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  2015حتى عام رؤية الصندوق االستراتيجية 

  1بيان الرؤية – أوال

لالستثمارات لتمكين زراعة محفزا يؤدي الصندوق دورا عالميا س ،2015 نوات القادمة حتى عامخالل الس
 والحد من الفقر، ،الحيازات الصغيرة من دفع عجلة التقدم نحو تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذيةأصحاب 

  :أكثر مرونةبيئية الخروج بنظم و

طاقات زراعة العنان ل إلطالقين العام والخاص من الشركاء من القطاعطائفة مع الصندوق سيعمل  •
 .الريفيةخلق الثروات  وتعزيز ،الحيازات الصغيرة لتحقيق هذه األهدافأصحاب 

الحيازات أصحاب  في صياغة السياسات لدعم زراعة ومشاركته معرفتهومن عملياته، الصندوق سيعزز  •
 .المانحة وواضعي السياساتبين الجهات  الفقراء يينسكان الريفالوالعمل كصوت الصغيرة 

 ،الزراعيةاإلمدادات الجهود على مجموعة من الجبهات لضمان أن يؤدي التقدم في الصندوق سيحشد  •
ونظم بيئية  ،في المناطق الريفية إلى سبل عيش ريفية أكثر أمنا، ونتائج تغذوية أفضلوتحسين الدخول 

 .محسنة

 يينلسكان الريفل المناطق الريفية إلى أماكن واعدة  جاهدا للمساعدة في تحويلالسعيالصندوق سيواصل  •
 .المهمشةوالمجموعات والشباب النساء الريفيات  بما في ذلك -الفقراء 

،  مهمتهمن خالل االستفادة من أكبر وأكثر استدامةجهده للوصول إلى أثر قصارى الصندوق سيبذل  •
 والحكومات وأصحاب  ورجاالنساءالريف والخبرة التي يتمتع بها وسجله الحافل كشريك يثق به فقراء 

 .نالمصلحة اآلخرو

على تنفيذ ذلك مع التركيز على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ولكن مع وجهة نظر الصندوق سيعمل  •
 .الحيازات الصغيرة في المستقبلما ستكون عليه زراعة أصحاب لعلى المدى الطويل 

 والفرصالتحديات :  الحاجة لرؤية جديدة– ثانيا

 حفز الهدف ،، وما نستشعره من تقدم متفاوت في الحد من الفقر والجوع2015وباالقتراب من عام  -1

على أقل األول من األهداف اإلنمائية لأللفية جهودا كبيرة تسعى إلى خفض نسبة السكان الذين يعيشون 

وأحرزت . 2015عام إلى النصف بحلول من دوالر أمريكي في اليوم وأولئك الذين يعانون من الجوع 

 الحد من الفقر مع  لم يتماش،في سياقات كثيرةوومع ذلك . بلدان كثيرة إنجازات كبيرة على كال الجبهتين

. عن كل من النمو والحد من الفقرفي كثير من األحيان  وتخلف الحد من الجوع ،النمو االقتصادي

في حين انخفض معدل و، ) الصحراءال سيما في أفريقيا جنوب(في بعض المناطق ووعالوة على ذلك، 

وينتشر الفقر المدقع خاصة في المناطق الريفية بوجه عام، على الرغم من . أعداد الفقراءازدادت الفقر، 

 .التحضر الذي ينتشر سريعا في كل مكان تقريبا

                                                      
  .وتتسق معه بشكل كامل، 2015-2011 على اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 2015تعتمد رؤية الصندوق االستراتيجية حتى عام  1
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ن دد أولئك الذين يعيشوعأن يصل حديثة مجموعة بيانات عالمية قدرت  .زال هائاليحجم المشاكل ال  -2

 في 70يقطن ، 2005 في عامشخص مليار  1.4إلى حوالي يوميا أمريكي  دوالر 1.25على أقل من 

المناطق الريفية في نسمة مليار  1.8 وبالتالي يعيش عدد مذهل يصل إلى. المائة منهم المناطق الريفية

العالمية المزيد  سلسلة من الصدمات أوقعتفي اآلونة األخيرة، . يوميادوالرين أمريكيين على أقل من 

ما  2008- 2007 في الفترةوأضاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية . من الناس في براثن الفقر والجوع

مليار  نيعانون من سوء التغذية، ليصل المجموع إلى أكثر ممن  لصفوف شخص مليون 100مجموعه 

 مليون 44 في إضافة 2010أخيرا، تسببت موجة ارتفاع األسعار التي اندلعت في منتصف عام و. شخص

وجة أخرى من ارتفاع من المنتظر أن نشهد م، سنوات القادمةفي ال. اء المدقعينالفقرأعداد شخص إلى 

 .الفقر والجوعقبضة بالمزيد إلى قد تدفع  مما ة وقد تقع بعض األحداث غير المنتظر،األسعار

ضمان لعالم اليوم التحدي المتمثل في  يواجه ا.توفير الغذاء لسكان يتزايد عددهم في بيئة أكثر صعوبة -3

 كثير منهم في المناطق . عليهوحصول سكان تتضخم أعدادهماألغذية المغذية إمدادات كافية من 

الموارد تتدهور ، في حين  كثيفة االعتماد على المدخالت والطاقةيميل إلى األغذيةوبعضهم الحضرية، 

نسمة إلى حصول  اتمليار 9ك، يحتاج ما يقدر بنحو من ذلواألدهى . الطبيعية والطاقة غير المتجددة

 وندرة ،تدهورا في األراضي ، في عالم يشهد)2030في  اتمليار 8 (2050في عام على األغذية كاف 

وسيحتاج هؤالء الناس أيضا إلى الحصول على . المياه ومجال محدود للتوسع في األراضي الزراعيةفي 

ومما يزيد من التحدي، إن تغير المناخ يؤثر سلبا على كثير . لعيش فيهامياه كافية، وبيئة طبيعية مناسبة ل

صدمات شديدة وما ينجم عنها من من البلدان الفقيرة، مما يغير أنماط الطقس التي تعتمد عليها الزراعة، 

 .الزراعة غير مستدامة على مساحات كبيرة من األراضييجعل مما أكثر تواترا، و

 أصبحت أسواق المواد الغذائية واألسواق الزراعية متكاملة ومندمجة على نحو .األسواق الزراعية تتغير -4

زيادة الطلب والقدرة ويعزى هذا التغيير جزئيا إلى .  في معظم العالم النامي2متزايد عبر سالسل القيمة

، بدءا بظهور ةرافقت مجموعة كبيرة من التغيرات هذه العمليوقد . الشرائية في المناطق الحضرية

ارتفاع الطلب على مع ما يصاحبها من . أسواق جديدة للمنتجات المختلفةنمو إلى للجودة معايير جديدة 

كثر حيوية وتكامال، على األقل من حيث األالزراعية توفر األسواق المواد الغذائية وارتفاع األسعار، 

 . سواء كمنتجين وكمستهلكين، الفقراءيينلسكان الريفل جديدة اًفرص ،المبدأ

األسر الريفية الفقيرة بشكل متزايد سبل نوعت  .االستمرار في تحجيم قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة -5

على الزراعة كمصدر للدخل أو إلنتاج تعتمد غالبيتها  ،في كثير من المناطقوومع ذلك، . للرزقكسبها 

 طيبة أنباءفاع األسعار من حيث المبدأ، تمثل زيادة الطلب على المواد الغذائية وارت. االغذاء ألنفسه

صغار التي تنتج، جنبا إلى جنب مع  أسرة من أسر أصحاب الحيازات الصغيرةمليار بالنسبة لنصف 

 في المائة من المواد الغذائية في بعض 80 إلىوالصيادين الحرفيين، ما يصل الثروة الحيوانية منتجي 

 ال يتمتع العديد من أصحاب الحيازات ومع ذلك،.  ال سيما آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء-المناطق 

                                                      
وربما أيضا (وتوزيعها واستهالكها  اعية زرسلعةالتي يتم من خاللها إنتاج األنشطة شير إلى سلسلة من ي' سلسلة القيمة'مصطلح  2

 اإلنتاج، بما في ذلك تأتي قبل أو بعدسلسلة القيمة مجموعة من األطراف الفاعلة تشمل ). التخلص منها بعد االستخدام أو االستهالك
 والتجار والمستهلكين، النقلوالمسؤولين عن  ، مجهزينموردي المدخالت، ومقدمي الخدمات والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية، وال

  .الخ
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فالعديد ينقصهم . بالحصول على الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة) وخصوصا النساء(الصغيرة 

أكثر هشاشة في ظل تغير موارد على إمدادات تقوم على قاعدة لإلبقاء المدخالت والخدمات الالزمة 

الكامل في األسواق بسبب ضعف الهياكل األساسية الريفية، باالندماج يتمتعون ال كما أنهم . المناخ

وأخيرا، فإنهم كثيرا ما .  وضعف القوة السوقية، وعدم القدرة على تلبية معايير السوق،السوق وإخفاقات

أصحاب إحجام كل هذه العوامل في وتسهم . الزراعةال تميل إلى تفضيل يعانون من آثار السياسات التي 

اغتنام الفرص السوقية الجديدة وتقويض قدرتهم على المساهمة في تحقيق الهدف عن  الحيازات الصغيرة

 .األول من األهداف اإلنمائية لأللفية وإطعام عدد متزايد من السكان في بيئة متغيرة

 هناك قصص كثيرة عن زيادة اإلمدادات الغذائية والحد من الفقر .ضرورة تجاوز النجاحات الصغيرة -6

وقد أثرت هذه القصص الكثيرة للغاية في . الحيازات الصغيرةأصحاب عم المقدم لزراعة عن الدالناجمة 

تتطلب الظروف الراهنة نظرة و. األجلعدد محدود من األسر أو المجتمعات، أو أنها كانت قصيرة 

 حةالتدخالت الناجاستدامة تركيز على السعي إلى أثره المحدود لل، وتجاوز "النجاح"يشكل جديدة إلى ما 

المستمر الكبير ولحجم ل يمكنوة ح أخرى، توسيع نطاق التدخالت الناجةأي بعبار. وتوسيعها وتكرارها

البيئة إحياء ، وإعادة  المغذيةللفقر والجوع والطريقة التي ينتهجها العالم حول زيادة اإلمدادات الغذائية

.  وما بعده2015األمن الغذائي عام  على الفقر ومضامين متفاوتة للغايةأن يخلف والتصدي لتغير المناخ 

الحيازات الصغيرة في مواجهة أصحاب وما سيحدث فرقا في المقام األول هو الدور الذي ستلعبه زراعة 

 .هذه التحديات

  الحيازات الصغيرة لتحقيق أهداف متعددةأصحاب زراعة  تجديد – ثالثا

الحيازات الصغيرة أصحاب ح زراعة  يمكن أن تصب.للحيازات الصغيرةأصحاب جديدة لزراعة توجهات  -7

األسر دخول زيادة مع تغذوية أكثر وأفضل أغذية  وإنتاج ،مساهما رئيسيا في تحقيق األمن الغذائي

الحيازات الصغيرة أصحاب زراعة أنماط من أي نمط ال يستطيع و .الريفية الفقيرة في جميع أنحاء العالم

" صنف"ما نحتاج إليه هو . يةالظروف الراهنة والمستقبلهذه األهداف في ظل جميع أن يحقق الكثير تجاه 

واندماجا في سالسل القيمة الشمولية أكثر إنتاجية صنف  ،الحيازات الصغيرةأصحاب زراعة من جديد 

يمكن تحقيق الكثير من التقدم على جميع هذه الجبهات و.  ومرونةةكثر استدامة بيئياألواألفضل تشغيالً 

ن إطالق العنان إلمكانيات نموذج جديد من زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  إال أ.2015بحلول عام 

  .سيوفر جدول أعمال مستقبلي للصندوق يتجاوز هذا التاريخ

والوصول إليها تعزيز اإلنتاجية في جميع أنواع النظم المغذية  يتطلب تحسين توافر األغذية .إنتاجية أكبر -8

الحيازات الصغيرة في بعض المناطق أصحاب زراعة في ومع ذلك، توجد أكبر الفجوات . الزراعية

وفي هذا القطاع أيضا يمكن . مع التكنولوجيات الموجودةوالممكنة اإلنتاجية الحالية بين األكثر فقرا 

في الحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي األسري والتغذية من خالل تحسين أكبر تحقيق مكاسب 

التي تضمن تغذية كافية لألسر والمجتمعات  وبالنسبة للمنتجات ،نساءوخصوصا للمزارعات ال(اإلنتاجية 

لكل الحيازات الصغيرة أن تكون أكثر إنتاجية أصحاب ، يمكن لزراعة 2015بحلول عام ). الفقيرةالريفية 

التغيرات وبناء على التكنولوجيات القائمة  ،والعمالة والمياه والمدخالت ورأس المال ياضراألمن وحدة 
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 الفقراء، وتشجيع قدرتهم يينلسكان الريفليمكن أن تستند إلى استحقاقات الموارد األكثر أمنا . افيةاإلض

التي تركز على البحوث والتنمية ويمكن أن ترتبط ارتباطا وثيقا بنظم . على االستثمار في إنتاجيتهم

منتجات الغذائية ذات لجملة من التكلفتها تحمل تطوير تكنولوجيات ذات تطلعات مستقبلية ولكن يمكن 

القيمة المخصوصة ألصحاب الحيازات الصغيرة بحكم كونهم منتجين لألسواق ومستهلكين يتطلبون نظاماً 

 .غذائيا كافيا وغنيا بالمغذيات

 من توفير المدخالت والتمويل والطاقة إلى التجهيز والنقل والتسويق، تحتاج .شموليةسالسل قيمة  -9

 تشرك رة إلى مجموعة متنوعة من القطاعات لتعمل بشكل جيد وبطرقالحيازات الصغيأصحاب زراعة 

اً حيوية للعمالة والمبادرات فرصأيضاً ويمكن أن توفر هذه القطاعات الحيوية . السكان الريفيين الفقراء

الدخل للتغلب على الفقر ما يكفي من  سيتمكن المزيد من السكان من كسب ،2015بحلول عام و. الفردية

 مثل المنتجين والعمال أو أصحاب –الغذائي في سالسل القيمة الزراعية الحديثة منهم أتحسين لو

أو الذين يزرعون المعدمين في الوقت الحاضر من سيكون الكثير منهم . غير الزراعيةالمبادرات الفردية 

سائل تكفي لكسب ما يكفي من الدخل، أو أولئك الذين يفتقرون إلى وبالكاد صغيرة جدا حيازات على 

يتخلف هؤالء  ، لنإلى حد كبيروبفضل سالسل القيمة الزراعية المزدهرة . الستثمار لتلبية معايير السوقا

الحيازات أصحاب زراعة الجديد من الصنف  التي سيقودها مستقبال النمو الريفيعمليات السكان عن 

على التماس عمل غير جبرون يالعديد من الذين سيستفيدون هم شباب اليوم، الذين غالبا ما و. الصغيرة

 .في المناطق الحضريةأجر زهيد مقابل آمن 

ومن المفهوم . تعزيز اإلنتاجية الزراعية مفتاح اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةتعد  .استدامة أعظم -10

 السلع والخدمات البيئية أن تقدمالحيازات الصغيرة يمكن أيضا أصحاب أن زراعة بصورة متزايدة 

 والجهات المانحة ، والحكومات، والباحثين،وهناك العديد من الجهود المبذولة بين المزارعين. القيمة

البناء على وب.  على توفير السلع والخدمات المتعددةةلمساعدل و،لتشجيع المزيد من االستدامة في الزراعة

ارد التي لمول أفضل اًحراس أصحاب الحيازات الصغيرة سيصبح ،2015بحلول عام وهذه الجهود، 

إلى  من الحد من الفقر - مجموعة من األهداف في تحقيقتعزيز قدراتهم على التقدم  مع ،يستخدمونها

لطاقة والموارد لمع استخدام مقتصد ينتج صغار المزارعين ويمكن أن . تعزيز النظم اإليكولوجية

 على وجه اسب مع ظروفهميتنوتقنياتهم بما  هممدخالتأفضل لمع وجود القدرة على استخدام والطبيعية، 

 لتعزيز اإلنتاج، والحد من انبعاثات  بطريقة أفضلصادر الطاقة المتجددةأن يسخروا مويمكن . أفضل

 .يالمضنالجهد الكربون من الزراعة، ودعم مجموعة متنوعة من األنشطة الريفية والحد من 

الحيازات أصحاب زراعة مع تغير المناخ في المجال واسع لتكيف أفضل  .قدرة أكبر على الصمود -11

من نظم االبتكار األكثر   يمكن أن يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة،2015بحلول عام ف. الصغيرة

قدرة على تعمل مختلف الجهات الفاعلة معا لتحديد الممارسات األكثر حيث  ،في هذا المجالشمولية 

مزارعين على المهارات ، وضمان حصول ال مقاومة حيوانية ومحصوليةفصائل، وتطوير الصمود

ويمكن أن يستفيد أصحاب الحيازات . والمعرفة الالزمة التخاذ القرارات السليمة في ظروف متقلبة

 من بنية تحتية أفضل إلى -ة في المناطق الريفية يمخاطر البيئالالصغيرة من االستثمار في التخفيف من 

، بما والمخاطر السعريةفضل إلدارة اإلنتاج ويمكن أن يستفيد المزارعون من أدوات أ. التيسير الرشيد

ويمكن االستفادة أيضا . لةاالشاملة والمبتكرة ومخططات الحماية االجتماعية الفع في ذلك الخدمات المالية
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أكثر مرونة يركز نظام إيكولوجي من طرح الفرص المتاحة لتوسيع نطاق نهج متكاملة تهدف إلدارة 

  .على الزراعة

  الحيازات الصغيرةأصحاب زراعة ل دينامي لصالح  جدول أعما–رابعا 

 الحيازات الصغيرة إطالق العنان للقدرة الكامنة لزراعة جديدة ألصحابيتطلب  .جدول أعمال عريض -12

وضع في الوقت الذي يتم فيه  – الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفيةلمساعدة في تحقيق بهدف ا

  :يتضمن ما يلي،  نحو جدول أعمال شاملتقدمإحراز  - األسس لتحقيق أهداف أخرى متعددة 

الحيازات الصغيرة لتحسين اإلنتاجية أصحاب زراعة  االستثمارات العامة والخاصة فيتعزيز  •

 وتطوير ،شاملالتطلعي و الالبحث والتطويرفي   االستثمار:والقدرة على الصمودواالستدامة 

أصحاب الحيازات بذات الصلة ات الحيوانية  مع التركيز على المحاصيل والمنتج،التكنولوجيا

أصحاب الحيازات الصغيرة قدرات نظم االستشارية التي تعمل على تحسين البما في ذلك الصغيرة؛ 

؛  مهاراتهمأصحاب الحيازات الصغيرة وتنميةتثقيف االستثمار في و ؛المشاكلعلى االبتكار وحل 

 لصالح صغار ،عين العام والخاص في الزراعةجهود القطامن أجل تضافر أساليب مبتكرة انتهاج و

  . والسكان الريفيين الفقراءالمزارعين

سالسل القيمة لضمان تشغيل القطاعات الهامة جملة من تعزيز االستثمار العام والخاص في  •

تكنولوجيا إلى  ، نظم إمدادات المياهإلى من الطرق ،البنية األساسية الريفية: ويتضمن ذلك .الشمولية

لبنية األساسية او؛ التي تتسم بفعالية التكاليف واالستدامة البيئيةطاقة الوومات واالتصاالت المعل

 واالستثمار في ؛مرافق السوقإلى الحصاد التجهيز والتخزين بعد مرحلة ، من الزراعيةلألسواق 

في قدرات ، واالستثمار الشاملةالخدمات المالية الريفية ووالكفؤة  فعالةالمدخالت الأسواق تنمية 

قتصاد غير االوتنظيم المشاريع في المنتجة العمالة  الغتنام فرص فقراء الريف نساءا ورجاال

  .زراعيال

فجوة استثمارية كبيرة في مجال وجود  من المتفق عليه عموما . وإطار مؤسسيسياسة تمكينية •

صحاب الحيازات أب بدءا -من جانب الجهات الخاصة في المقام األول ردمها الزراعة تحتاج إلى 

أهمية بالحكومات حاجة العتراف وثمة . بيئة مواتيةإال أن ذلك لن يحدث ما لم تتوفر . الصغيرة

يحتاج  ،في المقابل. تحقيق أهداف متعددةبغية الحيازات الصغيرة أصحاب االستثمار في زراعة 

وتتسم القضايا .  في العمليات التي تؤثر عليهملتحكمعلى اأكبر أصحاب الحيازات الصغيرة إلى قدرة 

البيئية القضايا  عبر  أفضلإدارة متكاملة :آثار بعيدة المدىب يتمكينالالعمل برنامج المتعلقة ب

أكثر شموال وتيسير  ،للزراعةالتجارة شروط واألسواق تحسين  و،الفقروالتغذوية وقضايا والزراعية 

أصحاب ب المتعلقةللبحث والتطوير بشأن القضايا سياساتية  حوافزو ،ةة للموارد الطبيعييفعالو

على لتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة والسياساتية  والحوافز المؤسسية ،الحيازات الصغيرة

  .في سالسل القيمة الزراعيةأكثر فعالية مستوى واعتالء األسواق المشاركة في 

 أن تمكينيةكن لالستثمارات وتهيئة بيئة  يم.األسرمستويات تهدف إلى تحسين استراتيجيات دعم  •

  لكسب العيش تعزيز استراتيجيات األسر الفقيرةسعت إلىمنها في حال األهداف المرجوة تحقق 
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أصحاب بذات الصلة السوق منتجات  االستثمار في البحث والتطويريشمل وهكذا يجب أن . والتغذية

 بما في ذلك - الفقيرة تغذية األسر لتحسين  التي تتسم باألهمية فضال عن تلك ،الحيازات الصغيرة

تطوير أال يقتصر يجب و.  وال سيما األطفال الصغار والنساء،كثر عرضة للخطراألأفرادها 

على  وخاصة ،من العمل الشاقبل أن يتعداه إلى الحد ، فحسب زيادة اإلنتاجية علىالتكنولوجيا 

إلى جانب رفاه األسرة وتغذيتها إلى ناطق الريفية المفي البنية التحتية تنمية وجه تيجب أن و. النساء

 أهمية حاسمة لدعم المساواة بين الجنسين يةاالستثمار والتغييرات السياساتيمثل و. تحسين اإلنتاج

في التصدي أيضا  احاسماستراتيجيات األسر  يعد إدراكو. وتمكين المرأة على مستوى األسرة

مرونة ور الفقيرة عند التحول إلى زراعة أكثر استدامة  األسالتي قد تواجه خياراتللمخاطر وال

 .نحو السوقوتوجهاً 

الحيازات الصغيرة يوفر أصحاب نوع جديد من زراعة ومن األمور المحورية في جدول األعمال هذا  -13

ن التوجه نحو السوق بقوة أكثر وفعالية  ويمكّ.االستدامة والمرونة واإلنتاجية بطرق جديدةبين التوازن 

حصة أكبر واقتناص الحيازات الصغيرة المنتجين من اغتنام الفرص الجديدة أصحاب في زراعة  أعلى

وأخيرا، .  والتغذويألمن الغذائيل هادخل األسرة واستراتيجيات رفد من القيمة السوقية، مع االستمرار في

الحيازات  أصحابووضع زراعة أثر عريض فإن الترابط بين جميع عناصر التقدم أمر أساسي لتحقيق 

الصغيرة في مركز اهتمام االستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي والحد من الفقر وتناول قضايا 

وهذا النهج المتكامل ليس من شأنه المساهمة الكبيرة في تحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية . البيئة

 في العقود القادمةالريف المناطق الريفية وسكان تمهيد الطريق لمستقبل واعد تشهده و بل ،لأللفية فحسب

  .أيضاً

تكريس  على وجه العموم، يتم اعدم كفايته على الرغم من .المحفزاتواعدة والحاجة إلى التطورات ال -14

بعض  وغدت . بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان الجنوب-مزيد من الموارد العامة للزراعة ال

وفي الوقت نفسه، تعمل بعض .  الالعبين الرئيسيين في هذا المجالالجهات المانحة الخاصة من

جداول أعمال بيئية أو تلك الحكومات على توفير بيئة أكثر مالئمة لالستثمارات الزراعية، أو وضع 

واليوم . إيجابية بالنسبة للمجتمعات الريفية الفقيرةالخاصة بتغير المناخ مع ما ينجم عنها من مضامين 

نتائج في التحقيق للمساءلة بالنسبة لكل من الجهات المانحة والحكومات تخضع عالية المعونة، في إطار فو

السنوات المتبقية من التركيز على األهداف اإلنمائية لأللفية، في سياق وتوفر . الحد من الفقر والجوع

لتطورات من أجل إحراز االنشغال المتزايد باألمن الغذائي وتدهور البيئة، فرصة حاسمة للبناء على هذه ا

وهذا يتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المانحة والحكومات ومجموعة من الجهات . تقدم ملموس

على تحفيز هنالك حاجة لجهات فاعلة قادرة وبغية تسهيل مثل هذا الجهد، . الفاعلة في القطاع الخاص

  .فرق الإلحداثعلى نطاق كاف وعملية التقدم في جميع المجاالت الالزمة 

   وما بعده2015حتى عام الرؤية االستراتيجية للصندوق  – خامسا

والجهات المانحة األخرى اإلنمائية وكاالت ال يختلف الصندوق عن .الصندوق ونموذجه التشغيليمهمة  -15

 الجوع والفقرمن حصرا للحد التي تكرس مواردها فهو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة .  مهمتهبسبب
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الحيازات أصحاب دعم زراعة ذات الصلة ب عاما من الخبرة 30أكثر من لديه  وقد تراكمت الريفي،

  .، والمساهمة في خلق الثروة الريفيةوالتغذوي، وتحسين األمن الغذائي الصغيرة

استنادا برامج اليشمل تصميم وهو  .نموذجه التشغيليفي كما يختلف الصندوق عن غيره من الوكاالت  -16

التمويل إلى وهو نموذج يستند .  وعلى أساس االستراتيجيات القطريةان الريفيين الفقراءالسكإلى أولويات 

على الشركاء على تعتمد لتنفيذ البرامج صيغة المشترك، والعمل مع اآلخرين على جميع المستويات، مع 

 ويشمل. تماشى مع تعزيز القدرات القطريةتإشراف الصندوق ودعمه، ويرفدها المستوى القطري، 

 الفقراء في يينسكان الريفالفي الخبرة الميدانية ووضع أصوات المتجذر حوار السياسات أيضا النموذج 

. الريفيلحد من الفقر اللزراعة وتمكينية بيئة للترويج ل - وبخاصة النساء والفئات المهمشة - الصدارة 

قط من قبل الحكومات في موضع الشريك الموثوق به ليس فمنفرداً وقد وضع هذا النموذج الصندوق 

وأدى ذلك إلى النظر إليه على نحو متزايد من الجهات المانحة . وإنما أيضا من المجتمعات الريفية الفقيرة

  .والتنمية الريفيةالستثماراتها في الزراعة  اًميسراألخرى باعتباره 

كن أن يقدم  يم،2015عام من اآلن وحتى  .اًالصندوق بوصفه محفز" مقترح أعمال":  الرؤيةجوهر -17

 ، مهمتهمن خالل االستفادة منوالتغذية الصندوق مساهمة حاسمة للحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي 

. رابعاًالمبين في القسم جدول األعمال تقدم في محفزا للونموذجه التشغيلي ليصبح وميزته النسبية 

 وكذلك للبرامج -لزراعة  وبتخصيص موارد جديدة ل.والصندوق مستعد وقادر على لعب هذا الدور

لجداول األعمال  يقف الصندوق في وضع مثالي كمحفز –البيئية التي تؤثر على المناطق الريفية 

أفضل داخل العمليات الدولية ذات مركز ومن أجل أداء هذا الدور، سيضع الصندوق نفسه في . المقترحة

ويعمل على تعميم التركيز على   أكبروسوف يضطلع بدور قيادي. الصلة وداخل الدول األعضاء النامية

مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز شراكاته ، وتعزيز انخراطه السياساتيزيادة وتوسيع 

 .دوره كوسيط للمعرفة ومستقطب للتأييد

هذا وحتى يومنا مزيد من الموارد من لا يعني التوسع في جهود الصندوق لحشد ضطالع بدور قيادياال -18

أدوات برامجية وويعمل الصندوق بالفعل على تحقيق ذلك عن طريق توفير سبل . وما بعده 2015عام 

 في هذا الصدد على ويدل نجاح الصندوق. ات المانحة والحكوماتستثمر فيها غيره من الجهييمكن أن 

، سوف يصبح الصندوق الشريك المفضل للحكومات والجهات وفي المستقبل. أنه يعتبر بالفعل محفزاً

 ويعد ذلك جزءا –الحيازات الصغيرة لتحقيق أهداف متعددة أصحاب لمانحة عند االستثمار في زراعة ا

كما سيواصل . عن ميزته النسبيةاالبتعاد أو بمهمته من عملية تنويع قاعدة موارده تدريجيا دون المساس 

ي ذلك الحكومات، قدرته على االستفادة من نقاط القوة لدى مختلف الشركاء، بما فتنمية الصندوق 

 )المالية والبشرية على حد سواء(عمله وموارده يرفد وإجراء التعديالت المؤسسية الالزمة لضمان أن 

  .عملهم على أكمل وجه

سوف يكثف الصندوق من جهوده .  األثرشرط مسبق لتحقيق أكبر توسيع النطاقالتركيز المستمر على  -19

استفادة يضمن ألن ذلك أوال، . نطاق النجاحاتتوسيع ى لمساعدة الدول األعضاء والشركاء اآلخرين عل

يزيد من احتمال معالجة مجموعة واسعة من عوامل ألنه ثانيا، .  السكان الريفيين الفقراءأعداد أكبر من

على هامش سالسل القيمة الزراعية والسكان الريفيين الفقراء على أصحاب الحيازات الصغيرة اإلبقاء 
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مشابهة جداول أعمال  الشراكات مع الجهات الفاعلة التي تشترك مع الصندوق في ويمثل إرساء. الحديثة

  .في المستقبلالتحفيزي لدور الصندوق أهمية مماثلة موارد وانتشار أوسع أو مكملة مع 

يحتاج .  وتوسيع النطاقلكل من القيادةحاسمان  عامالنفي مجال السياسات االنخراط والحوار  عدي -20

الفاعلة للمساعدة في تطوير سياسات سليمة الجهات مع مجموعة من انخراطه  الصندوق إلى توسيع

، وتستفيد من خبرته ومعرفته ومن  وتحسن األمن الغذائي والتغذيةالريفيتفضي إلى الحد من الفقر 

 وتعزيز ،النجاحاتتوسيع نطاق وينبغي أيضا أن يتم ذلك بهدف . وجهات نظر فقراء الريف نساء ورجاال

 يحتاج الصندوق إلى االستمرار في مساعدة ،2015 وحتى عام اآلنمن و. عمليات الصندوقاستدامة 

المؤسسية الالزمة لتمكين صغار المزارعين من أن والسياساتية الحكومات على تحقيق التغييرات 

ويمكن . الشموليةعلى تطوير سالسل القيمة الزراعية وللعمل يصبحوا أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، 

بوثائق برامج الفرص االستراتيجية القطرية تحقيق ذلك من خالل مجموعة من األدوات المتاحة له، بدءا 

 ذات الصلة على المستوى القطري ةالسياساتيالمنتديات والعمليات المتصلة بالبرامج إلى المشاركة في 

 .واإلقليمي والدولي

 باإلضافة إلى أصحاب الحيازات - عة من القطاع الخاص في الزرامع مستثمرينالشراكات إرساء  -21

للسكان الريفيين خلق فرص هدف بالسوقية وقوتهم هو ضروري للتأثير على استثماراتهم  –الصغيرة 

مع الجهات الفاعلة في القطاع انخراطه حقق الصندوق تقدما كبيرا في وقد . كشركاء استراتيجيينالفقراء 

الترويج لتشغيل  جزئيا في سياق جهوده الرامية إلى - ية الخاص على المستوى المحلي في المناطق الريف

وسيركز انخراط الصندوق في المستقبل مع الجهات الفاعلة . سالسل قيمة زراعية أكثر شموليةلأفضل و

وهذا . التجارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء على تحسين توزيع السلطة والقيمة داخل سالسل القيمة

ويعزز القدرة التنافسية ارد القطاع الخاص وخدماته إلى المناطق الريفية بدوره سيسهم في جذب مو

 على سبيل المثال، من خالل تسهيل -صحاب الحيازات الصغيرة والعمال الريفيين الفقراء السوقية أل

سوف يعزز و. بوضع ترتيبات لسالسل القيمة يستفيد منها الجميع وتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة

القطاع الخاص من الموارد من المؤسسات البحثية ومقدمي الخدمات استقطاب  من قدرته على الصندوق

وسوف يعمل أيضا على تقوية الشراكات مع المانحين . الحيازات الصغيرةأصحاب لدعم زراعة 

  .المتمتعين بميزة نسبية في العمل مع المستثمرين من القطاع الخاص في الزراعة

 .مجموعة المستهدفةللومستقطباً للتأييد كوسيط للمعرفة وظائفه  على تعزيز الصندوقسيعمل وأخيرا،  -22

وهذا يتطلب إتاحة تجربة الصندوق ومعرفته على نحو أكثر انتظاما، وتطوير منتجات معرفية عالية 

مشاركة التحديد فرص على  األمر الذي ينطوي ،الجودة على نحو أكثر اتساقا ونشرها على نطاق واسع

ويتطلب أيضا أن .  والسعي إليها بصورة منتظمةالمتفق عليهجدول األعمال المعرفة في سياق في تقاسم 

 على سبيل المثال، في سياق - في وضع الميسر لتقاسم المعرفة بشكل متزايد يضع الصندوق نفسه 

  .ثالثي األطرافالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

قدم في جميع هذه المجاالت، سيعزز الصندوق من  لتحقيق ت.في الشراكاتمتجذرة جهود جديدة  -23

والمجتمعات شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والجهات المانحة ويطور الشراكات القائمة 

 إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة الزراعيةال على وسوف يقوم بذلك مع التركيز . الريفية ومنظماتها
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القدرة على و ،، بما في ذلك االستدامة البيئيةول األعمالجدأيضا على مختلف عناصر وإنما ، فقط

 والمساواة بين الجنسين ،التحتية الريفيةالبنى األسواق، وتنمية واالندماج في ، ، وتنمية القدراتالصمود

االنخراط وسوف يواصل الصندوق أيضا . ، والتغذيةواستقطاب التأييدوتمكين المرأة، وحوار السياسات 

، مع جدول األعمالبمختلف عناصر  القطاعين العام والخاص ذات الصلة ،بينالشراكات  أو تيسير ،في

وسيضع نهجا منظما لدعم التعاون بين بلدان الجنوب .  ومهمتهالمستهدفةمجموعته التركيز على 

 .2015بعد عام ما مركزيا على نحو متزايد لشراكاته وعمله مظهراً واالستفادة منه، األمر الذي سيصبح 

   االستنتاجات-ادسا س

 على هدفه الشامل، سوف يسترشد الصندوق بإطار استراتيجي جديد يحدد 2015-2011خالل الفترة  -24

زيادة دخلهم وأمنهم الغذائي وتغذيتهم مستويات من تحسين السكان الريفيين الفقراء تمكين : النحو التالي

: خمسة أهدافلتحقيق الصندوق السعي ووفقا لهذا اإلطار، سوف يواصل . قدرتهم على الصمودوتعزيز 

؛ قاعدة أصول اقتصادية وموارد طبيعية معززة وأكثر قدرة على الصمود لصالح السكان الريفيين الفقراء

وتعزيز القدرة على رفع الدخول ،  وتحسين التغذيةتعزيز فرص الحصول على الخدمات للحد من الفقر

منتجين، وأصحاب كنساء ورجال الريف الفقراء ات وإمكانيالصدمات؛ تعزيز قدرات الصمود في وجه 

 مؤسسيةالبيئة الالسياسات والمؤسسات، وتحسين على لتأثير ا تعزيز قدراتووعمال؛ مبادرات فردية 

  .غير زراعيةأخرى ريفية ولقطاعات صغار المزارعين سياساتية لصالح الو

 الحصول على :التالية لمواضيعيةالمجاالت ا على 2015-2011ويركز الصندوق في عمله خالل الفترة  -25

خدمات ؛ التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ التكنولوجيات الزراعية ووالتسييرالموارد الطبيعية 

 تنمية ؛القيمة؛ تنمية المشاريع الريفيةتنمية سالسل ؛ الشمولية الخدمات المالية ؛اإلنتاجاإلنتاج وما بعد 

  .منظمات المنتجين الريفيين و؛المهارات الحرفية والتقنية

، باإلضافة إلى الشراكات االنخراطبعدد من مبادئ ووفقا لإلطار الجديد، سوف يسترشد الصندوق  -26

  :والتكيف مع السياقات القطرية المختلفة

استهداف االندماج االجتماعي، أي تصميم االستثمارات بحيث تلبي احتياجات وأولويات : أوال •

ندوق في سياقات مختلفة، مع التركيز على الفقراء الذين يمكنهم االستفادة المستهدفة للصالمجموعات 

في الوقت ذاته للوصول واالنتشار وتنمية قدرات برامجه، والسعي التي توفرها من الفرص المتاحة 

  ؛مدقعي الفقر والمجموعات المهمشة

 ،ص تعزيز القدراتطرق تولد فر ببفعالية مع أصحاب المصلحةواالنخراط دعم التمكين، : ثانيا •

  ومعالجة اإلقصاء والتهميش؛اآلمنة والحقوق 

تعزيز المساواة بين الجنسين، وإدراك أن االستحقاقات واألدوار القائمة على مزيد من : ثالثا •

الحيازات الصغيرة أصحاب  زراعة ةلضمان مساهمالتمايز بين الجنسين أمر حاسم على واإلنصاف 

  والحد من الفقر؛ذية والتغاألمن الغذائي تحسين في 
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أسباب أفضل للبقاء في المناطق الريفية تمتعهم ب، والسعي لضمان الريفيالتركيز على الشباب : رابعا •

  ، وتحسين القدرات لبناء سبل العيش الناجحة؛مما هو الحال عليه اليوم 2015الزراعة في عام في و

لمواجهة التحديات الناشئة، مع التركيز وتوسيع النطاق  نهج متكامل لالبتكار والتعلم إتباع: خامسا •

  على المضي بالنجاحات قدما؛

البرامج، والمساعدة في جودة تحسين ستدامة من خالل االيمكن ضمان  ،بناء االستدامة: سادسا •

القدرات بين وتنمية ،  األخرى وتعبئة الموارد والجهات الفاعلة،تمكينيةومؤسسات إرساء سياسات 

 . أفضل إلجراءات تخفيف المخاطر واإلدارة في مبادرات الصندوق وإدماج،أصحاب المصلحة


