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  توصية بالموافقة

 كما هي ،توصيات الخاصة بانخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخلالمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على ال

 . سابعاً من الوثيقة الحاليةالمقطعفي  ةوارد

  البلدان المتوسطة الدخلمع انخراط الصندوق 

  مقدمة - أوالً

ل تشرين األو/أكتوبر( بالتجديد الثامن لموارد الصندوق الخاصةناقشت الدورة الرابعة لهيئة المشاورات  -1

وترد استنتاجات األعضاء في  ."دور الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل"الورقة المعنونة ) 2008

 وآخذة بالتغير، ،أقرت هيئة المشاورات بأن احتياجات البلدان المتوسطة الدخل متباينة": تقرير التجديد

خالل تحسين الخدمات  فإن عليه أن يفي بمهمته بصورة أفضل من ،ولكي يحافظ الصندوق على فعاليته

عزز الشراكات المبنية أن يضمان أن يكون انخراطه معها ذا صلة ومع  ،التي يقدمها إلى تلك البلدان

 : أن يقوم بما يليللصندوق واتفقت هيئة المشاورات على أنه ينبغي 1."معها

طة الدخل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بمزيد من النشاط، بما في ذلك دعم البلدان المتوس •

 فيما تبذله من جهود لتشجيع تقاسم المعرفة واالبتكار في الدول األعضاء األخرى؛

تحديد الممارسات واإلجراءات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى فيما يتصل بتطبيق  •

 لصندوق؛ذات صلة باعلى البلدان المتوسطة الدخل التي قد تكون ه شروط اإلقراض وأوضاع

 االقتراض السيادي من الصندوقالحد من وأدوات طوعية لتمكين البلدان التي تقرر نماذج  إعداد •

منتجات المعرفة والتعلم،  من مواصلة الحصول على خدماته، بما في ذلك أو التوقف عنه

 :واتفقت هيئة المشاورات في هذا الشأن على أن .المساعدات التقنية المدفوعة فيما لو طلبتو

 متوائمة مع الممارسات الطوعية التي تتبعها المؤسسات المالية خروجسياسة يضع الصندوق "

وستقدم هذه السياسة إطارا بمعايير موضوعية وشفافة للنظر في المصالح  .الدولية األخرى

  ."ة التخرجبلدان المقترضة التي تصل إلى نقطوالرغبات الخاصة بال

، 2010أيلول / سبتمبر14دها المجلس التنفيذي في وفي أعقاب الندوة الدراسية غير الرسمية التي عق -2

الستعراضها " انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل"عرض على المجلس التنفيذي وثيقة بعنوان 

الوثيقة وجوب تنقيح على وقد اتفق المجلس التنفيذي . كانون األول/في دورته المنعقدة في ديسمبر

 عقدت ،لحوار مع أعضاء المجلسإضافي لوبهدف توسيع . 2011أيار / عليه في دورة مايوهاوعرض

هنالك دعم .  وتنعكس التعليقات في هذه الوثيقة،2011آذار / مارس3ندوة دراسية غير رسمية أخرى في 

حول فيما لو أيضاً واسع النخراط الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل ولكن هنالك بعض المخاوف 

                                                      
الدورة  الذي ُقدم إلى)   GC 32/L.5 الوثيقة (تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق يرد آملحق بهذه الوثيقة 1 

  .2009شباط / فبراير19-18، مجلس المحافظينالثانية والثالثين ل
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ما زال ومن الواضح أنه . التي يقدمها الصندوق للبلدان المنخفضة الدخلكان ذلك سينتقص من الخدمة 

  .تخرج مالئم للصندوقهنالك تفاوت في اآلراء بين الدول األعضاء وبخاصة فيما يتعلق بنهج 

  شراكة من أجل تخفيف وطأة الفقر الريفي: البلدان المتوسطة الدخل في الصندوق - ثانياً

متوسطة الدخل األعضاء في السات المالية الدولية األخرى، تمثل الدول لمؤسل بالنسبةكما هي الحال  -3

تتضمن البلدان التي تتلقى القروض من الصندوق هي و .الصندوق مجموعة غير متجانسة إلى أبعد حد

 وعلى النقيض ،سوازيلندغواتيماال ول: من الشرعية الدنيا بناء على مقياس نصيب الفرد من الدخل القومي

جمهورية فنزويال  الشرعية العليا بناء على مقياس نصيب الفرد من الدخل القومي كمن ،اآلخر

 هنالك استراتيجية قطرية مشتركة أو استراتيجية مشروعات بالنسبة تليسو .، وتركيا والصين،البوليفارية

لفقر ألن يستمر في تفصيل مشروعاته واستراتيجياته لوضع ابحاجة الصندوق  و،لهذه البلدان المختلفة

ال  . للصندوقتيجيالريفي والجوع في كل من هذه البلدان كما تمت مناقشته في مسودة اإلطار االسترا

نهج عام للبلدان المتوسطة الدخل كما هو الحال بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل ولكل من هذه يوجد 

 ومصرف التنمية 2،لي مؤخراًالبنك الدو أعدها يةوقد بدأت ورقات سياسات .البلدان متطلباتها المختلفة

هذه وضع تم استخدامها كمراجع عند قد و .هذه القضايابالتطرق ل 4 ومصرف التنمية اآلسيوي3،األفريقي

 .االستراتيجية

نظراً للتنوع الكبير في االحتياجات والظروف على المستوى القطري في البلدان المتوسطة الدخل، فلن  -4

بل إن تنوع  .ةؤيع تحاول إرساء مؤشرات محددة فعالة أو كفوحيدة شاملة للجم" سياسة"أي تكون 

احتياجات البلدان المتوسطة الدخل وضرورة تحلي الصندوق بالمرونة لالستجابة لقضايا هذه البلدان 

يتطلب نهجاً مصمماً وفقاً لكل بلد منها ومحدداً في االستراتيجية القطرية ) والقضايا اإلقليمية المحددة(

ويتيح هذا، أوالً، فهماً أفضل الحتياجات كل بلد واستعراضاً  .) االستراتيجية القطريةبرنامج الفرص(

ويعامل الصندوق البلدان المتوسطة  .أفضل لها، وثانياً، تحديداً أدق لألنشطة التي تستجيب لحالة كل بلد

ا تحدده الدخل والبلدان األخرى المنخفضة الدخل بنفس الطريقة، مكيفاً شراكته ودعمه وفقا لم

وينطبق اإلطار االستراتيجي للصندوق وسياساته على البلدان  .االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات

 .المتوسطة الدخل كما تنطبق على البلدان األخرى

الناتج المحلي نصيب الفرد من  مؤشراتستخدم جميع المؤسسات المالية الدولية، بما فيها الصندوق، ت -5

واستنادا إلى ذلك، أنشأ البنك الدولي قائمة غير متجانسة  .أهلية البلد المتوسط الدخل في تحديد اإلجمالي

الناتج دخل الفرد فيها من الدنيا والعليا التي تتراوح مستويات من الشرائح بالبلدان المتوسطة الدخل 

بلدا  89وجد ومن بين هذه البلدان ي . دوالر أمريكي12 195 دوالر أمريكي و996 بين المحلي اإلجمالي

                                                      
  .2007 فريق التقييم المستقل .تقييم للدعم المقدم من البنك الدولي:  نتائج التنمية في البلدان المتوسطة الدخل2
 من أعضائه يشكلون بلدانا متوسطة الدخل، وإن آان يعترف أيضًا بأنها تواجه، بالرغم من 13 يعترف مصرف التنمية األفريقي بأن 3

 بطء النمو وارتفاع معدالت البطالة، والضعف أمام مرآزها هذا، العديد من ذات المشاآل التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل، أي
معرض " ولهذا السبب فإن بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في هذه البلدان .الصدمات الخارجية، وبطء االندماج في االقتصاد العالمي

  ."للخطر
التقرير : الموارد الرأسمالية العاديةين من  تحسين الدعم المقدم من مصرف التنمية اآلسيوي إلى البلدان المتوسطة الدخل والمقترض4

  .2008آانون الثاني / يناير.المرحلي األول
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وهذه البلدان مختلفة تماماً من حيث مستويات الدخل والتنمية اإلجمالية، وبخاصة  .عضوا في الصندوق

  نصيب الفرد من يقل فيها من الشريحة الدنياة الدخل متوسطاًبلدانوتتضمن  .تنمية رأس المال البشري

 اًبلدانو) ورية العربية السوريةمثل مصر والجمه( دوالر أمريكي 2 500الدخل القومي اإلجمالي عن 

 دوالر 6 000الدخل القومي اإلجمالي نصيب الفرد من  العليا يتجاوز فيها  من الشريحةة الدخلمتوسط

الوثيقة ويبين استعراض البلدان المتوسطة الدخل الذي جرى من أجل هذه  .)مثل لبنان وتركيا(أمريكي 

ات البلدان المنخفضة الدخل لها استخدام محدود بالنسبة أن سمات البلدان المتوسطة الدخل في مقابل سم

للصندوق حيث إن المواصفات الريفية للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا مشابهة جداً للبلدان 

وفي الصندوق، يجري تحديد البلدان  .األخرى المنخفضة الدخل، وطلباتها من الصندوق متشابهة

ان غير المؤهلة لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية والتي تضعها مستويات المتوسطة الدخل بأنها البلد

 .)غير تيسيرية (الدخل فيها ضمن فئة المقترضين من الصندوق بشروط متوسطة وعادية

 برنامجاً جديداً في البلدان المتوسطة الدخل عبر جميع 28، مول الصندوق 2009-2004وخالل الفترة  -6

 ويفترض التنوع الشديد في 5.)انظر الجدول ( أمريكي مليون دوالر636وعها  بلغ مجمبالتزاماتاألقاليم 

 . عبر البلدان المتوسطة الدخل تنوعاً مماثالً في مستويات الفقرالناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد من 

 . الريفيةعاني من الفقر الشديد في المناطقعديد من البلدان المتوسطة الدخل يوتظهر البيانات المتاحة أن ال

 أن النسبة المئوية للفقر اإلجمالي في البلدان المتوسطة الدخل 6وتقدر الدراسات التي جرت مؤخرا

 .2007/2008 و1990في المائة فيما بين عامي  22 إلى 7قد ارتفعت من ) باستثناء الصين والهند(

                                                      
لبرامج محددة من أجل البلدان المتوسطة الدخل، وتنفيذ هذه ) مع الحكومات األعضاء( يمثل هذا أيضًا قدرة الصندوق على التخطيط 5

  .البرامج بفعالية، ورصد النتائج وإعداد التقارير عنها
6 A. Sumner, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three-Quarters of the World’s Poor Live in Middle- 

  ,”?Income countries 2010أيلول /، سبتمبرSussexمعهد الدراسات اإلنمائية، جامعة 
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  1الجدول 

  سطة وعاديةبشروط متو): 2009-2004(تمويل الصندوق للبلدان المتوسطة الدخل 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  البلد

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

 المجموع  اإلقراض بشروط عادية  اإلقراض بشروط متوسطة اإلجمالي

 600 9  600 9 950 3 ألبانيا
 341 39 341 39  570 7 األرجنتين

 000 3 000 3  071 8 بليز
 113 11  113 11 700 4 البوسنة والهرسك

 655 98 655 98  040 8 البرازيل
 345 62  345 62 590 3 الصين
 000 20  000 20 930 4 كولومبيا

 189 9 189 9  230 6 كوستاريكا
 800 13 800 13  510 4 الجمهورية الدومينيكية

 787 12 787 12  920 3 إكوادور
 134 64  134 64 070 2 مصر

 559 30 559 30  370 3 السلفادور
 000 6 000 6  370 7 نغابو

 700 8  700 8 530 2 جورجيا
 423 35 423 18 000 17 620 2 غواتيماال
 777 11  777 11 740 3 األردن
 605 4 605 4  970 7 لبنان

 001 6 001 6  240 7 موريشيوس
 973 29 973 29  920 8 المكسيك
 963 34  963 34 790 2 المغرب

 200 4 200 4  710 6 بنما
 100 3  100 3 270 2 اراغوايب

 037 23 037 23  150 4 بيرو
 900 15  900 15 790 1 الفلبين

 998 5  998 5 350 2 سوازيلند
 490 15 490 15  720 3 تونس
 300 43 300 43  730  8 تركيا

 000 13 000 13  150 10 البوليفارية جمهورية فنزويال

 990 635 360 371 630 264   )28(المجموع 
 

 أعادت الدول ،أثناء المناقشات التي دارت في كل من دورة المجلس التنفيذي والندوتين غير الرسميتين -7

األعضاء من البلدان المتوسطة الدخل على تأكيد حاجتها الستمرار انخراط الصندوق فيها بهدف تحويل 

لفقر التطرق للصندوق المتمثلة في ، ال تزال مهمة اهناومن  .قطاعاتها الريفية والتغلب على الفقر الريفي

 التي تعترف بأنها في مرحلة انتقالية من وضع تلقي للبلدان المتوسطة الدخلبالنسبة  ذات أهميةالريفي 

إقليم الشرق األدنى في ات النامية يفي االقتصادعلى سبيل المثال وف .المعونة إلى وضع الجهة المانحة

قليمية ضخمة وجيوب جغرافية للفقر، وبخاصة في المناطق الريفية  ال تزال توجد فوارق إ،وشمال أفريقيا

، 2006وقد أبرز هذا برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي أعده الصندوق لتركيا عام  .والجبلية
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على أساس مؤشر التنمية البشرية لعام محافظة  80لتصنيف تركيا إلى وفقا : "على سبيل المثال أنهوذلك 

 األقل نمواً إما في األقاليم الشرقية أو الجنوبية 20ات الـمحافظة من بين المحافظ 16، تقع 2001

وينخفض متوسط نصيب الفرد من  .ات األربع المتبقية فتقع في إقليم البحر األسودمحافظالشرقية، وأما ال

أو الجنوب الشرقي ات الثماني األشد فقراً التي تقع جميعاً في الشرق محافظ في الالناتج المحلي اإلجمالي

االقتصادية األخرى أقل من –وجميع مؤشرات التنمية االجتماعية .من المتوسط الوطنيفي المائة  30عن 

 7". الشرقي الجنوبي من البلداإلقليم الشرقي واإلقليمذلك كثيراً أيضاً في 

 في المائة سنويا 4.7حو وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، بلغت نسبة النمو االقتصادي الجماعية للبلدان ن -8

 دوالرا 4 467 اإلجمالي القوميالدخل نصيب الفرد من بلغ وبوجه عام في السنوات العشر الماضية، 

ومع ذلك، ففي حين أن العديد من بلدان اإلقليم في سبيلها إلى االنتقال إلى نطاق  . في المتوسطأمريكيا

ل االختالالت االقتصادية واالجتماعية حادةً، حيث البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ال تزا

ويعني هذا أقل (، وهي أعلى قيمة بين أقاليم العالم 0.53يصل معامل جيني لهذا اإلقليم إلى أكثر من 

 في المائة من السكان في 11وفي جمهورية فنزويال البوليفارية، يعيش نحو  .)توزيعات الدخل عدالة

 8. في المائة من السكان من الفقر50 أكثر من  حيث يعاني،المناطق الريفية

 في 50وال يزال  .وال تزال الهند والصين تشتمالن على أكبر عدد من السكان الريفيين الفقراء في العالم -9

 في المائة من الفقراء 70 حول خط الفقر الوطني، ويعيش متجمعينالمائة من إجمالي األسر في إندونيسيا 

انخفاض نسبة الوة على ذلك، يشير مؤشر فجوة الفقر إلى أنه على الرغم من وع .في المناطق الريفية

، فإن 1997 عامقبل أزمة عددهم السكان اإلندونيسيين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر إلى ما يقرب من 

 .من هم فقراء اآلن أسوأ حاالً مما كانوا عليه في الماضي، وبخاصة في شرق إندونيسيا

 في  فعاليته في البلدان المتوسطة الدخل، مع تحقيق أثر إنمائي مرضٍمال الصندوقنموذج أعوقد أثبت  -10

وباإلضافة إلى  9. في هذه البلدانالتي يدعمها الصندوق في المائة من المشروعات والبرامج 80أكثر من 

ان ذلك، فقد خلصت جميع تقييمات البرامج القطرية التي أجراها مكتب التقييم في الصندوق في البلد

 إلى – بما في ذلك البرامج التي نُفذت مؤخراً في األرجنتين والبرازيل والهند والفلبين - المتوسطة الدخل 

 .أن أداء الصندوق مرضٍ

 على اً، فإن أغلبية الحكومات تعتبر الصندوق منفتح لزبائن الصندوقمسوح األخيرةالوكما هو مبين في  -11

مة ذات عضوية تقدم المساعدة إلى أعضائها بما في ذلك البلدان ويعتبر الصندوق منظ .آرائها واقتراحاتها

والبلدان المتوسطة الدخل نفسها ترى قيمة مضافة ناجمة عما  .المتوسطة الدخل، وليس منظمة مانحة

لفقر الريفي، وال سيما بالنظر إلى خبرته في مساعدة التطرق ليبذله الصندوق من جهود لمساعدتها في 

ويعتبر الصندوق أيضاً مستعداً  .مجدية في إقامة مشروعات زراعية وريفية  الفقيرةالريفيةالمجتمعات 

وليست هذه قضية تقتصر  .اتلدعم البرامج في األقاليم والمناطق الصعبة، أو في حاالت ما بعد النزاع

 وما .على البلدان المتوسطة الدخل، ولكنها تبرز قدرة الصندوق على االستجابة الحتياجات أعضائه

                                                      
  . الشرقي نتيجة لذلك، تقع جميع عمليات الصندوق الحالية في ترآيا في اإلقليم7
  . 2009ام مؤشرات التنمية العالمية لع 8
  .15، الجدول 2007، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق انظر 9
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هو القدرة  ، بالمقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل األخرى،يختلف في البلدان المتوسطة الدخل كمجموعة

أما االختالفات األخرى فهي إلى حد كبير اختالفات بين البلدان  .على تمويل التنمية الريفية تمويال ذاتيا

  .)البلدان المتوسطة الدخلاهما من ت كلتتحتاج الصين إلى برنامج مختلف عن سوازيلند، وإن كان(

تألف ي و فأنه مهيكل حول التمويل،وأما المظهر األخير للشراكة بين الصندوق والبلدان المتوسطة الدخل -12

 والتمويل المشترك على المستوى ،من عدة واجهات بما فيها القروض وما يتبعها من تدفقات عائدة

 :تجديد الموارد ومساهمات ،الوطني

 275 من القروض المقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل ات العائدة التدفقمن المتوقع أن تبلغ •

بصورة متزايدة مساهمات في وتوفر هذه البلدان ، 2012-2011مليون دوالر أمريكي في الفترة 

 ؛)2012-2010في الفترة أمريكي  مليون دوالر 68(الصندوق تجديد موارد 

 ؛قولتمويل الصندحتملة الستثمارات  البلدان المتوسطة الدخل جهات متلقية متمثل •

 وطنية لبرامجها الخاصة بالتنمية الريفية المصممة حكومية البلدان المتوسطة الدخل موارد توفر •

وبالمساعدة في تصميم هذه  .بمساعدة الصندوق في مشروعات تمول تمويالً مشتركاً

يصل الرقم المستهدف (في لقطاع الريإلى االصندوق الموارد الحكومية " هيوج"المشروعات، 

 والتمويل المشترك لمشروعات البلدان المتوسطة الدخل في الفترة المحليةالخاص بالتعبئة 

المخصصات بموجب نظام ؛ وبما يتماشى مع ) دوالر أمريكيمليار 1إلى  2010-2012

 ؛تخصيص الموارد على أساس األداء

 في الفترة المتوقعيصل اإلقراض (وق سوف تتلقى البلدان المتوسطة الدخل تمويال من الصند •

 .) بالمائة من إجمالي التمويل المتوقع لهذه الفترة17 أي  مليون دوالر أمريكي500إلى  2010-2012

  لبلدان المتوسطة الدخلتم توفيرها لة تمايزمنهج لمنتجات وخدمات  – ثالثاً

وده الطلب في توفير قائمة لإلقراض اتفق األعضاء على أن الصندوق بحاجة إلى نهج يستند إلى البلد ويق -13

ومنتجات المعرفة التي قد تحظى باهتمام البلدان المقترضة وغير المقترضة من البلدان المتوسطة الدخل 

 وخدمات ، والمنتجات والخدمات المعرفية،وهي تتضمن المنتجات المالية .بشدةالمتفاوتة في األوضاع 

دعم و ، االستراتيجيات الوطنية للزراعة والتنمية الريفيةدعمو ،ومنتجات السياسة واستقطاب التأييد

تعترف أغلبية و .تكرار الخبرات الناجحة في التنمية الريفيةلالتعاون بين دول الجنوب التي تعمل معا 

قروض الصندوق التي تمولها مشروعات الرجوه من أي مشروع من تالبلدان المتوسطة الدخل بأن ما 

رته في خبأو / معرفة الصندوق بديناميات الفقر الريفي، ويه) لي التنافسيالمنتج الماعالوة على (

بالقطاعين الزراعي ذات الصلة  سياساتالأو /أدوات اإلشراف، وأو /، ونهج تصميم البرامج/منهجية

ة التشاركية الالمركزية، وإدارالتنمية الريفية وستهداف أو نهج الخدمات المالية الريفية، االمثل (والريفي 

 .)الموارد الطبيعية

وال . ابتكارية في التصميم والتنفيذنماذج كذلك يتطلع العديد من البلدان المتوسطة الدخل للحصول على  -14

تنفرد البلدان المتوسطة الدخل بهذا المطلب وحدها إال أن البلدان المنخفضة الدخل تتطلع بصورة متزايدة 

بالتالي فإن الصندوق وبصورة مطردة يحاول خلق التمايز  و،بتكاريةاال المشروعاتمالية واللحلول إلى ا
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 في كل من البلدان المتوسطة الدخل وغيرها من البلدان المنخفضة ،منتجات حسب مطالب كل قطرالبين 

وقد طلبت بعض البلدان مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك وجمهورية فنزويال . الدخل على حد سواء

فعل أن يدرج الخدمات التقنية وخدمات المشروعات والمنتجات المعرفية في البوليفارية من الصندوق بال

ومثال آخر على ذلك هو أثر تغير . التمويل الذي يقدمه لبرامج التنمية الريفية الخاصة بهذه البلدان

قد إذ تتمتع البلدان المتوسطة الدخل بالخبرة في التأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره مما . المناخ

ويمكن للصندوق أن يساعد في نقل هذه . يكون ذا أهمية بالنسبة للدول األعضاء األخرى في الصندوق

 كما ،المعرفة وغيرها من المعارف إلى البلدان المنخفضة الدخل وإلى البلدان المتوسطة الدخل األخرى

 المجلس التنفيذي في تمت المبادرة به بموجب استراتيجية تغير المناخ في الصندوق التي وافق عليها

 .2011 في عام ة وسياسة إدارة البيئة والموارد الطبيعية المتوقع2010نيسان /أبريل

نظام تخصيص مخصصات الموجودة ضمن وسيواصل الصندوق استخدام منتجات اإلقراض والمنح  -15

مبادرات ل الدعم إدخال منتجات جديدة أيضاً، بما في ذلك تقديمالمتفق عليها مع الموارد على أساس األداء 

 الصندوق يطوروس . في كل من البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخلالقطاع الخاص

الشراكات، وإرساء ، والمشورة السياساتية، والتحليل،  التقنية المدفوعةةالمساعدخدمات معرفية مثل 

تكون هذه الخدمات من المرجح أن  ه؛ غير أنالدول األعضاء فيهالجنوب لجميع دول التعاون بين وتيسير 

  .لبلدان المتوسطة الدخل ل في بداية األمرمرغوبة أكثر

  تعزيز منتجات الصندوق وخدماته المالية: ةتمايزالخدمات الم -رابعاً

للدول األعضاء فيه تكون متوافقة المالية في السعي لتوفير جملة مالئمة من المنتجات الصندوق يستمر  -16

إال أنه ومع تحري الصندوق  .الخدمات المعرفية والتقنيةمترافقة مع ن الفقر الريفي ومع مهمته في الحد م

لى التكامل إ عليه أن يتجنب التكرار وأن يسعى ،لمنتجات مالية تناسب زبائنه من البلدان المتوسطة الدخل

دخال أدوات  أي خطط حاليا إلالصندوقوال يوجد في  .مع التمويل الذي توفره الجهات المتعددة األخرى

وحيث يعتبر أن إشراك القطاع الخاص  .االستثمار في األسهم أو اإلقراض المباشر للمشروعات الخاصة

 فإن الصندوق سيعمل بشكل أوثق مع المؤسسة الدولية للتمويل ووكالة التنمية الفرنسية ،سيكون ذا أهمية

 وبصورة مشابهة فإن الصندوق ،يميةوأموال دعم القطاع الخاص التي توفرها المصارف اإلنمائية اإلقل

وقد تم اقتراح موضوع المنتجات المالية مؤخرا خالل  .لن يغدو مصرفا أو يصدر سندات في األسواق

وسيتم إعداد ورقة  .المناقشات التي دارت حول مواضيع مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق

 .وقدوات المالية للصنداألمنفصلة حول اإلطار التمويلي و

 صلة إن كانت ذات و،ويتم تحري منتجات مالية جديدة حاليا تكون متاحة لجميع المقترضين من الصندوق -17

 : تتضمنقدأكبر بالبلدان المتوسطة الدخل و

لسعر طبقاً  بسعر فائدة متغير أو ثابت بالعملة الوطنيةاإلقراض بما في ذلك ، خيارات العملة •

 الصندوق حاليا فيما لو كانت هنالك إمكانية ضمن ر إدارةوتقد .الفائدة السائد بين مصارف لندن

 للعملة الواحدة "تجريبي"شروع ببرنامج للإطار إدارة األصول والخصوم القائم في الصندوق 

  . مليون دوالر أمريكي100بالدوالر األمريكي بمبلغ 
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شروط لى  ع2012عام  في ستوفر موافقة مجلس المحافظين .االستحقاقآجال فترات السماح و •

تمشياً مع " اإلقراض الجديدةشروط  "بإدخال ، للمجلس التنفيذياإلقراض ومعاييره المعدلة

 فرصة للمجلس التنفيذي لكي يستعرض ويعدل ،الممارسة التي تتبعها المؤسسة الدولية للتنمية

الشروط واألوضاع القائمة لمواءمتها مواءمة أوثق مع شروط وأوضاع المؤسسات المالية 

 .وسوف تستفيد من ذلك البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا .ليةالدو

في حتى تاريخه وبالعمل ضمن النموذج التشغيلي الحالي واألدوات الحالية  .المنتجات المالية •

على أساس مختار بدقة أن يوفر تسهيالت إعادة التمويل من خالل الصندوق  تمكن الصندوق،

في سالسل قيمة التي يقوم بها القطاع الخاص  متوسطة الحجم للعملياتويوجهها الحكومات 

 .)اليمن( الشرق األدنى )أرمينيا(المخرجات في كل من أوروبا الوسطى /المدخالت

من ،  مواردهاتتجديدخارج عضائه تمويال ضخما ألالصندوق بالفعل يوفر  .الموارد الخارجية •

ره الذي يوفومن األمثلة على ذلك التمويل  .ليالتمويل التكميأو التمويل المشترك المباشر خالل 

 والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي الذي يديره البنك الدوليحاليا حساب األمانة اإلسباني 

مثل تعبئة الموارد من المؤسسات (وسيتم تحري أية خيارات أخرى . والمفوضية األوروبية

ون جميع المقترضين من الصندوق مؤهلين  يك،والصناديق واالقتراض من الجهات المانحة

 .لالستفادة منها

  تعزيز منتجات الصندوق وخدماته المعرفية: ةتمايزالخدمات الم - خامساً

يمتلك الصندوق بالفعل بعض المنتجات المعرفية التي تهتم بها البلدان المتوسطة الدخل والتي يمكن  -18

 :مواصلة تطويرها

يقدم الصندوق مساهمات إلى أعضائه عن  .ستقطاب التأييدوا" االنعقاد"منتديات السياسات و •

الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة والدوائر في إرساء طريق رعاية الحوار والتوسط في 

ويمكن أن يساهم هذا في تحديد  .المناطق الريفية، وذلك داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء

 .ردها الحكومية في التنمية الريفية والحد من الفقراستثمارها لمواسياسات الحكومات نفسها و

بلدان اتفاق التجارة الحرة بين في أمريكا الالتينية والكاريبي، ) 1( على ذلك ةوتتضمن األمثل

اتحاد منظمات  يجنوبمخروط اللللسوق المشتركة في اهيئة الزراعة األسرية لأمريكا الوسطى، و

 في الشراكة برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيايقيا، في أفر) 2(؛  التابعالزراعة األسرية

ويمكن تقديم هذه الخدمات إلى البلدان المتوسطة الدخل غير  .الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

 . دفع الرسوممقابلالمقترضة 

ل يتزايد طلب البلدان المتوسطة الدخ .الريفية/ةوطنية للتنمية الزراعيدعم إعداد استراتيجيات  •

على الدعم التحليلي المستدام في مجاالت القطاعات الفرعية أو المجاالت المواضيعية 

ويقدم الصندوق الدعم على أساس  .).لخإ، والتمويل الريفي، والتمايز بين الجنسيناالستهداف، (

طلبت لبنان فعلى سبيل المثال،  .تركز على النتائجالطلب وويوجهها برامج تتسم بالمرونة 

وفي  .للفقراء الخاص باستراتيجيتها للتنمية الزراعيةالمناصر  تقنية إلجراء التحديث مساعدات
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الصين وإندونيسيا والفلبين، يقدم الصندوق الدعم لبحث آثار الوقود الحيوي على التنمية الزراعية 

مولت ولهذه األمثلة أهمية أيضاً حيث إنها قد  .ةواألمن الغذائي والفقر، وأثره على مستوى األسر

 بالمنح الصغيرة هي تسلط الضوء على فوائد المساعدةامج الصندوق للمنح، ونكلها من خالل بر

وسيتسنى في المستقبل تقديم هذه المساعدات إلى  .البلدان المتوسطة الدخلالتي تستهدف نسبيا 

أعربت : فعلى سبيل المثال .البلدان المتوسطة الدخل على أساس إعادة استرداد التكاليف

 التقنية التي يقدمها الصندوق لمساعدتها في لقاء المساعدةأذربيجان عن استعدادها ألن تدفع 

التي ال تقترض (وبالمثل، أعربت الجزائر أيضاً  .تصميم استراتيجيتها الجديدة للتنمية الزراعية

 .في مجال التمويل الريفي التقنية المدفوعة عن اهتمامها بالمساعدة)  الصندوقنحالياً م

يستطيع الصندوق المساعدة في نقل المعرفة إلى المؤسسات المحلية  .التعاون بين بلدان الجنوب •

الجامعات، (إذ يمكنه مثالً، بالتعاون مع المؤسسات القائمة  .التعلملقدر أكبر من واإلقليمية 

تخدام أن ينشر المعرفة بتيسير مسارات التعلم وتنظيم جوالت دراسية واس) لخإوكليات الزراعة، 

 لكي ينقل المستشارون األتراك معارفهم مثالًاتخاذ الترتيبات (الخبراء من بلدان الجنوب األخرى 

وسوف يعد الصندوق تعاوناً بين  .)تركيا إلى أذربيجانمن وخبراتهم في مجال التنمية الريفية 

 األنشطة لنوع منضمن هذا ايت، يةجنوبالوالشرقية في أفريقيا و . ويبني القدرات المحلية،النظراء

وتمتلك البلدان المتوسطة  الدخل أيضاً الخبرة، وال سيما في أمريكا  .العمل مع القطاع الخاص

الغابات والدفع المختلطة بزراعة ال، مثل من آثارهتخفيف الالمناخ وتغير التأقلم الالتينية، في 

، واستخدام )للصويا(لحراثة اواالمتناع عن ، )المرتبطة بأسواق الكربون(الخدمات البيئية مقابل 

 مبادراتها الخاصة، سوف بإعدادومع قيام الدول األعضاء األخرى  . النيتروجينلزيادةالخضر 

و سفقد استعرضت بوركينا فا(بالفعل األمثلة على ذلك تظهر تظهر و .تتزايد أهمية هذه الخبرات

 .)والتربةصون المياه لوالنيجر مؤخراً، على سبيل المثال، النهج المتبعة 

  التخرج - سادساً

 الدول األعضاء كونإلى  "التخرج"ال يشير تعبير  ،في إطار سياسات المؤسسات المالية الدولية وعملياتها -19

 وإنما ، المعنية الدوليةسواء رسميا أو بشكل غير رسمي عن السعي لالقتراض من المؤسسةقد توقفت 

وبهذا  . الشروط المالية التي تتيحها هذه المؤسسةأيضا تدرج الدول األعضاء من خالل سلسلة منيعني 

سياسات وفقاً ليطبق  ،في الوقت الحاليالصندوق في حال من خالل التدرج  فإن التخرج ،الصدد

مثل هذا بنفس الطريقة التي يطبق بها مصرف التنمية األفريقي و .ومعاييرهفي الصندوق اإلقراض 

الدول األعضاء المقترضة فيه عبر شروط إقراض لحث التخرج الداخلي من خالل سياسة االئتمان 

وكما هو الحال بالنسبة لمصرف التنمية  .مختلفة استنادا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

تتلقى  فإن المقترضين من البلدان المتوسطة الدخل في الصندوق ،األفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية

مع زيادة نصيب وجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  بمبصورة متدرجة مخصصات أقل

 األعضاء في الصندوق عبر مختلف شروط اإلقراض، تدرجومع .  من الدخل القومي اإلجماليالفرد

الدول وبهذه الطريقة، قرر عدد من  .عن االقتراضيتوقفون بصورة طوعية نهاية المطاف فإنهم في 

توقف أعضاء في حين ) شيلي، وناميبيا( االقتراض من الصندوق القائمة جيم التوقف عنمن األعضاء 
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عالوة على ذلك، فقد قررت الجزائر، واألرجنتين،  .)تونس(ن ثم طلبوا االقتراض من جديد آخرو

وشيلي، وكولومبيا، واألردن، وماليزيا، وتايلند، وتونس، وأوروغواي التوقف عن االقتراض في الفترة 

 . في التجديد الثامن لموارد الصندوقساهمت الحقاً، ومع ذلك فقد 2007-2009

 أي القرار بالتوقف – وتشير التغذية الراجعة من بعض الدول األعضاء أن المرحلة النهائية من التخرج -20

 يتوجب أن تكون خيارا طوعيا للحكومة مما يعكس التقدم المحرز -عن استالم التحويل من الصندوق 

 لحاجة وهنالك أيضا فهم متنامٍ .ى مرحلة معينة من النضج مع الصندوق البلد إلوصول و،لجهة التنمية

عليه عند تجاوزها أن يبدأ عملية مناقشة مع الدولة المعنية الصندوق ألن يمتلك تعريفا خاصا بعتبته التي 

بدأ  وإنما ما أن يتم الوصول إلى هذه العتبة حتى يأن البلدان ستخرج أوتوماتيكيا،وال يعني ذلك  .للتخرج

  .الصندوق مناقشة حول طبيعة عالقته وانخراطه مع البلد

في  يرتبط بأهداف الصندوق المنصوص عليهاوتقترح هذه االستراتيجية تحديد مثل هذه العتبة بأسلوب  -21

هذه  وتشتمل . يتضمن عوامل باإلضافة إلى نصيب الفرد من الدخل القومي،ه من اتفاقية إنشائ2المادة 

وهو جزء من هذه العتبة  ،وأما نصيب الفرد من الدخل القومي .قر الريفيمدى الفعلى العوامل 

حيث يتم الشروع بعملية التخرج ما أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير فسيتماشى مع المستوى الذي حدده 

وأما العوامل  .)2010 تموز/يوليو 1بتاريخ ( دوالرا أمريكيا 6 885يتم تجاوز هذه العتبة وهي حاليا 

ضافية التي سيدرجها الصندوق فهي حصة الفرد من االقتصاد الريفي وسوء التغذية وانعدام المساواة اإل

هذه سيتم حساب الوزن الترجيحي ولبين الدخول الريفية والحضرية وقدرات المؤسسات الريفية و

 تقدير برز استمرار احتياج البلد لمساعدة الصندوق ويمكنيالمؤشرات بحيث تشكل صورة مركبة مما 

 .هذه العوامل مع الحكومة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

الشراكة لمؤشرات العتبة ولسرعة وطبيعة الصندوق للحكومة و تقديرا مشتركا العمليةهذه تتضمن و -22

وسيتم إدراج طبيعة دعم الصندوق المستمر كما تم  .ما أن يتم الوصول إلى عتبة التخرجالمستمرة 

المجلس التنفيذي مع الحكومة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي سيعرض على االتفاق عليه 

 بناء على المؤشرات المذكورة ،وإذا ما وجدت الحكومة والصندوق بعد استعراض حالة البلد .لصندوقل

ة  فإن برنامج الفرص االستراتيجية القطري، بأنه لم تعد هنالك حاجة لالقتراض من الصندوق،أعاله

 :سيحدد الخدمات األخرى التي يمكن للصندوق أن يقدمها لهذا البلد والتي تتضمن

  تطوير خدمات ومنتجات متمايزة على أساس استرداد الكلفة؛ •

لهذا البلد يتيحها الصندوق  الموارد ات تجديد غير،يةتحديد وإيجاد مصادر تمويلاالستمرار في  •

 وسيتم تطوير هذا المظهر بصورة )ألعضاء اعالوة على غيره من البلدان ( الدخلالمتوسط

ويمكن استخدامه لتوفير قروض بالدوالر . أوسع كجزء من ورقة التجديد حول المنتجات المالية

األمريكي أو باليورو أو قروض بشروط وأوضاع متفاوتة بدون أي تمويل من الصندوق أو حتى 

 وأما بالنسبة لخدمات الصندوق في ومثال على ذلك حساب األمانة اإلسباني. تمويل مشترك منه

 .اتوفير هذا التمويل فسيتم استرداد تكاليفه
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 توصيات ال-سابعاً

استجابةً الحتياجات البلدان المتوسطة الدخل، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بالموافقة على  -23

  :اإلجراءات التالية

تكون متمايزة وتضم ) لدخل المهتمةلكل بلد من البلدان المتوسطة ا(إعداد قائمة أكثر تخصيصا  )1(

وعرضها على المجلس التدخالت على مستوى المشروعات والتدخالت السياساتية والمالية 

 ضمن نطاق مهمة الصندوق؛و استجابةً الحتياجات البلد التنفيذي كما هو ضروري،

قترضة من تحري تطوير مصادر مالية جديدة للمساعدة في تمويل التدخالت في جميع البلدان الم )2(

 ومن المرجح أن تستخدم هذه التدخالت . باإلضافة إلى التعاون بين بلدان الجنوب،الصندوق

 البلدان المتوسطة الدخل، إال أنها ستحظى باهتمام البلدان المنخفضة الدخل  من قبلبسرعة

 أيضا؛

دة تعميق تقاسم المعرفة داخل الصندوق عالوة على خلق المعرفة واقتناصها ألغراض مساع )3(

بما في ذلك ( وسينظر الصندوق إلى نقل المعرفة وتنمية القدرات .الدول األعضاء في الصندوق

كجزء ال يتجزأ من مهمته، مع تقديم المساعدة التقنية القائمة على استرداد ) بين بلدان الجنوب

خل في  ويمكن أن يكون من بين المجاالت الخاصة بالتنمية خبرة البلدان المتوسطة الد.التكاليف

 التأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛

صياغة نهج للتخرج مع أنماط للتنفيذ يوافق عليه المجلس التنفيذي، ويتم تحديده بعتبة نصيب  )4(

الفرد من الدخل القومي كما يحددها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، تحرك حواراً مع الحكومة 

 بما في ذلك من بين جملة ،ليالً لعوامل هامة أخرىحول سرعة وطبيعة الشراكة المستمرة وتح

 نصيب الفرد من الدخل الريفي، سوء التغذية، انعدام المساواة بين الدخول الريفية ،أمور أخرى

 وقدرة المؤسسات الريفية يسترشد به حوار التخرج بين الصندوق وحكومة البلد ،والحضرية

وستتضمن .  االقتراض على أساس طوعيالمعني، بما في ذلك القرار الخاص بالتوقف عن

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية، باإلضافة إلى هذه العوامل، تحليالً واضحاً للفقر الريفي؛

وعندما يتفق البلد والصندوق على التخرج من الحصول إلى موارد التجديدات، يتم إعداد برنامج  )5(

لتي يمكن أن يقدمها الصندوق، بما في للفرص االستراتيجية القطرية يحدد الخدمات األخرى ا

 ، وتعبئة الموارد من مصادر أخرى، والمشورة السياساتية،ذلك الخدمات مقابل الرسوم المدفوعة

انظر ورقة تجديد الموارد المنفصلة التي يتم إعدادها حول هذا (والتعاون بين بلدان الجنوب 

 ؛)الموضوع

 والخدمات لألدوات واستخدامها الدخل، المتوسطة دانالبل عن التنفيذي للمجلس سنوية تقارير رفع )6(

 .التخرج نحو والتدرج الريفي الفقر من الحد في والخدمات األدوات هذه وفعالية المالية
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  دور الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل

 موجز – أوالً

في  اًهاميقدم إسهاماً ندوق إلى أن الص 2007 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائجعن  السنوي التقريريشير  -1

قد فوفي موازاة ذلك،  .كثير من البلدان المتوسطة الدخل لمعالجة قضايا الفقر الريفيالبذلها ي التي الجهود

صول ح على التهالعديد من البلدان المتوسطة الدخل في السنوات األخيرة وزيادة قدرلأدى النمو السريع 

اتخاذ خطوات لضمان أن بالمؤسسات المالية الدولية إلى قيام لية لى الموارد من أسواق رأس المال الدوع

قيمة إلى برامج الحد المذكورة الالمؤسسات وتضيف  .لهذه البلدان جذابةالتي تقدمها مالية تبقى الحزم ال

مماثل على نحو الصندوق وينبغي أن يتكيف  .لمبادراتهامن الفقر من خالل تعميق المحتوى المعرفي 

لبلدان المتوسطة الدخل ا الفقر الريفي واستمرار اهتمام للحد مندعم ما يقدمه من همية تمرار أنظراً الس

أن البلدان، هذه إلى ات التي يقدمها مساهمالعزز كي ي ،الصندوقوينبغي على  .بتوفير هذا الدعمبقيامه 

بناء و، اءة عملياتهكفزيادة ، و األخرىالمؤسسات المالية الدوليةمع  ية اإلقراضة شروطهضمن مواءمي

توصيات في هذه تشمل هذه الوثيقة و .رف وبرامج مبتكرةامعزويدها بما تبحث عنه من قدرته لت

الحد من الفقر الريفي في البلدان من تحقيق ما بوسعه من مساهمة في الصندوق لتمكين المجاالت 

ييرات في اإلجراءات التغو؛ اإلقراضستعراض معايير ، ومن بين هذه المجاالت االمتوسطة الدخل

، واستمرار االحتياجات من القروضمعايير لتقييم استمرار وضع ؛ وها لتصميم البرامج وتنفيذالتشغيلية

البلدان على نحو خاص بصلة ذات اللتشمل السمات في الصندوق تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة 

 .المتوسطة الدخل

المؤسسات على اآلثار المترتبة :  البلدان المتوسطة الدخلوضعتطور  – ثانياً

 اإلنمائية الدولية

مؤشرات التنمية ووفقاً ل .، معظمهم في المناطق الريفيةالبلدان المتوسطة الدخليعيش ثلث فقراء العالم في  -2

 77، الدخلضمن قائمة البلدان المتوسطة   بلدا94ً، يندرج 1 الصادرة عن البنك الدولي2005ية لعام العالم

الفردي في البلدان التي تحتل رأس القائمة، أي البلدان ذات الدخل لدخل وا . الصندوقأعضاء في منها

ست أعلى بخمس أو ب)  دوالر أمريكي7 310 مثال يبلغ الدخل الفردي فيها المكسيكك(المتوسط األعلى 

ي يبلغ مثل سري النكا الت (القائمة، أي البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى في ذيلالتي مرات من تلك 

 .) دوالر أمريكي1 160الدخل الفردي فيها 

إضافةً ، ، حيث أسهم ذلكلعديد من البلدان المتوسطة الدخلفي انمو المعدالت تسارع شهد العقد الماضي  -3

 زيادة توفر المهارات والخبرة والكفاءة الالزمة إلدارة اقتصاداتها، في زيادة قدرتها على جمع الموارد إلى

 . المؤسسات المالية الدوليةتي تقدمهاتلك البأسعار فائدة تماثل  رأس المال الدولية المالية من أسواق

                                                      
 األعضاء السبعة وخمسين الدولإلى " البلدان المتوسطة الدخل" في هذه الوثيقة، يشير مصطلح التقنية ألغراض مناقشة المسائل 1

 والتي تعتبرها مؤشرات التنمية في العالم ، العشرون الباقيةالدولأما . (ندوق بشروط متوسطة أو عادية لالقتراض من الصينالمؤهل
 هي جميعًا من البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى وتبقى مؤهلة للحصول على ،التابعة للبنك الدولي بوصفها من البلدان المتوسطة الدخل

 .) بشروط تيسيرية للغاية من الصندوققروض
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 هااستراتيجياتوتنقح توضح إلى أن المؤسسات اإلنمائية الدولية بتطور البلدان المتوسطة الدخل دفع  -4

صرف وم 2البنك الدوليالتي يعدها كل من  اتسياسوقد بدأت وثائق ال . هذه البلداندعمالمخصصة ل

واتسمت االستجابات حتى  .معالجة هذه القضاياب  مؤخرا4 ومصرف التنمية اآلسيوي3التنمية األفريقي

 : الصندوقنهج المشتركة سيكون لها تأثير علىالسمات من  اآلن بعدد

هذه انخراطها في المؤسسات المالية الدولية في اآلراء على ضرورة أن تواصل اتفاق ثمة  •

 ؛ فيهافقرمرتفعة من آثار المستويات لبقاء   نظراًالمجموعة من البلدان،

هذه البلدان، أن تحدد أسعار ، كي تواكب التطورات في المؤسسات المالية الدوليةيجب على  •

، وتوفر مجموعة من للقروض المقدمة من مصادر أخرىالفائدة عند مستويات مماثلة 

؛معامالتلخفض تكاليف ال ها وإجراءاتية اإلقراضهاط شروطالمنتجات المالية، وتبس 

تتمثل وصول إلى الموارد المالية، قدرتها على الإلى ونظراً لكثير من هذه البلدان، بالنسبة ل •

الصعيدين العالمي في ما لديها من معرفة على لمؤسسات المالية الدولية  لالقيمة المضافة

ق هذه المعرفة االستثمار في تعميضرورة واسع في اآلراء على ، وثمة اتفاق واإلقليمي

  أكثر فعالية؛ها بصورةونشر

قد تلعب الخدمات المصرفية دوراً محدوداً عند توفيرها بصورة منفردة، إال أنها تبقى األكثر  •

 .فعالية عند اقترانها بالتمويل

الحالة ، إلى التكيف مع أعضائه أو مكانته ضمن البنيان اإلنمائي قاعدة ، سواء من حيث الصندوقيحتاج  -5

يف يتكضرورة برنامج عمل أكرا الذي أيد قد تم االعتراف بذلك في و . المتوسطة الدخلة للبلدانالناشئ

 .5لظروف البلدان المختلفة، بما في ذلك في البلدان المتوسطة الدخمع االلتزامات المتفق عليها في أكرا 

 المالية الدولية األخرى، تأسوةً بما تفعله المؤسسالصندوق، قاعدة لوضع إلى ة بالتالي ثيقهذه الوتهدف و

دعم تقديم ال على تهوقدرلديه لمالية، وتعميق المحتوى المعرفي ا ه سبل خفض تكاليف معامالتالستكشاف

 .ة الدخل األعضاء المتوسطه بلدانظل التطورات السريعة التي تشهدهالحد من الفقر الريفي في ل

  الدخلالبلدان المتوسطةنخراط في الصندوق لالمهمة  – ثالثاً

 2010-2007  للفترة واإلطار االستراتيجيه اإلقراض ومعاييراتالصندوق، وسياسإنشاء  يةتؤكد اتفاق -6

رغم أن  .البلدان المتوسطة الدخلب الصلة ةلفقر الريفي وثيقجميعها على أن مهمة الصندوق في التصدي ل

 كبيرة اًأعدادتأوي  الريفية هاطق منات، ما زال مرتفعمعدل نموحافظت على قد  البلدان المتوسطة الدخل

  .من الفقراء

                                                      
 .2007تقييم لدعم البنك الدولي، مجموعة التقييم المستقل، :  النتائج اإلنمائية في البلدان المتوسطة الدخل2
 . يجري حاليًا إعداد اإلطار االستراتيجي لمصرف التنمية األفريقي لدعم البلدان المتوسطة الدخل3
 ،التقرير المرحلي األول: ترضين من الموارد الرأسمالية العادية تعزيز دعم مصرف التنمية اآلسيوي للبلدان المتوسطة الدخل والمق4

 .2008آانون الثاني /يناير
 .2008أيلول / سبتمبر4أآرا، . 28، التطلع إلى األمام، الفقرة "برنامج عمل أآرا "5
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  البرازيل في الريفي الفقر: 1 اإلطار

لبنك حسب مؤشرات التنمية في العالم التابعة ل( 2005في عام  دوالر أمريكي 3 550 إن الدخل الفردي في البرازيل البالغ

أشار برنامج الفرص االستراتيجية القطرية كما وغير أنه  . الدخل المتوسط األعلىيضعها ضمن قائمة البلدان ذات) الدولي

التي يعمل لفقر دوامة ا "، فال بد من الخروج من)2008 أيلول/ سبتمبر11 المجلس التنفيذي للصندوق في الذي استعرضه(

، إذ أنها  في البرازيلةة مهمياألسر  الزراعةوتعتبر ."مصادر مستدامة للدخل والعمالة لفقراء الريفعلى إدامتها االفتقار ل

 الزراعي و تاجن في المائة من اإل38  الصالحة للزراعة وقالمناط في المائة من 30 و زارع في المائة من الم85تشمل 

الفقر وينتشر  .رعة ماليين مز4أكثر من في  مليون شخص 14كما يشتغل فيها نحو  في المائة من االستثمار الزراعي 50

مستويات عالية، وال سيما في منتشراً بزال فهو ما ي، مؤخراًمن تقدم أحرز ما رغم معلى نطاق واسع في البالد، وعلى ال

 في المائة 7.5  كان،2004وفي عام  .أعلى معدل النتشار الفقريوجد فيها الشمال الشرقي، التي مناطق المناطق الريفية و

 من  في المائة21.2 أقل من دوالرين يومياًالذين يكسبون كانت نسبة من السكان يكسبون أقل من دوالر واحد في اليوم، و

الموارد الزراعية مثل المحدود إلى صول وال في المشاكل الرئيسية التي تواجه صغار المزارعينوتتمثل  .مجموع السكان

أوجه القصور و وعدم كفاية خدمات الدعم؛ ؛األساسيةبنى األراضي الصالحة للزراعة وغيرها من األصول؛ وضعف ال

ويصعب  .حد من قدرة المزارعين على االبتكاروهي تعمل جميعاً على ال انعدامهلتعليم أو محدودية اوالتنظيمية؛ والمؤسسية 

تلبي المواصفات جودة من المنتجات ذات توفير إمدادات موثوقة قيامهم ب لصعوبة ن دخول أسواق نشطة نظراًيالمزارععلى 

قيود العالج  و، في البرازيل بصورة منتظمة صغار المزارعين للصندوقدالمعتم لبرنامجولذا فقد استهدف ا .بكميات كبيرة

السياسات، وتوسيع ، وحوار رفة نتائج محدودة في مجال إدارة المعأشار إلىبيد أن تقييم البرنامج القطري  .التي تعيقهم

فيدأفريكا ، وقي األمريكي الالتيني األفريبرنامجالالخبرة المكتسبة في إطار كما أن  .روعاتلمشلبتكارات الناجحة نطاق اال

 القدرات تعزيز نامج وبرالهادي والمحيط آسيا في الريفية للمشروعات اإللكتروني الشبكي الربط برنامجو؛ وفيدأمريكا

من المتوقع أن تساعد على بناء ، والكاريبي الالتينية أمريكا في الريفي الفقر وطأة تخفيف مشروعات وتقييم لرصد اإلقليمية

معلومات عن  النشرتوس .أساليب مبتكرة للتعامل مع الفقر الريفيعلى تقييم وتنظيم ات الصندوق عرة موظفي مشروقد

وموقع ئمة على اإلنترنت، القاعالم اإلوسائل وكتيبات، الخبارية، واإلرسائل ال من خاللفي البرازيل  تجربة الصندوق

التي يدعمها ات والبرامج عالمشروذات الصلة مع المواد التشارك في  وبوابة الفقر الريفي لضمان ،نترنتالصندوق على اإل

بياوي وبارايبا شبه القاحلة في مناطق  – 2009 لعام ان المقترحناعمل المشروتشيوسوف  .في جميع أنحاء العالمالصندوق 

 .نتائجال مع مؤشرات لرصد هاالمناطق شبه القاحلة ونشرعن  نهج التنمية اإلنتاجية وتقديم الدعم لتوليد المعارف على -

زراعة المتعلق بسيتم تمديد منحة لتسهيل حوار السياسات ،  البلد المتوسط الدخلالهذ" الحزمة"نهج كجزء من مجمل و

ن إطار ضمو ،الجنوبي للمخروط المشتركة السوقبلدان الحيازات الصغيرة على الصعيدين الوطني والدولي فيما بين 

  .بلدان الجنوببين فيما شامل  الالتعاون

وقلما استفاد هؤالء من  ،أو عرقيعلى أساس إقليمي  ، يستند تركيز الفقراء الريفيينفي كثير من الحاالتو -7

مثّل وفي بعض الحاالت،  .)عاله أ1انظر اإلطار (زيادة الثروة في المراكز الحضرية التي تنمو بسرعة 

 . المجتمع بأسرهتهددضطرابات مدنية اً المصدرحضريين سكان الال ويينفقراء الريفالاتساع الفجوة بين 

الصندوق أن جهود  البلدان المتوسطة الدخل ، تعتبرلعمليات القطريةبالنسبة ل .األساس المنطقي القطري -8

عدد من ثمة و .ةقيمة مضافة كبيرتنطوي على في معالجة قضايا الفقر الريفي تها الرامية إلى مساعد

، ها واقتراحاتاتوجهات نظر الحكوممنفتحاً على الصندوق يعتبر ، أوالًف .المؤثرة في هذا الصددالعوامل 

وضع بغية ة يرابتكدعم البرامج الرائدة االمن الصندوق ذلك ن ويمكّ .ة مرنبطريقة على االستجابة قادراو

ريفيةالتنمية التمثل ، وثانياً . بتوسيع نطاقها أو الجهات المانحة األخرىاتلحكومأن تقوم اج يمكن نه 

 هاولكن) األغذيةأسعار في زيادات األخيرة ال في ظلال سيما (اهتماماً متزايداً  الحكومات  توليهمجاالً

، مستفيداً من خبرته الصندوقويستطيع  .ية لهابرامج عملبعدم قدرتها على وضع شعر ت ما كثيراً

 مثالً، وذلك لمناطق الريفيةفي ا ةامج ناجحربالتشغيلية في كافة أرجاء العالم النامي، أن يساعد في وضع 
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 ؛المجتمعية، بما فيها منظمات المجتمع المدنيوالمنظمات المحلية لدى القدرات بناء  دعم في مجال

في  وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية الريفية، وزيادة اإلنتاجية ؛وإنشاء نظم فعالة إلدارة المياه

الصندوق لدى ، اًثالث .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوتعزيز ؛ غير الزراعيةوة ياألنشطة الزراع

قد ل، رابعاً ." إليهاذهابالأحد آخر ال يريد أي  "التيخطرة والصعبة المناطق الاستعداد لدعم البرامج في 

  في المائة80أكثر من حيث حصل فعاليته في البلدان المتوسطة الدخل على الصندوق عمل  نموذج برهن

 ويمثل .6ها على تقدير مرضٍ من حيث أثرها اإلنمائيالصندوق فيالتي ينفذها مشروعات والبرامج ال من

القيمة المتعلقة بمن هذه الجوانب  كثير ال) أدناه2انظر اإلطار (موريشيوس تقديمه إلى لمقترح الدعم ا

 . المتوسطة الدخلنللبلدالصندوق التي يقدمها االمضافة 

 يفية في موريشيوسمعالجة البطالة الر: 2اإلطار 

 في حشد ساعد الصندوق حكومة موريشيوس ،في موريشيوس والزراعية البحرية الموارد مساندة برنامجمن خالل 

نصرمين العامين المعلى مدى ر البرنامج ووقد طُ .مجموعة من األنشطة والتمويل لمعالجة القضايا الرئيسية للتنمية الريفية

لسكر والنسيج وارتفاع للمعاملة التفضيلية الممنوحة ل التدريجي نتيجة اإللغاءآثار من د ترتب على االقتصاما يلمعالجة 

ال يوجد  .العملعن العاطلين بصفوف  العمال الريفيين من 500 6  إلحاق إلىا مشكلة السكر وحدهتقد أدو .أسعار الوقود

 إطار اإلنفاق المتوسط األجلالة ضمن لعمل مختارةوضع خطط على الصندوق مع الحكومة ، ويعمل حل سهل لهذه المشاكل

يعتمد كثيراً على ي ذقطاع السياحة، الذات جودة ل منتجات غذائية وإنتاج، رالسكبعيداً عن الزراعي اإلنتاج تنويع بهدف 

لك حماية تنمية المستدامة لمصائد األسماك، بما في ذالالبرنامج في ذالك، ينظر وباإلضافة إلى  .في الوقت الراهن االستيراد

مبلغ بشروط عادية قرضاً بالصندوق ويقدم  .بحيراتالاألسماك في المختارة لتربية نشطة وتنمية بعض األالشعب المرجانية 

ته ليتماشى مع  فائدبخفض سعرالصندوق جعلته متوقفاً على قيام حكومة موريشيوس غير أن ،  أمريكي ماليين دوالر6

قيمتها منحة من خالل في تمويل المشروع  الصندوق أيضاًويشارك  .لإلنشاء والتعميراألسعار الحالية لدى البنك الدولي 

مرفق المنح أمريكي من خالل دوالر  700 000قيمتها على منحة على موافقة ، وحصل أمريكيدوالر  400 000

 000قيمتها الغربية ا ستراليأة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنحة من حكومومرفق البيئة العالمية المشترك بين الصغيرة 

 .مصائد األسماكمكون لأمريكي  دوالر 375

يتمثل أحد الجوانب الهامة لعمل الصندوق في البلدان  .القدرة على نقل المعرفة على نطاق العالم -9

المتوسطة الدخل في توليد المعرفة، بما في ذلك بشأن النهج االبتكارية، ونقلها إلى البلدان النامية 

ويعتبر نقل المعرفة عملية ذات اتجاهين يستفيد منها كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة  .خرىاأل

القروض شروط عادية، بما فيها ب أمريكا الالتينية إلى إقليمصندوق المعظم قروض وقد قُدمت  .الدخل

لفادور، وغواتيماال، السوكولومبيا، والبرازيل، واألرجنتين، كل من السنوات األخيرة إلى التي قدمها في 

داخل نقل المعرفة إضافةً إلى و . البوليفاريةفنزويالجمهورية بيرو، وأوروغواي، ووبنما، والمكسيك، و

إلى البلدان المتوسطة سواء ،  فيما بين األقاليم المختلفةنقل المعرفةعلى قدرة اإلقليم، لدى الصندوق ال

 إلى هاقدرة الصندوق على اكتساب المعرفة ونقل ترتبط وهكذا .رىالدول األعضاء األخأو الدخل الناشئة 

 غير جزئياً بالتزامه بتقديم القروض بشروطجميع أنحاء العالم، بما في ذلك إلى البلدان المنخفضة الدخل، 

 .البلدان المتوسطة الدخلتيسيرية إلى 

                                                      
 .15، الجدول 2007نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام عن  التقرير السنوي 6
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الصندوق يحتاج ، خرى األالمؤسسات المالية الدوليةهو الحال لدى كما  .حداث تغيير في النهجضرورة إ -10

 :تعزيز منتجاته في عدد من النواحيإلى 

لديه أسوةً ل أسعار الفائدة أن الصندوق عدرغم  .كثر قدرة على المنافسةاألمالية المنتجات ال •

إقراضياً واحداً  اًمنتجين إال المقترضإلى م يقدفهو ال ،  األخرىالمؤسسات المالية الدوليةب

 ال تعبر بالضرورة عن التعقيد المتزايد إلدارة ثابتةقاق وعمالت فترات سماح وآجال استحب

 . حكومات البلدان المتوسطة الدخلقبلاألصول والخصوم من 

 .ة سواء في البلدان المتوسطة الدخل أو في غيرها من البلدان األخرىفعاليثمة حاجة وإمكانية لتعزيز ال •

ذلك من خالل زيادة ترجم يو .ة الدخللصندوق في البلدان المتوسطتعزيز الحضور القطري ل •

عمالء كقاعدة عالقات أوثق وأكثر استمرارية مع الوإقامة ، المعنيبلد معرفة الصندوق بال

 .لاعماألتطوير ل

كثر منهجية بصورة أ تهاوإدارالمتعلقة بالمشروعات كبيرة ات الصندوق الاسترجاع خبر •

نقل إلى  البلدان المتوسطة الدخل وتسعى . ككلمؤسسةالعلى نطاق مصدر للمعرفة  نشاءإل

هو موضع ترحيب لديها ال سيما العالمية واإلقليمية من المؤسسات المالية الدولية وارف المع

استجابة بشأن  يم صدر مؤخراًوقد حدد تقي .الصندوقيها يركز علالتي في المجاالت الصعبة 

يمكن تحقيق مزيد جاالً بوصفها مإدارة المعرفة  2005لتقييم الخارجي المستقل لعام لالصندوق 

  7 .في إطار خطة العملفيه من التقدم 

 توفر موارد الصندوق للبلدان المتوسطة الدخلمدى  – رابعاً

معالجة في  النامية األعضاء الدوللمساعدة جميع على العضوية أنشئ الصندوق بوصفه مؤسسة قائمة  -11

أفقر الدول الهشة بدءاً بالبلدان ئه من جميع العمبخدمة مع مرور الوقت وقام  .قضايا الفقر الريفي

البلدان مجموعة من  بأن لديه الصندوقوتقر مهمة  . األعلىالدخل المتوسطذات البلدان ووصوالً إلى 

بيد أن قضايا كامل، أعلى بكثير مما يؤهلها لالقتراض بشروط تيسيرية بالمستويات دخل المقترضة ذات 

في شروط تقديم " التدرج"ولذا تتضمن مهمة الصندوق  خراطاً متواصالً،انتستحق فيها الفقر الريفي 

وذلك هو  .ي الفردالدخلعلى أساس تغير مستويات فمتوسطة فغير تيسيرية للغاية القروض من تيسيرية 

مثل البنك الدولي األخرى المؤسسات المالية الدولية األساس الذي تستند إليه الممارسات المتبعة في 

ة ممارس، تتلخص الالبنك الدولياً كما لدى  رسمياًلك الصندوق نهجت ال يموحيث .)3طار انظر اإل(

سنوات وعلى مدى ال .على قروض المرتفعالمتوسط ذات الدخل  البلدان المتبعة فيه حالياً في عدم حصول

وسطة أو بشروط متالصندوق التي تحصل على قروض من  األعضاء الدولجميع ظلت ، الماضيةالعشر 

 المؤسسة الدوليةإما بشروط البنك الدولي للحصول على قروض من لوقت نفسه في ا مؤهلةً، عادية

  .همامنلإلنشاء والتعمير، أو بمزيج البنك الدولي بشروط ، أو للتنمية

                                                      
 .43و 42الصفحتان . 2008حزيران /يونيو Bie ،14 و Freemanمسودة تقرير، من إعداد :  تقييم خطة عمل الصندوق7
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فمتوسطة للغاية من تيسيرية شروط ال بد من النظر فيما إذا كان من الضروري القيام بهذا التدرج في ال -12

 بينما ينظر )3انظر اإلطار ( الممارسة المتبعة حالياً في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير فعادية، وهي

وال يشمل نموذج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مستوى فاصالً  .مصرف التنمية اآلسيوي في اتباعها

ي يتبعها البنك ويجدر مالحظة أن الممارسة الت .واحداً، بل باألحرى عتبة لفتح نقاش مع البلد المعني

  . التي تقترض حالياً من الصندوقنالدولي لإلنشاء والتعمير لن تؤثر على أي من البلدا

  لإلنشاء والتعمير من البنك الدوليأسلوب التخرج: 3اإلطار 

 ازاته فيفإن تخرج بلد ما برفع اسمه من قائمة المقترضين هو انعكاس إلنج،  لإلنشاء والتعميروفقا لسياسة البنك الدولي

 على أن تخرج هذه السياسة أيضاًوتنص  .ة والوصول إلى أسواق رأس الماليدارة اإلقدرالمستوى معين من التنمية وبلوغ 

المستوى المرجعي لنصيب  إلىعندما يصل بلد ف .فيه قد استُكملتالبنك ال يعني أن عملية التنمية البلد من قائمة مقترضي 

الوصول إلى أسواق بتحليل مدى استعداده للتخرج بناء على مدى قدرته على البنك يقوم جمالي، لناتج القومي اإلالفرد من ا

للدخل الفردي الذي الحالي ويبلغ المستوى  .تقدم في إنشاء المؤسسات االقتصادية واالجتماعيةمن  هحرز وما أرأس المال

 .)2008تموز / يوليو1 من اعتباراً (اً أمريكياً دوالر465 6ج ملية التخرعنده بع  لإلنشاء والتعميرالبنك الدولييشرع 

يشمل مدى ، بما فيهتنمية حالة الاستعراض في بلد ما المستوى المعين إلى البدء ب يلدخل الفردابلوغ وبوجه عام، يؤدي 

ؤسسات  بشروط معقولة، ومدى التقدم الذي أحرزه في إنشاء المةالوصول إلى أسواق رأس المال الخارجيقدرته على 

التي يبلغ الدخل الفردي فيها المكسيك، ما زالت وبموجب هذه المبادئ التوجيهية،  .الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  . لإلنشاء والتعميرالبنك الدولياً أمريكياً تقترض من  دوالر890 7

  عادةً،البنكلدى جديدة الإلقراض لمعايير ا وفقاًو .تحديد سرعة التخرجفي  مرنا نهجاًلإلنشاء والتعمير البنك الدولي وينتهج 

 على مدى السنوات العشر الماضية،و .جالتخرمن وصوله عتبة في غضون خمس سنوات ما يتخرج البلد المعني فعالً 

قى وتب .الصندوقهما من منوال يقترض أي آخرها الجمهورية التشيكية وسلوفينيا، كان  العديد من البلدان من البنك، تخرج

 . عديدة الدولية لسنواتليومتعمليات مؤسسة الالستفادة من لةً البنك مؤهلالبلدان المتخرجة من 

 البلدان المتوسطة الدخلمع تكييف نهج الصندوق  – خامساً

من البلدان المتوسطة عديد  مساهمة مفيدة في جهود اليسهم على أن الصندوق 8هناك دليل واضح -13

 مع مصالح البلدان لصندوق جيداًفي ااألساسي العمل يتالءم نموذج و .ر الريفيالدخل لمعالجة قضايا الفق

لمشروعات، ها لملكية حكوماتوفي وضع البرامج، معها شراكة حقيقية يتيح إقامة المتوسطة الدخل، و

ومن  .ها أن تقوم بها بدونهحكوماتعلى  يصعب قد مبتكرة في مشروعات رائدة أو مشاركة الصندوقو

خدمات إضافية تتطلع للحصول على البلدان المتوسطة الدخل أن ن الوضع آخذ في التطور والواضح أ

محتوى ، ووفعالية الصندوق منتجات مالية أكثر تنوعاً بوجه خاص أن يوفر ريدوهي ت .من الصندوق

 .تكارلالب من الدعم اًمزيد وأن يقدم أكثر فعالية، معرفياً أعمق، ويقوم بدور وسيط المعارف بصورة 

وفي  ، منتجات القروض والمنحفي مقدمتهاوفر مجموعة من الخدمات أنه يوتكمن قوة الصندوق في  -14

 والمجتمع المدني لدعم برامج محددة للحد من الفقر ، والشركاء الدوليينات،الحكوممن  اًتحالفكونه 

 .حزمة متكاملةء من ما تزال حكومات البلدان المتوسطة الدخل تريد هذه الخدمات، ولكن كجزو .الريفي

، ولكن تشير خبرة المؤسسات تسدد تكاليفهاأنشطة يمكن فيها إجراء  كون هناك حاالت خاصة جداًتقد و

                                                      
 .15، الجدول 2007نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام عن  التقرير السنوي 8
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بيد أنه  .9وفقاً لهذه األسساستعداد لتطوير منتجات على  سوق عدم وجودإلى األخرى المالية الدولية 

أن يحشد ، حيث يمكن )4انظر اإلطار (ايلند  تمذكور في حالة النوع النتعاونية مالبرامج  للدوريوجد 

ة يمعرفه المن خدماتالمتوسط كي تستفيد الدخل ذات عضاء ه األالصندوق مساهمات عينية من قبل بلدان

خبرات من المؤسسات المالية الدولية األخرى ما لدى الصندوق رصد يواصل سو .أوسععلى نطاق 

 .هامنيستفيد وودروس في هذا المجال 

لبلدان إلى االصندوق التي يقدمها  تعزيز المنتجات والخدمات المالية – سادساً

 المتوسطة الدخل

 ه في المائة من مجموع التزامات20 إلى ما يصل الصندوق حالياًيخصص  .مستويات اإلقراض الحالية -15

وارده ممعظم  ه بتقديمالتزامبما يتمشى مع ،  الواحدةتجديدالإلى البلدان المتوسطة الدخل خالل فترة 

كل تقريباً في واحد قرض  بمعدلالقروض إلى البلدان المتوسطة الدخل تقديم تواتر وي .بشروط تيسيرية

لصالح البلدان تجديد فترتي كل  في واحدسبعة أو ثمانية بلدان منها، وقرض  أكبر لصالحفترة تجديد 

 اإلقراضعن مستويات ذلك  وال يختلف .)انظر الجدول أدناه(العشرة أو االثني عشر األصغر من بينها 

  .الزراعة والتنمية الريفيةالمنخرطة في المؤسسات المالية الدولية األخرى لدى 

 )2006-2004(قروض الصندوق إلى البلدان المتوسطة الدخل 

  المئويةةالنسب بماليين الدوالرات األمريكية، بالقيمة الحالية  

 100 416.3 1 جميع قروض الصندوق

 18 254.7   إلى البلدان المتوسطة الدخلقروض الصندوق

 6 81.1 بشروط متوسطة

 12 173.6  بشروط عادية

  :ة مجاالتأربعفي لبلدان المتوسطة الدخل المقدمة إلى امالية ينبغي أن ينظر الصندوق في تعزيز منتجاته الو -16

لية الدولية المؤسسات الماللقروض يمكن مقارنتها بما تقدمه الحفاظ على أسعار فائدة عادية   )أ (

للحصول على الصندوق المؤهلة في عضاء  األنمن البلدا 48  بينمنبلداً  18كان لدى  .األخرى

معظم يظهر في االقتراض وكان  .2008منتصف عام حافظةٌ جارية في  قروض بشروط عادية

أو حصول على قروض بشروط متوسطة البلدان المعنية مؤهلة للالحوافظ عندما كانت هذه 

ومن الواضح  .شروط عاديةدرج منذئذ لتصبح مؤهلة للحصول عليها بتقبل أن ت للغاية تيسيرية

 هذه  من اً متزايداًينقل عددقد نقل وسوف دخل اللبلدان المتوسطة للدخول في انمو السريع الأن

األرجنتين، ، حيث حصل كل من  وآجال استحقاق بشروط أقل تيسيريةأسعار فائدةالبلدان إلى 

من على قروض المكسيك، وتونس، وتركيا، على سبيل المثال، ول، والسلفادور، والبرازي

مع تها مواءم شروط اإلقراض وتعديلويبقى  .سادسفترة التجديد الشروط عادية خالل بالصندوق 

                                                      
 الخبرة في مجاالت  في حين أن لدى البنك الدولي برنامجًا للمساعدة التقنية المسددة التكاليف في المملكة العربية السعودية حيث يقدم لها9

خصخصة االتصاالت، اقتصر بوجه عام استعداد البلدان للدفع مقابل هذه الخدمات على تغطية تكاليف موظفيها آما هو الحال في تايلند، 
 .وذلك على سبيل اإلسهام في العمل التحليلي المشترك مع البنك الدولي



 EB 2011/102/R.3/Rev.1 الملحق

21 

سمة هامة من سمات نهج ) اًحاليوفقاً للممارسة المتبعة  ( األخرىالمؤسسات المالية الدولية

 .ان المتوسطة الدخل البلدتجاهالصندوق 
ويشمل ذلك استعراض  .لبلدان المتوسطة الدخلل أوسع من المنتجات المالية طائفة تقديم  )ب (

ما عبدائل أي (والمنتجات المالية البديلة  فترات السماح وآجال االستحقاقالتغييرات المحتملة في 

تغيير مكن ي .)حقوق السحب الخاصةطويلة األجل معينة بمنح من قروض والصندوق يقدمه 

ي الحسبان القائمة ويمكن أخذ ذلك فالمالية جراءات اإلضمن فترات السماح وآجال االستحقاق 

ة البالغة سماح الحاليالفترة بخصوص لمرونة إن زيادة ا .لصندوقلدى وضع التوقعات المالية ل

دة على أمر قد يعود بالفائ، تبدأ من موعد سريان القرضعادية، التي اللشروط باثالث سنوات 

كما  (نواتفترات سماح من خمس سخيار استحداث نظر الصندوق في يأن يمكن لمقترضين، وا

التي تتطلب عادة (ة يرابتكااللمشروعات ل) هو مطبق حالياً في القروض ذات الشروط المتوسطة

سماح الفترة ويمكن اإلبقاء على  .عاديةمن خالل قروض بشروط الممولة ) مهلة طويلةً لبدئها

توسيع من قبيل عمليات ساس،  في األ عمليات متابعةهي عبارة عنللمشروعات التي قصر األ

نظر الصندوق في مجموعة أن يوبالمثل يمكن  .منطقة جديدة مثالًليشمل  إنمائي برنامج نطاق

ه، يمكنكما  .لمقترضينل حالياًلإلنشاء والتعمير  البنك الدولي يقدمهاالتي آجال االستحقاق خيارات 

عمليات مع اللتعامل لمرفق تخصيص منتجات مالية بديلة مثل في  أن ينظر ،المتوسط المدى على

استجابة الصندوق للدور الناشئ للقطاع "وثيقة كما ورد في (مع القطاع الخاص التي تجري 

البلدان المتوسطة ضمن  بصفة خاصة ةًجذابستكون  التي ])REPL./VIII/4/R.6الوثيقة [الخاص 

 . بدالً من تقديم خيارات عمالت بديلة عن حقوق السحب الخاصة في هذه المرحلة، وذلكالدخل
تكاليف لمزيد من االستعراض يجب القيام بال .خفض تكاليف معامالت االقتراض من الصندوق  )ج (

 تنفيذها، ويمكن خفض هذه التكاليف، على األقل فيما يخص التوريدوالقروض معامالت إعداد 

النظم بصورة أكبر  المؤسسات المالية الدولية إذا ما استخدمتتنفيذ، الواإلدارة المالية خالل 

باريس بشأن فعالية المعونة عالن إلبالتالي مما يشكل دعماً (القطرية للبلدان المتوسطة الدخل 

على وجه التحديد في نظر في هذه الخيارات أن يالصندوق في يرغب قد و .)عمل أكراوبرنامج 

ويمكن  .10وتصميم المشروعات في البلدان المتوسطة الدخلتيجية القطرية برامج الفرص االسترا

وبوجه خاص، يعتبر متطلب تقييم  .تبسيط اإلجراءات للمشروعات التي تنطوي على التكرار

المشروعات قبل تمويل المرحلة الثانية مجاالً يمكن فيه توفير الكثير من الوقت والتكلفة من خالل 

إال إذا أشار اإلشراف إلى أداء مرض بالكامل خالل ( من التطبيق العام التطبيق االنتقائي بدال

، وأن  صعبة للغايةاطقعمل في منياإلشارة إلى أن الصندوق بيد أنه ال بد من  .)المرحلة األولى

معالجة تستهدف إعداد مشروعات في الكثير من الوقت ستغرق المؤسسات المالية الدولية تمعظم 

إشراك أصحاب التشاركية وعلى على العمليات بوجه خاص الصندوق ا يركز كم .الفقر الريفي

 .تنفيذالتصميم والالمصلحة المحليين في 

                                                      
ية من خالل عقود صغيرة متعددة للتوريد، فقد يثير االنتقال إلى النظم القطرية  نظرًا إلى أّن الصندوق يعمل غالبًا في المناطق الريف10

 .جدًال أقل بكثير مما يثيره لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى
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برامج ذات اللصندوق في البلدان المتوسطة الدخل لخفض تكاليف إعداد االستراتيجيات القطرية   )د (

التي يوجد لبلدان  لجالنتائالمستندة إلى  تُصمم برامج الفرص االستراتيجية القطرية .صغيرةال

 .وهي برامج مالئمة لهذه البلدان زمعة،والمكبيرة من المشروعات الجارية حافظة فيها لصندوق ل

تخصيص الالل فترة فقط خمشروع واحد التي ينفذ فيها دخل الوبالنسبة لمعظم البلدان المتوسطة 

لفقر الريفي الوضع الخاص ل ز على، تركِّ أقصروثيقةاألنسب في إصدار يل الواحدة، قد يتمثل البد

والطرائق ) المنتجات المعرفيةفي ذلك بما (برامج  وال استراتيجية الصندوقحددوت المعني في البلد

الشراكة القطرية على عن موجزة من خمس صفحات كمذكرة ، محددةالتي تركز على مطالب 

 .سبيل المثال

 دوقصنفي الة يمعرفال تعزيز المنتجات والخدمات – سابعاً

عتمد إلى حد كبير على المشروعات التي يدعمها، تصندوق طائفة واسعة من منتجات المعرفة، لدى ال -17

دعم ذلك جري وي .خرىاألبلدان وللموظفي الصندوق لتوفر مصدرا من مصادر التعلم للبلد المعني وو

 المعرفة إيجادت وبناء القدرا لتعزيز أنشطة مختارة في مجال منحللتخدام تمويل الصندوق ه باسوتعزيز

على برامج الفرص على الصعيد القطري ارف قاعدة المعوتشتمل  .ان أو فيما بينهاداخل البلدنقلها و

) وملكية قطرية(توافق في اآلراء إلى التوصل إلى في المقام األول ترمي ، التي االستراتيجية القطرية

 .لصندوق خالل القروض التي يقدمها ايفية دعمه من اتباعه وكينبغيلنهج االستراتيجي الذي بشأن ا

تتضمن وهي ،  المعنيالفقر الريفي في البلدواقع  نظرة عامة على لهذه البرامج في نقطة البداية وتتمثل

  . لحوار السياساتاًأساسشكل التي يمكن أن تداخل البلد  للقدرة المؤسسية  مفصالًتحليالًأيضا 

قائمة بذاتها التحليلية الدراسات العدد محدود من بستوى القطري  على الميةرامجبالارف قاعدة المعوتُدعم  -18

منظمة األغذية والزراعة  اللذين أجريا مؤخراً باالشتراك مع لفقر الريفيين لقليميين اإلستعراضاالمثل (

لنشر منتجات المكرسة خصيصاً اإلقليمية لتبادل المعارف واألحداث مؤتمرات من ال، و)لألمم المتحدة

مثل برنامج (شبكات إقليمية  هي رعاية الصندوق لأهمية متزايدةومن األمور التي تحظى ب .عينةمة يمعرف

ربط من أجل ) وفيدأمريكاالربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي 

 .وغيرهماركين المشوظفين قاليم أمام الماألعبر لتعلم إفساح المجال لمشروعاته على المستوى اإلقليمي و

، من ات والمشروعدانالبل مختارة على مستوى تقييماتبإصدار الصندوق في مكتب التقييم كما يقوم 

الصندوق من خالل أوسع لتقييم فعالية تقييم سنوي  من تشكل جزءاًي منظور المساءلة والتعلم، وه

ينظم لم المعرفي الذي محتوى الذه المنتجات وتغني ه .نتائج وأثر عمليات الصندوقعن التقرير السنوي 

وكيفية نقل هذا المحتوى من الصندوق، ة البلدان المتوسطة الدخل المقترضتبحث عنه  ما بشأن  رسمياًبعد

 أو، بدعم من كل من الصندوق والبلدان المتوسطة البلدانإلى هذه لصندوق ية سواء من افعالالحقاً ب

 .الدخل، فيما بين هذه البلدان نفسها

مما تعلم الصندوق زيادة  ل شامالًبرنامجاًتقترح االستراتيجية  . الصندوقة فييجية إدارة المعرفاسترات -19

شمل مجموعة واضحة ت يوه . بشكل أكبريصبح منظمة تقوم على المعرفةيمارسه من أنشطة إنمائية ل

 واألدوات، ةللمعرف، من خالل تحديد المواضيع األساسية هالتحقيقاف ونهجاً واسعة النطاق من األهد

التغييرات الثقافية والسلوكية الالزمة ولتحسين التعلم وتقاسم المعارف على الصعيد القطري، الالزمة 
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 من  االستراتيجيةما ورد في إلى استناداًو .تائج فعال من حيث التكلفةن إطار ضمنتنفيذ، ودمج النهج لل

في دارة المعرفة  إد من المجاالت لتعزيزلعدخالل تنفيذها اهتمام خاص ينبغي إيالء نتائج وتوصيات، 

 : البلدان المتوسطة الدخلبما يفيد الصندوق 

 من  كبيراًيكرس الصندوق قدراً .ته مشروعامنالصندوق التي يستخلصها تعميق المعارف   )أ (

 . منها مشروعاته وبرامجه قد أسفرت عن النتائج المتوقعةتالوقت والجهد لتقييم ما إذا كان

 راءمدوالمشروع المسؤولة عن سلطات لخدمة الداخلية  هي إصدارات مشروعاتالوتقارير إنجاز 

يتجاوز صدى مثل هذه قلما ،  األخرىكما في المؤسسات المالية الدوليةو 11 .الصندوق المعنيين

ة لبرامج القطرية وتقييمات معمقلتقييمات ذلك الصندوق كويجري  .محدودالجمهور الالتقارير هذا 

الخبراء حيث تقضي فرق واسع، األنشطة على نطاق هذه تجري و .ة مختارلمشروعات

 . كثيرةبياناتمتطورة جداً ومنهجيات هي تتطلب والمعني،  في البلد  طويالًاالستشاريين وقتاً

الصندوق لمناقشة االستنتاجات والتوصيات، أو   المعني،البلدعمل سواء داخل  حلقات ماًودتعقد و

 .مكتب التقييميصدره ي ذنتائج وأثر عمليات الصندوق العن السنوي التقرير يستهدي بها التي 

 .داخل الصندوقجمهور أوسع ه إلى نطاقيصل  وونالمعنياء المدريتعلم منه  اًمصدرتمثل هي و

خبرة الصندوق لمثل التقييم المواضيعي (ويمكن التركيز بصورة أكبر على التقييمات المواضيعية 

م عتمد على تقارير إنجاز المشروعات والدراسات القطرية، وتقدالتي ت) التمويل الريفيفي 

شتى في مجاالت تي ينبغي اتبعاها ج الالنهحول موظفي الصندوق وإلى البلدان المقترضة رشاد اإل

  . مثالًإدارة المياه والسكان األصليينك
امج برال تصميم ه القطرية بغية تحسينلصندوق لتعميق معارفالحضور القطري لزيادة   )ب (

بتعيين مراحل، حضوره القطري على  إنشاء كجزء من ، الصندوققام . عليهاواإلشراف

وفي  .ومصر الصينهما البلدان المتوسطة الدخل، مسؤولين عن الحضور القطري في بلدين من 

ارف عن البلد معزيادة المهمة إلقامة حوار أفضل، وقدم هذان الموظفان إسهامات كلتا الحالتين، 

 .األساس لمزيد من تبادل المعرفة واستخدامهاووضعا أكثر فعالية، بصورة ناء القدرات بالمعني و
 أن يركزالصندوق يجب على  .المؤسسةداخل عمق تقاسم المعارف أن يالصندوق جب على ي  )ج (

 اًأسبوعيؤسس أن ويمكنه مثالً أكثر على كيفية نشر أفضل الممارسات على نطاق المؤسسة، 

يزيد هل وأن يس وهذا من شأنه أيضاً . في البنك الدولييةابيع القطاعساألللتعلم على غرار 

ج في  النههاستخدام الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى لتعميم أو تكرار مثل هذ

تبادل المعارف بالمسؤولية عن  اإلقليميين تحديداًراء المدويمكن تكليف  .البلدان المتوسطة الدخل

  .كجزء من مسؤولياتهمواحد وفيما بين األقاليم قليم الداخل اإل
والقيام بدور وسيط  الدخل ةمنح لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتوسطبعض الاستخدام   )د (

البلدان المنخفضة  وفيما بين البلدان النامية، وال سيما بين البلدان المتوسطة الدخلالمعارف 

 مليون 4.5نحو الصندوق قدم ثالث سنوات، لبالغة الموارد السابع لتجديد الخالل فترة  .خلالد

                                                      
ين وقد جمعت الحلقة ب. قامت مبادرة جديدة في السلفادور بعقد حلقة عمل إلقفال مشروع تشارآي آجزء من إعداد تقرير إنجاز المشروع 11

ممثلين عن المستفيدين، ومنظمات المزارعين، والمنظمات غير الحكومية، والحكومة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص ليتشارآوا مع 
واعتبر الجميع . ممثلين عن المجتمع المدني في المعارف والخبرات المكتسبة ويحددوا سبل مواصلة دعم المجتمع المحلي بعد إقفال المشروع

 .ة تمثل خبرًة إيجابية ويمكن اعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية المشروع لتعزيز ردود فعل المستفيدين من المشروع واستدامتهأّن الحلق
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وفي معظم الحاالت، كان  . البلدان المتوسطة الدخلبلداً من 13من المنح إلى أمريكي دوالر 

 والجهات األخرىالمؤسسات المالية الدولية وفقاً لما تمارسه الغرض من المنح هو تنمية القدرات، 

إلى المنظمات ا اآلخر  الحكومات، وذهب بعضهإلىنح  بعض هذه المقد ذهبو .المانحة الثنائية

من ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائيومنحة واحدة للمنظمة األغذية والزراعة منحتان (الشريكة 

هذه المنح تضطلع ، )4انظر اإلطار (االت بعض الحفي و .قطريالمستوى العمل على أجل ال

  . إدارة المعرفة في الصندوق فيدور هامب
في نقل معارفها  الدخل ةلمعرفة، ومساعدة البلدان المتوسطلوسيط كع دور الصندوق توسي  )ه (

العديد من البلدان المتوسطة لدى  .المتوسطة أو المنخفضة الدخلإلى غيرها من البلدان خاصة ال

على ارفها معإتاحة في كبير  وتايلند، اهتمام أفريقيا، مثل البرازيل والصين وجنوب  الكبرىالدخل

في كوسيط دور أكبر بالصندوق القطرية بشدة أن يضطلع ج مالبراراء مدويؤيد  . أوسعنطاق

  .لريفياقضايا الفقر بشأن عملية نقل المعارف فيما بين بلدان الجنوب 
 هاج أو تكرارمع المؤسسات المالية الدولية األخرى لتعميم النهأكثر الصندوق يتشارك ينبغي أن   )و (

الصندوق في شراكات مع المؤسسات المالية الدولية يدخل ينبغي أن  .في البلدان المتوسطة الدخل

ومن  .اختبارها في إطار مشروعات الصندوقالتي جرى ج الناجحة األخرى لتوسيع نطاق النه

التعاون والشراكات لزيادة األثر "ة أكدت على ذلك وثيقكما " التشغيليةعزز الفعالية ي" ذلك أن شأن

إلى   صراحةًاتالمشروعإنجاز  تقارير ويجب أن تتطرق .)]REPL./VIII/4/R.9الوثيقة [ "والفعالية

  .والخيارات ذات الصلةتوسيع نطاقها مكونات الناجحة ل أو الاستعداد البرامجمدى 

  في تايلندةلمعرفكوسيط لدور الصندوق : 4اإلطار 

 مع تايلند ومساعدة وزارة هلحفاظ على روابطل الصندوق قدرته على تقديم المساعدة المالية من خالل منح صغيرة استخدم

وزارة لدعم المنحة وقدمت  .إلدارات األضعف في البلدان اآلسيوية األخرىلتطوير قدراتها وتقديم الدعم  فيها على الزراعة

في  ا لدعم أنشطة اإلشراف وغيرههاذلك باستخدام مسؤوليكالتدريب، وأنشطة في تعزيز أنشطة الرصد والتقييم من خالل 

 ، إحداهما مكرسة لنشاط عنإلى البلدان األخرىارفها نقل معتين لإقليميمن منحتين  وتستفيد تايلند .بعض البلدان المجاورة

 الشعبية الو جمهوريةو ،الصينفي كل من كمبوديا، ومصرف التنمية اآلسيوي الحيوي يشارك في تمويلها أنواع الوقود 

فهي منحة الثانية أما  .وقد عرضت دراسات حالة ونوقشت في مانيال مؤخراً .يت نام، وتايلند، وفيميانمار، والديمقراطية

 الصندوق هال يعتبركبر، الذي الميكونغ األشبه إقليم في لألسر الريفية برنامج تعزيز القدرة التنافسية الزراعية مقدمة إلى 

 لى غرار شراكات أكبر عرسميإلى شراكة ذات طابع تطويره للكنهما يتطلّعان ، اً كامالًالحكومة التايلندية برنامجوال 

 . مع البنك الدوليالمعرفة التي أقامتها تايلند

 تعزيز دور الصندوق في االبتكار – ثامناً

البلدان النخراطه في  قيمةًفيها ضيف الصندوق ييمكن أن ت األخرى التي مجاالهو أحد الاالبتكار  -20

حكومات أعرب عدد من ، أوالً .نين رئيسيتيمسألت إلى ندوقمعايير دور الصوتستند  .المتوسطة الدخل

 في الدخول في برامج صغيرة رائدة ورغبتهاقدرة الصندوق تقديرها ل عنالبلدان المتوسطة الدخل 

من النظر بد  ، الاًثاني .على المستوى الحكومي ما كانت ال تُبحث منح، كثيراًأو ض وقرتمول بومبتكرة 

هذه شكلت الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل، حيث انخراط  في  رئيسياًصراًعنوصفه االبتكار بإلى 

 .لى البلدان ذات الدخل المنخفض والدول الهشةيقها عتطبويجب ج مبتكرة يمكن نهاً لالبلدان مهد
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 لتوسيع نطاقها،  والمساعدةولتقديم المشورة هذه البرامج، إلثبات جدوىالحكومات إلى الصندوق تتطلع  -21

المنظمات غير الحكومية أو أو فراد يقوم بها األأنشطة من بتكار يتولد اال ما وعادةً .الضرورة عند

في التجارب الميدانية من خالل برنامج يد العون الصندوق يقدم يمكن أن و . بهاالهيئات الحكومية المحلية

معينة منطقة يشمل ج  إلى برنامع النشاط عادةًوسومن ثم ي، الصغيرة وضقرأحد مكونات ال أو منحه

حرص الصندوق ي أن يجبومع ذلك،  . لديه العادياإلقراض من خالل برنامج للصندوق أن يدعمهيمكن 

ع برامج وطنية يدعم توسالتي تالبلدان المتوسطة الدخل على تمويل ال على أن يقتصر هذا النوع من

إلى البلدان المتوسطة ي يقدمها  التقروضعلى الطبق اختبار القيمة المضافة يأن عليه راسخة، ويجب 

فعلى سبيل  .لبرامج التي يدعمهاياً إلى اأو معرفاتياً  سياساً أواستراتيجيبعداً  تضيف هاالدخل لضمان أن

إلعطاء أكرا، برنامج عمل  نادى به، وفقا لما ي برنامج قطاعإلىالنضمام من المهم االمثال، قد يكون 

 وأداة لتوجيه صوت فقراء الريف منبراً إلسماعيكون من أن مكينه  وتمائدة النقاش على اًالصندوق مقعد

  .الذي يصب في صالحهمالبرامج في االتجاه 

 .ات الناجحةتكرار االبتكارلالحكومات والوكاالت األخرى للتشارك مع  سبل إيجادالصندوق يجب على  -22

موارده الخاصة توجيه إلى يحتاج كمدافع عن االبتكارات الناجحة وقد  الصندوق نفسهوينبغي أن يرى 

اتساع مع تعميم االبتكارات الهامة، واالعتراف بدور المؤسسات الشريكة في تولي زمام القيادة نحو 

 . وتكرارهااألنشطة

أن الصندوق ى يتعين علو . آخراً مهمياًجميع البلدان تحدات الناجحة عبر االبتكارارف عن نقل المعيمثل  -23

إفساح المجال نطاق واسع داخل المؤسسة وونشرها على النجاح قصص يبذل ما بوسعه للتعريف ب

 وال بد من اإلشارة إلى الخبرة المكتسبة في . األخرىالبلدان المقترضة والوكاالتللوصول إليها أمام 

  .والمسؤولين عنهم البرامج القطرية راءالتوصيف الوظيفي لمد

  الرئيسيةالتدابير: معالم الطريق – تاسعاً

خيار أوسع لشروط التمويل الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل، على ندوق في الصسينظر  •

 .سبيل المثال فيما يتعلق بكل من فترات اإلقراض وآجال السماح

إجراءاته الداخلية في معالجة القروض بغية تبسيط إجراءات الصندوق إلعداد سيستعرض  •

الدخل التي تتمتع بسجل قوي استراتيجيات ومشروعات قطرية جديدة في البلدان المتوسطة 

 .من النجاحات في تنفيذ البرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق

 .سيتحرى جملة من أدوات الصندوق أوسع من مجرد االقتصار على اإلقراض السيادي والمنح •

 تقرر وقف االقتراض من الصندوق من ج التي تمكن تلك البلدان التي قدسيستعرض النماذ •

 . الحصول على خبرته التقنيةاالستمرار في

لفتح ) باالستناد إلى تلك التي يستخدمها البنك الدولي(سينظر في إمكانية إعداد معايير شفافة  •

 .حوار بين الصندوق والدولة العضو فيه بشأن استمرار حاجتها لالقتراض منه
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ى لترويج سيستمر في تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة في البلدان المتوسطة الدخل وسيسع •

أكثر نشاطا للتعاون بين بلدان الجنوب مما ينطوي على دعم البلدان المتوسطة الدخل في 

 .جهودها للترويج لتقاسم المعرفة واالبتكار في البلدان المخفضة الدخل

كانون األول عام /سيعد الصندوق وثيقة كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر •

 .29إلى  24رة في الفقرات من حول القضايا المثا 2009


