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 توجهات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق

 موجز تنفيذي

 مسار النزاعات وتغير المناخ والصدمات االقتصادية إلى عكس تالغذائية آخذة في االنهيار حيث أد النظمإن  -1

حاجة ماسة إلى االستثمارات  هناكو .وطأة هذه األزمات يونسكان الريفاليتحمل و .عقود من التقدم اإلنمائي

يوفر التجديد و .تغيير النظم الغذائية المحلية بأكملهال ك،ذل عالوة علىومحليا،  جودة وأفضلأكثر نتاج أغذية إل

فرصة الصندوق تجديد موارد يمثل و .ستجابةالا من أجل ستثمارلالعالميا  اإطارالثالث عشر لموارد الصندوق 

 .، ودعم اإلنتاج المحلي المتنوع وتحويل النظم الغذائيةيينسكان الريفاللالستثمار في األمن الغذائي ألفقر 

 آلثارالمهمشين، وهم األكثر عرضة  يينسكان الريفالموارد صغار المنتجين وليضع التجديد الثالث عشر لو

أهداف  في جميعسيكون لهذه االستثمارات تأثير مضاعف و .هذا التحول صميماألزمات والصدمات، في 

في مواجهة  القدرة على الصمودفي التكيف مع تغير المناخ وبناء  يينسكان الريفالالتنمية المستدامة وستدعم 

 .األزمات اإلنسانية والنزوح والهجرة وعدم االستقرار حلقاتالصدمات المستقبلية، وبالتالي كسر 

تقر و .الراهنةتحديات الالصندوق في أزمة وهو مصمم لغرض االضطالع بدور أكبر لمواجهة  نشئوقد أ   -2

وقد عززت اإلصالحات  .التقييمات الخارجية بأن الصندوق من بين أكثر المنظمات اإلنمائية كفاءة وفعالية

ع للتمويل، وإدماج أولويات متعددة جم   م  المؤسسية والمالية في السنوات األخيرة قدرة الصندوق على العمل ك

تؤكد تقييمات األثر األخيرة أن الصندوق يعمل و .يينسكان الريفالفي برامج شاملة وإحداث أثر إنمائي على 

السكان  والقدرة على الصمود واألمن الغذائي لعشرات الماليين منعلى تحسين اإلنتاج والوصول إلى األسواق 

برنامج عمل الصندوق  فيوقد أدى كل مليار دوالر أمريكي من االستثمار  .فقراء وصغار المنتجينال الريفيين

 .في المائة على األقل 20مليون مستفيد بنسبة  8.6إلى زيادة دخل 

بناء نظم غذائية محلية مستدامة وشاملة وقادرة  هي للمواردث عشر األولوية الشاملة للتجديد الثال وستكون -3

سيركز التجديد الثالث عشر للموارد على المجاالت األساسية و .الريفية العيشعلى الصمود وتحويل سبل 

صغار المنتجين في سالسل  وإدماجتحسين اإلنتاجية الزراعية على نحو مستدام لللصندوق للميزة النسبية 

موارد على زيادة التركيز على العوامل المحركة للهشاشة، لوسيعمل التجديد الثالث عشر ل .القيمة التجارية

 .الخاص في المناطق الريفية مشاركة القطاعوالتنوع البيولوجي وزيادة  لمناخل المخصصوتعبئة التمويل 

 .االجتماعي والتغذية واإلدماجوالشباب  الجنسانيللمنظور سيولي نهج الصندوق أولوية عالية و

لتحقيق المستوى المطلوب من الطموح في البيئة العالمية الحالية، يدعو الصندوق إلى تحالف بين الدول و -4

وبفضل  .األعضاء والصندوق وشركائه لزيادة االستثمارات في النظم الغذائية وسبل العيش الريفية

 المساهمات األساسية القوية من الدول األعضاء، يمكن للصندوق أن يزيد من التمويل والتسهيالت ألفقر البلدان

المزيد من االستثمارات  وتعبئة، ويضمن وصول التمويل المناخي إلى صغار المنتجين إلى أقصى حد ممكن

الحاجة إلى حزمة تمويل طموحة للتجديد الثالث  عدوت   .لنظم الغذائية والتحول الريفيمن أجل االعامة والخاصة 

الشحيحة موارد ال، سيضمن الصندوق أن حاالت المديونية الحرجةفي وقت تتزايد فيه و .لموارد واضحةلعشر 

تذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وأن تتضاعف في برنامج عمل أكبر يجمع بين التمويل  ةالمانحلجهات ل

 ع نطاق أثريجري توسيواالقتراض، فضال عن التمويل المشترك المحلي والدولي، وأن  والتكميلياألساسي 

 .كل دوالر وتعميقه واستدامته
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 مقدمة -أوال

بمعدل ينذر بالخطر، ويزداد الفقر، ويتفاقم يتزايد انعدام األمن الغذائي و .الغذائية آخذة في االنهيار نانظمإن  -1

قدرة البلدان على معالجة  منالضغوط المالية واالقتصادية  وتحد .بسرعة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي

األسباب الجذرية لألزمات، بينما يؤدي انعدام األمن الغذائي وانعدام الفرص في المناطق الريفية إلى الهشاشة 

نظم في الواقع، تحتاج و ؛امحليا، ويجب تحسين طريقة إنتاجه أكثر وأفضل جودة أغذيةيجب إنتاج و .والهجرة

 آلثارن، األكثر عرضة والمهمش نويسكان الريفالصغار المنتجين ويشكل و .التحويلمحلية بأكملها إلى  غذائية

 .األزمات والصدمات، جزءا أساسيا من الحل

تأسس الصندوق قد و .حاجة ماسة إلى استثمارات عالمية في النظم الغذائية وسبل العيش الريفية هناكو -2

، وع هد إليه بمهمة معالجة األسباب القرن الماضي تاسبعينفترة في ألزمتي األغذية والطاقة العالميتين استجابة 

العالمي  يئااإلنمتمويل الالصندوق دورا قياديا في ضمان وصول  يؤديو .الجذرية للفقر وانعدام األمن الغذائي

بغرض تمكين  خصيصا الصندوق وقد أ نشئ .وأكثرهم تهميشا وصغار المنتجين فقرا يينسكان الريفال أشدإلى 

الدول األعضاء من زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعة، ويمكنه جلب مصادر أخرى للتمويل لتلبية 

لموارد إطارا للقيام بذلك ليوفر التجديد الثالث عشر و .الطلب من البلدان النامية على زيادة االستثمارات

مود واالستفادة من األشكال األخرى لالستثمار العام ولالستجابة لألزمات الحالية مع بناء القدرة على الص

 .والخاص

لتحقيق المستوى المطلوب من الطموح، يدعو الصندوق إلى تحالف بين الدول األعضاء والصندوق و -3

تحدد و .الستجابة لألزمات المتصاعدةلوشركائه لزيادة االستثمارات في النظم الغذائية وسبل العيش الريفية 

يعتمد النهج على المساهمات األساسية القوية من و .لموارد هذا اإلطارلالتجديد الثالث عشر  توجهاتورقة 

لزيادة االستثمارات في األغذية  Ceres2030الدول األعضاء، بما يتماشى مع الدعوة الواردة في تقرير 

التمويل إلفادة  وستؤدي زيادة مستويات الطموح واالستثمار إلى تمكين الصندوق من مضاعفة 1.والزراعة

منخفضة الدخل والبلدان الوسيولى اهتمام خاص للبلدان  .وصغار المنتجينضعفا فقراء السكان الريفيين ال أشد

 .المنحالتمويل ب، بما في ذلك يةحيث يلزم توفير مستوى عاٍل من التيسير حالة مديونية حرجةالتي تعاني من 

على وجه الخصوص، هي المجاالت التي ترى إدارة  الخاص، مشاركة القطاعوالهشاشة، وتغير المناخ، و -4

أدوات محسنة لهذه المجاالت في التجديد الثالث عشر  وست قترح .الصندوق فيها الحاجة واإلمكانية إلى التوسع

 .تحسين الفعالية التشغيلية وجمع المزيد من التمويلمن أجل  لمواردل

 في النظم الغذائية؟ العاجل الستثمارزم ايللماذا  -ثانيا

، كان ما يقرب 2020في عام ف .يواجه العالم أزمة غذائية على نطاق لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث -5

، كان ما يصل إلى 2021غذائي صحي، وفي عام  نمطمليار شخص غير قادرين على تحمل تكاليف  3.1من 

مليون شخص إضافي منذ عام  200إلى صل توهي زيادة مذهلة  -مليون شخص يعانون من الجوع  828

 زيادات أسعار حيث خلقت، طويال اهبوطي ااتجاه عكس، مما 2019وزاد الفقر المدقع أيضا منذ عام  2019.2

                                         
 CERES2030. Endingوالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  ،جامعة كورنيل 1

Hunger, Increasing Incomes, and Protecting the Climate: What Would It Cost Donors? 

(cost.pdf-it-uldwo-what-en-content/uploads/2021/03/ceres2030-https://ceres2030.iisd.org/wp.) 
، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية الدولي للتنمية الزراعية لصندوق، والألمم المتحدة ألغذية والزراعةامنظمة  2

تقرير أهداف التنمية  األمم المتحدة،. انظر أيضا 2022 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم العالمي، ومنظمة الصحة العالمية،

https://ceres2030.iisd.org/wp-content/uploads/2021/03/ceres2030-en-what-would-it-cost.pdf
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، وأفريقيا بالنزاع، ال يزال الفقر يتركز في األوضاع الهشة والمتأثرة وإجماال 3.المزيد من التحديات األغذية

في المائة من األشخاص الذين يعيشون في فقر  80والمناطق الريفية، التي تضم أكثر من  4الصحراءجنوب 

بتغير  بةغير متناس بصورةيتأثرون  يينسكان الريفالكما أن المناطق الريفية و 5.مدقع في جميع أنحاء العالم

االقتصادية، وكل ذلك يجعلهم أكثر  الفرصويعانون من نقص االستثمار ونقص الوصول إلى  6والنزاعالمناخ 

 7.وسوء التغذية لتطرف والهجرة والجوعواعرضة للفقر 

محليا وتصبح  األغذيةنتاج المزيد من إلالحاجة الملحة إلى تحويل النظم الغذائية  الراهنةزمات األتؤكد و -6

لدى الصندوق معرفة و .قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والمحلية مما يعززأكثر قدرة على الصمود، 

 ،فيها يعمل التيفي المناطق الريفية النائية و .مباشرة بالحواجز التي يجب التغلب عليها من أجل تحقيق ذلك

 تواجههاعدم المساواة التي  أوجه بسببو .والنزاعيتفاقم انعدام األمن الغذائي والتغذوي بسبب الفقر والهشاشة 

تشمل نقاط و .لديهم وسائل أقل للتعامل مع هذه الصدمات ،المهمشة المحلية النساء والشباب والمجتمعات

 بأسعار معقولةوالبنية التحتية الوصول إلى التمويل  عدم إمكانية ةالغذائي النظمالضعف الرئيسية في 

لصدمات المناخية، وعدم كفاية االتصال الرقمي القادرة على الصمود أمام اوالممارسات الزراعية غير 

الغذائية التي تؤدي إلى االعتماد  والنظمللوصول الموثوق إلى األسواق والخدمات، والممارسات الزراعية 

 .على األسمدة واألغذية المستوردة

                                         

Goals-Development-Sustainable-https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-) .2022 لعام المستدامة

2022.pdf-Report.) 

 تصحيح المسار: 2022لعام تقرير الفقر والرخاء المشترك البنك الدولي،  3

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37739/9781464818936.pdf.) 
 Paul. الصحراءو/أو في أفريقيا جنوب  النزاعاتبفقر في أوضاع هشة ومتأثرة الأعلى معدالت  ذويمن في العالم  لداب 43وجد ي 4

Corral et al (2020: في الخطوط األمامية لمكافحة الفقر )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، النزاعو. الهشاشة 

(https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33324.) 
 : تصحيح المسار2022تقرير الفقر والرخاء المشترك لعام البنك الدولي،  5

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37739/9781464818936.pdf.) 
 شباب الريف في سياق الهشاشة والنزاعالصندوق، انظر  6

(https://www.ifad.org/documents/38714170/41187395/14_Baliki+et+al._2019+RDR+BACKGR(

)176e8654bf75-8d2b-3fbd-3e4f-OUND+PAPER.pdf/a0003ba0 ،يزرعهما الذي يمكن أن ( والصندوق 

/report-ifad/-https://www.ifad.org/ar/web/latest-) ؟احتراراالمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في عالم أكثر 

-for-call-urgent-2050%C2%A0prompting-by-crops-aplest-african-in-drop-steep-predicts

cop26-at-funding-adaptation.) 

.Sustainable-un.org/sdgs/report/2022/Thehttps://unstats-. )2022تقرير أهداف التنمية المستدامة  األمم المتحدة، 7

2022.pdf-Report-Goals-Development.) 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37739/9781464818936.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33324
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37739/9781464818936.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714170/41187395/14_Baliki+et+al._2019+RDR+BACKGROUND+PAPER.pdf/a0003ba0-3e4f-3fbd-8d2b-654bf75176e8)
https://www.ifad.org/documents/38714170/41187395/14_Baliki+et+al._2019+RDR+BACKGROUND+PAPER.pdf/a0003ba0-3e4f-3fbd-8d2b-654bf75176e8)
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/ifad-report-predicts-steep-drop-in-african-staple-crops-by-2050%C2%A0prompting-urgent-call-for-adaptation-funding-at-cop26
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/ifad-report-predicts-steep-drop-in-african-staple-crops-by-2050%C2%A0prompting-urgent-call-for-adaptation-funding-at-cop26
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/ifad-report-predicts-steep-drop-in-african-staple-crops-by-2050%C2%A0prompting-urgent-call-for-adaptation-funding-at-cop26
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/ifad-report-predicts-steep-drop-in-african-staple-crops-by-2050%C2%A0prompting-urgent-call-for-adaptation-funding-at-cop26
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
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 1الشكل 

 تؤدي األزمات المتعددة إلى زيادة الجوع

 
 .تظهر المناطق المظللة الحدود الدنيا والعليا للنطاق المقدرو .متقطعةموضحة بخطوط  2021القيم المتوقعة لعام  :مالحظة

 .13الصفحة ، 2022حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  :المصدر

 

االنتعاش االقتصادي غير المتكافئ والحيز المالي المحدود يقلالن من القدرات االستثمارية لمعالجة األسباب و -7

، مما حد بشدة من قدرة البلدان على بسرعةتدهورت آفاق الدين العام و .الجذرية للفقر وانعدام األمن الغذائي

طويلة األجل وحصولها على التمويل الخارجي من المصادر التقليدية، ال اإلنمائيةخطط التمويل التعافي الذاتي و

في المائة  50كثر من ألموطن وهي  –اقتصادا ناميا  54يعاني ما ال يقل عن و .مثل المؤسسات المالية الدولية

 .من مشاكل ديون حادة -من األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 

 .وتحويل النظم الغذائية 2هدف التنمية المستدامة نقص شديد في المساعدة اإلنمائية الرسمية لتحقيق  ويوجد -8

مليار دوالر أمريكي  12أن المساعدة اإلنمائية الرسمية الحالية للزراعة )حوالي  Ceres2030يقدر تقرير و

مليار دوالر أمريكي  19مليار دوالر أمريكي أخرى باإلضافة إلى  14سنويا( ستحتاج إلى زيادتها بمقدار 

ومع ذلك، على الرغم من  2.8هدف التنمية المستدامة إضافية في االستثمار الحكومي لسد فجوة تمويل 

 نسبة عند ثابتاللزراعة  الجهات المانحة، ظل دعم 2030االلتزامات العالمية بالقضاء على الجوع بحلول عام 

في المائة من إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية لمدة عقدين على األقل حتى اآلن، وهو  6إلى  4 ال تتعدى

القرن  وثمانينات سبعينات فترة في المائة المقدمة خالل 20-15بالغة أقل بكثير من المستويات التاريخية ال

تشير  :لمناخلالتمويل المخصص ، في بيانات شدةأكثر  إلى حدتنعكس هذه االتجاهات، ولكن و 9.الماضي

 2019/2020في الزراعة الصغيرة النطاق الموجه إلى لمناخ لالتمويل المخصص التقديرات إلى أن حصة 

من اإلجمالي، على الرغم من أن االحتياجات لمثل هذا التمويل في قطاع الزراعة  فقط في المائة 1حوالي  بلغت

 10.هي األعظم على اإلطالق

من المسلم به منذ زمن طويل أن االستثمار و .في النظم الغذائية وسبل العيش الريفية العاجل االستثمار ويلزم -9

صغار المنتجين دورا حاسما في  يؤديو .فعالية لمواجهة الفقر والجوعفي الزراعة هو أحد أكثر الوسائل 

                                         
8 cost.pdf-it-would-what-en-content/uploads/2021/03/ceres2030-https://ceres2030.iisd.org/wp . 
9 and  development/-support-https://sdgpulse.unctad.org/official

trends-https://donortracker.org/topics/agriculture#funding.  

 (.EB 2022/137/R.2الوثيقة ) ، فرصة للصندوقالنظم الغذائية لتعزيز يالمناخ التمويلالصندوق،  10
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https://ceres2030.iisd.org/wp-content/uploads/2021/03/ceres2030-en-what-would-it-cost.pdf
https://sdgpulse.unctad.org/official-support-development/
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مساعدة النظم الغذائية المحلية في البلدان النامية على معالجة انعدام األمن الغذائي حيث تكون االحتياجات أكثر 

في المائة  70في المائة من اإلمدادات الغذائية العالمية وما يصل إلى  35-30ينتج صغار المزارعين و .حدة

على أصغر  حتى األغذيةيعد إنتاج و .والمتوسطة الدخلالدخل في البلدان المنخفضة  ةالمستهلك األغذيةمن 

يمكن أن و 11.نطاق أمرا بالغ األهمية لألمن الغذائي والتغذوي للمزارعين ومصدرا مهما لألسواق المحلية

تريليون دوالر أمريكي في صورة فرص عمل جديدة  4.5يؤدي التحول الناجح في النظم الغذائية إلى توليد 

ية الئقة ويساعد على الحد من ظاهرة مليون وظيفة ريف 120وهذا من شأنه أن يخلق أكثر من  12.عامكل 

وتجديد النظم اإليكولوجية الطبيعية والتنوع البيولوجي، مع تقليل التكاليف والنفايات المقدرة  االحترار العالمي

 المنصفيمكن أن يكون للتحول و .عامكل  ةالغذائي النظمنتجها حاليا تتريليون دوالر أمريكي التي  12 بمبلغ

 .على الفقر وانعدام األمن الغذائي والعديد من األهداف اإلنمائية يصنع الفارق أثروالمستدام للنظم الغذائية 

ألفقر  المنحبتمويل البشروط تيسيرية مناسبة، بما في ذلك  -االستثمار قدم أن ي  وسيتطلب مثل هذا التحول 

من خالل القنوات األكثر كفاءة وفعالية مباشرة إلى المكان  - حالة مديونية حرجةالبلدان التي تعاني من 

 .المطلوب ويمكن أن يكون له أكبر األثر

 الميزة النسبية للصندوق -ثالثا

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو الصندوق العالمي لتحويل الزراعة واالقتصادات الريفية والنظم  -10

الصندوق هو المؤسسة المالية الدولية و 13.الريفيين األكثر ضعفاالسكان  نحو هاستثمارات ويوجهالغذائية؛ 

الصندوق في تحويل  رسالةتتمثل و .الوحيدة المكرسة لالستثمار في التحول الشامل والمستدام للنظم الغذائية

 .واستدامة وقدرة على الصمودجعلها أكثر شموال وإنتاجية  عن طريقاالقتصادات الريفية والنظم الغذائية 

ينصب تركيز و .، ليصل إلى أبعد المناطقبمهمتهللوفاء  "أكثر السكان عزلةيستهدف الصندوق ويستثمر في "و

 والشعوبالريفيين والنساء والشباب  والعمالالصندوق الفريد على استهدافه الحصري لصغار المنتجين 

 .والجماعات العرقية المهمشة وضحايا الكوارث والنزاعات ةاألصلي

من دفع  يينسكان الريفالعلى تمكين  كرائد في التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية، ،الصندوقيعمل و -11

وصغار المنتجين في التغلب  يينسكان الريفالينصب تركيز الصندوق الثابت على دعم و .تنميتهم بأنفسهم

الريفية ويعمل يدا بيد مع الحكومات للجمع بين الشركاء  المحلية يدعم الصندوق صوت المجتمعاتو .على الفقر

بذلك، يتعلم و .المائدةنفس وأصحاب المصلحة الرئيسيين حول  2 التنمية المستدامة هدفالعاملين على 

يمول الصندوق النمو الشامل، مع التركيز على و .فقراء ويستثمر فيهمال السكان الريفيين الصندوق أيضا من

 يينسكان الريفالمنح  عن طريقفقراء بينما يسعى إلى تحقيق أثر مستدام لسكان الريفيين الاإلنمائية لاالحتياجات 

 .الفقراء والمهمشين "يد العون" وليس "صدقة"

باعتباره الصندوق العالمي للزراعة و .الصندوق مجمع للتمويل ومكرس للتحول الريفي القادر على الصمودو -12

حصل على تصنيف ائتماني، ينظر المقترضون والشركاء إلى الصندوق يتابع لألمم المتحدة  صندوقوأول 

                                         
 .2021 الريفي، خاءالرمن أجل تحويل النظم الغذائية تقرير التنمية الريفية: الصندوق،  11

orldbank.org/curated/en/879401632342154766/pdf/Foodhttps://documents1.w-البنك الدولي،  12

System.pdf-Food-Sustainable-and-Equitable-Healthy-a-Financing-Architecture-Finance .نظر أيضا ا

، المملكة )لندن واستخدام األراضي الغذاءعشر تحوالت حاسمة لتحويل الزراعة األفضل: ، تحالف الغذاء واستخدام األراضي

 (.2019المتحدة: تحالف الغذاء واستخدام األراضي، 

 ميسرة بشروط وتوفيرها إضافية موارد تعبئة هدف الصندوق على أنه " الدولي للتنمية الزراعية تحدد اتفاقية إنشاء الصندوق 13

 السياسات ولتعزيز تحسينها أو النظم هذه توسيع أو األغذية إلنتاج نظم إلدخال...  النامية األعضاء الدول في الزراعة لتنمية

 أفقر في األغذية إنتاج زيادة إلى الحاجة: مراعاة مع القومية، واالستراتيجيات األولويات إطار ضمن بذلك المتصلة والمؤسسات

 وأحوال التغذية مستوى تحسين وأهمية األخرى، النامية البالد في األغذية إنتاج زيادة وإمكانيات الغذاء، نقص من تعاني التي البالد

 ."النامية البالد في السكان مجموعات أفقر لدى المعيشة

https://documents1.worldbank.org/curated/en/879401632342154766/pdf/Food-Finance-Architecture-Financing-a-Healthy-Equitable-and-Sustainable-Food-System.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/879401632342154766/pdf/Food-Finance-Architecture-Financing-a-Healthy-Equitable-and-Sustainable-Food-System.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/879401632342154766/pdf/Food-Finance-Architecture-Financing-a-Healthy-Equitable-and-Sustainable-Food-System.pdf
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، حول الصندوق كل 1977منذ عام و .لتحول الريفي وصغار المنتجينمن أجل افعال للتمويل المستدام  كمقدم

دوالرين من تمويل الصندوق وإلى ستة كثر من أدوالر من المساهمات األساسية من الدول األعضاء إلى 

خالل السنوات األخيرة، تعززت و 14.التمويل المشترك تعبئةدوالرات من االستثمار على األرض من خالل 

معدل مرتفع قياسي للتمويل المشترك  وتحقق .التمويل المشترك والموارد اإلضافية تعبئةقدرة الصندوق على 

المقدمة للصندوق من  التكميليةالتجديد الحادي عشر للموارد، وزاد إجمالي األموال  فترة خالل 1.95 :1قدره 

مليون دوالر  334.4التجديد التاسع للموارد إلى  فترة خاللمليون دوالر أمريكي  187.6شركائه من  جانب

التجديد الحادي عشر  فترة خاللمليون دوالر أمريكي  728.3التجديد العاشر للموارد وإلى فترة خالل أمريكي 

 .للموارد

العالمي واإلقليمي والقطري لتعزيز هيكل المعونة الدولية  المستوىيضطلع الصندوق بدور القيادة على و -13

 هدفالجهود المجزأة حول  توحيديتمثل أحد العناصر الرئيسية في ذلك في و .من أجل تحويل النظم الغذائية

العالمي، يساهم الصندوق بنشاط في مبادرات مختلفة، مثل المجموعة  وىالمستوعلى  .2 التنمية المستدامة

، يالصمود الغذائي والزراعثة وبعألمن الغذائي، من أجل االعالمية لالستجابة لألزمات، والتحالف العالمي 

جنبا إلى جنب مع منتديات السياسات المتعددة األطراف  15،المنتدى العالمي للمانحين من أجل التنمية الريفيةو

على المستوى اإلقليمي، ينشط الصندوق في مجاالت حيوية مثل منطقة الساحل، ويعمل و .والعالمية األخرى

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ممن روما مقرا له انتتخذ اللتينلتين األخريين مع البرامج اإلقليمية للوكا

على المستوى القطري، يشارك الصندوق كعضو في و .دورا قياديا في مبادرة الجدار األخضر العظيم يؤديو

ا، ويعمل مع ممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال ييناألخر ينأفرقة األمم المتحدة القطرية، إلى جانب الوكالت

االستثمار في األمن الغذائي  لزيادةغير الحكوميين شركاء شركاء آخرين من القطاعين العام والخاص و

لمصر  ةالقطري المنصةفي  األغذية، على سبيل المثال، ركيزة لصندوقيقود او .إلى أقصى حد ممكن والتغذوي

 .والطاقة والغذاءالمياه محور  برنامجل

 1اإلطار 

 أثر شراكات الصندوق على المستوى القطري

 المصرية والحكومة الصندوق وقع مصر، في الزراعية للتنمية رئيسي ومحرك رئيسي كشريك الصندوق لدور تقديرا

)الدورة السابعة  المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في ألطرافمؤتمر ال والعشرين ةالسابع الدورة خالل

 المنصة الصندوق سيقود ثم، ومن. أمريكي دوالر مليار 3.35 بقيمة شراكة اتفاقية والعشرون لمؤتمر األطراف(

 سي ضطلع التي التمويل تعبئة وجهود السياسات تنسيق وسيترأس والطاقة برنامج محور المياه والغذاءل لمصر ةالقطري

 .اآلخرين اإلنمائيين شركاءال مع بها

 إطارهوضعت  الذي القطرية المنصة لمفهوم للتكرار وقابال عمليا والطاقة عرضا والغذاء المياه محور برنامج يوفرو

 أن أعلنت والتي العشرين، لمجموعة ةالعالمي ةالمالي بالحوكمة المعنية البارزة الشخصيات مجموعة 2018 عام في

 المزيد تحقيقمن أجل  المصلحة أصحاب لجميع المنسقة الجهود توجه أن ينبغي اإلنمائية ألهدافل القطرية ملكيةال

 .هانطاق مستدامة وتوسيعالو مؤثرةالو ناجحةال نتائجمن ال

 اإلنمائيتمويل اليمتلك الصندوق نظاما قويا إلدارة النتائج وهو مؤسسة  .النتائج واألثرب مدفوعالصندوق  -14

ت ستخدم بيانات و .بالكامل حافظتهعلى  ن من تقدير األثربطريقة تمك  تقييمات األثر  بانتظامالوحيدة التي تجري 

                                         
مليار  16 تبلغ قيمته اإلجماليةرنامج عمل ب، منذ إنشائه مليار دوالر أمريكي .310 يمتهاقبمساهمات مدفوعة الصندوق،  نفذ 14

 )بما في ذلك للمنح العالمية واإلقليمية( الصندوق معتمد من تمويلشكل في مليار دوالر أمريكي  24.2دوالر أمريكي، بما في ذلك 

 كانون/نايري، نظام المنح والمشروعات االستثمارية في الصندوقتمويل مشترك محلي ودولي )شكل في مليار دوالر أمريكي  37و

 .(0232 الثاني

مجتمع المانحين العالمي حول النظم في تشكيل تفكير وسياسات وبرمجة المنتدى العالمي للمانحين من أجل التنمية الريفية ساعد ي 15

انظر  .الغذائية والتنمية الريفية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة واالزدهار واالستدامة على المدى الطويل

/objectives-work/strategic-https://www.donorplatform.org/our. 

https://www.donorplatform.org/our-work/strategic-objectives/
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، وصلت حافظة 2021في عام و .في الوقت الفعلي النتائج واألثر ألغراض التعلم ولتوجيه قرارات االستثمار

مما ساعدهم  16األكثر فقرا وتهميشا في العالم، يينسكان الريفالمليون من  100الصندوق الجارية إلى حوالي 

الحادي والعاشر  ينتؤكد تقييمات األثر في التجديدو .على زيادة قدرتهم على الصمود وحماية سبل عيشهم

موارد األداء القوي للصندوق في زيادة الدخل وتحسين اإلنتاج والوصول إلى األسواق والقدرة على لعشر ل

 .الفقراء يينسكان الريفالالصمود واألمن الغذائي للماليين من 

، ص نف الصندوق على أنه أكثر المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف فعالية وكفاءة على 2021في عام و -15

 2018دعم هذا التصنيف من خالل عملية تغيير داخلي شاملة بدأت في عام  جرى وقد 17.العالمي المستوى

كما تلقى  .، وتعزيز االستدامة المالية وضمان جودة النتائجوتنفيذهاوموجهة نحو تحسين تصميم البرامج 

الصندوق في السنوات األخيرة تقييما إيجابيا للغاية من شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف وأصبح 

 .بالكامل ركائزها االتحاد األوروبي مي  قمرة أخرى وكالة األمم المتحدة الوحيدة التي 

لموارد للدول األعضاء فرصة لتوسيع لإلى الميزة النسبية للصندوق، يتيح التجديد الثالث عشر  ااستنادو -16

بناء على الخطوات المهمة و .نطاق االستثمارات التي تعالج األسباب الجذرية للفقر وانعدام األمن الغذائي

مكنه ت ةفريد بمكانةالصندوق  تعيتملموارد لتوسيع القدرة التشغيلية والمالية، لالتجديد الثاني عشر  خاللالمتخذة 

، واالستجابة لتغير المناخ، وتحويل النظم الغذائية حتى 2 التنمية المستدامة هدفمن دعم جهود متجددة لتحقيق 

 .المغذية محليا وتحسين طريقة إنتاجها األغذيةإنتاج المزيد من  تتمكن من

 أولويات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق -رابعا

بناء نظم غذائية محلية مستدامة وشاملة  هي للموارداألولوية الشاملة المقترحة للتجديد الثالث عشر  ستكون -17

ولتحقيق ذلك، يرد أدناه نهج شامل يتماشى مع الميزة  .الريفية العيشوقادرة على الصمود وتحويل سبل 

الدروس المستفادة من تقييمات األثر  إلىهذا النهج  ستنديو .النسبية للصندوق والطلب من البلدان المقترضة

 .األخيرة وخبرة الصندوق في اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة الشاملة

( معالجة دوافع الهشاشة 1) :ثالثة مجاالت ذات أولوية ت قترحلتجديد الثالث عشر للموارد، وبالنسبة ل -18

وتستند هذه  .الخاص مشاركة القطاع( 3؛ )لمناخ والتنوع البيولوجيالمصمم ل تمويلال( 2وآثارها؛ )

وفي جميع  .مناقشته بمزيد من التفصيل أدناه سيجريالمجاالت إلى دور الصندوق كمجمع للتمويل، والذي 

والشباب واإلدماج االجتماعي  المنظور الجنسانيلموارد، سيركز الصندوق على لأولويات التجديد الثالث عشر 

 .والتغذية

 القيمة الشاملةاإلنتاج الزراعي وسالسل 

تركز استثمارات الصندوق على تحسين اإلنتاجية الزراعية الذكية مناخيا وإدماج صغار المنتجين في سالسل  -19

العالمية الحالية،  ئيةألزمة الغذالاستجابة و .القيمة التجارية، وبالتالي إنشاء األسواق المحلية واستدامتها

زيادة الدخل،  :وهي للصندوق لميزة النسبيةل سيركز التجديد الثالث عشر للموارد على المجاالت األساسية

 .واإلنتاج المحلي، واألسواق، والقدرة على الصمود

تدخالت من شأنها تحسين توافر وجودة المدخالت )بما في ذلك البذور  تعزيز اإلنتاجية الزراعيةيتطلب و -20

واألسمدة(، والوصول إلى التكنولوجيا )بما في ذلك من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

تهدف استثمارات الصندوق في بناء القدرات والمعرفة إلى تعزيز ممارسات الزراعة و .التنمية( وبناء القدرات

                                         
 (.R/1362022/ BE.7) 2022للصندوق،  تقرير الفعالية اإلنمائيةالصندوق،  16

 .2021ام جودة المساعدة اإلنمائية الرسمية لعمركز التنمية العالمية،  17
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منظمات  مشاركةإليكولوجية وغيرها من ممارسات اإلنتاج الزراعي المستدامة والذكية مناخيا، ودعم ا

 .المنتجين في سالسل القيمة وتعزيز بيئات السياسات المواتية

بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية و .غير المالئمة يتطلب تعزيز اإلنتاج أيضا تحسين البنية التحتية الريفيةو -21

مع التركيز على الري  أكثر المناطق عزلةالبنية التحتية الريفية في وشركاء آخرين، يستثمر الصندوق في 

 والتوصيليةومرافق التخزين ومخططات الطاقة المتجددة الصغيرة النطاق  الثانويةوإدارة المياه والطرق 

من خالل تحسين اإلنتاج وزيادة  مباشرةوتفيد هذه االستثمارات المجموعات المستهدفة من الصندوق  .ةالرقمي

وهذا يعزز الدخل ويحسن القدرة التنافسية  .الوصول إلى األسواق وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وتكاليف النقل

 .للمنتجين الريفيين الفقراء

 الخدمات المالية الريفية الشاملةوالمؤسسات الريفية إلى  يينسكان الريفالوصول  نطاق وسيظل توسيع -22

القيمة الزراعية ولكن أيضا لالقتصاد الريفي  سالسلوهذا مهم لتطوير  .عنصرا أساسيا في عمل الصندوق

تقييم أثر  وخلص .الريفية على مواجهة الصدمات المعيشية غير الزراعي األوسع نطاقا ولتعزيز قدرة األسر

أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك التأمين واالدخار واالئتمان، إلى لموارد لدي عشر التجديد الحا

( زيادة االهتمام 1) :الجديدة المحتملة ما يلي التوجهاتيمكن أن تشمل و .ساعد على زيادة القدرة على الصمود

( تعزيز الدعم للخدمات 2) ؛بالخدمات المالية غير االئتمانية مثل التأمين والضمانات وحلول التمويل المختلط

المناخ مثل التأمين  ( خدمات إدارة مخاطر3تلك التي تستهدف النساء والشباب؛ ) ، وال سيماالمالية الرقمية

 الشتاتهود لتطوير حلول مبتكرة للتحويالت وتدفقات استثمارات ( زيادة الج4الطقس؛ )المرتبط بمؤشرات 

 .العامة المصارف اإلنمائيةوتحفيز التمويل الخاص والتمويل من 

 معالجة دوافع الهشاشة وآثارها

البلدان التي و .زيادة تركيز الصندوق على دوافع الهشاشة وآثارها للمواردسيواصل التجديد الثالث عشر  -23

الذين يعيشون في فقر مدقع  األشخاصمن  على نحو متزايدهي موطن لحصة كبيرة  18تمر بأوضاع هشة

بما في ذلك الصدمات االقتصادية والصدمات المناخية  -وهي معرضة بشدة للصدمات من جميع األنواع 

في المائة من األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع  86، من المتوقع أن يعيش 2030بحلول عام و .والنزاعات

التجديد الثالث عشر للموارد، لن يتمكن الصندوق من الوصول  خالل فترةلذلك، و .في العالم في سياقات هشة

 االستنادسيكون و .في سياقات هشة ةوالمستدام ةالقوي المشاركةإلى أولئك الذين تخلفوا أكثر عن الركب دون 

الدروس المستفادة من مرفق تحفيز فقراء الريف ومبادرة االستجابة لألزمات لتعزيز استجابة الصندوق  إلى

 .، جزءا رئيسيا من هذا الجهدالبرامجقصيرة األجل، بما في ذلك من خالل تصميم الالصدمات  آلثار

ميزته النسبية بينما يعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء ب ةمدفوعالصندوق  مشاركة كونتسفي األوضاع الهشة، و -24

 .والقدرة على الصمود وإعادة البناء التعافي على مع تركيز الصندوقاإلغاثة  هم في مجالأعمال الستكمال

 :عن طريقلموارد العديد من الدوافع المحددة السياق وآثار الهشاشة لستعالج استثمارات التجديد الثالث عشر و

تسريع التكيف مع  (2وتعزيز األسواق وسبل العيش الريفية؛ ) على الصمود اإلنتاج الزراعي قدرةتعزيز  (1)

 المحلية تعزيز شمولية النساء والشباب وتمكين المجتمعات (3الموارد الطبيعية؛ ) حوكمةالمناخ وتعزيز تغير 

الموارد المتاحة لالستثمار  زيادةلموارد إلى لسيسعى التجديد الثالث عشر و .نزاعبالالريفية المهمشة والمتأثرة 

والتمويل  التكميليةالموارد  تعبئة، بما في ذلك عن طريق إلى أقصى حد ممكن في البلدان المتأثرة بالهشاشة

 .موارد الصندوق الخاصة لتكميلالمشترك 

 لمناخ والتنوع البيولوجيا تمويل

                                         
مجموعة التي تصدرها  النزاعبسيستمر تصنيف الصندوق لألوضاع الهشة في االعتماد على قائمة األوضاع الهشة والمتأثرة  18

 .سنويا البنك الدولي

https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
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وخالل  .المناخ من أجل الزراعة الصغيرة النطاق تغير الصندوق دورا قياديا في تسريع التكيف مع يؤدي -25

ويستند الدور الحاسم  .أدوات محسنة لتوسيع نطاق هذا الدور ست قترح، للمواردالتجديد الثالث عشر  فترة

لصالح زراعة أصحاب الحيازات  التأقلمللصندوق في هذا المجال إلى سجله الحافل بالنجاح مع برنامج 

إلى  يالتمويل المناخزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في توجيه  لصالح المعززالتأقلم  برنامجوالصغيرة، 

الصندوق بنشاط كبير في الجهود المشتركة مثل مبادرة الجدار األخضر العظيم،  يشاركو .صغار المنتجين

وبرنامج المقدم من خالل برنامجه للقروض والمنح لمناخ لالمخصص مستوى التمويل  ةكبير بدرجةوزاد 

لصناديق المناخ والبيئة  األهمية الصندوق أيضا شريكا متزايد ويعد .عمله األوسع في السنوات األخيرة

العالمية، حيث يعمل على ضمان وصول تمويلها إلى صغار المنتجين والمناطق الريفية، وسيكون له دور 

 19.المتفق عليه مؤخرامونتريال العالمي للتنوع البيولوجي -ه في تنفيذ إطار كونمينغيؤدي

يساعد الصندوق و .لمناختغير اتعمل على مواجهة جميع االستثمارات التي يمولها الصندوق اآلن أصبحت و -26

الريفية وصغار المنتجين على التكيف مع تحديات تغير المناخ، بما في ذلك في المحلية بالفعل المجتمعات 

أكثر من  وتشمل لتغير المناخ مراعيةجميع المشروعات لتكون وص ممت  .والمتأثرة بالنزاع الهشة األوضاع

ينطبق  عالوة على ذلك،و .الجديدة أنشطة مصممة خصيصا لبناء القدرة التكيفية المشروعاتفي المائة من  90

الموارد المقترضة  الحصول علىآلية /نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي المائة من تمويل  40 على

تمويل برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وصف في المائة من تمويل  100و

والتنوع البيولوجي مدمج أيضا في نهج  .األطراف ةالمتعددة رف اإلنمائيالمصاوفقا لمنهجية  لمناخلمخصص 

لموارد مسارا آخر للدول األعضاء للنهوض بأهداف ليوفر التجديد الثالث عشر و .الصندوق تجاه المناخ والبيئة

 .المستدامة التنوع البيولوجي وتوجيه تمويل التنوع البيولوجي إلى النظم الغذائية وسبل العيش الريفية

المخصص تمويل لكمجمع ل ةكبير بدرجةفرصة لتوسيع دور الصندوق  للمواردالتجديد الثالث عشر يمثل و -27

المخصص تمويل الولتحقيق ذلك، يستكشف الصندوق طرقا لزيادة تعزيز دمج  .لمناخ والتنوع البيولوجيل

التجديد الثالث عشر وخالل  .والتنوع البيولوجي في برنامجه للقروض والمنح وبرنامج عمله األوسعلمناخ ل

إدخال ترتيبات لتأمين  عن طريقلمناخ في الصندوق المخصص ل تمويلالاقتراح لتبسيط هيكل  سي قدمللموارد، 

 بالتكاملمقدما في بداية كل دورة تجديد للموارد للسماح  ،كموارد أساسيةالمخصص للمناخ المزيد من التمويل 

نظام تخصيص الموارد على أساس المشروعات الممولة بموجب الكامل مع الجداول الزمنية لتصميم 

 .آلية الحصول على الموارد المقترضةاألداء/

، وأن يؤدي إلى تصميم وتنفيذ ةالمتلقيالجهات ومن شأن ذلك أن يقلل من تكاليف المعامالت بالنسبة للصندوق و -28

 مساهماتترتيبات ويمكن القيام بذلك من خالل  .اتوإلى نتائج أفضل للمشروع اتأكثر تكامال للمشروع

يقترن بجهود مكثفة لقيادة السياسات سوأي نهج معزز  .(3)انظر اإلطار  يالمناخ تمويللل أساسية إضافية

لمناخ لالمخصص واالبتكارات التقنية وغيرها من االبتكارات المالية لمعالجة النقص الكبير في مبلغ التمويل 

، التقنيةمنح المساعدة بدعم اليمكن القيام بذلك عن طريق تجميع المزيد من و .الذي يصل إلى صغار المنتجين

تمويل لجذب االستثمار المشترك أو هيكلة التمويل المختلط واألدوات المالية قابلة لل مشروعاتوتصميم 

 .األخرى

 الخاص مشاركة القطاع

، سي قترح تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز قدرات للمواردالتجديد الثالث عشر  خالل -29

موارد في للتقييم أثر التجديد الحادي عشر لتمثلت إحدى النتائج الرئيسية و .الصندوق المتزايدة في هذا المجال

بين  اأن زيادة اإلنتاج واإلنتاجية تترجم إلى دخل وسبل عيش أفضل عندما تربط سالسل القيمة التي تعمل جيد

يمكن للقطاع الخاص أن يساعد في دفع االستثمار في سالسل القيمة الغذائية والزراعية و .المستفيدين واألسواق

                                         
ي على األقل سنويا بحلول مليار دوالر أمريك 200مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في تعبئة -يتمثل أحد أهداف إطار كونمينغ 19

 .2030عام 
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وخالل  .مستدام على نحومية، وبالتالي ينبغي أن يكون جزءا أكبر من الحل لتحويل النظم الغذائية في البلدان النا

في  وال سيما مع القطاع الخاص أعمق وأكثر تنظيما مشاركة قترحت  سموارد، لالتجديد الثالث عشر لفترة 

وسيشمل ذلك التركيز على االبتكارات، سواء  .ل والتوزيع(ي)بما في ذلك التجهيز والتحو 20منتصف الطريق

 .في التكنولوجيا أو العمليات أو الممارسات

اإلنتاج المستدام )بما في على الخاص  مشاركة القطاعبشأن  للمواردأولويات التجديد الثالث عشر  ملتوستش -30

في  الصمودقدرة على ذلك الحد من خسائر ما بعد الحصاد(، والوصول إلى األسواق والتكنولوجيا، وتعزيز ال

 المشروعاتلضمان مزيد من التآزر مع  الذخيرةدعم ذلك نهج أكثر استراتيجية لتطوير وسي .تغير المناخ وجه

وتطوير نموذج نظام تخصيص الموارد على أساس األداء/آلية الحصول على الموارد المقترضة الممولة من 

برنامج تمويل القطاع متزايد من أدوات  على نحوبعد ذلك  ستفادوسي   .القطاع الخاص لمشاركةمالي مناسب 

في  الشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص على نطاقالقيمة  سالسللتعزيز عالقات  الخاص

القادر أهمية مركزية لتسريع النمو االقتصادي الريفي  لذلكوسيكون  .سالسل القيمة تنميةالصندوق وحافظة 

 .والشامل واألخضر، واالستفادة من التكنولوجيا وزيادة التأثير المضاعف الستثمارات الصندوق على الصمود

في البلدان المنخفضة الدخل واألوضاع الهشة، حيث يمكن أن يكون دعم الصندوق أكثر  ةمهم خاصأمر وهو 

 األسواق على الصمود قدرةتحفيزا وحيث يمكن للصندوق أن يتصدى لتحديات أوسع مثل الهشاشة، وتعزيز 

 .للهجرة ةفعاعوامل الدالأثناء األزمات، والحد من 

 واإلدماج االجتماعيوالشباب المنظور الجنساني 

ستهداف االتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسخير إمكانات الشباب الريفي، وتعزيز  يكمن -31

وقد عززت التحديثات األخيرة للسياسات واالستراتيجيات إطار اإلدماج  .والشمول، في صميم هوية الصندوق

في  حوالتت حدث االجتماعي في الصندوق ورفعت مستوى الطموح من خالل، على سبيل المثال، إدخال ن هج 

وسيواصل التجديد الثالث عشر للموارد هذا الطموح، مع التركيز على نهج الصندوق  21.انيجنسالمنظور ال

للشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة  االجتماعي ركز على الناس والتركيز األوسع على اإلدماجالذي ي

 .هج متعددة القطاعاتعلى نحو متزايد من خالل اتباع ن  والفئات األخرى المعرضة لخطر التهميش؛ 

المؤسسات،  وتعزيزاالستثمار، وتحدي األعراف الجنسانية،  الجنساني في المنظورالناجح التحول يتطلب و -32

وقد تأكد ذلك من خالل تقييمات األثر  .للمرأة، والمثابرة، واالبتكار المالي واالجتماعي متساوٍ  وإعطاء صوت

المنظور أن تحفيز التغيير في األعراف االجتماعية حول  خلصت إلى، والتي للمواردللتجديد الحادي عشر 

يضمن الصندوق و .هج تشمل المجتمع بأسرهيتطلب معالجة أبعاد متعددة لتمكين المرأة واعتماد ن   الجنساني

، وتجريبها على تمويل المرضىمن خالل استراتيجية مبنية على  الجنساني في المنظور اإلدماج والتحول

وهذا يساعد على ضمان ملكية األصول،  .لتوسيع النطاقالمستوى القطري، واستخدام االستثمارات القطرية 

سيشمل التجديد الثالث عشر و .، والوصول المالي، والتعبير، والمشاركة، وتقاسم األعباءوريادة األعمال

لموارد جهودا مكثفة لضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى األصول اإلنتاجية والخدمات والعمالة ل

على المستوى القطري  ةغير اإلقراضي والمشاركةستثمارية اال المشروعاتوفرص السوق من خالل 

 22.الجنساني في المنظور والمبادرات الخاصة مثل آلية التحول

في قطاع الزراعة ضروريا أيضا الستدامة النمو االقتصادي  الريف لشباب ةالنشط المشاركةوسيكون تأمين  -33

توسيع نطاق البرنامج الرائد لمراكز األعمال  سيجريوتحقيقا لهذه الغاية،  .الريفي الدينامي في المستقبل

                                         
 2021، تقرير التنمية الريفية: تحويل النظم الغذائية من أجل الرخاء الريفيالصندوق،  20

(-75e2-c6f1-229a-https://www.ifad.org/documents/38714170/43704363/rdr2021.pdf/d3c85b6a

a67bb8b505b2?t=1649073218696 .) 

 اإلعاقة.منظور مع الشعوب األصلية واالستراتيجية الجديدة إلدماج  االنخراطبما في ذلك السياسة المحدثة بشأن  21
22 mechanism-transformative-https://www.ifad.org/ar/gender. 

https://www.ifad.org/documents/38714170/43704363/rdr2021.pdf/d3c85b6a-229a-c6f1-75e2-a67bb8b505b2?t=1649073218696
https://www.ifad.org/documents/38714170/43704363/rdr2021.pdf/d3c85b6a-229a-c6f1-75e2-a67bb8b505b2?t=1649073218696
https://www.ifad.org/documents/38714170/43704363/rdr2021.pdf/d3c85b6a-229a-c6f1-75e2-a67bb8b505b2?t=1649073218696
https://www.ifad.org/ar/gender-transformative-mechanism
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المراعية  للمشروعاتالزراعية الشبابية التابع للصندوق، وسيكثف الصندوق جهوده لتعزيز تأثيرات العمالة 

سكان التمكين الصندوق دعم يوس .للشباب وتعميق جهوده لزيادة مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار

مع المنظمات الريفية، بما في ذلك منظمات المزارعين والشعوب األصلية  ةالنشط المشاركةمن خالل  يينالريف

وسيكون هذا أمرا حاسما لضمان  .تلك التي تمثل الفئات المهمشة ، وال سيماوغيرها من المنظمات المجتمعية

لريفية المهمشة الشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات اأن تكون عمليات التنمية شاملة وأن 

 .يمكنهم المشاركة على قدم المساواة الضعيفة

 التغذية

فرصة إلحراز تقدم حاسم في تحسين التغذية، التي تظل ضرورية لعمل  للمواردسيكون التجديد الثالث عشر  -34

غذائي صحي؛  نمطمليار شخص غير قادرين على تحمل تكاليف  3.1، كان 2021في عام و .الصندوق

في  80في أفريقيا، يقدر أن و .من هؤالء األشخاص في المناطق الريفية والعديد منهم من النساءيعيش العديد و

تبين تقييمات األثر للتجديد الحادي عشر و 23.غذائي صحي نمطالمائة من السكان ال يستطيعون تحمل تكاليف 

يستغرق التقدم في هذا المجال وقتا، و .ال تؤدي تلقائيا إلى تحسين التغذية والمداخيلأن زيادة اإلنتاج  للموارد

 .ويدرك الصندوق الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحقيق األثر المنشود

اإلنتاج المحلي المتنوع على استهداف التغذية وتعزيز  التركيز سيزدادالتجديد الثالث عشر للموارد، وخالل  -35

الضعف الفسيولوجي عبر األبعاد االجتماعية سيستند االستهداف إلى و .لألغذية، وإضافة القيمة واالستهالك

سيساعد هذا النهج و .، حيث تتحمل النساء نصيب غير متناسب من عبء سوء التغذيةةواالقتصادية والجنساني

وسيعزز الصندوق أيضا قدرة نظم اإلنتاج  .أثرفي توجيه التمويل حيث تشتد الحاجة إليه وحيث يكون له أكبر 

 .ومستدامة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها أكثر توافراالمغذية  األغذيةواألسواق على الصمود لجعل 

، مما يعزز طلب هموتغيير سلوك ينالنهج المبتكرة لتثقيف المستهلكاألسواق  تنميةهذا التركيز على وسي وازي 

ستضمن هذه التدابير، جنبا إلى جنب مع زيادة استثمارات القطاع و .الغذائية الصحية األنماطعلى  ينالمستهلك

الخاص في سالسل القيمة الغذائية المراعية للتغذية وتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة ذات الصلة في 

 .صحة والرفاهالقطاعين العام والخاص، دعما أقوى للفئات المستهدفة وتساعد على تحسين نتائج ال

 ركائز التشغيلية للصندوقال -خامسا

البرامج  :موارد من خالل ثالث ركائز تشغيليةلالتجديد الثالث عشر ل خالل فترةدعم أولويات الصندوق ست   -36

، ومواصلة تعزيز اإلنمائيتمويل الللصندوق ودوره في تجميع  ةالمالي يةالقطرية التحويلية، والهيكل

 .مواردللتجديد الثاني عشر للوتتماشى هذه مع الركائز التشغيلية  .اإلصالحات المؤسسية

 برامج قطرية تحويلية من أجل التمكين الريفي تنفيذ -ألف

 .نموذج عمل الصندوق جوهرستكون البرامج القطرية التحويلية، المصممة خصيصا للسياق القطري، هي  -37

لعمليات الصندوق المالية وغير المالية على المستوى تدمج البرامج القطرية التحويلية المجموعة الكاملة و

دارة اإلتخطيط ولستراتيجية القطرية لالقطري باستخدام برامج الفرص االستراتيجية القطرية و/أو مذكرات اال

متزايد أن تكون  على نحوالتجديد الثالث عشر للموارد، سيكون دور البرامج القطرية وخالل فترة  .رصدالو

أيضا نهج الصندوق المتعمق للتعاون  البرامجهذه  وستعكس .بمثابة منصات لعمل الصندوق كمجمع للتمويل

ا ممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال ييناألخر ينوالتنسيق داخل أفرقة األمم المتحدة القطرية وال سيما مع الوكالت

 .اآلخرين اإلنمائيينشركاء الوالمؤسسات المالية الدولية و

                                         
 .2022حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  23
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ترتكز البرامج القطرية على الرؤى الوطنية للمقترضين، والمسارات التحويلية للنظام الغذائي الوطني، و -38

النهج  ويضمن .واالستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمساهمات المحددة وطنيا

بعضها عزز ت ةغير اإلقراضي ومشاركتهقدم من الصندوق المالبرامجي أن التمويل السيادي وغير السيادي 

تماشيا مع استراتيجية الصندوق للتعاون بين بلدان و .الصندوق من خالل التغيير التحويلي أثردعم البعض وت

، سيواصل الصندوق تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 2027-2022 للفترة الجنوب والتعاون الثالثي

التجديد الثالث عشر للموارد، ستواصل اإلدارة أيضا  وخالل فترة .الثالثي كجزء ال يتجزأ من برامجه القطرية

 المتدرجةهج حسب االقتضاء، والتركيز على الن   أثراوأكثر  حجما دمج البرامج القطرية في مشروعات أكبر

 التجزؤتجنب  وسييسر .لى المراحل السابقة الناجحة وتوسع نطاقهاإفيها المشروعات الجديدة  ستستندالتي 

 .متزايد على محركات التغيير التحويليبشكل  تركيزال المتدرجة اتهج المشروعوإعطاء األولوية لن  

فقراء في السكان الريفيين الستكون المرونة التشغيلية داخل البرامج القطرية التحويلية حاسمة لدعم و -39

، ستستخدم البرامج القطرية التحويلية نهجا والنزاعفي حاالت الهشاشة و .الصدمات غير المتوقعة أثرمعالجة 

بينما تضمن برامج الفرص و .العمل اإلنساني والتنمية والسالم محورمتمايزا ومراعيا للنزاع، مما يعزز 

تركز البرامج القطرية على األهداف االستراتيجية أن ومذكرات االستراتيجيات القطرية االستراتيجية القطرية 

 المتفق عليها، فإنها ستستجيب أيضا للفرص والمخاطر الوطنية واإلقليمية والعالمية المتطورة وللصدمات غير

في األوقات التي تكون فيها الحاجة ماسة إلى دعم  العملثم إعادة  العملعدم وتكون تكاليف  .المتوقعة

وسيستلزم  .خطر أكبر بفقدان المكاسب اإلنمائية التي تحققت بشق األنفس، مرتفعة يوجدالصندوق، وعندما 

من خالل، على سبيل المثال،  وسرعةتجنب هذه التكاليف ضمان أن تكون استثمارات الصندوق أكثر مرونة 

وبناء على تجارب مرفق تحفيز فقراء  .إدراج عنصر بشأن الحد من مخاطر األزمات والكوارث عند االقتضاء

مع الجهات الفاعلة اإلنسانية والشركاء  عن كثبالريف ومبادرة االستجابة لألزمات، سيعمل الصندوق 

ل المساعدة اإلنسانية بتركيز الصندوق على بناء القدرة على اآلخرين في االستجابة لحاالت األزمات، واستكما

 .الصمود

 2اإلطار 

 للمواردخالل فترة التجديد الثالث عشر  لبلدان المنخفضة الدخلتعزيز الدعم ل

منخفضة الدخل لتعزيز للبلدان الزيادة االستثمار في النظم الغذائية  للموارديجب أن يدعم التجديد الثالث عشر 

تواجه البلدان المنخفضة الدخل مستويات عالية و تغير المناخ. الصمود في وجهاإلنتاج الزراعي المحلي القادر على 

يعاني الكثيرون من ارتفاع الديون وارتفاع ومن الفقر والهشاشة والضعف المناخي وتتأثر بشدة باألزمات الحالية. 

والوقود واألسمدة المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة انعدام األمن الغذائي وزيادة مخاطر االضطرابات  األغذيةأسعار 

 االجتماعية.

التجديد الثالث عشر  خالل فترةتستكشف إدارة الصندوق خيارات لزيادة الدعم المالي للبلدان المنخفضة الدخل و

في المائة من مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس  40تمثل البلدان المنخفضة الدخل أكثر من و .للموارد

وتستفيد من مخصصات أعلى لنصيب الفرد من نظام تخصيص الموارد على  للموارداألداء في التجديد الثاني عشر 

تظهر التقييمات األولية أن إمكانية زيادة تمويل نظام تخصيص وأساس األداء مقارنة بالبلدان في فئات الدخل األخرى. 

ستعتمد إلى حد كبير على زيادة  للمواردموارد على أساس األداء للبلدان المنخفضة الدخل في التجديد الثالث عشر ال

، وال سيما منح إطار القدرة على تيسيريةمساهمات تجديد الموارد األساسية لتعزيز القدرة على التمويل بشروط 

ى لتعبئة الموارد، بما في ذلك المساهمات اإلضافية التي تحمل الديون. ويمكن استكمال ذلك بجهود استراتيجية أخر

للبلدان المنخفضة الدخل ذات  المقترضة الموارد على الحصول آلية (، وتمويل3تركز على المناخ )انظر اإلطار 

خالل  المقترضة الموارد على الحصول آلية بلدان منخفضة الدخل إلى 10من المتوقع أن تصل ) الجدارة االئتمانية

القائم على المنح والتمويل المشترك  التكميليوالجهود المستمرة لتأمين التمويل ( للمواردفترة التجديد الثاني عشر 

 .الدولي
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في  حضورهباإلضافة إلى التمويل، ينصب التركيز الرئيسي لجدول أعمال الالمركزية في الصندوق على تعزيز و

 وعدد موظفيهيواصل الصندوق زيادة حضوره العام و المتأثرة بالهشاشة.ال سيما تلك والبلدان المنخفضة الدخل، 

منخفضة الدخل عددا من ال، ستمثل البلدان للمواردفي البلدان المنخفضة الدخل: بحلول نهاية التجديد الثاني عشر 

ر للموارد، مقابل في المجموع بنهاية التجديد الثاني عش 22 -المكاتب القطرية للصندوق أكبر من أي فئة دخل أخرى 

في البلدان  1و العليا الشريحة من الدخل متوسطةال البلدانفي  8، والدنيا الشريحة من الدخل متوسطةال البلدانفي  20

منخفضة الدخل ومضاعفة الفي المائة في إجمالي التوظيف في البلدان  70مع زيادة مخططة بنسبة  - المرتفعة الدخل

. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى للمواردعدد الموظفين الدوليين في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالتجديد العاشر 

 تعبئة وتيسيرللحكومات،  يدعم السياساتالتعزيز كفاءة استثمارات الصندوق، وتمكين التنفيذ في الوقت المناسب و

 .الموارد

  ،2022 كانون األول/منخفضة الدخل، ديسمبرالفي البلدان  ةالكلي يةاالقتصاد فاقاآلوتطورات الصندوق النقد الدولي. 

حتل مكانة بارزة في البرامج القطرية التحويلية تعلى المستوى القطري  في السياسات المشاركةظل توس -40

 في السياسات المشاركةموارد، سيعزز الصندوق لبناء على التزامات التجديد الثاني عشر لو .للصندوق

في ضمان استدامة من القاعدة إلى القمة أصحاب المصلحة المتعددين والنهج  مشاركةساعد تسو .اودعمه

األمن والصلة بالمناخ بفي حوارات السياسات المتعلقة  المشاركةزداد توس .السياسات الريفية وملكيتها القطرية

، والمساهمات المحددة وطنيا ومسارات تحول للتأقلمخطط الوطنية الفي ذلك ما يتعلق ب الغذائي والزراعة، بما

وكجزء من هذا الجهد، سيركز الصندوق على تقديم الدعم التحليلي واالستشاري على أساس  .النظم الغذائية

غذائية  نظموسيساعد هذا أيضا البلدان في انتقالها إلى  .البيانات نظمالمعرفة المحلية والوطنية والسياقات و

 .مستدامة

في السياسات اإلقليمية، وال سيما عن طريق إقامة ورعاية  للمشاركةسيواصل الصندوق تكريس جهود و -41

الحكومات  -مع أصحاب المصلحة المعنيين  الصندوق تعاونيوس .شراكات استراتيجية إقليمية وعالمية

والشركاء اإلنمائيين الوطنية ودون الوطنية، ومنظمات المزارعين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص 

وبالنظر إلى الدور الحاسم للسياسة  .لتعزيز أطر السياسات أو تعزيز تنفيذها وتوفير الموارد لها -اآلخرين 

الصندوق سيعزز مشاركته في حوارات السياسات التي لديها القدرة على إحداث  العامة كرافعة للتغيير، فإن

 .القتصادات الريفيةلتغير المناخ  الصمود في وجهقادرة على المنخفضة االنبعاثات والتنمية التحوالت نحو 

تركيزا مكثفا على االبتكار )بما في ذلك االبتكار التكنولوجي( وعلى  للمواردسيركز التجديد الثالث عشر و -42

إجراءات على مستويات  وست تخذ .لبيانات والتوسع داخل البرامج القطريةالمدفوع با الفعليالتعلم في الوقت 

على المستوى القطري، من خالل توفير الدعم الستخدام البيانات في تصميم السياسات والبرامج؛  :متعددة

المعرفة والبيانات للدروس المستفادة في  نظموالتقييم، و الرصد، من خالل تعزيز اتعلى مستوى المشروعو

بشكل ر واالستفادة ، من خالل زيادة تعزيز صرامة تقييمات األثالمؤسسيمستوى الالوقت الفعلي؛ وعلى 

هج وسيواصل الصندوق أيضا استكشاف دمج الن   .أفضل من البحث واالبتكار الزراعيين في البرامج القطرية

لسلوك العلمي في عمله، إلى جانب عناصر أخرى من خماسية التغيير المحددة في جدول األعمال المدفوعة با

 24.المشترك لألمين العام لألمم المتحدة

                                         
واالتصاالت؛  تالبيانات والتحليال( 1تتضمن خماسية التغيير المحددة في جدول األعمال المشترك لألمين العام ما يلي: ) 24

تعزيز قدرات و( التوجه نحو األداء والنتائج. 5( علم السلوك؛ )4االستراتيجي؛ )االستشراف ( 3االبتكار والتحول الرقمي؛ ) (2)

 .نظومةمؤسسات األمم المتحدة في هذه المجاالت سيساعدها على مواجهة التحديات المعقدة والمترابطة ووضع حلول على نطاق الم
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 التنميةتجميع تمويل  -باء

موارد إضافية عامة وخاصة، وال سيما ألفقر  تعبئةعلى  للموارداإلطار المالي للتجديد الثالث عشر  يعمل -43

المساهمات األساسية هي حجر و .، من خالل برنامج عمل متكاملحالة مديونية حرجةالبلدان التي تعاني من 

 .من خالل االقتراض أو التمويل المشترك وهي شرط أساسي لتعبئة موارد إضافية لتمويل الصندوقاألساس 

األساسية مساهمات ال( 1) :، تقترح اإلدارة أن يتألف التمويل األساسي منللمواردبالنسبة للتجديد الثالث عشر و

 المقترحيستند و .المناخبالمتعلقة ( المساهمات اإلضافية 3) ؛الميسرةقروض الشركاء ( 2تجديد الموارد؛ )ل

كآلية تمويل أساسية جديدة إلى الدروس المستفادة منذ التجديد المتعلقة بالمناخ بالمساهمات اإلضافية  المتعلق

غير المقيدة  المتممةوالمساهمات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التاسع للموارد من 

برنامج عمل  توسيع نطاقومصادر التمويل التي تكمل هذه الموارد األساسية من أجل  .(3)انظر اإلطار 

( الموارد التكميلية، وخاصة ب؛ )(الميسرةقروض الشركاء  خالفي )باالقتراض اإلضاف (أ) :الصندوق هي

والبلدان التي  لبلدان المنخفضة الدخلللبلدان ذات القدرة المحدودة على االقتراض، بما في ذلك العديد من ا

( التمويل المشترك المحلي د( أدوات التمويل المبتكرة؛ )ج؛ )األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعتعيش في 

ممكن إلى أقصى حد متنوعة يزيد  مصادر تمويل يتضمنوهذا التركيز على برنامج عمل متكامل  .والدولي

 .األثرللصندوق واإلصالحات المالية األخيرة لزيادة  ةالمختلط ةالمالي يةمن فوائد الهيكل

في سياق مستويات و .تعتمد قدرة الصندوق على زيادة الدعم للبلدان األشد احتياجا على التمويل األساسيو -44

للصندوق لدعم  ةالمالي يةأساس الهيكل الموارد لتجديد األساسية المساهمات ظلتالمديونية المرتفعة والمتنامية، 

أيضا دورا حاسما  الميسرةقروض الشركاء  تؤديو .أفقر البلدان بما يتماشى مع قدراتها على استيعاب الديون

من متوسطة الدخل المنخفضة الدخل والبلدان الللبلدان إلى أقصى حد ممكن  التيسيريالتمويل  زيادةفي 

سيواصل الصندوق و .أ دخلتإذا المناخ بالمساهمات اإلضافية المتعلقة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشريحة الدنيا

مخصص إلطار مظروف )عنصر المنحة( مع التمويل األساسي، فضال عن  يةتقديم مستوى كبير من التيسير

 25.المستدام لتجديد الموارد تسترشد قدرة الصندوق على االلتزام بخط األساسوس .القدرة على تحمل الديون

  3اإلطار 

 للمواردلتجديد الثالث عشر لالمناخ بالمتعلقة المقترحة المساهمات اإلضافية 

بالنظر إلى األهمية الحاسمة للمناخ في عمل الصندوق، اآلن وفي المستقبل المنظور، يلزم اتباع نهج مستدام إلدماج 

. وبناء على الدروس المستفادة من تجربة الصندوق مع ةه المالييتالصندوق وهيكل عملفي نموذج  يالتمويل المناخ

، تقترح اإلدارة في سياق ةغير المقيد المتممةوالمساهمات  الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج

مكن المناخ. ويبمشاورات التجديد الثالث عشر للموارد، النظر في إنشاء فئة جديدة من المساهمات اإلضافية المتعلقة 

 :أن تكون هذه المساهمات اإلضافية

 .من الدول األعضاء كمساهمات إضافية في الموارد األساسية للصندوق واردة -1

لمناخ للبلدان المؤهلة لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، أو لمقدما كتمويل إضافي  م خصصة -2

تماما عند التصميم. ويمكن إجراء  ومدمجةمجموعة فرعية من البلدان األكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ولكن سيجري تمييزها عن  معادلةالمخصصات باستخدام 

 المخصصات العادية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

                                         
، وقدرته على المنح مع مراعاة تعويضات بخط األساس المستدام لتجديد المواردستظل قدرة الصندوق على االلتزام مسترشدة  25

طار القدرة على تحمل الديون، وتعويضات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في المستقبل، ووجود احتياطي إل السابقة زاماتااللت

 جديد الموارد.تأو األحداث المماثلة أثناء دورة  حرجةالمديونية الحالة التدهور اإلضافي لاحترازي لمعالجة 
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قدمة -3 إلطار القدرة لبلدان المؤهلة لمنح كللبلدان المؤهلة، بما في ذلك  الطبيعيةوفقا لشروط اإلقراض  م 

على تحمل الديون، مما يزيد من التمويل المتاح للبلدان التي تعاني من حالة مديونية حرجة. وعلى المدى 

 .للصندوق الطويل، فإن أي تدفقات عائدة ستصبح جزءا من الموارد األساسية

)يمكن  ائةفي الم 100بنسبة  يبطريقة تضمن إمكانية اإلبالغ عنها على أنها تمويل مناخ م ستخدمة -4

في المائة،  40بنسبة  ياالستمرار في اإلبالغ عن المساهمات األساسية العادية على أنها تمويل مناخ

بافتراض الحفاظ على هذا الهدف بالنسبة لتمويل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء/آلية الحصول 

 .(على الموارد المقترضة

ؤهلة -5 ما أنها إضافية إلى المساهمات األساسية، دون أي لتخصيص حقوق التصويت للمساهمين طال م 

 .تخصيص إضافي

المناخ، فقد تصبح الوسيلة المفضلة لقبول مساهمات التمويل المناخي بنسبة بإذا ا نشئت المساهمات اإلضافية المتعلقة و

 ن يستمر برنامجفي المائة من الدول األعضاء في الصندوق من التجديد الثالث عشر للموارد فصاعدا. ويمكن أ 100

التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في العمل كنافذة للصندوق االستئماني لبرنامج الصمود 

لمناخ، وال سيما من الشركاء من الدول غير األعضاء الذين لن لالريفي لقبول المساهمات التكميلية المخصصة 

 .يتمكنوا من المساهمة في تجديد موارد الصندوق

ع الدول األعضاء على تقديم تعقيبات  أكثر تفصيال للمناقشة في  مقترحبهدف وضع  المقترحهذا  علىوت شجَّ

 .2023يونيو/حزيران 

 فوائد للمساهمين فوائد للمستفيدين

ألكثر البلدان التمويل المناخي  زيادة توافر -

 عرضة للتأثر بتغير المناخ

جنبا إلى جنب مع تمويل  والتنفيذالبرمجة  -

نظام تخصيص الموارد على أساس 

األداء/آلية الحصول على الموارد المقترضة 

في الصندوق لزيادة الكفاءة والفعالية وخفض 

 تكاليف المعامالت

في  100 بنسبة يآلية إضافية لتوجيه التمويل المناخ -

المائة من أجل الدعم المباشر لزراعة أصحاب 

المناخ  محوروسيلة لمعالجة الحيازات الصغيرة ك

 والزراعة واألمن الغذائي

 األهلية المحتملة للحصول على حقوق التصويت -

 

 

 

ستؤدي زيادة مساهمات تجديد الموارد إلى تمكين الصندوق من إحداث تأثير مضاعف من خالل موارده و -45

 المختلطيتماشى االستخدام األقصى للنموذج المالي و .+AAاالئتماني القوي  هالمقترضة، بفضل تصنيف

لمؤسسات ة لنقائمة الموازللصندوق واإلصالحات المالية األخيرة مع الدعوات العالمية لزيادة فعالية استخدام 

تستكشف إدارة الصندوق خيارات لزيادة فرص تمويل الصندوق للفترة المتبقية من التجديد و 26.المالية الدولية

الثاني عشر للموارد ولتحديد إطار السيناريوهات المالية للتجديد الثالث عشر للموارد، بما في ذلك المساهمات 

لالستفادة من الدروس  يجياوتدرستعكس استراتيجية االقتراض نهجا حصيفا و .بالمناخالمتعلق  للعملاإلضافية 

 وكالتا وأعادت، 2022في عام  كجهة إصداراكتسب الصندوق خبرة كبيرة و .المستفادة حتى اآلن والبناء عليها

 .2022في عام  +AA هتصنيف تاأكدوإدارة المخاطر، مجال قدرته في والناضجة تقييم قدرته المالية التصنيف 

                                         
متعددة األطراف إلى تعزيز تمويل التنمية لدعم االنتعاش االقتصادي وحثت ال إلنمائيةا صارفالمدعت مجموعة العشرين  26

على مواصلة مناقشة الخيارات لتنفيذ توصيات المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين بشأن األطراف  المصارف اإلنمائية المتعددة

تتابع إدارة و .2023 عام خالل هذا الشأنباألطراف، مع توقع إحراز تقدم المصارف اإلنمائية المتعددة أطر كفاية رأس المال في 

 .لصندوقالنسبة لبالصندوق عن كثب المناقشات وانعكاساتها المحتملة 
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كفاية رأس المال والسيولة في توجيه نشاط االقتراض في  وسياستاسيستمر إطار االقتراض المتكامل و -46

المستفادة في  المهمة على أساس الدروسإطار االقتراض المتكامل يجري إعداد تحديثات على و .الصندوق

هذه الخلفية، وبدافع من الهدف  وبناء على .2023 ارأي/لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في مايو 2022عام 

متوسطة الدخل ذات الجدارة الوالبلدان  لبلدان المنخفضة الدخلالنهائي المتمثل في توفير شروط تمويل جذابة ل

المجلس التنفيذي خالل فترة  إبالغو األسواقاستعداده لالقتراض من  مدى تقييماالئتمانية، سيواصل الصندوق 

تمويل البشأن تعديالت سياسات  44-د/223 المحافظينقرار مجلس موارد بما يتماشى مع لالتجديد الثاني عشر ل

المجلس  يستعرضهيجب أن  من األسواق ، الذي ينص على أن أي بدء لالقتراضومعاييره الصندوقالمقدم من 

 .مجلس المحافظين يوافق عليه في نهاية المطافأن و ويصادق عليه، التنفيذي

العالمية  اإلنمائيةتحديات الأيضا ابتكارات تمويلية جديدة لمواجهة  للموارديستكشف التجديد الثالث عشر وس -47

 اخت برتويمكن أن يشمل ذلك مجموعة من المساهمات المتزايدة لتجديد الموارد والهياكل المالية التي  .الحالية

، إلى جانب تعاون األخرى المتعددة األطراف اإلنمائية المصارفبالفعل في المؤسسات المالية الدولية/

 العامةالعامة، والذي شمل استضافة الصندوق ألمانة مصارف التنمية  اإلنمائية المصارفالصندوق مع 

بعد و .للنظم الغذائية الخضراء والشاملةالمصارف اإلنمائية العامة في تطوير منصة  الرائدالزراعية ودوره 

، تنظر اإلدارة في ن هج أخرى محتملة جديدة ومبتكرة اإلنمائية المتعددة األطرافالمصارف تجربة بعض 

الموارد  تعبئةعن طريق إعادة صياغة حقوق السحب الخاصة، أو  المساهمينلتعبئة التمويل، مثل زيادة حقوق 

ستكشف تو .مخاطر معامالت الصندوق وزيادة شروطها التيسيرية لتخفيفمن المساهمين غير التقليديين 

السيادية، والتي من شأنها إطالق المزيد من رأس  فظتهاحااإلدارة أيضا إمكانية إنشاء خطة ضمان كجزء من 

 .للتخصيصالمال القابل 

لتكيف المخصص لتمويل الالمناخ مستوى أكبر بكثير من الطموح في تعبئة تغير التعجيل بالتكيف مع  ويتطلب -48

 بدرجةموارد إلى توسيع دور الصندوق لسيهدف التجديد الثالث عشر لو .المناخ والتنوع البيولوجيتغير مع 

ولتحقيق ذلك، يستكشف الصندوق طرقا لتعزيز  .والتنوع البيولوجيلمناخ لللتمويل المخصص كمجمع  ةكبير

في برنامجه للقروض والمنح وبرنامج عمله األوسع، مع مراعاة توافر التمويل والطلب  يدمج التمويل المناخ

(، مما سيساعد 3)انظر اإلطار المناخ بمتعلقة مساهمات إضافية ء إنشاتنظر اإلدارة في اقتراح و .القطري

 .ألشد البلدان فقرا تيسيريةأيضا على زيادة التمويل والمنح بشروط 

وتعميق تمويل القطاع الخاص برنامج  نطاق أيضا طموح لتوسيع للمواردسيكون للتجديد الثالث عشر و -49

تمويال أكبر برنامج تمويل القطاع الخاص يتطلب و .الصندوق عملدمج تمويل القطاع الخاص في نموذج 

األقوى منصة للصندوق لتجريب برنامج تمويل القطاع الخاص كما سيوفر  .زيادة فوائدهلوأكثر قابلية للتنبؤ به 

وتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة واألدوات والهياكل ذات اإلمكانات القوية إلطالق رأس المال الخاص 

ويجري تحليل خيارات تعزيز تمويل  .ةلدعم التحول الشامل للنظم الغذائيالزراعة الصغيرة النطاق لقطاع 

تقييمها، مع إيالء االعتبار  وسيجريموارد وما بعده لالثالث عشر ل في التجديدبرنامج تمويل القطاع الخاص 

يمكن أن تشمل الخيارات االستخدام المشترك لرأس مال الصندوق مع أشكال و .لالستدامة المالية للصندوق

مختلفة من التمويل التكميلي )التمويل المشترك البرامجي، ورأس المال القابل لإلرجاع، والضمانات والمنح 

وأي نهج سيصاحبه تنفيذ الترتيبات والضمانات المؤسسية والقانونية  .لمخصصة لألغراض الخاصة(ا

كجزء من نموذج عمل التجديد الثالث برنامج تمويل القطاع الخاص ستقدم اإلدارة مقترحات بشأن و .المناسبة

 .حزيران/عشر للموارد وورقة اإلطار المالي في يونيو

اتباع نهج استراتيجي لزيادة الموارد التكميلية للبرامج القطرية  للمواردسيضمن التجديد الثالث عشر و -50

الدول األعضاء والشركاء من الدول غير األعضاء  من المقدمة التكميليةالنمو في الموارد  يبرزو .التحويلية
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في السنوات األخيرة، استجاب و 27.واألثر والتنفيذمواطن قوة الصندوق في مجاالت الشراكة والكفاءة 

، وقام بتبسيط تكميليةاستراتيجية موارد ك من خالل لبما في ذالصندوق من خالل تعزيز إدارته لهذه الموارد 

موارد، سيتواصل بذل الجهود لتعزيز لفترة التجديد الثالث عشر ل وخالل .وتحسين إجراءات التشغيل الداخلية

على التعبئة  بوجه خاصالتركيز  وسينصب   .إلى أقصى حد ممكن المواردأثر هذه  زيادةقدرة الصندوق على 

حالة مديونية والبلدان التي تعاني من  بالنزاع، واألوضاع الهشة والمتأثرة لبلدان المنخفضة الدخللصالح ا

وفي هذا الصدد، تتطلع اإلدارة  .الدعم المالي العام للصندوق لهذه البلدان نطاق ، مما يزيد من توسيعحرجة

 28.المستخدم في الصناديق االستئمانية للبنك الدولي Umbrella 2.0إلى استخدام عناصر نهج 

 .العالمية بمهمتهلموارد األساسية ألشد البلدان فقرا بينما يظل ملتزما اسيواصل الصندوق إعطاء أولوية و -51

في المائة من التمويل األساسي للبلدان  100سيحافظ التجديد الثالث عشر للموارد على االلتزام بتخصيص و

مخصص لمنح إطار القدرة على  مظروف، مع من الشريحة الدنيا منخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخلال

 20-11يكون بإمكان البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا الحصول على تحمل الديون، وسيضمن أن 

 أن يزيدسيؤدي هذا النهج إلى و .في المائة من برنامج قروض ومنح الصندوق في شكل الموارد المقترضة

للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان التي تعاني من المخصصة  التيسيريةالموارد  حصةممكن من إلى أقصى حد 

 وسيجري .، والبلدان التي تعاني من أوضاع هشةالصحراءأفريقيا جنوب و أفريقيا فيو، حالة مديونية حرجة

تنفيذ سياسة التخرج في الصندوق من خالل التحديثات القادمة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية للبلدان 

وسيستمر تطبيق مبادئ االنتقائية القطرية للتركيز االستراتيجي والقدرة االستيعابية والملكية في  .المعنية

العدد اإلجمالي للبلدان التي تحصل على تمويل من الصندوق  علىالتجديد الثالث عشر للموارد، إلى جانب الحد 

 .خالل الدورة

 اإلطار المؤسسي -جيم 

توطيد اإلصالحات المؤسسية تعزيز قدرات الصندوق على نحو  سيضمن، للمواردفي التجديد الثالث عشر  -52

إدارة قدرته على أدخل الصندوق مؤخرا تحسينات مهمة في قدرته التنظيمية والتشغيلية ووقد  .مستدام

بالتحسين المستمر لهذه التغييرات مع ضمان المرونة المناسبة وتسلسل أي إجراءات  اظل ملتزميوس .المخاطر

القيام بذلك، على سبيل المثال، من خالل تنفيذ المبادرات الجارية )بما في ذلك الالمركزية  وسيجري .مستقبلية

مهارات التي ال وتجديدالمهارات  تعزيزوجهود  29، وإصالحات الموارد البشرية، والتحول الرقمي،0.2

وتقييم  يالخارج السياق ورصدوالعمليات والتكنولوجيا(، مع دمج الدروس المستفادة،  الموظفينتحفزها خطة 

ستظل الالمركزية أولوية رئيسية في التجديد و .المتطلبات المؤسسية والتشغيلية والمالية لاللتزامات الجديدة

الثالث عشر للموارد بهدف تقريب الصندوق من الناس الذين يخدمهم، وتعزيز أداء الحافظة، وتمكين موظفي 

نتائج الالصندوق من التعلم والتكيف والتوقع واالستفادة من الحلول المحلية المصممة والمدعومة باألدلة لتحقيق 

والتعقيبات على أساس الخبرة المكتسبة حتى اآلن  0.2تعديل تنفيذ الالمركزية  وسيجري 30.ليةالتحوي اإلنمائية

                                         
ارتفاعا من ما يمثل وهو ، 2021مليون دوالر أمريكي في عام  420إلى رقم قياسي بلغ  ليةلتكمياوصلت التعبئة السنوية للموارد  27

مليون دوالر أمريكي سنويا  160مليون دوالر أمريكي و 150وبين  2017مليون دوالر أمريكي سنويا حتى عام  100أقل من 

مليون  300ما يقرب من  2022(. ومن المتوقع أن يبلغ المجموع النهائي لعام EB 2022/136/INF.5) 2020-2018 للفترة

 دوالر أمريكي.
28 programs-2-grams/umbrellapro-and-funds-https://www.worldbank.org/en/programs/trust . 

الموزعة من العمل معا بكفاءة وفعالية في  ألفرقةاالتي تمكن  التعاون الرقمي المعزز ومساحات العمل االفتراضيةبما في ذلك  29

المهام التي يمكن التنبؤ بها والعمليات المبسطة، جنبا إلى  أتمتةوترتيبات العمل المرنة للموظفين؛  يسرتمنظمة المركزية والتي 

للموظفين مع تقديم الدعم في شكل استثمارات رقمية  لتقنيةالزيادة اإلنتاجية واالستقاللية  المهارات الرقميةجنب مع دعم اكتساب 

 كافية، والرقابة وإدارة المخاطر.
 .Rev/4.R/135/2022/EB.1. مناقشة قصيرة ومتوسطة األجل - انظر الصندوق والالمركزية 30

https://www.worldbank.org/en/programs/trust-funds-and-programs/umbrella-2-programs


IFAD13/1/R.6/Rev.1 

17 

ى االهتمام أيضا للقدرات المطلوبة لدعم الدور وسيول   .مكتب التقييم المستقل يجريهمن تقييم مستمر  الواردة

 .المتطور للصندوق كمجمع للتمويل

تقر إدارة و .األمثل لموارد الصندوق لتحقيق نتائج طموحةركز تحديد األولويات على االستخدام يسو -53

الصندوق بوجود تحديات فيما يتعلق بعبء عمل الموظفين وقدراتهم، وتكرس اهتماما كبيرا لخفض معدل 

والخطوات الرئيسية في هذه  .، وتعزيز ترتيب األولويات، وبناء ثقافة مواتية في مكان العملالوظائف شغور

موارد هي زيادة المواءمة بين األهداف اإلنمائية المحددة لفترة تجديد الموارد لالعملية للتجديد الثالث عشر ل

سيستمر التعلم ومؤشرات قياس األداء ونسب الكفاءة من و .ودورات التخطيط والميزانية العادية للصندوق

عالوة على ذلك، من المهم فصل و .التخطيط المؤسسي وإدارة الميزانية اإلدارية إرشادإطار إدارة النتائج في 

التكاليف البرامجية للصندوق عن تكاليف اإلدارة غير المباشرة األخرى كجزء من عملية الميزنة الذكية 

العادية  تينانيوالميز 2023لى النتائج لعام إ المستندالجارية، والتي يجري تنفيذها ألول مرة في برنامج العمل 

أوثق مع  على نحوسيساعد التجديد الثالث عشر للموارد في مواءمة تقارير تكاليف الصندوق و 31.والرأسمالية

 .قياس وإدارة الكفاءة والنتائجتحسين تقارير وكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية من أجل 

الجنسيين والتصدي لها،  هاكتواالنالتحرش الجنسي واالستغالل  حاالت ملتزما بمنع أيضاويظل الصندوق  -54

يواصل الصندوق تنفيذ سياسة و .ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، وتعزيز التنوع واإلنصاف واإلدماج

الجنسيين، إلى جانب خطة العمل ذات الصلة،  واالنتهاكعدم التسامح مطلقا بشأن التحرش الجنسي واالستغالل 

، إلى جانب اوال يزال التدريب اإللزامي لموظفي الصندوق ساري .وتقديم تحديثات منتظمة إلى المجلس التنفيذي

يجري تنفيذ خطة عمل و .تمويل الصندوقل للجهات المتلقيةلشركاء المنفذين وتوفير التوجيه لتدريب ال

الكراهية والعنصرية، وستواصل اإلدارة تقديم تحديثات منتظمة بشأن االستراتيجية الصندوق بشأن خطاب 

 .المعتمدة مؤخرا بشأن التنوع واإلنصاف واإلدماج

 خاتمة -سادسا

من الممكن عكس االتجاهات في انعدام األمن الغذائي و .األوقات غير العادية جهودا عالمية استثنائية تستدعي -55

أن االستثمارات في النظم الغذائية وسبل العيش الريفية هي نقطة االنطالق  لصندوقوالفقر، وتوضح تجربة ا

كما تساعد معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي والفقر على التخفيف من دوافع الهشاشة  .للتغيير

متزايدة، من الواضح أن زيادة التمويل ألفقر البلدان  حالة مديونية حرجةفي سياق و .وتخفيف ضغوط الهجرة

في هذه و .وتسريع العمل بشأن النظم الغذائية والمناخ والتحول الريفي سوف يتطلبان طموحا عالميا متزايدا

من الميزة النسبية  بفعاليةالوثيقة، قدمت إدارة الصندوق عددا من العناصر المقترحة إلطار من شأنه أن يستفيد 

 .مواجهة التحديودوق للقيام بذلك للصن

قيود الإطارا شامال لمعالجة  الوثيقةالمحددة في هذه  للمواردتشكل األولويات المقترحة للتجديد الثالث عشر و -56

 تعقيبات علىوالدول األعضاء مدعوة لتقديم  .الرئيسية واالستفادة من خبرة الصندوق ونتائجه اإلنمائية

والتوجيهات  التعقيباتبناء على و .المجاالت ذات األولوية واألدوات المحس نة والركائز التشغيلية المحتملة

 للدورةموارد وورقة اإلطار المالي لالواردة، ستبدأ إدارة الصندوق في إعداد نموذج عمل التجديد الثالث عشر ل

 .2023 حزيران/موارد، المقرر عقدها في يونيولالتجديد الثالث عشر لات الخاصة بمشاورهيئة الل ةالثاني

وسيشمل نموذج العمل وورقة اإلطار المالي مقترحات أكثر تفصيال بالعديد من العناصر الموضحة هنا، بما 

 .مواردلفي ذلك الموضوعات ذات األولوية والسيناريوهات المالية المحتملة للتجديد الثالث عشر ل

                                         
31 EB 2022/137/R.3. 
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وإدارة الصندوق في بناء حجة  دالمعنيين بتجديد الموار المندوبين المنتظرة منالمهمة المشتركة  وستكون -57

سيكون هذا و .أعلى مستوى ممكن من التمويل للتجديد الثالث عشر للموارد من أجل تعبئةقوية لالستثمار 

للغاية، بما في ذلك المنح، ودعم أفقر البلدان  تيسيريةضروريا لتوفير مستويات متزايدة من التمويل بشروط 

مع نفاد الوقت لتحقيق و .محليا وتحويل النظم الغذائية المحلية بأكملها جودة وأفضلأكثر من أجل ضمان أغذية 

المناخ، تغير بسبب  حرجةالمديونية ت الحاالوأهداف التنمية المستدامة، ومع تزايد معدالت الفقر والجوع 

، فإن زيادة الدعم المقدم للصندوق هو من بين أكثر الوسائل فعالية لتوزيع اتوالنزاع 19-كوفيدوجائحة 

 .المساعدة اإلنمائية الرسمية ومواجهة هذه التحديات

 


