)

تصنيفات ضمان 
 اإلشراف 

) أو أفضل في 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما (
جودة مشاركة المجموعة المستهدفة والتغذية الراجعة منها. وتشمل العناصر 
موضوع التقييم، على سبيل المثال، مدى تنفيذ األنشطة المقررة بشأن مشاركة 

ورة متسقة وفي الوقت المحدَّد، المجموعة المستهدفة وتلقي التغذية الراجعة منها بص
بما يشمل تدابير تعزيز اإلدماج االجتماعي والمشاركة من الفئات الضعيفة 
والمهمشة والمحرومة، و"إكمال حلقة التغذية الراجعة"؛ ومدى كفاءة عمليات 

 معالجة المظالم في المشروع وتجاوبها وسهولة وصول الفئات المستهدفة إليها. 

3-2-8 

الجودة الشاملة للتعاون 
بين بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي في 
برامج الفرص 

تصنيفات ضمان 
 الجودة

تصنيف موجز يقدَّم أثناء عملية ضمان الجودة عبر عدة أبعاد، بما يشمل تقييم 
) 1بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من حيث ما يلي: ( استراتيجية التعاون بين

ً للسياق القطري؛ ( إسهامها في تحقيق األهداف االستراتيجية  )2تصميمها وفقا
لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية بالتآزر مع سائر األنشطة اإلقراضية وغير 
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االستراتيجية القطرية 
أو  4(درجة التصنيف 

(النسبة المئوية) أعلى) 
 (جديد)

راكات ) استنادها إلى تحديد واضح لالحتياجات والفرص والش3اإلقراضية؛ (
والمجاالت والموارد وآليات الرصد. ويتم اإلبالغ عن التصنيفات على أساس 

 شهراً. 12متوسط 

    

 اإلدارة االستباقية للحافظة  3-3

3-3-1 
األموال نسبة صرف 

 (النسبة المئوية)
 Oracleنظام 

FLEXCUBE 

مجموع المبالغ المصروفة خالل فترة االستعراض من برنامج القروض والِمنح، 
مقسومة على الرصيد غير المصروف من القروض والِمنح المعتمدة والموقعة، 

 ودخولها حيز النفاذ أو بدء سريان إمكانية صرفها في بداية فترة االستعراض. 

3-3-2 

التقدم العام المحرز في 
 4نيف التنفيذ (درجة التص

 أو أعلى) (النسبة المئوية)
 (جديد)

 تصنيفات اإلشراف

أو أعلى لهذا التصنيف الرئيسي لإلشراف  4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة 
ودعم التنفيذ، ويُحسب استناداً إلى التقدم المحرز في مزيج من المؤشرات بشأن 

لجودة إدارة المشروع إدارة المشروع واإلدارة المالية والتنفيذ. ويشمل درجات 
 وجودة اإلدارة المالية وصرف األموال والتوريد وما إلى ذلك.

3-3-3 
(النسبة مؤشر االستباقية 

 (جديد)المئوية) 
قواعد البيانات 

 المؤسسية

النسبة المئوية للمشروعات الجارية المصّنِفة بأنها "تنطوي على مشكالت فعلية" 
التي جرى تطويرها أو إعادة هيكلتها أو  في تصنيفات األداء المعتمدة السابقة

 إنجازها/إغالقها، أو إلغاؤها أو تعليقها في آخر تصنيفات معتمدة لألداء.

  اإلطار المالي التحويلي

 الموارد 3-4

3-4-1 
أسهم رأس إلى  الديننسبة 
 (النسبة المئوية)المال 

قواعد البيانات 
 المؤسسية

ف  )،EB 2020/130/R.31وفقاً إلطار االقتراض المتكامل (انظر الوثيقة  تُعرَّ
النسبة بأنها جزء أصل الدين من مجموع الدين المستحق مقسوماً على رأس المال 
ف رأس المال األولي المتاح بأنه  لي المتاح معبراً عنه بالنسبة المئوية. ويُعرَّ األوَّ

ً م نها المساهمات والسندات اإلذنية مستحقة إجمالي أسهم رأس المال مخصوما
ف إجمالي أسهم رأس المال  القبض باإلضافة إلى مخصص خسائر القروض. ويعرَّ
بأنه: المساهمات باإلضافة إلى االحتياطيات العامة مخصوماً منها العجز المتراكم. 

  ديسمبر/كانون األول من كل سنة. 31وستحسب النسبة في 

3-4-2 
رأس المال القابل 

(النسبة للتخصيص 
 (جديد)المئوية) 

قواعد البيانات 
 المؤسسية

 ً نسبة  تُعّرف)، EB 2019/128/R.43 انظر الوثيقةسياسة كفاية رأس المال (ل وفقا
لي المتاح أنها ب للتخصيصرأس المال القابل  باإلضافة إلى إجمالي رأس المال األوَّ

لي المتاح الموارد المطلوبة باإلضافة إلى  ً  االحتياطيرأس المال األوَّ على  مقسوما
لي المتاح لي المتاحويعرف . رأس المال األوَّ أسهم أنه: إجمالي ب رأس المال األوَّ

المساهمات والسندات اإلذنية مستحقة القبض باإلضافة  مخصوماً منها رأس المال
ف إجمالي أسهم رأس المال بأنه: إلى مخصص خسائر القروض.  المساهمات ويعرَّ

باإلضافة إلى االحتياطيات العامة مخصوماً منها العجز المتراكم. وستحسب النسبة 
  .ديسمبر/كانون األول من كل سنة 31في 

 نسبة التمويل المشترك 3-4-3
نظام المنح 

والمشروعات 
  االستثمارية

مبلغ التمويل المشترك من المصادر الدولية والمحلية (مساهمات الحكومة 
والمستفيدين) مقسومة على قيمة التمويل المقدَّم من الصندوق للمشروعات المعتمدة 
خالل فترة معيَّنة مدتها ثالث سنوات (المبالغ المستخدمة بالدوالر األمريكي). 
وتُشير النسبة إلى مبلغ التمويل المشترك بالدوالر األمريكي لكل دوالر أمريكي من 

  شهراً). 36متوسط متغير لفترة التمويل المقدَّم من الصندوق (

 
نسبة التمويل المشترك 

 )الدولي(

نظام المنح 
والمشروعات 

 االستثمارية

مبلغ التمويل المشترك من المصادر الدولية فقط مقسوماً على مبلغ التمويل المقدم 
من الصندوق للمشروعات المعتمدة خالل فترة معيَّنة مدتها ثالث سنوات (المبالغ 

بالدوالر األمريكي). وتشير النسبة إلى مبلغ التمويل المشترك بالدوالر المستخدمة 
األمريكي لكل دوالر أمريكي من التمويل المقدَّم من الصندوق (متوسط متغير لفترة 

  شهراً). 36

 
نسبة التمويل المشترك 

 )المحلي(

نظام المنح 
والمشروعات 

  االستثمارية

المحلية فقط (مساهمات الحكومة والمستفيدين) مبلغ التمويل المشترك من المصادر 
ً على قيمة التمويل المقدم من الصندوق للمشروعات المعتمدة خالل فترة  مقسوما
معيَّنة مدتها ثالث سنوات (المبالغ المستخدمة بالدوالر األمريكي). وتشير النسبة 

تمويل المقدَّم إلى مبلغ التمويل المشترك بالدوالر األمريكي لكل دوالر أمريكي من ال
  شهراً). 36من الصندوق (متوسط متغير لفترة 

3-4-4 

تأثير الرفع المالي 
الستثمارات الصندوق في 
القطاع الخاص (متوسط 
عامل الرفع المالي) 

 (جديد)

قواعد البيانات 
 المؤسسية

قيمة استثمارات الصندوق في مشروع للقطاع الخاص، مقسومة على مجموع تكلفة 
  المشروع. 

ف مجموع  ً من وسطاء ماليين، يُعرَّ وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتطلب دعما
  تكلفة المشروع على النحو التالي: 
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بالنسبة لصناديق وأدوات االستثمار: مجموع الموارد التي تتم تعبئتها من خالل 
الصندوق أو أداة االستثمار. وأثناء مرحلة التطوير المبكرة لهذه الصناديق/األدوات، 

  يُستخدم الحجم المستهدف للصندوق أو األداة كمؤشر غير مباشر. 
بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية األخرى: مجموع تكلفة المشروعات الممولة 

  من المؤسسة المالية بفضل الدعم المالي المقدم من الصندوق.

 التغيير المؤسسي التحويلي

 الكفاءة المؤسسية 3-5

3-5-1 

نسبة النفقات اإلدارية 
للصندوق إلى برنامج 
القروض والِمنح (بما 

يشمل األموال التي 
يديرها الصندوق) 

 (النسبة المئوية)

قواعد البيانات 
 المؤسسية

النفقات الفعلية المتكبدة في إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى الخاضعة 
إلدارة الصندوق (باستثناء مكتب التقييم المستقل) مقسومة على أموال برنامج 
القروض والِمنح التي يلتزم بها الصندوق، بما يشمل القروض وِمنح إطار القدرة 

امج التأقلم لصالح زراعة أصحاب على تحمل الديون والِمنح األخرى، وبرن
الحيازات الصغيرة واألموال (المتممة) األخرى التي يديرها الصندوق في الفترة 

  شهراً).  36المشمولة باإلبالغ (متوسط متغير لفترة 

3-5-2 
نسبة الميزانية اإلدارية 
إلى حافظة القروض 

 والِمنح الجارية

قواعد البيانات 
 المؤسسية

المتكبدة في إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى الخاضعة النفقات الفعلية 
إلدارة الصندوق (باستثناء مكتب التقييم المستقل)، مقسومة على برنامج القروض 
والِمنح الحالي (من الموافقة إلى اإلغالق) بما يشمل القروض وِمنح إطار القدرة 

لصالح زراعة أصحاب على تحمل الديون والِمنح األخرى، وبرنامج التأقلم 
الحيازات الصغيرة واألموال (المتممة) األخرى التي يديرها الصندوق (متوسط 

  شهراً). 36متغير لفترة 

  الالمركزية 3-6

نسبة الوظائف في  3-6-1
المكاتب القطرية/المراكز 
اإلقليمية المدرجة في 

 (النسبة المئوية)الميزانية 

قواعد البيانات 
 المؤسسية

الوظائف في المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية مقسومة على  نسبة مجموع
  مجموع عدد الوظائف (الميزانية اإلدارية فقط).

فعالية الالمركزية (نسبة   3-6-2
استقصاء المكاتب   (جديد)مئوية) 

  القطرية للصندوق

حول ما إذا كان موظفو  يطرح استقصاء المكاتب القطرية للصندوق السؤال
بشكل  ويتم تمكينهمن يمجهزين بشكل جيد وقادر ،ومكاتبه في الميدان ،الصندوق

درجة الصندوق على أرض الواقع ( أثركاٍف لتحقيق النتائج المتوقعة من أجل تعزيز 
  ) (نسبة مئوية).أو أعلى 4 التصنيف

  إدارة الموارد البشرية 3-7

3-7-1 
المئوية للنساء في نسبة ال

من الرتبة الفنية الوظائف 
 ما فوقهاو 5-ف

قواعد البيانات 
 المؤسسية

عدد النساء في الفئة الفنية الوطنية والدولية المعينات لفترات محددة المدة أو غير 
محددة المدة في مناصب تتراوح بين وظائف الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية في 

ونائب رئيس الصندوق، من مجموع عدد الموظفين الوطنيين  5-مستوى المدير/ف
يَّنون لفترات محددة المدة أو غير محددة المدة في والدوليين من الفئة الفنية الذين يع

نفس نطاق الُرتب. ويجب أن يشغل الموظفون المدرجون في الحساب وظائف 
مدرجة في الميزانية اإلدارية للصندوق أو ميزانية مكتب التقييم المستقل أو ميزانية 

كتب التقييم االتحاد االئتماني. وتشمل االستثناءات ما يلي: رئيس الصندوق؛ مدير م
المستقل؛ والموظفون المعيَّنون بعقود قصيرة األجل؛ والموظفون المعيَّنون محلياً 
(موظفو فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي ومكاتب االتصال وموظفو فئة 
الخدمات العامة الوطنيون)، والموظفون الفنيون المبتدئون، وموظفو البرامج 

لموظفون المعارون إلى الصندوق، والموظفون الخاصة، واتفاقات الشراكة، وا
الذين يشغلون وظائف ممولة من األموال المتممة، والموظفون المعيَّنون في مناصب 
منتهية بانتهاء الميزانية، واألفراد المعيَّنون بعقود غير الموظفين (الخبراء 
االستشاريون، والزمالء، واتفاقات الخدمة الخاصة، والمتدربون، وغيرهم) 

  والموظفون من الكيانات المستضافة. 

3-7-2 
المدة التي يستغرقها شغل 
الوظائف الفنية الشاغرة 

 (باأليام)

قواعد البيانات 
 المؤسسية

متوسط عدد األيام من تاريخ إغالق اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة حتى تاريخ اتخاذ 
والترقيات) لجميع عمليات قرار االختيار (أي القرار الذي يتخذه مجلس التعيينات 

التعيين النهائية للوظائف الدولية من الفئة الفنية في أية فترة معيَّنة مدتها سنة واحدة 
  شهراً). 12(متوسط متغير لفترة 

3-7-3 

النسبة المئوية للموظفين 
الذي يتمون التدريب عبر 

اإلنترنت على منع 
التحرش الجنسي 

واالستغالل واالنتهاك 
 ديد)(ج الجنسيين

قواعد البيانات 
 المؤسسية

األشخاص الذين يتمون التدريب الذي ينظمه مكتب الشؤون األخالقية على منع 
  حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين واإلبالغ عنها.
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النسبة المئوية لوحدات 
إدارة المشروعات التي 
تنتهي من التدريب على 

منع التحرش الجنسي 
واالستغالل واالنتهاك 

الجنسيين في 
المشروعات الجديدة 

  (جديد)

قواعد البيانات 
  المؤسسية

النسبة المئوية لوحدات إدارة المشروعات التي تُنفذ مشروعات جديدة وتتلقى تدريباً 
ؤون األخالقية على منع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل ينظمه مكتب الش

  واالنتهاك الجنسيين واإلبالغ عنها.

  (جديد)إدارة األداء   3-7-4
قواعد البيانات 

  المؤسسية
عدد نواتج خطة تحسين األداء الناجحة من بين مجموع خطط تحسين األداء أثناء 

  دورة واحدة من دورات نظام تقييم األداء.

  الشفافية 3-8

3-8-1 

النسبة المئوية لتقارير 
إنجاز المشروعات 

المقدمة في غضون ستة 
أشهر من اإلنجاز، 

والنسبة المئوية لما يُنشر 
 من تلك التقارير

 دائرة إدارة البرامج

نسبة تقارير إنجاز المشروعات المقدمة في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز 
المشروعات، من بين هذه التقارير، التي تُنشر في المشروع. ونسبة تقارير إنجاز 

  الموقع الشبكي للصندوق.

3-8-2 

شمولية بيانات الصندوق 
التي تنشر امتثاالً لمعايير 
المبادرة الدولية للشفافية 

(النسبة في المعونة 
 المئوية)

المبادرة الدولية 
  المعونةفي لشفافية ل

الدولية للشفافية في المعونة للناشرين فيها. درجة "الشمولية" الممنوحة من المبادرة 
وهي المتوسط المرجح لدرجات األبعاد "األساسية"، و"المالية"، و"القيمة 

المضافة" 
]http://dashboard.iatistandard.org/comprehensiveness.html.[  
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التجديد الثاني عشر معدالت الخصم لقروض الشركاء الميّسرة في الصندوق لفترة 

  للموارد

 لموارد الصندوقلدعم التجديد الثاني عشر  الشركاء الميّسرةإطار تقديم قروض  تطرأ أية تغييرات علىلم  - 1

معدالت الخصم المطبقة على فترة ويرد فيما يلي عرض ل 83موارد.لإطار التجديد الحادي عشر ل بالمقارنة مع

  .واردلمتجديد الثاني عشر لال

لقيم وفقا ل المعدالتتم حساب وأدناه.  1وترد معدالت الخصم الناتجة عن المنهجية الموصوفة في الجدول  - 2

 .2020 سبتمبر/أيلول 30 المسجلة في

  1الجدول 

  معدالت الخصم لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

  (النسبة المئوية)

 
 تكلفة تمويل المشروع/معدل الخصم

 العملة

قرض الشركاء 
 25الميّسر لمدة 

  عاما

قرض الشركاء 
 40الميّسر لمدة 

 عاما

 2.60 2.08  حقوق السحب الخاصة

 3.12 2.54 الدوالر األمريكي

 1.26 0.86 الين الياباني

 2.04 1.67 الجنيه اإلسترليني

 1.35 0.99 اليورو

 5.74 4.82 الرنمينبي الصيني

في  وهي ترد 84 بحساب عنصر المنحة بكل عملة على حدة. بعملة محددة المرتبطةسمح معدالت الخصم وت - 3

 الجداول أدناه.

  أ-2 الجدول

قرض الشركاء الميّسر لمدة ( المقابلة بين حقوق السحب الخاصة وعمالت سلة حقوق السحب الخاصة فائدة الكوبون أسعار

  )عاما 25

  (النسبة المئوية)

  عاما مع جدول صروفات لثالث سنوات 25قرض الشركاء الميّسر لمدة 

 أسعار فائدة الكوبون العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00  حقوق السحب الخاصة

 2.45 1.94 1.42  0.90 0.38 الدوالر األمريكي

 0.80 0.34  )0.11( )0.56( )1.02( الين الياباني

 1.59 1.11 0.62 0.14 )0.34( الجنيه اإلسترليني

 0.92 0.46 0.00 )0.45( )0.91( اليورو

 4.67 4.06 3.45 2.84 2.23 الرنمينبي الصيني

 0.85 6.87 12.88 18.90 24.92 عنصر المنحة

                                                      
83 EB 2017/S10/R.2/Rev.1.  
 .وألجل االستحقاق المقابلالخصم بالعملة المقابلة  معدلأعلى من قروض الشركاء المیسرة بأسعار فائدة للكوبون لن یقبل الصندوق  84
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  ب-2الجدول 

قرض الشركاء الميّسر لمدة ( المقابلة بين حقوق السحب الخاصة وعمالت سلة حقوق السحب الخاصة فائدة الكوبون أسعار

  )عاما 40

  (النسبة المئوية)

 عاما مع جدول صروفات لثالث سنوات 40قرض الشركاء الميّسر لمدة 

 أسعار فائدة الكوبون العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00  حقوق السحب الخاصة

 2.48 1.95 1.42 0.89 0.36 الدوالر األمريكي

 0.76 0.34 )0.09( )0.51( )0.94( الين الياباني

 1.49 1.02 0.55 0.08 )0.38( الجنيه اإلسترليني

 0.85 0.42 )0.01( )044( )0.87( اليورو

 4.86 4.16 3.47 2.78 2.08 نبي الصينييالرنم

 10.10 18.81 27.53 36.25 44.96  عنصر المنحة

ستكون هناك حاجة إلى حد أدنى لسعر الفائدة للدول األعضاء التي تساهم  خيار حد أدنى لسعر الفائدة. - 4

 (الحد األقصى لسعر الفائدة في إطارفيها  السحب الخاص حقفي المائة من  1 معادُل نسبةبعمالت يكون 

 في المائة بعملة 0بنسبة  قرضافي هذه الحالة، ستقدم الدول األعضاء و. قروض الشركاء الميّسرة) سالبا

ل في المائة من خال 0نسبة المعادل لالكوبون  سعر فائدة الوصول إلى أيضايمكن قرض الشركاء الميّسر (

في المائة أن  0نسبة عند يعني الحد األدنى وكوبون ومنحة تكميلية). لل بسعر فائدة أعلىمزيج من قرض 

في المائة كحد  1السحب الخاص البالغ  حقالقرض سيكون أعلى من معدل ب سعر فائدة الكوبون الخاص

 فائدة الكوبونسعر  استخداممن خالل الدول األعضاء  عبر جميعسيتم ضمان المعاملة العادلة وأقصى. 

القرض، ولتحديد حقوق  ة فيمنحاللحساب عنصر  قرض الشركاء الميّسر فيفي المائة  0 المعادل لنسبة

 عملةلفي المائة  0سعر فائدة يعادل سيؤدي استخدام ونح. التصويت واالمتثال للحد األدنى من مساهمة المِ 

حتاج إلى تقديم تالعضو س الدولة، مما يعني أن بالقرض مرتبط أقل ةحمنإلى عنصر  قرض الشركاء الميّسر

  .مساهمة الِمنحقرض أكبر لتلبية الحد األدنى لمتطلبات 

مبلغ ال، فسيتم حساب مقدمادفعة منحة إضافية  تقديم. إذا اختارت دولة عضو إضافية تقديم دفعات ِمنحإمكانية  - 5

األصلي  الكوبونعلى القيمة الحالية للفرق في التدفقات النقدية المستقبلية بين مدفوعات  بناء دفعه المطلوب

إطار قروض الشركاء سيتم استخدام نفس معدل الخصم المستخدم في والمستهدف.  الكوبونومدفوعات 

في أقساط فقط  يمكن للدولة العضو تسديد دفعة المنحة اإلضافية على عدةوفي حساب القيمة الحالية. الميّسرة 

على القيمة الحالية لمدفوعات  المحافظة توإذا تم ات،فونفس جدول الصر لقرض الشركاء الميّسركان  حال

 األصلي للكوبون بأسعار فائدة مختلفةنح اإلضافية المطلوبة مدفوعات المِ  3يوضح الجدول والمنحة اإلضافية. 

 والمستهدف.
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   3الجدول 
  المطلوبة لسد الفرق بين سعري فائدة الكوبون األصلي والكوبون المستهدفدفعات المنح اإلضافية 

  (النسبة المئوية)

  مليار من عملة التقويم، مع جدول صروفات لثالث سنوات 1عاما بقيمة  25قرض شركاء ميّسر لمدة 

  العملة
الكوبون 
 المطلوب

الكوبون 
 المستهدف

الفرق (الكوبون 
األصلي مقابل 

 المستهدف)الكوبون 

معدل 
 الخصم

المنحة اإلضافية 
 (مقدما) بالعملة

 مليون 118 2.08 1.00 1.00 2.00  حقوق السحب الخاصة

 مليون 113 2.54 1.00 1.42 2.42 الدوالر األمريكي

 مليون 131 0.86 1.00  )0.11( 0.89 الين الياباني

 مليون 122 1.67 1.00 0.62 1.79 الجنيه اإلسترليني

 مليون 130 0.99 1.00 0.00 1.00 اليورو

  مليون 123 4.82 1.00 3.45 4.45 الرينمنبي الصيني

الدول األعضاء الُمقرضة الحق في التصويت باستخدام نفس  قرض الشركاء الميّسرعنصر المنحة في  ويُعطي - 6

) من 2(أ) ( 3 البند، 6، على النحو المنصوص عليه في المادة تجديد المواردالصيغة المطبقة على مساهمات 

) 100( مائةاألصوات لكل تجديد للموارد بمعدل  أاتفاقية إنشاء الصندوق، والتي تنص على ما يلي: "تنش

تمت المساهمة به في  دوالر أمريكي) 158 000 000( وثمانية وخمسين مليون مائة صوت لكل مبلغ يعادل

  ."كسور هذا المبلغ أوالقيمة الكلية لتجديد الموارد، 

مباشرة إلى بصورة  ستذهبمن الشركاء  المقدمةنح اإلدارة للدول األعضاء أن جميع مساهمات المِ تؤكد و - 7

قائمة بذاتها وستتم خدمتها عن طريق التدفقات العائدة  التيسيريةستكون القروض والمستفيدين من الصندوق. 

التجديد الثاني عشر  ةخالل فترمختلطة المعتمدة بشروط للغاية والقروض  التيسيريةمن قروض الصندوق 

تكاليف أو مخاطر مرتبطة بالقروض  ةالصندوق أي في قروض الشركاء الميّسرةلن يتحمل مقدمو منح و .للموارد

 التيسيرية.



IFAD12/4/R.2/Rev.1  الرابعالملحق  

91 

 لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد  علىأسعار الصرف المطبقة 

، كان مجلس المحافظين يتبنى قراراً الحادي عشرلكل تجديد من تجديدات موارد الصندوق، من الثاني حتى  - 1

للتجديد يتضمن فقرة تحدد أسعار الصرف اإلشارية المثبتة التي ستطبق على المساهمات المؤداة بالعمالت 

األمريكي. وقد جرى ذلك لمساعدة الدول األعضاء على تقرير األخرى القابلة للتحويل الحر غير الدوالر 

  المستوى الذي ترغب بالتعهد بمساهماتها.

على غرار عمليات . ولموارد الصندوق الثاني عشرفي القرار الخاص بالتجديد فقرة مماثلة سوف تدرج و - 2

ستة أشهر للتجديد الثاني عشر تجديد الموارد السابقة، من المقرر أن تكون الفترة المرجعية لسعر الصرف لمدة 

 مباشرة وتتضمنه. 2020أيلول /سبتمبر 30 التي تسبقلموارد الصندوق هي األشهر الستة 

الدولي من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول  النقدأسعار الصرف المعمول بها في نهاية الشهر في صندوق و - 3

أدناه.  1في الجدول  ةوارد ذات الصلة يل الحرمقابل الدوالر األمريكي لجميع العمالت القابلة للتحو 2020

المطبق على  2017أيلول /نيسان إلى سبتمبر/من أبريلالستة شهر ألمتوسط نهاية الشهر ل 2 الجدول ويعرض

 التجديد الحادي عشر للموارد.

ك الخاصة وتل 1ترد في الجدول  المطبقة على التجديد الثاني لموارد الصندوقالمثبتة وأسعار الصرف اإلشارية  - 4

  .2بالتجديد الحادي عشر للموارد ترد في الجدول 

 1الجدول 

  )2020(أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول  أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 سبتمبر/أيلول  أغسطس/آب يوليو/تموز يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان  العملة

متوسط فترة 

 أشهر الستة

 1.4391 1.4068 1.3598 1.3864 1.4571 1.5017 1.5230 دوالر أسترالي

 1.3518 1.3339 1.3042 1.3404 1.3628 1.3787 1.3910 دوالر كندي 

 0.9363 0.9220 0.9048 0.9083 0.9505 0.9616 0.9705 فرنك سويسري 

 6.9865 6.8086 6.8561 6.9855 7.0681 7.1463 7.0543 صيني رنمينبي

 6.5140 6.3599 6.2344 6.2831 6.6553 6.6938 6.8577 كرونة دانمركية 

 0.8744 0.8541 0.8375 0.8440 0.8930 0.8980 0.9195 يورو 

 0.7863 0.7793 0.7517 0.7612 0.8150 0.8114 0.7994 جنيه إسترليني 

 106.19 105.79 105.37 104.55 107.72 107.14 106.58 ين ياباني 

 9.5019 9.4814 8.7563 9.0583 9.7446 9.6875 10.2832 كرونة نرويجية  

 1.5486 1.5145 1.4839 1.4923 1.5562 1.6121 1.6324  دوالر نيوزيلندي 

 0.7184 0.7104 0.7048 0.7077 0.7269 0.7289 0.7319  حقوق سحب خاصة 

 9.1579 8.9883 8.6419 8.6536  9.3490  9.4682 9.8463 كرونة سويدية 
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  2الجدول 

  ) 2017أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق (أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 

 سبتمبر/أيلول  أغسطس/آب يوليو/تموز يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان العملة
متوسط فترة 

 الستة أشهر

 1.2957 1.2757 1.2661 1.2520 1.3001 1.3423 1.3378 دوالر أسترالي

 1.2940 1.2480 1.2536 1.2485 1.2977 1.3500 1.3662 دوالر كندي 

 0.9710 0.9694 0.9655 0.9710 0.9588 0.9710 0.9902 فرنك سويسري 

 6.7465 6.6481 6.5957 6.7265 6.7820 6.8289 6.8977 صيني رنمينبي

 6.4813 6.3038 6.2904 6.3413 6.5165 6.6302 6.8054 كرونة دانمركية 

 0.8713 0.8470 0.8457 0.8527 0.8763 0.8912 0.9149 يورو 

 0.7680 0.7472 0.7766 0.7620 0.7705 0.7789 0.7727 جنيه إسترليني 

 111.31 112.66 110.50 110.55 111.94 110.95 111.25 ين ياباني 

 8.1806 7.9725 7.8469 7.9347 8.3870 8.4117 8.5309 كرونة نرويجية 

 1.3894 1.3848 1.3941 1.3298 1.3650 1.4083 1.4541  دوالر نيوزيلندي 

 0.7160 0.7076 0.7075 0.7104 0.7187 0.7224 0.7294  حقوق سحب خاصة 

 8.3730 8.1085 7.9725 8.1331 8.4690 8.7160 8.8386 كرونة سويدية 

  تم تقريب أسعار الصرف إلى العالمة العشرية الرابعة.أسعار الصرف في نهاية الشهر. مالحظة: 
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 قدمانهج الصندوق المنقح بشأن التخرج: المضي 

  مقدمة -أوال

خالل الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ُطلب من إدارة  - 1

الصندوق اقتراح نهج أكثر شموال لتخرج البلدان المقترضة، وذلك بالبناء على إطار االنتقال القائم في 

شاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد وتلخص هذه المذكرة مناقشات وتوصيات هيئة الم 85الصندوق.

للمصادقة  الصندوق. وستعمل بمثابة أساس لسياسة بشأن التخرج تتم إحالتها إلى المجلس التنفيذي للصندوق

  .عليها

ويتبع النهج المقترح مبدأ العالمية في ضمان إتاحة دعم الصندوق لجميع الدول األعضاء النامية فيه، مع إعطاء  - 2

شد البلدان والسكان فقرا. وهو يتماشى مع اإلجراءات المستخدمة بالفعل في البنك الدولي، بما في األولوية أل

وفقا لتعريف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والمحدد حاليا عند نصيب للفرد  ،ذلك تطبيق دخل مناقشة التخرج

 التخرج. لبدء مناقشات 86أمريكيا ادوالر 7 065من الدخل القومي اإلجمالي قدره 

 المضي قدما -ثانيا

 مع النامية فيه، األعضاء الدول احتياجات تلبية المتمثلة في الصندوق ومهمة العالمية مبدأ مع بما يتماشى - 3

 كأساس أدناه األربع تحديد مبادئ الركائز تم فقرا وضعفا، الريفيين السكان أشد على التركيز في الوقت نفسه

 .الصندوق بشأن التخرج لسياسة

  : توزيع الموارد المالية للصندوق1الركيزة 

 التنفيذي المجلس مناقشات أن إلى الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد هيئة المشاورات الخاصة تشير ) أ(

ترّجح  درجة إلى تقدمت قد للصندوق، االئتماني التصنيف وعملية المتكامل، االقتراض إطار بشأن

 التجديد يتجاوز بما الموارد، من متنوعة مجموعة إلى موثوقة قدرة الصندوق على الوصول بصورة

  .للموارد عشر الثاني التجديد فترة خالل السيادي، وعمليات االقتراض األساسي للموارد

 تخصيص الموارد على للموارد عشر الثاني بالتجديد هيئة المشاورات الخاصة وبالتالي، اتفقت ) ب(

متوسطة الدخل من  والبلدان الدخل منخفضة للبلدان المائة) في 100(87للصندوق بشكل كامل األساسية

المقترضة  الموارد من متوسطة الدخل من الشريحة العليا للبلدان اإلقراض تمويل وسيتم. الشريحة الدنيا

وال  المائة في 11 عن يقل ال ما متوسطة الدخل من الشريحة العليا البلدان تتلقى أن المتوقع ومن. فقط

سيبذل الصندوق و88الصندوق. في عليه المتفق والمنح القروض برنامج من المائة في 20 يتجاوز

قصارى جهده للوصول إلى الموارد المتنوعة المقترضة، [بما يتماشى مع إطار االقتراض المتكامل]، 

 أحكام من الشريحة العليا. وتوجدالدخل  متوسطةويلبي هذه التوقعات بشأن توافر اإلقراض للبلدان 

                                                      
  .2018األول صادق عليه المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في ديسمبر/كانون  85
دوالرا أمريكيا  7 065تم تحديد دخل مناقشة التخرج لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير عند نصيب للفرد من الدخل القومي اإلجمالي قدره  86

د من الدخل ، كانت البلدان المقترضة من الصندوق التي يزيد فيها نصيب الفر2020. واعتبارا من يوليو/تموز 2020يوليو/تموز  1ابتداء من 
)، والجمهورية الدومينيكية، 2016القومي اإلجمالي عن هذا المستوى هي: األرجنتين، والبرازيل، والصين، وكوبا (أحدث البيانات لعام 

  وغابون، وغرينادا، ولبنان، وملديف، والمكسيك، والجبل األسود وتركيا.
  ئدة من القروض الممولة من خالل تجديدات الموارد، وقروض الشركاء الميسرة.تُعّرف بأنها مساهمات تجديد الموارد، والتدفقات العا التي 87
إلى الموارد المقترضة من قبل مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على الوصول للوصول جديدة تجري حاليا مناقشة آلية [ 88

والوصول لى الموارد المقترضة الحصول عتحديد أهلية  المقترحومن . 2021تقديم مقترح للمجلس التنفيذي في عام ، وسيتم أساس األداء
مع مراعاة الضمانات المالية لضمان االستدامة المالية لكل من الصندوق ووالطلب والجدارة االئتمانية،  اإلنمائيةفعالية المعايير وفقا لإليها 

  ]رادية لكل بلد بعين االعتبار لدى تقييم الطلب على التمويل.اإلف الطلباتوالمقترضين المحتملين وكذلك لتجنب ترّكز المخاطر. وستؤخذ 
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 موارد على للحصول والمؤهلة هشة أوضاع التي تعاني من البلدان أو/و الصغيرة بالنسبة للدول خاصة

  89.تيسيرية بشروط

 وتوزيع المخصصات حالة عن التنفيذي المجلس بإبالغ الصندوق، على أساس سنوي، إدارة وستقوم ) ج(

  التخرج. مناقشة دخلب البلدان والتغيرات في حالة الدول األعضاء فيما يتعلق مجموعات بين الموارد

 على الحصول في وستستمر. الهامين شركائه من للصندوق المالي الدعم من تتخرج التي البلدان وتبقى ) د(

 في بما السياساتي، واالنخراط التقنية، والخبرة المعرفة، بتقاسم المتعلقة والخدمات مختلف أنواع الدعم

مستردة  التقنية والمساعدة الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون من قبيل أدوات خالل من ذلك

 .التكاليف

  : شروط التمويل وتسعير الموارد المقترضة 2الركيزة 

 استرداد على الصندوق قدرة المقترضة الموارد على ستطبق والتسعير التي التمويل شروط ستضمن )أ(

 التنافسية على الحفاظ مع مختلفة، دخل مجموعات التي تنتمي إلى البلدان بين وستميز االقتراض، تكلفة

 للصندوق ومن شأن ذلك أن يسمح. للبلدان في السوق المتاحة األخرى خيارات التمويل بالمقارنة مع

 إتاحة ضمان عالوة على األساسية، الموارد من دعمتقديم ال وتجنب المالية االستدامة على بالحفاظ

  .تنافسية بشروط الجهات المقترضة لجميع الصندوق تمويل

 مناقشة دخل عتبةالفرد فيها  دخل يتجاوز التي العليا الشريحة من الدخل متوسطة البلدان وستخضع ) ب(

 دخل فيها يقلالتي  العليا الشريحة من الدخل متوسطة البلدانبالمقارنة مع  أصعب مالية لشروط التخرج

 متوسطة البلدان من أصعب مالية لشروط البلدان هذه وستخضع. التخرج مناقشة دخل مستوى عن الفرد

 التخرج مناقشة دخل عتبة تتجاوز التي للبلدان التمويل شروط تعديل وسيتم. من الشريحة الدنيا الدخل

 . التالية الدورة بداية في الموارد لتجديد ما دورة خالل

  التخرج: مسار البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا التي تصل إلى عتبة دخل مناقشة 3الركيزة 

 دخل مناقشة التخرج، من أعلى دخل مستوى تحقيق في التخرج عملية بدء يحدد الذي يتمثل المعيار )أ(

  .والتعمير لإلنشاء الدولي البنك حدده الذي النحو على

 من االقتراض مواصلة في دخل مناقشة التخرج والراغبة عتبة تحقق التي األعضاء وعلى الدول ) ب(

 قطرية استراتيجية فرص يتم التعبير عنه في برنامج الصندوق مع منظم حوار في أن تدخل الصندوق

  .محدث أو جديد

 النهائية تحقق دخل مناقشة التخرج المرحلة التي للبلدان القطرية االستراتيجية الفرص برامج وستوجه ) ج(

من اقتراض البلد من الصندوق، مع إدراك أنها تبقى من الشركاء الهامين للصندوق وأن تحصل على 

  (د) أعاله.1عم والخدمات المشار إليها في الركيزة الد

 ومحفزات معايير ذلك في بما متوقعا لتنمية البلد، مسارا هذه القطرية االستراتيجية الفرص برامج وتحدد )د(

هذه المتغيرات  وستشمل. البلد يحرزه الذي التقدم تقييم عند مراعاتها الواجب والمتغيرات التخرج لعملية

 الوصول على البلد قدرة أي( والتعمير لإلنشاء الدولي بالبنك الخاص التخرج نهج في المستخدمة تلك

 المؤسسات إنشاء في الذي يحرزه البلد والتقدم معقولة، بشروط الخارجية المال رأس أسواق إلى

في الصندوق  90واالجتماعية)، والمتغيرات التي تتسق مع إطار االنتقال االقتصادية للتنمية الرئيسية

وتلك التي تتسق مع اتفاقية إنشاء الصندوق مثل حالة الفقر واألمن الغذائي في المناطق الريفية. ومن 

                                                      
  كما تحددها سياسات التمويل ومعاييره. 89
90 EB 2018/125/R.7/Rev.1.  
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شأن ذلك أن يضمن أنها تعكس المهمة المحددة للصندوق ومراعاة الدورات االقتصادية والصدمات 

  غير المتوقعة التي تغير مسارات تنمية البلد.

 ثالث غضون في الستعراضها التنفيذي المجلس على القطرية ستراتيجيةاال الفرص برامج وستُعرض ) ه(

 الفرص برامج ستسترشد توفرها، وعند 91عليه. وحفاظه لدخل مناقشة التخرج البلد بلوغ من سنوات

 توصياتها وستُدرج تقييمات االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، بأحدث القطرية االستراتيجية

أي تقييم لالستراتيجية القطرية  إجراء حال لم يتم وفي. القطرية االستراتيجية الفرص ببرنامج كذيل

الخمس األخيرة، ستقترح إدارة الصندوق إعطائها األولوية خالل  السنوات في والبرنامج القطري

 مناقشات برنامج العمل السنوي مع مكتب التقييم المستقل.

: التي متوسطة الدخل من الشريحة العليا للبلدان يةالقطر االستراتيجية وستُعرض برامج الفرص ) و(

 الثاني التجديد بداية قبل األقل على سنوات ثالث لمدة دخل مناقشة التخرج عتبة بالفعل تجاوزت )1(

الصندوق خالل التجديد الثاني عشر لموارد  من االقتراض مواصلة في ترغب) 2( للموارد؛ عشر

  الصندوق.

 مدة تتوافق أن المتوقع قدرة البلد على إدارة عملية التنمية الخاصة به. ومن ويستند التخرج إلى تقييم )ز(

 الزمنية الجداول للبلدان التي تتجاوز دخل مناقشة التخرج مع القطرية االستراتيجية الفرص برامج

تم يعند استكمال برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، سو 92المعيارية بدون تمديدات غير ضرورية.

إذا أشار استعراض فمن الدعم المالي للصندوق.  التخرجالتقدم الذي يحرزه البلد نحو معايير  استعراض

من  التخرجبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى أن بلدا ما قد أحرز تقدما غير كاٍف نحو معايير 

رص االستراتيجية الدعم المالي للصندوق، على النحو المحدد في المبادئ التوجيهية لبرامج الف

يتم تقديمه بعد ذلك إلى وتمديد أو تجديد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية،  يجوز 93القطرية،

للبلد  إذا أشار االستعراض إلى أنه قد تم إحراز تقدم كافٍ أما . استعراضهالمجلس التنفيذي من أجل 

الستكشاف كيف يمكن أن تستمر اإلدارة مع البلد  تعملمن الدعم المالي للصندوق، فسوف  للتخرج

  (د).1بما يتماشى مع الركيزة  لشراكةا

  : معالجة التحوالت العكسية الناتجة عن الصدمات االقتصادية4الركيزة 

مستوى دخل مناقشة  دون تشهد تحوال عكسيا إلى ما التي متوسطة الدخل من الشريحة العليا قد تطلب البلدان

 الفرص برنامج في المحددة التخرج شروط استيفاء إثر( للصندوق المالي الدعم من التخرج بعد التخرج

 في المالية الموارد إلى بهدف الوصول مجددا الصندوق مع تشاورية الشروع بعملية) القطرية االستراتيجية

التخرج التي تنص عليها سياسة  المعايير مراعاة مع الطلب، بتقييم الصندوق وسيقوم. التالية التجديد فترة

 .التشاورية العملية في الشروع ينبغي كان إذا ما وسيحدد للبلد، القطرية األحدث االستراتيجية الفرص وبرنامج

وستتم استشارة المجلس التنفيذي بشأن هذه الطلبات قبل الشروع في أية عملية تشاورية. وبعد العملية التشاورية، 

الشروع  الستعراضه قبل التنفيذي المجلس على وعرضه جديد قطرية استراتيجية فرص سيتم إعداد برنامج

.للبلد جديد إقراض في تقديم أي

                                                      
تراجع بلد إلى ما دون دخل مناقشة التخرج مرة أخرى خالل هذه الفترة، فلن تكون هناك حاجة إلى برنامج جديد للفرص االستراتيجية إذا  91

  وستتم إعادة تحديد الموعد النهائي لتقديمه عندما يتجاوز البلد دخل مناقشة التخرج مرة أخرى.القطرية، 
  .)EB 2018/125/R.24فقا للمبادئ التوجيهية واإلجراءات المنقحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج (و 92
93 EB 2018/125/R.24.  
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  برنامج تمويل القطاع الخاص

 الخلفية -أوال

تقدم في القضاء على الفقر المدقع وتحقيق ال وتوقفسنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  10مع بقاء  - 1

. ويسعى نموذج العمل المتفق عليه لفترة التجديد الثاني عشر يزيد أثرهأن الصندوق  علىاألمن الغذائي اآلن، 

على الصندوق لموارد الصندوق إلى تعزيز دعم الصندوق لمن هم أكثر عرضة للتخلف عن الركب. وسيركز 

إلقراض العادي لبرنامج الل برنامج تمويل القطاع الخاص كمِ حيث سُي  ةالبرامج القطريبشأن نهج تحويلي  تنفيذ

نطاق توسيع  فيالهدف من ذلك يتمثل الريفي. و الصمودلصندوق، إلى جانب برنامج في ا المنحوالسيادي 

لتغير المناخ والهشاشة  عرضةثر، وال سيما في البلدان األكثر األوتعميق  االنخراطموارد الصندوق ووسائل 

  وانعدام األمن الغذائي، من أجل وضع برنامج عمل شامل.

شاملة  عملجذب استثمارات القطاع الخاص في الزراعة وإنشاء نماذج التي تواجه تحديات لالتصدي لتطلب وي - 2

مستثمرا  -الهشة والبلدان  ة الدخل من الشريحة الدنيامتوسطالمنخفضة الدخل والبلدان الال سيما في البلدان و -

المخاطر.  تخفيفلديه فهم عميق لقطاع الزراعة واالحتياجات ذات الصلة والنظام اإليكولوجي وفرص 

حصريا لتحويل الزراعة واالقتصادات الريفية والنظم الغذائية لجعلها أكثر شمولية وإنتاجية  مكرسوالصندوق 

  واستدامة. صموداو

، يستهدف الصندوق "الميل الكبيرةالمؤسسات المالية الدولية على عكس المستثمرين التجاريين وبعض و - 3

لمساعدة الماليين من سكان الريف على زيادة إنتاجيتهم ودخولهم والوصول إلى  األكثر نأيااألخير" والمناطق 

من السوق.  هذه الشريحة األسواق وخلق فرص العمل، على الرغم من التحديات والمخاطر المرتبطة بخدمة

وهو على استعداد لتحمل وال يزال يستفيد منهما وخبرته تجاربه الصندوق على االستفادة من دأب ، كمستثمرو

 االقتصادات الريفية والنظم الغذائية. لتحويلالمخاطر 

  الصندوق في وضع فريد يؤهله لتحقيق 

  تمويل القطاع الخاص: ه بشأنبرنامج أهداف

  ؛الحتياجات القطاع الريفيتركيز حصري على التنمية الريفية وفهم عميق  

  ؛الزراعية اإليكولوجيةبالمزارعين والنظم  المتعلقةإلى البيانات متميز وصول  

 ؛لمخاطر مع التركيز على صغار المنتجينإقبال أعلى على تحمل ا  

  ؛كل من القطاع الخاص والحكوماتلسمعة كشريك موثوق به  

  ؛مصمم لالستثمار بقصد إقامة روابط مع مشروعات القطاع العام حافظةنهج  

  صبور؛أفق استثمار  

 ع ُمثبت لتمويل التنمية   ؛ُمجِمّ

 ثراألقياس ل أطر شفافة وقوية.  

 األهداف  -ثانيا

أثره ومساهمته في  توسيع نطاقتمكين الصندوق من  فيالهدف من برنامج تمويل القطاع الخاص يتمثل  - 4

) من خالل استكمال وتعزيز النتائج التي 2و 1 التنمية المستدامة هدفاوالجوع في الريف ( الفقرالقضاء على 

. وسيستلزم ذلك االنتقال من نهج مخصص لتنمية السيادية لقروض والمنحا ه بشأنيتم تحقيقها من خالل برنامج
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مية المستدامة إلى برنامج التن خطةمن  2و 1لهدفين لالقطاع الخاص ودراية القطاع الخاص وتعبئة تمويل 

برنامج تمويل ساهم يوضوح عمليات الصندوق ونطاقها. وباإلضافة إلى ذلك، س يزيدمؤسسي وأوسع نطاقا 

في االستدامة المالية طويلة األجل للصندوق من خالل توليد الدخل الذي سيسهم في توسيع  القطاع الخاص

  .ةالجديد ةالمالي يةالهيكل بشأنرية وتنويع قاعدة موارده، بما يتماشى مع الجهود الجا

 النواتج والنتائج المستهدفة -ثالثا

القطاع الخاص لصالح صغار ودراية وابتكار استثمارات  جذبسعى برنامج تمويل القطاع الخاص إلى ي - 5

القدرة على وتمكين المرأة وتعزيز المنتجين والمجتمعات الريفية، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، 

  تغير المناخ. الصمود أمام

مخاطر استثمارات القطاع الخاص بطريقتين: أوال، من  تخفيفهذا عن طريق  جذب التمويلوسيتحقق أثر  - 6

في القطاع الزراعي والعمل في أفقر المناطق في البلدان  تينخالل االستفادة من خبرة الصندوق ودرايته الواسع

من  تعبئتهاامج تمويل القطاع الخاص، التي يسعى الصندوق إلى ثانيا، من خالل زيادة موارد برنوالنامية؛ 

الصندوق إلى تحقيق نسبة تمويل مشترك/زيادة قدرها  يسعىالمؤثرين. و والمستثمرينمختلف أنواع المانحين 

لدعم برنامج  يُقدّموهذا يعني أن كل دوالر  94أضعاف من التمويل المعبأ لبرنامج تمويل القطاع الخاص. خمسة

مباشر نحو هدف زيادة االلتزامات العالمية بشكل خمسة دوالرات استثمار ل القطاع الخاص سيُترجم إلى تموي

  للزراعة واألمن الغذائي في أفقر المناطق.

 2.5تم جمعها، سيصل برنامج تمويل القطاع الخاص إلى ما بين سيوبشكل عام، بناء على حجم الموارد التي  - 7

ماليين مستفيد. ويمكن أن يشمل األثر اإليجابي لمشروعات القطاع الخاص الناجحة إنشاء أعمال تجارية  5و

رأس المال البشري من خالل والنهوض بمن الفقر  الناسمزدهرة توفر فرص عمل وسبل عيش النتشال 

إلى زيادة كفاءتها  بشكل أكبريؤدي استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا التدريب. ويمكن أن 

القدرة دعم برنامج تمويل القطاع الخاص صغار المنتجين في بناء يسكما وعوائدها وتقليل األثر البيئي السلبي. 

اد الممارسات ة وسبل عيش متنوعة، واعتميوالتكيف مع تغير المناخ من خالل نظم زراععلى الصمود 

التنوع البيولوجي، وتخفف انبعاثات غازات  التي تعززوالحلول القائمة على الطبيعة  اإليكولوجيةالزراعية 

 االحتباس الحراري.

  البلدان والمشروعات المؤهلة -رابعا

مع ستكون جميع البلدان التي يعمل فيها الصندوق مؤهلة لمشروعات برنامج تمويل القطاع الخاص. وتماشيا  - 8

الصندوق والتزاماته المؤسسية، ستركز مشروعات وأنشطة برنامج تمويل القطاع الخاص بشكل خاص  مهمة

والبلدان التي تعاني من أوضاع  ل من الشريحة الدنياعلى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخ

ت برنامج تمويل القطاع الخاص في المائة من استثمارا 90 استهداف يتمثل في إشاريهدف  وسيوضعهشة، 

  ).2024-2022(فترة التجديد الثاني عشر للموارد هذه البلدان في السنوات الثالث األولى من العمليات ل

األداء.  الموارد على أساسلن يتم تخصيص موارد برنامج تمويل القطاع الخاص بموجب نظام تخصيص و - 9

للموارد عبر المناطق الجغرافية والدول  النطاق وواسع مستهدفستخدم خمسة معايير لضمان تنويع وستُ 

القروض برنامج مع  تكاملالالصندوق و بمهمة) الصلة 1: (أشد احتياجااألعضاء مع التركيز على من هم 

المعايير البيئية واالجتماعية  )5(المخاطر؛  )4نتائج التنمية المتوقعة؛ ( )3؛ (إضافية الصندوق )2والمنح؛ (

لية من االعتبارات الرئيسية في عملية اعالي وفع تحفيزي تأثيروكمة. وستكون إمكانية تحقيق الحمعايير و

  االختيار.

                                                      
  محسوبة بوصفها نسبة استثمار الصندوق نفسه وإجمالي تكاليف المشروع الذي يجري دعمه.البالغة خمسة أضعاف الزيادة  94
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تكثيف عروض برنامج تمويل القطاع الخاص بمرور الوقت باستخدام ثالثة أدوات مالية: منتجات  ومن المقرر - 10

الخاص إلى استخدام المساعدة  دعو برنامج تمويل القطاعيوتخفيف المخاطر. كما  رأس المالالدين وحقوق 

 برنامج تمويل القطاع الخاص. تتم برعايةالستكمال وتعزيز المشروعات االستثمارية التي  التقنية

 الحوكمة وتعبئة الموارد  -خامسا

مليون دوالر أمريكي، من خالل التجديد الثاني عشر  200يتمثل طموح الصندوق في جمع ما يصل إلى  - 11

 هذا مطلوبتعبئة الموارد األخرى، لبدء برنامج تمويل القطاع الخاص. ورأس المال  لموارد الصندوق وجهود

موارد برنامج تمويل القطاع  تؤديمن المتوقع أن . ولقطاع الخاصية لمشروعات االستثمارالمخاطر  لتخفيف

مليار  1خمسة أضعاف قيمتها من القطاع الخاص والمستثمرين اآلخرين (ما يعادل  يبلغاستثمار إلى الخاص 

في السياق الحالي  ةخاصيكتسي ذلك أهمية دوالر أمريكي) لصالح األسر الريفية الفقيرة وصغار المنتجين. و

أعبائها و) 19-جائحة فيروس كورونا (كوفيدثار السلبية للتصدي لآلحاجة إلى إجراءات موسعة ل توجدحيث 

  العامة للعديد من الدول األعضاء النامية. اتالمتزايدة على المالي

القطاع الخاص للمساهمة في  حساب أمانةن الذين يقدمون الموارد إلى يوالمستثمر فرصة للمانحينمنح ستُ و - 12

قة لى عملية الموافإمشروعات برنامج تمويل القطاع الخاص  حوكمة. وعموما، ستستند حوكمة هذه الموارد

موافقة نهائية من المجلس التنفيذي. وفقا لعمليات الصندوق غير السيادية، ات الخاصة بعلى المشروع

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجنة استشارية مخصصة لبرنامج تمويل القطاع الخاص لتقديم مدخالت 

برنامج المساهمين في  ليوتوجيهات استراتيجية على مستوى البرامج. وستتألف اللجنة االستشارية من ممث

يدعو الصندوق الدول األعضاء لبذل و تمويل القطاع الخاص، وبقية أصحاب المصلحة ذوي الصلة المحتملين.

 .برنامج تمويل القطاع الخاصفي كل جهد لتعظيم مساهماتها األساسية قبل المساهمة 

 االستدامة المالية  -سادسا

ولد برنامج تمويل القطاع الخاص عددا من تدفقات الدخل لتغطية التكاليف التشغيلية وزيادة مجموعة التمويل يس - 13

المبالغ (في أصل  توليد مدفوعاتالمستقبل. وستؤدي المشروعات الناجحة إلى في لالستثمارات واألنشطة 

. وبالنسبة لحقوق المحققةوم الفوائد والرس فضال عن دخل) في غير حصص رأس المالحالة االستثمارات 

تدفقات االستثمار العائدة هذه كمصدر  تُستخدمقيمة مضافة وأرباح. وستحقيق ، من المتوقع أن رأس المال

تماشيا مع الوثيقة ولبرنامج تمويل القطاع الخاص.  التقنيةرأس المال االستثماري وتمويل المساعدة ل

EB 2020/129/R.11/Rev.1 ، في الصندوق وإنشاء  ةعمليات القطاع الخاص غير السياديإطار المعنونة

تمويل حساب أمانة للقطاع الخاص، تُدفع النفقات اإلدارية اإلضافية التي يتكبدها الصندوق فيما يتعلق ببرنامج 

 .القطاع الخاص من موارد حساب األمانة

لتغطية  اكافي دخالالقطاع الخاص ولد برنامج تمويل يسنوات، من المتوقع أن  10استنادا إلى نموذج مدته و - 14

مليون دوالر أمريكي لحافظة  64الحد األدنى من الموارد البالغة  تعبئة في حالة 2024التكاليف بحلول عام 

ماليين دوالر أمريكي خالل هذه الفترة حتى يتم توليد تدفقات دخل  3االستثمار. كما سيلزم استثمار أولي قدره 

  كافية لتغطية التكاليف.

 موجبادر استثمارات وأنشطة برنامج تمويل القطاع الخاص صافي دخل من المتوقع أن تُ  ،2024عد عام وب - 15

كون يسنوات. وبالتالي س 10والرسوم على مدى  دخل الفائدةمليون دوالر أمريكي من  16حتى  -للصندوق 

سعى يبمرور الوقت. وساالستثمارات  زيادةفي وضع يمكنه من تجديد موارده ل برنامج تمويل القطاع الخاص

غير أنه إلى تمويل المشروعات على أساس تجاري كمبدأ استثماري أول،  برنامج تمويل القطاع الخاص
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من منظور األثر والمخاطر،  إذا اعتُبرت مناسبةلنشر حلول التمويل المختلط  المعبأةنح ستخدم أيضا المِ يس

 95وفقا لمبادئ أفضل الممارسات.

 إطار النتائج  -سابعا

مخصصة لبرنامج تمويل  اموارد ستشمل، التي القطاع الخاص حساب أمانةستكون المساهمات المقدمة إلى  - 16

 ةوشفاف ةواضحواإلبالغ بطريقة رصد الآلية إلعداد التقارير للسماح ب إنشاء وسيتمالقطاع الخاص، قابلة للتتبع 

برنامج تمويل ثالثة سيناريوهات مختلفة لتمويل ل ترد تقديرات األثر اإلنمائيعن أداء األثر المالي واإلنمائي. و

 .1في الجدول  القطاع الخاص

  1الجدول 

  2024التوقعات بشأن حجم الموارد ومدى الوصول بنهاية عام 

 العالي السيناريو المتوسط السيناريو للتعادل المحقق سيناريو 

 جمعه تم الذي المبلغ
 دوالر مليون 67 تعبئة

 أمريكي
 دوالر مليون 100 تعبئة

 أمريكي
 دوالر مليون 200 تعبئة

 أمريكي

 أمريكي دوالر مليار 1 أمريني دوالر مليون 500  أمريكي دوالر مليون 335 أضعاف) 5( المالي للرفع الشامل المبلغ إجمالي

 33 25 18 السيادية غير العمليات مشروعات عدد

 أمريكي دوالر ماليين 10 أمريكي دوالر ماليين 6 أمريكي دوالر ماليين 4 السيادية غير عملياتال مشروعات حجم متوسط

 متوسطة والبلدان ،الدخل منخفضة البلدان في السيادية غير العمليات نسبة
 90 90 90  الهشة ضاعواألو الدنيا، الشريحة من الدخل

 ماليين 5 مليون 2.5 مليون 1.7 إليهم الوصول تم الذين المنتجين صغار

 50 50 50  المنتجين صغار من النساء نسبة

 مليون 25 ماليين 10 مليون 8.4 المستفيدين عدد إجمالي

  

 المضي قدما  -ثامنا

. وسيعقد االجتماع 2021من المتوقع استالم المساهمات األولى لبرنامج تمويل القطاع الخاص خالل عام  - 17

برنامج تمويل القطاع . وستتاح معلومات عن 2021من عام  الثاني الفصلبحلول  االستشاريةاألول للجنة 

برنامج تمويل القطاع تحديث عن  سيتم إدراجوعلى اإلنترنت، اإللكتروني على موقع الصندوق  الخاص

، بما في ذلك ما يتعلق بتعبئة الموارد والتنفيذ والنتائج، في استعراض منتصف المدة للتجديد الثاني الخاص

  الصندوق.عشر لموارد 

  

                                                      
  .المختلط في مشروعات القطاع الخاص التيسيريلتمويل من أجل ايلتزم الصندوق بالمبادئ المعززة لمؤسسات تمويل التنمية  95
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  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

  الخلفية -أوال 

البرنامج الوحيد  2012يُمثِّل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي انطلق في عام  - 1

 -ر. ومن خالل هذا البرنامج يصغعلى نطاق ن والمناخ التي يواجهها المنتجالمكرس للتصدي لتحديات تغيُّر 

أثناء المرحلة األولى للتمويل المشترك بالمنح للمشروعات الممولة من الصندوق والمرحلة الثانية التي تركز 

ة كبيرة من اكتسب الصندوق كثيراً من الخبرة والدراية الفنية في مجال يعاني بدرج -على المساعدة التقنية 

 نقص الخدمات.

وانطالقاً من هذه الخبرة، يهدف برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + إلى توجيه التمويل  - 2

المناخي الذي تشتد الحاجة إليه للسكان الريفيين الضعفاء من أجل زيادة أمنهم الغذائي والتغذوي. ويقترح 

ن الصندوق عن طريق توفير قناة لتقديم التمويل المناخي من أجل البرنامج تكميل المشروعات الممولة م

مساعدة الشركاء على تحقيق أهدافهم الوطنية المرتبطة بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره، بما فيها 

أجل األهداف المرتبطة بمساهماتهم المحددة وطنياً، إلى جانب بناء القدرة على الصمود وزيادة األثر من 

 القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية والهشاشة.

+ أحد الركائز الثالث لبرنامج الصمود لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  ويُشكل برنامج التأقلم - 3

 96:الريفي العالمي الجديد الذي ستمول ركيزتاه األوليان أساساً من خالل حساب أمانة برنامج الصمود الريفي

) مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن 2+؛ (لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  تأقلم) برنامج ال1(

) الدعم المقدم من الصندوق األخضر للمناخ إلى مبادرة الجدار 3؛ (3Sفي أفريقيا، أو ما يعرف بمبادرة 

 األخضر العظيم في منطقة الساحل.

لصالح  ادرة الجدار األخضر العظيم، سيكون برنامج التأقلموخالفاً لمبادرة االستدامة واالستقرار واألمن ومب - 4

في المائة كتمويل مناخي.  100+ برنامجاً عالمياً وستُحتسب موارده بنسبة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

وسيُشكل جزءاً ال يتجزأ من نهج البرامج في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وسيُطبِّق قواعد 

وإجراءاته. وستخضع الموافقات على مشروعاته لرقابة المجلس التنفيذي للصندوق وسيجري الصندوق 

 المستخدمة في الصندوق.المؤسسي اإلبالغ عنها من خالل آليات اإلبالغ 

على تعديل الصك  2020ووافق المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أيلول  - 5

نة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتيح هذا التعديل تلقي وإدارة المنشئ لحساب أما

المساهمات المقدمة إلى حساب أمانة برنامج الصمود الريفي متعدد المانحين لدعم إدارة الصندوق في تنفيذ 

لثالث في إطار برنامج برنامج الصمود الريفي. وتوجز الوثيقة التي قدمت إلى المجلس التنفيذي الركائز ا

ً الصمود الريفي وتشمل  يحيل إلى المسودة األولى لوصف برنامج الصمود الريفي. وفيما يلي ملخص  رابطا

+ الوارد في مسودة وصف برنامج صالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ل القسم المتعلق ببرنامج التأقلم

 الصمود الريفي.

 األهداف -ثانيا 

سيواصل الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد تمويل تدخالت التكيُّف مع تغيُّر المناخ وتنفيذها  - 6

في المائة من برنامج القروض  40من خالل برنامج قروضه ومنحه. وستخصص نسبة طموحة مستهدفة تبلغ 

والِمنح للتمويل الذي يركز على المناخ، وسيقاس ذلك بتطبيق منهجية المصارف اإلنمائية متعددة األطراف 
                                                      

96 13.pdf-R-130-2020-https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/arabic/EB.  
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لتتبع التمويل المناخي من أجل التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. ويهدف برنامج التأقلم لصالح 

مليون دوالر أمريكي من التمويل المناخي اإلضافي  500لى توجيه زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + إ

لتغطية التكلفة اإلضافية التقديرية للتكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره في إطار برنامج القروض والِمنح 

 ولتوسيع نطاق التمويل المناخي الذي تشتد الحاجة إليه من أجل الفئات األشد ضعفاً.

 تج والنتائج المستهدفةالنوا -ثالثا 

سيُعالج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + العوامل الكامنة وراء تغيُّر المناخ،  - 7

) زيادة قدرة المجتمعات المحلية الضعيفة على 1والدوافع االجتماعية النعدام األمن الغذائي من خالل ناتجين: (

لنساء الريفيات والشباب والشعوب األصلية والفئات المهمشة األخرى مع التركيز بصفة خاصة على ا -الصمود 

) خفض غازات الدفيئة من خالل تدخالت تعود 2في وجه أثر تغيُّر المناخ على األمن الغذائي والتغذية؛ ( -

ً بفوائد إنمائية على الجميع، ال سيما الفئات الفقيرة والمهمشة. وفي ضوء ضعف السكان المستهدفين،  أيضا

ستكون نقطة انطالق أنشطة التخفيف في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + 

 تحديد تدابير الحد من انعدام األمن الغذائي وتوفير فرص في جميع مراحل سالسل القيمة الزراعية.

ستخلصة من برنامج وسيستفيد برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + من الدروس الم - 8

) بناء 2) زيادة التركيز على التخفيف؛ (1التأقلم األصلي وسيرفع سقف طموحه، ال سيما من خالل ما يلي: (

) تنفيذ استراتيجيات 3وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتهيئة البيئة السياسية المواتية إلحداث تغيير بنيوي؛ (

) ضمان توافر مجموعة متنوعة من 4ة وملموسة على النساء والشباب؛ (تغيُّر المناخ التي تعود بفوائد محدد

) توفير الِمنح في المقام األول، مع خيار تقديم قروض 5األغذية بصورة مستقرة في النُظم الغذائية المحلية؛ (

 لمواجهة تغيُّر المناخ، بما يشمل تقديمها إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

 0.3: 1مليون دوالر أمريكي من التمويل المناخي وتحقيق نسبة متوقعة تساوي  500هدف تعبئة وفي ضوء  - 9

من التمويل المشترك، من المتوقع أن يسفر برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + عن 

باإلضافة إلى  ماليين شخص من الفئات الضعيفة 10زيادة في القدرة على تحمل التغيرات المناخية لدى 

ن من زيادة األمن الغذائي  المتأثرين في إطار برنامج القروض والِمنح، ال سيما النساء والشباب، مما سيُمّكِ

 والتغذوي. وسيجري تعديل أهداف النتائج بما يناسب الموارد التي ستجري تعبئتها.

 البلدان والمشروعات المؤهلة -رابعا 

ة أصحاب الحيازات الصغيرة + أساساً في البلدان منخفضة الدخل، ال سيما سيعمل برنامج التأقلم لصالح زراع - 10

البلدان التي تعاني من مديونية حرجة وتعتمد بشدة على الزراعة وتواجه أكبر التحديات من حيث انعدام األمن 

ك، سيعطي الغذائي، والفقر الريفي، والهشاشة، والقدرة المؤسسية، والتعرض لتغيُّر المناخ. وعالوة على ذل

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + األولوية للعمليات القادرة بصورة واضحة على 

في المائة من الموارد  10و 8زيادة القدرة على الصمود والقدرات المؤسسية. وسيجري تجنيب ما يتراوح بين 

وتحقيق االبتكار عبر برنامج التأقلم لصالح زراعة المتاحة من برنامج الصمود الريفي لتوفير المساعدة التقنية 

 أصحاب الحيازات الصغيرة + ومبادرة االستدامة واالستقرار واألمن.

وسينصب تركيز برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + على البلدان التي توجد فيها  - 11

ارد على أساس األداء. ومع ذلك، للصندوق حافظة نشطة وموارد مخصصة من خالل نظام تخصيص المو

يمكن لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + االضطالع بأنشطة في بعض البلدان التي 

ال تحصل على موارد من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وال توجد فيها مشروعات جارية 

اخ وانعدام األمن الغذائي، وسيُسهم فيها الصندوق بدور قوي للصندوق ولكنها معرضة بشدة آلثار تغيُّر المن



IFAD12/4/R.2/Rev.1  السابعالملحق  

102 

في الحيلولة دون وقوع أزمات أخرى. وسيكون ذلك هو األنسب في البلدان ذات األوضاع الهشة التي من 

المتوقع أن يجري فيها الصندوق استثمارات في المستقبل، أو الدول الجزرية الصغيرة النامية. وستوجه الموارد 

لحاالت إلى المشروعات التي ترتبط بعالقات تآزرية مع سائر أنشطة القطاعين العام والخاص في هذه ا

ً إلى ضمان استدامة تلك المشروعات، يجب إيالء عناية خاصة لبناء القدرات المحلية  وتكملها. وسعيا

الت أنشطة والمجتمعية. وسيدعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + في بعض الحا

إقليمية، بما يشمل الجمع بين الموارد واإلقراض اإلقليمي من الصندوق لمعالجة القضايا المناخية العابرة 

 للحدود.

ويجب أن تشمل المشروعات الممولة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + تحليالً  - 12

مستقبلية لتغيُّر المناخ، وتحليل الهشاشة، وتحديد األثر مفصالً يتناول االتجاهات التاريخية والتوقعات ال

المصاحب لها، واألساس المنطقي الستراتيجيات التكيُّف المختارة. وفيما يتعلق بأنشطة التخفيف، يجب أن 

د المشروعات التخفيضات المتوقعة في انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام منهجيات ذات مصداقية. ويجب  تُحدِّ

كة رئيسية النعدام األمن أن تتعام ل نظرية التغيير واألهداف األساسية مع تغيُّر المناخ باعتباره قوة محّرِ

عالقة واضحة في نظرية التغيير بين تغيُّر المناخ  )1الغذائي. وستشمل معايير اختيار المشروعات ما يلي: (

ناخية المستقبلية واألثر واألساس المنطقي ) تقييم صريح لالتجاهات التاريخية والتوقعات الم2واألمن الغذائي؛ (

) منطق واضح للنتائج وتوقعات لألثر، مثل عدد األسر التي ستكتسب قدرة على 3الستراتيجية التخفيف؛ (

) مسوغات واضحة مستندة إلى مبدأ 4الصمود، وتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة التي سيجري تحقيقها؛ (

) دليل واضح يثبت ملكية المتلقين؛ 5) للتمويل المقدم من برنامج التأقلم؛ (اإلضافية (المالية وغير المالية

) 8) إشارة إلى درجة تغطية موضوعات التعميم؛ (7تحديد درجة الرفع المالي ونسبة التمويل المشترك؛ ( )6(

 استراتيجية لالستدامة والخروج.

التأقلم، سيجري األخذ بالنُهج التالية في تصميم  ين لبرنامجتوبناًء على الدروس المستفادة من المرحلتين األولي - 13

) وضع مؤشر وسجالت أداء للقدرة على الصمود في مواجهة المناخ في 1المشروعات وتنفيذها: (

) التقييم الكامل إلمكانات سوء 3) زيادة التركيز على القدرة التكيفية والتغيير البنيوي؛ (2المشروعات؛ (

 ية المعززة واستراتيجيات الخروج المستندة إلى نُهج قائمة على المجتمع المحلي.) الملكية المحل4التكيُّف؛ (

 التسيير وتعبئة الموارد -خامسا 

سيشكل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + جزءا من برنامج الصمود الريفي.  - 14

استشارية تتألف من الجهات المانحة وسيكون تسيير برنامج الصمود الريفي شامالً، إذ سيجري إنشاء لجنة 

األعضاء وغير األعضاء، ومنظمات المزارعين، وبقية أصحاب المصلحة، لتوفير التوجيه إلى الصندوق 

بشأن المنتجات المعرفية، والسياسات، والتوعية العالمية عبر الركائز الثالث لبرنامج الصمود الريفي. 

لفة من خبراء من عدد من ُشعب الصندوق اإلدارة اليومية وستتولى وحدة تنسيق مشتركة بين الُشعب مؤ

لبرنامج الصمود الريفي. وسيجري تعظيم جوانب التآزر والكفاءات في الركائز الثالث ومع برنامج القروض 

 والِمنح. وسيكون المجلس التنفيذي للصندوق مسؤوالً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقة على المشروعات.

الدروس المستفادة من تعبئة الموارد منذ وضع برنامج التأقلم، سيسعى برنامج التأقلم لصالح زراعة  وبناء على - 15

سيُدار في الذي من خالل األموال المتممة وأصحاب الحيازات الصغيرة + إلى رفع مستوى التمويل المناخي 

إطار حساب أمانة برنامج التأقلم التابع لحساب أمانة برنامج الصمود الريفي. ويدعو الصندوق الدول األعضاء 

إلى بذل قصارى جهدها لتعظيم مساهماتها األساسية قبل أن تساهم في برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

ق إلى تعبئة موارد من الدول غير األعضاء الحيازات الصغيرة +. وباإلضافة إلى ذلك، سيسعى الصندو

لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +. وتمشياً مع  والجهات المانحة غير السيادية لدعم برنامج التأقلم

، برنامج الصندوق للصمود الريفي: تعديالت على الصك المنشئ لحساب EB 2020/130/R.13الوثيقة 
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أصحاب الحيازات الصغيرة، تُسدد النفقات اإلدارية اإلضافية التي يتكبدها أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 الصندوق فيما يتعلق ببرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + من موارد حساب األمانة.

 إطار إدارة النتائج  -سادسا 

فيه  الخاص إلدارة النتائج سيحدَّد سيكون لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + إطاره - 16

منطق النتائج الشامل الذي يخدم الهدف العام للبرنامج المتمثل في الحد من انعدام األمن الغذائي والتغذوي من 

 -1خالل التصدي للعوامل األساسية المحركة لتغيُّر المناخ. وسيتحقق ذلك من خالل مجالين شاملين للنواتج: 

الحد من  -2عيفة على الصمود في وجه أثر تغيُّر المناخ على أمنها الغذائي وتغذيتها؛ زيادة قدرة األسر الض

انبعاثات غازات الدفيئة من خالل التدخالت ذات المنافع اإلنمائية الكبيرة. وعلى مستوى الحافظة، يُعّبِر هذا 

ومن المتوقع تشجيع الروابط  التسلسل الهرمي للنتائج عن المسارات الرئيسية للتغيير التي يعززها البرنامج.

والفوائد المتعددة في مجالي النواتج المتعلقين بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. وسينصب التركيز 

ً على أبعاد أخرى شاملة، مثل األبعاد المتعلقة باإلدماج االجتماعي، من خالل تعزيز تصنيف البيانات  أيضا

 د الجغرافي.(المضاِعفات) وجهود اإلسنا

لصالح زراعة وعلى مستوى المشروعات، سيجري اختيار المؤشرات من إطار إدارة نتائج برنامج التأقلم  - 17

+ على أساس التدخالت التي سيجري دعمها. وستكون جودة منطق نتائج أصحاب الحيازات الصغيرة 

ظر إلى أنه من المتوقع أن معظم المشروعات معياراً رئيسياً لألهلية يتم على أساسه اختيار المشروع. وبالن

ً بعمليات الصندوق، لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مشروعات برنامج التأقلم  + مختلطة تماما

ستُطبق مؤشرات النواتج المتصلة بمواضيع التعميم األخرى في الصندوق (التمايز بين الجنسين، والشباب، 

ً ليكون قادراً على والتغذية) على االستثمار الكامل في الحاال ت التي يكون فيها استثمار الصندوق مصمما

 إحداث تحول جنساني و/أو مراعياً للشباب و/أو مراعياً للتغذية.

+ التركيز بصفة خاصة على المستفيدين لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ويزمع برنامج التأقلم  - 18

ً في األمن الغذائي الضعفاء (مثل النساء الريفيات، والشباب، والشعوب ا ألصلية) الذين يواجهون انعداما

والتغذوي ويمكن أن تتفاقم هشاشتهم في مواجهة تغيُّر المناخ بسبب التهميش االجتماعي و/أو االقتصادي 

د التدخالت التي سيكون اإلنسان محورها فئات المستفيدين الرئيسية المستهدفة  الكامن. ولذلك ستحدِّ

اب والشعوب األصلية) واالستراتيجيات المحددة للمشروعات من أجل بناء قدرة تلك (النساء/الرجال، والشب

الفئات على الصمود بما يتماشى مع سياق المشروع وأهدافه. وسيجري بناًء على ذلك اإلبالغ عن بيانات 

 النتائج المصنَّفة.

 آفاق المستقبل -سابعا 

لم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + في ستوضع اللمسات األخيرة على وصف ركائز برنامج التأق - 19

بغرض  2020إطار برنامج الصمود الريفي، وسيقدَّم إلى المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/كانون األول 

. ومن المتوقع استالم 2021إنشاء اللجنة االستشارية وعقد اجتماعها األول بحلول الفصل الثاني من عام 

لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + بحلول نهاية عام  مة إلى برنامج التأقلمالمساهمات األولى المقد

. وستتاح معلومات عن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + في موقع الصندوق 2020

لم لصالح على اإلنترنت، وسيشمل استعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر للموارد تحديثاً عن برنامج التأق

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، بما في ذلك ما يستجد بشأن تعبئة الموارد والتنفيذ والنتائج.
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  ]لموارد الصندوق الثاني عشرمشروع قرار التجديد [
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 الثانيالتعهدات وتعهدات مساهمات الدول األعضاء في التجديد  إلعالنالمبادئ التوجيهية 

 عشر لموارد الصندوق

 لمحة عامة -أوال

المساهمات المستلمة.  ويسجل، للتجديد الثاني عشر للموارد عملية إعالن التعهدات بشأن توجيهايوفر هذا الملحق  - 1

  وتسجل التعهدات المستلمة في الذيل الثالث من هذا الملحق.

موارد، يقبل الصندوق مساهمات إضافية من الدول األعضاء في شكل مساهمات لفترة التجديد الثاني عشر لخالل و - 2

. والخصم الناتج عن التحصيل المبكر للمساهمات األساسية رةقروض الشركاء الميسّ  في ةمنحعنصر الو أساسية

وبرنامج تمويل القطاع  + الحيازات الصغيرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب يمكن تقديم المساهمات لدعم و

الثنائية والوكاالت الحكومية األخرى. ويدعو  اإلنمائيةوكاالت المن قبل الدول األعضاء، بما في ذلك الخاص 

برنامج التأقلم لصالح الصندوق الدول األعضاء إلى بذل كل الجهود لتعظيم مساهماتها األساسية قبل المساهمة في 

 .وبرنامج تمويل القطاع الخاص + لحيازات الصغيرةزراعة أصحاب ا

 إعالن التعهدات –ثانيا 

اإلعالن عن  التعهد هو إبالغ من الدولة العضو بشأن عزمها على المساهمة في تجديد موارد الصندوق. ويجوز - 3

في التنفيذي أو أو المجلس  ،أثناء دورات مجلس المحافظين شفويا أوممثل معتمد لدولة عضو التعهدات كتابة من قبل 

الخاصة بتجديد الموارد، أو في اجتماع آخر، في حال شهد عليها ووثقها اثنان من كبار مشاورات دورات هيئة ال

رسمياً، ويفضل أن يكون ذلك في موعد ال  اإلضافية . والدول األعضاء مدعوة إلعالن مساهماتهاموظفي الصندوق

 .الصندوق عشر لموارد الثانييتعدى اليوم األخير من فترة الستة أشهر التي تتبع تبني قرار التجديد 

 للصندوق:التالية المساهمات بالتعهد على األعضاء  ع الدولجتُشعشر للموارد،  الثانيوبالنسبة إلى التجديد  - 4

هذه المساهمات حقوق تصويت وتشكل أغلبية موارد الصندوق. وتخصص تعطي  المساهمات األساسية. ) 1(

من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  للبلدان المتلقية من الصندوقالمساهمات األساسية 

وخالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيتم تخصيصها للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة 

تجديد موارده، في وتظل المساهمات األساسية هي الخيار المفضل للصندوق الدخل من الشريحة الدنيا فقط. 

 يجب أن يتبعو وكمة في الصندوق.الح جوهر كما أنها تشكل ،على المدى الطويل استدامتهألنها تضمن  وذلك

 ة.مباشر ةنقدي ةأساسية تقديم وثيقة مساهمة أو دفع بمساهماتالتعهدات 

باألموال مساهمات ال. يمكن تقديم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +مساهمات  ) 2(

من خالل من خالل تعهد مكتوب أو  + لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالتكميلية 

الدول األعضاء في اتفاقية مساهمة مع الصندوق ويلي ذلك دخول في اجتماع رسمي للصندوق،  اإلعالن عنها

برنامج ستتم إدارة هذه المساهمات في إطار نافذة و. أمانة برنامج الصمود الريفيعلى حساب  وصيابصفته 

. وال لبرنامج الصمود الريفيالمخصص  لحساب األمانة+  صغيرةالتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات ال

الموافقات بموجب  ، كما أنيتم تخصيص هذه األموال من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 الخاص منحالقروض والبرنامج  ال تدخل ضمن+  التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج 

 الصندوق.ب
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برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب على غرار مساهمات  .برنامج تمويل القطاع الخاصمساهمات  ) 3(

 لبرنامج تمويل القطاع الخاص األموال التكميلية +، يمكن للدول األعضاء تقديم مساهمات الحيازات الصغيرة

الدول  ويلي ذلك دخولفي اجتماع رسمي للصندوق،  من خالل اإلعالن عنهامن خالل تعهد مكتوب أو 

ستتم إدارة و 7. القطاع الخاص أمانة على حساب وصيااألعضاء في اتفاقية مساهمة مع الصندوق بصفته 

. وال يتم تخصيص هذه األموال من للقطاع الخاصالمخصص  حساب األمانةفي إطار ، كل هذه المساهمات

ال  تمويل القطاع الخاصالموافقات بموجب برنامج  ، كما أنخالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

  الصندوق.ب الخاص منحالقروض والبرنامج  تدخل ضمن

إن قروض الشركاء الميسرة هي قروض تقدمها دولة عضو أو  عنصر المنحة في قروض الشركاء الميسرة. ) 4(

يم قروض الشركاء سيتم تقدو .إحدى المؤسسات المدعومة من الدولة، وتتضمن عنصر منحة لفائدة الصندوق

المعتمد من قبل المجلس التنفيذي [كجزء من إطار  قروض الشركاء الميسرةلشروط إطار  وفقاالميسرة 

 ةوتشمل عبارة "المؤسسة المدعومة من الدولة" أي .)]EB 2020/131(R)/R.21االقتراض المتكامل (

مؤسسة أو مؤسسة تمويل إنمائي مملوكة للدولة أو تسيطر عليها الدولة لدولة عضو، باستثناء المؤسسات 

باستخدام معدالت الخصم المحددة  قرض الشركاء الميسرعنصر المنحة في  وسيتم حسابمتعددة األطراف. 

من . والملحق الثالث بهذا التقريرللصيغة المتفق عليها والواردة في  وفقاللتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

قروض شركاء ميسرة (سواء بصورة مباشرة أو من خالل مؤسسة  المتوقع أن تقدم الدول األعضاء التي توفر

لمساهمات المعياري  للمؤشرفي المائة من الحد األدنى  80قل عن ت التدعمها الدولة) مساهمات أساسية 

عنصر  باإلضافة إلىا بالمنح (والتي تتضمن المساهمة األساسية إجمالي مساهمته يصل، وأن تهدف ألن المنح

. وسيعادل لمساهمات المنحلمؤشر المعياري ل ما ال يقل عن الحد األدنىإلى المنحة في قرض الشركاء الميسر) 

 األساسية بالعملة المحلية اتالمائة من متوسط المساهمبالمنح مائة  للمؤشر المعياري لمساهماتالحد األدنى 

في  اتعشر للموارد، فإن ذلك يعني متوسط المساهم الثاني(بالنسبة للتجديد الموارد في آخر فترتين لتجديد 

برنامج التأقلم لصالح زراعة مساهمات  يتم احتسابال وللموارد).  والحادي عشر العاشركل من التجديدين 

. بالمؤشر المعياري لمساهمات المنح اإليفاءفي  برنامج تمويل القطاع الخاص+ و أصحاب الحيازات الصغيرة

مليون  20 قروض الشركاء الميسرة إال إذا بلغت قيمتها، لن يتم قبول قروض الشركاء الميسرةإلطار  ووفقا

ويتم تخصيص األموال  ،المساهماتب خاصةعنصر المنحة عن حقوق تصويت  ويسفردوالر أمريكي أو أكثر. 

األداء كجزء من الموارد األساسية  تخصيص الموارد على أساسنظام من خالل  في الصندوقللبلدان المتلقية 

  للصندوق.

ميسرة أن تناقش تفاصيل هذه القروض مع إدارة شركاء ويرجى من جميع الجهات المانحة التي تعتزم تقديم قروض  - 5

ترد في الذيل الثاني و الصندوق قبل انعقاد الدورة الخاصة بالتعهدات لضمان استيفاء القروض للمعايير المتفق عليها.

 عالن التعهدات الخاصة بقروض الشركاء الميسرة.إمن هذا الملحق معلومات إضافية عن 

. يجوز للمجلس التنفيذي أن يقبل، خالل فترة تجديد الموارد، بالنيابة عن الصندوق، مساهمات المساهمات الخاصة - 6

  (مساهمات خاصة).في موارد الصندوق من الدول غير األعضاء أو من مصادر أخرى 

. أنشأ الصندوق آلية مسبقة التمويل يستند بموجبها تمويل إطار القدرة على تحمل إطار القدرة على تحمل الديون - 7

الديون إلى التزامات مسبقة بغية ضمان السداد الكامل لجميع المشروعات المصادق عليها بموجب إطار القدرة على 

طار. اإل هذا وتأمين التمويل المسبق للمنح الجديدة بموجب ،عشر للموارد تحمل الديون حتى نهاية التجديد الحادي

  في تجديد الموارد بتعهد أساسي واحد. ويُطلب اآلن من الدول األعضاء المساهمةَ 

. تقوم الدول األعضاء بتعيين عملة مساهماتها على النحو التالي: (أ) بحقوق تعيين عملة المساهمات وأسعار الصرف - 8

(ب) بعملة مستخدمة في تقييم حقوق السحب الخاصة؛ أو (ج) بعملة العضو المساهم إذا كانت أو صة؛ السحب الخا

ديسمبر/كانون  31إلى  2018يناير/كانون الثاني  1هذه العملة قابلة للتحويل الحر ولم يواجه العضو، في الفترة من 

  على النحو الذي يحدده الصندوق. ،في المائة سنويا في المتوسط 10، معدل تضخم يتجاوز 2019األول 
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وبالنسبة لسعر الصرف الذي سيتم تطبيقه، يتم تقييم االلتزامات والتعهدات المعلنة على أساس متوسط سعر الصرف  - 9

عتماد القرار الخاص الالمعمول به في نهاية الشهر في صندوق النقد الدولي خالل فترة األشهر الستة السابقة مباشرة 

 30أبريل/نيسان إلى  1عشر لموارد الصندوق بين العمالت التي سيتم تحويلها إلى الدوالر األمريكي (بالتجديد الثاني 

)، مقربة إلى العالمة العشرية الرابعة. وترد أسعار الصرف التي سيتم تطبيقها خالل فترة التجديد 2020سبتمبر/أيلول 

 الثاني عشر للموارد في الملحق الرابع.

والخصم الناتج عن  ،تم إنشاء أصوات جديدة لتجديد الموارد فيما يتعلق بالمساهمات األساسية. سياألصوات الجديدة - 10

وعنصر المنحة في أي قرض شركاء ميسر يتم تقديمه في إطار التجديد الثاني عشر  التحصيل المبكر لهذه المساهمات

صوات التجديد الثاني عشر للموارد من ). وسيحتسب العدد اإلجمالي ألللموارد للموارد (أصوات التجديد الثاني عشر

وعنصر المنحة في أي قرض شركاء ميسر على  خالل تقسيم إجمالي مبلغ تعهدات المساهمات األساسية،

 دوالر أمريكي، في حال استالمها في غضون ستة أشهر بعد تاريخ تبني هذا القرار. 000 580 1

التعهدات غير ملزمة، وبالتالي ال بد من دعمها إما بوثيقة مساهمة أو بتسديدها بصورة كاملة وثيقة المساهمة.  - 11

ومباشرة من قبل الدولة العضو. وتحدد وثيقة المساهمة مبلغ مساهمة دولة عضو ما بموجب الشروط واألوضاع التي 

اهمة أيضا شروط هذه المساهمة (فئة ينص عليها قرار تجديد الموارد، وتعتبر ملزمة قانونياً. وتحدد وثيقة المس

التسديد، واحتمالية المساهمة إذا كانت قابلة للتطبيق، وعدد األقساط والجدول الزمني لتسديدها).  وطريقةالمساهمة، 

ويطلب من العضو الذي يقدم قرض شركاء ميسر أن يودع وثيقة مساهمته بمبلغ مساهمته األساسية قبل الدخول في 

 ء ميسر مع الصندوق.اتفاقية قرض شركا

يعتبر إيداع وثائق المساهمات من قبل الدول األعضاء هاماً لدخول تجديد الموارد حيز النفاذ. وال يدخل تجديد الموارد  - 12

حيز النفاذ إال عندما يصل إجمالي قيمة وثائق المساهمات المودعة، أو المدفوعات التي استلمها الصندوق، بما يعادلها 

في المائة من التعهدات المستلمة في غضون ستة أشهر بعد تبني قرار  50ية إلى ما ال يقل عن بالدوالرات األمريك

متاحة لعقد االلتزامات ما لم يدخل تجديد للموارد، بموجب أي تجديد  ،التجديد الثاني عشر للموارد. وال تغدو الموارد

 حيز النفاذ.الموارد 

د الثاني عشر لموارد الصندوق، يرجى االتصال بالسيد ولمزيد من المعلومات حول المساهمة في التجدي - 13

Ron Hartman) البريد ، مدير شعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة الموارد

وق ) أو فريق تجديد الموارد في الصند+39 06 5459 2616؛ رقم الهاتف: r.hartman@ifad.org  اإللكتروني:

 ).replenishment@ifad.org البريد اإللكتروني:(
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 مشروع خطاب التعهد

  

 رئيس الصندوق، السيد

 :لموارد الصندوقعشر  الثانييسرني أن أبلغكم بأن حكومة [اسم البلد] تعتزم المساهمة في التجديد 

  ةالمساهم

  :ستكون المساهمة (اشطب إن كان ال ينطبق)

 بقيمة مساهمة أساسية: 

 ]المبلغ بالدوالر األمريكي أو بعملة أخرى[

  الصغيرة + بقيمةمساهمة في برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات: 

 ] المبلغ بالدوالر األمريكي أو بعملة أخرى[

 :مساهمة في برنامج تمويل القطاع الخاص بقيمة 

 ] المبلغ بالدوالر األمريكي أو بعملة أخرى[

 التسديد

مقدمة منفصلة لكل نوع من أنواع  دفعات) [إجراء دفعة مقدمة واحدة] [إجراء اشطب إن كان ال ينطبقنعتزم (ونحن 

 وعدد األقساط والجدول الزمني.] ،وطريقة الدفع ،مبلغ المساهمات تؤكدمساهمة  وثيقة إيداعمساهمة] [ال

 (اشطب إن كان ال ينطبق) قروض الشركاء الميسرة

]. دوالر أمريكي أو عملة أخرىتقديم قرض من قروض الشركاء الميسرة بمبلغ [أيضا ] اسم البلدكما تعتزم حكومة [

  .لخاص بقروض الشركاء الميسرةالمرفق وا نموذج التعهدوترد التفاصيل في 

 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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  97إعالن التعهدات بتقديم قروض الشركاء الميسرة

من أجل تيسير التسجيل السريع والدقيق لقروض الشركاء الميسرة،  التعهد بتقديم قروض الشركاء الميسرة. - 1

يرجى من الجهات المانحة التي تعتزم تقديم تعهدات شفوية بشأن قروض الشركاء الميسرة أن تكمل نموذج 

 التعهد الخاص بقروض الشركاء الميسرة (انظر أدناه).

انعقاد االجتماع  قبلانحة على تزويد إدارة الصندوق بنسخة من نموذج التعهد مستكمالً ع الجهات الموتُشجَّ  - 2

الذي سيتم اإلعالن عن التعهد خالله، خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى جدول صرف مخصص. وسيظل 

نسخة من مشروع نموذج التعهد سرياً تماماً حتى تعلنه الجهة المانحة. ويجوز للجهات المانحة أيضاً أن تقدم 

نموذج التعهد مستكمالً في الدورة. وسيتعين على الجهات المانحة وإدارة الصندوق التحقق من جميع التعهدات 

المتعلقة بقروض الشركاء الميسرة قبل انتهاء الدورة وتأكيد ما إذا كانت تتماشى مع إطار قروض الشركاء 

  الميسرة.

ً للمبادئ التوجيهية  ويرجى من الجهات المانحة اإلعالن عن تعهداتها - 3 بشأن قروض الشركاء الميسرة وفقا

 التالية: 

يرجى بيان عملة قروض الشركاء الميسرة. وهي العملة التي ستُدفع  عملة قرض الشركاء الميسر: ) 1(

لسلة حقوق  ةبها قروض الشركاء الميسرة. ويمكن للجهات المانحة اختيار واحدة من العمالت الخمس

السحب الخاصة: اليورو، أو الجنيه اإلسترليني، أو الين الياباني، أو الرنمينبي الصيني أو الدوالر 

األمريكي. وستستند القيمة المعادلة بحقوق السحب الخاصة إلى سعر الصرف المرجعي لفترة التجديد 

  الثاني عشر للموارد.

  إجمالي مبلغ قرض الشركاء الميسر بالعملة المختارة.يرجى اإلشارة إلى  مبلغ قرض الشركاء الميسر: ) 2(

يوجد خياران يمكن للجهات المانحة االختيار  فترة السماح لقرض الشركاء الميسر وأجل استحقاقه: ) 3(

سنوات وأجل  5) فترة سماح مدتها 1( :بينهما. يمكن للجهات المانحة اختيار قرض الشركاء الميسر مع

سنة  40سنوات وأجل استحقاق مدته  10) فترة سماح مدتها 2)؛ أو (25-5سنة ( 25استحقاق مدته 

)10-40.(  

(بعملة القرض): يرجى اإلشارة إلى سعر الفائدة على سعر القسيمة/الفائدة لقرض الشركاء الميسر  ) 4(

  98قرض الشركاء الميسر بعملة القرض.

م سحب قرض الشركاء يرجى اإلشارة إلى عدد السنوات التي سيت فترة سحب قرض الشركاء الميسر: ) 5(

  الميسر خاللها (سنة أو سنتان أو ثالث سنوات).

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في حساب تعهدات قروض الشركاء الميسرة، يرجى االتصال بفريق  - 4

وترد عينة لنموذج تعهد ). ifad.org@replenishment البريد اإللكتروني:تجديد الموارد في الصندوق (

 بقرض شركاء ميسر أدناه لتكون بمثابة توجيه للتعهد بقروض الشركاء الميسرة.

                                                      
 سيتم عرض إطار قروض الشركاء الميسرة على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه كجزء من إطار االقتراض المتكامل97
)EB 2020/131(R)/R.21.(  

الميسر أعلى من الحد األقصى لسعر القسيمة المحدد في إطار قروض الشركاء الميسرة، يتوجب أن  إذا كان سعر قسيمة قرض الشركاء 98
في المائة، وذلك  80تتضمن مساهمة المنحة التي تقدمها الجهة المانحة موارد إضافية كافية تتعدى الحد األدنى المحدد في اإلطار وقدره 

لشركاء الميسر، أو توفير حجم أكبر من القرض إذا كان الحد األقصى لسعر قسيمة قرض لألغراض التالية: تقليص سعر القسيمة على قرض ا
  الشركاء الميسر بموجب هذا اإلطار سالباً بعملة القرض.
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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
        

 عشر للموارد بشأن الثانينموذج التعهدات الخاص بالتجديد 

 قرض الشركاء الميسر
 ال يُستكمل إال إذا كان ينطبق

    

     عملة قرض الشركاء الميسر -1  

    

دوالر أمريكي أو جنيه استرليني أو ين ياباني أو رنمينبي 

   صيني أو يورو

        

     مبلغ قرض الشركاء الميسر -2  

   المبلغ (بالماليين)    

    

     فترة السماح لقرض الشركاء الميسر وأجل استحقاقه -3  

   40-10أو  25-5إما     

        

  

سعر القسيمة/الفائدة لقرض الشركاء الميسر بعملة  -4

     *القرض

   السعر    

        

     فترة سحب قرض الشركاء الميسر بالسنوات -5  

   سنة أو سنتان أو ثالث سنوات    

        

        

        

        

        

        

        

        

* إذا كان سعر قسيمة قرض الشركاء الميسر أعلى من الحد األقصى لسعر القسيمة المحدد في إطار قروض الشركاء الميسرة، يرجى 
للوفاء بمتطلبات اإلطار (أي موارد إضافية في شكل منح لخفض سعر القسيمة أو حجم أكبر للقرض اإلشارة إلى الترتيبات التي تمت 

إذا كان أقصى سعر فائدة لقرض الشركاء الميسر بموجب اإلطار سالب بعملة قرض الشركاء الميسر). وسوف تؤكد اإلدارة ما إذا كانت 
 .الترتيبات تتماشى مع إطار قروض الشركاء الميسرة
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ديسمبر/كانون  2 التعهدات المستلمة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق حتى تاريخ

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  6 األول

التعهد بالدوالرات  التعهد نوع المساهمة العملة الدولة العضو  القائمة
 االمریكیة

 
القائمة 

 جيم

 000 500 2 000 500 2 أساسية دوالر أمريكي األرجنتين

 000 250 000 250 أساسية دوالر أمريكي بوركينا فاسو

 000 200 000 200 أساسية دوالر أمريكي كوت ديفوار

 000 000 3 000 000 3 أساسية دوالر أمريكي مصر

 000 100 000 100 أساسية دوالر أمريكي السلفادور

 000 50 000 50 أساسية دوالر أمريكي غامبيا

 201 281 201 281 أساسية دوالر أمريكي مالي

 000 120 000 120 أساسية دوالر أمريكي منغوليا

 6 000 6 000  أساسية  أمريكيدوالر   نمارامي

 000 150 000 150 أساسية دوالر أمريكي نيكاراغوا

 000 100 000 100 أساسية دوالر أمريكي سيراليون

 000 300 000 300 أساسية دوالر أمريكي أوغندا

 7 1705 201 مجموع القائمة جيم

 7 1705 201  المجموع
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 ]مذكرة تقنية بشأن التحصيل المبكر لمساهمات تجديد الموارد[

  موجز تنفيذي

يستند الجدول الزمني القياسي لتحصيل المساهمات األساسية في الصندوق، الذي ينعكس في مشروع قرار  -1

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، إما إلى دفعة واحدة أو إلى ملف تقسيط لمدة ثالث سنوات (أي ضمن 

فترة تجديد الموارد) وقد تم تسريعه بالفعل بالمقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، مثل المؤسسة 

 طول.الدولية للتنمية، حيث يتم تحصيل المساهمات على مدى فترات زمنية أ

بشكل عام، تسدد الدول األعضاء في الصندوق المبلغ االسمي الكامل لمساهماتها في تجديد الموارد، كما هي  -2

التبسيط  إلى ضمان آلية التحصيل المبكر هدفتضمن ثالث سنوات. و تها،وثيقة مساهممحددة في تعهدها أو 

 .وتقليل تكاليف المعامالت إلى حدها األدنى للدول األعضاء

ابتداء من خط أساس الجدول الزمني القياسي للتحصيل، وبما يتماشى مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية  -3

 مخفضالمبلغ وال .جدول زمني معجل للتحصيل أساس على تعهداتهمخيار دفع  ى األعضاءسيكون لداألخرى، 

للمبلغ االسمي الكامل لمساهماتهم األساسية محتسبة  لذلك الجدول الزمني المعجل يعادل صافي القيمة الحالية

 بمعدل خصم يحدد لدورة تجديد الموارد.المحتسب 

) 2) نقدا؛ (1ومن أجل االستفادة من الخصم، يجب على الدول األعضاء أن تسدد مبلغ صافي القيمة الحالية: ( -4

 الموارد.) قبل نهاية السنة األولى من فترة تجديد 3في شكل دفعة واحدة؛ (

 سيتم إسناد حقوق تصويتسيحتسب المبلغ االسمي الكامل للمساهمة األساسية من أصل هدف تجديد الموارد، و -4- 5

وال يطبق أي فيما يتعلق بالمبلغ االسمي الكامل (التعهد أو وثيقة المساهمة) المستخدم في احتساب الخصم. 

 .د الجزئي لمبالغ األقساط الالحقة)خصم في حاالت التحصيل المبكر الجزئي للمساهمة (مثل السدا

أعلى من صافي القيمة الحالية صافي القيمة الحالية للجدول الزمني المعجل كان مبلغ قرر عضو سداد حال في  -5- 6

، سيحصل العضو على رصيد 4باستخدام الطرائق الموصوفة في الفقرة  للتحصيل قياسيللجدول الزمني ال

القيمة الحالية). وسيتم تخصيص هذا الرصيد أوال لسداد متأخرات مقابل الفارق (أي مقابل مكسب صافي 

المساهمات المستحقة على العضو من تجديدات الموارد السابقة، إن وجدت. وإذا لم تكن هناك متأخرات في 

مساهمات الدولة العضو، سيتم تخصيص مثل ذلك المبلغ كمساهمة أساسية إضافية في هدف تجديد الموارد 

 م إسناد حقوق تصويت فيما يتعلق بذلك الرصيد.الحالي، وسيت

الحد  على جميع مساهمات التجديد الثاني عشر للموارد التي تعادل أو تتجاوز معدل الخصم المرجعيسيطبق  -6- 7

ماليين دوالر أمريكي والتي يتم تحصيلها وفقا لمتطلبات هذه المذكرة التقنية. وبالنظر  10األدنى المحدد بمبلغ 

عائد االستثمار ب معدل الخصم المرجعيات األساسية (أي حصص رأس المال)، سيتم ربط لطبيعة المساهم

عائد االستثمار من أجل عدم تعريض استدامته المالية للخطر. وفي حال كان  المفترض لحافظة السيولة

 معدال سالبا، سيفترض لغرض هذه العملية أنه صفر ولن يتولد أي خصم جراء التحصيل المبكر المفترض

 X[99للمساهمات. ويحدَّد معدل الخصم للتحصيل المبكر للمساهمات في التجديد الثاني عشر للموارد بنسبة [

 في المائة سنويا.

وتنبغي اإلشارة إلى أن الجدول الزمني لتحصيل المساهمات له تبعات على سيولة وقاعدة موارد الصندوق.  -7- 8

 الجدولذلك لذلك يجب على األعضاء الذين يرغبون في االستفادة من خيار التحصيل المبكر أن يبلغوا عن 

 المساهمة.، عند إيداع وثيقة على أبعد تقديرعند التعهد أو، الدقيق  الزمني المعجل

                                                      
السنة إدراج معدل الخصم في النسخة النهائية للتقرير المقدم إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه استنادا إلى عوائد حافظة استثمارات  سيتم 99

   .2020الكاملة لعام 
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كما هو  ،ستحقاق أصوات مساهمةالناتج عن التحصيل المبكر مؤهال الاالئتمان أو ولكي يكون الخصم  -8- 9

منصوص عليه في مشروع قرار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، يجب أن يكون مشموال بتعريف 

، ألغراض الوضوحوباإلضافة إلى ذلك، و 100اتفاقية إنشاء الصندوق. في الواردالمصطلح "مساهمة إضافية" 

ينبغي أن يشمل مفهوم "المساهمات المدفوعة" الخصم أو الرصيد الناتج عن التحصيل المبكر للمساهمات. 

ورهنا بموافقة مجلس المحافظين على هذه التعديالت، تحدد هذه المذكرة التقنية آلية تطبيق آلية الخصم 

 ثاني عشر للموارد.واحتساب الخصم في فترة التجديد ال

  

                                                      
من اتفاقية إنشاء الصندوق في شكلها الحالي أن تقدم المساهمات نقدا، أو في صورة أذونات أو سندات واجبة  4من المادة  3يتطلب البند  100

 الدفع عند الطلب، باإلضافة إلى عنصر المنحة في قروض الشركاء الميسرة.
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  الخلفية -أوال 

 من ُطلب الصندوق، لموارد عشر الثاني بالتجديدمن دورات هيئة المشاورات الخاصة  سابقة دورات في - 1

 لموارد عشر الثاني التجديد دورة في للمساهمات المحتملالتحصيل المعجل إمكانية  تحري الصندوق

 .الصندوق

تحليل موجز شمل استعراض سياسات الصندوق القائمة المتعلقة بتحصيل مساهمات تجديد الموارد،  وأجري - 2

لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى مثل  القابلة للمقارنةحتى هذا التاريخ، والممارسة  الصندوقوخبرة 

 األول.الذيل الملحق وصندوق التنمية األفريقي. ويتم توفير تفاصيل إضافية في  المؤسسة الدولية للتنمية

 تعديل ستتطلب والتي للموارد، عشر الثاني التجديد لفترةالتحصيل المبكر  آلية الحاليةالمذكرة التقنية  تعرض - 3

ثانيا  قسمالثاني عشر لموارد الصندوق. ويصف القرار التجديد مشروع تنعكس في سو الصندوق إنشاء اتفاقية

 لفترة المبكر للتحصيل المقترحة اآلليةالسياسة الحالية للصندوق بشأن تحصيل المساهمات، ويصف القسم ثالثا 

 .للموارد عشر الثاني التجديد

  سياسة الصندوق بشأن تحصيل المساهمات – ثانيا

موارد الصندوق على مدى السنين من  لتجديداألساسية  مساهماتتم تنظيم الجدول الزمني القياسي لتحصيل ال - 4

، تسدد مساهمات تجديد الموارد خالل ثالث سنوات، ضمن فترة عام بشكلخالل قرارات تجديد الموارد. و

 101تجديد الموارد ذات الصلة.

دورات  )، وبما يتماشى مع قرارات20ينص مشروع قرار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (الفقرة  - 5

مع وضع خط تحت النص الجديد بشأن التحصيل المبكر الذي يتم إدخاله  يلي، ما علىتجديد الموارد السابقة، 

 من أجل فترة التجديد الثاني عشر للموارد.

 المشروطةالمساهمات غير   -20"

 يقوم كل عضو مساهم بسداد مساهمته غير المشروطة دفعة واحدة أو على. تسديد األقساط )أ(
فترة تجديد الموارد. وما لم يُحدد في وثيقة المساهمة، يجوز أن  خالل حسب اختيارهأقساط 

تَُسدّد أقساط كل مساهمة غير مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجياً، على 

 35في المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثاني عن  30أالّ تقل قيمة القسط األول عن 

 ئة منها، وأن يغطي القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبقي.في الما

 تواريخ السداد )ب(

من بدء نفاذ  واحدة في اليوم الستين دفعةالمسددة المساهمة تستحق . السداد دفعة واحدة  )1(

 .وثيقة مساهمة الدولة العضو

القسط سداد يستحق تسدد الدفعات على أقساط وفقاً للجدول التالي: . السداد على أقساط  )2(

 بحلولالثاني  القسط ويستحق سداداعتماد هذا القرار؛ من األولى  بحلول السنةاألول 

بحلول السنة الثالثة أي قسط آخر مستحق يسدد اعتماد هذا القرار؛ ومن الثانية  السنة

النفاذ قد وقع بحلول بدء إذا لم يكن تاريخ  غير أنه. كحد أقصى اعتماد هذا القرارمن 

ً األول مستحق القسطكون ياعتماد هذا القرار، من األولى  السنة من في اليوم الستين  ا

من السنة األولى  بحلولالقسط الثاني  ويستحق سدادمساهمة العضو؛  بدء نفاذ وثيقة

                                                      
سي للتحصيل استثنائية وتقيّم على أساس كل حالة على حدة وتتم الموافقة عليها من قبل رئيس حاالت الخروج عن الجدول الزمني القيا 101

  الصندوق.
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من السنة الثالثة  بحلولأي قسط آخر  يستحق سداد، والمواردلتاريخ الفعلي لتجديد ا

الموارد، أيهما يأتي  أو في اليوم األخير من فترة تجديد الموارد لتاريخ الفعلي لتجديدا

 .أوالً 

 (ب) أعاله.20في الفقرة  ةالمحدّد التواريخيجوز ألي عضو تسديد مساهمته قبل . السداد المبكر ) ج(

مقارنة بالمعجل بموجب جدول زمني  لألعضاء الذين يدفعون مساهماتهم األساسية نقداويجوز 

قبل نهاية السنة األولى من فترة تجديد  للتحصيل في الصندوقالجدول الزمني القياسي مع 

وافق عليها مجلس يمحسوب على أساس اآللية التي  ائتمانأو ، الحصول على خصم الموارد

 .المحافظين

يجوز لرئيس الصندوق، بناًء على طلب العضو، أن يوافق على تغيير مواعيد . الترتيبات البديلة )د(

المئوية، أو عدد أقساط المساهمة، على أالّ يؤثّر ذلك التغيير سلباً السداد المحددة، أو النسب 

 ".على االحتياجات التشغيلية للصندوق

  اآللية المقترحة للتحصيل المبكر في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -ثالثا

 الجوانب التقنية -ألف

على المبلغ االسمي الكامل  في الصندوق الذي تبلغ مدته ثالث سنوات الجدول الزمني القياسي للتحصيلنطبق ي - 6

لتعهد المساهمة األساسية للعضو أو، إذا كانت الدولة العضو قد قامت بإيداع وثيقة مساهمة، من المبلغ االسمي 

لغ االسمي في المائة من المب 30: 1ة ن: الساألقساط التاليةالجدول الزمني يتوقع الكامل لوثيقة المساهمة. و

 في المائة من المبلغ االسمي الكامل. 35: 3في المائة من المبلغ االسمي الكامل؛ السنة  35: 2 الكامل؛ السنة

لتعهداتهم بموجب جدول زمني معجل بالمقارنة مع الجدول المبلغ االسمي الكامل سيكون لألعضاء خيار دفع  - 7- 6

صافي القيمة هو يعادل مخفض المبلغ وال .ثالث سنواتفي الصندوق الذي تبلغ مدته القياسي للتحصيل  الزمني

إذا كانت الدولة  أو، أساسية، بمساهمة لتعهداتهماالسمي الكامل  للمبلغعجل.مول الزمني اللذلك الجدالحالية 

المساهمة، شرط أن يسدد العضو  لوثيقة الكامل االسمي المبلغ على ،العضو قد قامت بإيداع وثيقة مساهمة

 وال. الموارد تجديد فترة من األولى السنة نهاية قبل) 3( واحدة؛ دفعة شكل في) 2( نقدا؛) 1(المبلغ المخفض: 

 ا).مالتحصيل المبكر الجزئي (مثل سداد قسط الحق مقد حالة في خصم أي يقدم

 .ثالث سنوات تهمدو للتحصيل القياسي الزمني جدولال جيلعتأساس  علىسيحتسب الخصم  - 7

. وقد أدخل ماليين دوالر أمريكي على األقل 10التي يكون فيها مبلغ المساهمة سيمنح الخصم فقط في الحاالت  - 8

هذا الحد األدنى نظرا للخصم المنخفض جدا الذي سينتج عن مبالغ المساهمة األقل، وتكاليف المعامالت 

 مبلغ المساهمة. ف النظر عنبصرالمرتفعة على كل من الصندوق والعضو 

 .طبقنمعدل الخصم المأساس صافي القيمة الحالية للمبلغ االسمي الكامل على سيحتسب  - 9
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  1 الشكل

مليون دوالر أمريكي وتحصيل مبكر بصافي  100استنادا إلى عينة تعهد بمبلغ  الزمني وإطارهالتحصيل المبكر  آلية

  1دفعة واحدة في السنة  مليون دوالر أمريكي 99.67قيمة حالية قدرها 

عائد االستثمار بمعدل الخصم وبالنظر لطبيعة المساهمات األساسية (أي حصص رأس المال)، سيتم ربط  - 10

 من أجل عدم تعريض االستدامة المالية للصندوق للخطر. المفترض لحافظة السيولة

معدال سالبا، سيفترض لغرض هذه العملية أنه صفر ولن يتولد أي  عائد االستثمار المفترضوفي حال كان  - 11

 خصم جراء التحصيل المبكر للمساهمات.

في المائة سنويا،  X[102ومن أجل دورة التجديد الثاني عشر للموارد، ستكون القيمة المقترحة لمعدل الخصم [ - 12

الملحقان ولة في الصندوق. ويعرض متحفظا لعائد االستثمار السنوي المفترض لحافظة السي تقديرامما يمثل 

مليون  100 قيمةبافتراضي أو وثيقة مساهمة افتراضية تعهد الثاني والثالث محاكاة للخصم الناتج عن الذيالن 

في المائة. ستكون القيمة  0.32مع تطبيق معدل خصم بنسبة ، 1تسدد دفعة واحدة في السنة ، دوالر أمريكي

مليون  0.33ي، والخصم مليون دوالر أمريك 99.67 ،1في السنة  الحالية المخفضة، المعادلة لصافي القيمة

 103دوالر أمريكي.

 خصما. خطابات االئتماناإلذنية أو  السنداتلن تولد  - 13

 يحتسب المبلغ االسمي الكامل للمساهمة من أصل هدف تجديد الموارد.س - 14

تنبغي اإلشارة إلى أن الجدول الزمني لتحصيل المساهمات له تبعات على سيولة وقاعدة موارد الصندوق. و - 15

الجدول ولذلك يجب على الدول األعضاء التي ترغب في االستفادة من خيار التحصيل المبكر أن تبلغ عن 

 المساهمة. ، عند إيداع وثيقةعلى أبعد تقديرعند التعهد أو، ذلك  الزمني المعجل الدقيق

صافي القيمة الحالية للجدول الزمني المعجل أعلى من صافي القيمة الحالية للجدول الزمني  في حال كان - 16

في  .مقابل الفارق (أي مقابل مكسب صافي القيمة الحالية)ائتمان سيحصل العضو على  ،للتحصيل قياسيال

                                                      
حافظة استثمارات المقدم إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه استنادا إلى عوائد النسخة النهائية للتقرير إدراج معدل الخصم في  يتمس 102

  .2020لسنة الكاملة لعام ا
 /أمريكي) دوالر مليون  99.67-مليون دوالر أمريكي  100المبلغ المتعهد به بالمبلغ المدفوع فعال، أي ( كنسبة مئوية بمقارنةيحتسب  103

مليون دوالر أمريكي مع مراعاة الكسور العشرية الكاملة كما هو مبين في المثال  0.33في المائة أو  0.33دوالر أمريكي = مليون  100
  في الملحق الثاني.
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أو أي  مليون دوالر أمريكي في المثال أعاله) 100العضو سداد المبلغ االسمي الكامل (أي  الدولةحال قررت 

سيحصل  دفعة واحدة قبل نهاية السنة األولى من فترة تجديد الموارد،و مبلغ أعلى من صافي القيمة الحالية نقدا

تخصيص هذا الرصيد  وسيتم 104العضو على رصيد مقابل الفارق (أي مقابل مكسب صافي القيمة الحالية).

أوال لسداد متأخرات المساهمات المستحقة على العضو من تجديدات الموارد السابقة، إن وجدت. وإذا لم تكن 

هناك متأخرات في مساهمات الدولة العضو، سيتم تخصيص مثل هذا المبلغ كمساهمة أساسية إضافية في هدف 

 ).2دوالر أمريكي في المثال الوارد في الشكل مليون  100.34تجديد الموارد الحالي (أي ما مجموعه 

  2الشكل 

بقيمة  مليون دوالر أمريكي وتحصيل مبكر 100آلية التحصيل المبكر وإطاره الزمني استنادا إلى عينة تعهد بمبلغ 

  مليون دوالر أمريكي 100

  

 التصويت حقوق -باء

السندات الواجبة الدفع عند النقدية، أو السندات اإلذنية، أو  المساهمات، فقط وفقا التفاقية إنشاء الصندوق - 17

، أو عنصر المنحة في قروض الشركاء الميسرة تعتبر مساهمات إضافية في موارد الصندوق، أي الطلب

  .نشأ عنها حقوق تصويت عند السدادوتمساهمات تجديد موارد؛ 

من الخصم ينشأ من  حقوق تصويت بأي جزء لحاقإ ةبإمكاني حالياتسمح  الولذلك فإن اتفاقية إنشاء الصندوق  - 18

 خالل التحصيل المبكر.

سيتم عرض تعديل على اتفاقية إنشاء الصندوق على المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر/كانون األول  - 19

الستعراضه والمصادقة عليه، قبل تقديمه لمجلس المحافظين في دورته الرابعة واألربعين التي ستعقد في 

) "كما يمكن تقديم مساهمات للصندوق في شكل 1يعكس ما يلي: ( بحيث عليه للموافقة 2021اط فبراير/شب

الخصم أو الرصيد الناشئ عن التحصيل المبكر للمساهمات وفقا لآللية المعتمدة من قبل مجلس المحافظين"؛ 

  مدفوعة". سيعتبر الخصم أو الرصيد الناشئ عن التحصيل المبكر للمساهمات بمثابة "مساهمة )2و(

                                                      
 دوالر أمريكي)مليون  99.67-مليون دوالر أمريكي  100يحتسب كنسبة مئوية بمقارنة المبلغ المدفوع بصافي القيمة الحالية، أي ( 104
مليون دوالر أمريكي مع مراعاة الكسور العشرية الكاملة كما هو مبين في  0.34في المائة أو  0.34دوالر أمريكي = مليون  99.67/

  ثاني. المثال في الملحق ال
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 100إسناد حقوق تصويت للمبلغ االسمي الكامل للمساهمة األساسية (التعهد أو وثيقة المساهمة)، أي  سيتم - 20

مليون دوالر أمريكي في المثال  99.67مليون دوالر أمريكي في المثال أعاله، وليس فقط للقيمة المخفضة (

مبلغ مختلف عن التعهد، سيسود المبلغ المحدد في أعاله). وفي الحاالت التي تشير فيها وثيقة المساهمة إلى 

 وثيقة المساهمة.
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 خبرة المؤسسات المالية الدولية األخرى: مثال المؤسسة الدولية للتنمية

الجدول الزمني القياسي للتحصيل في المؤسسة الدولية للتنمية طويل نسبيا (تسع سنوات عادة). وهو يحدد في  - 1

جدول زمني مخصص، على أساس يطبق ، ويختلف عن ممارسة الصندوق حيث تجديد مواردسياق كل عملية 

  كل جهة مانحة على حدة، ومقيد عادة بفترة الثالث سنوات لتجديد الموارد.

 المتأخرات) كالتالي.(الخصم المطبق على  المؤسسة الدولية للتنميةتلخص منهجية معدل الخصم في  - 2

  جديد موارد المؤسسة، كان معدل الخصم يستند حصرا إلى افتراضعملية السابعة عشرة لتالحتى 

عملية اللألفق الزمني للجدول القياسي للتحصيل. وفي  ةلعوائد االستثمار على مدى السنوات التسع

عملية السابعة عشرة لتجديد الفي المائة، وفي  2.5السادسة عشرة لتجديد الموارد، ُحدد المعدل بنسبة 

في المائة. أما بالنسبة للصندوق، فهذا يعني تقدير عائد االستثمار على مدى  2النسبة الموارد، كانت 

 األفق الزمني لجدول التحصيل المحدد بثالث سنوات في الصندوق.

  عملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، تغيرت منهجية تحديد معدل الخصم إلى تكلفة الومنذ

عملية الفي المائة، وفي  0.6 عملية الثامنة عشرة لتجديد المواردالالتمويل. وكان معدل الخصم في 

  في المائة. 1.3التاسعة عشرة لتجديد الموارد 

من تقرير من المدراء التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية إلى مجلس المحافظين، إضافات  ويرد أدناه مقتطف - 3

رة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية: عشر سنوات إلى موارد المؤسسة الدولية للتنمية: العملية التاسعة عش

  105: النمو، والبشر، والقدرة على الصمود2030حتى 

، على أساس سندات إذنية، إذا تم تقديمها في شكل اءمساهمات منح الشركيتم تحصيل  -187"

(المرفق  المتفق عليه ي أو المخصص للتحصيلالعادالزمني  جدوللتناسبي تقريبا بين الشركاء وفقا ل

ويجوز للشركاء،  ).العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنميةالثاني لقرار 

منحهم لكي تعكس متطلباتهم القانونية والمتعلقة بالميزانية. واتفق  تحصيالتباالتفاق مع اإلدارة، تعديل 

إلى اإلدارة قبل أو عندما يقوم الشركاء  الصددإلشارة إلى أي تفضيالت خاصة في هذا المندوبون على ا

بإيداع وثائق ارتباطاتهم. وأقر المندوبون بأن توقيت التحصيالت يؤثر على قاعدة موارد المؤسسة. 

واتفقوا على أنه في حاالت استثنائية، وفي حال حدوث تأخيرات ال مفر منها، يمكن تعديل طلبات 

لألخذ في االعتبار أية تأخيرات سابقة في الدفع من قبل تحصيل منح المؤسسة من الشريك المعني 

الشريك وأي دخل مفقود ذي صلة بالنسبة للمؤسسة. كما يمكن للمؤسسة أيضا أن تتفق مع أي شريك 

للمؤسسة. وسوف تتأثر  ينتج عنه قيمة معادلة على األقلبشأن جدول زمني معدل لتحصيل المنحة 

اظ على صافي القيمة الحالية. واتفق المندوبون على أن القيمة حقوق تصويت الشريك إذا لم يتم الحف

في المائة.  1.3الحالية للجداول الزمنية لتحصيل منح الشركاء ستستند إلى معدل خصم سنوي نسبته 

والشركاء الذين يعجلون تحصيالت منحهم يمكنهم استخدام الموارد اإلضافية كبند ائتمان، إما لزيادة 

المبادرة المتعددة م بموجب تجديد موارد لتغطية حصة من تكاليفهأو العبء،  ة منالعاديتهم حص

من تجديدات الموارد السابقة.  متأخرات السداد منجزء لتغطية ، أو األطراف للتخفيف من عبء الديون

، سيتلقى هذا الشريك العبء من العاديةوإذا ما استخدم شريك تعجيل تحصيل المنحة لزيادة حصته 

المقدمة للمؤسسة من التحصيل المعجل للمنحة. الموارد اإلضافية  بسبب ةاشتراك إضافيت اصوأ

االستفادة من خصم على المبالغ  بدال من ذلكويمكن للشركاء الذين يستخدمون التحصيل المعجل للمنحة 

  المحصلة." 

                                                      
105 -Resources-IDA-to-http://documents.worldbank.org/curated/en/459531582153485508/pdf/Additions

Nineteenth-Replenishment-Ten-Years-to-2030-Growth-People-Resilience.pdf.  
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  الملحق الثالث عشر، المرفق الثاني:

  لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ةعشر تاسعةال عمليةالالجدول الزمني لتحصيل المساهمات في 
  (النسبة المئوية من إجمالي المساهمات)

  
  القياسي الزمني الجدول  المالية السنة

2021  3.1 

2022  7.7 

2023 13.5 

2024 15.6 

2025 15.8 

2026 14.2 

2027 12.6 

2028 10.2 

2029 7.3  
 ـــــــــــــــــــــــ

 
100.0 

 

معظم المؤسسات المالية الدولية األخرى تتبع نماذج تمويل مختلفة، وبالتالي ليس لديها سياسات مماثلة تتعلق  - 4

لديه مثل تلك السياسة. وتتماشى فترة  اآلسيويبتحصيل مساهمات تجديد الموارد. غير أن صندوق التنمية 

 المؤسسة الدولية للتنمية.مع تلك المتبعة في  اآلسيويالتحصيل ومنهجيته في صندوق التنمية 

وفي حالة السداد المعجل لمساهمات جهة مانحة مقابل الجدول الزمني، يحتسب المبلغ الذي يتم سداده بتطبيق  - 5

 .على أساس معدل خصم محدد يوضع لكل عملية تجديد موارد خصم على التدفقات النقدية

 مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدةمعدل  في حالة صندوق التنمية األفريقي، يحسب معدل الخصم باستخدامو - 6

  إلى الجدول الزمني للسداد الذي ترغبه الجهة المانحة. استناداللتحصيل المعجل 
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  منهجية احتساب الخصم

  ثالثة أقساط على األكثر.يوفر الجدول الزمني للسداد في الصندوق توزيع مدفوعات المساهمة على 

 المجموع 3السنة  2السنة  1السنة  

 100 35 35 30 النسبة المئوية للمدفوعات

مليون دوالر أمريكي في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، تم الحصول على  100وبافتراض مساهمات بقيمة 

  المستحقة: لمدفوعاتالتالي لتوزيع ال

 المجموع 3السنة  2السنة  1السنة  

 100 35 35 30  النسبة المئوية للمدفوعات

لتجديد المدفوعات المستحقة ل
 لمواردلالثاني عشر 

30 000 000 
  دوالر أمريكي

35 000 000 
 دوالر أمريكي

35 000 000 
 دوالر أمريكي

100 000 000 
 دوالر أمريكي

  ، تم افتراض أن المدفوعات تسدد مقدما في بداية كل سنة.طيبستللو

 2أول السنة حتى لحافظة استثمارات الصندوق. وأحدث عائد من  العائد المطلقويتواءم عامل الخصم مع 

  في المائة. 0.32هو  2020أكتوبر/تشرين األول 

أن  ضا، مع افترومن الُمدخل أعاله، تم وضع سيناريو يبين التدفقات النقدية المخصومة التي تحتسب مقدما لكل سنة

  .ة في بداية كل سنة ماليةمساهمات تجديد الموارد يتم تحصيلها عاد

 القيمة االسمية  السيناريو
معدل الخصم 

 مئوية)(نسبة 
صافي القيمة 

 الحالية
 قيمة الخصم

الخصم على القيمة 
 االسمية (نسبة مئوية)

 المدفوعات السنوية مقدما
100 000 000  
 دوالر أمريكي

0.32 
99 665 428  
 دوالرا أمريكيا

 334 572 
 0.33 دوالرا أمريكيا

  :مايكروسوفت إكسل) بنظام NPVصافي القيمة الحالية، تم استخدام معادلة صافي القيمة الحالية ( احتسابمن أجل 

  ، ...، القيمة ن)2، القيمة 1صافي القيمة الحالية = (المعدل، القيمة 

  .المدفوعات المتأخرةصافي القيمة الحالية مع افتراض ، تَحتسب المعادلة بشكل افتراضيو

شهرا  12(فترة خصم مدتها  3، والسنة 2ومن أجل محاكاة المدفوعات مقدما، تم احتساب صافي القيمة الحالية للسنة 

  . ويبين الجدول أدناه تفاصيل التدفق النقدي.بالقيمة االسمية 1)، وإضافة السنة 3شهرا للسنة  24، و2للسنة 

  
 

 مقدما التدفق النقدي المخصوم

 1السنة 
30 000 000   
 دوالر أمريكي

 2السنة 
34 888 357   
 دوالرا أمريكيا

  3السنة 
34 777 071  
 دوالرا أمريكيا

   428 665 99 المجموع
  دوالرا أمريكيا
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  عمليات المحاكاة

 الجدول الزمني القياسي للتحصيل، من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنميةعند تطبيق منطق  - 1

(تسع سنوات). وبالتالي  المؤسسة الدولية للتنميةفي الصندوق (ثالث سنوات) أقصر بكثير من ذلك الخاص ب

 فإنه من المهم محاكاة فائدة هذا الخيار وقياسها كميا.

يساعد مستويات السيولة في الصندوق في المدى القصير  وفي حين أنه مفهوم أن تلقي النقدية في وقت أبكر - 2

ويضيف مرونة للتخطيط لالقتراض في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فإن أي شكل من أشكال 

على أنه يخفض المدفوعات االسمية.  أن ينظر إليهالخصم (حتى وإن ُطبق على المتأخرات المستحقة) يمكن 

 ، فإن هذه معاملة محايدة من الناحية المالية.تدفق النقدي المخصومعلى أساس الغير أنه، 

 دوالر مليون 100 بقيمة افتراضي تعهد على للمساهمات المعجل للتحصيل محاكاة عمليات الصندوق رىجأ - 3

 المائة، في 35و المائة، في 30( سنوات 3 مدى على للصندوق القياسي الزمني للجدول وفقا يحصل أمريكي،

 ).التوالي على المائة، في 35و

وألن حصيلة التحصيل المبكر للمساهمات ستستثمر في حافظة استثمارات الصندوق، فإن معدل الخصم يعكس  - 4

 المتوقع المستند إلى استثمارات الحافظة في وقت التحصيل المبكر. معدل العائد

الملحق بافتراض إما عمليات التسديد المقدمة أو المتأخرة لكل سنة (انظر  صافي القيمة الحاليةويمكن احتساب  - 5

 ).التدفق النقدي المخصومالثاني للمزيد من التفاصيل عن المنهجية المستخدمة الحتساب الذيل 

في  0.32وتم احتساب المبلغ المخصوم على أساس االفتراضات الواردة أعاله، وباستخدام عامل خصم قدره  - 6

 وافتراض سداد المدفوعات السنوية مقدما.المائة، 

 القيمة االسمية  السيناريو
معدل الخصم 
 (نسبة مئوية)

صافي القيمة 
 الحالية

 قيمة الخصم
الخصم على القيمة 
 االسمية (نسبة مئوية)

المدفوعات 
 السنوية مقدما

100 000 000  
 دوالر أمريكي

0.32 
99 665 428   
 دوالرا أمريكيا

334 572   
 أمريكيادوالرا 

0.33 

  بسبب األفق الزمني القصير وظروف السوق المتوقعة، ستكون قيمة الخصم منخفضة. - 7

 
  


