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  الصندوق  التجديد التاسع لمواردالقروض والمنح في فترةبرنامج 

   المقدمة والموجز– أوالً

تنمية الزراعية ل المانحين ل المقدم مندعماليعرض هذا التقرير األسباب الداعية إلى زيادة االستثمار و -1

عن بصورة قاطعة وال تجيب أدبيات التنمية الريفية . دان الناميةوالحد من الفقر الريفي في البل

 بشأن لأللفية الهدف اإلنمائي غايات لبلوغالمطلوبة االستثمارات  حجم حولالتساؤل المطروح 

تخلص كل التحليالت إلى  ولكن. 20151تخفيض نسبة الفقر والجوع بمقدار النصف بحلول عام 

فإن مستوى برامج ومنح الصندوق لفترة وبذلك . ا هو متاح حالياًالحاجة إلى ما هو أكثر بكثير مم

قدرة الصندوق بتوفر األموال ومدى باحتياجات البلدان النامية، بل ب اًمقيدليس التجديد التاسع للموارد 

 . بكفاءةهاعلى استخدام

مل يزداد وقد تم التعبير عن قدرة الصندوق على إدارة برامج أكبر من خالل الجمع بين برنامج ع -2

نتائج   وتحسين جودة،التوسع المطرد في التمويل المشتركو)  بالمائة سنويا18بمعدل (توسعا 

ويقترح هذا التقرير أربعة تصورات لبرنامج عمل الصندوق لفترة التجديد التاسع . المشروعات

ة للحد من لجهود الدوليفي ا وأما التصور المفضل وهو التصور الذي يهدف إلى توسع حاسم .للموارد

مليار  4.5 فهو يطمح إلى برنامج للعمل بقيمة ،انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر الريفي

 ،2015-2013دوالر أمريكي يغطي الفترة مليار  6.75مع تمويل مشترك بما مقداره  ،دوالر أمريكي

ياجات البلدان النامية ومع مع احتبصورة وثيقة يتفق هذا التصور و. وهي فترة التجديد التاسع للموارد

إدارة زيادة كبيرة على  وال يقيده إال قدرة الصندوق على المدى المتوسط ، العالميوضع األغذية ف

وأما التصور الثاني فهو تصور الحالة المتوسطة ويتألف من برنامج . وضمان النتائج في نفس الوقت

 ويأتي بعد .) أمريكي من التمويل المشترك مليارات دوالر6 و(مليارات دوالر أمريكي  4 ةقيمبعمل 

إلى جانب ( مليار دوالر أمريكي 3.5قيمة برنامج العمل فيها بلغ ت التي ةنخفضالمذلك تصور الحالة 

 ويمثل هذا التصور مجرد اإلبقاء على .) مليار دوالر أمريكي5.25تمويل مشترك بما مقدراه 

. السنة األخيرة من التجديد الثامن لموارد الصندوقالمستوى السنوي للقروض والمنح المخطط لها في 

 مليار دوالر أمريكي 3.2قيمته وأخيرا، يأتي تصور الحالة المنخفضة ببرنامج قروض ومنح 

وهو يعكس مستوى التجديد الثامن )   مليار دوالر أمريكي من التمويل المشترك4.8باإلضافة إلى (

 .قعللموارد، مع تعديله ليستوعب التضخم المتو

وقد تم وصف الطريقة التي سيتم فيها اإليفاء بمتطلبات التمويل من خالل مساهمات المانحين  -3

اإلضافية وتعبئة الموارد الداخلية في وثيقة منفصلة من وثائق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

رد الصندوق وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموامتطلبات التاسع لموارد الصندوق بعنوان 

                                                      
تخفيض نسبة ”وترمي غايتان من غايات هذا الهدف إلى . “الفقر المدقع والجوعالقضاء على "  الهدف اإلنمائي األول لأللفية هو  1

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى ” و )ألف-1الغاية  (“لذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم إلى النصفالسكان ا
  .2015بحلول عام ) جيم-1الغاية  (“النصف
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واستنادا إلى التصور المتفق عليه في نهاية المطاف في مشاورات ). REPL.IX/2/R.5الوثيقة (

 .2015 سيوضع إطار مفصل لقياس النتائج تحدد فيه غايات جديدة لعام ،التجديد التاسع للموارد

  حاجة البلدان النامية إلى المساعدة في الزراعة والتنمية الريفية -ثانياً 

 الرؤية االستراتيجية للصندوق الحاجة إلى بشأن REPL.IX/2/R.2 وثيقة تجديد الموارد ناولوتت -4

وخلصت عدة تقارير أصدرتها . مية الريفية في البلدان النامية المساعدة الدولية للزراعة والتنتوسيع

دان الكثير من المنظمات في السنوات الثالث الماضية إلى أن ما يقرب من مليار شخص في البل

وتبين آخر . يعانون الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم) أي ما يقرب من سدس البشرية(النامية 

 مليون 925 بلغ 2010 أن عدد الجياع في عام 2تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 . ويعاني مليار شخص آخرين شكالً ما من أشكال سوء التغذية. نسمة

 في المائة من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية من البلدان 70 ما يقرب من ى أنإل البيانات وتشير -5

النامية ويعتمد معظمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة وعلى الصناعة المرتبطة بها 

وعلى الرغم من أن معدالت الفقر آخذة في ).  المدخالت، والزراعة، والتجهيز، والتسويقتوريد(

ويساهم . فقد ازدادت في بلدان أخرى) ال سيما في شرق آسيا(قص في بعض البلدان النامية التنا

 في 70 و50السلع الزراعية في زيادة الجوع ألن فقراء العالم ينفقون ما يتراوح بين أسعار ارتفاع 

جوع والفقر  للةوالنتيجة المترتبة على ذلك هي انخفاض األرقام العالمي. 3المائة من دخلهم على الغذاء

. 2015بوتيرة أبطأ كثيراً مما كان متوقعاً عندما وضعت األهداف اإلنمائية لأللفية وغاياتها لعام 

لن  الرغم من تحقيقها في بعض البلدانعلى وتوافقت اآلراء على أن الغايات المحددة للفقر والجوع 

 . 20154 بحلول عام تتحقق على مستوى العالم

 الهدف اإلنمائي األول ر في اآلراء على أسباب اإلخفاق في بلوغ غاياتوهناك اآلن توافق كبي -6

هيكلية وإخفاق عوامل وهي تتضمن ما في ذلك أسباب انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، لأللفية، ب

 فرص الوصول إلى األراضي والمياه والسيطرة عليها؛ ونقص  فيتكافؤالاألسواق، مثل عدم 

؛ ونقص االستثمار في األسواق الزراعية )ال سيما زراعة الحيازات الصغيرة (االستثمار في الزراعة

وازدادت أيضاً تقلبات األسعار . والتجهيز الزراعي؛ وعدم دعم شبكات األمان والحماية االجتماعية

في الزراعة، وخلصت بعض الدراسات إلى أن ذلك قد ساهم في رفع مستويات انعدام األمن الغذائي 

 .  الفقراءبين السكان

 ، مليون أسرة في البلدان النامية500صغار منتجي األغذية الذين يوجد منهم ما يقرب من ويعد إنتاج  -7

 أساس إنتاج األغذية والتغذية في العديد من البلدان النامية ،وماليين العمال الزراعيين المأجورين
                                                      

الصفحة ) 2011ة لألمم المتحدة، منظمة األغذية والزراع: روما (2011-2010حالة األغذية والزراعة   منظمة األغذية والزراعة، 2
66.  

  ).2010المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، : واشنطن العاصمة( 2010المؤشر العالمي للجوع لعام   3
؛ والصندوق الدولي للتنمية )2007واشنطن العاصمة، (الزراعة من أجل التنمية : 2008تقرير التنمية في العالم   البنك الدولي، 4

؛ وفرقة عمل األمم المتحدة )2010(؛ والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية )2010روما، ( 2011تقرير الفقر الريفي الزراعية، 
؛ والمنتدى )2010أيلول /نيويورك، سبتمبر(إطار العمل الشامل المستكمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي العالمية، 

  ).2010جنيف،  ()تحقيق رؤية جديدة للزراعة (Realizing a New Vision for Agricultureاالقتصادي العالمي، 
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لصدمات المناخية سعار األغذية والتقلبات أ، وهو يتعرض ويمارس أثراً على نظام األغذية في العالم

 الحصول على األراضي وتواجه النساء في المناطق الريفية عقبات كبيرة في. وضياع األراضي

. الرجالوجيا الزراعية والتمويل والتعليم، وهذه العقبات أكثر بكثير مما يواجهه والوصول إلى التكنول

لمائة من القوة العاملة الزراعية فقد أدى ذلك إلى  في ا50 عن تقل قليالًالنساء نسبة وبالنظر إلى أن 

التسيير فيما يتعلق بالغذاء والتغذية، وهو ما يتجسد في  سوء يسودوغالبا ما . 2تقييد اإلنتاج الزراعي

تخفيض و ،لمناطق الريفيةفي المناطق الحضرية بدالً من االستثمار في ادعم االستهالك الغذائي 

 .  للزراعة والمناطق الريفيةالتي تُرصدعامة الموارد ال

 على  ذلك وما ينجم عن–ع المساعدة المقدمة من المانحين وتكشف الدراسات عموماً عن تفتت وتراج -8

ة  المساعدبلغت نسبةوقد  .ة إال أن الوضع بدأ مؤخراً يتخذ اتجاها عكسيا بصورة جزئي،المدى الطويل

 في 3 وانخفضت هذه النسبة إلى ما دون 1979 في عام  في المائة18  للزراعةة الموجهاإلنمائية

 .5في بداية العقد الماضيالمائة 

عموماً البلدان التي نجحت في الحد من الفقر الريفي والجوع، وباألخص الصين والبلدان وتغلبت  -9

 وعوامل إخفاق السياسات واستثمرت في األخرى في شرق آسيا، على الكثير من األسباب الهيكلية

 التي مولها المانحون في تلك البلدان في أغلب األحيان عن تحسن في المشروعاتوكشفت . الزراعة

 . األداء

 في مناخ السياساتوسوء االفتقار إلى االستثمار الزراعي في الكثير من البلدان النامية وفي إطار  -10

وتزداد غالت الحبوب في البلدان النامية بنسبة . جية الزراعيةكثير من األحيان تراجع نمو اإلنتا

 في المائة سنوياً 6 و3 في المائة سنوياً في المتوسط مقارنة بما يتراوح بين 2 و1فقط ما بين تتراوح 

وهناك أيضاً قرائن تدل على أن . 6خالل الفترة الممتدة من ستينات حتى ثمانينات القرن الماضي

ووفقاً لهذا التقرير فإن غالت الزراعة . 7ضايا المناخ تعوق نمو اإلنتاج الزراعيتدهور األراضي وق

 في المائة في الكثير من أنحاء 20 و10 بنسبة تتراوح بين 2020البعلية يمكن أن تنخفض في عام 

 .أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بسبب التغيرات المناخية غير المواتية

بي للتنمية الزراعية بين صفوف أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال اإلهمال النسوفي مقابل  -11

هو  في الحد من الفقر التنمية واالستثمارات الزراعيةأثر فإن الزراعيين المأجورين نساء ورجاالً، 

 في نفس الوقت الذي تساهم فيه أيضاً ، بين كل التدخالت الممكنة في معظم البلدان الناميةاألكبر

 : في تحقيق األمن الغذائي وتخفيض األسعار الغذائيةثمارات الزراعية التنمية واالست

 في المائة في أدنى 2.7 في المائة سنوياً إلى زيادة الدخل بنسبة 1زيادة النمو الزراعي بنسبة تفضي  •

 .5ثالث شرائح عشرية للدخل في البلدان النامية

                                                      
  ).2007(  البنك الدولي 5
 The new face of hunger: Global food shortages have taken everyone by surprise. What is to be. اإليكونوميست  مجلة 6

done?) 2008نيسان / أبريل17، )“ما هو العمل؟.  أخذ الجميع على حين غرةالنقص الغذائي العالمي: الوجه الجديد للجوع.  
 Food Policy Report: Climate Change Impact on Agriculture and Costs of  المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 7

Adaptation) ف: تقرير سياسات األغذيةر المناخ على الزراعة وتكاليف التكيالمعهد الدولي لبحوث : شنطن العاصمةوا) (أثر تغي
  ).2009تشرين األول /سياسات األغذية، أكتوبر
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 مرات عن تأثير 3 و2.5 دخل الفقراء بنسبة تتراوح بين تحسينر النمو الزراعي في أثيزيد  •

 .5االستثمارات غير الزراعية

 .8النمو الزراعي، مقابل النمو عموماً، هو في العادة المصدر الرئيسي للحد من الفقر •

 األمن قيقزراعة الحيازات الصغيرة على تشكيل أهداف تحلم يسبق أن حازت مسألة محورية  -12

االستثمارات في التنمية الريفية ما هي  .الغذائي والتغذية ونمو الدخل بهذا القدر من القبول الواسع

المطلوبة لتحقيق غايات األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في تخفيض نسبة الفقر والجوع إلى النصف 

. بصورة قاطعة ما يجيب على هذا التساؤلمن أدبيات  يوجد في كل ما نشر  ال؟2015بحلول عام 

وحاولت فرقة عمل األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي العالمية تقديم تقديرات 

لى اتفاقاً عاماً ع” إالبشأن المساعدة اإلنمائية المطلوبة لتحقيق هدف الحد من الجوع ولكنها لم تجد 

الحاجة إلى عكس مسار الهبوط السريع في االستثمار في الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي على 

لالستثمارات المطلوبة في الزراعة في العريضة وترد أدناه بعض التقديرات . 9“ عاما25ًامتداد 

تنمية الريفية  المساعدة اإلنمائية الرسمية الفعلية الموجهة للزراعة والإلى جانب ،البلدان النامية

 . المقارنةألغراض

  1الجدول 

 في الزراعة في البلدان النامية لتحقيق غايات الحد من الفقر لالستثمارات المطلوبةالتقديرات العالمية 

  والجوع في إطار الهدف اإلنمائي األول لأللفية

 مليار دوالر أمريكي سنوياً 

  )2007(البنك الدولي 

  األغذيةالمعهد الدولي لبحوث سياسات 

  منظمة األغذية والزراعة

  أالكويال

14 

16 

83 

7 
  . من المانحين في الزراعةاإلضافي مليارات دوالر أمريكي سنوياً من االستثمار 7وعد إعالن الكويال بمبلغ أ  

  2الجدول 

  المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة للزراعة والتنمية الريفية

 مليار دوالر أمريكي 

2002 

2007 

2010 

4 

6 

8 

 

                                                      
 Update: Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural  المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، 8

Development in Africa) فان، وتيوداج موغ،  ، شنغن)ة والتنمية الريفية في أفريقياتحديد أولويات اإلنفاق العام في الزراع: تحديث
  ).2009: واشنطن العاصمة(نيسان / أبريل12موجز سياسات المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، . وسام بنن

  .42، الصفحة )2010(  فرقة عمل األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي العالمي 9
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مجموع  عن 1 أرقام البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية في الجدول وتكشف -13

وتشمل أرقام منظمة األغذية والزراعة . المطلوبة سنوياً من المساعدة اإلنمائية الرسميةاالحتياجات 

هدات المانحين للزراعة ويبين رقم الكويال تع. استثمارات من البلدان النامية نفسهالألمم المتحدة 

 .والتنمية الريفية، وهو ما يعبر عن مفهوم مختلف للحاجة

أية حال تحقيق األهداف الدولية المتعلقة باألمن الغذائي والحد من الجوع والفقر، وإن في سيتعذر و -14

ي  على وجه أكمل عن طريق توجيه المزيد من االستثمار واالهتمام السياساتكان من الممكن تحقيقها

. )1انظر الجدول (وتتجاوز االحتياجات بكثير الموارد المرجح تقديمها . للزراعة والتنمية الريفية

وكل مستويات الموارد المتصورة التي يمكن توجيهها من خالل الصندوق يمكن أن تستوعبها البلدان 

 .وهي ضرورية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم ،النامية

   قدرة الصندوق على إدارة برنامج موسع-الثاً ث

أن نموذج عمل الصندوق مثبت وقادر على االستجابة  REPL.IX/2/R.3 وثيقة تجديد الموارد تثبت -15

لتحديات التنمية الريفية والزراعية وبخاصة في المجال الحيوي المتعلق باقتصاد أصحاب الحيازات 

. صندوق في البنيان اإلنمائي العالمي على أنها ميزة مطلقة حيث يتزايد االعتراف بميزة ال،الصغيرة

لموارد إلى مستوى لويحقق الصندوق النتائج التي وعدت بها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن 

 855وض ومنح الصندوق ليصل إلى ر برنامج قاوقد نم. يوحي بقدرته على تنفيذ برنامج عمل موسع

، 2010وتجاوز الصندوق هدفه الموضوع للتمويل المشترك عام . 2010مليون دوالر أمريكي عام 

 جودة المشروعات التي تكذلك تحسن. مستويات المستهدفة في السنوات األربع السابقةالكما تجاوز 

 دراماتيكيا في نجاح اً وتوثق الوثيقة الخاصة بنموذج عمل الصندوق تحسن،يمولها الصندوق

 والترويج ، وتحقيق األهداف اإلنمائية،وق في الحد من الفقر الريفيالمشروعات التي يمولها الصند

 .لالبتكار وتقاسم المعرفة

 باإلضافة إلى االحتياجات الهائلة الموجزة في القسم ثانيا أعاله، المسوغ ،وتوفر هذه النتائج المحسنة -16

وفي الغذائي من لبرنامج موسع للصندوق في فترة التجديد التاسع للموارد كمساهمة مباشرة في األ

وألن الصندوق قادر . األوسعالدولية الوطنية وتحقيق تغذية أفضل، وأيضا كوسيلة لرفع جودة الجهود 

 فإن الجودة العالية للبرامج التي يمولها تساعد في ،على استغالل موارده باستقطاب التمويل المشترك

ن، بنفس الطريقة التي يسهم فيها ستثمارات األخرى المحلية واستثمارات المانحياالتحسين جودة 

حوار السياسات الذي تنطوي عليه صياغة وتنفيذ البرامج القطرية في تعزيز اإلطار السياساتي 

 .والمؤسسي الذي يؤثر على نجاح الجهود الخاصة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة
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  1الشكل 

مويل المشترك والمساهمات المحلية  والت،قروض الصندوق ومنح إطار القدرة على تحمل الديون

  )ماليين الدوالرات األمريكية( )2010- 2006(

  

  

يبين و. وقد تم تحقيق نتائج إنمائية موسعة للصندوق أيضا ضمن إطار من الكفاءة التنظيمية األكبر -17

 ،يبا ثلث معدل الزيادة في برنامج العمل أن الميزانية اإلدارية للصندوق تزداد بمعدل يبلغ تقر2الشكل 

 .استثناء التمويل المشتركمع 

 

  2الشكل 
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كثير مقارنة بميزانيته اإلدارية عن طريق كبح بحقق الصندوق برنامج عمل متزايد بسرعة أكبر  -18

متعاونة، واالعتماد بدرجة أكبر على تعيين الموظفين في المقر، وتقليص مدفوعاته للمؤسسات ال

وعندما تحول المصروفات  ).REPL.IX/2/R.3انظر الوثيقة (الموظفين المعينين في المكاتب الميدانية 

وأول ما نالحظه . 3 فإننا نحصل على البيانات الواردة في الشكل ،اإلدارية إلى معدالت نمو سنوي

 في المائة سنوياً خالل فترة التجديد السابع 9د من  معدل نمو برنامج عمل الصندوق ازداهو أن

نمواً أيضاً وشهد التمويل المشترك . التجديد الثامنفترة  في المائة سنوياً في 18 ووصل إلى ،للموارد

 والمالحظة .ية فترة التجديد السابع للمواردبمعدل سريع للغاية على الرغم من أنه لم يبدأ إالّ في نها

دل النمو في النفقات اإلدارية للصندوق كان أبطأ كثيراً من معدل الزيادة في األخيرة هي أن مع

وهذا ما يالحظ بوضوح في التجديد الثامن لموارد . برنامج عمله والزيادة في التمويل المشترك

 .الصندوق حيث تزداد النفقات اإلدارية بخمس معدل الزيادة في برنامج العمل

  3الشكل 

  إلدارية للصندوق وبرنامج العمل والتمويل المشتركمعدالت نمو النفقات ا

 
 

 هللفقر والجوع في فترة التجديد التاسع لمواردرفع استجابة الصندوق  –رابعاً 

وثيقة في  لمواردل لفترة التجديد التاسع البرنامج الحالي للصندوق وبرنامجه المقترحيستجيب كل من  -19

للغايات العالمية التي ترمي إلى الحد من ) REPL.IX/2/R.2الوثيقة (للصندوق الرؤية االستراتيجية 

 التي تتطلب المزيد من الفقر والجوع، وما يستجد من مشاكل تتعلق بإنتاج األغذية واألثر البيئي

واإلطار  وتقترح الرؤية االستراتيجية .تركيز االهتمام على االستهداف والتغذية والتمايز بين الجنسين

 الصندوق توسيع أثر برامج، 2011أيار /المجلس التنفيذي في مايواعتمده ذي االستراتيجي الجديد ال

معدل النمو السنوي فـي   

ــات اإلدار ــة النفقـ يـ

  للصندوق
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في نموذج الرئيسية خالل العديد من التغييرات مما ستتحقق من  ،في فترة التجديد التاسع للموارد

 : األمر الذي يعد له الصندوق في فترة التجديد الثامن للموارد،عملال

  كبيرة لتوسيع النطاقجهوديجية األثر الموسع والمستدام في جوهر استراتتكمن . النطاقتوسيع   )أ (

. بإدخالهاالصندوق  االبتكارات التي يقوم  أثراً ملموساً على السكان الريفيين الفقراء منبما يضمن

تعبئة الموارد المالية والتقنية من الشركاء المحليين ل اًويشمل بناء الشراكات وتوسيع النطاق جهود

. والجهات المانحة األخرى) ، والقطاع الخاصوالمزارعينمع المدني، الحكومات، والمجت(

دوالر أمريكي من قروض أو منح  1 دوالر أمريكي مقابل كل 1.50والهدف من ذلك هو تعبئة 

 لتوسيع النطاق عند إعداد استراتيجياته وضع خطط على الصندوق وسوف يتعين. الصندوق

ت موسعة لحشد مجموعة أوسع من القدرات التقنية  شراكاوسوف تقام .القطرية ومشروعاته

 هذه الحزمة منجزءاً أكبر  المشورة السياساتية وجهود بناء القدرات تشكلوسوف . والمؤسسية

 . توسيع األثر إلى ما يجاوز آفاق المشرعاتل
 يزداد التركيزس المجاالت التي ومن.  سالسل القيمة تعمل لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةجعل  )ب (

عليها في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق الدعم المنهجي للبرامج، بما في ذلك التدخالت 

وبالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من سالسل القيمة في معظم السلع . على امتداد سالسل قيمة السلع

توريد المدخالت الزراعية، والتجهيز، والتسويق، (الزراعية يشمل القطاع الخاص الصغير 

 .، فإن التمويل المشترك مع القطاع الخاص سيكتسب أهمية أكبر)تجارة التجزئةو
على األعمال الجارية  سيزداد التركيز .تعزيز االستثمارات استجابة لتغير المناخ وتدهور الموارد  )ج (

ة خالل فترة التجديد التاسع للموارد نظراً للتأثيرات السلبية المتزايدبشأن البيئة وتغير المناخ أيضا 

والزراعة سبب وضحية . للمسائل البيئية الريفية وتغير المناخ على أصحاب الحيازات الصغيرة

 واستنفاد المياه ،وتشمل القضايا التي تواجه المزارعين إزالة الغابات.  في آن معاًلمشاكل البيئةل

الجوفية وتملح المياه في مناطق الزراعة المروية، وتدمير التنوع البيولوجي الريفي، وفقدان 

وتسهم الزراعة . على أن هذه المشاكل تنشأ في جانب كبير منها بسبب المزارعين أنفسهم. التربة

لرئيسية وراء انبعاثات  في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة وتشكل القوة المحركة ا14بنسبة 

وتوحي متطلبات إدارة البيئة ).  في المائة18نسبة أخرى تبلغ (الغازات الناجمة عن الحراجة 

فوائد ’لتي تحقق والموارد الطبيعية بالحاجة إلى زيادة التأكيد على النُهج الزراعية المستدامة ا

. ة التجديد التاسع لمواردهسيسعى الصندوق إلى األخذ بها في فتر، وهي نهج ‘متعددة للجميع

ق البيئة فوسوف يستفيد الصندوق من سياساته الجديدة في هذا المجال وخبراته كوكالة منفذة لمر

 .العالمية، وسيستفيد من إمكانية تعبئة تمويل مشترك إضافي للبرامج المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ
سيكرس الصندوق المزيد من عمله . براهينتعزيز قياس النتائج وحوار السياسات المستند إلى ال  )د (

تقاسم المعرفة والسعي لالبتكارات التي يمكن توسيع لترويج ال و،لتوفير المشورة السياساتية

والموظفين لبناء نظم فعالة للرصد موارد وسوف يكرس المزيد من الموارد المالية و. هانطاق

ر السياسات واالستثمارات يمكن تحديد  تقدير أثخاللمن ف .األثرلتقييم وبما في ذلك تقييم وا

. أخرىإلى بلدان  وفي حال نجاحها إدخالها ،التحسينات والبرامج التي تستحق توسيع نطاقها
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انظر الوثيقة (وسيكون هذا الجهد جزءا من عمل الصندوق لتيسير التعلم بين دول الجنوب 

REPL.IX/2/R.3بشأن نموذج العمل .( 

الصندوق حسب أهدافه شاري لموارد التخصيص اإلتحوالت في ويمكن مالحظة نتائج هذه ال -20

 . 2015في عام شاري اإل التخصيص 4ويبين الشكل . االستراتيجية

  4الشكل 

 حسب الهدف االستراتيجي 2015التوزيع المزمع للقروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون في عام 

  للصندوق

  

 : عن طريقه مع زيادة كفاءتهذبتحقيق غايات فترة التجديد التاسع للموارد ه الصندوق وسوف يقوم -21

إذ ( وتمويل مشروعات أكبر ،إلغاء العمليات الداخلية التي تتطلب عددا كبيرا من الموظفين اإلداريين

جم  ال تتأثر نسبيا بح عليهاأن التكاليف التي يتحملها الصندوق في إعداد المشروعات واإلشراف

ألن تعيين الموظفين الوطنيين في المكاتب القطرية ( والقضاء على مركزية الموظفين ،)المشروعات

يكون بتكلفة أقل من االحتفاظ بعدد كبير من الموظفين الدوليين المتمركزين في روما ممن يقومون 

 ).بزيارة هذه البلدان في بعثات طويلة

 ديد التاسع لموارد الصندوقالتجالقروض والمنح لفترة  برنامج -خامساً 

في تنمية أصحاب  لمستويات أعلى بكثير من االستثمارات ا لم تتم تلبيتهةكبيرحاجة هنالك من جهة،  -22

. ، ومن جهة أخرى هنالك حاجة لقنوات فعالة لوضع هذه الموارد موضع التنفيذالحيازات الصغيرة

اد وتنفيذ برامج استثمارية عالية وقد برهن الصندوق على قدرته على العمل مع الشركاء في أعد

ويوفر التوسع المعتبر في برنامج القروض . الفعالية وفي معالجة الزيادات المطردة في الموارد

%22
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 وسوء التغذية ،والمنح في الصندوق استجابة فعالة تتناسب مع أهمية قضايا انعدام األمن الغذائي

وقد طور الصندوق أربعة تصورات لبرنامج . رةوالفقر الريفي التي تشكل أساس أزمة األغذية المستم

 ).3انظر الجدول (القروض والمنح في فترة التجديد التاسع للموارد 

 مليار 6.75 مليار دوالر أمريكي من قروض ومنح الصندوق و4.5المفضل فيشمل التصور أما  -23

ألقصى الذي من الحد اوهو يعكس ، 2015-2013التمويل المشترك للفترة إجمالي دوالر أمريكي من 

في حين يشمل .  احتياجات البلدان الناميةمع، ويتفق أكثر تحملهالمرجح أن يتمكن الصندوق من 

 4.8 مليار دوالر أمريكي من قروض ومنح الصندوق و3.2 الحالة المنخفضة الذي يتألف من تصور

ة التجديد الثامن مستوى برنامج القروض والمنح في فترمليار دوالر أمريكي من التمويل المشترك 

وأما جملة احتياجات التجديد بموجب كل تصور . ) التضخم عاملمع تعديلها لحساب(بالقيمة الحقيقة 

 في وثيقة منفصلة خاصة بمتطلبات وطرائق التمويل في تهامن التصورات األربعة فستتم مناقش

 ).REPL.IX/2/R.5(الصندوق 

  3الجدول 

  ويل المشترك في فترة التجديد التاسع للمواردتصورات برنامج القروض والمنح والتم

 فترة تجديد الموارد

قروض ومنح 
 الصندوق

تمويل مشترك 
 إضافي 

 980 1 919 1 )2009-2007(التجديد السابع 

 500 4 000 3 )2012-2010(التجديد الثامن 

  )2015-2013(التجديد التاسع 

 تصور مرتفع 

4 500 6 750 

  )2015-2013(التجديد التاسع 

 تصور متوسط

4 000 6 000 

  )2015-2013(التجديد التاسع 

 تصور متوسط منخفض

3 500 5 250 

  )2015-2013(التجديد التاسع 

 تصور منخفض

3 200 800 4 

 

تبين األعمدة المجموع و. على أساس سنويتصورات القروض والمنح مختلف لويرد أدناه عرض بياني  -24

 2010عام ببرنامج انتهاًء ) باستثناء التمويل المشترك( 2010نة حتى س الفعلي لقروض ومنح الصندوق

يسير التي  الخطط الحالية 2012 و2011 السنتانوتبين .  مليون دوالر أمريكي855الذي تبلغ قيمته 

في فترة مليار دوالر أمريكي  3.2 قيمتهويمكن لبرنامج . الصندوق في المسار الصحيح نحو تحقيقها

 في 2012برنامج قروض ومنح عام أقل بقليل من مستوى مستوى وارد أن يحافظ على التجديد التاسع للم

 2013من عام مليون دوالر أمريكي سنوياً  1.070 ةقيمبلقروض والمنح لبرنامج كذلك كيظهر (سنة كل 

 4قيمته برنامج وسيتيح .  مليار دوالر أمريكي بزيادة طفيفة3.5قيمته ويسمح برنامج ). 2015إلى 
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وأما  .المائة سنوياًب 8إلى متواضعة في البرنامج تصل نسبتها  سنوية تحقيق زيادةرات دوالر أمريكي مليا

 فينطوي على ،وهو تصور خطوة التغيير ، مليار دوالر أمريكي4.5تبلغ قيمته  الذيالمفضل البرنامج 

 فترة التجديد الثامن المتحقق فييحافظ على نفس معدل النمو وس في المائة سنوياً 14معدل زيادة قدره 

 .للموارد

  5الشكل 

  المستوى الفعلي والمتوقع لقروض ومنح الصندوق سنوياً

1750

1625

1500
1470

1325 1350 1320

1250 1230

1125 1145 1166 1167 1167

1000 1000 1000 1000 1000

875

750 855

625 717

500 557 556 607

375

250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

$3.2 billion program

Actual and Projected IFAD loans and Grants 
per annum

Actual Planned IFAD 9

$3.5 billion program

$3 billion orogram

$4.5billion program

$4.0 billion program

1680

1430

  
 

لتمويل والبرامج من النمط الذي يدعمه لللتصور المفضل هي أوال، أن الحاجة والحجة الداعمة  -25

 وإذا أخذنا ،ثانيا. التصورهذا  حتى في ظل تجاوز بكثير ما يمكن القيام بهتالصندوق عالية للغاية و

 من شأنه  كبيراًاً فإن برنامج،بعين االعتبار نجاح الصندوق في استقطاب موارد أخرى محلية ودولية

لجمع االستثمارات الخاصة اسة مأن يستقطب موارد أكثر في قطاع يرضي فيه الصندوق حاجة 

وق في تخصيص موارد أخرى للزراعة والتنمية وبموجب هذا التصور فإن وزن الصند. والعامة معا

على أكثر تؤخذ من سياسات سوف الصندوق كذلك فإن ما يوصي به . مع ازدياد حجمه يتزايد الريفية

وفي صميم الموضوع فإن التصور . رفع سوية برامجه الناجحة بسهولة أكبركما سيمكن  ،محمل الجد

تصور تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة بجميع  في ا كبيراًيريالمفضل للقروض والمنح يشكل تغ

 التصور الذي يستطيع فيه الصندوق أن هكذلك فإن.  والدخل، والتغذية،أبعادها المتعلقة باألمن الغذائي

التي اكتسبها أثناء فترتي التجديدين السابع والثامن القدرات والخبرات ممكن من إلى أبعد حد يستفيد 

الجهات الفعالة العامة والخاصة بين جمع كبيرة تحزم استثمارية عداد إللموارد للعب دور قيادي في 

 مليار 4.5برنامج قدره 
  دوالر أمريكي

 مليارات 4برنامج قدره 
  دوالر أمريكي

 مليار 3.5برنامج قدره 
  دوالر أمريكي

 مليارات 3برنامج قدره 
  دوالر أمريكي

 مليار 3.2برنامج قدره 
 دوالر أمريكي

 وقع لقروض ومنح الصندوق سنوياًالمستوى الفعلي والمت

 التجديد التاسع مزمع فعلي
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ويشرك بشكل مباشر جزءا معتبرا من السكان الريفيين الذاتية، لتوليد تغيير قادر على االستدامة 

 .الفقراء في العالم

  4الجدول 

قارنة بالتجديدين عدد السكان الريفيين الفقراء الذين يصل إليهم الصندوق مباشرة وفقاً لكل تصور م

  السابع والثامن للموارد

  )بالماليين(

 ماليين األشخاص 

 33 التجديد السابع لموارد الصندوق

 65 التجديد الثامن لموارد الصندوق

  توقعات التجديد التاسع لموارد الصندوق

 المفضلالتصور   

 

120 

 100 التصور المتوسط  

 90 التصور المتوسط المنخفض  

 75  خفضالتصور المن  

بموجب التصور المفضل فإن عدد األشخاص الذين سيتمكن الصندوق من مساندتهم بصورة مباشرة  -26

.  مليون نسمة120تحقيق تحسينات مستدامة في األمن الغذائي والتغذية والدخل سوف يصل إلى ل

 إلى حوالي وتظهر التقديرات المستندة إلى بيانات نظام إدارة النتائج واألثر أن الصندوق يصل حاليا

كذلك .  مليار دوالر أمريكي3.5 باستثمار كلي يبلغ اً مشروعا نشط202 مليون شخص من خالل 32

 مليار دوالر أمريكي 2.2إضافي من التمويل المحلي بما يعادل بشكل تستفيد هذه المشروعات 

الموافق عليه وبما أن حوالي نصف المبلغ .  مليار دوالر أمريكي1.5وتمويل مشترك دولي بما يعادل 

مع هذا المستوى من االستثمارات عدد الذين سيتم الوصول إليهم مجموع  فإن ،لم يتم صرفه بعد

 تعبئ المشروعات ، لكل شخص يتم الوصول إليه، أخرىةوبعبار.  مليون نسمة65يتوقع أن يبلغ 

 دوالرا 22 و دوالرا من الممولين المحليين،33، و دوالرات من استثمارات الصندوق110-55حوالي 

أن يضع يمكن إلى أن هذا المستوى من االستثمارات الصندوق وتشير تقديرات . شركاء التمويلمن 

وضمن . فوق خط الفقر على مدى فترة معقولة من الزمنيأخذها على مسار هذه األسر المستفيدة 

ومنح يمكن الرجوع إلى توزيع موارد قروض األداء، إطار نظام تخصيص الموارد على أساس 

في الجدول ) باستبعاد التمويل المشترك(الصندوق حسب األقاليم بموجب التصورات الثالثة األعلى 

  .وأما التركيز الرئيسي فسيكون على أفريقيا. 5
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  5الجدول 

 )2015-2013(حسب اإلقليم المشروعات قروض ومنح 
 )2015-2013(المشروعات قروض ومنح  

 

الموارد المخصصة 
في إطار التجديد 

 أالثامن
الحالة 
 المفضلة

تصور المستوى 
 مليار 3.5البالغ 

 دوالر أمريكي

تصور المستوى 
 مليارات 4البالغ 

 دوالر أمريكي

 ماليين الدوالرات األمريكية 

  أفريقيا الغربية والوسطى

  أفريقيا الشرقية والجنوبية

  آسيا والمحيط الهادي

  أمريكيا الالتينية والكاريبي

  والشرق األوسط وأوروباشمال أفريقيا 

 المنح العالمية واإلقليمية

560 

630 

920 

320 

380 

190 

850 

970 

1 350 

490 

570 

270 

660 

755 

1 050 

380 

445 

210 

755 

860 

1 200 

435 

510 

240 

 000 4 500 3 500 4 000 3 المجموع

 .2010عام لاء  نظام تخصيص الموارد على أساس األدمكافئأ  تم تقريب األرقام استناداً إلى 

أن مستواه التمويل المشترك في كل التصورات األربعة مستويات كبيرة، وإن كان من الواضح يبلغ  -27

 ،وتشمل الجهات الدولية الرئيسية المشاركة في التمويل البنك الدولي.  أكبر في الحالة المرتفعةسيكون

 والمصارف ،فوضية األوروبية والم، والبنك اإلسالمي للتنمية،وصندوق األوبك للتنمية الدولية

.  والجهات المانحة الثنائية، ومرفق البيئة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة،اإلنمائية اإلقليمية

وتشمل الجهات المحلية المشاركة في التمويل الحكومات، والمزارعين، والمنظمات غير الحكومية، 

افية كبيرة خالل فترة التجديد الثامن وقد نجح الصندوق في تعبئة أموال إض. والقطاع الخاص

التجديد التاسع للموارد إلى استمرار النجاح في فترة في المشترك وتستند تصورات التمويل . للموارد

 .  دوالر أمريكي مقابل كل دوالر أمريكي من موارد الصندوق الخاصة1.5تعبئة 

  في نفس الوقت إمكانية قيام الصندوق بتحسين جودة البرامج والتوسع-سادساً 

في نفس الوقت الذي المفضل  في إطار التصور  من القروض والمنح برنامجهتنفيذيمكن للصندوق  -28

 مشروعاً قطرياً كل سنة خالل 40 و35يتراوح بين عدد على اإلبقاء يحسن فيه الجودة عن طريق 

وسوف . وياً منحة عالمية وإقليمية وقطرية سن55 و45عدد يتراوح بين و، 2015- 2013الفترة 

وتتطلب المشروعات األكبر نفس المستوى تقريباً من اإلدارة . يتطلب ذلك مشروعات وبرامج أكبر

 في نفس الوقت الذي سيجري فيه تخصيص وصرف ،والتنظيم الذي تحتاجه المشروعات الصغيرة

ألن تكاليف ارية اإلدالصندوق موارد أيضا البرامج األكبر الممولة تمويالً مشتركاً وتوفر . أموال أكثر

. يتم اقتسامها مع المؤسسات الشريكةعليها  وتصميم المشروعات واإلشراف ،االستراتيجيات القطرية

وال يقتضي جدول أعمال توسيع النطاق في الصندوق خالل فترة التجديد التاسع للموارد مشروعات 
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حول نحو زيادة  التوإن كان من المرجح تحقيق ذلك، وال بد من تيسيربالضرورة وبرامج أكبر 

 . الكفاءة التشغيلية

 في فترة التجديد 2012برنامج عام من   بقليلأصغربرنامج استمرار  المنخفض في التصورويتمثل  -29

مع بعض المضامين السلبية الثامن؛ وهو برنامج سهل التحقيق من حيث القدرة اإلدارية للصندوق 

وبة توسيع النطاق، والقيود على حوار السياسات ازدياد صع( األهداف االستراتيجية إلىعلى الوصول 

 ).وقلة جاذبية الصندوق كشريك

  خاتمة-سابعاً 

يحقق االستثمار في الزراعة والتنمية الريفية عائداً هائالً في البلدان النامية من حيث الحد من الفقر  -30

اص ال تلبي الحاجة وال أن استثمارات المانحين والحكومات والقطاع الخإال  ،واألمن الغذائي والتغذية

ومن نتائج ذلك ما حدث مؤخراً من اختالل . يرجح أن تفي باالحتياجات خالل السنوات العديدة المقبلة

، وهو ما )المتزايد بوتيرة أسرع( والطلب ،في المنتجات الزراعية) المتزايد بوتيرة أبطأ(في العرض 

 يجة األخرى التي أسفر عنها ذلك هووالنت. ة إلى زيادة األسعار الزراعيمع الصدمات المناخية يؤدي

وهناك حاجة هائلة إلى أنواع االستثمارات التي ينجح . استمرار انتشار الفقر الريفي والجوع

إلى أقصى من القروض والمنح الصندوق في دعمها، وهي تؤيد الوصول بمستوى برنامج الصندوق 

ويدعو ذلك بدوره إلى . )التمويل المشتركمن خالل توسيع بما في ذلك  (مستوى له وتوسيع نطاقه

 . تجديد كبير للموارد
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  1الجدول 

  أللصندوق الفعلية نمو النفقات اإلدارية 

التجديد السادس لموارد  
 الصندوق

التجديد السابع لموارد 
 الصندوق

التجديد الثامن لموارد 
 الصندوق

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 90.0 104.4 118.1 119.6 126.7 131.4 

النسبة المئوية للنمو السنوي في 
 3.7 5.9 1.2 13.1 16.0   نفقات الصندوق

  . حتى نهاية السنة وليست النفقات المرصودة في الميزانية في بداية السنةالفعليةأ  هذه هي النفقات 

  

  2الجدول 

   برنامج عمل الصندوق مقارنة بتكاليفه اإلداريةنمو

 فترة التجديد السابع 
  للموارد

)2007-2009( 

فترة التجديد الثامن 
  للموارد

)2010-2012( 

  توقعات التجديد التاسع للموارد
) 2003-2015( 

 النسبة المئوية لمعدل النمو السنوي 
الخيار    

 المفضل
التصور 
 المنخفض

التصور 
 المتوسط

 7.8 1.6 14 18 9 قروض ومنح الصندوق
 7.8 1.6 14 18 18 التمويل المشترك

 أ أ أ 3.7 6.7 النفقات اإلدارية للصندوق

 .أ  سيجري تقديرها في وثيقة منفصلة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد عن اإلدارة من أجل الكفاءة


