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 موجز تنفيذي
لنموذج عمل  الهامةإطار االنتقال أحد التزامات التجديد الحادي عشر للموارد. ويعتبر أحد األركان يمثل  -1

ن يوائم عمليات  لدعم طل  الصندوق أليسعى  حيثالصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، 
مة األدوات التي المقترضين واحتياجاتهم من خالل محاولة إنضاج اإلطار المالي والتشغيلي للصندوق وحز 

يوّفرها. ويعتبر تعزيز الالمركزية مترافقا بإطار لالنتقال الشعبتين الرئيسيتين لنموذج العمل الجديد، مما 
يؤدي إلى تعزيز فعالية الصندوق بصورة كبيرة، واستجابت  ألصحا  المصلحة في  وجاذبيت  لهم، من خالل 

، وتمكين التحديد المبكر للظروف المتغيرة إلعداد االقترا  من السياق القطري والشركاء اإلنمائيين
 .استراتيجية للوصول إلى الحل اإلنمائي األمثل، مع ضمان االستدامة المالية للصندوق

ي اإلجمالي للفرد قوم، يشير تعبير "انتقال بلد ما" إلى عملية يزداد فيها الدخل الالعالمية في الساحة اإلنمائية -2
خالل  تغيير تصنيف البلد من بلد منخفض الدخل إلى بلد متوسط  مستوى يمكن منالواحد لهذا البلد إلى 

. 1لومن ثم إلى بلد مرتفع الدخ ،إلى بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا ،الدخل من الشريحة الدنيا
معيار الجدارة االئتمانية الدعامة الثانية لتقرير  يعدي اإلجمالي للفرد الواحد، قوموباإلضافة إلى الدخل ال

إلى انتقال البلد  أفضلبجدارة ائتمانية  ةزيادة الدخل مصحوب تؤديإذ  ،الشروط التمويلية المطبقة على بلد ما
 إلى شروط تمويلية أقل تيسيرية.

نطاق على  يهالتدابير المتفق علي اإلجمالي للفرد الواحد والجدارة االئتمانية يبقيان أكثر اقومومع أن الدخل ال -3
كما أن  من الهام ألغراض المقارنة والشفافية أن يطبق الصندوق نفس هذا و واسع لتعريف االنتقال، 

 يغطيان الجمالي للفرد الواحد والجدارة االئتمانية ي اإلقومأن الدخل البالتعريف، إال أن هنالك إدراك واسع 
والحوار بين البلد . مواجهة هذه التحدياتعلى وقدرات   حدةد على كل بلبالتحديات اإلنمائية المخصوصة 

كما تم االتفاق علي   ،الذي يمر بمرحلة انتقال والصندوق هام، مع اقتصار المرونة على حاالت استثنائية
 مع المجلس التنفيذي.

 .ليس بالوثيقة التوجيهيةليس بالسياسة القائمة بحد ذاتها، كما أن  في الصندوق فإن إطار االنتقال  ،ومن هنا -4
 التالية العناصر وهو يضمالمقترضة. والبلدان الصندوق  وسياقاتسوف يستمر في التطور مع قدرات و 

 ،والشفافية ،مبادئ القدرة على التنبؤ إلدارة انتقال البلدان بصورة أكثر فعالية. وتدعم هذه العناصر جميعها
 .واالستدامة

 الثانيةالمرحلة األولى والمرحلة 

المقترضة من الصندوق من مرحلة إلى أخرى استنادا إلى الدخل القومي الدول األعضاء  قلتستن (1)
لى حوار جيد التوقيت بين البلد الذي يمر بمرحلة االئتمانية  جدارتهاو  فيها اإلجمالي للفرد الواحد وا 

دارة الصندوق في المرحلة  2018)اعتمد من قبل مجلس المحافظين في فبراير/شباط  االنتقال وا 
 .األولى من إطار االنتقال(

                                                      

 .https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries انظر: 1

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
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فترات تطبيق/إلغاء متدرجين لغرض سالسة انتقالها إلى بالدول األعضاء المقترضة  تتمتعسوف  (2)
؛ سيتم (1)7)اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال، الفقرة الجديدة الشروط اإلقراضية 

 .اعتمادها مع هذه الوثيقة(
والصندوق معًا استراتيجيات انتقال على المدى المتوسط لكل بلد عضاء المقترضة ستطور الدول األ (3)

)اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار تحدد المزيج المالئم من الدعم الذي يقدم  الصندوق 
؛ اإلجراءات المنقحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية التي ستعرض على (4)7االنتقال، الفقرة 

 .لالستعراض( 2018التنفيذي في ديسمبر/كانون األول المجلس 
سوف تتمكن الدول األعضاء المقترضة من الصندوق من الوصول إلى قائمة أكثر تنوعا من  (4)

المنتجات اإلقراضية وغير اإلقراضية من الصندوق لتناس  قدراتها الداخلية المتزايدة، واحتياجاتها 
؛ (3)7جموعة العمل المعنية بإطار االنتقال، الفقرة )اختصاصات م المتنوعة، وظروفها المخصوصة

وستبقى  ،بعض المنتجات قيد التطوير بالفعل، مثل اإلقراض المستند إلى النتائج، والعمليات اإلقليمية
 .(هذه المنتجات وغيرها إلى ما بعد المرحلة الثانية

 تعبئة الموارد المحلية من جهودها لزيادةالدول األعضاء المقترضة من الصندوق  تضاعفسوف  (5)
ن خالل تعزيز موسوف يرفد الصندوق هذه الجهود لتحقيق استدامة االنتقال  .الصندوق بالتنسيق مع

ئيين ومتعددي األطراف، بما يتفق مع الرؤية طويلة األمد التي تنعكس في الشراكات مع الشركاء الثنا
)اختصاصات مجموعة  إلنمائياستراتيجية التمويل المشترك، بحيث يغدو الصندوق مجمعا للتمويل ا

من المقرر المصادقة على االستراتيجية وخطة العمل من  ؛(2)7 العمل المعنية بإطار االنتقال، الفقرة
، واستعراضها من قبل المجلس التنفيذي 2018 االنتقال في عامقبل مجموعة العمل المعنية بإطار 

 .(2018 في ديسمبر/كانون األول
 دول  األعضاء معاييريقدم  مع الذي  لضمان أن يتواءم دعم االنتقال عمل سوف ينّسق الصندوق  (6)

معني باالنتقال، وتنسيق أكبر مع الشركاء  مشترك بين الدوائر)من خالل فريق مهام وشركائ  
، EB2017/122/R.34/Rev.1من الوثيقة  21و 20اإلنمائيين اآلخرين كما تم تحديده في الفقرتين 

 .جاٍر(
استعراض  فيإدارة الصندوق باإلبالغ عن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار االنتقال سوف تقوم  (7)

 مشترك بين الدوائر)سيتم إنشاء فريق المهام المنتصف المدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
من الوثيقة  20، كما تم تحديده في الفقرة 2018 المعني باالنتقال في عام
EB2017/122/R.34/Rev.1 الذي سيقدم تقاريره من خالل استعراض منتصف المدة للتجديد ،

 .لموارد الصندوق(الحادي عشر 

زيد من المناقشة بعد استكمال لمللتي تحتاج ا مواضيعال ضمن تندرج العناصر التاليةنبغي اإلشارة إلى أن تو  -5
. وقد تم إدراج هذه اإلجراءات الواجبةيتم تحديث إطار االنتقال وفقا لذلك بعد س. لذلك، المرحلة الثانية
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 التجديدفترة العناصر لتوفير عرض أكثر شموال إلطار االنتقال المتكامل المتوقع متى تم تحقيق إصالحات 
التجديد الحادي عشر لموارد  بااللتزامات وتتوقع اإلدارة أن يتم الوفاء .الحادي عشر لموارد الصندوق

 .الموضوع لهافي الوقت  الصندوق

 ما بعد المرحلة الثانية

الدول األعضاء المقترضة، أال يكون لها وصول للموارد المالية  في الحاالت التي تختار فيها (8)
وفي حال طل  من  ذلك، سيوائم الصندوق دعم  بأشكال أخرى من المساعدة  ،للصندوق، عندئذ

من اختصاصات مجموعة العمل  8 )سيتم تطويره أكثر بعد المرحلة الثانية وفقا للفقرةاإلنمائية. 
 .المعنية بإطار االنتقال(

تعديالت  سيعيد الصندوق تخصيص موارده مع انتقال البلدان، وسوف يقوم بصورة استباقية بإدخال (9)
)سيتم تطويره على هذه اآلليات لتعكس التغييرات في احتياجات وتركيبة الدول األعضاء المقترضة 

 .من اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال( 8أكثر بعد المرحلة الثانية وفقا للفقرة 
خاطر في  لتوسيع حزمة الهيكلية المالية للصندوق وممارسات إدارة الم تعزيزفي  اإلدارة سوف تستمر (10)

 )تحديث شروط التمويل وفقا للفقرة أدوات  وزيادة موارده المتاحة لجميع الدول األعضاء المقترضة.

، كما سيتم تطوير مواضيع أخرى بعد المرحلة EB2017/122/R.34/Rev.1من الوثيقة  22
 .من اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال( 8الثانية وفقا للنقطة 

 



TFWG 2018/6/W.P.2 

1 

 توصية بالموافقة

 .21إلى  1من  اتفي الفقر  المفصلةعناصر البما يتضمن  من للموافقة على إطار االنتقال المجلس التنفيذي مدعو 

 في الصندوق إطار االنتقال
 مقدمة -أوال

عشر لموارد الصندوق، طل  األعضاء من إدارة الصندوق إعداد إطار  ات التجديد الحاديور خالل مشا -1
لالنتقال باعتباره رافدا رئيسيا للهيكلية المالية المتطورة للصندوق ونموذج العمل المعزز في فترة التجديد 

يمكن  وعادل الهدف األساسي من إطار االنتقال هو ضمان انتقال سلس مستدام الحادي عشر للموارد.
ومفصل ليالئم موسع  دعم إقراضي وغير إقراضي ب  للدول المقترضة من الصندوق، من خالل توفير التنبؤ

. ويستدعي ذلك من الصندوق أن يقوم في آن معا برفع نطاق وتوسيع منتجات  اإلقراضية وغير البلد المعني
المنتجات والشروط  ويدرك الصندوق بأن مواءمة تركيز برامج  االستثمارية وجملة .لموجودةااإلقراضية 

التمويلية التي يوفرها للسياقات القطرية يمكن أن تخلف فرقا إيجابيا كبيرا على الفعالية اإلنمائية واألثر 
 اإلنمائي.

ال  بحيث في التحول الريفي المستدام والشمولي دعما لخطط التنمية الخاصة بالبلدان،دعم الصندوق  ويسهم -2
بي في تقرير ييتخلفون عن الرك . ويشير التحليل التجر  انها الريفيينسك، هاتطور مع  ،تترك هذه البلدان

ن لم تكن البلدان استباقية خالل انتقالها، فإن سكانها الريفي 2016التنمية الريفية لعام  ن و بوضوح إلى أن  وا 
جعل  بد من  الفقراء سوف يتخلفون عن الرك . فالتحول الريفي الشمولي ال يحدث من تلقاء نفس  ولكن ال

 يحدث .

 االنتقال اختبار -ثانيا
تحول البلدان التي كانت سابقا بلدانا منخفضة الدخل إلى بلدان متوسطة الدخل من الشريحة  عر ساتوقد  -3

فقراء السكان الفي السنوات العشرين الماضية. وحاليا فإن حوالي ثالث أرباع وبلدان متوسطة الدخل الدنيا 
وأما البلدان المصنفة على أنها بلدان العالم، وبخاصة السكان الريفيين الفقراء، يعيشون في هذه البلدان. في 

متوسطة الدخل من الشريحة العليا التي تعتبر المجموعة األقل تجانسا بين جميع المجموعات، فيقطنها 
بالمائة من الفقراء المدقعين في العالم وهي تتفاوت بين جزر صغيرة إلى اقتصادات كبيرة مثل  22حوالي 

 الصين والبرازيل والمكسيك.

قال البلدان إلى مستويات دخل أعلى، تميل أهمية الزراعة في االقتصاد الكلي للتراجع. وفي واقع ومع انت -4
األمر، ثمة تناس  عكسي قوي بين حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي، والناتج المحلي اإلجمالي 
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ساسي للصندوق، األمر الذي للفرد الواحد. إذ غالبا ما يجل  االنتقال مع  تراجعا متزايدًا في التمويل األ
 ينبغي أن يتزامن مع األنشطة غير اإلقراضية. ويكمن التحدي عندئذ في التحرك بما يتجاوز التفكير بدعم

الصندوق على أن  مجرد تمويل، والتحرك نحو رؤية المؤسسة كشريك استراتيجي يستقط  أدوات أوسع 
 ترة التجديد الحادي عشر للموارد.ومشورة أكبر، كما هو مقترح في نموذج عمل الصندوق لف

 تعريف االنتقال -ثالثا 

ي اإلجمالي للفرد الواحد والجدارة االئتمانية لبلد ما مؤهل قومإلى عملية يتزايد فيها الدخل ال االنتقال يشير  -5
ي إلى العملية عكسويشير التحول ال تيسيرية. إلى عتبة تلقي التمويل بشروط أقللالقتراض من الصندوق 

المتجهة في االتجاه المعاكس، حيث يصبح بلد ما مؤهال، بسب  انخفاض في الدخل القومي اإلجمالي للفرد 
 الجدارة االئتمانية، لتلقي التمويل بشروط أكثر تيسيرية./أو الواحد و

إدارة الصندوق بأن التصنيفات المستندة فقط إلى الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد ال تقتنص  وتدرك -6
بصورة شاملة التحديات اإلنمائية المخصوصة لبلد ما أو قدرات هذا البلد على مواجهة هذه التحديات. ويأخذ 

على أساس األداء من خالل القضايا في نظام  لتخصيص الموارد  العديد من هذهالصندوق بعين االعتبار 
، وفي تحليل السياق القطري كجزء من عملية البرمجة مؤشر الضعف الخاص بالصندوقمؤشرات مثل 

عبر  االنتقالالقطرية. غير أن الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد يبقى، مع أن  غير مثالي، مقياس 
 .ات المالية الدوليةفي جميع المؤسساألكثر استخدامًا أوضاع التنمية المتنوعة 

فقد نقح الصندوق إطار نظام  لتخصيص الموارد على أساس األداء ، األبعاد المتعددة للتحول والقتناص -7
، عّدل 2018وفي فبراير/شباط  .ليعكس بصورة أفضل االنتقال التنموي الريفي لدول  األعضاء المقترضة

. بهدف زيادة القدرة على التنبؤ في مجال التمويلمجلس المحافظين سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق 
في مطالبها من الصندوق، بما في  تطوراً البلدان أكثر  غدتي اإلجمالي للفرد الواحد، قومومع تزايد الدخل ال

ذلك الخدمات والخيارات األكثر تنوعا. ومع أن االنتقال يعتبر معلما بارزا إيجابيا، إال أن  هنالك تحديات 
 .وخيارات  نهج الصندوق تطويرمزيد من المعا في إدارة انتقال بلد ما مما يتطل   وفرص في آن

 إدارة االنتقال -رابعا 

 يستند هذا اإلطار إلى ثالثة مبادئ وهي التالية: -8

  قواعد  يج  علي  اتباعكما  ،االستدامة لضمانلتنبؤ ل قابال االنتقاليكون  أنبد  الالتنبؤ قابلية
لتنبؤ ا بقابلية  إلى البلدان المقترضة ومنح  الصندوق لقروض تقديم مويتس ة.يشفافبال تتسمواضحة 

المبالغ، وتوقيت وتسعير الموارد المخصصة لها. من عندما يمكن لهذه البلدان أن تكون على يقين 
التمويل من خالل من تطبيق شروط التمويل  ويتم ضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بشروط



TFWG 2018/6/W.P.2 

3 

كاملة عوضا من تطبيقها على أساس سنوي، واستخدام فترات موارد مدى دورة تجديد الجديدة على 
 بصورة دورية. متدرجة مع إعادة معايرة تخصيص الموارد

 من  تحدّ  ثار طويلة األمدآهج متباينة تتسم بوجود ن  يستدعي مبدأ االنتقال المستدام  .االستدامة
متعدد األبعاد يتأثر بعوامل اجتماعية ومالية  فوضع كل بلد على حدة وضع معقد. التحول العكسي

. ومع تغير الظروف، ولضمان نتائج إنمائية واقتصادية، ناهيك عن العوامل والصدمات الخارجية
المنتجات اإلقراضية وغير اإلقراضية أن تزيد من استدامة في أوسع مستدامة، فإن من شأن قائمة 
، تعبئة الموارد المحلية والدوليةكذلك فإن  .بعين مشروع منفرد عمر تدخالت الصندوق بما يتعدى 

أمر حاسم  القوي بالملكيةالحكومات  ورشع هو أن التدخالت، ولكن األهم من ذلك تكامل يضمن
وكما تم االتفاق علي  في تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر  لضمان االستدامة.

لتجديد الموارد، فإن االستدامة المالية للصندوق هي أيضا مبدأ رئيسي يج  أخذه بعين االعتبار في 
 خارطة الطريق لالستراتيجية المالية للصندوق وتنمية الدعم اإلقراضي وغير اإلقراضي.

 أكثر استخدام بيانات أفضل جودة واستخدام عادل ومنصف، عالوة على الشفافية ل  . تتطالشفافية
ويتطل  التمويل الشفاف بما  2سياساتي أفضل، ووضع للمعايير. كفاءة للموارد، ورصد دقيق وامتثال

مقترضة العضاء األدول الن و ينمائياإلشركاء ال استخدام، شفافية المعونة رةدمبايتماشى مع معايير 
معلومات ذات الصلة بأسلو  يمكن الوصول إلي  في اللتخصيص الموارد ونشر معايير موضوعية 
 الوقت المناس .

 واالستدامة. ،والشفافية ،على التنبؤ القدرةمبادئ ها جميعتدعم  والتي ،ويتضمن اإلطار العناصر التالية -9

ي قومإلى أخرى استنادا إلى الدخل الستنتقل الدول األعضاء المقترضة من الصندوق من مرحلة  (1)
 .اإلجمالي للفرد الواحد فيها وجدارتها االئتمانية

يقود  إال أن ماالجدارة االئتمانية. و  ،لواحدي اإلجمالي للفرد اقومالدخل ال :لى معياريينعالبلدان  نتقالا يعتمد -11
أوثق للبلدان التي تقتر  من األهلية  اهتماما. وتولي إدارة الصندوق وحدها المعادالت الحسابية ليساالنتقال 

نظرًا ألن االنتقال يج  أن يترافق بحوار جيد التوقيت بين البلد في نهاية كل فترة من فترات تجديد الموارد، 
وحيث أن  من الهام ضمان الوصول العادل والشفاف والمتساوي . الذي يمر بمرحلة االنتقال والصندوق

في كل حالة على  يخضع نطاق المرونة إلى التقييم واالتفاق علي سق، لجميع المقترضين على أساس متس
 حدة مع المجلس التنفيذي في الصندوق.

ة إدار المخصوصة خالل فترة االنتقال، إال أن  نهج مكيف للتطرق لالحتياجات القطريةها لومع تطوير  -11
ي اإلجمالي للفرد الواحد لتقدير األوضاع قومالدخل الالصندوق سوف تستخدم متغيرات موضوعية ترفد 

 اإلنمائية اإلجمالية للبلدان. وهي تتضمن:

                                                      

2 Development Assistance Committee, Aid Predictability – Synthesis of Findings and Good Practices (October  2011).. 
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 مؤشر الضعف الخاص بالصندوق؛ 
 تقدير أداء القطاع الريفي، بما في ذلك المؤشرات االقتصادية الكلية؛ 
 قياسات لمدى انتشار الفقر الريفي؛ 
 عوائد الضرائ  والنفقات العامة على التنمية الريفية؛ 
 .متغير أداء الحافظة والصرف، وهو مؤشر على استخدام الموارد السابقة التي وفرها الصندوق 

الدول األعضاء المقترضة بفترات انتقال/تحول عكسي متدرج لغرض سالسة انتقالها إلى  تتمتعسوف  (2)
 .الجديدةالشروط اإلقراضية 

سنوات، إن لم يكن على مدى عقود. ويوفر التغيير الذي طرأ على  عدةيمتد االنتقال نمطيا على مدى  -12
سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق ما يلزم لتخطيط أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، حيث تتم مراجعة شروط 
التمويل لكل دولة على حدة مرة كل دورة من دورات تجديد الموارد. ومن شأن العملية المتدرجة لالنتقال في 

روط تمويل الصندوق التي تنطوي على اإلدخال المتدرج للشروط األقل تيسيرية، أن تؤمن سالسة انتقال ش
 .البلدان

على أساس سنوي  لمثل هذا التحولالتي تمر بتحول عكسي، سيتم التطرق بطبيعة الحال  في حالة البلدان -13
حاجة لتطبيق أسرع. وينبغي  ، ما لم تكون هناكلمساعدة الحكومات على التخفيف من سب  هذا التحول

إلى الوضع على العودة الدول األعضاء المقترضة  لمساعدةلبرنامج االنتقال أن يعزز الظروف الضرورية 
 السابق بأسرع ما يمكن.

ستطور البلدان المقترضة واإلدارة معا استراتيجيات انتقال متوسطة األمد لكل بلد على حدة، تحدد  (3)
 .مالءمةأكثر توليفات الدعم الذي يقدمه الصندوق 

عملية متوسطة إلى طويلة األمد، البد من تخطيطها ورصد الموارد الضرورية لها بصورة كافية.  االنتقال -14
تعزيز أثر يسمح لتدخالت الصندوق ب اً التي يعّدها الصندوق أساسيجية القطرية وتخلق برامج الفرص االسترات

المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص وتحديث  سياسات وبرامج الحكومة اإلنمائية في القطاع الريفي.
لالستجابة بصورة  جلاستراتيجية الصندوق متوسطة األ صياغةلع  دورا محوريا في سياالستراتيجية القطرية 

لالحتياجات اإلنمائية المتوقعة لكل بلد على حدة. وتعتبر هذه االستراتيجية  ،باإلمكان التنبؤ بها ولكنمرنة، 
، والمخاطر المحتملة وتصميم إجراءات المرتقبةتوقع النتائج و  ،أداة إليصال جملة متسقة من التدخالت

جملة من المتغيرات، بالتركيز على الظروف االقتصادية التخفيف منها. وسوف تتضمن التقديرات القطرية 
، والسياق السياساتي والمؤسسي وأكثر المناطق هشاشة، ،الكلية، والقطاعين الريفي والزراعي، والفقر الريفي

التي قد تؤدي إلى  وهي تهدف جميعا إلى اقتناص األبعاد القطرية المتنوعة والسماح بتحديد مبكر لألحداث
 دان.انتقال البل
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استعراض معمق لنتائج برامج سيجري و حية.  ةيسوف تغدو برامج الفرص االستراتيجية القطرية وثائق إدار  -15
جيات التي يإلعادة تقدير االحتياجات واألولويات والحلول واالسترات ،الفرص االستراتيجية القطرية كل سنتين

سيجري تحديث سنوي للوضع كجزء من عملية استعراض  ،إلى ذلكضافة إ. تستند عليها هذه البرامج
وسوف يعمل الصندوق مع . الرئيسية في الظروف القطرية، إذا دعت الحاجة التغييراتالحافظة لعكس 

المؤسسات المالية الدولية األخرى والوكاالت الثنائية لضمان وجود نهج متسق، وخاصة في حاالت 
 والهشاشة والدول الصغيرة.التأخيرات المطولة 

ستصل البلدان المقترضة إلى قائمة أكثر تنوعا من المنتجات اإلقراضية وغير اإلقراضية من ( 4)
 .ة، واحتياجاتها المتنوعة وظروفها المخصوصةالصندوق توائم قدراتها الداخلية المتزايد

وتحليل متين، سوف تقوم إدارة الصندوق بتجربة المنتجات الجديدة خالل فترة استنادا إلى تقدير للطل ،  -16
وائم الظروف يالمفصل للدعم تنويع ما توفره من منتجات لتعزيز ابالتجديد الحادي عشر للموارد، للسماح لها 

الميزة النسبية للصندوق  علىفي الوقت نفس   اإلبقاء ، معالقطرية بما يتماشى مع نموذج العمل المتطور
 :ما يلي توفير منتجات أكثر تنوعا الصندوق وسيشمل .وتركيزه االستراتيجي

  .يقترح الصندوق إجراء تجربتين أو ثالث على مدى ست سنوات اإلقراض المستند إلى النتائج
على وستكون هذه األداة طوعية وموجهة بالطل  واستخدام هذه التجار  لتشذي  المنتج النهائي. 

وأن  ،الصندوق على المزارعين أصحا  الحيازات الصغيرة تعزز من تركيز ويمكن لها أن .الدوام
هج إمكانية كبيرة إلدخال ن   خدمات للحكومات على المستوى المحلي. وهنالكالتحول نموذج توفير 

ات الريفية ومنظمات وسيستقي الصندوق من نهج  المباشر وعالقات  مع المجتمع ،أكثر تشاركية
 3نطاق.المزارعين إليصال النتائج وتوسيع ال

 التحديات اإلنمائية إلى تتطرقأن  ةاإلقراض اإلقليمييات ليمكن لعم .ةعمليات اإلقراض اإلقليمي 
 4، مثل التهديدات المناخية واالفتقار إلى األسواق المتكاملة لصغار المزارعين.والعابرة للحدود الريفية

دارة  ويمكن توفير الخدمات المطلوبة للتطرق لمثل هذه التهديدات، مثل النقل، ومحاربة األمراض وا 
الموارد الطبيعية التي سيكون من األمثل توفيرها على المستوى اإلقليمي بهدف االستفادة من 

 تحققو  من الوصول إلى السلع والخدمات، وتوسعتضمن االرتباط  هانألاقتصادات الحجم الكبير، 
أكبر. وستكون هذه الحلول مفيدة على وج  الخصوص في البلدان الصغيرة )مثل الدول  اً أثر  بالتالي

يقوم الصندوق بتجربة ما يصل  كوارث طبيعية. وسوف البلدان التي تواج و ( النامية الجزرية الصغيرة
عداد نهج مؤسسي يستند إلى الدروس ا  لمستفادة منها.إلى ثالث عمليات من اإلقراض اإلقليمي وا 

                                                      

3 Brookings, Scaling up Programs for the Rural Poor: IFAD’s experience, lessons and prospects (Phase 2), Brookings 

Global Economy and Development (January, 2013) 
مرت تم التأكيد على مساهمات النهج اإلقليمية في زيادة فعالية اإلجراءات اإلنمائية في المنتديات رفيعة المستوى، بما في ذلك تلك التي أث 4

 (.2011( وشراكة بوسان للتعاون اإلنمائي الفعال )2008(، وخطة عمل أكرا )2005عن إعالن باريس بشأن فعالية المعونة )
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 برفد الموارد المتاحة في المقام األول نهج الصندوق المعزز للمساعدة التقنية مستردة التكاليف .
للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، فإن المساعدة التقنية مستردة التكاليف تساعد على نقل 

معها عالقة إقراضية. كذلك  ل البلدان التي ال توجد إلى تية االتشغيلية والسياسمعرفة الصندوق 
 .إلى معرفة وخبرة الصندوق لبلدان بالوصولليسمح هذا المنتج أيضا 

 ومن خبرت   ،أن يأتي بالدالئل من مشروعات  يمكن للصندوق. السياسات المساهمة في وضع
ص في البلدان التي تعتبر العالمية لعمليات صنع القرار الوطنية. ويعتبر ذلك هاما على وج  الخصو 

فيها معرفة الصندوق بنفس أهمية تمويل ، )بما في ذلك العديد من البلدان متوسطة الدخل(. وخالل 
التجديد العاشر للموارد، وضع الصندوق تركيزا أكبر على انخراط  السياساتي على المستوى القطري 

ذلك خالل التجديد الحادي عشر ساسي للصندوق، وسيتوسع األباعتباره النشاط غير اإلقراضي 
كذلك فإن المركزية موظفي الصندوق، ستضع خبرات الصندوق في موقع قري  من صناع  .للموارد

نخراط السياساتي للصندوق من االسيتم تعزيز  كماالسياسة الوطنيين والعمليات السياساتية الوطنية. 
على وج  الخصوص لالنخراط خالل العملية الجديدة لتصميم المشروعات، وتكريس الموارد 

 السياساتي ولتعزيز الرصد والتقييم.
 .التعاون بين بلدان الجنو  والتعاون الثالثي يكتس  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

بعدًا متزايد األهمية في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وللصندوق دور حاسم يمكن ل  أن يلعب  
التعاون بين بلدان الجنو  والتعاون الثالثي في زراعة أصحا  الحيازات فرص خلق كوسيط ل

وخالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، سوف يرّوج لهذا التعاون كمكون  الصغيرة والتنمية الريفية.
 .ء ال يتجزأ من نموذج عمل الصندوقيشكل جز 

وسيرفد الصندوق هذه الجهود  .المحليةتعبئة الموارد ل من جهودها البلدان المقترضة ستضاعف( 5)
 .الستدامة االنتقال

بأن  يتوج  على الصندوق أن يعزز من قدرات   5ويعترف تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -17
لنموذج العمل الجديد من المبادئ األساسية و كمجمع للتمويل اإلنمائي، إضافة إلى دوره كمقرض مباشر. 

توفير التمويل النظير لجميع المشروعات التي يدعمها الصندوق، بما في دها و جهلالدول األعضاء  مضاعفة
وبما  .موارد محلية أكبر في تعبئةالمشروعات األكبر  تنجح واستنادًا إلى التجربة، .يتالءم مع وضعها المالي

ستراتيجية التمويل المشترك وخطة ضع اتسالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  التزاماتيتماشى مع 
رؤية طويلة األمد لجدول أعمال التمويل المشترك في الصندوق، بما يتماشى مع تقرير  رفقة بهامالعمل ال

ي، االستراتيجية للتمويل المشترك المحلي والدول التجديد الحادي عشر للموارد، من خالل تحديد التوجهات
إلى  1وهو  للموارد الموضوع للتمويل المشترك في فترة التجديد الحادي عشروللوصول إلى الهدف اإلجمالي 

                                                      

5 IFAD11/5/INF.2 
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ية مفاهيماللمذكرات اإعداد النظير مع الحكومات خالل  تمويلالسيتم االتفاق على أهداف .  1.4
إلى  1الوصول إلى نسبة قدرها وستدرج في برامج الفرص االستراتيجية القطرية. والهدف هو  ،للمشروعات

 إعدادتم يللموارد. كذلك سهدف التمويل المشترك المحلي لفترة التجديد الحادي عشر  ، التي تمثل0.8
وتؤكد الدالئل المنبثقة من دراسة أجراها الصندوق  6 المساهمات العينية.ورصد  لتدوينمنهجية واضحة 

سهم بصورة مباشرة في يالقائلة بأن زيادة التمويل المشترك المحلي التي انبثقت عن الوكاالت األخرى النتائج 
 7.التخفيف من وطأة الفقر في مجالأداء البلد ذات  

إذ أن استقطا  التمويل المشترك من الشركاء الخارجيين من شأن  أن يمكن المشروعات من تغطية عدد  -18
أكبر من المستفيدين، وتحسين تنسيق المعونة وتيسير االنخراط السياساتي مع الحكومات وتوفير الفرص 

فظة مشروعات الصندوق كذلك فإن  مطلو  في حا لتوسيع نطاق الخبرات الناجحة وتعزيز األثر واالستدامة.
 1 وقدرهبأسرها وذلك لتحقيق الهدف الموضوع للتمويل المشترك الدولي لفترة التجديد الحادي عشر للموارد 

 .بهذا الصدد، سيعزز الصندوق من شراكات  مع المنظمات الثنائية ومتعددة األطرافو  .0.6إلى 

لضمان مواءمة دعمه لالنتقال مع نهج االنتقال األوسع للدول األعضاء سينسق الصندوق نهجه  (6)
 .والشركاء

، بما يشمل المؤسسات المالية الدولية والممولين كجزء من المجتمع الدوليالعمل في سيستمر الصندوق  -19
لتعزيز التواصل والحوار والتعاون وتحري القياسات متعددة األبعاد للتنمية التي من شأنها أال تترك  الثنائيين،

لتكميلية أحدا يتخلف عن الرك . ومع أن الصندوق سيبقي تركيزه على الزراعة، إال أن مجال التدخالت ا
واسع، وهنالك تبادل متزايد للمعارف والدروس المستفادة عبر المجاالت جميعها. ويعتبر هذا التنسيق هاما 
على وج  الخصوص في حاالت التأخيرات المطولة، والديون غير المستدامة، والكوارث، والهشاشة، وفي 

 اقتصادات الدول الصغيرة.
اق عبر جميع المجاالت المالية والتشغيلية إلطار االنتقال في ستضع إدارة الصندوق آليات لضمان االتس -21

الصندوق لضمان وتعزيز النشر الواسع للحلول. وسوف يضفي الصندوق الطابع الرسمي على اتصاالت  مع 
ومن شأن ذلك  .، بما يشمل المناقشات مع وزارات الماليةالبلدان المقترضة حول اإلطار الزمني وأثر االنتقال

 ة وحسن توقيت التغييرات المنفذة.عملية التخطيط ويضمن شفافي أن يسّهل

في الصندوق في استعراض  اإلدارة عن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار االنتقال تبلغ سوف( 7)
 منتصف الفترة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

                                                      
6 TFWG 2018/2/INF.1. 
7  Mathew Winters and Jaclyn Streitfeld, Splitting the Check: Bargaining Over Counterpart Commitments in World Bank 

Projects (University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013) 
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إطار  تنفيذسوف تبلغ إدارة الصندوق في إطار استعراض منتصف مدة التجديد الحادي عشر للموارد عن  -21
االنتقال في الصندوق. وسيتضمن هذا اإلبالغ البلدان التي تغيرت شروط تمويلها وخبرتها مع االنتقال 

ديدة، واالستخدام والتحول العكسي المتدرجين. كذلك سيقّيم هذا اإلبالغ أيضا وضع إدخال منتجات ج
. إضافة إلى ذلك، سوف يتضمن هذا الوة على التوجهات في تعبئة المواردع ،المعزز لألدوات المتاحة حاليا

اتساق النهج اإلبالغ أيضا معلومات من الجهات المانحة األخرى والجهات الفاعلة في التنمية لضمان 
 الصندوق في الجدل العالمي الدائر حول البلدان التي تمر باالنتقال. والحفاظ على انخراط

 المضي قدما – امساخ

وسيختار  .إغالق المرحلة الثانية يلي البنود المتعلقة بالمواضيع التي تحتاج لمزيد من المناقشة بعديما ف -22
هذه البنود بناًء على توصيات مجموعة العمل  إعدادالمجلس التنفيذي الهيئة الرئاسية األنس  لقيادة عملية 

 المعنية بإطار االنتقال. 

، للصندوقاألساسية  المالية للمواردوصول  لهاأن تختار أال يكون  المقترضة األعضاء لدول( يمكن ل8)
 .لها دعمه على مواءمة الصندوق سيعمل، وبناء على الطلب ،عندئذ

يمكن النخراط الصندوق مع البلدان أن يسهم في إدخال تحسينات ملموسة على المخرجات اإلنمائية من  -23
مستهدفة بحذر. ويمكن للصندوق أن يلع  دورا استراتيجيا في التخطيط الوطني للحد من  أنشطةخالل 

 نتقال، على أن يرافق هذا الدعمالبلدان لالاالعتماد على التمويل الميّسر، بما يتماشى مع استراتيجيات 
 أشكال أخرى من المساعدة.

لبلدان، ويقوم بصورة استباقية مع انتقال ا همعايرة تخصيص مواردفي الصندوق  يستمرسوف  (9)
بإدخال التعديالت على هذه اآلليات بهدف عكس التغييرات الطارئة على احتياجات البلدان المقترضة 

 وتركيبتها.

على  أكبرتركيزا بالفعل اإلصالحات التي أدخلت على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  تتضمن -24
وستواصل مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء استعراض  الضعف واألداء.

، وذلك ضمن السياق الكلي لوالية تواءم مع احتياجات البلدان وأدائها وطلباتهايتخصيص الموارد بحيث 
 الصندوق وأولويات  االستراتيجية.

هدفي التنمية المستدامة لتحقيق  اً ضروري اً مر االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أ يعتبر -25
العمل كوسيط ألغراض التعاون بين بلدان الجنو  والتعاون  منالصندوق يمّكن  فإن األول والثاني، كذلك 

تطويره منتجات جديدة، واالستفادة  مع للصندوق االستدامة المالية زز بشكل متزايد منتعينبغي أن و  ،الثالثي
من هيكليت  المالية لتقديم المزيد من الموارد غير األساسية، باإلضافة إلى لع  دور محوري في المنتجات 

 .غير اإلقراضية
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إدارة المخاطر لتوسيع  سوف تستمر إدارة الصندوق في تعزيز الهيكلية المالية للصندوق وممارسات (10)
 فرة للصندوق وزيادة موارده المتاحة لكل البلدان المقترضة.المتو وات حزمة األد

التجديد الحادي عشر للموارد، سوف يتم تعزيز اإلطار المالي واالستراتيجية المالية  التزامات وبالتوافق مع -26
وسوف يسمح هذا للصندوق  .واحتياجاتها للصندوق بهدف مواءمة عمليات  مع متطلبات البلدان المقترضة

مساهمات في تجديدات موارد الصندوق ال بقاء. ومع بالنضوج كشريك إنمائي تعاوني ويعزز فعاليت  وأثره
راض داخل اإلطار سيتم إدماج االقتإال ان  حجر األساس لرأسمال الصندوق وقدرت  على االلتزام المالي، 

أيضا من خالل شروط  ،للبلدان المقترضة الصندوقمن استجابة هذا التطور يعزز سو  المالي للصندوق.
وتعزيز إدارة  ستعراض تكلفة رأسمال الصندوقا وستتم متابعة هذا الهدف من خاللالتمويل المحدثة. 

في فترة التجديد الحادي عشر لموارد  . تتوقع عملية اإلصالحأمور أخرى جملة ، من ضمنالمخاطر
، وضمان االستدامة هالصندوق إعداد هيكلية مالية لتعظيم كفاءة رأسمال الصندوق من خالل زيادة موارد

 وتعظيم إدارة المخاطر والتخطيط. المالية


