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  مقدمة –أوال 

: األفكاربيركز ما يقدمه الصندوق من دعم للحد من الفقر على الفعالية اإلنمائية، ويمزج الموارد المالية  -1

وتتصل .  بنجاحفكار المكررةاألفكار الجديدة، والتكرار المكيف لالبتكارات المختبرة، وتوسيع نطاق األ

 المناصرةج وطرائق التنمية اإلنتاجية الريفية، ونهالدراية بهذه األفكار بالدراية بتكنولوجيات اإلنتاج و

كار المدمجة في واألف.  المؤسسية والسياساتية الشاملة، وفرص الشراكة االستراتيجيةالخياراتللفقراء، و

ومن . ، وفعاالً، ومستداماً، ومتسماً بالكفاءةمالئماًوق تجعل التمويل  المدعومة من الصندبرامج االستثمار

 أي استحداث هذه األفكار الجديدة، وتطبيقها على الحد من الفقر، وتكرارها –ثم، فإن إدارة المعرفة 

باالستناد إلى األدلة، وتوسيع نطاقها لبلوغ عدد أكبر من السكان الريفيين الفقراء بسرعة أكبر، وما 

في محورية جتذبت أهمية ا –عبر أرجاء المعمورة الناجمة عن ذلك  للمعارفرتب على ذلك من نشر يت

  .السنوات األخيرة

 الذي يقوم على نقل المعرفة من البلدان المتقدمة إلى البلدان  محل نموذج التنمية األسبقوتحل حاليا -2

بين فيما كثر تنوعاً لنقل التنمية الريفية  أالنامية، على الرغم من استمراره في االحتفاظ بقيمته، نماذج

التنمية الريفية من بلدان مناصري  أي إقدام – ويعتبر التعاون بين بلدان الجنوب 1.البلدان النامية نفسها

الجنوب على العمل مباشرة مع فرقائهم في الحد من الفقر من بلدان الجنوب على التعجيل بوتيرة الحد من 

 نهجاً قيماً لالرتقاء بجودة – وتطبيقها بصورة مباشرة تبادل المعارفن خالل الفقر بصورة مستدامة م

 تبادل المعارفوالفعالية واالستدامة في المالءمة نمائي ومحتواه المعرفي ألن ذلك يحسن أيضاً التعاون اإل

  . نفسه

نظمه في تصريف  منتجاته، وأساليبه و– ن بين بلدان الجنوب في نموذج عملهوقد أدمج الصندوق التعاو -3

 باالستناد إلى فرص –األعمال، وقاعدة موارده البشرية والمالية، ونظامه الداخلي، وثقافته في العمل 

تعزيز نموذج عمل يجري  ،وبالنظر إلى النتائج التي حققتها هذه المبادرات. محددة تعود بمردود مرتفع

ويتمثل . ل بالتعاون بين بلدان الجنوبأقوى وأفضل تخطيطاً وتنسيقاً يتصصريح الصندوق بواسطة بعد 

 الجنوب إلى بعد أصيل لنموذج عمل بلدانالغرض من هذه الورقة في وصف كيفية تحول التعاون بين 

  .الصندوق المعزز

   نموذج عمل الصندوق–ثانيا 

 نموذج عمل REPL.IX/2/R.3تعرض الوثيقة  -4

وتصف . الصندوق في فترة التجديد التاسع لموارده

موذج عمل الصندوق الحالي وكيفية الوثيقة ن

ويقدم الشكل . تعزيزه في خالل فترة التجديد التاسع

 توضيحياًالموضوع على يسار الصفحة رسماً 

للعمليات التي تشكل جزءاً أصيالً في نموذج العمل 

                                                      
  .30، نموذج عمل الصندوق في فترة التجديد التاسع، الفقرة REPL.IX/2/R.3وثيقة  ال 1
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؛ قطريالفي القيادة القطرية، والتخطيط ) 4 في الفقرة المحددة(وتتمثل المفاهيم الرئيسية للنموذج . هذا

والحضور القطري للصندوق؛ والمشاركة االستباقية في إعداد االستراتيجيات والسياسات القطرية، 

، ووضع السياسات؛ والتصميم رفيع المستوى تقاسم المعارفواالبتكار، وتصميم البرامج، واإلشراف، و

واإلبالغ المنتظمين عن الفاعلة، بما فيها القطاع الخاص؛ والرصد الجهات للبرامج؛ والشراكات مع جميع 

  . النتائج والنواتج

ويجري تعزيز نموذج عمل الصندوق بواسطة عمليات منتظمة لتوسيع النطاق؛ وتوسيع الشراكات  -5

وتقويتها، والسيما مع القطاع الخاص والمانحين الجدد؛ وطائفة واسعة من المشروعات على مدى سلسلة 

بناء القدرات المحلية؛ والتوسع في من سياساتية والاركة مشقدر أكبر من الالقيمة الزراعية بكاملها؛ و

التمايز بين الجنسين؛ وتحسين رصد النتائج مراعاة األعمال المتصلة بالبيئات الريفية وتغير المناخ؛ و

زيادة "ومن جوانب تعزيز نموذج عمل الصندوق ذات الصلة ). 5الفقرة (الكفاءة حسين وتقييم األثر؛ وت

  ).30الفقرة " (ر التعاون بين بلدان الجنوبالتركيز على تيسي

  الجنوب بلدان بين التعاون – ثالثا

  إطار المساعدة اإلنمائية الرسمية للتعاون بين بلدان الجنوب  

وقد اكتسب التعاون بين . هيمن نموذج للتعاون بين الشمال والجنوب على التعاون اإلنمائي منذ بدايته -6

في اآلونة األخيرة مكانة بوصفه ) 3 والتعاون الثالثي األطراف2لثالثيمن خالل التعاون ا(بلدان الجنوب 

 وال سيما أنه قد صار واضحاً أن الهدف –ما بين الشركاء في التنمية فينموذجاً تكميلياً لنقل المعرفة 

 في جميع البلدان النامية بحلول عام على نفس المستوىاألول من األهداف اإلنمائية لأللفية لن يتحقق 

2015ج الناجحة إزاء الحد من الفقر؛ وأنه يمكن للتعاون بين بلدان الجنوب أن يعجل بتوسيع نطاق النه .

، وصفت الجمعية العامة لألمم المتحدة التعاون بين بلدان الجنوب بأنه عملية يبدأ فيها 2003ففي عام 

معارف المتعددة األبعاد والموارد بلدان ناميان أو أكثر التنمية ويتابعانها عن طريق التبادل التعاوني لل

ويحدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . والمهارات والدراية التقنية من خالل أنماط مختلفة من التعاون

 والموارد وسيلة لتعزيز التنمية الفعالة بالتعلم وتقاسم أفضل الممارسات" التعاون بين بلدان الجنوب بأنه

بالموضوع إلى ذلك مفهوم تبادل معنية ؛ وتضيف مجموعة عمل "لدان النامية فيما بين البوالدراية التقنية

ولما . 4والصندوق يقر هذه المواصفات. الناميةالبلدان الخبرات بين الحكومات والمنظمات واألفراد في 

الجنوب بوصفه ميسراً أو وسيطاً، فإن انخراطه في هذا التعاون بلدان كان الصندوق يساند التعاون بين 

  .ثالثيف، من الناحية الفنية، بأنه تعاون وصي

ولعل أول التزام رسمي كبير . والتعاون بين بلدان الجنوب هو نموذج وضعه الجنوب من أجل الجنوب -7

 الذي عقد في 1955أفريقيا لعام -بالتعاون بين بلدان الجنوب قد ورد في البيان الصادر عن مؤتمر آسيا
                                                      

  .اف بدور الميسر أو الوسيطأو مؤسسة إنمائية متعددة األطر" الشمال" مع اضطالع –بين بلدان الجنوب  2
  .أو مؤسسة إنمائية متعددة األطراف بدور الشريك الكامل األهلية" الشمال" مع اضطالع – بين بلدان الجنوب 3
ولن نحقق نتائج مستدامة بمعنى الكلمة إال بإتاحة التبادل السلس لألفكار . الحوار بين بلدان الجنوب عملية تسير في االتجاهين "4

وفي الوقت نفسه، تشكل االستفادة من تجارب السياسات التي تمكن من تحقيق التنمية . جيات والسلع فيما بين األقاليموالتكنولو
 بيان أدلت به نائبة رئيس الصندوق، يوكيكو أومورا، في أثناء –" االقتصادية الريفية عنصراً أساسياً لنجاح نقل الدراية فيما بين األقاليم

  .2010أيار / وأفريقيا حول األمن الغذائي ومكافحة الجوع والتنمية الريفية، برازيليا، البرازيل، مايوالحوار بين البرازيل
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المبدأ التاسع " (والتعاونالتشجيع على تبادل المصالح "ل دعوته إلى من خال) ندونجامؤتمر ب(إندونيسيا 

دمج التعاون بين بلدان الجنوب منذ ذلك الحين في إطار السياسات وقد ُأ). ندونج العشرةامن مبادئ ب

، وإعالن باريس بشأن )2002(العالمية للتعاون اإلنمائي مثل توافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية 

نعترف : "على ما يلي) 19في الفقرة (الذي ينص ) 2008(، وبرنامج عمل أكرا )2005 (5ة المعونةفعالي

الفاعلة اإلنمائية، والسيما الدور الذي اطلعت به البلدان متوسطة الجهات بالمساهمات التي قدمتها جميع 

 التعاون بين بلدان ونعترف بأهمية وخصوصية. الدخل بوصفها مقدمة للمعونة ومتلقية لها على حد سواء

 التعاون المزيد منونشجع على . الجنوب، ونسلم بأننا نستطيع أن نتعلم من تجارب البلدان النامية

إلى االلتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون في مجال التنمية ويهدف التعاون بين بلدان الجنوب ". "الثالثي

، والسيادة الوطنية، والتنوع الثقافي، واحترام استقاللهماء في التنمية، الداخلية، والمساواة بين جميع الشرك

مكمالً ويؤدي هذا التعاون دوراً مهماً في التعاون اإلنمائي الدولي، ويشكل . والهوية، والمحتوى المحلي

  ."قيماً للتعاون بين الشمال والجنوب

ة لمنظمة التعاون والتنمية  عن لجنة المساعدة اإلنمائية التابع2011حزيران /والتقرير الصادر في يونيو -8

، وموجز نقاط توافق اآلراء الرئيسية 6في الميدان االقتصادي بشأن التقدم المحرز منذ اجتماع باريس

مسودة وثيقة نواتج ل باالستناد إلى المناقشات األولية 2011تموز /يول الرؤساء المشاركون في يوالذي أعده

 وبخاصة –لتحقيق فعالية المعونة ) ج الثالثيةالنهو(ن الجنوب  يشيران إلى أهمية التعاون بين بلدا7بوسان

لة المتبادلة، وتعلم األقران في شراكات متكافئة وبثقة واحترام في مجال الملكية القطرية، والمساء

أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره مجموعة ) أ: (وتشمل مجاالت توافق اآلراء ما يلي. متبادلين

ها األهمية في وثيقة نواتج بوسان، إلى جانب صلة الدروس التي  الشراكات التي ينبغي إيالؤيدة منمتزا

الحاجة إلى أن تنعكس في ) ب(ستستخلص من التعاون بين بلدان الجنوب والتي سيتواصل تحسينها؛ و

ى تضييق الفاعلة في بلدان الجنوب، والسيما الحاجة إلالجهات وثيقة نواتج بوسان طبيعة التعاون بين 

نطاق التركيز على التعاون المالي مقارنة باألعمال السابقة المتصلة بفعالية المعونة، من خالل التركيز 

وتشمل مجاالت االختالف في وجهات النظر . على المعرفة وتنمية القدرات والتعلم المتبادل أيضاً

ينبغي للجهات الفاعلة في التعاون إلى أي مدى ) أ: (والمجاالت التي تتطلب المزيد من المناقشة ما يلي

بين بلدان الجنوب أن تعد مجموعة من المبادئ تعبر عن تفرد جهودها والمعايير وااللتزامات الناظمة 

وتقييمه، من أجل إيجاد قاعدة أدلة يستطيع الجنوب بلدان قضايا المتصلة برصد التعاون بين ال) ب(لها؛ و

  .أن يستفيد ويتعلم منها اآلخرون

                                                      
، والتنسيق والمواءمة مع المانحين، واالعتماد على المؤسسات والسياسات )القيادة القطرية: بالنسبة للصندوق(الملكية القطرية    5

  .واالستراتيجيات والنظم الداخلية للبلدان
التابعة الفرقة العاملة المعنية بفعالية المعونة المنبثقة عن لجنة المساعدة اإلنمائية ) ال يزال عنوانها مؤقتا( تتولى إعداد مسودة الورقة 6

في ) 2011حزيران / يونيو23 المؤرخة ة، النسخDCD/DAC/EFF(2011)2المرجع (لجنة المساعدة اإلنمائية /إلدارة التعاون اإلنمائي
مسودة وثيقة النتائج األولى عن المنتدى الرفيع المستوى الرابع المتعلق بفعالية المعونة، بوسان، "؛ والوثيقة المقترنة بها 35ة الفقر

 22، النسخة المؤرخة DCD/DAC/EFF(2011)5المرجع " (2011 كانون األول/ إلى ديسمبر الثانيينتشر/ نوفمبر29كوريا، 
  ).2011حزيران /يونيو

  .2011تموز / يوليو8-7 باريس، 7
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   سياسات التمكين من التعاون بين بلدان الجنوب في الصندوقإطار  

وتؤكد اتفاقية . الوثائق األساسية للصندوق القاعدة السياساتية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوبتوفر  -9

األغذية "(ضرورة نقل التكنولوجيا ألغراض التنمية الغذائية والزراعية، والجزء خامسا " إنشاء الصندوق

بشأن اإلنماء والتعاون االقتصادي ) الدورة الخاصة السابعة (3362 من قرار الجمعية العامة )"والزراعة

لألنشطة التي ... إيالء عناية خاصة "وتدعو سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق إلى ". الدولي

ادي بين تعزز التجارة الداخلية والخارجية للمواد الغذائية وأي صور أخرى من صور التعاون االقتص

التعاون بين "، وتحث الصندوق على أن يشجع ) د26الفقرة " (البلدان النامية فيما يتعلق بإنتاج األغذية

البلدان النامية التي لديها إمكانيات تحقيق فائض في األغذية وبين تلك التي تعاني من عجز فيه، مما 

  ).28الفقرة " ( ... من البلدانيؤدي إلى توفير األغذية بشروط معقولة لسكان المجموعة األخيرة

الفقرة (GC 32/L.5) الوثيقة (وينص تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق  -10

المزيد من اإلجراءات الرامية إلى الترويج بشكل أنشط للتعاون "على أنه ينبغي أن يستطلع الصندوق ) 47

متوسطة الدخل في جهودها الرامية إلى تعزيز الم البلدان بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خالل دع

متوسطة الدخل من الوقد تمكنت بعض البلدان . منخفضة الدخلال واالبتكار في البلدان المعرفةتقاسم 

 جديدة ستثبت أهميتها على اناتتطوير قدرات طليعية في البحوث الزراعية، وهي تقوم باستحداث تق

ومن خالل دعم التعاون بين بلدان الجنوب، فإن الصندوق . بلدان األشد فقراًاألرجح بالنسبة لمصالح ال

  ".سيزيد من فعاليته الشاملة ويعزز استدامة جهوده

 بإمكانات التعاون بين بلدان الجنوب، معتمداً 20158-2011ويسلم اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -11

ويتيح . "قتصاد العالمي مثل البرازيل والصين والهند الفاعلة الجديدة في االالعناصرعلى ظهور عدد من 

  التسليم بأن نقل الدراية المتصل، مع"دعم هذه البلدان فرصاً جديدة لالقتصادات الريفية في البلدان النامية

وسوف ". وري للتعاون بين بلدان الجنوبحمأمر التحول الريفي الواسع والبعيد المدى والمستدام "ـب

 بين البلدان بتيسير التعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك للمعارفوره كوسيط يعزز الصندوق د

متوسطة الدخل التي يمكن تطبيقها في البلدان الاستخالص الدروس المستفادة من التجارب الناجحة للبلدان 

ادئ وعالوة على ذلك، ولتعزيز الشراكات وقاعدة مواردها، باعتبار ذلك مبدًأ من مب. منخفضة الدخل

االنخراط، سيلتمس الصندوق سبل تقديم الدعم للتعاون بين بلدان الجنوب وحشد هذا الدعم بمزيد من 

  .ية بغية تعميمه تدريجياً في أعمال الصندوق المقبلةلاعالف

 تبرز بوضوح التعاون بين بلدان 9متوسطة الدخلالكما أن الورقة المتصلة بانخراط الصندوق مع البلدان  -12

وتدعو توصياتها الصندوق إلى ما . اره طريقة واعدة للدعم اإلنمائي الذي يقدمه الصندوقالجنوب باعتب

  :يلي

التعاون بين بلدان الجنوب الذي من المرجح أن تستخدمه الدول المتوسطة ... بحث تطوير"...   )أ (
  الدخل بسرعة، وإن كان سيحظى أيضاً باهتمام البلدان المنخفضة الدخل؛

) بما في ذلك فيما بين بلدان الجنوب( نقل المعرفة وتنمية القدرات سوف يعتبر الصندوق...   )ب (
  ؛...يتجزأ من مهمته جزءاً ال

                                                      
  .30 والحاشية 79و 61و 38 الفقرات –، النص الرئيسي 5، الموجز التنفيذي، الفقرة EB 2011/102/R.2/Rev.1 الوثيقة 8
  .EB 2011/102/R.3/Rev.1 من الوثيقة 23 الفقرة 9
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: إعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية يحدد الخدمات التي سيقدمها الصندوق، بما في ذلك  )ج (
  ..."التعاون بين بلدان الجنوب... 

  دعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب  

لتعاون بين بلدان الجنوب إلى جزء سلس من عمليات البرمجة القطرية التي يجريها الصندوق، يتحول ا -13

من أعماله الرئيسية المتمثلة في قروض ومنح أيتجز عد من أبعاد نموذجه التشغيلي، وإلى جزء الوإلى ب 

باره شريكاً في  باعت،ويتولى الصندوق. نح البحوثبموجب إطار القدرة على تحمل الديون وِم االستثمار

 تيسير التعاون بين بلدان الجنوب كجزء من استراتيجية إدارة المعرفة الخاصة بالبرامج ،التعاون الثالثي

إدراج المعارف المستمدة من البلدان النامية األخرى ومن األقاليم األخرى ) أ: ( عن طريق ما يليةالقطري

ر تكنولوجيا من داخل البلد يمكن نقلها على الفور إدراج أنشطة تهدف إلى تطوي) ب(؛  البرامجفي تصميم

تضمين أنشطة بناء القدرات التي تشمل فرص التعلم في سياق بلد نام ) ج( في أماكن أخرى؛ واعتمادها

وثمة جانب آخر . وطنيين إلى مكاتبه القطريةموظفين حشد الخبرات من البلدان النامية وإيفاد ) د(آخر؛ 

  الاًالتي تشكل أيضاً جزءالمباشر للمعارف، تبادل الجنوب يتمثل في أنشطة من التعاون بين بلدان ال

 من البرامج القطرية ومبادرات التعاون اإلقليمية، وإن كانت تظهر أكثر بوصفها أنشطة ذات يتجزأ

مم بوصفه ومن هذه األنشطة ما ص. أغراض محددة مصممة بالمعنى التقليدي للتعاون بين بلدان الجنوب

ل بصفة رئيسية بالمنح، ومنها ما هو مستمد من أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب قائمة بذاتها تموبرامج 

وقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد هذه البرامج المحددة . يتجاوزها وما ،الناجحة في برامج االستثمار

ا التعاون بين بلدان وترد أمثلة محددة على دعم هذ. الغرض وحجمها في خالل السنوات القليلة الماضية

  .الجنوب في الملحق األول

ويجري تحديد أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب، وتصميمها، ومعالجتها، واعتمادها، وتنفيذها، واإلشراف  -14

وترتبط .  واالختيارللتخطيط االستراتيجيعليها، واإلبالغ عنها، من خالل عمليات الصندوق الرئيسية 

واستراتيجياته وسياساته ونظامه الداخلي  لكامل لوثائق الصندوق األساسيةهذه األنشطة التي تمتثل با

ارتباطاً قوياً بالبرامج القطرية للصندوق؛ وتمول من الموارد العادية للقروض والمنح والميزانية اإلدارية؛ 

  .ى بدعم مباشر من الموارد البشريةوتحظ

من عمليات البرمجة القطرية في عادياً زءاً وتشمل األمثلة على التعاون بين بلدان الجنوب بوصفه ج -15

  :الصندوق طرائق العمل اآلتية

 في عمليات البرامج القطرية بالبلدان األخرى بغية التعلم يشارك مدراء المشروعات الوطنيون  )أ (
ففي الهند، على سبيل المثال، اشترك مدراء المشروعات ذوو الخبرة . وتقاسم التجارب فيما بينهم

  .اً عهدأحدث في بعثات دعم التنفيذ الخاصة بمشروعات نتقائيةابصورة 
فعلى . زيادة تعيين الخبراء التقنيين من البلدان النامية التعلم المشترك بين البلدان الناميةتحسن   )ب (

سبيل المثال، اشترك أخصائيون من منظمات المجتمع المدني الهندية في أعمال البرنامج القطري 
دراية في مجال مجموعات المساعدة الذاتية؛ وقدم خبراء من سيا من أجل نقل اليفي إندون

  .الصحراء المغربية دعماً تقنياً متوسط األجل إلى مزارعي الصحراء في موريتانيا
لقطاع الخاص، يسر الصندوق انخراط كيانات القطاع لوفي البلدان التي توجد فيها قاعدة ضيقة   )ج (

  الديمقراطيةم من الصندوق في جمهورية الومشروع مدعواستعان وهكذا، . الخاص عبر الحدود
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شركة تصدير تايلندية، هي شركة ب ، بمساعدة تقنية من الوكالة األلمانية للتنمية الدولية،الشعبية
SWIFT Co. Ltd.ة القيمة إلى ع في األسواق المرتفوات لنقل الدراية الخاصة بتسويق الخضر

  .القطاع الخاص المحلي
المشتركون في المشروعات بزيارة مشاريع الحد من الفقر في البلدان يقوم موظفو المشروعات و  )د (

فقد قام موظفو المشروعات والمشتركون في المشروعات . ج الناجحة وتكرارهااألخرى لتعلم النه
ندا، على سبيل المثال، بزيارة برنامج مدعوم من الصندوق في بيرو؛ ويقوم موظفو امن رو

 وجنوب أفريقيا، وسوازيلند بتبادل الخبرات بشأن الحد من الفقر المشروعات من بوليفيا، وبيرو،
  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتقوم برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج، وبخاصة ما يتصل منها بالبلدان   )ه (
مثل برنامج الفرص (ب  بين بلدان الجنوتبادل المعارفمتوسطة الدخل، بتحديد صريح لمجاالت ال

  ).االستراتيجية القطرية للبرازيل والصين والهند
موظفي رصد المشروعات لمثالً يتيح للعديد من مشروعات االستثمار مكون تدريبي أصيل   )و (

وتقييمها زيارة برامج االستثمارات األخرى من أجل تبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم 
  ).2010 والتقييم التي عقدت في الهند في عام مثل حلقة العمل الخاصة بالرصد(

تجمع حلقات عمل الحافظات القطرية اإلقليمية السنوية مدراء المشروعات من جميع األقاليم   )ز (
ويشمل . لتقاسم الخبرات والدروس المستفادة، وللتعرف على سبل ووسائل زيادة فعالية الحوافظ

مثل حلقة عمل الحافظة السنوية آلسيا ( جيداً زيارة ميدانية لمشروع جار يؤدي أداءعادةً ذلك 
  ).2010تشرين الثاني /والمحيط الهادي، في الصين، في نوفمبر

تستجلب األعمال التحليلية التي يديرها اقتصاديون إقليميون من الصندوق الخبرات من أحد البلدان   )ح (
 تي خبراء من الهند وفيفقد قدم. لمساعدة الخبراء في بلد آخر، مما يعزز أيضاً القدرات المحلية

 الشعبية في الديمقراطية نام، على سبيل المثال، دعماً لألعمال التحليلية في جمهورية الو
 من أجل دعم الحكومة في تحديد متطلبات استثمار القطاع 2010 أيار/ مايو-نيسان /أبريل

  .الخاص في القطاع الزراعي
برنامج الربط الشبكي اإللكتروني (، فيدآسيا فيدأمريكا(توفر الشبكات اإللكترونية اإلقليمية   )ط (

 ألصحاب ىمنتد) ا، وقريةنتك، وفيدأفري)للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي سابقاً
ومن األمثلة على . المصلحة اإلقليميين يتقاسمون فيه المعرفة مباشرة بشأن المسائل التي تهمهم

 2010بعد الحصاد في أوائل عام الفاقد دارة بد من توفير الخبرة في إ ذلك أنه حين كان ال
، ساهم المشاركون في فيدآسيا بنشاط في ليشتيبرنامج استثمار في تيمور تصميم لمساعدة في ل

  .تبادل المعلومات
 في نموذج عمله؛ الجنوبهذه هي بعض األمثلة المهمة على كيفية إدماج الصندوق للتعاون بين بلدان  -16

زيادة التركيز على تيسير التعاون بين بلدان الجنوب"نتظاماً مع تطبيق اج أكثر وستصبح هذه النه "

  .المطلوبة

  القيمة المضافة للتعاون بين بلدان الجنوب   

 بدعم من مستويات متنوعة من التمويل للمعارفيركز التعاون بين بلدان الجنوب على التبادل المباشر  -17

المعرفة الصريح برنامج  منجنوب في التعاون اإلنمائي  مساهمة التعاون بين بلدان الوتتألف. اإلنمائي
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ووضع  ، وعمليات البحث عن االبتكار والتكرار)الفاعلة الرئيسية، والمحتوى، وموقع التعلمالعناصر (

التعاون بين بلدان الجنوب، بوصفه بعداً من أبعاد نموذج عمل الصندوق، ويضع . التعلم موضع التنفيذ

أي ماهية إدارة :  إدارة المعرفة المدمج في أي برنامج قطري مدعوم من الصندوقتعريفاً محدداً لبرنامج

ويعزز هذا التعاون برنامج إدارة المعرفة المدرج . المعرفة والتعلم، ومن الذي يقوم بهما، وكيفية تنفيذهما

مصلحة  والتعلم إلى أصحاب التقاسم المعارفعهد بالمسؤولية عن وي. لصندوقلفي البرامج القطرية 

ويحدد المتعلمون أنفسهم برنامج المعرفة، .  بين السكان فيماالرئيسيين عن طريق التبادل المباشر للدراية

 للمعارف ويكون موقع التبادل المباشر. ويتعرفون على فرص تبادل الدراية، ويضعون طرق التعلم

سبت فيه الخبرة، ويجري الذي اكتُوالتعلم عادة في عين المكان، أي في المكان الذي يحدث فيه االبتكار، و

ويكون . منظوراً مختلفاًينموا وهذا يتيح للمتعلمين أن يعيشوا في سياق مختلف، وأن . فيه تعلم الدروس

  .تطبق فيهسلمقارنة مع السياق الذي قابلية لأصل المعرفة الجاري تقاسمها أكثر مالءمة وأكثر 

ة المالءمة والفعالية والكفاءة التي تتسم بها البرامج القطرية المكيفوونتيجة لذلك، ترفع المعرفة المتوافقة  -18

ويقدم الملحق . لصندوق، كما أنها تقدم أسساً أقوى لتوسيع النطاق في وقت مبكر وبطريقة قابلة للتنبؤل

يب لبرنامج اإلقليمي للتدرالخاصة باوتولى عناية خاصة لمنهجية طرق التعلم .  أمثلة على هذا النهجاألول

 بيرو بدأتالتي ) )الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنيةمنهجية  (ruta باسم ةالمعروف(التنمية الريفية على 

  .بدعم من الصندوقتنفيذها 

 والدراية بين السكان، عن طريق التعاون بين بلدان للمعارف  يطرح تيسير التبادل المباشر10 :المالءمة -19

ج والمؤسسات المختبرة والمناسبة في لتكنولوجيا والنهالجنوب، مدى مالءمة الصندوق عن طريق إدماج ا

تبع في بلد ما يقوم بلد آخر بتكييفها ونقلها بطريقة ج المختبرة بنجاح التي تُفالنه: تصميم البرامج القطرية

الذي وضعها في تناسب سياقه واحتياجاته وسياساته الخاصة مع الحصول على مساعدة مباشرة من البلد 

مالءمة الصندوق في البلدان الناجحة بالفعل عن طريق إعادة الجنوب دد التعاون بين بلدان ويج. البداية

مواصلة البحث عن حلول مبتكرة لتحديات التنمية الريفية المستمرة : إطالق برنامجها الخاص باالبتكار

الحقاً أيضاً في والجديدة، المتأصلة في تصميمات برامج الصندوق الخاصة بهذه البلدان، من أجل إدماجها 

  . التعاون بين بلدان الجنوبجدول أعمال

والدراية، عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب، إلى زيادة للمعارف  يؤدي التبادل المباشر 11:الفعالية -20

من خالل الرصد والتقييم، وتقاسم إدارة المعرفة المستندة (الفعالية اإلنمائية للصندوق عن طريق التمكين 

احتماالت ويعزز هذا . ج مختبرة يجري تكرارهامن تطبيق نه)  والعمل التحليلي المشتركإلى األدلة،

كما أنه يوفر أسساً ).  الفشلتحتماالاتقليل (هدافها اإلنمائية على أساس مستدام أل تحقيق برامج االستثمار

 وعلى أساس أعلى أي الفعالية على مستوى – لتوسيع النطاق في وقت مبكر وبطريقة قابلة للتنبؤ أقوى

                                                      
وسياسات الشركاء العالمية األولويات  القطرية ووالمتطلباتمدى اتساق أهداف تدخل إنمائي مع احتياجات المستفيدين  :المالءمة 10

 مناِسبةً تصميمه أو اإلنمائي التدخّل أهدافُ زالت أما :يلي ما المالءمة عن السؤال يصبح ما غالباً الماضي، تجارب ضوءوفي . والمانحين
  ).النتائج على القائمة التقييم واإلدارة في األساسية المصطلحات معجم (الظروف تغيرت وإن
 معجم( االعتبار بعين النسبية أهميتها أخذ مع به، تتحقق أن يتوقع أو اإلنمائي، التدخّل أهدافُ به تحققت الذي المدى :عاليةالف  11

  ).النتائج على القائمة التقييم واإلدارة في األساسية المصطلحات
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غير أن تمكين السكان المتأصل في التعاون بين بلدان الجنوب هو أوالً وأخيراً الذي يدعم . 12أرحب

  .الفعالية اإلنمائية الشاملة

المدخالت /المواردن التعاون بين بلدان الجنوب كفاءة  الصندوق ألنه يكفل تحويل  يحس13:الكفاءة -21

كما أن ). الكفاءة التكاليفية (بطريقة اقتصاديةمخرجات أو نتائج ى إل) لخإاألموال، والخبرة، والوقت، (

 والدراية يجعل الصندوق وشركاءه أكثر للمعارفالتعاون بين بلدان الجنوب المقترن بالتبادل المباشر 

ية إخفاقات العمليات؛ ويوفر نماذج إنمائويقلل كفاءة ألن توافر الدراية يقلل تكاليف إعداد البرامج وأدائها؛ 

ألمثل للموارد المحلية في المتناول وأكثر استدامة، مما يحقق االستخدام اتكاليفية مختبرة ذات هياكل 

ويقلل تكاليف " تجاوز المراحل"وييسر التعاون بين بلدان الجنوب، بوصفه مصدراً لالبتكار، . النادرة

  .التعلم والمخاطر عندما يتم تعميمه في تصميم البرامج القطرية

 وهي منتدى للحوار 14 تمثل هيئة الزراعة األسرية المدعومة من الصندوق،:اط في السياساتاالنخر -22

السياساتي في السوق المشتركة للمخروط الجنوبي تشارك فيه بلدان من مختلف مراحل التحول الريفي 

الحد من الفقر والتنمية، مثاال على كيفية إفساح الصندوق المجال للمشاركة في وضع مستويات و

  .ويقدم الملحق األول أمثلة أخرى على ذلك. السياسات بفعالية وكفاءة

  الدروس المستفادة

 المتصلة بالتعاون بين بلدان لتنمية استعراضات مؤسسية ألنشطتهمأجرى العديد من الشركاء في ا -23

ذية الجنوب، وقد ُأدمجت الدروس التي استخلصها البنك الدولي، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومنظمة األغ

تقاسمها مع الشركاء اآلخرين في وفي ،  إلى األماملطريقلوالزراعة لألمم المتحدة في فهم الصندوق ذاته 

ويسهب الملحقان الثاني والثالث في عرض الدروس التي استخلصها الصندوق في دعم التعاون . التنمية

  :بين بلدان الجنوب، مع جمعها تحت ستة عناوين

   باعتبارهم عوامل رئيسية للتغيير؛ بعنايةمناصريناختيار ال  )أ (
  المحتوى المعرفي حاسم ومتعدد األبعاد وال بد من أن يكون حافزه الطلب؛و  )ب (
  االلتزام بمعايير تصميم المشاريع وإقامة الشراكات المشهود لها بالجودة الرفيعة؛و  )ج (
حد من الدولي للالمركز كوتمثل مؤسسات . بعنايةالمؤسسات مهمة، وال بد إذن من اختيارها و  )د (

المؤسسة اإلقليمية للتدريب في مجال شركة البحوث الزراعية البرازيلية، ووالفقر في الصين، 
في شيلي، وإدارة التنمية )  الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنيةوالمنهجية التي أعدتها (التنمية الريفية

مثلة على هذه وريا أفي ك) مشروع كوريا الخاص بها في مجال الزراعة الدوليةو(الريفية 
  ة للتعاون بين بلدان الجنوب؛يكينالقدرات التم

  التمويل الجيد التنظيم أمر حاسم؛و  )ه (

                                                      
 للتنمية في Wolfensohnمركز ) 2010ران حزي/ يونيو30(الذي أعده مؤخرا " استعراض توسيع النطاق في الصندوق"اتساقاً مع  12

؛ والمجاالت التي تمكّن من )النماذج والقيادة الخالقة/األفكار(مؤسسة بروكينغز، والذي يحدد المحفزات الضرورية لتوسيع النطاق 
 أو طرائق التشغيل دواتاأل؛ و)المجاالن السياساتي والسياسي، والبنى المؤسسية، والسياق الثقافي، وترتيبات الشراكة(توسيع النطاق 

  ).التعاون اإلقليمي/االستثمار(الرامية إلى توسيع النطاق 
معجم المصطلحات  (إلى نتائج بطريقة اقتصادية) األموال، والخبرة، والوقت، إلخ(المدخالت /مقياس لمدى تحويل الموارد :الكفاءة 13

  ).عدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياألساسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج للجنة المسا
  . تتألف من األرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وشيلي، وباراغواي، وأوروغواي، وجمهورية فنزويال البوليفارية14
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إدارة المعرفة المستندة إلى األدلة مسألة أساسية لتأمين التعلم المستمر وتحسين التعاون بين بلدان   )و (
  .الجنوب

  متبايننهج 

ومبدأها األول الخاص ، )67قرة فال (2015-2011ق للفترة تمشياً مع اإلطار االستراتيجي للصندو -24

، تراعي مساندة الصندوق للتعاون بين بلدان "نهج متباين، يستند إلى السياق القطري"باالنخراط في 

 مع االحتياجات الخاصة بكل بلد ة متوائميالجنوب االختالفات القطرية داخل نطاق بلدان الجنوب، وه

  . والمالءمة والقدرة من الجهة األخرىيةنسب من ناحية، ومع الميزة ال وفرصهوطلباته

 األوائل للتعاون الرسمي بين بلدان الجنوب كانوا الموفرينونظراً لعوامل الموارد والقدرة والنتائج، فإن  -25

منخفضة الوكان المتلقون هم البلدان . تقدما أسرع في التنميةتحقق في المقام األول بلدانا متوسطة الدخل 

متوسطة الدخل أصبح الغير أن الجدير بالذكر هو أن التعاون فيما بين البلدان . دالدخل األقل منها موار

. ما يتصل بقضايا المنافع العامةبارزا وفعاالً إلى حد كبير، ويزداد تكثيفاً متحوالً إلى قوة دافعة رئيسية في

ا بطريقة منتجة ومن ناحية أخرى، توجد مجاالت من المعرفة تستطيع البلدان منخفضة الدخل أن تتقاسمه

 بين بلدان للمعارفمنخفضة الدخل على حد سواء، في تبادل المتوسطة الدخل والبلدان المع البلدان 

مثل زراعة الحيازات الصغيرة أو الزراعة األسرية، والزراعة المستدامة، : الجنوب يسير في اتجاهين

. تغير المناخ والتخفيف من حدته، والتكيف مع )الجذريات والدرنيات(والمحاصيل المقاومة للجفاف، 

 الخدمات والمتلقين لها أقل أهمية من مفهوم التعلم المتبادل، وتبادل المعارف موفريوالفجوة التقليدية بين 

  .المتنوعة، وفقا الحتياجات كل طرف من المعرفة، وما لديه من أصول المعرفة ومن ميزة نسبية

 واإلطار االستراتيجي للصندوق 15متوسطة الدخلالالبلدان وتصف الورقة المتعلقة بانخراط الصندوق في  -26

 الدور الرئيسي المسند إلى الصندوق في التعاون بين بلدان الجنوب، وهو يتمثل، 201516-2011للفترة 

 واالجتماع والوساطة من أجل تحقيقها؛ للمعارفعمليات التبادل المباشر /في حالة طلبه، في تيسير أحداث

اف في إدماج ما يتم تعلمه في االستراتيجيات وبرامج االستثمار القطرية الخاصة بكل وبالتالي دعم األطر

بلدان البين فيما  وفي مجال التعاون منخفضة الدخلالوهذا الدور واضح تماما في حالة البلدان . بلد

ة تحديد متوسطة الدخل، وبخاصة التعاون فيما بينها، تختلف مسألالفي حالة البلدان و. منخفضة الدخلال

ويتمثل هذا االختالف الطفيف في أن التعاون بين بلدان الجنوب متوسطة . دور الصندوق اختالفا طفيفا

الدخل يشكل جزءاً من سياستها الخارجية وبرنامجها للتعاون الثنائي المباشر؛ وهو جزء من جهودها 

المية، في ظل مكافحة الفقر وانعدام العالتسيير الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات جديدة وأقوى داخل بنية 

وهكذا، ترحب البلدان متوسطة الدخل بالصندوق كشريك مراقب في . األمن الغذائي على الصعيد العالمي

رحبت فيها وبالرغم من ذلك، توجد حاالت عديدة . التعاون بين بلدان الجنوب، وليس بالضرورة كوسيط

كالتيسير (بين بلدان الجنوب في سياق متعدد األطراف منخفضة الدخل بفرصة دعم التعاون الالبلدان 

. بسبب القيمة المضافة والمضاعفات التي تصحب العمل بما يتجاوز النطاق الثنائي) بواسطة الصندوق

منخفضة الدخل من المشاركة في التعاون بين الكما أنها رحبت بدعم الصندوق في مجال تمكين البلدان 

                                                      
  .EB 2011/102/R.3/Rev.1 الوثيقة 15
  EB 2011/102/R.2/Rev.1 الوثيقة 16
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ث بناء القدرات لهذا التعاون واستثمارات المتابعة الالحقة، وبطبيعة الحال بلدان الجنوب، وبخاصة من حي

  .دعمه لتعزيز قدراتها وكفاءاتها في مجال هذا التعاون حيثما اعترضتها العقبات

  أي معرفة؟

يقتصر الدعم المقدم من الصندوق على "ينص نموذج عمل الصندوق في فترة التجديد التاسع على أن  -27

وعلى . )REPL.IX/2/R.3 من الوثيقة 4الفقرة " (الستراتيجي كما تقره هيئاته الرئاسيةمهمته وإطاره ا

أهداف من أن دعمه للتعاون بين بلدان الجنوب حافزه الطلب بالضرورة، فقد ركز هذا الدعم على الرغم 

بميزة استراتيجيته المؤسسية وموضوعاتها ذات األولوية، بما أن هذه هي المجاالت التي يتمتع فيها 

) 63الفقرة  (2015-2011واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة ) 29الفقرة (ويحدد نموذج العمل . نسبية

ومن ثم، فسوف .  وميزته النسبيةبمهمتهعددا من مجاالت التركيز المواضيعية ذات الصلة المباشرة 

  : التاليةيركز الدعم الذي يقدمه الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب على المجاالت

  ؛التكنولوجيات الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج الفعالة  )أ (
  اإلنتاج الزراعي؛  )ب (
  سالسل القيمة الزراعية الشمولية، بدءا بالمدخالت حتى التسويق والتجهيز وتجارة التجزئة؛  )ج (
   والتنوع البيولوجي؛، والطاقة، والمياه، األراضي–إدارة الموارد الطبيعية   )د (
  خ والتخفيف من آثاره؛التكيف مع تغير المنا  )ه (
  نطاق كامل من الخدمات المالية الشمولية؛  )و (
  تنمية المشاريع الريفية، مع توفير فرص عمل خارج المزرعة؛  )ز (
أصحاب تنمية المهارات التقنية والحرفية، وبخاصة مهارات المزارعين الشباب وغيرهم من   )ح (

  ؛المشروعات الريفية
  عبر كافة الموضوعات؛تقديم الدعم إلى منظمات المنتجين الريفية؛ و  )ط (
  . بين الجنسينالتمايز  )ي (

وعلى الرغم من ذلك، يتزايد تركيز التعاون بين بلدان الجنوب على تحسين الربحية الريفية، اعترافا  -28

برؤية الصندوق والقيمة المضافة في مجالي الزراعة األسرية وزراعة الحيازات الصغيرة الجديدة 

من النساء والرجال (أصحاب المشروعات الريفية رعين وبوصفهما فرصة للعمل متاحة لصغار المزا

  ).على حد سواء

وفي أثناء اختيار الموضوع الرئيسي الذي تركز عليه أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب، ساد نهج حافزه  -29

 أهدافه التعليمية واالبتكارية في مجاالت التكنولوجيا المستدامة الطرف المهتم حيث يحدد –الطلب 

ة المناصر، ونماذج المشروعات الريفية المربحة، والمؤسسات الشمولية، والسياسات ) واالتصالاإلنتاج(

شاملة للشركاء في التعاون جدول األعمالوتكون ملكية . ج التمكينية للحد من الفقر الريفيللفقراء، والنه 

 البحث عن التجارب وقد تمثل دور التيسير الذي يؤديه الصندوق بصفة رئيسية في. بين بلدان الجنوب

والدراية المالئمة والناجحة والقابلة للتكرار؛ وتحديد المبتكرين وحشد ميسري تبادل المعلومات ذوي 

إلى برنامج التعاون بين بلدان الجنوب، بالتعاون الوثيق ) بالموارد البشرية والمالية(الخبرة؛ وتقديم الدعم 

 .مع الموردين
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 بلدان الجنوب دعم الصندوق للتعاون بين إدارة
عن طريق عرض قدمته إلى المجلس التنفيذي بشأن  (2010أيلول /أبلغت إدارة الصندوق في سبتمبر -30

 14انظر الفقرة (بقرارها اإلبقاء على نهج المركزي تجاه هذا التعاون ) التعاون بين بلدان الجنوب

ا ثبت ذلك، نتائج إبداعية وسوف يضمن هذا المرونة والتنوع ألنشطة التعاون، وسوف يؤمن، كم). أعاله

على السكان والمجتمعات المحلية والحكومات والبلدان والفعالية (فضال عن تحسين األثر وابتكارية 

غير أنه، استجابةً لطلب الدول األعضاء المتمشي مع االلتزامات الواردة في وثائق ). اإلنمائية للصندوق

 :لك ما يليالسياسات المختلفة المذكورة آنفاً، فقد تقرر كذ

جعل التعاون بين بلدان الجنوب أكثر منهجية بتعميمه في نموذج عمل الصندوق، مع إدماج   )أ (
 الدروس المستفادة في الدعم الذي يقدمه الصندوق من أجل هذا التعاون حتى يكون أكثر فعالية؛

ع نطاق توسيع نطاق دعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب، مما يساهم بدوره مباشرة في توسي  )ب (
 . الحد من الفقرفي مجالالنجاحات 

31- سترشد بها في أنشطة الالمركزية الراهنة وتكملوتقرر أيضا إنشاء وظيفة تنسيق على مستوى المؤسسة ي 

وسوف توفر وظيفة التنسيق هذه إطاراً طيعاً للمرونة واإلبداع اللذين . برنامجياً وتدعهما هذه األنشطة

وسوف . البتكارمواصلة األغراض خاصة، وتتخذ حافزا لالجنوب بلدان تتصف بهما أنشطة التعاون بين 

تتقدم االبتكارات في ظل إطار مؤسسي تمكيني لبرنامج التعاون بين بلدان الجنوب بدعم من تنسيق 

وتحقيقا لهذه الغاية، عين كبير استراتيجيي التنمية، بدعم من مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة ". خفيف"

هة االتصال المؤسسية للتعاون بين بلدان الجنوب، مع تكليفه ببعض وظائف التنسيق، مما يكفل بوصفه ج

وعالوة .  إدارة المعرفة واالبتكار التي يضطلع بها كبير استراتيجيي التنميةمناصرأيضا الصلة بوظيفة 

اليتها وكفاءتها، تشمل على مزايا مالءمة األنشطة الحالية القائمة بذاتها للتعاون بين بلدان الجنوب وفع

عاون بين بلدان الجنوب واستراتيجيته؛ وتحديد فرص التعجيل بالتبادل تمزايا هذا التنسيق ترسيخ سياسة ال

 وتوسيع نطاقه؛ وتفادي انتشار العديد من األنشطة الصغيرة؛ وتقوية االنتقائية للمعارفالمباشر 

؛ وتحسين التنسيق؛ ووفورات الحجم؛ والكفاءة االستراتيجية والمواءمة مع الرؤية الجديدة للمؤسسة

 وتقوية األثر الحافز ودعم األنشطة الجارية؛ وتوسيع نطاق المضاعفات؛ وتحسين إدارة 17اإلدارية؛

 19.زيادة الرؤية؛ وتوسيع نطاق أثر السياساتو وزيادة التركيز على النتائج؛ 18المعرفة؛

                                                      
لتتبع الموارد المزمعة والمخصصة ) جدول(ا أقوى، في ظل نظام للرصد المالي على مستوى المؤسسة  يشمل هذا رصدا مالي17

وسوف يضفي هذا على المجموعة المتنوعة من أنشطة التعاون بين . والمصروفة على أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب بطريقة موحدة
ة والتي تعزز الفعالية التكاليفية وأثر أنشطة هذا التعاون المدعومة من بلدان الجنوب سمات التمويل التي تتصف بها برامج المؤسس

من أجل قياس الدعم ) معبرًا عنها بقيمة نقدية(وسوف يتتبع هذا الجدول أيضا التمويل المشترك الخارجي والمساهمات العينية . الصندوق
ف إلى تبسيط تمويل أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب لضمان ويشكل هذا جهدا يهد. المالي ألنشطة هذا التعاون المدعومة من الصندوق

  .آفاية التمويل وآفاءته
 اإلدارة الفعالة للمعرفة الخاصة بالتعاون بين بلدان الجنوب من أجل توجيه ما يقدمه الصندوق من دعم خاص بهذا التعاون، ولتحسين 18

وقد يتضمن هذا منتديات دورية إلدارة المعرفة تدعم برنامج التعاون . عاونأثره، وتنظيم الحدود التي تحيط بانخراط الصندوق في هذا الت
بين بلدان الجنوب على أساس مستمر، آشبه شبكة للشرآاء في هذا التعاون، بما في ذلك البلدان المضيفة ومنظمات المجتمع المدني 

ديم الدعم إلى هذه المنتديات عن طريق المنتديات القائمة ويمكن تق. والقطاع الخاص في التعاون بين بلدان الجنوب) منظمات المزارعين(
على شبكة اإلنترنت المشار إليها أعاله، وآذلك عن طريق بوابة مكافحة الفقر الخاصة بالصندوق، مما يتيح الملكية والمشارآة المباشرة 

  .ألصحاب المصلحة المعتمدين
 العالمية المتعلقة بالتعاون بين بلدان الجنوب، وفي اآلليات المنشأة المتعددة  بوجه عام عن طريق االنخراط االستراتيجي في المنتديات19

ويشمل هذا انخراطا استراتيجيا في . األطراف التي تتولى تنسيق هذا التعاون، وأحداث تقاسم المعارف، ومجموعات العمل والعمليات
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  وإجراءات المتابعةاالستنتاج –رابعا 

، يشكل التعاون بين بلدان الجنوب في الصندوق عملية تسير في اتجاهين وتتيح التبادل السلس في الختام -32

ويعجل هذا التعاون بالتقاسم . والمباشر لألفكار والتكنولوجيات والسلع بين السكان داخل األقاليم وعبرها

المبذولة منذ فترة  الحد من الفقر الريفي، على مدى المساعيمجال في المتراكمة، المتبادل للخبرات 

 . لمكافحة الفقر في البلدان الناميةطويلة

ويشكل التعاون بين بلدان الجنوب جزءا منتظما وهيكليا من عمليات إعداد البرامج في الصندوق، وبعدا  -33

 للمعارفويدعم الصندوق هذا التعاون عن طريق أنشطة التبادل المباشر . من أبعاد نموذج عمله الرئيسي

جزءا ال يتجزأ من البرامج القطرية ومبادرات التعاون اِإلقليمية، وإن كانت تتضمن المزيد التي تشكل 

وقد تحققت . بوصفها أنشطة ذات أغراض خاصة مصممة بالمعنى التقليدي للتعاون بين بلدان الجنوب

 .زيادة كبيرة في عدد هذه األنشطة ذات األغراض الخاصة وفي حجمها في خالل السنوات األخيرة

ونتيجة للتعاون بين بلدان الجنوب، تعزز المعرفة المتوافقة أو المكيفة مدى مالءمة البرامج القطرية  -34

كما أنها توفر أسسا قوية لتوسيع النطاق في وقت مبكر وبطريقة قابلة . للصندوق ومدى فعاليتها وكفاءتها

 .أشمل أي الفعالية على مستوى أعلى وعلى أساس –للتنبؤ 

وق عدة دروس تقاسمها مع الشركاء اآلخرين في التنمية المشاركين في التعاون بين بلدان وقد تعلم الصند -35

ومن شأن مواصلة إدماج هذه الدروس في تصميم البرامج أن يحسن فعالية أنشطة هذا التعاون . الجنوب

 .وأن يضمن أثرا أوسع نطاقا على برنامج إدارة المعرفة وعلى فعالية البرامج القطرية

على (ر إلى تزايد الطلب على أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب؛ وبالنظر إلى األثر المحتمل وبالنظ -36

؛ ومع مراعاة الدروس )السكان، والمجتمعات المحلية، والحكومات، والبلدان، والفعالية اإلنمائية للصندوق

ت الصندوق السياساتية، المستفادة المذكورة أعاله؛ واستجابةً لطلب الدول األعضاء؛ وتمشياً مع التزاما

 :قررت إدارة الصندوق ما يلي

 النهج الالمركزي والمرن والمتنوع المتبع حاليا تجاه التعاون بين بلدان الجنوب؛على اإلبقاء   )أ (
، وتعميمه مع إدماج الدروس المستفادة في نموذج انتظاماجعل التعاون بين بلدان الجنوب أكثر   )ب (

 عمل الصندوق؛
وق للتعاون بين بلدان الجنوب، حتى يساهم بدوره مباشرة في توسيع توسيع نطاق دعم الصند  )ج (

 نطاق النجاحات في مجال الحد من الفقر؛
دعم هذا الجهد من أجل توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب بإنشاء مكتب كبير استراتيجيي   )د (

مؤسسة التي مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة بوصفه وظيفة التنسيق على مستوى ال/التنمية
 .برنامجياً وتدعمها  هذه األنشطةتسترشد بها أنشطة الالمركزية الراهنة وتكمل

                                                                                                                                                            
لجنة المساعدة اإلنمائية، (حداث المقبلة التي ستعقد في بوسان الحوار العالمي الدائر بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، بدءا من األ

  ).2011آانون األول /منظمة األغذية والزراعة، ديسمبر(وروما ) 2011تشرين الثاني /نوفمبر
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 دعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب

توجد أمثلة عديدة على دعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب عن طريق أنشطة التبادل المباشر  -1

أقرب  تطرية ومبادرات التعاون اإلقليمي، وإن كان التي تشكل جزءا ال يتجزأ من البرامج القللمعارف

وقد . إلى أن تكون أنشطة ذات أغراض خاصة مصممة بالمعنى التقليدي للتعاون بين بلدان الجنوب

صممت هذه األنشطة ذات األغراض الخاصة باعتبارها برامج قائمة بذاتها تمول أساسا بالمنح، ومنها ما 

ويوجد تنوع هائل في .  في برامج االستثمار وتجاوزهالجنوببين بلدان ترتب على أنشطة التعاون الناجح 

 :الجنوببلدان العدد المتزايد من أنشطة التعاون بين 

التعلم من : ج التعاون بين بلدان الجنوب التي يتبعها الصندوق عامةً على أهداف تشغيليةتشتمل نه  )أ (
وتتضمن هذه . مستمدة من جهات أخرىالتكنولوجيات والمؤسسات والسياسات والنهج الناجحة ال

البرامج مجموعات متنوعة من نطاق عريض من األنشطة يشمل البحوث، والبحوث العملية، 
واألنشطة الميدانية، والزيارات اإلطالعية أو طرق التعلم، وإدارة المعرفة والعمل التحليلي، 

 .ة وتقييمها، ومتابعة األنشطةوالتعلم الرسمي، والزيارات الميدانية، والمؤتمرات، ورصد األنشط
تجري بعض األنشطة بين واضعي السياسات والوكاالت التقنية بالحكومات ومدراء المشروعات؛   )ب (

وثمة أنشطة .  من مزارع إلى آخرللمعارففي حين أن بعضها اآلخر يشجع التبادل المباشر 
و مؤسسات القطاع أ) مثل منظمات المزارعين(أخرى أيضا تجمع بين منظمات المجتمع المدني 

لطريق يسير في اتجاهين، يمحو أدوار  الجنوببلدان ويتزايد انتهاج التعاون بين . الخاص
المتلقين، وبخاصة في حاالت التبادل بين السكان التي يقدر فيها االحترام المتبادل –الموفرين

 .لتجربة كل منهم ومعرفته دون تسلسل هرمي
داخل اإلقليم، في حين أن هذا التعاون داخل  الجنوببلدان  بعض األنشطة أمثلة على التعاون بين  )ج (

اإلقليم أو العالمي قد أصبح في اآلونة األخيرة أكثر بروزا؛ وقد تكون أنشطة ثنائية أو متعددة 
 .األطراف

وتتزايد حاالت تعزيز تمويل الصندوق لهذه .  المعرفةموفريتنوعت نظم الحوافز المقدمة إلى   )د (
وتنوعت أيضا ). الحكومات، المانحون اآلخرون، المشاركون(صادر أخرى األنشطة بأموال من م

 .تنوعا واسعا) التي يتعذر تحديد قيمتها(التكاليف والمنافع 

  بعض األمثلة التوضيحية على دعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب  

 التاريخ طبيعة النشاط المشروع

  مساهمة الصندوق

 )بالدوالر األمريكي(

 000 150 2005 ممول بمنحة  يا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا وأمريكا الالتينيةتكنولوج

 000 200 2006 ممول بمنحة التعاون بين المجتمعات المدنية في العراق وإيران

 000 60 2006 ممول بمنحة طريق تعلم بالنكوي

 000 500 1 2007 ممول بمنحة  للفقراء مع منظمة األغذية والزراعةالمناصرةالسياسات 

 000 609 2007 ممول بمنحة اإلقليمية شبه الكبرى القدرة التنافسية لمنطقة ميكونغ 

 000 900 2007 ممول بمنحة  بيرو، الوصول إلى األسواق–طريق التعلم إلكوادور 

 000 200 2008 في مشروع  الصين–كمبوديا 

 000 420 1 2008 ممول بمنحة التعاون مع منظمات المزارعين
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 000 200 2009 ممول بمنحة التجمع اإلقليمي اآلسيوي األول للنساء الرعويات

 000 200 2009 ممول بمنحة   والبرازيلتيرا مادره في الهند

مشروع تنمية البنى األساسية التسويقية في ومجموع أوضاع التدريب في الخارج، 

  )نغالديشب ( المحليةةدائرة الهندسة في الحكوم، وأقاليم شارالند

 000 45 2009 في مشروع

 000 200 2010 ممول بمنحة  مؤتمر نيودلهي

 000 500 2010 ممول بمنحة  األفريقي-البرازيليسوق االبتكار الزراعي 

 000 100 2010 ممول بمنحة الشراكات مع السكان األصليين

 000 60 2010 ممول بمنحة ، والتمويل الصغير، والسالمة االجتماعيةتقاسم المعارف

 000 200 2010 ممول بمنحة تقاسم المعارفتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب مع الصين، 

 000 544 6   المجموع

    

وحدثت زيادة في عدد هذه البرامج ذات األغراض الخاصة وفي حجمها في خالل السنوات القليلة  -2

صف عددا منها بمزيد من تلجزء س هذا ابقيةويعرض الجدول أعاله بعض األمثلة، في حين أن . الماضية

 .التفاصيل من خالل أطر الملخصات

سوق االبتكار الزراعي شكل ي -3

نشاطا ) 1اإلطار  (البرازيلي-األفريقي

أقاليميا يهدف إلى دعم التنمية الزراعية 

في أفريقيا بما يتماشى مع استراتيجيات 

، والشراكة الجديدة من فريقياالتحاد األ

لتنمية اوبرنامج أجل تنمية أفريقيا، 

والبرنامج . فريقياأل  الشاملةةيالزراع

عنصر من عناصر سياسات الشراكة 

المؤسسية األفريقية، فضال عن السياسة 

من الشراكات القائمة البرنامج يستفيد و. الخارجية للبرازيل والبلدان األفريقية؛ ويحفزه واضعو السياسات

وتشترك فيه أيضا شركة البحوث الزراعية البرازيلية، . رازيلبين علماء وخبراء الزراعة في أفريقيا والب

ويشمل . ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والبنك الدولي

 وجهات فاعلة من القطاع الخاص ، وجامعات، ومؤسسات،منظمات غير حكومية) المتلقون" (الضيوف"

 .في أفريقيا

التي تعليها امرأة بصفة ( واألسر الريفية ،هدف البرنامج نظم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرةويست -4

تثبيت النتروجين (ويتمثل هدفه المحدد في تشجيع االبتكار التكنولوجي . واألسر منخفضة الدخل) خاصة

من ) افحة تغير المناخالبيولوجي، والتحسينات الوراثية، وإدارة التنوع البيولوجي، والحراجة الزراعية لمك

ويمكن أن يؤدي إلى رفع اإلنتاج الزراعي . أجل دعم نظم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة

وللبرنامج . ، فضال عن إنتاج أغذية أرخص ثمنا في أفريقيا)الخضروات والبقول وأشجار الفاكهة مثال(

فة والمعلومات، وتسخير تكنولوجيا مثل منتدى إدارة المعر(الحوار السياساتي المباشر ) أ: (ثالث ركائز

) الحدث الخاص(منتدى ) ب(؛ )المعلومات واالتصاالت للتنمية، واستراتيجيات االتصال، والتجارة

  البرازيلي-ار الزراعي األفريقيسوق االبتك:1اإلطار   
 

مشروع أقاليمي يرمي إلى تشجيع التكنولوجيات المبتكرة المستهدفة ألصحاب  

 )وبخاصة النساء واألسر منخفضة الدخل(الحيازات الصغيرة 
 واضعو السياسات والعلماء والخبراء 
من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات والمؤسسات والجامعات والقطاع  

 ي أفريقياالخاص ف
 الحوار السياساتي بين واضعي السياسات ومنظمات البحث والتطوير 
 :البرازيلي-إطالق مشروعات السوق األفريقي 
تحسين التكنولوجيا، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز األسواق والمؤسسات،  

 وإدارة المعرفة
 دوالر أمريكي، ومساهمة من جهات 500 000منحة من الصندوق قيمتها  

 . مليون دوالر أمريكي1.5خرى قيمتها أ
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 وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ، التكنولوجيالتحسين برازيلية –مشروعات أفريقية ) ج(إلطالق السوق؛ 

 . وإدارة المعرفة،األراضي والتعزيز المؤسسي ألسواق ،وتعزيز السياسات

البرازيلي بشأن األمن الغذائي -للحوار األفريقيوتتصل هذه المبادرة بالمبادرة المنفصلة واألوسع نطاقا  -5

 التي تشكل مثاال على التعاون األقاليمي بين بلدان الجنوب والتي أطلقتها ومكافحة الجوع والتنمية الريفية

 إقليمية، وأصحاب المصلحة من المجتمع شبهوأفريقية إقليمية حكومة البرازيل وتشترك فيها منظمات 

المدني، ومؤسسات دولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 

، برازيليا في 2010أيار /وقد بدأت هذه العملية في مايو. األغذية العالمي، ومصرف التنمية األفريقي

. تموز من خالل اجتماع أول للمتابعة/ر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة في يوليووتواصلت في المق

. أعمق في المنتديات الدولية" سياسي"وتسعى البرازيل بذلك إلى فرص التعاون التقني وكذلك إلى تنسيق 

قدم المحرز  رصد الت–البرازيلية المشتركة لألمن الغذائي - اللجنة األفريقية–وسوف تتولى لجنة مشتركة 

ويجري . ويعتزم أيضا إنشاء حساب أمانة للتعاون بين بلدان الجنوب. لمختلف المشروعات والمبادرات

أيضا تناول المسائل المتصلة بالمبادئ الخاصة بالتعاون بين بلدان الجنوب، وضرورة إشراك المنظمات 

 .واللبسفادياً لالزدواجية  اإلقليمية، والحاجة إلى تنسيق التعاون توشبهاألفريقية اإلقليمية 

ويتمثل الهدف في تكرار نجاح البرازيل في تحقيق كل من الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية  -6

السيطرة على التضخم، وزيادة معدالت النمو، (الخاص بالحد من الفقر والجوع، واالستقرار االقتصادي 

هذا والبرامج التي تركز على حوار السياسات طيها وتشمل المسائل التي يغ). وانخفاض معدالت البطالة

تنمية الزراعة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والحراجة الزراعية وإدارة : الزراعة األسرية

الموارد المائية بطريقة مستدامة؛ وتحسين البنية األساسية الريفية، والوصول إلى األسواق وتسويق 

 بهدف زيادة اإلنتاج وضمان األمن الغذائي؛ والتعليم، والتدريب، األسريينالمنتجات؛ ودعم المزارعين 

؛ وبناء القدرات في )مثل استخدام الطاقة الحيوية(والبحوث، والتنمية، ونشر التكنولوجيات الزراعية 

يا مجال األمن الغذائي؛ وإعداد نماذج السياسات العامة؛ والمساعدة التقنية؛ وبناء القدرات في مجال قضا

؛ .)مكافحة األمراض، والحجر الصحي، ومبيدات اآلفات الزراعية، الخ(الصحة النباتية و اإلصحاح

ويبحث الحوار أيضا برامج . ريوإيجاد أدوات جديدة لتيسير الوصول إلى األراضي ونشر التمويل الصغ

 أو برنامج منحة Bolsa Familiaمثل برنامج (محددة للتنمية االجتماعية وضعتها الحكومة البرازيلية 

 ).األسرة

الحلقات الدراسية السنوية للتعاون وشكلت سلسلة من  -7

بين بلدان الجنوب اشتركت فيها الصين وبرامج 

) 2اإلطار  (مدعومة من الصندوق في آسيا وأفريقيا

 2010 و2009حدثا مهما لهذا التعاون في األعوام 

 باعتبارها جزءا من سياسات الصين وبرامجها 2011و

واشترك في . اصة بالتعاون بين بلدان الجنوبالخ

الحلقات الدراسية التي اقترنت بزيارات ميدانية ممثلون 

األفريقية الخاصة بالتعاون بين بلدان -الحلقات الدراسية اآلسيوية: 2اإلطار 

 الجنوب
 

 :تناولت الحلقات الدراسية بالتحديد
 

 سياق تغير المناخ وانعكاساته على الزراعة والبيئة 
 جودة اإلنتاج الغذائي وسالمته 
كالري وبناء المصاطب، ودعم االئتمان (تكنولوجيات التنمية الريفية  

 والتطور الحديث في التكنولوجيات الحيوية) الصغري
 المشاركة المجتمعية 
 أهمية االستثمارات الشمولية والمتعددة القطاعات والمنسقة 
كاالنتقال (نهج الصين تجاه وضع خطط استراتيجية الحد من الفقر  

وتجاه تغيير ) الكبيرة الحجمالسلس من المشروعات الصغيرة إلى المشروعات 

عملية القتراح تدابير السياسات واختبارها وتنفيذها في خالل فترة (السياسات 

 ).زمنية معقولة ومقبولة



  REPL.IX/3/R.3 الملحق األول

16  

 .عن مدغشقر، ورواندا، وسيراليون، وزامبيا، وإثيوبيا، وباكستان، وبنغالديش، وفييت نام، وبلدان أخرى

ية في الصين ونموذج معلومات أساسية عن التنم:  ما يليوعرضت الحلقات الدراسية على المشاركين -8

 مليون 260من (هذه التنمية، وأداء الصين في التنمية الزراعية، وإنجازها وخبرتها في الحد من الفقر 

؛ وبرنامج الصندوق مع البلد ) عاما30 مليون شخص يعاني من الفقر المدقع على مدى 14إلى 

 للتصدي للتحديات القائمة اعتمدت ؛ والسياسات والنهج المتطورة التي)تصميمات المشروعات وتنفيذها(

وأقر المشاركون بأن العناصر األساسية للنجاح في الحد من الفقر تتضمن التشديد على النمو . والناشئة

 وتسيير قوي ، واستقرار سياسي،قيادة مناسبةالمتكافئ؛ وسياسات واستراتيجية قوية تركز على الفقر؛ و

ومكنت الزيارات الميدانية المشاركين من رؤية . ترام للنظاملألمور؛ ونوايا حسنة ودافع للسكان؛ واح

برامج التنمية الريفية مباشرة، ومنحتهم فرصة أكبر للمشاهدة والتعلم، فضال عن المعرفة التقنية 

وأعرب المشاركون عن ). مثل اإلنتاج الزراعي، واآلالت الزراعية الصغيرة، والتسويق(والتشغيلية 

ازات التي تحققت في تطوير البنية األساسية، والصناعة الريفية الصغيرة الحجم، إعجابهم البالغ باإلنج

 وتوسيع تبادل المعارفوأعربوا عن اهتمامهم الشديد بتعميق . وإدخال التكنولوجيا في األسر الفقيرة

 .فرص التعاون

البرنامج المشترك للصندوق الدولي للتنمية ويهدف  -9

السياسات "ة والخاص بـمنظمة األغذية والزراع/الزراعية

 إلى "المناصرة للفقراء والحوار والتنفيذ على المستوى القطري

كمبوديا، والصين، والهند، (تعزيز قدرات واضعي السياسات الزراعية في ثمانية بلدان آسيوية 

خيارات السياسات المناصرة من أجل صياغة ) النكا، وفييت نام وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، وسري

وتشمل أنشطة البرنامج تحديد الشركاء الوطنيين والمسائل المتصلة بالسياسات؛ وتعزيز . لفقراء وإنفاذهال

القدرات المؤسسية لتحليل وتنفيذ سياسات التنمية الزراعية والريفية المساندة للفقراء؛ وتحليل وصياغة 

لخبرات؛ ودعم تنفيذ سياسات السياسات المناصرة للفقراء؛ وحوار السياسات؛ ونشر النتائج وتقاسم ا

لى جانب بناء قدرات الوكاالت الحكومية الرئيسية في مجال تصميم السياسات المناصرة إو. مختارة

للفقراء وتنفيذها، يشجع البرنامج تقاسم الخبرات والدروس المستفادة بين المشاركين عن طريق شبكة 

لخاص في حوار السياسات المناصرة للفقراء ؛ والمزيد من مشاركة المجتمع المدني والقطاع اللمعارف

وأنشأ البرنامج شبكة للمشاركين وأطلق موقعا على شبكة اإلنترنت لإلبقاء على هذه . واستقطاب التأييد

 ).3اإلطار (العملية 

تين، وبوليفيا، والبرازيل، وشيلي، األرجن(، وبلدانها األعضاء السبعة هيئة الزراعة األسريةوجاءت  -10

نتاجاً لمبادرة برازيلية تهدف إلى تيسير ) وباراغواي، وأوروغواي، وجمهورية فنزويال البوليفارية

منخفضة ال، وحفز تنمية البلدان )التجاري واالقتصادي والبيئي واالجتماعي والثقافي(التكامل اإلقليمي 

الوصول إلى األراضي؛ وتيسير التجارة؛ : ج على خمسة مجاالتويركز البرنام.  وأشد سكانها فقراالدخل

 . بين الجنسين؛ والتأمين الزراعي؛ وشباب الريفالتمايزو

 ،وتبحث هيئة الزراعة األسرية التكامل عن طريق تحسين السياسات العامة الرامية إلى تيسير التجارة -11

وتشكل التنمية . التضامن والتكاملكوالحد من التفاوتات وتشجيع تنمية األراضي دون إهمال القيم 

  موقع السياسات المناصرة للفقراء:3اإلطار 
 

www. propoorpolicy.org 
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وتسعى الهيئة إلى تهيئة الظروف . المستدامة والتزام المجتمع المدني عنصرين مهمين لفلسفة الهيئة

 وزيادة اإلنتاج الزراعي، مع السعي أيضا إلى التخفيف ، وتنمية التجارة،المواتية للوصول إلى األسواق

 اإلمكانات يوتركز الهيئة على الزراعة، ذلك القطاع ذ. ةمن اآلثار غير المرجوة من تحرير التجار

الهائلة الذي يستطيع أن يساهم في الحد من التفاوتات بين األقاليم بتنمية االقتصادات وضمان االستقرار 

وفي ظل هدف شامل يتمثل في تمكين جميع المجموعات المستهدفة من تحسين معيشتهم، تفسر . السياسي

ركة للمخروط الجنوبي بشكل أوسع واضعةً في اعتبارها الجانبين االجتماعي الهيئة السوق المشت

" أعلى"وبالتالي مستوى (وترى الهيئة أن التكامل يعني تكافؤ الفرص والمشاركة االجتماعية . والجغرافي

 .، وأن التجارة وسيلة ال غاية)من الديمقراطية

وكان لواضعي السياسات أهمية بالغة في  -12

ي للتحول الريفي مؤتمر نيودله

 )2010نيسان /أبريل (لالقتصادات الناشئة

الذي أطلقته البرازيل والذي اشتركت في 

تنظيمه البرازيل، والصين، والهند وجنوب 

ويؤذن إعالن نيودلهي ). 4اإلطار (أفريقيا 

ة تعلم منتظمة يالصادر عن المؤتمر بعمل

ومنهجية بين بلدان الجنوب وتعاون مستمر 

:  المسارمزدوجدعم من نهج فيما بينها ب

المسار الوزاري مع عقد أحداث دورية 

على هامش أحداث مجموعة العشرين إلطالع جدول األعمال العالمي على قضايا التحول الريفي؛ ومسار 

ويعتزم من .  المستويان يتفاعالن ويدعم كل منهما اآلخرنوهذا. لمنتديات مفتوحة وغير رسمية وتنفيذية

مية هذه العملية وفتحها أمام البلدان النامية األخرى المهتمة بالتعاون بين بلدان الجنوب من ذلك مواصلة تن

وقد خصص . أجل التصدي للتحديات العالمية والمحلية المتمثلة في التحول الريفي بمزيد من الفعالية

تاب األبيض عن  مثل دعم أعمال جنوب أفريقيا في إعداد الك–الصندوق موارد لتمويل أنشطة المتابعة 

التعلم من قانون ضمان العمالة الريفية (التنمية الريفية، وبخاصة فيما يتصل بإنشاء الوظائف الريفية 

 .والطاقة الريفية المتجددة)  في البرازيلBolsa Familiaالوطنية في الهند، ومبادرة 

لتنمية الريفية الشمولية زيادة االستثمار في ا: ومن حيث المحتوى، يدعو إعالن نيودلهي إلى ما يلي -13

 تتسم بالشفافية والفعالية؛ وزيادة كفاءة السياسات العامة تسييرنظم إيجاد والمستدامة وإيالؤه األولوية؛ و

. والبرامج وفعاليتها؛ وتعزيز وظيفتي الرصد والتقييم وكذلك نظم التعلم والبحث في مجال التنمية الريفية

ضمان األمن الغذائي عن طريق تجهيز : رها سياسات أساسية هيوالسياسات التي جرى تحديدها باعتبا

منتجين على نطاق صغير ومزارعين أسريين؛ وإنشاء الوظائف واالكتفاء الذاتي االقتصادي في المناطق 

الريفية؛ وتحسين األسواق الريفية؛ وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية النادرة وتشجيع الموارد 

مو القرى الريفية والمدن الوسيطة؛ وإدارة الهجرة الريفية؛ وضمان الوصول إلى المتجددة؛ وحفز ن

الخدمات العامة األساسية؛ ودعم اإلصالح الزراعي؛ وتقديم خدمات مالية تتسم بالكفاءة؛ وتيسير الفرص 

ركز على التي تهيئها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وتعزيز االبتكار والبحث العلمي والتنمية التي ت

 مؤتمر نيودلهي للتحول الريفي:4اإلطار
 

 نوب أفريقياالبرازيل، والصين، والهند، وج 
عملية مشتركة بين الوزارات، ومنتدى مفتوح : نهج مزدوج المسار 

 وغير رسمي
الدعوة إلى تنمية ريفية شمولية ومستدامة؛ والتسيير الفعال؛ وكفاءة  

 السياسات العامة والبرامج وفعاليتها
أهمية التنسيق بين المستويات الحكومية واألسواق والمجتمع المدني،  

ت مع القطاع الخاص؛ وقضايا المساواة بين الجنسين؛ وتنمية وتدعيم الشراكا

اإلنتاج على نطاق صغير؛ واالكتفاء الذاتي االقتصادي؛ وإدارة الهجرة الريفية؛ 

والخدمات العامة؛ واإلصالح الزراعي؛ والخدمات المالية؛ وتحسين تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت؛ وتخصيص الموارد بكفاءة
 ؤتمر أمام البلدان النامية األخرى في المستقبلقرار بفتح الم 
 دوالر أمريكي، ومساهمات 200 000مساهمة من الصندوق قيمتها  

  دوالر أمريكي560 000أخرى قيمتها 
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كثر األقاليم الريفية؛ وضمان الكرامة اإلنسانية األساسية مع إيالء العناية أل" العناصر الفاعلة"

مثل المعاشات التقاعدية، والمعونات ( بين الجنسين تمايزوالمجموعات حرمانا ومع التركيز بشدة على ال

تنسيق عبر جميع المستويات كما يدعو اإلعالن إلى ال). ألشد السكان ضعفا، والضمانات الوظيفية

 والجهات الفاعلة الحكومية والمنتمية إلى المجتمع المدني؛ وتعزيز ، واألسواق، والقطاعات،الحكومية

 .؛ ومساءلة الحكومات المحلية؛ وتمكين المجتمع المدني والخاص القطاع العامبينالشراكات 

 وممثلو القطاع الخاص بؤرة اهتمام عدة نتقنيو وال، والمنظمات الريفية،ويشغل المزارعون ورابطاتهم -14

وطريق التعلم هو عملية تعلم في ). مثل رواندا (طرق تعلم في أمريكا الالتينية والكاريبي وما وراءهما

علي من شأن أفضل تجارب الميدان تُ

. المؤسسات والمجتمعات واألسر الريفية

وتنظَّم بحسب الموضوعات حول دراسات 

ختلفة في مجال حاالت وممارسات جيدة م

 شكال تبادل المعارفويتخذ . التنمية الريفية

عمليا في خطة ابتكار تحدد الدروس 

المستفادة في أثناء الطريق وتدعم التكرار 

الالحق والتطبيق على أرض الواقع بواسطة 

وتتألف طرق التعلم . المشاركين ومجتمعاتهم

انظر (من عمليات منهجية جيدة التخطيط 

تحليل السياسات ) أ(جل من أ) 5اإلطار 

تيسير ) ب(الجديدة والتحسينات  المؤسسية؛ 

إنشاء ) ج(؛ "الخاصة"تصميم خطط االبتكار 

لخدمة مشاريع التنمية الريفية والمستفيدين اآلخرين بالرد على األسئلة وتقديم منتديات على اإلنترنت 

ان على العمل بروح الفريق وعلى أن ويتمثل األثر األولي في تشجيع السك. المساعدة التقنية والتدريب

 .يحسنوا بصورة جماعية جودة الحياة

وتضيف هذه الطرق قيمة إلى . تعد طرق التعلم من بين العالمات البارزة للتعاون بين بلدان الجنوبو -15

مباشرة إلى األشخاص المعنيين ورابطاتهم " تنتقل"البرامج القطرية للصندوق ألن الدروس المستفادة منها 

وعندما يعود المشاركون إلى بلدانهم، ينظمون أحداثا لنشر النتائج واإلفادة . في تقرير" وضعها" من بدال

وقد أتاح هذا مثالً اعتبار خطط االبتكار استراتيجية شمولية . عنها، تدعمهم الصور والشهادات والوثائق

 .للمجتمع ككل ال لمن شاركوا في الرحلة وحدهم

، اتصلت موضوعات " بشأن الوصول إلى األسواق في إكوادور وبيرولمعارفتقاسم ا"وفي الطريق إلى  -16

، ىات الصغرمشروعالتعلم الرئيسية بنهج التسويق، ونماذج إدارة األعمال، والتمويل الصغري الريفي وال

 .، والتنمية المحليةوالقيادةوالتكنولوجيا واالبتكار، والسياحة اإليكولوجية، والتنظيم 

 اإلقليمي البرنامج، الذي نظمه " الناجحة في كولومبيا الريفيةىالمشروعات الصغر"ريق طوتمثلت أهداف  -17

 ووزارة الزراعة ،تنمية المشروعات الريفية الصغرى وبرنامج ،للتدريب في مجال التنمية الريفية

 

 السمات الرئيسية لعملية طرق التعلم: 5اإلطار 
 

 عملية مرنة وقابلة للتعديل يستغرق تنظيمها ما بين أربعة وستة أشهر 
 لطلبنهج حافزه ا 
تدعهما موارد بشرية مؤهلة من مختلف المستويات وفي مختلف المناطق  

 الجغرافية
تحشد مجموعات متعددة التخصصات من الشركاء في التنمية الريفية من  

 مختلف األقاليم
منظمة حول الخبرات، ودراسات الحاالت وأفضل الممارسات بشأن التنمية  

 الريفية المبتكرة
 لمجتمعات المحلية التي تواجه تحديات إنمائية ذات صلةزيارات مواضيعية إلى ا 
 تبادل مباشر للمعلومات بين المشاركين 
تتحول الجهات الفاعلة المحلية إلى مدربين يحصلون على أجر، مما يزيد أيضا  

 عملية تثري كال من الزائرين والمستضيفين: من تحسين قدراتهم
للمجتمع ككل لها ثالثة تيسير خطة مبتكرة بوصفها استراتيجية شمولية  

 إنتاجي وتجاري وتنظيمي: مكونات
 عرض المساعدة التقنية والتدريب/منتدى على اإلنترنت لجميع الشركاء لطلب 
 ينشر المشاركون المعرفة المكتسبة في مجتمعاتهم المحلية 
 تكلفة مرتفعة نسبيا ألداء الوحدة الواحدة، ولكن لها مضاعفات وفعالية قوية 
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زيادة والتنمية الريفية الكولومبية، في تحسين إدارة األعمال التجارية للمشاركين وتنظيمها، من أجل 

المبيعات والدخول، وتحسين عمليات اإلنتاج لتلبية طلب الزبائن بسرعة أكبر، وتمكين المشاركين من 

 .دعم أنفسهم في أسواق تنافسية ودينامية

تحسين جودة "إلى طريق ال ASOPRODUCEوقد يسرت رابطة لمنتجي قصب السكر، يطلق عليها اسم  -18

رابطة مجتمعية لممثلي مختلف األنشطة اإلنتاجية واالقتصادية وأنشأ الطريق ". الحياة لمجتمعات بالنكوي

وبعد مرور أقل من تسعة أشهر على طريق بالنكوي، ومع تنفيذ خطة . وحصل على اعتراف قانوني بها

 متبعين نهجا االبتكار، رفع المشاركون دخولهم الشهرية عن طريق زيادة المبيعات في األسواق المختلفة

 في المائة، مما مكنهم من 35وقد شهد بائعو الحلوى مثال زيادة في دخولهم نسبتها . داإقليميا ووسميا جدي

 .تحسين جودة حياتهم

 األراضي والخدمات الوصول إلىالتعلم من تجاربهم في خدمات : شباب الريف المهرة"والطريق إلى  -19

ة، وممثلي األفرقة التقنية مفتوح أمام منظمات الشباب الريفية، والقاد) كولومبيا" (المالية والتجارية

وقد صمم الطريق بهدف تحديد . لمشروعات التنمية الريفية العامة والخاصة التي تتناول قضايا الشباب

وسوف يركز على تعزيز . ج الكفيلة بتعزيز المشاركة االقتصادية والمدنية لشباب المناطق الريفيةالنه

 ومقدما الدعم إلى  وإدارتهاتجين للبن إلى األراضيرأس المال االجتماعي، ميسرا وصول الشباب المن

كما أنه سيدعم استخدام الخدمات المالية المتخصصة؛ وخدمات التدريب . االتحاد الوطني لمنتجي البن

من أجل التعاقد على  تمكين الشباب من إدارة الموارد مباشرة –والمساعدة التقنية لألعمال الحرة المنتجة 

 .لهم من المساعدة التقنية والتدريبتوفير احتياجات أعما

الستعراض الحافظات في آسيا  منتدىوللتعلم من هذه التجارب في أمريكا الالتينية والكاريبي، حدد  -20

 اإلقليميين واالبتكارات اإلقليمية، واضعا التصميم األولي مناصرين، عقد في الصين، الوالمحيط الهادي

ها نحو النتائج على المستوى موج" طريقا سريعا للتعلم"ومعداً ، لطرق تعلم من أجل آسيا والمحيط الهادي

 .اإلقليمي بالتعاون مع بلدان أخرى من الجنوب

 منظمات المجتمع المدني العاملة مع الرعويين وعقدت -21

من عدة بلدان في آسيا والشرق األدنى والشرق 

اإلطار  ("تجمع إقليمي للنساء الرعويات"األوسط أول 

هدف من هذا التجمع هو التمكين وكان ال). 6

لنساء االجتماعي واالقتصادي والتنظيمي والسياسي ل

لرعويات ومشاركتهن في اتخاذ القرارات داخل ا

 .مجتمعاتهن وحكوماتهن المحلية

ولبلوغ هذا الهدف، ناقش التجمع احتياجات النساء  -22

عرفة؛ وحدد أهم التحديات  الم تبادلالرعويات؛ وركز على وضع السياسات وإنشاء المؤسسات؛ وشجع

وسبل ) داخل مجتمعاتهن وحكوماتهن المحلية(التي تعترض مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار 

محددا المنظمات التي تروج (تعزيز قدراتهن التنظيمية والتمثيلية والقيادية؛ وحلل حقوق النساء الرعويات 

 أيضا الخبرات اتك المشارِتوتقاسم. ساء الرعويات؛ وعزز إقامة التحالفات الوطنية للن)لهذه الحقوق

 لتجمع اإلقليمي للنساء الرعوياتا: 6اإلطار 
 

 النساء الرعويات من آسيا والشرق األدنى والشرق األوسط
 المشاركة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات

 حلقات عمل لتقاسم المعارف وبناء القدرات
الوصول إلى األسواق، وتنويع المنتجات، وحيازة : تقاسم الخبرات

 وصول إلى الموارد الطبيعيةاألراضي، وتحسين رأس المال، وال
 إنشاء منتدى إقليمي للحوار وتقاسم المعارف

وفي نهاية العملية، ستكون النساء قد اكتسبن مهارات القيادة والتنظيم 

 التي تمكنهن من التأثير في السياسات المحلية والوطنية
 دوالر أمريكي، ومساهمات من 200 000منحة من الصندوق قيمتها 

 . دوالر أمريكي142 000ها جهات أخرى قيمت
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 فرص تنويع اإلنتاج، وحيازة األراضي، وتحسين رأس صول إلى األسواق الريفية، وناقشنالمتصلة بالو

 المعلومات والمعارف مع  تقاسم هذهكاتتعتزم المشارِو. المال، والوصول إلى الموارد الطبيعية

وفي نهاية . هذا التجمع إنشاء منتدى إقليمي للحوار وتقاسم المعارفومن النتائج المتوقعة ل. مجتمعاتهن

. السياسات المحلية والوطنيةفي قيادية، من التأثير العملية، ستتمكن النساء، مع ما اكتسبنه من مسؤوليات 

وسوف ترفع هذه العملية ككل الوعي بين المؤسسات المحلية وقادة المجتمعات المحلية بالدور الحاسم 

 .ي تؤديه النساء الرعوياتالذ

، وهو مشروع )7اإلطار  ("لبرازيل والهندتيرا مادره في اتنمية "ويشكل المزارعون ومنظماتهم أساس  -23

، بإقامة شبكة من منظمي المشروعات الريفيين "الغذاء السليم والصحي والكافي"يهدف إلى دعم انتشار 

ى العاملين من أجل نظم الغذاء المستدامة والحفاظ عل

. تبادل المعارفالتنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعزيز 

 وحلقاتها الدراسية تيرا مادرهوتنظر حلقات عمل 

الخاصة بالحد من الفقر أيضا في سياسات المزرعة؛ 

وإدارة الموارد البشرية؛ وتحسين وصول المزارعين 

على نطاق صغير إلى األسواق؛ واإلصالحات 

ل المزارعين على المؤسسية الرامية إلى تحسين تمثي

نطاق صغير عن طريق منظمات سليمة البنية وتتسم 

التعاون بين بلدان الجنوب بين نمط ويشجع المشروع .  بين الجنسينالتمايزبالكفاءة ومؤثرة؛ وقضايا 

إكوادور، (الهند والبرازيل، في الوقت الذي يحشد فيه هذا التجمع أيضا المزارعين من بلدان أخرى 

، ومنظمات لمتأنيةالحركة الدولية لألطعمة اوسوف تقام شراكات تضم ). يش، ونيبالوبيرو، وبنغالد

 .المزارعين، ومنظمات حكومية، ومنظمات غير حكومية، والصندوق

تحسين القدرة التنافسية الزراعية لألسر الريفية في منطقة ميكونغ الكبرى "ويهدف البرنامج األقاليمي  -24

إلى تحسين سبل العيش ) 8اإلطار (شتراك مع منظمة األغذية والزراعة  الذي أنشئ باال" اإلقليميةشبه

 الشعبية، الديمقراطية ، وجمهورية الو)اننمقاطعة يو(والدخول والقدرة التنافسية في كمبوديا، والصين 

ويتضمن المشاركون . وميانمار، وتايلند، وفييت نام

ممثلين لقطاعات الزراعة ومصايد األسماك والموارد 

، وأعضاء الغرف التجارية، التقنيون: بيعيةالط

صناعية؛ وواضعو السياسات التجارية الرابطات الو

ويستحدث البرنامج تكنولوجيات جديدة . المنظمونو

ومحسنة إلنتاج السلع األساسية الزراعية المهمة 

ومناولتها وتجهيزها؛ ويزيد من تكامل سالسل السلع 

الفقراء عن األساسية ومن مردودها على المنتجين 

طريق الترويج لشراكات متوازنة بين المشترين 

 اإلقليمية شبهوالمنتجين؛ ويوسع التجارة لصغار المنتجين مع البلدان المجاورة لمنطقة ميكونغ الكبرى 

ويوفر .  جديدة لتقدير الطلب في السوق والتغلب على القيود التجاريةوسائلعن طريق استكشاف 

 تيرا مادره في البرازيل والهند: 7اإلطار 
 

أصحاب المشروعات الريفية، والمزارعون، ومنتجو األغذية، والطهاة، 

 والمدربون
الهند والبرازيل؛ وإكوادور، وبيرو، وبنغالديش، : من بلدان مختلفة

 ونيبال
 حلقات عمل وحلقات دراسية

ية المستدامة؛ والحفاظ على التنوع البيولوجي النظم الغذائ: إقامة شبكة

الزراعي؛ وضمان الوصول إلى األسواق؛ وتمثيل المزارعين على 

؛ وتتسم بالكفاءة ومؤثرةنطاق صغير عن طريق منظمات سليمة البنية 

ودراسة السياسات الزراعية الجديدة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية؛ 

الجنسين؛ وتعزيز اإلصالحات والتشديد على قضايا المساواة بين 

تعزيز القدرة التنافسية الزراعية في منطقة ميكونغ الكبرى دون : 8اإلطار 

 اإلقليمية
 

 ، وجمهورية الو)يوان(كمبوديا، والصين : ست بلدان 

 مالديمقراطية الشعبية ، وميانمار، وتايلند، وفييت نا
استحداث تكنولوجيات جديدة لإلنتاج والمناولة والتجهيز؛ وتبسيط  

سالسل السلع األساسية في صالح أشد المنتجين ضعفا؛ وتيسير توسيع 

التجارة للمنتجين على نطاق صغير من خالل وسائل جديدة لتقدير الطلب 

 في السوق وتخطي الحواجز التجارية
ي سالسل السلع يبين كيف يمكن للتكنولوجيات والتعاون ف 

األساسية واستراتيجيات التسويق الفعالة أن تغير سبل عيش المنتجين 

 الفقراء تغييرا حقيقيا
 دوالر أمريكي، 609 000منحة من الصندوق قيمتها  

  دوالر أمريكي130 000: والمساهمون اآلخرون
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لممارسين اآلخرين، والخدمات يبين لكفاءة والفعالية لتوثيق التجارب ونشرها لكي البرنامج آليات تتسم بال

التنظيمية وواضعي السياسات كيف يمكن لتحسين االستشارية العامة، والرابطات الصناعية، والوكاالت 

غير التكنولوجيات وتعزيز التعاون داخل سالسل السلع األساسية ورفع فعالية استراتيجيات التسويق أن ت

 .سبل عيش المنتجين الفقراء تغييرا حقيقيا

بمزارعين ) 9اإلطار ( "مشروع تكنولوجيا المعلومات كأداة للحد من الفقر والتنمية المستدامة"يتصل و -25

ة بوليفيا المتعددة القوميات، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند، ويركز على تكنولوجيا المعلومات من دول

لبلدان األربعة تجاربها في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أساس متكافئ، وتتقاسم ا. واالتصاالت

وتتبادل أفضل ممارساتها ومعارفها المكتسبة من 

 كل سمة بشأنوتعد أنشطة تركز على هذا المجال 

دعم الصندوق عملية تعلم عبر األقاليم قد و. قطرية

بما في ذلك تبادل الزيارات بين جنوب أفريقيا، (

) ازيلند، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وبيرووسو

من أجل تقاسم الدروس المستفادة وإقامة شراكات 

ومكّن تبادل الخبرات بين . جديدة مع القطاع الخاص

أفريقيا وأمريكا الالتينية في مجاالت تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت من مقارنة التجارب في 

المراكز القائمة على اإلنترنت وشبكات تكنولوجيا (تكنولوجيتين ا يتصل بوفيمقارتين وبيئتين مختلفتين، 

المعلومات واالتصاالت في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبيرو؛ وتكنولوجيا الهاتف الخلوي في جنوب 

 ).أفريقيا

سكان تعزيز مجتمع إقليمي للمساعدة الذاتية لل: الشراكة مع السكان األصليينوسوف ينظم برنامج  -26

 في ماليزيا بشأن إذاعة المجتمعات المحلية في آسيا، دعماً لتنمية تقاسم المعارف حدثا لاألصليين في آسيا

السكان األصليين؛ وبشأن السياسات المتصلة بإذاعة المجتمعات المحلية في جنوب شرق آسيا للحد من 

 .التعرض لالستبعاد وخفض احتماالت التهميش االقتصادي

 ض المعرفة الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية الريفيةمعر يضموسوف  -27

ستكون بمثابة " قرية االبتكار"مشاركين من المشاريع اآلسيوية ذات الصلة ليتقاسموا خبراتهم، في حين أن 

"ددة دعماً تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومصادر الطاقة المتجفي مجال  للتطبيقات المبتكرة "انةالحض

 .لتمكين المجتمعات المحلية

مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب القائمة بين وزارة الزراعة في كولومبيا وأكاديمية وسوف تعزز  -28

 المعرفة بوكاالت التنفيذ في شمال شرق كمبوديا على الصعيدين يونان للعلوم الزراعية في الصين

األرز في المرتفعات التي جرت ممارستها بنجاح في اعة زرالوطني واإلقليمي بشأن النظم القائمة على 

وسوف تتيح . وسوف تبحث بالتحديد فرص إنتاج وتسويق أنواع محلية من األرز في كمبوديا. يونان

خبراء : األكاديمية أنواعا تعتبر مناسبة لظروف المرتفعات، مع بروتوكوالت تقنية مفصلة، وسوف توفر

.  والمزارعين؛ ونماذج إنتاج لمختلف المناطق الجغرافيةالتقنيينريب لدعم التطوير التكنولوجي؛ وتد

التعاون بين بلدان الجنوب من أفريقيا وأمريكا الالتينية في : 9اإلطار 

 ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الريفيةمجا
 

ة بوليفيا المتعددة القوميات، وبيرو، وجنوب أفريقيا، دولتتبادل 

 المعارف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الريفية وسوازيلند

 على سبيل دعم التنمية الريفية
ا في بيرو، خفض استخدام اإلنترنت تكاليف المعلومات التي تتكبده

الحكومات المحلية، وحسن الوصول إلى معلومات السوق، وعزز إقامة 

 األسواق الجديدة، وحسن الوصول إلى الموارد الطبيعية
 في جنوب أفريقيا، دعمت شركة نوكيا برامج التنمية الزراعية

في سوازيلند، تدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداء الخدمات 

 المالية الريفية
  دوالر أمريكي150 000: جماليةالتكلفة اإل
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وقد زار . لضمان العمل على مستوى رفيعوسوف تنظم أيضا أياما للزيارات الميدانية وحلقات عمل 

خبراء األكاديمية ثالث مقاطعات كولومبية لدراسة النظام اإليكولوجي للمرتفعات في البلد، وللمساعدة في 

 .نظم الزراعية للمرتفعات في السياق الكمبوديتصميم ال

شأن في ذلك  الذي يديره المعهد الدولي لبحوث األرز، شأنه اتحاد بيئات األرز غير المواتيةويشكل  -29

 المدعومة من الصندوق، مثاال  لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةالعديد من البرامج البحثية ل

فاالتحاد يوفر منتدى لعشرة بلدان من جنوب آسيا وجنوبها . ن الجنوبجيدا على التعاون بين بلدا

 والمعهد الدولي لبحوث النظم الوطنية للبحوث الزراعية واإلرشاد يستطيع أن يقيم الباحثون من ،الشرقي

األرز شراكات في إطارها مع المزارعين وموظفي اإلرشاد الزراعي للتصدي للمشاكل الرئيسية في 

 بالملوحة، ة المعرضة للجفاف، والمعرضة للغمر، والمتأثر–ختلف النظم اإليكولوجية لألرز مواقع تمثل م

تنطوي استراتيجية االتحاد على بحوث ميدانية تشاركية تربط العلماء من النظم و. وبيئات المرتفعات

قدمة األخرى  والمعهد الدولي لبحوث األرز والمؤسسات البحثية المتالوطنية للبحوث الزراعية واإلرشاد

 لبناء ويهيئ االتحاد الفرص. ، ونشرهاابواسطة نهج متعدد التخصصات الستحداث التكنولوجيا، واعتماده

 واألنشطة الرسمي، وغير والتدريب الرسمي الزيارات تبادل خالل من عريضة قاعدة على القدرات

 .صحاب المصلحة المعنيينمختلف أ بين المتبادل والتعلم األقطار عبر تبادل المعارفو التعاونية،
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 في إقليم أمريكا الالتينية تقاسم المعارفخبرة الصندوق في التعاون بين بلدان الجنوب و
  والكاريبي

تاريخ عريق في العمل واالستثمار لتشجيع التعاون تتمتع شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في الصندوق ب -1

وقد . إلقليملمقام األول، وليس بصورة حصرية، داخل ا عبر الحدود الدولية، وذلك في اتبادل المعارفو

، إلى )توثيق ممارسات التنمية االبتكارية وتقاسمها( أولى هذه التجارب، وهي شبكة فيدأمريكا أدت

؛ )برنامج المساواة بين الجنسين (ProGéneroبرنامج : مبادرات مماثلة في أقاليم أخرى بما في ذلك

لبناء القدرات في مجال الرصد (درة على التقييم في أمريكا الالتينية والكاريبي والمنتدى اإلقليمي لبناء الق

البرنامج ؛ وطرق التعلم الخاصة ب)بشأن سياسات الزراعة األسرية(؛ وهيئة الزراعة األسرية )والتقييم

ا ال يقل عن وبوجه عام، استثمرت أمريكا الالتينية والكاريبي مبلغ .اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية

 المعارف المستمدة من ل عاما لتعزيز التعاون الدولي وتباد15 مليون دوالر أمريكي سنويا على مدى 1

 .تجارب الصندوق اإلنمائية العملية

وتتمثل أهداف أمريكا الالتينية والكاريبي في مجال تعزيز التعاون وتبادل المعارف بين بلدان الجنوب  -2

 البرامج والعمليات القطرية وفعاليتها في اإلقليم بتيسير وصولها في الوقت تعزيز كفاءة) أ: (فيما يلي

إضافة ) ب(المناسب إلى الممارسات الجيدة ذات الصلة وإلى المعرفة الجيدة التوثيق والمختبرة ميدانيا؛ 

 1.قيمة عن طريق االبتكار واألثر الحافز مما يؤدي إلى المضاعفة والتكرار على نطاق واسع

التأمل النقدي لهذه التجربة بأن أعمال الصندوق المقبلة في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل ويفيد  -3

 : ينبغي أن يستوفي المعايير الخمسة التاليةفالمعار

، بالمعنى الحقيقي لعدم الشروع في أي إجراء ال يشكل استجابة ينبغي أن يكون حافزها الطلب •

ويتحمل مدراء البرامج . و لتلقي الدعم من األقران في بلد آخر عبر فعليا عن طلب للتعلم ألشخص

مسؤولية عن العمل مع زبائن الصندوق في تحويل االحتياجات الالقطرية واألفرقة القطرية، بالطبع، 

  .بحيث ال تنحصر المسألة في االنتظار بصورة سلبية حتى يفصح الطلب عن نفسهإلى طلبات، 

 ويرتبط اإلمداد بالمعرفة والخبرة بالممارسة .جارب حقيقية ومختبرةينبغي أن تستند إلى معرفة وت •

وهذا يعني أنه ينبغي للصندوق أن يقصر تدخله على المسائل التي أسفر . الفعلية لعمليات الصندوق

فيها عمله الفعلي في بلد أو مشروع ما عن معرفة وتجربة محددتين يمكن تقاسمها بعد ذلك مع 

شارك الصندوق في التعاون بين بلدان الجنوب إال في المسائل التي له يي أال وهكذا، ينبغ. اآلخرين

 من التكنولوجيا العملية ،العملمستوى وبإمكان هذه المعرفة والخبرة أن تحدد . فيها ميزة نسبية

الستجماع مياه األمطار في األقاليم شبه القاحلة، إلى طرائق ونهج تعميم التمايز بين الجنسين في 

قد شاركت في  ما دامت شيئا –عات التنمية، إلى السياسات الوطنية الداعمة للزراعة األسرية مشرو

يكتفي الصندوق بأن يصبح أن وال ينبغي . إعداده أو دعمته واحدة على األقل من عمليات الصندوق

  ".يفي بما وعد"بل ينبغي أن : طرفا ثالثا في التعاون أو أن يكون وسيطا له

                                                      
 ورقة،  Linn et al. 2010. Scaling up the fight against rural poverty. An     institutional review of IFAD’s approach استنادا إلى 1

 . العاصمة واشنطن،  مؤسسة بروآينغز  ، والتنمية العالمي االقتصاد  عن 43  رقم لالعم
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 ههذا يعني أن و.منهجية، وأال تكون مجموعة من األنشطة التي تنفذ مرة واحدةينبغي أن تكون  •

أي الخبرة والمعرفة القائمة على العمليات التي يتعين (إلى جانب المحتوى  ،ينبغي أن يعد الصندوق

، وينبغي أن تؤدي كل من هذه األدوات إلى وضع )أي البرامج التي يمولها(أدوات األداء ، )تقاسمها

، وإدارة ميزانيات اتيجيات ونهج، وتحديد أهداف، وإقامة شراكات، وتحديد طرائق وأدواتاستر

واألهم هو أنه ينبغي أن ينظر الصندوق في التعاون بين بلدان . جري تقييمهاوتقارير، وأن ي

  .الجنوب عندما تتضح بجالء، منذ البداية، وجاهة توسيع النطاق

وهذا .  واألنشطة الممولة بالقروض أو المنحقطرية للصندوقفي البرامج ال ينبغي أن تكون مدمجة •

دفعها عن طريق أولئك المشاركين مباشرة في المشروعات والبرامج يعني أنه ينبغي الشروع فيها و

وينبغي أن . الممولة من الصندوق، بدءا من مدراء المشروعات ومدراء البرامج واألفرقة القطرية

ولوية التي تنفَّذ فيما بين األقران، وأن يمتنع قدر المستطاع عن يحدد الصندوق األنشطة ذات األ

  .الخطط التي تنطوي على وساطة مكلفة

 وهذا يعني أن .ينبغي أن يرتب أولوياتها أولئك الذين سيستفيدون منها ويشاركون فيها مباشرة •

بته لطلب فعلي هذا العمل ينبغي تمويله عن طريق أموال المنح والمشروعات العادية، لضمان استجا

من األفرقة القطرية للصندوق وشركائه، واعتباره مهما بالقدر الكافي إليالئه األولوية على 

  .االستخدامات األخرى الممكنة لتلك الموارد

أن تكون هذه األهداف والمعايير كافية لتوجه الصندوق في تخطيط وتنفيذ التعاون بين ومن المفترض  -4

 .ف في المستقبلبلدان الجنوب وتبادل المعار
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  الصندوق في التعاون بين بلدان الجنوبخبرة الدروس المستفادة من 

أجرى عدة شركاء في التنمية استعراضات  -1

. ألنشطتهم المتصلة بالتعاون بين بلدان الجنوب

 أسفر أحد هذه االستعراضات، أجراه برنامجو

 اإلنمائي، عن عدد من الدروس األمم المتحدة

وعلى الرغم من ). 1طار انظر اإل(األساسية 

وجود اختالفات واضحة في هوية المؤسسة 

وواليتها وبنية مواردها، فإن العديد من الدروس 

المستفادة من أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب 

التي يضطلع بها البرنامج اإلنمائي يؤكد تجربة 

وقد ُأدرجت أيضا الدروس التي . الصندوق

ف التنمية  ومصر،استخلصها البنك الدولي

 ومنظمة األغذية والزراعة في الدروس اآلسيوي،

 .المستفادة للصندوق على النحو المبين أدناه

وعلى الرغم من أن الصندوق يتقاسم هذه الدروس  -2

مع غيره من الشركاء في التنمية المنخرطين في 

التعاون بين بلدان الجنوب، فمن شأن بذل الجهد 

زز فعالية أنشطة هذا التعاون وأن يكفل تأثيرها على نطاق أوسع في إلدماجها في تصميم البرامج أن يع

 .برامج إدارة المعرفة الخاصة بالبرامج القطرية

 .ويمكن ضم الدروس التي استخلصها الصندوق تحت العناوين الستة التالية -3

 اختيار المناصرين بعناية باعتبارهم عوامل رئيسية للتغيير: الدرس األول  
: من أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب بشكل حاسم على جودة مضيف تبادل المعلوماتيتوقف نجاح أي  -4

موهبة إبداعية وقيادية وحقق إنجازات في مجاالت التكنولوجيا المستدامة أي الشخص الذي يتمتع ب

، ونماذج المشروعات الريفية المربحة، والمؤسسات الشمولية، والسياسات )اإلنتاج واالتصاالت(

ومن المهم فهم حوافز المضيف وضمان . ة للفقراء، ونهج التمكين الرامية إلى الحد من الفقرالمناصر

أو تأكيد مالءمة /، مثل تلقي المعرفة في المقابل وتبادل المعارفتحقيقه عائدا من االستثمارات في مجال 

نوب أكثر نجاحا عندما ويكون التعاون بين بلدان الج.  إلى مواصلة االبتكارنزوعهمع االبتكار وجودته، 

 .كون عملية تسير في اتجاهينت

ويشمل ذلك . وكثيرا ما تحتاج إلى تعزيز) المضيفون( التعاون بين بلدان الجنوب موفريوتتباين قدرات  -5

وال بد من أن يدمج الصندوق . إدارة المعرفة والقدرات التحليلية، ومهارات االتصال، والكفاءات السلوكية

 .جال التعاون بين بلدان الجنوب في استراتيجياته القطريةبناء القدرات في م

 

 الدروس المستفادة في مجال التعاون بين بلدان الجنوب: 1اإلطار 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وضع جيد من الناحية الهيكلية  

 يسمح له بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
 للبرنامج اإلنمائي خبرة كبيرة في التعاون بين بلدان الجنوب، ولكن 

 الفهم المشترك محدود
 التعاون بين بلدان الجنوب أولية للمنظمة ولكنه يتلقى دعما غير كاف 
 توجد مبادرات فردية عديدة، ولكن التوجيه المؤسسي مفقود 
على الرغم من أن االستراتيجيات جيدة التحديد، فإن النهج القائم على  

 اإلمداد إلى حد كبير غير فعال
  ضعيفالنهج القائم على النتائج 
توجد قضايا تقنية في صلب استراتيجية التنفيذ على حساب األبعاد  

 االجتماعية
حققت استراتيجيات تعميم التعاون بين بلدان الجنوب نتائج غير  

 مرضية
 كان استغالل قاعدة المعرفة لدعم التعاون بين بلدان الجنوب محدودا 
الجنوب، نماذج مختلفة للتعاون بين بلدان (ُأعدت أدوات البرمجة  

 .، ولكن المكاتب القطرية ليست على علم بها)تشمل التعاون الثالثي
 ُأعدت أدوات اإلشراف إعدادا جزئيا، ولكنها ال تستخدم 
 لم تعد أدوات للرصد والتقييم 
 ليست أدوات التدريب والمواد الدعائية متاحة 
ال تحصل منظومة األمم المتحدة على الدعم الكافي لتعزيز التعاون بين  

 بلدان الجنوب، والتعاون الداخلي غير كاف
حدثت تعبئة قوية للموارد غير الرئيسية، ولكن ال بد من توفير المزيد  

 لتغطية النطاق الكامل لألنشطة
 لم يحدد بعد دور البرنامج اإلنمائي تجاه البلدان متوسطة الدخل 
لنامية توجد روابط غير كافية بين األقاليم لتعزيز التعاون بين البلدان ا 
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 الحكوميين أو لتقنيينومن شأن القيام بأنشطة محددة داخل مجموعات متجانسة من المزارعين أو ا -6

ومن ناحية أخرى، .  وأن يزيد من نفعها المباشرتبادل المعارفواضعي السياسات مثالً أن ييسر إدارة 

 .تي بالمنافع األوسع المتمثلة في التصدي بشمولية ألبعاد التغيير المتعددةفإن األنشطة المختلطة تأ

 المحتوى المعرفي حاسم وال بد من أن يكون حافزه الطلب: الدرس الثاني  
كثيرا ما تركز أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب في البداية، عند مرحلة التصميم، على نقل تكنولوجيا  -7

 بالمؤسسات والسياسات متصلةأن األنشطة تتجه، في أثناء التنفيذ، نحو مسائل غير . معينة يطلبها الضيف

وال بد . والنهج، تدور حول نقل التكنولوجيا

من أن تتضمن تصميمات البرامج هذه األبعاد 

اإلطارية لنقل التكنولوجيا أو أن تتحلى 

بالمرونة الالزمة لكي يستجيب المضيفون لهذه 

 .لضيوفالطلبات من المتعلمين وا

 نقطة بداية أساسية لفعالية تبادل المعارفعلى )  التعلمجدول أعمالالمحتوى و(ويشكل تحديد الطلب  -8

 . واستثمارا مسبقامكينيةعمليات تشاور تالتعاون بين بلدان الجنوب، ويتطلب 

فاق محددة؛ ولكن األهم من ذلك أنه يوسع نطاق اآل) محتوى(وينقل التعاون بين بلدان الجنوب دراية  -9

وال بد من إدراج تحليل . واإلطار المرجعي ورؤية المتلقي، ويحسن بالتالي قدرته على مواصلة االبتكار

 .فائدة التعاون بين بلدان الجنوب في مضاعفات المنافع غير المادية هذه/تكلفة

 رفيعةااللتزام بمعايير تصميم المشاريع وإقامة الشراكات المشهود لها بالجودة ال: الدرس الثالث  
مثل برنامج عمل أكرا، وإعالن (غالبا ما يكون ألنشطة التعاون بين بلدان الجنوب التي تسترشد باألطر  -10

 .تركيز استراتيجي قوي ونتائج أفضل وانتشار أوسع) نيودلهي

11- والشفافية والمساءلة المتبادلة ، واالعتماد على النظم القطرية، والتنسيق،ق مبادئ الملكية القطريةوتطب 

 عمل برنامجويدعو . طبيقا غير متكافئ؛ وقد تشكل النظرة إلى الصلة بالمصالح التجارية إحدى العقباتت

مبادئ إعالن باريس وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون أكرا المتعاونين من بلدان الجنوب إلى اتباع 

التعاون بين بلدان الجنوب ومن شأن هذا أن يفضي إلى االرتقاء بتنفيذ أنشطة . الداخلية للبلدان األخرى

 . أكثر استدامةفوائدوتحقيق 

وال تشتمل جميع أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب على إجراءات للمتابعة على أرض الواقع، ومن ثم  -12

ويجب .  تميل إلى أن تنحصر في المشاركين المباشرين وتقتصر على نشاط هذا التعاون نفسهفالفوائد

 .التعاون إلى أعمال ملموسةتخصيص موارد لترجمة أنشطة 

رابحين  ) الضيف والمضيف والوسيط :أو األطراف الثالثة(وليس البحث عن نواتج يخرج منها الطرفان  -13

ولعل . مدرجا بوضوح في عمليات اإلعداد؛ ويميل الضيوف إلى أن تكون لهم قدرة محدودة على الرد

 . الرد هذه، باعتبارها من أنشطة المتابعةأيضا من دعم أنشطةتربح أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب 

14- تدعم إدارتها المستندة إلى ، هو عدد أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب التي لها أطر محددة للنتائجوصغير 

 .وبالتالي، فقد كانت العالقة بين المدخالت والنواتج الطويلة األجل محدودة. النتائج

 

  الدوليكمحتوى المعرفة حاسم للبن: 2اإلطار 
 

 : الدوليمعهد البنك

 تعزيز قدرة برلمانات أمريكا الالتينية على اإلشراف المالي ومكافحة الفساد
في إعداد برنامج للتعلم بين بلدان الجنوب، يدعم االبتكار والقدرة التنافسية للزراعة 

  أفريقيا
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 عرضية، ولكن التأثير كان واسعا ومتزايدا وممتدا حيثما واستدامة طرق التعاون بين بلدان الجنوب -15

 . الشبكاتأقيمت

وهذا يقلل . عن تدفقات الفوائد المتوقعةالحديث تخطيط التعاون بين بلدان الجنوب يختزل كثيرا ما و -16

 .إمكانية النشر والتكرار وتوسيع النطاق

وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى . توسيع النطاقوتولي قلة من أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب االهتمام لفرص  -17

ومن شأن تقوية الروابط المباشرة . الحاجة إلى تكرار األحداث بدال من االعتماد على المضاعفات القائمة

 .مع برامج االستثمار أن ترفع احتماالت توسيع النطاق

 المؤسسات مهمة، وال بد إذن من اختيارها بعناية: الدرس الرابع  
) كما يحللها دوغالس نورث(ت تحدد المؤسسا -18

، أي فرص "حدود اإلنتاج"قواعد اللعبة؛ وترسم 

وعندما . األعمال؛ وتحد من تكاليف المعامالت

 في سياق مؤسسي للمعارفيحدث تبادل مباشر 

، يعمل كل من الضيوف والمضيفين في إطار تمكيني؛ وتصبح عملية التخطيط الحاسمة للتعاون بين مكين

ثر موثوقية، وتتحسن القدرة على التنبؤ بالنواتج؛ ويكون التنفيذ أكثر فعالية؛ ويكون بلدان الجنوب أك

 .معنى أكبر؛ ويتحسن اإلبالغ عن المتابعة وتقاسمها واعتمادهالختمها 

وتجنح المؤسسات التي تتبع نهجا . ويشكل اختيار اإلطار المؤسسي القائم بالتيسير عامال رئيسيا للنجاح -19

 منهجية، وعمليات، وأدوات عمل، –اءة التكاليفية تجاه التعاون بين بلدان الجنوب علميا يتسم بالكف

ت تحليلية وكفاءات تعلم، وقدرات على اعتماد األفكار الجديدة، وتوجه نحو النتائج، وتركيز على اوقدر

ومن شأن االنتقال من .  إلى أن تكون جهات وسيطة فعالة–خطط عمل المتابعة، وكفاءة تكاليفية 

 .المشروعات المحددة الغرض إلى البرامج األطول أجال أن يساعد هذه المؤسسات أيضا

 التمويل الجيد التنظيم أمر حاسم: الدرس الخامس  
يتوقف مدى فعالية التعاون بين بلدان الجنوب على مدى مالءمة النشاط وقابليته للتنبؤ واستمراريته،  -20

النتائج المتوقعة لنشاط جيد إلى تحقيق شاط قائم بذاته  التمويل المخصص لنويؤدي. وبالتالي تمويله

التصميم والتنفيذ، ولكن هذا ال يحدث إال إذا كان عدد 

 بتكلفة مرتفعة نسبيا ك وكثيرا ما يتم ذل،المشاركين صغيرا

اتباع نهج برنامجي وبذل جهد منظم ومن شأن . للوحدة

 من لتعميم التعاون بين بلدان الجنوب، وما يتماشى مع ذلك

.  أن يفسح مجاال متكافئا، مع تضمين مضاعفات ووفورات الحجم، مثل توسيع النطاق،تمويل منهجي

يكون االنتقال من المشروعات التي تنفذ مرة واحدة إلى البرامج األطول أجال التي ترتفع ومرة أخرى، 

 .احتماالت استدامتها أمرا مفيدا

 اختيار عوامل التغيير في البنك الدولي:3إلطارا
 

يشرك معهد البنك الدولي، وهو المزود الرئيسي ألنشطة التعلم في البنك الدولي، 

كما أن .  والجهات الفاعلة من القطاع الخاص في أنشطتهمنظمات المجتمع المدني

 .المعهد قام بتعزيز قدرات برلمانات أمريكا الالتينية

 

 تمويل التعاون بين بلدان الجنوب في البنك الدولي: 4اإلطار 
 

تزايد الطلب، يستثمر البنك الدولي في التعاون بين بلدان على أثر 

الجنوب، وقد أنشأ حساب أمانة تبادل الخبرات بين بلدان الجنوب 

من أجل تيسير عمليات تبادل المعارف والخبرات العملية بين 

 .العاملين في ميدان التنمية
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 بين بلدان الجنوب إلى قصر المساهمات في أنشطة عاونالتوتميل السياسات الحكومية المتصلة بتمويل  -21

ويحد هذا من المرونة واالختيارات، . التكاليف المحليةالمساهمات بهذا التعاون على المساهمات العينية و

 .ويقلل أثر نشاط التعاون

تحسين إدارة المعرفة المستندة إلى األدلة مسألة أساسية لتأمين التعلم المستمر و: الدرس السادس  

 التعاون بين بلدان الجنوب  
في حين أن التعاون بين بلدان الجنوب  -22

يشكل بطبيعته نشاطا إلدارة المعرفة، 

كثيرا ما يخفق تصميم البرامج في 

ضمان التعلم من التبادل المباشر 

وبالتالي، فإن مفاهيم . فللمعار

 ا في وقتتستغرقالبرمجة الجيدة 

التجربة والخطأ حتى تصبح على قدر 

من النضج يتيح التكرار وتوسيع 

تبادل وتحتاج أنشطة . النطاق

 إلى نظم تعلم جيدة لكي المعارف

 لدعم التعلم تشكل منتدياتوكان من المفيد إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت . تصبح فعالة بسرعة أكبر

 .المستمر عن طريق المشاركين في التعاون بين بلدان الجنوب

التعاون بين الجهد المتصل بإدارة المعرفة عن طريق حافظة أنشطته المتصلة بلم يبذل الصندوق نفسه و -23

وقد أسفر هذا عن ازدواجية في الجهود، واستخدام الموارد بما هو أقل من الحد األمثل، . بلدان الجنوب

ين ومن شأن سد هذه الفجوة والمشاركة في مجتمعات التعاون ب. وتقييد األثر واالنتشار، وفقدان الدراية

، وأن يعجال بالتعلم والتقاسم في ورؤيتها، وأن يحسنا أثر البرامج أثرا مضاعفابلدان الجنوب أن ينشئا 

 .الصندوق

 

التعاون بين بلدان الجنوب وإدارة المعرفة في البنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، : 5طار اإل

 ومصرف التنمية اآلسيوي
 

مثل تغير المناخ، والتسيير، والشراكة بين القطاع (معهد البنك الدولي على موضوعات عديدة يعمل 

كما أنه يساهم في النقاش . لدان الجنوبعن طريق نهج مختلفة أحدها هو التعلم بين ب) العام والخاص

تشكل ) info.southsouth.www(الدائر بين بلدان الجنوب عن طريق مجموعة من الممارسين 

 .مهما ومبتكرا" مختبرا"

. مية ومناقشتهالدراسة المشاركة في التنلمنظمة األغذية والزراعة أيضا موقع على شبكة اإلنترنت 

والهدف هو تعلم كل طرف من األطراف األخرى، وإبراز التطبيقات الناجحة فضال عن المعلومات 

المتصلة بالصعوبات والعقبات المواجهة، في محاولة لتفادي تكرار األخطاء واالستفادة من أفضل 

  .الممارسات المعروفة

ية اآلسيوي، مصممة الستحداث واستقطاب هي مراكز امتياز تابعة لمصرف التنم" محاور المعرفة"

وتشجع المحاور تبادل المعارف . المعارف الجديدة وتكييفها لتلبية االحتياجات المحلية الخاصة

والمعلومات داخل اإلقليم، وتدعم إنشاء مجموعة من الخبراء المعنيين بالمجاالت ذات الصلة 

  .بالمصرف من الناحية التشغيلية


